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 افتتاح االجتماع 1
بافتتاح ، نوالسبعي اجتماعها التاسعفي  ةمؤقت ةاللجنة رئيس عينتها، التي السيدة جينتي قامت 1.1

 همورحبت بالمشاركين. وهنأت أعضاء اللجنة جميع 2019مارس  18ثنين اإل يوم 1400 الساعة في االجتماع
تصاالت لمكتب اال مانيفيتش على انتخابه مديراً  للجنة، والسيدعضوية اإعادة انتخابهم ل على انتخابهم أو

ً  إنها تتطلعوقالت  الراديوية.  إلى العمل مع الجميع بروح من الصداقة والتعاون. قدما

ً نيابةً المدير وقام 2.1 أ ، وهنةالرئيس جاء على لسان بتكرار ماعن األمين العام أيضاً،  ، متحدثا
ن لمندوبيل نبين مؤتمريالفاصلة ورحب بهم في االجتماع األول خالل الفترة  همأعضاء اللجنة جميع

 أعمالهم. جميع ب الكامل فيالمفوضين. وأكد لهم دعم المكت

 دقيقة صمت 2
 يبأب ميجنيت اثنين من موظفي االتحاد، السيدة أرواح اللجنة دقيقة صمت حداداً على وقفت 1.2

، ندوتا ج. السيدومؤخراً في حادث تحطم طائرة مأساوي، لقيا مصرعهما لذين لا تيوب مارسلينو والسيد
 .في اآلونة األخيرة المنيةالعضو السابق في اللجنة، الذي وافته 

 اللجنةوأفرقة عمل  اللجنةرؤساء ونواب رؤساء انتخاب  3
 ئاسةلتولي رالرسمية ذلك الصباح،  المشاورات غير عقب ت،رحاقتُ أنها  السيدة جينتيقالت  1.3

 .2019 اللجنة في عام ةنائب رئيس لتولي منصب ترحاقتُ  السيدة بومييهأن اللجنة و

 على ذلك. واتُفق 2.3

 من أعضاء اللجنة على الثقة التي منحوها زمالءهما السيدة بومييهو السيدة جينتيشكرت و 3.3
 .لهما

ح أن يعمل السيد هنري ااقتر أفضت أيضاً إلى الرسمية المشاورات غير إن ةالرئيس تقالو 4.3
إلجرائية؛ لمعني بالقواعد اوالسيد العمري كرئيس ونائب رئيس، على التوالي، لفريق العمل التابع للجنة ا

لجنة المعني فريق العمل التابع للعلى التوالي،  ة،ونائب رئيس ةرئيسكالسيدة بومييه والسيد طالب  تعمل وأن
 .80 بالقرار

 على ذلك. واتُفق 5.3

 والتبليغات المتأخرة اعتماد جدول األعمال 4
علق متأخرة، وكلها تت تبليغاتاالنتباه إلى ستة  (دائرة لجان الدراسات)بوثا  السيداسترعى  1.4

 لمتأخرة،ا التبليغاتتلك  أحدأن إدارة اليونان في  وذكر مشروع جدول أعمال اللجنة. بالفعل في مدرجةببنود 
 RRB19-1/10ي الوثيقة طالمقدم من إدارة فرنسا  التبليغ، أشارت إلى أن RRB-19/1/DELAYED/5الوثيقة  طي
عد إلى المكتب ب وقُدم أُعدأنه ب توحيفي جدول أعمال االجتماع الحالي ألنه تضمن تواريخ  يرد أال ينبغي

. وقال في هذا 2019 فبراير 25 يوم 1600ساعة الإلى االجتماع الحالي وهو  التبليغات الموعد النهائي لتقديم
 والتبس األمر الموعد النهائي:بحلول  قد استُلم RRB19-1/10ي الوثيقة ط فرنسا التبليغ المقدم من الصدد، إن

، الوثيقةفيها  فتحتُ كل مرة  يفعَّلنظام تحديث تلقائي ُغيرت بالفرنسي قد التبليغ ألن تواريخ معينة في 
 تواريخ معينة.الظاهرية لبالقيمة  تعذر األخذيعني  مما

 الستة المتأخرة في إطار بنود جدول األعمال التي تتعلق بها. التبليغات تناولعلى  واتُفق 2.4

، RRB19-1/4للوثيقة  5 االنتباه أيضاً إلى اإلضافة السيد بوثا )دائرة لجان الدراسات(استرعى و 3.4
ي إطار ف ابمجرد نشر مشروع جدول أعمال اللجنة. واقترح تناوله وقد أُعدت قاعدة إجرائيةتتعلق بمشروع 

 ألعمال ذي الصلة.بند جدول ا

 على ذلك. واتُفق 4.4

 .RRB19-1/OJ/1 (Rev.1)اللجنة جدول أعمالها على النحو الوارد في الوثيقة  أقرتو 5.4
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 إجراءات العمل 5
المقدم من المملكة التبليغ إنه يفضل تناول  السيد هنريعقب إقرار جدول األعمال، قال  1.5

من جدول األعمال( قبل تناول  2.7بشأن بعض شبكات عربسات )البند  RRB19-1/11 الوثيقة المتحدة في
األول قد ينطوي ألن جدول األعمال(:  من 1.7 )البند RRB19-1/10الوثيقة  التبليغ المقدم من فرنسا في

سيضطر إلى االمتناع من دستور االتحاد،  98 ، ولكن استناداً إلى الرقمالثانيعلى  يؤثرعلى مناقشة نهج 
 .هقدمت هي التي إدارة بلده باعتبار أن الثانيمناقشة التبليغ تدخل في عن ال

 1.7 يمكن، من حيث المبدأ، لعضو اللجنة من فرنسا المشاركة في مناقشة البند ال الرئيسقال و 2.5
ات، عربسعن من جدول األعمال، وأن عضو اللجنة من المملكة العربية السعودية التي كانت اإلدارة المبلغة 

 األعمال. جدولمن  2.7 بنداليمكنه المشاركة في مناقشة  ال

في  المملكة العربية السعوديةاللجنة من  عن عدم مشاركة عضو هنري السيد وتساءل 3.5
علماً أن المملكة العربية السعودية هي اإلدارة المبل ِّغة عن  من جدول األعمال، 2.7 المناقشات بشأن البند

ة من باسم مجموعولية، وبالتالي فهي بمثابة صندوق بريد للمنظمة وتعمل منظمة عربسات الحكومية الد
ة المحطات الفضائي يتعلق بمحطات األرض أو مع الحفاظ على حقوقها التنظيمية فيما، المسماةاإلدارات 

 .الخاصة بها إزاء عربسات

قبل هذا االجتماع، في مسألة مشاركة أعضاء اللجنة في  ،ان قد بحثكإن المكتب  المديرقال و 4.5
 إذا كان أعضاء اللجنة من لتأكد ممالدهم إليها، وذلك نتمي بالتمنظمات حكومية دولية  تتناولمناقشات 
 هممكنت عربسات( العضوين فيعن عربسات( ومصر والمغرب )المبل ِّغة )اإلدارة  العربية السعودية المملكة

المستشار القانوني لالتحاد هذا األمر إلى ب توجهمن جدول األعمال. وقد  2.7 في مناقشة البند ال أم المشاركة
سود يالسابق ينبغي أن  العرفالمسألة على وجه التحديد وأن هذه الذي الحظ أن دستور االتحاد ال يغطي 

السابق على  العرفبناًء على المستشار القانوني الحقاً النتائج التي توصل إليها المكتب  أكدو في هذا الشأن.
عضو اللجنة من بلد اإلدارة المبلغة عن منظمة حكومية دولية  فإنبموجبها و مدى السنوات العشر الماضية،

 لدانبعضاء اللجنة من أل ،مكنتالمشاركة في مناقشات اللجنة المتعلقة بتلك المنظمة، في حين  ال تمكنه
عضو اللجنة من المملكة ل تمكن، ال مناقشات؛ وبالتالي،الالمشاركة في  ،المنظمةتلك أخرى أعضاء في 
اللجنة من مصر  عضويمن جدول األعمال، في حين أن  2.7 المشاركة في مناقشة البند ،العربية السعودية
 ذلك. اوالمغرب يمكنهم

 هذا الفهم. السيد فارالموفأيد و 5.5

 عما إذا كان الفهم الذي حدده المدير منصوصاً عليه في أي نص مكتوب السيد العمريتساءل و 6.5
 .في أي منشور من منشورات االتحاد

من الدستور ينص على المبدأ  98 إن الرقم السيد فاليه )رئيس دائرة الخدمات الفضائية(قال و 7.5
لى وجه يتناول ع ر أنه لماألساسي الذي يقضي بعدم تدخل عضو اللجنة في القرارات المتعلقة بإدارته. غي

توب يوجد نص مك الوالتحديد حالة المنظمات الحكومية الدولية، ولهذا السبب نظر المكتب في هذه المسألة. 
 هذه المسألة. بشأنمحدد 

ً أساس بكونه السابق أو العرف بصوابإنه غير مقتنع تماماً  السيد هنريقال و 8.5 ً كاف ا نهج اللجنة ل يا
المستشار القانوني لالتحاد رأيه إلى اللجنة بهدف اعتماده، عند االقتضاء،  يقدم أن يودإنه في هذه المسألة. و

 كقرار للجنة مدرج في محضر االجتماع.

المدير  االجتماع بناًء على طلب اللجنة، ملخص، الذي حضر المستشار القانوني لالتحادأكد ف 9.5
 بالمعنى الدقيق يغطِّ  من الدستور لم 98رقم إذ أن ال ع الحالي.للمشاورات التي جرت بين المكتب وبينه قبل االجتما

لةحالة المنظمات الدولية للكلمة  على هذه  يسري حرفياً، يمكن تفسيره على أنه ال فُسرإذا ونظمة الساتلية؛ لأل المشغ ِّ
ن الحكم أن يضم أرادت جلياً لهذا التييتوافق مع نية المشرع  هذا التفسير ال أن من الواضحولكن  المنظمات.

للجنة طلب من ايُ حالة تضارب مصالح عندما  أكثر منهم في استقاللية وحياد أعضاء اللجنة وتجنب وضع واحد أو
ً كان الغرض من هذا الحكم و بإدارة )إدارات( عضو )أعضاء( اللجنة المعني. مباشرةً اتخاذ قرار يتعلق   أيضا

ان إذا ك وموضوعية. وبالتالي، كان السؤال األساسي هو ما هةنزيتخذها اللجنة تضمان أن تكون القرارات التي 
المصالح الخاصة لكل دولة من الدول األعضاء ب صلة ذاقرار بشأن منظمة دولية تشغل أنظمة ساتلية  اعتباريمكن 

هذا على  شافيةمن الدستور إجابة  98 ذكر، لم تقدم صياغة الرقمال سبق كماو التي تتألف منها المنظمة الدولية.
الهيئة  عرفب اعتُرفبموجب القانون الدولي، واستناداً إلى المبادئ المطبقة عند تفسير المعاهدات الدولية، ف السؤال.

للجنة، لدى اسابق ال العرف استُقصييتعلق بتفسيره. ولهذا السبب  فيماالمعنية بعد اعتماد الحكم كعنصر أساسي 
ً كان واضح العرف بأن مما سمح له بالتأكيد آخر عشر  هي - كما أوضح المدير، على مدى فترة زمنية طويلة ،ا
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امتنعت اإلدارة المبلغة فقط فمنازع:  بال سارية كانت – هميةاأل من أساسي على قدرو – سنوات من عمل اللجنة
لةعن المشاركة في عملية صنع القرار في الحاالت التي تنطوي على منظمة دولية  رة ك اإلداسواتل كانت تللل مشغ ِّ

 وجيهاً وممكناً على السواء. العرف امن الدستور في ضوء هذ 98 عضواً فيها. وكان تفسير الرقم

المستشار القانوني لالتحاد على الرأي الذي أعرب عنه، وطلب تسجيله  السيد هنريشكر و 10.5
عن منظمة  غةإلدارة المبل ِّ أنه يمنح للى ع فهمهالتفسير يمكن هذا في محضر االجتماع. وأشار إلى أن 

اإلدارات األخرى في المنظمة الدولية المعنية،  سلطة أكبر مما كان لديها بالنسبة ألعضاء حكومية دولية
ف في يؤدي إلى تصور خاطئ فيما قد مما  . وطلب منلوائح الراديو يتعلق بدور اإلدارة المبل ِّغة المعر 

: من الدستور 98 الواردة في الرقمالتالية رة المستشار القانوني لالتحاد توضيح ما ينبغي فهمه من العبا
 ."ينبغي أن يمتنع كل عضو في اللجنة بصورة خاصة عن المشاركة في القرارات التي تهم إدارته مباشرة"

على  أن تُفهم على أنها تعني أن ينبغيالسيد هنري  اقتبسهاأن العبارة التي  ةالرئيس تاعتبرو 11.5
 يهاصنع القرار ف شطر عنشاركة في أي مناقشة للمسألة المعنية، وليس العضو المعني االمتناع عن الم

 .فحسب

 إلدارة المبلغة وجميعلوأضاف أنه إذا كان  .ةتفسير الرئيس أيدالسابق  العرفإن  المديرقال ف 12.5
منظمة دولية معينة نفس الوضع ألغراض المناقشات في اجتماعات اللجنة، فقد ينشأ  األعضاء اآلخرين في

مناقشة وتشكيل النصاب القانوني الالزم  يستطيع فيه عدد كاٍف من أعضاء اللجنة المشاركة في موقف ال
ً  يجب أن يؤخذ ذلك الجانب العملي في االعتبارو التخاذ قرار.  .أيضا

من الدستور يمكن أن  98 للرقم الضيقةحرفية القراءة الإن  المستشار القانوني لالتحادقال و 13.5
تؤدي بالفعل إلى نوع الموقف الذي وصفه المدير، بينما من الواضح أن أي تفسير للحكم يجب أن يكون 

 األعراف أيدتهالذي  98 للرقم ةطريق مسدود. وأكد فهم الرئيس إلىعمل اللجنة  يقودأن  هيمكن ناًء والبَ 
ً قائم العرف اهذ السابقة غير المتنازع عليها. عالوةً على ذلك، كانت توافق ب تُتخذعلى أن قرارات اللجنة  ا

ً إضافية ألعضاء اللجنة لالمتناع عن  ، مماتدورفي سياق المناقشات التي  المتحققاآلراء  يقدم أسبابا
بقدر  98 تأكد هذا النهج من خالل الرقمو المشاركة في أي مناقشة للحاالت التي تهم إدارتهم بشكل مباشر.

يمكن أن ينشأ  إذ :لذلكمن أي تصور  حماية أعضاء اللجنة من أي تضارب في المصالح أوما هو موجود ل
 تهم مباشرة.اأعضاء اللجنة في مناقشة الحاالت التي تهم إدارشارك هذا التصور بسهولة إذا 

 أن يؤكدأكد أنه ُطلب منه في إحدى المرات في الماضي ، السيد هنريورداً على تعليقات  14.5
في من  ةإدارته مباشر تخصالقانونية ألحد أعضاء اللجنة المشاركين في مناقشة بشأن مسألة الصالحية 

لم يحدث ذلك إال بموافقة صريحة من جميع أعضاء و فعل ذلك.قد و ،أجل تقديم إيضاحات حول هذه القضية
 .افي ذلك رئيسه اللجنة اآلخرين في ذلك الوقت، بما

ى أي أسئلة عل تالمستشار القانوني لالتحاد على توضيحاته التي أجاب السيدة بومييهشكرت و 15.5
هو حماية أعضاء  98 وتؤكد هذه التوضيحات فهمها بأن الغرض من الرقم هذا الشأن. قد تكون لديها في
ً أيو بلإلى تجنب مثل هذه الحاالت بأنه ليست هناك حاجة فقط تضارب المصالح، واللجنة من حاالت   ضا

ا إذا كان هذا م، بغض النظر عحالمصال تصور لوجود تضارب في تنطوي على تي يمكن أنالحاالت ال
 ال. أم التصور مبرراً 

 المستشار القانوني لالتحاد على توضيحاته القيمة. ةالرئيس تشكرو 16.5

، RB19-1/4)الوثيقة  تقرير من مدير مكتب االتصاالت الراديوية 6
 (RRB19-1/DELAYED/3 ، والوثيقة1-4 واإلضافات

إحراز  ار، ذكر استمر2 . وباإلشارة إلى الفقرةRRB19-1/4ي الوثيقة طتقريره المعتاد  المديرقدم  1.6
من التأخيرات في أوقات معالجة بطاقات التبليغ وأن معظم بطاقات التبليغ تعالَج حالياً ضيتعلق بتقليل  تقدم فيما
 لديها في أراض متنازع عليها أو واقعةأرضية  محطة 28االت ح االنتباه إلىاسترعى و التنظيمية. المهل

ً تخصيص 178متنازع عليها، فضالً عن  أرضكفاف تنسيق يتداخل مع  متنازع  أرض في لألرض أُبلغ عنها ا
أن كيفية اللجنة بش من طلب توجيهات وقدالمكتب في الوقت الحالي بطاقات التبليغ هذه،  يعالج ا. والعليه

، الذي اجتمع 482 المعني بالقرار المجلس، أبلغ اللجنة أن فريق خبراء 6 يتعلق بالفقرة ا. وفيماالتعامل معه
النعقاد المجلس في دورته  للمرة األخيرة في اليوم السابق االجتماع، قد قرر RRB19-1/4بعد إصدار الوثيقة 

 اجتماعهي ف تجرىفق كذلك على إصدار تقرير مؤقت في الفترة الفاصلة وإدراج أي تعديالت توا .2019لعام 
 .2019 انعقاد المجلس في دورته لعام األخير مباشرة قبل
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 (RRB19-1/4من الوثيقة  1)الفقرة  اإلجراءات الناشئة عن االجتماع األخير للجنة لوائح الراديو

، "التاسع والسبعينالتي ينبغي أن تشير إلى "قرارات االجتماع  1 بالفقرة علما  اللجنة  أخذت 2.6
 الثمانين". وليس "قرارات االجتماع

 (RRB19-1/4من الوثيقة  2)الفقرة عن أنظمة األرض واألنظمة الفضائية معالجة بطاقات التبليغ 

ائرة د السيد فاليه )رئيسفي إشارة إلى بطاقات التبليغ عن األنظمة الفضائية، استرعى  3.6
 شهر ، الذي يتوفر فيه تحديث ليشملRRB19-1/4بالوثيقة  3 االنتباه إلى الملحق الخدمات الفضائية(

على سبيل المثال، على الرغم من أن وقت فحالياً.  تستوفى مهل المعالجة، وأكد أن معظم 2019 فبراير
أربعة أشهر في نهاية  البالغة ةالتنظيمي المهلةقليالً عن  زادقد  (CR/C)المعالجة لنشر طلب التنسيق 

أقل  تأخير تلقائياً(، فقد انخفض إلىتسبب بسيما بسبب إغالق االتحاد في نهاية العام الذي  )ال 2019 يناير
من  6.2.4/3.1.4 انخفض وقت معالجة الطلبات المقدمة بموجب الفقرةو. 2019 في فبراير تلك المهلةمن 
 6بالنسبة للتبليغات المقدمة بموجب المادتين و تويات منخفضة قياسية.إلى مس 30/30A ينمن التذييل 4 المادة

ً حالي المستغرق الوقت بلغ، 30B من التذييل 7و أعرب المكتب عن أمله و؛ وهو إلى انخفاضثمانية أشهر  ا
 ةالشبك للتبليغات عن المعالجة وقتواستقر متوسط  .2019 تحقيق هدفه المتمثل في ستة أشهر في أبريل في

 المهل ضمن كذلك وظل، األرضية المحطات بشأن I-S الجزء من ولمنشورات 11 المادة بموجب الفضائية
 هاألرض المتعلقة بأرض متنازع عليلتخصيصات الإلى حاالت المحطات األرضية و وفي إشارة يمية.التنظ
تتمكن من  معنية لمذكرها المدير، قال إن المكتب غير قادر على حل هذه الحاالت ألن اإلدارات ال التي

ب حلها في يقترح المكت لمو الحاالت في الوقت الحالي. ُعلقت هذهاالتفاق على كيفية المضي قدماً؛ وبالتالي 
ألة، تلقي تحليل أكثر تعمقاً لهذه المس إذا كانت اللجنة ترغب في أراد أن يعرف ما بلاالجتماع الحالي للجنة؛ 

ودراسة الخيارات المختلفة  (Rev.WRC-97) 1 اإلجرائية المتعلقة بالقراربهدف تقييم مدى مالءمة القواعد 
 اجتماعها الحادي والثمانين. في

الرئيس، السيد عزوز، والسيد هوان، والسيد فارالموف، والسيدة بومييه، والسيد طالب وهنأ  4.6
غ عن معالجة بطاقات التبليالمكتب على التقدم الذي أحرزه نحو الحد من التأخير في أوقات  والسيد العمري

 الشبكات الساتلية.

ً  المكتب السيد طالبو السيد هوانشجع و 5.6 أوقات المعالجة  إلبقاءعلى مواصلة جهوده  أيضا
، الذي أضاف أن المكتب ينبغي أن يواصل تقديم التدريب السيد عزوزالتنظيمية. وكذلك فعل  المهل ضمن

 ة.التبليغات اإللكتروني مجال لإلدارات في

أوقات معالجة التبليغات بموجب  تقعإنهما يأمالن في أن  السيد العمريو السيد فارالموفقال و 6.6
 للجنة. الحادي والثمانينبحلول االجتماع  ةالتنظيمي المهلةحدود  ضمن 30B من التذييل 7و 6 المادتين

 بينوا، إنهم RRB19-1/4بالوثيقة  3 في الملحق 4و 3 ، باإلشارة إلى الجدولينالسيد طالبقال و 7.6
أوقات المعالجة بصورة غير طبيعية وطلبوا من المكتب تقليل هذه االستثناءات إلى الحد  اً من تطاولبعض

 إلدارات المعنية.على الحد من التأخير لاألدنى 

 التقديمعما إذا كانت أوقات المعالجة قد تحسنت نتيجة إلدخال نظام  السيد هاشيموتوسأل و 8.6
 اإللكتروني لبطاقات التبليغ الساتلية.

 4و 3أن أوقات المعالجة الطويلة بشكل غير عادي والمشار إليها في الجدولين  المديرأجاب ف 9.6
ً التحسينات في أوقات المعالجة جزئي وتعود .2019 حدثت قبل عام RRB19-1/4 بالوثيقة 3 من الملحق فقط  ا

عزز بالتأكيد كفاءة المكتب؛ وباإلضافة إلى ذلك، زودت الدول  الذيإدخال نظام التبليغ اإللكتروني إلى 
ية وشعبة الخدمات الفضائ دائرةخدمت لتوظيف موظفين إضافيين في األعضاء المكتب بموارد إضافية، استُ 

 برمجيات التطبيقات الفضائية.

لك المتعلقة لة بالنظر في حاالت مثل تعما إذا كانت اللجنة مخو   فارالموف السيدسأل و 10.6
يعة بالنظر إلى الطبو .امتنازع عليه أراضألرض التي تنطوي على لتخصيصات البالمحطات األرضية و

اإللكترونية  SharePoint بوابة نشر علىتُ الحساسة للمعلومات التي يتعين على المكتب تقديمها، اقترح أن 
 أعضاء اللجنة.ب يهاإل لحصر النفاذ، وذلك للجنة

 االت.تلك الح طبيعة عنإن من المفيد الحصول على مزيد من المعلومات  يدة بومييهالسقالت و 11.6
تعذراً مما إذا كان الحصول على اتفاق بشأن طلب تنسيق  الهتمام معرفةُ ا ستسترعي على سبيل المثال،ف
ً تقبل حتى طلب ما إذا كانت إحدى اإلدارات لم أو  من إدارة أخرى. اً مقدما

 الحاالت. تلك عنالحصول على مزيد من المعلومات  بفائدة حسنوفاالسيدة  وأقرت 12.6
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طلب من المكتب تقديم تفي أن  اللجنةرغب تقد "، في إشارة إلى عبارة، السيد هنريقال و 13.6
لذي قرر اإلجراء اتمن حيث الشكل، أن  ،اللجنة يعود إلى"، تحليل أكثر تفصيالً للحاالت المذكورة أعاله

 من حيثو القول "يمكن للمكتب تقديم مزيد من المعلومات".مجرد فضل يكان و؛ هقد ترغب في اتخاذ
 بعض الحصول على منالبلدان الثالثة التي يحتمل أن تتأثر بهذه الحاالت  تتمكنالجوهر، كان من المهم أن 

ك، لالقضية سياسية وحساسة للغاية. ولذفمعلومات عن المحطات المعنية في حالة حدوث تداخل محتمل. ال
اءات التي واإلجرالمعنية  والمحطات يتعلق بالبلدان معلومات إضافية، خاصة فيما يتلقلممتناً  فهو سيغدو

 والوسائل الممكنة لحل هذه الحاالت.اتخذها المكتب بالفعل 

عن اإلجراء المعمول به حالياً في المكتب للتعامل مع بطاقات التبليغ في  السيد العمريسأل و 14.6
 المتنازع عليها ونوع المعلومات التي يمكن أن يقدمها المكتب. األراضي

م طلب من المكتب تقديتفي أن  اللجنةرغب تقد "، رداً على التعليقات، إن عبارة المديروقال  15.6
عدم ل اً إيثاررغب في طلب مثل هذه المعلومات، إما ت استخدمت ألن اللجنة قد ال قد" تحليل أكثر تفصيالً 

ع عليها األراضي المتنازف .إلى العلنالمعلومات المعنية الحساسة سياسياً  تخرجخشية أن  ة أوتناول القضي
مكتب ال ويحيلمتنازع عليها؛  كأراضعلى الخرائط الرقمية للمكتب  تظهر والمعترف بها على هذا النحو

ليغ، على التب ةفقوام تعما إذا كان اسألهياألراضي إلى اإلدارات المعنية و بتلكالتخصيصات المتعلقة 
 مثالوالواقع ) على أرضولكن ليس ُعرفاً  موضع نزاع أخرى وثمة أراض .في حال موافقتهاعالجه وي
األراضي المتنازع عليها على خرائط المكتب  تظهرالحالة قيد البحث، لم  فيو ، األراضي المحتلة(.ذلك

طلب  على هذا التناقض المكتب حملخرائط األمم المتحدة؛ وقد  هذا النحو في إليها على أشير بل)القديمة( 
 توجيهات من اللجنة.

عن اإلجراء الذي يمكن أن تتخذه اللجنة، ألن نشر المعلومات يمكن أن  السيد بورخونسأل و 16.6
 .المناقشات بشأن هذه المسألة الحساسة في لى النارع يصب الزيت

تقديم إرشادات. ويرى المكتب أن هذه المسائل الحساسة  اإنه يعتقد أن اللجنة يمكنه المديرقال و 17.6
 ً نتاج حاجة إلعادة إ الألراضي المتنازع عليها؛ وبالتالي، ااألمن الذي أنتج خريطة  مجلسقد بحثها  سياسيا

 مجلس خريطةيعمل ببساطة على أساس  يمكن للمكتب أن بل - المناقشات في االتحاد الدولي لالتصاالت
 بالنظر إلى التناقض بين الخرائط، فإنه يحتاج إلى إرشادات.واألمن. 

 أن تتخذ المعلومات المقدمة شكل إحصاءات وأال تصف المنطقة المعنية. السيد العمرياقترح و 18.6

كون ت إن المعلومات التي سيقدمها المكتب يمكن أن تظل مفاهيمية بطبيعتها أو المديرقال و 19.6
 لقيها.غب اللجنة في تترسيقدم المكتب أي معلومات و الفعلية المعنية. األراضيتفصيالً من حيث  أكثر

 المحطات المعنية على األقل، ولكنبأن من المفيد الحصول على قائمة  السيد هنرياقترح و 20.6
الهتمام أيضاً معرفة اإلجراء الذي اتخذه المكتب في السنوات األخيرة ا وتسترعي .علنيةليس في وثيقة  ربما

صح بمسار نت يمكن أن القيام به أو يتعينشيء آخر وجود  عدمقرر اللجنة ت يمكن أنلحل المشكلة. وبالتالي 
 معين للعمل.

ن مفيدة كوت يمكن أنيتعلق بنوع المعلومات التي  مع السيد هنري فيما السيدة بومييهفقت توا 21.6
ات أن تكون ذ تُنشري معلومات ألينبغي وقالت على أساس مقيد.  تتاح أنينبغي  المداوالت اللجنة وأنه
 طبيعة مفاهيمية بحتة.

، وليس قائمة بالمحطات. واقترح أن تطبق عامةعلومات محتاج تإن اللجنة  السيد فارالموفقال و 22.6
" دون اتاالتصاالت الراديوية، التي تصف "الحاالت" و"اإلجراءتوصيات قطاع  المستخدم في النهجاللجنة 

 المعنية. تحديد المحطات استخدام التعيينات الجغرافية أو

ئيس السيد فاسيلييف )رألرض، استرعى لنظمة األمعالجة بطاقات التبليغ عن  وفي إشارة إلى 23.6
 عدم ورودأظهر  1 وقال إن الجدول ،RRB19-1/4بالوثيقة  2 االنتباه إلى الملحق دائرة الخدمات الفضائية(

، على الرغم من العدد الكبير للحواشي 2019ويناير  2018 بين يناير 21.9 طلب تنسيق بموجب الرقم 34سوى 
ألرض، لخطط الالتعديالت على  بشأنعلى إحصائيات  3و 2 احتوى الجدوالنو .21.9 إلى الرقم تحيلالتي 

 السجل األساسيعدد التبليغات في  4يلخص الجدول واألكثر نشاطاً. هما  GE-06و GE-84 االتفاقان حيث كان
 .11 بموجب المادة

إلى ( 1.2 من تقرير المدير )باستثناء الفقرة 2 الفقرة بشأناللجنة  تخلصأن  ةالرئيس تاقترحو 24.6
 :يلي ما

 :RRB19-1/4من الوثيقة  2بالبند يتعلق  فيما"
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طاقات وقت معالجة ب لتقليصبذلها المكتب يللجنة مع التقدير الجهود المتواصلة التي االحظت  •
، قد تمت 30B التبليغ عن الشبكات الساتلية وأنه، باستثناء معالجة بطاقات التبليغ بموجب التذييل

 التنظيمية لمعالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية في جميع الحاالت. المهلمراعاة 

ً أن عدداً من المحطات، الموجودة في بعض المناطق المتنازع عليها أو تالحظ • التي  أيضا
 أثر وأن هذا التأخير كان له بقيت معلقةلمناطق المتنازع عليها، ا مع تنسيق متداخل كفافلديها 

ورأت اللجنة أن . 11 المقدمة بموجب المادة التبليغاتات الخاصة بوقت معالجة ءعلى اإلحصا
على تقديم التوجيه في هذا ة اللجنة قادر تإذا كان تقرير مالحاجة إلى مزيد من المعلومات  ثمة

 الشأن.

 يلي: وقررت اللجنة أن تكلف المكتب بما

مواصلة الجهود لمراقبة المواعيد النهائية التنظيمية لمعالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات  •
 ؛30B وقت معالجة بطاقات التبليغ بموجب التذييل لتقليصمزيد من الجهود ال وبذلالساتلية، 

من  11 للجنة بشأن الطلبات المقدمة بموجب المادة 81 االجتماعتقديم معلومات إضافية في  •
 متداخل مع تنسيق كفاف التي لديها األراضي المتنازع عليها أو المحطات الموجودة في

بليغ كما ينبغي التأن تكون المعلومات ذات طبيعة مفاهيمية،  وينبغيلمناطق المتنازع عليها. ا
 "المكتب. تخذهايأي إجراءات وإدراج عام  بشكلعن الحاالت 

 على ذلك. واتُفق 25.6

 (RRB19-1/4من الوثيقة  1.2)الفقرة  (Rev.WRC-15) 908 تنفيذ القرار

ً ، فاليه )رئيس دائرة الخدمات الفضائية( السيدوقال  26.6 من  1.2على الفقرة  في عجالةمعلقا
غ عن بطاقات التبليللتقديم اإللكتروني اتطبيق  الستعمال إدارة قد سجلت اآلن 89ن إ، RRB19-1/4 الوثيقة

تمثل نسبة عالية جداً من اإلدارات المعنية مباشرة بتقديم بطاقات التبليغ. وأكد  وهيالشبكات الساتلية؛ 
 .التطبيقتنفيذ  للسيد هنري أن إدارة واحدة فقط واجهت صعوبات حقيقية في

 908على المكتب لنجاحه في تنفيذ القرار  السيد هوان والسيد هنري والسيد عزوزأثنى و 27.6
 .بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتليةللتقديم اإللكتروني اتطبيق و

 :يلي إلى ماهذا األمر  أن تخلص بشأناللجنة على  تفقتوا 28.6

، الحظت اللجنة بارتياح أن تطبيق "التقديم اإللكتروني لبطاقات RRB19-1/4الوثيقة  في 1.2 بالبنديتعلق  فيما"
وأن إدارة واحدة فقط  (Rev.WRC-15) 908 للقرار التبليغ عن الشبكات الساتلية" قد تم تنفيذه بنجاح استجابةً 

استخدام تطبيق "التقديم  كلفت اللجنة المكتب بمواصلة مساعدة اإلدارات فيوأبلغت عن صعوبات. 
 ".اإللكتروني لبطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية"

من الوثيقة  3رة )الفق الدفع( تطبيق استرداد تكاليف بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية )التأخير في
RRB19-1/4) 

-RRB19بالوثيقة  4االنتباه إلى الملحق  السيد فاليه )رئيس دائرة الخدمات الفضائية(استرعى  29.6

 اقهااستحقها بعد موعد عن استُلمت المدفوعاتمنها قائمة بطاقات التبليغ التي  1 الفقرة عرضت، حيث 1/4
 BR)النشرة اإلعالمية الدولية للترددات الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية بشأن جتماع الولكن قبل ا

IFIC) الفواتير. إلغاء أي بطاقات تبليغ نتيجة لعدم دفععدم منها  2الفقرة بينت  فيما ؛الذي كان سيلغيها 

 .RRB19-1/4من الوثيقة  3 بالمعلومات الواردة في الفقرة علما  اللجنة  أخذتو 30.6

من لوائح الراديو(  15 مخالفات لوائح الراديو )المادة بشأن التداخالت الضارة و/أو تقارير
 (RRB19-1/4 من الوثيقة 1.4 )الفقرة

ً  ،السيد فاسيلييف )رئيس دائرة الخدمات الفضائية( ذكر 31.6 من  1.4االنتباه إلى الفقرة  مسترعيا
الراديو قد مخالفات لوائح حالة من حاالت التداخل الضار/ 365والجداول الواردة فيها، أن  RRB19-1/4 الوثيقة

 48الحاالت عادةً خالل  هذه المكتب عالجو .2019 يناير 31حتى  2018 يناير 1أبلغت إلى المكتب في الفترة من 
يمكن للمكتب عموماً أن يبلغ اللجنة بالحاالت التي  ، قال البورخون السيدساعة. ورداً على سؤال طرحه 

ائج لزم اإلدارات باإلبالغ عن النتي ماالقواعد اإلجرائية  بعد، حيث ال يوجد في لوائح الراديو أو يماف سويت
 نفسه.ب ذلك الناجحة إلى المكتب وليس لدى المكتب أي وسيلة للتحقق من

 :يلي إلى ما RRB19-1/4من الوثيقة  1.4الفقرة  أن تخلص بشأناللجنة على  فقتتوا 32.6
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ً أحاطت اللجنة " يتعلق بإحصاءات  فيماو. RRB19-1/4 الوثيقة في 1.4 البندبالمعلومات الواردة في  علما
تقارير التداخل الضار، أعربت اللجنة عن اهتمامها بتلقي معلومات عن عدد الحاالت التي تم حلها، 

اإلدارات أمكن ذلك. كما الحظت أنه يصعب على المكتب تقديم هذه األرقام، حيث نادراً ما تقدم  حيثما
 "تقارير عن حاالت التداخل التي تم حلها.

بين إيطاليا  (UHF) /الديسيمترية(VHF) نطاقات الموجات المترية تداخل ضار بالمحطات اإلذاعية في
-RRB19والوثيقة  1-4واإلضافات  RRB19-1/4 من الوثيقة 2.4لها )الفقرة  والبلدان المجاورة

1/DELAYED/3) 

من الوثيقة  2.4االنتباه إلى الفقرة  فاسيلييف )رئيس دائرة الخدمات الفضائية(السيد استرعى  33.6
RRB19-1/4لبلدان ا علىيتعلق بالتداخل الذي تسببه المحطات اإليطالية  ، التي أبلغت عن الوضع فيما

فيها  تالتي عرض، نفسها وثيقةلل 3و 2و 1 للجنة، وإلى اإلضافات التاسع والسبعينالمجاورة منذ االجتماع 
 المحطات اإليطالية على خدماتها. مؤثرات مستجداتإدارات سلوفينيا وكرواتيا وسويسرا، على التوالي، 

تعرض التدابير التي مقدمة من إدارة إيطاليا  محد ثة خارطة طريق RRB19-1/4للوثيقة  4 اإلضافة تتضمنو
البلدان  في VHF النطاق في الصوتيةة حطات اإلذاعالواقع على مالتداخل الضار كانت تتخذها إلزالة 

ل على الرغم من حو للجنة. التاسع والسبعينيتغير الوضع منذ االجتماع  األساس، لم فيو. المجاورة لها
كل حل أخرى. وش إرساالتتزال معطلة بسبب  حالتين تتعلقان بسويسرا، إال أن البرامج المقابلة كانت ال

ذات  (FM)بتشكيل ترددي  على قائمة محطات اإلذاعة الصوتية أُدخلالتغيير الوحيد الذي  ينالحالت هاتين
 للجنة. التاسع والسبعينالتحاد عقب االجتماع ل اإللكتروني موقعال فيشرت األولوية التي نُ 

 ليستعند السعي إلى حل المشاكل من النوع قيد النظر،  المسألة على أن السيد عزوزأكد و 34.6
لب الخبرة المفتاح في ج يمكن أن يكمن كثيراً ماتنسيق وعدد التخصيصات المعنية: فمسألة دوماً بالضرورة 

 ني، في المحطات المعنية مباشرة.تقالتقنية الالزمة للتعامل مع القضية ومعالجتها على المستوى ال

-WRC المؤتمر من مشروع تقرير اللجنة إلى 1.9.4االنتباه إلى الفقرة  السيد بورخونواسترعي  35.6

مشكلة حالة التخصيصات  تناولت(، التي RRB19-1/2)الوثيقة  (Rev. WRC-07) 80 بموجب القرار 19
يعة أن المشكلة ذات طبب توحي ما إلى حدٍ  شديدة بلهجة المشاركة في حاالت التداخل الضار بشكل عام ولكن

تعلق بمشكلة ي 1.9.4 لفقرةإذا كان المقصود من ا عالمية وليست خاصة بعدد محدود من البلدان. وتساءل عما
 ائل.المس هذه أن تساعد في حل هاإذا كانت الخبرة التقنية يمكن التداخل اإليطالي على وجه التحديد، وما

كبير بمشكلة التداخل الذي تسببه إيطاليا، وأن  تتعلق إلى حدٍ  1.9.4 أن الفقرة ةالرئيس تأكدو 36.6
فسها نخطورة الوضع الذي وجدت بعض البلدان المجاورة إليطاليا  عبرت عنالمستخدمة  الشديدة العبارات

صادَف تالمشاكل التي  وأن نحو ذلك. رغم كل الجهود المبذولة لحل المسائل على مدى العقد الماضي أوفيه 
لها منذ حألمكن تقنية،  مجرد مشاكلكانت  في الواقع، لووتقنية؛  هاسياسية وتنظيمية أكثر من هي مشاكل

 يل.طو عهد

لرغم من أن على اف .ةتعليقات الرئيس السيد فاسيلييف )رئيس دائرة الخدمات الفضائية(أيد و 37.6
نية مثل ظروف االنتشار في المنطقة المعنية قد فاقمت الوضع، فإن القضايا السياسية تقبعض الجوانب ال

ام على سبيل المثال، سمحت التشريعات اإليطالية للمشغلين باستخدف - والتنظيمية كانت المشكلة الرئيسية
شملت الجهود التي بذلها المكتب على مر السنين العديد من و لبلدان أخرى. GE-06اتفاق  وزعهاترددات 

، اماالجتماعات الثنائية/متعددة األطراف، وقد تدخل األمين العام نفسه مع رئيس وزراء إيطاليا في مرحلة 
إلى حل المسائل عن طريق عقد اجتماعات،  (CEPT)المؤتمر األوروبي إلدارات البريد واالتصاالت وسعى 
الترددات من المشغلين اإليطاليين في محاولة لحملهم  شراء الحكومة اإليطالية أطلقت عملية إلعادة بل إن

، بصورة أساسية التلفزيونييتعلق بالبث  د تحققت نتائج على مر السنين فيماوقعلى استخدام ترددات أخرى. 
ذات قة القضايا الرئيسية المعل ني. أماتقعلى المستوى السياسي والتنظيمي بدالً من المستوى الكان ذلك و

ا إيطالي تمسك تكمن إحدى العقبات الرئيسية فيو المكتب أي جهد لحلها. يدخرلم ف FMبإذاعة  الصلة
. وهناك مسألة أخرى تثير GE-84عتبر نفسها ملزمة باتفاق ت تطبيقه، في حين يبدو أنها البو GE-06 باتفاق

تستخدمها  لمولبلدان أخرى  عائدة T-DABاستخدام قنوات نحو القلق وهي االتجاه المتزايد من جانب إيطاليا 
 بعد. تلك البلدان

ينبغي و ني،تقعلى المستوى ال أال تقتصرعلى أن معالجة األمور ينبغي  السيد العمريفق توا 38.6
ً ة أساسالخصائص التقنية المسجلة للتخصيصات المعني تشكلينبغي أن و المستوى التنظيمي أيضاً. أن تشمل  ا

 واألحكام المتصلة بها في وثائقها الختامية. لتنسيقها، وفقاً للخطط ذات الصلة
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داخل تلمكتب واللجنة مواصلة اتباع جميع السبل الممكنة لحل مشكلة اللينبغي  السيد هوانقال و 39.6
التي تسببها المحطات اإليطالية منذ زمن طويل، وأشار في هذا الصدد إلى الخطوة المتخذة لنشر قائمة 

 شح البيانات المحدَّثة. ذات األولوية. ومع ذلك تساءل عن سبب FMمحطات اإلذاعة الصوتية 

اء سوى إجريمكنه  إن المكتب ال السيد فاسيلييف )رئيس دائرة الخدمات الفضائية(قال و 40.6
بلغ به اإلدارات، وعلى الرغم من أن إيطاليا علقت على كيفية حل بعض تتحديثات بناًء على التقدم الذي 
 حالتين، كما ذكرت سويسرا. م تُحل إاللو الحاالت، لم يتغير شيء بالفعل.

ينبغي تشجيع المكتب على مواصلة الجهود التي يبذلها على جميع المستويات،  السيد عزوزقال و 41.6
سيما عن طريق عقد اجتماعات ثنائية، ينبغي خاللها تقديم جميع المشورة التقنية الالزمة لتيسير التنسيق  ال

حل  أجل من لتخصيصاتهاالخصائص التقنية  استعراضال شك أن على جميع األطراف المعنية وواالتفاق. 
 المشاكل.

طال  يالت ينبغي شكر المكتب على جميع الجهود التي يبذلها لحل المشكلة السيد طالبقال و 42.6
نبغي متابعة إمكانيات إحراز تقدم من خالل عمليات التنسيق بين تتجري مناقشتها اآلن، وو بهاالزمن 

 ولحل نجاحمن اإلدارات بشأن  ييميةالمالحظات التق يتعلق بالمسألة العامة المتمثلة في فيماو اإلدارات.
يتلق المكتب  مل نإ قد سويت مشكلة معينة أنمشاكل التداخل، يمكن التفكير في تحديد فترة يفترض بعدها 

 أي معلومات أخرى على خالف ذلك من اإلدارة )اإلدارات( المعنية.

إن االتحاد والمكتب على وجه الخصوص، بذال جهوداً رائعة على مر  السيد فارالموفقال و 43.6
 قناع إيطاليا بتغيير تشريعاتها الوطنية.إل السعي حد ذهبا إلى بلالسنين لحل المشكلة قيد المناقشة، 

ت حاال تإذا كان ن مابشأ المالحظات التقييميةيتعلق بتحديد الفترات التي ينبغي لإلدارات خاللها تقديم  فيماو
يثما ح مهلٍ يمكنها فرض  لإلبالغ عن النتائج الناجحة، وال ُمهالً أم ال، فإن اللجنة لم تحدد  سويتمحددة قد 

يتعلق  فيما 15 أن تلتزم باألحكام ذات الصلة من لوائح الراديو، وخاصة أحكام المادة وعليها .قائمةتكن  لم
 بالمسألة المطروحة.

 من ثموالمتعلقة بالمسألة قيد البحث عن كثب،  األمورجميع  يراقبإن المكتب  ةالرئيس تقالو 44.6
 إدخال آلية لإلبالغ عن النجاحات. ة تقتضيضرور هناك تكان تساءلت عما إذا

يتعلق  يماف سويتإن القضايا التي  السيد فاسيلييف )رئيس دائرة الخدمات الفضائية(قال و 45.6
تسليط الضوء عليها، ويمكن القيام بالشيء نفسه  سبقذات األولوية  FMبقائمة محطات اإلذاعة الصوتية 
 .تسوى التي ةبالنسبة لحاالت اإلذاعة التلفزيوني

تتعلق بقضايا تنظيمية وليست  شديدة الخصوصية حالةإن المسألة المطروحة هي  المديروقال  46.6
 التشغيلب لجهات إذاعيةسمح  الذيعها تشريبها تسبب  بمشكلة الواقع، في محرجةً  ،إدارة اعترفتبو ،تقنية

عةعلى ترددات  . النجاحات التي تحققت على مستجداتكامل على اطالع المكتب  وأُبقي لبلدان أخرى. موزَّ
حاالت التداخل الضارة األخرى التي ل مواكبتهالتفكير في استنباط طريقة لضمان  يمكنومع ذلك، 

 بنجاح. تسوى

ن بالتأكيد، وسيكون م آتت أُُكلهاإن الجهود الهائلة التي بذلها المكتب قد  السيد بورخونقال و 47.6
قرير المدير في ت المفيد تسليط الضوء على هذه النتائج وكيفية تحقيقها واإلبالغ عنها إلى اإلدارات، ربما

 األقل. علىاً ممكن يكون ذلك ، عندماWRC-19إلى المؤتمر 

ى، ، وسيبادر إلإن المكتب يمكنه ائرة الخدمات الفضائية(السيد فاسيلييف )رئيس دقال و 48.6
إذاعة ن بشأر ذكَّ  ولكنه اإليطالية عند اإلمكان. بالمشكلةالمتعلقة  الواضحةلقضايا لعن حل ناجح  اإلبالغ

FM لتداخل  عرضالتالمحطات المعنية استمرت في  يتعلق بسويسرا، وأن حالتين بنجاح، فيما سوى حل بعدم
 من محطات إيطالية أخرى.

 يلي: إلى ما اللجنة، بشأن هذه المسألة،خلص تأن  ةالرئيس تاقترح 49.6

، الحظت اللجنة بقلق استمرار حاالت 4إلى  1وإضافاتها من  RRB19-1/4من الوثيقة  2.4 البندعند النظر في "
يتحقق  يا إلى البلدان المجاورة لها وأنه لمالتداخل الضار من محطات اإلذاعة التلفزيونية والصوتية في إيطال

 GE06 طلبها إلى إدارة إيطاليا االمتثال لالتفاق اإلقليمي ةكررت اللجنو. 79 للجنةاتقدم كبير منذ اجتماع 
 رونيالموقع اإللكتإلذاعة الصوتية الرقمية. والحظت اللجنة بارتياح أن المكتب قد نشر على بخصوص ا

ذات األولوية في البلدان المجاورة إليطاليا والتي يجب تخفيف  FM البث الصوتيالتحاد قائمة محطات ل
 كلفتوشجعت اللجنة اإلدارات المعنية على تزويد المكتب بأي تحديثات للقائمة و. فيهاالتداخل الضار 

قررت وعند اإلمكان.  تحسمحاالت  أيو يحرز المكتب بتحديث القائمة وفقاً لذلك، مع اإلشارة إلى أي تقدم
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ة والمتعدد ئيةاالجتماعات الثنا اللجنة أن تكلف المكتب كذلك بمواصلة مساعدة اإلدارات المعنية في
 "األطراف، والتي قد تشمل المساعدة التقنية عند االقتضاء.

 على ذلك واتُفق 50.6

من  3.4لدى المملكة المتحدة )الفقرة  HFتداخل ضار تسببت فيه الصين بمحطات البث اإلذاعي 
 (RRB19-1/4 الوثيقة

تناولها في إطار بند منفصل من جدول األعمال  سيجريأن هذه المسألة ب علما  اللجنة  أخذت 51.6
 أدناه(. 13 في االجتماع الحالي )انظر الفقرة

الراديو  من لوائح 6.13 والرقم 49 والقرار 1.38.9و 49.11و 48.11و 47.11و 1.44.11 تطبيق األرقام
 (RRB19-1/4 من الوثيقة 5)الفقرة 

من تقرير المدير، إن  5 ، عند تقديمه للفقرةالسيد فاليه )رئيس دائرة الخدمات الفضائية(قال  52.6
إحصاءات بشأن  6 يقدم إحصاءات عن إلغاء الشبكات الساتلية غير الخاضعة لخطة، والجدول 5 الجدول

إحصاءات بشأن الشبكات  7 ، والجدول30/30A الشبكات الساتلية الخاضعة للخطط الواردة في التذييل
 تعليق معين. تستدع أي ولم اعتياديةكانت اإلحصاءات و. 30Bالخاضعة للخطة الواردة في التذييل 

 .2018 في عام 6.13 الرقم في إطاراالستفسارات  قلةعن سبب  ةالرئيس تسألو 53.6

أصبحت  لبأقل؛  ليس بأن عدد االستفسارات السيد فاليه )رئيس دائرة الخدمات الفضائية(أجاب ف 54.6
الحاالت التي ال تتوافق فيها الشبكة الساتلية مع البيانات التشغيلية أكثر ندرة، وبالتالي أدت االستفسارات الواردة 

. باإلضافة إلى ذلك، الحظ المكتب أن مثل هذه االستفسارات، اتاإللغاء عدد أقل منإلى  6.13الرقم  في إطار
 متزايد إلى إلغاء جزئي بدالً من اإللغاء الكامل. بشكلٍ  ون لها نتائج، تؤديعندما تك

قد أدى إلى زيادة  49.11تعديل الرقم ب WRC-15المؤتمر  قيام إذا كان عما ونوهماكالسيد تساءل و 55.6
 .اتفي عدد اإللغاء

لم يكن له تأثير  49.11 بأن تعديل الرقم السيد فاليه )رئيس دائرة الخدمات الفضائية(أجاب ف 56.6
مي قبل المؤتمر العالف أثر على التبليغات المتأخرة بالتعليق. غير أنهكبير من حيث عدد اإللغاءات، 

ً  اللجنة أخذت، (WRC-15) 2015 لالتصاالت الراديوية لعام تبليغات متأخرة ولكن لم يكن باألسف،  ، مععلما
التبليغات المتأخرة  صارت، (WRC-15) 2015 الراديوية لعام منذ المؤتمر العالمي لالتصاالتو لها أي تبعات.
 .ازةالمجفقدان عدد من األيام من سنوات التعليق الثالث  تتمثل فيعقوبة ب ومنيت 49.11 محكومة بالرقم

قدمت بعض اإلدارات تبليغها بعد فوات األوان، إذ بعض الحاالت إلى اإللغاء،  أدى تطبيق العقوبة فيو
 ندرتأثر إيجابي آخر، حيث  49.11 كان لتعديل الرقمو بشكل حاد. هااستفادت منالتي تعليق الفترة  فقصرت

 متزايد. على نحوٍ التبليغات المتأخرة بالتعليق 

 .RRB19-1/4من الوثيقة  5بالفقرة  علما  اللجنة  وأخذت 57.6

 6عمل المجلس بشأن استرداد تكاليف معالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية )الفقرة 
 (RRB19-1/4 من الوثيقة

إلى أن تقرير المدير قد صدر في منتصف  السيد فاليه )رئيس دائرة الخدمات الفضائية(أشار  58.6
في و (.2019مارس  1 - فبراير 28) 482المعني بالقرار المجلس فبراير، قبل االجتماع الثاني لفريق خبراء 

ً على أنالمجلس فق فريق خبراء تذلك االجتماع، ا لنسبة للشبكات غير با هينبغي تنفيذ B اإلجراء مبدئيا
الشبكات  ةفاتور ضاعف مبلغ مما فاصلةتستند إلى نقاط  بأسعارالمستقرة بالنسبة إلى األرض، مع األخذ 

 الثالث ماعهاجت يؤكد ذلك االتفاق فيومن شأنه أن . األبسطالشبكات  ى منقياساً بذلك المستوفالكبيرة جداً 
أيضاً على أن المجلس فق فريق خبراء ت. وا2019الجتماع المجلس في دورته لعام اليوم السابق في  المقرر

ينطوي على تكاليف تطوير وصيانة برمجيات بشكل أساسي،  Cقياس كثافة تدفق القدرة في إطار اإلجراء 
المجلس لن يوصي فهو . لذلك WRC-19 سيستعرضها المؤتمرى جانب تكاليف المعالجة اليدوية التي إل

األموال الالزمة لتطوير البرمجيات المجلس ، ولكنه سيضمن بدالً من ذلك أن يخصص 482بتعديل القرار 
 في الميزانية.
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ة بإبالغ اللجنالمجلس تحليل المكتب بعد طلب فريق خبراء  6تضمن الجزء الثاني من الفقرة و 59.6
اعد يتعلق بالتعديالت على بعض القو بالتقدم المحرز وسير اإلجراء الذي يتعين على اللجنة اتخاذه فيما

، بهدف تقليل وتيسير المهام التي يؤديها المكتب. وبالنظر إلى أن بوجٍه خاص 31.11الرقم  بشأن اإلجرائية،
المكتب واإلدارات واللجنة، فإنها ال تشكل عادة عقبة أمام عمل على يد عموماً  صيغت اإلجرائيةالقواعد 
في  2001 دورته لعام من المجلس في مشابهاً لطلبالمجلس كان الطلب المقدم من فريق خبراء و المكتب.

 ات.لى أربع سنوزيد عي" المسجلة على الورقاتل وبسبب "الس غير المنجزةاألعمال  تأخر وقت كان فيه
الخامس  اجتماعهافي  35.9 بشأن الرقم مرحليةاللجنة قاعدة إجرائية  تاستجابة لهذا الطلب، اعتمدو

 31.11الرقم  بشأنالواردة في القاعدة اإلجرائية  القدرة، حيث طلب من اللجنة عدم فحص حدود والعشرين
في مرحلة  31.11" وإجراء الفحص التنظيمي الكامل بموجب الرقم مشروطة اتيةؤ"م مطالعة وإصدار

إلى  WRC-03 الحق، مما دفع المؤتمر في وقتٍ جدالً  المرحليةالتبليغ. وقد أثارت هذه القاعدة اإلجرائية 
 ير الوضعلقد تغو السابقة. تلكتكرار في المكتب حكمة  يرَ . ولم بإلغائهاالذي كلف اللجنة  900اعتماد القرار 

 القواعد اإلجرائيةفإن معظم  . وباإلضافة إلى ذلك،2001منذ عام  غير المنجزةمن حيث األعمال  كثيراً 
محددة  صعوبات تعندما نشأو .اصعب تغييرهلذلك يتعلق بالمهام األساسية للمكتب وت 31.11 بالرقم ةالمتعلق
تة. ولم تطعن تدابير مؤق تاقترحفوقت الحساب، أبلغ المكتب اللجنة بالموقف  أو ياتالبرمج بتيسرتتعلق 

الدول األعضاء قط في هذه التدابير المؤقتة وسمحت للمكتب بمعالجة موقف مؤقت دون الحاجة إلى تعديل 
، لم يجد المكتب أي قواعد إجرائية تتطلب حالياً إجراء تعديل لتقليل المآل األخيرإجراءات الفحص. وفي 

 مهامه وتيسيرها.

فريق ال، إن 482، الذي كان رئيس فريق خبراء المجلس المعني بالقرار موفالسيد فارالقال و 60.6
ظهرت النتائج أالمعقدة. و شبكات المستقرة بالنسبة إلى األرضاليتعلق ب أيضاً الوضع فيما في عجالة ناقش

عقدة ما تجاوز وقت المعالجة للشبكات الم وكثيراً  بتكلفة التبليغات. غير ذي صلةاألولية أن وقت المعالجة 
استرداد التكاليف بعشرة أضعاف، فلن  أسعار زيدت؛ وبالتالي، حتى لو 16وقت المعالجة المعتاد بعامل 

المستقرة بكات عن الش. وثمة صعوبة أخرى تتعلق بالتبليغات التبليغمعالجة اإلسراع في يتمكن المكتب من 
راء سيقدم فريق خبو الموارد. يثقل كاهلاإلدارات كان  ي أن التنسيق بينوه المعقدة بالنسبة إلى األرض

 .WRC-19 وبالتالي إلى المؤتمر 2019 المجلس في دورته لعام إلى ينالصعوبت هاتين عن اً تقريرالمجلس 

 .المجلسعما إذا كان المكتب سيقدم رداً رسمياً إلى فريق خبراء  السيد هاشيموتوتساءل و 61.6

األخير  قبل المقطعتفادي وضع مشابه" الواردة في في ، مشيراً إلى الرغبة "السيد هنريقال ف 62.6
 ازيتو، إن الوضع قبل عشرين عاماً كان مختلفاً تماماً، وبالتالي ال يمكن استخالص أي أوجه 6 من الفقرة

 ذ ذلك الحينكبير من إطار تسجيل الشبكات الساتلية قد تطور وتحسن بشكلمع الحاضر. وقال إنه سعيد ألن 
 حتاج إلى تعديل في الوقت الحالي.ت وأن القواعد اإلجرائية بشأن معالجة بطاقات التبليغ ال

 من قدتع أي قاعدة إجرائية تزيد أو القائل بعدم وجوداستنتاج المكتب  مع السيد هوانفق توا 63.6
 .35.9 الرقمبطاقات تبليغ يتعلق ب دوره فيما

 ، رداً على السيد هاشيموتو، إن فريق خبراءيه )رئيس دائرة الخدمات الفضائية(السيد فالقال ف 64.6
. تعديل القواعد اإلجرائية هايمكنوحدها طلب من المكتب تقديم تقرير إلى اللجنة ألن اللجنة  المجلس قد
ذلك فريق خبراء المجلس علماً ب ، وسيأخذالمكتب فريق خبراء المجلس بأنه قد أبلغ اللجنة سيُعلموعليه، 
 قرار اللجنة.بالتقرير و

للجنة  ديعوإذا كانت القاعدة اإلجرائية تحتاج إلى تعديل  مافي البتعلى أن  ةالرئيس تفقتوا 65.6
 مقترح. ويتعين على المكتب صياغة تعديل

قد تكون مفصلة  RRB19-1/4إن المراجع التاريخية الواردة في الوثيقة  السيدة بومييهقالت و 66.6
ي أ بعدم وجوداالستنتاج القائل  السيد هاشيموتوتحذيرية. وأيدت هي و كمذكرةإلى حد ما، لكنها مفيدة 

 تعديل مطلوب حالياً على قاعدة إجرائية.

استرداد التكاليف التي ناقشها فريق خبراء  أسعار عنمزيداً من المعلومات  السيد عزوزطلب و 67.6
ً آلن خطيالمجلس، حيث ارتفعت ا ته، عندما ينهي فريق خبراء المجلس مداوالو .مضى مافي ثابتةكانت  بينما ا

 فهم دور اللجنة في هذه المسألة. فإنه سيرسل النتائج إلى اللجنة؛ لذلك وجد صعوبة في

ق عمل تابع فري يتباحث فيهاإن المجلس هو الذي يبت في المسائل التي  المديرو ةالرئيس تقالف 68.6
نذ البداية اللجنة م تقد شاركو آلية جديدة السترداد التكاليف. يبت فيالمجلس هو الذي  ومن ثم فإنلمجلس ل

 إذا كانت هناك حاجة إلى قاعدة إجرائية. النظر فيما اوُطلب منه األن القضية تتعلق بعمله
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جلس قاد المانع في هذه الحالة، ينبغي للجنة تقديم مزيد من المعلومات قبل ،السيد عزوزقال و 69.6
 .2019في دورته لعام 

، في معرض إشارته إلى مالحظات السيد فارالموف بشأن بطاقات التبليغ السيد العمريقال و 70.6
مطالبة  فق في اجتماعه الثاني علىتفريق خبراء المجلس ا إن ،مستقرة بالنسبة إلى األرضشبكة عن المعقدة 

هذه الشبكات، بهدف تحديد نقطتين عن السترداد التكاليف  B المكتب بتقديم مقترحات تتعلق باإلجراء
للجنة  بغيوين في ضوء اإلحصاءات التي قدمها المكتب في االجتماع األول. فاصلة ثالث نقاط أوفاصلتين 

رة نشر بعد، من أجل الحصول على صويُ  الذي لم ،الرجوع إلى تقرير االجتماع الثاني لفريق خبراء المجلس
 .الفريقداوالت واضحة لنتائج م

 فاصلةنقاط  ُحددت ،482، رئيس فريق خبراء المجلس المعني بالقرار السيد فارالموفقال و 71.6
ائم قاإلجراء ال سيُستبقىوبالتالي  األسعارتغيير في  الوحدة،  000 25إلى  0 منف: B إضافية مؤقتاً لإلجراء

ً حالي  السعر يكونسوحدة،  000 75فوق وما ل خطي؛ بشك األسعاروحدة، ستزداد  000 75إلى  000 25من و؛ ا
 ً  96%تقابل  Bوحدة لتنفيذ اإلجراء  000 75و 000 25عدد الشبكات في الفئات، فإن قيمتي  ومن حيث .ثابتا
الشبكات غير المستقرة بالنسبة إلى األرض وفقاً لإلحصاءات المقدمة عن  ، على التوالي، من التبليغات98%و

اعتبر فريق خبراء المجلس أن الزيادات و خارج هذه الحدود. بطاقات التبليغمن  2%وستقع  من المكتب؛
)المتعلق بفحص كثافة تدفق القدرة المكافئة(، قال إن فريق خبراء المجلس  C يتعلق باإلجراء مقبولة. وفيما

العادية  ةيُطلب من المجلس تأمين مخصصات الميزاني إمكانية أنيرى، بالنظر إلى التحديثات المطلوبة، 
ً  وتقل الالزمة لتطوير البرمجيات.  . وأكد أن المجلسC في إطار اإلجراءالمندرجة  بطاقات التبليغحاليا

بالتالي تحليالً  تلبطفوقد ُطلب إلى اللجنة تقديم تعليقات  .القرار النهائي بشأن آلية استرداد التكاليف سيتخذ
قاعدة إجرائية تتطلب حالياً إجراء  عدم وجود أيإلى  من المكتب. وبناًء على هذا التحليل، خلص المكتب

 تعديل لتقليل مهامه وتيسيرها.

ف الفعلية التكاليتُستعرض ليس لمجرد أن تبين آلية استرداد التكاليف اللجنة بأن  المديروذكَّر  72.6
قديم بطاقات التبليغ ت عنلكي تثني أيضاً  بلالمكتب عندما يقوم بمعالجة بطاقات التبليغ المعقدة،  المترتبة على

ً عواقب مالية مهم وجودلشبكات غير المستقرة بالنسبة إلى األرض. لذلك كان عن االمعقدة دون داع  في و .ا
 لى نحوعلشبكات غير المستقرة بالنسبة إلى األرض كانت معقدة عن ا من بطاقات التبليغ فحسب 2%حين أن 

 بطاقات التبليغ العادية. وتأخير عرقلة عمل المكتب بوسعهاال لزوم له، إال أن 

تب إن المك السيد فاليه )رئيس دائرة الخدمات الفضائية(، قال السيد العمريرداً على سؤال من و 73.6
األرض  لشبكات الكبيرة المستقرة بالنسبة إلىافيها  تدرجأُ االجتماع األول لفريق خبراء المجلس، وثيقة  في ،قدم
 تلكشبكات )هذه ال كبرى توقعهفي السنوات العشر السابقة، مع تقدير عبء العمل اإلضافي الذي بُل ِّغ عنها التي 

تب أن المكب يفيدقدم تحديثاً في االجتماع القادم لفريق خبراء المجلس، يسوهو  وحدة(. 000 300التي تتجاوز 
 .ى األرضأي تبليغات جديدة بشأن شبكات كبيرة جداً مستقرة بالنسبة إل منذئذ يتلق لم

 يلي: إلى ما اللجنة، بشأن هذه المسألة،خلص تأن  ةالرئيس تاقترحو 74.6

بشأن استرداد التكاليف  المجلسفي تقرير المكتب عن أعمال  ةبعد النظر في المعلومات الوارد"
، توصلت اللجنة إلى نفس االستنتاج الذي توصل إليه المكتب بأن RRB19-1/4 من الوثيقة 6 البند في
أن اللجنة  تقررومهامه.  وخفضلتسهيل عمل المكتب  معد لة أو ةجديدقواعد إجرائية حاجة إلى  ال

 ".لتابع للمجلساخبراء الإلى فريق  يتعين تبليغهامعلومات إضافية تتعلق باسترداد التكاليف  ليس ثمة

 على ذلك. واتُفق 75.6

سبة الثابتة الساتلية غير المستقرة بالناستعراض نتائج تخصيصات تردد األنظمة الساتلية للخدمة 
 (RRB19-1/4 من الوثيقة 7)الفقرة  (WRC-03) 85 إلى األرض طبقا  للقرار

وربما يمكن لمدير  .2003إلى عام  يرقى (WRC-03) 85إلى أن القرار  السيد هاشيموتووأشار  76.6
 .إللغائه ، إما لتحديثه أولالتصاالت الراديوية المقبل العالميعن حالة تنفيذه إلى المؤتمر  المكتب أن يبل غ

هالمؤتمر  عناية إن السيد فاليه )رئيس دائرة الخدمات الفضائية(قال و 77.6 القرار  إلى بالفعل توجَّ
 بكثافة تدفق القدرة. ذات الصلةبهدف تعديله لمراعاة أحدث التطورات المتعلقة بالبرمجيات  85

 .RRB19-1/4 من الوثيقة 7 رةبالفق علما  اللجنة وأخذت  78.6
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ظائف تؤّمن و يتعلق بالمحطات التي تعمل في خدمة العمليات الفضائية أو رموز صنف المحطة فيما
 (RRB19-1/4 من الوثيقة 8العمليات الفضائية )الفقرة 

أن اللجنة قد بدأت النظر في هذه المسألة  السيد فاليه )رئيس دائرة الخدمات الفضائية(الحظ  79.6
التاسع  االجتماعمحضر  - RRB18-3/14من الوثيقة  36.3-40.3 ات)الفقر التاسع والسبعين اجتماعها في

تعليمات ب مذكراً ، RRB19-1/4من الوثيقة  8 أعاد تقديم الموضوع على النحو الوارد في الفقرةف(، والسبعين
لى االجتماع إمن لوائح الراديو  23.1 تقديم تقرير مفصل عن تطبيق الرقمالداعية إلى اللجنة إلى المكتب 

، القضيةبإلبالغ اإلدارات  رسالة معممةالمكتب لم ينفذ تعليمات إضافية من اللجنة بإصدار  غير أن الحالي.
ً حيث إن نقاط رس والسبعين، دبعد االجتماع التاسع ومختلفة تتطلب التوضيح أوالً. وفي هذا الصدد،  ا

تلف الخدمات لمخ توزيعاتمع  العمليات الفضائيةالمكتب مختلف النطاقات التي تعايش فيها توزيع لخدمة 
الفضائية األخرى بموجب لوائح مختلفة، على النحو الوارد في الجدول في قسم تقرير المدير قيد المناقشة 

عن كيفية التعامل مع على التساؤل عها جمي تبعثكانت هناك العديد من هذه الحاالت التي و اآلن.
ممكنة لفهم نية  سبل ةحدد المكتب ثالثو .ERو EKو EDو ET التخصيصات المتعلقة بفئة رموز المحطات

 8قبل األخير من الفقرة  المقطعالمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية، على النحو الوارد في 
من لوائح  23.1كان البديل األول هو األكثر تقييداً، ألنه يحول دون استخدام الرقم و .RRB19-1/4 الوثيقةب

بديل هذا الومن شأن  الراديو من أجل االستفادة من الشروط التنظيمية للخدمات الفضائية الموزعة األخرى.
ان . وكمةملتزغير  حالةبعض المحطات إلى  حالةيغير أن الحالي و العرفيؤدي إلى تحول عميق في أن 

ل أن وجود توزيع لخدمة العمليات الفضائية ال يد إلىالتفسير حيث يذهب  البديل الثالث هو األقل تقييداً،
حيث  ،األقصيينيقع بين  فهو البديل الثانيأما  في نطاق التردد. 23.1على أي نية فيما يتعلق باستخدام الرقم 

عامة لفضائية يدل على نية السماح بالعمليات الفضائية اللخدمة العمليات ا توزيعأن وجود  إلىالتفسير يذهب 
في ظل بعض الشروط التنظيمية المحددة المرتبطة بخدمات العمليات الفضائية، ولكن دون منع المحطات 

لة الفضائية تعمال الرقم من اس هلخدمات فضائية أخرى في النطاق الترددي نفس يةتخصيصات ترددل المشغ ِّ
تتطلب من اللجنة توضيح نية المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية،  وهية للغاية، القضية معقدف .23.1
مختلف  اءإزلمكتب معلومات أساسية كاملة عن المسألة ا يتمثل في أن يقدمللمضي قدماً  سبيلأفضل  ولعل

 معدلة. القادم، بهدف وضع قواعد إجرائية جديدة أو هااجتماع خاللالنطاقات المعنية، لكي تنظر فيها اللجنة 

بع والتحكم التت شواغل مشغلي فقط أخذ في االعتباريالبديل األول  إنه يبدو أن السيد هنريقال و 80.6
، البديل الثاني إطارفي و .وليس تلك الخاصة بمستعملي نطاق التردد اآلخرين (TT&C) والقياس عن بُعد

ات التتبع لعملي اإلداراتاختيار على  محددالعمليات الفضائية أي تأثير تنظيمي  خدمةل التوزيع يشكل ال
 ERو EKو EDفئات المحطات  على أن فإنه يفهمبالنسبة للثالث،  أما .والتحكم والقياس عن بُعد الخاصة بها

إلى تشغيل  الحاجةدون المحطة الفضائية أن تمتثل للوائح السارية على الخدمات الفضائية التي تعمل فيها 
جميع ل نهج واحد، فمن األفضل اعتماد وإن أمكن .هذه الخدمة الفضائيةفي  يةتخصيصات الترددلل الشبكة

 أصالً  قتُرحا بديل رابع تصوريمكن  ولكن الثالثة التي طرحها المكتب مزاياها. علماً بأن للبدائلالنطاقات، 
أنه عندما يكون هناك توزيع محدد لخدمة ، على 23.1ينص، بالنظر إلى صيغة الرقم  البديل األول، في

يع المحدد اعتمد التوز المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية الذي العمليات الفضائية، يمكن أن يكون غرض
هو تقييد عمليات التتبع والتحكم والقياس عن بُعد في هذه النطاقات المحددة للتوزيع للخدمة الفضائية فقط 

 اس عن بُعدالتتبع والتحكم والقيدات المحددة. ونتيجةً لذلك، ينبغي أن يؤدي تفحص عمليات مع بعض التقيي
ومع ذلك، قد يعتبر في هذه النطاقات المحددة إلى نتائج غير مؤاتية.  ETالتي لم يُبلغ عنها باستعمال الرمز 

مفيد معرفة قرار، سيكون من ال قبل اتخاذو حتى اآلن. العرف السائدالتقييد في ضوء  مغالياً فيهذا التفسير 
لمكتب وكيف راعى ا المؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية اعتُمدت أحكام العمليات الفضائية فيكيف 

 عند التعامل مع أنظمة التشغيل الفضائية. ITU-R SA 363-6التوصية 

المكتب على المعلومات التي أتاحها وقال ينبغي إرسال رسالة معممة إلى  السيد طالبشكر و 81.6
ق صحيح. وفيما يتعلال بالوضع على الوجهبالغ جميع أصحاب المصلحة إلاإلدارات في أقرب وقت ممكن 

 في الوارد انيالث البديل ، قال إنه يفضلالعالمي لالتصاالت الراديويةالمؤتمر  بشأن نيةبالبدائل المطروحة 
المسألة  جأن تعالَ  وينبغيعلى جميع النطاقات.  هتطبيق التفسير نفس تعذر، لكنه يرى RRB19-1/4الوثيقة 

 .على حدةنطاق  بالتعامل مع كل

مر ينطبق على جميع النطاقات، وأن المؤت قد ال هعلى أن التفسير نفس السيدة بومييهفقت توا 82.6
يمكن و .المذكورةأي نية محددة عند اعتماد األحكام  هي اعتباركن فت لم العالمي لالتصاالت الراديوية ربما

السابق  ، سيكون منالنطاقات المعنيةن كل م سابقة بشأنفكر في تفسير ممكن آخر ولكن دون معلومات تُ أن 
 بشأن األفق المستقبلياللجنة  تبتمزيد من المعلومات قبل أن  لزوممن المؤكد في األمر. و النظرألوانه 

 أوالً. أُسندتالتي  ماهية التوزيعاتالهتمام معرفة ا تسترعيسبيل المثال، قد على ف -
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ً  مراعاة وجوب إلى السيد هاشيموتوأشار و 83.6 ف "المحطة"  61.1 الرقم أيضا والقواعد الذي يعر 
 .23.1 كانت النية هي مراجعة القاعدة اإلجرائية المتعلقة بالرقم إذا ،اإلجرائية المرتبطة به

يشير  والحالي اجتماعيها التاسع والسبعين إن نظر اللجنة في هذه المسألة في السيد هوانوقال  84.6
مليات سيما عندما تنفذ الشبكات الحالية الع إلى تعقيدها وصعوبة فصل العمليات الفضائية عن الوظائف، ال
ق مية مختلفة تنطبوجود شروط تنظيوبذلك،  وجميع الوظائف الثالث باستخدام محطة تحكم واحدة. ومع

على خدمات العمليات الفضائية وغيرها من الخدمات الفضائية، فإن األمر يحتاج إلى توضيح لتجنب 
ية التتبع بأهم هالصعوبات في معالجة بطاقات التبليغ. ومع تقديره للتحليل الذي أجراه المكتب واعتراف

ينبغي إعداد قاعدة و لث الذي طرحه المكتب.أنه يفضل البديل الثا ، إال(TT&C) والتحكم والقياس عن بُعد
 .على حدةنطاق  يتعامل مع كل ، واعتماد نهج23.1 بشأن الرقم مراجعةإجرائية 

حطة م نظراً لكثرة قيام تعقيد اً علىتعقيد تزدادالمسألة أن أيضاً إلى  السيد فارالموفأشار و 85.6
ومات بدون مزيد من المعلعدة محطات فيما مضى. والتي كانت تنفذها  الوظائفالعمليات/ بتنفيذ واحدة اآلن

 يتعذرقد ، والبدائل المطروحةمن بين  اختيار البديل األفضلدى ل في حيرة من أمرهوالتوضيحات، سيكون 
في رأيه، ينبغي فحص كل تردد على حدة، ألن كل تردد يمكن و تطبيق النهج نفسه على جميع الحاالت.

 مختلفة. تعقيداتيسبب  أن

 على مزيد من المعلومات. ومعبشأن لزوم الحصول مع المتحدثين السابقين  السيد عزوزفق توا 86.6
توجد أحكام في لوائح الراديو توضح  لبديل الثالث الذي طرحه المكتب، حيث الل أعرب عن تفضيلهذلك، 
 ET خدم رمز فئة المحطةالصحة كلما استُ  بشأن إقرارخطأ فادحاً  ترتكب ةالجديد ياتنظراً ألن البرمجو األمر.

تشرح  إلى اإلدارات معممةلخدمة العمليات الفضائية، اقترح إرسال رسالة  فيه توزيع ال يوجدفي نطاق تردد 
بناًء و فيما يتعلق برموز صنف المحطة، مما يساعد اإلدارات التي تقدم بطاقات التبليغ. الكامنةالصعوبات 

 ال. قرر اللجنة ما إذا كان ينبغي تعديل القواعد اإلجرائية أمت على المعلومات المقدمة لالجتماع التالي،

ن أأحكام التشغيل الفضائي ينبغي  ألغراض التنسيق، أن إن من الواضح السيد العمريقال و 87.6
 EKو ED محطات أحكام الخدمة الفضائية ينبغي أن تنطبق على فئات وأن ET محطات تنطبق على فئات

ه اللجنة. قرتي تفسير ألالصلة و اتذ للقواعد اإلجرائيةهو األساس ألي مراجعة  ذلكينبغي أن يكون و .ERو
كل نطاق من النطاقات المعنية، للسماح للجنة  عنم تقدَّ  أن من المعلومات ينبغي اً فق على أن مزيدتوا

 بالتوصل إلى قرار.

 يلي: إلى ما اللجنة، بشأن هذه المسألة،خلص تأن  ةالرئيس تاقترحو 88.6

صنف المحطة بشأن الجانب المعقد والمهم لرموز  RRB19-1/4 من الوثيقة 8 البندنظرت اللجنة في "
ن وظائف العمليات الفضائية خدمة العمليات الفضائية أو يتعلق بالمحطات التي تعمل في فيما  .تؤم 

جيهات اقتراح تووضع يسمح لها بعد ب في ليست، بناًء على المعلومات المقدمة، اوخلصت اللجنة إلى أنه
 من لوائح الراديو. وبناءً  23.1 تعديل للقاعدة اإلجرائية المتعلقة بالرقمصوغ  هامناسبة ينبغي على أساس

 81 على ذلك، قررت اللجنة أن تكلف المكتب بتقديم المزيد من التحليالت بشأن هذه المسألة إلى االجتماع
الطريقة و يالتاريخ السرد ذلك في على حدة، بما قنطاينبغي تقديم هذا التحليل على أساس كل وللجنة. 

 "التي تعامل بها المكتب مع مختلف الحاالت.

 على ذلك. واتُفق 89.6

بشأن هذه المسألة إلى اإلدارات في الوقت  معممة رسالةعلى عدم إرسال  كذلكاللجنة  ووافقت 90.6
ً  الحالي، ألن  قبل القيام بذلك. جوانب مختلفة تتطلب توضيحا

 (RRB19-1/4 من الوثيقة 9)الفقرة  31.11ئية بشأن الرقم اإلجرا تحديث القاعدة

ً ، السيد فاليهوقال  91.6 ، الذي دخل حيز النفاذ 40.22، إن الرقم RRB19-1/4من الوثيقة  9الفقرة  مقدما
لك، أشار ذ كثافة تدفق القدرة يتعين على المكتب التحقق منه. عالوةً علىل، ينص على حد 2017 يناير 1 في

"يجب تحديدها وإدراجها في  31.11بموجب الرقم  تُفحصأن "األحكام األخرى" التي  إلى 2.31.11 الرقم
من القاعدة  6.6.2 لقد نسي المكتب حتى اآلن إضافة حد كثافة تدفق القدرة إلى الفقرةو القواعد اإلجرائية".

فقت اللجنة على هذا الفهم للوضع، فسيعمم تا إذاو .، رغم أنه تحقق من الحد31.11اإلجرائية المتعلقة بالرقم 
 السهو. تداركاً لذلك ،31.11لقاعدة اإلجرائية المتعلقة بالرقم لالمكتب مشروع تحديث 

، متحدثاً بصفته رئيس فريق العمل المعني بالقواعد اإلجرائية، أن تدرس السيد هنرياقترح و 92.6
 نشر في رسالة معممةيُ  حالما، اجتماعها الحادي والثمانيناللجنة مشروع القاعدة اإلجرائية المراجعة في 

CCRR عليه اإلدارات فرصة للتعليق وتعطى. 
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وضع مشروع تحديث للقاعدة ل المقترح الداعيفهم المكتب للوضع وأيد  مع السيد هوانفق توا 93.6
 .31.11 اإلجرائية المتعلقة بالرقم

 إلى ما يلي: اللجنة، بشأن هذه المسألة،خلص تأن  ةالرئيس تاقترحو 94.6

 6 البند بشأن استرداد التكاليف في المجلسفي تقرير المكتب عن أعمال  ةبعد النظر في المعلومات الوارد"
واعد قحاجة إلى  ال، توصلت اللجنة إلى نفس االستنتاج الذي توصل إليه المكتب بأن RRB19-1/4 من الوثيقة
معلومات إضافية  أن ليس ثمةاللجنة  تقررومهامه.  وخفضلتسهيل عمل المكتب  معد لة أو ةجديدإجرائية 

 ".التابع للمجلسخبراء الإلى فريق  يتعين تبليغهاتتعلق باسترداد التكاليف 

 على ذلك. اتُفقو 95.6

 (RRB19-1/4 من الوثيقة 10)الفقرة  4التذييل في  2الملحق  في F.1.A.3و F.1.A.2بين البندين  الفرق

ً قدمم، السيد فاليه )رئيس دائرة الخدمات الفضائية( أوضح 96.6 ، RRB19-1/4من الوثيقة  10الفقرة  ا
باالتفاق مع إدارة و وبعد مشاورات مع المكتب 2018ديسمبر  19في  ،أن إدارة النرويج طلبت من المكتب

ات ثانوية" إلى بطاقات التبليغ عن الشبك مبل ِّغةيضيف إدارة الواليات المتحدة "كإدارة أن الواليات المتحدة، 
، والتي ستظل إدارة النرويج "اإلدارة المسؤولة" STEAM-2Bو STEAM-2و STEAM-1الساتلية النرويجية 

ت المنشورات المتعلقة بالشبكا لواليات المتحدة فياإدراج رمز إدارة بر تنفيذ الطلب كان من المقرو .عنها
 . وعمالً بذلك الطلب، نشر المكتب تعديالً 4بالتذييل  2من الملحق  .2وA.1. إطار البند الساتلية الثالث في

 "USA" رمز حيث أضيف STEAM-2Bو STEAM-2و STEAM-1على األقسام الخاصة للشبكات الساتلية 
استعراض الحاالت األخرى السابقة التي اعتُمد فيها  ولدى . وعند القيام بذلك،.2وA.1. كإدارة في إطار البند

، والذي يمكن أن 1.6.9فيما يتعلق بتطبيق الرقم  التباسحظ أن اإلجراء يمكن أن يؤدي إلى ونهج مماثل، ل
 بالنيابة عن مجموعة من اإلدارات المسماة. ما إدارة موجبهتتصرف ب

الخامس والسادس من  المقطعين، على النحو الموصوف في 1.6.9لتنفيذ الرقم  أسلوبانهناك و 97.6
ألول، ترغب اإلدارات المعنية في التمييز بوضوح بين ألسلوب ا. ووفقاً لRRB19-1/4 الوثيقة في 10 الفقرة

ممثل لها لتعمل ك ما الحالة، تعين مجموعة اإلدارات إدارة تلكفي و نظيمية.شبكاتها الساتلية من الناحية الت
ً لو تسمى هذه المجموعة "منظمة ساتلية حكومية دولية".وأمام المكتب؛   ترغب الثاني، لمألسلوب وفقا

لك، ذ في عدد من الحاالت، في التمييز بين شبكاتها الساتلية من الناحية التنظيمية. ومع ،اإلدارات المعنية
ق يطب في هذه الحاالت، لموالشبكات.  شاركت في تنسيق هذه عدة إدارات إلدارات األخرى أنا إعالم تأراد

ظيمية آثار تندون أن يكون لذلك ؛ وبدالً من ذلك، نشر قائمة البلدان المرتبطة بالمنشور، 1.6.9المكتب الرقم 
 2من الملحق  .3وA.1.و .2وA.1.والبندين  1.6.9على المكتب. ومع ذلك، فإن المقارنة بين صياغة الرقم 

 :ما يليلتوضيح الفرق بين البندين، اقترح المكتب و .تبعث على الحيرةقد  4بالتذييل 

 ي اإلدارات المبلغة األربع التي تصرفت ف -إدارات بلجيكا وكندا وفرنسا والمكسيك  الكتابة إلى
 نيتهامع  .2وA.1.المنصوص عليه في البند  العرفتأكيد توافق ب ومطالبتها - .2وA.1.إطار البند 

 ؛الصامت قبولها مندل ضمنياً ستاألصلية، كما يُ 

  النشرة اإلعالمية الدولية للترددات  ديباجةتعديل(BR IFIC)  بهدف توضيح االختالفات بين
 ؛4بالتذييل  2الملحق  من .3وA.1.و .2وA.1. البندين

  إلى المؤتمر إثارة المسألة في تقرير المديرWRC-19  80بموجب القرار (Rev. WRC-07) ، ً  توخيا
 ..2وA.1. وإمكانية توضيح صياغة البند هذا العرفقرار إل

وضع  ة، فإن المكتب ال يرى ضرور2019سيعقد في نوفمبر  WRC-19ونظراً إلى أن المؤتمر  98.6
 اإلجراءات التي اقترحها المكتب.دعيت اللجنة إلى مراجعة المسألة وتأكيد وقاعدة إجرائية. 

على أي أساس قرر المكتب إضافة إدارة إلى بطاقات التبليغ عن  السيد فارالموفسأل و 99.6
 إالاتخاذ هذه القرارات  عدم فهمه، ينبغي فعلى حد، STEAM-2Bو STEAM-2و STEAM-1 الشبكات الساتلية

أضيفت إدارة جديدة إلى القائمة األولية لإلدارات  تنشأ إذا بعد التشاور مع اللجنة. واعتبر أن صعوبات قد
 راف ثالثة.إلى أط تبلَّغ وال، كقاعدة عامة، مكتومةتعتبر اتفاقات التنسيق ذات الصلة و التي تشكل مجموعة.

إضافة أي إدارات إلى بطاقات عدم ينبغي و في الحالة المطروحة، سيصبحون معروفين لطرف ثالث.و
 المسألة. إلى هذه WRC-19 المؤتمر عناية هتوجَّ  إلى أنالتبليغ 

-WRCمر المؤت لتوجيه عناية ومع المقترح الداعيتحليل المكتب للوضع  مع السيد هوانفق توا 100.6

ثاني ال االجتماعمناقشة سابقة شملت إدارتي النرويج والواليات المتحدة في ب وذكَّر إلى هذه المسألة. 19
لشبكات ن اعمن النرويج إلى الواليات المتحدة  المبل ِّغة قل وظيفة اإلدارةفيما يتعلق بنو للجنة. والسبعين
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عدم وجود أي حكم من الحظت اللجنة " ، فقدSTEAM-3Cو STEAM-2و STEAM-1و STEAM-0الساتلية 
لذلك،  جةً ونتيأحكام لوائح الراديو ينص على نقل وظيفة اإلدارة المبل ِّغة بما ينطبق على هذه الحالة المحددة. 

خلصت اللجنة إلى أنها ليست في وضع يمكنها من االستجابة لهذا الطلب من إدارتي النرويج والواليات 
يكن لديه أي اعتراض على طلب اإلدارة النرويجية  فيما يتعلق بالمسألة المطروحة، لمو" األمريكية. المتحدة

-STEAMو STEAM-1لشبكات الساتلية عن اوية" ثان مبل ِّغةبإدراج إدارة الواليات المتحدة باعتبارها "إدارة 

 واستوى أيضاً مع الفرق بين اإلدارة المبلغة "األولية" و"الثانوية". هيةمان ، لكنه سأل عSTEAM-2Bو 2
 سبق.ممخاوفه بشأن اتفاقات التنسيق ال فيالسيد فارالموف 

النشرة اإلعالمية الدولية للترددات  ديباجةلتعديل الداعية مقترحات المكتب  السيد عزوزأيد و 101.6
المسألة في  هذه إثارةو 4بالتذييل  2من الملحق  .3وA.1.و .2وA.1.بهدف توضيح االختالفات بين البندين 

 إلى بالمقترح الداعييتعلق  فيماو ،(Rev. WRC-07) 80 بموجب القرار WRC-19 تقرير المدير إلى المؤتمر
من وضع قاعدة إجرائية بشأن المسألة، خاصة وأن هذه  إلى منفعة محتملة أشارإدارات معينة،  الكتابة إلى

 اإلدارتين المعنيتين. يخصفيما  القضاياليست المرة األولى التي ينشأ فيها هذا النوع من 

من األفضل تقديم  لعل، ليس إالعلى بعد أشهر  WRC-19، بما أن المؤتمر ةالرئيس تقالو 102.6
 إجرائية. القضية إليه مباشرة، بدالً من وضع قاعدة

 الشواغل المثارة، إن المكتب ليس متناوالً ، السيد فاليه )رئيس دائرة الخدمات الفضائية(قال و 103.6
، في كأدرولكنه  لديه أسباب لرفض الموافقة على طلب إدارة النرويج بتطبيق حكم في لوائح الراديو.

. باإلضافة إلى ذلك، كان هذا الطلب 4 الملحق في بندأن من المفيد توضيح صياغة يامه بذلك، معرض ق
متحدة، موافقة إدارة الواليات البمختلفاً تماماً عن الطلب السابق المقدم إلى اللجنة، حيث طلبت إدارة النرويج 

لغة اإلدارة المببوصفها ن تظل مدرجة أ مجردفي الحالة الراهنة، طلبت إدارة النرويج و نقل اإلدارة المبلغة.
ً إدارة الواليات المتحدة مدرجة في األقسام الخاصة باعتبارها  وأن تكون كات في تنسيق الشب مشاركة أيضا

-RRB19ي الوثيقة ف بين قويسات ضعيتعلق بمصطلح "اإلدارة المبلغة الثانوية"، فقد وُ  فيماو الساتلية المعنية.

كانت و .يستخدمه المكتب ولمتعريفه في لوائح الراديو  يردلم و ة من إدارة النرويج.ن رسالعبس ألنه اقتُ  1/4
كن إلدارة الواليات المتحدة حقوق ت لموفي هذه الحالة، وهي إدارة النرويج؛ حصراً هناك إدارة واحدة مبلغة 

كذا نفذ هو المعنية.بشأن المنشورات وحدها مع إدارة النرويج  سيتواصل المكتب مباشرةً و تنظيمية معينة.
إذا أرادت اللجنة أن يضع المكتب قاعدة إجرائية، فسيقوم المكتب بذلك. و .مضى مافي .2وA.1.المكتب البند 

 بسبب توقيت المؤتمر. WRC-19رح إبالغ األمر مباشرة إلى المؤتمر وقد اقتُ 

بطاقة  إدارة مبلغة إلى فهم المكتب لآلثار المترتبة على إضافة اسم مع السيدة بومييهفقت تاو 104.6
اإلجراءات التي  مع اتفقت فقدتنطوي على منظمة حكومية دولية،  المطروحة ال وبما أن الحالة تبليغ.

هذه  ذ بقيتإ من خالل تجربتها، لم تكن اتفاقات التنسيق المسبق مصدر قلق بالضرورة.و اقترحها المكتب.
ة متروكاً لإلدارات المدرج القراروكان  - عادةً إلى المكتب تبلَّغلم و -بين األطراف  طي الكتماناالتفاقات 

 ياستمرت اإلدارة المبلغة األولى فواتفاقات سابقة؛ يدعو لإلفصاح عن ما  بشأن وجودالتبليغ بطاقة في 
 التنسيق. تولي مسؤولية

عن مجموعة  ةً بإن من المفيد ألعضاء اللجنة تقديم قائمة بالشبكات الساتلية نيا السيد هنريقال و 105.6
إدارات مسماة ليست منظمة حكومية دولية، ونسخة من المراسالت من إدارتي النرويج والواليات المتحدة 

مات عن ، ومعلوبطاقات التبليغ عن األنظمة الساتليةالواليات المتحدة إلى إدارة طلب فيها إضافة التي تُ 
لقه بشأن مصطلح "اإلدارة المبلغة ق في هوان السيد واستوى مع .STEAMلشبكات  CR/Cمنشورات 

 تدخل فهكذا .(BR IFIC) النشرة اإلعالمية الدولية للترددات من الحالية النسخة الثانوية" الذي ظهر في
فةغير  تنظيمية مصطلحات  من المهم لإلدارات األخرىف في منشورات المكتب الرسمية بحكم الواقع. معرَّ

ً معنى تفهم أن  ة بطاقمنع إضافة إدارة إلى ي مما لوائح الراديو خلوعلى الرغم من و .هذه العبارة فهماً تاما
 ذلك.ب تبعات القياميجب توضيح ، للوائح الراديو 4 التذييلب 2 الملحق في f.1.A.2 البند في إطار ،تبليغ

العواقب التنظيمية النضمام إدارة إلى "مجموعة من اإلدارات  النقاط التي تتطلب مزيداً من التفكير وتضمنت
(، أو في 1.1.9 )الرقم API – بداية العملية في f.1.A.2المسماة" أو تشكيلها لهذه المجموعة بموجب البند 

من إدارة  خروجعواقب (؛ و1.15.11( أو من أجل التبليغ فقط )الرقم 1.6.9)الرقم  CR -منتصف العملية 
مثالً هي اإلدارة األصلية، وأضيفت  A" )ما ذا يحدث إذا كانت اإلدارة من اإلدارات المسماةمجموعة "

التي ستكون من هي اإلدارة العضو في "مجموعة اإلدارات المسماة" ؛ A) ثم خرجت اإلدارة B اإلدارة
بل التجميع، رات ق"صاحبة/صائنة" اتفاقات التنسيق؛ وما هو وضع اتفاقات التنسيق التي أبرمتها إحدى اإلدا

 لئن صحو وكيف يمكن التعامل مع التنسيق بين اإلدارتين الذي يمكن أن يكون قد بدأ قبل التجميع وبعده؟
ل يعني أنه نا ال ثر أي تعليقات من جانب اإلدارات المعنية، فإن هذايلمكتب لم دى االسابق ل العرفأن 

صياغة قاعدة إجرائية أو تقديم في هذه المرحلة ل الحكم بشأن ما إذا كان من األفض الموافقة. وتريث في
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إمكانية إضافة  اإلشارة بوضوح إلى أن أنه شدد على أهمية غير .WRC-19 المؤتمر إلى المسألة مباشرةً 
د المدار/الطيف موار وبالتالي كوسيلة لالتجار في ةإدارة مبلغة يجب أال تستخدم لتغيير إدارة التبليغ األولي

ذلك،  . ومعمشكلة في الماضي تشكلأن إدارة اتفاقات التنسيق لم  اتفق مع السيدة بومييه فيبين اإلدارات. و
، التأكد من أن اتفاقات التنسيق التي أبرمتها إدارة STEAM حالة شبكات في ،الهتماما دواعيسيكون من 

فيما يتعلق بالتدابير التي اقترح المكتب اتخاذها، فإن الرسالة التي يعتزم وسارية.  تالنرويج حتى اآلن ظل
 بموجبالتي أضيفت  اإلدارات األخرى يكون من المفيد إرسالها أيضاً إلىإرسالها إلى أربع إدارات قد 

 ةُ مطالع الهتمامَ ا ستسترعي، بالديباجةفيما يتعلق و .للوائح الراديو 4 التذييلب 2 في الملحق f.1.A.2 البند
 .فيها قبل مواصلة النظر من المكتب ةمشروع التعديالت المقترح

 يتسببلم  يوالذالمكتب،  العرف المعمول به فيتوثيق  مع القول بفائدة السيدة بومييهفقت توا 106.6
ً  حرصهاوأعربت عن  .أي صعوبات حتى اآلنب أن يكون لدى جميع اإلدارات فهم مشترك  علىأيضا

  يرقىال وإذ ؛االستخداماحتمال سوء  أيضاً منعمن المهم وقالت  إضافة أسماء إلى بطاقات التبليغ. لتبعات
وخي على اللجنة تفمشروع،  طلبأن الطلب الحالي المقدم من إدارتي النرويج والواليات المتحدة  إلىشك ال

 اليقظة مستقبالً.

 عمل المعني بالقواعد اإلجرائية، تقديمتحدث بصفته رئيس فريق الإذ ي السيد هنري واقترح 107.6
د الردود أساس إلعداب التزوديتسنى للمكتب  كيتوضيحها، يصار إلى األسئلة المثارة إلى فريق العمل ل

 للجنة. والثمانينلالجتماع الحادي 

 على ذلك. واتُفق 108.6

 إلى ما يلي: اللجنة، بشأن هذه المسألة،خلص تأن  ةالرئيس تاقترحو 109.6

 4 بالتذييل 2 الملحقفي  3.و.A.1و 2.و.A.1نظرت اللجنة في المعلومات المقدمة بشأن استخدام البندين "
. RRB19-1/4من الوثيقة  10 البندفي  الواردلوائح الراديو على النحو  من 1.6.9 وعالقتهما بالرقم

واعد حكم في لوائح الراديو والق ليس ثمةيتعلق بالطلب المقدم من إدارة النرويج، الحظت اللجنة أن  فيماو
ف ما هياإلجرائية والدستور واالتفاقية  يدة اللجنة أن هناك جوانب عد ورأت"إدارة التبليغ الثانوية".  يعر 

على ذلك، قررت اللجنة أن تكلف المكتب  توضيح. وبناءً التحتاج إلى  3.و.A.1و 2.و.A.1البندين بتتعلق 
تنظر فيه اللجنة  عندماللجنة  81 ب ممارسته الحالية إلى االجتماعباإلبالغ عن هذه الجوانب إلى جان

 "اإلجراءات التي يتعين اتخاذها. في

 على ذلك. واتُفق 110.6

ات الترددية بالتخصيص يتعلق مالطة وبابوا غينيا الجديدة فيما تيتغيير في حالة التنسيق بين إدار
من الوثيقة  11)الفقرة  30Bفي النطاقات الترددية بالتذييل  AFRISAT 3W-PKUللشبكة الساتلية 

RRB19-1/4  والوثيقةRRB19-1/DELAYED/3) 

، التي RRB19-1/4من الوثيقة  11الفقرة  السيد فاليه )رئيس دائرة الخدمات الفضائية(قدم  111.6
الشبكة الساتلية يتعلق ب فيما أوضحت كيف عالج المكتب حالة التنسيق بين إدارتي مالطة وبابوا غينيا الجديدة

AFRISAT 3W-PKU. وخالف إدارة مالطة بشأن الشبكة، وبعد التشاور مع إدارة  هذه الحالةنظراً لظروف و
نية لشبكتها استثنائي بتعديل الخصائص التق على نحوبابوا غينيا الجديدة لبابوا غينيا الجديدة، سمح المكتب 

نتائج  ضاستعرانشر الخصائص المعدلة دون يلى أنه متأثر، وقال إنه سع محدداً  ةمالط تعييند ويع البحيث 
ي ط المتأخر تبليغها في رحبت مالطة بالنهج الذي اعتمده المكتب،و فحص الشبكات األخرى.

اللجنة للعلم، لكن مالطة تساءلت عن سبب عدم إعادة فحص  قبلتهي ذال RRB19-1/DELAYED/3 الوثيقة
 AFRISAT 3W-PKU على شبكةدخلت على الخصائص التقنية لتغييرات التي أُ ضوء ا الشبكات األخرى في

مالطة. وبالتالي، فحص المكتب تأثير التغييرات التي أدخلت، وتأكد  لتعيينمن أجل ضمان الحماية الكاملة 
توى مس . سوى أنهاشأنمالطة ب ُحددتيتعلق بثماني شبكات  من تأثر إدارة واحدة فقط، هي فرنسا فيما

د التعديالت التي اآلن بع سيعلوالذي تسببت فيه الشبكات الفرنسية لشبكة مالطة على النحو المنشور  رديالت
بالنظر إلى التأخيرات في معالجة تبليغات و .AFRISAT 3W-PKU لشبكةأدخلت على الخصائص التقنية 

يخطط المكتب إلعادة نشر الشبكات الفرنسية الثمان  إدارة واحدة فقط، لم وكون األمر يخص 30B التذييل
ي المستويات الت بشأنحذرها لياإلدارة الفرنسية  سيكتب إلىبدالً من ذلك، وووضعها المرجعي الجديد؛ 

 ة.مالط لتعيينشبكاتها الثمان لضمان الحماية الكاملة عن  B الجزء تبليغاتسيتعين عليها احترامها عند تقديم 

من  11 مسار اإلجراء الذي اتخذه المكتب على النحو المبين في الفقرة يد هنريالسأيد و 112.6
األساسية، لكنه شكك في الصالحية التنظيمية الستخدام  المسألةي يبدو أنه حل ذ، والRRB19-1/4 الوثيقة



- 21 - 

ة لنقل هذه دالوسيلة الرسمية الوحي الخصائص التقنية عندما تكونقيم ب لاللتزامإلبالغ إدارة بالحاجة  رسالة
 المعلومات هي عبر أقسام خاصة.

 إن المراسالت المرسلة إلى فرنسا لن تضع السيد فاليه )رئيس دائرة الخدمات الفضائية(قال ف 113.6
 ، ولكنها ببساطة ستُبلغ فرنسا بالمستويات التي سيتعين عليها اآلن احترامها فيبالمعنى الدقيق للكلمةحدوداً 
اإلدارة الفرنسية في أخذ هذه  قصرت إذاوحساسية شبكة مالطة.  زيادة في ضوء Bالجزء  تبليغات

 المستويات في االعتبار، فسوف يذكرها المكتب بضرورة القيام بذلك.

 يلي: إلى ما اللجنة، بشأن هذه المسألة،خلص تأن  الرئيسةواقترحت  114.6

ً بالبند غينيا  بشأن حالة التنسيق بين إدارتْي مالطة وبابوا RRB19-1/4 من الوثيقة 11 "أخذت اللجنة علما
-RRB19الوثيقة  ونظرت في AFRISAT 3W-PKU ةالساتلي ةلشبكلتردد التخصيصات ب يتعلق الجديدة فيما

1/DELAYED/3 هذا الصدد." تصرف على النحو الواجب في للعلم. وخلصت اللجنة إلى أن المكتب قد 

 على ذلك. واتُفق 115.6

في  LUX-30B-G4-23.5Eو LUX-30B.6بعض تخصيصات التردد للشبكتين الساتليتين  إعادة وضع
 (RRB19-1/4 من الوثيقة 12 الخدمة )الفقرة

من الوثيقة  12الحالة المبينة في الفقرة  السيد فاليه )رئيس دائرة الخدمات الفضائية(قدم  116.6
RRB19-1/4 بكتيها وضع ش إعادةب المناسبإبالغ المكتب في الوقت  عنفيها إدارة لكسمبرغ  تخلفت، التي
LUX-30B.6 وLUX-30B-G4-23.5E إجراءاتها الواقع على اإلرباكوأشارت إدارة لكسمبرغ إلى  الخدمة. في 

ضع شبكتيها و إرسال رسالة تذكير بانتهاء الفترة التنظيمية لتأكيد إعادة عنالمكتب  تقصيرالداخلية بسبب 
، 30Bمن التذييل  8 من المادة 17.8 أن العمليات الفعلية للشبكات كانت متوافقة مع الفقرة . وبمافي الخدمة

 أي التزام تنظيمي في الواقع عدم وجودوأشار إلى  الوضع في الخدمة. فقد قرر المكتب قبول تأكيد إعادة
 الخدمة.الوضع  المكتب بإرسال أي تذكير إلى إدارة فيما يتعلق بتأكيد إعادة يلزم

إدارة  سهواإلجراء الذي اتخذه المكتب، وأشار إلى أن السيد فارالموف و السيد هنريأيد و 117.6
 خرق القواعد.بأي نية واعية  ينطو على لكسمبرغ لم

 يلي: إلى ما بشأن هذه المسألة،خلص تاللجنة على أن  تفقتوا 118.6

ً بالبند بخصوص إعادة وضع تخصيصات التردد للشبكتين  RRB19-1/4من الوثيقة  12 "أخذت اللجنة علما
والحظت اللجنة أيضاً في الخدمة وبالقرار الذي اتخذه المكتب.  LUX-30B-G4-23.5Eو LUX-30B-6 الساتليتين

يصات تخص وضعتلزم المكتب بإرسال رسائل تذكيرية إلى اإلدارات بشأن تأكيد إعادة  أن لوائح الراديو ال
 "التردد المعلقة للشبكات الساتلية في الخدمة.

من  13 )الفقرة USGOVSAT-16Rإعادة تقديم بطاقة التبليغ عن تخصيصات التردد للشبكة الساتلية 
 (RRB19-1/4 الوثيقة

من الوثيقة  13الحالة المبينة في الفقرة  السيد فاليه )رئيس دائرة الخدمات الفضائية(قدم  119.6
RRB19-1/4  لموعد النهائي المنصوص عليه با عن االلتزامإدارة الواليات المتحدة  تخلفالتي تنطوي على
قدمت إدارة الواليات المتحدة و .USGOVSAT-16Rشبكة الساتلية ال عنعند إعادة تقديم تبليغ  46.11في الرقم 

ً مفصالً للظروف التي أدت إلى  ر قرو يرسل إليه أي تذكير. ، وأشارت إلى أن المكتب لمسهوهاوصفا
ً  المكتب، على أساس استثنائي، قبول إعادة التبليغ المتأخرة  .11 لمادةأن الشبكة المعنية تمتثل ألحكام اب منوها

كسمبرغ ل يا المكتب بشأن شبكتمتخذها اللذين ينعلى القرار ال يعترضإنه  السيد هوانقال و 120.6
بيرة ن تتمتعان بخبرة كيإدارت ما يؤاَخذ على وقوع ولكن هناك ة اآلن.شبكة الواليات المتحدة قيد المناقش أو

ئل إرسال رسا عنالمكتب  تقصيراهما إلى تكل تأشارقد ، وفي مثل هذا السهوفي اإلبالغ عن الشبكات 
يمكن أن يفعله المكتب للمساعدة في تجنب تكرار وقوع  . وتساءل عماهذا السهو دواعيتذكير كجزء من 

 مماثلة في المستقبل.حوادث 

ب يكون هناك الكثير مما يمكن للمكت قد ال السيد فاليه )رئيس دائرة الخدمات الفضائية(قال ف 121.6
ية الداخل اإلجراءات هافي ، بمامتنوعةعوامل ل يعوداإلدارات يمكن أن  سهوالقيام به لتحسين األمور، ألن 

ومية. الحك الدوائر غالقإ كحاالتعادية  ، وأحداث غيرالمعقدة المتعلقة بالتنسيق والمراسالت مع المكتب
أن األمور  ومن شأن سيما على عمل المكتب. هذه قليلة، وأثرها ضئيل، ال فإن حاالت السهوومع ذلك، 

من أجل إرسال المزيد من  ، وهي تُبذل،يمكن بذل الجهودو كانت التأخيرات أطول بكثير. لوخطورة  تزداد
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أن ينظر في مقترح يتضمن رسائل تذكير  WRC-19على المؤتمر يتعين واقع، ال وفي .رسائل التذكير
 جميع الشبكات في المستقبل.بشأن . وسيسعى المكتب إلى إرسال رسائل تذكير 46.11 يتعلق بالرقم فيما

إلى أن المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية سيُطلب منه اتخاذ  السيد فارالموفأشار و 122.6
 لحالةاخطوات لتحسين األمور، وعلق قائالً هناك بعض االختالفات في الطريقة التي تعامل بها المكتب مع 

إحدى مع  جوالت التشاور تعلى سبيل المثال كانف - شبكات لكسمبرغ بتعامله معقيد المناقشة اآلن مقارنة 
 في جميع الحاالت. هفضل اعتماد النهج نفسيفي المستقبل، و. مع األخرى هامن دارتين أكثراإل

 كي تلتزمعلى الرغم من أن األمر متروك لإلدارات في نهاية المطاف  السيد هنريقال و 123.6
إرسال تذكير  عدممن المؤسف كان أحكام لوائح الراديو بغض النظر عن الظروف التي تواجهها، ب

بسهولة أن يؤيد القرار الذي اتخذه  ه. وقال يمكن46.11 دارة الواليات المتحدة بموجب الرقمإلى إ
 القدربجميع الحاالت  في هينبغي اتباع هالمكتب، لكنه وافق السيد فارالموف على أن النهج نفس

 ممكن.ال

ن إن النهج نفسه اتبع في جميع الحاالت، لك السيد فاليه )رئيس دائرة الخدمات الفضائية(قال ف 124.6
التوقيت قد يتغير، مما يتطلب التكيف من األطراف المعنية. على سبيل المثال، في الحالة قيد المناقشة، 

ي الحالة المتعلقة ف مضت،قبل تلقي أي استفسار من المكتب، في حين إعادتها للتبليغ قدمت الواليات المتحدة 
ة بين انتهاء المهلة التنظيمية واستفسار المكتب الالحق. وبعد مزيد من التعليقات من فترة طويل ،كسمبرغلب

بشأن التوقيتات المختلفة للمراسالت التي يرسلها المكتب والتواريخ  السيد العمريو السيد فارالموف
وائح ب في لالتنظيمية المعنية، والحاجة إلى نهج منسق، أضاف أن التعليمات الوحيدة المقدمة إلى المكت

 األحكام ذات الصلة وإبالغ في حال عدم استيفاءلغاء التخصيصات إل تدعوه ئيةالراديو والقواعد اإلجرا
الحذر من خالل إبالغ اإلدارات قبل القيام باإللغاء،  مغالياً فيالمكتب  كان ما وكثيراً  اإلدارات المعنية بذلك.

ً  من الممكنو ذلك. جازت إذا التخصيصاب العمل وذلك لتجنب االضطرار إلى إعادة وضع نهج في  جليا
 .لبيتهاتاألولويات التي يتعين عليه  إزاءقاعدة إجرائية، ولكن القيام بذلك سيضع قيوداً على موارد المكتب 

السيد وانغ )رئيس شعبة التبليغ والخطط للخدمات الفضائية/دائرة الخدمات وأضاف  125.6
علقة . على سبيل المثال، في الحالة المتتفعل فعلهاأن عوامل أخرى تؤثر على التوقيت يمكن أن  الفضائية(

بلكسمبرغ والتي ستتناولها اللجنة في وقت الحق من هذا االجتماع، انتهى الموعد النهائي التنظيمي لتقديم 
حتى  استفساراً يرسل أن المكتب لم  بمعنىنهاية العام بفترة وجيزة،  عطلةقبل  4بيانات التذييل 

لة جزء الوص عن التبليغ عن تخلفتبعد نهاية العام أن إدارة لكسمبرغ قد  ولم يتضح إال .2019 يناير 23
 الصاعدة من شبكتها.

تعامل المكتب مرونة كافية لل منحينبغي، في ضوء التفسيرات المقدمة،  السيدة بومييهقالت و 126.6
 .تئيهاير طريقةأنسب ب مع مثل هذه الحاالت

إلى أن المكتب قد ركز بوضوح على العناصر األساسية  مشيراً ، مع ذلك السيد بورخونفق توا 127.6
 مراعاة المصالح الفضلى للجهات المعنية. التي تنطوي عليها كل حالة، مع

على بعض القواعد اإلجرائية، مثل تلك  إدخالهاإلى أن تغييرات قد يتعين  السيد عزوزأشار و 128.6
 التذكير.رسائل قرارات معينة بشأن  WRC-19، إذا اتخذ المؤتمر 49.11و 46.11الرقمين  الواردة في

 يلي: إلى ما اللجنة، بشأن هذه المسألة،خلص تأن  الرئيسةواقترحت  129.6

ً "أخذت  قديم تخصيصات التردد المبلغ عنها للشبكة بشأن إعادة ت RRB19-1/4من الوثيقة  13 بالبند اللجنة علما
لوائح الراديو لم  وقرار المكتب المتخذ في هذا الصدد. والحظت اللجنة كذلك أن USGOVSAT-16R الساتلية

تطلب من المكتب إرسال رسائل تذكيرية إلى اإلدارات بشأن إعادة تقديم تخصيصات التردد المبلغ عنها 
 "اديو.من لوائح الر 46.11 بموجب الرقم

 على ذلك. واتُفق 130.6

 (.1-4واإلضافات  RRB19-1/4بتقرير المدير )الوثائق  علما  اللجنة  وأخذت 131.6
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-RRB19و RRB19-1/1(RRB16-2/3(Rev.10)) )الوثائق القواعد اإلجرائية 7

1/4(Add.5) وRRB19-1/5الرسالة المعممة  ؛CCRR/61) 

 (RRB19-1/4(Add.5)و RRB19-1/1 (RRB16-2/3(Rev.10))قائمة القواعد اإلجرائية )الوثيقة 

ً كرئيس لفريق العمل المعني بالقواعد اإلجرائية، الوثيقة السيد هنريقدم  1.7 ، متحدثا
RRB19-1/1 (RRB16-2/3(Rev.10))  جميع القواعد اإلجرائية المدرجة  علىاللجنة  موافقةوطلب من المكتب تأكيد

 .فيها

ي تلك ه ،الوثيقة هذه في بعد،الموافقة  تنلإن القاعدة اإلجرائية الوحيدة التي لم  المديرقال ف 2.7
 )انظر أدناه(. GE-75االتفاق اإلقليمي  وهي تخصاالجتماع الحالي؛  المعروضة على

( قد أسفرت عن احتمال RRB19-1/4مناقشة تقرير المدير )الوثيقة بأن  السيد هنري وذكَّر 3.7
مراجعة. واقترح أن يجتمع فريق العمل خالل اجتماع اللجنة الحالي  أو ةجديد إجرائيةقواعد الحاجة إلى 

في  والموضح GE-84وضع قاعدة إجرائية جديدة بشأن اتفاق ل الذي يدعو مقترحاللمناقشتها ومعالجة 
 .RRB19-1/4للوثيقة  5اإلضافة 

 قائمة القواعد اإلجرائية باستعراضعن موعد قيام فريق العمل  السيدة بومييهاستفسرت و 4.7
قائمة  WRC-19إلى المؤتمر  تقدم القاضي بأن 13.0.1بهدف تمكين اللجنة من اإليفاء بالتزامها بموجب الرقم 

-WRCعهد المؤتمر  منذ ةالمعتمد ةالقواعد اإلجرائية الجديدببالتعديالت المطلوبة إلى لوائح الراديو عمالً 

15. 

يمكن توضيح هذه قال فر معلومات حتى اآلن في هذا الصدد. وتو بعدم السيد هنريأجاب ف 5.7
ً اجتماع فريق العمل، ويمكن إجراء االستعراض، إذا  النقطة مع المكتب في  االجتماع، في كان مطلوبا

 للجنة. الحادي والثمانين

 .الستعراضلمن المهم وضع جدول زمني  ،ةالرئيس تقالو 6.7

 إلى ما يلي: بشأن هذه المسألةخلص تاللجنة على أن  تفقتاالعمل،  فريقبعد اجتماع و 7.7

قررت اللجنة تحديث قائمة القواعد اإلجرائية بعد اجتماع لفريق العمل المعني بالقواعد اإلجرائية، "
من المكتب بشأن  ةالمقدم المقترحاتمع مراعاة  RRB19-1/1 (RRB16 2/3(Rev.10))الوثيقة  المقترحة في

 "جرائية.اإل القواعد بعض مراجعة

 (RRB19-1/5والوثيقة  CCRR/61)الرسالة المعممة مشروع القواعد اإلجرائية وتعليقات اإلدارات 

مشروع القاعدة اإلجرائية المتعلقة  السيد فاسيلييف )رئيس دائرة الخدمات الفضائية(قدم  8.7
واحداً على مشروع القواعد المكتب تلقى تعليقاً وكان  .CCRR/61ق بالرسالة المعممة لحالم GE-75باتفاق 

ولذلك يبدو أن القاعدة  أي تعليقات. ا(، مفاده أن ليس لديهRRB19-1/5 اإلجرائية، من إدارة أذربيجان )الوثيقة
 اإلجرائية ال تشكل أي صعوبات لإلدارات.

مصطلح "التشكيل" في كل مكان  االستعاضة عن، اقترح السيد عزوزرداً على سؤال من و 9.7
 من القواعد اإلجرائية. B7"مخطط التشكيل" الذي استخدم في القسم مصطلح في مشروع القاعدة اإلجرائية ب

 على ذلك. واتُفق 10.7

 بيقالتطعلى مشروع القواعد اإلجرائية، بصيغته المعدلة، مع تاريخ سريان  الموافقةتمت و 11.7
 فور الموافقة عليه.

 إلى ما يلي: بشأن هذه المسألةخلص تاللجنة على أن  تفقتاو 12.7

، إلى جانب تعليق CCRR/61ناقشت اللجنة مشروع القاعدة اإلجرائية المعمم على اإلدارات في الرسالة المعممة "
اللجنة القاعدة اإلجرائية مع  تاعتمدو. RRB19-1/5النحو الوارد في الوثيقة  واحد ورد من إدارة واحدة، على

 "ملخص القرارات هذا.ب 1 التعديالت على النحو الوارد في الملحق

 (RRB19-1/7و RRB19-1/3)الوثيقتان  DBL-G5-28.5Eوضع الشبكة الساتلية  8
 ،السيد وانغ )رئيس شعبة التبليغ والخطط للخدمات الفضائية/دائرة الخدمات الفضائية(قال  1.8

 ً رسالة  2018يونيو  14إدارة لكسمبرغ في  إلى ، إن المكتب أرسلRRB19-1/7و RRB19-1/3 الوثيقتين مقدما
. وفي رسالة 2018ديسمبر  13 يوم هو DBL-G5-28.5E لشبكة الساتليةل بأن الموعد النهائي التنظيميتذكير 
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د تأكيداً بأن التخصيصات المعنية قتلق يلم  أبلغ المكتب إدارة لكسمبرغ بأنه ،2019يناير  23أخرى مؤرخة 
، 2019يناير  31و 30ها في يفي ردو الشبكة. ستلغىوبالتالي  ،49معلومات القرار  وال ،وضعت في الخدمة

في  لتبليغاعدة محاوالت إلرسال ب القياممتأخر، قائلة إنها اضطرت إلى  تبليغطلبت إدارة لكسمبرغ تقديم 
المتعلق  بعد ذلك أن الجزء من التبليغ تغير محددة، وذلك ألنها اكتشفأوائل ديسمبر، بسبب صعوبات تقنية 

 عدم قدرته علىأبلغ المكتب إدارة لكسمبرغ  ،2019فبراير  7في وإلى المكتب.  لم يصلبوصلة التغذية 
 لذي ُطلبسيحيل األمر إلى اللجنة، اأنه التغذية، و تبليغ عن وصلة غياب الموافقة على التبليغ المتأخر، في

اللجنة تود أن تضع في اعتبارها أن المحطة  لعل قبول التبليغ المتأخر. وفي هذا الصدد، يبت فيمنه أن 
 الفضائية قد وضعت في الخدمة.

من التذييل  Dتأثر العديد من اإلدارات بالوصلة الهابطة في إطار الجزء  السيد العمري والحظ 2.8
رات بالنسبة لإلدا التنسيقتساءل عن حالة والخدمة طبقاً إلدارة لكسمبرغ،  وضع في ، وأن الساتل قد30

 المعنية.

 السيد وانغ )رئيس شعبة التبليغ والخطط للخدمات الفضائية/دائرة الخدمات الفضائية(أجاب ف 3.8
بداية  وهي من التبليغ المقدم، Aنتائج اختبار الجزء  إال ال تبين Dمنشور الجزء  أن المعلومات الواردة فيب

 يمكن لإلدارة المبلغة تعديل خصائص الشبكة الحقاً بهدف تقليل التأثير على شبكات أخرى.و عملية التنسيق.
التبليغ، وربما تكون  من B في الجزء قائمة D ربما لم تعد بعض المتطلبات المشار إليها في منشور الجزءو

ة ما إذا معرفللمكتب ل وال سبيل األخرى المعنية. اإلدارة المبلغة قد توصلت إلى اتفاق مع بعض اإلدارات
-DBL-G5 شبكةالمعالجة  ولم تكتمل .Bتنسيق معلقة إلى أن يستكمل فحص الجزء  إشكاالتكانت هناك أي 

28.5E في انتظار قرار اللجنة. وُعلقت 

 سيُقبلكان السؤال هو ما إذا كان و لم يبدأ بعد. Bالجزء  فحصأن ب اً تأكيد السيد العمريطلب و 4.8
 ونشر النتائج. Bلوصلة الصاعدة حتى يتمكن المكتب من بدء فحص الجزء عن االتبليغ المتأخر 

 لكذ السيد وانغ )رئيس شعبة التبليغ والخطط للخدمات الفضائية/دائرة الخدمات الفضائية(أكد ف 5.8
 لموقف.لفهم ال

قادراً  وما إذا كان المكتب للتبليغ تقديم إدارة لكسمبرغ تاريخعن  السيدة بومييهاستفسرت و 6.8
 على تأكيد أن المحطة الفضائية قد وضعت في الخدمة.

 السيد وانغ )رئيس شعبة التبليغ والخطط للخدمات الفضائية/دائرة الخدمات الفضائية(أجاب ف 7.8
ديسمبر  3من إدارة لكسمبرغ في  40 والقرار 49 القرارمع معلومات تبليغ من ال B تلقى الجزء أن المكتب قد

 اهوأضاف أن اإلدارات المبلغة يمكن لوصلة الصاعدة.عن الوصلة الهابطة فقط، وليس عن ا، ولكن 2018
والمشكلة في الحالة الراهنة هي أن إدارة  .تبليغاإللكترونية فور إرسال  التبليغات إيصالأن ترى حالة 

 الاإليصلكسمبرغ حاولت إرسال قدر كبير من المعلومات دفعة واحدة، لكنها لم تستطع أن ترى من حالة 
فيما يتعلق بوضع الوصلة الصاعدة في الخدمة، كان على المكتب و يتلق سوى جزء من التبليغ. أن المكتب لم

في ويح. صحال على الوجهتعمل الشبكة  كيها الصحيح ضعمو المقابلة فيالتأكد من أن المحطة الفضائية 
 شر.فعل ذلك في وقت النيسوف ويتحقق منها بعد.  تلقى المكتب المعلومات لكنه لم الحالة قيد البحث،

من ف من منظورين. الحالةبالنظر إلى الجدول الزمني، يتعين النظر في  ،السيد عزوزقال و 8.8
 ولويوماً؛  45مدة بالموعد النهائي لتقديم المعلومات المطلوبة  تأخرت عن ة لكسمبرغ قدناحية، كانت إدار

 ى،من ناحية أخروبوسائل أخرى.  التبليغواجهت صعوبات في إرسال المعلومات، لكان من الممكن تقديم 
واقترح حالً  .أخرىتتأثر أي إدارات  ولم مستَحقة، ولم تكن هناك متطلبات تنسيق قيد التشغيلكانت الشبكة 

ينبغي للمكتب و؛ بشأنها التخاذ قرار WRC-19إلى المؤتمر  الحالة هذه ثالثي الجوانب: ينبغي للجنة أن تحيل
لشبكة؛ وينبغي للمكتب أن يزود اإلدارات بتدريب ابمعلومات عن حالة تنسيق  WRC-19 تزويد المؤتمر

 لمشاكل.إضافي على التبليغات اإللكترونية لتجنب المزيد من ا

أن إدارة لكسمبرغ لم تكن على علم بأن جزء الوصلة الصاعدة من التبليغ  السيد هوانوالحظ  9.8
ي فو إللغاء قراره. ما يدعولم يكن لدى اللجنة وصحيح؛  بشكلٍ  الحالة هذهعالج المكتب وقد  .يُرَسللم 

(، قالت إدارة لكسمبرغ إنها وضعت RRB19-1/7 إلى اللجنة )الوثيقة 2019فبراير  25مؤرخة ال تهارسال
 تقديمبالالمتعلق  المتطلب سريانبدأ  وقد في المستقبل. اإلشكاالتإجراءات جديدة لمنع ظهور مثل هذه 

ً لتقرير المدير و؛ 2018أغسطس  1اإللكتروني لبطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية في  وفقا
 وصعب عليه ارة واحدة صعوبات في مثل هذه التبليغات.إد لم تواجه إالحتى اآلن  (،RRB19-1/4 )الوثيقة

 الوصلة الصاعدة. بالتبليغ عنيتعلق  فهم الصعوبات التي واجهتها إدارة لكسمبرغ فيما
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 الحالةه هذ بشأنإن المكتب لم يتخذ قراراً  السيد فاليه )رئيس دائرة الخدمات الفضائية(قال و 10.8
خارج  قعت يثماني سنوات، وبالتالي فه يوه ةالتنظيمي المهلةبعد  من التبليغ Bالجزء  التي تنطوي على
 فإن استنتاج اللجنة لن يلغي قرار المكتب. ومن ثم اختصاص المكتب.

 لةهذه الحا ما حدث بالضبط في الوقوف علىوجدت صعوبة في  اإنه السيدة بومييهقالت و 11.8
أثير على يكن هناك أي ت الساتل ولم فقد أُطلقومع ذلك،  .نظام التبليغ اإللكتروني في تهاخبر النعدامنظراً 

 .اتيتنطوي على خطأ تقني/إداري في استخدام البرمج الحالةعتبر أن تيمكن للجنة أن و اإلدارات األخرى.
ً  تبالنظر إلى أن اللجنة قد تبنو  تتيح أن اهصالحياتبين من فالماضي،  حاالت مماثلة في في متساهالً  نهجا
 ضرورة أن تكون اإلدارات على بشأنفقت توا .الحالةالشك في هذه  االستفادة من قرينةبرغ دارة لكسمإل

وأعربت عن سرورها ألن إدارة لكسمبرغ قد اتخذت تدابير لضمان  ياتدراية أفضل باستخدام البرمج
 عدم تكرار الخطأ نفسه.

 قيدتخصيصات جديدة وأن الساتل في مداره و أي نظراً لعدم تأثر ،السيد فارالموفقال و 12.8
نها من أن اللجنة في وضع يمك فهو يرىالسابق للجنة في مثل هذه المسائل،  العرفتشغيل، وبالنظر إلى ال

إحالة  بحاجة إلى وأنها ليستإدارة لكسمبرغ وتكليف المكتب بمواصلة معالجة التبليغ؛  لمصلحةالحكم 
 .WRC-19المسألة إلى المؤتمر 

دارات ظهر على ما يبدو لإلبالنظر إلى أن إيصاالت التبليغ اإللكتروني لم تُ  ،السيد هنريقال و 13.8
، فإن إدارة لكسمبرغ ربما لم تالحظ أن تردلم  جزاء( من تبليغاتها التي وردت أواألجزء )ال ماهيةالمبلغة 

وفى وبالتالي فقد است الناقصةت قدم جميع المعلومافهو ومع ذلك،  .يصل إلى مقصدهلم  تبليغهاجزءاً من 
تي ضوء التوضيحات اإلضافية ال وفي الشروط التنظيمية التي مكنت المكتب من مواصلة معالجة الشبكة.

قبل، فقد المست مماثلة في إشكاالتقدمها المكتب والتدابير التي اتخذتها إدارة لكسمبرغ لضمان عدم نشوء 
 تطلب من المكتب مواصلة معالجة النظام.أن إلدارة وا لمصلحة أن توافق هارأى أن اللجنة يمكن

بالنظر إلى أن محطة فضائية كانت تعمل في الموقع المداري المعني،  ،السيد العمريوقال  14.8
 ينبغي للجنة أن تشجع إدارة لكسمبرغ على إكمال عملية التنسيق مع اإلدارات األخرى.

إلى أن قرار اللجنة بتكليف المكتب بمواصلة معالجة التبليغ سوف  السيد بورخونأشار و 15.8
 التنسيق. يستلزم بالضرورة إكمال عملية

 إن إيصاالت التبليغ اإللكتروني للمكتب السيد فاليه )رئيس دائرة الخدمات الفضائية(قال و 16.8
ً وبالتالي فهي ذات طبيعة عامة؛  تتولد موقع الان ك حتى وقت قريبو محتويات التبليغ. تسرد والتلقائيا

، وليس الجزء Aفيما يتعلق بالجزء  55 معلومات القرار إالسرد ي الالذي يدرج البيانات الواردة  اإللكتروني
B.باستخدام نظام التبليغ اإللكتروني، يمكن للمكتب اآلن تقديم معلومات عن جميع البيانات و ، من الخطة

قت الذي الو هذا الخيار لم يكن متاحاً في بيد أنالمستلمة، مما يتيح لإلدارات التحقق من اكتمال التبليغ؛ 
 .هاقدمت فيه إدارة لكسمبرغ تبليغ

 يلي: إلى ما هذه المسألة،اللجنة، بشأن خلص تأن  الرئيسةواقترحت  17.8

من إدارة لكسمبرغ بشأن تقديم المعلومات المتعلقة  RRB19-1/7و RRB19-1/3نظرت اللجنة في الوثيقتين "
 اللجنة أن: تالحظو. DBL-G5-28.5E بالشبكة الساتلية

غ، في تطبيق برنامج "التقديم اإللكتروني لبطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية"، رسمبكإدارة ل •
جميع المعلومات المطلوبة في الوقت المحدد، لكنها لم تتمكن من التحقق من المعلومات  ترسل لم

 العمومية؛ ة المعلوماتطبيعل نظراً  باالستالم، اً التي تلقاها المكتب رغم تلقيها إقرار

 ؛المسألةتكرار هذه  لتجنبارة لكسمبرغ تدابير اتخذت إد •

 .DBL-G5-28.5Eساتل يعمل وفقاً للخصائص التقنية للشبكة الساتلية ثمة  •

 وتبليغ B المكتب بقبول تقديم الجزء وكلفت لكسمبرغعلى ذلك، قررت اللجنة الموافقة على طلب إدارة  وبناءً 
ومواصلة معالجة التبليغ. كما شجعت اللجنة إدارة  DBL-G5-28.5Eمعلومات الوصلة الصاعدة للشبكة الساتلية 

 "لكسمبرغ على مواصلة التنسيق مع اإلدارات األخرى.

 على ذلك. واتُفق 18.8
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طلبات من أجل إلغاء تخصيصات تردد لشبكات ساتلية: تبليغ مقدم من إدارة  9
فرنسا من أجل طلب إلغاء تخصيصات تردد الشبكة الساتلية اليونانية 

HELLAS-SAT-2G (39˚  في نطاقات التردد ) شرقاGHz 19,7-17,7 وGHz 21,2-

-RRB19و RRB19-1/10)الوثيقتان  GHz 31-30و GHz 29,5-27,5و 20,2

1/DELAYED/5) 
 )رئيس قسم المنشورات والتسجيالت الفضائية/دائرة الخدمات الفضائية( لوالسيد قدم  1.9

ة الساتلية لشبكل يةترددالتخصيصات الإلغاء  التي طلبت فيها إدارة فرنسا من المكتب RRB19-1/10 الوثيقة
-GHz 21,2و GHz 19,7-17,7شرقاً في نطاقات التردد  ˚39في الموقع المداري  HELLAS-SAT-2Gاليونانية 

 18، في إدارة اليونان ادعاء وفق، في الخدمةوضعها  عدملى أساس ع GHz 31-30و GHz 29,5-27,5و 20,2
مارس  7في  في الخدمةوضعها  وإعادة، 2014يناير  18في  اوبالتالي لم يكن باإلمكان تعليقه ،2013أكتوبر 

دعماً لطلبها، قالت اإلدارة الفرنسية إن النطاقات على متن الساتل و .2016يونيو  6في  اتعليقه وإعادة 2016
NIMIQ-2 لم 2013أكتوبر  18 في الخدمة في أعاله النطاقات المذكورة يعيد وضعفترض أن يُ ي كان ذال ،

المستنسخة  Lockheed Martinتتضمن النطاقات المذكورة أعاله، كما ثبت من مراسالت شركة 
مبينة  49، والمعلومات المنشورة في عدة أقسام خاصة بشأن القرار فرنسا رداً على رسالة 3 الملحق في

ً من أمانة األمم المتحدة  4الملحق  المقدمة فيوالمعلومات ، 2 في الملحق األجسام  تسجيلاتفاقية ب التزاما
بين اإلدارتين الفرنسية  ةتبادلالمالمراسالت  6و 5 ستنسخ الملحقانوي المطلقة في الفضاء الخارجي.

ألة توضيح المس يف قصرتإيجابي فيما يتعلق بالتنسيق لكنها  واليونانية، حيث استجابت اليونان بشكلٍ 
 اتلهاسقالت فرنسا إن المسألة ذات أهمية خاصة بالنسبة لها من حيث آثارها على تنسيق و األساسية.

ATHENA-FIDUS38 الموقع المداري فيقيد التشغيل  ، الذي كان˚  ً )المعروف  HS4مع الساتل  شرقا
ً باسم  ˚39في الموقع المداري للتموضع  2019فبراير  5الذي أطلقته اليونان في ( ”HS-4/SGS-1“ أيضا

 ً ً بأن شرقا  GHz 21,2-20,2 ي الترددنطاقَ  بشأنمن دستور االتحاد  48 المادةاحتجت ب اليونان؛ علما
في عام  في الخدمةالشبكة اليونانية  وضعيتعلق بإعادة  استفسارات المكتب فيما رداً على GHz 31-30و

2016. 

، التي تناولتها RRB19-1/DELAYED/5ي الوثيقة طإلى التبليغ المتأخر المقدم من اليونان  والتفت 2.9
اللجنة للعلم، وأشار إلى أن السيد بوثا )دائرة لجان الدراسات( أوضح مسألة تاريخ استالم المكتب لرد فرنسا 

ومع ذلك، أعربت  .االستالمجديراً بكان التبليغ وبذلك لهذا االجتماع؛  االلجنة جدول أعماله تعندما أقر
الذي تتبعه اإلدارة الفرنسية في مطالبة المدير بتقديم طلبه  القويماإلجراء غير  علىكبيرة  مآخذاليونان عن 

ً للرقم وعليه، طلبت اإلدارة  .6.13 إلى اللجنة دون االتصال باإلدارة اليونانية أوالً وطلب التوضيح، وفقا
للجنة  مانيوالثاالجتماع الحادي  حتى هل النظر فيؤجَّ يأن  جديراً باالستالم، ساطلب فرن اعتُبر اليونانية، إذا

يونان ال مضتومع ذلك،  نظر اللجنة فيه.كي تعلى األقل من أجل منح اليونان وقتاً إلعداد دفاعها عن موقفها 
ان على اليون أن :أمور أخرى في جملةها من بينوكان ، الحالةنقاط مختلفة فيما يتعلق بمضمون  إيضاح في

ً  ˚39مدارية غير  مواقعفي  بطاقات تبليغأي  ليس لديهاعكس فرنسا،  نطاقات التردد التي أرادت  في شرقا
األخرى  عشرقاً بدالً من عدد من المواق ˚38المداري  ععن سبب اختيار فرنسا للموق تتساءلوفرنسا إلغاءها؛ 
، على على حين غرةدمت طلبها الرسمي إلى اللجنة من أن فرنسا قد ق اعن دهشته تأعربوالمتاحة لها؛ 

ً الرغم من المناقشات اإليجابية التي عقدت بحسن نية على مدى عدة سنوات بين اإلدارتين  نسيق بطاقات تل سعيا
 وضعة تقديم طلبها فيما يتعلق بإطالق الساتل اليوناني وإعاد عن توقيت فرنسا في تالتبليغ المعنية؛ وتساءل

ً مع لوائح الراديو.الخدمة  في HELLAS-SAT-2Gشبكة  ً  بما يتفق تماما بطاقات أهمية  وأكدت اليونان أيضا
 العام والعسكري في اليونان. ينالتبليغ المعنية للقطاع

ً باللغة مال لكون التبليغعن أسفه  السيد فارالموفأعرب و 3.9  ليزيةاإلنكتأخر من اليونان متاحا
 جميع الوثائق بلغات العمل التي تتطلبها اللجنة. توفرفقط، وطلب بذل الجهود في المستقبل لضمان 

 لكذ إن كل جهد ممكن يبذل دائماً للقيام بذلك، لكن السيد بوثا )دائرة لجان الدراسات(قال ف 4.9
ً دائماً،  ليس فيما يتعلق و. خدمات الترجمة وطول الوثائق الملقى على عاتقعبء العمل  حسبممكنا

 لترجمتها. يدعو رسمي يوجد متطلب الالمتأخرة،  بالتبليغات

أعباء عمل كبيرة في اآلونة األخيرة، ليس أقلها  تحملتأن خدمات الترجمة  المديروأضاف  5.9
 WRC-19التي أصدرت تقريرها الضخم إلى المؤتمر  لالجتماع التحضيري للمؤتمرالدورة الثانية  خالل

متأخرة المتعلقة ال بالتبليغاتسيما فيما يتعلق  المستقبل، ال بذل كل جهد ممكن فيوسيُ  بجميع لغات العمل.
كثر أالتبليغات تناول اللجنة تلك تأن  يرجحبالبنود المدرجة بالفعل في جدول أعمال اللجنة، حيث 

 األخرى المتأخرة.التبليغات  من
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مباشرة  ليغهاتب بتقديمفرنسا  قياماعتراض اليونان على توضيحات بشأن  ونوهماكالسيد طلب و 6.9
 وبالتالي ضمان استشارة اليونان أوالً في هذا الشأن. 6.13 الرقم إطار التصرف فيإلى اللجنة، دون 

 السيد لو )رئيس قسم المنشورات والتسجيالت الفضائية/دائرة الخدمات الفضائية(قال ف 7.9
في تقديم التبليغات المتعلقة بلوائح الراديو مباشرة  حرةإن اإلدارات  الدراسات(السيد بوثا )دائرة لجان و

كثير من  فييُتَّبع  6.13 اإلجراء المنصوص عليه في الرقمأن على الرغم من  ،إلى اللجنة في أي وقت
 األحيان.

يث سواء، ح إن المسألة المعروضة على اللجنة معقدة وحساسة على حدٍ  السيد طالبوقال  8.9
بعض النطاقات. بشأن  48 اليونان بالمادة احتجت فيمافرنسا إلى عدم استخدام النطاقات المعنية  حجة استندت

بعض ل السجل األساسيفي  وُسجلت بُلغتمعينة، حيث  منزلةالتبليغ بطاقات اكتسبت  عالوةً على ذلك،
قترحه م وقال إن بها أعضاء اللجنة.توفر جميع الوثائق باللغات التي يطل عدمإلى  هو اآلخر وأشار الوقت.

ومطالبة األطراف المعنية بمواصلة التبليغات خطوات إللغاء  أي عدم اتخاذ يدعو إلى الراهنةفي المرحلة 
 جهود التنسيق.

في السجل ُسجل  سبق أن في الخدمة لشبكة اليونان أول وضعإلى أن  السيد عزوزأشار و 9.9
تشارة نبغي استهناك أي مناقشة للنطاقات والخصائص المستخدمة،  تكان األساسي الدولي للترددات، لذا إذا

المعلومات ذات الصلة في قاعدة بيانات مكتب  ترد، حيث التصنيع واإلطالقالمكتب بدالً من شركة 
ً  االتصاالت الراديوية، ويجب افتراض أنها صحيحة.  بأكمله Ka نطاقال وضعأن اليونان قد طلبت  وذكر أيضا

نواع في االعتبار قائمة األآخذاً قال و البلدان النامية. فيأهمية كبيرة للتنمية واالستثمار  وذ وهو، في الخدمة
لتحقق من قدرة االستقبال واإلرسال لساتل لطلب تُ ( التي قد CR/343المحتملة من المعلومات )الرسالة المعممة 

ً أفق ت، إن ذلك تأكيد وضعه في الخدمة وتاريخ ألغراض ً  سوية مستقبليا ن أل دعوي مقترح يكمن فيقد  ممكنا
وبذلك يطلب من اإلدارة المبلغة تقديم تفاصيل كاملة عن عناصر  6.13 يجري المكتب تحقيقاً بموجب الرقم

 .يطابق الواقعإلى ذلك، بهدف التحقق من أن كل شيء  مثل مركبة اإلطالق ومرافق اإلطالق والعقد وما
 ينبغي أن يُطلب من المكتب تنظيم اجتماعاتو .يةعلومات، ينبغي أيضاً طلب خطة ترددبمجرد استالم هذه المو

ال تدخر ينبغي تشجيع اإلدارات على أو تنسيق بين اإلدارتين وتقديم تقرير إلى اللجنة في اجتماعها المقبل.
خصيصات، اء التالتفكير في إلغ عدم ينبغيو، األفق المستقبليجهداً للتوصل إلى توافق في اآلراء بشأن 

 استُثمر. ألسباب ليس أقلها االستثمار الذي

خاصةً عندما يتعلق األمر بطلب إلغاء  على أن المسألة حساسة للغاية السيد العمريفق توا 10.9
 فمن ناحية، .تخصيصات تردد لشبكة ساتلية مسجلة في السجل األساسي الدولي للترددات منذ سنوات عديدة

، وقد استوفت جميع 2013تخصيصات اليونان في السجل األساسي الدولي للترددات منذ عام  ُسجلت
كان والوضع في الخدمة وإعادة التعليق،  وإعادةالمتطلبات التنظيمية من حيث الوضع في الخدمة والتعليق 

ة بحلول الموعد الخدم في تخصيصات التردد وضع عادةإل 2019فبراير  5في  اإلطالق الناجح للساتل الجديد
نتيجة استثمار كبير استناداً إلى الوضع التنظيمي المحدد للشبكة الساتلية الذي أكده المكتب  النهائي التنظيمي

من ناحية و الصلة من لوائح الراديو؛ بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية واالمتثال لألحكام ذات 2013 في
-HELLAS ليةلشبكة الساتاوضع بشكوكها في  اإلدارة الفرنسية رتهاتتعلق النقطة الرئيسية التي أثا أخرى،

SAT-2G في معظم النطاق في الخدمة للمرة األولى KA ُجمعت من  بناًء على عناصر مختلفة 2013 في
يقع التحقق من الوضع في الخدمة  من حيث المبدأ،و. مختلف األطراف الصناعية وقُدمت كدليل على طلبها

 ذلك شملي، و6.13سيما الرقم  ، وال13 األخرى ضمن مسؤولية المكتب بموجب المادة ومن األوضاع
 رضوعتقرير لطلب التوضيح وفي حالة وجود خالف إعداد في المرحلة األولى استشارة اإلدارة المبلغة 

ولذلك، فهو يفضل إحالة المسألة إلى المكتب  لى اللجنة.، عإلى جانب آراء جميع األطراف المعنية الحالة،
 وفقاً لإلجراء العادي. 13للتعامل معها بموجب المادة 

سواء، وينبغي اتباع اإلجراءات القانونية  إن األمر حساس واستثنائي على حدٍ  السيد بورخونوقال  11.9
ساءل عما إذا كان يمكن للجنة وت من أجل ضمان احترام مصالح جميع األطراف. 6.13 الواجبة، مع تطبيق الرقم

عندما ينتقل ساتل جديد، يفترض أنه قادر على تنفيذ جميع  ماأن تفكر في اتخاذ قرار بأثر رجعي بشأن نظام 
 النظام في الخدمة. وضعالترددات، إلى الموقع المداري المعني من أجل إعادة 

ً ل ينبغيوقال مع المتحدثين السابقين.  السيد هاشيموتوفق توا 12.9 لرد منح اإلدارة اليونانية وقتا
وينبغي تشجيع  .13كاف على اإللغاء المقترح، وينبغي التوصية بتحقيق يجريه المكتب بموجب المادة  بشكلٍ 

ورات المقبل، بناءً على أي تط ااجتماعه يمكن للجنة اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة فيوالحوار بين الطرفين. 
 أخرى.
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معظم النقاط التي أثارها المتحدثون السابقون، لكنها حذرت من أن  مع ومييهالسيدة بفقت توا 13.9
ات االمتثال للمتطلب عن التقاعسفي حد ذاته أن يبرر  هيمكن أطلق بكل القدرات الالزمة ال اً جديد ساتالً 

لعدم  وأسفت يجب على اللجنة تجنب إرسال هذه الرسالة.قالت الحاضر، و التنظيمية، سواء في الماضي أو
على الرغم من أنه يبدو أن اإلدارة الفرنسية  – مع المكتب واللجنة أبكر بكثيرالمخاوف في وقت  إثارة

إلى  ةنظمينبغي بذل كل جهد ممكن الستيعاب جميع األقالت و .2016 في عام أثارت ذلك لإلدارة اليونانية
، حسبف الصناعة دوائر أت منتلم  اهممكن، ولكن ينبغي النظر في األدلة المقدمة من فرنسا ألن أقصى حدٍ 

من الواضح أن المكتب أجرى جميع الفحوصات ذات و من الشركة المصنعة والوكاالت الحكومية كذلك. بل
ظهر تإلى ذلك، ولكن عندما  الواجب، وما واالحتياطوضع في الخدمة، الالماضي فيما يتعلق ب الصلة في

ذه في ه أن يحققالمكتب  الطلب إلىلذلك ينبغي  أخرى.معلومات جديدة، ينبغي النظر في األمور مرة 
لك المختلفة في التبليغ المتأخر لليونان، بما في ذ عدم االتساقالمسألة بطرق منها السعي إلى توضيح أوجه 

 ينبغي تشجيع األطراف على مواصلةو إمكانية استخدام ساتل واحد لوضع أكثر من شبكة واحدة في الخدمة.
نت في النهاية، حتى لو كاو مساعدة المكتب. يشمل التماسمشترك للمضي قدماً،  سبيلإليجاد  اتاالجتماع

عضها ب لمراعاة سبيلعلى األطراف المعنية إيجاد  يزال يتعين الاإلدارة الفرنسية محقة في تأكيداتها، 
 البعض من خالل التنسيق.

ات يبدو أن المعلوموة بعناية فائقة. يجب على اللجنة فحص الطلبات المقدم السيد هوانقال و 14.9
اشتكت اإلدارة اليونانية من الطريقة التي أثارت بها اإلدارة  ،من جانبهاو المقدمة من فرنسا واضحة للغاية.

، مسألة 80بموجب القرار  WRC-15 إلى المؤتمر افي تقريره تناولت،أن اللجنة بر األمر. وذكَّ هذا الفرنسية 
المقصود بالتحديد بالمعلومات الموثوقة  هو ماباستناداً إلى معلومات موثوقة، و 6.13الطلبات بموجب الرقم 

ً  وألي أغراض يمكن استخدامها، ال  وعلى كل حال، .ها صحيحةكل لم تكنأن المعلومات المتاحة ب علما
نبغي وت .ولاألصحسب اليونان دون التشاور أوالً مع اإلدارة اليونانية  تخصيصاتيمكن للجنة بالتأكيد إلغاء 

تقرير إلى  وتقديم الحالةيطلب منه التواصل مع اإلدارة اليونانية، والتحقيق في لإحالة المسألة إلى المكتب، 
 والثمانين. اجتماعها الحادي اللجنة في

، الذي شدد أيضاً على حساسية المسألة، إن عدداً من العناصر تطلب السيد فارالموفوقال  15.9
 ً يغات المقدمة من كال الطرفين )لكن المكتب لم يفحصها ألن المسألة قد قدمت مباشرة إلى التبل في توضيحا

في  Lockheed Martinبموجبها مراسالت شركة  تشراللجنة(، فيما يتعلق على سبيل المثال بالشروط التي نُ 
فرنسا بيانات مختلفة من اتفاقية تسجيل األجسام  تبليغفي  4تضمن الملحق  رسالة فرنسا. عالوةً على ذلك،
بعضها غير مكتمل، لكن ال شيء لتأكيد الترددات التي استخدمت وكان المطلقة في الفضاء الخارجي، 

ة ساتل جديد، حيث طلبت اإلدار أُطلقاعتراضات إال عندما  تُبدَ لم ولم ترد أي تقارير عن تداخل؛ و بالفعل.
 2كذلك أن الجدول الوارد في الملحق  وذكر .من أجلهااء التخصيصات التي بُني الفرنسية من اللجنة إلغ

هو ويشير فيما يبدو إلى استخدام ساتل واحد لوضع أكثر من شبكة واحدة في الخدمة،  RRB19-1/10بالوثيقة 
ينبغي  بل ،اهنةالرتفكر اللجنة في إلغاء التخصيصات في المرحلة  الينبغي أو ينبغي النظر فيه أيضاً. أمر

عة، أن المكتب، بفضل خبرته الواس لها أن تحيل المسألة إلى المكتب للتحقيق فيها. وأعرب عن ثقته في
 األطراف المعنية على التوصل إلى اتفاق. حملسيكون قادراً على 

ً إلى حساسية القضية، وقالت ينبغي منح المشاركين المعنيين  السيدة حسنوفاوأشارت  16.9 أيضا
 بهذا الشأن رفع المكتب تقريرهي فيماالزم لمواصلة مناقشاتهم للتوصل إلى اتفاق بشأن التنسيق، الوقت ال

 المقبل. اإلى اللجنة في اجتماعه

 السيد لو )رئيس قسم المنشورات والتسجيالت الفضائية/دائرة الخدمات الفضائية(الحظ و 17.9
فترة ال خالل أن اإلدارة الفرنسية طعنت تحديداً في وضع التخصيصات في الخدمة في المقام األول، أي

، 6.13وبالتالي، فهم المكتب أنه إذا ُطلب منه إجراء تحقيق بموجب الرقم  ، وليس الفترة الالحقة.2016-2013
األخرى  الة الحالية والعديد من الحاالتاالختالف بين الح ويكمن فينبغي له التحقيق في تلك الفترة المحددة.

نسية أن اإلدارة الفر في - مثالً  طلب المملكة المتحدة بشأن بعض شبكات عربسات في االجتماع الحاليك–
والحظ كذلك أن  اللجنة. علىقبل عرض المسألة  6.13في هذه الحالة لم تطلب إجراء تحقيق بموجب الرقم 

 وبدا كل شيء على ما يرام. الحالة الحالية،بفيما يتعلق  2في الملحق  49المكتب قد نظر في تطبيق القرار 
بشكل عام، وقال إن المكتب بدأ هذه التحقيقات  6.13على تحقيقات المكتب بموجب الرقم  عجالة فيوعلق 
ً نهجه أكثر فأكثر على مر السنين، بحيث أصبح اآلن دقيق محسناً دقة، 2009في عام  ينطوي ما  اً وكثيرللغاية  ا
 أجزاء صغيرة من النطاق.بجزئية تتعلق  اتإلغاء على

ضعت وُ إن اآلثار المترتبة على تعديل حالة الشبكات والتخصيصات التي  السيد العمريقال و 18.9
 اديو،الصلة من لوائح الر يتفق مع األحكام ذات قبل عدة سنوات بما األساسيالسجل  في وُسجلت في الخدمة

ض ، يمكن أن تقواستُثمراالستثمار الذي  عدا عنفائقة، حيث إن هذه التعديالت، يجب تقييمها بعناية 
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عديل يجب أن يكون أي تو الواقع. عملية التبليغ بأكملها فيبل و السجل األساسي السجالت المحفوظة في
 مبرراً تماماً وأن يستند بوضوح إلى أحكام تنظيمية محددة.

مكن الزمني الذي ي مدىالعن  التساؤل يثيرأن النظر في الحالة الحالية  السيد فارالموفوالحظ  19.9
بأثر  6.13يجب توخي الحذر الشديد في تطبيق الرقم و .6.13بموجب الرقم  تعود القهقرى أنلتحقيقات فيه ل

 الوقت. مرور مع متاحةغير  تصبح قدرجعي، ألن العناصر المتعلقة بالحاالت 

بأثر رجعي في االجتماعات السابقة ولم  6.13لرقم الجنة ناقشت تطبيق إن ال ةالرئيس تقالو 20.9
 تطبيق نهج كل حالة على حدة. بوجوبتتوصل إلى قرار محدد، باستثناء القول 

بأثر رجعي في  6.13 لرقماعلى وجه التحديد أن يبرر تطبيق  هعما يمكن السيد العمريتساءل و 21.9
اإلدارات أي اعتراضات على وضع تخصيصات التردد في الخدمة للمرة حين أنه إذا أبدت  الحالة، فيهذه 

 الفترة. ، فينبغي إثارتها أثناء هذه2013 األولى في

في هذه الحالة، ولكن  .بأثر رجعي 6.13لرقم اينبغي عموماً تجنب تطبيق  السيدة بومييهقالت ف 22.9
 باستثناء لهذا النهج العام. التصرفبعض المعلومات المقدمة  تبررقد 

أن الحالة الحالية يمكن اعتبارها استثنائية ألن التسلسل المعتاد لم  السيد فارالموفوأضاف  23.9
 إلى اللجنة. الحالة تبليغقبل  6.13طلب اإلدارة تطبيق الرقم تعادةً، فيتبع: 

 ي:إلى ما يل اللجنة، بشأن هذه المسألة،خلص تأن  الرئيسةواقترحت  24.9

ً  RRB19-1/10نظرت اللجنة في الوثيقة " أكدت اللجنة و. RRB19-1/DELAYED/5بالوثيقة  وأحاطت علما
 اللجنة كذلك: ورأت. المحددة ةالتنظيمي المهلةقبل  RRB19-1/10 استالم الوثيقة

إلغاء تخصيصات التردد مسألة حساسة وينبغي النظر فيها بعناية فائقة وفقاً لألحكام ذات  أن •
 الراديو؛ لة من لوائحالص

 2013أكتوبر  18األولى من  الوضع في الخدمةإلى فترة  أشار المقدم من إدارة فرنسا التبليغ أن •
 فقط؛ 2014 يناير 18إلى 

بشأن تخصيصات التردد للشبكة الساتلية  الدستورمن  48إدارة اليونان استندت إلى المادة أن  •
HELLAS-SAT-2G نطاقي التردد  فيGHz 21,2-20,2 وGHz 31-30  تخصيصات  وضعأثناء إعادة

 ؛2016في عام  في الخدمةالتردد 

هذه الحاالت هو أن تطلب اإلدارات من المكتب إجراء تحقيق بموجب  فياإلجراء المعتاد أن  •
على استنتاجات  ما توافق إدارة من لوائح الراديو قبل إبالغ اللجنة بذلك، إذا لم 6.13 الرقم

 المكتب.

ً ب اللجنة وأخذت عند  HELLAS-SAT-2Gلتنفيذ الشبكة الساتلية  2019فبراير  5في  ساتالً قد أطلقأن علما
 كون سبباً لتجاهل األحكام السارية في لوائح الراديو.ي أالينبغي ذلك أن  رأت ادرجة شرقاً، لكنه 39

من ثم ووبناًء على ذلك، قررت اللجنة أنها ليست في وضع يتيح لها بعد اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة، 
 يلي: بما القيام المكتب كلفت

من لوائح الراديو وتقديم تقرير بالنتائج إلى  6.13 إجراء تحقيق في هذه القضية بموجب الرقم •
 ؛81 للجنةااجتماع 

 )اجتماعات( تنسيق مع إدارتي فرنسا واليونان.عقد اجتماع الدعوة إلى  •

تحقيق المكتب بال وكلفتوالحظت اللجنة كذلك استخدام ساتل واحد لوضع عدة شبكات ساتلية في الخدمة 
 ".81 اوتقديم تقرير بالنتيجة إلى اجتماعه (WRC-15) 40 هذه الممارسة بموجب القرار في

 على ذلك. واتُفق 25.9

ا ناقش اللجنة بالكامل في مرحلة متسيكون من المفيد أن  قائالً بتعليق عام  يالسيد هنرأدلى و 26.9
 يها.ف تستجدفي كل مرة  المناقشةتجنب االضطرار إلى إعادة لالمسألة الحساسة للتطبيق بأثر رجعي، 
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طلبات من أجل إلغاء تخصيصات تردد لشبكات ساتلية: تبليغ مقدم من  10
ات صلبريطانيا العظمى من أجل طلب إلغاء تخصي إدارة المملكة المتحدة

 ARABSAT 5A 30.5Eو ARABSAT KA 30.5Eالتردد للشبكات الساتلية 
 MHz 22 000-17 700 المديين في ARABSAT 7A 30.5Eو
 RRB19-1/DELAYED/2و RRB19-1/11)الوثائق  MHz 30 000-27 500و
 (RRB19-1/DELAYED/6و

قدمة م )رئيس قسم المنشورات والتسجيالت الفضائية/دائرة الخدمات الفضائية( لوالسيد قدم  1.10
والتي طلبت فيها إدارة المملكة  RRB19-1/11، التي حلت محل الوثيقة RRB19-1/DELAYED/2مفصلة للوثيقة 

 ARABSAT-KA-30.5Eللشبكات الساتلية  يةتخصيصات الترددالإلغاء  المتحدة من اللجنة
على  MHz 30 000-27 500و MHz 22 000-17 700المديين  في ARABSAT-7A-30.5Eو ARABSAT-5A-30.5Eو

إدارة المملكة المتحدة،  من منظور، جملة أموروأشار إلى  ها.ب يُلتزملم  11أساس أن بعض أحكام المادة 
أن وتسفر عن أي اتفاقات؛  ولكنها لم 2017و 2012بين عامي  تمن اجتماعات التنسيق ُعقد اً منها أن عدد

السعودية  المملكة العربية ، ولكن إدارة2018إدارة المملكة المتحدة قد اقترحت عقد اجتماع آخر في نوفمبر 
ً ليست حقوق (Arabsat) أي حقوق ذات أولوية لعربسات ؛ وأن2019 قبل أبريل ةمتاح ليست اأبلغتها أنه مطلقة  ا

ً  أشارت المملكة المتحدةو .تهاإعاق المملكة المتحدة أوإلضرار بشبكات ليمكن ممارستها  وال أن  إلى أيضا
، مما Avantiركة شطلب تواريخ استالم طلبات التنسيق لشبكات عربسات كانت أقدم بقليل من تاريخ استالم 

ترغب و إكمال التنسيق. واالحتجاج بتعذرعربسات باألولوية  مطالبةيعني وجود خطر واضح يتمثل في 
، بناًء على طلب من Avantiتجنب موقف يتعين عليها فيه اتخاذ إجراء ضد مشغلها،  المتحدة فيالمملكة 

مارس  في Arabsat-6A إدارة المملكة العربية السعودية )بالنيابة عن عربسات( بعد إطالق المحطة الفضائية
صات تخصيالعلى  تداخل ضارب داهم يهددذلك اإلطالق إلى خطر  سيؤدياتفاق تنسيق،  غيابفي و .2019
ي ، ُطلب منها النظر فيةتخصيصات الترددالقررت اللجنة عدم إلغاء  وفي حال لمملكة المتحدة.ل يةالتردد

 اجتماعات أخرى بين األطراف تحت رعاية المكتب. قياسات إضافية أوب كالتفويضاتخاذ إجراء بديل، 

بموجب  استعالم، إجراء 2018 فمبروأضاف أن إدارة المملكة المتحدة طلبت من المكتب، في نو 2.10
قد  ةيتخصيصات الترددالورد المكتب بأنه تلقى معلومات من اإلدارة المبلغة مفادها أن جميع  .6.13 الرقم

ما لم تتمكن إدارة المملكة  ا االستعالموضع يمكنه من إجراء مثل هذ وضعت في الخدمة، وأنه ليس في
 .المتحدة من تقديم مزيد من المعلومات

، المعلومات RRB19-1/DELAYED/6ي الوثيقة ط ،قدمت إدارة المملكة العربية السعوديةو 3.10
ً قيد االستخدام منذ عام  30,5°الموقع المداري  برح ما اإلضافية التالية:  وقد وضعت شبكة 1996شرقا

متحدة لكة السجلت إدارة الممو ع؛قذلك المو عربسات في الخدمة جميع التخصيصات الترددية المسجلة في
 شركة ، قامت2012وفي عام  ؛41.11 على أساس عدم التداخل بموجب الرقم Ka في النطاق بطاقات تبليغها

Avanti  بنشر الساتلHylas-2  في النطاقKa 31°الموقع المداري  في  ً دون أي تنسيق أولي )أفادت  شرقا
ملكة كانت إدارة المو التغطية(. تراكباتكانت تدير منطقة خدماتها بطريقة تتجنب  Avanti شركة التقارير أن

اقترحت عقد اجتماع في وقت قريب من تاريخ  أن إدارة المملكة المتحدة قد تتخوف منالعربية السعودية 
يداً، وأوضحت تحد التنسيق. فياألولوية وبالتالي الحصول على ميزة  لحيازة ARABSAT-6A الساتلإطالق 

الربع الثاني من  قبل لن يُطلَق ARABSAT-6A أتيحت علناً، أن الساتل أي معلومات بصرف النظر عن
لي ذال ARABSAT-5A عن الساتلأي معلومات  تُعلَنلم  . باإلضافة إلى ذلك،2019 عام شبكة حكومية  يشغ ِّ

إدارة المملكة العربية  أفادت، وقصارى القول .2011المكتب في عام  بلغأُ  كما، تقدم خدمات غير تجارية
إلى المكتب على  Ka في النطاق ARABSAT-5A نها قدمت معلومات مفصلة عن النظام الساتليبأالسعودية 

من دستور االتحاد فيما يتعلق بشبكات عربسات الساتلية  48واستشهدت بتطبيق المادة  إفشائهاأساس عدم 
 عملية التنسيق. معاودةعلى  Avanti وشركةوشجعت إدارة المملكة المتحدة  شرقاً. 30,5°الموقع المداري  في

أن المناقشات السابقة في ب، RRB19-1/DELAYED/6، في إشارة إلى الوثيقة ةالرئيسوذكَّرت  4.10
ن أالمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية أوضحت أنه مصطلح "االستخدام العسكري" ينبغي  اللجنة وفي
وباإلشارة إلى الوثيقة  من الدستور. 48ليس "االستخدام الحكومي"، عند االحتجاج بالمادة ، ويُستعمل

RRB19-1/DELAYED/2 بالتفويض بعقد اجتماعاتاللجنة قيام  إلى الداعي، قالت إنها افترضت أن المقترح 
مثل هذه  إدارةللمكتب، وليس للجنة،  حيث تعودلوائح الراديو" كان خطأ؛  لجنة تديرها"إضافية 

 االجتماعات.

ن أ )رئيس قسم المنشورات والتسجيالت الفضائية/دائرة الخدمات الفضائية( لوالسيد أكد و 5.10
مفصلة عن االستخدام الحكومي في  مكتومةإدارة المملكة العربية السعودية قد زودت المكتب بمعلومات 
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ذلك الوقت، وقد قدمت جميع المعلومات  يف 48 ولم يعاملها المكتب على أنها معلومات المادة .2011عام 
، قال إنه يفهم أن إدارة المملكة RRB19-1/DELAYED/2 يتعلق بالوثيقة فيماو المطلوبة بموجب لوائح الراديو.

 .تحت رعاية المكتب هوعقد هالمتحدة ترغب في أن تستنتج اللجنة أن اجتماع تنسيق ينبغي تنظيم

بير مفادها ك إلى أن كلتا الوثيقتين تحتويان على طلبات متشابهة إلى حدٍ  السيد فارالموفأشار و 6.10
اعد يس الذي من شأنه أنأن األطراف ينبغي أن تجتمع تحت رعاية المكتب، وقال إنه يؤيد عقد هذا االجتماع 

 يوفر وقت اللجنة.أن على تجنب التداخل الضار في المستقبل و

 لين من التوصالساتلي نمشغليال ضمان تمكُّنالهدف هو إن  وقال. مع ذلك السيد هنريفق توا 7.10
، ممكن ينبغي تنظيم اجتماع تنسيق في أقرب وقتو. التشغيل دون تداخلمن  ساتليهمان مك ِّ يإلى اتفاق تنسيق 

 .ARABSAT-6A للساتل ، بالنظر إلى اإلطالق الوشيكتحت إشراف المكتب

من  48 بتناول القضايا المتعلقة بالمادة مفوضةعما إذا كانت اللجنة  السيد عزوزسأل و 8.10
اسع اجتماعها الت مماثلة تتعلق بإدارة اإلمارات العربية المتحدة في حالةاللجنة  تناقش فقد الدستور.

 الحالة. تلك ن تضع في اعتبارها قرارها فيأ والسبعين. وينبغي

. 1996منذ عام  ُسجلتشرقاً قد  30,5°الموقع المداري  فيإن شبكات عربسات  السيد طالبقال و 9.10
، أي 4.11شرقاً بموجب الرقم  31°في الموقع المداري  Avantiشبكة عن وقد أبلغت إدارة المملكة المتحدة 

 31°في الموقع المداري  ساتالً  Avanti شركة نشرتو عربسات. إزاءعلى أساس عدم التداخل وعدم الحماية 
مع عربسات. وقد ظهرت هذه الحاجة بعد نشر الساتل، وأجريت  دون الحاجة إلى التنسيق 2012عام 

كانت هناك ثالثة أسباب، كما و عربسات. لشبكةمناقشات بهدف حماية الخدمات الحكومية غير التجارية 
لقابلة كانت حزم عربسات اإذ  تين:يخل بين الشبكتين الساتلاإدارة المملكة المتحدة، لم يالحظ أي تد ذكرت

المستخدم ألغراض  والترددقصيرة؛  تكانت اإلرساالومناطق صغيرة للغاية؛  نحوة للتوجيه موجه
ً بالضرورة لدى عربسات، ربما لم  عسكرية، والذي لم من و .المراقَبةخالل الفترة  يُستخدميكن معروفا

ة إدارة المملكة العربي وقد استشهدت .الحيثياتبعض  ينطوي على 6.13أن تطبيق الرقم  جيداً  المعروف
 WRC-15قبل المؤتمر  ، أي2011 إلى المكتب في عام تأرسل رسالةالدستور في  من 48 السعودية بالمادة
ترغب اآلن وهي  اإلشارة الصريحة إلى االستخدام "العسكري".ب القاضي متطلبال وسريان مفعول

-ARABSAT 5A الساتليةعلى الشبكة  المتاح Kaمن الدستور فيما يتعلق بنطاق  48بالمادة  االستشهاد في

30.5E. من الدستور. وذك ر اللجنة  48إلى المادة  باإلحالة، ال يمكن للجنة اتخاذ قرار ااختصاصاته إطار وفي
ة اإللغاء في مثل هذه المرحلوأن  قريباً. سيُطلقفيه مبالغ كبيرة،  استُثمرتي ذال ARABSAT-6A الساتل بأن

حقيقة أن إدارة  RRB19-1/DELAYED/6 الملحق بالوثيقة ويؤكد .الً معقو خياراً ليس بالتأكيد  هوالمتأخرة 
 مواصلة التنسيق. يتمثل فيالحل  لذلك اعتبر أنو .Kaفي النطاق  ARABSAT-5A الساتل كانت تشغل

اإلدارتين  بين الهادفأن الوثيقتين تقترحان نهجاً مماثالً، وهو التنسيق  السيد هاشيموتوالحظ و 10.10
 تحت رعاية المكتب.

ً  السيدة بومييه وذكرت 11.10 أن كال الطرفين يرغب في إجراء مناقشات التنسيق تحت رعاية  أيضا
-RRB19وباإلضافة إلى ذلك، أشارت إدارة المملكة المتحدة، طي الوثيقة  المكتب في أقرب وقت ممكن.

1/DELAYED/2ال 9عند تطبيق المادة لصت اللجنة بشأنها إلى أنه "، وخ6.9 ، إلى القاعدة اإلجرائية رقم ،
جراء طلب إالشروع في  أو األولى في بدء مرحلة النشر المسبق لكونها خاصةتحصل أي إدارة على أولوية 

د في التأخر إلى هذا الحكان و الحالية. الحالةإعادة تأكيد هذا المبدأ في قرار اللجنة في  وينبغي". التنسيق
ً قدم كال الطرفين حجج إذ .، مرة أخرىلألسف مدعاةعلى اللجنة  عرض الحالة ود وج أسباب بشأن معقولة ا

 تمثلتينبغي أن و .على األمر بالحكم اكن اللجنة بالضرورة في وضع يسمح لهتلم وخل: اعدم وجود تد أو
 أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى اتفاق تنسيق. في الطرفانجتمع يي أن فأولويتها 

التنسيق  أن تقترح استمرارللجنة ينبغي امع المتحدثين السابقين على أن  ونوهماكالسيد فق توا 12.10
 الحادي والثمانين. هذه المسألة، حسب االقتضاء، في اجتماعها النظر في وأن تعاود

إلى أن التخصيصات الترددية إلدارة المملكة المتحدة المسجلة في السجل  السيد هنريوأشار  13.10
على أساس عدم التداخل؛ وبالتالي، إذا حدث تداخل  بُلغ عنهاقد  41.11األساسي الدولي للترددات بموجب الرقم 

 عها، فمن الواضح أن إدارة المملكة المتحدة يجب أن تفعل كل ما في وس41.11ضار بموجب أحكام الرقم 
توخي  عليها ذلك ومع ،جميع الحاالت بشأن، اتخاذ القرارات ابموجب صالحياته ،للجنة أجيزثانياً،  إلزالته.

فق توفيما يتعلق بالحالة المطروحة، ا من الدستور. 48المزيد من الحذر في الحاالت التي تنطوي على المادة 
تشغيلي  اتفاقفي أقرب وقت ممكن، تحت رعاية المكتب، بهدف التوصل إلى  هتنظيم اً ينبغياجتماعأن على 

زام بالقواعد على الطرفين االلتوقال أثناء المناقشة،  قبل بدء تشغيل الساتل الجديد.على األقل يرضي الطرفان 
يحصل أي  الوجبها ، والتي بم6.9سيما القاعدة اإلجرائية المتعلقة بالرقم  عملية التنسيق، والل الناظمةالعامة 
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بار إطالق اعت أيضاً عدم ينبغيو الساتلية. ةشبك إلى المكتب بطاقة تبليغ عن أوالً قدم طرف على ميزة ألنه 
 .من تطبيق لوائح الراديو بالتهربساتل أمراً واقعاً يسمح إلدارة 

عربسات شككت  شركة أن مؤداهإن فهمها  الرئيسة، قالت السيد عزوزورداً على مالحظة  14.10
منها بأن إلغاء التخصيصات الترددية المعنية  في اإلجراء الذي اتخذته إدارة المملكة المتحدة اعتقاداً 

أن  أعم بشكل اللجنة ينبغي ما تخلص إليهأن بوأعربت عن اعتقادها  سيؤدي إلى تغيير في األولوية.
 .لطرفانالى الحجج التي تذرع بها علق عي ينبغي أالوالتنسيق تحت رعاية المكتب؛  يروج الستمرار

ية إلى القاعدة اإلجرائ تحيل خالصةإن مسألة األولوية ستعالَج من خالل  السيدة بومييهقالت و 15.10
 .6.9 المتعلقة بالرقم

ً إلى أن  ما تخلص إليهإن  السيد هنريقال و 16.10  قرار بشأن حالةالاللجنة ينبغي أن يشير أيضا
سألة األولوية، وفيما يتعلق بم .لم يُبت فيه بعدإدارة المملكة المتحدة  تشكك فيهاالتخصيصات الترددية التي 

ة، تلقى في الحالة المطروحو الكاملة. معلومات التنسيقأن التنسيق قد أنشئ على أساس تاريخ استالم ب ذكَّر
صوص وفقاً للمبادئ المنو .ات الساتلية للمملكة المتحدةقبل الشبكشبكات عربسات  عنالمكتب معلومات 

بكات ، ولكن يمكن إلغاء بعض التخصيصات الترددية للشعليها في لوائح الراديو، ال يمكن تغيير ذلك التاريخ
ينبغي أن و .بشأن الوضع في الخدمة واالستعمال المستمر 44.11المعنية إذا كانت غير مطابقة ألحكام الرقم 

ر 6.9لجنة القاعدة اإلجرائية المتعلقة بالرقم تذكر الت  الطرفين بالتنسيق بحسن نية. وأن تذك ِّ

األولوية مرة واحدة وإلى األبد.  صاحبةتحدد اإلدارة  4 على أن أحكام التذييل ةالرئيس تفقتوا 17.10
 يلي: إلى ما اللجنة، بشأن هذه المسألة،خلص تواقترحت أن 

ً  RRB19-1/11نظرت اللجنة في الوثيقة " -RRB19و RRB19-1/DELAYED/2 تينبالوثيق وأحاطت علما

1/DELAYED/6 .اللجنة: تالحظو 

من لوائح  6.13سبق أن طلبت إدارة المملكة المتحدة من المكتب إجراء تحقيق بموجب الرقم  •
 الراديو، خلص إلى أن جميع تخصيصات التردد قد وضعت في الخدمة؛

فيما يتعلق باستخدام تخصيصات  الدستورمن  48احتجت إدارة المملكة العربية السعودية بالمادة  •
التردد للشبكات الساتلية، ومع ذلك فقد تم توفير جميع المعلومات المطلوبة بموجب أحكام لوائح 

 الراديو.

 صيصات ترددأي قرار في هذه المرحلة بشأن حالة تخ أال تتخذوبناًء على ذلك، قررت اللجنة 
االعتبار  في آخذاً في أقرب وقت ممكن،  بأن يعمدالمكتب  وأن تكلفالمتنازع عليها  ARABSAT الشبكة

اجتماع تنسيقي بين إدارتي المملكة العربية السعودية  إلى تنظيم، ARABSAT-6Aلساتل ل الوشيكاإلطالق 
من لوائح الراديو  6.9 ية المتعلقة بالرقمعلى مراعاة القواعد اإلجرائ تينوشجعت اإلدار ،والمملكة المتحدة

 عن أي تقدم يحرز بشأن هذه المسألة. 81وكلفت اللجنة المكتب بتقديم تقرير إلى اجتماعها  والتنسيق بحسن نية.

 على ذلك. واتُفق 18.10

طلبات من أجل تمديد المهلة التنظيمية إلعادة وضع تخصيصات تردد شبكات  11
الخدمة: تبليغ مقدم من إدارة قبرص من أجل طلب تمديد المهلة  ساتلية في

التنظيمية إلعادة وضع تخصيصات تردد الشبكتين الساتليتين 
KYPROS-SAT-5 (39ºE) وKYPROS-SAT-3 (39ºE) الخدمة في 

 (RRB19-1/6 )الوثيقة
لوثيقة ا )رئيس قسم المنشورات والتسجيالت الفضائية/دائرة الخدمات الفضائية( لوالسيد قدم  1.11

RRB19-1/6ين الشبكتين الساتليت الموعد النهائي الستئناف خدمةتمديد  ، التي طلبت فيها إدارة قبرص
KYPROS-SAT-5 (39ºE) وKYPROS-SAT-3 (39ºE)  30من التذييل  17.8والفقرة  49.11بموجب الرقمB،  من

، واضحة KYPROS-SAT-5 الشبكة كانت حالةو .2019أكتوبر  6إلى  2019يونيو  6 الموافقالتاريخ الحالي 
لب ، فقد طُ KYPROS-SAT-3 الشبكة حالة فيأما  .2016يونيو  6التخصيصات الترددية في  ُعلقتحيث 

طاقات بمواصلة معالجة ب كلف المكتب الذيللجنة  الثامن والسبعين االجتماعمنح، في يُ لم  هتعليق، ولكن
، WRC-19في االعتبار حتى اليوم األخير من المؤتمر  يةترددال هاتخصيصات وبأخذالتبليغ عن الشبكة، 

وفقاً إلدارة قبرص، كان من المقرر مبدئياً إطالق شبكتي و .ليبت فيهاالحالة ب WRC-19 إبالغ المؤتمربو
KYPROS-SAT-5 وKYPROS-SAT-3  على الساتلHS-4  اإلطالق إلى  أرجئ، ولكن 2018في ديسمبر

 موضح فيال على النحو، ساتل آخر على متن مركبة اإلطالق نفسها جهوزيةبسبب مسألة  2019 فبراير 5
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في  HS-4وقد أطلق الساتل  (.RRB19-1/6 الوثيقة قبرص في بمساهمة لحقة)م Arianespace شركة رسالة من
ائي يستخدم الدفع الكهرب هنوسيؤثر كو المدار. لرفعآلن بمناورات وقت الحق في ذلك التاريخ وهو يقوم ا

ً  39° إلى الموقع المداريعلى تاريخ وصوله   دطلب تمدي إلى إدارة قبرصب الذي حدا، وهذا هو السبب شرقا
لى إاعتبرت إدارة قبرص أن طلبها يتماشى مع مشورة المستشار القانوني لالتحاد و لمدة أربعة أشهر.

بأن والقاضي  WRC-15وأكده المؤتمر  WRC-12 الستين للجنة ومع القرار الذي اتخذه المؤتمرالجتماع ا
ساتل آخر على متن مركبة ات جراء الحد الناتجة عن تأخير المهل اللجنة مخولة بمعالجة طلبات تمديد

ً كان التمديد محدوداً  طالماظروف قاهرة  أو اإلطالق نفسها  .ومشروطا

 .دةعلى ح ينبغي للجنة أن تنظر في طلبات التمديد لكل شبكة ساتلية ،انالسيد هوقال و 2.11
، بالنظر إلى القرار المذكور أعاله الصادر عن KYPROS-SAT-5 للشبكة تمديدالصعب الموافقة على ت وال

، أشار إلى أن اللجنة قررت في KYPROS-SAT-3 بالشبكةيتعلق  وفيما .WRC-15و WRC-12 ينالمؤتمر
عدم الموافقة على طلب إدارة قبرص بمنح تعليق ولكنها قررت بدالً من ذلك الثامن والسبعين  اجتماعها

 راً كثيصعب ي وبالتالي فإن اإلطار الزمني التنظيمي غير واضح، مما .WRC-19إحالة المسألة إلى المؤتمر 
فترات  سيبت في ، الذيWRC-19المؤتمر  عناية ينبغي توجيه الطلب إلىو الموافقة على الطلب الحالي.

 جدت.التعليق والتمديد، إن وُ 

ً الحظم، السيد العمريوقال  3.11 ً  ويقوم أُطلققد  HS-4أن الساتل  ا المدار  لرفعمناورات بحاليا
 الشبكتينبللجنة بين الطلبات فيما يتعلق أال تميز ابهدف الوصول إلى موقعه المداري النهائي، ينبغي 

KYPROS-SAT-5 وKYPROS-SAT-3 .مواصلة باللجنة المكتب  الثامن والسبعين، كلفت اجتماعها فيو
الترددية حتى اليوم األخير من  هومراعاة تخصيصات KYPROS-SAT-3 عن الشبكة معالجة بطاقة التبليغ

يونيو  6الخدمة كان  فيالتخصيصات الترددية  وضع الموعد النهائي إلعادة غير أن .WRC-19المؤتمر 
كليهما القاضي  WRC-15و WRC-12 المؤتمرين. ونظراً لقرار WRC-19 ن المؤتمر، قبل عدة أشهر م2019

لى متن ساتل آخر عجراء بأن اللجنة تتمتع بسلطة منح التمديدات في الحاالت التي تنطوي على تأخيرات 
 .تينتليالسا ينالشبكتلكلتا مدد تُ ، رأى أن المهلة الزمنية ينبغي أن قاهرة ظروف أو مركبة اإلطالق نفسها

-KYPROSو KYPROS-SAT-5 الشبكتينينبغي النظر في الطلبات المتعلقة ب ،السيد عزوزقال و 4.11

SAT-3 .حالة الشبكة تسوية وتسهل على حدة KYPROS-SAT-5 ساتل جراء تنطوي على مشكلة  إنها، حيث
ه تاالستنتاج الذي اعتمد يسري، KYPROS-SAT-3 بالشبكة فيما يتعلقو .آخر على متن مركبة اإلطالق نفسها

، 2019يونيو  6تمديد الموعد النهائي حتى  WRC-19 إذا قرر المؤتمرو الثامن والسبعين. اجتماعها اللجنة في
مدة ئي اتل التي تستخدم الدفع الكهرباوالس استغراقيمكن للجنة منح تمديد إضافي لمدة أربعة أشهر بسبب 

 ل إلى مواقعها المدارية.عشرة أشهر للوصووأربعة  تتراوح بين

ً أن طلب إدارة قبرص ينطوي على حالتين مختلفتين. السيد فارالموفرأى و 5.11 لة فحا أيضا
-KYPROS الشبكة في حالةو بمنح التمديد. االلجنة في وضع يسمح لهو، ةبسيط KYPROS-SAT-5 الشبكة

SAT-3، تى اليوم ح مواصلة معالجة بطاقة التبليغالثامن والسبعين، ب اجتماعهافي ، اللجنة المكتب كلفت
بموجب  WRC-19 في تقريرها إلى المؤتمرو بالفعل. اً منحت تمديد فهيبذلك و ؛WRC-19األخير من المؤتمر 

فيما و .KYPROS-SAT-3 الشبكة توضح اللجنة أنها تلقت طلباً آخر بشأن يمكن أن، (Rev. WRC-07) 80القرار 
قد أطلق بعد  HS-4 ، أشار إلى أن الساتلية في الخدمةتخصيصات الترددال وضعيتعلق بفترة التمديد إلعادة 
تطلب  ذلك ومع، 2019 يناير 31إلى  2018ديسمبر  15الفترة من  األولية فيالزمنية خمسة أيام فقط من النافذة 

فكر أن ت ، ينبغيومشروطةأن تكون محدودة  ينبغيأن التمديدات  وبما .ربعة أشهرأل اً إدارة قبرص تمديد
-KYPROS للشبكةتطلب تمديداً مماثالً أن و KYPROS-SAT-5 الشبكة مدة التمديد الممنوحة في حالة اللجنة في

SAT-3 في تقريرها إلى المؤتمر WRC-19 80 بموجب القرار (Rev. WRC-07). 

ي حة فر بالمعلومات المتاعلى أن التمديد لمدة أربعة أشهر ال يبرَ  السيدة بومييهفقت توا 6.11
 الشبكة بالنسبة إلىأما  أي صعوبات. تعترضهال  KYPROS-SAT-5 للشبكة تمديدال وأن RRB19-1/6 الوثيقة

KYPROS-SAT-3 ،القرار الذي اتخذته في اجتماعها الثامن والسبعين،  ينبغي للجنة مواءمة استنتاجها معف
 .إذا وافق المؤتمر على التعليقأن يكون التمديد هو نفسه للشبكتين ب WRC-19توصي المؤتمر  على أن

للفترة  ُعلقتقد  KYPROS-SAT-5 للشبكة، مالحظاً أن التخصيصات الترددية السيد عزوزقال و 7.11
يخ التاريلي ، إن إدارة قبرص طلبت بوضوح تمديداً لكلتا الشبكتين 2019يونيو  6إلى  2016 يونيو 6من 

 تاريخ اإلطالق. بعد، وليس 2019 أكتوبر 6 بعداألخير، أي 

إدارة قبرص توقعت اإليفاء بالموعد النهائي وأوضحت أن . على ذلك السيدة بومييه هوافقتو 8.11
اإلطالق الفعلي بعد خمسة إلى ستة  وجرى؛ 2018بإطالق الساتل في ديسمبر مشفوعاً  2019 يونيو 6وهو 

 أسابيع فقط.



- 34 - 

ل إلى ستغرق وقتاً أطول للوصوتفع الكهربائي أن السواتل التي تستخدم الد السيد العمريأكد و 9.11
وأشار إلى أن التمديد لمدة أربعة أشهر الذي طلبته إدارة قبرص سينتهي في  مواقعها المدارية.

 .WRC-19 قبل بدء المؤتمر أي، 2019 أكتوبر 6

في  KYPROS-SAT-3 بالشبكةاللجنة تمديداً فيما يتعلق  لعدم منحإن فهمه  السيد بورخونقال و 10.11
اتل آخر سجراء  طلب تمديد من هذا القبيل ألسباب تتعلق بالتأخير يعود لعدماجتماعها الثامن والسبعين 

ي ، حدث تأخير فأتيحتوفقاً للمعلومات الجديدة التي و .ظروف قاهرة أو على متن مركبة اإلطالق نفسها
لذلك ينبغي للجنة إعادة النظر في الطلب،  .ساتل آخر على متن مركبة اإلطالق نفسهاجراء  الوقت نفسه

 KYPROS-SAT-5 الشبكتين تاكل يسري على ساتل آخر على متن مركبة اإلطالق نفسهاجراء تأخير ال ألن
 .KYPROS-SAT-3و

إلى  2019يونيو  6على أن فترة التمديد ستستمر من  اتفاقها، رغم السيدة بومييهقالت و 11.11
لفترة أطول من الوقت  احتسبتأن إدارة قبرص  RRB19-1/6من الوثيقة  2 من الفقرة يتضح، 2019 أكتوبر 6

د لمدة أربعة تبرير التمدي يبقىساتل يستخدم الدفع الكهربائي للوصول إلى موقعه المداري. لذلك لالمطلوب 
 واضح. أشهر غير

 عن حالة بمعزل التعامل معهاينبغي  KYPROS-SAT-5 حالة الشبكة أن السيد هوانأكد و 12.11
 ةطلب من المكتب مواصلة معالجة بطاقبالفي الحالة األخيرة،  اكتفت ألن اللجنة KYPROS-SAT-3 الشبكة
قلقه بشأن مدة أي في السيد فارالموف  ووافق .WRC-19القرار بشأن التعليق إلى المؤتمر  تأحالوالتبليغ؛ 

ت إدارة طلب وقد اللجنة عدد األيام والشهور الالزمة.يحلل المكتب و في الممارسة العملية، لمف تمديد ممنوح.
أشهر  صعب الموافقة على أربعةت قبرص أربعة أشهر ألن الساتل المعني استخدم الدفع الكهربائي؛ لذلك لم

 .KYPROS-SAT-5 الشبكة حالة في

إن إدارة قبرص تطلب فترة تمديد يبدو أنها ضعف مدة تأخر اإلطالق؛  السيد فارالموفقال و 13.11
بالتالي صعوبة  جدتاللجنة سابقة، وقد  ستشكلالموافقة على هذا الطلب، وب ن.يشهر شهر أوب وينبغي االكتفاء

-KYPROS-SAT الشبكة اتخاذ القرار بشأنوينبغي  سنة واحدة. في رفض طلب مستقبلي لمدة ثمانية أشهر أو

، قد ال يكون هناك قرار يةتخصيصات الترددالبتعليق يقضي قرار  غيابفي و .WRC-19في المؤتمر  3
التالي كلتا الحالتين، وب في هابد من منح التمديدات نفس وال .وضعها في الخدمةبتمديد فترة إعادة يقضي 
 .KYPROS-SAT-3 الشبكة بشأن WRC-19على القرار المتخذ في المؤتمر تتوقف  فهي

على  لتينالحا من كل تخلص إلى نتيجة بشأن للجنة ينبغي أناعلى أن  السيدة بومييهفقت توا 14.11
، دون اإلخالل KYPROS-SAT-3 بشأن الشبكةو في االجتماع الحالي، KYPROS-SAT-5 الشبكة بشأن حدة:

لتا ي نفسها في كجوانب أخرى غير مدة التمديد التي ينبغي أن تكون ه يخص فيما، WRC-19بقرار المؤتمر 
ديد مدته أربعة مبرر لتم غيابقرار اللجنة  يبينوتتعلق مسألة مدة التمديد بمسألة مبدأ، وينبغي أن  الحالتين.
 أشهر.

، بعد فحصه للوثائق المقدمة إلى االجتماع الثامن والسبعين للجنة، أن السيد هاشيموتو وذكر 15.11
ً إلعادة   KYPROS-SAT-5 الشبكتين تاالتخصيصات الترددية لكل وضعإدارة قبرص قد طلبت تعليقا

 على منح تعليق في حالة غير موافقةاللجنة وإذ اتضح أن  .الوقتذلك  ي الخدمة فيف KYPROS-SAT-3و
 .KYPROS-SAT-5 الشبكة حالة في تتضح عدم موافقتها ، لمKYPROS SAT 3 الشبكة

 ينمختلف اكان KYPROS-SAT-3و KYPROS-SAT-5 وضعي الشبكتينبأن  السيد هوانأجاب ف 16.11
تمكن اللجنة من اتخاذ تأوكراني، وبالتالي لم  تعيينعلى  KYPROS-SAT-3 أثرت الشبكة قدف تسجيلهما. منذ

 ةأخرى، وبالتالي كان اللجنة قادر تعييناتعلى أي  KYPROS-SAT-5 الشبكةؤثر ت لمو قرار بشأن التعليق.
تثقل كاهل  لكيال يمكنها أن تقرر مدة التمديد في كلتا الحالتين، أن اللجنةفق على توا هذا.ك على اتخاذ قرار

إلى  KYPROS-SAT-3 بطاقة التبليغ عن الشبكة، ولكن عليها أن تحيل قرار تعليق WRC-19المؤتمر 
-WRCمكن إثارة القضية العامة المتعلقة بمدة التمديدات في تقرير اللجنة إلى المؤتمر وت .WRC-19 المؤتمر

 .(Rev. WRC-07) 80 بموجب القرار 19

ذة ناف النظر إليه من منظورعند  طويالً  ليسإن التمديد لمدة أربعة أشهر  السيد العمريقال و 17.11
 .2018 ديسمبر 15، بدءاً من هابكاملالزمنية اإلطالق 

شهراً في  11في حاالت سابقة، تمديدات تصل إلى  ،إلى أن اللجنة منحت السيد عزوزأشار و 18.11
ي فوظروف قاهرة.  أو ساتل آخر على متن مركبة اإلطالق نفسها جراء الحاالت التي تنطوي على تأخير

ً طلب ،أربعة أشهريدوم  تمديدل ،طلب إدارة قبرصيبدو  ال ضوء ذلك،  معقول. غير ا

 يلي: إلى ما اللجنة، بشأن هذه المسألة،خلص تأن  الرئيسةواقترحت  19.11
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نظرت في قرار اللجنة . كما RRB19-1/6نظرت اللجنة في التبليغ المقدم من إدارة قبرص في الوثيقة "
 في الخدمة. KYPROS-SAT-3 (39ºE)بشأن وضع الشبكة الساتلية  78 اجتماعها في

الساتلية واستناداً إلى المعلومات المقدمة، خلُصت اللجنة إلى أن الحالة بخصوص الشبكة 
KYPROS-SAT-3 (39ºE)  لذلك قررت أن تأخير بسبب تقاسم مركبة اإلطالقيمكن اعتبارها حالة ً . وتبعا

لشبكة ا ترددتوافق على الطلب المقدم من إدارة قبرص لتمديد المهلة التنظيمية إلعادة وضع تخصيصات 
لذي اتخذته بناًء على القرار اوومع ذلك، . 2019أكتوبر  6حتى  الخدمة في KYPROS-SAT-3 (39ºE)الساتلية 

تتمكن اللجنة  ، لمKYPROS-SAT-3 (39ºE)يتعلق بتخصيص الترددات للشبكة الساتلية  وفيما 78 اجتماعها في
على ذلك، قررت اللجنة أن تكلف المكتب بمواصلة تنفيذ  عالوةً ومن الموافقة على طلب إدارة قبرص. 

 .بشأنها التخاذ قرار WRC-19لى المؤتمر هذه الحالة أيضاً إ عن وأن تبلغ 78 هاالقرار الصادر عن اجتماع

، فقد ينظر 78 هالطلب المقدم في اجتماعل االستجابة WRC-19الحظت اللجنة أنه إذا قرر المؤتمر و
 ساتليةالشبكة للتمديد مماثل للمهلة التنظيمية إلعادة استخدام تخصيصات التردد  في WRC-19 المؤتمر

KYPROS-SAT-3 (39ºE). 

توضيحات أكثر تفصيالً بشأن طول فترة التمديد  الحصول علىتمنى ت تكانا اللجنة إلى أنه تشاروأ
 "المطلوبة.

 على ذلك. واتُفق 20.11

طلبات من أجل تمديد المهلة التنظيمية إلعادة وضع تخصيصات تردد  12
شبكات ساتلية في الخدمة: تبليغ مقدم من إدارة اليونان من أجل طلب 
تمديد المهلة التنظيمية إلعادة وضع تخصيصات تردد الشبكتين الساتليتين 

HELLAS-SAT-2G (39ºE) وHELLAS-SAT-3G (39ºE) الوثيقة  الخدمة في(
RRB19-1/8) 

يقة الوث (قسم المنشورات والتسجيالت الفضائية/دائرة الخدمات الفضائيةلو )السيد قدم  1.12
RRB19-1/8يةرددتالتخصيصات التمديد المهلة التنظيمية إلعادة وضع  ، التي طلبت فيها إدارة اليونان 

ساتل آخر على  جراء التأخير بداعي الخدمة في HELLAS-SAT-3Gو HELLAS-SAT-2Gلشبكتين الساتليتين ل
هذه الظروف في مراسالتها المستنسخة في الملحق  Arianespace شركة وأكدت .متن مركبة اإلطالق نفسها

 وجرى؛ 2019 يناير 31إلى  2018 ديسمبر 15فترة من ال أول األمر فياإلطالق  وُحدد موعد اليونان. بتبليغ 1
ن كاو المدار باستخدام نظام كهربائي. رفعفي مرحلة اآلن الساتل  ويمر .2019فبراير  5 اإلطالق بالفعل في

أكتوبر  6لمدة أربعة أشهر، حتى  ه، وُطلب تمديد2019 يونيو 6هو  الوضع في الخدمةالموعد النهائي إلعادة 
ضمن  اندرجت HELLAS-SAT-3Gشبكة الفي حين أن  ،، قالالسيدة بومييهورداً على سؤال من  .2019

جميع ب التُزمط لها. وقد غير المخطَ  في إطار النطاقات HELLAS-SAT-2G شبكةال اندرجت، 30Bالتذييل 
 الصلة. األحكام التنظيمية ذات

إلى  اللجنة تقيد المناقشة تشبه إلى حد بعيد الحالة التي توصل الحالةإن  السيدة بومييهوقالت  2.12
وأن لمطلوب منح التمديد اتأن  ينبغياللجنة واعتبرت أن  شبكتي قبرص.يخص  فيماللتو  هابشأن استنتاج
 .مدتهبشأن  هالقلق نفس تبدي

المدار باستخدام األنظمة  رفعالسيدة بومييه، وأشار إلى أن  ما ذهبت إليه السيد طالبأيد و 3.12
 ا أكثر حتى اآلن.هاستخدام التي شاع األخرى األساليب ستغرق وقتاً أطول منيالكهربائية 

 المتحدثين السابقين. معالسيد بورخون و العمري السيدفق توا 4.12

 يلي: إلى ما اللجنة، بشأن هذه المسألة،خلص تأن  الرئيسةواقترحت  5.12

. واستناداً إلى المعلومات RRB19-1/8"نظرت اللجنة في التبليغ المقدم من إدارة اليونان الوارد في الوثيقة 
عاً لذلك، . وتبتأخير بسبب تقاسم مركبة اإلطالقتبارها حالة المقدمة، خلُصت اللجنة إلى أن الحالة يمكن اع

 رددتقررت أن توافق على الطلب المقدم من إدارة اليونان لتمديد المهلة التنظيمية إلعادة وضع تخصيصات 
 .2019أكتوبر  6 حتى الخدمة في HELLAS-SAT-3G (39ºE)و HELLAS-SAT-2G (39ºE) الشبكتين الساتليتين

توضيحات أكثر تفصيالً بشأن طول فترة التمديد  الحصول علىتمنى ت تكانا اللجنة إلى أنه تشاروأ
 "المطلوبة.

 على ذلك. واتُفق 6.12
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تبليغ مقدم من إدارة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى من أجل طلب النظر  13
المنسقة  HFقضايا التداخالت التي تؤثر على استقبال محطات اإلذاعة  في

-RRB19و RRB19-1/9)الوثائق  المملكة المتحدة والموافق عليها في

1/DELAYED/1 وRRB19-1/DELAYED/4) 
-RRB19 لوثيقةل هتقديمفي معرض ، السيد فاسيلييف )رئيس دائرة الخدمات الفضائية(ذك ر  1.13

المسألة  هذه قد تناولت للعلم، بأن اللجنة RRB19-1/DELAYED/4و RRB19-1/DELAYED/1 الوثيقتينو، 1/9
، أبلغت RRB19-1/9في الوثيقة ف الكثير منذ ذلك الحين.الشيء يتغير  لمو في اجتماعها التاسع والسبعين.

أن المملكة المتحدة و الترددات المتأثرة. يورد بتبليغها A المملكة المتحدة أن التداخل مستمر، وأن الملحق
مكن من خالل اجتماعات مؤتمر تنسيق البث على الموجات م غير المذكوراعتبرت حل مشاكل التداخل 

مع التنسيق بين إدارتي الصين والمملكة المتحدة  وناجحة بصورة اعتياديةي تعامل ذال (HFCC)الديكامترية 
التي قدمتها الصين إلى االجتماع التاسع والسبعين للجنة لم تتفق مع  المراقبةأن نتائج  وذكرت في الماضي؛
الصين. ومع ذلك، فإن  أراضيمن  صادرلكة المتحدة، وأن المملكة المتحدة واثقة من أن التداخل نتائج المم

أكدت ومن لوائح الراديو بروح من التعاون.  43.15 المملكة المتحدة على استعداد لتقديم طلب بموجب الرقم
 المكتب مع الصين.االجتماعات الثنائية التي يعقدها  المملكة المتحدة استعدادها للمشاركة في

تصحيح  مجرد من المملكة المتحدة تحتوي على RRB19-1/DELAYED/1وأشار إلى أن الوثيقة  2.13
 تبليغعلى  RRB19-1/DELAYED/4، وقال إن الصين ردت في الوثيقة RRB19-1/9 بالوثيقة A مباشر للملحق

ين من الترددات الخمسة التي أبلغت عنها باإلشارة إلى أن اثن RRB19-1/9 الوثيقة فيالوارد المملكة المتحدة 
ة أي تقارير بشأن الثالث وإلى عدم ورودن، اقد نسقهما البلد ،لتداخلل تتعرضأنها على المملكة المتحدة 
تفضل متابعة األمور من خالل المفاوضات الثنائية، وهي اآلن مستعدة  الصين وأن .2018األخرى منذ عام 

ى المملكة المتحدة عل اي أجرتهتال المراقبةالحظت أن فهي كتب. ومع ذلك، للمشاركة في اجتماع يعقده الم
 الصين، مما يتعارض مع اللوائح الوطنية للصين. في جرتأحد الترددات الخمسة قد 

استعداد الصين اآلن للمشاركة في اجتماع يعقده ب، المحرزبالتقدم  السيد هاشيموتورحب و 3.13
 نتائج إيجابية في المستقبل القريب.المكتب. وقال إنه يتطلع إلى 

بغي نوقال ت على نظام مهم. تأثر التيالمكتب على عمله بشأن هذه المسألة  السيد عزوزوشكر  4.13
دعوة المكتب إلى مواصلة جهوده لمساعدة اإلدارتين، واالستفادة من العديد من مرافق المراقبة الدولية التي 

هناك طريقة عل ول للجنة. والثمانينلنتائج التي تحققت إلى االجتماع الحادي واإلبالغ عن ا ،إليها النفاذ نهمكي
ً تتمثل في دعوة إدارة المملكة المتحدة إلى  ينبغي تشجيع و .43.15 بالرقم االستشهادأخرى للمضي قدما

 اإلدارتين على مواصلة جهودهما التنسيقية في السعي إلى حل مقبول للطرفين.

اجتماعها التاسع  بالقرار الذي اتخذته اللجنة بشأن المسألة نفسها في السيد هوانذك ر و 5.13
حسب و غياب أي طلب محدد من جانب اإلدارة التي قدمت التبليغ. في والسبعين، ونوه إلى أنه قرار اتُخذ

، 43.15 كلتا اإلدارتين واستعداد المملكة المتحدة لتنفيذ الرقم أدلت بهاعلى الرغم من التعليقات التي وفهمه، 
أي طلب محدد اآلن، والفارق الوحيد فيما يتعلق بموقف الصين هو استعدادها للمشاركة في  يقدَّم كذلكلم 

 سبيلالتخذ يونظراً للنوايا الحسنة الظاهرة من جانب كلتا اإلدارتين، ينبغي أن  اجتماع يعقده المكتب.
لة أخرى، أي وسي اللجوء إلىلمكتب، قبل األساسي للمضي قدماً شكل مفاوضات ثنائية وتنسيق، بدعم من ا

 الدولية. في ذلك المراقبة بما

إلى  اأن اإلدارتين توصلت من المملكة المتحدة تبليغمن  يُستشف ماإلى  السيد فارالموفأشار و 6.13
 2019مارس  31الذي يبدأ في  (HFCC A19) اتفاق بشأن موسم مؤتمر تنسيق البث على الموجات الديكامترية

 وحده الزمن األمور قريباً جداً، على الرغم من أن تسوىقد  في هذه الحالة،وولم يتوقع أي تعارض فيه. 
من  المملكة المتحدة اللجنة بدالً  مخاطبةسبب  يتضح، لم 15 يتعلق بتطبيق المادة فيماو .سيأتي بأخبارها

المكتب  اإلدارات أو أن تحل محليُطلب من اللجنة  الينبغي أو االستفادة من اإلجراءات التنظيمية ذات الصلة.
حل المسائل من خالل العمليات  يتعذرعندما إال التدخل  ايُطلب منه الينبغي أوفي معالجة مشاكل التداخل، 

ب سيكون من الصع على ذلك، . عالوةً كما في حالة إيطاليا والبلدان المجاورة لها مثالً  -التنظيمية المعتادة 
اللجنة  ينبغي أن تشجعو الصين. نحوأن تسعى اللجنة إلى حل مسألة تتعلق ببث المملكة المتحدة إلى حد ما 

 اإلدارتين على إجراء مفاوضات ثنائية بهدف تحقيق التنسيق.

إن التوصل إلى اتفاق بين اإلدارتين فيما يتعلق بموسم مؤتمر تنسيق  بالقول ةالرئيس تعل قو 7.13
ل دون ظهور صعوبات. لذلك على االنتهاء لم يحُ  شارفالذي  (HFCC) البث على الموجات الديكامترية

 .الذي أوشك على البدء الموسم الجديدسيأتي بأخبار  وحده الزمنأن ب أقرت
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على عقد اجتماعات تنسيق بهدف  هماتشجيعينبغي ارتين اإلد أن على السيد العمريفق توا 8.13
االتصال بالمكتب  هاإلدارات يمكنا بروح من حسن النية. وأشار إلى أن 12 التوصل إلى اتفاق بموجب المادة

 اللجنة. المرور عبرالحاجة إلى  ، ألغراض تحديد مصادر التداخل، دون43.15بموجب الرقم  ،مباشرة

ارالموف السيد ف استفسار، رداً على ييف )رئيس دائرة الخدمات الفضائية(السيد فاسيلقال و 9.13
المسألة أمام اللجنة، إن المملكة المتحدة اتبعت في الواقع تسلسل لهذه عن سبب عرض المملكة المتحدة 

ريقة أن أفضل ط ورأى اللجوء إلى المكتب واآلن إلى اللجنة. تالهالخطوات المعتاد، بعقد اجتماعات ثنائية ا
 دليالً  43.15 مالرق استحضاريمكن اعتبار  إذللمضي قدماً تتمثل في متابعة اإلدارتين لمناقشاتهما الثنائية: 
 على انعدام الثقة، مما قد يؤثر سلباً على اجتماعات التنسيق.

 يلي: إلى ما اللجنة، بشأن هذه المسألة،خلص تأن  الرئيسةواقترحت  10.13

أيضاً  تونظر RRB19-1/9في الطلب المقدم من إدارة المملكة المتحدة الوارد في الوثيقة نظرت اللجنة "
 ،من إدارة الصين RRB19-1/DELAYED/4من المملكة المتحدة والوثيقة  RRB19-1/DELAYED/1 الوثيقة في
 تالحظو. 79 للجنةااللجنة إدارتي الصين والمملكة المتحدة على تحديث الوضع منذ اجتماع  تشكرو. للعلم

 اللجنة:

  عقده المكتب؛يدعو إلى إدارة الصين أبدت استعدادها للمشاركة في اجتماع تنسيق أن 

 ن بمواصلة جهود التنسيق لحل مشكلة التداخل االصين والمملكة المتحدة ملتزمت يإدارت أن
 الضار.

ين ممكن بين إدارتي الص عقد اجتماع تنسيق في أسرع وقتالدعوة إلى ، قررت أن تكلف المكتب بومن ثم
 المتحدة لمعالجة مشكلة التداخل الضار وتقديم تقرير عن التقدم المحرز إلى اجتماع مقبل للجنة. والمملكة

على تطبيق األحكام ذات الصلة من لوائح الراديو والعودة إلى اللجنة إذا لم تنجح  تينشجعت اللجنة اإلدارو
 "الجهود. هذه

 على ذلك. واتُفق 11.13

تقرير مقدم من لجنة لوائح الراديو إلى المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية  14
 (RRB19-1/2)الوثيقة  (Rev.WRC-07) 80بشأن القرار  2019 لعام

مارس،  22و 21في  (WRC-07) 80عقب اجتماعات فريق العمل التابع للجنة المعني بالقرار  1.14
 يلي: إلى ما هذه المسألة،اللجنة، بشأن خلص ت أن الرئيسةاقترحت 

استعراض المشروع األولي لتقرير اللجنة إلى  (Rev.WRC-07) 80واصل فريق العمل المعني بالقرار "
مشروع التقرير على  بتعميماللجنة المكتب  . وكلفت(Rev.WRC-07) 80 بشأن القرار WRC-19المؤتمر 

تستعرضه  حيث، 81ه كمساهمة في االجتماع اإلدارات للتعليق عليه واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلتاحت
 "اللجنة، مع مراعاة تعليقات اإلدارات.

 على ذلك. واتُفق 2.14

 2020مارس  23-27 االجتماع الثالث والثمانون: 

 2020يوليو  6-10 االجتماع الرابع والثمانون:  

 2020أكتوبر  19-23 االجتماع الخامس والثمانون:  
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 (RRB19-1/12)الوثيقة  القراراتالموافقة على خالصة  16
 .RRB19-1/12اللجنة على خالصة القرارات على النحو الوارد في الوثيقة  وافقت 1.16

 اختتام االجتماع 17
 في تمام الجلسة وُرفعتكل من شارك في هذا االجتماع وساهم في نجاحه.  ةالرئيس تشكر 1.17

 .2019 مارس 22يوم الجمعة  1200الساعة 

 
 التنفيذي:األمين 

 مانيفيتشم. 
 :الرئيسة
 ل. جينتي

___________ 
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