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  افتتاح االجتماع  1
جنيف. وهنأ  ورحب باملشاركني يف 2014 نوفمرب 17 اإلثننيمن يوم  09:00 االجتماع عند الساعة الرئيسافتتح   1.1

م لوالية أخرى، وأثىن على أعضاء اللجنة املنتهية واليتهم  2014 لعام مؤمتر املندوبني املفوضنيأعضاَء اللجنة الذين أعاد  انتخا
  أسهموا به يف عمل اللجنة على مدى السنوات الثماين املاضية. لكل ما

بأن العمل الذي تضطلع  إقرارًا تاماً األخري أقر  مؤمتر املندوبني املفوضني فيما قاله، مضيفًا أنالرئيس حنو  المديروحنا   2.1
  ما انفك يزداد أمهية. ومتىن للجنة كل التوفيق يف اجتماعها السابع والستني.اللجنة  به

ا أربع سنوات. إنه من الواجب أيضاً  زيلينسكاس السيدوقال   3.1   نئة املدير بإعادة انتخابه لوالية جديدة مد
م لوالية ثانية، وأثنوا  ديأعضاَء اللجنة الذين أعلتهنئة املدير و الكلمة وتناول العديد من أعضاء اللجنة   4.1 انتخا
للسنوات اليت قضوها يف خدمة اللجنة واالحتاد. وأشاروا إىل أن إعادة انتخاب مجيع أعضاء  املنتهية واليتهمأعضاء اللجنة  على

  عن العمل الذي قامت به اللجنة كلها.االحتاد اللجنة قد تنم عن رضى أعضاء 
مؤمتر املندوبني يف  رمسياً مجع بني عضوي اللجنة اللذين مّثالها  ممتازاً  ن تعاوناً إ رئيس دائرة الخدمات الفضائيةوقال   5.1

  ، ومجيع أعضاء اللجنة الذين حضروا املؤمتر، وممثلي املكتب هناك. وشكر مجيع املعنيني.2014 لعام املفوضني

  الوثائق المعروضة على اجتماع اللجنة الحالي   2
إلصدار قرار من املكتب إىل اللجنة  اً طلب ، اليت تتضمنRRB14-3/4 إن الوثيقة ئيةرئيس دائرة الخدمات الفضاقال   1.2

 950 10-200 11يف النطاقني  USASAT-55Gو USASAT-13I-2 الساتليتنيالشبكتني  بإلغاء ختصيصات ترددات
من لوائح  6.13 مبوجب الرقم MHz 950 10-200 11يف النطاق  USASAT-25Dوالشبكة الساتلية  MHz 750 13-000 14و

إلغاء ختصيصات أبلغت املكتب بقبوهلا استنتاجات املكتب بشأن  إدارة الواليات املتحدة األمريكيةحبت ألن قد سُ ، الراديو
  املعنية.  رتدداتال

اللجنة على قبول تبليغني متأخرين قدمتهما مجهورية الو الدميقراطية الشعبية والصني  ووافقت  2.2
على التوايل، ويتعلقان بأحد بنود جدول أعمال اجتماع اللجنة احلايل،  RRB14-3/DELAYED/2و RRB14-3/DELAYED/1  بالوثيقتني

  البند.  إطار هذا  وذلك على سبيل اإلعالم يف

  )2و 1 واإلضافتان RRB14-3/1تقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية (الوثيقة   3
إجراءات ، الفتًا االنتباه إىل ما اختذه املكتب من 2و 1 واإلضافتني RRB14-3/1الوثيقة  تقريره الوارد يف المديرقدم   1.3

بالتقرير. ويف ما يتعلق بالتداخل الضار  1 منبثقة عن قرارات اللجنة يف اجتماعها السادس والستني، كما هو مبني يف امللحق
ا، سافر املدير ورئيس  ة إىل روما دائرة اخلدمات األرضيخبدمات اإلذاعة الصوتية والتلفزيونية الذي تتسبب فيه إيطاليا جلريا

تماع، كما هو . ومحل ذلك االج2014 سبتمرب 23و 22 يومي مشغلي اخلدمة اإلذاعية اإليطالينيفاجتمعا بالسلطات اإليطالية و 
 خطة ترددات جديدةسارة أكثر مما محله من أخبار سيئة. فقد أُقرت  ) أخباراً RRB14-3/1 للوثيقة 1 تقريره (اإلضافة مبني يف

ا ناقشتها مع البلدان اجملاورة. بيد أن املكتب مل يطلع على هذه اخلطة قبل  2014 سبتمرب 23 يف وقالت السلطات اإليطالية إ
من التخصيصات اليت سامهت يف إحداث أشد حاالت التداخل قد  76يبعث على الرضى أْن يالحظ أن  اجتماعه. ومما

يف يونيو، وبدا أن التشريع اإليطايل يسري يف  (FM) إلذاعة بتشكيل الرتدداستبعدت. ووقعت إيطاليا وسلوفينيا أول اتفاق بشأن ا
اء  عملية مزاد عكسي عن تأجيل القانون املنظم لمسع يف منتصف نوفمرب االجتاه الصحيح، لوال أن املكتب قد من أجل إ

عن تأجيل موعد تقدمي العروض يف املزاد العكسي من  استخدام ختصيصات الرتدد اليت كانت تتسبب يف التداخل، فضالً 
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ولئن ُأحرز تقدم  ، فقد آتى الضغط الذي مورس على احلكومة اإليطالية مثاره.. وإمجاالً 2015 أبريل 30حىت  2014ديسمرب  31
  .الضغط بد من املواظبة على ممارسة هذا على املسار الصحيح، فال

على عملهما، والحظ أنه للمرة األوىل يف غضون أربع  دائرة اخلدمات األرضيةاملدير ورئيس  ستريليتس السيدوهنأ   2.3
ا. وإذ أشار إىل الفقرةسنوات مل تقدم الجتماع اللجنة أي تبليغات تتعلق بالتداخل الضار الذي تتسبب   8 فيه إيطاليا جلريا

. GE06 اخلطةية مهتمة بتعديل اإلذاعية اإليطال ، فقد الحظ أنه بدا من املشجع أن اهليئاتRRB14-3/1للوثيقة  1 اإلضافة من
  .اإليطاليةاإليطالية والسلطات اإلذاعية  وتساءل عما إن كان حيق لالحتاد أن يتدخل يف العالقة بني اهليئات

. اجلزء األصعب من املهمة اليت كلفته اللجنة بإجرائها رمبا ة كاناإلذاعية اإليطالي اهليئاتإن االجتماع مع  المديروقال   3.3
، هي شؤون داخلية بالتأكيد، وبني 8 ة والسلطات اإليطالية، كما هي مبينة يف الفقرةاإلذاعية اإليطالي فاملشاكل بني اهليئات

يتعني على  شؤون داخليةإىل أن هذه الصعوبات نشأت عن  صعوبات على املستوى الدويل، مشرياً معين حبل الاالحتاد  أن
ة إىل احلصول على نفاذ مستمر اإلذاعية اإليطالي أصحاب املصلحة اإليطاليني أن يعاجلوها، وهذا ما يقومون به. وتسعى اهليئات

  املتنقلة. للخدمة MHz 700 نطاقل، عندما يوزع MHz 700إىل موارد الطيف حتت 
  والسلطات.اإلذاعية  بأن املكتب مل يتدخل يف الشؤون الداخلية بني اهليئات بتأكيد املدير السيد ستريليتسورحب   4.3
على جهودمها وهنأ إدارة إيطاليا على ما أحرزته من تقدم.  رئيس دائرة اخلدمات األرضيةاملدير و  السيد بيسيوشكر   5.3

والقانون املذكور يف ما يتعلق بوقف استخدام ختصيصات الرتددات  RRB14-3/1 للوثيقة 1 من اإلضافة 3 وإذ أشار إىل الفقرة
  الوزاري املنّفذ للخطة.تتفق مع خطة الرتددات اجلديدة، فإنه تساءل عما إذا كان هذا القانون ذا صلة باملرسوم  اليت ال

يُفتح املزاد العكسي بعد أربعة أشهر  وأن، 2015 إنه كان من املتوقع أن يبدأ نفاذ املرسوم يف مطلع يناير المديروقال   6.3
  ذلك. من

  .عما أحرز من تقدم يف ما يتعلق باإلذاعة الصوتية زيلينسكاسوسأل السيد   7.3
، ووفق على استخدامه، عدا 2007 كان قد نوقش على املستوى األورويب منذ عام  MHz 800نطاق الإن  المديروقال   8.3

ما يتعلق باإلذاعة  . ويف2020ابتداًء من عام  MHz 700نطاق المناقشة بشأن استخدام  اً وجتري حالي .يف استثناءات مربرة
  .السائدة حالياً ن ينهي حالة التسيب جتري يف إيطاليا مناقشة قانون جديد من شأنه أالصوتية، 

  إىل ما يلي: RRB14-3/1 لوثيقةل 1 اإلضافةواتفقت اللجنة على أن ختلص بشأن   9.3
مكتب االتصاالت الراديوية بشأن  مديراليت تتضمن تقرير  RRB14-3/1 لوثيقةل 1 ناقشت اللجنة بالتفصيل اإلضافة"  

لبلدان اجملاورة هلا. وأحاطت لإيطاليا  فيهايت تتسبب دمات اإلذاعة الصوتية والتلفزيونية الخبمسألة التداخالت الضارة 
اإلدارة  طريق املناقشات التفصيلية إضافًة إىل زيارة إىل اللجنة علمًا جبهود املكتب للتوصل إىل حل للمسألة عن

ا السابقة   .اإليطالية، طبقاً لقرارات اللجنة يف اجتماعا
ة اإليطالية وأن من املتوقع حل الكثري من التداخالت الضارة عرب والحظت اللجنة إحراز تقدم كبري من جانب اإلدار   

عملية "مزاد عكسي" كما تنص التشريعات. ومع ذلك، تأسف اللجنة إىل عدم نشر املرسوم ذي الصلة حىت اآلن 
حىت  تأجيلهختصيصًا مت  76موعد وقف تشغيل التخصيصات املتبقية املتسببة يف التداخالت والبالغ عددها  وأن
  ).2014 (عن املوعد املتوقع من قبل يف ديسمرب 2015 أبريل 30

وقد مثنت اللجنة بشدة جهود املكتب من أجل حل هذه املسألة الشائكة وحثت املدير على مواصلة هذه اجلهود   
والستني أجل التوصل إىل حل كامل يف أقرب وقت ممكن. وكلفت اللجنة املكتب برفع تقرير إىل االجتماع الثامن  من

  عن التقدم احملرز يف هذه املسألة."
شرقاً. وقد   °116، املتعلقة بتنسيق الشبكات الساتلية حول RRB14-3/1  لوثيقةل 2  االنتباه إىل اإلضافة المديرواسرتعى   10.3

جنيف يومّي   يف حتاد، مبقر االABSو KTSAT  ، ومشغلي الساتلنيبابوا غينيا اجلديدةمجع املكتب ممثلني من إداريت مجهورية كوريا و 
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. واجتمعت هذه الوفود، ووفد من 2014  أكتوبر  25أكتوبر و  19إىل  16ويف بوسان (مجهورية كوريا) من  2014  سبتمرب 11و  10
. وأسفرت هذه االجتماعات عن 2014أكتوبر   24إىل  20يف بوسان يف الفرتة من  CHINASATCOM  الصني ضم مشغل الساتل

 بابوا غينيا اجلديدة، أكده اتفاق رمسي بني إدارتيهما. وسحبت إدارة بابوا غينيا اجلديدةاملشغلني من كوريا و توقيع اتفاق بني 
ا مبوجب الرقم بشأن وضع الشبكة الساتلية جلمهورية كوريا. وتواصلت املناقشات خالل هذا األسبوع بني مجهورية   6.13  تساؤال

  املكتب.  قشات إىل نتائج حامسة، فستتابع مناقشة هذه املسألة بإشراف منكوريا والصني، ويف حال مل تفض هذه املنا
إنه كان يود  إتو السيداملوضوع. وقال يف املكتب بالنتائج احملرزة وسأل عن سبب إشراك الصني  إبادي السيدوهنأ   11.3

  إثارة السؤال ذاته، واإلعراب عن تقديره للجهود اليت بذهلا املدير واملكتب.
. وحبسب النطاقات اجلاري مساعدة اإلدارات املعنية"بأن االجتماع السادس والستني طلب من املكتب " المديروذّكر   12.3

النظر فيها، فإن كل إدارة من اإلدارات الثالث املذكورة هلا األولوية على إدارة أو إدارتني من اإلدارات األخرى. وحلل هذا 
أن يؤخذ يف املعادلة نطاق حتظى فيه الصني باألولوية. وُعقد اجتماع  ورية كوريا، كان لزاماً ومجهبابوا غينيا اجلديدة اإلشكال بني 

ومجهورية كوريا يف وقت الحق على أساس ثنائي للوصول  بابوا غينيا اجلديدة ثالثي حلل هذه املسألة املعقدة، مث اجتمعت جمدداً 
  اتفاق. إىل

ائلة اليت بذهلا املدير واملكتب. وتساءل عما إذا كانت املناقشات اجلارية بني للجهود اهل تقديره عنالسيد غارغ وأعرب   13.3
. ومن أجل درء خطر بابوا غينيا اجلديدة ومجهورية كوريامجهورية كوريا والصني قد تعرض للخطر االتفاق الذي توصلت إليه 

  إلدارات املعنية.أنه ينبغي أن ميد املكتب مساعدته لتشمل مجيع ا هذا النوع، ذكر حتديداً  من
ديد  إن االجتماع الثالثي يف بوسان بّني كيف أن اتفاقاً  المديروقال   14.3 بني مجهورية كوريا والصني ميكنه أن جينب 

  . وبدا أن املناقشات احلالية تسري على املسار الصحيح.توصلت إليه بابوا غينيا اجلديدة ومجهورية كوريااالتفاق الذي 
، 6.13  على حل هذه املسألة بنجاح. ومبوجب الرقم دائرة اخلدمات الفضائيةاملدير ورئيس  ستريليتس السيدوشكر   15.3

ا. وباإلشارة  كانت  من املكتب أن يتحقق مما إذا بابوا غينيا اجلديدةطلبت  إدارة أخرى تستخدم بالفعل ختصيصات ترددا
 17.5  تماعها السادس والستني (الفقرةالفقرات األخرية من توجيهات اللجنة إىل املكتب خالل اج  إىل
 حمضر االجتماع السادس والستني)، قال إنه بدا أن التحقيقات مل تكتمل، ولذا مل يقدم املكتب تقريراً  - RRB14-2/20  الوثيقة  من

 4  يتعلق بالفقرة عن االجتماعات اليت ُعقدت. ويف ما عن نتائجها إىل اجتماع اللجنة السابع والستني. غري أن اللجنة تلقت تقريراً 
يعود إىل املكتب وليس إىل اإلدارة. وينبغي  6.13  وقف التحقيق مبوجب الرقم  ، الحظ أنRRB14-3/1  للوثيقة 2  من اإلضافة

  استخدمت أو مل تستخدم ختصيصات الرتددات املعنية وفقا للخصائص املبلغة.  يتأكد املكتب مما إذا كانت مجهورية كوريا قد  أن
إن املكتب كان راضيًا عن تبادل املعلومات خالل املناقشات وإنه سيغلق ملف التحقيقات مبوجب  المديروقال   16.3
قد طعنت يف حق استخدام ساتل واحد يف شبكتني، وكان من العناصر الرئيسية تاريخ  بابوا غينيا اجلديدة. وكانت 6.13 الرقم

امللكية هو آخر يوم من املفاوضات اليت ازدادت صعوبة إثر إذاعة النزاع  نقل امللكية. ووافقت اإلدارتان على أن يكون تاريخ نقل
  وقت الذروة يف مجهورية كوريا. يف

على ما بذاله من أجل ترسيخ روح التعاون والتفاهم،  املدير ورئيس دائرة اخلدمات الفضائية ستريليتسوشكر السيد   17.3
  اليت مكنت من إرضاء مصاحل مجيع األطراف املعنية.

  عن شكره جلميع أعضاء اللجنة على النتائج اليت حتققت. الرئيسوأعرب   18.3
نئة إداريت  السيد بيسيوقال   19.3 سبيل  ومجهورية كوريا مبا حتلتا به من روح التعاون يف بابوا غينيا اجلديدةإنه ينبغي أيضًا 

تأجيل قرارها النهائي حىت اجتماعها السابع والستني، إجياد حل. وإذ ذّكر بأن اللجنة قررت، خالل اجتماعها السادس والستني، 
عن املزيد من النتائج اليت ستسفر عنها  فإنه اقرتح أن حتيط اللجنة علمًا بالنتائج اليت حققتها اإلدارتان حىت اآلن وأن تنتظر تقريراً 

  اجلارية. املناقشات
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  .أن تقدما قد أحرز بيد أن العمل مل يكتمل بعدُ  المديروأكد   20.3
  على طلب اللجنة. املدير واملكتب بالقدر اهلائل من العمل الذي أجنز بنجاح بناءً  السيد زيلينسكاسوهنأ   21.3
  :RRB14-3/1 لوثيقةل 2 اإلضافة اللجنة على أن ختلص إىل ما يلي بشأن ووافقت  22.3

بالتفصيل،  RRB14-3/1 لوثيقةل 2 طبقًا لقرار اللجنة يف االجتماع السادس والستني، قامت اللجنة بدراسة اإلضافة"  
 بريسبان يف عقد الذي الرمسي غري االجتماع تفاصيل خاصةً  شرقاً؛ ◦116 تنسيق الشبكات الساتلية حول املوقعبشأن 

التحضريي للمؤمتر التابع جلماعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت، واجتماعات التنسيق  على هامش اجتماع الفريق
. وقد 2014 ويف بوسان، مجهورية كوريا، يف أكتوبر 2014 غينيا اجلديدة يف جنيف يف سبتمرب-بابوامجهورية كوريا و   بني

أحاطت اللجنة علمًا بذلك. كما أحاطت اللجنة علمًا بأن هناك اجتماعًا آخر بني مجهورية كوريا والصني جيري 
  .2014 نوفمرب 21إىل  17من  الفرتة يف

أجل   يف حل هذه املسألة املعقدة واملتشابكة وحثت املدير على مواصلة هذه اجلهود منوأثنت اللجنة على جهود املكتب   
  ".التوصل إىل حل مبكر. وكلفت اللجنة املكتب برفع تقرير إىل االجتماع الثامن والستني عن التقدم احملرز يف هذا الصدد

علقة باألنظمة الفضائية يف تقرير املدير، ، يف معرض تقدميه لألقسام املترئيس دائرة الخدمات الفضائيةوأشار   23.3
. ومت التطرق معاجلة بطاقات التبليغ عن األنظمة الفضائية ، اللذين يتناوالنRRB14-3/1 من الوثيقة 3 وامللحق 2 الفقرة إىل
يتضمنان قائمة ن اللذي 4 وامللحق 3 يف الفقرة جة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية تطبيق اسرتداد التكاليف على معال إىل

ا بعد املوعد احملدد ولكن قبل اجتماع النشرة  ببطاقات التبليغ عن  BR IFIC  الشبكات الساتلية اليت مت استالم املدفوعات اخلاصة 
أيضًا قائمة ببطاقات التبليغ عن الشبكات  4  االعتبار. ويتضمن امللحق  أخذها يف  الذي كان سيلغيها، واليت استمر املكتب يف

وال أي من األحكام األخرى للوائح الراديو اليت تناولتها  6.13  لية اليت ألغيت نتيجة عدم سداد الفواتري. ومل يثر تطبيق الرقمالسات
اململكة العربية السعودية إىل قطر يف   بتغيري اإلدارة املبلغة من 6  يف الفقرة تعليقات خاصة. وأحيط علماً   هذا التقرير أي  من 5  الفقرة

رتني املعنيتني واملمثل القانوين ا، بعد أن أكدته كلتا اإلدARABSAT-AXB26E_KU  الساتلية ةبطاقات التبليغ عن الشبكما خيص 
 اإلدارة املبلغة.احلكومية الدولية عمًال بالقواعد املتعلقة بالتعامل مع تغيري  ARABSAT ملنظمة

 19.5 فضل قرار اللجنة السابق (الفقرةاإلدارة املبلغة بأنه أمكن تغيري  السيدة زوليروالحظت   24.3
. وسألت عما إذا  Ku والنطاقات C حمضر االجتماع الرابع والستني) الذي مسح بتقسيم النطاقات--RRB13-3/8 الوثيقة من

  العملية. صعوبات قد طرأت خالل هذه  كانت أي
إنه مل تواجه أي صعوبات عند تقسيم النطاقات، وإن املكتب سيبلغ اللجنة  دائرة الخدمات الفضائيةرئيس وقال   25.3
  أي إجراءات مماثلة تتخذ يف املستقبل. عن

 ةالشبك التبليغ عن أن احلقوق والواجبات املتصلة ببطاقات المديرأكد ، ستريليتسالسيد على النقاط اليت أثارها  ورّداً   26.3
 5 ستؤول إىل قطر. وباإلضافة إىل ذلك، قال إن اجلدول الوارد يف الفقرة ARABSAT-AXB26E_KU الساتلية

  .5 سيوسَّع ليغطي ست سنوات، كما هو مبني يف نص الفقرة املتصلة بإلغاء طلبات التنسيق RRB14-3/1 الوثيقة من
، امللغاة نتيجة عدم سداد الفواتريطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية بو  RRB14-3/1 بالوثيقة 4 وباإلشارة إىل امللحق  27.3
  ختضع السرتداد التكاليف. (API) علومات النشر املسبقعما إذا كانت م السيد إباديسأل 
الصادر عن اجمللس يشمل بالفعل املبالغ الضئيلة اليت يتعني دفعها عن  482  أن املقرر رئيس دائرة الخدمات الفضائيةوأكد   28.3

  .9  املادة  من IA  الفرعي ساتلية غري مستقرة بالنسبة إىل األرض وال ختضع للتنسيق مبوجب القسم لنشر املسبق املتعلق بشبكةا
، يف معرض تقدميه لألقسام املتعلقة باألنظمة األرضية يف تقرير املدير، االنتباه رئيس دائرة الخدمات األرضيةولفت   29.3
عمليات املعاجلة يف حدود املواعيد النهائية إىل أن املكتب أجرى مجيع  ، مشرياً RRB14-3/1 الوثيقةمن  2 امللحقو  2 الفقرة إىل

 السيد غارغعلى سؤال طرحه  . ورداً أمثلة عن حاالت التداخل الضار من التقرير 4 يف جداول الفقرة. وُقدمت التنظيمية
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ستالم بطاقات التبليغ عن خدمات الكر تاريخ كان أب  2014 سبتمرب 22، قال إن موعد 2 من امللحق 2.4 يتعلق بالفقرة ما يف
يتوقف على استكمال الفحص املتعلق (وكان  األرض اليت جيري فحصها يف النطاقات املستعملة بالتقاسم مع خدمات فضائية

  ).بالتبليغات قيد البحث بشأن اخلدمات الفضائية املصاحبة
الستمرار تقيدها  ائرة اخلدمات األرضيةدعن رضاه عن سرعة عمليات املعاجلة وأثىن على السيد غارغ وأعرب   30.3
  .املواعيد النهائية التنظيميةب معاجلة بطاقات التبليغ عن خدمات األرض يف

اخلدمات الثابتة شأن بطاقة ب 28 850ة على جناحها يف معاجلة دائرة اخلدمات األرضي السيد زيلينسكاسوهنأ   31.3
  . وسأل عما إذا كانت تبليغات قد وردت من كوبا.2014 سبتمرب 30يوليو إىل  1يف الفرتة من  (FXM) واملتنقلة

 المدير. وأضاف Ku إن املكتب مل يتلق من كوبا أي تبليغات بشأن النطاق دائرة الخدمات األرضيةرئيس وقال   32.3
  .2013 ترد أي تبليغات من هذا النوع منذ عام مل أنه

  ).2و 1  واإلضافتان RRB14-3/1  بتقرير املدير (الوثيقة أحاط االجتماع علماً و  33.3

الجديدة التي تعكس قرارات المؤتمر العالمي  (RoP)مشاريع القواعد اإلجرائية  النظر في  4
ومشاريع تحديث القواعد اإلجرائية الحالية إضافة  2012 لالتصاالت الراديوية لعام

  )RRB14-3/2 ؛ الوثيقةCCRR/52 التعليقات الواردة من اإلدارات (الرسالة المعممة إلى
بأن اللجنة ناقشت خالل اجتماعها السادس والستني مشاريع القاعدتني اإلجرائيتني بشأن  الرئيسذكَّر  1.4

ا  44B.11و 50.11 الرقمني ا طلبت من املكتب أن يعمم النصوص املراجعة من القاعدتني لكي تبدي اإلدارات تعليقا وبأ
مع التعليقات اليت وردت من تسع إدارات  CCRR/52 معروضة اآلن على اللجنة يف الرسالة املعممة تنيعليهما. ونصوص القاعد

  .RRB14-3/2 الوثيقة واملعروضة يف
 يف مناقشة مشاريع القواعد اإلجرائيةبأنه حيق جلميع أعضاء اللجنة أن يشاركوا سابق بقرار اللجنة ال بيسيالسيد ذكَّر و   2.4

م قد قدمت تعليقات عليها  ولوحىت  املعروضة على اللجنة م مجيع اإلدارات.كانت إدار   ، ألن هذه القواعد اإلجرائية 
كما هي مضمنة   50.11 بشأن الرقممشاريع القواعد اإلجرائية هذا املوقف. ودعا اللجنة إىل النظر يف  الرئيسوأكد   3.4
  رات.، مع التعليقات اليت وردت من اإلداCCRR/52 الرسالة املعممة يف

 50.11بشأن الرقم القواعد اإلجرائية مشاريع 

، أبدت 50.11 القواعد اإلجرائية بشأن الرقممشاريع للجنة إثر مناقشة اإنه،  رئيس دائرة الخدمات الفضائيةقال   4.4
ا على النص املراجع املعّمم على اإلدارات، كما ورد يف الوثيقة إدارات االحتاد الروسي ومل تبد  RRB14-3/2 سبع إدارات مالحظا

وأثارت إدارة  CCRR/52 يف الرسالة املعممة ةاملوزع 50.11 وأرمينيا وكندا أي اعرتاض على مشاريع القواعد اإلجرائية بشأن الرقم
. واقرتحت إدارة إندونيسيا إدخال تغيريات ذات طابع إداري، يف ما خيص حمددةالربازيل أسئلة شىت دون أن تقرتح تعديالت 

الواليات املتحدة و فرنسا  يتعني على اإلدارات خالهلا تقدمي ردودها على مراسالت ترد من املكتب. وأثارت إدارتا ات اليتالفرت 
  .عن حتسينات يف صيغة التحرير ، فضالً جوهريةمسائل 

من مالحظات أبديت ما تلو اآلخر. وأشار إىل أن  قسماً  11.50  اللجنة إىل النظر يف مشروع القاعدة بشأن الرقم الرئيسودعا  5.4
  .على الفقرة التمهيدية

االنتباه إىل اقرتاح الواليات املتحدة إدراج عبارة  دائرة الخدمات الفضائية رئيس، اسرتعى 1 وفيما يتعلق بالفقرة 6.4
التعديل خالل اجتماع اللجنة السابق. من لوائح الراديو". وكانت الواليات املتحدة قد قدمت نفس  4A.7 يتفق مع الرقم "مبا
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 للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية منطبقاً  عندما غدا قرار 36.9و 35.9 تناول تطبيق الرقمني 4A.7 أن الرقم أشار إىل وإذ
  .قبول التعديل املقرتح أي مشكلة يف إن املكتب ال يرى فإنه قال والتبليغمرحليت التنسيق   بني
أن اللجنة قررت خالل اجتماعها السادس والستني أال تقبل التعديل املقرتح، بسبب الغموض  إباديالسيد وذكر  7.4

  .CCRR/52 ةكما وردت يف الرسالة املعمم1 مبا يتفق مع". وفّضل اإلبقاء على الفقرة الذي يكتنف عبارة "
، بالفعل يف احلاالت اليت ينطبق فيها 4A.7 أن املكتب يطبق الرقم إنه من املفرتض منطقياً  السيد ستريليتسوقال  8.4

  اً باألمر.ولذلك ينبغي ببساطة أن حياط علم
يتعلق يف املقام األول  4A.7 السيد إبادي يف ما ذهب إليه. وحبسب فهمه فإن الرقممع  السيد غارغ واتفق 9.4

إىل قرارات املؤمتر بشأن  استناداً يتعلق باستعراض التخصيصات السابقة  50.11 بالتخصيصات اجلديدة، يف حني أن الرقم
  .التوزيعات مراجعة

  .يتعلق أساساً بالتخصيصات اجلديدةحبسب فهمه  4A.7 إن الرقم رئيس دائرة الخدمات األرضيةوقال  10.4
. بل يبدو أن صيغة التعديل الذي اقرتحته الواليات 50.11و 4A.7 أي تناقض بني الرقمني السيد بيسي ىومل ير  11.4

. وقال إنه يفضل اإلبقاء تنطبقأن تطبق كلها، حيثما  النهايةجيب يف  7 تطرح مشاكل يف تفسريها؛ مث إن املادة املتحدة
  .50.11 الرقم مقارناً بانطباق 4A.7 شرح انطباق الرقمليف حمضر االجتماع  إدراج مالحظةدون تغيري، رمبا مع  1 الفقرة على

يتفق  أنه "يراجع مبا إىل ، أنه لعل من األيسر فهما أن يشار ببساطةإباديالسيد ، وأيده يف ذلك المديرواقرتح  12.4
  ..."ويئح الرادامن لو  7 املادة مع

إضافية بشأن االنطباق احملدد ألجزاء خمتلفة  تعليقاتالسيد غارغ والسيد إبادي و السيد زيلينسكاسوبعد أن أبدى  13.4
ا، قال على القاعدة قيد النظر واحلكم املر  7 من املادة يتعني أن تكون مجيع القرارات  هإن رئيس دائرة الخدمات الفضائيةتبط 

 لجنةل ميكن ذلك، على واألجزاء املكونة هلا. وبناءً  7 مع مجيع أحكام لوائح الراديو، مبا فيها املادة متسقةاليت يتخذها املكتب 
  .CCRR/52 املعممة  دون تغيري كما وردت يف الرسالة 1 على الفقرة توافق أن

  .على ذلك اتُفقو 14.4
االنتباه إىل التعديالت اليت اقرتحتها إندونيسيا بشأن  رئيس دائرة الخدمات الفضائية، اسرتعى 2وفيما يتعلق بالفقرة  15.4

هذا  ثالثة أشهر لإلدارة املبلغة للرد على املراسالت األولية اليت يرسلها املكتب. وإذا وافقت اللجنة على مهلة أقصاهاحتديد 
  .االقرتاح، فيستحسن أن حتدد الفرتات أو املواعيد بعدد دقيق من األيام وليس األشهر، ألن األشهر تتباين من حيث عدد أيامها

ا إىل أن األسبا السيد ستريليتسوأشار   16.4 معني  توزيعندونيسيا التعديل الذي اقرتحته هي أن تغيري إب اليت عللت 
يؤدي إىل عدة تغيريات يف ختصيص مسجل؛ وتساءل عما إذا كان ذلك ما سيحدث بالضرورة. وتناول القسم قيد النظر  قد

وقد يلقي - رة املعنية واضحة مبا يكفيواحلال أن اخلطوات اليت يتعني أن تتخذها اإلدا- اإلجراءات اليت يتعني أن يتبعها املكتب
وعالوة  التوصل إىل اتفاق بشأن كيفية املضي قدما. ءاقرتاح إندونيسيا بأعباء عمل كثرية على املكتب ومنها ببساطة عب

  .دون تغيري 2 ذلك، مل تقرتح أي إدارة أخرى إدخال أي تغيري على هذا اجلزء من القاعدة. وقال إنه يفضل أن ترتك الفقرة على
السيد سرتيلتس الرأي. وقد تكون إندونيسيا قد قصدت مواءمة اإلجراءات قيد النظر  ريالسيدة زولووافقت   17.4
إىل تقدمي معلومات إضافية  6.13 . ومع ذلك، يف حني تدعى اإلدارة املعنية مبوجب الرقم6.13 اإلجراءات مبوجب الرقم مع
اختاذ أي تدبري مبوجب اإلجراءات الواردة يف مشروع  من اإلدارة املعنية ال يُطلبالوضع موضع اخلدمة واستمرار اخلدمة، فإنه  عن

أن يغري توزيعاً، فال يسع اإلدارة املعنية فعل أي شيء إزاء ذلك. ورأت  املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديويةالقاعدة. وإذا اختار 
  على أي حال. ينبغي أال تغري العملية إن أريد احلصول على نفس النتيجة أنه

بوجاهة النقاط اليت أثارها املتحدثان السابقان، فإنه قال إنه ينبغي أن يُنظر يف التغيري الذي  السيد غارغوإذ أقّر   18.4
اقرتحته إندونيسيا يف سياق املشاكل اإلدارية اليت كثريًا ما تواجهها اإلدارات يف البلدان النامية عندما يتعلق األمر باالمتثال 
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ت واملواعيد التنظيمية. واقرتح من ّمث أن يُبَقى على فرتة الستني يومًا لتقدمي اإلدارة املعنية ردودها على املراسالت األولية للفرتا
  .2 املكتب كما أشري إليه يف الفقرة الواردة من

إن اخلطوات اليت اختذها املكتب ميكن أن تشمل إلغاء التخصيصات، وينبغي إجياد سبيل يكفل  السيد بيسيوقال   19.4
 4.4 وال سّيما بالنظر إىل إمكانية اإلبقاء على التخصيصات مبوجب الرقم –قبول اإلدارة املعنية مسار العمل ذلك قبل العمل به 

موافقة اإلدارة على مسار العمل املتوخَّى. بيد أن مهلة الثالثة أشهر  لوائح الراديو. وسعت إندونيسيا إىل تقدمي طريقة تكفل  من
  يوماً كافية. 30كانت طويلة إىل حد ال لزوم له، وقد تكون فرتة 

املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية اللجنة على عدم اخلوض يف مجيع تفاصيل العملية. فعندما يقرر  السيد إتووحّث   20.4
التواريخ والفرتات ذات الصلة به مناقشة عميقة، مع إيالء اهتمام خاص إىل اآلثار احملتملة بالتأكيد إنه سيناقش تغيري توزيع ما، ف

  اإلدارات. على
إنه يتعاطف كل التعاطف مع البلدان النامية مثل إندونيسيا واملشاكل اليت تواجهها، ومن ّمث فهو  السيد إباديوقال   21.4

أن املسألة األهم يف ما خيص البلدان النامية ليست مسألة طول الفرتات املمنوحة لتقدمي الردود، بل  يؤيد التغيري املقرتح. بيد
  مسألة ضرورة إرسال أكثر من تذكري.

  يوماً للرد على املراسلة األولية الواردة من اللجنة. 60منح اإلدارة فرتة  السيد كوفيوحّبذ   22.4
يومًا لتقدمي الرد ليس هلا سابق يف سياق تطبيق لوائح  60بالقول إن فرتة  الفضائيةرئيس دائرة الخدمات وعّقب   23.4

  الراديو.
ا، ينبغي  السيد بيسيواقرتح   24.4 أنه، توخيًا لالتساق مع سائر أحكام لوائح الراديو والقواعد اإلجرائية ذات الصلة 
ا  أن اية هذه الفرتة يُرَسل تذكري مينح يومًا ُمتنح لإلدار  30توافق اللجنة على فرتة أولية مد يومًا إضافية  30ة لتقدمي ردودها، ويف 

  بدون تغيري. 2 لتقدمي الرد، وبالتايل يُبَقى على الفقرة
  على ذلك.واتُفق   25.4
إن الواليات املتحدة اقرتحت إدخال تغيري جيعل احلذف  رئيس دائرة الخدمات الفضائية، قال 3 وفيما يتعلق بالفقرة  26.4

ما مل تطلب اإلدارة املبلغة حتديداً  5.8 والرقم 4.4 من السجل األساسي غري تلقائي: فُيحتَفظ بالتخصيصات للعمل مبوجب الرقم
يات املتحدة، فرِفض، علماً إلغاءها. وقد نوقش هذا املقرتح خالل اجتماع اللجنة السادس والستني بناًء على اقرتاح من الوال

يقتضي طلبًا صرحيًا من اإلدارة املعنية فيما يتعلق بالتزامها بالعمل دون التسبب يف تداخل ضار للمحطات  4.4 تطبيق الرقم أن
كما   3 اإلدارات إبقاء نص الفقرة العاملة وفقًا للوائح الراديو، أو دون احلاجة إىل محاية من هذه احملطات. وحّبذت العديد من

  .CCRR/52 يظهر يف الرسالة املعمَّمة
 3 الفقرة إبقاءسديدة، وأنه ينبغي  تبقىأن احلجج املقدمة خالل اجتماع اللجنة السادس والستني  السيد بيسيواعترب   27.4

مينح هذه  ة، مباوإن كان من املمكن إضافة مجلة تفيد بأن اإلدارات سُتعَلم باعتزام املكتب إلغاء التخصيصات املعني–بدون تغيري
  وبذلك تتحقق االستجابة ملقرتح الواليات املتحدة. 4.4 اإلدارات الفرصة لطلب تطبيق الرقم

ال مينح أي محاية قانونية،  4.4 أن مقرتح الواليات املتحدة ال خيلو من وجاهة: إذ إن الرقم السيد ستريلتسورأى   28.4
  عة على وجود جتهيزات يف املدار قد تؤثر عليها.ما يعنيه هو أن اإلدارات األخرى ستكون مطل إن بل

 (MIFR) السجل األساسي الدويل للرتددات إن من مسؤولية املكتب واللجنة أن يكفال أن يكون السيد بيسيوقال   29.4
ا أن تطلب تطبيق الرقم "حمّدثاً و"نظيفاً  . 4.4 قدر اإلمكان. وإذا كانت إلدارة معينة جتهيزات يف املدار، فإنه يعود هلذه اإلدارة ذا

من تلقاء نفسه، فقد تظل التجهيزات تؤخذ يف االعتبار حىت وإن مل تعد تستخدم. وينبغي أن  4.4 أما إذا طبق املكتب الرقم
  صراحة. 4.4 قميُطلب من اإلدارة أن تطلب تطبيق الر 

  إن اجلملة اليت اقرتح السيد بيسي إضافتها ستستجيب جلميع الشواغل املعرب عنها. السيد زيلينسكاسوقال   30.4
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إن لّب املوضوع هو أن تُعَلم اإلدارات بالتخصيصات اليت يلزم إلغاؤها، فتكون هلا بذلك الفرصة  السيد إباديوقال   31.4
  .4.4 لطلب تطبيق الرقم

، 6.3 من مشروع القاعدة تسري على مجيع الفقرات التالية للفقرة 2 إن الفقرة رئيس دائرة الخدمات الفضائيةل وقا  32.4
. وبذلك فإن اجلملة اليت اقرتح السيد بيسي 4.4 وتقضي بأن يُبلغ املكتب اإلدارات بإلغاء التخصيصات وبإمكانية تطبيق الرقم

  .إضافتها ستكون مشمولة أصالً 
  بدون تغيري. 3  على ضوء هذا التفسري والنقاشات كلها، بأن يُبقى على الفقرةالرئيس، واقرتح   33.4
  .على ذلكواتُفق   34.4
من مشروع القاعدة.  4  االنتباه إىل التغيري الذي اقرتحت فرنسا إدخاله على الفقرة رئيس دائرة الخدمات الفضائيةواسرتعى  35.4

اشه خالل اجتماعها السادس والستني يتواءم مع التغيري الذي اقرتحته فرنسا اآلن، بيد أن وذّكر بأن النص الذي أسهبت اللجنة يف نق
  هذه التعليقات. السيد إبادياللجنة كانت قد وافقت على تعديل النص إلصدار الصيغة املعروضة حالياً على اللجنة. وأيد 

  إىل أن اللجنة ينبغي هلا أال تُبقي على التغيريات اليت اقرتحتها فرنسا. الرئيسوخلص   36.4
  .على ذلكواتُفق   37.4
 4 الفقرة إنه يبدو أن التغيري األول الذي اقرتحت الواليات املتحدة إدخاله على رئيس دائرة الخدمات الفضائيةوقال   38.4

  كلها. إىل توضيح الفقرةببساطة من مشروع القاعدة، وإنه يبدو أن املقرتح الثاين الذي قدمه هذا البلد يسعى  2 قد مشلته الفقرة
  .4 الفقرة إن التعديل الثاين الذي اقرتحته الواليات املتحدة سيكرر ببساطة جوهر اجلملة األوىل من السيد بيسيوقال   39.4
  .4  قدمتها الواليات املتحدة فيما خيص الفقرةعلى عدم األخذ باملقرتحات اليت واتُفق  40.4
الوضوح   االنتباه إىل التعليقات اليت قدمتها الربازيل ودعت فيها إىل املزيد م رئيس دائرة الخدمات الفضائيةواسرتعى   41.4

االجتماع واالجتماعات . واقرتح، يف ظل غياب اقرتاح أي نص حمدد، وعلى ضوء مالحظات أعضاء اللجنة يف هذا 4 يف الفقرة
ا  4 السابقة، وقرار اللجنة بعدم إدخال أي تغيري على نص الفقرة يعكس مقرتحات الواليات املتحدة، أنه ميكن أن تعترب اللجنة أ

  قد أخذت تعليقات الربازيل يف االعتبار.
  بدون تغيري. 4 على ذلك، واقرتح أن يُبقى على نص الفقرة الرئيسووافق   42.4
  على ذلك.تُفق وا  43.4
  النص.  على قبول التغيريات اليت اقرتحت الواليات املتحدة إدخاهلا كتحسينات على اتُفق، 6و  5  وفيما يتعلق بالفقرتني  44.4
رئيس دائرة الخدمات ، الحظ 6 وفيما يتعلق بتعليقات الربازيل اليت دعت فيها إىل مزيد من الوضوح يف الفقرة  45.4

ا، مع إدخال التحسينات اليت اقرتحتها  الفضائية أن الربازيل مل تقرتح أي نص جديد حمدد. ومع ذلك قد تعترب اللجنة أ
  الواليات املتحدة، ستكون قد راعت شواغل الربازيل.

  على ذلك.واتُفق   46.4
مبثابة حتسينات على النص،  7 قرةأن تقبل اللجنة التغيريات اليت اقرتحت فرنسا إدخاهلا فيما يتعلق بالف الرئيسواقرتح   47.4

  بدون تغيري. 8 وأن توافق على إبقاء الفقرة
  على ذلك.واتفق   48.4
بصيغته  50.11 مشروع القاعدة اإلجرائية بشأن الرقم أِقرَّ ورهناً بإدخال بعض التحسينات الصياغية اإلضافية البسيطة،   49.4

  .2014 نوفمرب 21املعدلة اليت تسري ابتداًء من 



- 13 - 

 

ا تستجيب لشواغل مجيع األطراف، وذلك  السيد ستريلتسورحب   50.4 بعد أربع بإقرار اللجنة أخرياً قاعدة إجرائية يرى أ
  املعقد.حول هذا املوضوع  واللجنة واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديويةاملكتب،  يفسنوات من العمل 

 44B.11 مشروع القواعد اإلجرائية بشأن الرقم

ا اإلدارات بشأن القواعد املقرتحة املتعلقة بالرقم دائرة الخدمات الفضائية رئيسقال   51.4  44B.11 إن التعليقات اليت أبد
حتسن وضوح النص (كندا والواليات املتحدة)؛ واختيارات  صياغيتدخل ضمن ثالث فئات واسعة: تعليقات ذات طابع 

اء تساءلت عن احلاجة احلقيقية إىل قواعد إجرائية بشأن البديلة؛ وآر  ADD 6 والفقرة ADD 6 جوهرية بني نص الفقرة
اليت فضلتها - البديلة ADD 6 يتقيد متامًا بلوائح الراديو، يف حني أن نص الفقرة ADD 6 نص الفقرة . والحظ أن44B.11 الرقم

ا تستجيب للشواغل اليت أعربت  العديد من ا على اإلدارات تتجاوز نوعًا ما لوائح الراديو، يف حني أ عنها اإلدارات يف تعليقا
لكسمربغ) تعليقات على إدخال رابط بني تاريخ و  اإلمارات العربية املتحدةمشروع القاعدة اإلجرائية املقرتحة. وأبدت إدارتا (

  استالم التبليغ وتأكيد الوضع يف اخلدمة.
من لوائح الراديو، الذي يربط  44B.11 رقمعن رأي املكتب يف ما تفهمه اإلدارة الروسية بشأن ال السيد بيسيوسأل   52.4

 44B.11 باملوقع املداري املبلغ عنه، وليس بتخصيصات الرتدد. فإن كان هذا الفهم صحيحاً، فإن احلكم رقم اخلدمة يفالوضع 
  لوائح الراديو سيكون كافياً وما من حاجة إىل قاعدة إجرائية. من

ذه املسألة نوقشت خالل اجتماع اللجنة السادس والستني، وأن تعليقات أن ه رئيس دائرة الخدمات الفضائيةوذّكر   53.4
االحتاد الروسي أخذت هذه املناقشات بعني االعتبار. وخلص االحتاد الروسي بالفعل إىل أنه إذا كان ما يفهمه صحيحاً، فما 

  تعديالت لتوضيح النص.البديلة مع إدخال بعض ال ADD 6 حاجة إىل قاعدة إجرائية. وإال فإنه سيدعم الفقرة من
ا ال تعكس قرار املؤمتر، ألن املؤمتر ADD 6 إىل غياب التأييد للفقرة السيد ستريلتسوأشار   54.4 ، اليت ترى اإلدارات أ
إدارات إن ما من حاجة إىل قاعدة إجرائية. وأيدت إدارات ثالث يقصد ربط تاريخ التبليغ بتأكيد الوضع يف اخلدمة. وقالت  مل

ا غري متوائمة مع لوائح الراديو. وسأل عما إذا كانت هناك حاجة إىل ADD 6 قرةأخرى الف أي  البديلة، اليت يرى املكتب أ
بعد املؤمتر وينبغي  44B.11اإلجرائية بشأن  القواعد . وكانت اللجنة قد أقرت44B.11إضافة إىل القواعد اإلجرائية القائمة بشأن 

  اً حماولة حتسينها.أن تنظر فيما إن كان من الوجيه حق
. ما الذي سيحدث 80 شاغًال خمتلفاً، جتسد يف النص الذي ساهم به يف تقرير اللجنة مبوجب القرار السيد إتووأثار   55.4

اية فرتة  30لو أن إدارة معينة مل تبلغ املكتب، يف غضون  ا وضعت ختصيصاً  90يومًا بعد  ا  يوماً، بأ يف اخلدمة، مث قالت إ
يوماً،  90ستبلغ بالنظام مث توقفه فوراً؟ وقد واجهت اللجنة هذه املسألة يف وقت سابق. ويقتضي احلكم مواصلة التشغيل لفرتة 

حىت وقت التبليغ. وال ينص احلكم على ما سيحدث إذا جاء التبليغ بعد توقف التشغيل. وقال إنه ميكنه أن يوافق على الفقرة 
ADD 6 بيد أنه ينبغي أن يُبلغ املؤمتر مبشكلة ما ينبغي فعله إذا مل يقدم التبليغ كما هو مبني. وأشار إىل مشكلة مماثلة البديلة ،

  .49.11 يتعلق بالرقم احدثت فيم
ا. واقرتح املكتب  السيد إباديوذكر   56.4 بأنه سبق للجنة أن ناقشت املسألة بإسهاب ومل تتوصل إىل توافق لآلراء بشأ
البديلة كتدبري مؤقت، لكن السيد إتو كان قد أشار إىل أن حىت ذلك النص مل حيل املشكلة. وينبغي أن ُتطرح هذه  ADD 6  الفقرة

، وينبغي أن يقرر 80  من خالل تقرير اللجنة مبوجب القرار (WRC-15) 2015م املسألة على املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعا
املؤمتر ما جيب فعله. ويف الوقت ذاته، ينبغي أن تسأل اللجنُة املكتَب إن كان بوسعه التعامل مع هذه احلاالت دون أي قواعد 

  إضافية.  إجرائية
الشاغل الذي أعرب عنه السيد إتو. فقد اعتربت ثالث إدارات أن ما من حاجة إىل قاعدة  السيد زيلنسكاسوأكد   57.4

  تتواءم مع لوائح الراديو. ويتعني إجراء نقاش موسع بشأن هذه املسألة.  ، اليت الالبديلة ADD 6  إجرائية، بينما أيدت إدارات أخرى الفقرة
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لنهج اليت اقرتحتها اإلدارة (ال التخلي عن القواعد اإلجرائية اإلضافية إن املسألة لن حيلها أي من ا السيد بيسيوقال   58.4
خالل  البديلة). ووافق على أن يسرتعى انتباه املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية إىل هذه املسألة من ADD 6 اعتماد الفقرة وال

  .80 تقرير اللجنة مبوجب القرار
، العملية املبينة 44B.11 إن املكتب طبق، عند تناول احلاالت مبوجب الرقم رئيس دائرة الخدمات الفضائيةوقال   59.4
وأنه حىت اآلن مل يواجه أي صعوبة، علمًا بأن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية سيقرر  ADD 6مشروع القاعدة اإلجرائية  يف
نقطة األوىل اليت يتعني أن توضحها اللجنة الوقت املناسب كيفية التعامل مع هذه املسألة. ومن وجهة نظره، فإن ال يف
  .44B.11 كانت مثة حاجة إىل قواعد إجرائية بشأن الرقم إذا ما هي

وستدرس املشكلة  80 إن اللجنة ستواصل عملها على املسألة كجزء من نشاطها مبوجب القرار السيد ستريلتسوقال   60.4
. وسيعود للمؤمتر (WRC-15) 2015العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  دراسة عميقة ومستفيضة، من أجل اقرتاح حل على املؤمتر

  أن يقرر ما ينبغي فعله.آنذاك 
يومًا دون أن تبلغ اإلدارة  90يف حالة تشغيل شبكة لفرتة  44B.11 عن كيفية تطبيق املكتب للرقم السيد إتووتساءل   61.4

اية تلك الفرتة 30املعنية املكتب يف غضون  . وحبسب فهمه، فإن املكتب يطلب تشغيل الشبكة حىت تاريخ التبليغ. يومًا بعد 
يومًا فإن املكتب لن يعترب التخصيص  120 يومًا يف فرتة تسبق تلقي معلومات التبليغ بـفرتة 90وبذلك، إذا عملت شبكة ملدة 

  .44B.11 متوافقاً مع الرقم
الرسالة   الواردة يف ADD 6  الفقرةكما هو مبني يف   44B.11  أن املكتب طبق الرقم رئيس دائرة الخدمات الفضائيةوأكد   62.4
يومًا قبل تلقي   120وأن السيد إتو حمق يف فهمه. وأخذ املكتب يف االعتبار تاريخ وضع الشبكة يف اخلدمة أي  CCRR/52  املعممة

  الفرتة.  قق املكتب من تشغيل الساتل بالفعل خالل تلكالتبليغ، فقط إذا كانت هناك استمرارية للخدمة قبل تلقي التبليغ، وحت
بل ينبغي أن تتابع عملها  44B.11 إنه ينبغي أال تعتمد اللجنة قواعد إجرائية جديدة بشأن الرقم السيد بيسيوقال   63.4

املكتب يف تطبيق . واقرتح مع ذلك، توخيًا للشفافية، أن حتيط اللجنة علمًا مبمارسة 80 بشأن املسألة مبوجب القرار
  .44B.11 الرقم

نشاط املكتب يف هذا السياق بأنه "ممارسة". بل إن يُنعت إنه ينبغي أال  رئيس دائرة الخدمات الفضائيةوقال   64.4
  .CR/343 املكتب طبق احلكم كما هو مبني يف الرسالة املعممة

. 44B.11 قواعد إجرائية إضافية بشأن الرقمبأن اللجنة كانت قد طلبت من املكتب إعداد  السيدة زوليروذّكرت   65.4
من لوائح الراديو،  2.0.13و 1.0.13 ، فإنه ميكن للجنة، وفقًا للرقمني44B.11 املكتب مل يواجه صعوبة يف تطبيق الرقم أن ومبا
اليت رغبت يف  تصرف نظرها عن مشاريع القواعد. بيد أنه يتضح من التعليقات الواردة من اإلدارات أنه كان لدى اإلدارات أن

. ADD 6 ، يف حني أن املكتب طبق الفقرةالبديلة ADD 6 ، تفضيل واضح للفقرة44B.11 قواعد إجرائية إضافية بشأن الرقم
اخلدمة بالتبليغ. ورأت السيدة زولري أن املسألة ينبغي أن تُناقش مبوجب  يفوفضًال عن ذلك، مل ترغب اإلدارات يف ربط الوضع 

  .80 القرار
ا الرقم السيد غارغافق وو   66.4 ، ولذلك 44B.11 السيدة زولري الرأي. فينبغي أن تبلغ اإلدارات بالطريقة اليت يطبق املكتب 

السبب بعينه طلبت اللجنة من املكتب صياغة قواعد إجرائية إضافية. ويبدو اآلن من املستحسن أن تناقش اللجنُة املسألَة مبوجب 
يقرر طريقة املضي قدماً. ويف الوقت ذاته، أن  (WRC-15) 2015للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  وأن ترتك 80 القرار

  اليت تبني تطبيق املكتب للحكم. ADD 6 ينبغي رمبا أن تقّر اللجنة الفقرة
، CR/343  الرسالة  ينة يفكما هي مب  44B.11  على أن اإلدارات مل تقبل طريقة تطبيق املكتب للرقم السيد ستريلتسوشدد   67.4

يف مشاريع القواعد اإلجرائية املعروضة حاليًا على اللجنة الواردة  ADD 6  اليت وزعت على سبيل اإلعالم. بل ومل تقبل اإلدارات الفقرة
اليت وافقت حني أن اإلدارات   . وعلقت ثالث إدارات قائلة إنه ال داعي لقواعد إجرائية إضافية، يفCCRR/52  الرسالة املعممة  يف
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وأن يُطلب  44B.11  . واقرتح أال ُتستحدث أي قاعدة إجرائية جديدة بشأن الرقمالبديلة ADD 6  القواعد اإلضافية أيدت الفقرة  على
 أن يتخذ قراراً بشأن هذه املسألة. ويف الوقت ذاته، ينبغي أن توعز اللجنة (WRC-15) 2015من املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

ربط تأكيد الوضع  (WRC-12) 2012. ومل يقصد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام البديلة ADD 6  للمكتب بتطبيق الفقرة
  اخلدمة بتاريخ التبليغ عن ختصيصات الرتددات.  يف

يف قاعدة إجرائية. بيد أن من لوائح الراديو، ينبغي أن تبني ممارسة املكتب  12A.13  إنه، عمًال بالرقم السيد إباديوقال  68.4
يشار  ال ميكن وصفه بأنه ممارسة للمكتب ألن هناك اعرتاضات كثرية عليه. ورمبا ميكن أن CR/343  النهج املبني يف الرسالة املعممة

ج مؤقت يف احملضر، على أساس أن ينظر املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  يف املسألة. وحىت اآلن،  (WRC-15) 2015إىل 
  احلكم.  مل تواجه اللجنة أي حالة حمددة، بيد أنه ينبغي، كما أشار السيد بيسي، أن يكون واضحاً لإلدارة كيفية تطبيق املكتب هلذا

كنهج عملي لتفادي أي غموض. وينبغي أن تصف اللجنة   ADD 6 أن املكتب كان يطبق الفقرة السيد إتووالحظ   69.4
  النظر يف هذه املسألة. (WRC-15) 2015قي وأن تطلب من املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام الوضع احلقي

بأن اإلدارات اعرتضت على الطريقة اليت يطبقها املكتب كما هي مبينة يف الرسالة  السيد بيسيوذّكر   70.4
ا ال تتقيد بالقرار الذي اختذه املؤمتر العاملCR/343 املعممة ، الذي مل (WRC-12) 2012ي لالتصاالت الراديوية لعام ، حبجة أ

يقم صلة بني تاريخ تأكيد الوضع يف اخلدمة وتاريخ التبليغ. وتعني على اللجنة أن تطبق لوائح الراديو، وصنفت الرسالة 
ا لإلعالم حصراً. مث سعت اللجنة إىل إعداد قواعد إجرائية مقبولة. وقد استحسنت ا CR/343 املعممة  ADD 6 إلدارات الفقرةبأ
، ولكن اعُتربت هذه الفقرة غري متسقة مع لوائح الراديو وتعذر على اللجنة أن توعز للمكتب بتطبيقها. وميكن للجنة البديلة

وأن تقدم آراءها إىل املؤمتر العاملي  CR/343 ببساطة أن حتيط علمًا بأن املكتب كان يتبع النهج املبني يف الرسالة املعممة
  .2012، على أمل أن يتخذ قراراً أوضح من القرار الذي اعتمده املؤمتر يف (WRC-15) 2015 االت الراديوية املقبل لعاملالتص
حىت موعد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  CR/343 أن املكتب سيواصل تطبيق الرسالة املعممة السيد إباديوفهم   71.4
املؤمتر لو قرر  CR/343 للرسالة املعممة بطاقات التبليغ اليت يتعامل معها املكتب وفقاً وسأل عن مآل . (WRC-15) 2015لعام 

  األخذ بنهج خمتلف. (WRC-15) 2015العاملي لالتصاالت الراديوية املقبل لعام 
املكتب إنه يعود للمؤمتر أن يقرر كيفية التعامل مع تلك البطاقات. بيد أن  دائرة الخدمات الفضائيةرئيس وقال   72.4
املؤمتر اخلدمة يف ما خيص البطاقات اليت استلمت خالل الفرتة الفاصلة بني  يفجيد مشكلة يف مراجعة مجيع تواريخ الوضع  لن

املؤمتر إذا ما قرر  (WRC-15) 2015املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام و  (WRC-12) 2012العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
  ذلك. (WRC-15) 2015العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

وأكد . CR/343 هو ذاته املبني يف الرسالة املعممة ADD 6 إن النهج املذكور يف الفقرة ستريلتس لسيدوقال ا  73.4
يف الفرتة اليت تسبق ، ومن مث ال ينبغي أن توعز اللجنة للمكتب بتطبيق هذا النهج ADD 6 اإلدارات اعرتضت على الفقرة أن

  .(WRC-15) 2015املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام موعد انعقاد 
تعني على أعضاء اللجنة أن ينظروا يوقال املدير إن املناقشة الدائرة أبرزت أحد التحديات اليت يواجهها املكتب. و   74.4
ا اإلدارات، وعليهم يف الوقت ذاته  يف أن يراعوا مصاحل مجيع الدول األعضاء اليت انتخبتهم. ومن مث فإن التعليقات اليت أبد

اللجنة ال يسعها أن تساير مصاحل معينة لبعض اإلدارات. وحىت بعض اإلدارات اليت اشتكت يف ما سبق بشأن الرسالة 
كان يثري   44B.11 ، ها هي اآلن تقول إن ما من حاجة إىل قواعد إجرائية إضافية. ومن الواضح أن الرقمCR/343 املعممة
يف تقرير  (WRC-15) 2015املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ويرى أن النهج املناسب هو أن تُعرض املسألة على  مشكلة،

  .80 اللجنة مبوجب القرار

معقدة  CCRR/52  املضمنة يف الرسالة املعممة ADD 6  الرأي. وعقبت إدارة فرنسا بأن الفقرة املدير زيلنسكاس السيدووافق   75.4
  البديلة. ADD 6  ؛ وبأن بعض اإلدارات أيدت الفقرةللغاية ومن املرجح أن تقلل موثوقية املعلومات املتضمنة يف السجل األساسي



- 16 - 

 

 تطبيقاً  44B.11 إن صياغة نص لوائح الراديو ال متنح اللجنة املرونة لإليعاز للمكتب بتطبيق الرقم السيد بيسيوقال   76.4
يكون مقبوال لدى مجيع اإلدارات. ووافق السيد إبادي الرأي أنه ينبغي أن توعز اللجنة للمكتب بتطبيق النهج املبني يف الرسالة 

وأن تطبق  (WRC-15)على أن تستعرض أي حاالت يتم التعامل معها على ضوء القرارات اليت يتخذها املؤمتر  CR/343 املعممة
  بأثر رجعي. ومن البديهي أن تراعى يف القواعد اإلجرائية اليت تعتمدها اللجنة مصاحل مجيع اإلدارات.هذه القرارات 

إىل هذه املسألة  (WRC-15) 2015املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام على اسرتعاء انتباه  السيد غارغووافق   77.4
، كما ورد CR/343 املبني يف الرسالة املعممةالنهج تطبيق املكتب  يف . وال يرى مانعاً 80 تقرير اللجنة مبوجب القرار يف
حىت وإن اختلفت بعض اإلدارات مع ذلك. ويتعني أن يستند قرار  ،CCRR/52 الواردة يف الرسالة املعممة ADD 6 الفقرة يف

  اللجنة إىل حكمة أعضائها، مع مراعاة مصاحل مجيع اإلدارات.
من حاجة إىل قواعد إجرائية ما إن اللجنة عادت يف نقاشها إىل حيث بدأت، وخلصت اآلن إىل أن  الرئيسوقال   78.4

املؤمتر العاملي لالتصاالت ، وأن يُطلب إىل CR/343 هج املبني يف الرسالة املعممةنتطبيق الإضافية. وميكن أن يواصل املكتب 
  ألة.بشأن املسأن يتخذ قراراً  (WRC-15) 2015الراديوية لعام 

املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام متكن مجيع اإلدارات من االستفادة من قرارات  ضرورة على السيد إباديوشدد   79.4
2015 (WRC-15) ًللرسالة  ، ولذلك ينبغي تطبيق هذه القرارات بأثر رجعي على أي حاالت تعامل املكتب معها وفقا
  يت أبداها املدير وشدد على أن اللجنة إمنا أنشئت لتساعد اإلدارات.. وأشاد بالتعليقات الCR/343 املعممة

يف قرارها، ألن ذلك خيالف قرارها  CR/343 لرسالة املعممةإنه ال يليق باللجنة أن تشري إىل ا ستريلتسالسيد وقال   80.4
ا اإلدارات. ومن الصعب احلديث عن آراء األغلبية واألقلية، وإمنا  إدارة فقط هي اليت متلك  20السابق وكذلك اآلراء اليت أبد

. ومن بني هذه اإلدارات، استجابت بعض اإلدارات الكربى من حيث 44B.11 شبكات ساتلية وهي املتضررة من احلكم رقم
، وينبغي أن تأخذ اللجنة تعليقات هذه اإلدارات يف االعتبار. وأكد CCRR/52  املعممةستخدامها الشبكات الساتلية للرسالة ا

  جمدداً أنه يتعني أن تُبني أي ممارسة يتبعها املكتب يف قاعدة إجرائية.
 ADD 6 اعتماد الفقرة إن من الواضح أنه تعذر على اللجنة الوصول إىل اتفاق بشأن السيد إباديوقال   81.4
. وإذا كان النهج الذي يتبعه 44B.11 البديلة مبثابة قاعدة إجرائية، يف حني أن املكتب ملزم مبواصلة تطبيق الرقم ADD 6 الفقرة أو

  أن يصححه بأثر رجعي. (WRC-15) 2015مؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام املكتب خاطئا، فيمكن لل
ومل يواجه أي صعوبات يف تطبيق احلكم. وأضاف  ADD 6 للفقرة وفقاً  44B.11 ن املكتب يطبق الرقمأ المديروأكد   82.4

  .44B.11 إىل قواعد إجرائية إضافية بشأن الرقم أن املكتب مل يسعَ  رئيس دائرة الخدمات الفضائية
وشدد على أن اللجنة  CR/343 النهج املبني يف الرسالة املعممةب بأن اإلدارات مل تقبل السيد ستريلتسوذّكر   83.4
  يف قاعدة إجرائية. ADD 6 ميكنها اآلن قبول الفقرة  ال

جهودها حنو تعديل القاعدة  ةتابعاللجنة عدم متقرر أن أعضاء اللجنة غري متفقني واقرتح أن  السيد إباديوالحظ   84.4
يف تقريرها إليه  (WRC-15) 2015تصاالت الراديوية لعام املؤمتر العاملي لالبل أن حتيل املسألة إىل  44B.11 اإلجرائية بشأن الرقم

  هذا النهج. السيد بيسي. وأيد 80 مبوجب القرار
ا على القاعدة اإلجرائية اإلضافية  السيدة زوليرواتفقت   85.4 مع ذلك، والحظت أن اإلدارات مل تعرتض يف تعليقا
ا خبصوص حمتوى أي قاعدة  حد يف ا بل أعربت عن تفضيال   من هذا النوع.ذا

ا، عمالً  ستريلتسالسيد واقرتح   86.4 ، قررت أال تقر أي إضافة إىل القاعدة 2.0.13 بالرقم أن يبني يف خالصة اللجنة أ
يف تقريرها  (WRC-15) 2015املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام بل أن حتيل املسألة إىل  44B.11 اإلجرائية بشأن الرقم

إىل اختالف اآلراء املعرب عنها يف التعليقات الواردة من اإلدارات وعدم التوصل إىل توافق يف اآلراء بني  ، نظراً 80 مبوجب القرار
 باخلالصة املقرتحة. زيلنسكاسأعضاء اللجنة. ورحب السيد 
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ذا الشأن. CCRR/52 الرسالة املعممةإنه ينبغي ذكر  السيد إباديوقال   87.4   يف استنتاجات اللجنة 
. موضع اخلالفعلى أن من املهم أن تعرف اإلدارات أي جانب من مشروع القواعد يشكل السيد إتو وشدد   88.4

يعود  ال 44B.11 وأضافت أن سبب عدم اعتماد القواعد اإلجرائية اجلديدة بشأن الرقم ،إتو السيد معالسيدة زولير واتفقت 
  مع السيد إتو والسيدة زولري. السيد غارغبة عند تطبيق احلكم. واتفق اختالف اآلراء بل إىل عدم مواجهة املكتب أي صعو  إىل

أن يشري إىل غياب توافق اآلراء بني أعضاء اللجنة، الذي مل يكن على أية حال  السيد كوفيو ماجنتا السيدومل يشأ   89.4
  .44B.11  الرقمالسبب لعدم اعتماد قواعد إجرائية جديدة بشأن 

يف املستقبل، إىل مزيد من اإلرشادات باإلضافة  44B.11  الرقمأن املكتب قد حيتاج، عند تطبيقه  السيد بيسيوالحظ   90.4
  إىل اإلرشادات اليت توفرها لوائح الراديو.

دف التأكد من أن اإلدارات  ADD 6 اإلشارة إىل الفقرةالسيد غارغ،  الذي دعمهالسيد إتو، وأيّد   91.4 يف قرار اللجنة 
  .44B.11  للرقمق املكتب تدرك كيفية تطبي

حترتم   هي مبثابة تعبري اللجنة عن دعمها هلذا النهج، وهي ال ADD 6 أن اإلشارة إىل الفقرة السيد ستريليتسواعترب   92.4
أو عدم إدخال أية إضافات باملرة على القاعدة   ADD 6 بالتايل رأي اإلدارات اليت كانت قد أعربت عن تفضيلها لبديل للفقرة

املكتب أن يتصرف  ، ولكنه يتعّني علىADD 6 القائمة. ومل يكن من املقبول أن تقول اللجنة إن اإلدارات تفضل بديًال للفقرة
  .ADD 6 وفقاً للفقرة

املؤمتر حىت انعقاد  44B.11  لرقماعن قلقه بشأن عدم وجود أساس يستند إليه املكتب عند تطبيق  السيد بيسيوأعرب   93.4
رسالة للعلم  CR/343 الرسالة املعممة، نظراً العتبار ADD 6 يف غياب اإلشارة إىل الفقرة 2015مي لالتصاالت الراديوية لعام  العال

قراره بأثر رجعي تطبيق  2015مي لالتصاالت الراديوية لعام  املؤمتر العالفقط وعدم تطبيقها بالضرورة. وجيوز للجنة أن تطلب من 
مي لالتصاالت الراديوية  املؤمتر العالو  2012مي لالتصاالت الراديوية لعام  املؤمتر العالعلى أي من احلاالت اليت تظهر بني 

 السيد بيسي. على رأيالسيد إتو . ووافق 2015 لعام

إنه، حسب رأيه، مل يتسن للمكتب بعد أن يعاجل أية حالة ختص املشكلة قيد املناقشة. وعند  السيد إباديوقال   94.4
  ظهور مثل هذه احلالة، جيوز للمكتب أن يعرضها على اللجنة للمناقشة.

أساس . وبالتايل، هناك إذاً ADD 6 االجتماع احلايل بوضوح أن املكتب يطبق الفقرة إنه سيتبّني من حمضر المديروقال   95.4
، حيث لن يشكل عدم ذكر 2015مي لالتصاالت الراديوية لعام  املؤمتر العاللدى املكتب لتطبيق هذا النهج حىت انعقاد 

  حتديداً يف قرار اللجنة مشكلة من أي نوع. ADD 6 الفقرة
اليت سأل فيها الرئيس  56.4 سيما الفقرة االنتباه إىل حمضر اجتماع اللجنة الرابع والستني، وال السيد ستريليتسولفت   96.4

ذّكر  اليت 57.4 (السيد غارغ) املكتب عن احتمال ظهور أية مشاكل جدية يف حال مل يتم اعتماد أية قواعد إجرائية، وإىل الفقرة
الرسالة  فيها املدير بأن إدارات خمتلفة قد واجهت صعوبة مع بعض املمارسات املقرتحة من املكتب، حسبما ورد يف

  .CR/343 املعممة
  اللجنة على االستنتاج التايل: ووافقت  97.4

الذي ُعمم على اإلدارات يف الرسالة  44B.11 الرقمعند النظر يف مشروع اإلضافة إىل القاعدة اإلجرائية بشأن "  
متباينة بشأن  RRB14-3/2 ، الحظت اللجنة أن التعليقات املقدمة من اإلدارات والواردة يف الوثيقةCCRR/52 املعممة

ا شروع القاعدة اإلجرائية  م الربط بني موعدي استالم التبليغ وتأكيد الوضع ب املتعلقةتضمنت استمرار الشواغل كما أ
وهو األمر الذي مل يقرره صراحة املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ، 44B.11 للرقماخلدمة طبقًا  يف
. وبالتايل، فإنه 44B.11 الرقموبة حىت اآلن يف تطبيق صع ةأيعدم ظهور . وأشار املكتب إىل (WRC-12) 2012 لعام

من لوائح الراديو، قررت اللجنة عدم املوافقة على مشاريع اإلضافات إىل القاعدة اإلجرائية بشأن  1.0.13 طبقًا للرقم
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يف تقريرها طبقاً  2015املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  إىل إحالة هذه املسألةو  44B.11 الرقم
 ".(Rev. WRC-07) 80 للقرار

 للشبكة الترددات بعض تخصيصات بإلغاء قرار التخاذ الراديو لوائح لجنة إلى طلب  5
 وأحكام 6.13 الرقم ألحكام وفقاً  شرقاً  44,5° الموقع في ARABSAT BSS 6F الساتلية
  ).RRB14-3/3 الوثيقة( 30Aو 30 التذييلين

عند تقدميه  )،دائرة الخدمات الفضائية/شعبة التبليغ والخطط للخدمات الفضائية( السيد غريفينقال   1.5
لالستعماالت  3و 1 يف قائميت اإلقليمني ARABSAT BSS 6Fلشبكة الساتلية ، إنه مت إدراج ختصيصات اRRB14-3/3 وثيقةال

املكتب بنشر حمطة  اإلدارة املبلغة، أعلمت 44B.11  لرقملووفقاً . 30Aو 30 من التذيليني 5 واإلبالغ عنها مبوجب املادة، اإلضافية
 املبلغ عنه لفرتة متصلة بلغت إبقائها يف املوقع املداريبو فضائية هلا القدرة على إرسال أو استقبال ختصيصات الرتددات املبلغة، 

، وأدرج التخصيصات يف 44B.11  لرقملطبقًا هذه املعلومات املكتب  وقد قبل .2013 بريلأ 10على األقل منذ  تسعني يوماً 
إدارة ، أعلمت 2013 ديسمرب 31. ويف 2013 سبتمرب 3 يف BR IFIC 2752 النشرة من II-S اجلزءالسجل األساسي ونشرها يف 

. وقد نشر املكتب هذه 2013 يوليو 27السعودية املكتب بتعليق تشغيل ختصيصات الرتددات كافة ابتداًء من  اململكة العربية
، استلم املكتب رسالة من إدارة 2014 يناير 25و 2013 ديسمرب  19. ويف BR IFIC 2762 النشرة من II-S اجلزء املعلومات يف

الذي كانت لديه القدرة فقط على تشغيل نطاقّي  شرقاً  º44,5 املوقع يفأملانيا مفادها أن الساتل األخري العامل 
عن  الصادرةوالقرارات  CR/301 ووفقًا للرسالة املعممة .Nimiq-1 ساتلالهو  GHz 17,8-17,3و GHz 12,7-12,2 الرتددات
السعودية توضيح ما  اململكة العربية من املكتب طلب ،44B.11  بالرقمفيما يتعلق  2012 مي لالتصاالت الراديوية لعام املؤمتر العال

وفقًا خلصائصها املبلغة،  اخلدمةيف  قد وضعتشرقًا  º44,5 املوقعيف  ARABSAT BSS 6F شبكة الساتليةإذا كانت ختصيصات ال
. ويف 44B.11  الرقماملبلغة واستقباهلا تتماشى مع الرتددات وما إذا كانت القدرة احلقيقية للساتل على إرسال ختصيصات 

، أعادت اململكة العربية السعودية التأكيد على وضع الشبكة يف اخلدمة، ولكن بدون تقدمي التوضيحات املطلوبة. 2014 مايو 8
  .من لوائح الراديو 6.13 تطبيقاً للرقم 2014 يونيو 23ورسالة تذكري ثانية يف  مايو 19 وبالتايل، أرسل املكتب رسالة تذكري أوىل يف

على إرسال القدرة احلقيقية  4AR  أعلمت اململكة العربية السعودية املكتب بأن لدى الساتل، 2014  يوليو  10ويف   2.5
؛ ولكن مل يكن من املمكن التحقق طيفيةالخططات ، وقدمت بعض امل44B.11  لرقمواستقباهلا طبقًا لختصيصات الرتددات املبلغة 

استعمال   مت  ، تلقى املكتب أدلة مفصلة من إدارة أملانيا تثبت أنه2014  يوليو  21ويف من صالحية هذه املخططات. 
. ARABSAT BSS 6F  لشبكة الساتليةاالرتدد املتعلقة ب ولكن بدون القدرة على إرسال أو استقبال مجيع نطاقات ،Nimiq-1  الساتل
، ويف غياب أي رد من 2014  سبتمرب  5  ويفاملكتب هذه األدلة إىل إدارة اململكة العربية السعودية وطلب منها التعليق عليها.  وأحال

أفاد املكتب إدارة اململكة العربية السعودية ، املكتباستفسار   فيما يتعلق بعدم الرد على 6.13  للرقماململكة العربية السعودية، وطبقًا 
 11,7-12,2  يف نطاقات الرتدد شرقاً  º44,5  املوقعيف  ARABSAT BSS 6F  لشبكة الساتليةبأنه سيطلب من اللجنة إلغاء ختصيصات ا

يتلق املكتب أي رد . ومل لالستعماالت اإلضافية 3و  1  األساسي ومن قائميت اإلقليمني لسجلا من GHz  17,8-18,1و 14,5-14,8و
 ARABSAT BSS 6F  لشبكة الساتليةعلى هذه الرسالة. وبالتايل، يطلب املكتب اآلن من اللجنة اختاذ قرار بإلغاء ختصيصات ا

 1  األساسي وقائميت اإلقليمني من السجل GHz  17,8-18,1و 14,5-14,8و 11,7-12,2يف نطاقات الرتددات  شرقاً   44,5   املوقع  يف
شبكة . وستبقى ختصيصات الرتددات املتبقية للA30و 30  لتذييلنيوأحكام ا 6.13  لرقمطبقًا ألحكام ا ت اإلضافيةلالستعماال 3و

  معلقة. GHz 17,8-17,3و GHz  12,2-12,5يف نطاقّي الرتدد  ARABSAT BSS 6F  الساتلية
سرية، مثل املعلومات الواردة  RRB14-3/3 الواردة يف الوثيقة املعلومات إنه يبدو أن بعضالسيدة زولير وقالت   3.5
من النسخة اإلنكليزية. وتساءلت عما إذا كان جيب نشرها يف إحدى وثائق اللجنة املعروضة على املوقع  12الصفحة  يف

  للجنة. اإللكرتوين
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ا سُتحذف  عن غري قصدإن املعلومات املعنية قد ُعرضت بالفعل  دائرة الخدمات الفضائيةرئيس وقال   4.5 وإ
وثيقة. ويف املستقبل، عندما يستلم املكتب مثل هذه املعلومات من إدارة معينة، سيتأكد من اإلدارة من إمكانية نشر هذه ال من

  إحدى وثائق اللجنة. املعلومات يف
ا. RRB14-3/3 اللجنة لن تأخذ يف االعتبار املعلومات السرية الواردة يف الوثيقة إىل أن الرئيسوخلص   5.5   يف مداوال
  على ذلك. الموافقة ومتت  6.5
 استنساخهاأعيد ، 2014  أغسطس   26االنتباه إىل رسالة من إدارة أملانيا بتاريخالسيد إبادي ولفت   7.5
. وطلب من املكتب شرقاً  º44,5  املوقعيف  ARABSAT 7F  ، تشري إىل إجراء مواز جار للشبكة الساتليةRRB14-3/3   الوثيقة  يف

  توضيح وضع هذه احلالة.
إن املكتب كان على اتصال بإدارة اململكة العربية السعودية فيما يتعلق بتلك  دائرة الخدمات الفضائيةرئيس وقال   8.5

ا، على الرغم من أن وضعها يف اخلدمة موضع تساؤل. املطبقة لوضع  فرتة الثماين سنواتولكن  الشبكة اليت طُلب تعليق بشأ
  الشبكة يف اخلدمة مل تنتِه بعد. وسيقوم املكتب مبتابعة هذه احلالة عن كثب. 

إىل أن املكتب أقر من عام مضى بامتثال اململكة العربية السعودية بشكل مرض بأحكام السيد ستريليتس وأشار   9.5
  ذه األحكام، بأثر رجعي على ما يبدو؟. هل جيوز للمكتب اآلن التساؤل عن مدى االمتثال بالفعل هل44B.11  لرقما

إنه ال يرى أي أثر رجعي فيما يتعلق باإلجراء الذي جيري اختاذه لتوضيح وضع  دائرة الخدمات الفضائيةرئيس وقال   10.5
الطعن يف قرار املكتب أو طلب توضيح بشأنه. ، 6.13 . وميكن ألية إدارة، مبوجب الرقمARABSAT BSS 6F الساتلية الشبكة

لبعض النطاقات، وبالتايل، التمس  ARABSAT BSS 6F الساتلية الشبكةوكانت إدارة أملانيا قد تساءلت عن مدى استعمال 
  املكتب التوضيح من إدارة اململكة العربية السعودية.

قد أشارت إىل ساتل حمدد يف املعلومات اليت قدمتها  عما إذا كانت اململكة العربية السعودية السيد غارغوسأل   11.5
  يف اخلدمة. ARABSAT BSS 6F الساتلية البداية فيما يتعلق بوضع الشبكة يف

الرتددات إن اململكة العربية السعودية أشارت إىل وضع ختصيصات  دائرة الخدمات الفضائيةرئيس وقال   12.5
 Nimiq-1 . ولكن، مل يدرك املكتب أنه مل تكن لدى الساتلNimiq-1 ساتليف اخلدمة بواسطة ال ARABSAT BSS 6F للشبكة

نطاقات الرتدد إال عند تلقيه املعلومات اليت قدمتها إدارة أملانيا، وهي النطاقات اليت يطلب املكتب  واستقبال القدرة على إرسال
  اآلن. تعليقها

، فيما يتعلق بتخصيصات 13.23 طبقًا للرقمتوضيحات بشأن وضع أي اتفاق يتم التوصل إليه  السيد إباديوطلب   13.5
  وتعليقها. اخلدمة اإلذاعية الساتلية

، يكون 44B.11  الرقمإنه ما إن يقر املكتب بوضع الشبكة يف اخلدمة مبوجب  دائرة الخدمات الفضائيةرئيس وقال   14.5
اتفاق  أي . وال يتوقف حق تعليق الشبكة على30Aو 30 يف أي وقت مبوجب التذيلينيلإلدارة املعنية حرية طلب التعليق 

  التوصل إليه مع اإلدارات األخرى بأي شكل. يتم
 عن السبب الذي دفع إدارة أملانيا إىل إقحام نفسها يف مدى وضع ختصيصات الشبكة السيد بيسيوتساءل   15.5

. والحظ أيضًا أن اململكة العربية السعودية أشارت من عدمه يف اخلدمة وفقًا للوائح الراديو ARABSAT BSS 6F الساتلية
مبا يتفق كساتل لديه القدرة على إرسال واستقبال الرتددات املبلغة   4AR إىل الساتل 2014 يوليو 10رسالتها املؤرخة  يف
يف قراره بطلب إلغاء بعض ختصيصات الرتدد إىل املعلومات اليت ، بينما استند املكتب شرقاً  º44,5 يف املوقع 44B.11  رقملا مع

ا أملانيا فيما يتعلق بالساتل ا  خمططات طيفيةاململكة العربية السعودية  . وقد قدمتNimiq-1 وفر هلذا الساتل، ولكن يبدو أ
ب قد التمس معلومات إضافية بشأن تغطي نطاقات الرتدد املعنية كافة. وبالتايل، تساءل السيد بيسي عما إذا كان املكت  ال

  أن يقرر أن يطلب من اللجنة إلغاء بعض ختصيصات الرتددات. قبل 4AR الساتل
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ا رمبا تواجه بالفعل مشاكل تنسيق شرقاً  º44 يف املوقعأن أملانيا لديها شبكة  دائرة الخدمات الفضائيةرئيس ورّد   16.5 ، وأ
أثر  أي ، مل يعثر املكتب على4AR . وفيما يتعلق بالساتلشرقاً  º44,5 يف املوقع ARABSAT BSS 6F الساتلية الشبكةتتعلق ب

اليت قدمتها اململكة العربية السعودية خطط الرتددات  طيفيةالخططات لوجوده عند املوقع املذكور، ومل تطابق املعلومات وامل
املوقع  بالفعل يف موجوداً ذلك، إذا كان الساتل  يف النطاقات املعنية كافة. وعالوة على ARABSAT BSS 6F للشبكة الساتلية

املذكور، لكانت اإلدارة قدمت معلومات أخرى كأدلة، مثل املعلومات اليت تتعلق خبطط الرتددات. وبالتايل، استنتج املكتب 
قد ُنشر  ات املذكورةاملعلومات املقدمة تشكل أدلة غري كافية على أن هناك ساتًال قادر على اإلرسال واالستقبال على الرتدد أن
اللجنة إلغاء التخصيصات  مل تقدم اململكة العربية السعودية معلومات أكثر حسماً، سُيطلب من املوقع املداري املعين، وأنه ما يف

  .2014 يوليو 10املذكورة. ومل ترد أية معلومات إضافية من اململكة العربية السعودية منذ 
يبدو مربرًا متاماً. وثانياً،  6.13 استنادًا إىل الرقم ARABSAT BSS 6F الساتلية إلغاء الشبكة، أوًال، إن السيد إتووقال   17.5

ا ضد إدارات أخرى مبوجب الرقم ألي سبب كان؛ وأنه  6.13 أشار إىل زيادة عدد احلاالت اليت قدمت إدارات دعاوى بشأ
ثالثاً، مل و . 80 يف تقريرها مبوجب القرار 2015 لعام لالتصاالت الراديويةاملؤمتر العاملي يتعّني على اللجنة إبالغ هذه الظاهرة إىل 

ا حالة جارية مل تشمل أجيال خمتلفة  يرى السيد إتو أية جوانب لألثر الرجعي يف احلالة اليت ينظر فيها: فمن الواضح أ
أدى بالتايل إىل قلب  بل تسجيلها الفعلي، مماق ARABSAT BSS 6F السواتل. وأخرياً، أشار إىل أنه مت تعليق الشبكة الساتلية من

العملية التنظيمية إىل حد ما. ويف هذا الصدد، طرح السيد إتو بعض األسئلة خالل مداوالت اللجنة خبصوص القاعدة اإلجرائية 
ه يرغب يف بداية االجتماع احلايل. وهو يرى أن املكتب طّبق أحكام لوائح الراديو بشكل صحيح، بيد أن يف 44B.11  لرقمل

  احلصول على مزيد من التفسريات من املكتب.
على الرغم - بأن من الواضح أن املعاجلة تستلزم قدرًا ال بأس به من الوقت دائرة الخدمات الفضائيةرئيس ورّد   18.5
ا ال ميكن أن تعكس مما يعين -إجرائها بشكل سريع نسبيًا عند النظر إليها يف سياق الفرتات اليت تنص عليها لوائح الراديو من أ

دائمًا الوضع التشغيلي للشبكات الساتلية كافة يف الوقت الفعلي. وبالتايل، مل يكن لوقت املعاجلة أي تأثري على الواقع التنظيمي 
األثر على االمتثال التنظيمي للقرارات اليت يتخذها املكتب فيما يتعلق بالوضع يف اخلدمة والتعليق، وما إىل ذلك. وفيما خيص  أو

وقت الطعن بقرار املكتب أو  ، جيوز ألي إدارة يف أي6.13 أنه، مبوجب الرقم رئيس دائرة اخلدمات الفضائيةالرجعي، كرر 
، التمس املكتب بالفعل توضيحاً من إدارة اململكة العربية 2014 يوليو 28باملعلومات اليت تقدمها إدارة أخرى، ويف رسالته املؤرخة 

  .6.13 قمالسعودية مبوجب الر 
فيما يتعلق بتخصيصات سبق الطلب بتعليقها  6.13 عما إذا كان من املمكن تطبيق الرقم السيد ستريليتسوتساءل  19.5

بدرجة بسيطة من األثر الرجعي، ولكن مل تكن  6.13 . وقد يسمح الرقم49.11 ومتت املوافقة على هذا التعليق مبوجب الرقم
ذلك، من الواضح أن املكتب استلم معلومات من إدارة أملانيا تثبت أنه مل يتم استعمال  هناك صلة بني احلكمني. وعالوة على

ذلك على تعليق استعماهلا، مث  يتماشى مع لوائح الراديو، ولكنه وافق مع مبا ARABSAT BSS 6F ختصيصات الرتددات للشبكة
حق متامًا يف تطبيقه اإلجراءات  كان املكتب علىوتساءل السيد سرتيليتس عما إذا  بعدها يف تطبيق إجراء جديد.  باشر من
  املختلفة.

عقب استالمه  4AR إضافية فيما يتعلق باستعمال الساتل استفساراتأن املكتب مل يطلب  السيد بيسيوالحظ   20.5
قد  4ARساتل . وبالتايل، قد يكون هناك بعض الشك فيما إذا كان ال2014 يوليو 10رسالة اململكة العربية السعودية املؤرخة 

  رمبا يتعّني على املكتب طلب مزيد من املعلومات.و . يف اخلدمة ARABSAT BSS 6F وضع ختصيصات الشبكة الساتلية
ا أن، اليت بدأت بـ"6.13االنتباه إىل صياغة الرقم السيد إبادي ولفت   21.5 ختصيصاً  وعندما تبني معلومات متوفرة موثوق 

يف أي وقت. وكان املكتب قد طّبق لوائح  6.13 "، وقال إنه جيوز بالتايل تطبيق أحكام الرقممسجًال مل يدخل حيز االستخدام
أسئلة السيد بيسي  الراديو بشكل صحيح، وكان على حق يف عرض املسألة على اللجنة يف غياب رد من اإلدارة املعنية. ورداً على

 2 ، كما يتضح من اإلضافةشرقاً  º26يف املوقع الساتل يعمل  أشار السيد إبادي أنه يبدو أن ذلك، 4AR فيما يتعلق بالساتل
  ن).و (اجتماع اللجنة اخلامس واخلمس RRB10-3/1 للوثيقة



- 21 - 

 

يعتمد بأي شكل  6.13 أنه مل يكن صحيحًا القول بإن تطبيق الرقم دائرة الخدمات الفضائيةرئيس واعترب   22.5
.من عدمه. ومل تكن هناك مثل هذه الصلة يف لوائح الراديو. 49.11 كان التعليق قد طُلب أو مت مبوجب الرقم إذا ما على
يف أي وقت، فقد قدمت إدارة أملانيا هذا الطلب الذي  6.13 لرقملإلدارات حرية تقدمي طلبات للتوضيح مبوجب ا أن ومبا
 ARABSAT BSS 6F بكة الساتليةيتعلق بطلب التعليق من اململكة العربية السعودية، بل بقرار املكتب الذي يقر فيه بوضع الش  ال
، شارك املكتب يف عملية تبادل للمراسالت مع إدارة اململكة العربية 6.13. وتطبيقًا للرقم 44B.11  رقمالاخلدمة مبوجب  يف

  4AR السعودية، وقد أعرب من خالهلا املكتب عن شكوكه بشأن مصداقية املعلومات املقدمة كأدلة بأنه ميكن القبول بالساتل
كافة. وقد طلب املكتب مزيدًا من املعلومات   ARABSAT BSS 6F ل حقيقي ألغراض تشغيل ختصيصات الشبكة الساتليةكسات

بعزمه على التقدم بطلب إىل اللجنة  2014 سبتمرب 5ولكنه مل يستلم شيئاً؛ وبالتايل، أبلغ املكتب اململكة العربية السعودية يف 
. وقد كان أمام اململكة العربية السعودية متسع من الوقت للرد على هذا اإلنذار، إللغاء بعض ختصيصات ترددات هذه الشبكة

  ولكنها مل تفعل.
إنه يتعّني على اللجنة، عند اختاذ قرار بشأن هذه احلالة، ضمان اتساق هذا القرار مع القرارات  السيد ستريليتسوقال   23.5

ا بشأن حاالت مماثلة تتعلق مبشاكل التنسيق. وعلى سبيل املثال، يف احلالة اليت تشمل   غينيا اجلديدة- بابواالسابقة اليت اختذ
  ملعنيتني على حل املسألة من خالل املفاوضات الثنائية.ومجهورية كوريا، كانت اللجنة قد حّثت اإلدارتني ا

ومجهورية كوريا،  غينيا اجلديدة -بابوا وجود أوجه اختالف عديدة بني احلالة اجلارية واحلالة اليت تشمل  المديرورأى   24.5
ظر فيها حالياً، كان املقرر أصًال اليت كان فيها احلل الوحيد املمكن الدعوة إىل إجراء مفاوضات ثنائية. ويف احلالة اليت يتم الن

املعنية. وعندما  3 ولكن مل تكن لدى الساتل ببساطة القدرة على استعمال ترددات اإلقليم، 2 استعمال الساتل املعين يف اإلقليم
ل عليها. أثريت الشكوك فيما يتعلق بالرتددات املستعملة، طرح املكتب جمموعة من األسئلة، ولكنه مل يرض باإلجابات اليت حص

أعرب عن عزمه على التماس إلغاء اللجنة للتخصيصات املعنية من شهرين تقريباً، مل يستلم املكتب أية تعليقات إضافية  وإذ
  إدارة اململكة العربية السعودية. وهو يرى أن هذه احلالة واضحة كل الوضوح. من

  .املدير تعليقات السيد زيلينسكاسوأيّد   25.5
أمر بالغ األمهية، وإنه جيب التحقق من اجلوانب كافة الرتددات إن اختاذ قرار بشأن إلغاء ختصيصات السيد غارغ وقال   26.5

كانت هناك   قبل أن توافق اللجنة على اإللغاء، على الرغم من ثقته يف تطبيق املكتب للوائح الراديو بشكل صحيح. وسأل عما إذا
 ARABSAT BSS 6F  اليت ُقدمت يف البداية إىل املكتب لدعم وضع الشبكة الساتليةيف املعلومات  4AR  أي إشارة إىل الساتل

  اخلدمة.  يف
إن الساتل الوحيد الذي أشارت إليه اململكة العربية السعودية فيما يتعلق بوضع  دائرة الخدمات الفضائيةرئيس وقال   27.5

ا ،Nimiq-1 هو الساتل اخلدمة يف ARABSAT BSS 6F الساتلية الشبكة  وقد وردت. إىل أن بدأت إدارة أملانيا يف طرح تساؤال
  .2014 يوليو 10يف رسالة اململكة العربية السعودية املؤرخة  4AR إىل الساتل أول إشارة

 إىل أن توافق اآلراء الناشئ مييل بوضوح حنو املوافقة على طلب املكتب بإلغاء بعض ختصيصات الشبكة الرئيسوأشار   28.5
  :يكون استنتاج اللجنة كالتايل ، كما اقرتح أنARABSAT BSS 6F الساتلية

للشبكة الرتددات بشأن إلغاء بعض ختصيصات  RRB14-3/3نظرت اللجنة بعناية يف التبليغ الوارد يف الوثيقة  " 
  .30Aو 30 وأحكام التذييلني 6.13 شرقاً طبقاً للرقم ◦44,5املوقع  يف ARABSAT BSS 6F الساتلية

ا املكتب وفقًا للرقموطبقًا   من لوائح الراديو ومع األخذ يف االعتبار أيضًا عدم ورود  6.13  لنتائج التحريات اليت قام 
معلومات إضافية من إدارة اململكة العربية السعودية، قررت اللجنة إلغاء ختصيصات الرتدد للشبكة 

من السجل األساسي  GHz 18,1-17,8و GHz 14,8-14,5و GHz 12,2-11,7النطاقات   يف ARABSAT BSS 6F  الساتلية
  .30Aو 30  وأحكام التذييلني 6.13  لالستعماالت اإلضافية طبقاً للرقم 3و 1  ومن قائميت اإلقليمني
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النطاقني  يف ARABSAT BSS 6Fاملتبقية للشبكة الساتلية الرتددات كما خلصت اللجنة إىل استمرار تعليق ختصيصات   
GHz 12,5-12,2 وGHz 17,8-17,3.  

لالستعماالت  3و 1 وكلفت اللجنة املكتب بإلغاء التخصيصات املقابلة من السجل األساسي ومن قائميت اإلقليمني  
ذا القرار."   اإلضافية وإبالغ إدارة اململكة العربية السعودية 

  على ذلك. الموافقة ومتت  29.5

طلب إصدار قرار من لجنة لوائح الراديو إللغاء بعض تخصيصات ترددات الشبكتين   6
 من لوائح الراديو 6.13 بموجب الرقم PALAPA-C-Kو PALAPA-C1الساتليتين 

  ).RRB14-3/5 (الوثيقة
، RRB14-3/5الوثيقة  )شعبة النشر والتسجيل للخدمات الفضائية/دائرة الخدمات الفضائيةالسيد ماتاس (قدم   1.6

 954 10-026 11وقدم معلومات أساسية عن الطلب الذي قدمه املكتب إىل اللجنة إللغاء ختصيصات الرتددات يف النطاقات 
اخلاصة بالشبكة  MHz  968 13- 932 13و 808 13-772 13و 686 11-614 11و 526 11-454 11و 186 11-114 11و

 MHz  250 14- 002 14و 758 13-934 13و 628 11-452 11ختصيصات الرتدد يف النطاقات ، و PALAPA-C1 الساتلية
  من لوائح الراديو. 6.13 وفقاً ألحكام الرقم PALAPA-C1-K اخلاصة بالشبكة الساتلية

إنه ينبغي أن تضمن اللجنة تطبيق املكتب للوائح الراديو بشكل صحيح والنظر يف الوثائق اليت قدمتها  الرئيسوقال   2.6
  إدارة إندونيسيا بشكل عادل.

إىل أن املكتب يتصرف دائماً وفقاً للوائح الراديو والقواعد اإلجرائية. ومل تعلن أية إدارة خالف  السيد ستريليتسوأشار   3.6
ض اللجنة هذه املسألة ملعرفة ما إذا كان هناك أي سبب لعدم املوافقة على طلب املكتب واإلبقاء ذلك. وجيب أن تستعر 

  يف السجل األساسي، وإال، يتعّني على اللجنة إلغاء التخصيصات وفقاً لطلب املكتب.الرتددات ختصيصات  على
  إىل أن املكتب تصّرف بشكل صحيح. الرئيسوأشار   4.6
يعمل حالياً، إنه ينبغي أن تدرس اللجنة هذه املسألة بدقة، وأن  PALAPA-D مشرياً إىل أن الساتل ،السيد إباديوقال   5.6

تنظر عن كثب يف أجزاء النطاق اليت يتعّني إلغاء ختصيصات الرتددات اخلاصة بإندونيسيا فيها، مع أخذ املنطقة اجلغرافية 
لجنة باملشاكل اخلاصة اليت تواجهها البلدان النامية مثل إندونيسيا وعمل  يف االعتبار. وينبغي أن تعرتف ال ر هلا اخلدمةتوفَ  اليت
  بوسعها لتساعد إندونيسيا. ما كل
. وينبغي أن تركز اللجنة على طلب Ku قدرة النطاق PALAPA-D إىل أنه مل يكن لدى الساتل السيدة زوليرأشارت   6.6

دونيسيا. وقد ذكرت إدارة إندونيسيا نفسها أن هذه الرتددات مل إلن Ku املكتب بإلغاء ختصيصات الرتددات اخلاصة بالنطاق
، بعبارة أخرى، ألكثر من أربعة أعوام. ويتعدى ذلك إىل حد كبري املهلة 2019 تشغل بعد، كما طلبت تعليقها حىت عام

ا للتعليق، اليت تطبق على أية حال فقط إذا كان لدى    .Ku قدرة النطاق PALAPA-D الساتلالتنظيمية املسموح 
. وكان PALAPA-D إنه ليس لدى املكتب أي شك بشأن إطالق الساتل دائرة الخدمات الفضائيةرئيس وقال   7.6

اخلدمة.   املعنية يفالرتددات السؤال الذي جيب اإلجابة عليه هو ما إذا كان لدى هذا الساتل القدرة على وضع ختصيصات 
نيسيا واملكتب، أقرت الرسالة األخرية من إدارة إندونيسيا أن الرتددات مل تشغل بعد، بل مت وعقب تبادل املعلومات بني إدارة إندو 

شبكتني ل. وأقر هذا االعرتاف ضمنًا بأنه مل يتم أبدًا وضع ختصيصات الرتددات املعنية ل2019 التخطيط الستعماهلا يف عام
  بصحة إلغائها.يف اخلدمة، وأقر بالتايل  PALAPA-CI-Kو PALAPA-C1 الساتليتني
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إن إلغاء هذه التخصيصات ال يزال إشكاليًا ألن إندونيسيا بلد نام، وذكرت إدارة إندونيسيا  السيد ستريليتسوقال   8.6
ا ستستعمل الرتددات لتغطية أراضي إندونيسيا فقط، وأن التنسيق قد استكمل مبجمله، وأنه مل تكن هناك أية اعرتاضات  أ

الشبكتني. واتفق مع السيد إبادي؛ بأنه جيب أن تأخذ اللجنة يف احلسبان االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية   على
مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل والصعوبات اليت تواجهها هذه البلدان. وإذ تؤخذ يف االعتبار القرارات اليت اختذها 

املوافقة   ن جتد اللجنة نفسها غري قادرة علىسيكون من املؤسف ألدان النامية، لصاحل الب (PP-14)  2014  لالتصاالت لعام
  على طلب إدارة إندونيسيا.

يتعلق  فيماأن املكتب قد وافق على الطلب الذي قدمته إدارة إندونيسيا للحصول على متديد  السيد غارغوأشار   9.6
خالل  العاملة من PALAPA-C1 للشبكة الساتلية MHz 376 14و 840 3و  440 3بتخصيصات الرتددات اليت مركزها 

. ولسوء احلظ، مل تكن هناك عملية تنظيمية تسمح للجنة بأن توافق على الطلب املقدم من إدارة إندونيسيا PALAPA-D الساتل
  املكتب من اللجنة إلغاءها. طلباليت  Ku يف النطاق لإلبقاء على ختصيصات الرتددات

ملؤمتر إن العامل األكثر أمهية من منظور تنظيمي هو احرتام املواعيد النهائية. وإذ تذّكر بقرارات اير السيدة زولوقالت   10.6
، شددت على أن اللجنة ليست يف وضع يسمح هلا بالتساهل مع املواعيد النهائية احملددة 2012 لعام العاملي لالتصاالت الراديوية

مع إدارة إندونيسيا وعن قلقها حيال املأزق الذي وقعت فيه، ولكن مل يكن هناك  يف لوائح الراديو. وأعربت اللجنة عن تعاطفها
ائي.   أي حكم يسمح هلا بإعفائها من موعد 

ائي تنظيمي. والطريقة الوحيدة السيد زيلينسكاس واتفق  11.6 مع السيدة زولري. وال متلك اللجنة احلق بتمديد موعد 
، وترك األمر للمؤمتر ليقرر ما إذا كان 2015لعام  ملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديويةلى املساعدة إندونيسيا هي عرض املسألة ع

  ميكن اإلبقاء على التخصيصات.
االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية،  يشري إىل " من دستور االحتاد الدويل 196 الرقمبأن السيد ستريليتس وذّكر   12.6

واملدارات  إىل األرضواملدار الساتلي املستقر بالنسبة  طيف الرتددات الراديوية سياق استعمال يف واملوقع اجلغرايف لبعض البلدان"
األخرى. وتعد إندونيسيا بلداً ناميًا ذا موقع جغرايف خاص. ووافق على أنه يتعّني على اللجنة التصرف بشكل دقيق وفقاً  الساتلية

من  196 يتضمن األحكام الشبيهة إىل حد كبري بالرقم متهيد لوائح الراديومن  3.0 للوائح الراديو، كما أشار إىل أن الرقم
  تكن إدارة إندونيسيا حتاول االحتفاظ مبوارد الرتددات، إمنا كانت تريد استعماهلا فعًال. الدستور. ومل

إلغاء ختصيصات بقرارات اللجنة خالل اجتماعها السادس والستني فيما يتعلق بطلبات املكتب ب السيد إتووذّكر   13.6
. وقال إنه ينبغي أن تتصرف اللجنة على حنو يتسق مع هذه القرارات إال يف حال تضمنت لوائح الراديو أحكامًا تسمح الرتددات

  هلا أن تقرر غري ذلك.
م على علم ب السيد غارغوشّدد   14.6  196الرقم على أن مجيع أعضاء اللجنة متعاطفون مع إدارة إندونيسيا وأ
 املؤمتر العاملي لالتصاالتذلك، فإنه يتفق مع السيدة زولري بأنه ينبغي احرتام املواعيد النهائية التنظيمية. وكان  ع. ومتوردسال من

، ولكنه أمر ال ينطبق على احلالة الراهنة. وكان ظروف اضطراريةقد أعطى اللجنة بعض احلرية يف التصرف يف حال مواجهتها ألية 
  اء ختصيصات الرتددات وأن تكلف املكتب بإلغائها من السجل األساسي.تقرر إلغ على اللجنة أن

أن الرتددات غري عاملة حالياً.  2014 سبتمرب 16إىل أن إدارة إندونيسيا نفسها صّرحت يف رسالة بتاريخ  المديروأشار   15.6
احلالة منذ زمن بعيد، ومل يكن سنوات يف هذه  9أو  سنوات 7وقد انقضت املهلة التنظيمية للوضع يف اخلدمة اليت تبلغ 

. وجيوز إلدارة 2019 عامًا تقريبًا لتمكني استعمال التخصيصات يف عام 20املمكن أن يُتوقع من اللجنة منح إعفاء ملدة  من
  إذا كانت ترغب يف ذلك. 2015 مي لالتصاالت الراديوية لعام املؤمتر العالإندونيسيا رفع املسألة إىل 

بأن مجهورية إيران اإلسالمية قد اعتمدت مثل هذا النهج يف السابق. ومل يكن لدى اللجنة  جنتاالسيد ماوذّكر   16.6
مي لالتصاالت الراديوية  املؤمتر العالأساس تنظيمي لقبول طلب إدارة إندونيسيا، ولكن ميكنها أن تقرتح عرض املسألة على  أي
ا.  2015 لعام   كي يتخذ قراراً بشأ
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صالحيتها عرض   اإلدارات كافة تفهم أنه منأن  . ورأت1993  فرباير  8إن املوعد النهائي التنظيمي كان السيدة زولير وقالت   17.6
  املسائل على املؤمتر.

  أن يكون استنتاج اللجنة كما يلي:السيد ستريليتس واقرتح   18.6
 مكتب االتصاالت الراديويةإدارة إندونيسيا، كما ورد يف رسالتها إىل مدير نظرت اللجنة بعناية يف الطلب املقدم من  "  

 PALAPA-C1 ، بعدم إلغاء ختصيصات الرتددات املذكورة آنفًا للشبكتني الساتليتني2014 سبتمرب 16بتاريخ 
ا استكملت تنسيق ختصيصات الرتددات، وأن هناك خططًا حقيقية الستع PALAPA-C1-Kو ماهلا اعتباراً استناداً إىل أ

  لتغطية األراضي الوطنية. 2019 من عام
وتقّر اللجنة بأمهية املشاريع الساتلية للبلدان النامية والبلدان ذات املواقع اجلغرافية اخلاصة كما تعرب إىل إدارة إندونيسيا   

  عن فهمها الكامل للوضع الذي تواجهه.
بصفة خاصة، ال تسمح بإبقاء ختصيصات  6.13 الراديو، والرقم ومع ذلك، تالحظ اللجنة أن األحكام احلالية للوائح  

يف حال عدم وضعها يف اخلدمة أو يف حال عدم استعماهلا  (MIFR)السجل األساسي الدويل للرتددات ترددات يف 
  بدون أن تتفق مع اخلصائص املبلغة".يف هذا الوقت يف حال استعماهلا  أو

أنه ينبغي إبراز هذه اآلراء يف حمضر االجتماع. واتفق  السيد غارغو دة زوليرالسيوالسيد إبادي واعترب كل من   19.6
  مع ذلك، وقال إنه ينبغي أن يتسم قرار اللجنة بطابع وقائعي صريح، تاركاً اجملال لذكر تعاطف اللجنة يف احملضر.السيد إتو 

  اللجنة على االستنتاج التايل: ووافقت  20.6
بشأن إلغاء ختصيصات الرتدد للشبكة  RRB14-3/5  ليغ الوارد يف الوثيقةنظرت اللجنة بعناية يف التب" 

 MHz 11 526- 11 454و MHz 11 186 -11 114و MHz 11 026- 10 954النطاقات   يف PALAPA-C1  الساتلية
 PALAPA-C1-K  وللشبكة الساتلية MHz 13 968 -13 932و MHz 13 808- 13 772و MHz 11 686 -11 614و
والتابعتني إلدارة إندونيسيا يف  MHz 14 250 -14 002و MHz 13 934- 13 758و MHz 11 628 11 452النطاقات   يف

ا من إندونيسيا إدارة من املقدمة واملعلومات 6.13 الرقم ألحكام طبقاً  ،شرقاً  ◦113املوقع   نطاقات استعمال يف تبدأ لن أ
  .2019 عام قبل تلك الرتدد

 PALAPA-C1-Kو PALAPA-C1ويف النهاية، قررت اللجنة إلغاء ختصيصات الرتدد املدرجة أعاله للشبكتني الساتليتني  
  .6.13 للرقم من السجل األساسي طبقاً 

ذا القرار    ."وكلفت اللجنة املكتب بإلغاء التخصيصات املقابلة من السجل األساسي وإبالغ إدارة إندونيسيا 

 RRB14-3/6 شرقًا (الوثائق ◦126 في الموقع LSTAR4B الشبكة الساتلية النظر في حالة  7
  )RRB14-3/DELAYED/2و RRB14-3/DELAYED/1و RRB14-3/7و

يف معرض تقدميه  )،دائرة الخدمات الفضائية/شعبة التبليغ والخطط للخدمات الفضائيةالسيد غريفين (ذّكر   1.7
 RRB14-3/7(للعلم) من إدارة مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، والوثائق املقدمة  RRB14-3/DELAYED/1و RRB14-3/6للوثائق 

(للعلم) من إدارة الصني، بأن اللجنة ناقشت املسألة بشيء من التفصيل خالل اجتماعها املقدمة  RRB14-/DELAYED/2و
استنتاج  ليها كي تسمح للجنة بالتوصل إىلالسادس والستني، واتفقت على إرسال جمموعة من األسئلة إىل إدارة الو لإلجابة ع

وثائقها يف بشأن هذه املسألة خالل اجتماعها احلايل. ولكنه أشار إىل أنه يبدو أن إدارة الو مل جتب على األسئلة املقدمة إليها 
شة على أساس التعاون يف وثيقتها املتأخرة ادعاءات إدارة الو بأن الصني رفضت التنسيق ومواصلة املناق دتفنّ وأن إدارة الصني 

  وحسن النية.
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 RRB14-3/6 عما إذا كان ينبغي إتاحة عناصر معينة يف الوثيقة السيد إباديوالسيد ستريليتس وتساءل كل من   2.7
لتطوير الشبكة  SESفيما يتعلق بدعم الشركة  2014 يوليو 24بتاريخ  SES شركة السواتلرسالة من -لعامة اجلمهور

 .2012 يونيو 15شركة خبصوص املشروع املشرتك يف الواتفاق  LSTAR4B الساتلية

مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وإن كًال ن النص املعين كان قد قدم من إ دائرة الخدمات الفضائيةرئيس وقال   3.7
استالم  لك. وقد متوإدارة الو كانا على علم بأنه سيتاح لعامة اجلمهور ومل يعرتض أي منهما على ذ SES شركة السواتل من

، السيد غارغنصوص سرية أخرى مع وثيقة إدارة الو املتأخرة، مت حذفها بدًال من نشرها مبوافقة تلك اإلدارة. وردًا على سؤال 
قال إن سداد رسوم اسرتداد التكاليف اليت تشري إليها إدارة الو يف رسالتها تتعلق بشبكات أخرى غري الشبكة 

  ختضع لعملية اسرتداد التكاليف. مل ، اليتLSTAR4B الساتلية
املكتب تصرف بشكل صحيح والستني إىل أن  السادسخلصت يف اجتماعها  أن اللجنة كانت قد السيد إتووذّكر   4.7

، ولكنه رأى أنه قد يكون لدى إدارة الو مزيد من املعلومات ذات الصلة بالشبكة LSTAR4B عند معاجلته حالة الشبكة الساتلية
قدمها. ويبدو أنه مل يكن هناك أية معلومات جديدة لتنظر فيها اللجنة (كانت النسخة من اتفاق الشركة خبصوص ميكن أن ت

املشروع املشرتك عنصرًا روتينيًا متامًا يف احلاالت اليت تنطوي على أعمال جتارية)، ومن مث، رأى أنه ينبغي للجنة تأكيد استنتاجها 
  ديو بشكل صحيح.بأن املكتب طّبق أحكام لوائح الرا

  أن أعضاء اللجنة اآلخرين يتفقون مع السيد إتو، واقرتح أن يكون استنتاج اللجنة كما يلي: الرئيسوالحظ  5.7
، إىل جانب RRB14-2/1 نظرت اللجنة بعناية يف املقرتح املقدم من املكتب يف االجتماع األخري والوارد يف الوثيقة"  

 RRB14-3/DELAYED/1 فضًال عن الوثيقتني RRB14-3/7و RRB14-3/6 التبليغات الواردة يف الوثيقتني
 ◦126(املوقع  LSTAR4B للعلم، فيما يتعلق بإلغاء مجيع ختصيصات تردد الشبكة الساتلية RRB14-3/DELAYED/2و

  .30Aو  30 التذييلني وأحكام 6.13 للرقم طبقاً  الشعبية الدميقراطية الو مجهورية إلدارة التابعة) شرقاً 
وطلبت من إدارة مجهورية الو الدميقراطية  2014ما ناقشت اللجنة هذا األمر يف اجتماعها املاضي املنعقد يف يوليو ك  

 شرقاً  ◦126 يف املوقع LSTAR4B الشعبية تقدمي إجابات على بعض التساؤالت بشأن التشغيل املستمر للشبكة الساتلية
  خالصة القرارات).  - RRB14-2/19 الوثيقة من 1.8 البند( اآلن حىت 2006 أكتوبر 17 من الفرتة يف

ونظرت اللجنة بعناية يف املعلومات املقدمة إىل هذا االجتماع من إدارة مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، إضافًة   
الو املعلومات املقدمة من إدارة الصني خبصوص هذه احلالة، وخلصت إىل أن املعلومات املقدمة من إدارة مجهورية  إىل

  .2006 أكتوبر 17 بعد شرقاً  ◦126 يف املوقع LSTAR4Bالدميقراطية الشعبية ال تؤكد تشغيل الشبكة الساتلية 
وقررت إلغاء  RRB14-2/1 وبناًء عليه، أقرت اللجنة، استنادًا إىل املعلومات املقدمة، حتليل املكتب الوارد يف الوثيقة  

 الشعبية الدميقراطية الو مجهورية إدارة تتبع اليت) شرقاً  ◦126(املوقع  LSTAR4B مجيع ختصيصات تردد الشبكة الساتلية
وأحكام  6.13 لالستعماالت اإلضافية طبقًا للرقم 3و 1 إلقليمنيا قائميت ومن األساسي السجل من

  .30Aو 30 التذييلني
إبالغ اإلدارتني املعنيتني بو  نيقائمتالوكلفت اللجنة املكتب بإلغاء التخصيصات املقابلة من السجل األساسي ومن   

  "القرار. ذا
  على ذلك. الموافقة ومتت  6.7
مجهورية الو عند اختاذ قرارها، أن تعرب إلدارة ، إنه ينبغي للجنةالسيد ماجنتا،  بتأييد منالسيد ستريليتس، وقال   7.7

واجهتها  عن فهمها الكامل للظروف الصعبة اليت ظهرت وللصعوبات املالية والتقنية والتنظيمية املختلفة اليت الدميقراطية الشعبية
. وينبغي أن تعرتف اللجنة كذلك بأمهية مشروع االتصاالت LSTAR4B تلك اإلدارة يف تنفيذ شبكتها الساتلية الوطنية األوىل

فرصًا متساوية لسكان البلد الستقبال قنوات التلفزيون والقنوات التعليمية،  الساتلية الذي تنفذه إدارة الو من حيث توفريه
نطاق واسع على الفور. ومع  على سكان الو وسكان البلدان اجملاورة على األرواحاملتعلقة بسالمة وإتاحته نشر املعلومات احلرجة 
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صفة خاصة، ال تسمح بإبقاء ختصيصات الرتددات يف ب 6.13 والرقمذلك، الحظت اللجنة أن األحكام احلالية للوائح الراديو، 
يف يف حال عدم وضعها يف اخلدمة أو يف حال عدم استعماهلا أو يف حال استعماهلا  (MIFR) السجل األساسي الدويل للرتددات

  بدون أن تتفق مع اخلصائص املبلغة.ذلك الوقت 
أيضًا مضمون التصريح الذي أدىل به  كاسزيلينس السيدفحوى هذا التصريح. وأيّد  السيد غارغوأيّد   8.7

  سرتيليتس خاصة ما يتعلق بالبث التلفزيوين. السيد

  (RRB12-1/4(Rev.11))الوثيقة  جرائيةاإلقواعد التقرير فريق العمل المعني ب  8
اإلجرائية املقرتحة ، إىل كيفية حتديث قائمة القواعد جرائيةاإلقواعد بالفريق العمل املعين ، رئيس السيد إباديأشار   1.8
، وقال إنه سيتم إعداد نسخة منقحة من الوثيقة لتقوم اللجنة باستعراضها خالل اجتماعها RRB12-1/4(Rev.11) الوثيقة يف

الثامن والستني. وأشار إىل أنه جيب حتويل القاعدة اإلجرائية احلالية اليت تتعلق بالنسق املستخدم لتقدمي املعلومات مبوجب 
على حكم من أحكام لوائح الراديو، كما ينبغي إدراج هذه املسألة يف تقرير املدير  (WRC-12) 553و (WRC-12) 552 القرارين

  .2015 إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
، 44B.11 قمعما إذا كان ينبغي االستمرار يف ذكر التعديل احملتمل للقواعد اإلجرائية املتعلقة بالر  السيد بيسيوسأل   2.8

االجتماع  بالنسبة لقرار اللجنة بعدم اعتماد أية إضافات إىل هذه القواعد. وقال إنه ينبغي أن تشري الوثيقة إىل قرار اللجنة يف
  .50.11 احلايل باعتماد قواعد إضافية بشأن الرقم

اجللسة العامة الثالثة عشرة ي اختذته فيما يتعلق بالقرار الذ إىل أن الدراسات ال تزال مستمرةً السيد ستريليتس وأشار   3.8
عني سأثناء فرتة الت بشأن كيفية التعامل مع عدم القدرة على وضع ساتل يف اخلدمة 2012 للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام

هذه األثناء،  ويف . واقرتح أن يرتك األمر لالجتماع القادم للجنة من أجل النظر يف احتمال إضافة قاعدة إجرائية جديدة.يوماً 
  .على أساس كل حالة على حدةميكن للجنة أن تنظر يف حاالت الفشل يف وضع السواتل يف اخلدمة 

وعن املوعد  (ITU-R) االتصاالت الراديويةمدى تقدم الدراسات يف هذا الصدد يف قطاع  عنالسيد إبادي واستفسر   4.8
  املرجح لالنتهاء منها.

مسائل  معنية بال خاصة ال واللجنة ال (ITU-R)قطاع االتصاالت الراديوية إن  الخدمات الفضائيةدائرة رئيس وقال   5.8
ال تعطي األولوية للموضوع. وسيكون املكتب قادرًا على األرجح على تعميم مشروع القاعدة اإلجرائية التنظيمية واإلجرائية 

  والستني.الوقت املناسب لتنظر فيه اللجنة خالل اجتماعها التاسع  يف
هذا يغطي  2015 املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام من جدول أعمال 7 البندإىل أن السيد ستريليتس وأشار   6.8

 تقرير ورمبا كذلك يف 2015 املوضوع، كما اقرتح إمكانية إدراج املسألة يف تقرير املدير إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
  بدًال من حماولة اعتماد قاعدة إجرائية قبل املؤمتر. 80 مبوجب القرار اللجنة

قطاع االتصاالت اللجنة بأنه، فيما يتعلق بالدراسات اليت جيريها ) دائرة لجان الدراساتالسيد بوتا (وأبلغ   7.8
وضوع، وبالتايل، لن تتاح النتائج يف للعمل على هذا امل 2015 اجتماعها املقبل يف يونيو 4A فرقة العمل، ستعقد (ITU-R) الراديوية

ا املقبلة.   الوقت املناسب كي تنظر فيها اللجنة خالل اجتماعا
حبالة فشل وضع الساتل الروسي يف اخلدمة وأشار إىل أن الساتل البديل تعثر وضعه يف اخلدمة  السيد إبادي روذكّ   8.8

النظر يف املسألة وأن تستمر اللجنة يف معاجلة مثل هذه احلاالت  رائيةجاإلقواعد بالفريق العمل املعين أيضاً. واقرتح أن يواصل 
  ، رهناً بنتائج هذه الدراسات بوضع قاعدة إجرائية.على أساس كل حالة على حدة

  مع السيد إبادي، بأن يرتك األمر للجنة لتقرر اعتماد قاعدة إجرائية أو عدم اعتمادها. السيد كوفيواتفق   9.8
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حضريي تاالجتماع العرضاً للعمل الذي يقوم به فريق املقرر املعين بالفصل اخلامس من تقرير  ستريليتسالسيد وطلب   10.8
دف استكمال املعلومات اليت سبق أن قدمها السيد بوتا بشكل غري رمسي.(CPM-15) للمؤمتر  ،  

، املقرر العوضي  ك.السيد العرض الضوئية اليت أعدها  شرائحسلسلة من ) دائرة لجان الدراسات(أوبينوالسيد وعرض   11.8
، واليت عرضت 2015  مي لالتصاالت الراديوية لعام مر العال ملؤتإىل ا االجتماع التحضريي للمؤمتراملعين بالفصل اخلامس ملشروع تقرير 

مي لالتصاالت الراديوية  مر العال ة للمؤتبشأن األعمال التحضريي حاد الدويل لالتصاالت ورشة العمل األقاليمية الثانية لالتخالل 
قطاع شرحت الشرائح األساليب واخليارات النامجة عن دراسات و . 2014  نوفمرب 13و  12عقدت يف جنيف يف   اليت 2015  لعام

دف معاجلة  (ITU-R)  االتصاالت الراديوية  1.9و  7  لبنوديف إطار ا للخدمات الساتليةاملسائل التنظيمية املقرتحة يف الفصل اخلامس 
  .2015  مي لالتصاالت الراديوية لعام مر العال ملؤتا من جدول أعمال 3.9و) 8.1.9، .5.1.9، 3.1.9، 2.1.9، 1.1.9  (املسائل

قد اقرتح ثالثة أساليب ملعاجلة فشل وضع  االجتماع التحضريي للمؤمترإىل أن مشروع تقرير  السيد إباديوأشار   12.8
الراديو تشري إىل أنه، يف حال تعطل  من لوائح 44B.11 : أوًال، إضافة حاشية إىل الرقمفرتة التسعني يوماً  الساتل يف اخلدمة خالل

 إىلساتل خالل فرتة وضعه يف اخلدمة، ينبغي اعتبار ختصيص الرتدد على أنه وضع يف اخلدمة؛ وثانياً، وإىل جانب إضافة حاشية 
حال تعطل ساتل  من لوائح الراديو تشري إىل أنه، يف 49.11 حاشية إىل الرقمكما يف األسلوب األول، إضافة   44B.11 الرقم

اخلدمة؛ وثالثاً، عدم إدخال أي  خالل فرتة إعادة وضع ختصيص الرتدد يف اخلدمة، جيب اعتبار ختصيص الرتدد على أنه وضع يف
ل قيد الدراسة، ال يرجح أن تعتمد اللجنة قاعدة إجرائية تغيري على األحكام احلالية للوائح الراديو. ومبا أن األساليب الثالثة ال تزا

  .2015 مي لالتصاالت الراديوية لعام مر العال ملؤتابشأن هذه املسألة قبل انعقاد 
فريق العمل املعين إن من الواضح أن هناك تقدمًا يف العمل، واقرتح أن يقوم السيد بيسي، نائب رئيس  الرئيسوقال   13.8

  ، مبعاجلة املوضوع من جديد خالل االجتماع الثامن والستني.يةبالقواعد اإلجرائ
  إنه ينبغي للجنة أن توجه الشكر إىل السيد إبادي على قيادته القديرة لفريق العمل. السيد ستريليتسوقال   14.8
دف مواصلة  RRB12-1/4(Rev.11) اللجنة على حتديث الوثيقة ووافقت  15.8 ونشرها على املوقع اإللكرتوين للجنة، 

  استعراضها خالل اجتماع اللجنة الثامن والستني.

  )RRB14-3/INFO/1 (الوثيقة (Rev.WRC-07) 80 النظر في المسائل المتعلقة بالقرار  9
بأن فريق العمل  زوليرلسيدة ا ، أفادت(Rev.WRC-07) 80 عقب اجتماع فريق العمل التابع للجنة واملعين بالقرار  1.9

مبوجب  2015 مي لالتصاالت الراديوية لعام مر العال ملؤتناقش مشروع التقرير التمهيدي للجنة إىل ا
  ) بشكل مكثف وقرر تعديلها كما يلي:RRB14-3/INFO/1 (الوثيقة 80 القرار

  (أي النهج ووالية اللجنة)؛ 3و 2 تبديل الفقرتني  1
  يف التقرير:معاجلة املوضوعات التالية   2

  .WRC-12 اجتماع اجللسة العامة الثالثة عشرة للمؤمترمسألة "اإلدارة املسؤولة"، مع األخذ يف االعتبار حمضر   ) أ
  ذا الشأن. املستشار القانوين لالحتادورأي  ضطراريةاالظروف المعىن   ب)
  (السيد إبادي لإلعداد). تعطل الساتل خالل وضعه يف اخلدمة للمرة األوىل، يليه تعطل آخر للساتل  ج)
  .من لوائح الراديو 6.13و 49.11العالقة املتبادلة بني الرقمني   )  د

  من الدستور. 48 قسم جديد بشأن املادة  ه)
  ذا الشأن. املستشار القانوين لالحتاد، مبا يف ذلك رأي املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديويةوضع حماضر جلسات   و )
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املستشار القانوين من لوائح الراديو فيما يتعلق بإعادة النظر يف قرار اللجنةـ، مبا يف ذلك رأي  6.14 تطبيق الرقم  ز)
  ذا الشأن. لالحتاد

إن فريق العمل أوصى بإدراج مشروع التقرير يف جدول أعمال االجتماع الثامن والستني للجنة، مع   السيدة زولريوقالت   2.9
االحتاد كافة. وأوصى فريق العمل كذلك اللجنة بتكليف املدير بإصدار رسالة معممة تلفت كفالة إتاحة التقرير بلغات عمل 

انتباه اإلدارات إىل مشروع التقرير وتدعوها إىل املسامهة يف الدراسات يف الوقت املناسب الجتماع اللجنة الثامن والستني. وأوصى 
مي لالتصاالت الراديوية  مر العال ملؤتقرير بشأن أنشطة اللجنة منذ افريق العمل أيضًا بأن تكلف اللجنة املدير بإعداد مشروع ت

  وإدراجه على جدول أعمال اجتماع اللجنة الثامن والستني. 2012 لعام
، قالت السيدة زولري إن السبب الذي دفعها أن تطلب من املدير السيد غارغوالسيد ستريليتس وردًا على تعليقات   3.9

تقدمي  قريره بشأن أنشطة اللجنة هو متكينه، إذا ما رغب يف ذلك، من دعوة أعضاء اللجنة احلاليني إىلاملضي قدمًا بسرعة يف ت
املساعدة. وعالوة على ذلك، يعاجل تقرير املدير مسائل مثل حتويل القواعد اإلجرائية إىل أحكام بلوائح الراديو، وإذا مل يبدأ العمل 

مي  مر العال مؤتني أو السبعني، قد ال يستكمل يف الوقت املناسب بالنسبة للعلى ذلك حىت اجتماع اللجنة التاسع والست
  .2015 لالتصاالت الراديوية لعام

مي  مر العال ملؤتعلى أنه ينبغي للجنة أن ترى مشروع تقرير املدير بشأن أنشطة اللجنة منذ االسيد إبادي ووافق   4.9
سيكون من غري املالئم إدراج مثل هذا الطلب كجزء من استنتاجات اللجنة  ، ولكنه اعترب أنه2012 لالتصاالت الراديوية لعام

  .80 مسائل القرار بشأن نظرها يف
واملعين السيدة زولري على عملها املمتاز يف ترأسها اجتماع فريق العمل التابع للجنة  الرئيسوشكر   5.9

يكون  واقرتح أن تأجري السواتل.وإىل السيد إتو ملسامهته يف قسم مشروع التقرير الذي يتناول ،  Rev.WRC-07(80( بالقرار
  يلي: استنتاج اللجنة كما

  زولري:ج. أقرت اللجنة التقرير التايل املقدم من فريق العمل الذي ترتأسه السيدة "  
ظر يف القضايا املتعلقة بالقرار ناقش فريق العمل باستفاضة مشروع تقرير جلنة لوائح الراديو بشأن الن  1

80 (Rev.WRC-07) على النحو املبني يف الوثيقة ،RRB14-3/INFO/1 .موعد  وقررت اللجنة أن يتم، يف
  .RRB14-3/INFO/1، حتديث مشروع التقرير وأن تنشر مراجعة للوثيقة 2014 ديسمرب 31أقصاه 

على جدول أعمال االجتماع  (Rev.WRC-07) 80بشأن القرار  WRC-15 إدراج مشروع تقرير اللجنة إىل املؤمتر  2
  الثامن والستني للجنة، مع ضمان تيسر التقرير جبميع اللغات.

 WRC-15 تكليف املدير بإصدار رسالة معممة يلفت فيها انتباه اإلدارات إىل مشروع تقرير اللجنة إىل املؤمتر 3
امهة يف هذه الدراسات يف موعد يناسب االجتماع ويدعوها إىل املس (Rev.WRC-07) 80 بشأن القرار

  والستني". الثامن
  على ذلك. الموافقة ومتت  6.9

  2015رئيس ونائب رئيس اللجنة لعام   10
إنه ال حيوز ألعضاء اللجنة احلاليني مناقشة من يشغل منصب رئيس ونائب رئيس اللجنة السيد ستريليتس قال   1.10
اية عام من اتفاقية االحتاد، 144 ولكن ينبغي أن تعني اللجنة، مبوجب الرقم 2015 لعام ، 2014 رئيسًا مؤقتًا لشغل املنصب من 

  .2015 حيث تعّني اللجنة اجلديدة رئيسها ونائبه الرئيس لعام- حىت اجتماع اللجنة الثامن والستني
اية  CV No. 144 عما إذا كان جيوز تطبيق الرقم السيد بيسيوتساءل   2.10 على احلالة اليت ستواجهها اللجنة حبلول 

 2006-2007إن اللجنة قد واجهت حاالت مماثلة عندما تغريت عضويتها يف الفرتة  السيد إباديالعام، وقال 
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الذي كان يشغل منصب ، زيلينسكاس السيد، حيث استمر 2010لعام  مؤمتر املندوبني املفوضني: عقب 2011-2010 والفرتة
  حىت اجتماع اللجنة األول يف هذا العام. 2011يناير  1 ، بشغل هذا املنصب منرئيسال

إنه ميكن للجنة االستلهام من ممارسة اجمللس، حيث إنه بعد أي تغيري يف عضوية اجمللس عقب  لسيدة زوليراوقالت   3.10
الرئيس إىل أن يقوم اجمللس اجلديد بتعيني رئيسه أي مؤمتر للمندوبني املفوضني، يستمر الرئيس املنتهية واليته يف شغل منصب 

  .أول اجتماع له، أي يف دورته االستثنائية اليت تنعقد أثناء مؤمتر املندوبني املفوضني يف
  حىت بداية اجتماع اللجنة الثامن والستني. 2015  يناير  1اللجنة على انتخاب السيد كييب رئيساً مؤقتاً اعتباراً من  ووافقت 4.10

  2015تأكيد موعد االجتماع القادم والجدول الزمني الجتماعات   11
مي  مر العال ملؤتاالنتباه إىل ضرورة إتاحة الوقت الكايف للجنة لتقوم بإعداد وتنقيح تقاريرها إىل ا السيد بيسيلفت   1.11

رها اإلدارات بشأن مواضيع مثل ، مع األخذ يف االعتبار، حسب االقتضاء، املدخالت اليت توف2015لالتصاالت الراديوية لعام 
أن يكون اجتماع اللجنة التاسع والستني السيد ستريليتس والقواعد اإلجرائية وأنشطة اللجنة بني املؤمترات. واقرتح  80 القرار

  اجتماعاً موسعاً.
ا ، وتواريخ 2015 مارس 20-16الثامن والستني يف الفرتة موعد اجتماعها  اللجنة على تأكيد ووافقت  2.11 اجتماعا

  يلي:  الالحقة كما
  2015 يونيو 1-9االجتماع التاسع والستون:   
  .2015 أكتوبر 19-23ن: و االجتماع السبع  

 2014 لعام مؤتمر المندوبين المفوضينلدى  لجنة لوائح الراديوإحاطات من ممثلي   12
  RRB14-3/INFO/3 )و  RRB14-3/INFO/2 (الوثيقتان

، 2014 لعام مؤمتر املندوبني املفوضني، اليت تقّدم تقريرًا عن هيكل RRB14-3/INFO/2الوثيقة  السيد إباديعرض   1.12
)، وتسلط الضوء على النتائج ذات األمهية اخلاصة بالنسبة مسائل السياسة العامة واملسائل القانونية( 5 وحتديدًا عمل اللجنة

  .5 اجتماعات اللجنةللجنة. وكانت قد أتيحت له فرصة املشاركة يف كافة 
(التنظيم واإلدارة) وفريق العمل  6 قّدم تقريرًا عن عمل اللجنةاليت ت، RRB14-3/INFO/3الوثيقة  السيد غارغوعرض   2.12

عقدت بالتوازي مع اجتماعات  6 . ومع أن بعض اجتماعات اللجنة2014 التابع للجلسة العامة ملؤمتر املندوبني املفوضني لعام
  تابع للجلسة العامة، أتيحت له إمكانية املشاركة يف معظم اجتماعات هاتني اهليئتني.فريق العمل ال

  أن حتيط اللجنة علماً بالتقريرين بعناية وأن تُعرب عن تقديرها للمقررين. الرئيسواقرتح   3.12
  على ذلك. الموافقة ومتت  4.12

  اإلجرائية/سائل التنظيميةالخاصة المعنية بالمتمثيل اللجنة في االجتماع المقبل للجنة   13
  ).2014 ديسمرب 1-5اللجنة على تعيني السيد بيسي لتمثيلها يف االجتماع املقبل للجنة اخلاصة ( وافقت  1.13

  )RRB14-3/8الموافقة على خالصة القرارات (الوثيقة   14
  ).RRB14-3/8على خالصة القرارات (الوثيقة  الموافقةمتت   1.14
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  اختتام االجتماع  15
مجيع املشاركني الذين سامهوا يف جناح االجتماع احلايل والذين قدموا له الدعم خالل شغله منصب رئيس  الرئيسشكر   1.15

، والسيد إبادي والسيد بيسي على عملهما 80 ل خاص السيدة زولري والسيد إتو على عملهما بشأن القراركاللجنة. وشكر بش
مبا يف ذلك، املرتمجون الشفويون وتقنيو الصوت. وأثىن على أعضاء اللجنة املنتهية بشأن القواعد اإلجرائية، واملدير وموظفيه، 

واليتهم ملسامهتهم القّيمة يف عمل االحتاد على مدار السنني، كما تطلع إىل التعاون خالل أربع سنوات أخرى مع أعضاء اللجنة 
م  .2014 لعام املندوبني املفوضني مؤمترجانب من  الذين أُعيد انتخا

 السيدة زوليروالسيد إبادي و ستريليتسالسيد والسيد كوفي والسيد إتو و السيد ماجنتاوأخذ كل من   2.15
الكلمة ليكرروا تعليقات الرئيس ويعّربوا عن تقديرهم للجو احلميم واملنتج الذي طاملا متيز به عمل اللجنة. وأثنوا غارغ  السيدو

  املواضيع املعقدة خالل العام.معاجلة بعض  على الرئيس لقدرته على
م البارزة يف عمل  المديرووجه   3.15 الشكر جلميع أعضاء اللجنة، وبصفة خاصة لألعضاء املنتهية واليتهم، على مسامها

  االحتاد وجناحه، وقال إنه يتطلع إىل لقائهم جمدداً مهما كانت املهام املوكلة إليهم.
  .2014 نوفمرب 21يوم اجلمعة  15:40، واختتم االجتماع يف الساعة شكره جلميع املشاركني الرئيسوكّرر   4.15

  
  الرئيس:                 :األمني التنفيذي

  ك.كييبس.                  . رانسيف

___________  
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