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  افتتاح االجتماع والكلمات االفتتاحية  1
ملشاركني يف 2015مارس  16يوم اإلثنني  14:00االجتماع الساعة  املؤقت (السيد كييب) الرئيسافتتح   1.1   جنيف.  ورحَّب 
عضاء اللجنة يفهو يسعده  مان إ األمني العاموقال   2.1 سته لالحتاد الدويل ل  أول اجتماع هلا يف  أن يرحب  التصاالت، فرتة ر

م،  م أو مانتخاعلى ملدير واوقدم التهنئة لألعضاء اخلمسة اجلدد املنتخبني واألعضاء السبعة الذين أعيد انتخا أشار إىل . و إعادة انتخا
 كل من  مهية عملأيدل على احلاجة إىل لوائح الراديو  فإن عدم مناقشةعامل يتزايد فيه احلوار حول دور اللوائح ودرجة أمهيتها،   أنه يف

لتداخل الضار كااسية،  واحلسوالتعقيد اللجنة معاجلة مسائل تتسم بقدر كبري من التنوع واألمهية  منب طُلِ أضاف أنه اللجنة واملكتب. و 
�بحاجملاورة.  للبلداناإلذاعة اإليطالية  اتهيئالذي تسببه  لك هناك حالة أي وقت مضى، ويف ضوء ذ الطلب على الطيف أكرب من وأ

من خالل تقريرها وفقاً  (WRC-15) 2015ترقب شديد ملدخالت اللجنة املقدمة إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
كدت أمهية الطيف بشكل أكرب من خالل االهتمام املتزايد  ومن خالل التقرير (Rev.WRC-07) 80  للقرار املقدم من املدير إىل املؤمتر. و

-ITU)  ويةنشطة االحتاد ككل وقطاع االتصاالت الراديمازون أوفيسبوك، و  غوغل، شركات من جانب اجلهات الفاعلة الرئيسية مبا فيها
R) ة. وعرب عن ثقته يف�ل الع  بصفة خا� ا أن اللجنة ستوا دعم كامل من موظفي ، وذلك باملعهودةمل بشفافيتها وإنصافها وكفاء

  عمله.  املكتب اخلرباء، ومتىن لالجتماع كل التوفيق يف
 ةمضمون ةين االستمرار ودعمها. وأشار إىل أموظفي املكتب إىل التعاون مع اللجنة ومجيع إنه يتطلع هو  املديروقال   3.1
م، والذين قدم هلم التهنئةظل وجود هذا التجمع ألعضاء   يف ى أمهية االتساق بني كد عل، وأاللجنة املنتخبني حديثاً واملعاد انتخا

ت اليتأوضح أن قطاع االتصاالت الراديوية. و ل لضمان استقرار النظام التنظيميالقرارات السابقة والالحقة  تواجه اللجنة   التحد
  ية أثبتت أن النظام كان سليماً.السنوات املاض يف كبرية، ولكن األنشطة املنفذة

 2015انتخاب الرئيس ونواب الرئيس لعام   2
ئبة لرئيس  الرئيس املؤقتقال   1.2 إنه، بعد مشاورات غري رمسية، اقُرتح انتخاب السيد إتو رئيسًا للجنة والسيدة جيانيت 

  .2015اللجنة، على التوايل، لعام 
  هذا االقرتاح. السيد ماجنتا وأيد  2.2
ئبة لرئيس اللجنة، على التوايل، لعام  وانُتخب  3.2   .2015السيد إتو رئيساً للجنة والسيدة جيانيت 
عضاء اللجنة اجلدد على اجنة للإىل االشكر  الرئيس وجهو   4.2 �ة  ه، ورحب بصفة خا لشرف والثقة اللذين أولتهما إ

هم. وأكد على أمهية عمل اللجنة 2014الذين انتخبهم حديثاً مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  استعداداً للمؤمتر  2015  عام  يف مهنئاً إ
عداده (WRC-15) 2015الراديوية لعام العاملي لالتصاالت  وفقًا للقرار  حالياً ، والذي مشل التقرير الذي تقوم اللجنة 
80 (Rev.WRC-07)تصاالت الراديوية اليت بيئة اال  يف ملؤمتر،ا  يف تقدمي تعليقات وإيضاحات منهالجنة أن تتوقع أن ُيطلب . وعلى ال

�لة ت ،احلالينيتتزايد فيها املنافسة واليت تشهد تغريًا سريعاً. وقال إنه يتطلع، مع أعضاء اللجنة   قاليد اللجنة اليت تتمثلإىل موا
ملكتب.إطار العمل كهيئة واحدة، متحدة، ويف  يف   عالقة العمل املمتازة اليت تربطها 

ن  الشكر لزمالئهاأيضًا  السيدة جيانيت جهتوو   5.2 ها؛ وتعهدت  أعضاء اللجنة على الشرف والثقة اللذين أولومها إ
  تبذل قصارى جهدها للوفاء بكل ما هو متوقع منها. 

ما.إىل لتهنئة اكلمة بعد ذلك الذين القوا  مجيع أعضاء اللجنة  وقدم  6.2 ئبة الرئيس على انتخا   الرئيس و
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  املتأخرة التبليغات  3
لتداخل بني احملطاتRRB15-1/DELAYED/1على قبول تبليغ متأخر من كرواتيا (الوثيقة  فقاتُّ   1.3 إيطاليا   يف )، يتعلق 

  .RRB15-1/2الوثيقة  يف والبلدان اجملاورة، على سبيل اإلحاطة وذلك فيما يتعلق بتقرير املدير الوارد

؛ والوثيقة 2و 1واإلضافتان  RRB15-1/2ديوية (الوثيقة تقرير مدير مكتب االتصاالت الرا  4
RRB15-1/DELAYED/1(  

الذي يشري إىل اإلجراءات اليت اختذها املكتب  1  الفتاً االنتباه إىل امللحق RRB15-1/2الوثيقة   يف تقريره الوارد املديرقدم  1.4
يتعلق   مارد و�ف أكثر تفصيًال لإلجراءات املتخذة فييو اجتماعها السابع والستني.   يف على القرارات الصادرة عن اللجنة بناءً 

لقرارات جتميع لعلى  1  . وحتتوي اإلضافةRRB15-1/2للوثيقة  2  اإلضافة  يف شرقاً  116oبتنسيق الشبكات الساتلية حول املوقع 
ا اجللسات العامة للمؤمترات العاملية السابقة لالتصاالت  لراديوية ا منذ املؤمتر العاملي لالتصاالتالراديوية اليت اختذ

قشت اللجنة(WRC-95)  1995  لعام ا   يف . و أن و هوكان رأي املستشار القانوين لالحتاد  حالة هذه القرارات، املؤخرةاجتماعا
القواعد اإلجرائية. و  لراديولوائح ا بني مركزها يف قرارات وسيطةالراديوية تعترب لالتصاالت  ةالعاملي اتالعامة للمؤمتر  اتقرارات اجللس

لتجميع متكني المهية هذه القرارات، ألونظراً  أن  نبغيياستعراض تنفيذها من جانب املكتب، والنظر فيما إذا كان من لجنة يُقصد 
  القواعد اإلجرائية. يف القراراتمن هذه أي  تنعكس

ألنظمة األرضية معرض تقدميه  يف ،رئيس دائرة اخلدمات األرضيةولفت   2.4 رير املدير، االنتباه تق  يف لألقسام املتعلقة 
� اجلداول الواردة املكتب لبطاقات التبليغ عن األنظمة األرضية.عاجلة فيما يتعلق مب 2  امللحقو  2  الفقرة  إىل  1.4  الفقرة  يف وتلخ

لتداخل الضار، املعلوماتمن التقرير  ىل التطورات اليت حدثت منذ االجتماع السابع والستني إ 2.4الفقرة   يف حني ُأشري  يف املتعلقة 
لتداخل الضار بني إيطاليا  (UHF)  واملوجات الديسيمرتية (VHF)  نطاقات املوجات املرتية  يف حمطات اإلذاعة  يف للجنة فيما يتعلق 

لربيد  ىتلق، وقد RRB15-1/DELAYED/1الوثيقة   يف والبلدان اجملاورة هلا. وُقدم تقرير من إدارة كرواتيا منذ عدة دقائق رسالة 
لتداخل الضار 2015أبريل  30اإللكرتوين من إيطاليا تشري إىل أنه حبلول  ، ةتلفزيونيال اإلذاعةحمطات   يف سيحدث حتسن فيما يتعلق 

  ولكن دون ذكر لإلذاعة الصوتية.
ا  RRB15-1/DELAYED/1الوثيقة   يف إن املعلومات املقدمة من إدارة كرواتيا السيد سرتيليتسوقال   3.4 خميبة لآلمال أل

ود اليت يبذهلا األمني اجله تكونأن   يف التداخل الضار. وأعرب عن أمله إلزالةعملية الطوات اخل بعد مجيعتتخذ  مل أن إيطالياتبني 
، سأل 2015  عام  يف ةالرقمي اإلذاعةإىل  ةالتماثلي اإلذاعةتتحول من  بلدانالعديد من الأن  ومشرياً إىل. مثمرة العام واملدير واآلخرون

ا املكتب عمله مبوجب    .50.11رقم العن الطريقة اليت ميارس 
� عملية اليت تُ  CR/377إن املكتب أعد الرسالة املعممة  رئيس دائرة اخلدمات األرضيةوقال   4.4 السجل  مراجعةلخ

حية التطبيق العملي، إذا نتج عن االنتقال من  األساسي الدويل للرتددات. تداخل ضار،  ةرقميال اإلذاعةإىل  ةالتماثلي اإلذاعةومن 
  فإن املكتب سيتعامل مع احلاالت على أساس كل حالة على حدة.

�لة الرئيسوأعرب   5.4 لبلدان لحل مشاكل التداخل الضار الذي تتسبب فيه إيطاليا   يف عن تقديره جلهود املكتب املتوا
  .هلا اجملاورة

لتداخل الضار ا لوقفشكلة. وقال إن إدارة إيطاليا تبذل جهودًا نظرًا لتعقيد املأن املكتب ظل يتوخى احلذر،  املديروالحظ   6.4
 30  ز النفاذ يفحي ةزيونيالتلف اإلذاعةخدمات   التداخل الضار يف إزالةنه يُتوقع دخول قانون جديد يهدف إىل إلبلدان اجملاورة و الذي تسببه ل

  للجنة.  نيوالست  . وسيعد املكتب تقريراً عن التقدم احملرز بعد تطبيق هذا القانون، وسيقدمه إىل االجتماع التاسع2015 أبريل
يد رسالة الرب   يف أن اللجنة قد عاجلت املشكلة لعدة سنوات وسأل عما إذا كان هناك أي شيء السيد بيسيوذكر   7.4

  إيطاليا يتطلب رداً من اللجنة.اإللكرتوين الواردة من 
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لتداخل الضار الذي تتسبب فيه إيطاليا للبلدان  السيد هوانوقال   8.4 إنه على الرغم من إحراز بعض التقدم فيما يتعلق 
 املكتبذكر أنه مل يستجب لطلب ، تقرير املدير  يف 2.4رقم الإىل الفقرة األخرية من  ومشرياً اجملاورة، فإن املشكلة تبقى بغري حل. 

�ة فيما  �لة متابعة احلالة، وخا ملعلومات ُحمّدثة عن احلالة حىت اآلن إال فرنسا وكرواتيا. واقرتح أن حتث اللجنة املكتب على موا
لتحول من    .ةالرقمي اإلذاعةإىل  ةالتماثلي اإلذاعةيتعلق 

قارير عن  أنه ال تزال توجد مئات من التإن تقدمًا قد ُأحرز بفضل اجلهود اليت بذهلا املكتب غري السيد خريوفوقال   9.4
ج مبشر حبل مشاكل التداخل اليت تواجه حمطات  َ ويتعني على اللجنة  البلدان اجملاورة.  يف ةالصوتي اإلذاعةالتداخل الضار وال يوجد 

طوات التقنية والتنظيمية اخل يشري إىلاً زمني جدوالً  وأن تضعطة طريق للقضاء على التداخل الضار، يأن ترسم خر على أن حتث إيطاليا 
  اليت ستتخذ حلل املسألة.

لمكتب على مجيع اجلهود اليت بُذلت حلل مشكلة التداخل الضار الذي تسببه إيطاليا الشكر ل السيدة جيانيت وجهتو   10.4
ً جديداً سيدخل حيز النفاذألللبلدان اجملاورة واليت ظلت قائمة لوقت طويل. ونظراً  ، فقد اقرتحت أن 2015 يلأبر  30  يف ن قانو

ليا قد جاءت إيطاإدارة تنتظر اللجنة حىت اجتماعها القادم قبل اختاذ أي إجراء آخر. كما أن رسالة الربيد اإللكرتوين الواردة من 
  هذا االجتماع. يف متأخرة جداً حبيث يصعب النظر فيها

حترتم   اليا ملالبلدان اجملاورة قد حدث ألن إيط  يف ةتلفزيونيوال ةالصوتي اإلذاعةحمطات   يف إن التداخل الضار املديروقال   11.4
توقع حل املشاكل إىل أن يتم تغيري القانون اإليطايل. ويُ   يف لن حيدث تقدم شاملوأضاف أنه اخلطة اإلقليمية أو لوائح الراديو. 

ة غري أن تسوي .التو�ل إىل حل  يف اآلمال يزيدأبريل، على حنو  30  يف حيز النفاذ ةالتلفزيوني إلذاعةدخول قانون جديد يتعلق 
وردًا على أطول.  قتاً و ستستغرق لبلدان اجملاورة هلا لإيطاليا  فيهادمات اإلذاعة الصوتية اليت تتسبب خبمسألة التداخالت الضارة 

 مزاد فكان ةونيالتلفزي اإلذاعة. أما ةالصوتي إلذاعة، قال إن إيطاليا ليس لديها مشروع تشريع يتعلق السيد خريوفسؤال من 
اية أبريل،   يف ، ومن املتوقع أن يدخل التشريع اجلديد حيز النفاذةاحلرج الرتدداتاإليطالية من احمللية احملطات  عكسي مقرراً لنقل

  رتددات.جديدة للووافقت السلطات التنظيمية على خطة 
ث اللجنة املدير . واقرتح أن حتجهوداً كبرية قد بُذلت حللهاشكلة قائمة منذ زمن طويل وأن املأن  السيد سرتيليتسوذكر   12.4

�لة جهوده للتو�ل إىل تسوية كاملة   أقرب وقت ممكن. يف على موا
  على ذلك. واتفق  13.4
ألنظمة   يف ،الفضائيةرئيس دائرة اخلدمات ولفت   14.4 تقرير املدير، االنتباه   يف الفضائيةمعرض تقدميه لألقسام املتعلقة 
ديدة من ومشلت النسخة اجلاملكتب لبطاقات التبليغ عن األنظمة الفضائية. معاجلة بشأن  3  امللحقونسخة حمدثة من  2  فقرةال  إىل

ا. وذكر أن اللجنة كانت  2015 معلومات تغطي شهر فرباير 3امللحق  وأظهرت أن مجيع املواعيد النهائية التنظيمية قد مت الوفاء 
ت النشر املكتب إخطارات معلوما اإلدارات من أن تقدم إىل نإجرائية متكّ  قاعدةاجتماعها السادس والستني، على   يف قد وافقت،

تطبيق قائم على  عن طريق اإلنرتنت من خاللمن لوائح الراديو  9  من املادة IBوفقًا للفقرة الفرعية  (API)  املسبق
. لفعلتستخدمها  اتواإلدار  2015مارس  1التشغيل الكامل منذ . ودخلت �فحة الويب اجلديدة حيز (SpaceWISC)  الويب

مل املكتب  ويتوسعالقائم على الويب فعالية هذا النهج  (WRC-15)  2015الراديوية لعام  أن يدرك املؤمتر العاملي لالتصاالت  يف و
 والتسجيل، والتبليغ ةتنسيق اخلدمات غري املخطططلبات مثل كثر تعقيداً تقدمي استمارات التنسيق األخرى واألاستخدامه ليشمل   يف
تطبيق اسرتداد   . ومت التطرق إىل30Bو 30و 30/30Aالسجل األساسي الدويل للرتددات، وبطاقات التبليغ مبوجب التذييلني   يف

للذين يتضمنان قائمة ا 4  وامللحق 3  الفقرة  يف (املدفوعات املتأخرة) بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية معاجلةالتكاليف على 
ا بعد املوعد احملدد ولكن قبل اجتماع   ببطاقات التبليغ عن �ة   العامليةلنشرة االشبكات الساتلية اليت مت استالم املدفوعات اخلا

ببطاقات أيضاً قائمة  4  االعتبار. ويتضمن امللحق  يف أخذها  يف الذي كان سيلغيها، واليت استمر املكتب (BR IFIC)الدولية للرتددات 
إحصاءات  من تقرير املدير 5  الفقرة  يف شكل جدويل  يف التبليغ عن الشبكات الساتلية اليت ألغيت نتيجة عدم سداد الفواتري. وُعرض

�ة �ة من طلبات التنسيق، وخا �ل املكتب التحقق من املعلومات املتعلقة 6.13  تطبيق الرقم  يف عن إلغاء املكتب ألقسام خا . ووا



- 7 - 

 

�يل، فإن 6 الفقرة  يف من اإلدارات عند احلاجة. وكما أشري التوضيحلب مزيداً من وط الستخدام، املتعلقة بتنسيق الشبكات  التفا
  .RRB15-1/2 للوثيقة 2اإلضافة  يف شرقاً ترد 116oالساتلية حول املوقع 

عما إذا كان مصيبًا فيما فهمه من أن "إلغاء األقسام  ،من تقرير املدير 5 الفقرة، مشريًا إىل السيد سرتيليتسوسأل   15.4
�ة    .السجل األساسي الدويل للرتددات يف لغاء التخصيصات املسجلة ينبغي أال يتعلقالتنسيق"  اتطلب مناخلا

لق وفيما يتع .وأنه سيجري استعراض العنوان تبعًا لذلكالسيد سرتيليتس  فهم رئيس دائرة اخلدمات الفضائيةوأكد   16.4
ت ذات الصلة، أوضح أن املكتب يقوم مبوجب ال  6.13  قمر لفجوة بني قرار إلغاء ختصيصات الرتدد واإللغاء الفعلي من قاعدة البيا

� تطابق ختصيصات الرتدد  لغاء لوائح الراديو  يف مع األحكام احملددة الواردةبتفح التخصيصات  لكت مما قد يؤدي إىل قرار اللجنة 
اسي الدويل للرتددات. ويف حالة اعرتاض إحدى اإلدارات على قرار املكتب، حتال املسألة إىل اللجنة مع احتفاظ من السجل األس

لتخصيصات ، أكد لسيد بيسياالسجل األساسي الدويل للرتددات ريثما تصدر اللجنة قرارها. ورداً على تعليق من   يف املكتب 
حني    يف السجل األساسي الدويل للرتددات حىت تتخذ اللجنة قراراً،  يف التخصيصات، سوف يتم اإلبقاء على 6.13 الرقمأنه مبوجب 

  .عليها يعرتضاحلاالت اليت مل  يف املاضي تكتفي بتأكيد قرارات املكتب يف كانت اللجنة
 2 اجلدول يف كبعض األحيان جتاوز احلد الزمين التنظيمي البالغ أربعة أشهر، وذل أنه قد جرى يفإىل  السيد هوانوأشار   17.4

  بتقرير املدير. 3من امللحق 
 لتايل ضمنهو و أشهر  4إىل  3 من قدره 2015لشهر فرباير  املعاجلةأن زمن رئيس دائرة اخلدمات الفضائية وذكر   18.4

 BR IFIC  النشرةدر وُتص. املعاجلةفرتة  تؤثر علىعوامل عديدة ميكن أن هناك احلد الزمين التنظيمي البالغ أربعة أشهر، وأوضح أن 
�ة  لتايلخلدمات الفضائية مرة كل أسبوعني، اخلا إغالق املكتب، ضاف أن أفرتات تصل إىل أسبوعني. و لفإن النشر قد يتأخر  و

اية العام، سيزيد من فرتات التأخري  تنسيق الشبكات الساتلية طلباتعن النشر. كما أن التبليغ املكثف   يف مثًال، مبناسبة عطالت 
حني    يف ،2014  ديسمرب  يف طلب تنسيق 100تلقى املكتب حوايل يطيل فرتة النشر. وعلى سبيل املثال، ميكن أن فس اليوم ن  يف

إلضافة إىل ذلك  40-20 يبلغكان العدد املعتاد  ليت ا املعاجلةأن أوقات  املديرفإن موارد املكتب حمدودة. وأضاف  ،كل شهر. و
لشبكات.  ا معاجلة طلباتخري   يف برجميات املكتب، تسبب  يف عطلتعزى إىل  2014منتصف عام   يف زادت عن ستة أشهر

جيل تعيني موظفني جدد ،اليت واجهت االحتاد احلالة املاليةضوء   يف أنه  كما أن ميزانية االحتاد إىل حني اختاذ اجمللس لقرار بش مت 
  .2015دورته لعام  يف 2016-2017 للفرتة

-RRB15 للوثيقة 1 فةاإلضا( الراديو لوائح بتطبيق املتعلقةالراديوية  لالتصاالت السابقة العاملية املؤمترات قرارات
1/2(  

، اليت حددت مجيع القرارات الصادرة عن اجللسات العامة للمؤمترات العاملية RRB15-1/2للوثيقة  1اإلضافة  املديرقدم  19.4
ا، منذ املؤمتر العاملي لالتصاالتحماضر   ، واملسجلة يفالراديوية لالتصاالت واملتعلقة بتطبيق ، (WRC-95) 1995  الراديوية لعام اجتماعا

� على متديد التاريخ املبلغ   (1): عامةلوائح الراديو. وميكن تقسيم هذه القرارات إىل أربع فئات  يصات ختص لوضعالقرارات اليت تن
ريخ إعادة اخلدمة  يف الرتددات القرارات  وقد وافقت املؤمترات ذات الصلة على كل هذه -اخلدمة   ت املعلقة يفالتخصيصا وضع، أو 

�ة مبوضوع معني، واليت نُفذت مجيعها؛   (2)إلمجاع؛  ونُفذت مجيع هذه الطلبات  -  طلبات إعداد القواعد اإلجرائية  (3)القرارات اخلا
�لياً ليت متثل تفسرياً القرارات ا  (4)ووافقت اللجنة على القواعد اإلجرائية ذات الصلة؛  ارسات للوائح الراديو، مبا فيها املصادقة على مم أ

ت تفسري للوائح (وهي اعتمادوكان هلذه القرارات، النابعة من اهليئة املخولة بسلطة  -املكتب  أعلى  لوائح الراديو، أعلى مستو
فقط أو أجزائها  (4)  لى اللجنة مناقشة القرارات من الفئةوذكر أنه يتعني ع من القواعد اإلجرائية)، وهي ملزمة للمكتب. مركزها  يف

ا ال تزال تنفذ من قبل املكتب مع إمكانية النظر يف ا. إعداد قواعد إج  اليت حتدَّد بو�فها "ال تزال ذات �لة"، أي أ �ة  رائية خا
ل ذا �لة" هو يزا  أنه "الحمدد على معني  ، قال إن اهلدف من إعداد قاعدة إجرائية لقرارالسيدة جيانيتورداً على طلب توضيح من 

ي ممارسة للمكتب لتنفيذ القرار  لتايلضمان الشفافية الكاملة فيما يتعلق  ا حتل أيضًا مسبقًا أي مشاكل و قد تنشأ إذا ما  فإ
 على تفسريها اخلاص، املختلف للقرار. بناءً اختذت إحدى اإلدارات إجراء 
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 تكون مرشحةهذه أو أجزائها اليت ال تزال ذات �لة واليت ميكن أن  (4)املكتب إىل تقدمي قرارات الفئة  الرئيسودعا   20.4
ا قاعدة إجرائية لوضع   .بشأ
إىل أن بعض  ، مشرياً RRB15-1/2لوثيقة ل 1اإلضافة  من 17االنتباه أوالً إىل البند  رئيس دائرة اخلدمات الفضائيةولفت  21.4

�ر قرار املؤمت لكامل،نُ  2003لعام الراديوية ر العاملي لالتصاالت عنا �ر أخرى مهمة وطبقها املكتب   يف فذت  حني ظّلت عنا
لتايل. أي �عوبةبصفة يومية دون  ملادة تفيما  49لقرار ا عدم اشرتاط يف ، فإن ممارسة املكتبو ) 30Aو 30  التذييالن( 2Aتعلق 

لنسبة، كما ميكن أن فيما بعد قاعدة إجرائيةل تكون موضوعاً ميكن أن   اً مكرر   4ني تنفيذ املكتب للحاشيتل يكون األمر كذلك 
  ).30Aل يذيت(ال 2.2.4و 1.1.4من القسمني  اً مكرر  8و

  احلاجة إىل قاعدة إجرائية تتعلق بقرار املؤمتر هذا. إىلأي إدارة  تشرأنه مل  الرئيسوالحظ   22.4
 الراديوية لالتصاالت ةالعاملي اتب للفت انتباه اللجنة إىل القرارات السابقة للمؤمتر مببادرة املكت السيد بيسيورّحب   23.4
، وأّكد على أمهية توضيح مجيع ممارسات املكتب ملا فيه �احل اإلدارات. وذكر أن املؤمتر كان RRB15-1/2 للوثيقة 1  اإلضافة  يف

 اين والثالثني.اجتماعها الث  يف هذه القاعدة علىمفهوم التجميع، وأن اللجنة كانت قد وافقت بشأن قاعدة إجرائية  وضعقد طلب 
لوثيقة   وضع، تساءل عما إذا كان املؤمتر قد دعا إىل (WRC-03) 2003 الراديوية لعام للمؤمتر العاملي لالتصاالت 370وفيما يتعلق 

ممارسة املكتب بشأن املسائل اليت  توضيحإىل اإلدارات ل تمة قد أُرسلأي رسالة معم تأي قاعدة إجرائية أخرى، وما إذا كان
وإذا كان األمر كذلك، فهل تلقى املكتب أي تعليقات من اإلدارات؟ وذكر أن نصوص االحتاد ذات الصلة  تناولتها هذه الوثيقة.

تنفيذ   يف كليواجه أي مشا   ىل أن املكتب ملالقواعد اإلجرائية عندما تكون هناك حاجة واضحة إليها فقط، مشرياً إ وضعتدعو إىل 
 49  ق القرارقاعدة تتعلق بتطبي وضع  يف ألكثر من عشر سنوات. وعلى الرغم من ذلك، ميكن التفكري 17قرارات املؤمتر مبوجب البند 

ملادة    .2Aفيما يتعلق 
لوثيقة عتوضأن القاعدة اإلجرائية الوحيدة اليت  رئيس دائرة اخلدمات الفضائيةوأّكد   24.4 للمؤمتر العاملي  370  فيما يتعلق 

تكن ممارسة   . وملالراديوية على طلب املؤمتر العاملي لالتصاالت كانت تتعلق مبفهوم التجميع بناءً   2003لعام  الراديوية لالتصاالت
لقرار  واحلواشي املشار إليها موضوعاً ألي رسالة معممة. ورغم ذلك، فإن اإلجراءات اليت اختذها املكتب  49املكتب فيما يتعلق 

�بحت على علم بتطبيق املكتب لقرارات املؤمتر. ىعل   مر السنني كانت تعين أن اإلدارات قد أ
 ّدمها املشاركونعلى اقرتاحات ق اءً املعروضة على اللجنة قد أُعدت بن املهمة للغايةن الوثيقة إالسيد سرتيليتس وقال  25.4
�ة. وينبغي توجيه الشكر   يف  يف الوقت احلاضر، يوجدو سرعة استجابته هلذه املقرتحات. على لمكتب لاالجتماع األخري للجنة اخلا

ا القواعد اإلجرائية و  ح الراديو،لوائ(دستور االحتاد واتفاقيته، و  عدد أكرب مما ينبغي من النصوص اليت حتتوي على أحكام ينبغي مراعا
لتايل، الراديوية) لالتصاالت ةالعاملي اتحماضر اجتماعات املؤمتر   يف والقرارات اليت ال تظهر إال على اإلدارات  صعبالكان من   و

 على ذلك، فقد ظلت حالة هذه كل جمموعات حماضر االجتماعات املختلفة. وعالوةً   يف القرارات ذات الصلة أماكنأن حتدد 
 الواردةعلى املادة  . وبناءً 2014عام   يف حها املستشار القانوين لالحتادحىت وضّ لنسبة لإلدارات، ت غامضة إىل حد ما القرارا
، لراديويةا لالتصاالت ةالعاملي ات، ينبغي أن تظهر ممارسات املكتب املستمدة من قرارات املؤمتر RRB15-1/2  للوثيقة 1  اإلضافة  يف
  الراديو. من لوائح 13.13الرقم  على النحو الذي دعا إليهقواعد إجرائية،  يف ،يكون ذلك مهماً  ماحيث

ضع قاعدة إجرائية جديدة إال إذا كان ُحيتاج احتياجاً يدعو إىل عدم و  1.0.13الرقم أن إىل  ويلسون السيدة وأشارت  26.4
ا سألت عما إذا كان ينبغي  عاملي غطية مسائل مل تثر أي مشاكل منذ املؤمتر القواعد لت وضعبيِّنًا وكان ذلك مربراً. ولذلك فإ

 .2003 لعامالراديوية لالتصاالت 
ؤدي ي، ميكن أن قاعدة إجرائية جديدة تعكس ممارسات، قد تكون جديدة على اإلدارات وضعأن إىل  الرئيس وأشار  27.4

  بعض اإلدارات.ل ذات أثر رجعيإىل نتائج 
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القرارات اليت اختذها املؤمتر العاملي لالتصاالت  2003ن املكتب قد طبق منذ عام إ الفضائيةرئيس دائرة اخلدمات وقال   28.4
 أيإىل رأيه،   يف ،يؤدي لنقاعدة تعكس ممارسة املكتب  وضع، وأن 17البند  إطار  يف على النحو املشار إليه 2003عام الراديوية ل

لنسبة    ح املسائل.يتوضإال إلدارات لفرق حقيقي 
مل يؤد إىل مشاكل حىت اآلن ليس  2003عام الراديوية لن كون تنفيذ قرارات املؤمتر العاملي لالتصاالت إقائًال  املديرعلق و   29.4

 ً   اإلدارات.  حقوق علىتنظيمية أثرت  انعكاساتكان له 49أن تنفيذ القرار  جتاهلوال ينبغي  .املستقبل  عدم حدوث مشاكل يفلضما
لتايل ال نهإ لسيد بيسيوقال ا  30.4 ميكن   إذا ما أُعد مشروع لقاعدة إجرائية، فإنه جيب أن يُرسل إىل اإلدارات للتعليق عليه، و

  ؟2003 منذ عام لفعلاملكتب  تناوهلااملوافقة عليه بدون تغيري. فماذا سيكون مصري احلاالت اليت 
  مشاكل.  يقاعدة إجرائية ملمارسة مل ينتج عنها أ وضعنه يفضل عدم إالسيد بيسي، وقال  هعلى ما قال السيد كويفووافق   31.4
  اآلن.  د جداً حىتبشكل جي عملتينبغي أن حياول املكتب التأثري على آلية  ، وأضاف أنه العلى ذلك السيد ماجنتاووافق   32.4
ة، حالة إبالغها من خالل مشروع قاعدة إجرائي  يف رسة املكتبانه حىت إذا عربت اإلدارات عن رفضها ملمإ املديروقال   33.4

نه مل يكن أمامه خيار سوى تنفيذ قرار املؤمتر العاملي لالتصاالت على فإنه سيتعني  على أفضل وجه يراه، مع ية الراديو املكتب الرد 
ن قرارات املؤمتر    اإلجرائية. دالقواع مركزأعلى من  مبركزتتمتع  الراديوية لالتصاالت ةالعاملي اتاالعرتاف 

عمل   يف الشفافية دةلزإعداد مشروع للقواعد اإلجرائية،  اليت تدعو إىلتعليقات السيد سرتيليتس  السيد خريوفوأيد   34.4
لقرار احملدد للمؤمتر العاملي لالتإجرائية تقاعدة إىل املكتب. غري أنه تساءل عما إذا كانت هناك حاجة حقيقية  صاالت تعلق 

ج هو لمكتب واإلدارات. ورمبا كان أفضللنسبة إجرائية قاعدة  وضعالنظر، ومقدار العمل الذي سيرتتب على  الراديوية قيد ل 
ت طبقاً للحاجة ء، مث إعطاRRB15-1/2لوثيقة ل 1حتديد مجيع القواعد اإلجرائية اليت ميكن إعدادها على أساس اإلضافة  ها أولو

  ق.وقت الح يف إىل إعدادها بصفة عاجلة أو
اجتماع   يف أن الوثيقة املعروضة على اللجنة قد أُعدت بناًء على شواغل عربَّت عنها اإلدارات السيد سرتيليتسوكرر   35.4

�ة فيما يتعلق بصعوبة حتديد قرارات املؤمتر  حماضر اجتماعات   يف د بهعلى النحو الذي تر  الراديوية لالتصاالت ةالعاملي اتاللجنة اخلا
إلضافة إىل احلاجة إىل ضمان التعبري عن مجيع ممارسات مكتب االتصاالت الراديوية والتعامل، اتاملؤمتر   مع هذه القرارات، 
دة  اللجنةفعله تن أي شيء . وأشار إىل أعمل املكتب  يف قواعد إجرائية بغرض التبسيط وضمان أقصى درجة من الشفافية  يف لز

رائية واالستفادة لذلك إعداد قواعد إج ا، وأنه ينبغي هلاللجنة�احل   يف و لن يكون إالتطبيق لوائح الرادي  يف الشفافية والكفاءة
عتزم ي. وسأل املدير عما RRB15-1/2لوثيقة ل 1ذلك من املادة القيِّمة اليت حتتوي عليها اإلضافة القيام بفضل شكل ممكن عند 

لوثيقة، وما إذا كان ينوي إدراجها   .2015 لعام الراديوية املؤمتر العاملي لالتصاالتتقريره إىل  يف أن يفعل 
لكامل إىل اللجنة لتقرر ماإ املديروقال   36.4 ملادة الواردة ذان األمر يرجع  . RRB15-1/2  لوثيقةل 1اإلضافة   يف تفعل 

إلضافة إىل ذلك، فقد ُنشرت املادة على اإلنرتنت، ولذلك فإنه ميكن لإلدارات أن ترد عليها أيضاً.  املناقشات اليت  ويف ضوءو
�ة فإنه لن يدرجها يف جرت   .2015 لعام الراديوية تقريره إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت يف اجتماع اللجنة اخلا
 17  لبندأن يُطلب من املكتب إعداد قاعدة إجرائية عن جزء ا  يف أن أفضل طريقة للمضي قدماً رمبا تتمثل الرئيسواقرتح   37.4

  والستني. اجتماعها التاسع يف الذي ال يزال مهماً، وذلك لتنظر فيها اللجنة RRB15-1/2لوثيقة ل 1من اإلضافة 
احلاالت اليت  نه ينبغي التفرقة بنيإأنه ال يوجد أي اعرتاض على اقرتاح الرئيس، ولكنها قالت  السيدة ويلسونورأت   38.4
ا ليستتوجد فيها هذه احلاجة.  حاجة واضحة إىل قاعدة إجرائية، واحلاالت اليت الفيها  تكون ن هناك مقتن وأضافت أ عة 

ي جزء من البندإجرائية حاجة واضحة إىل قاعدة    .17 تتعلق 
ا تؤيد إوف، و ضوء تعليقات السيد سرتيليتس والسيد خري  يف ا ميكن أن تؤيد اقرتاح الرئيس،إ جيانيت ةالسيدوقالت   39.4

ت بعد حتديد اجمل   االت اليت حتتاج إىل قاعدة إجرائية.وضع نظام لألولو
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 1  ن الطريق للمضي قدمًا الذي اقرتحه الرئيس ميكن تطبيقه على مجيع جماالت اإلضافةإ السيد كويفوقال   40.4
ا قواعد إجرائيةها جماالت مرشحة لوضع ددها املكتب بو�فحياليت  RRB15-1/2  لوثيقةل   .بشأ

ا. اليت ينبغي إعداد قواعد إجرائية 1تقرر جماالت اإلضافة لعلى أن األمر يرجع إىل اللجنة املدير وركز   41.4   بشأ
الطريق الذي اقرتحه الرئيس للمضي قدماً، ولكنه تساءل عما سيؤول إليه األمر إذا طلبت اللجنة  السيد بن محادوأيد   42.4
  هناك حاجة إليها. تني مث قررت أنه ليساجتماعها التاسع والست يف معينةإجرائية قاعدة  يف النظر
� على 2.0.13 رقمالاالنتباه إىل  السيد بيسيولفت   43.4 إذا مل حتدد هذه احلاجة مبوجب أنه " من لوائح الراديو اليت تن
لوائح الراديو لتخفيف   يف ، فإن اللجنة تقدم أيضًا إىل املؤمتر العاملي التايل لالتصاالت الراديوية التعديالت الضرورية1.0.13  الرقم

ت أو أوجه التنافر   ."حدة هذه الصعو
�در املؤمتر تعليماللجنة حاجة إىل أن تبلغ توجد أنه ال  الرئيسورأى   44.4 ملسألة احملددة موضوع النظر: فقد أ ات املؤمتر 

ا،  هر أن هناك اتفاقًا بدأ يظ أنه يبدو وأشار إىلنُفذت ألكثر من عشر سنوات دون أن يؤدي ذلك إىل حدوث مشاكل. و بشأ
�ر ذات الصلة   .17البند  يف على ضرورة إعداد قاعدة إجرائية حول العنا

ينبغي أشار إىل أنه . و إىل علم املؤمتر 17البند  اللجنة تنقلحاجة إىل أن توجد مع الرئيس على أنه ال  السيد هوانواتفق   45.4
  والستني. اجتماعها التاسع يف ، لتنظر فيه اللجنةنهبشأأن تطلب من املكتب إعداد مشروع قاعدة إجرائية 

ن اإلجراء املعتاد عند إعداد مشاريع القواعد اإلجرائية يتضمن إرسال املشاريع  رئيس دائرة اخلدمات الفضائيةوذّكر   46.4
 ملادة الواردةريع. وفيما يتعلق هذه املشا  يف أن تنظر فيه اللجنة املتوقعأسابيع من االجتماع  10إىل اإلدارات للتعليق عليها قبل 

ج ميكن  RRB15-1/2لوثيقة ل 1اإلضافة   يف �ر اإلضاف  يف يتمثل أن ينتهجه املكتبفإن أفضل  اليت  1  ةحتديد وتوحيد مجيع عنا
ا لقواعد اإلج يف ميكن إعداد قواعد إجرائية بشأ رائية وثيقة منفصلة. وبناًء على ذلك ميكن للجنة أو فريق العمل التابع هلا املعين 

احتديد اجملاالت اليت ينبغي إعداد مشاريع قواعد  عداد مشاريع االجتماع التاسع والستني للجنة. ويقوم املكتب   يف إجرائية بشأ
لطريقة املعتادة. ويرسلهاالقواعد بعد االجتماع التاسع والستني    للتعليق عليها 

�ر ميكن النظر فيها عند إعداد القواعد  36و 34و 30و 27و 22و 17و 16ن البنود إ املديروقال   47.4 حتتوي على عنا
�ر   لإلدارات. رورةلض شكل ممارسات ملكتب االتصاالت الراديوية قد ال تكون معروفة يف اإلجرائية، بقدر ما تُنفذ هذه العنا

لبند   48.4  السيد، رداً على سؤال رئيس دائرة اخلدمات الفضائية، قال RRB15-1/2لوثيقة ل 1اإلضافة  من 16وفيما يتعلق 
كانت واضحة،   (Rev.WRC-03) 539بشأن تنفيذ القرار  الراديوية ن التعليمات الصادرة عن املؤمتر العاملي لالتصاالتإ، بن محاد

ا أضافت إىل هذا القرار النهج الذي تضمنته أحكام تنظيمية أخرى والذي يقضي، ن عدم ةعدحالة تقدمي املكتب للمسا  يف وأ  ،
ا. إعداد قاعدة إجرائية لفعلرد اإلدارة يعترب موافقة ضمنية. وهذه حالة ميكن    بشأ

  .16إعداد قاعدة إجرائية للبند اتفاق اللجنة العام على ضرورة الرئيس والحظ   49.4
لبند   50.4 دمات ورئيس دائرة اخل، والسيدة ويلسون، السيد سرتيليتس، وبعد تعليقات خمتلفة من 22وفيما يتعلق 

 378  (الوثيقة 2007  عامالراديوية ل املؤمتر العاملي لالتصاالت هنه سيكون من الصعب بدون �ورة واضحة ملا قرر إ املدير، قال الفضائية
�ر مرشحة إلعداد قواعد إجرائية لصيغة ا اليت عدهلا املؤمتر)، تقرير أي العنا   .بشأ

الفريق ضوء تعقد املسائل موضوع النقاش وأن تطلب من املكتب و  يف هذه املناقشة أن تعلق اللجنةالسيد بيسي واقرتح   51.4
لقواعد اإلجرائية إجراء مزيد من الد عتبارها حتتوي على  1اإلضافة   يف الواردةراسة للبنود السبعة العامل التابع للجنة املعين  احملددة 

ا. وعلى هذا األساس، تستأنف اللجنة النظر �ر ميكن إعداد قواعد إجرائية بشأ   والستني. عاجتماعها التاس يف املسألة يف عنا
إلجراءالرئيس اقرتح و   52.4  الذي تتخذه اللجنة، وتوضيح أن املكتب إرسال رسالة معممة إىل اإلدارات إلحاطتها علمًا 

  البنود السبعة، ولكن هذه القرارات ليست موضوعاً لقواعد إجرائية. يف ينفذ القرارات الواردة
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 لراديويةا متفقًا مع العملية اليت أجراها املكتب بعد املؤمتر العاملي لالتصاالت يصبحن اقرتاح الرئيس إ املديروقال   53.4
حمضر   يف سل إىل اإلدارات، بناءً على طلب املؤمتر، رسالة معممة حتتوي على القرارات اليت اختذها املؤمتر كما وردتإذا أر  2012  لعام

ح النقاش إعادة فت قد يؤدي إىلالعملية   يف اجتماعاته. وكان من الواضح أن أي حماولة إلعداد قواعد إجرائية واستشارة اإلدارات
 اتا املؤمتر اليت اختذ نصوص القرارات تتضمنبكل بساطة إعداد وثيقة  املكتب. ولذلك يتعني على ات املقابلةاملؤمتر   يف الذي جرى

ا أي قاعدة إجرائية، أي  هناكاليت مل يكن و  1995لعام  الراديوية منذ املؤمتر العاملي لالتصاالتالراديوية لالتصاالت  ةالعاملي بشأ
  .RRB15-1/2ثيقة لو ل 1اإلضافة  يف البنود السبعة اليت حددها

ذات فائدة كبرية ألعضاء اللجنة واإلدارات، واقرتح نشرها  RRB15-1/2لوثيقة ل 1ن اإلضافة إ السيد سرتيليتسوقال   54.4
  على �فحة اللجنة على اإلنرتنت.

ددة املعنية احملدير سيصدر رسالة معممة للفت انتباه اإلدارات إىل القرارات على ذلك، على أساس الفهم أن املواتفق   55.4
  للمؤمترات العاملية السابقة لالتصاالت الراديوية اليت حتتمل التأويل.

  )RRB15-1/2لوثيقة ل 2شرقاً (اإلضافة  116oتنسيق الشبكات الساتلية حول املوقع 
املبلغة إىل االجتماع  نه بعد اجلولة األوىل من االجتماعاتإ، وقال RRB15-1/2لوثيقة ل 2إىل اإلضافة  االنتباه املديرلفت   56.4

بوا غينيا  املكتب االسابع والستني للجنة، دع ، و �لة التنسيق حتاجلديدة وفود الصني، ومجهورية كور  .ت رعاية املكتبإىل موا
نفس . وعقدت 2015  فرباير  6إىل  4  نكوك من  يف اجتماعاً  وعقد ممثلو إداريت الصني ومجهورية كور ومشغلو السواتل من البلدين

بوا غينيا اجلديدة ومشغلو السواتل اجتماعاً  وظهرت النتائج اإلجيابية . 2015  فرباير  8إىل  6  نفس املكان من  يف الوفود وممثلو إدارة 
 التنسيق  يف . وكانت هناك إدارات أخرى مشاركة2  من اإلضافة 8الفقرة   يف aKو uKاليت حققتها االجتماعات املتعلقة بنطاقات 

ت أقل 161oاملوقع   يف ت التنسيق ومل تكن هناك حاجة إىل إشراك املكتب. ورداً على استفسارا  يف شرقاً، ولكنها كانت تواجه �عو
فقت األطراف للحزم املوجهة والثابتة. ووا املتوافق، أوضح أن االتفاق قام على أساس االستخدام السيد بيسيوالسيد بن محاد من 

مل بلوائح العام املاضي. وكانت نتائج عملية التنسيق تتفق مع روح الع  يف اسُتخدمت فعالً على توفري احلماية فقط للحزم اليت 
� االتفاق ولكنالراديو  لسرية.حد ذاته ي يف من السابق ألوانه حماولة استخالص أحكام تنظيمية من هذه التجربة، وكان ن   تسم 

  احلاالت املماثلة. يف اقاستخدام املبدأ الذي قام عليه االتف السيد بيسيواقرتح   57.4
ن اجلملة األخرية إن هذه االتفاقات ينبغي أن تظل سرية وأال يطلع عليها أعضاء اللجنة. وقال إ السيد سرتيليتسوقال   58.4

ن تنفيذ  2من اإلضافة  4  من الفقرة بوا غينيا 6.13رقم التوحي فيما يبدو  كان من . و اجلديدة قد توقف بسبب قرار اختذته إدارة 
  .6.13رقم الرأيه أن املكتب وليس اإلدارة هو الذي يقرر تطبيق 

ر شاغالً مماثالً  الرئيسوذّكر   59.4 بوا غينيااالجتماع السابع والستني. واستشهدت إدار   يف ن السيد سرتيليتس كان قد أ  ة 
ريخ نقل املسؤولية، الذ ألن املسؤولية عن الساتل مل تكن واضحة. وبعد اتفاق 6.13رقم ل اجلديدة ي كان البلدين املعنيني على 

�بح السيد  واتفق مع. 6.13  رقمالتطبيق   يف مقدور املكتب أن ينتهي من حتقيقه وقرر عدم االستمرار  يف أساسًا لقرار املكتب، أ
  .6.13رقم الأن املكتب وليس اإلدارة هو الذي يقرر تطبيق  علىسرتيليتس 

االحتاد   يف يداً حل هذه القضية املعقدة، واليت تقدم مثاًال ج  يف اللجنة عن تقديرها جلهود املكتبأن تعرب الرئيس واقرتح   60.4
� الدستور.   على كيفية حل قضية معقدة عن طريق النوا احلسنة واجلهود املتبادلة كما ين

  .على ذلكواتفق   61.4
  .)2و 1 ضافتانواإل RRB15-1/2بتقرير املدير (الوثيقة علماً  ُأحيطو   62.4
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ت املتحدة األمريكية لطلب إعادة إدراج بطاقة التبليغ عن الشبكة   5 تبليغ مقدم من إدارة الوال
  )RRB15-1/3(الوثيقة  USOBO-12A الساتلية

ا تتعلق املناقشة أل  يف من امليثاق، يتعني على السيدة ويلسون عدم التدخل 98رقم الأنه مبوجب إىل  الرئيس أشار  1.5
  .بلدها  دارة

س (رئيس دائرة اخلدمات الفضائية/شعبة النشر والتسجيل للخدمات الفضائية)وقدم   2.5  RRB15-1/3  لوثيقةا السيد ما
لشبكة الساتلية  �ة  ريخ استحقاق سداد الفاتورة اخلا ن  املكتب وأشار إىل أن . 2014  مارس 12هو  USOBO-12Aمذكرًا 

 املنعقد BR IFICلنشرة االجتماع األسبوعي   يف ، ومل يتم تلقي أي مبالغ، وقرر املكتب2014يناير  17ريخ مذكرة إىل اإلدارة بتاأرسل 
ت املتحدة إعادة إدراج بطاقة  ،2014  ديسمرب 12الشبكة. ويف  عن تبليغبطاقات الإلغاء  2014يونيو  12  يف طلبت إدارة الوال

خر بسبب مسائل حماسبية مالية داخلية. ويف 2014  سبتمرب 22  يف التبليغ عن الشبكة، وأوضحت أنه قد مت سداد املبلغ ، بعد أن 
رة املسألة2015يناير  21 ج  يف ، أبلغ املكتب اإلدارة أنه ميكن إ   .2015  فرباير 10  يف اإلدارةبه البت ط االجتماع احلايل للجنة، وهو 

ت املتحدة، فإن املشغل املسؤول عن الساتل  2014ديسمرب  12 ةاملؤرخ للرسالةأنه، وفقاً  الرئيسوالحظ   3.5 من إدارة الوال
  .وعرب عن دهشته للتأخري .2013ديسمرب  يف مل يتلق الفاتورة إال

س (رئيس دائرة اخلدمات وقال   4.5 لدائرة املالية ا إن الفضائية/شعبة النشر والتسجيل للخدمات الفضائية)السيد ما
لشكل الصحيح و  2013سبتمرب  12االحتاد أكدت أن الفاتورة املؤرخة   يف ويبدو أن التأخري  .ن اإلدارة قد تسلمتهاإقد أُرسلت 
تباه إىل التفسري املقدم ، لفت االنلسيد سرتيليتساو�ول الفاتورة إىل املشغل يرجع إىل عمليات داخلية. ورداً على استفسار من   يف

 2014  يناير  اإلدارة يف  دائرة املالية الداخلية يفإىل  األموال، وهو أن املشغل قدم 2014ديسمرب  12 املؤرخة رسالتها  من اإلدارة يف
األموال املخصصة   السداد إال  تستخدم يف ، فإنه ال ميكن أن2013 عام  ن الفاتورة كانت مؤرخة يفأللتغطية تكلفة الفاتورة ولكن نظراً 

، وهي عملية استغرقت 2013  ةاملالي لسنةلتسوية التزام يتعلق  2014 ةاملالي السنة. وتطلب ذلك إعادة برجمة أموال 2013 ةاملالي للسنة
  عدة أشهر إلجنازها.

لتبليغ عن طاقات اباجتماعها الرابع والثالثني على أنه ينبغي للمكتب إلغاء   يف ن اللجنة قد وافقت السيد بيسي وذّكر  5.5
التساق وطلب  إن. وقال املعين BR IFIC النشرة موعد اجتماع  يف الشبكات إذا مل يتم استالم املبالغ قرارات اللجنة ينبغي أن تتسم 
  معلومات عن احلاالت املماثلة.

س (رئيس دائرة وأشار   6.5 أنه ينبغي ىل إ اخلدمات الفضائية/شعبة النشر والتسجيل للخدمات الفضائية)السيد ما
ن اللجنة كانتحىت سداد الفواتري  عادة إدراج املاضي تقبل دائمًا طلبات اإلدارات   يف إذا كان قد مت إلغاء الشبكات. وذّكر 

ا اليت ألغاها املكتب (بسبب عدم السداد اتبطاق ن ُتسدد شريطة أاملعين)،  BR IFIC النشرة د اجتماعموع  يف التبليغ عن شبكا
  النهاية. يف الفاتورة

لشكل الصحيح السيدة جيانيت وأكدت  7.5 وسألت عما إذا   .احلالة املعروضة على اللجنة اآلن  يف أن املكتب قد تصرف 
 شبكات أخرى. ويبدو أن التأخريسيكون هلا أثر على  USOBO-12Aكانت إعادة إدراج بطاقة التبليغ عن الشبكة الساتلية 

  شاكل إدارية.مل السداد كان يرجع يف
 أن إلغاء نظام شبكة ساتلية معينة كان دائمًا مفيدًا لألنظمة األخرى املقدمة رئيس دائرة اخلدمات الفضائية والحظ  8.5
انت املسألة املعروضة ، كاحلاضرةحلالة ألن األنظمة اليت يتعني عليها التنسيق معها ستقل مبقدار نظام واحد. ويف ا وقت الحق  يف

سرتداد  �ة  سرتداد تكلفة ومبا إذا كان يتعني تطبيق األحكام اخلا وحلسن احلظ فإن . �ارم بشكل التكاليفعلى اللجنة تتعلق 
ا كان �غرياً. التبليغ عن شبكا اتعدد احلاالت اليت سددت فيها اإلدارات فواتريها متأخرة وطلبت من اللجنة إعادة إدراج بطاق

  االعتبار. يف ويف كل هذه احلاالت كانت اللجنة قد وافقت على استمرار وضع الشبكات
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التساق السيد بيسي وأكد  9.5 حالة على  مجيع الطلبات السابقة على أساس كل  يف وقد ُنظر .أن اللجنة ينبغي أن تتسم 
خر بسبب مشاكلةاحلاضر حدة كما مت قبوهلا على أساس ُحجج حمددة. ويف احلالة   ، كانت الشبكة حقيقية ولكن السداد 

 .USOBO-12A  عادة إدراج بطاقة التبليغ عن الشبكة الساتليةوينبغي للجنة قبول طلب اإلدارة  .اإلجراءات املالية الداخلية  يف
  السجل األساسي الدويل للرتددات. يف االحتفاظ ببطاقة التبليغ ينبغيرأيه  ويف

لبلدان النامية وكانت تدور غالباً حول مشاكل  د سرتيليتسالسي وذّكر  10.5 ن احلاالت السابقة كانت تتعلق بشكل عام 
ملشكلةUSOBO-12Aحالة الشبكة الساتلية   يف غري أنه .بريدية وأعرب  .، انقضى أكثر من ستة أشهر قبل أن تبلغ اإلدارة املكتب 

دد  ستنشئلشبكة، اعادة إدراج بطاقة التبليغ عن عن قلقه من أن اللجنة،  ا ستضطر إىل للمجلس  482  قرراملسابقة  املوافقة وأ
رمبا بعد عام أو عامني من إلغاء املكتب لبطاقات التبليغ. وقد ترى اإلدارات أن مفهوم  إدراج بطاقات التبليغطلبات إعادة  على

ن السداد" ال معىن له. وذكّ   يف "التأخر قرير ت  يف قد أُبلغ لالجتماع السادس والستني للجنة USOBO-12Aإلغاء الشبكة الساتلية ر 
� أثر إعادة  ت املتحدة. ويتعني على اجمللس أن يفح  دراج بطاقة التبليغإاملدير وأنه مل يكن هناك أي رد فعل من جانب إدارة الوال

  على اإلدارات األخرى.
اس كل حالة على هذه املسائل على أس  يف السيد بيسي من أنه يتعني على اللجنة النظر هعلى ما قال السيد تريانفق اوو   11.5

� املعلنة ولذلك فإنه  اخلدمة  يف وضعتحدة. ويبدو أن الشبكة قد  رغم ذلك فإنه أنه ينبغي اإلبقاء عليها. و  يرىوفقًا للخصائ
  .للمجلس 482 قرراملد يهدد قلقه من أن هذا القرار من جانب اللجنة ق يف يشارك السيد سرتيليتس

 نه قد مت االمتثال لألحكام التنظيمية، وأن الشبكة كانتعلمًا أن املكتب قد أحاط اللجنة  إىل السيد كويفوأشار   12.5
  الشبكة.  السداد بسبب مشاكل حماسبية مالية. وكان من رأيه أنه ال ينبغي إلغاء  يف اخلدمة وأن الفاتورة قد مت سدادها رغم التأخر  يف

ر عكسية مباشرة على اإلدارات. ومع ذلك، فإنإىل أن جيانيت السيدة وأشارت  13.5  ه يبدو يف هذه احلالة عدم وجود أي آ
ت املتحدة. وقالت  USOBO-12Aالساتلية  إلغاء الشبكة لوال يف  اإلدارة  قبول طلبإذن  على اللجنة نه يتعنيإسيلحق الضرر 

�ة   .هذه احلالة اخلا
حلالة احلاضرة أمهية  السيد هوان وأكد  14.5 لسيدة جيانيت نظراً نه يتفق مع اإاحرتام املواعيد النهائية ولكنه قال فيما يتعلق 
  .نه لن يكون هناك أي أثر سليب على اإلدارات األخرىأل

لن  USOBO-12Aاخلتام أن إعادة إدراج بطاقة التبليغ عن الشبكة الساتلية   يف اللجنةتذكر أن  السيد بن محاد واقرتح  15.5
  .يكون هلا أثر سليب على اإلدارات األخرى

مرحلة   يف الواقع  يف ال تزال USOBO-12Aأن الشبكة الساتلية اللجنة علمًا  رئيس دائرة اخلدمات الفضائيةأحاط   16.5
  .وقت سابق يف كما أشري  اخلدمة يف التنسيق ومل توضع بعد

  .غري أساس املناقشةأن املعلومات املصححة تُ  الرئيس والحظ  17.5
الشبكة  نإعادة إدراج بطاقة التبليغ عنتيجة املكتب عن الشبكات األخرى اليت ستتأثر السيد سرتيليتس  وسأل  18.5

  .USOBO-12A الساتلية
لشبكات اليت  رئيس دائرة اخلدمات الفضائية وقدم 19.5 املوقع   يف 12A-USOBOالشبكة  يتعني عليها التنسيق معقائمة 
51,5o  ذه الشبكات ُقّدمت بعد طلب �ة  . والحظ أن بعض هذه الشبكات 12A-USOBOشبكة الشرقاً ألن طلبات التنسيق اخلا

  وأنه قد يَثُبت أن التنسيق معها �عب. USOBO-12Aيقع قريباً من الشبكة 
قتها مواف  يف نه ال توجد أسباب تستند إليها اللجنةإقال فإدارة،  17أن القائمة تضم حوايل إىل  السيد سرتيليتسوأشار   20.5

ت املتحدة أن و ُقرب انعقاد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية، اقرتح أن ترفض اللجنة ذلك الطلب لونظراً  .على طلب إدارة الوال
  .تعرض اإلدارة املسألة على املؤمتر
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تقرتح   مل  أوخيار طرح املسائل على املؤمتر، سواء اقرتحت ما يكون أمامها إىل أن اإلدارات دائمًا  السيد ماجنتا وأشار  21.5
  تطبيق القواعد واللوائح. يف تتمثلمهمة اللجنة و . اللجنة هذا النهج

ابقة قد عربت اته الساخلدمة سيؤدي إىل مشاكل خطرية، وأن تعليق  يف وضعتأن إلغاء شبكة  إىلالسيد بيسي وأشار   22.5
مرحلة التنسيق، فإنه يرى أن تطبق اللجنة   يف ال تزال USOBO-12Aنه قد اتضح أن الشبكة الساتلية إوحيث  .عن هذا الشاغل

  ممكن. لوائح الراديو بشكل �ارم، وترتك للمؤمتر مهمة إعادة إدراج بطاقة التبليغ عن الشبكة إذا رأى أن ذلك
  اإلجرائية. مع املتحدثني الذين سبقوه على أنه يتعني على اللجنة تطبيق لوائح الراديو والقواعد السيد بن محاد واتفق  23.5
االفهم على أساس  USOBO-12Aاإلبقاء على الشبكة الساتلية  كان يؤيدحني    يف نهإ السيد كويف وقال  24.5 اخلدمة،   يف أ

ت امل وإلغاءنه يتعني على اللجنة تطبيق األحكام بطريقة �ارمة فإنه يشعر اآلن  رة املسألةالشبكة. وتستطيع إدارة الوال  تحدة إ
  املؤمتر. يف

اقة اخللوص إىل أنه ميكن املوافقة على إعادة إدراج بط تتجه إىلوقت سابق أن اللجنة   يف بدى هنإ السيد هوان قالو   25.5
غري أنه ظهر من  .على أساس أن هذا القرار لن يكون له أي أثر على اإلدارات األخرى USOBO-12Aة التبليغ عن الشبكة الساتلي

سمح ية لوائح الراديو أو القواعد اإلجرائي  يف إدارات أخرى ستتأثر. وال يبدو أن هناك ُحكماً هناك القائمة اليت قدمها املكتب أن 
اك ارة أن تعرض حالة على املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية، غري أنه ليس هنإلبقاء على الشبكة. ومن الواضح أنه حيق ألي إد

  ما يدعو اللجنة إىل أن تشجع أي إدارة على أن تفعل ذلك.
قرار  لىعنه، من حيث املبدأ، ال ينبغي أن يؤثر توقيت انعقاد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية إ جيانيت السيدة وقالت  26.5
ن اللجنة سبق أن وافقت على طلبات مماثلة من اإلدارات وقالت . اللجنة ارستها ن قرارها احلايل ينبغي أن يتفق مع ممإوذّكرت 

كل   يف لةها تتصور أنه كان ميكن إعداد قائمة تنسيق مماثلكنا مل تدرس مجيع احلاالت السابقة دراسة متعمقة، و إالسابقة. وقالت 
ا ال مرة.    .USOBO-12Aعدم إلغاء الشبكة الساتلية  تؤيدوأشارت إىل أ
لنسبة للجنة أن يهلما طبيعة عامة،  سؤالني السيدة ويلسونوطرحت   27.5 تعلقان مبمارسة اللجنة. أوًال هل من املعتاد 

ملسألة، فهل حيق ألعضاء اللجنة من هذه ال نياً إذا كانت شبكات البلدان األخرى معنية  � نشاط التنسيق؟ و  لدان املشاركةبتفح
  املناقشة؟ يف

لتفصيل، ولكنها عملت فقط على التحقق مما إذا    يف ن اللجنة مل تنظرإ الرئيس وقال  28.5 شبكات انت كمسألة التنسيق 
عضاء اللجنة املشاركني ثرت. وفيما يتعلق  مل أن يتوخى أعضاء البلدان اليت تتأثر ش  يف أخرى قد  ا احلذاملناقشة، فإنه   ربكا

  شة.املناق يف . فلو منعهم من الكالم، مع وجود عدد كبري من الشبكات، فقد ال يتبقى أحد ليشاركمتعليقا يف
لشبكة الساتلية   يف أن تؤجل اللجنة النظر السيد خريوف واقرتح  29.5 إىل اجتماعها  USOBO-12Aاملسألة احلساسة املتعلقة 

ت املتحدة حول إمكانية من شأن ذلك أن يتيح الوقوأضاف أن القادم.  نسيق طلب ت تقدميت للحصول على آراء إدارة الوال
  جديد للشبكة.

املشكلة يتعلق  ن لبإاحلل الوسط الذي اقرتحه السيد خريوف، حيث   يف اللجنة على النظرالسيد سرتيليتس وحث   30.5
ت. ونظراً  لشبكة اقد أُلغيت قبل حوايل ستة أشهر، فإن إعادة إدراج بطاقة التبليغ عن  USOBO-12Aن الشبكة الساتلية ألألولو

  .للمكتبمشاكل  يؤدي إىلقد 
ردًا على مالحظات السيدة جيانيت، معلومات عن احلاالت املماثلة السابقة لتمكني اللجنة من  ،السيد بيسيوطلب   31.5

ا. وبقدر ما ي أي  يف سببيتن ل إدراج بطاقة التبليغكان دائماً ما يؤكد للجنة أن إعادة   ذكر، فإن املكتبتالتأكد من اتساق قرارا
  مشاكل للشبكات األخرى.

 تقام 2006  حالة منذ عام 14وثيقتني إضافيتني لإلحاطة: حتصر واحدة منهما  رئيس دائرة اخلدمات الفضائيةوقدم   32.5
الدفع مبوجب  نظرًا لعدم ة التبليغ عن شبكة كان املكتب قد ألغاهاعادة إدراج بطاق، ما فيها اللجنة، بناًء على طلب من إدارة
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�يل؛ وتتضمن األخرى 482املقرر  لنسبة   يف عن نظر اللجنة تفا �بح املدار الثابت  اآلن أكثر ازدحاماً  ألرضإىل اكل حالة. وقد أ
ل من الصعب مقارنة قائمة الشبكات كل درجة، األمر الذي جيع  يف ، حيث توجد أكثر من شبكة واحدة2006عام   يف مما كان
لقوائم املماثلة  يف املتأثرة هولة احلاالت السابقة. غري أن إلغاء أي شبكة، بشكل عام، جيعل التنسيق أكثر س  يف احلالة احلاضرة 

�ة  ا على أساس كل حالة على حدة، وتعاملت مع كل حالة وفقاً لظروفها اخلا للشبكات املتبقية. وأضاف أن اللجنة اختذت قرارا
عاد لطبالتبليغ ةإدراج بطاقة ودون أن تنشئ سابقة. وقد وافقت اللجنة حىت اآلن على كل طلب يتعلق  ع، فإن هناك حاالت . و

لغاء الشبكة دون أن تقدم اإلدارة املعنية طلباً  خر فيها السداد وقام املكتب  ن شبكتها رغم عادة إدراج بطاقة التبليغ عأخرى 
  الحق. وقت يف سداد الفاتورة

لشبكات اليت أُلغيهناك أن السيد سرتيليتس والحظ   33.5 تقرير   يف ُعّممت سداد الفواتري قد  يف ت بسبب التأخرقائمة 
الشبكة ن ع إدراج بطاقة التبليغاملدير املقدم إىل كل اجتماع من اجتماعات اللجنة. وعرب عن قلقه من أنه إذا ما أعادت اللجنة 

ا قد تطلب إعادة USOBO-12A الساتلية ً من اإلدارات اليت ألغى املكتب شبكا   .اقة التبليغ عنهاإدراج بط، فإن أ
  .USOBO-12A احلاالت السابقة أي حالة مماثلة حلالة الشبكة الساتلية يف عما إذا كانت توجد السيد كويفوسأل   34.5
ً من الشبكات إ رئيس دائرة اخلدمات الفضائيةوقال   35.5  تكن  مل) املخططة أو غري املخططة اخلدمات  يف سواء(ن أ
(إسبانيا)  OPTOS  شبكةاخلدمة إال   يف . ومل توضعإدراج بطاقة التبليغة املعنية إعادة اخلدمة عندما طلبت اإلدار   يف
  مباشرة. الشبكة عادة إدراج بطاقة التبليغ عن(تركيا) بعد قرار اللجنة  GOKTURK-1 شبكةو 

 لى اللجنةاحلالة املعروضة عحاالت سابقة متاثل هناك ن املعلومات اليت قدمها املكتب توضح أن إ السيد ماجنتاوقال   36.5
ت يف   املتحدة. الوقت الراهن. وقد غري رأيه بسبب هذه املعلومات ويرى اآلن أنه ينبغي للجنة املوافقة على طلب إدارة الوال

ذه السرعة، إالسيد سرتيليتس وقال   37.5 نه استعرض املعلومات املقدمة من املكتب ولكنه ليس على استعداد لتغيري رأيه 
ا مل تتلق الرسالة التذكري  د أن الحظ وجود اختالفات بني احلاالت.بع بوا غينيا اجلديدة  ية اليت وعلى سبيل املثال، أفادت إدارة 

االعتبار أن   يف حالة أوكرانيا، وضعت اللجنة  يف وكمثال آخر، أرسلها املكتب بشأن املوعد النهائي لدفع الفواتري ذات الصلة.
ول   عقداً لشراء ساتل. أبرمتأوكرانيا قد  نأوكرانيا، وأ يف شبكة ساتلية وطنية الطلب يتعلق 

عض قرارات ب. وأضاف أن قرارات اللجنة  يف أكد أمهية االتساق، فاملعلومات املقدمة من املكتبإىل  السيد هوان وأشار  38.5
 ،األولوية من حيثذلك، و  وعلى الرغم من .قد نصت على أنه ال يوجد أي أثر سليب على أي شبكة أخرىكانت اللجنة السابقة  

  اكتسبتها من إلغاء أي شبكة. كانت قدفإن شبكات أخرى ستفقد أي ميزة  
يتعلق   لة فيماأوضحت املسأ واليت عن احلاالت السابقةاليت قدمها علومات امللمكتب على الشكر ل السيد بيسي ووجه  39.5

ألثر على الشبكات األخرى �ة  بوا غينيا اجلديدة، فإن اللجنة أعادت  .بصفة خا الشبكة على  يغ عنإدراج بطاقة التبلويف حالة 
ر سلبية على الشبكات الساتلية اإلسرائيلية. وقد تعاملت اللجنة مع احلاالت السابقة على أساس كل حالة على  الرغم من وجود آ

لشبكة الساتليةاحل  يف كل حالة قبول طلب اإلدارة. أما  يف وقررت اللجنة .حدة لن يكون ف USOBO-12A  الة احلاضرة املتعلقة 
  عمل اللجنة إذا رفضت إعادة إدراج بطاقة التبليغ عن الشبكة. يف هناك اتساق

ج يقوم على التعاملمن رغم أشار إىل أنه على الالرأي. و   يف مع السيد بيسي السيد كييب واتفق  40.5 مع كل حالة  أن اختاذ 
التساقعلى حدة ال ينش  ،اعها الثامن واخلمسنياجتم  يف . وُأحيطت اللجنة علماً،عملها  يف ئ سابقة، فإن اللجنة ينبغي أن تتسم 

لنسبة  دارة إسرائيل. ويف احلالة إلن إعادة إدراج بطاقة التبليغ عن الشبكة الساتلية لبابوا غينيا اجلديدة سيجعل التنسيق �عبًا 
لشبكا لشبكة USOBO-12A الشبكة ت اليت جيب تنسيقها معاحلاضرة، هناك قائمة  . غري أن املعلومات املتعلقة 

ثرت أي إدارة اجملال العام على ا  يف كانت  USOBO-12A  الساتلية  عادة إدراج بطاقة التبليغ عنإلنرتنت، وإذا ما 
ا كانت ستعرض مشكلتها على اللجنة، كما فعلت إسرائيلUSOBO-12A  الشبكة بوا غينيا اجلديدة  يف ، فإ �  .حالة  وميكن التخل

ت ن توافق اللجنة على طلب إدارة الوال ر على الشبكات األخرى من خالل التنسيق. وأو�ى    املتحدة. من أي آ
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الشبكات   أن مجيع مشرية إىلالشكر للمكتب على تقدميه معلومات عن احلاالت السابقة، جيانيت  ةالسيد ووجهت  41.5
داً من حالة يمماثلة حلاالت سابقة، بل كانت أقل تعق USOBO-12Aحالة الشبكة الساتلية أن  وأضافتة التنسيق. مرحل يف كانت

ا السابقة،  لجنة أن توافق على الطلب نه ينبغي لإقالت فبوا غينيا اجلديدة، كما أوضح السيد بيسي والسيد كييب. وكررت تعليقا
ت املتحدة   بتعمق لتأكيد . وقد نظرت اللجنةUSOBO-12Aعادة إدراج بطاقة التبليغ عن الشبكة الساتلية املقدم من إدارة الوال

ا استوفت متطلبات النظر يف املسائل احلالةهذه  يف لتايل ميكن اعتبار أ   على أساس كل حالة على حدة. و
ت املتحسداد الفواتري. واقرتح إ  يف النتائج اخلطرية للتأخر السيد خريوفوأكد   42.5 دة للتنسيق مع حة الفر�ة إلدارة الوال

ائياً حول إلغاء الشبكة الساتلية    القادم. اجتماعها  يف USOBO-12Aالشبكات املتأثرة وأن تتخذ اللجنة قراراً 
  أن اإلدارات تنتظر قرارها. مشرياً إىلهذا االجتماع،  يف اللجنة على أن تتخذ قرارهاالرئيس وحث   43.5
قشتها اللجنةالسيد كويف وأشار   44.5 غى شبكة اجتماعها الثالث واخلمسني. وكان املكتب قد أل  يف إىل حالة أوكرانيا اليت 

 .ةوقت الحق وطلبت إدارة أوكرانيا إعادة إدراج بطاقة التبليغ عن الشبك  يف أوكرانيا لعدم سداد الفاتورة. مث مت سداد الفاتورة
ن وقربص ووافقت اللجنة على هذا الطلب، لجنة، فلم احلالة املعروضة حاليًا على ال  يف أما .على الرغم من اعرتاض إداريت اليو

. ولذلك فإنه يؤيد املوافقة على الطلب USOBO-12Aتعرتض أي إدارة على إعادة إدراج بطاقة التبليغ عن الشبكة الساتلية 
ت املتحدة. وميكن للجنة أن تطلب الد إىل  الساتل، ولكن سيؤدي ذلك لتصنيعليل على وجود عقد املقدم من إدارة الوال

�دار قرار اللجنة.  يف التأخر   إ
تُتخذ  هذه املعلومات. وينبغي أن ال تتناولأن العقود حتتوي دائمًا على معلومات سرية وأن اللجنة  الرئيسوالحظ   45.5

  قرارات اللجنة على أساس املعلومات املتاحة املوثوق به.
ا السابقة، واملعلومات اليت توفرت وروح التعاون. إ السيد تريانوقال   46.5 ن اللجنة تقرتب من توافق لآلراء على أساس قرارا

�ة السيد كويف، توقد استمع إىل امل ت بطل املتعلقةاحلالة احلاضرة   يف هأن وأشار إىلحدثني الذين سبقوه، وخا ب مقدم من إدارة الوال
أخرى أي شواغل. ويف ضوء هذه احلالة، فإنه يرى أنه يتعني على اللجنة إعادة إدراج بطاقة التبليغ عن الشبكة إدارة  مل تثر أياملتحدة، 
ري أن حتث اإلدارات على سداد الفواتينبغي للجنة وأضاف أن اأقرب وقت ممكن.   حىت ميكن التنسيق يف USOBO-12A  الساتلية

� حاالت ال  ب عن أمله يف. وأعر للمجلس 482 قرراملالوقت احملدد مبوجب   يف   السداد.  تأخر يفأن تتناق
لنسبة لإلدارات وأن ق ،عن معىن مصطلحي "مماثل" و"أثر سليب" السيد هوانوسأل   47.5 ن األولوية هلا أمهيتها  راراً مسّلماً 

� احلاالت السابقة بتعمق لتأشار إىل أنه و  .من اللجنة سيغري أولوية التنسيق حلالة ذا كانت متاثل اإقرير سيكون على اللجنة فح
ر السلبية على اإلدارات األخرى. واقرتحماحلاضرة و  ت اآل ملتأثرة احلالة احلاضرة، أن تطلب اللجنة آراء اإلدارات ا  يف قارنة مستو

لشبكة الساتلية و   .USOBO-12Aجيل قرارها املتعلق 
حرك الفلسفية ملعىن مصطلحي "مماثل" و"أثر سليب" لن تنتهي. فعامل الشبكات الساتلية الذي يت املناقشةن إ الرئيس قالو   48.5

ن ظرًا ألنبسرعة كبرية حيتاج إىل قرار من اللجنة. وتوضح املعلومات املقدمة من املكتب أن احلالة احلاضرة مماثلة حلاالت سابقة، 
ت اإلدارات ستتغري كلما أُلغيت شبكة. وأشار  ت على املستوى الداخليأولو   التنسيق. دعن إىل أنه ميكن تعديل األولو

إىل أن اإلدارات لن يكون لديها أي سبب للشكوى إذا كانت تتوقع من اللجنة تطبيق لوائح الراديو السيد هوان وأشار   49.5
سيس قرارها على سابقة.   والقواعد اإلجرائية على حنو �ارم بدًال من 

ج النظرسي السيد بيوأكد   50.5 رات مل يتوقع أي شكاوى من اإلدا. وقال إنه كل حالة على حدة يف أن اللجنة انتهجت 
، حل من األحوال على أي حال ،ألنه سيتعني USOBO-12Aإذا ما قررت اللجنة إعادة إدراج بطاقة التبليغ عن الشبكة الساتلية 

بوا غينيا اجلديدة  تتقدم أي   لجنة، ملالمثًال، حيث وردت شكوى من إسرائيل قبل مناقشة املشاكل من خالل التنسيق. ويف حالة 
بوا غينيا اجلديدة ألن اإلدارات املعنية كان عليها التنسيق.  إدارة بشكوى بعد قرار اللجنة إعادة إدراج بطاقة التبليغ عن شبكة 

  معها. للجنة اليت ستتعامل، فإنه ميكنها عرض املسألة على االلجنةحالة عدم رضا أي إدارة عن قرار  ويف
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بشكل  USOBO-12A  ربر إعادة إدراج بطاقة التبليغ عن الشبكة الساتليةحجة تنه مل يسمع أي إ السيد سرتيليتسوقال   51.5
اإلدارة حىت  حني مل ترد  يف لشكل الصحيح، لفعلوالقواعد اإلجرائية. وقد تصرفت اللجنة للمجلس  482 قررامل يتعارض مع

إلضافة إىل ذلكفيها اليت ذكرت  2014يوليو   يف على رسالة املكتب املؤرخة 2014  ديسمرب الة فإن ح ،أن الشبكة قد أُلغيت. و
قشت اللجنة احلاالت السابقة. ورمبا كانت إدارات متعددة معنية �عوبةالتنسيق احلاضرة أكثر  هذه   يف من تلك اليت نشأت عندما 

حلصول على موقع مداريماأل ، أن 2015  وحيد. وسيكون من املؤسف، عشية انعقاد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ، 
  والقواعد اإلجرائية.للمجلس  482 قرراملمع  يتعارضتتخذ اللجنة قراراً 

ت املتحدة يفإالسيد كويف وقال  52.5   يبدو.  سليمة فيما 2014ديسمرب  12  يف ةاملؤرخ رسالتها  ن األسباب اليت قدمتها إدارة الوال
ة للتعامل اللجنة يستمع إىل مناقشتها، أنه ال توجد طريقة دقيق  نه قد أدرك، بصفته عضواً جديداً يفإالسيد بن محاد وقال   53.5

جتاه املوافقة على إعادة إدراج بطاقة التبليغ عن الشبكة الساتلية  على  USOBO-12Aمع هذه احلاالت. ويبدو أن اللجنة تتحرك 
جاً يقوم على النظر يف  . ومع ذلك فإن اللجنة كانت يفالسابقةاحلاالت   النظر يفأساس  كل حالة   نفس الوقت تتخذ فيما يُفرتض 

ت املتحدة، فإنه يؤكد أن اعتبارها أي   يتعني على اللجنة أيضاً أن تضع يف هعلى حدة. وعلى الرغم من تعاطفه الكامل مع إدارة الوال
ر سلبية    .USOBO-12A  ميكن أن تعاين منها أي إدارات أخرى نتيجة إعادة إدراج بطاقة التبليغ عن الشبكة الساتليةآ

تماد على االع  يف اللجنة للمرة األوىل، وأنه يرغبحيضر جلسات نه، شأنه شأن السيد بن محاد، إالسيد هوان وقال   54.5
املوافقة على طلب   يف اضرة مماثلة حلاالت سابقة. ورغم ذلك فإنه جيد �عوبةخربة الرئيس واملدير، اللذين أكدا للجنة أن احلالة احل

ت املتحدة رتياح املواعيد وأشار إىل أن  .إدارة الوال نه ميكنها أن تتجاهل  ا ستعطي البلدان اإلحساس  اللجنة لو فعلت ذلك، فإ
دة عبء العمل امللقى على عاتق  التبليغ  تا، اقرتح أن توضح اللجنة معايري إعادة إدراج بطاقباملكتالنهائية للسداد. ولتفادي ز

  وقت متأخر. يف عن الشبكات عند سداد الفواتري
لصعوبة و  ،السيدة جيانيتووافقت   55.5 لكنها رداً على تعليقات السيد سرتيليتس، على أن تنسيق الشبكات الساتلية يتسم 
رة واحلاالت احلاالت السابقة. وهي ال ترى أي فرق بني احلالة احلاض  يف من الصعوبةاحلالة احلاضرة ليست أكرب   يف ن الصعوبةإقالت 

ستثناء أن السداد قد مت ً كافية ملعاملة خمتلفة. و  .وقت متأخر إىل حد ما  يف السابقة  كانت   رمباوكان من رأيها أن ذلك ال يوفر أسبا
ا ستكون2015  ؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامآخر حالة من هذا النوع قبيل انعقاد امل  يف اللجنة تنظر موقف خطري  يف ، وأ

  .USOBO-12A عادة إدراج بطاقة التبليغ عن الشبكة الساتليةيفتقر إىل االتساق إذا مل تقم 
سيق وأن فرتة مرحلة التن  يف ن مجيع احلاالت السابقة، وفقاً للمعلومات املقدمة من املكتب، كانتإالسيد ماجنتا وقال   56.5

ت املتحدة الفاتورة من شهرين إىل مخسة  التأخر من املوعد احملدد إىل السداد كانت لشبكة او أشهر. وقد سددت إدارة الوال
حلاضرة عن احلالة ا  يف كثري من احلاالت السابقة، وكذلك  يف شبكة حقيقية. وقد نتجت حاالت التأخري USOBO-12A  الساتلية

بوا غينيا اجلديدة،عوامل إدارية، ميكن أ تُبد أي إدارة أي رد   مل ن يقع فيها أي بلد نتيجة اخلطأ. ويف احلالة احلاضرة، وخالفاً حلالة 
ت املتحدة  عادة إدراج بطاقة التبليغ عن الشبكة. وقد طلبت اللجنة دائماً من اإلدارات احرتام فعل للطلب املقدم من إدارة الوال

دارة أخرى، ومل تُ للمجلس 482 قررامل الة احلاضرة هي واحل .سئ أي إدارة استغالل إعادة إدراج بطاقة التبليغ عن شبكتها لإلضرار 
 االت الراديويةعرض املسألة على املؤمتر العاملي لالتصأن تقرارات اللجنة   يف الطعن  يف مماثلة حلاالت سابقة، وميكن ألي إدارة ترغب

�. وإذا 2015  لعام جها. أما  يف املؤمتر أن اللجنة قد أخطأت خل ت احلاضر فإنه الوق  يف املاضي فإنه ميكن للجنة عندئذ تغيري 
  حالة االتساق اليت هي عليها. يف يتعني على اللجنة االستمرار

اللجنة  ىإن احلالة احلاضرة ختتلف عن احلاالت السابقة بسبب الوقت الذي انقضى. ويتعني علسرتيليتس السيد وقال   57.5
خذ بعني االعتبار األثر السليب إل على اإلدارات األخرى اليت  USOBO-12Aعادة إدراج بطاقة التبليغ عن الشبكة الساتلية أن 

ا شاركت   .USOBO-12Aالشبكة الساتلية التنسيق على أساس قائمة أعدها املكتب مل تشمل  يف يفرتض أ
خري بني �دور قرار املكتبأ رئيس دائرة اخلدمات الفضائيةوأوضح  58.5 مية الدولية اجتماع النشرة اإلعال  يف نه قد حدث 

للرتددات اليت يصدرها مكتب االتصاالت الراديوية إللغاء بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية لعدم سداد الفواتري والتنفيذ الفعلي 
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ت املتحدة أثناء هذه املدة إىل أن الفاتورة سوف ُتسدد ، أشارت USOBO-12Aالشبكة الساتلية للقرار. وفيما يتعلق حبالة  إدارة الوال
�لة  وطلبت من املكتب عدم إلغاء بطاقات التبليغ. وعندما كان يُعرتض على أحد قرارات املكتب، كان املكتب يعلق عملية اإللغاء ملوا

لتايل، فإن  يف سيما  حبث املسألة ال يُنفذ حىت اآلن   مل USOBO-12A الشبكة الساتليةإلغاء  احلالة اليت قد تشارك فيها اللجنة. و
  املكتب.  الشبكة أثر على عمل إدراج بطاقة التبليغ عننتظار �دور قرار من اللجنة ولن يكون إلعادة 

حلاالت السابقة. السيد ماجنتاوسأل  59.5   عما إذا كان نفس املوقف �حيحاً فيما يتعلق 
 ة التبليغ عنإدراج بطاقحالة الطلب املقدم من إدارة إيطاليا، مثًال، إلعادة  يف إنهالفضائية رئيس دائرة اخلدمات وقال  60.5

ر   يف شبكة ستتأثر 15، كانت ALPHASAT TDP5الشبكة  كانت ستخفف   -  سواء كانت إجيابية أو سلبية -فرتة معادلة ولكن اآل
�بح التنسيق يتضمن م، أ أو حىت عدداً أكرب من الشبكات الساتلية. ولن يكون للتنسيق  40أو  30 أثناء التنسيق. ففي هذه األ

قصة إال أثر ضئيل. فإلغاء شبكة ما سيجعل تنسيقها أيسر بدرجة   طفيفة.  مع شبكة واحدة زائدة أو 
ت املتحدة ، مل ترد إدارة RRB15-1/3الوثيقة   يف على املراسالت املعاد نشرها إىل أنه، بناءً  سرتيليتسالسيد وأشار  61.5 الوال
زالة الشبكة 2014يونيو  12  يف على الرغم من أن قرار إلغاء الشبكة اُختذ 2014ديسمرب  12  يف إال . وسأل ملاذا مل يقم املكتب فوراً 

  امللغية من قائمة الشبكات اليت يتعني على اإلدارات التنسيق معها.
إلدارة  يف أن التأخري رئيس دائرة اخلدمات الفضائيةوأوضح  62.5 املعنية.  تنفيذ اإللغاء كانت له �لة مبوارد املكتب، وليس 

لنشر. وأضاف  أن إلغاء شبكة  ملديراففي ظل املوارد احملدودة، يعطي املكتب األولوية لتلبية املواعيد النهائية التنظيمية املتعلقة 
لنسبة للمكتب. ذلك أن موارد املكتب شحيحة، و   ال يبدو أنه من حسن استخدام هذه املوارد اخلوضيعين الكثري من العمل 

لغاء الشبكة. يف   اإلجراءات املضنية إللغاء شبكة مع وجود احتمال كبري ألن تنقض اللجنة قرار املكتب 
لغاء شبكة بسبب التأخر سرتيليتسالسيد  وقال 63.5 ائي" وفقًا   يف إن قرار املكتب   482  لمقررلالسداد هو قرار "

ائياً" للجنة. أن ينقض قرارًا " مؤمتر العاملي لالتصاالت الراديويةوجيوز للجنة أن تنقض هذا القرار، متامًا كما ميكن لل. للمجلس
المتنان للقدر اهلائل  USOBO-12Aلشبكة الساتلية بداية األمر، إحالة القرار املتعلق   يف وكان من رأيه، إىل املؤمتر. وهو يشعر 

تنفيذ إلغاء الشبكة،   يف زه املكتب مبوارده الشحيحة، ولكنه يؤكد على أنه، بصرف النظر عن الوقت املستغرقمن العمل الذي أجن
واليت تشري إىل الشبكات  2014يونيو  12القائمة اليت مت توزيعها بعد   يف USOBO-12Aالشبكة الساتلية مل يكن ينبغي أن تظهر 

  اليت يتعني على الشبكات الالحقة التنسيق معها.
حالة إزالة الشبكة من قائمة التنسيق، قد يُنظر إىل املكتب على أنه يُعّطل قرار اللجنة ألنه سيجعل   يف هنإاملدير وقال   64.5

  الشبكة أكثر �عوبة. إدراج بطاقة التبليغ عنإعادة 
  السابقة. احلاالت يف تنفيذ عمله نفس اإلجراءات اليت اتبعها يف إىل أن املكتب قد اتبع انيتالسيدة جي وأشارت  65.5
ري معقولة. وقد فعل قائمة التنسيق غ  يف اإلبقاء على شبكة ملغية  يف إن ممارسة املكتب املتمثلة سرتيليتسالسيد  وقال  66.5

د الشبكة بع إدراج بطاقة التبليغ عنذا وافق املكتب على إعادة . وإUSOBO-12Aالشبكة الساتلية  حالة  يف ذلك ملدة ستة أشهر
خرياً خلمس    سنوات. -أو عشر  -هذه الفرتة الطويلة، فإن احلالة التالية قد تتضمن 

لغاء السيد بيسي وأشار  67.5 من قاعدة  USOBO-12Aالشبكة الساتلية بطاقة التبليغ عن  إىل أنه نظرًا ألن املكتب مل يقم 
ته، فإن إعادة  لنسبة لإلدارات األخرى. ووفقًا لفهمه للمسألة، فإنه مي إدراج بطاقة التبليغ عنبيا كن الشبكة لن تغري التنسيق 

لغاء إحدى الشبكات لعدم السداد، املضي ُقدماً يف كيد من اللجنة  للمكتب، بعد اختاذه قراراً    لقراره.  تنفيذ اإللغاء دون أي 
هذا الفهم. وأشار على الرغم من ذلك إىل أنه حىت يتم االتفاق النهائي على  رئيس دائرة اخلدمات الفضائية أكدو  68.5

 ةقسم خاص من النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات، ستظل الشبكة ُمدرج يف اإلجراءات املعقدة اليت ينطوي عليها اإللغاء ونشرها
ت كشبكة "سارية". و   يف ن اإلدارة قد سددت الفاتورة وترغبقاعدة البيا عرض حالتها   يف يف هذه األثناء، إذا ما أُبلغ املكتب 

لشبكة ُمعّلقة لغاء الشبكة وإعادة   يف على اللجنة، حيتفظ املكتب  ت لتجنب عبء العمل املرتبط  دراج بطاقة إقاعدة البيا
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ثر على طلبات التنسيق الشبكة لن يكون له أ إدراج بطاقة التبليغ عندة ها. وهلذا السبب، يستطيع املكتب أن يعلن أن إعاالتبليغ عن
  الالحقة املقدمة من اإلدارات.

، أُبلغت USOBO-12A  الساتلية الشبكة إنه يتفهم تدابري املكتب ولكنه يعتربها غري متسقة. ففي حالةالسيد سرتيليتس  وقال   69.5
لغاء الشبكة. وكان ذلك قبل اجتماعني من اآلن، وملاجتماعها السادس والستني من خالل   اللجنة يف يرد أي اعرتاض   تقرير املدير 

) إىل أن مئات من طلبات التنسيق RRB15-1/2  االجتماع السابع والستني. وقد أشار التقرير املقدم من املدير هلذا االجتماع (الوثيقة  يف
ريخ اإللغاء، فإن ذلك سيالسنوات املاضية. وإذا كانت الشبكات ستظل ت  قد أُلغيت يف كون ؤخذ بعني االعتبار بعد ستة أشهر من 

من دواعي القلق. ويتعني على اللجنة أن تعمل على محاية السجل األساسي الدويل للرتددات. وحىت إذا كان األمر يتطلب وقتًا فعلياً 
ت، فإنه يتعني على املكتب أن يتبع اللوائح و    القواعد املطبقة.إلزالة الشبكة من قاعدة البيا

اآلراء على أنه ينبغي   يف ، فإنه يبدو أن هناك توافقاً سرتيليتسإنه على الرغم من اآلراء اليت عّرب عنها السيد  الرئيس قالو   70.5
� اللجنة إىل ما ت املتحدة. ولذلك، اقرتح أن ختُل   يلي: للجنة املوافقة على طلب الوال

خبصوص طلب إعادة إدراج بطاقة التبليغ عن الشبكة  RRB15-1/3الوثيقة   يف املقدمالتبليغ   يف "نظرت اللجنة بعناية  
اليت كانت قد أُلغيت من جانب املكتب لعدم دفع الفواتري ذات الصلة خالل املوعد النهائي.  USOBO-12A  الساتلية

)، فقد 2013  دورة اجمللس لعام(للمجلس  482قرر امل(من لوائح الراديو و  1.38.9وأشارت اللجنة إىل أنه طبقًا للرقم 
لغاء بطاقة التبليغ عن الشبكة الساتلية لدفع إدارة . ونظرًا USOBO-12A  تصرف املكتب بشكل سليم فيما يتعلق 

ت املتحدة الفواتري ة،   يف ، قررت اللجنة، على ضوء قرارات مماثلة2014سبتمرب  22  يف الوال املاضي بشأن حاالت مشا
عا ت املتحدة USOBO-12Aدة إدراج بطاقة التبليغ عن الشبكة الساتلية تكليف املكتب  .كما دعت اللجنة إدارة الوال

�لة بذل كافة اجلهود الستكمال يف واإلدارات الضالعة األخرى   التنسيق. عملية التنسيق إىل موا
ملواعيد النهائية، مبا   لدفع مبوج ذلك املواعيد  يف وشددت اللجنة على ضرورة التزام اإلدارات   482  ب املقرراملتعلقة 

  ".)2013 للمجلس (دورة اجمللس لعام
  على ذلك. واتفق  71.5

  )RRB15-1/6و RRB15-1/4(الوثيقتان  PALAPA-C4-Aحالة الشبكة الساتلية  يف النظر  6
س (رئيس دائرة اخلدمات الفضائية/شعبة النشر والتسجيل للخدمات الفضائية)قدم  1.6 اليت  RRB15-1/4  قةالوثي السيد ما

لغاء ختصيصات الرتدد للشبكة الساتلية  MHz 6 723-6 665النطاق   يف PALAPA-C4-A  طلب فيها املكتب من اللجنة أن تصدر قراراً 
حلالة على النحو الذي ُعرضت به يف 6.13  مبوجب الرقم � املعلومات األساسية املتعلقة  ، RRB15-1/4يقة الوث  من لوائح الراديو. وخل
ريخ وضع ختصيصات الرتدد للشبكة أّكدت إدارة إندونيسيا 2014مايو  9  قائًال إنه يف اخلدمة هو   يف PALAPA-C4-A  للمكتب أن 

الستناد إىل 2014  يونيو  23  ويفمن لوائح الراديو.  44B.11وفقًا ألحكام الرقم  2014  يناير  20 نه،  ، أبلغ املكتب إدارة إندونيسيا 
 PALAPA C2على منت الساتل  MHz 6 723-6 425و MHz 3 698-3 402  ومات املتاحة لعامة اجلمهور، قد تعذر العثور على النطاقاتاملعل

نفس املوقع  والحظ املكتب، أثناء حتقيقاته، أن إدارة إندونيسيا هلا ختصيصات مسجلة يف شرقاً. ◦150,5املوقع املداري   الذي يعمل يف
نه مل يتمكن   وأبلغ إندونيسيا، يف PALAPA-C4  للشبكة الساتلية MHz 6 663-6 425و 402 3-698 3  النطاقني  املداري يف نفس الرسالة، 

لرقم  أيضاً. PALAPA C2  من التحقق من وجود هذه النطاقات على منت الشبكة من لوائح الراديو، طلب املكتب من إدارة  6.13وعمالً 
. PALAPA-C4و PALAPA-C4-Aإندونيسيا أن تقدم ما يثبت استمرار تشغيل النطاقات املذكورة أعاله للشبكتني الساتليتني 

 PALAPA C2  على منت الساتل MHz 6 723-6 425و 402 3-698 3النطاقات ، أّكدت إدارة إندونيسيا وجود 2014  سبتمرب  23  ويف
، أبلغ املكتب 2014أكتوبر   2  . ويفMHz 6 665-6 425و 402 3-698 3النطاقات وقدمت الدليل على ذلك من خالل خريطة لرتددات 

ستمرار استخدام ختصيصا  PALAPA-C4و PALAPA-C4-Aالرتددات للشبكتني  تإدارة إندونيسيا أنه أحيط علمًا 
 MHz 6 723-6 665النطاق   يستطيع اعتبار أن ختصيصات الرتددات يف  ه الولكن MHz 6 665-6 425و 402 3-698 3  النطاقات  يف
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لشبكة الساتلية   فيما لرسالة املؤرخة   ُوضعت يف  قد PALAPA-C4-Aيتعلق  . ونظراً 2014  سبتمرب 23اخلدمة بناء على املعلومات امللحقة 
، طلبت إدارة إندونيسيا من 2014  ديسمرب 12  . ويف2014نوفمرب   12  لعدم ورود رد من إدارة إندونيسيا، أرسل املكتب رسالة تذكريية يف

لشبكة الساتلية  MHz 6 723-6 665  النطاق  املكتب عدم إلغاء ختصيصات الرتددات يف ا ختطط  PALAPA-C4-Aفيما يتعلق  نظراً أل
ا قد تعاقدت فعالً على تصنيع  2016موعد ال يتجاوز عام   الستخدام هذه التخصيصات يف ، 2014  ديسمرب 16  ساتل جديد. ويفوأ

من  49.11  وفقاً للرقم 2014  أكتوبر 31  اعتباراً من PALAPA-C4و PALAPA-C4-Aأبلغت املكتب بتعليق تشغيل الشبكتني الساتليتني 
يدها وضع ك يستطيع قبول  أبلغ املكتب إدارة إندونيسيا أنه، نظرًا لعدم وجود دليل، فإنه ال 2014ديسمرب   22  لوائح الراديو. ويف

من لوائح الراديو وأنه  44B.11وفقاً ألحكام الرقم  PALAPA-C4-Aللشبكة الساتلية  MHz 6 723-6 665النطاق   ختصيصات الرتددات يف
لغاء ختسيبلغ جلنة لوائح الراديو بعدم موافقة إدارة إندونيسيا.  صيصات ويف ضوء ما تقدم أعاله، طلب املكتب من اللجنة أن تصدر قراراً 

  الراديو.  من لوائح 6.13  وفقاً ألحكام الرقم PALAPA-C4-Aللشبكة الساتلية  MHz 6 723-6 665النطاقات   الرتددات يف
�ل كلمته الفتًا االنتباه إىل الوثيقة  2.6 ن إدارة إندونيسيا إىل مدير مكتب اليت حتتوي على خطاب م RRB15-1/6ووا

ا بصدد شراء ساتل جديد تعتزم إطالقه يف شرقاً،   ◦150,5  املوقع  يف 2016  ريخ ال يتجاوز عام  االتصاالت الراديوية تشري فيه إىل أ
، MHz 6 723-6 665  النطاق  ويغطي ختصيصات الرتدد يف 2014  أبريل 28  يف Space System/Loral LLCووّقعت بشأنه عقداً مع 

حيث ُتستخدم ختصيصات الرتددات هذه لعمليات التحكم عن بُعد وذلك إلكمال عمليات القياس عن بُعد 
خري خطة MHz 3 700-3 640  النطاق  يف . وأضافت إدارة إندونيسيا أن إلغاء ختصيصات الرتددات السالفة الذكر سيؤدي إىل 

 RRB15-1/6  . كما ذكر أن الوثيقةRRB15-1/4  الوثيقة  االعتبار عند النظر يف  يفشراء الساتل، وطلبت أن تضع اللجنة هذه األمور 
ا حتتوي على ملحق يف   .Space System/Loral LLCو PT BRI (Persero) Tbk �ورة جزء مقتبس من عقد بني تشري إىل أ

ة تتعلق  إىل معلومات ذات طبيعإن امللحق يشري رئيس دائرة اخلدمات الفضائية، قال السيد هوانورداً على سؤال من   3.6
حته للجنة وفقاً لقرار اللجنة سابقاً بشأن قضية مماثلة.   حبقوق امللكية، ولذلك ال ميكن إ

 PALAPA-C4و PALAPA-C4-A  طلبت تعليق تشغيل الشبكتني الساتليتني اإىل أن إدارة إندونيسي السيد بيسيوأشار   4.6
لنطاقات ال  من لوائح الراديو. ويف حني ميكن قبول ذلك الطلب فيما 49.11قم وفقاً للر  2014أكتوبر  31اعتباراً من  يت مت يتعلق 

لنطاقات اليت مل يتلق املكتب   يف تقدمي الدليل على وضعها النطاق على ذلك، أي  ليالً داخلدمة، فإنه ال ميكن قبوله فيما يتعلق 
MHz 6 723-6 665 ًى وضعهاخلدمة عندما طلبت املوافقة عل  يف بعدم وضع هذا النطاق األخري. وقد اعرتفت إدارة إندونيسيا ضمنا 

إذا مل يكن قد  49.11  . ولذلك، فهو ال يرى كيف ميكن أن توافق اللجنة على تعليق النطاق وفقًا للرقم2016عام   يف اخلدمة  يف
لنسبة جلميعاخلدمة وفقاً لألحكام التنظيمية املطبقة. كما أنه ال يرى ما مينع من ا  يف ُوضع النطاقات األخرى  ملوافقة على التعليق 

  اخلدمة وفقاً للوائح ذات الصلة.  يف املعنية، اليت كانت قد ُوضعت
إنه يشارك السيد بيسي فهمه. وقال إنه ال يرى أي خيار سوى أن توافق اللجنة على إلغاء  الرئيسوقال   5.6

  .MHz 6 723-6 665 النطاق
غراض ألإنه وفقًا لفهمه، فإن النطاق موضوع النقاش ُيستخدم للو�لة الصاعدة فقط  سرتيليتسالسيد  وقال 6.6

ت  التحكم عن بُعد إلرسال س من فقط من احملطة األرضية املعنية، وليسيصدر اإلشعاع  ألنعد. ونظرًا القياس عن بُ بيا
� املكتب على أساسها إىل أن النطاق احملطة الفضائية، ويف نطاق ضّيق للغاية، فقد سأل عن املعلومات اليت  خُل

  ُمستخدمًا.  يكن  مل
إن من وسائل التأّكد من استخدام النطاق من عدمه احلصول على و�ف للساتل  رئيس دائرة اخلدمات الفضائيةوقال   7.6

وجود نطاقات معينة على  . ومل تُثبت هذه املعلوماتPALAPA C2الذي يُزعم أنه ُيستخدم، وتوجد فعالً معلومات وفرية عن الساتل 
الساتل. ولذلك، طلب املكتب من إدارة إندونيسيا إيضاح املسألة. وقّدمت إندونيسيا معلومات جيدة عن استخدام مجيع النطاقات 

ستثناء  � املكتب إىل أن النطاق األخري مل يكن مستخدماً وأنه MHz 6 723-6 665النطاق املستفسر عنها  . وهلذا السبب، خل
  اخلدمة. يف إلغاؤه على أساس عدم وضعه ينبغي
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�يل أخرى عقب استفسار آخر من   8.6 قاً ، بشأن طلب التعليق املقدم من إندونيسيا وفسرتيليتسالسيد وأضاف تفا
ريخ  ◦150,5املوقع   يف اسُتخدم PALAPA C2، فقال إن الساتل 49.11  للرقم ريخ معني قبل نقله إىل موقع آخر. وكان  شرقاً حىت 

و�ف الساتل والرتددات   يف هذا النقل أسبق من التاريخ الذي طلبت فيه إندونيسيا بدء فرتة التعليق. ودفع ذلك املكتب إىل النظر
. MHz 6 723-6 665النطاق اليت يستخدمها، وأدى ذلك إىل قبوله حلقيقة أنه كان ميكن استخدام نطاقات معّينة، ولكن ليس 

  . 2016 دمة عن هذا النطاق من جانب إندونيسيا هي أنه سيتم تشغيله اعتباراً من عاموكانت املعلومات الوحيدة املق
ن املكتب تصرف على النحو الصحيح لسيد كييبوقال ا 9.6 لك طلب إلغاء ذ  يف احلالة احلاضرة، مبا  يف إنه مقتنع 

تعليق استخدام النطاق ألن شرط  . وأشار إىل أنه ال ميكن قبول طلبMHz 6 723-6 665النطاق   يف ختصيصات إندونيسيا
من أساليب عمل اللجنة (اجلزء جيم من القواعد  مكرراً  6.1مل يتحقق. ويف ضوء الفقرة  44B.11االستخدام املستمر وفقًا للرقم 

 سيادونيملحق الطلب املقدم من إن  يف اإلجرائية)، فإنه يتفهم أنه ليس مبقدور اللجنة أن تستخدم املعلومات السرية الواردة
  .RRB15-1/6 الوثيقة يف

إن امللحق حيمل عالمات واضحة تدل على سريته. وميكنه أن حييط اللجنة علماً  رئيس دائرة اخلدمات الفضائيةوقال  10.6
 ذلك  يف ، مبا2016عام   يف تشري إىل أن الرتددات سوف ُتستخدم نه حيتوي على نصوص مقتبسة من عقدٍ 

  اخلدمة الثابتة الساتلية للمراسالت العمومية. يف للو�لة الصاعدة MHz 6 723-6 665 النطاق
إنه بقدر ما يفهم املسألة فإن إندونيسيا طلبت تعليق مجيع النطاقات املخصصة للشبكتني  السيد بيسيوقال  11.6

C4-PALAPA وA-C4-PALAPA  حني أن الساتل   يف 2014أكتوبر  31اعتبارًا منC2 PALAPA شرقاً   ◦150,5  وقعقد نُقل من امل
لتايل، تثري احلالة موضوع النظر مشكلتني. فأوًال، كان ينبغي طلب تعليق مجيع النطاقات اعتباراً من2014  أكتوبر 21  يف  21  . و

نياً، ال ميكن تعليق  31وليس  2014  أكتوبر هو واضح.   اخلدمة أبداً كما  يف ألنه مل يوضع MHz 6 723-6 665النطاق أكتوبر؛ و
  .2014 أكتوبر 31و 21الفرتة بني  يف املفيد معرفة ما إذا كانت النطاقات األخرى قد اسُتخدمتومن 
لى اجتماعها السابع والستني: طُلب منها اإلبقاء ع  يف ن اللجنة كانت قد تعاملت مع حالة مماثلة الرئيسوذّكر  12.6

ا اجلزء من النطاق مل يكن قد اسُتخدم، فقررت إلغاء على معلومات مقدمة من املكتب، فإن هذ نطاق كامل، غري أنه بناءً 
  هذا اجلزء من النطاق.

رتح أن تتناول اجتماع سابق. واق  يف ذه املعلومات عن احلالة املماثلة اليت تعاملت معها اللجنة السيد خريوفورّحب  13.6
ي أثر على استخدام و�لة �اعدة لن يكون هلا أ، بشأن سرتيليتسوقت سابق السيد   يف اللجنة املسألة من الزاوية اليت اقرتحها

  الشبكات األخرى وتستخدم فوق األراضي الوطنية فقط.
 .اجتماعها السابق يف إن احلالة املعروضة على اللجنة اآلن ختتلف عن احلالة اليت تعاملت معها سرتيليتسالسيد  وقال   14.6

ية للحالة. ه إندونيسيا للنطاق موضوع النظر اآلن، وعلى اجلوانب التقنالرتكيز على االستخدام الذي ترغب في  يف وأعرب عن رغبته
إلضافة إىل ذلك، فإ  يف ووفقاً لفهمه للمسألة، فإن النطاق سُيستخدم نه يرى أغراض حمددة غري جتارية، وللتحكم عن بُعد فقط. و

كتب منها أمر يدعو إىل التساؤل. والحظ أن امل النظام موضوع النظر مع إلغاء نطاق آخر يعترب واحداً   يف أن قبول نطاقات معينة
حلالة، وقال إنه من املهم للجنة أن حتصل على مزيد من املعلومات التقنية  لقدرة على االطالع على معلومات سرية تتعلق  يتمتع 

  حول النظام املقرتح قبل اختاذ قرار.
اخلدمة أم   يف ة، بل تدور حول ما إذا كان نطاق قد ُوضعإن احلالة املعروضة على اللجنة ليست تقني الرئيسوقال  15.6

  يوضع.  مل
ا تؤّيد اآلراء اليت عّرب عنها السيد بيسي. السيدة جيانيتوقالت   16.6   إ
أن الو�لة  بطاقة تبليغها األ�لية عن الشبكة الساتلية إىل  يف إن إندونيسيا أشارت رئيس دائرة اخلدمات الفضائيةوقال   17.6

 وجد بشكل حمددت  اخلدمة الثابتة الساتلية للمراسالت العمومية. وعلى الرغم من أن هذه املصطلحات ال  يف ستخدمالصاعدة ستُ 
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 إطار لوائح الراديو، فإنه يرى أن من املعقول أن نفرتض أن االستخدام املقصود هو استخدام جتاري. وأشارت إندونيسيا كذلك يف
ستخدام املعلومات السوثيقتها املتأخرة إىل أن نطاقات   يف رية، الرتدد املعنية سُتستخدم لعمليات التحكم عن بعد. وفيما يتعلق 

 املستقبل على ساتل يُطلق  يف سُيستخدم MHz 6 723-6 665النطاق  قال إن إندونيسيا قدمت معلومات �رحية مفادها أن
لتايل فإن املكتب مل يستخدم أي معلومات سرية2016  عام  يف . وفيما فقته على نطاقات معينة ورفضه لنطاقات أخرىموا  يف . و

ىل توضيح املسألة مع إدارة اخلدمة، يسعى املكتب إ  يف يتعلق بتواريخ التعليق املطلوبة لتلك النطاقات اليت قُبلت بو�فها موضوعة
لغاء نطاق حمدد على أساس أنه مل اء الفرتة التنظيمية اخلدمة أثن  يف يوضع  إندونيسيا. والطلب املعروض على اللجنة يتعلق فقط 

  املطبقة. وليس هناك ما يدعو اللجنة إىل معاجلة مسألة تواريخ التعليق.
 اخلدمة، ووفقًا ملا ذكرت إدارة إندونيسيا، فإنه لن يوضع  يف إن النطاق موضوع النقاش مل يوضع الرئيسوقال   18.6
ا بذلك ستمد الفرتة التنظيمية ذات الصلة، وهو . وإذا قررت اللجنة عدم إلغاء الن2016اخلدمة قبل عام   يف طاق، فإ
  يتجاوز اختصاص اللجنة.  ما

ً ومم  يف إنه يؤيد متامًا جهود املكتب السيد هوانوقال   19.6 تثًال سعيه لإلبقاء على السجل األساسي الدويل للرتددات ُحمدَّ
ن املكتب قد طّبق أحكام لوائح الراديو على النحو الصحيح. ومع ذلك، فإن إندونيسيا بلد  وللوائح الرادي بقدر اإلمكان، وسلَّم 

�ة وموقع جغرايف حمدد مبعىن أنه يضم آالف اجلزر وجيعل نشر السواتل والتتبع والقياس عن بُ  د والتحكم عم ذو احتياجات خا
لغة األمهية له. ولذلك، فإنه مل إعطاء إندونيسيا مزيدًا من الوقت لتوضيح احلالة، وميكن حتليل احلالة من زاوية تقنية  أمورًا 

  للو�ول إىل حل.
إنه على الرغم من تعاطفه مع حالة إندونيسيا، فإن اللجنة مطالبة بتنفيذ أحكام لوائح الراديو على حنو  الرئيسوقال   20.6

نه جيب على أي إدارة تر  �ة أن تطلبها من امل  يف غب�ارم، مع التسليم  . تصاالت الراديويةؤمتر العاملي لالاحلصول على معاملة خا
  فاللجنة ليست ُخمَوَّلة مبنح متديدات للمواعيد النهائية التنظيمية أو التخفيف من تطبيق لوائح الراديو.

ستناد إىل سابقة قائمة للوائح الراديو واالتعليقات الرئيس. وأشار إىل أنه على اللجنة تطبيق األحكام ال السيد كييبوأيد   21.6
الستخدام الدقيق لنطاقات معينة، أو ما إذا كانت سُتستخدم لو�الت  حيثما يكون ذلك مالئماً. وال ينبغي أن تشغل نفسها 

ا إىل املعلومات املتوفرة هلا. وإذا كانت إندونيس  يف �اعدة أو و�الت هابطة، بل يتعني عليها االستناد ا تسعى إىل احلصول يقرارا
�ة، فإنه يتعني عليها أن تطلب ذلك من امل وائح الراديو على . وقد طبق املكتب لؤمتر العاملي لالتصاالت الراديويةعلى معاملة خا

  .MHz 6 723-6 665النطاق  يف النحو الصحيح وينبغي أن توافق اللجنة على طلبه إلغاء ختصيصات ترددات إندونيسيا
وفقاً  2015  إن اللجنة سرتفع تقريرها قريبًا إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام سرتيليتس السيد وقال  22.6
لقرار (Rev.WRC-07) 80  للقرار ، أشارت على وجه (Rev.WRC-03) 80، وذكر أن تقارير اللجنة السابقة إىل املؤمتر، املرفقة 

، مجلة أمور أخرى  يف جهودها الرامية إىل نشر األنظمة الساتلية. واقرتحت،  يف الناميةالتحديد إىل املشاكل اليت تواجهها البلدان 
صفة استثنائية اخلدمة، "حتديد الشروط اليت ميكن مبوجبها منح التمديدات ب  يف فيما يتعلق بتمديد احلدود الزمنية التنظيمية للوضع

لتايل، فإن النصوص التنظيمية أش للبلدان النامية عندما ال تكون قادرة على الوفاء مبتطلبات لفعل التاريخ التنظيمي...". و ارت 
ت. وكان السيد هوان قد أشار إىل املوقع اجلغرايف االستثنائي  إىل إمكانية منح هذه التمديدات للبلدان النامية اليت تواجه �عو

لباً نطاق موضوع النظر. ولذلك فإن اللجنة تواجه طرسالتها إىل االستخدامات احملددة لل  يف إلندونيسيا، كما أشارت إندونيسيا
م وينبغي أن تكون قادرة على الرد عليه بصورة إجيابية.   حقيقياً لبلد 

�ة للبلدان النامية، ولكن هذه التدابري ال 80على أن القرار الرئيس ووافق   23.6 تزال   حيتوي على إشارات عديدة إىل تدابري خا
قش   يف لسببموضوعاً للنقاش، وهذا هو ا نه كلما  أن اللجنة قد طُلب منها تقدمي املزيد من املدخالت وفقاً هلذا القرار. وذّكر 

املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية إمكانية منح متديدات للحدود الزمنية التنظيمية، عّربت بلدان كثرية عن ترددها. فعند اللجنة 
ال ختّفف أحكام لوائح  ا على املؤمتر العاتعليمات واضحة  ملي الراديو، حيث إنه من املسّلم به أنه ميكن للبلدان دائماً عرض حاال

  الراديو. كمربر لتخفيف أحكام لوائح  80لالتصاالت الراديوية. وال ميكن استخدام القرار 
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مية، متلك أنظماملدير وقال   24.6 ناطق اجملاورة امل  يف ة ساتليةإنه من املمكن أن نفرتض أن إدارات أخرى، مبا فيها بلدان 
م واحد على حساب بلدان أخرى.   150,5°للموقع  شرقاً ورمبا كانت املوافقة على طلب إندونيسيا متثل انتهاكاً للقواعد لصاحل بلد 

تقدم الدليل   ويف احلالة موضوع النظر، كانت النقطة الرئيسية هي أنه على الرغم من إرسال رسالتني من املكتب، فإن إندونيسيا مل
  .2016 اخلدمة، وأشارت بدًال من ذلك إىل أنه سُيستخدم اعتباراً من عام يف على وضع نطاق معني

ة احلاضرة، فإن احلال  يف إنه على الرغم من التعاطف الذي يشعر به هو وأعضاء آخرون من اللجنة مع إندونيسيا الرئيسوقال   25.6
� اللجنة إىل ماMHz 6 723-6 665النطاق   يف ختصيصات الرتدداللجنة ليس أمامها أي خيار سوى إلغاء    يلي: . واقرتح أن ختُل

الواردتني من مكتب االتصاالت  RRB15-1/6و RRB15-1/4الوثيقتني   يف التبليغات املقدمة  يف "نظرت اللجنة بعناية  
لغاء ختصيصات تردد الش  PALAPA-C4-A  بكة الساتليةالراديوية وإدارة إندونيسيا، على التوايل، فيما يتعلق 

  والتابعة إلدارة إندونيسيا. MHz 6 723-6 665النطاق  يف شرقاً  ◦150,5 املوقع يف
االعتبار عدم  يف من لوائح الراديو، ومع األخذ 6.13واللجنة، طبقاً لنتائج التحقيقات اليت أجراها املكتب مبوجب الرقم   

 يتعلق بنطاق الرتدد املعين، قررت إلغاء ختصيصات ترددات الشبكة تقدمي إدارة إندونيسيا ملعلومات إضافية فيما
  للرتددات. من السجل األساسي الدويل MHz 6 723-6 665نطاق الرتدد  يف PALAPA-C4-A الساتلية

لغاء التخصيصات املقابلة من السجل األساسي الدويل للرتددات وإحاطة إدارة إندونيسيا علماً    وكلفت اللجنة املكتب 
  "القرار. ذا

  على ذلك. واتفق  26.6
ا  سرتيليتسالسيد وقال   27.6 ذ تّواً حيث إن إدارة إندونيسيا قدمت الدليل على أ لغ إزاء القرار الذي اختُّ إنه يشعر بقلق 

لغة األمهية تتضمن رغم ذلك التشغيل لعدة دقائق  2016اعتباراً من عام  MHz 6 723-6 665نطاق الرتدد سوف تستخدم  ملهمة 
فقط كل يوم. ويتعني على اللجنة السعي إىل أن تعمل بطريقة إنسانية وبّناءة، وأن تبذل قصارى جهدها الستيعاب اإلدارات ذات 

�لة اللجنة ملكافحة السواتل املسجلة عل ه ينبغي هلا ى الورق فقط، فإناملشاكل احلقيقية على أساس كل حالة على حدة. ومع موا
. 80  لقرارذلك أحكام لوائح الراديو، بل أيضاً أحكام ا  يف أن تبذل قصارى جهدها للدفاع عن مشاريع السواتل احلقيقية، وال تطبق

  القرار الذي اختذته اللجنة.كان مضطراً إىل قبول ورغم ذلك فإنه  
سيما   لوائح الراديو، ملزمة بتطبيق لوائح الراديو على حنو �ارم، الأن اللجنة، بو�فها مسؤولة عن حفظ الرئيس وكرر   28.6

ن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية سوف يتخذ قراره فيما بعد، كما ملواعيد النهائية التنظيمية علماً  عدة   يف حدث  فيما يتعلق 
  متر.مناسبات سابقة، لصاحل اإلدارة إذا رفعت هذه األخرية املسألة إىل املؤ 

ريخ التعليق بفرتة  49.11  طلب تعليق شبكة ساتلية مبوجب الرقم  7 من لوائح الراديو ورد بعد 
  )RRB15-1/5أشهر (الوثيقة  6تزيد عن 

�كلما ُعّلق استخدام ،  49.11نه مبوجب الرقم  رئيس دائرة اخلدمات الفضائيةذّكر   1.7 ية فضائ حملطةتردد مسجل  ختصي
لى ستة أشهر فرتة ال تزيد ع  يف ولكن ممكنأقرب وقت   يف كتباملمسؤولة عن إعالم  املبلغةكون اإلدارة ألكثر من ستة أشهر، ت

ريخ بدء التعليق لرقم  .اعتباراً من  � الرتدد الذي سُيعلق 49.11ووفقاً للقاعدة اإلجرائية املتعلقة  ، حبث املكتب ما إذا كان ختصي
ريخ طلب التعليق أم ال � مستعمالً حىت  األساسي حىت وإن وردت  السجل  يف وعّدل مدة التعليق تبعاً لذلك وأبقى على التخصي

مل أن يوضح املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  � عليه احلكم. وقال إنه  معلومات التعليق بعد حد الستة أشهر الذي ن
  املسألة. 2015 لعام
ميكن   كل بساطة هو اإلحاطة علمًا بقرار املكتب. وأشار إىل أنه الأن املطلوب من اللجنة ب سرتيليتسالسيد وأّكد   2.7

لتعليق  �ة  � على ضرورة إرسال املعلومات اخلا للجنة أن توافق على قرار ينتهك بشكل واضح حكماً من أحكام لوائح الراديو ين
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ريخ استالم RRB15-1/5الوثيقة   يف احلاالت الواردة  يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر من بداية التعليق. أما  يف إىل املكتب ، فإن 
ريخ بدء التعليق. وسأل عما إذا كان يتعني تطبيق الرقم كثر من سنتني    .6.13 طلبات التعليق جتاوز 

نه على الرغم من اشرتاط التبلي  يف ن اللجنة تعاملت كثريًا مع هذه احلاالت، وسّلمتالرئيس وذّكر   3.7 غ عن كل مرة 
لتايل   يف التعليق ذا الشرط. و غضون ستة أشهر، فإن احلكم التزم الصمت إزاء اإلجراء الذي ينبغي اختاذه مع اإلدارات إذا مل تِف 

رة املشكلة 49.11  فإن الرقم لفعل إ ت. وكانت اللجنة كانت قد قررت  املؤمتر العاملي   يف مثال على قاعدة تنظيمية ختلو من العقو
أن يوافق   يف اجتماعها اخلامس والستني،  يف . وتتمثل املمارسة الراهنة، على النحو الذي قررته اللجنة2015عام لالتصاالت الراديوية ل

التساق ا، وذكر   يف املكتب على طلبات التعليق املتأخرة هذه ويلفت انتباه اللجنة إىل قراراته. وقال إن اللجنة ينبغي أن تتسم  إجراءا
  لألحكام.  ، حيث ال توجد إشارة أيضاً إىل عواقب عدم احرتام اإلدارات44B.11فقاً للرقم أن حاالت مماثلة قد تنشأ و 

ج ال يتم فيه االلتزام بلوائح الراديو. وهو يدرك أن املكتب  سرتيليتسالسيد وكرر   4.7 أنه ال ميكن للجنة أن تصادق على 
ملعلومات  ذه احلاالت، وأن اللجنة أحاطت علماً    فحسب.أبلغ اللجنة 

ا الرئيسوأشار   5.7   الراديو.  لوائح يف إىل أن اللجنة لن تقبل تعليقاً يتجاوز فرتة الثالث سنوات املسموح 
احلاالت السابقة، فإن املطلوب من اللجنة أن حتيط علماً   يف أنه، كما حدثرئيس دائرة اخلدمات الفضائية وأّكد   6.7

ن اللجنة مل تستطع49.11فقط بقرار املكتب الذي يُتخذ وفقاً للقاعدة اإلجرائية بشأن الرقم  ل مناقشتها للمسألة التو�  يف . وذّكر 
ج بديل. وردًا على استفسار من السيد  ت ، أوضح 6.13يتعلق بتطبيق الرقم  سرتيليتسإىل  أن املكتب طلب من إدارة الوال

ن التخصيصات وضعت ◦178املوقع   يف املتحدة توضيح استخدام ختصيصات ترددات معينة ة اخلدم  يف شرقًا وأنه كان مقتنعًا 
نه ميكن تفعيل تنفيذ الرقم2012  يوليو  27حىت  ذي نتيجة لإليضاح ال 6.13  ، ومن هنا فإنه كان ميكن قبول طلب التعليق. وذّكر 

  طلبه املكتب أو من خالل طلب يُقدم من إدارة أخرى.
لتعليق وثالث سنوات  49.11أن الرقم السيد هوان والحظ   7.7 يتضمن حدين زمنيني، مها ستة أشهر إلبالغ املكتب 

لة العامة املتعلقة إىل املشك 2015اخلدمة. وينبغي للجنة أن تلفت انتباه املؤمتر العاملي لالتصاالت لعام   يف إلعادة وضع الشبكة
جراءات املكتب ت مع اإلحاطة    معينة.  حاالت يف بعدم وجود عقو

  املؤمتر.  أن املشكلة متكررة، وهلذا السبب ينبغي للجنة نقلها إىل علمالسيدة ويلسون والحظت  8.7
� إىل ما يلي: ووافقت  9.7   اللجنة على أن ختل

، أشارت اللجنة إىل أن املكتب INTELSAT 9 178Eو INTELSAT 6 178Eتني ي"فيما يتعلق بطلب تعليق الشبكتني الساتل  
ل بشكل سليم، وأحاطت اللجنة علمًا بقرار مكتب  49.11رقم طبق أحكام لوائح الراديو والقاعدة اإلجرائية املتعلقة 

 .RRB15-1/5 قةالوثي يف املذكورتنيالساتليتني االتصاالت الراديوية بقبول طلبات تعليق هاتني الشبكتني 
�بح    خري طلب تعليق الشبكات الساتلية عن املوعد النهائي لتقدمي هذه الطلبات واحملدد بستة أشهر أ ونظرًا إىل أن 

  ."WRC-15أمراً متكرراً، قررت اللجنة رفع األمر إىل عناية املؤمتر 

  انتخاب رؤساء ونواب رؤساء أفرقة العمل التابعة للجنة  8
لقواعد اإلجرائية التابع للجنة، رئيسًا للفريق  السيد بيسي، انُتخب  1.8  انُتخبو النائب السابق لرئيس فريق العمل املعين 

ئباً لرئيس الفريق.   السيد بن محاد 
لقرار  وانُتخبت  2.8 على عدم وجود حاجة إىل انتخاب  واتُّفقالتابع للجنة.  80السيدة ويلسون رئيسة لفريق العمل املعين 

  الوقت احلايل. يف ئب رئيس لفريق العمل
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 RRB12-1/4 (Rev.12)(الوثيقة  جرائيةاإلقواعد لاملعين التابع للجنة و  تقرير فريق العمل  النظر يف  9
  )12(املراجعة 

سة مناقشة تقرير فريق الرئيسدعا   1.9 لقواعد اإلجرائية، لر   العمل. السيد بيسي، بصفته رئيساً لفريق العمل املعين 
لقواعد RRB12-1/4 (Rev.12)الوثيقة االنتباه إىل  السيد بيسيولفت   2.9 ، وهي وثيقة دائمة التطور حتتوي على قائمة 

لقواعد اإلجرائية منذ املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديو اإلجرائية املقرتحة اليت تنظر فيها اللجنة وفريق عمل ، 2012  ية لعامها املعين 
منها؛   23قاعدة، متت املوافقة على  24على  1الصفحة األوىل من الوثيقة. وحتتوي الفئة   يف فئات ورد و�فها  4وتنقسم إىل 

لرقم   2015  مل تعتمد، نظراً ألن اللجنة قررت إحالة املسألة إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 44B.11والقاعدة املتعلقة 
، متت املوافقة على عشر قواعد؛ ومل تتم املوافقة على القاعدة املتعلقة بعدم 2. ويف الفئة (Rev. WRC-07) 80  اً للقرارتقريرها وفق  يف

، 80  التقرير وفقاً للقرار  يف 2015ث ُأحيلت أيضاً إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام إطالق الساتل خالل تسعني يوماً، حي
لقرارين 2نظرًا ألن طرائق عديدة ال تزال ختضع للدراسة. ويف الفئة   (WRC-12) 552  أيضًا مل تتم املوافقة على قاعدة تتعلق 

، ومن احملتمل 2015  ن جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامم 9املسألة حتت البند   يف ؛ ويُنظر(WRC-12) 553و
  الرتتيب. ، متت املوافقة على ثالث قواعد ومخس قواعد على4و 3تقرير املدير. ويف الفئتني  يف إدراجها

ما قاله السيد بيسي بشأن قاعدة حمتملة عن عدم إطالق الساتل: كان من املقرر أن توافق  سرتيليتسالسيد وأّكد   3.9
على نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية، ولكن هذه الدراسات مل تكتمل، وأسفرت النتائج حىت اآلن  اللجنة على قاعدة بناءً 

نه ال ينب ذه املسألة، وأنه ينبغي اعن آراء شديدة التعارض، مبا فيها الرأي القائل  لتعامل مع غي أن توجد لوائح أو قواعد تتعلق 
  اللجنة على أساس كل حالة على حدة. يف احلاالت

ا ترتاوح بني شرط وجود إعالن بسيط عن عدم اإلطالق من جانب السيد بيسي وقال   4.9 لفعل، وإ إن اآلراء متباينة 
ا. وُتدرج احلالة حتت عنوان "احلالة" أمام هذهاإلدارة املعنية إىل عرض احلالة على الل   ة.القاعد جنة إل�دار قرار بشأ

 1  اإلضافة  يف ما الذي ينبغي القيام به بشأن الوثيقة اجلديدة اليت يعدها املكتب بعد نظر اللجنة سرتيليتسالسيد وسأل   5.9
ا، ولكن من املؤكد أن  . وكان من املقرر أن تتضمن هذه الوثيقة البنود اليتRRB15-1/2للوثيقة  ميكن إعداد قواعد إجرائية بشأ

لقواعد RRB12-1/4مراجعة الحقة للوثيقة   يف هذه البنود ينبغي أن ُتدرج ، بدًال من وجود وثيقتني جنبًا إىل جنب، تتعلقان 
  املستقبلية. اإلجرائية

رسالة معممة إىل   يف على اإلنرتنت مع إرساهلا إن الوثيقة اليت جيري إعدادها سُتنشر على موقع اللجنةاملدير وقال   6.9
االجتماع، عدم إعداد قواعد حول قرارات املؤمتر اليت   يف وقت سابق  يف اإلدارات. غري أنه قد يكون من األفضل، كما اقرتح

ملؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية  بقة عند إرسال مشاريع الساتشملها ألن ذلك قد يؤدي إىل إعادة فتح املناقشات املتعلقة 
ائية. وفيما يتعلق مبعظم املسائل، فإنه  القواعد إىل اإلدارات للتعليق عليها رغم أن قرارات املؤمتر حول املواضيع هي قرارات 

لضرورة، لصعب ا حني أن هناك جماالً أو اثنني يتسمان حبساسية كبرية قد يتبني من  يف ميكن إعداد قواعد ولكنها ليست مطلوبة 
ما.   إعداد مشروع قاعدة بشأ

تصاالت حماضر اجتماعات املؤمترات العاملية لال  يف إن ما يشغله هو أن حالة القرارات كما تظهر سرتيليتسالسيد وقال   7.9
ئل املعممة. الرسا  يف الراديوية ال تزال غري واضحة إىل حد ما، وتواجه اإلدارات نصو�اً تنظيمية كثرية أكثر مما ينبغي وشروطاً تظهر

لقواعد اإلجرائية قد ينظر دادها لريى أيها ميكن الوثيقة اليت جيري إع  يف البنود السبعة الواردة  يف ولذلك فإن فريق العمل املعين 
ا تتسم بقدر من احلساسية أكثر مما ينبغي. ورغم ذلك فإنه RRB12-1/4إضافتها فوراً إىل الوثيقة   مع حذف البنود اليت قد يتبني أ

  ميكن أن يوافق على الطريقة املقرتحة من املدير للمضي قدماً.
إنه يفهم أن الوثيقة اليت جيري إعدادها سوف يتم حتليلها من جانب املكتب وفريق العمل لتحديد السيد بيسي وقال   8.9

�ر �ر اليت ميكن أن تكون مرشحة لتصبح قواعد إجرائية، على أن تُدرج هذه العنا   مالئماً.  حسبما يكون RRB12-1/4الوثيقة   يف العنا
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�لة  RRB12-1/4 (Rev.12)الوثيقة حتديث اللجنة على  ووافقت  9.9 ونشرها على املوقع اإللكرتوين للجنة لوائح الراديو ملوا
  استعراضها خالل االجتماع التاسع والستني.

  لقواعد اإلجرائية.الشكر للسيد بيسي على كل العمل الذي أجنزه فيما يتعلق الرئيس ووجه   10.9
�ة للسيد إيبادي، لعمله على املوضوع أثناء مدة عضويته للجنة  السيد بيسيوأشار   11.9 أنه ينبغي توجيه الشكر بصفة خا

  اليت استمرت مثاين سنوات.

مشروع تقرير مقدم من جلنة لوائح الراديو إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية   يف النظر  10
  )RRB15-1/1(الوثيقة  (Rev.WRC-07) 80وفقاً للقرار  (WRC-15) 2015 لعام

لقرار  الرئيسدعا   1.10 سة املناقشات املتعلقة مبشروع تقرير 80السيدة ويلسون، بو�فها رئيسة فريق العمل املعين  ، إىل ر
  . (Rev.WRC-07) 80وفقاً للقرار  2015اللجنة الذي سيقدم إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

، اليت حتتوي على مشروع تقرير اللجنة الذي سيقدم إىل املؤمتر RRB15-1/1االنتباه إىل الوثيقة  السيدة ويلسونولفتت   2.10
من حمضر االجتماع السابق للجنة  9. وأشارت إىل الفقرة (Rev.WRC-07) 80وفقاً للقرار  2015العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

سة السيدة زولري لفريق العمل، نظرت اللجنةRRB14-3/9  (الوثيقة مشروع   يف اجتماعها السابع والستني  يف )، وذكرت أنه، أثناء ر
اية   يف أويل � جديد من السيد إيبادي عن تعطل السواتل. ويف  شكل وثيقة إعالمية، وأُدرجت فيه مدخالت كثرية، مبا فيها ن

�لة النظر فيهاالجتماع السابع والستني، اُختذ ال  هذا االجتماع. كما مت توزيعه  يف قرار برتمجة مشروع التقرير إىل كل لغات االحتاد ملوا
اجتماعها التاسع   يف الوقت احملدد لتنظر فيها اللجنة  يف رسالة معممة على اإلدارات، وطُلب منها إرسال تعليقات ومدخالت  يف

دف االنتهاء منه  يف وع التقريروالستني. وكان هدفها هو إجراء استعراض أويل ملشر  ماع التاسع والستني. االجت  يف هذا االجتماع، 
  .قسما ودعت األعضاء إىل إبداء تعليقات عامة أوًال، قبل االنتقال إىل استعراض مشروع التقرير قسماً 

  التالية. ات الرئيسيةقويف املناقشات اليت تلت ذلك، اقُرتحت تعديالت بسيطة أو حتريرية خمتلفة، وأُلقيت التعلي  3.10
االعتبار أن   يف إن التقرير ينبغي أن يقدم اقرتاحات حمددة ومادية من اللجنة، على أن يوضع سرتيليتسالسيد وقال   4.10

  املؤمتر. وفرت أساساً لعدد من قرارات 2012االقرتاحات اليت قدمتها اللجنة إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
لفقرة وفي  5.10 يشري إىل املواعيد  6.13  إن الرقم سرتيليتسالسيد من لوائح الراديو، قال  6.13اليت تتناول الرقم  1.4ما يتعلق 

ائية للرسائل اليت يرسلها املكتب. ورداً على استفسار  النهائية املطبقة على الردود اليت ترد من اإلدارات، ولكنه مل يتضمن مواعيد 
 ثر رجعي على الظروف اليت رمبا كانت قائمة 6.13ول معىن مجلة "يف املمارسة العملية يصعب تطبيق الرقم ح السيدة جيانيتمن 
�  6.13املاضي البعيد"، قال إن الرقم   يف حيتوي على عنصر ضمين لألثر الرجعي، ألنه مل يستبعد إجراء حتقيقات فيما إذا كان ختصي

لتأكيد إجراء هذه التحقيقات. و   يف عقد من الزمن مثًال،اخلدمة أم مل يوضع، قبل   يف مسجل قد ُوضع إلضافة حني أنه مل يُقصد 
، ولكن ذلك كان حكمًا جديدًا استحدثه املؤمتر العاملي 44B.11اخلدمة وفقًا للرقم   يف إىل ذلك، كان جيب التأكد من الوضع

زالة مفهوم "االستخدام املنتظم" الذي كان قائماً شيء من الل  يف نفس الوقت  يف ، وتسبب2012لالتصاالت الراديوية لعام  بس 
 ذلك مفهوم االستخدام  يف . ومن املفيد توضيح هذه النقاط، مبا49.11تطبيق الرقم   يف حىت ذلك الوقت. ومن هنا جاء اللبس أيضاً 

  املنتظم، بغية تبسيط عمل املكتب.
لتحقيقات، اليت ُعرضت فعالً على اللإن اجلملة اليت استفسرت عنها السيدة جيا الرئيسوقال   6.10 حاالت   يف جنة،نيت تتعلق 

تضمنت ما ُتسمَّى سواتل اجليل األول، اليت كانت قائمة قبل حنو عشر سنوات مث حلت حملها سواتل اجليل الثاين. وكان من رأي 
  .6.13 اللجنة أن هذه التحقيقات مل تكن مقصودة مبوجب الرقم
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ا")، واملعلومات اليت  ة(بشأن املراد بعبار  1.1.4الفقرة الثانية من الفقرة  إىل السيد بيسيوأشار  7.10 "املعلومات املوثوق 
� ليوضح أن املعلومات املقدمة من أي إدارة بناًء على طلب من  ا"، فقال إنه ينبغي تعديل الن تقبلها اللجنة بو�فها "موثوق 

كيدها من جانب املكتب ا غري �حيحة. وينبغي أن يشري 6.13اليت يتخذها وفقاً للرقم اخلطوات   يف املكتب ميكن  ، أو إثبات أ
� إىل الرد الوارد من اإلدارة املبلغة "يدعمه، على النحو املالئم، مكتب االتصاالت الراديوية تطبيقاً للرقم   ".6.13 الن

ا"  سرتيليتسالسيد وقال   8.10 ، مع ذكر 6.13  الرقم بداية  يف املشار إليهاإن املكتب ينبغي أن يرسل "املعلومات املوثوق 
  مصدرها، إىل اإلدارة املبلغة املعنية، لكفالة املعاملة املنصفة هلذه اإلدارة.

ملعلومات السيد خريوف واقرتح   9.10 كيد دورًا رئيسيًا فيما يتعلق " اإلشارة إىل نظام الر�د الدويل، الذي يؤدي بكل 
� املبلغة، وما إىل ذلك. ووافق  ملخالفة للخصائ ا"، ويف حتديد أسباب التداخل، واستخدام ختصيصات الرتددات  املوثوق 

  ذلك. على هوان السيد
حلساسية والتعقيد، واستغرقت مناقشتها بعض الوقتقائًال إن م سرتيليتسالسيد وعلق   10.10 ، سألة الر�د الدويل تتسم 

دخال مصاحل األطراف الثالثة  يف ذلك  يف  مبا وضوع، وتثري مسائل مهمة، امل  يف مؤمتر املندوبني املفوضني. ويرتتب عليها املخاطرة 
ألثر املايل واملوارد البشرية، و  يتم التو�ل إىل اتفاق   ما إذا كان ينبغي أو ال ينبغي ر�د احملتوى. وملمنها على سبيل املثال ما يتعلق 

�ات كل إدارة على حدة ا على مستوى االحتاد، ولذلك تبقى من اختصا لى اإلشارة أنه يعرتض ع  الوقت احلايل. كما  يف بشأ
  القسم موضوع النظر اآلن. يف إليها

أنه من  لرئيسامشروع التقرير، وأضاف   يف موضع آخر  يف التعامل معه إن الر�د الدويل قد متالسيدة ويلسون وقالت   11.10
األفضل عدم إدراج املصادر احملتملة للمعلومات، نظراً ألن ذلك قد يؤدي إىل مشاكل تنشأ مما إذا كانت أي قائمة من هذا النوع 

  ستكون شاملة أو غري شاملة.
ا" ينطبق فقط على املرحلة األوىل من الرقمإن مفهوم "املعلومات  سرتيليتسالسيد وقال   12.10 ، لبدء 6.13  املتاحة املوثوق 

ملعلومات اليت تقدمها اإلدارة املبلغة وقت   يف عملية التحقيق. وليس من املالئم أن تُلحق اللجنة �فة "املوثوقية" أو ال تُلحقها 
ينبغي قبوله "كمعلومات موثوق   ، ما6.13  بداية الرقم  يف الحق رداً على طلب املكتب إليضاحات. وينبغي إيضاح أن املكتب قرر،

  هذه التعليقات. السيد ماجنتاا"، على أساس كل حالة على حدة. وأيد 
� ليعرب عن هذه الشواغل.السيدة ويلسون وقالت   13.10   إنه سيتم تعديل الن
لفقرة   14.10 إنه  يتسسرتيلالسيد اخلدمة")، قال   يف أو "مل يعداخلدمة"   يف (بشأن املراد بعبارة "الوضع 2.1.4وفيما يتعلق 

� قد ُوضع  6.13اخلدمة، فإن الرقم   يف يتناول الوضع 44B.11على الرغم من أن الرقم  أيضًا يثري مسألة ما إذا كان التخصي
جراء املكتب وفقاً للرقم   يف يوضع  مل  أو ألثر الرجعي. وخيلق عن 44B.11اخلدمة، األمر الذي يثري الشكوك فيما يتعلق  صراً يتعلق 

ا. وينبغي،  الوضع 44B.11  رقمرأيه، أن يتناول ال  يف وينبغي التمييز بشكل واضح بني أهداف اُحلكمني واملفاهيم اليت يشمال
ً،  يف  جوداً إذا كان الساتل مو   إال اإلجراء الذي يتخذه املكتب للتأكد مما 6.13حني أنه ينبغي أال يتناول الرقم   يف اخلدمة حصر
� املبّلغة. وعلى الرغم من ذلك يبدو أن الفقرة يف موقع مداري معني ويعمل يف   معاً. جتمع كل شيء 2.1.4 اخلدمة وفقاً للخصائ

والرقمني  6.13  إن اآلراء اختلفت فيما يتعلق مبا إذا كان ينبغي أو ال ينبغي وجود �لة بني الرقمالسيد بيسي وقال   15.10
 44.11  التبليغات املقدمة وفقاً للرقمني  يف عند البت 6.13. فرأى بعض احلاضرين أنه ال ينبغي للمكتب تطبيق الرقم 44B.11و 44.11

ا"، يرون الرأي املعاكس. وقد تناول مشروع تقرير االجتماع   يف ،44B.11و حني كان آخرون، متاشياً مع مفهوم "املعلومات املوثوق 
ن  عندما تشري إليه  6.13  تشري إىل إمكانية تطبيق الرقم 44B.11و 44.11قدم حاشية على الرقمني التحضريي للمؤمتر املسألة 

ييده إلضافة فقرة إىل الفقرة  ا. وعّرب عن   44.11  مقابل الرقمني 6.13  تشمل إمكانية تطبيق الرقم 2.1.4معلومات موثوق 
  .44B.11و
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سيزيد من تعقيد املسائل وعمل املكتب، وهو  44B.11و 44.11رقمني ل 6.13إن ربط الرقم  سرتيليتسالسيد وقال   16.10
ليطلب أي دليل مطلوب من اإلدارة  44B.11يرى أي تربير منطقي لذلك. فاملكتب لديه قدر كبري من املساحة مبوجب الرقم   ال

املاضي، كانت املسألة   يف تلفان متاماً:يوماً) موضوعان خم 90اخلدمة والتشغيل املنتظم (  يف اخلدمة. وكرر أن الوضع  يف لتأكيد الوضع
ا تظهر اآلن  يف ،6.13الرقم   يف األخرية تنعكس إلضافة إىل ذلك، ال توجد �لة بني تطبيق الرقم44B.11الرقم   يف حني أ  49.11  . و

  واملكتب.  إلداراتااخلدمة. ومن شأن حتديد الفروق اليت يرمسها بشكل واضح أن يبسط املسائل إىل حد كبري لكل من   يف والوضع
لجنة آرائه. ورغم ذلك فمن األفضل للمكتب وال  سرتيليتس يفإن عدداً من اإلدارات يشارك السيد السيد بيسي وقال   17.10

ا، ولذلك فإن  يف أن يتمكنا من التأكد من أي معلومات تقدمها اإلدارات بشأن الوضع ه يود اخلدمة والتشغيل املنتظم لتخصيصا
ذن للمكتب بتطبيق الرقم أن يقرتح على ا ا، أن  ً، مبا  6.13ملؤمتر، وفقاً ملفهوم املعلومات املوثق  ذلك   يف كلما رأى ذلك ضرور

  .44B.11و 44.11عند استالم املعلومات وفقاً للرقمني 
�ر اليت أشار إليها السيد السيدة ويلسون إوقالت  18.10   بيسي. السيدو  تسسرتيلين فقرة جديدة ستضاف للتعبري عن العنا
لفقرة   19.10 لرقم  1.5.4وفيما يتعلق  اخلدمة والتبليغ من   يف : العالقة بني الوضع44B.11(بشأن االعتبارات اإلضافية املتعلقة 

االجتماع   يف إن املوضوع قد نوقش بشيء من االستفاضة الرئيسالسجل األساسي الدويل للرتددات)، قال   يف أجل التسجيل
إذا    للجنة وإنه سعى إىل إدراج مجيع التعليقات اليت أُبديت. وانقسمت اآلراء حول املسألة األساسية املتعلقة مباالسابع والستني 

ريخ الوضع 2012كانت نية املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ريخ التبليغ و لى اخلدمة. وقد اطلع ع  يف وجود �لة بني 
ئق املؤمتر وحمضر اجتماعاته،  ، 2012  التابعة للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 5وما إىل ذلك، بل واستشار رئيس اللجنة و

مل ت. و �ر املشكلة، مبا1.5.4الفقرة   يف أن يكون قد أوضح،  يف ولكنه مل جيد أي إجا ذلك حماوالت اللجنة   يف ، مجيع عنا
  حيث تكون هذه القاعدة ضرورية. 44B.11اعتماد قاعدة إجرائية تغطي مجيع جماالت الرقم 

لرقم  سرتيليتسالسيد وقال   20.10 ت قد نشأت فيما يتعلق  ألنه كانت هناك حماولة إلدراج مفهوم التشغيل  44B.11إن �عو
لوضع  يف املنتظم � يتعلق  ا هذ  يف زحني أن املفهومني، فيما يتصور، منفصالن وخمتلفان. وميكن للجنة أن ترب   يف اخلدمة،  يف ن

ت، وأن تطلب من املؤمتر اإلشارة إىل اإلجراء احملدد الذي يتعني اختاذه عند تنفيذ الرقم  44B.11  . فوفقاً للرقم44B.11  التقرير الصعو
ا القدرة على موقع مداري معني هل  يف اخلدمة، أي أنه قد مت نشر حمطة فضائية  يف حيتاج املكتب إىل أن يتأكد فقط من الوضع

� ال ل على طلب من اإلدارة املبلِّغة تقدمي كل املعلومات الالزمة كدليللمكتب أن يرتدد املعين أو استقباله. وميكن إرسال ختصي
لتايل ليس هناك ما يدعو إىل تطبيق الرقم  يف اخلدمة، ومن الواضح أن ذلك  يف الوضع . 44B.11  مبوجب الرقم 6.13  �احل اإلدارة، و

لوضع  يف ذلك أن التشغيل املنتظم ال يدخل لتايل، ونظراً ألن مفهوم التشغ  يف االعتبار فيما يتعلق  يل املنتظم، سواء من اخلدمة. و
لنسبة للرقم   هذا احلُكم وليس  يف ، فإنه ينبغي إدراجه49.11حيث التسعني يومًا أو أي فرتة أخرى، يعترب أمرًا أساسيًا 

ت اليت 44B.11 الرقم يف لفقرة يف تواجه اللجنة. وبعد أن أشار إىل الصعو  44B.11 جهودها للموافقة على قاعدة إجرائية تتعلق 
يقاف هذه اجلهود، قال إن الوضع اخلدمة   يف شكلني خمتلفني: ميكن أن يوضع  يف اخلدمة ميكن أن حيدث  يف وأسباب قرارها 
� ُمسجَّل فعًال بشكل مؤقت وفقًا للرقم ، ألنه قابل للتطبيق على 6.13  الرقم، ويف هذه احلالة ميكن تطبيق 47.11  ختصي

� غري ُمسجَّل، ويف هذه احلالة ال ميكن تطبيق الرقم  يف التخصيصات املسجلة؛ أو ميكن أن يوضع لتايل، 6.13  اخلدمة ختصي . و
ملوافقة ألغراض التسجيل، 6.13و 44B.11  فإن تطبيق الرقمني حني يتعلق   يف خيتلف اختالفاً أساسياً، حيث إن الرقم األول يتعلق 

لغاء شيء ُمسجَّل   لفعل. الرقم األخري 
رها السيد الرئيس وقال   21.10 ملسأل سرتيليتسإن النقاط اليت أ لضرورة. �حيحة، ولكنها، بقدر ما يتصور مل تعد تتعلق  ة 

 عند مناقشة املسألةبل اإلدارة. و اخلدمة املعلن من قِ   يف ففي املاضي، مل تكن توجد آلية لتمكني املكتب من التأكد من �حة الوضع
 ستفي بغرض التأكد من الصحة، غري أنه ُأشري 6.13االجتماعني الثالث والستني والرابع والستني للجنة، قال إن آلية مماثلة للرقم   يف
لغاء التبليغ إذا   6.13ذلك الوقت إىل أن الرقم   يف ذا الغرض متاماً، على حنو يسمح للمكتب  ك مالئماً. كان ذلميكن أن يفي 

لوضوح الشديد.  ييد هذا النهج وتعميمه على اإلدارات للتعليق عليه، واملوافقة عليه، مما أدى إىل املوقف احلايل الذي يتميز  ومت 
  واضحة. اليت ظلت غري 44B.11ويهدف القسم من التقرير موضوع النظر اآلن إىل تغطية األجزاء من الرقم 
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لرقم السيد بيسي واتفق   22.10 ليست هي مصدر املشاكل اليت �ودفت  6.13مع ما قاله الرئيس على أن املسائل املتعلقة 
لصلة احملتملة بني الوضع � السجل األساسي الدويل للرتددات. وأش  يف اخلدمة والتبليغ للتسجيل  يف واملتعلقة  ار إىل أنه يرى أن ن

ة ة، ولكنه قال إن النتائج ينبغي أن تشمل طلباً واضحاً من املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديويميثل موجزاً دقيقاً للمسأل 1.5.4 الفقرة
دات عند تطبيق السجل األساسي الدويل للرتد  يف اخلدمة والتبليغ للتسجيل  يف لتوضيح الصلة احملتملة بني الوضع 2015لعام 
  .44B.11 الرقم

ستفاضة إن مفهوم التشغيلالسيد ماجنتا وقال   23.10 لعاملي لالتصاالت املاضي، وأسفر عن موافقة املؤمتر ا  يف املنتظم قد نوقش 
�بحت اآلن فيما يبدو ُحكماً مقبوًال. وتتمثل املشاكل 44B.11  الرقم  يف على فرتة الـتسعني يوماً الواردة 2012  الراديوية لعام ، واليت أ

لشروط الواردةالنتائج اليت   يف األساسية اليت يتعني معاجلتها اآلن ، ومسألة 44B.11  الرقم  يف ستنشأ عندما ال تفي إحدى اإلدارات 
  بيسي. اخلدمة والتبليغ. ولذلك فإنه يؤيد اقرتاح السيد يف الصلة احملتملة بني الوضع

، قد عّقدت عمل املكتب 2012  إن القرارات اليت اختذها املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام سرتيليتسالسيد وقال   24.10
وليس  49.11  وكرر أنه ينبغي الربط بينه وبني الرقم -من بيها فقدان مفهوم االستخدام املنتظم  إىل مجلة أمورواللجنة، وأدت 

 اخلدمة، والتسجيل  يف . وينبغي للمكتب، عند التأكد من الوضع44B.11الرقم   يف وإدراج فرتة التسعني يوماً  - 44B.11  الرقم
سجل األساسي الدويل للرتددات أن يتأكد من الوفاء بشرطني: أن بطاقة تبليغ كاملة قد ُقدمت إىل املكتب، وأن هناك ساتًال ال  يف

� أو يف موجوداً    استقباله. املوقع املداري املقابل وقادراً على إرسال الرتدد املخص
ستثناء أنه مل يشر إىل  44B.11أن الرقم الرئيس وأكد   25.10 ا، نتائج عدم االمتثال ملهلة الثالثني يومًا اليت تضمنهمكتمل 

لتايل تسبب ريخ الوضع يف و ري يف نشوء مسألة ما إذا كان ينبغي أو ال ينبغي وجود �لة بني    التبليغ. خاخلدمة و
  بيسي. سيتم تعديلها كما اقرتح السيد 1.5.4إن خامتة الفقرة  السيدة ويلسونوقالت   26.10
لفقرة وفيما   27.10 إنه لتجنب سوء  السيد هواناخلدمة)، قال   يف والوضع (IOT) املدار يف (بشأن فرتة االختبار 2.5.4يتعلق 

لوضع ملبلغ عنه كجزء من موقع غري املوقع املداري ا  يف املدار  يف اخلدمة، فإنه ال ميكن قبول االختبار  يف االستخدام فيما يتعلق 
� الفقرة44B.11الفقرة  يف مدة التسعني يوماً املشار إليها   لذلك. تبعاً  2.5.4 . واقرتح تعديل ن

ا السابقة أن االختبار  يف إن اللجنة رأت الرئيسوقال   28.10 ل اليت املدار ال ميكن احتسابه كجزء من مدة التشغي  يف مناقشا
ا متثل تشغيالً منتظماً. غري أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام قد ألغى هذا املفهوم األخري، واستحدث مدة  2012 يعترب أ

� قيد النظر هو أن يُطلب من املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية توضيح ما ذا كان ميكن احتساب إ  التسعني يوماً. واهلدف من الن
  يوماً. املدار ضمن مدة التسعني يف االختبار

داري غري املوقع املبلغ موقع م يف املدار  يف شغلني ميكنهم إجراء االختبارإنه خبالف حقيقة أن امل سرتيليتسالسيد وقال   29.10
لطريقة املعتادة. ويف بعض   عنه، فإنه من املستحيل على املكتب أو اللجنة تقرير املوعد الذي جرى فيه اختبار الساتل مقابل تشغيله 

أخرى  مستجيبات مرسالتحني تبقى   يف لة تشغيلحا  يف ميكن أن تكون الساتلية املرسالت املستجيبات بعض الظروف، فإن
�يل املتعلقة 44B.11الفقرة   يف حتت االختبار، ورمبا لسنوات، حىت مع تلبية الشروط الواردة . ويف كثري من األحيان ال تكون التفا

مما إذا كان ساتل ما  44B.11  املدار متاحة إال للمشغل. وكل ما يستطيع املكتب واللجنة فعله هو التأكد وفقاً للرقم  يف الختبار
� أو استقباله قد ُنشر لقدرة على إرسال الرتدد املخص رير قيد النظر املوقع املداري املبلغ عنه. وقد عّقد اجلزء من التق  يف يتمتع 

  استبعاده. ينبغي املسائل ورمبا
ا ستوض 2.5.4إنه يفضل ترك �ياغة الفقرة السيد بيسي وقال   30.10 ح مناقشات اللجنة السابقة بشكل دون تغيري، أل

  اخلدمة. يف املدار ضمن مدة الوضع يف أفضل، وطلب أن يوضح املؤمتر ما إذا كان ينبغي احتساب االختبار
ا للوضع سرتيليتساآلراء اليت عرب عنها السيد  السيد هوانوأيد   31.10 لشروط الواجب الوفاء  اخلدمة. وأشار   يف فيما يتعلق 

قشت املسألةإىل أن القسم    ستفاضة. قيد النظر من تقرير اللجنة ينبغي أن يوضح أن هيئات عديدة، مبا فيها اللجنة، قد 
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إلجراء الذي يتعني على املكتبالسيد ماجنتا وقال   32.10 لغة وتتعلق بشكل مباشر   إن النقطة قيد املناقشة تتسم حبساسية 
قصة، ومب  اخلدمة والتشغيل املنتظم، ومبا إذا كان ميكن  يف سألة ما هو املقصود من الوضعاختاذه عندما جيد أمامه معلومات 

�ة مبدة التسعني يوماً. وال ينبغي أن تعرب اللجنة عن دعمها ألي وجهة نظر   يف ميكن احتساب االختبار  ال  أو املدار لألغراض اخلا
  .44B.11 الفقرة يف عني يوماً الواردةمعينة، بل ينبغي هلا بكل بساطة أن تطلب من املؤمتر توضيح مدة التس

� الفقرة  هنالسيد كويف إوقال   33.10 دون تغيري، ألنه يوضح بشكل مناسبة مناقشات اللجنة السابقة.  2.5.4ينبغي أن يُرتك ن
عتبارها تعربِّ عن موقف اللجنة. وال   ينبغي أن يعرب عن أي وجهة نظر معينة 

رها الرئيس، مع وضتعديل السيدة ويلسون واقرتحت   34.10 � ليعربِّ عن التعديل الذي طلبه السيد هوان والنقاط اليت أ ع الن
  املناقشة. القسم كله بني قوسني معقوفني ملزيد من

  على ذلك. واتفق  35.10
لفقرة   36.10 دف إعادة اتُّفق 1.6.4وفيما يتعلق    �ياغتها. على وضع النتيجة بني قوسني معقوفني، 
  ).2014 (بوسان، 186لتعربِّ عن القرار  4.6.4ى إدخال تعديالت معينة على الفقرة عل واتفق  37.10
لفقرة   38.10 �ة (بشأن 2.7.4(بشأن استئجار الساتل) والفقرة  7.4وفيما يتعلق  تفسري إضايف حملضر اجللسة ، بصفة خا

إنه من املشكوك فيه مدى وقوع التأجري، سواء كان يتعلق  سرتيليتسالسيد ))، قال CMR12/554(الوثيقة العامة الثالثة عشرة 
لسواتل أو بنطاقات وختصيصات الرتددات، حتت اختصاص االحتاد. فاالحتاد مسؤول عن االستخدام التنظيمي للطيف واملدار، 

لتنسيق بني ا  يف وتسوية حاالت التداخل عند حدوثها. ويبدو أنه بدأ ينخرط اآلن نشطتهم التجارية. ملشاملسائل املتعلقة  غِّلني و
� للمشغِّلني ملزاولة  فروابط االحتاد هي مع اإلدارات، وهذه األخرية ال تؤجر ألي جهة أو تستأجر منها؛ وهي تصدر الرتاخي

بني الصفقات املعقودة   يف أنشطتهم، وتنظم هذه األنشطة مع االمتثال للتشريعات الدولية والوطنية. وال جيوز لالحتاد أن ينخرط
إلضافة إىل ذلك، إىل ذل  نطاقات الرتدد، واملواقع املدارية، وما  يف املشغِّلني، خشية أن يُعترب ذلك مبثابة دعوة هلم لالّجتار ك. و

وينبغي أن  عدم انتماء أي جزء من الفضاء إىل أي بلد معني.  يف فإن املفهوم العام وفقاً لقانون الفضاء الدويل فيما يبدو يتمثل
ا تصرح هلم بشراء ال  يف جنة على حذر من أي إشارة قد تبعثهاتكون الل طيف هذا القسم من تقريرها خشية أن يعترب املشغلون أ

  أو املوارد املدارية.
ملقصود  80إن الغرض األساسي من تقرير اللجنة وفقًا للقرار الرئيس وقال   39.10 هو حتديد الوسائل الالزمة لدعم الوفاء 

ت معينة، ورأت أنه من املالئم لفت انتباه املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية   يف من القرار. وواجهت اللجنة، هذا املسعى، �عو
ت �بحت تشكل جزءاً م  يف مبا -تقريرها   يف إىل هذه الصعو عامل السواتل اليوم.   يف هماً ذلك ظاهرة استئجار السواتل واليت أ

 فعل التقرير  كما  -  واهلدف هو لفت االنتباه إىل االستئجار من وجهة النظر التنظيمية، وليس من وجهة النظر التجارية، وتوضيح
تئجار املواقع ما، فإن اس  اخلدمة هو أسلوب شائع إىل حد  يف حني أن استئجار السواتل ألغراض الوضع  يف أنه -وقت الحق   يف

  املدارية حمظور.
لضرورة، ولكنه قد  سرتيليتسالسيد وقال   40.10 بع إلدارة ما من ِقَبل إدارة أخرى ال يتضمن االستئجار  إن استخدام ساتل 

إلضافة إىل ذلك، فقد أشار التقرير أيضاً إىل استئجار ختصيصات الرتدد، ومن الضروري   يف حيدث، مثًال، إطار مشروع مشرتك. و
� قيد االستعراض. يف الفروق الدقيقة إبراز بعض   الن

بشكل أكرب لقارئ  2.7.4ضوء التعليقات اليت أُبديت، ينبغي توضيح سياق الفقرة   يف إنهالسيدة ويلسون وقالت   41.10
� القرار الذي اختذه املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ساتل ، الذي أشار إىل استخدام 2012التقرير، عن طريق عرض ن

موقع مداري معني، وتوضيح أن اللجنة تتعامل مع ظاهرة   يف اخلدمة  يف إحدى اإلدارات من ِقبل إدارة أخرى لوضع ختصيصات
� أيضاً إىل أن  لتايل فهي تعمل ضمن اختصاص االحتاد. وينبغي أن يشري الن االستئجار من وجهة النظر التنظيمية ال التجارية، و

لضرورة عملية االستئجار، بل أشكاًال أخرى من اخلدمة تتفق عليها األطرافهذه الرتتيبات ال تتضمن د   املعنية.  ائماً 
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  أُبديت.  بني قوسني معقوفني، ريثما يتم مراجعتها مبا يتماشى مع التعليقات اليت 2.7.4على وضع الفقرة  واتفق  42.10
لفقرة   43.10 مواقع   يف اخلدمة  يف ضع ختصيصات ترددات متعددة(بشأن استئجار السواتل من أجل و  3.7.4وفيما يتعلق 

لضرورة؛ تناول قفز السواتل، الذي قد ال يتضمن االستئ  يف إن اهلدف من القسم يتمثل سرتيليتسالسيد مدارية متعددة)، قال  جار 
  واحد.  يأكثر من موقع مدار  يف اخلدمة ختصيصات ترددات  يف حيث تستطيع إدارة ما أن تستخدم ساتًال واحداً لتضع

ليشري إىل "استخدام ساتل واحد"، مع مراعاة اإلشارة إىل إمكانية نقل هذا القسم  3.7.4على تعديل عنوان الفقرة  واتفق  44.10
  الفرعي خارج القسم الذي يتناول استئجار السواتل.

لفقرة   45.10 � بني السواتل املؤجرة وا  يف (بشأن أوجه االختالف 4.7.4وفيما يتعلق  جل الس  يف لتخصيصاتاخلصائ
أن املقصود  ئيسالر عن اإلشارة إىل استخدام قاعدة إجرائية جديدة، أوضح  سرتيليتسالسيد األساسي)، وبناًء على استفسار من 

� الرتددي املعين أو إرساله، ولكنه ال 44B.11هو أن مراعاة الرقم  يتناول   يشري إىل نشر ساتل له "القدرة" على استقبال التخصي
ت املقدمة لتايل ميكن إعالن وضع نظام معني4التذييل   يف التشغيل الفعلي واالمتثال للبيا  اخلدمة، ولكنه ليس قادراً   يف . و

� املبلَّغة الدقيقة. يف   الواقع على العمل وفقاً للخصائ
لفعل، بقدر فهمه املسألة، آليات للتعامل مع هذه احل سرتيليتسالسيد وقال   46.10 لغاء ختصيصات  االت تسمحإنه توجد 

ا ض  يف الرتددات إذا ما اتضح أن الساتل املنشور يفتقر القدرة الالزمة. وللمكتب احلرية �يل يرى أ رورية، أن يطلب أي تفا
ت، ميكن تطبيق الرقم  ويف   القسم.  هذا يف . وسأل عما سُيعرض على املؤمتر على وجه الدقة6.13حالة ظهور �عو

لفعليس الرئوقال   47.10 اإلعالن عن   يف عامل السواتل. فعندما ترغب إحدى اإلدارات  يف إن اهلدف هو توضيح ما حيدث 
� املبلغَّة، مث االستعاضة عنه  يف الوضع � ختتلف قليالً عن اخلصائ وقت الحق   يف اخلدمة، فإنه ميكنها استئجار ساتل ذي خصائ

� الصحيحة. وقد يكون التشدد املبال �بساتل له اخلصائ ر    يف عمرحلة الوض  يف غ فيه لإل�رار على تطابق اخلصائ اخلدمة آ
  هو تغطية هذه احلاالت. 4.7.4  كارثية على املستوى التجاري. والغرض من الفقرة

إن احلالة املطروحة قد ال تنطبق فقط على السواتل املؤجرة. فقد تتضمن وضع سابقة مثرية  سرتيليتسالسيد وقال   48.10
� املبلَّغة، وعدم تطبيق الرقم  يف استخدام ساتل ألغراض الوضع  يف للالهتمام تتمث  6.13  اخلدمة دون االمتثال الصارم للخصائ

  على الرغم من ذلك. وأضاف أن املسألة حتتاج إىل مزيد من التأمل.
� تفسريي إضايف، واقرتحت أن يقوم الرئيس والسيد السيدة ويلسون وقالت   49.10 رتيليتس سإن هناك حاجة إىل ن
.  عداده   معًا
  "استئجار قدرة املرِسل املستجيب". 5.7.4على أن يكون منطوق عنوان الفقرة  واتفق  50.10
لفقرة   51.10 ، ليتسسرتيالسيد (بشأن استئجار ختصيصات تردد ومواقع مدارية)، وبناًء على سؤال من  6.7.4وفيما يتعلق 

أنه من احملظور استئجار املواقع املدارية أو ختصيصات الرتدد. وذكَّر بظاهرة  إن الغرض من هذا القسم هو توضيح الرئيسقال 
  بيعها.  السنوات املاضية، واليت كان يتم فيها حجز املواقع املدارية مث حماولة يف "السواتل الورقية" اليت انتشرت بشكل كبري

ل  يف هذا القسمإنه يتفهم قلق الرئيس، ولكن ينبغي استعراض السيد بيسي وقال   52.10 فعل بيع ختصيصات ضوء أنه ال ميكن 
ا ستبقى وفقاً للوائح لراديو حتت مسؤولية اإلدارة اليت سجلتها. أما مشكلة السواتل الورقية فيجب حله  االرتدد واملواقع املدارية، أل

  الوقت احلايل. يف من خالل األحكام التنظيمية، وهو ما جيري
ذلك أن التخصيصات   يف االعتبار سيناريوهات خمتلفة، مبا  يف إنه يتعني أن يضع هذا القسم سرتيليتسالسيد وقال   53.10

لفعل  املعنية قد ال ا كانت قائمة مرحلة التنسيق وأن ترتيبات مشروعة رمب  يف السجل األساسي، بل قد تكون  يف تكون مسجلة 
�ة به. وحتتاج الف يكون الساتل فيها مثًال قد قام بتصنيعه أحد األطراف وقدَّم طرف  7.7.4  قرةآخر ختصيصات الرتددات اخلا

جري املواقع مكانية    .املدارية  أيضاً إىل عمل إضايف (بشأن احلاالت املعقدة)، مثًال الستبعاد أي اقرتاح 
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جري املواقع املدارية حمظور. وذكرت أن بع 6.7.4إن الفقرة السيدة ويلسون وقالت   54.10 اهيم ض املفينبغي أن توضح أن 
  هذا القسم خترج عن جمال لوائح الراديو. يف احملددة
مع وضع القسم اجلديد كله بني  7.7.4و 6.7.4، فاقرتح دمج الفقرتني 7.7.4عن عنوان الفقرة  السيد بيسيوتساءل   55.10

  يها.إل  قوسني معقوفني واستعراضه لعدة أهداف منها استبعاد أي إشارة إىل أن اللجنة تشجع املمارسات اليت يشري
  على ذلك. واتفق  56.10
لفقرة   57.10  عن حمتوى يُعربِّ  إن العنوان ال سرتيليتسالسيد (بشأن املراد بتعبري "اإلدارة املسؤولة")، قال  8.4وفيما يتعلق 

  الفضائية.  تسجيل ختصيصات الرتدد، وليس تسجيل األجهزة يف القسم، الذي ينبغي أن يوضح أن مسؤولية االحتاد تتمثل
استخدام   يف اجلملة األخرية منه: "وجيب على إدارة ترغب  يف هذا القسم تكمن  يف إن النقطة الرئيسيةالسيد ماجنتا وقال   58.10

  مباشرة".  منظمة حكومية دولية أخرى أن تبّلغ تلك اإلدارة أو املنظمة احلكومية الدولية ت مسؤولية إدارة أوحمطة فضائية تقع حت
ا 8.4  إن اللجنة كان عليها أن تتعامل مع حالة حمددة تشمل املسألة اليت تناولتها الفقرة سرتيليتسالسيد وقال   59.10 ، وأ

طة فضائية تكون حتت مسؤولية إدارة أخرى جيب عليها احلصول على موافقة هذه استخدام حم  يف خلصت إىل أن أي إدارة ترغب
  إجرائية.  هذا السياق. ورمبا كانت املسألة تستلزم وضع قاعدة يف اإلدارة، كما أن عدم االعرتاض ال يعين املوافقة

  بني قوسني معقوفني، على أن تضم �ياغتني مقرتحتني. 8.4على وضع عنوان الفقرة  واتفق  60.10
  السابق.  تضم نصاً جديداً قدمه السيد إيبادي عضو اللجنة 10.4إن الفقرة السيدة ويلسون وقالت   61.10
 دراسات قطاع االتصاالت الراديوية") ألنه  يف ("النظر 1.10.4إنه ينبغي استعراض عنوان الفقرة  سرتيليتسالسيد وقال   62.10

� على أن يركز التقرير على املفاهيم اجلديدة "بدًال... اخليارات حمل  2يتعارض فيما يبدو مع الفقرة  من مشروع التقرير اليت تن
  الراديوية."  إطار قطاع االتصاالت يف مواضع أخرى يف النقاش
التعامل   يف دمة البالغة تسعني يوماً)اخل  يف (بشأن تعطل الساتل أثناء فرتة الوضع 10.4على أمهية الفقرة  الرئيسوأكد   63.10

� عليها القرار  . فالغرض األساسي من تقرير اللجنة هو لفت انتباه املؤمتر إىل 80مع بند له أثر كبري على حتقيق األهداف اليت ين
  األهداف.  مجيع العقبات اليت تواجه حتقيق هذه

 جلسته العامة الثالثة عشرة إىل النظر يف دعا اللجنة 2012اديوية لعام ن املؤمتر العاملي لالتصاالت الر السيد بيسي وذّكر   64.10
  اخللفية.  إعداد قاعدة إجرائية مع مراعاة نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية حال توافرها. ويوضح القسم قيد النظر هذه  يف

�ة، واليت تقرتحإنه ينبغي أن يشري القسم إىل النتائج اليت تو�لت السيد هوان وقال   65.10  طرائق إلدراجها إليها اللجنة اخلا
  تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر. يف

لفقرة  سرتيليتسالسيد والحظ   66.10 أن هناك أكثر من ثالث طرائق قيد الدراسة وأنه ينبغي مراجعة  2.10.4فيما يتعلق 
� تبعاً    لذلك.  الن

ضوء   يف ووضع عنوان جديد هلما، ومراجعتهما 2.10.4و 1.10.4إنه ينبغي دمج الفقرتني  السيدة ويلسونوقالت   67.10
  أُبديت.  التعليقات اليت
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لفقرة   68.10 تعديل العنوان حبيث يشري إىل "حالة قرارات املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  املدير، اقرتح 11.4وفيما يتعلق 
هذا   يف املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية ..." وتعديل اخلامتة لتسجل فقط القرار املتخذحمضر اجتماع مؤمتر من   يف املسجلة

حمضر   يف االجتماع الذي يكلف املكتب بنشر رسالة معممة حتتوي على مجيع قرارات املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية املسجلة
إلجراءات اليت يتخذها اجتماعه واليت تكون هلا طبيعة تفسريية وال تزال ذات   .املكتب  أمهية فيما يتعلق 

خلط العريض  يف إنه ينبغي النظر السيدة ويلسونوقالت   69.10 إلجر   يف إضافة مجلة  اءات اليت ميكن اية القسم تتعلق 
  النظر فيها. 2015 للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام

ضوء   يف إنه سيجري تعديل التقرير السيدة ويلسونمشروع التقرير كله، قالت   يف وعندما انتهت اللجنة من النظر  70.10
  التعليقات اليت أُبديت وأن نسخة منقحة ستصدر فوراً.

نت واستعراضه هذا االجتماع على موقع جلنة لوائح الراديو على اإلنرت   يف على نشر مشروع التقرير بصيغته املنقحة واتفق  71.10
اجتماعها التاسع والستني، وتوزيع رسالة معممة على اإلدارات لتلفت انتباهها إىل أن الوثيقة   يف جنةمرة أخرى من ِقَبل الل

  حتديثها.  مت  قد

  2015عام  يف كيد موعد االجتماع القادم (التاسع والستون) والذي يليه (السبعون)  11
كيد وافقت  1.11  19-23  الفرتة  يف واجتماعها السبعني 2015  يونيو  1-9الفرتة   يف التاسع والستنيموعد اجتماعها  اللجنة على 
  .2015 أكتوبر

  )RRB15-1/7(الوثيقة  املوافقة على خالصة القرارات  12
  ).RRB15-1/7على خال�ة القرارات (الوثيقة  متت املوافقة  1.12

  اختتام االجتماع  13
تناول   يف على الرئيس إلدارته القديرة جداً ألول اجتماع بو�فه رئيساً. وأشار إىل أن اللجنة جنحت السيد ماجنتاأثىن   1.13

سة السيد إيتو لسنة املؤمتر العاملي لالتصاالت يف بعض املسائل شديدة الصعوبة، وهي   الراديوية. أيٍد أمينة حتت ر
من يوم  1105  الساعة  يف جتماع. واختتم االجتماعجناح هذا اال  يف الشكر لكل من دعمه وأسهم الرئيسووجه   2.13
  .2015 مارس 20 اجلمعة

  
  :األمني التنفيذي

  . رانسيف
 الرئيس:
 ي. إتو

  


