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  افتتاح االجتماع والكلمات االفتتاحية  1
ملشاركني يف 2015 يونيو 1يوم اإلثنني  14:00االجتماع الساعة  الرئيسافتتح   1.1   جنيف. ورحَّب 
ملؤمتر املديرورحب   2.1 �ة فيما يتعلق  سم األمني العام وأشار إىل أمهية عمل املكتب، وخا مسه و  لعامليا ملشاركني 

  .(WRC-15) 2015لالتصاالت الراديوية لعام القادم 

  املتأخرة التبليغات  2
التبليغات تناول على  فقاتُّ  من القواعد اإلجرائية، Cوفقًا ألساليب عمل املكتب الواردة يف اجلزء   1.2

ا 8و 7و 6و 4و 3و RRB15-2/DELAYED/1  املتأخرة  اهوستتناول اللجنة يف اجتماع .حتت بنود جدول األعمال اليت تتعلق 
ما  5و RRB15-2/DELAYED/2السبعني التبليغني املتأخرين  لنظر إىل أ املقدمني من إداريت كولومبيا واملكسيك على الرتتيب 

  على جدول أعمال هذا االجتماع.يتعلقان ببنود مدرجة   ال

ئق   3  RRB15-2/DELAYED/1و RRB15-2/4تقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية (الو
 RRB15-2/DELAYED/6و RRB15-2/DELAYED/4و RRB15-2/DELAYED/3و
  )RRB15-2/DELAYED/7و

�ة إىل امللحق RRB15-2/4الوثيقة   تقريره الوارد يف املديرقدم   1.3 الذي يشري إىل اإلجراءات اليت  1  الفتاً االنتباه بصفة خا
  اجتماعها الثامن والستني. اختذها املكتب بناًء على القرارات الصادرة عن اللجنة يف

ألنظمة األرضية يف  ، يفرئيس دائرة اخلدمات األرضية واسرتعى  2.3 االنتباه تقرير املدير،   معرض تقدميه لألقسام املتعلقة 
نسيق، أشار وفيما يتعلق بطلبات الت بطاقات التبليغ عن اخلدمات األرضية.معاجلة الذي حيتوي على معلومات عن  2  امللحق  إىل

لنسبة إلجراءات تعديل 2015أبريل  30فرباير و 1بني  33.9و 21.9إىل أن املكتب مل يستلم أي حاالت جديدة مبوجب الرقمني  . و
؛ وكان جمموع عدد التبليغات املشار إليه 1.3قصًا يف القسم األول من اجلدول  2015صف اخلاص بيناير اخلطة، فقد كان ال

خلدمات األرضية  جراءات التبليغ والفحص والتسجيل ذات الصلة  �حيحاً على الرغم من ذلك. غري أن معظم األنشطة تتعلق 
لتقرير، جرى اسمية ويف الوقت املناسب. و ، ونفذت كلها وفقًا لإلجراءات التنظي11  مبوجب املادة تعراض خالل الفرتة املشمولة 

ملالحة الراديوية االنتائج اليت ختص عددًا من ختصيصات الرتدد املسجلة يف السجل األساسي واملتعلقة مبحطات عاملة يف خدمة 
  .50.11  أن الرقمقواعد اإلجرائية اليت اعُتمدت مؤخراً بشواخلدمة الثابتة، وهو أول استعراض جيري وفقاً لإلجراء احملدَّد يف ال للطريان

ملخالفا  3.3 لتداخل الضار و/أو  من تقرير املدير)، فقال إن املكتب  4للوائح الراديو (الفقرة  توانتقل إىل التقارير املتعلقة 
�يلها يف اجلداول   106استلم  لتقرير وترد تفا لتداخل و  من الوثيقة. 1-4إىل  1-1من هذه التقارير خالل الفرتة املشمولة  فيما يتعلق 

 ، تعرضبني إيطاليا والبلدان اجملاورة هلا (UHF)  واملوجات الديسيمرتية (VHF)  نطاقات املوجات املرتية  حمطات اإلذاعة يف  الضار يف
رير تطورات الوضع حىت وقت إعداد هذه الوثيقة. ومنذ ذلك احلني، استلم املكتب تبليغات متأخرة من إدارات من التق 2.4الفقرة 
وإيطاليا  (RRB15-2/DELAYED/4)) وسلوفينيا 6و RRB15-2/DELAYED/3وكرواتيا ( (RRB15-2/DELAYED/1)مالطة 

(RRB15-2/DELAYED/7) ومشرياً إىل الوثيقة .RRB15-2/DELAYED/7  اليت حتتوي على خريطة طريق لإلجراء الذي تتخذه
ر، فإن من يزال عمومًا بدون تغيري يذك  إيطاليا حلل مشكلة التداخل الضار مع البلدان اجملاورة هلا، قال إنه يف حني أن الوضع ال

اء ختصيصات تر  لذكر أن املرسوم الذي حيدد التدابري االقتصادية للتعويض عن تعديل أو إ تعمل يف إرساالت اإلذاعة دد تساجلدير 
ومت تسجيله من جانب ديوان مراجعي  2015أبريل  17وقع يف  ")1التلفزيونية الضالعة يف حاالت تداخل ضار رئيسية ("األولوية 

ت يف  يئات . وكان ذلك مبعثاً لألمل، حيث ميكن هلاجلريدة الرمسية جلمهورية إيطاليا، وجيري اآلن نشره يف 2015مايو  18احلسا
اإلذاعة اليت تتسبب يف حاالت التداخل املقابلة وحترر ترددات طوعيًا أو جترب على القيام بذلك أن تتقدم بطلب للحصول على 
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تعويض مبجرد نشر املرسوم. ومبجرد االنتهاء من العملية املقابلة بنجاح، فإنه يتوقع حل حاالت التداخل الرئيسية. وقد أجرى 
  بلد على حدة وكل قناة على حدة، وميكن ألعضاء اللجنة االطالع عليه. املكتب حتليًال لوضع كل

  أن اآلفاق واعدة حلل هذه املشكلة. الرئيسورأى   4.3
رتياح التقدم الذي أحرزته إدارة إيطاليا حنو حل املشاكل وبدء عملية حترير الرتددات املعنية.  السيد بيسيوالحظ   5.3

يتصل   املعنية قد قبلت التعويص املقدم أو ما إذا كانت هناك مشاكل أخرى قد تنشأ فيما وسأل ما إذا كانت هيئات اإلذاعة
  التعويض. مببالغ
إىل أن ضمان االمتثال للوائح الراديو قد يكون عملية طويلة ولكن العوامل املطلوبة متوافرة يف احلالة قيد  املديروأشار   6.3

إلضافة إىل ذلك، زودت حك النظر. فقد مت سن املرسوم وجيري نشره حالياً  ومة وميكن أن تبدأ عملية حترير الرتددات بعد النشر. و
مليون يورو. وأضاف أن من اجلوانب األخرى هلذه العملية هي خطة  20إيطاليا املبلغ املخصص للتعويض من ميلوين يورو إىل 

لوزارة االرتددات الفعلية. فقد أدرك املكتب أنه حباجة إىل مزيد من املعلومات امل لتايل اتصل  إليطالية فصلة يف هذا الصدد و
رة فحص ومناقشة يف األسبوع الثالث من سبتمرب  ، أي قبل االجتماع السبعني للجنة 2015املختصة يف األسبوع السابق لتنظيم ز

يئات اإل اية العام، حيث سيكون هناك علم  قبلت التعويض  ذاعة اليتمباشرة. وأضاف أنه ال يعتقد أن الوضع سيتحسن قبل 
  والشروط اليت ستنطبق على اهليئات اليت مل تقبله.

أعطته انطباعًا بوجود أمل يف حل املشكلة. ومن بني  RRB15-2/DELAYED/7إن قراءته للوثيقة  السيد كييبوقال   7.3
�ًال بتعرضها لتداخل ضار  قدم إدار فرنسا مل ت –فرنسا وسويسرا وكرواتيا وسلوفينيا ومالطة  –اإلدارات اخلمس اليت أفادت أ

رتياح اجلهود الدؤوبة اليت  ت. ودعا اللجنة إىل اإلحاطة علماً  ما مل تصادفا املزيد من الصعو وسويسرا تعقيبات أخرى ويفرتض أ
  بذهلا املدير واملكتب حلل املشكلة.

أن املشاكل  يعين  إن عدم تقدمي فرنسا وسويسرا لتعقيبات أخرى إىل اللجنة ال رئيس دائرة اخلدمات األرضيةوقال   3 .8
وحمطتني لإلذاعة  FM  حلت، بل العكس �حيح. فقد أشارت فرنسا يف اجتماع اللجنة السابق إىل أن أربعًا من حمطات  قد

ثرت؛ والوضع مل يتغري وفقًا لرسالة مؤخرة. ومن جانبها، مل  التلفزيونية يف غ إىل اللجنة ولكنها  تقدم سويسرا أي تبليكورسيكا 
  حمطة إذاعية �وتية. 11أرسلت إىل املكتب نسخة من مراسلتها مع إدارة إيطاليا املتعلقة حبالة 

يزال يساوره القلق   عن تقديره لتقرير املدير وجلهود املكتب يف هذه احلالة، ولكنه أشار إىل أنه ال السيد هوانوأعرب   9.3
دف إزاء التأخريا دارة إيطاليا  ت يف العملية واليت أشري إليها يف التبليغات املتأخرة. واقرتح أن يظل املدير واملكتب على اتصال 

  احلصول على معلومات حديثة.
  إن قرار اللجنة ينبغي أن يعرب عن التقدير للجهود اليت تبذهلا إدارة إيطاليا حلل املشكلة. الرئيس والسيد كويفوقال   10.3
ن  املديروأثناء سري االجتماع، أبلغ   11.3  املرسوم الذي يُعّرف التدابري االقتصادية لتعويض هيئات اإلذاعة ُنشراللجنة 
  .2015يونيو  6يف  اجلريدة الرمسية جلمهورية إيطاليا يف

س (وأشار   12.3 رض تقدميه ألجزاء معيف دائرة اخلدمات الفضائية/شعبة النشر والتسجيل للخدمات الفضائية)، السيد ما
اقات معاجلة بط  يلي:  وأوضح أن العنوان مل يُذكر وينبغي أن يكون نصه كما 3  تقرير املدير اليت تتناول احملطات الفضائية، إىل امللحق

�ة بطلبات التنسيق الواردة يف اجلدول إلحصاءات اخلا من نفس امللحق، فقد مت  2  التبليغ عن اخلدمات الفضائية. وفيما يتعلق 
لنسبة إىل   اخلدمة الثابتة الساتلية يفجتاوز الفرتة التنظيمية البالغة أربعة أشهر نتيجة العدد الكبري من شبكات  املدار املستقر 

 املشمولة يف العملية. وقد بدأ املكتب على الرغم من ذلك يف نشر معلومات عن الشبكات وسيتم االنتهاء (GSO-FSS)  األرض
ريخ الفاتورة املشار إليه يف اجلدول الثاين  4  من احلاالت املتأخرة يف األشهر القادمة. ومشرياً إىل امللحق من تقرير املدير، قال إن 

 2015  يناير  3(قائمة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية اليت ألغيت نتيجة عدم سداد الفواتري) ينبغي أن يكون 
  .2014 يناير 3 وليس
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  ي:اللجنة إىل ما يل ختلصأن  الرئيسواقرتح   13.3
لتفصيل الوثيقة " ، اليت تتضمن تقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية بشأن مسألة التداخل الضار RRB15-2/4قشت اللجنة 

ئق املتأخرة وبشأن املعلومات الوارد خبدمات اإلذاعة الصوتية والتلفزيونية اليت تتسبب فيه إيطاليا للبلدان اجملاورة هلا ة يف الو
RRB15-2/DELAYED/1 وRRB15-2/DELAYED/3 وRRB15-2/DELAYED/4 وRRB15-2/DELAYED/6 

  ، آخذًة النقاط التالية بعني االعتبار:RRB15-2/DELAYED/7و
تالحظ   ا، ملتية والتلفزيونية لديهإن البلدان اجملاورة إليطاليا، اليت أبلغت عن حاالت تداخل ضار خبدمة اإلذاعة الصو   •

  له؛ أي حتسن من حيث التداخل الذي تتعرض
ووفقًا آلخر املعلومات الواردة من إدارة إيطاليا، فإن املرسوم الذي �در حلل مشكلة التداخل الذي تتعرض له خدمة   •

 ؛2015 نيويو  6 وُنشر يف اجلريدة الرمسية يف 2015أبريل  17اإلذاعة التلفزيونية، ُوقِّع يف 
وبعد هذا النشر، ميكن أن تبدأ هيئات اإلذاعة املعنية يف إيطاليا يف تقدمي طلب تعويض و/أو إيقاف اإلرسال من حمطات   •

 ضار؛ اإلذاعة التلفزيونية ذات الصلة املسببة لتداخل
 أطول.  اجملاورة هلا وقتاً  للبلدانوسيستغرق حل مشكالت التداخل الضار خبدمات اإلذاعة الصوتية اليت تتسبب فيها إيطاليا   •

أن هذه املسألة. االتصاالت الراديوية بش  فأعربت اللجنة عن تقديرها للجهود اليت بذلتها إدارة إيطاليا والبلدان املعنية ومكتب
�لة جهودها، مبساعدة من املدير، من أجل التو�ل إىل حٍل كام ويف أسرع   يف لالوقت نفسه، حثت اللجنة إدارة إيطاليا على موا

  "وقت ممكن. وطلبت اللجنة أيضاً إىل املدير أن يقدم تقريراً عن الوضع إىل االجتماع السبعني للجنة.
  على ذلك. واتفق   14.3
  .RRB15-2/4الوثيقة الوارد يف بتقرير املدير علماً  ُأحيطو   15.3

 INTELSAT8 178Eو INTELSAT7 178Eوضع الشبكتني الساتليتني   4
  )RRB15-2/6 (Rev.1) (الوثيقة

س (دائرة اخلدمات الفضائية/شعبة النشر والتسجيل للخدمات الفضائية)قدم   1.4  RRB15-2/6 (Rev.1)  الوثيقة السيد ما
اليت دعيت فيها اللجنة، وفقًا للقرار الذي اختذته يف اجتماعها اخلامس والستني، إىل اإلحاطة علمًا بقرار املكتب قبول طليب تعليق 

ريخ تعليق INTELSAT8 178Eو INTELSAT7 178Eالشبكتني الساتليتني    استعماهلما.  الواردين بعد أكثر من ستة أشهر من 
إىل أنه ال توجد يف األساس حاجة إىل أن تتخذ اللجنة نفس القرار الذي اختذته يف اجتماعها  السيد هوانوأشار   2.4

ن املك والقاعدة اإلجرائية املتعلقة به بشكل سليم وقبول  49.11تب طبق أحكام الرقم اخلامس والستني، وهو اإلحاطة علمًا 
  املقدمة. الطلبات

لفعل، ولكنه يشمل شبكات خمتلفة. املديروقال   3.4   إن القرار هو نفسه 
خلامس ا على أن الطلب املعروض أمام اللجنة هو تقريبًا نفس الطلب الذي نظرت فيه يف اجتماعها السيد كييبووافق   4.4

ريخ تقدمي طلبات التعليق طويلة بشكل غري عادي يف احلالة الراهنة أكثر من   –  والستني، خبالف أن الفرتة بني بداية التعليق و
لنظر إىل أن الرقم   28 نفسه وال القاعدة اإلجرائية املتعلقة به مل يشريا إىل اإلجراء الذي ينبغي اتباعه إذا  49.11شهراً. غري أنه 
، فقد اختذ املكتب اإلجراء السليم بقبول طلبات التعليق. وللو�ول 49.11متتثل إحدى اإلدارات لفرتة الستة أشهر احملددة يف الرقم   مل

نفذ   لقرارها، على اللجنة أن تلتزم مببدئها مبعاملة الطلبات على أساس كل حالة على حدة، وعند خلو�ها إىل أن املكتب قد
رفعت إىل عناية  49.11  قواعد اإلجرائية بشكل سليم، عليها أن تضمن أن الثغرة القائمة يف الرقمأحكام لوائح الراديو وال

  .(Rev.WRC-07) 80يف تقرير اللجنة حتت القرار  WRC-15 املؤمتر
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س (دائرة اخلدمات الفضائية/شعبة النشر والتسجيل للخدمات قدم ، الرئيسوردًا على استفسار من   5.4 السيد ما
. وأشار إىل أن 49.11  إحصاءات بيانية على طلبات تعليق استلمها املكتب ومل متتثل لفرتة الستة أشهر احملددة يف الرقم ة)الفضائي
تتعلق بعدة  Intelsat  قدمت العديد من الطلبات بعد انقضاء فرتة الستة أشهر بكثري؛ غري أن طلبات شبكة Intelsat  شبكة

  .شرقاً   178°املوقع شبكات، تقع كلها يف 
اإلدارات على احرتام الفرتات التنظيمية املنصوص عليها يف لوائح الراديو، فقال إن اللجنة ينبغي أن ختلص  الرئيسوحث   6.4

إىل استنتاجات بشأن الطلبات احلالية مماثلة لالستنتاجات اليت تو�لت إليها بشأن الطلبات اليت نظرت فيها يف اجتماعها اخلامس 
أن لوائح الراديو ال تشري إىل املبلغ الذي يتعني سداده لعدم االمتثال لفرتة الستة أشهر املنصوص عليها  والستني، مع إدراك

  .49.11 الرقم يف
بالغ اللجنة كل مرة يطبق فيها القرار الذي اختذته اللجنة  السيد ماجنتاوقال   7.4 إنه من الغريب أن يكون املكتب ملزماً 

ي شيء، فعليه إبالغها عندما ال ا يطبق الق  يف اجتماعها اخلامس والستني. وإذا كان على املكتب إبالغ اللجنة  رارات اليت اختذ
لتايل، على املكتب إما أن يقدم إ ا أو أال يقدم إليها أي حاالت علىاللجنة. و   اإلطالق.  ىل اللجنة احلاالت املطلوب اختاذ قرار بشأ

لحالة اليت وهو أن احلالة املعروضة أمام اللجنة مماثلة تقريبًا ل على ما قاله املتحدثون السابقون سرتيليتسالسيد ووافق   8.4
توجد حاجة إىل   للجنة قراراً كهذا يف اجتماعها اخلامس والستني، والقدمت إىل اللجنة يف اجتماعها اخلامس والستني. ومل تتخذ ا

أن تتخذ قرارًا اآلن؛ غري أنه ليس أمامها أي خيار إال اخللوص إىل نفس االستنتاجات اليت خلصت إليها يف اجتماعها اخلامس 
ا حتدد الغ حترتم فرتة   يت الرامة اليت يتعني أن تسددها اإلدارات الوالستني نظراً ألن ال لوائح الراديو وال القواعد اإلجرائية املتعلقة 

لفعل على رفع هذه املسألة إىل عناية املؤمتر العاملي لالتصاالت 49.11  الستة أشهر املنصوص عليها يف الرقم . وقد وافقت اللجنة 
ه احلالة على ح عرض احلاالت املماثلة هلذالراديوية وطرحت جلان الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية نفس املسألة. واقرت 

ا فقط يف تقرير املدير املقدم إىل اجتماع   اللجنة. اللجنة للعلم 
 ي وهو أن اللجنة ينبغي أن ختلص إىل أن املكتب طبق أحكام لوائحعلى ما قاله السيد كيب السيدة جيانيتووافقت   9.4
ا بشكل س والرادي متتثل   ليت الليم. وأشارت إىل أنه من املفيد للجنة أن تبقى على علم بطلبات التعليق اوالقواعد اإلجرائية املتعلقة 

نظراً ألن ذلك يعين أن هناك حاجة إىل أن حيل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  49.11  لفرتة الستة أشهر املنصوص عليها يف الرقم
  .80 جنة املقدم وفقاً للقرارهذه املشكلة، على النحو الذي ُدعي إليه يف تقرير الل

اليت  وهو أن احلالة املعروضة أمام اللجنة اآلن مماثلة للغاية للحالة على ما قاله املتحدثون السابقون السيد بيسيووافق   10.4
قدمت إىل اللجنة يف اجتماعها اخلامس والستني. غري أنه كان من رأيه أن على اللجنة أال تقبل قرار املكتب بقبول هذه احلاالت  

رفض كل   بول أوبل ينبغي أن تتخذ قراراً بقكلما تنشأ فحسب (شريطة أن متتثل الطلبات لفرتة ثالث سنوات زائد ستة أشهر)، 
  ، لتلتزم بذلك مببدأها مبعاملة مجيع الطلبات على أساس كل حالة على حدة.49.11 طلب تعليق ال ميتثل للرقم

ستفاضة يف اجتماعها اخلامس والستني وخلصت، استناداً إىل مناقشة  سرتيليتسالسيد وقال   11.4 قشت املسألة  إن اللجنة 
ات التنظيمية املعنية وليس الشبكات احملددة املعنية، إىل أنه نظرًا ألن لوائح الراديو ال تشري إىل اإلجراء الذي ينبغي اختاذه الفرت 
ليق قبول طلبات التع  ، فقد تصرف املكتب بشكل سليم يف49.11حالة عدم االمتثال لفرتة الستة أشهر املنصوص عليها يف الرقم   يف

لتايل ف لفعل الضوء األخضر الختاذ نفس املعنية. و إن القرار الذي اختذته اللجنة يف اجتماعها اخلامس والستني أعطى املكتب 
  الراهنة. ةاحلال اإلجراء بشأن مجيع احلاالت املماثلة من ذلك احلني فصاعداً، وال توجد حاجة إىل أن يتخذ املكتب قراراً يف

لتايل ليس يتسسرتيلعلى ما قاله السيد  الرئيسووافق   12.4 لديها  مضيفًا أن اللجنة تواجه عدم يقني يف لوائح الراديو و
  .WRC-15ميكن أن تستند إليه الختاذ أي قرار حاسم، وسرتفع املسألة إىل عناية املؤمتر  ما

نه ميكن إبالغ اللجنة مبثل هذه احلاالت يف تقرير املدير املقدم إىل سرتيليتساقرتاح السيد  املديروأيد   13.4 كل   السابق 
، WRC-15  املؤمتر  اجتماع ضمن قسم دائم من التقرير، مع إدراك أنه ال توجد حاجة إىل أن تتخذ اللجنة قراراً وأن املسألة ستناقش يف

  للمؤمتر. جتماع التحضرييعلى أساس مجلة أمور من بينها اخليارات الواردة يف تقرير اال
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والقاعدة اإلجرائية  49.11  إن املكتب ال يواجه مشاكل يف تطبيق أحكام الرقم رئيس دائرة اخلدمات الفضائيةوقال   14.4
لتايل مل يرفع احلكم إىل عناية املؤمتر  يف تقرير املدير. وهي تعلم على الرغم من ذلك أن  WRC-15املتعلقة به يف عمله اليومي و

  .80 يف تقريرها املقدم إىل املؤمتر وفقاً للقرار 49.11 للجنة ستتناول الرقما
قرتاح الذي يفيد ، على االسرتيليتسإنه ميكن أن يوافق، يف ضوء التوضيحات اليت قدمها السيد  السيد بيسيوقال   15.4

ًا جداً ثناء، ينبغي أن يكون قرار اللجنبالغ اللجنة بتلك احلاالت يف تقرير املدير املقدم إىل كل اجتماع. ويف هذه األ ة مشا
  للقرار الذي اختذته يف اجتماعها اخلامس والستني.

  اللجنة على أن ختلص إىل ما يلي: ووافقت  16.4
، أشارت اللجنة إىل أن املكتب INTELSAT 8 178Eو INTELSAT 7 178Eفيما يتعلق بطلب تعليق الشبكتني الساتليتني "

لرقمطبق أحكام لوائح  بشكل سليم، وأحاطت اللجنة علمًا بقرار من لوائح الراديو  49.11  الراديو والقاعدة اإلجرائية املتعلقة 
 .RRB15-2/6 للوثيقة 1 املراجعةيف مكتب االتصاالت الراديوية بقبول طلبات تعليق هاتني الشبكتني الساتليتني املذكورتني 

خري طلب تعليق الشبكات الس �بح أمراً مونظراً إىل أن  تكرراً، اتلية عن املوعد النهائي لتقدمي هذه الطلبات واحملدد بستة أشهر أ
  .(Rev.WRC-07) 80طي التقرير بشأن القرار  WRC-15قررت اللجنة رفع األمر إىل عناية املؤمتر 

ا مستقبًال بطلبات تعليق شبكات ساتلية ترد بعد الستة أشهر، طي تقرير  مهلة وعالوًة على ذلك، طلبت اللجنة إبالغ اجتماعا
ا خذ علماً    ."املدير، كي 

  )RRB15-2/3(الوثيقة  ASIASAT-CKXو ASIASAT-CKوضع الشبكتني الساتليتني   5
اليت طلب فيها  RRB15-2/3 الوثيقة )دائرة اخلدمات الفضائيةشعبة تنسيق األنظمة الفضائية/السيد ساكاموتو (قدم   1.5

مبوجب  ASIASAT-CKXو ASIASAT-CKالساتليتني املكتب من اللجنة أن تصدر قرارًا بشأن ختصيصات الرتدد للشبكتني 
من لوائح الراديو. وقدم نظرة عامة على احلالة على النحو الوارد يف الوثيقة، فقال إنه عند تنفيذ القرار الذي اختذته اللجنة  6.13  الرقم
لغاء ختصيصات الرتدد يف النطاق   يف  ASIASAT-CKZ  املخصصة للشبكة الساتلية GHz 11,2-10,95اجتماعها الرابع والستني 
السجل   ، الحظ املكتب أن إدارة الصني لديها نفس نطاق الرتدد املسجل لشبكتني أخريني مسجالً يفشرقاً   105,5°املوقع املداري   يف

�ر اليت   . ويفASIASAT-CKXو ASIASAT-CKيف نفس املوقع املداري، ومها  (MIFR) األساسي الدويل للرتددات ضوء العنا
كيداً  2014  مارس  3  وعدم تقدمي طلب تعليق، طلب املكتب يف ASIASAT-CKZوضعت يف االعتبار يف قرار اللجنة بشأن الشبكة 

لتايل ميكن   توضع يف  مل ASIASAT-CKXو ASIASAT-CKمن إدارة الصني على أن ختصيصات الرتدد للشبكتني  اخلدمة أيضًا و
على ذلك وقدمت خمططًا طيفياً كدليل على أن  2014  إلغاؤها. ويف التبادل الالحق للمراسالت، اعرتضت إدارة الصني يف أغسطس

وقة، علومات موثواستناداً إىل موضعت يف اخلدمة، ولكن بدون اإلشارة إىل ساتل حمدد.  GHz 11,2-10,95ختصيصات الرتدد يف النطاق 
اية الفرتة التنظيمية املتعلقة بتخصيصات الرتدد للشبكتني الساتليتني   ASIASAT-CKXو ASIASAT-CKالحظ املكتب أنه قبل 

 شرقاً   105,5°يكن هناك يف املوقع املداري   ، مل2015مارس  3واستفسار املكتب يف  2013وعند اختاذ اللجنة لقرارها يف ديسمرب 
لتايل، طلب املكتب من إدارة الصني يف ASIASAT 3Sالساتل   إال ن  2014  أغسطس  29. و أن تقدم أدلة تفيد 

، أكدت إدارة الصني أن املخطط 2014  سبتمرب 23  يف. وGHz 11,2-10,95يف النطاق قادراً على اإلرسال  ASIASAT 3S  الساتل
ولكنها مل تقدم أي  ASIASAT 8و ASIASAT 7شرقاً أي الساتالن  °105,5الطيفي استند إىل السواتل العاملة حالياً يف املوقع 

، أشار 2014  نوفمرب  26يعد موجوداً يف هذا املوقع املداري. ويف   ، وأشارت إىل أن الساتل ملASIASAT 3Sأدلة خبصوص الساتل 
لس  اتل، مضيفًا أناملكتب إىل أنه ميكن توفري أشكال أخرى من التوضيحات كدليل مثل خطة الرتدد املتعلقة 

لية اخلدمة لشبكات سات  شرقاً اسُتعمل إلعادة وضع ختصيصات تردد يف °120الذي يوجد حالياً يف املوقع  3S ASIASAT  الساتل
ستعمال ختصيصات الرتدد  كيدات فيما يتعلق  يالند، اليت مل تُقدم بدورها أي  بعة إلدارة أخرى، وهي إدارة 

ووافقت على إلغائها. واستجابًة لطلب املكتب، أبلغت إدارة  ASIASAT 3Sعلى منت الساتل  GHz 11,2-10,95  النطاق  يف
ا مل تتمكن من توفري املخطط الطيفي إلثبات استعمال ختصيصات الرتدد  2014ديسمرب  30الصني املكتب يف 
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املوقع املداري احلايل.  بسبب القيود التشغيلية يف ASIASAT 3Sعلى منت الساتل  GHz 11,2-10,95  النطاق  يف
 2015  مارس  18  ، طلب املكتب جمدداً تقدمي أشكال أخرى من التوضيح كدليل. وأبلغ املكتب إدارة الصني يف2015  فرباير  10  ويف

من لوائح الراديو، وذلك بسبب عدم الرد  6.13  نه سريفع هذا األمر إىل جلنة لوائح الراديو للتحقيق فيه واختاذ قرار وفقًا للرقم
  القائم. واخلالف

اليت توفر معلومات إضافية عن املسألة. وادعت أن  RRB15-2/9وقدمت إدارة الصني يف وقت الحق الوثيقة   2.5
ثر رجعي، وهو ما2014التخصيصات وضعت يف اخلدمة ومل يعرتض عليها حىت مارس  لتايل، فإن قرار اإللغاء   ارض معيتع  . و

وفقاً  WRC-15  املمارسة املقبولة. وأشارت إىل قرار االجتماع الرابع والستني للجنة وإىل مشروع تقرير اللجنة املقدم إىل املؤمتر
ا توضع  (Rev.WRC-07) 80  للقرار يف هذا الصدد. وأضافت أن العديد من ختصيصات اإلدارات تقع يف نفس الفئة، أي أ
ثر رجعي سيضع العديد من  اخلدمة ولكنها مل تعد  يف تعمل. وينبغي أن ينطبق نفس النهج يف مجيع احلاالت؛ وتطبيق القرارات 

لفعل التشغيل احلايل للشبكتني قيد النظر وأن مجيع  ا أثبتت  اإلدارات يف موقف �عب. وأشارت إدارة الصني كذلك إىل أ
  ُأكملت.  عمليات التنسيق قد

  لتواريخ األساسية للمداوالت: الرئيسذّكر ومن أجل تيسري املناقشة،   3.5
يف اخلدمة كانت  ASIASAT-CKXو ASIASAT-CKاية الفرتة التنظيمية البالغة سبع سنوات لوضع الشبكتني   •

 1999  أبريل  1و 1999  مايو 8على التوايل. ووضعت الشبكتان يف اخلدمة رمسياً يف  2004سبتمرب  12و 2000يونيو  18  يف
 الغرض.  استعمل هلذا ASIASAT 3Sالساتل  على التوايل. وافرتض املكتب أن

 ASIASAT-CK  لشبكتني الساتليتني، ورمبا يتوافق مع بطاقات التبليغ عن ا2011يف نوفمرب  ASIASAT 7أطلق الساتل   •
 .ASIASAT-CKXو

 ASIASAT-CK  ليتنيلشبكتني الساتالتبليغ عن ابعد االجتماع الرابع والستني للجنة، طلب املكتب توضيحاً عن بطاقات   •
 2014  يونيو 13  . ومل يكن هناك أي رد. وأرسل املكتب رسالة تذكريية أوىل يف2014مارس  3يف  ASIASAT-CKXو

نية يف   .2014  يوليو 16و
يومًا بعد الرسالة التذكريية الثانية للمكتب، خالل فرتة  19، أي 2014أغسطس  5يف  ASIASAT 8أطلق الساتل   •

ا للرد. ويعمل الساتل حالياً يف    .GHz 11,2-10,95النطاق الشهر الواحد املسموح 
ت الشبكتني  ما السجل األساسي يف  ASIASAT-CKXو ASIASAT-CKوالسؤال هو ما إذا كان يتعني إبقاء بيا على أ

  متأخراً. الفرتة املؤقتة وكانتا تعمالن أو إلغاؤمها بسبب وضعهما يف اخلدمةوضعتا يف اخلدمة يف 
لتوضيحات املشار إليها يف الرقم RRB15-2/3إىل أن الوثيقة  سرتيليتسالسيد وأشار   4.5 ، حتت 13  من املادة 6.13  تتعلق 

لسجل األساسي واخلطط العامليةاملعنون " 2  القسم صيصات سالة املكتب األوىل أشارت إىل "إلغاء" خت". غري أن ر احتفاظ املكتب 
لتايل يتعارض مع روح الرقم  لرقم  . وأهم شيء فيما6.13تردد معينة قبل احلصول على أي توضيح، وهو ما يعتربه   6.13  يتعلق 

رته ملسألة  ت الواردة يف السجل األساسي. وسأل ماذا كانت نية املكتب عند إ هو ما إذا كان االستعمال احلايل يتوافق مع البيا
  مستعملة. اإللغاء فوراً، مع الوضع يف االعتبار أن ختصيصات الرتدد كانت

استوفيت، ولكنه يتفق على أن  6.13  وط الرقمإنه الحظ نفس النقطة. وأشار إىل أنه يرى أن شر  السيد بن محادوقال   5.5
  السليمة. ينبغي أن تستعمل املصطلحات 6.13أي رسالة أولية من املكتب إىل أي إدارة يف إطار الرقم 

ى أساس القرار أن املكتب تصرف عل )دائرة اخلدمات الفضائيةشعبة تنسيق األنظمة الفضائية/السيد ساكاموتو (وأوضح   6.5
املوقع املداري   يف GHz 11,2-10,95  النطاق  اللجنة يف اجتماعها الرابع والستني ولذلك فهو يرى أن ختصيصات الرتدد يفالذي اختذته 

كيد عدم استعمال الرتددات بسرعة وأنه ميكن إلغاء بطاقات التبليغ.  شرقاً   °105,5 مل تستعمل. وتوقع أن يكون بوسع إدارة الصني 
ية الوحيدة اليت متّكن املكتب من طلب توضيحات من اإلدارات، وقد طبقه املكتب حرفياً على احلالة قيد هو اآلل 6.13  وأضاف أن الرقم

  ال.  أم  املناقشة. وما ال تتفق عليه إدارة الصني واملكتب هو ما إذا كانت املعلومات اليت قدمتها إدارة الصني متثل رداً على طلب املكتب
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إىل أن املكتب سعى يف تبادل املراسالت مع إدارة الصني إىل توضيح ما إذا كان  السيد بيسيوأشار   7.5
. شرقاً   105,5°يف املوقع املداري  Kuقد استعمل لوضع ختصيصات الرتدد للشبكتني املعنيتني يف النطاق  ASIASAT 3S  الساتل
ت يف تشغيل  وقد يف هذا النطاق. وإذا كان  ASIASAT 3Sالساتل  أشارت إدارة الصني من جانبها إىل �عو

لفعل للغرض املشار إليه، فيمكن القول إن الساتلني قد وضعا يف اخلدمة وأن موقع الطيف  ASIASAT 3S  الساتل قد عمل 
كيداً    لذلك. الذي قدمته إدارة الصني ميثل 

الساتل   ومات عناملكتب طلب معلإن  )دائرة اخلدمات الفضائيةشعبة تنسيق األنظمة الفضائية/السيد ساكاموتو (وقال   8.5
ASIASAT 3S رابع والستني اجتماعها ال  ألنه كان الساتل الوحيد الذي يعمل يف هذا املوقع املداري عندما اختذت اللجنة قرارها يف

اخلدمة   استعمل لوضع ختصيصات تردد يف ASIASAT 3Sالساتل . وافرتض املكتب أن 2014وبدأ املكتب حتقيقه يف مارس 
ستمرار منذ عام ASIASAT-CKXو ASIASAT-CKتني للشبك املكتب اآللية . واستعمل 1999  ألنه كان يف هذا املوقع املداري 

  املعين.  يكن يُشِغل نطاق الرتدد مل ASIASAT 3Sالساتل لتوضيح هذه النقطة، نظراً ألن  6.13  املنصوص عليها يف الرقم
 ASIASAT-CKZ  إىل أن اللجنة قررت يف اجتماعها الرابع والستني إلغاء ختصيصات الشبكة السيدة ويلسونوأشارت   9.5

الفرتة   هذا املوقع املداري يف  ألن املكتب أوضح عدم وجود ساتل مزوداً بقدرات اإلرسال السليمة يف شرقاً   105,5°يف املوقع املداري 
ذه الرتددات. وأطلق  التنظيمية املنطبقة. وبدا أنه مل يكن هناك أي ساتل يعمل وقت   يف ASIASAT 8  الساتليف ذلك الوقت 

. والسؤال ليس ما إذا كان قد مت تطبيق ASIASAT-CKZ، أي بعد أن ألغت اللجنة ختصيص الشبكة 2014الحق يف أغسطس 
ن التخصيصات العلم موقع بتخصيصات الرتدد ذات الصلة مع   ثر رجعي بقدر ما هو إذا كان ميكن وضع ساتل ما يف 6.13  الرقم

. إذا كان ميكن إبقاء التخصيصات يف السجل األساسي بعد تشغيل الساتل  مل توضع من قبل يف اخلدمة يف الوقت املناسب، وما
نه يبدو يف احلالة الراهنة أن  لفعل، ولكن جيب أن تعرتف  ا مرتددة كقاعدة يف إلغاء ختصيصات تردد مستعملة  وأضافت أ

  احلدث. عت يف اخلدمة بعدالتخصيصات وض
ا يف السيد كييبوكان من رأي   10.5 اجتماعها   أن هذه احلالة مماثلة يف جوهرها للحالة اليت عرضت على اللجنة الختاذ قرار بشأ

 ASIASAT 7  لساتالناالرابع والستني. ويكمن االختالف يف عدم االتفاق بني إدارة الصني واملكتب: وفقاً إلدارة الصني، استعمل 
؛ ووفقًا للمكتب أطلق ASIASAT-CKXو ASIASAT-CKلوضع ختصيصات الرتدد يف اخلدمة للشبكتني  ASIASAT 8و

لتايل مل يستعمال هلذا الغرض. وعلى النحو املبني  ASIASAT 8و ASIASAT 7الساتالن  بعد الفرتة التنظيمية و
استعمل لوضع ختصيصات الرتدد هذه يف اخلدمة،  ASIASAT 3Sالساتل ، طلب املكتب أدلة تثبت أن RBB15-2/3  الوثيقة  يف

لنسبة له ما ا مل تستعمل هذا الساتل هلذا الغرض. وأضاف أنه من غري الواضح  ستمرار أ هو الساتل   ولكن إدارة الصني أكدت 
  لفعل. الذي استعمل

وقت   سنوات. وأُلغيت بطاقة تبليغ عن ساتل يف 10دة إىل أنه يفهم أن بطاقة التبليغ موجودة واستعملت مل الرئيسوأشار   11.5
ا ُتشِغل ختصيصات الرتدد املعنية. غري أن اجليل الثاين من السواتل العامل  الحق ألن اإلدارة مل تتمكن من تقدمي أدلة على أ

  سارية.  النطاق قيد النظر وضع يف اخلدمة يف الوقت الذي كانت فيه بطاقة مشروعة يف
ا ال6.13 أن املكتب تصرف بشكل سليم عندما بدأ التحقيق مبوجب الرقم السيدة جيانيتورأت   12.5 ترى  . وأشارت إىل أ

ستثناء أن التخ ا يف اجتماعها الرابع والستني واحلالة الراهنة،  يصات صأيضاً اختالفاً كبرياً بني احلالة اليت اختذت اللجنة قراراً بشأ
  متأخراً. لفعل يف اخلدمة، وإن كان ذلكاحلالة الراهنة قد وضعت  يف

إن على اللجنة أن تضع يف اعتبارها جانبني: أوًال، أن إدارة الصني كانت تستعمل ختصيصات  السيد خريوفوقال   13.5
نياً أن الرقم ثر رجعي. وأشار إىل أنه مرتدد يف إلغاء ختصيصات تردد كانت تستعمل. وستظهر حاالت 6.13  الرتدد، و اثلة مم طُبق 

دف تنظيم الفرتة الزمنية اليت ينبغي أن حيقق فيها  يف املستقبل وسيكون من املنطقي أن تعتمد اللجنة إجراء أو تعدل قاعدة قائمة 
اية الفرتة   التنظيمية. املكتب يف حالة الشبكات الساتلية بعد 
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لغا السيد بيسيورأى   14.5 ء ختصيصات الرتدد للشبكة أن إدارة الصني مل تعرتض على قرار اللجنة 
يزال لديها بطاقتا تبليغ يف هذا املوقع،   ألنه ال شرقاً   105,5°يف املوقع املداري  ASIASAT-CKZ  الساتلية
ألن بطاقيت التبليغ  6.13  . وقد اعرتضت يف وقت الحق على تطبيق املكتب للرقمASIASAT-CKXو ASIASAT-CK  للشبكتني

. والسؤال املعروض أمام اللجنة اآلن هو ما إذا كان يتعني إلغاء بطاقيت ASIASAT 8أو  ASIASAT 7 وضعتا يف اخلدمة للساتل
ثر رجعي. ويف بعض احلاالت، طبقت  6.13  عن طريق تطبيق الرقم ASIASAT-CKXو ASIASAT-CKالتبليغ عن الشبكتني 

اإلدارة   على االستعمال. ويف معظم هذه احلاالت، مل تعرتضثر رجعي وألغت بطاقات تبليغ ألن اإلدارة مل تقدم دليالً  6.13  الرقم
خلصائص التقنية   املعنية على قرار اللجنة. ويف احلالة الراهنة، لدى اللجنة أدلة على وجود شبكة عاملة يف املوقع املداري املعين 

لتايل سيكون من الصعب اختاذ قرار  سنوات؛  10املبلغ عنها واملنسقة على النحو الواجب ومسجلة يف السجل األساسي ملدة  و
ا، فإن اللجنة تشري يف تقريرها املقدم إىل املؤمتر  WRC-15  لغاء بطاقات التبليغ ذات الصلة. وكما أوضحت إدارة الصني يف تبليغا

ا تطبق الرقم (Rev.WRC-07) 80  وفقًا للقرار ستعمال احلايل على أساس كل حالة على حدة ولكن بناًء على اال 6.13  إىل أ
لغائها، نظراً   يف ن ختصيصات الرتدد مستعملة. وهو يرى أنه مل تكن هناك مطالبة  األساس. وقد قدمت إدارة الصني أدلة تفيد 

ا وضعت يف   اخلدمة وفقاً للوائح الراديو. أل
لنظر إىل أنه يغطي  6.13إنه جيد �عوبة يف قبول االفرتاض الكامن وراء عدم إمكانية تطبيق الرقم  املديروقال   15.5 ثر رجعي، 

لتايل كان عليه التحقيق فيما حدث   بطبيعته حاالت كان فيها لدى املكتب معلومات عن أن ختصيص ُمسجل مل يوضع يف اخلدمة و
ن التخصيصات ملأو مل حيدث يف املاضي. ويف احلالة الراهن اخلدمة قبل املوعد النهائي   توضع يف  ة، كان لدى املكتب أدلة موثوقة تفيد 

التنظيمي؛ غري أنه من الواضح أن التخصيصات وضعت يف اخلدمة بعد املوعد النهائي، وهذه هي املسألة اليت جيب أن تنظر فيها 
ناللجنة. وأضاف أن مهمة املكتب تقتصر على تطبيق لوائح الراد جراءات املنصوص إلادور  يو. ومن حق اللجنة اختاذ قرار يفيد 

  .خدماتات للعرقلة تقدمي الشبك يتمثل يف عليها يف لوائح الراديو ال
على الرغم من أنه من  6.13  إنه يرى أن املكتب كان لديه أسس كافية لبدء حتقيق يف إطار الرقم سرتيليتسالسيد وقال   16.5

غري الواضح مرة أخرى سبب إشارة املكتب إىل "اإللغاء" فورًا عند القيام بذلك. غري أنه عندما قدمت إدارة الصني 
املخططات الطيفية اليت تبني أن ختصيصات الرتدد املعنية وضعت يف اخلدمة يف املوقع املداري املعلن عنه،   2014  أغسطس  13  يف

يشمل عنصر األثر الرجعي، كما يتبني ذلك من  6.13قف التحقيق. وأشار إىل أنه يتفق على أن الرقم كان ميكن أن يتو 
الذي عّرف "االستعمال املنتظم" على أنه "االستعمال احلايل" وأدخل مصطلح "الوضع يف اخلدمة"، بناًء على  WRC-12  املؤمتر

ت املدخلة يفيشري أيضاً إىل 6.13 مقرتح قدمته اللجنة. وأضاف أن الرقم سجل مع ال  السجل األساسي؛ وجيب أن تتماشى البيا
االستعمال احلايل أو املقرر. وهو يفهم أن هناك ساتًال يف الوقت احلايل يف املوقع املداري املعين يستعمل ختصيصات الرتدد املسجلة 

لتايل سيكون من الغريب يف   إلغاؤها.  السجل؛ و
ثر رجعي نظراً  6.13  على أن املكتب تصرف بشكل سليم. وكان من رأيه أنه ميكن تطبيق الرقم السيد هوانووافق   17.5

ا الساتلية املسجلة وأن تلغمن مجيع اإلدارات  CR/301ألن املكتب طلب يف الرسالة املعممة   يأن تراجع استعمال شبكا
تخصيص الراهنة، إذا مل يكن نطاق الرتدد مستعمًال، فإن ال . ويف احلالةالتخصيصات والشبكات غري املستعملة من السجل األساسي

 ASIASAT 8و ASIASAT 7  نيلساتل. وتتطلب احلالة قرارًا حذرًا ألن ا6.13  يكون قد وضع يف اخلدمة وجيب تطبيق الرقم  ال
  اآلن.  يعمالن

اخلدمة وتعمل.   الرتدد وضعت يف إن املراسلة بني املكتب وإدارة الصني تبني بوضوح أن ختصيصات السيد خريوفوقال   18.5
اية للتحقيق.   وينبغي أن يكون ذلك قد وضع 

أن اللجنة نظرت من قبل يف احلاالت املعروضة عليها على أساس كل حالة على حدة. وأشار إىل  السيد ماجنتاوأكد   19.5
غري أنه يرى أن حىت  ع، ولكن جيب تطبيق القواعد.أنه ينظر إىل احلالة الراهنة من الناحيتني التقنية واالقتصادية. فالساتل يف املوق

م لألحكام ذات الصلة، ينبغي أال تلغي اللجنة بطاقات التبليغ القائمة، ولكن عليها أن تبلغ إدارة   إذا مل يكن الوضع يف امتثال 
لشكل السليم، ولكن حيق للجن ال تضع نفسها يف هذا املوقف مرة أخرى. فقد تصرف املكتب  اذ موقف خمتلف عن ة اختالصني 

  املكتب. موقف
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لفعل أنه اخلدمة يعين  على أن املكتب تصرف بشكل رائع. وقالت إن وضع ختصيص يف السيدة ويلسونووافقت   20.5  
اخلدمة وفقاً   توضع يف  وضع يف اخلدمة مبا يتسق مع لوائح الراديو. واألدلة اليت مجعها املكتب أوضحت أن التخصيصات املعنية مل

لضرورة أثر رجعي. وكان ينبغي  6.13  للوائح الراديو، ولكن كانت يف اخلدمة حالياً. ووافقت على ما قاله املدير وهو إن الرقم له 
طالق الساتل  أن يكون الرد املقدم من إدارة الصني هو أن التخصيص مل يوضع يف اخلدمة. وبدًال من ذلك، استجابت الصني 

تخصيصات مث تقدمي خمطط طيفي لتبني أن التخصيصات ُتستعمل. ولدى اللجنة أسس قوية إللغاء التخصيص على واستعمال ال
الفشل التنظيمي  تعوض  -  االستثمار املايل  -  أساس لوائح الراديو. والسؤال هو ما إذا كان ينبغي عليها أن تراعي أن الظروف املخففة

ان تتو�ل إىل إجابة بشأنه حىت اآلن. وأخرياً فقد وافقت على ما قاله السيد هو  وضع التخصيصات يف اخلدمة، وهو سؤال مل  يف
ا الساتلية وأن تلغن تر  CR/301وهو إن اإلدارات عليها التزام مبوجب الرسالة املعممة  ا ياجع استعمال شبكا  شبكا

  .املستعملة غري
لضرورة له أثر يتمثل يف ترتي 6.13إن الغرض من الرقم  السيد بيسيوقال   21.5 لتايل فإن احلكم  ب السجل األساسي و

رجعي. وعاجلت اللجنة على الرغم من ذلك حاالت إلغاء بطاقات تبليغ على أساس كل حالة على حدة وعلى أساس االستعمال 
حلال اآلن ا احلايل. كما جيب فهم وجهة نظر اإلدارات. ويف املاضي، مل تكن التسجيالت يف السجل األساسي مراقبة كما هو

ا مستوفية للشروط. ومنذ  6.13  مبوجب الرقم وأعدت اإلدارات مشاريع على أساس بطاقات التبليغ يف السجل األساسي ترى أ
ا غري 6.13  اعتماد الرقم ، فقد جتد نفسها يف وضع حرج عند إطالق الساتل بسبب حتقيق املكتب يف بطاقات تبليغ يرى املكتب أ

ا مل توضع لتايل ينبغي أن تكون القاعدة سليمة أل  يف اخلدمة من قبل. ومن الصعب فهم كيف ميكن إلغاء بطاقات التبليغ هذه. و
تثال للوائح الراديو ام  ثر رجعي لرتتيب السجل األساسي، ولكن يف احلاالت اليت تصرفت فيها اإلدارات يف 6.13  هي تطبيق الرقم

  التبليغ. وكان الساتل يعمل، احتفظت اللجنة ببطاقات
نة، على احلالة الراه  له أثر رجعي بطبيعته. وعند تو�ل اللجنة إىل قرار يف 6.13على أن الرقم  السيدة جيانيتووافقت   22.5

ا السابقة وأن تنظر يف األثر على اإلدارات األخرى. كما عليها أن تضع   اللجنة أن حترتم لوائح الراديو وأن يتسق قرارها مع قرارا
االعتبار أن الوضع التنظيمي كان خمتلفًا يف املاضي. وإذا قررت اللجنة عدم إلغاء بطاقات التبليغ، عليها أن تذكر بوضوح أن   يف

طالق ساتل   آخر. ختصيصات الرتدد مل توضع يف اخلدمة يف املاضي ولكن مت تصحيح املوقف 
صيصات اآلن أن تتخذ قرارها. فقد أظهر التحقيق أن ختأن املكتب تصرف بشكل سليم. وعلى اللجنة  السيد كويفورأى   23.5

ريخ الحق. ووافق على ما قاله املتحدثون السابقون وهو إن اللجنة   الرتدد مل توضع يف اخلدمة خالل املهلة التنظيمية ولكن يف 
  لتخصيصات. جيب أن تكون متساهلة وأن حتتفظ

 يانيت وهو إن اللجنة جيب أن تراعي أيضًا أثر قرارها على األطرافعلى ما قالته السيدة ج سرتيليتسالسيد ووافق   24.5
ا املفروضة وفقاً  لتايل حلت نفسها من واجبا ا أكملت عملية التنسيق على النحو الواجب و األخرى. فقد أكدت إدارة الصني أ

نياً، إذا بدأت اللجنة تشكك يف �حة ختصيصات الرتدد املدرجة  ا ستضعف لفعل يف السجل األساسي، فللوائح الراديو. و إ
ا يف وضع يسمح هلا بفحص ختصيصات ترددات اإلدارات املعرتف  جوهر السجل نفسه. فسرتسل إىل اإلدارات رسالة مفادها أ

ا يف ظالل من الشك. وجيب أن تثق اإلدارات يف أن ختصيصات الرتدد املسجلة يف ي السجل األساس  ا اعرتافًا كامًال وتلقي 
ملرة. وينبغي االحتفاظ بتخصيصات الرتدد املستعملة  ثر رجعي غري مرغوب  حممية بشكل موثوق. ويف هذا الصدد، فإن أي حتقيق 

ابقة، أكدت اللجنة حالة س  وفقًا خلصائصها املعلنة؛ وينبغي إلغاء تلك املسجلة يف السجل األساسي ولكنها غري مستعملة. ويف
  اخلدمة. نتني بعد املوعد النهائي للوضع يفختصيصات تردد ساتل أطلق س

إطار زمين حمدد   أن القواعد تغريت. وكما هو احلال دائماً، فإن ختصيصات الرتدد اليت توضع يف اخلدمة يف املديرومل ير   25.5
أن تزيل من  اهي فقط اليت تدرج يف السجل األساسي. وقد أرسل املكتب إىل اإلدارات العديد من الرسائل املعممة يطلب إليه

الة الراهنة، أشارت احل  السجل أي ختصيصات غري مستعملة. ويتعني التشكيك يف مدخالت معينة من السجل ليظل موثوقاً. ويف
  اخلدمة. اللجنة يف اجتماعها السابق إىل أن ختصيصات الرتدد املعنية مل توضع يف
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ن حتث املكتب السيد خريوف  واقرتح  26.5 نتظام يف ختصيصات الرتدد املسجلة لأن تو�ي اللجنة  لتأكد من لتحقيق 
ا وضعت يف اخلدمة بنهاية الفرتة التنظيمية   املطبقة. أ

  ي:اللجنة إىل ما يل ختلصأن  الرئيسواقرتح   27.5
لتفصيل    قشت اللجنة  الواردة  ASIASAT-CKXو ASIASAT-CK  للشبكتني بتخصيصات الرتدداملسألة املتعلقة "

  .RRB15-2/9و RRB15-2/3 الوثيقتني يف
خالل عملية  الوضع يف اخلدمةلتوضيح حالة  من لوائح الراديو 6.13  رقماليف تطبيق أحكام اللجنة تصرف املكتب سليماً  تواعترب 

  .GHz 11,2-10,95 نطاق الرتدد استعمالالتحقق من 
 اخلدمة  يف ASIASAT-CKXو ASIASAT-CKللشبكتني  ُوضعت ختصيصات الرتددللمعلومات اليت قدمتها إدارة الصني،  وفقاً و 
 .السجل األساسي الدويل للرتددات جلت يفقد سُ فعلى التوايل، وعلى هذا النحو  1999  أبريل  1و 1999  مايو 8  يف
  الذكر.  سالفة ختصيصات الرتددعن ستعمال بطاقة التبليغ  ASIASAT 8 ، أُطلق الساتل2014 أغسطس 5 يفو 

 ASIASAT-CKلبطاقيت التبليغ عن  ASIASAT 8استعمال  إىل أن اللجنة تخلصهلذين التبليغني،  التاريخ املذكور أعاله ويف إطار
ة على أن اللجنة املوافق تلذلك، قرر . و السجل األساسي الدويل للرتددات  املسجلة يف تخصيصاتال مع يتسق ASIASAT-CKXو

نطاق   يف ASIASAT-CKXو ASIASAT-CKللشبكتني  صيصات الرتددخت يف السجل األساسي الدويل للرتددات تُبقي
  .GHz 11,2-10,95  الرتدد

 ، من أجل استعمالCR/301  رسالة املعممةال ق معسيت  ملكتب، مباا يبذهلاللجهود اليت  ادعمه جمدداً  اللجنة ؤكدتويف الوقت نفسه، 
السجل  نم املستعملةغري  ختصيصات الرتددإزالة  إلنفاذعلى سبيل املثال)  ،من لوائح الراديو 6.13 (كالرقم أحكام لوائح الراديو

  ."للرتددات األساسي الدويل
  على ذلك. واتفق  28.5

  )RRB15-2/5(الوثيقة  (FSS)التبليغ عن حمطات أرضية منطية يف اخلدمة الثابتة الساتلية   6
سالسيد قدم   1.6 اليت  RRB15-2/5 الوثيقة (دائرة اخلدمات الفضائية/شعبة النشر والتسجيل للخدمات الفضائية) ما

�لة التحقيق ومعاجلة  توفري االعرتاف طلبات الواردة من اإلدارات لالالتمس فيها املكتب مشورة اللجنة بشأن كيفية املضي قدماً ملوا
واملطاريف ذات  (TVRO)  التلفزيون لالستقبال فقط ات العالية الكثافة (مثلالدويل مباليني احملطات األرضية املستعملة للتطبيق

لساتلية اخلدمة الثابتة ا  يف على أراضيها الوطنيةوغريها) اليت تعمل  (DTH)  والبث املباشر إىل املنزل (VSAT)الفتحات الصغرية جداً 
�فات التقنية املفّصلة للمحطات . وأَرفقت MHz 4200-3400و MHz 6725-5850وحتديدًا يف النطاقني  ا املوا اإلدارات بطلبا
لتايل   األرضية والفضائية دمة الثابتة الساتلية بتمّعن اخل  استعرض املكتب عملية اإلخطار عن احملطات األرضية النمطية يفاملعنية. و

ا اإلدارات يف ر لوائح الراديو،  اإلجرائية للجنة  الصلة، والقواعدرسائلها، ولوائح الراديو ذات   آخذًا يف االعتبار النقاط اليت أ
 RRB15-2/5  من الوثيقة 5إىل  3هذه املسألة. وتعرض الفقرات   والقرارات الصادرة سابقاً عن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية يف

  املعنية. املسائل الرئيسية
إن هناك ماليني من احملطات األرضية املوجودة منذ فرتة. وسأل ملاذا تطلب اإلدارات اآلن أن يكون  السيد بيسيوقال   2.6

  ؟الساتلية نمطية يف اخلدمة الثابتةالرضية األطات احمل بوسعها التبليغ عن
سالسيد وأوضح   3.6  WRC-15  رأن املؤمت (دائرة اخلدمات الفضائية/شعبة النشر والتسجيل للخدمات الفضائية) ما

ا األرضية يف هذا النطاق. وردًا على أسئلة Cسيشهد مناقشة مستفيضة للنطاق  ، وسيسعى عدد من اإلدارات إىل محاية حمطا
املاضي وأن   ، قال إن احملطات األرضية النمطية يف اخلدمة الثابتة الساتلية مل يكن يبلغ عنها يفالسيد بن محاد والرئيسأخرى من 

دف ضمان احلماية املطلوبة املكتب يفضل عدم  معاجلة هذه التبليغات نظرًا ألنه ليس لديه املعلومات املطلوبة للقيام بذلك 
  الراديو. مبوجب لوائح



14 

 

لفعل نتيجة مناقشات بشأن النطاق  السيد هوانوقال   4.6 ، إدراكاً أن ميزة االتصاالت الساتلية، Cإن املسألة قد طرحت 
�ة يف النطاق  من  (DTH)  والبث املباشر إىل املنزل (TVRO)التلفزيون لالستقبال فقط  تغطيتها الواسعة. ويعترب ، تكمن يفCوخا

العرتاف الدويل الكامل من حيث  أكثر اخلدمات املستعملة بكفاءة مبوجب لوائح الراديو والدستور واالتفاقية، ولكنهما ال يتمتعان 
وبدون هذا االعرتاف ستصبح مزا االتصاالت الساتلية بدون فائدة.  11  ملادةعن احملطات األرضية النمطية يف إطار ا غالتبلي

، ميكن التبليغ عن بعض احملطات األرضية النمطية، ولكن هناك حاجة إىل بطاقات تبليغ فردية إذا كانت 17.11  ومبوجب الرقم
لطبع  �ة للبمنطقة التنسيق للمحطة األرضية تشمل أراضي بلد آخر، وتشكل هذه القيود  ت خا الصغرية والضيقة.  دانل�عو

لتبليغ عن احملطات األرضية النمطية يف اخلدمة   وكان من رأيه أنه ينبغي إدراج قاعدة إجرائية إلزالة هذه القيود والسماح 
  الساتلية. الثابتة

كمله وأن تضمن محاية مجيع اخلدمات اليت تستعمله  الرئيسوأكد  5.6 أنه مطلوب من اللجنة أن تنظر يف نطاق الرتدد 
  فقط. وليس اخلدمات الساتلية

اخلدمة الثابتة   ما إذا كان القرار الذي تتخذه اللجنة للسماح بتسجيل احملطات األرضية النمطية يف السيد بيسيوسأل   6.6
لنطاق  فيما WRC-15الدويل للرتددات سيكون له أثر على املسائل اليت سيتناوهلا املؤمتر  الساتلية يف السجل األساسي   .C  يتعلق 

، رتدداتالسجل األساسي الدويل للإن هناك عددًا قليًال جدًا من احملطات األرضية املستقبلة املسجلة يف  املديروقال   7.6
م األرضية، عليهم التنسيق والتبليغ عنها، نظراً ألوكما أوضح هو يف مناسبات عديدة، فإن الذين يرغبون  ن اخلدمات يف محاية حمطا

لتبليغ عن   ال 11  األرضية الثابتة واملتنقلة واخلدمات الثابتة الساتلية تتقاسم هذا النطاق. وأشار إىل أنه من الواضح أن املادة تسمح 
ن أن تتأثر فيها خدمات األرض يف بلدان أخرى، غري أن اإلدارات يف احلاالت اليت ميك Cاحملطات األرضية النمطية يف النطاق 

ذه املسألة وأنه  م  ا. وأضاف أن املكتب على علم  ا ترغب يف محاية حمطا طلبت أن يكون بوسعها التبليغ عن هذه احملطات أل
، مشرياً الدولية نقلةاملتلقاعدة لالتصاالت احملطات امت االضطالع بدراسات يف قطاع االتصاالت الراديوية تشمل احملطات األرضية و 

ن احملطات ، قال إن قبول التبليغ عالرئيسإىل أن التداخل سيحدث ال حمالة يف بعض السيناريوهات. وردًا على تعليقات من 
وهو ما سيعطي  منها، ائي  األرضية النمطية يف اخلدمة الثابتة الساتلية لن يعين السماح بتسجيل مليون حمطة أرضية بل عدد ال

  متقاسم.  ميزة غري عادلة للخدمات الفضائية مقابل اخلدمات األرضية يف نطاق
حية للخدمة الثابتة الساتلية  الرئيسوعلق   8.6 لنظر إىل وجود ماليني من احملطات األرضية من  على التنسيق قائًال إنه 

لقرب من احلدود ستتقابل الوعدد كبري من احملطات القاعدة لألنظمة املتنقلة من الناحية ا حمالة   ألخرى، فإن كفاف التنسيق 
  ضخمة. . وهذا الوضع يفرض عوائق17.11كل مكان وسرتجع بطاقات التبليغ حتت القاعدة اإلجرائية للرقم  يف

لطبع مشاكل خطرية،  السيد هوانوقال   9.6 إن التبليغ عن احملطات األرضية النمطية يف اخلدمة الثابتة الساتلية سيفرض 
ولكنه تساءل أيضًا عن كيف سيعاجل املكتب املوقف إذا قدمت اإلدارات تبليغات عن ماليني من احملطات األرضية الفردية.  

خدمات الفضائية (احلدود اجلامدة) ليست مثل احلماية املطلوبة من أشار إىل أن احلماية املطلوبة من اخلدمات األرضية لل  كما
 WRC-15  اخلدمات الفضائية للخدمات األرضية. وأضاف أن املسألة كلها تتطلب املزيد من الدراسة وينبغي إحالتها إىل املؤمتر

لنطاقحت بناًء على مناقشات ال تتقرير املدير، ومطالبة املؤمتر بتحديد طريق للمضي قدماً. كما أضاف أن املسألة طُر   يف  C  تعلق 
لنطاق   أيضاً.  Ku فحسب بل 

ا  السيد سرتيليتسوقال   10.6 ت التكنولوجية استطاعت ضمان محاية حمطا إنه على الرغم من أن اإلدارات اليت لديها اإلمكا
لطبع أاألرضية من التداخل العابر للحدود يف املاضي، فإن املشكلة اليت يواجهها اآلن جم كثر تعقيداً؛ تمع االتصاالت الراديوية 

املرحلة احلالية   . وأي قرارات من جانب اللجنة يفWRC-15  وسيعتمد احلل إىل حد كبري على معايري التقاسم اليت يعتمدها املؤمتر
 املسألة،  ت للتفكري يف. وأشار إىل أنه هناك حاجة إىل مزيد من الوقWRC-15  ميكن أن تعقد املناقشات اليت ستجري يف املؤمتر

�لة النظر يف املسألة إىل اجتماع قادم، ويفضل بعد املؤمتر ، على أساس الفهم أن املكتب WRC-15  واقرتح أن تؤجل اللجنة موا
  املؤمتر. سيقدم تقريراً عن املسائل املشمولة إىل
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 ني أنظمةسات اليت أجريت بشأن التقاسم بإن تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر أشار إىل أن الدرا السيد بيسيوقال   11.6
االت املتنقلة التصالقادمة وحمطات أرضية حمددة أبرزت احلاجة إىل مسافات لفصل حمطات القاعدة ل االتصاالت املتنقلة الدولية

ري مرخصة غ أشارت الدراسات إىل أن مثل هذا التقاسم الذي يقوم على احملطات األرضية النمطية أو يشمل حمطات  . كماالدولية
إلضافة إىل ذلك، أوضح الرقمان لنظر إىل أنه لن تكون هناك مسافات فصل. و أن من  20.11و 17.11 لن يكون قابًال للتنفيذ 

لقرب من احلدود. وأي قرارات تتخذها اللجنة اآلن بشأن الطلب الوارد  املستحيل تسجيل احملطات األرضية النمطية الواقعة 
  املسألة. هذه WRC-15 حمالة عندما يناقش املؤمتر سيعقد املسائل ال RRB15-2/5 الوثيقة يف

حلصول على  السيد خريوفوقال   12.6 إن اللجنة ينبغي أن تبذل قصارى جهدها على الرغم من ذلك لتلبية طلب املكتب 
ألرضية جرائية تُعّرف احملطة امساعدة والنظر يف التبليغات املقدمة من اإلدارات، وميكن أن يكون ذلك عن طريق وضع قاعدة إ

  .WRC-15 النمطية، لتناقش بعد املؤمتر
جيل  الرئيسوقال   13.6 إنه مييل إىل املوافقة على النقاط اليت طرحها السيد بيسي وعلى تو�ية السيد سرتيليتس ومفادمها 

�لة مناقشة املسألة يف الوقت احلايل. وأشار إىل أن العديد من العوامل تتطلب مز  علق فقط بشروط تت  يدًا من املناقشة اليت الموا
التقاسم احملددة اليت يتعني أن حترتمها اخلدمات املشمولة، مثل حدود كثافة تدفق القدرة للخدمات املتنقلة، بل أيضًا مبدى قدرة 

إلضافة إىل ذلك، فإن توزيعات األنظمة املتن دولية سوف تناقش قلة الاملكتب على التعامل مع األعداد الضخمة من التبليغات. و
  إجرائية. . ورأى أنه سيكون من السابق لألوان السعي إىل وضع قاعدةWRC-15 املؤمتر بتعمق يف

حتتوي على   ، فإن لوائح الراديو الRRB15-2/5على ما قاله الرئيس، مشريًا إىل أنه وفقًا للوثيقة  السيد ماجنتاووافق   14.6
، واسرتعى WRC-15 اخلدمة الثابتة الساتلية. وأضاف أنه ينبغي رفع املسألة إىل عناية املؤمتر تعريف للمحطة األرضية "النمطية" يف

  املشمولة. االنتباه إىل املسائل املعقدة
مفهوم   على أن املسألة حساسة وتتطلب املزيد من الدراسة املتعمقة. وأشار إىل أن رئيس دائرة اخلدمات الفضائيةووافق   15.6

خلدمة الثابتة الساتلية، ولكن التعريف موجود فيمااحملطة  يتعلق بتنسيق احملطات   "النمطية" غري معرف يف لوائح الراديو فيما يتعلق 
الفضائية، مبا يف ذلك عندما تكون أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية مشمولة. وأضاف كذلك أن املراسالت الواردة من اإلدارات تشري 

لضرورة احلماية، وأشار يف هذا الصدد إىل أن االعرتاف الدويل مبوجب الرقمإىل احلصول على االع  31.11  رتاف الدويل وليس 
لضرورة احلماية، املستمدة من التنسيق (الرقمان   ال التنسيق بني اخلدمات الثابتة   ). وإضافة إىل ذلك، فإن32A.11و 32.11يعين 

قدم إىل قد يكون معقدًا للغاية. وقد حدد املكتب يف تقريره امل دمات املتنقلة،واخل التلفزيون لالستقبال فقطالساتلية، مثل 
وميكن إدخال تعديالت على لوائح الراديو ) املشاكل املشمولة؛ RRB15-2/INFO/2من الوثيقة  8.3.2.3(الفقرة  WRC-15  املؤمتر

  أخرى.  مسألة 32.11  ، ولكن التنسيق مبوجب الرقم31.11  لتيسري االعرتاف الدويل مبوجب الرقم
لتأكيد وضع تعريف لعبارة "احملطة األرضية النمطية"، السيد خريوفورداً على سؤال من   16.6 ، قال إنه سيكون من املمكن 

. واالختالف األساسي بني تعريف احملطة األرضية الثابتة واحملطة األرضية النمطية هو أنه سيتعني 4  استنادًا إىل خصائص التذييل
  جغرافية. نطقة خدمة للمحطة األرضية النمطية وليس إحداثياتحتديد م

، قال إنه يف حالة استالم املكتب لطلبات أخرى من اإلدارات لتسجيل حمطات السيدة ويلسونوردًا على سؤال من   17.6
دف احتمال اختاذ قرار ب ن املسألة قيد الدراسة من جانب اللجنة  ا يفأرضية منطية فإنه سيبلغ اإلدارات  املستقبل وستحال  شأ

  ملناقشتها. WRC-15 إىل املؤمتر
أن التبليغات عن احملطات األرضية النمطية غري مقبولة مبوجب لوائح الراديو احلالية. ويبدو أن جلان الدراسات  املديروأكد   18.6

�ة هي أنسب احملافل للنظر يف هذه املسألة، ولكن مع اقرتاب انعقاد املؤ  ، فإنه يقرتح أن أفضل طريق WRC-15 مترأو اللجان اخلا
ن املوضوع مشمول بتقريره املقدم إىلWRC-15 للمضي قدماً هو انتظار نتيجة املؤمتر   املؤمتر. ، علماً 
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املسألة  أن تطلب اللجنة إىل املكتب جتميع املزيد من املعلومات عن السيد كويف والسيد بن محاد والسيد ماجنتاواقرتح   19.6
، وذلك انتظارًا لنتيجة WRC-15  لتنظر فيها اللجنة يف اجتماعها السبعني نظرًا ألن اإلدارات قد تقدم طلبات أخرى قبل املؤمتر

ر من حيث أعباءWRC-15  املؤمتر تبليغات العمل إذا طُِلب إىل املكتب معاجلة ال . وعلى سبيل املثال، سيكون من املفيد معرفة اآل
  األرضية. عن ماليني من احملطات

حالة احملطات   يف  إنه إذا كانت املاليني من احملطات األرضية املبلغ عنها مماثلة، كما رئيس دائرة اخلدمات الفضائيةوقال   20.6
  واحدة. الة وجود حمطة أرضيةاألرضية النمطية، سيكون عبء العمل هو نفس عبء العمل املطلوب يف ح

إنه سيكون من املفيد أن تشتمل املعلومات األخرى املقدمة إىل اللجنة يف اجتماعها السبعني  السيد سرتيليتسوقال   21.6
 ريعلى اخلال�ة اليت تو�لت إليها فرق العمل وجلان الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية بشأن تقاسم نطاقات معينة واملعاي

�ًة عندما تكون اخلدمات األولية مثالً تتقاسم النطاقات مع اخلدمات   الثانوية.  املتعلقة مبثل هذا التقاسم، مبا يف ذلك التنسيق، وخا
إلحصاءات اليت ميكن تقدميها، قال   22.6 لطبع تقدمي معلومات عن احملطات األرض املديروفيما يتعلق  ية إنه ال ميكن 

لنسبة للمحطات األرضية احملددة، فال  الالنمطية نظراً ألنه  لتايل  يتم  ميكن التبليغ عنها يف الوقت احلايل. أما  التبليغ عن معظمها و
  موثوقة.  أي إحصاءات عنها ستكون غري

  ألخرى. هذه التعليقات، مضيفاً أن استعمال النطاق ميكن أن خيتلف اختالفاً كبرياً من منطقة السيد سرتيليتسوأيد   23.6
على تعليقات املتحدثني السابقني وقال إن أي معلومات إضافية ينبغي أن تركز على التنسيق  السيد ماجنتاووافق   24.6

دة حمتملة يف عبء العمل ينتج عن معاجلة املاليني من   التبليغات. والتقاسم وعلى أي ز
  يلي: أن توافق اللجنة على أن ختلص إىل ما الرئيسواقرتح   25.6

احملتملة  تهاإىل أمهي توأشار  RRB15-2/5  ي الوثيقةطاملعلومات اليت قدمها مكتب االتصاالت الراديوية "نظرت اللجنة بعناية يف 
إبالغ  ،WRC-15 إىل املؤمتراملرفوع تقرير اليف  سبق أن اقرتح، أن املدير اللجنة أيضًا إىل توأشار . WRC-15املؤمتر  أعمال  يف

  .RRB15-2/INFO/2 من الوثيقة 8.3.2.3 الفقرة انظر ،ذا اجلانباملؤمتر 
علومات إضافية عن مللجنة  إىل االجتماع املقبل أن يقدم الراديويةمكتب االتصاالت  إىل اللجنة تطلب ،هلذه االعتبارات ونتيجةً 

ثري  ت املتوقعة و �لة مناقش التبليغات،هذه  معاجلةعلى مكتب االتصاالت الراديوية يف  هاالصعو   "البند. ة هذاوقررت موا
  على ذلك. واتفق  26.6

 46.11  تبليغ مقدم من إدارة االحتاد الروسي بشأن إعادة تقدمي بطاقة التبليغ مبوجب الرقم  7
  )RRB15-2/7(الوثيقة  شرقاً  70oيف املوقع  STATSIONAR-20أجل الشبكة الساتلية  من

س (دائرة اخلدمات قدم   1.7 بشأن  RRB15-2/7  الوثيقة الفضائية/شعبة النشر والتسجيل للخدمات الفضائية)السيد ما
 STATSIONAR-20  الشبكة الساتليةمن لوائح الراديو من أجل  41.11  تبليغ مقدم مرة أخرى من إدارة االحتاد الروسي مبوجب الرقم

. وعرض خلفية هذه احلالة، 46.11  الرقم  بعد انتهاء املوعد النهائي التنظيمي البالغ ستة أشهر املنصوص عليه يف شرقاً  70oيف املوقع 
لشبكة يف  لنسبة إلدارة االحتاد الروسي.  2014يوليو  8فقال إن املكتب أعاد بطاقة تبليغ تتعلق  ا النتائج غري املؤاتية  مرفقًا 

 2015أبريل  30مراسلة الحقة بتاريخ   . ويف41.11  تطلب إعادة تقدمي بطاقة التبليغ مبوجب الرقم 2015مارس  17وردت اإلدارة يف 
ن التبليغ قدم متأخرًا ولكنها أوضحت أن املوقع املداري مهم لالحتاد الروسي حيث استعمل  تكرر فيها طلبها، أقرت اإلدارة 

وتعمل يف هذا  2013  يف عام Raduga-1M  ركبة فضائية جديدة وهيعاماً. وقد أطلقت م 30ألغراض الدفاع واألمن ألكثر من 
رتة الستة يستطيع قبول الطلب نظرًا لتجاوز ف  حني ال  املوقع املداري. وأكد املكتب يف وقت الحق إلدارة االحتاد الروسي أنه يف

فإنه سيقدم الطلب إىل اللجنة. وكان من رأيه أن إدارة االحتاد الروسي مل تنتبه فقط  46.11  أشهر املنصوص عليها يف الرقم
  النهائي. للموعد
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ا املوعد النهائي بشهرين فقط. وأضاف أنه متأكد من أن التأخري   السيد ماجنتاوأشار   2.7 إىل أن إدارة االحتاد الروسي فا
  كان ألسباب إدارية حبتة ولذلك يؤيد قبول الطلب.

ينص على أن أي بطاقة تبليغ يعاد تقدميها إىل املكتب بعد  46.11  إىل أن الرقم رئيس دائرة اخلدمات الفضائيةوأشار   3.7
ريخ تبليغ جدي د أكثر من ستة أشهر من تقدمي بطاقة التبليغ األ�لية تعترب تبليغاً جديداً بتاريخ استالم جديد. ويف حني أن وجود 

يكن   لفضاء إذا ملارتدد خلدمات الختصيصات ، ففي حالة ألرضارتدد خلدمات الختصيصات احلاالت يف يكون له أثر يف معظم   ال
ريخ استالم   44.11  اً مع الرقمذات الصلة، فإنه لن يصبح متوافق معلومات النشر املسبقالتاريخ اجلديد يف غضون سبع سنوات من 

حتها إدارة االحتاد الروسي، هناك ساتل يستعمل الرتدداوسيتعني إلغاء الشبكة. ويف احلالة الراهنة ووفقاً ل ت املعنية لمعلومات اليت أ
بشكل �ارم فإنه سيتعني إلغاء التخصيصات. وقد أبلغ املكتب  46.11لبعض الوقت وال يزال يستعملها. غري أنه إذا مت تطبيق الرقم 

. وعندما أبلغ املكتب اإلدارة 46.11  أي خيار سوى تطبيق الرقمإدارة االحتاد الروسي بذلك وفهمت اإلدارة أن املكتب ليس أمامه 
  جهها.يوا املوقف الذي نه سيقدم احلالة إىل اللجنة، فقد أشار إىل أنه يتعاطف كثرياً مع إدارة االحتاد الروسي يف

، قال إن إدارة االحتاد الروسي مل تثر أبدًا من قبل مسألة استعمال املوقع املداري ألغراض الرئيسوردًا على تعليق من  4.7
يتعلق   من دستور االحتاد هلذه املسألة. فقد طبقت دائمًا أحكام لوائح الراديو حرفيًا فيما 48الدفاع واألمن ومل تثر أيضًا املادة 

  .التبليغ لشبكة وقدمت املعلومات املطلوبة لبطاقة
وأشارت إىل  48  إىل أنه يعتقد أن إدارة االحتاد الروسي قد ال ترغب أن تشري �راحًة إىل املادة السيد بيسيوأشار   5.7

. وكان من رأيه أن املكتب تصرف بشكل 46.11أغراض الدفاع واألمن لدعم طلبها فقط. ولذلك فإن احلالة تتعلق بتطبيق الرقم 
  .2015 مارس 17رفضت اللجنة الطلب ومت تسجيل بطاقة التبليغ بتاريخ جديد هو سليم وسأل عما ستكون العواقب إذا 

رتة ن العواقب ستكون شديدة، ألن التاريخ اجلديد سيعين أن التبليغ اسُتِلم بعد ف رئيس دائرة اخلدمات الفضائيةورد   6.7
ت الشبكة الساتلية املسجلة تقدمي معلومات النشر املسبق   للرتددات. يف السجل األساسي الدويل وسيتعني إلغاء بيا

إىل أن الشبكة تستعمل ألغراض الدفاع واألمن، فقال إن من رأيه أن تقبل اللجنة طلب إعادة  السيد هوانوأشار   7.7
لنظر إىل أن الساتل 48 يف ضوء املادة 41.11 التقدمي مبوجب الرقم   يعمل. من الدستور و

ا تؤيد أيضاً قبول الطلب نظراً لعواقب عدم القيام بذلك وأن التأخري مل يكن إال السيدة جيانيتوأشارت   8.7   فقط. لشهرين  إىل أ
  .األخرى إىل أنه يؤيد أيضاً قبول الطلب ولكن سأل عما ستكون عواقب ذلك للشبكات السيد كويفوأشار   9.7

أي  عواقب إلغائه هائلة للمشغل ولن تكون هناك إنه يفهم أن النظام يعمل يف الوقت احلايل. وستكون الرئيسوقال   10.7
  اآلخرين.  عواقب تذكر للمشغلني

ق من إدارة إن املكتب استلم طلب تنسي رئيس دائرة اخلدمات الفضائية، قال السيدة ويلسونورداً على استفسار من    11.7
ا تطبيقًا للرقم 2009ديسمرب  17االحتاد الروسي يف  . وكان 43.11  يتعلق بتخصيصات تردد كانت اإلدارة قد أبلغت املكتب 

ن التخصيصات املعنية قد وضعت يف2014ديسمرب  17أمامها مخس سنوات بعد ذلك، أي حىت  وقد  اخلدمة  ، إلبالغ املكتب 
لفعل تبليغاً قبل هذا التاريخ. وقد كشف حتليل للتبليغ أن ختصيصات معظم احلاالت، مع   ال يفالرتدد تتوافق، كما هو احل قدمت 

غري كامل. ويف مثل هذه احلاالت، يصدر املكتب نتيجة غري مؤاتية.  32.11  ولكن كان التنسيق مبوجب الرقم 31.11أحكام الرقم 
لتايل أعاد املكتب بطاقة التبليغ إىل إدارة االحتاد الروسي اليت كان أمامها بعد ذلك ستة أشهر  . وهذا 41.11 ق الرقملطلب تطبيو

هو املوعد النهائي الذي مت جتاوزه بشهرين وهلذا السبب يقع التبليغ اجلديد خارج املوعد النهائي واجب التطبيق الذي يبلغ مخس 
لفعل يف السجل 43.11 حالة الرقم سنوات يف   األساسي.  لتعديل ختصيصات مسجلة 

سبب السهو يتعلق ببطاقات تبليغ متأخرة ب  إىل أن اللجنة قبلت طلبات مماثلة يف املاضي فيما السيد بيسيوأشار   12.7
لنظر إىل أن الشبكة تعمل وتستعمل ألغراض الدفاع واألمن، فإنه يؤيد قبول أو   الطلب. ألسباب إدارية. و
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  ي:اللجنة إىل ما يل ختلصأن  الرئيسواقرتح   13.7
لتفصيل  تحبث"    STATSIONAR-20  الشبكة الساتلية نإدارة االحتاد الروسي ع بتبليغ من املتعلقةسألة املاللجنة 

تصرف املكتب سليماً  اعتربت اللجنة يف معاجلة هذه احلالة،. و RRB15-2/7 يف الوثيقة الواردعلى النحو  شرقاً  70oاملوقع   يف
  الراديو. من لوائح 46.11و 41.11ني رقمالتطبيق أحكام  يف

ب إدارة االحتاد الروسي قبول طلاللجنة  ترجعي، قرر امللف امليف  ةنبيَّ لبطاقة التبليغ امل جاهز للعمل وفقاً وإذ الحظت أن الساتل 
مبوجب  شرقاً  70oيف املوقع  STATSIONAR-20الشبكة الساتلية  معاودة التبليغ عن قبولبمكتب االتصاالت الراديوية  وكلفت

  التبليغ." لورود بطاقة سابقالتاريخ ال واحلفاظ علىمن لوائح الراديو  41.11 رقمال
  على ذلك. واتفق  14.7

تبليغ مقدم من إدارة مجهورية الو الدميقراطية الشعبية فيما يتعلق حبالة الشبكة الساتلية   8
LAOSAT-128.5E  الوثيقتان  شرقاً   128,5°يف املوقع)RRB15-2/8 وRRB15-2/DELAYED/8(  

س (دائرة اخلدمات الفضائية/شعبة النشر والتسجيل للخدمات الفضائية)قدم   1.8 اليت  RRB15-2/8 الوثيقة السيد ما
اخلدمة   يف LAOSAT 128.5Eمتديد املهلة التنظيمية لوضع شبكتها الساتلية  إدارة مجهورية الو الدميقراطية الشعبيةطلبت فيها 

خ عن السيطرة اخلارجةاملشاكل  إدارة الو إىل أن. وأشارت 2015 ديسمرب 31 مايو إىل 13 من رياً املبينة يف الوثيقة تعين أن هناك 
، وهو أول ساتل للبلد والذي كان من املقرر أن يضع الشبكة يف اخلدمة، وأدى هذا التأخري أيضاً LAOSAT-1إطالق الساتل   يف

دة كبرية يف متطلبات التنسيق املطلوبة من إدارة الو. ك اليت تقدم  RRB15-2/DELAYED/8ما اسرتعى االنتباه إىل الوثيقة إىل ز
  املعلومات. املزيد من

ن ميدد االحتاد املوعد النهائي  RRB15-2/DELAYED/8إىل أن إدارة الو كررت يف الوثيقة  السيد هوانوأشار   2.8 طلبها 
  للشبكة. تنظيمية أطول"، وطالبت االحتاد "مبهلة 2015 ديسمرب 31مايو إىل  13 التنظيمي من

ال حتتوي إال على الرسالة الواردة من إدارة الو اليت تطلب فيها متديد املوعد  RRB15-2/8الوثيقة إن  الرئيسوقال   3.8
إلضافة إىل ذلك، يبدو  النهائي التنظيمي، وال تشمل نسخًا من أي مراسالت قد يكون قد مت تبادهلا بني املكتب وإدارة الو. و

  اآلن. يلغ الشبكة حىت تب ملأن املك
يعين   إن املوعد النهائي لوضع الشبكة يف اخلدمة انتهى منذ فرتة قصرية جداً، مما رئيس دائرة اخلدمات الفضائيةوقال   4.8

ن اللجنة ستنظر يف إلضافة إىل ذلك، كان املكتب على علم  لفعل وقت كاف لتنفيذ اإللغاء. و هذه احلالة   أنه مل يكن هناك 
دًال من ب دراج بطاقة التبليغ عن الشبكةولذلك رأى أنه من األفضل انتظار قرار اللجنة بشأن ما إذا كانت أو مل تكن ستعيد إ

لفعل تبادل مراسالت مع إدارة الو، ولكن مل يتم استالم الطلب احلايل املقدم من إدارة الو إال قبل  إلغائها فوراً. وأشار إىل أنه مت 
لتقدمي التبليغات إىل هذا االجتماع مباشرة؛ وإذا كان املكتب قد أعد مجيع املراسالت وأرفقها لكان األمر استغرق  املوعد النهائي

ا من حيث معلومات العناية الواجبة  وقتًا طويًال ومن احملتمل أن يعين جتاوز املوعد النهائي. وقد استوفت إدارة الو مجيع التزاما
ستثناء أن سا  وما ريخ الوضع يف اخلدمة، وأبقت إدارة الو املكتب على علم جبميع إىل ذلك  لتايل مل ُحيرتم  تلها مل يطلق و

نه سيتم إلغاء الشبكة، وسيكون  التطورات. ونظراً لعدم امتثال إدارة الو للموعد النهائي للوضع يف اخلدمة، أبلغ املكتب اإلدارة 
كانت ترغب يف إعادة إدراج بطاقة التبليغ عنها. وإذا قررت اللجنة عدم إدراج بطاقة على اإلدارة أن تقدم حالتها إىل اللجنة إذا  

  جداً. التبليغ عن شبكة الو سيلغيها املكتب بعد وقت قصري
يتعلق   من هذه التوضيحات أن املكتب قد أرسل مجيع الرسائل التذكريية إىل إدارة الو فيما السيدة جيانيتواستنتجت   5.8

  املعنية. االمتثال للموعد النهائي للوضع يف اخلدمة للشبكةحلاجة إىل 
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ستثناء عدم احرتام املوعد  السيد هوانوقال   6.8 إن املكتب وإدارة الو تصرفا بشكل سليم مبوجب أحكام لوائح الراديو، 
ة متديد املهل التنظيمية قد فوض للجنة �الحي WRC-12  النهائي للوضع يف اخلدمة من جانب إدارة الو. وأشار إىل أن املؤمتر

  احلالة. هذه حتت ظروف معينة، ويرى أن اللجنة ينبغي أن تقوم بذلك يف
إنه إذا أكدت اللجنة إلغاء شبكة الو،  رئيس دائرة اخلدمات الفضائية، قال السيد ماجنتاوردًا على سؤال من   7.8
شرقًا ستحقق مكاسب من حيث متطلبات  128,5°ع درجات من املوق 8-9اإلدارات األخرى اليت لديها شبكات يف حدود   فإن

ا أكملت التنسيق مع العديد من الشبكات حسب   االقتضاء. التنسيق. وقد أشارت إدارة الو إىل أ
هذا   إن السؤال األساسي هو ما إذا كانت أو مل تكن للجنة �الحية منح التمديد املطلوب. ويف السيد سرتيليتسوقال   8.8

 20.3  )، وحتديداً إىل الفقرةWRC-12  للمؤمتر 554(الوثيقة  WRC-12  عشرة للمؤمتر ةحمضر اجللسة العامة الثالثالصدد، أشار إىل 
  يلي: ، نصها كما5منه، اليت حتتوي على مداخلة من رئيس اللجنة 

لبند525 الوثيقة ، مقدماً 5رئيس اللجنة وقال  20.3" ا تغطي أربع مسائل تتعلق  جدول األعمال ومسألة  من 7  ، إ
لبند لبند من 2.1.8  تتعلق  جدول األعمال بتمديدات  من 7  جدول األعمال. وتتعلق املسألة األوىل ذات الصلة 

�ة بوضع ختصيصات تردد ساتلية يف اخلدمة جراء التأخر يف سيطرة اإلدارة  اإلطالق اخلارج عن  للمهلة التنظيمية اخلا
قشت اللجنة مقرتحات معينة لوضع قرار جديد للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية من أجل السماح  5  املبلغة. وقد 

خر اإلطالق على نفس املركبة وأن تشمل هذه التمديدات حالة  حة متديدات حمدودة ومشروطة يف حاالت 
�لة النقاش إذالقاهرة الظروف ، إزاء وضع قرار الشواغلأدركت وجود عدد من  . ومع ذلك، فقد قررت اللجنة عدم موا

  "]...[  حدة  وأنه من املمكن عرض هذه احلاالت على جلنة لوائح الراديو أو املؤمترات املستقبلية على أساس كل حالة على
أن لديها �الحية املوافقة على طلب إدارة الو، فيمكن أن  WRC-12  فإذا رأت اللجنة يف ضوء هذا املقتطف من حمضر املؤمتر

ا رهناً بتأكيد لقرارها من جانب املؤمتر العاملي القادم لالتصاالت الراديوية. وفيما ميكن أن يكون فراغاً قانونياً، ميكن تقوم بذلك رمب
  املسألة. أن تطلب اللجنة رأي املستشار القانوين بشأن هذه

إذا كانت   إنه على الرغم من أنه متعاطف للغاية مع طلب إدارة الو، فإن املسألة اليت يتعني تناوهلا هو ما الرئيسوقال   9.8
يكون من الضروري التماس رأي املستشار القانوين مرة أخرى، نظراً ألن   تكن للجنة �الحية منح التمديد املطلوب. فقد ال  مل  أو

لفعل يف االج متثل  تماع الستني للجنة إىل أن حماضر اجتماعات املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديويةاملستشار القانوين قد أشار 
لتايل ميكن أن تضعها اللجنة يف   االعتبار. أعلى تفسري للمقررات اليت تتخذها هذه املؤمترات و

تماعها الستني إن الرأي القانوين الذي أبداه املستشار القانوين للجنة يف اج السيدة ويلسونوقالت   10.8
) ميكن اعتبار أنه يقدم أساسًا جيداً للمناقشة احلالية للجنة. ويبدو أنه يشري، استناداً 1  (املراجعة RRB12-2/INFO/2  الوثيقة  يف

اخلدمة   إىل أن اللجنة هلا �الحية منح متديدات حمدودة ومشروطة للمهل التنظيمية للوضع يف WRC-12للمؤمتر  554  إىل الوثيقة
. الظروف القاهرةو خر اإلطالق على نفس املركبةلة استيفاء بعض الشروط وأن هذه الشروط تتضمن على وجه التحديد حا  يف

ا إذا كانت . ولذلك ينبغي أن تنظر اللجنة فيمظروف قاهرةوحددت نفس الوثيقة اإلعالمية الشروط األربعة األساسية اليت متثل 
  التنظيمي. . وإن كان احلال كذلك، فقد تنظر يف منح التمديدقاهرةظروف احلالة املعروضة أمامها متثل 

إنه مبا أن انعقاد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية وشيك بشكل مناسب، فيمكن أن تتخذ اللجنة اخليار  الرئيسوقال   11.8
املسألة،   ن هذهاللجنة قراراً موضوعيًا بشأ السهل املتمثل يف إحالة املسألة إىل املؤمتر. ولكنه يفضل على الرغم من ذلك أن تتخذ

االعتبار أنه ميكن تقدمي طلبات مماثلة للجنة يف أوقات ال يكون فيها انعقاد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية وشيكاً   واضعًة يف
ن احلالة املعروضة على اللجنة متثل   بنفس الدرجة. غري أنه غري ن مشاكل تعاقدية. ا تتضم؛ حيث يبدو أظروف قاهرةمقتنع 

ً للقيام بذلك وجيب أن تضمن أيضاً أن تظل متسقة مع القرارات  فإذا وافقت اللجنة على طلب التمديد، عليها أن جتد أساساً قو
ا يف املاضي يف   .لظروف القاهرةاحلاالت اليت طلبت فيها إدارة ما متديدات للمهل التنظيمية وحتججت فيها  اليت اختذ
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إىل أن إدارة الو تستويف مجيع متطلبات التنسيق املطلوبة منها ملشروع الشبكة الساتلية وسددت  السيد ماجنتاوأشار   12.8
ا لشركة  ملوعد النهائي للوضع  China APMTمجيع مدفوعا ا قامت بكل ما يف وسعها للوفاء  املسؤولة عن اإلطالق. ويبدو أ

تر   . وسيكون من املؤسف للغاية إن ملظروف قاهرةيف اخلدمة، ولكنها عانت من نكسات قد تكون أو ال تكون مؤهلة العتبارها 
املؤمتر   ن اإلدارات ميكن أن تطلب إعادة النظر يف قرارات اللجنة يفاللجنة أنه من املناسب املوافقة على التمديد املطلوب، إدراكاً أ

  الراديوية. العاملي القادم لالتصاالت
ذلك مبوجب   يف  أنه ال توجد نصوص قائمة ترخص للجنة متديد املواعيد النهائية التنظيمية، مبا السيد بيسيورأى   13.8
 WRC-12  للمؤمتر 554  من الوثيقة 20.3  على النحو الوارد يف الفقرة 5  يس اللجنة. وأشار إىل أن البيان الذي أدىل به رئ44B.11  الرقم

ال ميكن اعتباره كقرار للمؤمتر، ولكن أديل به لتوضيح سبب إغالق حوار بشأن مسألة معينة. وأضاف أنه متعاطف للغاية مع إدارة 
ذي وقعت فيه يؤهل املأزق ال  أمهية كبرية هلا؛ ولكن الالو اليت تواجه مشاكل ضخمة يف إطالق أول ساتل هلا وشبكة ساتلية ذات 

عترب وهذا التحجج من وجهة نظر املستشار القانوين ي لظروف القاهرة، ألسباب ليس أقلها أن إدارة الو مل تتحجج كظروف قاهرة
لتايل، فإن اللجنة ليس لديها ح التمديد وعليها أسس تنظيمية ملن شرطاً مسبقاً للنظر فيما إذا كانت هناك حالة قاهرة من األ�ل. و

ا. ورداً على تعليقات من WRC-15  برفع حالتها إىل املؤمتر مجهورية الو الدميقراطية الشعبيةأن تبلغ إدارة  ، الرئيس  الختاذ قرار بشأ
متثل   وية ميكن أنلالتصاالت الراديقال إنه ميكن أن يوافق على ما قاله املستشار القانوين من إن حماضر اجتماعات املؤمترات العاملية 

ميكن   ال WRC-12  للمؤمتر 554  من الوثيقة 20.3  أعلى مستوى من التفسري لقرارات تلك املؤمترات، ولكن أكد على أن الفقرة
ذن للجنة مبنح التمديدات التنظيمية؛ فقد كان ذلك جمرد موجز رئيس اللجنة ه ملناقشات جلنت 5  اعتبارها كقرار من املؤمتر 

  البنود. لبعض
ا نظرت بعناية يف رأي املستشار القانوين الوارد يف  السيدة جيانيتوقالت   14.8 ) 1  (املراجعة RRB12-2/INFO/2  الوثيقةإ

قشت فيه اللجنة �الحيتها مبنح متديدات، بسبب  ، للمهل القاهرة الظروففضًال عن حمضر االجتماع الستني للجنة الذي 
حاالت   . وحسب فهمها، ميكن أن متنح اللجنة متديدات يفالظروف القاهرةالتنظيمية لوضع ختصيصات الرتدد يف اخلدمة، ومفهوم 

لكن ميكن لضرورة مرتبطة بفشل اإلطالق و  الظروف القاهرة، وال يلزم أن تكون الظروف القاهرةو خر اإلطالق على نفس املركبة
، روف قاهرةظكل تعاقدية. ولذلك ينبغي أن تقرر اللجنة ما إذا كانت احلالة املعروضة أمامها مؤهلة ألن تكون أن تتصل مثًال مبشا 

ا مؤهلة، فلن يكون أمام اللجنة أي خيار  وإذا كانت مؤهلة، ميكن أن تنظر اللجنة يف املوافقة على طلب إدارة الو. وإذا مل تر أ
  .WRC-15  املؤمترسوى إبالغ إدارة الو برفع طلبها إىل 

ميًا فحسب مجهورية الو الدميقراطية الشعبية إن السيد هوانوقال   15.8 ًا وتسعى ، ولكنها من أقل البلدان منو ليست بلدًا 
لغة األمهية للبنية التحتية لالتصاال لتايل الت تإىل إطالق أول ساتل هلا من أجل شبكة ساتلية ستكون  نمية االجتماعية و

ت واجلبال وما إىل ذلك). وقد قامت إدارة الو جبميع  واالقتصادية نظرًا للخصائص اجلغرافية احملددة للبد (ثلثا البلد من الغا
ا التنظيمية من أجل وضع شبكتها يف اخلدمة يف الوقت احملدد ولكنها �ادفت مشاكل قيقية. ح احملاوالت املمكنة للوفاء مبتطلبا

لرقم  مراعاة االحتياجات من الدستور الذي يشري إىل " 44  من املادة 196وحث اللجنة على االستجابة بشكل إجيايب، مذّكرًا 
�ة للبلدان النامية، واملوقع اجلغرايف لبعض البلدان والذي تنعكس  554 الوثيقة الوارد يف WRC-12". ومشرياً إىل حمضر املؤمتر اخلا

إذا كان   لجنة ما، اقرتح أن تدرس الالظروف القاهرةو خر اإلطالق على نفس املركبةاللجنة مبنح متديدات يف حالة فيه �الحية 
. ويف هذا الصدد، أشار إىل أن هذه احلالة تفي ببعض ظروف قاهرةالطلب املعروض أمامها ميكن أن يكون مؤهًال ألن يكون 

لنظر على وجه التحديد إىل أن  ا  هورية الو مجالشروط األساسية. فالظروف اليت تواجه إدارة الو غري متوقعة وخارجة عن سيطر
م ليس لديه نفس املوارد التقنية واملالية واخلربة اليت لدى البلدان الدميقراطية الشعبية  ظروف قاهرةميثل   لفعل، مااملتقدمة. و بلد 

�ة من أقل البلدان منواً، قد ال ميثل  م، وخا لراديوية لبلد متقدم. ومبا أن املؤمتر العاملي لالتصاالت ا ظروف قاهرةلنسبة لبلد 
ا. غري لطبع هذه املسألة للمؤمتر ليتخذ قرارًا بشأ رى على الرغم من ذلك، أنه ي سيعقد بعد أشهر قليلة، ميكن أن ترتك اللجنة 

�ر، مبا يف ذلك حمضر ا ظروف ، أن اللجنة ميكن أن تعترب هذه احلالة 554  الوارد يف الوثيقة WRC-12  ملؤمتربعد مراعاة مجيع العنا
لتايل ميكن أن تقبل قاهرة   الطلب. و
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إن املسألة حساسة ومعقدة. فقد أشار رأي املستشار القانوين الوارد  السيد سرتيليتسوقال   16.8
فوض جلنة لوائح الراديو �الحية دراسة طلبات متديدات  WRC-12  ) إىل أن املؤمتر1  (املراجعة RRB12-2/INFO/2  الوثيقة  يف

لتأخر يف اإلطالق على نفس املركبة  وقد يدعي البعض  ؛الظروف القاهرةأو املهل الزمنية شريطة أن يتحجج الطرف مقدم الطلب 
 554  الوثيقة  الوارد يف WRC-12  ملؤمترحمضر امن  20.3. ويف الوقت نفسه، أشارت الفقرة ظروف قاهرةحالة إدارة الو ليست   أن
�ة بوضع ختصيصات تردد ساتلية يف اخلدمة جراء التأخر يفالنظر يف مت  إىل اخلارج عن سيطرة اإلطالق   ديدات للمهلة التنظيمية اخلا

روف ظ. وميكن أن تنشأ سيناريوهات عديدة. وعلى سبيل املثال، كان من الواضح أن فشل املضخم يف حالة مؤخرة ميثل اإلدارة
جيل اإلطالق اجلديد ألجل غري مسمى كان يعين أنه يتعني على اإلدارات املتأثرة األخرى أن  قاهرة لإلدارة الرئيسية املعنية؛ ولكن 

خريات تصل إىل سنة أو أكثرتبحث ع لتايل ميكن أن تعاين إدارات من عواقب . ن حلول بديلة وإال ستواجه   لظروف القاهرةاو
يد وأشار إىل أن اللجنة تلقت تكليفات بدراسة طلبات التمد. لطرف آخر، ولكنها ال تكون نفسها ضحية مباشرة للقوة القاهرة

ملشاكل والظروف اليتعلى أساس كل حالة على حدة وأنه يوافق  . واجه إدارة الوت  متامًا على ما قاله السيد هوان فيما يتعلق 
جهة نظره ومن و   -  ميكن أن تقبل اللجنة طلب إدارة الو إذا رأت أن لديها �الحية القيام بذلك: ولذلك فهو يرى حلني ممكنني

ييد هذا القرار من جان  -  فإن لديها هذه الصالحية تقرر اللجنة عدم قبول   ميكن أن  ؛ أوWRC-15  ب املؤمتروميكن أن تلتمس 
لدميقراطية مجهورية الو اطلب إدارة الو، وسيتعني على املكتب يف هذه احلالة إلغاء الشبكة مبا لذلك من عواقب كارثية على 

التصاالت الشعبية لتايل ينب. وكان من رأيه أن اللجنة موجودة لدعم اإلدارات يف أنشطتها املتعلقة  غي أن تستجيب الراديوية و
  الو. بشكل إجيايب لطلب إدارة

ا السيد هوان والسيد سرتيليتس. وكان من رأيها أن  السيدة ويلسونوقالت   17.8 ا تؤيد العديد من التعليقات اليت أدىل  إ
ميكن أن يكون  لبلد متقدم ظروف قاهرةميثل  اللجنة هلا �الحية املوافقة على الطلب املقدم من إدارة الو ووافقت على أن ما قد ال

لبلد من أقل البلدان منواً. وأشارت إىل أنه ينبغي النظر يف هذه احلاالت على أساس كل حالة على حدة، وعلى اللجنة  ظروف قاهرة
حالة   اين منها يفتع أن تبذل كل ما يف وسعها للموافقة على طلب إدارة الو نظرًا للظروف اليت تواجهها والعواقب اليت ميكن أن

لتايل تفي بشرط  RRB15-2/8من الوثيقة  C  إلغاء الشبكة. ويبدو أن الظروف املو�وفة يف اجلزء خارجة عن سيطرة إدارة الو، و
ن تستجيب اللجنة بشكل إجيايب للطلب،  ا توافق على اقرتاح السيد ماجنتا  من الشروط الرئيسية للقوة القاهرة. كما أشارت إىل أ

  مناسباً. ميكن أن يعيد النظر يف قرار اللجنة إذا رأى ذلك WRC-15 لى أساس الفهم أن املؤمترع
إنه يبدو أن هناك توافقًا يف اآلراء ينشأ على أن اللجنة ينبغي أن توافق على طلب إدارة الو على أساس  الرئيسوقال   18.8
) للجنة مبنح متديدات WRC-12  للمؤمتر 554(الوثيقة  WRC-12  عشرة للمؤمتر ةحمضر اجللسة العامة الثالثيلي. أوًال، أذن   فهم ما

نياً، فإن الظروف االقتصادية  معينة للمهل الزمنية للوضع يف اخلدمة حتت ظروف معينة؛ وأكد املستشار القانوين هذا الفهم. و
لثاً، كان خارجاً عن س  الدميقراطية الشعبيةمجهورية الو ولكن يبدو أن الوضع الذي واجهته  ظروف قاهرةميكن أن متثل   ال ا. و يطر

ا، مبا يف ذلك سداد مدفوعات شركة اإلطالق وقدمت  لتزاما بذلت إدارة الو كل جهد ممكن للتغلب على هذا الوضع والوفاء 
، فإن الساتل املعين ه. ورابعاً مجيع املعلومات املطلوبة إىل مكتب االتصاالت الراديوية، وأوضحت متاماً الوضع الذي تواجهه وأسباب

لنسبة إىل  البلد وتوفري   كبلد من أقل البلدان منواً وإىل تنمية البنية التحتية لالتصاالت يف  مجهورية الو الدميقراطية الشعبيةأساسي 
ا. وخامساً،  انت تعرتض على قرار إذا ك WRC-15  فإن اإلدارات املتأثرة ميكن أن ترفع املسألة إىل املؤمترخدمات أساسية لسكا

يف تقرير املدير املقدم إىل املؤمتر. وأضاف أنه واضعاً يف االعتبار هذا  WRC-15  املؤمتراللجنة وميكن أن تثري اللجنة املسألة خالل 
خلدمة ا  الفهم كله يوافق على قبول الطلب املعروض اآلن أمام اللجنة ويوافق على متديد املهلة الزمنية للوضع يف

  .2015 ديسمرب  31 حىت
ن اللجنة ميكن أن متنح متديدات للمهل الزمنية للوضع يف اخلدمة أو أن الوضع الذي  السيد كويفوقال   19.8 إنه ليس مقتنعاً 

 WRC-15  . وأشار إىل أنه يفضل إحالة املسألة إىل املؤمترظروف قاهرةمؤهل ألن يكون  مجهورية الو الدميقراطية الشعبيةتواجهه 
�لة مراعاة ختصيصات للشبكة وتكليف امل ريثما يتخذ املؤمتر القرار. وأضاف أنه  LAOSAT 128.5Eكتب يف هذه األثناء مبوا

  املستقبل. مل أن يصدر املؤمتر للجنة توجيهات بشأن كيفية التعامل مع مثل هذه احلاالت يف
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 أن يكون قرارها والً، جيبأعلى أن اللجنة ينبغي أن تراعي ثالثة عنا�ر أساسية يف الو�ول إىل قرارها.  السيد بن محادوأكد   20.8
نياً، عليها أن تراعي مجيع الظروف اليت أدت إىل الوضع الذي وجدت  ا السابقة. و  و الدميقراطية الشعبيةمجهورية المتسقاً مع قرارا

لثاً، عليها أن تراعي على املستوى من أقل البلدان منواً. و  مجهورية الو الدميقراطية الشعبيةعوامل أخرى مثل أن  نفسها فيه. و
ذه األمهية ولكنها ميكن أن تنقل آراءها إىل WRC-15  العملي، ومع اقرتاب انعقاد املؤمتر ، على اللجنة أال تتعجل يف اختاذ قرار 

ن إدارة الو  ا ستكون مشمولة يف تقرير املدير إىلسرتفع املسألة إىل املاملؤمتر علماً    املؤمتر. ؤمتر وأ
إن اللجنة ينبغي أن تعترب أن هلا �الحية اختاذ القرار بشأن الطلب قبل أن تؤهل الوضع الذي تواجهه  السيد هوانوقال   21.8

لد نظرًا للظروف الواضحة اليت يواجهها الب كظروف قاهرة –كبلد من أقل البلدان منوًا   – مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
ت مكتب االتصاالت الراديوية أن إدارة  LAOSAT-1  وأن ئق وقاعدة بيا سيكون أول ساتل للبلد؛ ومن الواضح من مجيع الو

ا يف هذه املسألة ووقعت على عقد اإلطالق قبل ثالث سنوات ونصف من ان  يف  الو بذلت كل ما لتزاما هاء توسعها للوفاء 
لتايل مؤهلة ألن تكون  املوعد النهائي للوضع يف ا و ت العديدة اليت واجهتها إدارة الو خارجة عن سيطر اخلدمة؛ وكانت الصعو

  .ظروف قاهرة
ألساس القانوين لنظر اللجنة يف احلالة املعروضة عليها. وأشارت  السيدة جيانيتوقالت  22.8 ا السابقة تتعلق  إن مالحظا

ا تشعر بتعاطف كبري مع  ستفاضة ، كبلد من أقل البلدان منوًا لألسباب اليت عرضها مجهورية الو الدميقراطية الشعبيةإىل أ
�ًة يف  السيد  أنه حسب فهمها، فإن اللجنة ميكن أن متنح متديدات للمهل الزمنية من الدستور. غري 44ضوء املادة   هوان، وخا

خر  الظروف القاهرةللوضع يف اخلدمة يف حاليت  ة إقناع بقية فقط. وإذا استطاع بعض أعضاء اللجن اإلطالق على نفس املركبةأو 
ن حمضر   RRB12-2/INFO/2  الوثيقةالوارد يف  ورأي املستشار القانوين 554  الوثيقة  الوارد يف WRC-12  ملؤمترااألعضاء 

ن للجنة مبنح متديدات معينة على1  (املراجعة ذ ا ستؤيد   )  أساس كل حالة على حدة، وأنه ميكن منح التمديد يف هذه احلالة، فإ
ا  WRC-15  قبول طلب إدارة الو رهنًا بتأكيد املؤمتر هلذا القرار. وعلى اللجنة على الرغم من ذلك أن تتوخى احلذر، نظرًا أل

  اخلدمة. متنح من قبل متديدات للمهل الزمنية للوضع يف مل
من حمضر االجتماع  2.4  االنتباه إىل بيان املستشار القانوين على النحو الذي ينعكس يف الفقرة السيد بيسيواسرتعى   23.8

؛ قاهرةالظروف ال))، اليت أوضحت أنه ال ميكن متديد املواعيد النهائية إال يف حالة 1  (املراجعة RRB12-2/7قة الستني للجنة (الوثي
كيد ما إذا كانت احلالة مؤهلة كظروف قاهرةومن أجل املعاملة  ، جيب أن تقدم اإلدارة املعنية طلباً واضحاً بذلك، ويتم بعد ذلك 

يعط اللجنة �الحية متديد املهل الزمنية على النحو املطلوب يف احلالة املعروضة أمامها. وأشار . والبيان مل ظروف قاهرةألن تكون 
بلدان منواً، اليت يفهم وضعها متاماً، مبا يف ذلك وضعها كبلد من أقل ال مجهورية الو الدميقراطية الشعبيةإىل أنه متعاطف للغاية مع 

وجد و؛ ولكن ال ينبغي استعمال كل هذه االعتبارات لتربير اإلعفاء من لوائح الراديو وال توأنه يقدر مجيع اجلهود اليت بذلتها إدارة ال
ذن للجنة بتمديد مهل الوضع يف اخلدمة إال يف حاالت  ت مناقشة هذه . وأضاف أنه متالظروف القاهرةنصوص حالية يف االحتاد 

ولذلك، أشار إىل أن يوافق على ما قاله السيد كويف والسيد ماجنتا املسألة عدة مرات ودائمًا ما يتم الو�ول إىل نفس اخلال�ة. 
ا التنظيمية وأنه  WRC-15  حالة املسألة إىل املؤمتر لتزاما ا، مؤكداً أن إدارة الو بذلت كل جهد ممكن للوفاء  ليتخذ قراراً بشأ

  املعنية. ينبغي تكليف املكتب يف الوقت احلايل مبراعاة ختصيصات الرتدد
�لة مراعاة ختصيصات الرتدد للشبكة  السيد سرتيليتسوقال   24.8 إن مقرتح السيد بيسي بتكليف املكتب مبوا

يعترب قراراً، ولكنه ببساطة قد أجل القرار عن طريق إحالة عنصره اآلخر، أي إعادة إدراج بطاقة  LAOSAT 128.5E  الساتلية
رار وأن تقرر اإلبقاء يعدو إىل كونه نفس الق  أن اللجنة ميكن وينبغي أن تتخذ ما التبليغ عن الشبكة، إىل املؤمتر. ولذلك كان من رأيه

ن �الحية اللجنة مبنح مثل هذه  WRC-15  على الشبكة، ولكن ينبغي مطالبة املؤمتر لتايل االعرتاف  بتأكيد قرار اللجنة و
  مفتوحة. التمديدات ليست

ا ال السيدة جيانيتوقالت   25.8 ن اللجنة لديها �الحية منح التمديدات يف حاالت غري حاالت   إ تزال غري مقتنعة 
  التأخر يف اإلطالق على نفس املركبة. أو الظروف القاهرة
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نظر يف طلب من فيتنام بشأن متديد حمتمل للمهلة الزمنية للوضع يف اخلدمة  WRC-12ن املؤمتر  السيد هوانوذّكر  26.8
لتنتيجة التأخر يف اإلط ايل الق وأعطى اللجنة �الحية البت يف الطلب إذا اقتضت احلاجة. ويف النهاية، مل تطلب فيتنام التمديد، و

من الدستور،  44  تناقش اللجنة احلالة. ويف احلالة املعروضة أمام اللجنة، فإن القرار اإلجيايب ميكن أن يستند إىل املادة  يتعني أن  مل
�بح انعقاده رج يفاحلالة ستد على أساس الفهم أن   وشيكاً. تقرير املدير املقدم إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية، الذي أ

ا أن اللجنة ال ميكن أن متنح متديدات إال يف حاالت التأخر  السيدة ويلسونوقالت   27.8 إنه يبدو من التعليقات اليت أُديل 
ا . و الظروف القاهرةاإلطالق على نفس املركبة أو   يف مبا أن احلالة املعروضة أمام اللجنة ال تشمل اإلطالق على نفس املركبة، فإ

لشروط احملددةظروف قاهرةالرتكيز على ما إذا كانت مؤهلة ألن تكون   ترغب يف  ، ويف هذا الصدد النظر فيما إذا كانت تفي 
ا تفي جبميع الشروط استناداً إىل 1  (املراجعة RRB12-2/INFO/2الوثيقة   رأي املستشار القانوين الوارد يف  يف ). وكان من رأيها أ

ا  ئق اليت قدمتها. ولذلك اقرتحت أن متارس اللجنة �الحي مجهورية الو الدميقراطية الشعبيةاملعلومات اليت أورد تها مبنح يف الو
ا السيد هوان ذلك، ولألسباب اليت أدىل متديد حمدود ومشروط إلدارة الو ألن احلالة تفي جبميع الشروط الضرورية الالزمة لتقوم ب

ملادة �ًة فيما يتعلق    الدستور. من 44 وخا
ا على أن ختلص إىل ما الرئيسواقرتح   28.8   يلي: أن توافق اللجنة يف ضوء مناقشا

لتفصيل    قشت اللجنة   (PDR)  من إدارة مجهورية الو الدميقراطية الشعبية تبليغحتتوي على اليت  RRB15-2/8 الوثيقة"
هذه  وطلب ،RRB15-2/DELAYED/8 املعلومات الواردة يف الوثيقةو ، LAOSAT-128.5Eالساتلية  يتعلق بوضع الشبكة  فيما

على  وعالوةً  .2015  ديسمرب 31إىل  2015مايو  13من  يف اخلدمة هذه الشبكة لوضعملهلة التنظيمية امتديد الداعي إىل  اإلدارة
  االعتبار: النقاط التالية بعني اللجنة أخذت ذلك،

  ؛اخلدمة كة ساتلية يفلشب ختصيصات الرتددحة متديد حمدود ومشروط للمهلة التنظيمية لوضع الصالحية اليت لديها   •
 ؛LAOSAT-128.5E الشبكة الساتلية إلغاء من شأنه أن يؤدي إىلمن لوائح الراديو  44.11 رقملل التطبيق الصارم أن  •
مهورية الو الدميقراطية الشعبية والغرض منه هو توفري االتصاالت الساتلية جل ساتلهو أول  LAOSAT-1الساتل أن   •

  ؛هلا اجملاورة والبلداناألساسية جلمهورية الو الدميقراطية الشعبية 
  ؛اً ملحوظ تقدماً األخرى تقدمت  لهيئات تشغيل السواتأن أنشطة التنسيق مع اإلدارات و/أو   •
ت اليت تواجهها مجهورية الو الدميقراطية الشعبية خارجة عن   • اأن الصعو جيل سيطر إطالق  وعدم، وأدت إىل 

  أشهر؛ ثمانيةل LAOSAT-1 الساتل
  ؛2015 يف نوفمربهو  LAOSAT-1 الساتلطالق إلاملتوقع اآلن  املوعد أن  •
الحتياجات   فيمامن لوائح الراديو)  3.0  من دستور االحتاد (الرقم 196 ، والرقم44أحكام املادة   • �ة للبلايتعلق  دان خلا

  البلدان. النامية، واملوقع اجلغرايف لبعض
  :يلي اللجنة ما تلذلك، قرر  ونتيجةً 

  ؛قبول طلب مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  •
الستمرار يف مراعاة ختصيصات تكليف   •   ؛2015  ديسمرب 31  حىت LAOSAT-128.5E  لشبكة الساتليةالرتدد لاملكتب 
ائياً  WRC-15 املؤمتر إبالغ  • ا. ذه املسألة ليتخذ قراراً    بشأ

  "حدة. على أساس كل حالة على سيكون يف حاالت أخرى من هذا القبيل هاأن نظر  أيضاً  وأوضحت اللجنة
  على ذلك. واتفق  29.8
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 املكسيك لطلب إعادة العمل ببطاقات التبليغ عن الشبكات الساتليةتبليغ مقدم من إدارة   9
MEXSAT  يف النطاقKa  الوثيقة)RRB15-2/13(  

س (دائرة اخلدمات الفضائية/شعبة النشر والتسجيل للخدمات الفضائية)قدم   1.9 اليت  RRB15-2/13  الوثيقة السيد ما
حتتوي على تبليغ مقدم من إدارة املكسيك ونسخ من فواتري بطاقات التبليغ عن عشرة شبكات ساتلية أرسلت إليها 

. وتستحق الفواتري 2014  أكتوبر 10سبتمرب و 16. ونظراً لعدم سداد الفواتري، أرسل املكتب رسائل تذكريية يف 2014  مايو  29  يف
املكسيك أي جهد بعد هذا التاريخ إلبقاء املكتب على علم جبهودها لسداد الفواتري، حيث  ، ومل تدخر إدارة2014 نوفمرب 29 يف

ت اليت �ودفت: تغريات تنظيمية يف ملكتب كل أسبوعني على األقل وأوضحت الصعو ك ومشاكل متعلقة املكسي  اتصلت 
هذه األثناء سوى   ولكن مل يكن أمامه أي خيار يف 2015أبريل  21مليزانية وإعادة تنظيم وزاري. واستلم املكتب املدفوعات يف 

  التبليغ.  . واخليار الوحيد املتاح أمام إدارة املكسيك هو أن تطلب إىل اللجنة إعادة العمل ببطاقات2015  إلغاء بطاقات التبليغ يف يناير
ثر القرار على املواقع املدارية اجمل السيد بن محادورداً على استفسار من   2.9 تصل أي   ىل أنه ملإ الرئيساورة، أشار يتعلق 

  سليب. اتصاالت من إدارات أخرى تفيد بوجود أثر
إىل أنه يتعاطف مع املشاكل اإلدارية اليت تصادفها إدارة املكسيك، واليت تعلمها العديد من البلدان.  السيد ماجنتاوأشار   3.9

  التبليغ. وأوضح أنه يؤيد إعادة العمل ببطاقات
لنظر إىل أن إدارة املكسيك سددت الفواتري وبذلت جهودًا جادة للتعاون مع املكتب  السيدة ويلسونوقالت   4.9 إنه 
ا تؤيد إعادة العمل ببطاقات ومل   التبليغ. ترد أي اتصاالت من إدارات أخرى تشري إىل وجود أثر سليب، فإ

  املاضي.  ة يفادة العمل ببطاقات التبليغ يف حاالت مماثلمشرياً إىل أن اللجنة وافقت على إع السيد كويفووافق على ذلك   5.9
أيضًا أنه ينبغي إعادة العمل ببطاقات التبليغ يف ضوء توضيح إدارة املكسيك ألسباب التأخري  السيد هوانورأى   6.9
اية واليت   األمر. ميكن فهمها، وجهودها اجلادة إلبقاء املكتب على علم وو�ول املدفوعات يف 
أيضًا إىل عدم وجود أي اتصاالت من إدارات أخرى ووافقت على أنه ينبغي إعادة العمل  السيدة جيانيت وأشارت  7.9

 التبليغ. ببطاقات
أي سبب لعدم إعادة العمل ببطاقات التبليغ. وأشار إىل أن املشاكل اليت �ادفتها إدارة املكسيك  السيد تريانومل ير   8.9

لضرورة "عادية".  شائعة وإن مل كملها للرقابة على االتصاال تكن  �الح على مستوى احلكومة   توقد بدأت احلكومة عملية إ
  بلد. أي أدت إىل إعادة ختصيص أموال امليزانية وترتيبات تنظيمية جديدة تستغرق وقتاً طويًال للتنفيذ يف

أيضاً إعادة العمل ببطاقات التبليغ. غري أنه أشار على الرغم من ذلك إىل أن اللجنة بدأت بطريقة  السيد سرتيليتسوأيد  9.9
عادة العمل ببطاقات تبليغ كان ينبغي إلغاؤها بسبب التأخر يف سداد فواتري الشبكات  482  إضعاف مقرر اجمللس  منهجية يف

ن التأخر   الساتلية. وهذا األمر ال يف السداد ليس له أي عواقب فحسب، ولكنه يضيف على املكتب أعباء يرسل رسائل خاطئة 
لتايل ينبغي النظر يف إدخال غرامات للتأخر يف   ملدفوعات.ا  عمل أخرى. فرسوم اسرتداد التكاليف من إيرادات املكتب و

تقرير اللجنة إىل   يف  أو WRC-15  املدير املقدم إىل املؤمتر تقريرعلى ذلك واقرتح تناول املوضوع يف  الرئيسووافق   10.9
  .(Rev.WRC-07) 80 وفقاً للقرار WRC-15 املؤمتر
على أن طرح إمكانية فرض غرامة على عدم سداد رسوم اسرتداد التكاليف قد يكون مشروعًا ولكن املسألة  املديرووافق   11.9

حني أن املسائل   راديو من �الحيات اللجنة يفتتشابك مع �الحيات عدد من هيئات االحتاد األخرى. وأشار إىل أن تطبيق لوائح ال
سرتداد التكاليف من �الحيات اجمللس والعواقب التنظيمية لعدم السداد هي من �الحيات املؤمترات العاملية لالتصاالت  املتعلقة 

رة هذه القضا أمام اجمللس أو املؤمتر. لتايل، ينبغي إ   الراديوية. و
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دارة املكسيك ألن اإلدارة سددت الفواتري  السيد بيسيووافق  12.9 �ة  على أنه ينبغي إعادة العمل ببطاقات التبليغ اخلا
ضوء التوضيحات اليت قدمتها بشأن التأخري يف السداد. كما وافق على شواغل السيد سرتيليتس واقرتح أن تشري اللجنة إليها   ويف

 WRC-15  ها إىل عناية اجمللس من خالل املكتب أو يف تقريرها املقدم إىل املؤمترإما يف قرارها بشأن هذا البند من جدول األعمال ورفع
  .80 وفقاً للقرار

إىل أنه يساوره نفس الشواغل اليت أعرب عنها السيد سرتيليتس. فبقبول املدفوعات املتأخرة، تكون  السيد هوانوأشار   13.9
، فإن إلغاء 482  . ومبوجب مقرر اجمللسواالحتاد أو يف لوائح الرادي اللجنة قد وضعت سابقة غري منصوص عليها يف أي من قرارات

إللغاء يف غضون  ريخ   15بطاقة التبليغ عن شبكة ما ال يعفي من االلتزام بسداد الرسوم إال إذا استلم املكتب إخطاراً  يوماً من 
اراً من قبل بشأن وقد اختذت اللجنة قر  –ات حمدودة استالم بطاقة التبليغ. غري أن املدفوعات كانت تسدد متأخرة ومل تكن التأخري 

لفعل،  دف منع أي استغالل من جانب اإلدارات. و خرياً أطول بكثري. واقرتح أن حتيل اللجنة املسألة إىل اجمللس  حالة شهدت 
النتظار حىت ترى  ليغ اليت ستحقق أكرب بطاقات التبميكن أن يرتتب على املدفوعات املتأخرة مزا لإلدارات عن طريق السماح هلا 

  التنسيق. جناح من حيث
إىل أنه يساوره أيضًا نفس الشواغل اليت أعرب عنها السيد سرتيليتس. فيجب فرض جزاء على  السيد ماجنتاوأشار   14.9

  أخري.الت اداإلدارات اليت تتأخر يف السداد وحتديد نوع من "املوعد النهائي املقبول" بغرامات تزداد تدرجيياً كلما ز 
عن دهشتها لعدم وجود غرامات يف حالة التأخري يف السداد ووافقت على أنه ينبغي طرح املسألة  السيدة جيانيتوأعربت   15.9

  .80 وفقاً للقرار WRC-15 يف تقرير املدير املقدم إىل املؤمتر
ستعمال طرائق تربط بني مقدار املبلغ املدفوع مقابل معاجلة البط السيد سرتيليتسوأضاف   16.9 اقة أن الرسوم احلالية ُحددت 

بتة خمتلفة ملعاجلة البطاقات وتعديلها. وقد نشأ هذا الوضع يف املاضي   ونوع البطاقة وتعقيدها. ويكمن خيار آخر يف فرض رسوم 
، مما أدى إىل عدم وجود أي جهة ميكن فرض رسوم عليها؛ وحتملت حيث انتهى وجود أحد السواتل أو أوقف املشغل نشاطه

بت مسبقاً    للمعاجلة. اإلدارة التكاليف. وميكن مطالبة اإلدارات بسداد رسم 
أن هيئة ما مثل اجمللس ينبغي أن حتدد الطريقة الفعلية وأن يقتصر دور اللجنة على لفت االنتباه للمشكلة.  الرئيسورأى   17.9

ر املالية. وميكن وأشار إىل  أن اللجنة ينبغي أن تركز على املسائل املتعلقة بلوائح الراديو وبطاقات التبليغ عن الشبكات، وليس اآل
  .80 وفقاً للقرار WRC-15 أن تثري شواغلها يف تقريرها املقدم إىل املؤمتر

عدم احرتام   يف حرية مطلقةأنه يعطيها  إىل أنه خيشى أن تُفسر اإلدارات إدخال اجلزاءات على السيد بيسيوأشار   18.9
ن كاملواعيد النهائية. واقرتح اإلبقاء على اإلجراء القائم: أن يؤدي التأخر يف السداد إىل إلغاء بطاقة التبليغ؛ وإذا رغبت اإلدارة، مي

ا، على أن تتناول اللجنة كل حالة على حدة. وأشار إىل أن مواف العمل  قة اللجنة على إعادةأن تطلب إىل اللجنة إعادة العمل 
ا ملزمة بتطبيق نفس الشيء يف احلاالت املستقبلية اليت ال يكون فيها أي سبب وجيه   ببعض بطاقات التبليغ يف املاضي ال تعين أ

اللجنة  قللقيام بذلك. واقرتح كذلك أال تفرض أي غرامات حيددها اجمللس أو املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية إال بعد أن تواف
على إعادة العمل ببطاقة التبليغ. وأضاف أن اإلدارة ملزمة بسداد الفواتري اليت يصدرها املكتب حىت إذا ألغيت الشبكة. وستطبق 

لتايل للوائح املالية لألمم املتحدة. غري أنه إذا ألغيت الشبكة، فإن مات غرا  أي  غرامات التأخري يف السداد وفقاً للوائح املالية لالحتاد و
  تنطبق. إضافية يقررها اجمللس لن

  اقرتاحات السيد بيسي. السيد ماجنتاوأيد   19.9
 إىل أن إلغاء بطاقات التبليغ يف حالة عدم السداد تغطيه أحكام يف لوائح الراديو رئيس دائرة اخلدمات الفضائيةوأشار   20.9

إال إىل رسوم املعاجلة وأن يتم السداد خالل  482م يشر مقرر اجمللس تعتمدها املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية وليس اجمللس. فل
�دار الفاتورة املقابلة؛ مشريًا فقط إىل أن السداد يستحق بعد االنتهاء من العمل املرتبط  افرتة مد ستة أشهر على األكثر من إ

من لوائح  11و 9  ذلك يف عدد من احلواش للمادتنيوضع الشبكة يف حالة عدم السداد. وانعكس  482ملعاجلة ومل يتناول املقرر 
أدخلت اللجنة   الراديو ويف اخلطط، حيث كان املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية قد قرر إلغاء الشبكات يف حالة عدم السداد. وقد
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لتأخري يف سداد رسوم ا ملرونة لقاعدة الستة أشهر يف القاعدة اإلجرائية تتعلق  كاليف عن إلغاء بطاقات سرتداد التتدبرياً يسمح 
التبليغ عن الشبكات الساتلية، حيث نصت على أنه إذا قرر املكتب إلغاء بطاقة تبليغ على أساس عدم السداد، وسددت اإلدارة 

 مراجعة هذه يف كانت اللجنة ترغب ذلك. وإذا  الفاتورة، حتال املعلومات إىل اللجنة للنظر فيها جمدداً، إذا رغبت اإلدارة املبلغة يف
وإذا قررت أن تقوم بذلك، يتعني  ؛482  القاعدة اإلجرائية، عليها أن تنظر يف احلواشي ذات الصلة اليت تتناول عدم دفع رسوم املقرر

  لذلك. وفقاً  482 حينئذ توجيه طلب للمجلس بتعديل املقرر
دارة املدار وال إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية مسؤول السيد سرتيليتسوقال   21.9 ر عن املسائل املتعلقة  طيف؛ واآل

املالية من اختصاص اجمللس ومؤمتر املندوبني املفوضني. والصلة بني االثنني هي أن القاعدة اإلجرائية للجنة، واليت تنص على أنه 
�لياً للعدد املتزايد من ح  إذا كما أتيحت االت التأخري يف السداد. و خر السداد، تلغى الشبكة. ولذلك على اللجنة أن جتد حالً أ

�ل التفكري يف هذه املسألة، مبا ذلك عن طريق   يف  هلا فر�ة اإلشارة من قبل، فإن اللجنة ختالف قواعدها اإلجرائية وعليها أن توا
كن أن يفتح مي MEXSATمشاورات إضافية مع املكتب. وأشار إىل أن قرار إعادة العمل ببطاقة التبليغ عن الشبكة   االخنراط يف
ا بصرف النظر عن وقت   الباب على نه حيق هلا إعادة العمل ببطاقة التبليغ عن شبكا مصراعيه ويعطي مجيع اإلدارات انطباعًا 

ا اللجنة إذا طلبت إدارة أخرى إعادة العمل ببطاقة تبليغ بعد التأخر يف  السداد. وسأل ما السداد؟   هي احلجج اليت ستتذرع 
إلدراج الدفع  482  اللجنة أن تغلق هذه األبواب عن طريق رفع املسألة إىل عناية اجمللس الذي ميكن أن يعدل املقررولذلك على 

من املهم أيضًا أن تالحظ اللجنة يف قرارها أن هناك ظروفًا خمففة يف حالة بطاقة التبليغ عن   املسبق لتكاليف املعاجلة. كما أن
  للجنة. عن املمارسة العاديةيعرب   وأن القرار ال MEXSAT شبكة
  .فحوى تصرحيات السيد سرتيليتس السيد كييبوأيد   22.9
تقريرها   إن مهمة اللجنة تتمثل يف حتديد املشاكل وإحالتها إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية يف السيد ماجنتاوقال   23.9

ا متأخرة يتزايد مع مرور الوقت وتتأخر  . واألمر هنا يتعلق مبسألة مبدأ. فعدد80  املقدم وفقًا للقرار اإلدارات اليت تسدد مدفوعا
  هلا. املدفوعات يف بعض احلاالت حىت حتقق اإلدارة املعنية ميزة

، وأال تتناول 80  على أن اللجنة عليها أن تثري املسألة، ويفضل يف تقريرها املقدم وفقًا للقرار السيدة جيانيتووافقت   24.9
ر املالية. ا،  اآل دة هائلة يف عدد حاالت عدم السداد اليت يليها إلغاء بطاقة التبليغ مث إعادة العمل  غري أنه إذا مل تكن هناك ز

  جذري. فال توجد حاجة إىل حل
ر املالية لعدم استالم الرسوم يف السيدة ويلسونوأشارت   25.9 الوقت  إىل أن املسائل الثالث اليت طرحت أثناء املناقشة (اآل

كون ذات �لة السداد) ميكن أن ت  احملدد، وتكلفة إعادة العمل ببطاقة التبليغ امللغاة، وإمكانية فرض غرامة مالية على التأخر يف
ا أشارت كذلك إىل أنه وفقاً لوثيقة اجمللس482  مبقرر اجمللس بشأن اسرتداد تكاليف معاجلة بطاقات التبليغ عن  C15/16  . غري أ

يؤد تنفيذ مكتب   سددت يف الوقت احملدد، ومل 2014/2013  املائة تقريبًا من الفواتري الصادرة يف  يف  99الشبكات الساتلية، فإن 
ت ومل خيلق أي مشاكل داخليًا أو مع اإلدارات املبلغة 482  االتصاالت الراديوية للمقرر عن بطاقات الشبكات  إىل أي �عو

لنسبة هلا أن اللجنة لديها أي أساس لطرح املسألة أمام أي هيئة   أخرى. الساتلية. ولذلك ال يبدو 
لنظر إىل أن  السيد هوانووافق   26.9 املائة   يف  99على أن والية اللجنة تتمثل يف مناقشة املسائل التنظيمية، وليس املالية. و

�لة طرحمن املدفوعات متت يف الوقت    املسألة. احملدد، فال يوجد سبب يدعو ملوا
ا إىل العمل ليست كبرية، نظراً ألنه ال املديروأشار   27.9 توجد حاجة   إىل أن تكاليف إلغاء بطاقة تبليغ عن شبكة ما مث إعاد

ت جديدة. وال توجد حاجة إىل نقل املسألة إىل علم اجمللس أو املؤمتر العاملي لال ن القيام تصاالت الراديوية، ألإىل إجراء حسا
إلضافة إىل ذلك، فإن أي مناقشة للمجلس  اية األمر جهداً أكرب من املنفعة املتوقعة. و بذلك سيبدأ عملية ميكن أن تتطلب يف 

سرتداد التكاليف وليس عمليات بطاقات التبليغ. ولذلك فإن نقل املسألة إىل اجمللس رمبا 482  بشأن املقرر يكون هو   ال  ستتعلق 
  .(Rev.WRC-07) 80املسار السليم. وميكن طرح املسألة يف تقرير اللجنة املقدم وفقاً للقرار 
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  :يلي اللجنة إىل ما ختلصأن  الرئيسواقرتح   28.9
 اتبطاقات التبليغ عن الشبكب العملإعادة طلب  بشأن RRB15-2/13 الوثيقة املقدَّم طي التبليغنظرت اللجنة حبرص يف "

ارت وأش املهلة احملددة. خالل الفواتري ذات الصلة سداد املكتب بسبب عدم ، اليت ألغاهاKa  النطاق  يف MEXSAT  الساتلية
  الراديو. من لوائح 1.38.9 ، وفق الرقمإلغاء بطاقات التبليغ يفتصرف املكتب كان سليماً اللجنة إىل أن 

لنظر إىل أن الدفع قد مت يف  ت احلقيقية اليت واجهو ، 2015أبريل  21و ها، تها إدارة املكسيك واجلهود احلثيثة اليت بذلتالصعو
 MEXSAT  الساتلية اتبطاقات التبليغ عن الشبكب العملعادة مكتب االتصاالت الراديوية  وكلفتطلب العلى  اللجنة توافق
  .Ka النطاق يف

  ".482 اإلدارات على احرتام مقرر اجمللس تحثاللجنة بيد أن 
  على ذلك. واتفق  29.9

ئق  (Rev.WRC-07) 80القرار   10 -RRB15و RRB15-2/11و RRB15-2/10و RRB15-2/1(الو
  )CR/381و CR/378؛ والرسالتان املعممتان RRB15-2/14و 2/12

ئق اليت يتعني أن تنظر فيها  )(Rev.WRC-07) 80لقرار  فريق العمل املعينالسيدة ويلسون (رئيسة قدمت   1.10 الو
حتتوي على مشروع تقرير اللجنة  RRB15-2/1اللجنة وفريق عملها يف إطار هذا البند من جدول األعمال. وأشارت إىل أن الوثيقة 

لف التعديالت ت، بصيغته املعدلة من جانب اللجنة يف اجتماعها الثامن والستني ويشمل خم80  وفقاً للقرار WRC-15  املقدم إىل املؤمتر
التحريرية يف األماكن اليت أشري إىل وجود حاجة إليها. وأضافت أنه مت إرسال رسالتني معممتني لإلدارات للتعليق عليهما، 

. ونتيجة لذلك، مت استالم العديد من (CR/381)قبل االجتماع الثامن والستني للجنة ورسالة بعد االجتماع  (CR/378)  رسالة
من مشروع تقرير اللجنة، فيما يتصل  11.4 على مقرتح من إدارة أسرتاليا بشأن الفقرة RRB12-2/10الوثيقة  املداخالت. فتحتوي
عدداً من تعليقات  RRB12-2/11العاملي لالتصاالت الراديوية املسجلة يف حماضر املؤمترات. وتتضمن الوثيقة  ربوضع قرارات املؤمت

فتحتوي على مقرتح من إدارة ماليز يتعلق  RRB12-2/12شها فريق العمل. أما الوثيقة إدارة االحتاد الروسي اليت يتعني أن يناق
من املناسب  يكون  من لوائح الراديو؛ وتساءلت ما إذا كانت اللجنة خمتصة بتناول املقرتح، ولكنها أشارت إىل أنه قد 30  لتذييل

جدول أعمال املؤمتر.   من 7  إطار البند  مباشرة، ومن املمكن يف WRC-15  اقرتاح أن ترفع إدارة ماليز املسألة إىل عناية املؤمتر
كستان يف من  4  املسائل اليت متت تناوهلا والتو�يات الصادرة عن اللجنة والواردة يف الفقرة RRB12-2/14الوثيقة   وتتناول إدارة 

مشروع تقريرها، حيث تعلق فيها على آراء وتو�يات اللجنة وتدعمها يف معظم احلاالت تقريباً. واقرتحت إعطاء أعضاء اللجنة 
ستفاضة حسب االقتضاء.  فر�ة التعليق يف جلسة عامة على كل تبليغ وارد من اإلدارات قبل تسليمها إىل فريق العمل ملناقشتها 

  مداوالته. ل سيقدم تقريراً إىل اجللسة العامة عندما ُيكملوأشارت إىل أن فريق العم
  على ذلك. واتفق  2.10
إنه ينبغي على أعضاء اللجنة عادًة االمتناع عن التدخل يف املناقشة اليت تتعلق بتبليغ مقدم من  السيد بيسيوقال   3.10

م، إال عندما يكون التبليغ متعلقاً مبسألة ذات طابع عام، مثل مشرو  لفعل املسألة قيدإدار   املناقشة. ع القواعد اإلجرائية أو 
  على ذلك. واتفق  4.10
إىل أن اللجنة ميكن أن حتذف  السيدة ويلسون، أشارت RRB15-2/1وفيما يتعلق مبشروع تقرير اللجنة الوارد يف الوثيقة   5.10

دارات بشأن مشروع التقرير. كما اقرتحت أن توافق اليت تفيد بعدم ورود أي مسامهات من اإل 2لفعل اإلحالة الواردة يف الفقرة 
اية الفقرة   ضروري. ، نظراً ألنه يبدو غري5.6.4 اللجنة على حذف النص الوارد بني أقواس معقوفة يف 

  على ذلك. واتفق  6.10
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يرها الشواغل ر إنه عندما جتتمع اللجنة مع فريق العمل، فقد ترى من املناسب أن تغطي يف تق السيدة ويلسونوقالت   7.10
عادة تقدمي اإلدارات لطلبات لكي تعيد اللجنة العمل ببطاقات التبليغ عن الشبكات اليت  املعرب عنها يف هذا االجتماع املتعلقة 

  الطلبات. ألغيت بسبب التأخر يف سداد الفواتري وأن اللجنة تقبل بصورة منتظمة هذه
ملقرتح املقدم من إدارة أسرت   8.10 على مناقشة التبليغ يف فريق العمل  اتفق، RRB15-2/10اليا يف الوثيقة وفيما يتعلق 
  للجنة. التابع
إن فريق العمل  السيدة ويلسون، قالت RRB15-2/11وفيما خيص التعليقات اليت قدمها االحتاد الروسي يف الوثيقة   9.10

الستعاضة عن العبارة   نتباه إىل املقرتح الوارد يفالتابع للجنة ينبغي أن يتناول تلك الوثيقة. وعلى الرغم من ذلك لفتت اال الوثيقة 
جري الساتل" يف كل تقارير اللجنة بعبارة "استعمال احملطة الفضائية اليت تكون حتت مسؤولية إدارة أو منظمة حكومية دولية  "

ً فقط، وهل ينبغي املوافقة   عليه؟ أخرى". وسألت هل كان التعديل املقرتح موضوعياً أو حترير
جري الساتل" غري معرفة يف لوائح الراديو، فقد استعملت إىل  السيد هوانوقال   10.10 إنه على الرغم من أن عبارة "
�ة. وأشار إىل أنه ميكن استعمال   يف  ما  حد ا إىل اللجنة اخلا قطاع االتصاالت الراديوية، مثالً من جانب بعض اإلدارات يف مسامها

. كويف  السيد ماجنتا والسيدشريطة إدراج تعريف خمتصر هلا. ووافق على ذلك  80  للجنة املقدم وفقاً للقرارهذه العبارة يف تقرير ا
�بحت شائعة االستعما السيد إتووأعرب    اآلن. إىل حد ما لعن آراء مماثلة، مضيفاً أن العبارة أ
جري الإنه ينبغي استعمال اجلملة األطول اليت اقرتحها اال السيد بيسيوقال   11.10 ساتل" غري حتاد الروسي، بدًال من عبارة "

  اللجنة.  لوائح الراديو. وكإجراء بديل، ميكن استعمال العبارة شريطة إدراج حاشية تُعّرف بوضوح استعماهلا ضمن نطاق تقرير  املعرفة يف
واليت ال تشمل مسائل مالية  ة بتناوهلا،إن تقرير اللجنة ينبغي أال يتناول املسائل اليت ُكِلفت اللجن السيد سرتيليتسوقال   12.10

جري" ال إلضافة إىل ذلك، فإن مصطلح " لعالقات بني املشغلني. و يغطي   وجتارية مثل التأجري، الذي يتعلق بشكل أكرب 
ميكن أن   الرتتيبات األخرى اليت ميكن أن تتفق عليها اإلدارات مثل استعمال إدارتني أو أكثر لقدرات الرتدد على منت ساتل ال

جري" يعين السداد، وهو ما ال لطبع حتت مسؤولية أكثر من إدارة واحدة. ومصطلح " . وعلى ينطبق يف مجيع احلاالت  يكون 
إلضافة إىل ذلك، سيكون من اخلطر استعمال مصطلح غري سليم وإرفاق حاشية به  اللجنة أن تستعمل املصطلحات السليمة. و

  القارئ. يقرأها قد ال
  الروسي.  إمكانية وضع نسخة خمتصرة للجملة اليت اقرتحها االحتاد السيد خريوفواقرتح   13.10
�لة التفكري يف أفضل طريقة الستيعاب اآلراء املعرب السيدة ويلسونوقالت   14.10   عنها. إنه ينبغي موا
لرقم  السيد سرتيليتس والسيد هوانوأيد   15.10 مشروع   من 1.4  حتت الفقرة 6.13مقرتح االحتاد الروسي حبذف النص املتعلق 
  اللجنة. تقرير

يد اإلبقاء على إنه سيكون من املف السيدة جيانيت والسيدة ويلسون والسيد بيسي والسيد إتو والسيد ماجنتاوقالت   16.10
  الصياغة.  النص، مع احتمال إعادة

لوثيق  17.10 ن مقرتح إدارة السيد هوان ، وافق RRB15-2/12ة وفيما يتعلق  على مالحظات السيدة ويلسون اليت تفيد 
مفيد   ، ولكن ميكن أن تناقشه اللجنة بشكل(Rev.WRC-07) 80 يقع فيما يبدو ضمن اختصاص اللجنة مبوجب القرار ماليز ال

  أخرى. مرحلة يف
قدم وفقاً طرحتها ماليز مهمة للغاية وإذا مل تغطيها اللجنة يف تقريرها املقائًال إن املسألة اليت السيد سرتيليتس وعلق   18.10
  .WRC-15 ، فيمكن أن يفكر املدير يف تغطيتها يف تقريره املقدم إىل املؤمتر80 للقرار

لوثيقة   19.10 قة إنه يبدو أن هذه الوثي السيدة ويلسون والسيد بيسي والسيد ماجنتا، قالت RRB15-2/14وفيما يتعلق 
كستان ملراجعتها لتقرير املدير والتو�يات الواردة   ال تشتمل على مقرتحات لتعديل نص التقرير وإنه يتعني توجيه الشكر إىل إدارة 

�لة نظر اللجنة يف مشروع كستان ستوضع يف االعتبار عند موا   ر.التقري فيه والتعليق عليها. وأشاروا إىل أن آراء إدارة 
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كستان على الفقرتنيالسيدة جيانيتووافقت   20.10  5.7.4  ، مشريًة على الرغم من ذلك إىل أنه ينبغي النظر يف تعليقات 
  العمل. من مشروع تقرير اللجنة يف فريق 10.4و

لقرار الرئيسودعا   21.10 مراعاة   ل، معلتفصي والتابع للجنة إىل عقد جلسة ملناقشة مشروع تقرير اللجنة 80  فريق العمل املعين 
  االقتضاء. التبليغات الواردة من اإلدارات حسب

 )(Rev.WRC-07) 80لقرار  فريق العمل املعينالسيدة ويلسون (رئيسة ويف أعقاب اجتماع فريق العمل، قدمت   22.10
ن فريق العمل راجع مشروع تقرير اللجنة، ودعت اللجنة إىل اعتماده لتقدميه إىل املؤمتر   .WRC-15  معلومات إىل اجللسة العامة تفيد 

 .(Rev.WRC-07) 80وفقاً للقرار  WRC-15 اللجنة النسخة النهائية من تقريرها املقدم إىل املؤمتر واعتمدت  23.10

لقواعد اإلجرائية   11   )RRB12-1/4 (Rev.13)(الوثيقة  (RoP)النظر يف تقرير فريق العمل املعين 
لقواعد اإلجرائية)اسرتعى   1.11 ، RRB12-1/4للوثيقة  13  االنتباه إىل املراجعة السيد بيسي (رئيس فريق العمل املعين 

لتقرير التايل الذي يوجز عمله   اإلجرائية: ا بشأن القواعدفاقرتح أن حتيط اللجنة علماً 
  :WRC-12 ملؤمترا ستثناء القرارات التالية بشأن مواَفقاً عليها، مجيع القواعد اإلجرائية الواردة يف الوثيقة اعتربت اللجنة"
• 44B.11 44: مل تقر اللجنة قاعدة إجرائية بشأن الرقمB.11  املؤمتر إحالة هذه املسألة إىل توقرر  WRC-15 تقريرها   يف

  ؛(Rev.WRC-07) 80إطار القرار  يف
اعدة إجرائية بشأن هذه قتبين تعطل الساتل خالل فرتة التسعني يوماً املخصصة للوضع يف اخلدمة: حيث قررت اللجنة عدم  •

الجتماع مشروع ا  تزال قيد الدراسة يف  ال أساليب خمتلفة مقرتحة لنظر إىل وجود ستة WRC-15الفرتة قبل انعقاد املؤمتر 
  ؛(Rev.WRC-07) 80يف تقريرها يف إطار القرار  WRC-15  املؤمتر إحالة هذه املسألة إىل، وقررت التحضريي للمؤمتر

  :(WRC-12) 553و (WRC-12) 552تقدمي معلومات يف إطار القرارين  •
من جدول أعمال املؤمتر  9  يف االعتبار يف األعمال التحضريية بشأن البند تلك املعلومات تؤخذهذا الشأن أن   قررت اللجنة يف

  ".املدير تقرير ، توخياً الحتمال إدراجها يف2015 العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
  على ذلك. واتفق  2.11

واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  (RA-15) 2015التحضري جلمعية االتصاالت الراديوية لعام   12
  )RRB15-2/INFO/2و RRB15-2/INFO/1 تان(الوثيق (WRC-15) 2015لعام 

  بشأن أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية WRC-15 تقرير املدير املقدم إىل املؤمتر
بشأن أنشطة  WRC-15 من تقرير املدير املقدم إىل املؤمتر 2و 1مع التقدير بنسخ مشروعي اجلزء  علماً اللجنة  أحاطت  1.12

  .RRB15-2/INFO/2و RRB15-2/INFO/1الوثيقتني  قطاع االتصاالت الراديوية، على النحو الوارد يف
  2015تعيني أعضاء اللجنة املكلفني حبضور مجعية االتصاالت الراديوية لعام 

تمثيل اللجنة لوالسيدة ويلسون  يكيبالسيد  على تعيني اللجنة  وافقتمن اتفاقية االحتاد،  141Aوفقًا ألحكام الرقم   2.12
  .(RA-15) 2015مجعية االتصاالت الراديوية لعام  يف
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ملؤمترالرتتيبات    (WRC-15) 2015 لالتصاالت الراديوية لعام العاملي اخلاصة 
ا اللجنة حتضرياً ملشاركتها يف املؤمتر السيد سرتيليتسذّكر   3.12 ذلك   للجنة يف. وبو�فه رئيس اWRC-12  لرتتيبات اليت أجر

م. وأشار ضوء جم  الوقت ووفقًا هليكل املؤمتر، فقد طلب إىل أعضاء اللجنة تغطية جماالت خمتلفة من أنشطة املؤمتر يف االت خرب
لتطورات. بالغ بعضهم البعض    إىل أن اللجنة اجتمعت يف كل اسرتاحة غداء ليقوم األعضاء 

دف متابعة  السيد بن محادواقرتح   4.12 تعيني ثالثة إىل أربعة من أعضاء جلنة لوائح الراديو يف كل جلنة وفرقها الفرعية، 
  املؤمتر. املسائل الرئيسية من البداية للنهاية يف

 السيد سرتيليتسنفس النهج تقريبًا الذي اعتمده  WRC-15  إنه من احملتمل أن يعتمد للمؤمتر الرئيسوقال   5.12
أشار إىل أن اهليكل الدقيق للمؤمتر من حيث فرق العمل والفرق الفرعية لن يكون معروفاً إال بعد بداية املؤمتر. . و WRC-12  للمؤمتر

�بح معروفاً إىل حد السيد سرتيليتسوالحظ  سته أ   لفعل.  ما على الرغم من ذلك أن اهليكل األساسي للمؤمتر ور
لتعبري عن  السيد ماجنتاوأشار   6.12 إىل أنه إذا طُِلب إىل اللجنة خالل إحدى جلسات املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

موقفها بشأن مسألة ما، على عضو اللجنة احلاضر للجلسة أن يطلب وقتًا لتجتمع اللجنة لالتفاق على موقفها، نظرًا ألن الرد 
لض   للجنة. رورة رأي العضو الفرديالرمسي للجنة جيب أن يكون رد اللجنة ككل وليس 

إنه  السيد بيسي، قال WRC-15  ومشريًا إىل أنه سيكون من الصعب للغاية أن تتابع اللجنة كل األحداث يف املؤمتر  7.12
ملسائل ذات األمهية هلا واحتمال طلب رأي  لتنسيق عن قرب مع اللجنة، مثًال إلبقاء اللجنة على علم  ينبغي تكليف املكتب 

  معني. نة بشأن موضوعاللج
ا للمؤمتر واتفق  8.12 �ل اللجنة مناقشة ترتيبا   السبعني. يف اجتماعها WRC-15 على أن توا

  2016 كيد مواعيد االجتماعات القادمة واجلدول الزمين الجتماعات  13
كيد موعد اجتماعها السبعني من  وافقت  1.13   .2015أكتوبر  23إىل  19اللجنة على 
  كالتايل:  2016 بصورة مبدئية على مواعيد االجتماعات يف عام اللجنة كذلك  ووافقت  2.13

  2016فرباير  1-5االجتماع احلادي والسبعون: 
  2016مايو  16-20االجتماع الثاين والسبعون: 

  2016أكتوبر   17-21االجتماع الثالث والسبعون: 
 ضوء  فيما إذا كانت حباجة إىل متديد أي من االجتماعات يف 2016  إن اللجنة ستنظر أثناء اجتماعات عام الرئيسوقال   3.13

اإلثنني وبعد  إىل أن اللجنة ميكن أن جتتمع أيضاً �باح السيدة جيانيتأعباء عملها، رهناً بتوافر القاعات وموارد امليزانية. وأشارت 
م االجتماعات بدون لتايل كسب يوم إضايف من أ م ظهر اجلمعة من األسبوع املقرر، و   تقوميية. إضافة أ

حة الوقت الكايف بني  السيد سرتيليتس، أكد 2016  وأثناء مناقشة اللجنة ملواعيد اجتماعات عام  4.13 على أنه ينبغي إ
من القواعد  C  اجلزء  من أساليب عمل اللجنة الواردة يف 10.1  الفقرة  اجتماعات اللجنة الحرتام الفرتات الزمنية املشار إليها يف

ية، حبيث يكون أمام أعضاء املكتب ما يكفي من الوقت لالطالع على حمضر االجتماع السابق بلغتهم املفضلة وتقدمي اإلجرائ
م إىل األمانة يف الوقت املناسب إلدراجها يف ر قبل النسخة النهائية من احملضر ونشر احملضر املوافق عليه على األقل شه  تعديال

  الراديو. من لوائح 18.13 االجتماع التايل، وفقاً للرقم

  )RRB15-2/15(الوثيقة  املوافقة على خالصة القرارات  14
  ).RRB15-2/15على خال�ة القرارات (الوثيقة  متت املوافقة  1.14
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  اختتام االجتماع  15
ائية بشأن بعض املسائل احلساسة  الرئيسوجه   1.15 م يف الو�ول إىل نتائج  الشكر إىل مجيع أعضاء املكتب على تعاو

  االجتماع. جناح للغاية أثناء االجتماع وأعرب عن تقديره لكل من ساهم يف
وجه   . كماماجنتا يدالسذلك   لبعض املسائل احلساسة جداً، وأيده يفإلدارته القديرة لرئيس  السيد سرتيليتسوأشاد   2.15

ت. الشكر للسيد بو على مسامهته يف عمل اللجنة على مجيع   املستو
ء  16:10 االجتماع الساعة الرئيساختتم و  3.15   .2015 يونيو 9من يوم الثال

  
  
  
 

 األمني التنفيذي:
  رانسيف.

 الرئيس:
  ي. إتو

  


