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  جتماعافتتاح اال  1
ملشاركني يف 2015أكتوبر  19يوم اإلثنني  14:00الساعة  جتماعاال الرئيسافتتح   1.1 ، وأشار إىل أن اللجنة جنيف ورحَّب 

ا للمؤمتر  جتماعسوف تستكمل يف هذا اال   أسبوعني. جمرد ، الذي يُعقد بعدWRC-15حتضريا
سم األمني العام، وأشار إىل أمهية اال املديرورحب   2.1 مسه و   الوشيك. WRCيف ضوء املؤمتر  جتماعملشاركني 
لغاء ختصيصات الرتدد لبعض شبكاتRRB15-3/6اللجنة إىل أن الوثيقة  وأشارت 3.1  ،INTELSAT  ، وفيها طلب الختاذ قرار 

ئق متأخرة. ليسأن  الرئيساحلايل. والحظ  جتماعُسحبت من جدول أعمال اال   هنالك من و
ئق املطروحة أمام اال ،أن املراسالت بني املكتب واإلدارات سرتيلتسوالحظ السيد  4.1 احلايل، مل ترتجم  جتماعيف بعض الو

  ئياً.استثنامن اللغة األصل. وأعرب عن أمله يف أن يكون ذلك النهج 
ئية، إذ نظرًا النعقاد مجعية االتصاالت الراديوية واملؤمتر استثناأن احلالة  (SSD)دائرة اخلدمات الفضائية  رئيسوأكد  5.1

اللجنة مباشرة، واجهت خدمات الرتمجة يف االحتاد موجة عارمة يف عبء العمل  اجتماعالعاملي لالتصاالت الراديوية يف أعقاب 
ئق اجلمعية واملؤمتر.  وكان لزاماً عليها أن تويل األولوية إىل و

  )1-4واإلضافات  RRB15-3/4االتصاالت الراديوية (الوثيقة مكتب تقرير مدير  2
 .RRB15-3/4تقريره املعتاد يف الوثيقة  املديرقدم  1.2
أن  نظمة األرض يف تقرير املدير، إىل ذات الصلة، يف معرض تقدمي األجزاء (TSD)دائرة خدمات األرض  رئيسأشار  2.2

ت ضمن كل عمليات املعاجلة هذه استكمل  وأن نظمة األرضيصف عمل املكتب يف معاجلة بطاقات التبليغ املتصلة  2امللحق 
) عنصراً 2 يف امللحق 3.4(الفقرة  األساسياملهل الزمنية التنظيمية. وكان استعراض نتائج ختصيصات األرض املدونة يف السجل 

ي يف نطاقات ختصيصات التلفزيون التماثلبشأن ذلك القسم، أكد أن  لسيد بيسياجديدًا يف التقرير. ويف رد على تساؤل من 
حلماية فيما خيص البلدان املبينة يف احلاشيتني  GE06يف اخلطة التماثلية  املدرجة (VHF)املوجات املرتية  من  8و 7ال تزال تتمتع 

  .GE06من االتفاق  12املادة 
أنظمة األرض،  املواعيد النهائية التنظيمية ملعاجلة بطاقات التبليغ بشأن مراعاةب على املكت والرئيس سرتيلتسوهنأ السيد  3.2

  على الرغم من ثقل عبء العمل.
لتداخل الضار يف حمطات البث اإلذاعي يف النطاقات املرتية/الديسيمرتية  4.2 الذي تسببه إيطاليا  (VHF/UHF)وفيما يتعلق 
االنتباه إىل تقرير  (TSD)دائرة خدمات األرض  رئيس اسرتعى، RRB15-3/4من الوثيقة  2.4البلدان اجملاورة، واملبني يف الفقرة  يف

ا السلطات اإليطالية مؤخراً   1  (اإلضافة 2015أبريل  17مبا يف ذلك املرسوم املؤرخ  ،حالة بشأن اإلجراءات التنظيمية اليت اختذ
لتداخل الضار من 3) ومن إدارة سلوفينيا (اإلضافة 2)، واملراسالت من إدارة كرواتيا (اإلضافة RRB15-3/4 لوثيقةل ) املتعلقة 

ا إيطاليا لتخفيف التداخل الضار من حمطات 4إيطاليا، واملعلومات الواردة من إدارة إيطاليا (اإلضافة  ) عن اإلجراءات اليت اختذ
  اإليطالية. (FM)بتشكيل الرتدد  اإلذاعة الصوتية

كيدات إيطاليا  السيد كييبقال   5.2 ك، ، يبدو أن أي نتائج ملحوظة مل تتحقق. وأقر، مع ذلةسابقالإنه، على الرغم من 
خلطوات اليت تتخذها السلطات اإليطالية، مشرياً إىل أن بث الربامج FMن األمر حيتاج إىل الوقت لتجميد إرساالت   FM ورحب 

رتياح اجلهود احلثيثة اليت يبذهلا مديرنفسها على عدة ترد املكتب  دات مل يساعد على حل املسألة. ورأى أن على اللجنة أن تالحظ 
 هذه التعليقات. السيد بيسيسعياً حلل املشكلة اليت طال أمدها. وأيد  هوموظفو 

ث اللجنة لدان املتأثرة، بضرورة أن حت، وهو يقدر اجلهود اليت يبذهلا املكتب واإلدارة اإليطالية والبالسيد هوانأشار  6.2
  حل للتداخل الضار. إلجياديطاليا على عقد لقاءات ثنائية مع دول اجلوار سعياً إ
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دة التمويل املتاح لتعويض اهليئات السيد بيسيأشار  7.2  رتياح إىل اجلهود اليت تبذهلا إيطاليا حلل املشكلة، وال سيما ز
مليون يورو. غري أنه أشار إىل أن املرسوم كان جزءًا من العملية  50مليون يورو إىل  20منطقة يف ايطاليا، من  12اإلذاعية يف 

 وقف التداخل؟ أن تسهم اللجنة يف إذن كيف ميكنفاللجنة.  جانبضع للمناقشة من خيالتشريعية الداخلية يف إيطاليا ومن مث ال 
ئق أنه مل حيرز أي تقدم يذكر. ووفقاً 2015أبريل  30املشكلة حبلول وعلى الرغم من اآلمال املعقودة على حل  ، فإنه يبدو من الو

التداخل أو ُحسمت جزئياً يف جمرد ثالث قنوات حىت اآلن. وينبغي إليطاليا أن  ، ُحسمت مسألةRRB15-3/4لوثيقة ل 4 لإلضافة
لنسبة إىل كل قناة، خطةتسرع يف العملية وأن تقدم    إىل كيفية حل التداخل. تشري فيها، 

راً إىل متعددة األطراف بني إيطاليا والبلدان اجملاورة، نظو ات تنسيق ثنائية اجتماععلى ضرورة عقد  السيد خريوفشدد  8.2
  أن قناة إيطالية واحدة قد تؤثر على عدة بلدان. وعلى الرغم من بعض اجلهود اليت تبذهلا إيطاليا، مل حيرز أي تقدم يذكر.

. وأشار WRC-12أن املناقشة احلالية يف اللجنة ال ختتلف كثرياً عن املناقشة اليت جرت يف املؤمتر  السيد سرتيليتسظ الح 9.2
املدير إىل مواصلة رصد  أيضاً  والذي يدعو إىل وضع خطة عمل حلل التداخل، والذي يدعو WRC-12إىل القرار الذي اختذه املؤمتر 

 4 يف "املعلومات النهائية" يف اإلضافة إيطاليا ذهبت، . وأشار إىل أنWRC-15احلالة وتقدمي تقرير مرحلي من اللجنة إىل املؤمتر 
ن البلدان اجملاورة مسؤولة جزئياً عن املشكلة.RRB15-3/4 للوثيقة   ، إىل حد القول 
. وقال إن احلكومة اإليطالية اختذت خطوات حلل املشكلة WRC-15ُتطرح أمام املؤمتر  أن هذه املسألة سوف املديرأكد  10.2

يف رأيه،  اً،واقعي داملستبعسيكون من و يستغرق بعض الوقت لرتمجة القانون الوطين إىل ممارسة على أرض الواقع. وف ولكن األمر س
اية العام.يف هذا اجملال توقع أي حتسن    قبل 

ما قاله املدير والسيد سرتيليتس. وقالت إنه مل حيرز أي تقدم منذ سنوات، ولكن إيطاليا تتخذ اآلن  جينيت السيدةأيدت  11.2
  بعض اإلجراءات اإلجيابية. ومع ذلك فإن حل املشكلة سوف يستغرق وقتاً طويًال.

دير، ألنظمة الفضائية يف تقرير امل، يف معرض تقدميه لألقسام املتعلقة (SSD) رئيس دائرة اخلدمات الفضائية اسرتعى  12.2
. 2015 مربوقدم معلومات حديثة تغطي سبتخبصوص معاجلة بطاقات التبليغ عن األنظمة الفضائية.  3 وامللحق 2 الفقرة االهتمام إىل

ا  لساتلية املعقدة ا ء ما يتعلق بعدد كبري من الشبكاتستثناوقد استكملت كل عمليات املعاجلة ضمن املواعيد النهائية املعمول 
لنسبة إىل األرض . وأكد أن مجيع األقسام اخلاصة املعلقة 2015ويناير  2014اليت وردت بطاقات التبليغ عنها يف ديسمرب  ،املستقرة 

يغ عن ليف نوفمرب. وفيما يتعلق بتنفيذ اسرتداد تكاليف معاجلة بطاقات التب (BR IFIC)ستنشر يف النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات 
للوثيقة  4 امللحق من التقرير، لفت االنتباه إىل القائمة الواردة يف 3الشبكات الساتلية (املدفوعات املتأخرة)، املشمولة يف الفقرة 

م من املوعد احملدد ولكن قبل اال ا استالم املبلغ بعد بضعة أ  جتماعواليت حتدد بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية اليت مت بشأ
لنشرة  أيضًا قائمة  4 ويتضمن امللحقالذي يتناول هذه املسألة، واليت استمر املكتب يف أخذها يف االعتبار.  BR IFICاخلاص 

معلومات عن اجلهود املتواصلة  5وتضمنت الفقرة  ببطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية اليت ألغيت نتيجة عدم سداد الفواتري.
ذلك من خالل إلغاء  يف للوائح، مبا (MIFR) الدويل للرتددات األساسيامتثال املدخالت يف السجل  اليت يبذهلا املكتب لضمان

  .6.13الشبكات الساتلية مبوجب الرقم 
كثافة تدفق القدرة حلماية الشبكات الساتلية لحد وضع قرر  WRC-2000إىل األذهان أن املؤمتر  السيد سرتيليتساستعاد  13.2

لنسبة  لنسبة إىل األرضاملستقرة  ه يف ذلك الوقت ولكن املكتب مل يكن لدي ،إىل األرض من الشبكات الساتلية غري املستقرة 
لنسبة إىل األرض متتثل حلد كثافة تدفق القدرة. ويف ضوء  الربجمية الالزمة للتأكد من أن اخلصائص املعلنة للتخصيصات غري املستقرة 

. وتساءل عما فعل املكتب فيما WRC-19و WRC-15املسألة ستناقش يف كل من املؤمترين  الطلبات اجلديدة، قال إنه يفرتض أن
  يتعلق بتطوير برجمية من هذا القبيل.

للشبكات املكافئة سوف يتناول مسألة حدود كثافة تدفق القدرة  WRC-15أن املؤمتر  SSD الدائرة رئيسأكد   14.2
لنسبة إىل األرض مب الساتلية بربجمة التحقق اليت تنفذ اخلوارزمية الواردة . وفيما يتعلق 22وجب املادة غري املستقرة 

اية العام، أن تكون الربجمية متاحة ITU-R S.1503-2 التوصية يف ، فإن املكتب يعمل مع شركتني جتاريتني ومن املتوقع، حبلول 
ضعت . وأشار مع ذلك إىل أن هذه التوصية وُ ITU-R S.1503-2 املكافئة وفقًا للتوصيةكثافة تدفق القدرة   للتحقق من حدود
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ساتل،  000 4ساتل بل حىت  900إىل  800من  تتألف ساتل، بينما يتلقى املكتب اآلن كوكبات 100إىل  80من  تتألف لكوكبات
ا عن تلك امل لنظر إىل أن كثافة تدفق القدرة حددت  وصوفةواليت قد ختتلف األقنعة بشأ أواخر  كوكبات يفليف التوصية. و

  دراسات جديدة. إجراء أن مثة حاجة إىل WRC-15ات، فقد يقرر املؤمتر تسعينيال
ستني، اللجنة الثامن وال اجتماععن تقديره لعمل املكتب. واستعاد إىل األذهان أن املكتب، يف  هوانالسيد أعرب  15.2
ؤثر على املوارد. وتساءل عما إذا كانت تلك املشاكل ما زالت ت يف بعض التأخري يف املعاجلة إىل خلل يف الربجمية وإىل نقص عزا

  املكتب. عمل
لنسبة إىل األرض نشأ نتيجة لعبء العمل املرتبط  SSD الدائرة رئيسقال  16.2 إن بعض التأخري يف معاجلة األنظمة املستقرة 

لنسبة إىل األرض. وهو يتوقع استكمال معاجلة كل ا اية نوفمرب أو أوائل ديألنظمة غري املستقرة  سمرب. وأعرب لبطاقات حبلول 
  هام إضافية أن حيرص املؤمتر أيضاً على تزويد املكتب مبوارد إضافية.مب املكتب WRC-15عن أمله فيما لو كلف املؤمتر 

  :على النحو التايلاللجنة  يكون استنتاجأن  الرئيساقرتح  17.2
لتفصيل الوثيقة  قشت اللجنة  "RRB15-3/4 ألنشطة القضا املتع، اليت تتضمن تقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية بشأن لقة 
ا املكتب ومب   هلا. به إيطاليا للبلدان اجملاورةتسب سألة التداخل الضار يف خدمات اإلذاعة الصوتية والتلفزيونية الذيالعامة اليت يضطلع 

 ُأحرز يف معاجلة بطاقات التبليغ عن أنظمة األرض واألنظمة الفضائية. ومع ذلك،أعربت اللجنة عن تقديرها للتقدم اجليد الذي و 
 ً لنسبة إىل األرض مما أدى إىل التأخري أحيا د طلبات التبليغ مؤخراً عن شبكات السواتل غري املستقرة  الحظت اللجنة أيضاً ازد

لنسبة إىل األرض. يف   معاجلة الشبكات املستقرة 
 اللجنة شارتأسألة التداخل الضار يف خدمات اإلذاعة الصوتية والتلفزيونية الذي تسببه إيطاليا للبلدان اجملاورة هلا، وفيما يتعلق مب

  ما يلي: إىل
 RRB15-3/4(Add.2) مل تالحظ البلدان اجملاورة إليطاليا، اليت أبلغت عن حاالت تداخل ضار (الوثيقتان  –

ل الذي التداخ حل مسألة لصوتية والتلفزيونية لديها، أي تقدم يذكر يفاإلذاعة ا اتخدميف ) RB15-3/4(Add.3)و
  ء حالة حتسن واحدة لوحظت يف فرنسا؛ستثناتتعرض له 

اليت تصف العناصر الرئيسية الواردة يف املرسوم الذي أقرته  RRB15-3/4(Add.1)قدمت إدارة إيطاليا مسامهتني، الوثيقة   –
منطقة إيطالية،  12احلكومة اإليطالية مبا يف ذلك ختصيص مبلغ التعويض للهيئات اإلذاعية فيما خيص 

اليت تعرض اإلجراءات املتخذة للتخفيف من التداخل الناجم عن احملطات اإليطالية  RRB15-3/4(Add.4) والوثيقة
  .(FM) يونية واحملطات اإلذاعية الصوتية بتشكيل الرتددالتلفز 

لدان تصحيح ختصيصات الرتدد تستغرق وقتاً طويالً وتعرب عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا إدارة إيطاليا والبوتدرك اللجنة أن عملية 
ذه املسألة. ومع ذلك،  ثت اللجنة إدارة إيطاليا، عرض للتداخل الضار، حالبلدان اليت تت ونظراً للحالة يفاملعنية واملكتب فيما يتعلق 

ات ثنائية ومتعددة األطراف مع اإلدارات املعنية، حسب اجتماعمبساعدة من املكتب، على مواصلة جهودها من خالل عقد 
اللجنة  ، يف سبيل التوصل إىل حل كامل يف أقرب وقت ممكن. وطلبت اللجنة أيضًا من اإلدارة اإليطالية أن تقدم إىلاالقتضاء

  حمددة." خطة 2016 عام يف
  على ذلك. واتفق 18.2
  .RRB15-3/4بتقرير املدير يف الوثيقة  وأحيط علم 19.2
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     MEXSAT113 AP30Bو MEXSAT113 L-CEXT-Xحالة الشبكتني الساتليتني  3
ئق  )RRB15-3/INFO/1و RRB15-3/3و RRB15-3/2 (الو

 RRB15-3/2  الوثيقتني )SSD/SPR-والتسجيل/دائرة اخلدمات الفضائيةشعبة النشر ( السيد ماتياسقدم  1.3
وهي تنطوي على طلب من إدارة املكسيك  - RRB15-3/INFO/1إىل جانب املعلومات الواردة يف الوثيقة  - RRB15-3/3و

شهراً،   48دمة مبدة يف اخل MEXSAT113 L-CEXT-Xموجه إىل اللجنة لتمديد املوعد النهائي التنظيمي لوضع الشبكة الساتلية 
، بعد فشل اطالق الساتل املقرر أن يقوم بتشغيل الشبكة كما هو موضح يف اخلطاب املرسل من خدمات 2016  فرباير  2 منتبدأ 

يف اخلطاب املؤرخ و . RRB15-3/3املدرج يف الوثيقة  2015مايو  18اإلطالق الدولية إىل اإلدارة املكسيكية بتاريخ 
ا تسحب طلبها األصلي RRB15-3/3  الوثيقة  ج يفاملدر  2015  سبتمرب  10  الشبكة بشأن لتمديدل، أشارت املكسيك إىل أ

خ كان التاري  إذأيضاً، حيث كان هناك ما يكفي من الوقت لوضع تلك الشبكة يف اخلدمة،  MEXSAT113 AP30B  الساتلية
  .2019  نوفمرب 26النهائي لتقدمي بطاقة التبليغ هو 

، (Rev.WRC-07) 80  مبوجب القرار WRC-15 املؤمتر إىل اللجنةومتاشياً مع تقرير  هفهمت حسبما، ويلسونالسيدة قالت   2.3
 دارة املكسيكية لتمديد حمدوداإللطلب  أن تستجيب اللجنة متاماً اختصاص  منتعين أن  WRC-12 املؤمتر ختذهااالقرارات اليت إن 

  ساتل.الطالق إيف اخلدمة بعد فشل  MEXSAT113 L-CEXT-Xالشبكة الساتلية املبلغ عنها وضع لتاريخ 
كية. ومع ذلك ينبغي دارة املكسياإلينبغي للجنة االستجابة لطلب  ، قائلةالسيدة ويلسون ما قالته جينيتالسيدة وافقت   3.3
 كون ثالث سنوات وفقاً تينبغي أن وهي تفهم أن املدة القصوى ألي متديد . فرتة التمديد املمنوحةبعناية يف طول  أن تفكر للجنة
 (MEXSAT113 AP30B) من قبيل وجود تبليغ آخر، احلالةظروف خاصة يف هذه بحتتج  أنللجنة  ميكن. ومع ذلك 30B للتذييل
  نفس الساتل.ب أيضاً  له عالقة

 حددهابق أن اليت س قاهرةال الظروفمعايري  يستويفاملكسيك  الذي حدث يفن فشل اطالق الساتل إ السيد هوان قال  4.3
مع  شياً امتو ك، . ومع ذلاحلالةيف هذه  ومشروطمتديد حمدود  منحاختصاص اللجنة ولذا فإن من للجنة املستشار القانوين لالحتاد، 

ريخ انتهاء نظرً  تجاوزيال ينبغي أأي متديد  فإن ،30Bو 30Aو 30 التذييالت يغ بشأن التبل ثالث سنوات. وأشار إىل أن 
 ذلك التمديد يف بدأيأن  لتأكيد ينبغي ومن مث، 2016فرباير  2، وليس 2016فرباير  5 أنه يبدو MEXSAT113 L-CEXT-X الشبكة
  .األبعد التاريخ

 من، سيكون WRC-12 املؤمتريف ضوء التفويض املمنوح للجنة من  ،أنه على مع املتحدثني السابقني السيد تريان اتفق  5.3
لنظر إىل  عالوةً . و اً نح املكسيك متديدمت أناختصاص اللجنة  لشبكة املعنية، فإنه ما ل عقدة نوعاً املددة و احملصائص اخلعلى ذلك، و

 جديد لبناء ساتل شهراً  36حنو  أن األمر حيتاج إىل يبدو يف الواقعو  املطلوبة. شهراً  48 لفرتة تمديدالاإلفراط منح  من لن يكون
ثالث  ديد ملدةج طلب متديد إىل ة آنئذدارة املكسيكياإلفيه  تضطر فسو  وضع وال طائل من التوصل إىل، بدل الساتل الضائع

  .أخرى سنوات
إىل حل وسط  لتوصلقد تود الجنة ال أن، وف يشمل تشغيل تبليغنيإطالقه س الذي يتعنيأن الساتل مبا ، الرئيساقرتح   6.3

ريخ ب MEXSAT113 L-CEXT-Xها للشبكة نحاليت مت بشأن مدة التمديد نفس ، أي 2019 نوفمرب 26نتهاء اجلديد يف االتحديد 
  .MEXSAT113 AP30B التبليغ عن الشبكةريخ انتهاء 

أن للجنة  حيق، WRC-12 املؤمتر مع القرارات اليت اختذها شياً امت ،أنه على مع املتحدثني السابقني كييبالسيد  وافق   7.3
ا تجت، يفاحاملكسيك ولكن . القاهرة الظروفحبكم  ومشروطاً  حمدوداً  نح متديداً مت ة وأندارة املكسيكياإللطلب  تستجيب  خطا

 صلة . وشكك يفمن لوائح الراديو 49.11رقم ال هاحكام خمتلفة كأساس ملدة التمديد املطلوبة، مبا في، 2015 سبتمرب  10 املؤرخ
وضعها لتعليق استخدام شبكة ساتلية، وليس متديد املواعيد النهائية  يتناول 49.11رقم القيد النظر، ألن  حلالةاحلكم  ذلك
اليت  شهراً  48 فرتةل لتمديد اً مربر  ولذلك ال يبدو أنه يوفرإىل مدة أقصاها ثالث سنوات،  فهو يشريعلى ذلك،  عالوةً و . اخلدمة يف

حكام  تطلبها ع الوضاملكسيك واملتعلقة بتمديد فرتة  يهاأشارت إلاليت  30Bو 30Aو 30التذييالت املكسيك. وفيما يتعلق 
ريخ استالم " املكسيك استوفت شرط فيبدو أن، اخلدمة يف أن يكون فشل اإلطالق قد حدث بعد مخس سنوات على األقل من 
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تال سنوات  الثيتماشى مع احلد األقصى ملدة ث ال شهراً  48 املطلوب ملدة التمديد فإنومع ذلك،  ".4الكاملة مبوجب التذييل  بيا
ريخ ف املعنية، كما يفهمها، اعتباراً ثالث سنوات المدة  بدء يتعني، املشار إليه يف نفس األحكام. وأخرياً    ،شل اإلطالق وليسمن 

ريخ انتهاء مدة  تكما طلب  يقتصر على التبليغ عناملعنية. وأشار إىل أن طلب املكسيك  التبليغاملكسيك، من 
ا سحبت طلبها للتمديد إىل و  MEXSAT113 L-CEXT-X الشبكة   .MEXSAT113 AP30Bالشبكة  لمن أجأ

حلالة قيد النظر 49.11أن الرقم على  السيد سرتيليتسوافق   8.3 من املؤكد أن هنالك مع ذلك يبدو و . ال عالقة له 
 فإن مدة ا التمديد،دة هذمب وفيما يتعلقاملكسيك.  تطلب كما،  مشروطاً و  حمدوداً  نح متديداً مت حيق هلا أنلجنة ال وأن، قاهرة ظروفا

 اً كون معقديس ك،املكسي طلبكما أوضح يف   ،بناؤه الذي يتعنيألن الساتل  ذلك ،تبدو مسوغةاملكسيك  اليت طلبتها شهراً  48
وقت لالختبار من ال زيداملإىل  وسوف حيتاج األمر. كاملة شهراً  36 سوف يستغرق بناؤه مدةقدت اليت فُ  وشأن املركبةللغاية، 

رأى أن ليس و . لإلطالقانتظار  فرتةكون هناك ي أنوميكن بعد ذلك  بل وغريها، الفحوصاملزيد من و طالق والنقل إىل موقع اإل
لجنة يف قضية من هذا ال اليت تنظر فيهااملرة األوىل  فإن هذه هي، أربع سنوات. وأخرياً  ملدةتناقض يف منح متديد "حمدود"  هناك من

يك، إىل طلب املكسأن تستجيب يف رأيه، ، ينبغي للجنةو . 80مبوجب القرار  WRC املؤمتر تقرير اللجنة إىل يشملها ومن مث الالنوع، 
  .فيه هذه املسألة لتضمني 80القرار  مبوجب تقريرها خرىبطريقة أو  وأن تستكمل

ومع ذلك  .يد النظرق احلالةيف  متديدمنح  تتمتع بسلطةلجنة ال على أن نيقمع املتحدثني الساب السيد كويفوافق   9.3
ملدة ثالث سنوات  لجنة متديداً ال متنح أن إما ينبغي التمديد ثالث سنوات. وهكذا فرتة تجاوزت نألوائح الراديو،  ميكن، مبوجب  ال
ا WRC املؤمتر إىل حتيل املسألةأن  أو   .الختاذ قرار بشأ

 على ة، وقال إندارة املكسيكياإللطلب  االستجابةمجيع املتحدثني السابقني الذين حتدثوا لصاحل  ماجنتاالسيد  أيد  10.3
  على أساس كل حالة على حدة. من هذا القبيل مجيع الطلبات وأن تتناولملرونة  أن تتحلىاللجنة 

، ساقهالألسباب اليت  هإن ت، وقالطلبته املكسيكبشأن التمديد الذي  سرتيليتس تعليقات السيد السيدة ويلسونت أيد  11.3
للجنة ا WRC-12 منح املؤمتر قدو . شهراً  48 التمديد املطلوب ملدة من بدالً  شهراً  36 اً ملدةلجنة متديدال جدوى من أن متنحفإنه ال 

وضع حد ملدة ثالث سنوات على أي من هذه ومن شأن على أساس كل حالة على حدة.  ومشروطةسلطة منح متديدات حمدودة 
ج كل حالة على حدة و  التمديدات أن وقالت . النظر ة قيداحلالحاالت من قبيل نع اللجنة من التعامل بشكل مالئم مع ميينفي 

ا    .MEXSAT113 AP30Bانتهاء مهلة التبليغ عن الشبكة انتهاء التمديد مع  مبواءمةميكن أن تدعم اقرتاح الرئيس إ
ن ختصيصات الرتدد . وأضاف شهراً  48 ملدة تمديدالمنح فكرة السيدة ويلسون والسيد سرتيليتس و  خريوفالسيد أيد   12.3

ثري حمتمل على إدارات أخرى  ومن مث، 30Bبعة من استحقاقات املكسيك يف إطار خطة التذييل  وافق . و يكون ضئيالً سفإن أي 
  لطلب احلايل. ال عالقة له 49.11رقم العلى أن 

نه سيكون أل ضمن اختصاص اللجنة، ولكن نظراً  يقع فعالً املكسيك  الذي طلبته ن منح التمديدإ بيسيالسيد قال   13.3
آخذة ، هانطقي لقرار ملاساس األوضع  يف ةدقيق أن تكون لجنةال فإن على لظروف قاهرةمتديداً للجنة ا اليت متنح فيها األوىل ةاحلال
ري املكسيك املعاي  طلبستويفاحلرص على أن ي، وعلى وجه اخلصوص 80يف تقريرها املقدم مبوجب القرار  املثارةنقاط االعتبار ال يف

لفعل من  - القاهرة الظروفيف حتديد ة اليت جيب أخذها يف االعتبار األساسياألربعة  دارة اإل انبجعلى النحو املشار إليه 
ااملكسيكية يف  إىل طلب املكسيك،  االستجابةاللجنة على  تإذا وافقف). RRB15-3/2(الوثيقة  2015مايو  22املؤرخ  خطا

)، 49.11 رقملافرتة السنوات الثالث الواردة يف  من قبيلمع األحكام القائمة من لوائح الراديو ( ةتجنب أي مقارنتأن هلا ينبغي ف
 تعامل مع طلباتمينع اللجنة من الوأن أخرى يف املستقبل على حاالت  هاقيطبت يتعني بعد ذلكقواعد  يرسيألن من شأن ذلك أن 

 ، على التأكيدوطمشر تبين قرارها احلايل، ملنح متديد حمدود و أن ينبغي للجنة  ولذا كل حالة على حدة.  من هذا القبيل على أساس
فرتة  نحمتأن  وهكذا ينبغي للجنة. هجديد وإطالق ساتللبناء  شهراً  48 األمر يتطلب ناملكسيك  من جانبعلى ما يبدو  املسوّغ

ريخ فشل  بدءاً متديد ملدة أربع سنوات    طالق الساتل.إمن 
تجاوز يدة ثالث سنوات، ولكن أي متديد ملميكن للجنة منح متديد قال إنه كويف. و   تعليقات السيد السيد هوانأيد   14.3

  للبت فيه. WRC املؤمتر ثالث سنوات جيب تقدميه إىل
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تاريخ الذي مدة التمديد وال بشأن يبقى سؤالال، ولكن اً املكسيك متديد منحعلى  متفقةلجنة ال يبدو أن سالرئيقال   15.3
ريخ انتهاء م متديد ملدة ثالث سنوات، اعتباراً  ينص علىمن لوائح الراديو  30Bوأضاف إن التذييل . منه ينبغي أن يبدأ دة من 

 وقتاً  األمر يتطلبأن  جمردمن  أمنتأن تبين هذا القرار على أسس  عيها يجبفنح فرتة متديد أطول، أن متإذا كان للجنة ف. التبليغ
ا وكاللجنة  تبدو يف نطاقات أخرى، خشية أن مما هو احلال Lيف النطاق  هستخدامال ساتلأطول لبناء  ة لنطاقات خمتلف تضع لوائحأ

 أحدمهاقد ، وإذا فُ نيتلفخم سوف يشمل تشغيل تبليغنيبناؤه  الذي يتعنين الساتل أ أساستبين قرارها على  أن خمتلفة. وميكن للجنة
لفشلاملشروع برمته قد فإن  ريخ انتهاء الصالحية.  للتبليغنيأن يكون  وهكذا ينبغي. يبوء  ريخو نفس  انتهاء  من شأن مواءمة 

  .MEXSAT113 L-CEXT-X ن الشبكةللتبليغ عأشهر  8سنوات و 3 ملدة متديد التبليغني أن يفضي إىل منح
  اقرتاح الرئيس. ماجنتاالسيد أيد   16.3
 وهي، املسألةهذه  بشأن ايف اختاذ قراره ةاللجنة حذر  تكون أنعلى ضرورة املتحدثني السابقني  نيتيالسيدة جوافقت   17.3

لفعل  ختّول ،30Bو 30Aو 30التذييالت  على وجه التحديدو ، القائمةلوائح الراديو  فإن ،وعلى حد علمهااألوىل من نوعها. 
 طولأمنح فرتة متديد ملدة ثالث سنوات دون إحالة املسألة إىل اللجنة للبت فيها، وأي طلب لتمديد االتصاالت الراديوية  مكتب

أن  هااحلالة ميكنذه ، ويف همن هذا القبيل طلبلتلبية أسباب قوية  تقدميلجنة. ومع ذلك يتعني ال جانبتطلب اختاذ قرار من ي
  تدعم اقرتاح الرئيس.

كانت املكسيك   إذا ،العتبارات التالية. أوالً مه يميكن تدع الذياقرتاح الرئيس،  إنه يؤيد أيضاً  السيد سرتيليتسقال   18.3
طلب و ح الراديو. لفعل مبوجب لوائ ممنوح هذا التمديد ذلك ألناللجنة،  فليس هلا أن تلجأ إىلملدة ثالث سنوات،  اً متديد تلتمس

لنسبة للنطاقات اليتمعني،  مطلباملكسيك ينطوي على  . فرتة التمديد هناك أي قيود حمددة على طول ليسختضع للتنسيق  و
نياً  يثريضع للتنسيق، وميكن أن خيالواقع يف  L والنطاق ت.   WRC فإن املؤمتر ،لبهاطيف  املكسيك أوضحت، وكما بعض الصعو
لضرورة  ومشروطةاللجنة سلطة منح متديدات حمدودة  فوض لثاً  على فرتةال تقتصر  ن ميكن القول  ،أقصاها ثالث سنوات. 

 من املمكن أنو  .ثالث سنوات ملدة أقصاهانص على متديد واحد إذ ت ،إىل حد مامتقادمة  30Bو 30Aو 30أحكام التذييالت 
لتأكيد و فس الساتل، إطالق ن متكرر يف فشل ما إىلإدارة  تتعرض يف الواقع، و . العاثرظ هذا احل علىتلك اإلدارة  تعاقبال أينبغي 

  جدول أعماله.من  7 بندال شىت يف إطارمسائل إجرائية  أن يتناول WRC-15سوف يتعني على املؤمتر 
ل حالة على على أساس ك أمامهاالطلب املعروض طلبات مثل  تتناول هلا أن ينبغي إذاللجنة، يبدو أن  السيد هوانقال   19.3

نياً 2016فرباير  2 بدءًا من شهراً  48 مدته ، هناك طلب املكسيك لتمديد. أوالً للبت فيهاحدة، تواجه ثالثة خيارات  ، هناك . 
لثاً  مدتهبسيط  متديدإمكانية منح  ريخ ي متديد، هناك فكرة منح ثالث سنوات.  تبليغ عن انتهاء النتهي يف نفس 

جاوز تيديد متاملوافقة على أي  ه يستصعب، ولكنةمساعدة اإلدارة املكسيكي . وقال إنه يودMEXSAT113 AP30B الشبكة
 على ضرورة . كما أكد30Bو 30Aو 30يف التذييالت  خبصوص التمديدات املنصوص عليهاواضحة الللحدود  سنوات، نظراً  ثالث
اللجنة  تإذا قرر  ولكن .أخرى حاالت مماثلةبشأن يف املاضي  ارات اليت اختذاحلايل مع القرا هاقرار  على أن يتسقاللجنة  حترص أن

اية  سيكون يفبديل،  ساتلاملكسيك الوقت الكايف لبناء  فقد مينح ذلك، 2016منح متديد ملدة ثالث سنوات تبدأ يف فرباير 
ك أكثر املكسي لدى على ذلك، فإن هذا التمديد يعين أن عالوةً . و كلياً  اً جديداألمر تكرارًا للساتل املفقود وليس ساتًال 

اية التمديد، شهراً  40 من ريخ فشل اإلطالق إىل  نح أن متلجنة ساتل اجلديد. ولذلك ينبغي لالبين تأن  تستطيع خالهلا، من 
ن املؤمتر ، 2016ملدة ثالث سنوات تبدأ يف فرباير  اً متديد دم قيأي طلب  بعني الرضا إىلنظر ي، كما يف املاضي، رمبا WRCعلماً 

  فرتة أطول.لمتديد  إليه بشأن
عتباراً من ا ا تفضل عدم حتديد بدء التمديدمتديداُ فإلجنة ال تإذا منح وقالت اقرتاح الرئيس. السيدة ويلسون أيدت  20.3
تنظيمي  عدم يقني املكسيك، فرتة، من منظور طالق كانتاإلالفرتة اليت انقضت منذ فشل  ذلك ألنطالق، فشل اإل ريخ
نتظار قرار اللجنة.  أن تتخذخالهلا  عيستطتكن ت مل رمبا وقت  يف لبهاطأن املكسيك أرسلت  األذهان إىل واستعادتأي إجراء، 

حدثني ع املتاللجنة احلايل. واتفقت م اجتماعإىل  الطلب، وأرجئ النظر يف ذلك التاسع والستني هااجتماعإىل اللجنة يف متأخر 
املكسيك و جنة. الل احلاجة إىل طرح املسألة أمامثالث سنوات دون  ملدةمتديد مبنح سمح تن لوائح الراديو إ واالسابقني الذين قال

لجنة للتعامل مع احلاالت الاحلاجة إىل تفويض  WRC-12 أدرك املؤمتر قدو . وال طائل من منحها فرتة أقصرأطول، إىل فرتة  حباجة
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الذي شكل اليف  يةكاف  فرتة متديدنح املكسيك أن متينبغي للجنة  ومن مث، قيود مفروضة مسبقاً دون ، كل منها  مضمون أساس على
  الرئيس. اقرتحه
على  القاهرة الظروفلتعامل مع حاالت افوض اللجنة  WRC املؤمتر إىل أن اقرتاح الرئيس، مشرياً  أيضاً  بيسيالسيد  أيد  21.3

اليت ميكن منحها. وأشار إىل أن هناك خيارات خمتلفة بشأن  على التمديداتحد أقصى  يفرض أي، ومل على حدة حالةأساس كل 
ريخ فشل اإلطالق امستعد ملناقشة أي منه هوالتمديد، و  منه بدأي ميكن أناملوعد الذي  تبليغ عن انتهاء فرتة الريخ أو : 

اية اال MEXSAT113 L-CEXT-X الشبكة ريخ    احلايل. جتماعأو حىت 
اإلجراءات املتعلقة يف  بشأن التمديداتعلى الرغم من تعيني حد  إنه (SSD) دائرة اخلدمات الفضائية رئيسقال   22.3

ً  فإن ،خلدمات املخططة  قش السبب وهلذا، اخلدمات غري املخططةيف  مل يتناول التمديداتأحكام لوائح الراديو   منأ
 املمكن طوللالوائح الراديو أي قيود على  ومل تفرضللجنة. ا لتقديرالقرارات يف هذا الصدد  كترت  املسألة وقرر أن WRC املؤمتر

  .خلدمات غري املخططةفيما يتعلق  فرتات التمديدل
اخلدمات  نح يفمت ميكن أناليت  على التمديداتدقيقة  حدوداً  تضعأن لوائح الراديو مل  وهو يدرك، القول السيد هوانكرر  23.3
ا يف املاضي، وجيب، املخططةغري  دود عشوائية. تجنب وضع حت أن ن اللجنة جيب أن تكون متسقة مع القرارات اليت اختذ

لقياسنح أن متاآلن إما  ة املعروضةينبغي للجنة يف احلالو  التمديد نح مت أن ، أودوداً ح وضعتعلى أحكام لوائح الراديو اليت  متديداً 
ريخ انتهاء مدة  اعتباراً  شهراً  48أو  36متديد لفرتة جمرد  أال متنحيف رأيه،  ،ينبغي للجنةو . أخرى متينةعلى أسس  بناءً   التبليغمن 

  .MEXSAT113 L-CEXT-X عن الشبكة
 فيضح الباب أمام فتت أن دون ياً كاف  مبنحها متديداً وسيلة ملساعدة املكسيك ينبغي هلا أن جتد إن اللجنة  الرئيسقال  24.3

ئية ألسباب ااستثن. ولذلك ينبغي أن يشكل احلل معاملة وجاهةألسباب أقل  متديدات أيضاً  اليت تلتمس من طلبات اإلدارات
فرتة تهاء التمديد املمنوحة مع ان فرتة اية وهذا ما دعاه إىل اقرتاح مواءمة، قاهرةال الظروفمن حالة مؤكدة  يف ضوءحمددة للغاية 

  .قد جدواهقد يفمشروع املكسيك انتهت مدة أي من التبليغني فإن ألنه إذا  ذلك نفس الساتل، تشغيللاألخرى  التبليغ
ا املالحظات ماجنتاالسيد أيد   25.3  يةاإلدارة املكسيك جدتو  اليتالسيدة ويلسون بشأن فرتة عدم اليقني التنظيمي  اليت أبد

حدود معينة على  يضع أيمل  WRC-12 اآلخرين، إىل أن املؤمترعلى غرار املتحدثني  ،نفسها فيها منذ فشل اإلطالق وأشار
 أن تستخدم األحكام ذات الصلة منميكن يف ظل الظروف العادية، و . اخلدمات غري املخططةاليت قد متنح يف  التمديدات
 اديةل من األحوال عي حا املسألة ليست، ولكن ظروف املسألةكأساس الختاذ قرار التمديد يف هذه   30Bو 30Aو 30 التذييالت

قرار الن فإحدة،  على أساس كل حالة علىيُتخذ أن قرار اللجنة احلايل  وانطالقاً منئية. استثنااختاذ تدابري  ومن مث فهي تستدعي
ا وال ميكن استخدامه كسابقة  اللوائح لن يغري   .كلياً  مماثلة املستقبل احلالة يف تلككانت حدث أن  املستقبل إال إذا  حلالة يفاملعمول 

 تلتمس أن املنتظرمن فكاف،   وتبني أنه غري شهراً  36 متديدًا ملدةلجنة ال تإذا منح إىل أنه خريوفالسيد أشار   26.3
ملكسيك ا ماراستث قرار اللجنة بشأن أي متديد آخر، فإنب التنبؤثالث سنوات. ومبا أنه ال ميكن بعد آخر  اً املكسيك متديد

  قرتاح الرئيس.ا كل التأييد. ولذا فهو يؤيد  هلا لنسبة ةكبري   جمازفةميثل  واقعال على أرض قد ال ينفذ مطلقاً  مشروع يف
ا حصراً قيد املناقشة على أساس حالة  معاملة الطلبضرورة  السيد سرتيليتسأيد   27.3 ركبة تتعلق مب ا علماً ، قائمة بذا

هامة  تنطوي على مآخذطالق نفسها قد اإلعملية  أنو ، شهراً  36 يقل عن تصنيعها ما اليستغرق فضائية فريدة من نوعها ومكلفة 
ا  ال  منه فادةإطالق النظام واالست نياملعني شغلنياملمصلحة املكسيك و  من على ذلك، من الواضح أن عالوةً . و ميكن التنبؤ 
ح الرئيس. ؤيد اقرتا يميكنه أن  ولذلكمن جانب اإلدارة.  أي حماولة لإلساءة أن ليس هناك من الواضحومن مث أقرب وقت ممكن،  يف

ا حصيلة تفكري متع، واليت يبدو املطلوبةكاملة ال شهراً  48فرتة  ال يرى أي سبب لعدم منح اإلدارة املكسيكية فهوومع ذلك،  مق أ
 يف قرارها أن ينبغي أال تفرتض اللجنة على ذلك، عالوةً . و MEXSAT113 L-CEXT-X بوصفها املطلب الفعلي للتبليغ عن الشبكة

اية املطاف  الذي سوف تستخدمهلساتل فيما يتعلق  ةدارة املكسيكياإلوتقيد أيدي  تستبق شروط وتنفيذ  ع يف اخلدمةللوضيف 
  .ذلك التبليغ
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طي االنطباع عيقد  ألن ذلكملدة أربع سنوات،  اً منح املكسيك متديد من املستحسن أن تتجنب اللجنة إن الرئيسقال   28.3
 أن يكونمن  )، بدالً شهراً  12 زائد(ثالث سنوات  30Bو 30Aو 30التذييالت  القياس مبضمونعلى أساس يقوم ن التمديد 

نومن شأن ئية. استثناظروف  أساس علىيقوم  ئياً استثنا تدبرياً  بسهولة  لى التمديداتعميكن احلصول  هإعطاء اإلدارات االنطباع 
 L لنطاقل يف البداية من طلبات التمديد، رمبا فيضيفتح الباب أمام  أن 30Bو 30Aو 30التذييالت  مبضمونعلى أساس القياس 

  نه يفضل احلل الوسط الذي اقرتحه.إأخرى. لكل هذه األسباب، قال  لنطاقاتوبعد ذلك 
دارة إلاي حال من األحوال أيدي  لن يقّيدرئيس الأن قرار اللجنة على النحو الذي اقرتحه  نيتيالسيدة ج رأت  29.3

  يف املستقبل لتنفيذ خدمات معينة. هتستخدم الذي سوفلساتل املكسيكية فيما يتعلق 
ا ن املكسيكإ السيد هوانقال   30.3 التبليغ عن  مهلةسحبت طلبها لتمديد  ،شهراً  48 ًا ملدةطلبت متديد، رغم أ

 MEXSAT113 AP30B كلتا الشبكتني اخلدمةيف  الساتلنفس  أن يضع من املفرتض ومبا أن. MEXSAT113 AP30B الشبكة
ريخ انقضاء االفرتاضيمكن ف، MEXSAT113 L-CEXT-Xو  يعين ، مماالتبليغنيستكون كافية لكال  2019نوفمرب  26 املهلة يف ن 

ختصيصات  تنه إذا كانإالسيد سرتيليتس إىل حد ما، والحظ  شواغل. ومع ذلك قال إنه يشاطر أن اقرتاح الرئيس كان منطقياً 
ذلك بريخ انتهاء الصالحية املتعلق فقد يكون اخلطة،  تعييناتمتثل حتويالت من  MEXSAT113 AP30B التبليغ عن الشبكة

ريخ انتهاء التبليغ   .MEXSAT113 L-CEXT-X التبليغ عن الشبكة أقل أمهية من 
التمديد  أنذا رأت إاملقبل  WRC أمام املؤمتر اقضيته طرحإمكانية  دائماً  هاسيكون لدي ةدارة املكسيكياإلإن  الرئيسقال   31.3
ه هاتمنح الذي   اللجنة على النحو التايل: يكون استنتاجاللجنة غري كاف. واقرتح أن  إ

لتفصيل الوثيقتني " ن  RRB15-3/3و RRB15-3/2قشت اللجنة  ست والتمإدارة املكسيك  الذي تقدمت بهالطلب اللتني حتتو
نظراً  2016 فرباير 2شهراً اعتباراً من  48يف اخلدمة إىل  MEXSAT113 L-CEXT-Xاملهلة التنظيمية لوضع الشبكة الساتلية متديد  فيه

  اللجنة ما يلي: ورأتلفشل إطالق الساتل. 
حة متديد حمدبعض السلطة أعطى اللجنة  WRC-12أن املؤمتر   • دد ود ومشروط للمهلة التنظيمية لوضع ختصيصات الرت إل

  اخلدمة. ساتلية يفلشبكة 
 MEXSAT113 L-CEXT-X الشبكتني الذي جيمع بني بطاقيت التبليغ عن Centenarioالساتل  أن  •

الساتل.  وفُقد، ولكن اإلطالق فشل 2015مايو  16يف  Protonأُطلق بواسطة مركبة اإلطالق  MEXSAT113 AP30Bو
ذا احلدث يف    .اإلطالق يوماً من فشل 60يف غضون  2015مايو  22ومت تبليغ املكتب 

 5  يف MEXSAT113 L-CEXT-Xأن املكتب استلم معلومات النشر املسبق بشأن بطاقة التبليغ عن ختصيصات الرتدد للشبكة   •
ريخ انتهاء صالحية بطاقة التبليغ يف  2009فرباير  لتايل ُحدد  . يف حني أنه فيما يتعلق ببطاقة التبليغ 2016فرباير  5و
ريخ استالم املعلومات مبوجب املادةMEXSAT 113 AP30B الشبكة عن نوفمرب  26 هو 30B من التذييل 6 ، فإن 

ريخ انتهاء صالحيتها هو  2011   .2019نوفمرب  26و
  .القاهرةالظروف أن الطلب املقدم من إدارة املكسيك يفي مبعايري   •
ً مهلة كافية لعملية L أن من املفهوم عموماً أن هندسة وإنشاء نظام ساتلي يف النطاق  •   .اإلطالق  عملية طويلة وأنه يلزم أحيا
أن إدارة املكسيك مل تطلب متديد املوعد النهائي لوضع ختصيصات الرتدد يف اخلدمة للشبكة الساتلية   •

MEXSAT113 AP30B.  
لفعل الساتل  تشمالن MEXSAT113 AP30Bو MEXSAT113 L-CEXT-X الشبكتني ن بطاقيت التبليغ عن أخذت اللجنة علماً 

Centenario  وأن بطاقيت التبليغ عن الشبكة الساتليةMEXSAT113 AP30B  ولذلك، قررت 2019 نوفمرب 26سوف تنتهيان يف .
ريخ وضع ختصيصات الرتدد يف اخلدمة للشبكة الساتلية    ".2019 نوفمرب 26 حىت MEXSAT113 L-CEXT-Xاللجنة متديد 

  على ذلك. واتفق 32.3
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يف اخلدمة يف  SATCOL 1Bالطلب الذي تقدمت به إدارة كولومبيا بشأن وضع الشبكة الساتلية  4
ً (الوثيقة  70,9°املوقع    )1واإلضافة  RRB15-3/1غر

س السيدقدم  1.4  وضعلإدارة كولومبيا متديد املوعد النهائي  التمست فيهما اللتني، 1واإلضافة  RRB15-3/1الوثيقة  ما
ً.  70,9° يف اخلدمة يف املوقع SATCOL-1Bشبكة الساتلية الختصيصات  رت إدارة كولومبيا وقدغر وبني مؤمتر املند هذه املسألة يف أ

تخذ ين املكتب  كما أوصى،  WRC-15 أمام املؤمتردارة املسألة اإل تطرح املؤمتر أن ذلك أوصىوقد )، 2014ضني (بوسان، املفو 
  .WRC-15 جانب املؤمترمن  املسألةلتيسري النظر يف  ةمناسب اتأي إجراء

  ؟ينبغي للجنة أن تفعلم اللجنة يف هذه املسألة. فماذا إىل أن إدارة كولومبيا تلتمس أيضاً دع الرئيسأشار  2.4
، الزمنوحمدود  شروطممن الواضح أن املسألة ال تتعلق بتمديد و . ليس هلا أن تفعل شيئاً للجنة ان إ نيتيالسيدة ج تقال 3.4
ملسألةللجنة ا وال يسع. ال إشارة إىل أي مهلة زمنية حيث خذ علماً  ، WRC-15 ملؤمترينظر فيها ان طلب الكرر تورمبا  سوى أن 

ن   .إليها WRC املؤمتر اهتمامسوف يسرتعي املكتب  أنمن الواضح  علماً 
 اخلدمة توضع يف مل SATCOL 1Bشبكة الساتلية للأن ختصيصات الرتدد  (SSD) دائرة اخلدمات الفضائية رئيسأوضح   4.4

اية  لنشرة  1110 جتماعاالالتنظيمية وقرر املكتب يف  املهلةحبلول  عقد يف  الذي (BR IFIC)اإلعالمية الدولية للرتددات اخلاص 
رت املسألة أمام املؤمتراإلدارة  ومبا أن. ومع ذلك، املعنيةاصة اخلقسام األيف إلغاء  أن ميضي 2015مايو  21 ى هذا وأوص PP-14 أ

لغاء اإلاملكتب تنفيذ  فقد علق، WRC-15 جانب املؤمتر من املسألةلتسهيل النظر يف  ةمناسب اتختاذ أي إجراءاملكتب  املؤمتر
ذا (MIFR)الدويل للرتددات  األساسيالسجل يف  التبليغ ىوأبق ائياً    .الشأن إىل أن تتخذ اللجنة أو املؤمتر املقبل قراراً 
 أنميكن للجنة رمبا  PP-14 ويف ضوء ما أوصى به املؤمترطلوب من اللجنة. املالواضح ما هو ليس من  كييبالسيد  قال  5.4
  .WRC-15 من جانب املؤمتر دعم طلب اإلدارة وتطلب من املكتب اختاذ اخلطوات الالزمة لتيسري النظر يف املسألةت

تها يف رسال أشارت إدارة كولومبيا ألن ذلك نفسها تفتقر إىل الوضوح، املسألةن إ السيد سرتيليتسقال   6.4
 PP-14 املؤمتر ، أوصىوبصفة استثنائية. )غرً  131°و غرً  38°و غرً  70,9°( إىل ثالثة مواقع مدارية 2014ديسمرب  18 املؤرخة

، 2015 فرباير 2 املؤرخ خطابهأن املكتب، يف  واستغرب. WRC جانب املؤمترمن  املسألةالنظر يف  على تيسرياملكتب يعمل ن 
لنظر إىل أن  إذ ليسد. ختصيصات الرتد وقف إلغاءاللجنة  تقرر أن اقرتح تنطوي على  ال ألةاملسللجنة أي سلطة للقيام بذلك، 

  .ا خذ علماً  أن بساطةكل ، لذلك ينبغي للجنة بيف املسألة WRC-15 املؤمترنظر ن ي PP-14 أشار املؤمتر قدو . قاهرة ظروف
لفعل  والسيد سرتيليتس. وأشارت إىل أن إدارة كولومبيا قدمت يكيبالسيد  و نيت يمع السيدة ج السيدة ويلسونوافقت   7.4
بساطة أن كل ب ينبغي هلا، رأت أن اللجنة PP-14 املؤمتر ، ويف ضوء توصيةواحلالة هذه. 110يف وثيقته  WRC-15إىل املؤمتر  طلباً 
  ملسألة. علماً  خذ

 لتمكني الالزمةوإعداد مجيع املعلومات  PP-14 ة املؤمترمتابعة توصي إىل املكتب تدعون اللجنة قد إ ماجنتاالسيد قال   8.4
  اختاذ قرار.من  WRC-15 املؤمتر

. PP-14 املؤمتر لتوصية وفقاً  WRC-15 املؤمتر إىل املسألةرفع  ينبغي وقال مع املتحدثني السابقني. السيد بن محادوافق   9.4
عما إذا كان ينبغي  تطبيق لوائح الراديو. وتساءلببساطة كل املكتب ب تشري على أن اللجنةعلى ، من هذا القبيل يف غياب توصيةو 

  .لذات املسألةرأي يف  أن تعرب عنللجنة 
ا تكوناللجنة طلب كولومبيا  دعمتإذا  قائالً  رئيسالعلق   10.4 أشارت إذا و . ةميالتنظي املهلةدعو إىل متديد ت عندئذ فإ

  كولومبيا.  تساعد عندئذكون تلن  ارفض الطلب فإب
اإلجراءات  اختذ، WRC-15 انعقاد املؤمتر حىت MIFRالسجل يف  التبليغاتحلفاظ على ، أن املكتب بيسيالسيد الحظ   11.4

  .WRC املؤمتر جانبمن  املسألةلتيسري النظر يف  PP-14 املؤمتر على توصية املناسبة بناءً 
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ا، إلغاء التبليغات أرادن املكتب إ (SSD)دائرة اخلدمات الفضائية  رئيسقال   12.4 ال تتفق مع لوائح الراديو. ومع ذلك،  أل
أن لجنة ال تطلب من. وأشار إىل أن إدارة كولومبيا PP-14 املؤمتر لتوصية استجابةً  متحفظكإجراء   لتبليغاتاملكتب  فقد احتفظ

  دعم طلبها.ت
 خذ علماً  أن بساطةكل ينبغي للجنة بو بشكل واضح.  احلالةوصف  SSD الدائرة ن رئيسإ السيد سرتيليتسقال   13.4

 وأن تقف على احلالة يف أن تنعم النظرللجنة ا يتعني على ،تقدم الدعم ولكياالمتناع عن دعم الطلب.  ينبغي هلاولكن  ملسألة،
  الرأي.هذا  السيد هوانأيد و . ةالتنظيمي ملهلة التقيداإلعفاء من  قد تربرئية اليت ستثناالظروف اال

للجنة ينبغي أن ا ورأواصحيح ال على النحوأن املكتب تصرف  إىل والسيد كويف ماجنتاالسيد و  بيسيالسيد أشار   14.4
ييدهت الأ   إدارة كولومبيا. الذي تقدمت به لطلبل اعرب عن 

 أن يكون استنتاج اللجنة على النحو التايل: الرئيسقرتح ا 15.4
لوثيقتني " لتوصية اليت اعتمدها مؤمتر املندوبني املفوضني ، RRB15-3/1(Add.1)و RRB15-3/1فيما يتعلق  أخذت اللجنة علماً 

خذ . غرً  70,9°موقع ال اخلدمة يف يف SATCOL IBوضع الشبكة الساتلية بشأن  2014 لعام اللجنة  تفهم، يف احلسبان ذلكوإذ 
ن املكتب تصرف على حنو WRC-15أن املقرتح املقدم من إدارة كولومبيا سُيناقش يف املؤمتر  لوثيقة و . وعليه أخذت اللجنة علماً 

  ".2014تباع توصية مؤمتر املندوبني املفوضني لعام مالئم 
  على ذلك. واتفق  16.4

لغاء تإىل ل مقدم طلب 5 اقني النط يف رتددالخصيصات جنة لوائح الراديو إلصدار قرار 
MHz 5 888-5 852 وMHz 5 925-5 892  للشبكة الساتليةINSAT-2(55) 6.13 موجب الرقمب 
  )RRB15-3/7(الوثيقة  من لوائح الراديو

سقدم   1.5 ، اليت حتتوي RRB15-3/7الوثيقة  )SSD/SPR - شعبة النشر والتسجيل/دائرة اخلدمات الفضائية( السيد ما
النطاقني  يفلغاء ختصيصات الرتدد على طلب من املكتب، إىل جانب املعلومات املرتبطة به، الختاذ قرار من قبل اللجنة 

MHz 5 888-5 852 وMHz 5 925-5 892 شبكة الساتلية للINSAT-2(55)تا أوقفكتب املأبلغت  قد . وكانت إدارة اهلند 
شبكة لل MHz 6 423,924-5 852و MHz 4 199,97-3 707النطاقني استخدام ختصيصات الرتدد يف  2014أبريل  2 يف

علومات على امل بناءً  ،نهأبلغ املكتب إدارة اهلند يف وقت الحق و من لوائح الراديو.  49.11رقم ال مبوجب INSAT-2(55) الساتلية
املوقع  يف ساتلعلى منت أي  MHz 5 925-5 892و MHz 5 888-5 852النطاقني ، مل يتمكن من العثور على عموماً املتاحة 
 MHz 5 888-5 852النطاقني  يفإدارة اهلند أن ختصيصات الرتدد وأكدت  .2014 أبريل 2تعليق يف القبل  شرقاً  55° املداري

 تهاحىت تعليق خدم INSAT-3Eالساتل  على منت اخلدمةيف  تكان INSAT-2(55) شبكة الساتليةلل MHz 5 925-5 892و
د أي نه مل جيأل ذلك، هذين النطاقنيدلة على استخدام األهلند تقدمي اإدارة  مناملكتب  طلب، 2015. ويف يناير 2014 أبريل 2 يف

 وراً ص أن توفر تستطيع ال ا، أبلغت إدارة اهلند املكتب 2015يف فرباير و دليل من هذا القبيل من املعلومات املوثوقة املتاحة. 
طلب  2015يف مارس و . INSAT-3Eلساتل  نظرًا لوقف العمل MHz 5 925-5 892و MHz 5 888-5 852 الرتدد يلنطاق ةطيفي

 أوالً  اً املكتب تذكري  أرسلمن إدارة اهلند،  غياب رديف و . الساتلخطة تردد  من قبيلآخر من التوضيح،  املكتب شكالً 
 2015 سبتمرب  17 يف إدارة اهلند ولذلك أبلغ املكتبأي رد،  ومل يتلق املكتب. 2015 يونيو 10يف  اً ني اً ، وتذكري 2015 أبريل 24 يف

الدويل  األساسيالسجل  من التخصيصاتلغاء وائح الراديو، اختاذ قرار لمن  6.13رقم ال مبوجبأنه سيطلب من اللجنة، 
ن ذلك. (MIFR) للرتددات ن ختصيصات الرتدد 2015يونيو  25 يف ،، أبلغت إدارة اهلند املكتبوإ لشبكة ل، 
على استفسار من  . ورداً GSAT-16الساتل  على منت 2014ديسمرب  25من  اخلدمة اعتباراً إىل  أعيدت INSAT-2(55) الساتلية
  .2015 سبتمرب 17رد من إدارة اهلند منذ  أي ، أكد أن املكتب مل يتلقبن محاد السيد
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من لوائح الراديو، مبا أن  6.13رقم ال أحكام ن املكتب طبق بشكل صحيحإ، نيتيالسيدة ج وأيدته، بيسيالسيد قال   2.5
ت الاهلند مل توفر   اخلدمةأعيدت إىل  MHz 5 925-5 892و MHz 5 888-5 852النطاقني  يفأن ختصيصات الرتدد  اليت تثبتبيا

لغاء تلك INSAT-3Eالساتل  على منت   .التخصيصات. ولذلك ينبغي للجنة اختاذ قرار 
 اخلطابمن غري الواضح ما إذا كان  هبشكل صحيح ولكن 6.13رقم ال طبق أحكامأن املكتب  على السيد هوانوافق   3.5

ا اللجنة أن اإلدارة مل توافق، فإنه سيتعني عليه قدتاعتإذا ف. عدم موافقة مشكل عدم استجابة أي 2015يونيو  25 املؤرخمن اهلند 
  طلب املزيد من املعلومات.أن تو املسألة يف  تنعم النظرأن 
 يأن نطاق يبنيمل  2015يونيو  25 اهلند املؤرخ من إدارة اخلطابإىل أن  (SSD) دائرة اخلدمات الفضائية رئيسأشار   4.5
 عالوةً . و 2014أبريل  2قبل  INSAT-3E على منت الساتل قد وضعا يف اخلدمة MHz 5 925-5 892و MHz 5 888-5 852 الرتدد

 يوضع مل يف رأي املكتب،و . شرقاً  55° املوقع يف GSAT-16الرتدد على منت الساتل  ينطاق استبانةاملكتب من مل يتمكن على ذلك 
  .يف اخلدمة قط MHz 5 925-5 892و MHz 5 888-5 852 الرتدد انطاق
  اللجنة. املطروحة أمامسألة ملشري إىل أن إدارة اهلند مل تستجب فيما يتعلق ت اجهة نظر املكتب إنه يفهم و  رئيسال قال  5.5
ااملكتب تعليق  ما من طلب إدارةتعندما  أنه السيد سرتيليتس الحظ  6.5 يف هذه احلالة، و . هاقعلياملكتب فإن  ختصيصا

السجل  يف خصيصاتالت ومع ذلك فقد أدرجتلوضع يف اخلدمة قبل التعليق. عن اأدلة  فري، تو ثر رجعي ،اإلدارة من طلب املكتب
حلمايةو  MIFR األساسي  نطاقات الوصلة الصاعدة هذه تمن الصعب حتديد ما إذا كانو للوائح الراديو.  وفقاً  متتعت 

لنظر إىل أن املكتب طرح السؤال بعد أشهر أم ال INSAT-3E منت الساتل استخدمت على قد   .التخصيصاتتعليق  من، 
 ت. ويبدو أن إدارة اهلند تصرفRRB15-3/7نطاقات تردد أخرى يف الوثيقة إىل اللجنة  ُيسرتعى اهتمامملاذا  ةعام تساءل بصفة كما
املطروحة اآلن عينة امل املسألةالشكوك بشأن  لديه بعض فإن، 6.13عمل املكتب مبوجب الرقم وهو إذ يؤيد للوائح الراديو.  وفقاً 
  اللجنة. أمام
  يبدو كلما كان هناك طلب للتعليق. على ما أن مناقشة األثر الرجعي تتكرر رئيسالالحظ   7.5
التخصيص قيد يف كل حالة تعليق، ما إذا كان  يتفحص، املكتب أن (SSD) دائرة اخلدمات الفضائية رئيسأوضح   8.5
ريخ التعليق اً نشط النظر أبلغ  2014 أكتوبر 2 يفلتعليق، و  2014سبتمرب  19 يف املكتب دارة اهلندإوقد أبلغت . أم ال حىت 

-MHz 5 925و MHz 5 888-5 852النطاقني وجود ب تشهد عموماً معلومات متاحة  أي املكتب اإلدارة أنه مل يتمكن من العثور على
دارة اإل، أبلغت 2015 فرباير 23 ويفتعليق. الريخ  وهو ،2014أبريل  2قبل  شرقاً  55°يف املوقع املداري  ساتل على منت أي 892 5

من التوضيح،  آخر شكالً  2015 مارس 13كتب يف امللذلك طلب و ، هلذين النطاقني يةالطيف الصورة أن توفر هااملكتب أنه ال ميكن
ي مل يتلق الطلب الذ هو هذاو لطيف. لأو رسوم بيانية سابقة  النافعة أو أي معلومات عن وصف احلمولة الساتلمثل خطة تردد 

على استخدام  قادر يوماً  90ملدة  يف املدار ساتلوجود  بد من من لوائح الراديو، ال 44B.11لرقم ل وفقاً و . عليه املكتب رداً 
 2014 ديسمرب 25 من التخصيصات أعيدت إىل اخلدمة اعتباراً كتب أن دارة املاإل، أبلغت 2015يونيو  25 ويف. التخصيصات

. شرقاً  55° املوقع يف GSAT-16 نطاقات الرتدد على منت الساتل استبانةتمكن من ي، إال أن املكتب مل GSAT-16الساتل  على منت
درة قب ويتمتع موقعه يف ماذا كان ساتل إ ما تفحص، استنادا إىل 6.13رقم ال ألحكامتطبيق املكتب ل تقليديمثال  املسألةهذه و 

ريخ التعليق احلمل على  يقوماملكتب  هالذي تقدم ب لغاءاإل طلب قال إن السيد سرتيليتسعلى أسئلة  . ورداً أم ال املطلوبة حىت 
دت إىل يالتخصيصات قد أعإذا كانت تلك  ، وليس على ماأم ال تعليقالقبل  االستخدامما إذا كانت ختصيصات الرتدد قيد 

 قيد االستخدام حالياً  ت التخصيصاتما إذا كانعاملكتب أي معلومات  وليس لدى. أم ال GSAT-16 على منت الساتل اخلدمة
  .أم ال GSAT-16 منت الساتل على
  .6.13 للرقم اً وفق التخصيصات أن تلغياللجنة  على صحيح وأنال على النحوأن املكتب تصرف  السيد كييب رأى  9.5

  .6.13 رقمال وجبالتخصيصات مباللجنة إلغاء جيب على  فإنه تلف مع املكتبختأن إدارة اهلند مل  مبا بن محاد السيدقال   10.5
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بل التعليق، ومل ق وضعت يف اخلدمة التخصيصاتأن  تثبتأن إدارة اهلند مل تقدم معلومات إىل  السيدة ويلسونت أشار   11.5
أحكام  استوفيتوقد  .التخصيصاتإىل اللجنة إللغاء  سوف تُرفعن املسألة أ ورد فيه والذياملكتب  تستجب للخطاب الذي أرسله

  .التخصيصاتقرر إلغاء تينبغي للجنة اآلن أن من مث ، و 6.13الرقم 
عشرة أشهر  ومضتمن لوائح الراديو،  1.49.11رقم الو  49.11رقم ال طبقت أحكامن إدارة اهلند إ السيد سرتيليتسقال   12.5

ري ا فهم أنه يو  ،التخصيصات أعيد وضعها يف اخلدمةإدارة اهلند أن  وقد صرحت. إعادة وضع التخصيصات يف اخلدمةخ منذ  أ
 مشلاهلدف األ فإنعلى ذلك،  عالوةً . و 6.13رقم ال) و 1.49.11رقم ال(أو  49.11رقم البني  صلةأي  وليس هناك. ما زالت يف اخلدمة

 هاتقشدارة الصني، تتعلق  األذهان مسألةإىل  واستعاديعكس الواقع.  MIFR األساسيالسجل أن  هو احلرص علىلمكتب ل
صحيح ال على النحو حيث تقرر)، 69 جتماعاالحمضر  - RRB15-2/16الوثيقة يف  5التاسع والستني (البند  اهاجتماعاللجنة يف 

وضعها  ت أعادواسعة من ختصيصات الرتدد مث طائفة، علقت إدارة اهلند الراهنة يف احلالةو . املعنيةحلفاظ على ختصيصات الرتدد ا
  دارة أن تربر نفسها؟اإل وملاذا يتعني علىبشكل خمتلف،  معاملة جمرد نطاقنيلماذا ينبغي ف. يف اخلدمة

لذلك و عنية األخرى امل النطاقاتمجيع عن ن إدارة اهلند قدمت معلومات إ (SSD) دائرة اخلدمات الفضائية رئيسقال   13.5
ا من اللجنة. اً املكتب قرار مل تكن هناك حاجة ألن يلتمس    بشأ

 أن تراعي أحكامدارة اإل كان على،  49.11رقم القبل تطبيق و ، 6.13رقم الإىل أنه يف سياق  بيسيالسيد أشار   14.5
 يأن نطاق RRB15-3/7يبدو من املعلومات الواردة يف الوثيقة و . بيسيمع السيد  نيتيالسيدة جوافقت و . 44B.11 رقمال

  أخرى.أن تناقش نطاقات لجنة وليس ل. مل يكو يف اخلدمة MHz 5 925-5 892و MHz 5 888-5 852 الرتدد
مرسًال  24واسعة من الرتددات ( طائفةحيمل هو ، و 2014أطلق يف ديسمرب  GSAT-16ن الساتل إ السيد سرتيليتسقال   15.5

ا دارة اهلندإقالت  )املوسع C النطاقيف  12و Cيف النطاق  مستقبالً   اقنينطاللجنة إلغاء  تإذا قرر و . يف اخلدمة موضوعة كانت  إ
سيما  ، الاخلدمة يف موضوعة ختصيصات ترددأي حىت اآلن، مل تلغ اللجنة و يتعارض مع قرارات سابقة.  قرارها سوف ، فإننيمعين

  .WRCمؤمتر عشية 
 الرتدد يالطيفية لنطاق الصور من الصعب أن نفهم ملاذا مل تقدم إدارة اهلند ماجنتاالسيد قال   16.5
  .GSAT-16 الساتل منت على يف اخلدمةلفعل  هذان النطاقانإذا كان  MHz 5 925-5 892و MHz 5 888-5 852 النطاقني يف

. ومع ذلك أوضح اخلدمة يف موضوعة كونت رمبا ختصيصاتإلغاء يف السيد سرتيليتس  حتفظيتعاطف مع إنه  املديرقال   17.5
 حلالةاعملية، كما يف هذه ال تتعطل هذهعندما و على حصول املكتب على معلومات من اإلدارات.  يتوقف 6.13أن تطبيق الرقم 

ارة ختصيصات الرتدد يف حال عدم االستجابة من اإلد إلبقاء على سمحييف لوائح الراديو  حكمهناك  ليسإدارة اهلند،  بشأن
 منه اختاذ طلبتو  WRC-15 إىل املؤمتر علومات إضافيةمب تتقدمإدارة اهلند أن  مكان ، ألنالباب مفتوحاً  ما زالاملعنية. ومع ذلك، 

  قرار خمتلف.
سفنه لن يعارض قرار اللجنة، إ السيد سرتيليتسقال   18.5 التخصيصات  تا إذا كانممتمكن من التأكد يأن املكتب مل  وهو 

 ما يدعومل يكن هناك و ، 49.11رقم ال مبوجبصحيح  على حنوإدارة اهلند تصرفت  وهو يرى أن. أم ال حالياً  موضوعة يف اخلدمة
امن  طائفةكتب بتعليق املقد مر أكثر من عام منذ أن أبلغت اإلدارة ف. 6.13رقم ال أحكام تطبيقإىل  املكتب  ينشر ومل ،ختصيصا

  .هذه التخصيصات املكتب تعليق
 إذ ميكن، فرق بينهما يف فهم لوائح الراديو.ال SSD الدائرة رئيسمشاورات غري رمسية مع السيد سرتيليتس، أوضح  وإثر  19.5
، 49.11 رقمال وجبمب التخصيصاتتعليق تلك  األساسيختصيصات تردد يف السجل  لديهاإدارة ألي للسيد سرتيليتس،  وفقاً 

 49.11 رقمال يف اخلدمة مبوجبالرتددات  أعيد وضععندما و . سؤالتعليق على الفور دون أي الوينبغي للمكتب تنفيذ 
هذا الفهم و . خبصوص معاودة الوضع يف اخلدمةشك  لديهإذا كان  إال 6.13رقم ال أال يطبق عندئذ لمكتبل ينبغي ،1.49.11 رقمالو 
ريخ التعليق.  من أن التخصيصات كانت يف اخلدمة حىت ما التعليق، طلب إدارةت عندما وهي التحقق،تلف عن ممارسة املكتب خي
عندئذ ، اخلدمة حيمل الرتددات كان يف من أن الساتل الذياملعلومات املوثوقة املتاحة  استناداً إىل من التحققاملكتب مل يتمكن إذا و 

 من املؤسف أندارة اهلند، إ اليت ختصيف احلالة الراهنة و قبل نشر التعليق.  هارد وينتظر املكتب املعلومات من اإلدارة املعنية يلتمس
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أي تثري  العليق ت عملية الفور أي على نشري أن لكنه تعهد يف املستقبلو ، نطاقاتعدة  املوضوع يشمل أكثر من سنة مرت وكان
  لوائح الراديو.ل اختالف فهمهما صحيح على حنوأوجز  SSD الدائرة أن رئيس السيد سرتيليتسأكد و شكوك. 

  اللجنة على النحو التايل: يكون استنتاجأن  الرئيساقرتح   20.5
ا RRB15-3/7يف الوثيقة  الواردنظرت اللجنة بعناية يف التبليغ " يتعلق   املكتب واليت تتضمن مراسالته مع إدارة اهلند فيما الذي تقدم 

نتيجة  INSAT-2(55) للشبكة الساتلية MHz 5 925-5 892و MHz 5 888-5 852 الرتددإللغاء احملتمل للتخصيصات يف نطاقي 
  من لوائح الراديو. 6.13تطبيق الرقم 

  :ما يلي اللجنة رأتواستناداً إىل املعلومات املقدمة، 
لرقم   • على استخدام التخصيصات  أدلةالراديو، تقدمي من لوائح  6.13أن املكتب طلب من إدارة اهلند، عمًال 

  .األدلة ه. ومل تقدم إدارة اهلند هذ2014أبريل  2قبل  MHz 5 925-5 892و MHz 5 888-5 852 النطاقني يف
عادة وضع ختصيصات الرتدد للشبكة الساتلية   • اخلدمة اعتباراً  يف INSAT-2(55)أنه مت إبالغ املكتب 

أن فرتة الوضع يف اخلدمة األصلية  يثبت، على الرغم من أن ذلك مل GSAT-16الساتل  منتعلى  2014 ديسمرب 25 من
كيد استعمال  INSAT-3Eالساتل  على منتقد حتققت  السابق. وإضافة إىل ذلك، مل يتمكن املكتب من 

  لنطاقي الرتددات املذكورين أعاله. GSAT-16 الساتل
 MHz 5 888-5 852 على وضع ختصيصات الرتدد يف اخلدمة يف النطاقني أدلةعلى ذلك، مل يقدم إىل املكتب أي  عالوةً   •

ريخ تعليق الشبكة الساتلية 2014أبريل  2قبل  GSAT-16 على منت الساتل MHz 5 925-5 892و   .INSAT-2(55)، وهو 
 INSAT-2(55)أعاله، إلغاء ختصيصات الرتدد للشبكة الساتلية  املدرجة يف ضوء املالحظات ،ومن مث قررت اللجنة

  "من لوائح الراديو. 6.13نتيجة عدم الرد على االستفسار استناداً إىل الرقم  MHz 5 925-5 892و MHz 5 888-5 852 النطاقني يف
  على ذلك. واتفق  21.5

 النطاق يفطلب إصدار قرار من جلنة لوائح الراديو إللغاء ختصيصات الرتدد  6
MHz 2 204,8249-2 204,2249  للشبكة الساتليةSICRAL-4-21.8E من لوائح  6.13 وفقاً للرقم

  )RRB15-3/8(الوثيقة  الراديو
س (قدم  1.6 اليت حتتوي  RRB15-3/8وثيقة ال )SSD/SPR - شعبة النشر والتسجيل/دائرة اخلدمات الفضائيةالسيد ما

اللجنة إللغاء ختصيصات الرتدد  جانبعلى طلب من املكتب، إىل جانب املعلومات املرتبطة به، الختاذ قرار من 
من لوائح الراديو.  6.13رقم ال مبوجب SICRAL-4-21.8E شبكة الساتليةلل MHz 2 204,8249-2 204,2249 النطاق يف
الطيفية الصور و  SICRAL 1كتب قدمت إدارة إيطاليا معلومات عن الساتل امللطلبات من  استجابةً و الوثيقة،  مبني يف هو كماو 

طلب املكتب من اإلدارة  2015يناير  19يف و . للنطاق موضوع البحثلرتددات خمتلفة، ولكن ليس  SICRAL 1 الساتلحلامالت 
 رداً وقال، . يهماومل يتلق ردًا عل، تنيتذكريي تنيرسال املكتب استجابة لذلك، أرسل غيابيف و ، ذلك النطاقأدلة على استخدام 

  .RRB15-3/8 خرى قدمت يف ملحق الوثيقةاألرتددات ال عنمعلومات  مثة ، إنبيسيالسيد من  تساؤلعلى 
 تساءل عما إذا كانوت ،وزارة الدفاع اإليطالية هاقدمت الوثيقة أن املعلومات التقنية يف مرفق سرتيليتس السيدالحظ   2.6
سكرية. على نطاق واسع ألغراض ع النطاقات قيد النظر تستخدمن ًا احلالة، علم هذه نطبق علىتمن دستور االحتاد  48 املادة

  .التخصيصاعرتاض من حيث املبدأ على إلغاء  إذ ليس لديه، وهو يشري بكل بساطة إىل نقطة تثري القلق
هذه  حيدث يف ، ولكن هذا ملهاتطبيقإذا كان املراد من دستور االحتاد  48 املادة ه يتعني اإلشارة صراحة إىلإن الرئيسقال   3.6

  اللجنة على النحو التايل: يكون استنتاجاقرتح أن  لذلكلمكتب. ل ، وفقاً املسألة
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يتعلق  املكتب واليت تتضمن مراسالته مع إدارة إيطاليا فيما ا اليت تقدم RRB15-3/8يف الوثيقة  الواردنظرت اللجنة بعناية يف التبليغ "
من  6.13 تطبيقاً للرقم SICRAL-4-21.8E للشبكة الساتلية MHz 2 204,8249-2 204,2249لغاء التخصيصات يف نطاق الرتدد 

  "لوائح الراديو.
عدم ورود أي معلومات من إدارة إيطاليا، ل ونظراً  ،من لوائح الراديو 6.13واستناداً إىل نتائج التحقيقات اليت أجراها املكتب مبوجب الرقم 

من السجل  MHz 2 204,8249-2 204,2249 نطاق الرتدد  يف SICRAL-4-21.8E  قررت اللجنة إلغاء ختصيصات الرتدد للشبكة الساتلية
  .(MIFR) األساسي الدويل للرتددات

 "هذا القرار. إىل إدارة إيطالياواسرتعاء اهتمام  األساسين السجل قررت اللجنة إلغاء التخصيصات املقابلة م ومن مث
  على ذلك. واتفق 4.6

  )RRB15-3/5(الوثيقة  الثابتة الساتلية اخلدمةالتبليغ عن حمطات أرضية منوذجية يف  7
قشإىل األذهان  (SSD) دائرة اخلدمات الفضائية رئيس استعاد 1.7 احملطات األرضية  التبليغ عنمسألة  تأن اللجنة 

أن و ، على املعلومات اليت قدمها املكتب بناءً  ها التاسع والستنياجتماعيف  ستفاضة (FSS) النموذجية يف اخلدمة الثابتة الساتلية
احلايل معلومات  جتماعيف اال يهامن املكتب أن يقدم إل ت، وأن اللجنة طلبWRC-15املؤمتر يف تقرير املدير إىل  وردتاملسألة 

ت املتوقعة  . وقدمت تلك املعلومات اإلضافية التبليغاتهذه  معاجلةعلى املكتب يف  وأثرهاإضافية عن الصعو
محطات لأرضية (حمددة أو منوذجية ل ةتنطبق على أي حمط التبليغ اليتعملية  جياز وثيقةال وعرضت. RRB15-3/5 الوثيقة يف

من شأن  ، أنوالستني ها التاسعاجتماعشرح، مع اإلشارة إىل الوثيقة اليت عرضت على اللجنة يف ل مث تناولتاألرضية املتنقلة)، 
 أن خيتصر ويبّسط اتليةللخدمة الثابتة الس احملطات األرضية النموذجيةبشأن املعلومات اليت يتعني تقدميها  يفتبسيط كبري  إدخال
 التقينتبسيط الفحص  أيضاً  ذلك من شأن وأن، BR IFIC النشرة الدولية من I-Sنشر يف اجلزء الو  القبول من حيث الشكل عملية

ى إجراء جمرد ،والتنظيمي  32A.11 أو 32.11مبوجب األرقام  إجراء الفحوص، دون 31.11رقم ال مبوجبفحص جزئي  حيث يُر
من كل  اتليةاخلدمة الثابتة الس ية يفاحملطات األرضية النموذج التبليغات عنيتوقع سوى عدد قليل من  ومبا أنه ال .33.11أو 
اتكون قادرة على تقدمي مجيع ساإلدارات  ذلك ألن - إدارة بسطة املقرتحة، املعاجلة امل وأخذًا يف االعتبار - مجلة واحدة تبليغا
 RRB15-3/5 لوثيقةا ويرد يف ملحق. التبليغاتهذه  ملعاجلةعمل املكتب نتيجة  عبءكبري على   أن حيدث أي أثرمن املتوقع  ليس

  عن حمطة أرضية منوذجية يف اخلدمة الثابتة الساتلية. للتبليغ تطلباليت ميكن أن  4 التذييل مثال ملعلومات
األثر  تناولي ها التاسع والستنياجتماعاللجنة يف  رح علىالذي طُ  األساسيأن السؤال  األذهان إىل الرئيس استعاد  2.7

هذا  تعليقات يفال والتمس، (FSS) من احملطات األرضية النموذجية يف اخلدمة الثابتة الساتلية تبليغاتالقبول على  املرتتب التنظيمي
 ما شرة يف أراضي بلداخلدمة الثابتة الساتلية املنتيف  حملطات األرضية النموذجيةرأيه أن قبول طلبات االعرتاف الدويل  ويفالصدد. 

 احملطاتوخاصة  ،من هذا القبيل كفاف التنسيق حملطات  ورمبا يصل سيكون مبثابة قبول طلبات لعدد ال حصر له من احملطات.
محطة لضمان احلماية ل جمرباً علىجماور، وهذا يعين أنه إذا كان ذلك البلد  بلدداخل أراضي  km 500ىل إ، Cاليت تعمل يف النطاق 

 من لوائح الراديو، 5 ، مبوجب املادةوإن كانتاخلدمات يف نفس النطاق  استعمالعلى  اً قادر  لن يكون، فإنه قيد النظرنموذجية ال
من لوائح  8.4 رقمالاالنتباه إىل  الرئيس على أساس أويل مشرتك. ويف هذا الصدد، لفت نطاقلكل  موزعة خدمات متعددة هناك

من دستور االحتاد، اليت تشري إىل احلد من عدد  44، واملادة التشغيليف  تساوي احلقوقإىل ضرورة احرتام  يشريالراديو، الذي 
ذه األدىن الضروري لتوفري اخلدمات الضرورية بطريقة مرضية. ولعل أفضل طريقة للتعامل مع ه احلد الرتددات والطيف املستخدم إىل

ن أي بلد  هو، WRC-15 املؤمتر دير إىلامل يتقدم بهمع ما  شياً االطلبات، مت اخلدمة  يف حملطات أرضية منوذجية طلباتب يتقدمالقول 
  التنسيق. يلتمسأن عليه جيب  بلطلب احلماية، يأن  هال ميكن (FSS) الثابتة الساتلية

منطقة  فوقية محا تتطلبحمطة أرضية منوذجية  ما عن إذا أعلن مشغل وقال وجهة نظر الرئيس. السيد سرتيليتسأيد  3.7
 وينبغي عدم،  يريدهااليتيف استخدام التكنولوجيا  كل بلد حراً يكون  أن  بينما ينبغي، عديدة قد تتأثر بلدانفملها، كته خدم
  كتب أن يوفر حالً امل هن من شأن النهج الذي اقرتح مقتنع متاماً  غريلكنه و املسألة غري واضحة، و . غريهاخدمة على  ل أيتفضي
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االقرتاح املقدم من املكتب يبدو أن . و FSSيف اخلدمة  طلبات حملطات أرضية منوذجيةب اليت تتقدماإلدارات  نية أن يعرب عنأو  كامالً 
طالب ا لن تتسبب يف تداخل ولن تعرتاف على أساس أال ماحمطة  والذي تتمتع مبوجبه ،4.4ينطوي ضمنًا على تطبيق الرقم 

حية أخرى، وهو يفهملوائح الراديو. لاقيته و دستور االحتاد واتفل حمطة تعمل وفقاً  حبماية من إلدارات اليت تسعى ا أن قصد، من 
لتنسيق بني  حملطات األرضية النموذجية حصراً هو أن تستخدم ا FSSيف اخلدمة  احملطات األرضية النموذجية التبليغ عنإىل 

اإلحداثيات  ددةحمينبغي أن تؤخذ يف االعتبار حمطات  حيث، ئيةالفضااخلدمات و  يةدمات األرضاخللتنسيق بني املشغلني، وليس 
ج ل ا تعين ؤخذ علىورمبا تمضللة لإلدارات،  4.4رقم الشارة إىل اإلقد تكون و . منصفضمان اتباع   دوليس جمر محاية دولية  أ

  التعليقات. هذه الرئيس وأيداعرتاف دويل. 
ة املعاجل بزمناملشاكل املتعلقة  فعالً  لسوف حي RRB15-3/5الوثيقة  املكتب يف هاقرتح املسار الذين إ بيسيالسيد قال  4.7
وشيك هذه املسألة، ولذا ال WRC املؤمتر تناولولسوف يخلدمات املختلفة. ا لنفاذ املنصف إىلاملتعلقة  املشاكلل حيلن  هولكن

لينبغي للجنة  خذ علماً    يف املسألة. WRC-15 نظر املؤمتر نتظر نتائجتو  RRB15-3/5وثيقة بكل بساطة أن 
 ما إذا كانتوعلى وجه اخلصوص ع، هاميينبغي تقد مطلوبة ومن مثإن وجهة نظر اللجنة بشأن هذه املسألة  الرئيسقال  5.7

ات بالطلهذه  وهو يفهم أن. أم ال مبوجب لوائح الراديو احلاليةمقبولة شكًال  FSS يف اخلدمةطلبات احملطات األرضية النموذجية 
ا ه ال ميكن معاملتها بنفس الطريقة اليتحيث إنمن طرح بعض املشاكل ت ها، ولكنمقبولة شكالً   طات األرضية العاديةاحمل تعامل 

 لعاديةنطبق على احملطات األرضية ايحظ السيد سرتيليتس، يبدو أن التنسيق مبوجب لوائح الراديو كما الو . FSSاخلدمة  يف
لمحطات املتنقلة وما إىل ذلك، ولكن ليس بني احملطات األرضية ل القاعدة طاتحمل، مبا يف ذلك فيما يتعلق FSS اخلدمة يف

ميكن  FSS دمةيف اخل احملطات األرضية النموذجية التبليغات عنوضح أن تقدمي تجيب على اللجنة أن و . FSSاخلدمة  يف النموذجية
  لك املشاكل.ت يتناولقرتاح قد  يتقدمتلفة، وأن املدير أن يؤدي إىل مشاكل تقاسم بني اخلدمات املخ

لتنسيق بني احملطات األرضية و   6.7  رئيس اسرتعى، مثالً  طات األرضية املتنقلةواحمل، FSSيف اخلدمة نموذجية الفيما يتعلق 
ن  تفيد اليت)، WRC-15 املؤمتر (تقرير املدير إىل CMR-15/4(Add.2)(Rev.1)الوثيقة يف  8.3.2.3الفقرة االنتباه إىل  SSD الدائرة

، 31.11 رقمال مبوجبالفحص  على بناءً قد يكون نشرها  FSSيف اخلدمة  لتعامل مع طلبات احملطات األرضية النموذجيةا أحد سبل
  .32A.11 الرقم أو 32.11ن تطبيق الرقم م املستمدةماية احلولكن ليس  دولياً  اعرتافاً  اهل يوفروالذي من شأنه أن 

شأت إمكانية نالتاسع والستني، حيث  اهاجتماعمناقشات اللجنة بشأن هذه املسألة يف إىل األذهان  السيد هوان استعاد 7.7
 (IMT) لالتصاالت املتنقلة الدولية جديدة توزيعاتنتيجة للمناقشات حول  FSSيف اخلدمة  احملطات األرضية النموذجية التبليغ عن

صغرية الحات فتالملطاريف ذات ا العديد من احملطات األرضية مثل التبليغ عنرغب يف ت اليتاإلدارات  لىوتبعات ذلك ع
ة احملطات األرضيمن الضروري التبليغ عن فرادى  إذا كانف إىل ذلك. ، وما(DTH)زل مستقِبالت البث املباشر إىل املنو  (VSAT) جداً 
رضية النموذجية يف احملطات األ التبليغ عنفكرة  وهكذا نشأتملعاجلة املاليني من الطلبات،  اً د نفسه مضطر جياملكتب سوف فإن 

ستمد امليل االعرتاف الدو  على أساسأن النهج الذي اقرتحه املكتب،  رأىاخلدمة الثابتة الساتلية كحل ممكن. ويف هذا الصدد، 
يف ضوء و عبء العمل.  يف املكتب إمكانية حتكم ضمنتأن  اشأمن  للتقدموسيلة ممكنة  ميثل، 31.11رقم ال مبوجبمن الفحص 

خذ علماً  ، ينبغي للجنةالتبليغخلطوة األوىل من إجراءات املالحظات فيما يتعلق  هذه نتائج  وأن تنتظر RRB15-3/5 لوثيقة أن 
  هلذا املوضوع. WRC-15 املؤمتر مناقشة

خذ اللجنة  ضرورة على الرئيسشدد  8.7 ليس جمرد ، و اليت تستخدمهعني االعتبار كامل نطاق الرتدد ومجيع اخلدمات بأن 
 اناطق خدمتهمتتد م حيثحتكار استخدام نطاقات الرتدد، جيب عدم السماح للمحطات األرضية الصغرية و اخلدمات الساتلية. 

  البلدان اجملاورة. داخل بعيداً 
سرتيليتس  وجهة نظرها بشأن هذه املسألة، ويف هذا الصدد حلل السيد للجنةا تبدين أ على ضرورة نيتيالسيدة جوافقت  9.7

 املهتمةراف ، ألن ممثلي مجيع األطاملسألةن املؤمتر سوف يناقش هذه ألوالرئيس الوضع بشكل جيد للغاية. وأعربت عن سرورها 
  .WRC-15 املؤمتر يف ينحاضر  ونسيكون
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 ،وائح الراديولمن  17.11رقم ال ، مبوجباإلدارات ملزمة السابقة، إىل أن تعليقاتهإىل  مضيفاً ، سرتيليتس السيدأشار  10.7
حتت عبء عمل لضرورة  يرزحفإن املكتب لن  ومن مثأخرى،  بلدانأراضي  مناطق تنسيقها طات اليت تغطياحمل لتبليغ عنفقط 
  يتعني حلها. شىتواجه مشاكل يظل ي. ولكنه سFSSيف اخلدمة  احملطات األرضية النموذجية لتبليغ عنح إذا مسُ  مفرط
ج االعرتاف  يضمن ، جيب أنالنفاذ املنصفإلضافة إىل توفري  ،بيسيالسيد قال  11.7 حملطات األرضية  املالئمأي 

ً االنموذجية يف اخلدمة الثابتة الساتلية ومحاية مصاحله ولعل وانب. اجل هذه اً حالي يتناول القائمة اللوائح الراديو أحكام   من، ألن أ
  إىل ضرورة القيام بذلك على املستوى التنظيمي. WRC من املمكن اسرتعاء اهتمام املؤمتر

ا السيد سرتيليتس، الحظ  وتعقيبًا على 12.7 من لوائح  17.11 رقملا أنه يتعني، مبوجب السيد هوانالتعليقات اليت أدىل 
داخل منطقة التنسيق  ماة حمط وقوع احملطات يف حال التبليغ عن فرادىاحملطات األرضية النموذجية،  الذي يتناول التبليغ عنالراديو 

واليت ، 20.11 رقمال خبصوص 17.11رقم ال بشأن القاعدة اإلجرائيةهذا اجلزء من  ومع ذلك، ويف إطار. FSS يف اخلدمة طة أرضيةحمل
به  قوميالتبليغ عن حمطة أرضية منوذجية، ولكن إذا أظهر الفحص الذي  نشر املكتب أن يقبل يستطيعحمطات األرض،  تتناول

إن املكتب سوف يعيد فمع منطقة التنسيق حملطة أرضية، ترتاكب نموذجية المحطة لل املبلغ عنهاأن املنطقة اجلغرافية  املكتب الحقاً 
ن السماح للمكتب  وقد يُنظر يف مسألةرضية. احملطات األ الذي يتناول، 22.11قاعدة مماثلة للرقم  وليس هنالك من. التبليغ

بلد آخر،  أراضي ها يفمنطقة تنسيق تقعحمطة أرضية منوذجية  التبليغ عن (IFIC) النشرة اإلعالمية الدولية للرتدداتيف  يقبل للنشر
استقبال  نشربدويل لاالعرتاف ل أساساً  أن يوفر نموذجية يف اخلدمة الثابتة الساتليةالرضية األلمحطات لهذا النهج  ومن شأن اتباع
لنسبة  على مستوىوما إىل ذلك،  (VSAT) صغرية جداً الفتحات الملطاريف ذات او  (TVRO)التلفزيون فقط  العامل. وأشار إىل أنه 

خرى أ بلداني تشمل أراض الاحملطات األرضية النموذجية اليت فإن التبليغ عن واسعة من األراضي،  اليت تشمل مساحاتللبلدان 
يسي ألولئك الضيقة. وينبغي أن يوضع يف االعتبار أن اهلدف الرئ ذات املساحات للبلدان لنسبة بكثري يسراً أقل  ولكنهممكن، أمر 

 وهو يرمي إىل سياسي، هدف وهاحملطات األرضية النموذجية يف اخلدمة الثابتة الساتلية  التمكن من التبليغ عنالذين يرغبون يف 
تستحق أن تؤخذ  ال C وغريه يف النطاق (TVRO)ن استقبال التلفزيون فقط  (IMT)دعاة االتصاالت املتنقلة الدولية  مزاعممواجهة 

هذه املسألة برمتها  يف WRCأن ينظر املؤمتر  ال بد منو االعرتاف الدويل.  بغية احلصول علىاالحتاد  تبليغبعني االعتبار من حيث 
  .ستفاضة

إىل اللجنة للعلم، يف ضوء مناقشة اللجنة للموضوع يف  مقدم WRC-15 املؤمتر تقريره إىليف  8.3.2.3لبند ا نإ املديرقال  13.7
ن من املؤكد يف الواقع، يكاد يكو و ذلك.  خالفأو  النهج الوارد فيه لجنةال الغرض منه أن تقر، وليس التاسع والستني اهاجتماع

واستقبال  VSAT فاملطاري اإلدارات اليت نفذت نشر وإرضاء النفاذ املنصفضمان ل القائمةلوائح الراديو  علىتغيريات  ضرورة إدخال
نة للجا أن تتخذ الالئقنه من غري فإمناقشة هذه املسألة، مقبل على  WRC ومبا أن املؤمتر .Cوغريها يف النطاق  TVROالتلفزيون 

خذ علماً بساطة كل ب ينبغي للجنة وهو يرى أنهاحلايل.  جتماعيف اال ابشأ اً موقف   عليها. املعروضة لوثيقة أن 
رخيها إىلاجتماعاليت عرضت على اللجنة يف  RRB15-2/5ن الوثيقة إ SSD الدائرة رئيسقال  14.7  ها التاسع والستني يعود 
ا التعرف على تشغيل حمطات ص بشأن احلنيوجهة نظر املكتب يف ذلك  هي تعًرب عنو  2015مايو  غرية يف الكيفية اليت ميكن 

حطات مبيتعلق  فيما 17.11رقم ال على غرار القاعدة بشأن وضع قاعدة إجرائيةلوائح الراديو، رمبا عن طريق  يفاخلدمة الثابتة الساتلية 
من تقرير  8.3.2.3 البندالة املعروضة يف حلا وصفهذا املوضوع، مما أدى إىل  بشأنرأي املكتب  تطوراألرض. ومنذ ذلك احلني، 

. وشدد على أن من شأن هذا النهج أن يوفر البنديف الفقرة األخرية من هذا  املعروضوالنهج املمكن  WRC-15 املؤمتر املدير إىل
 يف تقاسمالخدمات إزاء احلماية الدولية ليس ، ولكن 31.11 رقمال مبوجبفحص الاملعلومات و بعض االعرتاف الدويل بعد تقدمي 

يت. B2 13 ، يف العمود"املقدمة"جديد يف  دراج رمزميكن اإلشارة إىل هذا االعرتاف و . املرتبةاليت هلا نفس  النطاقنفس   ولن 
  .وضعهايتعني وسوف  املنطبقةاملعايري  الذي مل توضع له بعدمن خالل التنسيق،  إالماية احل

ئق املعروضة على اللجنة وقد توّضحاآلن  الرئيسقال  15.7 ة، ينبغي للجنة حلساسية املسأل ونظراً  ،بشكل كامل القصد من الو
  اللجنة على النحو التايل: يكون استنتاج. واقرتح أن اتعليقات عامة يف استنتاجاب التقدمأن تقتصر على 
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 8.3.2.3 البند ضًا يف املواد الواردة يفونظرت أي RRB15-3/5نظرت اللجنة يف املعلومات املقدمة من املكتب يف الوثيقة "
ن هذه املسألة سيُنظر فيها وأخذت علمًا  WRC-15) من تقرير املدير إىل املؤمتر CMR-15/4(Add.2)(Rev.1) (الوثيقة

  ".WRC-15املؤمتر  يتخذه. وستتوقف اجلهود الالحقة للمكتب بشأن هذه املسألة على القرار الذي WRC-15 املؤمتر يف
  على ذلك. واتفق 16.7

 RRB15-3/9(الوثيقتان دارات من أجل وضع قواعد إجرائية طلبات مقدمة من اإل  8
  )RRB15-3/10و

  )RRB15-3/9(الوثيقة  2006سالمية بشأن حتليل التوافق يف االتفاق اإلقليمي جلنيف عام طلب من إدارة مجهورية إيران اإل
ة اإلسالمي إيران من إدارة مجهورية طلبحتتوي على  اليت ،RRB15-3/9الوثيقة  (TSD) دائرة خدمات األرض رئيس قدم  1.8

نخفضة م لتخصيصات الرتددكتب امل تشمل معاجلة لوضع قاعدة إجرائيةواقرتاح خيارين  GE06تفاق االبشأن حتليل التوافق يف 
إن أي إدارة أخرى  خريوفالسيد على سؤال من  رداً قال . و GE06من االتفاق  4طط مبوجب املادة اخل القدرة اليت تدرج يف

  .GE06 االتفاق يف خططالقدرة املنخفضة  التخصيصاتقرتاح بشأن  تتقدم مل
يف البنود  خلاتدال سوى احلسبانيف  مل يؤخذ، GE06 االتفاق خططيف جديد  إدراج بند، يف قبول هإن الرئيسقال  2.8

وضع  لدىمين ضالتفاق االهو  ذلك. وكان املدرج ديداجل الذي يتلقاه البندخل االتد ومل يؤخذ يف احلسبانيف اخلطط.  األخرى
 اً كون قادر ي نلطط اخل القدرة يفمنخفض  ألن إدراج بند، على صواباالقرتاح املقدم من إدارة مجهورية إيران اإلسالمية و اخلطط. 

حلماية.   على املطالبة 
  واجه أي مشكلة.يومل  GE06 االتفاق تعديل على خطط 100ب عاجل أكثر من أن املكتإىل  TSD الدائرة رئيسأشار  3.8
 (BSS) اخلدمة اإلذاعية الساتلية خططاحلسبان يف  أخذوا، GE06تفاق االإبرام  ، لدىاخلرباء إىل األذهان أن املدير استعاد 4.8

القائل  األساسيعلى املبدأ  املدير . وشدداملكافئواحد، أال وهو هامش احلماية  رقمخل يف االتد واليت حدد فيها 30يف التذييل 
  ماية دون تنسيق.احل بعدم
  .قاعدة إجرائية أم الىل إعما اذا كانت هناك حاجة  رئيسالسأل  5.8
ر إ بيسيالسيد قال  6.8 ئق اخلتامية.  GE06 االتفاق خطط هاشملال تا إدارة مجهورية إيران اإلسالمية ن النقطة اليت أ أو الو

مع جريانه  لتنسيق من أجل جتنب التداخلا ال يتعني عليهطط اخلد إىل يوافد جدأي لتوضيح أن  قاعدة إجرائيةوهناك حاجة إىل 
دم من إدارة االقرتاح املقو . أصالً  يف اخلطط املدرجة البنود األخرىخل من اتدال أن يتحمل أيضاً  عليه بل، فحسب ططاخليف 

شأن الوافدين ب شكلة نشأت أيضاً امل، ولكن القدرة ةاملنخفض للتخصيصاتصارخة الالة احلفقط  يتناولإيران اإلسالمية  مجهورية
ت.  يقوم على أساس، الذي RRB15-3/9الوثيقة  ملحقيف  1ح اخليار . ورجّ ذوي القدرة املرتفعة املسؤوليات إن يف رأيه، و األولو
ا أن على اإلدارات اجملاورة عبئاً  متثلقد  2اخليار  اليت ينطوي عليها   املكتب. لدىتضيف إىل عبء العمل  ومن شأ

حيث استعان ، GE06تفاق االحتقيق  بذل حنوائلة من العمل الذي اهلكمية إىل األذهان ال السيد سرتيليتس استعاد 7.8
، من التعيينات والتخصيصات 000 70 زهاءاجلة ملع (CERN) املنظمة األوروبية للبحوث النووية لدى لقدرة احلاسوبية االحتاد

حلساب  ب حالياً املكت الذي يتبعهجراء اإلتاج حيقد و . ةالرقميلكلتا خدمات البث التماثلية و طط اخلتعقيد وضع كذلك مدى و 
االختبار مبوجب إىل احلاجة  بشأن ةصرحي يضع إرشاداتمل  GE06تفاق اال ذلك ألنلتوضيح، إىل اطط اخلعلى  املدخلة تعديالتال

 1.2 البندأو  4 من املادة 1.4 البندتطبيق فإن يف الوقت نفسه، و . 4امللحق  يفمن القسم األول  1.2البند أو  4من املادة  1.4 البند
القسم يف  2.2 دالبنالتنسيق على النحو احملدد يف الفقرة الثالثة من  كفايفْ  حسابَ  عموماً  يتطلب 4امللحق  يفمن القسم األول 
البث األخرى  خدمات علىديد اجل يؤثر التخصيصكيف   أن يتفحص على السواءكتب امل يتعني على . وهكذا،4األول من امللحق 

تشري إىل  ط الة لتعديل اخلطاألساسياجلديد. ومع ذلك، فإن الطريقة على التخصيص خرى األذاعية اإلتلك اخلدمات  تؤثروكيف 
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طلب من املكتب تأن على اللجنة أن ولكنه رأى  حىت اآلن بسالسة نسبياً  متطط اخلن تعديل ر أق. و اشرتاط من هذا القبيلأي 
  القائمة وإزالة التناقضات. ةلتحسني املمارس وضع قاعدة إجرائية

على  ةقنيتالو  ةنطقيامل من الناحيةن هذا االقرتاح من إدارة مجهورية إيران اإلسالمية مثري لالهتمام إ السيد هوانقال  8.8
احلسبان  تؤخذ يف ومن مث يتعني أن، أصالً  يف اخلطط املدخالت املدرجةمحاية مجيع على أي وافد جديد  يتعني ،ةاموبصفة ع. السواء
ت  قاعدة إجرائية تقوم. ومن شأن على السواء االستقبال واإلرسال مسألة عديل ح األمور، ولكن أي تتوضّ  أنعلى أساس األولو

  طط.اخل يف طرافاألنظر فيه تلتأكيد أن  عنييت GE06 االتفاق يف
. قاعدة إجرائيةتؤيد وضع  وهيذات صلة، و  وجيهة اً رت نقاطأ RRB15-3/9ن الوثيقة إ نيتيالسيدة ج تقال 9.8
  .1أن تكون هذه القاعدة على غرار اخليار  تفضل كما

 وأيد تعليقات املتحدثني السابقني. وتساءل عما إذا كان إىل قاعدة إجرائيةحاجة واضحة أن مثة  السيد كييبرأى  10.8
  ل.املقب اهاجتماعلجنة يف املسألة يف لكي تنظر ال يف الوقت املناسب هاوتعميم مشروع املكتب إعداد مقدور يف

هوان،  يدعلى الس . ورداً قاعدة إجرائية لصوغوقت طويل  املكتب لن حيتاج إىلفإن  1اللجنة اخليار  تإذا اختار  املديرقال  11.8
، القبيلهذا من  رلتكلفة مؤمت األعضاء. ونظراً  الدول ميكن تغيري االتفاق إال من خالل مؤمتر إقليمي خمتص جيمع نفس ه الأكد أن
  هو السبيل الوحيد حلل املشكلة. إجرائيةقاعدة  فإن وضعذلك لن حيدث. ولذلك،  فإن

ر 12.8 منخفض  سياجاول بناء "حيرتدد على حدوده قد ال تعييناتعدد قليل من  يهبلداً لدمن أن  املخاوف خريوفالسيد  أ
وتركز  1 لى أساس اخليارع إجرائية تقومقاعدة  ولذلك يتعني على. م إىل ختصيصاتاجلوار من حتويل تعيينا بلدان" ملنع القدرة

ريخ الدخول،    .حصول ذلكتجنب ت" الذي تقوم عليه لوائح الراديو، أن دم أوالً خيُ  يت أوالً من " جمسدة مبدأعلى 
ن محاية إ، و سوف تراعىطط اخلاألولية يف  التعيينات والتخصيصاتن أولوية إ (TSD) دائرة خدمات األرض رئيسقال  13.8

  اية.حلم أن تطالبغري املنسقة  وال ميكن للتخصيصاتعلى التنسيق.  تتوقفيف وقت الحق سوف  الوافدين
ملخاوف السيد سرتيليتس أخذ 14.8 رها السيد  علماً  ن "، والً دم أخيُ  يت أوالً من مبدأ " وقال إن. خريوفاليت أ يقضي 

 ،بيسي السيد يقدم نأ واقرتح. الواردخل احساسية للتد أكثراملنخفضة  القدرة، وحمطات اً مع الداخلني سابق اً الحق الوافدون يتكيف
لقواعد االجرائيةاللجنة  لدى لماعاللفريق ل رئيساُ  بصفته   .جرائيةاعدة اإلالق وغملكتب بشأن صإىل ا، املشورة واملعين 
تنطبق س. وتساءل عما إذا كانت القاعدة جرائيةالقاعدة اإل وغصيف استعداده للعمل مع املكتب عن  بيسيالسيد أعرب  15.8
منذ  ا حاليت مسُ  القدرة املنخفضة سيكون للتخصيصاتوهل . أم ال القاعدة وضع قبلاملقبولة طط اخل املدخالت يفعلى 
  قائمة، ورمبا تعديل االتفاق نفسه؟الطط و اخلانعكاسات على  GE06 اتفاق
. وهكذا، لتحاورارب اإلدارات على وهو جيأي قناة.  يفأراضي أي دولة  حيميتنسيق ال لتفعيلأن املعيار  املديرأوضح  16.8
كان أساس و تعديالت سابقة.  وحىت إزاء أياملستقبل يف لخطط لتعديل  إزاء أيأي ميزة  نحميجود حمطات صغرية ال و  فإن

نص يُ  رمبا مل اً توضح أمر وإمنا س GE06االتفاق  القاعدة اإلجرائية غريت ولنحق يف احلماية دون تنسيق.  ليس منأنه  GE06 اتفاق
  صراحة يف االتفاق.عليه 
ا املتحدث السيد هوانأيد  17.8   .1 أساس اخليار على وساند صوغ قاعدة إجرائية تقومن و ن السابقو التعليقات اليت أدىل 
  .1 ساس اخليارعلى أصوغ قاعدة إجرائية للجنة من املكتب اطلب تاتفاق عام على أن  مثةإىل أنه يبدو أن  الرئيسأشار  18.8
 اأاملكتب  رمبا يرىإجراءات أخرى  ال يتناول هاألولوية ولكن مسألةيتناول  1إىل أن اخليار  السيد سرتيليتسأشار  19.8

  ، مثل التحقق من اإلرسال واالستقبال.قاعدة إجرائيةضرورية يف 
  .1 يفضل اخليار ومع ذلك فهوتضمن بعض النقاط املثرية لالهتمام، ي 2ن اخليار إ ماجنتاالسيد قال  20.8
 اإلرسال سببتال يعلى أاملكتب  بينما حيرصتحليل االستقبال، ب حالياً تقوم  أن اإلداراتإىل  بيسيالسيد أشار  21.8
  خل.اتد  ي
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تم ،راضياألمحاية  إىلستند فقط ت GE06 االتفاق تعديل خطط اتأن إجراء املديرالحظ  22.8 جملال شدة اب ومن مث فهي 
على  اإلرسالو قبال تحليل االستباملكتب  إجرائية أن يقوماشرتطت قاعدة إذا فحمددة. أو ختصيصات بتعيينات عند احلدود وليس 

حكام أ تنطوي علىكاملة،   اتإجراء بد من وضع والالصغرية. القدرة طات املنخفضة احمل فمن شأن ذلك عندئذ محاية، السواء
  حاالت عدم االستجابة. تشمل
قوم يطط اخلتعديل  على أن )TSD/BCD - دائرة اخلدمات األرضية/السيدة غازي (شعبة اخلدمات اإلذاعية تشدد 23.8

 الربجمية لديهخدام است يستطيعخل فإنه اتد منإذا تلقى املكتب شكوى و احملطات القائمة.  ي وليس على محايةضاعلى محاية األر 
 وأن تقرط حتدد صفة األولوية يف اخلط أن 1على أساس اخليار  إجرائية تصاغقاعدة  ومن شأنلتحليل التوافق يف كال االجتاهني. 

طات احملا إذا كانت م يدري بعدإن املكتب ال  تخل الوارد. وقالاتدال تقبلالصغرية أن  القدرة طات املنخفضةاحمل ه يتعني علىن
 مشروعداد . ومع ذلك، ميكن إعقاعدة إجرائية مسبقاً ، وتساءلت عن احلاجة إىل اعتماد أم ال اخلدمة القدرة ستوضع يف املنخفضة
  .املواءمة، مع بعض 1على غرار اخليار  قاعدة
نفس احلقوق  مينح، الذي 1خليار  يكون مقيداً  الالقاعدة، أ لدى صوغاملكتب، أن على  السيد سرتيليتسأكد  24.8

  الحقة.ال واملدخالت التالية إزاء املدخالتاألولية  للتعيينات (أو التخصيصات)
 لصوغكتب املرونة الكافية املمينح أن  1قوم على مبدأ اخليار ت غ قاعدةصو طلب اللجنة من شأن أن  املديراقرتح  25.8
  مناسب. نص

  اللجنة على النحو التايل: يكون استنتاجأن  الرئيساقرتح  26.8
لتفصيل الوثيقة " اليت تتضمن التبليغ املقدم من إدارة مجهورية إيران اإلسالمية بشأن حتليل التوافق  RRB15-3/9قشت اللجنة 
  .2006اتفاق جنيف لعام  يف
  ".RRB15-3/9 لوثيقةيف ا 1 استناداً إىل مبدأ اخليار قررت اللجة أن تطلب من املكتب إعداد مشروع قاعدة إجرائيةو 

  على ذلك. واتفق  27.8

حلالة املرجعية للشبكات الساتلية مبوجب التذييلنيتبليغ مقدم من إدارة النروي لوائح الراديو عند يف  30Aو 30 ج فيما يتعلق 
 )RRB15-3/10الوثيقة ( استخدام تسجيل مؤقت

-RRB15 الوثيقة )SSD/SNP - وانغ (شعبة التبليغ واخلطط للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائيةالسيد قدم   28.8
 من 30Aو 30 وجب التذييلنيمبمن إدارة النرويج فيما يتعلق بتحديث احلالة املرجعية للشبكات الساتلية  تبليغاً تتضمن اليت ، 3/10

 استخدمائي إذا  من مؤقت إىل ختصيصتغيري تسجيل  هذين التذييلنييف ويتم لوائح الراديو عند استخدام تسجيل مؤقت. 
 يوفر قد ال االشرتاطإدارة النرويج أن  وترىأي شكوى من تداخل ضار.  أن تقدم التخصيص ملدة أربعة أشهر على األقل دون

لتغيري ا اشرتاط ، حيث كان30Bمع التذييل  30Aو 30التذييلني  ملواءمةجديدة  إجرائية قاعدة صوغ تاقرتحلذلك محاية كافية، و 
  .طلوبةاملحلصول على مجيع االتفاقات املكتب  إعالم ائي هومؤقت إىل تسجيل  تسجيل من

 نيت والسيد كويفيالسيدة جو السيدة ويلسون و  ماجنتاالسيد و السيد هوان و  بيسيالسيد و السيد سرتيليتس  الحظ 29.8
إذ يقع جنة. تجاوز والية اللي ومن مث فهومع لوائح الراديو،  ال يتسقإدخال إجراء إىل سعى يأن االقرتاح املقدم من إدارة النرويج 

  .WRC املؤمتر ضمن اختصاص من هذا القبيلتغيري  أي
تفاق الاضمين مقابل ال االتفاق التحضريي للمؤمتر، فإن مسألة جتماعمن تقرير اال 5للفصل  وفقاً  ،أنهإىل  الرئيسأشار  30.8

من جدول األعمال. واقرتح  7يف إطار البند  WRC-15 سوف يتناوهلا املؤمترجوهر االقرتاح املقدم من إدارة النرويج،  وهيصريح، ال
  اللجنة على النحو التايل: يكون استنتاجأن 

لتفصيل الوثيقة " اعدة إجرائية ق وضعتطلب فيه  والذياليت تتضمن التبليغ املقدم من إدارة النرويج  RRB15-3/10قشت اللجنة 
  .من لوائح الراديو 30Aو 30 لتذييلنيبشأن احلالة املرجعية للشبكات الساتلية عند استخدام التسجيل املؤقت وفقاً ل
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  "اللجنة. طاق واليةن ومن مث فإن النظر فيها يقع خارج القائمة اللجنة أن القاعدة اإلجرائية املطلوبة غري متسقة مع لوائح الراديو ورأت
  على ذلك. واتفق  31.8

  RA-15واجلمعية  WRC-15للمؤمتر  والرتتيباتالتحضريات  9
  ، مبا يف ذلك ما يلي:RA-15 اجلمعيةو  WRC-15 من أجل املؤمتر رتتيباتالعلى  تووافقاللجنة  تقش 1.9
البنود من  ذلك غريو  WRC-15األفرقة العاملة لدى املؤمتر  أعمال خمتلف ملتابعة مشاركني مقررينو اللجنة مقررين عينت   -

، ضويتهابكامل عإىل اللجنة  تقاريرهمن و املشاركن و ن واملقرر و املقرر  ويرفع هؤالءجدول أعمال املؤمتر.  احملددة يف
  ؛من حيث املبدأ يومياً اللجنة  تعقدهاات اجتماع يف

  جديدة يف املؤمتر. موضوعات نقاش برزت مشاركني جدد حيثما وكلما مقررينو اللجنة مقررين  سوف تعني  -
 ينبغي بل، ما مسألة بشأنموقف اللجنة  منهم إبداء لبالشخصية إذا طُ  همأعضاء اللجنة وجهات نظر  أال يطرح ينبغي  -

 مهلة تسمح واطلبي أن ا اللجنة، أو، عند االقتضاء، على القرارات اليت سبق أن اختذبناءً موقف اللجنة  واأن يعرض هلم
  املسألة املعنية. منموقفها  لتحديد اجتماععقد بللجنة 

ئب رئيس اللجنة انتخاب رئيس 10   2016لعام  هاو
ئبيالسيدة ج تتوىلاللجنة على أن  توافقمن اتفاقية االحتاد،  144رقم اللنظر إىل  1.10 ، 2015 جنة لعاملالرئيس  ةنيت، 

سة اللجنة   .2016 يف عام منصب ر
سة  منصب مراعاة ملبدأ التناوب علىو  2.10 سةالر  جتماعمنذ اال تللتعيينات اليت متبني املناطق اخلمس، ومراعاة  ونيابة الر

  .2017 هلا لعام رئيساً  من مثو  2016لعام  اللجنة لرئيس ئباً  خريوفاللجنة على انتخاب السيد  توافق، 1995األول للجنة يف عام 
 قرتاحال، يما بعدف، ملزيد من املناقشة خذ علماً ن اللجنة إ الرئيسعضاء، قال األتعليقات خمتلف  االستماع إىل بعدو  3.10
  .ألفنطقة املمن  2017ئب رئيس اللجنة يف عام  يكون ن القائل
م الستنساباللجنة  ءأعضا ازمالءمه خريوفالسيد شكر و  نيتيالسيدة ج تشكر  4.10 قصارى  ولسوف يبذالن. اانتخا

  ا.موضعت فيه اليت لثقةل ليكو أهالً األعضاء، قي بدعم من جهدمها، 

 2016 الالحقة يف عام اتجتماعاللالقادم واجلدول الزمين  جتماعاال عدكيد مو  11
ها احلادي والسبعني، وأن تؤكد مبدئياً جتماعموعدًا ال 2016فرباير  5-1اللجنة على أن تؤكد الفرتة  وافقت 1.11

  يها الثاين والسبعني والثالث والسبعني.جتماعموعداً ال 2016أكتوبر  17-21مايو و 16-20 الفرتتني

 )RRB15-3/11افقة على خالصة القرارات (الوثيقة املو  12
  ).RRB15-3/11الوثيقة على خالصة القرارات ( املوافقةمتت  1.12

 جتماعاختتام اال 13
مجيع زمالئه أعضاء اللجنة وكذلك موظفي مكتب االتصاالت الراديوية واألمانة على الدعم الذي قدموه  الرئيس شكر 1.13
ستهفرتة  كامل  خالل له سة ال وقال إنه وجد. 2015يف عام  ر تر لتحد   جمزية وممتعة.و  مليئة 
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 وهنأوه رئيسال رديواملالسيدة ويلسون و  خريوفالسيد و السيد سرتيليتس و نيت يالسيدة جو  ماجنتاالسيد وشكر  2.13
سته يف عام  تسيري األعمال وصرب وكفاءة يف على ما اتسم به من مقدرة وحصافة م سوف  ه أيضاً إ ينمذكر ، 2015خالل ر

  .القريب WRC املؤمتريف  ممارسة مهاراته رئيساً  مواصلة يف يهيعتمدون عل
م الرقيقة. واختتم اال الرئيسشكر و  3.13  .2015أكتوبر  23من يوم اجلمعة،  0950يف الساعة  جتماعاملتحدثني على كلما

  الرئيس:  التنفيذي: األمني
  ي. إتو  ف. رانسي

  


