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  افتتاح االجتماع  1
ملشاركني ومتنت هلم اجتماعاً 2016فرباير  1ثنني من يوم اإل 1400االجتماع يف الساعة الرئيسة افتتحت  1.1 . ورحبت 

  وأثره على عمل اللجنة. (WRC-15) العاملي األخري لالتصاالت الراديوية أمهية نتائج املؤمترمثمراً، مشرية إىل 
ملشاركني وأكد مدى أمهية أن  عن نفسه ونيابةً  أصالةً  ،مدير مكتب االتصاالت الراديويةرحب   2.1 عن األمني العام، 

ا أن توفر إطاراً مستقراً يفضي إىل االستثمار يف جمال االتصاالت. وأشار إىل أن املؤمتر  WRC-15 تتخذ اللجنة قرارات متسقة من شأ
ا اللجنة قبل املؤمتر، مما يؤكد اعرتاف     .مالقيّ  د بعمل اللجنةاالحتا أعضاءاألخري أيد مجيع القرارات اليت اختذ

  التبليغات املتأخرة 2
، من إدارات (RRB16-1/DELAYED/1-3)على أن ثالثة تبليغات متأخرة  وافقتعندما اعتمدت اللجنة جدول أعماهلا،  1.2

ت املتحدة، ختص البنود املدرجة يف جدول أعماهلا وسوف تبحث، ألخذ العلم، يف إطار هذه البنو  . ومع دالنرويج ومصر والوال
إل RRB16-1/DELAYED/3إىل أن الوثيقة  السيد سرتيليتسذلك أشار  ا ضمت مامتاحة  ينوف عن عشرين  نكليزية فقط، وأ

ا متاماً ملناقشتها كما   ينبغي. صفحة. ومن غري املعقول أن نتوقع من مجيع أعضاء اللجنة أن يكونوا قادرين على استيعا
 2 ، وردا يف)5و RRB16-1/DELAYED/4(االنتباه إىل تبليغني متأخرين آخرين  الرئيسة لفتتوبعد استهالل االجتماع،  2.2

ت املتحدة ومصر، على التوايل، متعلقني ببنود يف جدول أعمال اللجنة.  خذ ال وافقتوفرباير من إداريت الوال لجنة على أن 
من القواعد اإلجرائية، للتبليغات  Cألساليب عملها يف اجلزء  ، وفقاً ميكن هذين الطلبني املتأخرين يف االعتبار، للعلم، ذلك ألنه

  احملضر). من هذا 10و 8املتأخرة الواردة بعد بدء اجتماع اللجنة أن تؤخذ بعني االعتبار "إذا وافق أعضاء اللجنة على ذلك" (انظر املناقشة يف البندين 

  )1-6واإلضافات  RRB16-1/5تقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية (الوثيقة  3
الذي يلخص ما قام به املكتب  1، الفتًا االنتباه إىل امللحق RRB16-1/5تقريره املعتاد يف الوثيقة  مدير املكتبقدم   1.3

ا اللجنة يف اجتماعها السبعني. وف لتداخل الضار الذي تلتنفيذ القرارات اليت اختذ طات البث التلفزيوين حملإيطاليا  هسببيما يتعلق 
) 3) وسلوفينيا (اإلضافة 2) وكرواتيا (اإلضافة 1يف البلدان اجملاورة، أشار إىل أن مالطة (اإلضافة  (FM) بتشكيل الرتدد اإلذاعيو 

) 6و 5 ألن إدارة إيطاليا (اإلضافتان ،. وال غرابة يف ذلكيف هذا الشأن ) أبلغت عن عدم إحراز أي تقدم4وسويسرا (اإلضافة 
اية أبريل  سببة للتداخلالعمل يف احملطات املتتوقع استكمال وقف  مل   .2016قبل 

معرض  ، يف)(TSD/TPR) شعبة النشر والتسجيل للخدمات األرضية/دائرة اخلدمات األرضية رئيس( السيد  أشار  2.3
نظمة األرض يف تقرير املدير، إىل يصف عمل املكتب يف معاجلة بطاقات التبليغ املتصلة  2أن امللحق  تقدمي األجزاء ذات الصلة 

 صوصوعلى وجه اخل من التقرير حاالت اإلبالغ عن التداخالت الضارة أو خمالفات لوائح الراديو، 4. ويتناول القسم نظمة األرض
 التقارير إلضافة إىلو ورة. البلدان اجملا حمطات الذي تتعرض لهإيطاليا  حمطات على التداخل الضار الناجم عن 2.4يركز البند 

  اإليطالية. طاتاحملخل الناجم عن اتدال عن استمرارإدارة فرنسا املكتب  أبلغت أيضاً ، 4-1يف اإلضافات  الواردة
 اجتماعها القادم، إيطاليا يف احملطات يف خل الناجم عناتدلأن تستعرض اللجنة الوضع فيما يتعلق  الرئيسةاقرتحت  3.3

  املكتب. يعدهعلى أساس تقرير 
 احملرز لتقدمن اعكامل   تقريركتب من أجل تقدمي املمع  أن تعملأن تطلب اللجنة من إدارة إيطاليا  بيسيالسيد اقرتح  4.3

  اخل.التد حالة عن التذلك بتقدمي مدخأن تسهم يف إلدارات اجملاورة املتأثرة ينبغي وقال إن اإىل االجتماع املقبل. 
اية خارطة  طاليا يفإي إليها الغرض من االجتماعات الثنائية واملتعددة األطراف اليت دعت عن السيد سرتيليتسوتساءل  5.3

  .6يف اإلضافة  الواردة الطريق
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لدى  (FM)تشكيل الرتدد  ملتطلبات من طيف على ما يبدو تشككإيطاليا ليس من املشجع أن نرى  ديراملقال  6.3
  .اجملاورة البلدان

ألنظمة الفضائية )(SSD) دائرة اخلدمات الفضائية رئيس( السيد هنري اسرتعى  7.3 ، يف معرض تقدميه لألقسام املتعلقة 
 حمدثة حىتوقدم معلومات الفضائية.  اخلدماتخبصوص معاجلة بطاقات التبليغ عن  3 امللحق يف تقرير املدير، االهتمام إىل

إىل القائمة الواردة  لفت االنتباه ،سرتداد تكاليف معاجلة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية. وفيما يتعلق 2015 ديسمرب
ا استالم املبلغ بعد موعد  حتدداليت  4 امللحق يف ولكن قبل االجتماع  ستحقاقاالبطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية اليت مت بشأ

لنشرة   .الذي يتناول هذه املسألة (BR IFIC) اإلعالمية الدولية للرتددات اخلاص 
  األرجنتني. خيصعلى أنه  قد أُدرج خطأً  4امللحق  يف ARGOS-4Aأن الساتل  إىل السيد تريانأشار  8.3
أن تشري إىل  ينبغي ARGOS-4Aإدارة الشبكة الساتلية  أن) (SSD) دائرة اخلدمات الفضائية رئيس( السيد هنريأكد  9.3

خذ التبليغ يف احلسبانمن األرجنتني، وأن املكتب  فرنسا بدالً   ألغى، PEGAS-4-30B لشبكة الساتلية. وفيما يتعلق ما زال 
إعادة تفعيل املكتب  نمالفاتورة، دون أن يطلب  بسداد أخرياً  لتزامه أوىفولكن االحتاد الروسي  التبليغ بسبب عدم السداداملكتب 

  .يغ امللغىالتبل
  أن بعض اإلدارات مل تتمكن من اسرتداد التكاليف من املشغلني. السيد سرتيليتسالحظ  10.3
شبكة ساتلية  عن تبليغإلغاء  يف حالةسرتداد، حىت اال الواجبة أن اإلدارة هي املسؤولة عن دفع التكاليف إىل ديرامل أشار 11.3

  .املستحق املبلغ املشغل لديها أن يودع قبل لتبليغ راتبعض اإلدا وجتنباً لذلك، ال تتقدم لعدم الدفع.
 اليت تضممن تقرير املدير،  5 القسماالنتباه إىل اجلداول يف ) (SSD) دائرة اخلدمات الفضائية رئيس(السيد هنري لفت  12.3

 6 واملادة 30Aو 30 التذييلني يف 4 املادة مبوجب والتبليغات عنهاساتلية ات الشبكلاصة اخلقسام األ لغاءاإلحصاءات املتعلقة 
 األساسي الدويل للرتددات يعكس السجل اهلدف هو أنو . 6.13رقم الخمتلف أحكام لوائح الراديو، وخاصة  مبوجب 30Bالتذييل  يف

(MIFR) احلال واقع.  
  .األساسي السجل ‘قيةتن’املكتب على  بيسيالسيد هنأ  13.3
مجيع ختصيصات  إلغاءإىل  5 القسم، أن يشري عنوان اجلدول األول يف القارئتضليل ل اً ، جتنبالسيد سرتيليتساقرتح  14.3

  ساتلية.ال إىل إلغاء جزء من ختصيصات الرتدد للشبكات ساتلية أوال الرتدد للشبكات
خذ علماً اللجنة  )(SSD) دائرة اخلدمات الفضائية رئيس(السيد هنري دعا  15.3 يصات تخصبعمل املكتب فيما يتعلق ب أن 

من تقرير  6 القسم ، كما هو موضح يف49مبوجب القرار  الواجبةمعلومات العناية  واليت تفتقر إىل MIFRيف السجل  املدونةالرتدد 
وأنه  MIFR األساسي من جهود املكتب لتحديث السجل ، أوضح أن العمل كان جزءاً بيسيالسيد من  تساؤلعلى  املدير. ورداً 

ات العناية الواجبة تقدمي معلوم يتعني عليهايف الوقت احلاضر ألن اإلدارات  املشكلة هذه لن تنشأو قدمية.  بتخصيصاتيتعلق 
كيد  49مبوجب القرار  اختذه  ذ علمًا مباخ، ينبغي للجنة أن الصياغية الزاوية، من سرتيليتس السيد وضع يف اخلدمة. وقالالو

  جراءات").اإل مبنحى هذهإجراءات (وليس "املكتب من 
تناقش وف من تقرير املدير، س 7القسم موضوع  وإن كانتمن دستور االحتاد،  48إىل أن املادة  ةالرئيس تأشار  16.3

 دائرة اخلدمات الفضائية رئيس تدع هامن هذا احملضر) ولكن 4القسم جدول األعمال (انظر  منيف إطار بند مستقل  ستفاضة
  .جياز إىل تقدمي املسألة
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 يفاململكة املتحدة والنرويج، و كسمربغ ولإدارات فرنسا إن ) (SSD) دائرة اخلدمات الفضائية رئيس(السيد هنري قال  17.3
ا  الفقرة األخرية  من لوائح الراديو، املبينة يف 6.13 مبوجب الرقملحاالت لاملكتب  معاجلةيف  تشكك ،إىل االجتماع احلايلتبليغا

من  48املادة  ُتشر إىلمل  هاستخدم ألغراض حكومية ولكنأن ختصيصات الرتدد تُ  اتدار اإل إحدى ، حيث أكدت7من القسم 
ختصيصات الرتدد، كما مت  على 535.5رقم الو  532B.5رقم الاملكتب يف تطبيق اليت يتبعها ملمارسة دستور االحتاد. وفيما يتعلق 

ر  اليتاالتفاق مع اإلدارة  من  8 القسم يف املسألة إىل هذه انتباه اللجنة يسرتعيكتب امل نفإ، WRC-15 املؤمتر املسألة يف تأ
  املدير. تقرير
  عليها. مع لوائح الراديو، وينبغي احلفاظ متوافقة 8القسم يف  ةضحاملو ممارسة املكتب  إن بيسيالسيد قال  18.3
عمل"، وليس  منحىينبغي أن يشري إىل " 8القسم السطر األخري من أن ، الزاوية الصياغية، من السيد سرتيليتسالحظ  19.3
  .". وقال إنه يؤيد النهج املبّني مسألة"إىل 

 إىلمدعوة ن اللجنة إ ،من تقرير املدير 9مشرياً إىل القسم ، )(SSD) دائرة اخلدمات الفضائية رئيس(السيد هنري قال  20.3
خذ علماً   علقتأكثر من ستة أشهر من التاريخ الذي  اليت يتلقاها قبل 49.11رقم ال التعليق مبوجبقرار املكتب لقبول طلبات ب أن 

، قرةتلك الف اجلدول يف يف الواردأي معلومات إضافية من النوع إىل ، 2017يناير  1من  ، اعتباراً أن ال حاجة . وأشار إىلفيه اخلدمة
  .WRC-15اليت وافق عليها املؤمتر  49.11مع مراعاة تعديالت الرقم 

ملواعيد النهائية التنظيمية.  الوفاءاملكتب على  تالواردة يف تقريره وهنأ املستفيضةاملدير على املعلومات  ةالرئيس تشكر  21.3
  التايل: اللجنة على النحو واقرتحت أن يكون استنتاج

لتفصيل الوثيقة  قشت اللجنة  "RRB16-1/5 ألنشطة املتالقضا ، اليت تتضمن تقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية بشأن علقة 
ا املكتب وشكرت املكتب على املعلومات الكاملة واملفصلة املقدمة يف   التقرير. العامة اليت يضطلع 

املتعلقة مبسألة التداخل الضار خبدمات اإلذاعة الصوتية  RRB16-1/5 للوثيقة 6إىل  1نظرت اللجنة أيضًا يف اإلضافات من 
ا. وأعربت اللجنة عن تقديرها للجهود املتواصلة اليت تبذهلا إدارة إيطاليا والبلدوالتلفزيونية الذي تسببه إيطاليا جل ان اجملاورة هلا ريا

ومدير مكتب االتصاالت الراديوية بشأن هذه املسألة. وطلبت اللجنة، إذ الحظت اإلطار الزمين املبني يف خارطة الطريق اليت 
ريخ االجتماع املقبل للجنة، إعداد تقرير مفصل تبع قدمتها إدارة إيطاليا بشأن وضع حمطات اإلذاعة اً للعملية التلفزيونية فيما خيص 

اية أبريل . والحظت اللجنة أن البلدان اجملاورة 2016 املوصوفة يف خارطة الطريق بشأن اإلجراءات اليت ينبغي استكماهلا قبل 
قدم يف تسوية املشكلة. وشجعت اللجنة اإلدارات على مواصلة إىل أنه مل يالَحظ بعد أي ت 1-4إليطاليا أشارت يف اإلضافات 

جهودها الرامية إىل تسوية الوضع وشجعت املكتب على الدور الداعم الذي يضطلع به. ومع ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها بشأن 
إلجراءات مل توفر دالالت واضحة على تس FMوضع احملطات اإلذاعية    الوضع." وية هذاوألن خارطة الطريق املتعلقة 

  على ذلك. املوافقةومتت   22.3
  .6-1ضافات واإل RRB16-1/5بتقرير املدير الوارد يف الوثيقة  وُأخذ علمٌ   23.3

مات اخلد حاالت ختصيصات الرتدد املستعملة يف من لوائح الراديو يف 6.13تطبيق الرقم  4
شارة مباشرة أو االحتاد دستور  من 48 غري مباشرة إىل أحكام املادة الفضائية 

ئق   )RRB16-1/DELAYED/1و RRB16-1/15وRRB16-1/14 و RRB16-1/5 (الو
. RRB16-1/5 وثيقةال من تقرير املدير يف 7القسم االنتباه إىل ) (SSD) دائرة اخلدمات الفضائية رئيس(هنري  السيد لفت  1.4

ختصيصات الرتدد لشبكة ساتلية أشارت اإلدارة على  6.13رقم الكتب امل يطبقكيف القسم تصف  الفقرة األخرية من هذا وقال إن 
يعترب املكتب أن توضيحًا مقدمًا من  العسكرية: الراديويةأو املنشآت  48استخدامها ألغراض حكومية دون ذكر املادة  إىل املبلغة

ا أُتستخدم ألغراض حكومية و  عنيةاملرتدد اليؤكد أن ختصيصات  ،من لوائح الراديو 6.13إدارة ما استجابة لطلب مبوجب الرقم 
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ريخ حمدد أو اسُتعملت بشكل مستمر منذ لكي يًا ذلك التاريخ وفقًا للخصائص املبلغ عنها، سيكون كاف ُوضعت يف اخلدمة يف 
إدارات فرنسا ولكسمربغ (الوثيقة  وشككت. MIFR األساسي ختصيصات الرتدد يف السجل ويُبقي علىاملسألة يف املكتب  يبت

RRB16-1/14 واململكة املتحدة (الوثيقة (RRB16-1/15 الوثيقة) والنرويج (RRB16-1/DELAYED/1 (الذي يّتبعه نهجال يف 
اإلدارة املعنية  أشارتإال إذا  6.13رقم ال مبوجب ال ميكن البت يف التبليغات قيد الفحصن يف هذه احلاالت إ قالتاملكتب، و 

من الوثيقة  7القسم يف  املكتب بعدم تطبيق النهج املبّني  بغية تكليفعلى اللجنة  املسألةعرض أن تُ  وطلبت. 48املادة إىل صراحة 
RRB16-1/5 ،ألغراض جتارية ُتستخدم الشبكة املعنية  كانتبغض النظر عما إذا   على حنو متسق 6.13رقم التطبيق وإمنا ب

ت من جانب املكتب إال عندما تشري واعتبار أنه ال ميكن البت يف حالة دون املزيد من الحكومية،  أو ملعنية صراحة اإلدارة اتحر
  .48املادة إىل 
ستفسارات الرد على ا يف معرض: هواللجنة  أن تنظر فيهالسؤال األساسي الذي يتعني  يبدو أن السيدة ويلسونت قال 2.4
إلشارة إىل " ترجوها اليتفائدة هي ال ، ما6.13رقم ال مبوجبكتب امل   ؟48  املادةإىل صراحة  شارةدون اإلكومية" احلغراض األاإلدارات 

ا  تؤكد إدارة ماعندما ) (SSD) دائرة اخلدمات الفضائية رئيس(السيد هنري قال  3.4  يف اخلدمة وفقاً  ت شبكةوضعأ
ي وسيلة أ ليس لديه كتبامل فإناستخدامها ألغراض حكومية،  عداشيء آخر  مل تشر إىل أيولكنها  املبلغ عنهالخصائص ل

ت أخرى    .واملضي يف معاجلتها – الشبكة مثالً سم ا –الشبكة  عنجلمع أي بيا
بعض ب WRC-15 ، إىل املؤمتر(Rev. WRC-07) 80إن اللجنة تقدمت، يف تقريرها مبوجب القرار  سرتيليتسالسيد قال   4.4

ت املؤمتر  48األسئلة فيما يتعلق بتطبيق املادة   48 املادة إن تطبيق: على هذه األسئلة واضحة متاماً من الدستور، وكانت إجا
ن تشري إليها عة اخلدمة ألي أي قيود فيما يتعلق بصنف احملطة وطبي يكون هناكأيضاً أال  "وينبغي صراحة اإلدارة املعنية؛ مرهون 

ؤمتر، أي  تطبيق قرارات امل جتنب التعسف يف ميكن كيفهي  املشكلة األساسية وهو يرى أن  ".48 حمطة مؤهلة للعمل مبوجب املادة
بدو يف الواقع ألغراض جتارية. ومع ذلك، ي تستخدمحمطات منشآت عسكرية  ال تبلغ عنأن اإلدارات  ميكن احلرص على كيف

  .WRC املؤمتر القرارات اليت اختذها إزاءمشكلة  اإىل هذا االجتماع ليس لديه بتبليغاتقدمت تأن اإلدارات اليت 
 48 كيفية التعامل مع الشبكات اليت ال تشملها املادةب وإمنا، 48تطبيق املادة باملشكلة األساسية ال تتعلق  إن ديراملقال  5.4
ي 6.13رقم للالوحيدة املتوفرة للمكتب يف تطبيقه  اتاملعلوم تكون فيها‘ مصنفة’ أنظمةعلى  تنطوي هاولكن اإلدارة  هي ما تر

  حل هلذه املعضلة. إجيادإىل  يسعى RRB16-1/5من الوثيقة  7القسم النهج الوارد يف و املعنية تقدميه. 
لمنشآت ولكومية لمنشآت احللمتنح نفس الوضع  وهي الواضحة، تبدو ن القرارات اليت اختذها املؤمتر إ بيسيالسيد قال  6.4

 هيبدو أن ومن مثنفس الوضع،  املنشآتكال نوعي   نحميكتب املينادي به  الذيالنهج ولكن يبدو أن . 48العسكرية مبوجب املادة 
تىل وقف إلدعوة ا فإن . وعالوة على ذلك،WRC املؤمتر مع قرارات يتماشىال   على أساس أن املنشآت 6.13 رقمال مبوجب التحر
يفية التعامل مع على اللجنة النظر يف ك ولذلك يتعني. األساسي السجل قيةلتن احلملة الشاملةالتحقيق حكومية يتعارض مع  قيد

  .48تشملها املادة  الاألنظمة احلكومية اليت 
ج إ إتوالسيد قال  7.4 ري ألنه يغين شك كب موضعكون يبني املنشآت العسكرية واملنشآت احلكومية س ال مييزن اعتماد 

ومن ية. حكومأن املسألة تنطوي على منشآت  إلدارةحاملا تّدعي ا ما وجود ساتل عنوفري أدلة حىت تاإلدارات عن احلاجة إىل 
 الواجب األدلة من احلد األدىن وما ه أن تناقشجنة للوحري . على األقلوجود ساتل  البديهي أن من الضروري الربهان على

  وجود الشبكة. إلثبات هميتقد
إىل اجللسة  5(التقرير السادس من اللجنة  416وثيقة ال إذ وافق على، WRC-15يبدو أن املؤمتر  خايروفالسيد  قال 8.4

 6.13 ن الرقمتوجيهات واضحة  يوفر)، لذلك املؤمتر 505العامة (الوثيقة  للجلسة العامة) كما ورد يف حمضر االجتماع الثامن
 من الواضح متاماً  وليسينطبق على املنشآت احلكومية والتجارية.  وإمنا 48املادة  اليت تشملهاينطبق على املنشآت العسكرية   ال
رات جلميع األطراف املعنية، وخاصة اإلدا ،قد يكون من املفيد ومن مثيشكل على وجه التحديد "املنشآت العسكرية"، الذي  ما

اعند تقدمي   ينساعدة املستشار القانو مب، وضع تعريف هلذه املنشآت، رمبا 6.13رقم ال مبوجبأو الرد على استفسارات املكتب  تبليغا
  احلكومية. املنشآتبالنسبة للعديد من اإلدارات، ميكن أن يكون هناك تداخل كبري بني املنشآت العسكرية و فاالحتاد.  لدى
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ة أي قيود فيما يتعلق بصنف احملط يكون هناكأيضاً أال  "ينبغين  أوضح WRC-15 املؤمتر نإ السيدة ويلسون تقال 9.4
أوضح  كما. للعمل مؤهلةتكون خدمة  أي أي حمطة أو ومن مث فإن "،48 وطبيعة اخلدمة ألي حمطة مؤهلة للعمل مبوجب املادة

. قالتطبيهذا  أن يستدلمكتب لل وليس، لكي ميكن تطبيقها 48املادة إىل صراحة  شارةاإلاإلدارات  أنه يتعني على أيضاً املؤمتر 
 ُيستدعى فيها تطبيق الا "حكومية" ولكن  اليت يبلغ عنهاأي تدابري خاصة ينبغي تطبيقها على املنشآت  املؤمتر إىل يشر ملو 

اختذها  درك أن القرارات اليتتببساطة أن بل عليها . عن كثب املكتب إدارة اللجنة إىل أال تسعى ينبغي ومع ذلك. 48املادة 
حلاجة إىل WRC-15 املؤمتر  6.13 رقمالتطبيق بكتب امل وأن تكلفصراحة،  48املادة  إىل شارةاإل واضحة، ال سيما فيما يتعلق 

  بطريقة متماسكة ومتسقة من خالل احلوار الضروري مع اإلدارات.
شرتاط إتوالسيد أيد  10.4 لكي  48 املادة ىلإإلدارات صراحة ا إشارة تعليقات املتحدثني السابقني، وخاصة فيما يتعلق 

. WRC-15 الذي اختذه املؤمتر قرارالمع  متوافق RRB16-1/5الوثيقة  يف 7القسم النهج الوارد يف الفقرة األخرية من وال يبدو أن طبق. تن
 من ،لفةبني تصنيفات خمت على احلدودتقع  قد أو واضحةكون ت ال بعض احلاالت قد تدرك أن اللجنة أن علىومع ذلك جيب 

ً  تتصفمنشآت "أمنية" قد  قبيل . للتعسف اً نبما جت ". ولذلك رمبا ينبغي استحداث إطار أساسي من نوععسكرية" ا أحيا
  نه يرغب يف طرح النص التايل كأساس ممكن للنهج املناسب:إلذلك، قال  وتبعاً 
 من الدستور 48 جمال املادة يقع يف اامهأن نظإىل لمح تأو  أن تفيد ضمناً إلدارات ل، ال يسمح WRC-15لقرار املؤمتر  "وفقاً 

النظام  رتمحيتعبري مشابه جيب أن  أي استخدام عبارة "استخدام حكومي" أو ويف حالستخدام مصطلح االستخدام احلكومي. 
ألمر   ."6.13 الرقم هاوائح الراديو ذات الصلة مبا فيلكل   الساتلي املعين 

. RRB16-1/5 من الوثيقة 7القسم ح يف و طر إزاء النهج املمع املتحدثني السابقني، وأعرب عن قلقه  السيد هوانوافق  11.4
ومية ختصيصات الرتدد املستخدمة ألغراض حك تعفيلوائح الراديو أو القواعد اإلجرائية  يف أحكامليس هنالك من  وهو يرى أن

ا، كل الوضوحواضحة   WRC-15 اختذها املؤمتر القرارات اليتو . 6.13من تطبيق الرقم  على  املكتب واللجنة وينبغي أن يعمل 
  النهج الذي ينبغي اعتماده.بوصفه  إتوالسيد  الذي اقرتحه. ولذا فهو يؤيد النص السواء
أن القرارات على  - ومع اإلدارات اليت قدمت مسامهات هلذا االجتماع –مع املتحدثني السابقني  السيد سرتيليتسوافق  12.4
إليها  شارةيُطلب اإل إذا ملو من أجل تطبيقها.  48املادة  إىل شارةذلك أنه ينبغي اإل. واضحة متاماً  WRC-15 اختذها املؤمتر اليت

نقاش  الدخول يف ميانعنه إ. وقال ال أم "حكومية" ا بوصفهادارات خدمااإل فرق ما إذا حددتال و ، كلياً  6.13رقم ال عندئذ ينطبق
اإلدارة عن   بتجنبيتعلق  أيد تعليقات السيدة ويلسون فيما ومن مثكن أن يشكل "منشآت عسكرية"، حول ما ميكن أو ال مي

يت ا الدولةعدم السعي لتوفري إرشادات مفصلة بشأن فئات عديدة خمتلفة من خدمات  نه يفضل أيضاً قال إ، و كثب ليت ميكن أن 
مر يعود هذه التعاريف، واأل للدخول يف الدراية الجنة ليس لديهحتت عنوان "منشآت عسكرية" أو "خدمات حكومية". وقال إن ال

ا. أي عنوان تندرجحتت  ألن تقررإىل اإلدارة املبلغة    منشآ
الذي ستتخذه  لقراراوقال إن . إتوالصيغة اليت اقرتحها السيد  مع املتحدثني السابقني، وأيد عموماً  بيسيالسيد وافق  13.4
 األنظمةبني  أن مييزجيب و ، WRC-15املؤمتر  اليت اختذها قراراتيف ال هأن الوضع قد مت توضيح جبالءيبني اآلن جيب أن  اللجنة

جارية. املنشآت التما ينطبق على املنشآت احلكومية بقدر  ينطبق على 6.13وضح أن الرقم يالعسكرية، وجيب أن واألنظمة  احلكومية
ريخ  اً قرار اللجنة اعتبار  يسريأن  ينبغي، ساتلية. وأخرياً النظمة األقتصر على يشري إىل املنشآت، وأال يينبغي أن و  ن من نفس  سر

اية  تعلق به، أي اعتباراً ت اليت WRC-15 املؤمتر قرارات   .WRC املؤمترمن 
 ينطبق ال 48 املادةإىل  شارةاإل أنه عند مبجرد البيان، جماالً  ن قرار اللجنة ميكن أن يكون أوسعإ السيد ماجنتاقال  14.4

 ؛حسب االقتضاءلوائح الراديو  يفومجيع األحكام األخرى ذات الصلة  6.13رقم ال ينطبق إليها شارةحال عدم اإليف و ، 6.13 رقمال
 لالحتاد على املستشار القانوين استشارةعلى  . وأضاف السيد ماجنتا أنه ميكن أن يوافق أيضاً على ذلك السيدة ويلسونوافقت و 

  كيد قانوين لقرار اللجنة. والتماس خايروفحه السيد النحو الذي اقرت 
 حيدد  مل WRC-15 املؤمتر أن )SSD السيد هنري (رئيس أكد ،إتوالسيد  طرحه وعلى سؤال اليت أبديت تعليقاتالعلى  ورداً  15.4

ت مواصلةينبغي أو ال ينبغي  ما إذا كانأي صلة بني   منشآت  ما تشري إىل خدمات أو إدارة وما إذا كانت 6.13رقم ال مبوجب التحر
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ونطاق  48  توضيحات بشأن تطبيق املادة وإمنا قدم جمرد؛ إليها شارةاإلأو دون  48إىل املادة  شارةمع اإل ،" أو "حكومية"عسكرية"
قد  48  ملادةا انطبقت فيهامن احلاالت اليت  . ويف هذا الصدد، أشار إىل أن عدداً يهااحملطات واخلدمات اليت ميكن أن تنطبق عل

لذي يبدو أن اقرار ال  املؤمتر. ومتاشياً مع الذي اختذه هذاقرار المع متسقة قد مت التعامل معها بطريقة و ، WRC-15املؤمتر قبل  عوجلت
مجيع بشأن  ويطلب معلومات إضافية، حسب الضرورة، 6.13رقم ال من اآلن فصاعداً  سوف يطبقكتب امل، فإن اللجنة متيل إليه

من قبل اإلدارة املعنية.  48  املادة إىل شارةيتطلب األمر صراحة اإل تلك اليت تشري إىل "أغراض حكومية"، ما مل ها، مبا فيالشبكات
 قرارالإىل  شارةاإلوضع ميكنه من   يكون املكتب يف 48املادة  وال تشري إىلاملعلومات املطلوبة  تزويد كامل اإلداراترفض تعندما و 

دف   ى اللجنة رمبااحلاالت علهذه عرض يتعني أن تُ عندئذ  استمرت اإلدارات يف عدم توفري املعلومات الناقصة، إذاو اآلن.  الذي يتخذ
فقد أوضح املؤمتر . WRC-15  املؤمتر الذي اختذه لقرارل مماثل غري هاضح، ولكنو  اللجنةإليه  متيلالقرار الذي و املعنية.  التبليغاتإلغاء 

ن أ يتعلق بتاريخ تطبيق قرار اللجنة، فيمكن  . وفيما6.13  يربط على حنو قاطع بني هذه املادة وتطبيق الرقمولكنه مل  48تطبيق املادة 
استعراض  تبعاً لذلك ميكنعندئذ و  )،2015  نوفمرب  28  (أي WRC-15  اليوم األول بعد انتهاء املؤمتر من اعتباراً  يصبح ساري املفعول

اية تناوهلااليت ذات الصلة  ةقليلالاحلاالت    املؤمتر.  املكتب منذ 
 WRC-15 املؤمتر نة قبلا اللجأشار إىل أن القرارات اليت اختذو أعضاء اللجنة  اليت أبداها التعليقات السيد سرتيليتس أيد 16.4

الذي  قرارقرارات املؤمتر وال تسري أن وينبغيهذا املؤمتر.  هامع القرارات اليت اختذ ة إىل حد كبريتماشيم 48بشأن تطبيق املادة 
اية اآلن اعتباراً  تتخذه اللجنة   املؤمتر. من نفس التاريخ، أي 

قرار و املؤمتر.  اختذهقرار ل اً يف حد ذاته وإمنا تفسري  اً توصل إليه اللجنة ال ميثل قرار ت الذيقرار الأن  علىبيسي السيد شدد  17.4
اويتعني  48املادة  تنطبق عليهااليت  ميز بني املنشآت العسكرية فقد ؤمتر واضح،امل شمل تاليت  األخرى املنشآتو  االستشهاد 

. وعالوة على ذلك، فإن 6.13 رقمها الاالقتضاء، مبا في حسب كل أحكام لوائح الراديو  تنطبق عليهااملنشآت "احلكومية"، واليت 
  الصدد. االحتاد يف هذايف ار القانوين املستش مشورة اللتماسنفسها واضحة، ولذلك فهو ال يرى حاجة  48املادة 
 وجيه منمن أشكال الت ما كتب شكالً يتطلب املأن القرار الذي اختذه املؤمتر واضح، رمبا  مع السيدة ويلسون تقال 18.4
 ن تعليقهامع ذلك كررت و شكل "معلومات موثوقة". يأو ال  يشكل وما قد 6.13رقم الاللجنة، فيما يتعلق مثًال بتطبيق  جانب

  .عن كثب دارة املكتبإتسعى إىل  الاللجنة ينبغي أ
تنطبق إال على املنشآت ال  48قد أوضح أن املادة  WRC املؤمتر إىل أن ، مشرياً بيسيمع السيد  السيد ماجنتاوافق  19.4

إىل  ما إدارة رتش ملإذا فعلى مجيع املنشآت األخرى.  تبقى ساريةلوائح الراديو  يفمجيع األحكام ذات الصلة  وأنالعسكرية، 
  الحق. يف وقتا تبليغهإلغاء  احتمالأن تتحمل عواقب  عليها عندئذ املكتب، اليت يطلبهاملعلومات  مل تتقدممث  48 املادة
بشأن ما يشكل  ةاضيامل املناقشاتوال تتطلب من اللجنة إعادة فتح  نسبياً  بسيطةن املسألة قيد املناقشة إ إتوالسيد  قال 20.4

تشر  مل، إذا WRC-15املؤمتر  اليت اختذهامتاشيًا مع القرارات و : بكل بساطة، عليهااحلصول  التأكد من ية"معلومات موثوقة" وكيف
 عندئذ ب،املكت يطلبهاإىل منشآت "حكومية" وبعد ذلك رفضت تقدمي أي معلومات إضافية  تشار أ هاولكن 48املادة ما إىل إدارة 

  اللجنة. إىل املسألةة ميكن إحال
 أعقاب يف إن املكتب، )(SSD) دائرة اخلدمات الفضائية رئيس(هنري  السيد السيدة ويلسون، قال تعليقاتعلى  ورداً  21.4

زيد من التوجيهات بشأن املتاج إىل حي، ال 80على تقرير اللجنة مبوجب القرار  رداً  هاالتوضيحات اليت قدمو  WRC-15املؤمتر 
  .6.13 الرقم تطبيق
أن املنشآت هي  48املشكلة احلقيقية املتعلقة بتطبيق املادة  إن، WRC-12املؤمتر  نوقش يف، كما السيد سرتيليتسقال  22.4

أمام  فاملسألة اآلن قيد املناقشة. املسألة ولكن ليست هذه هياملادة.  هذه التبليغ عنها مبوجباملستخدمة ألغراض جتارية ميكن 
لقسم اللجنة،   48 ةاملادإىل  صراحة شارةمبا إذا يتعني أو ال يتعني اإل تتعلق بكل بساطة، RRB16-1/5من الوثيقة  7املتعلقة 

قشو والعواقب املرتتبة على ذلك.  ومع ذلك، ينبغي  .أن تتوصل إىل استنتاجاآلن  هااللجنة املسألة مبا فيه الكفاية وميكن تقد 
تصريح من ب عسكرية" مع "االستخدام احلكومي". فاملنشآت العسكرية ال ميكن استخدامها إاليتناقض مفهوم "املنشآت ال أال

حية أخرى، ال يعين االستخدام احلكومي أغراض الدفاع فحسب بل يشمل أيضاً  الدولة، أي ُتستخدم ألغراض حكومية. ومن 
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دارات السبب، فقط يف احلاالت اليت استشهدت فيها اإلأغراض األمن واحلفاظ على النظام العام وغري ذلك من التطبيقات. وهلذا 
ملادة  االحتاد،  يفرأي املستشار القانوين ويف حال التماس  .WRC-15املؤمتر ، كان على املكتب التصرف طبقًا لقرار 48صراحًة 

تال علىحتاد واللجنة اال يقتصر اهتمام أن ، ينبغييف الواقعو يف الشؤون العسكرية.  خبرياً  ليس فردثل وجهة نظر ميفهذا الرأي   وال
  .وجماالت الدراية اخلاصة بكل منهما

  أن يكون استنتاج اللجنة على النحو التايل: الرئيسةاقرتحت   23.4
لتفصيل الوثيقتني  قشت اللجنة  "RRB16-1/14 وRRB16-1/15  ألخذ العلم الوثيقةوكذلك RRB16-1/DELAYED/1 تتناول   اليت

  .RRB16-1/5 الوثيقة من تقرير املدير الوارد يف 7 القسمالتعليقات بشأن 
ت اليت يواجهها املكتب يف تطبيق الرقم  وأدركت ستخدام الطيف ألغراض  من لوائح الراديو فيما 6.13اللجنة الصعو يتعلق 

  واضحة؛ الواردة يف حمضر اجللسة العامة الثامنة WRC-15 حكومية عموماً، ولكنها ترى أن قرارات املؤمتر
مجيع احلاالت األخرى، ينبغي استمرار  تنطبق. ويفمن الدستور إذا كانت  48املادة إىل صراحة  تشرييتعني على اإلدارات أن و 

  من لوائح الراديو؛ 6.13تطبيق الرقم 
  ".2015نوفمرب  28اعتربت اللجنة أن هذا القرار ينطبق اعتباراً من 

  على ذلك. املوافقةومتت   24.4

 لشبكةإدراج ختصيصات الرتدد ل  إىل جلنة لوائح الراديو للنظر يف إمكانية إعادة من املكتب طلب  5
  )RRB16-1/3(الوثيقة  MHz 2 204,8249-2 204,2249  النطاق  يف SICRAL-4-21.8E  الساتلية

س قدم   1.5 الوثيقة  )(SSD/SPR) الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائية(رئيس شعبة النشر والتسجيل للخدمات السيد ما
RRB16-1/3  من إدارة إيطاليا بشأن إعادة إدراج ختصيصات الرتدد للشبكة الساتلية املكتب إىلاليت حتتوي على طلب SICRAL-

4-21.8E  يف النطاقMHz 2 204,8249-2 204,2249 ) مبوجب  )2015أكتوبر  19-23اليت ألغتها اللجنة يف اجتماعها السبعني
من  48تعمل مبوجب املادة  التخصيصاتتلك ن كتب املإدارة ايطاليا  أبلغت، 2015نوفمرب  16يف و  من لوائح الراديو. 6.13الرقم 

  .التخصيصات  إدراجكتب اللجنة للنظر يف احتمال إعادة املذلك، دعا  وبناًء علىدستور االحتاد. 
إىل صراحة  شارةلعدم اإل التخصيصاتإلغاء  اجتماعها السبعنييف  تأن اللجنة قرر إىل األذهان  السيد سرتيليتس أعاد 2.5

  .التخصيصات  تعيد إدراج، لذلك ينبغي للجنة أن 48املادة  تشري فيها إىلاآلن قدمت إدارة إيطاليا معلومات إضافية و من دستور االحتاد.  48املادة 
من هذا احملضر) وقرارات  4القسم السابقة (انظر  تهايف ضوء مناقش ،اللجنةعلى يتعني  نهإ خايروفالسيد قال  3.5
  االحتاد.  من دستور 48املادة  التخصيصات تعمل مبوجبأن  تأوضح الطلب إدارة إيطاليا أل تستجيب، أن WRC-15 املؤمتر

من لوائح الراديو. وقال إن اللجنة  6.13رقم ال مبوجباملراسالت بني املكتب وإدارة ايطاليا إىل األذهان  بيسيالسيد  أعاد 4.5
هو  لجنة عن قرارها اآلنال ألن َتعُدل السبب الوحيدو . اخلدمةيف  توضعمل ا إلغاء ختصيصات الرتدد أل األسبق ايف اجتماعه تقرر 

  ها إدارة إيطاليا.تاملعلومات اجلديدة اليت قدم
  الرتدد.  يصاتختص إدراج خيار سوى إعادة مناللجنة بيسي. إذ ليس أمام السيد  ما قاله السيد كويفوالسيد بن محاد وافق  5.5
املعلومات اجلديدة اليت  ويف ضوء .خايروفالسيد سرتيليتس والسيد  أبداهاالتعليقات اليت  السيدة ويلسون تأيد 6.5
اشبكات، اليت ال إدراج عيدتتعني على اللجنة أن ي قالت إنه ،WRC-15 املؤمتر إدارة إيطاليا وقرار هاتقدم ستخدم تُ  من الواضح أ

  عسكرية.  ألغراض
وزارة  من وردتأن املعلومات  األسبق، اجتماعهايف  ايف مناقشته الحظت، اللجنة إىل األذهان أن إتوالسيد  أعاد 7.5

الذي لغاء اإل، قبلت اللجنة 48املادة إىل  صراحة شارةإنه ال بد من اإلقيل  وعندما. 48املادة  عن إمكانية تطبيق لتالدفاع وتساء
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 ،تعني على اللجنةي ومن مث، تغري الوضع 48املادة  اليت تشري إىل ديدة من إدارة إيطاليااجلعلومات امل ويف ضوءاآلن، و املكتب.  اقرتحه
  ختصيصات الرتدد. إدراج قبل إعادةتأن  ،لوائح الراديو مبوجب

 RRB15-3/12 من الوثيقة 3.6و 2.6  البندين، االنتباه إىل بيسيالسيد  تعليقاتىل مشريًا إ، السيد سرتيليتسلفت  8.5
نظر المن وجهة و . 6.13رقم ال مبوجبتخذ يقرار  أن تطعن يف أي ميكنهاإدارة  أي ، وأشار إىل أن(حمضر االجتماع السبعني)

  اللجنة. اختذتهرتاجع عن قرار سابق العقبة أمام  منهناك ليس تنظيمية، ال
تخدام العسكري ساالعلى  يستدلأن املكتب ال ميكن أن  اليت مفادها ن املؤمتر أكد وجهة نظر اللجنةإ بيسييد السقال  9.5

سوى إعادة ختصيصات الرتدد.  هلا خيارال اللجنة  فإن، 48املادة  إىلاإلدارة  وقد أشارت. اآلن 48املادة  إىل صراحةأشري إال إذا 
  سابقة. مبثابةالقضية  هذهتستخدم اإلدارات األخرى  يف أالوأعرب عن أمله 

  اللجنة على النحو التايل: أن يكون استنتاج ةالرئيس تاقرتح 10.5
عادة إدراج ختصيصات الشبكة الساتلية  قشت اللجنة طلب إدارة إيطاليا  "SICRAL-4-21.8E النطاق  يف  MHz 2 204,8249-2 204,2249  الوارد

  .RRB16-1/3  يف الوثيقة
  وخلصت اللجنة إىل ما يلي:

  من الدستور؛ 48املادة إىل  RRB16-1/3إدارة إيطاليا يف الوثيقة  أشارت  •
  الدستور. من 48املادة إىل اإلدارات صراحًة  أن تشريقراراً يقضي بوجوب  WRC-15اختذ املؤمتر   •

عادة إدراج ختصيصات الرتدد  ولذلك  النطاق  يف SICRAL-4-21.8Eللشبكة الساتلية قررت اللجنة أن تكلف املكتب 
MHz 2 204,8249-2 204,2249".  

  على ذلك. املوافقةومتت   11.5

بوا  6 أن وضع بش  تتخذ جلنة لوائح الراديو قراراً  غينيا اجلديدة كي تبليغ مقدم من إدارة 
لختصيصات تردد يف اخلدمة لشبكة ساتلية ذات ساتل  ند االنتهاء ع كلياً  ءكهريعمل 

  )RRB16-1/8إطالق الساتل قبل املهلة التنظيمية (الوثيقة  من
بوا غينيا  RRB16-1/8يف الوثيقة  الوارد طلبال) (SSD) دائرة اخلدمات الفضائية رئيس(السيد هنري  قدم 1.6 من إدارة 

ء كلياً يفالالزمة لوضع سواتل تعمل ملراحل ا خمتلف تفصيللصف ي وقال إن الطلباجلديدة.   هذا النوع مندار ومزا امل لكهر
ملقارنة مع ي قد طالقا النوع من اإلأن هذ فضًال عنالكيميائي،  طالقإزاء اإل طالقاإل سبوع إىل أستغرق ستة إىل مثانية أشهر 

لزمن ونظراً  .الكيميائي طالقأسبوعني يف حالة اإل لوضع ل ةالتنظيمي ملهلةالوفاء  يتسبب يف عدمقد  والذي، هلذا املأخذ املرتبط 
ذات الصلة بوضع و لنظر يف توفري بعض املرونة فيما يتعلق بتطبيق لوائح الراديااللجنة  تطلب منبوا غينيا اجلديدة فإن يف اخلدمة، 

ء كلياً  ذات ساتل لشبكة ساتلية يف اخلدمة ختصيصات الرتدد لكهر   .اخلدمة  يف  للوضع ةالتنظيمي ةاملهلالساتل قبل  إطالق يتمعندما  يعمل 
رورة ضخلص إىل  هقش املسألة ولكن يه،إىل تقرير املدير إل ، استناداً WRC-15أن املؤمتر  األذهان إىل ةالرئيس تأعاد 2.6
، عمل فريق  نة أوجل جرت على مستوىاملناقشات  ويبدو أنذلك. بتخذ أي قرار موضوعي يمل  ومن مثاملزيد من الدراسات  إجراء

ا مل  أن للجنة ا عسى  ام ال تدريوعلى الرغم من تعاطفها إزاء القضية املطروحة، فهي العامة.  من حماضر اجللساتيف أي  تظهرأل
بوا غينيا اجلديدة، ألنه ال تفعل ميكن   وال ؛ام بذلكأي أساس تنظيمي للقي متنح أي متديد دونببساطة أن  هاميكن لتلبية طلب 

  املقرتح. على النحويغري تطبيق لوائح الراديو  أن WRC لغري املؤمتر
على الرغم من  ،WRC-15ا حدث يف املؤمتر مب ةاللجنة وتذكري الرئيس املعروض علىطلب العلى  تعليقاً  ،السيد كييبقال  3.6
ء   السواتل اليت مزا لكهر  ، وليستكنولوجياً  حمايدةايل حلا يف وضعهالوائح الراديو  فإن بوا غينيا اجلديدة تهاكما وصف  كلياً تعمل 

ريخ اإل ألن حتكمأو  الوضع يف اخلدمةلتمديد فرتات  مربرات أياللجنة  لدى ريخ أؤخذ على ين أ ينبغي طالقن  وضع النه 
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ا عليه صن املواعيد املنصوص عليها يف اللوائح إال يف حاالت حمددة جداً  أن تغريكن للجنة مي والاملقرتح.  على النحويف اخلدمة 
بوا غينيا اجلديدة  ومن مث رمبا ينبغيإجراء املزيد من الدراسات حول هذا املوضوع،  هو املطلوبو  .WRC-12املؤمتر   تعرض نأإلدارة 

بشأنه الدراسات  تكونعندما  WRC املؤمتر رفع الطلب إىلإعادة  بغية ITU-R لدى القطاع ذات الصلة على جلنة الدراساتاملسألة 
  .نضجت قد

بوا غينيا اجلديدة تاليت طرح املسألةتعاطف مع ينه إ إتوالسيد قال  4.6 ء كلياً اليت ت السواتلمزا  ويدركها  لكهر  عمل 
نوات للوضع يف اخلدمة  أن مهلة سبع س يرىكييب و   تعليقات السيديتفق مع  فهومع ذلك و . كيميائياً   املطلقة السواتلملقارنة مع 

مجيع  خذعليها أن ختتار استخدام التكنولوجيات اجلديدة، ولكن  لكيإلدارات  واألمر منوط. السواتلجلميع أنواع  ةكافي
لك املواعيد على النحو تغيري تباللجنة  وليس هناك ما يربر قياماجلوانب يف االعتبار من أجل تلبية املواعيد النهائية ذات الصلة. 

  طلبها إىل املؤمتر.ب تتقدميجب أن فتلك املواعيد  رييتغ يفاملقرتح، وإذا ما رغبت أي إدارة 
بوا غينيا اجلديدة ميثل ختفيفإ بيسيالسيد قال  5.6 تجاوز والية ي هو ماو حكام لوائح الراديو، أل اً ن الطلب املقدم من إدارة 

 يستطيع وحده WRCاملؤمتر و القواعد اإلجرائية.  بوضعمن لوائح الراديو املتعلقة  12.13رقم من ال ز)الفقرة  يف يتضحاللجنة، كما 
أن تطلب إجراء  ها، وميكنإىل املؤمتر أن ترفع املسألةبوا غينيا اجلديدة  ومبقدور نوع من املرونة املطلوبة.هذا التوفري لاختاذ قرارات 

  قطاع االتصاالت الراديوية. إطار زيد من الدراسات يفامل
  املتحدثون السابقون. أبداهاالتعليقات اليت مجيع  السيدة ويلسون تأيد 6.6
بوا غينيا اجلديدة  املعروضةأن التكنولوجيا  إىل السيد سرتيليتسأشار  7.6 العديد  نطوي علىتيف الطلب املقدم من إدارة 

 ، من  وبينماذلك،  من بدالً و خارج واليتها.  يقعأن الطلب  علىاللجنة ببساطة  يرغب يف أن يقتصر ردال  ولذلك فهومن املزا
ن عرتف تلجنة أن لينبغي ، الساتل إطالقاختاذ مجيع اجلوانب يف االعتبار عند اختيار تكنولوجيا عن دارة مسؤولة اإلالواضح أن 

لضرورة   نص عليهااليت يتعليق الرتة ف واحلق هو أن –كافية الستيعاب التكنولوجيات اجلديدة الزمنية الطر األاللوائح احلالية ال توفر 
ئي إطالق جملردستة إىل مثانية أشهر  بينما يستدعي األمرثالث سنوات،  هي جمرد 49.11رقم ال  يتفق متاماً  وهو. كلياً   ساتل كهر

واصلة العمل إلدارة على ما يشجعقرار اللجنة جيب أن  يرى أنلكنه و ن، و ن السابقو اليت توصل إليها املتحدث االستنتاجاتمع 
  املطلوب. اختاذ هذا النوع من القرار وحده يستطيع WRCاملؤمتر ن  علماً ، ITU-R اهليئة املالئمة يف القطاعخالل  هذا الشأن من يف

  اللجنة على النحو التايل: يكون استنتاجأن  ةالرئيس تعرب عنها، اقرتحيف ضوء اآلراء اليت أُ و  8.6
بوا"   يلي: ، خلصت اللجنة إىل ماRRB16-1/8غينيا اجلديدة على النحو الوارد يف الوثيقة  بعد النظر يف الطلب املقدم من إدارة 

  عه؛تشجي وينبغي موضع ترحيب كفاءة استخدام الطاقة يف االتصاالت الراديويةمن  تكنولوجيات تزيد ب إن األخذ
  الراديوية؛ تصاالتتعديل لوائح الراديو لتعزيز هذه التكنولوجيات يقع ضمن والية مؤمتر عاملي خمتص لالإن 
  ن توفري املرونة أو ختفيف أحكام لوائح الراديو ال يقع ضمن والية اللجنة؛إ
  ن هذه املسألة قد تتطلب مزيداً من الدراسة يف إطار قطاع االتصاالت الراديوية.إ

بوا ملوافقة على الطلب املقدم من إدارة    "ديدة.اجل غينيا وبناًء على ذلك، فإن اللجنة ليست يف وضع يسمح هلا 
  على ذلك. املوافقةومتت   9.6
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 WRC-15 قبول طلبات تنسيق أو تبليغ بشأن شبكات ساتلية قبل دخول قرارات املؤمتر  7
ئق  النفاذ  حيز  RRB16-1/13و RRB16-1/11و RRB16-1/10وRRB16-1/9 و RRB16-1/4(الو
 RRB16-1/20و RRB16-1/19و RRB16-1/18و RRB16-1/17و RRB16-1/16و
  )RRB16-1/INFO/3و RRB16-1/INFO/2و RRB16-1/INFO/1و

ئق حول موضوع  قدمت إحدىإىل أن إدارة االحتاد الروسي  ةالرئيس تأشار  1.7  ما إذا كانع وتساءلت، قبول الطلباتالو
اللجنة  تانإذا ك أنه ،، كما نوقش سابقاً األذهانإىل  تأعادو . أم ال أن يتكلم عضو اللجنة من هذا البلد يف هذا املوضوع ينبغي

ميع أعضاء اللجنة أن يشاركوا جل عندئذ ميكن، 80إجرائية أو القرار  قاعدة من قبيلنظر يف موضوع يؤثر على مجيع اإلدارات، ت
  بشأن هذه املسألة. الذي ينتمي إليه عضو قد تقدم بطلبحىت لو كان البلد النقاش  يف

ئق املقدمة من إ إتوالسيد قال  2.7 جتأربعة  القبول هنالكبشأن  اإلداراتن من بني الو جاً آخرتومخسة  اً فضل  . فضل 
ينبغي من مث عنه. و  تحدث نيابةياللجنة  يفوجود عضو  حيرم الطرف اآلخر من فإن ذلك طرف لصاحل إذا حتدث السيد سرتيليتسف

  التعليقات. هذه السيد ماجنتاأيد و  .االحتادمن دستور  98رقم ال التمسك حرفياً بنصألعضاء اللجنة 
"بصفتهم ممثلني لدولتهم  أعضاء اللجنة ال يعمل، من الدستور 98للرقم  أنه وفقاً إىل األذهان  السيد سرتيليتس أعاد  3.7

اللجنة عن  يف ضوأن ميتنع كل ع" كما ينبغي "العضو يف االحتاد أو ملنطقة معينة، ولكن بصفتهم قوامني على مهمة دولية عمومية.
م إدارته مباشرة. أخذ الكلمة  لعدمعداد لكنه على استو مجيع اإلدارات،  قيد املناقشة تؤثر علىاملسألة و  "املشاركة يف املقررات اليت 

  أعضاء اللجنة. قي إذا رغب يف ذلك
البلدان،  ؤثر على العديد منوت امع موضع اهتمام القبولأن مسألة  خايروفالسيد و بيسيالسيد والسيد كويف رأى  4.7

  .مجيع أعضاء اللجنة امن مث ينبغي أن يتمكن من التحدث بشأو 
م  أن إىل ةالرئيس خلصت 5.7 ن بلد مشاركة أحد أعضاء اللجنة مما مينع اللجنة ال ترى  ولذلك مجيع اإلداراتاملسألة قد 
ئق. إدارته قدمتت   حدى الو

قبول ومعاجلة املكتب لطلبات  ، بشأنRRB16-1/4الوثيقة  )(SSD) اخلدمات الفضائيةدائرة  رئيس(السيد هنري  قدم 6.7
التاريخ قبل  GHz 13,65-13,4يف النطاق  التوزيع اجلديد للخدمة الثابتة الساتليةمن أجل  لوائح الراديومن  9التنسيق مبوجب املادة 

بشأن التوزيع اجلديد للخدمة الثابتة  WRC-15. كما شدد على أنه إضافة إىل نتائج املؤمتر 2017يناير  1التوزيع، وهو الفعلي لنفاذ 
قبل دخول قرارات  11و 9، فإن مسألة استالم طلبات التنسيق والتبليغ مبوجب املادتني GHz 13,65-13,4النطاق  الساتلية يف

من الوثيقة. وتتضمن  2 األخرى املدرجة حتت الفقرة حيز النفاذ، قد تكون ذات صلة بقرارات املؤمترات WRC-15 املؤمتر
، اليت نوقشت فيها املسألة وأحيلت إىل WRC-15مقتطفاً من حمضر اجللسة العامة الثالثة عشرة للمؤمتر  RRB16-1/INFO/1 الوثيقة

ا  RRB16-1/4يف الوثيقة  1امللحق  جلنة لوائح الراديو للنظر فيها. ويصف يق كتب لطلبات التنساملاملعاجلة املؤقتة اليت يضطلع 
األول بعد انتهاء املؤمتر)  (اليوم 2015 نوفمرب 28من لوائح الراديو املقدمة إىل املكتب يف  11أو التبليغ مبوجب املادة  9مبوجب املادة 

خري معاجلة بطاقات التبليغ  ورغبة يف. WRC-15ر املؤمت دثة يفاحملديدة أو اجلرتدد القبل التاريخ الفعلي لبدء نفاذ توزيعات و  عدم 
من أجل النشر يف النشرة اإلعالمية الدولية  38.9لرقم ا مبوجبأربعة أشهر  وهيعن الشبكات الساتلية واحرتام املهلة التنظيمية 

 ه املمارسة تعود إىلهذو  .1 ، بدأ املكتب معاجلة هذه الطلبات مطبقًا النهج املوصوف يف امللحق(BR IFIC) للرتددات
م األوىل امل حيث كان، WARC-ORB-88 املؤمتر  استنتاجات"مؤاتية" ويف وقت الحق  يصدر استنتاجاتكتب يف األ
  ".مشروطة "مؤاتية

ئق املقدمة و  7.7 تركيا ) و RRB16-1/16 إسرائيل (الوثيقةو  )RRB16-1/13 إدارات فرنسا (الوثيقة ومفادها أنلفت االنتباه إىل الو
 الفعلي تاريخال  يف التبليغات حبيث تعاجلاملمارسة احلالية،  ترغب يف مواصلة )RRB16-1/19وثيقة الوالسويد ( )RRB16-1/17(الوثيقة 

الكويت و  وُعماناألردن و  البحرينو اجلزائر  )RRB16-1/9 إدارات النرويج (الوثيقة ترغبيف املقابل، و . التوزيعنفاذ موعد حىت  هاستالمال
 )RRB16-1/18  لكسمربغ (الوثيقةو  )RRB16-1/11 سبانيا (الوثيقةوإ )RRB16-1/10الوثيقة ( اململكة العربية السعودية والسودانو قطر و 
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ً و  .التوزيعريخ نفاذ   يف  وإمناستالم االريخ  يفليس  ) يف معاجلة التبليغاتRRB16-1/20 واالحتاد الروسي (الوثيقة كان قرار اللجنة،  أ
  .جتهيزها  مت اليت تلك هاعلى مجيع طلبات التنسيق، مبا في هطبقين املكتب سوف أكد أ

ئق  الواردة أعضاء اللجنة إىل النظر يف احلجج ةالرئيس تدع 8.7 ايف الو   اإلدارات. اليت تقدمت 
طلبات التنسيق يف نطاقات  قبولتناول تمن لوائح الراديو  11A.9رقم ال بشأناإلجرائية  ةن القاعدإ بيسيالسيد قال  9.7

لنسبة إىل  غري يف مدارات شبكاتالتنسيق  اقتصرت علىعلى اخلدمة املقابلة، ولكن القاعدة  الرتدد اليت مل توزع بعدُ  مستقرة 
 ، وهيبعض اإلداراتإىل . وأشار 11A.9رقم الىل إ تشريالرتدد  اتنطاق يف حاشية جلدول توزيعاشرتاط التنسيق حيث أدرج  األرض
ً  أن إىل صواب، على  11A.9 رقمال يشر إىل مل GHz 13,65-13,4النطاق يف للخدمة الثابتة الساتلية ديد اجلتوزيع المن حواشي  أ

  هذا احلكم. خبصوصاإلجرائية  ومن مث ينبغي عدم تطبيق القاعدة
أن القواعد  معجوهر املشكلة، ليست  11A.9رقم العلى  تطبيق القاعدة اإلجرائيةأو عدم  قابلية تطبيقأن  إتوالسيد  رأى 10.7

معلومات  غ عنتقدمي بطاقات التبليمن نع اإلدارات ما ميهناك يف لوائح الراديو  وليس. متسقةكون تأن  بداهة واملمارسات ينبغي
 يصدرها ينبغي أنليت ا. والسؤال هو ما النتائج وهذه الطلبات مقبولةرتدد، ال توزيعاتوطلبات التنسيق قبل بدء نفاذ  النشر املسبق

القسم املاضي يف  يفاملكتب  ةعدة أمثلة على ممارس وقد وردتة. مؤاتي مأ مشروطة ةمؤاتيأم  ةمؤاتي: غري بشأن هذه الطلباتكتب امل
ليت ا لتخصيصات الرتدد مشروطةة مؤاتيكتب نتائج املمثًال حيث أصدر  WARC-92، يف أعقاب املؤمتر RRB16-1/4 من الوثيقة 5
ريخ نفاذ اها تلق ة مؤاتينتائج ال وحيث أصبحت، GHz 17,8-17,3النطاق  يف 2 اإلقليميف  ة الساتليةذاعيالتوزيع للخدمة اإلقبل 

 الغرض) أن 1994عام  (الذي نشر يف (WARC-92) 46القرار وبّني ملحق . التوزيعريخ نفاذ هذا وهو ، 2007أبريل  1من  اعتباراً 
نفاذ ريخ  هاستالمريخ ا ما يسبقعند بطاقات التبليغحل مشكلة كيفية التعامل مع  وإمنامعني  نطاقعلى اإلجراء  قصركن يمل 

  احلفاظ على املمارسة احلالية. وهو يؤيد. التوزيع
ستعرض تأن  اقرتحو لوائح الراديو.  تكون متوافقة معد وسيلة للتعامل مع املشكلة جتاللجنة أن على  نإ بيسيالسيد قال  11.7

لتصل  ت ايفرتض أ واليتلحاالت السابقة، لاملكتب  معاجلةاللجنة  إذا  و على ذلك.  ةإدار  اعرتاض أي لعدم نظراً  11A.9رقم كلها 
قاعدة  هو وضعفضل األالنهج يكون رمبا  عندئذال تغطي مجيع احلاالت،  11A.9 رقمل ةاإلجرائية املتعلق القاعدة تكان

  جديدة. إجرائية
 ة مشروطةمؤاتينتائج ب مشفوعةتبليغات بقائمة ) (SSD) دائرة اخلدمات الفضائية رئيس(السيد هنري  مقد 12.7

  .11A.9 رقمالإىل  إشارةوأورد عدة أمثلة على هذه النتائج حيث مل يكن هناك أي  )RRB16-1/INFO/2 (الوثيقة
يف  يكن ومل، قائمة. هناك ممارسة WRC-15كان يف املؤمتر   بني اإلدارات، كما منقسم اآلنأن الرأي  السيد كييبالحظ  13.7

أشهر  لالستالم بعد ستة تحديد موعدب، توفيقيحل  التوصل إىل، ولكن رمبا ميكن التبليغاتنع املكتب من تلقي ما ميلوائح الراديو 
االعتبار الشواغل اليت  لتأخذ يف 11A.9 قمر ل ةاإلجرائية املتعلق تطويع القاعدةأحد النهج املمكنة  وقد يكونكل مؤمتر مثًال.   من

ا ر   إدارة االحتاد الروسي. أ
تمكن من التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن هذه املسألة. يمل  WRC-15املؤمتر أن  إىل األذهان السيد سرتيليتس أعاد 14.7

بعض  يكن ومل، GHz 13,65-13,4على نطاق الرتدد  11A.9 رقمل ةاإلجرائية املتعلق ال تنطبق القاعدةتنظيمية، النظر المن وجهة و 
من لوائح الراديو،  4 للمادة وفقاً و لتوضيح هذه املمارسة.  قاعدة إجرائيةأن يكون هناك  وينبغيمارسة املكتب. مبعلم  علىاإلدارات 

. ومن 4.4 وجب البندمبالرتدد وغريه من األحكام، واالستثناء الوحيد هو  اتجدول توزيع متوافقة مع التخصيصات أن تكون يتعني
ولكن طلبات التنسيق  ،يتلقاهاسبق اليت املالنشر معلومات كبري من العدد الجتهيز يف  املضي قدماً  ضرورةاملكتب  يرى املفهوم أن

-RRB16 من الوثيقة 2القسم  هو مبني يف ، كماألمر معنية قد تكونمن اخلدمات األخرى  كبريةجمموعة  وهناك مسألة أخرى. 
اممارس وأي، 1/4 دعيم تبد من  املؤمتر، ال أثناءدير املأشار  وكماأخرى أمر غري مقبول.  حساب خدمة على أن حتايب ة من شأ

  واضحة.  حكام تنظيمية االستثمارات
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توزيع جديد للخدمة الثابتة نطبق على تال  11A.9 رقمل ةاإلجرائية املتعلق القاعدةأن  على السيدة ويلسون توافق 15.7
ريخ االستالم.  حبسب ترتيب يف املعاملةاملبدأ العام  احرتمت ممارسة املكتبفإن . ومع ذلك GHz 13,65-13,4النطاق  يفالساتلية 

ا مل تسمع أي حجة قوية  رها نقطة ال ويف ضوءهذه املمارسة.  لصاحل التخلي عنوقالت إ بيئة  اجة إىلبشأن احلدير املاليت أ
  .املمارسة احلالية من الضروري احلفاظ على أن رأتتنظيمية مستقرة جلذب االستثمار، 

لنهج الواجب  طرفان متناقضانهناك  املديرقال  16.7 أن يرضي  ن شأنهم وسطاً  نه ال يرى حالً إ وأضاف. اتباعهفيما يتعلق 
  أو ال يرضي الطرفني على حد سواء.

  املقدمة.  للمعلومات ةالوقت لدراسة كامل مبا يوفرقرار اللجنة إىل االجتماع القادم  واقرتح إرجاءمع املدير  السيد بن محادفق تا 17.7
قفني حنو حل تقريب املو مل ضئيل يف واألمتقابلني،  طرفنين املدير قد أشار حبق إىل أن هناك إ السيد خايروفقال  18.7
 وقد ن.اليقني اآل إىل اجةحبمن الشبكات  ألن عدداً  ذلك جيل القرار، جدوى منال و املكتب،  أن تساعداللجنة  وعلى. وسط

املمارسة احلالية و . لالستجابةدارات الكثري من الوقت اإل مما يعطي، WRC-12يف أعقاب املؤمتر  بشأن النطاقاتبدأت الدراسات 
وقال إنه دلة. مع  جديدة أوإجرائية قاعدة  تعتمداللجنة أن  تعني علىي ، ولكن ملزيد من الوضوحمنذ أكثر من عشرين عاماً  قائمة
  رجعي يف قرارات املكتب. أثر يكون هناك أي الاحلفاظ على املمارسة القائمة حبيث  يؤيد

غ تنسيق أو التبليطلبات ال ملعاجلة إجرائية حالياً  ليس هنالك من قاعدةعلى أن  متفقن اجلميع إ السيد سرتيليتسقال  19.7
 تنطبقاملوجودة  اإلجرائية القاعدةو . WRC-15 قرارات املؤمتر بدء نفاذ قبل GHz 13,65-13,4النطاق عن الشبكات الساتلية يف 

كتب املواضح أن ال ليس من، )RRB16-1/11(الوثيقة  إسبانياإدارة  ومنهاكما أشار العديد من اإلدارات، و على حالة خمتلفة. 
 معرض  يفو . وعالوة على ذلك، بشأن النطاق قيد النظر 9سبق وطلبات التنسيق على أساس املادة امل معلومات النشرسيقبل 

لذلك كان من املستحيل  ،األقاليمدعم بصفة عامة من مجيع الأي منها يلق  مل ظر يف ثالثة نطاقات تردد خمتلفة،التحضري للمؤمتر، نُ 
بات نشر طلأن يأن يفحص املكتب و  ينبغيوسط التايل: الل احلاقرتح من مث . و WRC-15 سيتخذه املؤمتر القرار الذي استباق

 حىت الواردةنسيق تحليل طلبات التبكتب امل ويقوم. معهاالتنسيق  يتعني إجراءاإلدارات اليت  حيدد، و اليت يتلقاهاالتنسيق 
ريخ االستالم، هذه الكل   ويعطي ،املقدمة اجلديدة يف االعتبار الطلبات آخذاً ، 2017 يناير 1 . 2017  يناير  1 أيطلبات نفس 
  يق.التنس  فرصة لبدء إجراءاتال يتوفر هلا على األقلالتاريخ  هذاطلبات التنسيق قبل بقدم تتاإلدارات اليت و 

لشفافية، وحرصاً على اسنوات دون أي رد فعل سليب. طوال أن املكتب قد طبق املمارسة احلالية  السيد ماجنتاالحظ  20.7
خيار  و مبثابةه النهج الذي يقرتحه السيد سرتيليتسو هذه املمارسة.  بشأنإجرائية  قاعدةعداد كتب امل أن تكلفغي للجنة ينب

  مؤقت.  إلجراء
ألن  ذلكسبق وطلبات التنسيق، امل معلومات النشرمن لوائح الراديو،  9، على أساس املادة يقبل ن املكتبإ املديرقال  21.7
  .التبليغات  رفض هذهإىل كتب امل ما يدعو 9هناك يف املادة  ليس

قوق احل ساويت يتمتع حبقوق متساوية مبوجب لوائح الراديو، وشدد على ضرورة احلفاظ على الكلن إ إتوالسيد قال  22.7
  إجرائية.  قاعدةأي   يف

حل  ولكن من احلكمة ،ة لتوزيع جديداحلالة العام تشمل إجرائيةقاعدة  حبذا لو أمكن وضع السيدة ويلسون تقال  23.7
اخلاصة  يف ضوء مصلحتها ةعامال القاعدة فحص إىلاإلدارات  قد تلجأ ، وإالأوالً  GHz 13,65-13,4للنطاق ددة احملقضية ال
الوافد أولوية  ضاً علىاحلفاظ أي ت ضرورةقوق وأضافاحل تساوي احلفاظ على بشأن إتومع السيد  توافقا إقضية حمددة. وقالت  يف

  .)أوالً   دمخيُ  يت أوالً من األول (
ساواة بني امل ةضرور . ووافق على واملقبلةتعامل مع القضا الراهنة تاإلجرائية جيب أن  القاعدةن إ بيسيالسيد قال  24.7

موضوع  9  ب املادةمبوج القبولمن شأنه حتقيق هذه املساواة. وينبغي أن يكون  التبليغاتأن حتديد موعد الستالم  ورأىاإلدارات 
املؤمتر  ن يتخذأ إرسال معلومات النشر املسبق قبلو . على حدة قاعدة منفصلة أو ينبغي أن يتم التعامل معه على أساس كل حالة

  و.الرادي  مع لوائح ةغري متوافقإلدارات قادرة على تقدمي طلبات تنسيق ا أال تكون ينبغيإذ من أشكال املضاربة،  شكالً ميثل  قراراً 
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ملادة تن اللجنة إ سرتيليتس السيد قال 25.7  فهو ممنوعاً يس ن ما لأاملدير  فقد رأى. 9واجه معضلة فلسفية فيما يتعلق 
ممارسة املكتب موضع تساؤل.  ت، كانWRC-15 املؤمتر يفو ممنوع.  ما ليس مسموحاً به فهواملقابل:  فيتخذ املوقفهو أما  مسموح.

من لوائح  4من املادة  4.4  البند عداالرتدد ( اتجدول توزيع مبا خيالفتقدمي طلبات التنسيق  ا ميكنهاإإلدارات لاللجنة  تإذا قالف
من  ولعللطيف. ا امليسورة من حجزاإلدارات  التوزيع ميكن بدء نفاذ التبليغات قبلتلقي  إذ إن .اتدار قد تضلل اإل االراديو) فإ

  املاضي.  يف ة مشروطةمؤاتيإدارات استفادت من نتائج  عن فصيالً أمثلة أكثر تاملفيد الوقوف على 
يق لوائح الراديو، تطب هي املكتب اليت يتبعها مارسةواملجديدة.  يسعه أن يبتكر لوائحإىل أن املكتب ال  املديرأشار  26.7

  .11  املادة ومسألة القبول تُبحث يف إطار. 9املادة  تبليغاً مبوجبرفض ي أنكتب يسع امل الو 
 ىل وضعالواقع إ يف تؤديحترتم املمارسة احلالية قد  الجديدة  إجرائية قاعدة فأيدير. امل ما قاله إتوالسيد  أيد 27.7
  .ةجديد الئحة
ومن الواضح . WRC-15عكس املناقشات اليت جرت يف املؤمتر ياللجنة  إطارن تبادل وجهات النظر يف إ السيد هوانقال  28.7
. ومع ذلك تصرف املكتب بروح GHz 13,65-13,4تنطبق على نطاق الرتدد   ال 11A.9رقم ل ةاإلجرائية املتعلق القاعدةأن 
رتحها املدير اليت اق القاعدةإجرائية على غرار  قاعدة وقال إنه يؤيد وضع. ة مشروطةمؤاتينتائج  وأصدرمن تلك القاعدة  3.3 البند

  .RRB16-1/4 الوثيقةيف  1يف امللحق 
فإن  من مثو . مسبقاً قواعد الميكن أن يتحقق إال إذا وضعت  ال ضروري إال أنه النفاذ املنصفن إ بيسي السيدقال  29.7

يت أوالً  اً تستند أساس الوضعها ينبغي أ املزمعاإلجرائية  القاعدة   .دم أوالً خيُ  على مبدأ من 
 RRB16-1/INFO/3  الوثيقة) (SSD) دائرة اخلدمات الفضائية رئيس(السيد هنري  قدم استجابة لطلب السيد سرتيليتس،و  30.7
ريخ  ياملؤمتر ذ ريخ اليوم األخري من مع حتديد، ة مشروطةمؤاتينتائج ب حظيتتوي على قائمة من األمثلة على تبليغات اليت حت الصلة و

ريخ بدء نفاذ  والتنسيق استالم معلومات النشر املسبق بعض، العلى  11A.9رقم ل ئية املتعلقةاإلجرا القاعدة وقد طبقت .التوزيعو
هم بعض وقالواملشغل،  دارةاسم اإل أيضاً  أوردتمن تلك القاعدة. وأضاف املدير أن القائمة  3.3البند روح ب عومل البعض اآلخرحني   يف
م مل يكونوا على علم WRC-15 املؤمتر يف   املكتب. مارسةمب إ

خذ ؤ ت نومن مث ال وسيلة أل، النفاذمل تدخل حيز  لنطاقاتإجراءات تنسيق ليس هنالك من  السيد سرتيليتسقال  31.7
يتعلق  فيما 2017 يناير 1ن م ، اعتباراً املرتبة األوليةالثانوية إىل  املرتبة من سوف ترتقيخدمة األحباث الفضائية، اليت احلسبان  يف

  .لتوزيع اجلديد للخدمة الثابتة الساتلية
. وقد WRC-15املؤمتر  اليت أضافها A161.5 احلاشية اجلديدةالشاغل قد أخذ يف احلسبان يف أن هذا  املدير أوضح 32.7

ليها املكتب فيما يتعلق توصل إيمع لوائح الراديو، ولكن النتائج اليت  من توافقهافحص املكتب مجيع اتفاقات التنسيق للتحقق 
  تنظيمي. أثرأي ليس هلا تنسيق الطلبات 

دول ج ختالفاليت  التبليغاترفض  صالحية ،من لوائح الراديو 31.11رقم ال مبوجب ،إن املكتب لديه بيسيالسيد قال  33.7
لتايل، يلزم تناول جممل مسألة . التبليغاتهذه  برفضسمح تمن لوائح الراديو ال  9الرتدد، ولكن املادة  اتنطاق توزيع بول قو

  التنسيق. طلبات
دخول التوزيع بل تبليغات املقدمة قال بشأن قبولإجرائية  بوضع قاعدةكتب املاللجنة  تكلف أن ضرورة ةالرئيس تاقرتح 34.7
  .RRB16-1/4الوثيقة  يف 1 على أساس املمارسة احلالية املبينة يف امللحق وذلك نفاذ،ال حيز

 GHz 13,65-13,4 لنطاقا منظورعامة من  إجرائية قاعدةل قد تستجيب اإلداراتألن  هاقلقعن  السيدة ويلسون تأعرب 35.7
  .احملدد بشأن هذا النطاق أوالً  البتقد يكون من األفضل و القاعدة. هذه اعتماد  يتعذر معه، مما حتديداً 
  .ئيةجرااإل للقاعدةسابقة بذلك كل تش ا، فإالنطاق احملددبشأن  قراراً  اللجنة أوالً  تإذا اعتمد بيسيالسيد قال  36.7
  .ةه الرئيستإجرائية، على النحو الذي اقرتحبوضع قاعدة كتب امل إنه يؤيد تكليف إتوالسيد  قال 37.7
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  .قاعدةال الفرصة للتعليق على مشروع هاكون لديي، ألن اإلدارات سةاقرتاح الرئيس السيد سرتيليتس أيد 38.7
 ولكنه. 2017 عام قبلاللجنة إىل قرار  أال تتوصلخشي ولكنه السيدة ويلسون،  أبدتهالتعليق الذي  السيد كويفأيد  39.7

  هو رأي األغلبية. ذلكإذا كان  ةاقرتاح الرئيس مستعد لقبول
 هو زرعنة دور اللج وقال إناالستعجال يف التوصل إىل قرار.  أن مثة ما يدعو إىل املدير، رأى السيد كويفعلى غرار  40.7

  فرتة عدم اليقني. طالت إجرائية قاعدةعتماد ال طال الوقت. وكلما عدم اليقنياليقني وليس 
اختاذ قرار يف هذا االجتماع ولكن ينبغي أن تفعل ذلك  أن تتمكن اللجنة منيبدو من املستحيل  ةالرئيس تقال 41.7
  املقبل. ااجتماعه يف

نللمكتب ينبغي السيد كييبقال  42.7  1 طلبات التنسيق كما هو موضح يف امللحق معاجلةمواصلة  ،ذلك ، إ
  .RRB16-1/4 الوثيقة يف

رائية إجقاعدة اعتماد أم مل تتمكن من اللجنة سواء متكنت  وأضافتمع السيد كييب،  السيدة ويلسون توافق 43.7
  .GHz 13,65-13,4لنطاق  يف أي حال اختاذ قرار فيما يتعلق ينبغي هلااملقبل،  ااجتماعه يف

هذه  يف التبليغاتجهيز تب فيما يتعلقللمكتب  تكليفأي تضمني عن أن متتنع للجنة ينبغي  السيد سرتيليتسقال  44.7
  اإلجرائية. القاعدة وضعاحلياد يف  ذلك أن ينال من من شأنإذ األثناء، 

 فإنهاحلالية،  ةارستطبيق املممن كتب اململ متنع  إن اللجنة، إىل أن السيدة ويلسون وأيدته يف ذلك، بيسيالسيد  أشار 45.7
  كما كان من قبل.  العمل واصليس

  اللجنة على النحو التايل: أن يكون استنتاج ةالرئيس تاقرتح 46.7
ئق " وتلك  )INFO/3و INFO/2و INFO/1و RRB16-1/4نظرت اللجنة بشكل مستفيض يف املسامهات املقدمة من املكتب (الو

ئق    ).20و 19و 18و 17و 16و 13و 11و 10و RRB16-1/9املقدمة من اإلدارات (الو
  املعين.  ال تنطبق على نطاق الرتدد 11A.9بشأن الرقم  (ROP)اعتربت اللجنة أن القواعد اإلجرائية 

لشبكات الساتلية  ،ومع ذلك، الحظت اللجنة أن املمارسة اليت تقوم اإلدارات مبوجبها بتقدمي معلومات النشر املسبق فيما يتعلق 
نتظام منذلوا الرتدد غري املوزعة بعد يف أمداءمبا يف ذلك  اية املؤمتر بستة أشهر، ُتستعمل  سواء  1988 امع ئح الراديو، قبل 

لرقم  فيما لقاعدة اإلجرائية املتعلقة  ذه القاعدة النطاقات مأ 11A.9خيص نطاقات الرتدد املشمولة    اإلجرائية. غري املشمولة 
  من هذه القاعدة اإلجرائية. 3.3 البند الحظت اللجنة أيضاً أن املكتب تصرف يف هذه احلاالت وفقاً لروح

  الراديو. من لوائح 6.9 املساواة يف معاملة طلب التنسيق مضمونة على النحو املبني يف القاعدة اإلجرائية بشأن الرقمإن 
ت.   اعتربت اللجنة أن هذه املمارسة راسخة ومل تثر أي صعو

  يلي:أعاله، قررت اللجنة ما الواردة واستناداً إىل النتائج 
عداد مشروع قاعدة إجرائية جديدة بشأن قبول بطاقات التبليغ املقدمة إىل املكتب قبل التاريخ الفعلي لبدء نفاذ  تكليف املكتب 

  بعد اعتماد قرار صادر عن مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية؛ما توزيع تردد 
اعتماده  وسيُنظر يف RRB16-1/4الوثيقة يف  1 املبينة يف امللحق أن يستند مشروع القاعدة اإلجرائية اجلديدة إىل املمارسة احلالية

  للجنة.  االجتماع الثاين والسبعني يف
  على ذلك. املوافقةمتت و  47.7
 ات تنسيق لشبكات ساتلية تلقاهاطلبب علماً اللجنة  )(SSD) دائرة اخلدمات الفضائية رئيس(السيد هنري  أحاط 48.7
ريخ استالم تبليغات طلبت 2015نوفمرب  27يف  كتب من إدارة السويدامل ...   (CR/C)طلبات التنسيق  من املكتب أن "يعترب 
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ريخ ميكن أن يستلم فيه املكتب طلبات التنسيق مع  أقرب موعد  فإنة، املمارسة احلالي مشروطة". ومبوجبة مؤاتينتيجة أبكر 
 ورد خمتوم على أنهمن السويد  الوارد الطلب الفعلي ولكن، 2015نوفمرب  28 مشروطة هوة مؤاتيعطي نتيجة تللجنة أن ميكن فيه 

. ةمؤاتيغري ب نتيجة كتامل يعطي فيه، وهو التاريخ الذي مبوجب القاعدة اإلجرائية بشأن قبول بطاقات التبليغ 2015 نوفمرب 27 يف
  .له يستجيبكتب كيف امل ومن مث ال يدريالطلب غري عادي  وهذا
  إجرائية. قاعدةجنة اللتعتمد مبجرد أن سوف حتل املشكلة  إن السيدة ويلسونو بيسيالسيد و السيد سرتيليتسقال  49.7
ستعرض املسألة عندما ي، وسوف 2015نوفمرب  28 اه يفتلق على أنهطلب السويد  سينظر يفاملكتب  إن املديرقال  50.7

  اإلجرائية. القاعدةبشأن  قراراً  تتخذ اللجنة

 كتنيلغاء ختصيصات الرتدد للشبصدار قرار من جلنة لوائح الراديو الست من املكتب طلب 8
ئق   من لوائح 6.13مبوجب الرقم  MCS-1و ACS-1الساتليتني    RRB16-1/6الراديو (الو

  )RRB16-1/DELAYED/4و RRB16-1/DELAYED/3و
س  قدم 1.8 الوثيقة  )(SSD/SPR) الفضائية(رئيس شعبة النشر والتسجيل للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات السيد ما

RRB16-1/6  لشبكتني الساتليتني ا يلتمس من اللجنة أن تلغي ختصيصاتكتب املاليت حتتوي على طلب منACS-1 وMCS-1 
-RRB16و RRB16-1/DELAYED/3الوثيقتني  يف ينمتأخر  تبليغنيإىل  من لوائح الراديو. ولفت االنتباه أيضاً  6.13مبوجب الرقم 

1/DELAYED/4أن املكتب مل يكن لديه الوقت لتحليل املعلومات  ومبا. 2016فرباير  2و 1على التوايل يومي  امها املكتب، تلق
ذا هجراء كتب امل اللجنة كلفتأن هو  للمضي قدماً مكنة امل فقد يكون أحد السبل RRB16-1/DELAYED/4 الواردة يف الوثيقة

  .والسبعني الثايناللجنة  اجتماعإىل  املسألةالنظر يف  وإرجاءالتحليل 
اليت  الطلبات نإاجتماعات االحتاد، تقدمي الطلبات إىل مارسة اليت حتكم امللقواعد و افهم ي حسبما ،السيد ماجنتاقال  2.8
 يناملتأخر  لتبليغنيا ينبغي للجنة أن تنظر يف االجتماع. ولذا تساءل ما إذا كان لذلك بدء اجتماع ما تعترب غري مقبولةبعد  ترد
  قيد املناقشة. املسألةألغراض  RRB16-1/DELAYED/4و RRB16-1/DELAYED/3الوثيقتني  يف

وثيقة إعالمية.  مبثابة RRB16-1/DELAYED/3تنظر يف الوثيقة لفعل على أن  تإىل أن اللجنة قد وافق ةالرئيس تأشار  3.8
 .احلايل اليت وردت يف اليوم الثاين من االجتماع، RRB16-1/DELAYED/4وثيقة ال تنظر يفال  مأ ت ستنظرمل تقرر بعد ما إذا كانو 
يقد و   بشأن إجراءأي  تخذيأن املكتب لن  ، على أن يكون مفهوماً ها الثاين والسبعنياملسألة برمتها إىل اجتماع إرجاءاللجنة  تر

  يف هذه األثناء. تنياملعني تنيالشبك
ت اليت أجريت مبوجبعلى  بناءً  ه، إذقلقعن  السيد سرتيليتسأعرب  4.8 اللجنة  طلباً إىل، أعد املكتب 6.13رقم ال التحر
بعد و هر. واآلن أش طوال بضعةإىل اإلدارة  اتأي رد يف وقت مناسب من اإلدارة املعنية على الرغم من إرسال تذكري  بشأنه تلقيمل 

) RRB16-1/DELAYED/3 قة(الوثي أحدمها متأخرين،تتلقى هذه اللجنة تبليغني إىل اللجنة،  تنياملعني تنيطلب إلغاء الشبك تقدمي
قيد النظر لرتدد ختصيصات ا وضعال يتضمن أي دليل على  ه، ولكنةال يطلب من اللجنة إلغاء الشبكأاملكتب ببساطة يطلب من 
على  ابين قراراأن تة جيب على اللجنإذ إىل االجتماع املقبل.  املسألة املعروضةلتأجيل النظر يف  ال يرى مربراً  ولذا فإنه. يف اخلدمة
ئق  اإلدارات  تقدمميكن أن ت يثحبيشكل سابقة خطرية  ذلك يف بداية االجتماع، وإال فإن أعماهلاجدول  املدرجة رمسيًا يفالو

مه بغية إرجاء البنود ةمتأخر دوماً بطلبات    الحق. اجتماعإىل  6.13 رقملتتعلق اليت و  االيت 
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 RRB16-1/6 على الوثيقتني بناءً ، و السيد سرتيليتس دواعي قلقإىل حد كبري يشاطر نه إ إتوالسيد قال  5.8
ا بنفسه  اليتاملزيد من البحوث  ولكنأي سبب لعدم إلغاء ختصيصات الرتدد املعنية.  ما كان لريى RRB16-1/DELAYED/3و قام 

ن قرار إىل ابه اآلن  حدت  احلالة يف ولذلك فإن أفضل السبل للمضي قدماً  .قائمقد يعين إلغاء نظام  ًا من هذا القبيلالعتقاد 
  الثاين والسبعني. املسألة إىل اجتماع اللجنة الراهنة هو إرجاء

ينادي  وهو ،عدم إلغاء الشبكات اليت قد تكون موجودة حقاً يف  إتورغبة السيد  نه يشاطر متاماً إ السيد سرتيليتسقال  6.8
من أجل التأكد من أن مجيع املعلومات ذات الصلة متاحة  – إذا لزم األمر إرجاء املسائلمبا يف ذلك  –وات ختاذ خطدومًا 
ئق املعروضة على اللجنة، وحىت املعلومات واستناداً  شبكات. ومع ذلك، أي لغاءقرارات  أن تتخذقبل  للجنة  لواردةا إىل الو
يف  مبا  -  أن تبين أي قرار يسعهااملعنية، واللجنة ال  النطاقاتال يرى أي دليل على استخدام ، فإنه RRB16-1/DELAYED/4  الوثيقة  يف

-INSAT ولذلك، وعلى غرار حالة الشبكة. عاملهناك نظام  رمبانه غامض  احتمالعلى  – يف املسألةذلك قرار إرجاء النظر 
ئق املعروضة عليه ءً بنا، ينبغي للجنة اختاذ قرار يف اجتماع اللجنة السبعني (55)2 دوماً  هادارة املعنية ميكنن اإل علماً ، اعلى الو

  معه. مل تتفقهذا القرار إذا  إعادة النظر يفللجنة ا أن تطلب من
 ملسألة املعروضةاطلبه خبصوص  عليه إرجاء بناءً املكتب  الذي يقرتحساس األدقة ال ما هو على وجه السيد كييب تساءل 7.8

  ها الثاين والسبعني.اجتماع إىلاللجنة  علىاآلن 
 RRB16-1/DELAYED/3الوثيقتني  كلتا  املتأخرة (وردت التبليغات قبولخماوفه السابقة بشأن  ماجنتا السيدأكد  8.8
تتناول  يف الطريقة اليت ومتسقة ةاللجنة واضحتكون أن  ضرورة االجتماع احلايل)، وشدد على بدءبعد  RRB16-1/DELAYED/4و
  املتأخرة. التبليغات ا

يز ميمن القواعد اإلجرائية، الذي  Cيف اجلزء  الواردةأساليب عمل اللجنة من  6.1البند  االنتباه إىل السيد بن محادلفت  9.8
بليغات املتأخرة غري املتعلقة والت اللجنة املعتمد الجتماع عمالاألبنود مدرجة يف جدول باملتأخرة اليت تتعلق  التبليغاتبوضوح بني 

ئق معلومات النظر فيها مبثابة، ميكن للجنة أن توافق على لفئة األوىل. وفيما يتعلق ا لفئة الثانية فيتعني أن تعلق فيما ي ، أماو
  .للجنة التايلجتماع االجدول أعمال  تدرج يف

 C اجلزءمن  6.1 لبندابوضوح يف  وحمددةاملتأخرة" راسخة اآلن  ليغاتالتبممارسة اللجنة بشأن " إن سرتيليتس السيدقال  10.8
على  ينطبق إال  ة" الاملتأخر  التبليغاتمفهوم "فإن  اللجنة، يف املعمول به األسلوب وحبسبيف الواقع، و القواعد اإلجرائية.  يف

لفعل  التبليغات لبنود املدرجة  اللجنة  اليت تنظر فيهاة املتأخرة الوحيد التبليغات ألن هذه هيجدول أعمال اللجنة،  يفاملتعلقة 
النهج املنصوص و عادية.  تبليغات مبثابةجدول أعمال االجتماع التايل  يف تلقائياً  تدرج متأخرة أخرى تبليغات أياجتماع ما، و يف 

 ةرئيسالوسون السيدة ويلود ماجنتا السي تعليقاتعلى  . ورداً هعدم تغيري  وينبغي يعمل على ما يرام Cاجلزء  يف 6.1البند عليه يف 
 ليغ متأخر ورد أثناءتب تنظر يف لكي بشأنه إىل استنتاجاللجنة  سبق أن توصلتبشأن إمكانية إعادة فتح النقاش حول موضوع 

 ئقمبثابة واملتأخرة  حيث أشري إىل إمكانية قبول التبليغات Cاجلزء  يف 6.1تناوله البند ن مثل هذا االحتمال ، قال إاالجتماع
 لتبليغات يتعلقغة كل االحتماالت املمكنة فيما االصي تلك مشلتيف الواقع، و عضاء اللجنة". أعلى ذلك  وافقمعلومات "إذا 

  اإلجرائية. القواعد من Cاجلزء  يف 6.1البند حاجة لتعديل  ومن مث ال، ةتأخر امل
  على ذلك. املوافقةمتت و  11.8
 بشأن تشغيل أو عدم تشغيلبعض الشكوك  مثة أن، ومبا RRB16-1/DELAYED/4يف ضوء الوثيقة  ،ةالرئيس تاقرتح 12.8

، الثاين والسبعنياجتماعها  إىل املسألةالنظر يف  إرجاءاللجنة على  توافق أنقيد النظر،  املسألةختصيصات الرتدد يف  يفنظام ساتلي 
، كويف السيد دهأي كما ،االقرتاح هذا السيد ماجنتاو إتوالسيد  وأيد ثناء.دراسة املسألة يف هذه األ مواصلة كتبمن املطلب وأن ت

 شفتكتُ على عناصر مل  تاحة يف لغة واحدة فقط، قد حتتوي أيضاً امل، RRB16-1/DELAYED/3 الضخمة الذي أضاف أن الوثيقة
  على هذه املسألة. أثر بعد هلا
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ً  وكرر قوله إن. ةاقرتاح الرئيس إزاء حتفظاتعن  السيد سرتيليتسأعرب  13.8 ئق املعروضة على االج أ تماع احلايل من الو
إىل  املسألة النظر يف ما يربر إرجاءال يرى ومن مث فهو ، وضعت يف اخلدمةاملعنية قد  التخصيصاتيشري إىل أن  مايتضمن   ال

، ر فيه الحقاً يستوجب إعادة النظ اً اللجنة قرار  تا اختذإذفيشكل سابقة خطرية. بل إن إرجاء املسألة . االجتماع الثاين والسبعني
  ذلك. فليكن
  النحو التايل: أن يكون استنتاجها علىاللجنة على  توافقتعليقات أخرى،  ويف غياب أي 14.8

لوثيقة " كتني لغاء ختصيصات الرتدد للشبدار قرار من اللجنة استصاليت طلب فيها املكتب  RRB16-1/6أخذت اللجنة علمًا 
  الراديو. من لوائح 6.13وفقاً للرقم  MCS-1و ACS-1الساتليتني 

كوثيقيت معلومات وخلصت إىل أن املعلومات RRB16-1/DELAYED/4 و RRB16-1/DELAYED/3نظرت اللجنة يف الوثيقتني 
  الشأن. هذايف زيد من الدراسة ملا جراء املكتب قيام تستدعي RRB16-1/DELAYED/4 الواردة يف الوثيقة

  أعربت اللجنة عن أسفها لتلقي هذه املعلومات يف هذه املرحلة املتأخرة.
  "النظر يف املسألة إىل اجتماعها املقبل. إرجاءوقررت اللجنة 

  )CCRR/54و CCRR/53الرسالتان املعممتان و  RRB16-1/7 يقةالقواعد اإلجرائية (الوث  9
عملية  ويفاملناقشة  املشاركة يف ميكنهممجيع أعضاء اللجنة  أن، اً اللجنة سابق حسبما اتفقت، إىل األذهان ةالرئيس تأعاد 1.9

ا مإدار تقدمت حىت لو ةاملعدلاجلديدة أو مشروع القواعد اإلجرائية  اختاذ القرار بشأن طابع ذو وضوع ملاألن  ذلك ،بطلب بشأ
ا رتبط مباشرة مبصاحل أي إدارةي أنه ال يعترب ومن مثهم عضوية االحتاد برمتها، يعام    .بذا

اإلجرائية املتعلقة بطريقة حساب احتمال حدوث تداخل ضار بني الشبكات الفضائية (نسب املوجة  القواعدتعديل مشروع 
لرسالة ، واRRB16-1/7(الوثيقة  من القواعد اإلجرائية B3، القسم Bالواردة يف اجلزء  )"C/I"احلاملة إىل التداخل 

  )CCRR/53املعممة 
، CCRR/53 الرسالة املعممةيف املعدلة الوارد اإلجرائية  القاعدةينوي املشاركة يف مناقشة مشروع  النه إ إتوالسيد قال  2.9

نية    .يهتعليقات علبقدمت تلنظر إىل أن اإلدارة اليا
 98 لرقما يف النصوص األساسية لالحتاد، مبا يف ذلك ليس هنالكاللجنة،  سبق أن ذكرت، كما السيد سرتيليتسقال  3.9

ئية، حىت ، مثل القواعد اإلجرامن املشاركة يف مناقشات اللجنة بشأن املسائل ذات الطابع العام إتوالسيد  ما مينع، من الدستور
  قفه.لنظر يف مو ا إتوالسيد يف أن يعيد  . وأعرب عن أملهتقدم بطلب يف ذلك الشأن الذي ينتمي إليهبلد الكان  لو

  لك.ذينبغي احرتام عدم املشاركة،  إتو إذا قرر السيد تقال امع السيد سرتيليتس، لكنه ةرئيسال اتفقت 4.9
مشروع تعديل  )(SSD/SSC) دائرة اخلدمات الفضائيةشعبة تنسيق األنظمة الفضائية/ (رئيسالسيد ساكاموتو قدم  5.9

إىل مدير مكتب االتصاالت  استيضاح ُوّجهاستجابة لطلب  الذي أعد، CCRR/53 اإلجرائية الواردة يف الرسالة املعممة القاعدة
مشروع النص فإن ، يف الرسالة املعممة 1يف اجلزء التمهيدي من امللحق ). وكما جاء 4A/669لوثيقة ا يف 15الراديوية (امللحق 

دة توضيح القواعد.اإىل ج 4Aالعمل  فرقةها تتضمن توضيحات قدمي ة ومل تغري هذه التعديالت املقرتح نب عناصر إضافية لز
اعدة املعدلة، إذا متت الق تدخل واقرتح أن القاعدة الطريقة اليت استخدمها املكتب وإمنا اقتصرت على توضيح وصف الطريقة. يف

االنتباه إىل التعليقات لفت ا مثمباشرة بعد االجتماع احلايل.  النفاذ، حيز هااملوافقة علي وردت يف  ت إدارات، كماس اليت تقدمت 
ن وتقدمت .املفهومذا تعليق  ي) 2ميامنار (امللحق  . ومل تتقدمRRB16-1/7يف الوثيقة  7-2 امللحقات بعدد ) 3(امللحق  اليا

ا القاعدة، رأى املكتب  يف 3رفق امل الصياغية يفالتعديالت  من ذروة القدرة ل الدنياقيمة الاستخدام  أيضاً  تاقرتح ا، ولكنهةمقبولأ
 ت، وخلص2015 اجتماعها يف يونيو يف مماثالً  اقرتاحاً  4A ت فرقة العملقشو ساب. احل، ألغراض القيمة العظمىمن  ، بدالً الغالفية

ضرورة إيالء  )4لحق (امل املكسيك واقرتحت .الطريقة القائمةح يتوض أن تقتصر علىجيب  القاعدةمشروع  يفإىل أن التغيريات 
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من  8 يف التذييل 3.2.2إىل جدول االستقطاب وعامل عزل االستقطاب وفق الشروط املشار إليها يف البند  شارةاالهتمام إىل اإل
شبكة.  لاالستقطاب خيضع ملوافقة اإلدارات املسؤولة عن ك عزل إىل أن النظر يف عامل هذا الصددولكنه أشار يف لوائح الراديو؛ 
ت املستخدمة يف منهجية احلساب متحفظةالوامش أو اهلن  املكسيك أيضاً  تعلقو هذا االقرتاح.  4A العمل ومل تناقش فرقة  سو

صياغية ، واقرتحت تعديالت املعدلة ) مشروع القاعدة5 أيدت فرنسا (امللحقو . له وجودال تشري إىل تداخل ضار حيث  وقد، جداً 
 ا أن يتمهقبل تعديلينبغي  إنه ) على مشروع تعديل القاعدة قائالً 6 اعرتض االحتاد الروسي (امللحقو نسي. على النص الفر تقتصر 

الصني (امللحق وتقدمت  .4Aا فرقة العمل االعتبار الدراسات اليت أجر أن تؤخذ يفو ذات الصلة  ITU-R القطاع حتديث توصيات
ا مقبولة إىل جانبرأى املكتب و على النص الصيين،  ها يقتصر، بعضصياغيةتعديالت ب) 7 اليت اقرتحتها  لصياغيةاالتعديالت  أ

ن.   اليا
 تعليقاتإن المن القواعد اإلجرائية)،  Cأساليب عمل اللجنة (اجلزء  من 4.1.2.2مشريًا إىل البند  ،بيسيالسيد  قال 6.9

عدم ل ونظراً . ما تعديل مشروع قاعدة تلتمسعندما  حمدداً  اً نص تقرتح أن ينبغيإجرائية  قاعدةمن اإلدارات على مشروع  الواردة
  مسألة معقدة. تتناول اليتالنظر يف مقرتحات املكسيك،  فإنه ميانعوجود أي نص حمدد من املكسيك، 

من األصوب  ،ملقرتحات املعروضة على اللجنة. أوالً نه وجد العديد من األمور مربكة فيما يتعلق إ السيد ماجنتاقال  7.9
لذات ؛ 4Aفرقة العمل  من ، بدالً 4مع جلنة الدراسات  الرتاسلإلدارة الفرنسية إىل ا أن تشري ذلك ألن مجعية االتصاالت الراديوية 

ني ةسؤولة عن املوافقة على التوصيات، وليس مباشر امل، اتالدراسجلان تعامل مع ت ملكسيك تغيريات اتقرتح ، اً مع فرق العمل. 
 يسعها ، والذةفعلى توصيات  ابين قراراتأن  لوائح الراديو تعني على جلنةي إذ. ITU-R ات املعنية يف القطاعالدراس ثها جلنةتبح مل

ات مقرتحات تقنيةأن تبدأ مناقشة  ميكن  ال كماذلك.  الالزمة للقيام ب عدم توفر الدرايةدارات، ألسباب ليس أقلها اإل فرادى تقدم 
ا  ألن تقدمملكسيك  منوطمر األعليها أن تدرس؛ فما  اتدراسال للجانقول تأن للجنة لوائح الراديو   اتالدراس  جلنةإىلمقرتحا

  التعليقات. هذه بيسيالسيد أيد و ت ذلك. راذا إ
دف تعديل  4A لعملا فرقةمع  الرتاسلكتب امل يواصل اإلدارة الفرنسية أن أن تقرتحغريب ال من السيد سرتيليتسقال  8.9

ا فرق العمل تؤدي هي أناملمارسة املعتادة فاإلجرائية قيد النظر.  القاعدة يات جديدة توص صوغإىل  الدراسات اليت تقوم 
لوائح جلنة  ات أواإلدار  وأوضع القواعد اإلجرائية مببادرة من املكتب ت بينمااإلدارات،  أن توافق عليهابعد ذلك  يتعنيمنقحة  أو

دف إعداد مشروع قواعد فرقةشارك يف مداوالت تأن  من جلنة لوائح الراديو توقعال ميكن أن يُ و . الراديو نفسها إجرائية.  العمل 
 كان على علم مبشاركة  فقداملقرتحات قيد النقاش،  قد اسرتعي إىل 4جلنة الدراسات اهتمام  أنه ال يعتقد أن ومعذلك،  ويف ضوء

بني مدير مكتب االتصاالت الراديوية ورئيس  ىجر  والرتاسل الذي، 4Aالعمل  فرقةاقشات اليت جرت يف املكتب النشطة يف املن
لنسبة ملقرتحات املكسيك فرقة وائح بلا تتصل ، بقدر مذلك يف إذا رغبت تهاميكن للجنة مناقش أنهالواضح فمن  العمل. أما 

يف هذا و ؛ اتلدراسا يف جلانيف فرق العمل أو حىت  جترية على مناقشات القواعد اإلجرائي وضعأن تبين  هاالراديو، ولكن ال ميكن
إلحالة. لوائح الرادب رمسياً  معتمدة مرتبطةيف شكل توصيات  اتالدراس جلنةعمل  تستند إىل حصيلةالصدد، عليها أن  وقال، يو 

امل عزل ع تضمني، دون الراهنةأن تعكس املمارسة  هو منها أن الغرضواضح ال املعدلة، مناإلجرائية  القاعدةإىل مشروع  مشرياً 
ا العامل أم ال تضمني هذ وحتسم مسألة تناقشويتعني أن ملوافقة اإلدارات املسؤولة عن كل شبكة.  ختضعاليت و االستقطاب، 

نفس ل ،اً يضأ ورأىشك شكل توصية.  دوننتيجة إجيابية  حيث تتخذ أيرباء، ما يلزم من اخلضم الذي ياحملفل املناسب  يف
ن.  ال يسعها أن تناقشلجنة ال أن تقريباً، األسباب على أن  و االتفاقهالنهج األفضل و املقرتحات املوضوعية اليت طرحتها اليا
كرب قدر من الوضوح املمارسة  القاعدة ا،  ةالراهنالتوصيات  تستند إىل، اليت الراهنةاإلجرائية ينبغي أن تعكس  على أن املعمول 

  املمارسة. يف تغيري إن هي رغبتألمر لإلدارات القرتاح تعديالت على التوصيات ذات الصلة رتك ايُ 
ها أن احملفل املناسب ومفاد على مضمون املقرتحات املكسيكية، تعليقات املتحدثني السابقني جياز معلقاً  ،املديرأيد  9.9

على املقرتحات املوضوعية اليت  . ويصح ذلك أيضاً 4نة الدراسات يف جل 4Aفرقة العمل يبدو  هو على ما املقرتحات هذهملناقشة 
ن. وافق  تقدمت   .WRC املؤمتر هو أنسب حمفل لعل أن ، مضيفاً على ذلك السيد ماجنتاا اليا
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 عاةومراذات الصلة  ITU-Rحتديث التوصيات  من حيث ضرورةعنها إدارة االحتاد الروسي،  تآلراء اليت أعربفيما يتعلق  10.9
ا فرقة الدراسات اليت   إىلة القواعد اإلجرائي بد أن تستند ال بيسيالسيد قال  ،قواعد قيد النظرال قبل مراجعة 4Aالعمل تقوم 

ا،   ا اليتاملسامهات  إال يف ضوء مراجعة التوصيات احلاليةجتري ميكن أن  كما الالتوصيات ذات الصلة املعمول  اإلدارات  تتقدم 
  ذات الصلة. اتالدراس جلانإىل 

التعديالت على ، اً مناسب املكتب يرى مااللجنة، حيث يقتصر قبولأن  ةالرئيس تالتعليقات اليت أبديت، اقرتح على بناءً و  11.9
اللجنة  كون استنتاجي أنمن مث معينة، و  اتلغبتعليقات، مبا يف ذلك ما يتعلق بقدمت تاإلدارات اليت  وردت مناليت  الصياغية
  التايل: لنحوعلى ا

لتفصيل مشروع القاعدة اإلجرائية املعمم على اإلدارات يف " نب التعليقات الواردة اإىل ج CCRR/53الرسالة املعممة قشت اللجنة 
طاع احلالية لتوصيات ق الصيغ). وأشارت اللجنة إىل أن مشروع القاعدة اإلجرائية يستند إىل RRB16-1/7من اإلدارات (الوثيقة 

إطار جلان  ا بعد يفيوافق عليه االتصاالت الراديوية ذات الصلة. وقررت اللجنة عدم إدراج املقرتحات ذات الطبيعة التقنية اليت مل
  دراسات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة.

وتعديالت صياغية أخرى وردت خبصوص لغات  3فق وهلذا السبب، قررت اللجنة أن تقتصر على إدراج التعديالت الصياغية يف املر 
  فقط. حمددة

وسيجري تطبيقها اعتباراً  ]،RRB16-1/21[يف الوثيقة  1الواردة يف امللحق  ، يف صيغتهاومن مث وافقت اللجنة على القاعدة اإلجرائية
  ."2016 فرباير 6من 

  على ذلك. املوافقةمتت و  12.9

  )CCRR/54املعممة  رسالةوال؛ RRB16-1/7 الوثيقة( GE06 اق اإلقليمياالتف بشأنمشروع القواعد اإلجرائية 
 رسالةال يف الوارد ديدةاإلجرائية اجلقاعدة المشروع  )(TSD) رئيس دائرة اخلدمات األرضية(السيد منديز  قدم 13.9
للطلب الذي على مناقشة اللجنة  بناءً قد أعد  GE06من االتفاق  A10اجلزء القاعدة بشأن ن مشروع إ وقال CCRR/54 املعممة

اخلطة  محاية ُمْدَخل يف وهو يتناول، RRB15-3/9 الوثيقة يف اجتماعها السبعني يفاللجنة  إىلمجهورية إيران اإلسالمية  تقدمت به
أي  ،GE06 إلقليميمن االتفاق ا 4من التداخل املتأيت عن ُمْدَخل فيها إلدارة أخرى مل يـَُفعَّل إجراء التنسيق معها تطبيقًا للمادة 

من ثالث إدارات:  ةاجلديد القاعدةتعليقات على مشروع وردت ، RRB16-1/7كما ورد يف الوثيقة و حمطة "طاقة منخفضة". 
د واالحتا ؛مقبوالً  القاعدةمشروع  ليكون شىتقرتح تعديالت ت) 5فرنسا (امللحق و  القاعدة؛دعم مشروع ت) 1(امللحق  دامناركال

 مالحظات" عبارةباملقرتحة إىل "احلواشي"  شارةاإلاقرتح فيها االستعاضة عن تعديالت،  بضعة أيضاً  يقرتح) 6الروسي (امللحق 
 أسلوبتعكس  X.8و X.6 البندين يفاالحتاد الروسي  اليت اقرتحها، أكد أن التغيريات بيسيالسيد على سؤال من  اخلطة". ورداً 

  عمل املكتب.
مقبولة، وكذلك  X.8و X.6البندين  يف االحتاد الروسي املقرتح التغيريات اليت اقرتحهاأن من ذلك  بيسيالسيد ستدل ا 14.9

ات األولية التلفزيون وليس مع اخلدم ختصيصاتالتنسيق بني  تقتصر علىاإلجرائية  القاعدة، ألن X.9يف البند التغيريات املقرتحة 
  املعنية. نطاقاتاليف األخرى 

، ائرة اخلدمات األرضيةد رئيس جانباملعدلة من  اصيغتهيف ات اليت اقرتحها االحتاد الروسي، التغيري  على املوافقةمتت  15.9
  ).يقتصر على إدراج التخصيصات السجل األساسي ألن" (التعييناتإىل " شارةستثناء اإل

ا اإل يراعي الشواغلالذي و املكتب،  الذي عرضهاإلجرائية  القاعدةشروع مب خايروفالسيد رحب  16.9 ر اإليرانية  ةدار اليت أ
ها فرنسا، تاليت اقرتح التغيرياتلتغيريات املقرتحة من اإلدارات اليت قدمت التعليقات، وال سيما  . ورحب أيضاً اتدار من اإل وغريها

ا  تعديل  إدخال حمن التداخل من حمطات اإلدارات األخرى. ومع ذلك اقرت  القدرةاملنخفضة  التخصيصاتمحاية  تعزيزاليت من شأ
  .إىل ختصيصات يف االعتبار حتويل التعيينات لكي يؤخذ X.8البند  آخر على
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طات املنخفضة احمل إناملكتب،  الذي اقرتحهعلى النحو  القاعدةمن مشروع  X.8البند  مشريًا إىل ،بيسيالسيد قال  17.9
التعديالت  يفو اخلطة.  يف أو الحقاً  مدرجة سابقاً صيصات إزاء ختعلى حقوق إضافية ينبغي أال حتصل طة اخل اليت تدخل يف القدرة

لتخصيصات املدرجاملكتب الذي أعده شروع املمع  تتفق دارةاإل هذه اليت اقرتحتها فرنسا، يبدو أن طة، اخل يف مسبقاً  ةفيما يتعلق 
يتماشى مع املبادئ  فرنسا والذي الذي تقرتحه لنهجل اً . وبعبارة أخرى، وفقاً الحق لتخصيصات املدرجةولكن ليس فيما يتعلق 
 كن يكوناخلطة، ول  ف ختصيصات سبق أن أدرجتاحلماية من  القدرةمحطات املنخفضة ال حيق لل ،األساسية للوائح الراديو

  .هذا كتب التعليق على فهمهاملاخلطة يف وقت الحق. وطلب من  احلماية إزاء التخصيصات اليت تدرج يفحق  هلا
كل األساس ملشروع شالذي يفهوم املغري تيبدو أن من شأن التغيريات اليت اقرتحتها فرنسا أن  السيد سرتيليتسال ق 18.9

ملشكلة على النحو ا ُحددت، املسألةانتباه اللجنة إىل هذه  دئ األمراإلدارة اإليرانية يف  اسرتعت عندماو يف املقام األول.  القاعدة
 االستقبال بل من حيثمن حيث اإلرسال،  ، ليس فقطفحصها يتعنياخلطة، القدرة يف حمطات منخفضة  دخلتالتايل: عندما 

يف اخلطة  ابقاً س التخصيصات املدونةاللجنة، متت تغطية كل من  تقدمت بهاليت  القاعدةيف النسخة األصلية من مشروع و . أيضاً 
 اليت تقرتحهايالت التعد بيد أنيف وقت الحق (الفقرة الفرعية الثانية).  دون) والتخصيصات اليت تX.8يف البند األوىل  الفرعية (الفقرة
  .هذا ى فهمهلتعليق علاكتب امل من أيضاً هو يف وقت الحق. وطلب  التخصيصات اليت تدون ةتغطي منالنص حترم  فرنسا
 ااجتماعه مناقشة اللجنة بشأن هذه املسألة يف األذهان إىل )(TSD) رئيس دائرة اخلدمات األرضية(السيد منديز  أعاد 19.9

مشروع  يف X.5 البندمن لوائح الراديو ( 8 نعكس يف املادةاملفهوم املطة و اخلأن من الضروري التمييز بني إجراءات  وأشار إىل، السبعني
القدرة اليت طات املنخفضة من احمل لتنسيقيطلب ا ال، GE06طة اخلجراء لتحديث إل وفيما يتعلق). 3.8رقم ال يشري إىل القاعدة

ثر  اً يتجاوز حدود ألن إرساهلا الطة تدخل اخل ت للتأكد من مقدار  لفعل  درجةملدخالت امل هامعينة، ولكن مل تنفذ أي حسا
ا يف اخلطة؛ وهكذا  لنسبة يةإشكال لىحقًا عهذا القبول وقد ينطوي . اليت تدخل فيهاطة يف اخلوضع ال تقبل، يف الواقع، فإ

اخلطة  خلالقدرة اليت تدطات املنخفضة احملأن  ومن الواضح يف نظر املكتبلقرب من احلدود.  القدرة لمحطات املنخفضةل
مع ذلك، مشروع القاعدة. و  إىل ذلك على وجه التحديد يف شارةاإل ومن مث ال حاجة إىلالسابقة،  املدخالتتوقع احلماية من ت  ال

  .القاعدة مشروعإدخاهلا على قبول التعديالت اليت اقرتحت فرنسا  ول دونما حياملكتب  ال يرى
الفقرة الفرعية   كتب يفملا ذا يقصدما نه من غري الواضح متاماً أ التغيريات اليت اقرتحتها فرنسا، مضيفاً  خايروفالسيد أيد  20.9

يتوفر  أال، ينبغي GE06 مبوجب االتفاقالقدرة طات املنخفضة احملمحاية  عندما يتناول األمر وحبسب ما يفهمه، .X.8البند  الثانية من
إن  وقال من االتفاقية. 4 االمتثال للحدود املنصوص عليها يف املادة جراءمن  احلماية املتوفرةلمحطات محاية أكثر أو أقل من ل

لقرب من احلدود، احملطات احملطات املنخفضة القدرة، مبا يف ذلك تشدة جماال ر شدة اجملاال الواقعة  ن حيث م ت هذهوآ
حمطات منخفضة القدرة  اليت تقبللإلدارات  يرجع، واألمر 4 يف املادة املنصوص عليها دوداحلاالستقبال والتداخل، مستمدة من 

  خل.اتدال القائم من حيث الوضع أن تتصرف إزاءجديدة 
أن  القدرة حمطة عالية لىيتعني فيها ع حالةمعاجلة إىل قرتحها فرنسا تسعى تالتعديالت اليت إنه يفهم أن  بيسيالسيد قال  21.9
لفعل،  يفموضوعة ، ورمبا اً منسق بوصفها ختصيصاً  األساسي يف السجل أصالً  القدرة مدرجةمع حمطة منخفضة  تنسق اخلدمة 
ملـُدخل  هاثر  ثمن حي، اإلقليميةماية احل أساس علىفحصه املكتب، يف  القدرة معروفة لدىطة املنخفضة احمل كانت هوية هذه  إذا
لتايل فإن الغرض من املقرتح الفرنسي ديداجل  تتوفر إذا ملو . ألساسيا يف السجل مدرجة أصالً  األالقدرة طة املنخفضة احملمحاية . و

ارة الفرنسية مقرتحات اإلدرى أن ي ووهمن التداخل.  لن تكون حمميةيف السجل  املدخالت إنمن حيث  خيتل مثة توازنهذه احلماية، 
هوية  تعّرفمن أجل  ةاإلقليميماية احلعلى أساس  الذي يقوم بهاملكتب، مبا يف ذلك الفحص  اليت يتبعها مع املمارسة متاماً  متماشية

  .معها احملطات اليت يلزم التنسيق
 إىل التفسريات مضيفة ،)(TSD/BCD) األرضيةدائرة اخلدمات /شعبة اخلدمات اإلذاعية(رئيسة السيدة غازي ت قال 22.9

لدرجة األوىل التنسيق  تنطلق عمليةيف السيناريو األول، . GE06طة اخلتعديل  يتناول األمرعندما  نسيناريوها السابقة، هنالك 
اليت دارة لإل كنميثاين، يف السيناريو الو هذا السيناريو واضح. و . معها إلدارات اليت يلزم التنسيققائمة  وتوضع 4مبوجب املادة 

امسؤو  تبقى ها عندما تفعل ذلك، ولكنةالوطني األراضي حترص على َقصر شدة اجملال على أنحمطة جديدة  ُتدخل  على لة عن كو
. أيضاً هذا السيناريو واضح و من لوائح الراديو.  8من املادة  3.8رقم المتاشياً مع  – اليت تدخل فيها وتقبلهاالتداخل  حالةنة من بيّ 
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من التداخل من  ةاحملطة حممي تكن ملإذا  له معىن  ال دراجاإلطة يف السجل األساسي، ولكن هذا احمل تدرجومبوجب هذا السيناريو، 
فإن من املنطق  مث ومنيف اخلطة يف وقت الحق، وهو ما يتعارض مع املنطق األساسي وراء لوائح الراديو.  اليت تدرج التخصيصات

  الفرنسية. بل اإلدارةعديالت املقرتحة من قِ على الت ةوافقامل
وي على دخول تنطو ، أن حاالت عديدة خمتلفة ميكن أن تنشأ اليت قدمتفهم، من التفسريات ي هنإ السيد ماجنتاقال  23.9

طلب يأن ساطة بب نصافإىل اإلالنهج  أقرب قد يكونو . القدرةعالية أم  القدرةمنخفضة  حمطات حمطات خمتلفة يف اخلطة، سواء
  اخلطة. يف املدرجة أصالً طات احمللتنسيق مع اديدة اجل من مجيع املدخالت

 توضعما ، عندينبغي األساسي يف السجل وتدرجطة اخل تدخل يف القدرة أي حمطة منخفضةأن  بيسيالسيد  أكد 24.9
الحقة.  مدخالتي أمحاية  تضمنأن  يتعني عليها، ولكن ال هادخلت قبل القدرة محاية أي حمطة عالية أن تضمناخلدمة،  يف
  ينبغي اعتمادها. ومن مثالتعديالت اليت اقرتحتها فرنسا تعكس هذا النهج، و 

  على ذلك. املوافقةمتت و  25.9
صيغته املعدلة   يف، GE06من االتفاق  A10اجلزء  بشأنديدة اجل ئيةجرااإل قاعدةالمشروع  على املوافقةومتت  26.9
  .2016فرباير  6يف  النفاذريخ دخوله حيز  وحتدد، )RRB16-1/21الوثيقة  يف 2امللحق  (انظر

ئق  NAVISAT  تبليغ مقدم من إدارة مصر بشأن وضع الشبكات الساتلية  10  RRB16-1/12(الو
  )RRB16-1/DELAYED/5و RRB16-1/DELAYED/2 و

  للجنة. االجتماع احلايل أثناء، جداً  ةمتأخر  وصلت RRB16-1/DELAYED/5إىل أن الوثيقة  ةالرئيست أشار  1.10
 ةيالتنظيم املهلةتمديد ل، اليت حتتوي على طلب من إدارة مصر RRB16-1/12الوثيقة  )SSD نري (رئيسهالسيد  قدم 2.10
 املوقع يف NAVISAT-12Aو، شرقاً  º14 يف املوقع NAVISAT-9Aقع مدارية، وهي او ملثالثة تبليغات  من أجل 2019مايو  11حىت 

º35,5  ًو شرقاNAVISAT-14A يف املوقع º44  ًاية املهلة التنظيميةكما هو مبني يف الوثيقة، و . شرقا نب اليغات، إىل جتبال هلذه فإن 
 مرهون اخلدمة يف ختصيصات الرتدد هلذه الشبكات لوفاء مبتطلبات وضعا. وأشار إىل أن 2016مايو  11 هوثالثة تبليغات أخرى، 

 قاهرة ظروفالة أن ح ةإدارة مصر األحداث اليت وقعت، موضح توصفو . حبلول هذا التاريخ نيةساتل يف كل من املواقع املع بوجود
لنظر إىل التحسن املتوقع ةالتنظيمي ملهلةحالت دون الوفاء   هانحأن مت من اللجنةدارة إلامصر، طلبت  يف االقتصادي يف األفق. و

 الواردة يف الوثيقة القاهرة الظروفإدارة مصر حجة  ت، كرر RRB16-1/DELAYED/2 الوثيقة يفو . هلذه املهلة التنظيمية اً متديد
RRB16-1/12إىل املؤمتر لطلب ا مل تتقدم أ ت، وأوضحWRC-15   ساتل  من إجياد ، يف ذلك الوقت، متفائالً كانألن املشغل
إدارة مصر أن  أكدت ،RRB16-1/DELAYED/2 ثيقةالو  يفو هذا اخليار. يتحقق  ولألسف مل. ةالتنظيمي ملهلةلوفاء ل يسد احلاجة

فعتنينشر  يتناولاملشروع األويل  التمديد املطلوب.  على للحصول همن احلدطلبها أو  ختفض أن ميكن ولكنهاقل على األ محولتني 
حلكومة املصرية ابني  2016املفاوضات جارية منذ يناير  للجنة أناإدارة مصر  أعلمت، RRB16-1/DELAYED/5الوثيقة  يفو 
ت علىاخلدمات  إطالقو  النافعة للساتللتسليم احلمولة  للسواتلالشركات املصنعة و   العقد وقع توقيعاملتمن  األرض، وأن واملكو

اية فرباير  ساتلية الشبكة ال للتبليغ عن ةلمهلة التنظيميلمتديد استثنائي  حاجتها إىل دارةاإل. ويف هذا الصدد، أكدت 2016قبل 
  فقط. شرقاً  º35,5 املوقع يف

شرط أن   مقتنع منغري، لكنه ظروف قاهرةيف  ةالتنظيمي املهلةمتديد  صالحية لديها اللجنة إن السيد سرتيليتسقال   3.10
ت الإذا شكلت فيف هذه احلالة.  ينطبق قاهرةال الظروف  التحججبلدان اليوم عظم المل عندئذ ميكن، قاهرة ظروفاً  قتصاديةاالصعو

  وتساءل. اتلنيسأكثر من  إطالق ا ال تنويأ يبدوستة مواقع مدارية عندما بطلب لإدارة مصر  تقدمت ذا الشرط. وتساءل ملاذا
اللجنة املوافقة على طلب إدارة مصر، فإن من  قررتإذا ف شرقاً. º35,5 لتبليغ عن املوقعحالة التنسيق فيما يتعلق  عنكذلك 
  األخرى. كيف ميكن هلذا القرار أن يؤثر على اإلدارات  يعلم. ويف هذا السياق، قال إنه يود أن على غريها مصر ميزة مينحأن  ذلك شأن
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ت استثنائية،  إىل السيد كويفأشار  4.10 تعني على اللجنة أن حتدد، يو املستثمرين.  تنّفرثورة داخلية  مبا يف ذلكأن مصر تواجه صعو
إذا كان   ما ،RRB12-2/INFO/2(Rev.1)  الوثيقة  يف الستني لجنةالستشار القانوين املقدم إىل اجتماع يف رأي امل املدرجةعلى أساس الشروط 

  التنظيمية.  متديد املهلة  نظر اللجنة يفتإذا كان األمر كذلك، ميكن أن ف. أم ال قاهرة ظروفاً احلدث يشكل  ذلك
ً حالة أقل  يفقرار اللجنة  ، إذ أيدWRC-15إن املؤمتر  بيسيالسيد قال  5.10 ها اللجنة  صالحيةأكد  فقد ،شأ اليت منحها إ
 أن كل  شك يف  الو لوضع ختصيصات شبكة ساتلية يف اخلدمة.  ةلمهلة التنظيميل ومشروطمتديد حمدود  ملوافقة على WRC-12  املؤمتر

رأيه،   يفو لساتل. ، مما يهدد متويل مشروع االثقة االقتصادية تيف مصر دمر  ةالسياسي تاالضطرا ولكنمشاكل اقتصادية. تواجه البلدان 
ا خارجة عن سيطرة إدارة مصر،  القاهرة الظروفشروط ب األوضاعتفي  ، ملهلة التنظيميةالوفاء  ة وحالت دونغري متوقع فقد كانتأل
اللتزام.  توكان قد ساتل و الروع مش بشأنادة كانت إدارة مصر جو هناك عالقة سببية بني نقص االستثمارات وعدم القدرة على الوفاء 

املهلة  على متديدلتأكيد  لوافق WRC-15  املؤمتر  يف املسألةأثريت ولو  شرقاً. º35,5 وهو املوقعخفضت طلبها إىل موقع مداري واحد، 
  طلب مصر. توافق علىأن هلا للجنة ينبغي ا وهو يرى أن. ةالتنظيمي

ت  خايروفالسيد  أقر 6.10 نه يؤيد إال . وققاهرة ظروفاً ميكن أن تعترب  عما إذا كاناءل سه تولكنن مصر تواجه صعو
هنالك . قاهرةال الظروفئة يف فيف تصنيف األحداث  ةكون حذر تأن  ينبغيالسيد سرتيليتس وأكد أن اللجنة  أبداهاالتعليقات اليت 

ا.  انعهمتن هذه األحداث  القول ةإدار  40 منكثر ميكن أل ومن مثيف العامل،  جتري حالياً  اً مسلح نزاعاً  40حنو  لتزاما من الوفاء 
من املستشار  تفسرتس أناللجنة  ورمبا تودوائح الراديو. ل تنال منأن  اسابقة من شأتشكيل للجنة على عدم ارص حتينبغي أن و 

 تقنيةأعطال  عن قاهرةال الظروف تنجموجهة نظره  ومن. قاهرة ظروفاً القانوين لالحتاد ما إذا كان ميكن اعتبار األحداث يف مصر 
  أو أحداث طبيعية مثل األعاصري.

ة االتصاالت املؤمتر العاملي لتنمي أن تنظيم األذهان إىل مستعيدةالرغبة يف مساعدة مصر، عن  السيدة ويلسون تأعرب 7.10
ا تشاطر اآلراء اليت أعرب عنها السيد ةالداخلي تالبلد نتيجة االضطرا هذايف قد ألغي   واقرتحت ايروفخ. ومع ذلك قالت إ

 ميكن اعتبار إذا كان  وما ،RRB12-2/INFO/2(Rev.1) يف الوثيقة مشورتهاللجنة من املستشار القانوين، يف سياق تطلب أن 
 ً ت السياسية املستمرة "حد صوص إىل . وأشارت على وجه اخلقاهرة ظروفاً لتكون من حيث الشروط الواجب توفرها  "االضطرا

لتزام ما الصعوبة يف الأن الشرط الثالث حدد أن جمرد   WRC-15 أمام املؤمتر لةاملسأإدارة مصر  ولو طرحت. قاهرة ظروفاً عترب ت الوفاء 
  لتأكيد. إجيابية النتيجة لكانت

ً ب تتناوالنالقرارات الصحيحة يف حالتني سابقتني  تأن اللجنة اختذإىل األذهان  السيد بن محاد أعاد 8.10  امية، ومه لدا
اللجنة. وطلب إدارة مصر  كفاءةثقته يف   WRC-15 املؤمتر املكسيك ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية. وعالوة على ذلك، أظهر

على هذا  أن توافق ينبغي للجنةومن مث . اهرةقظروفًا شكل ت تاالضطرا وهو يرى أنسألة ذات أمهية كبرية هلذا البلد، مب يتعلق
ا السابقة. على غرارالطلب،    قرارا

اول االمتثال م حيوسيلة لدعم إدارة بلد  ينبغي هلا أن جتدمع مصر، وقال إن اللجنة  هتعاطفعن  السيد هوانأعرب  9.10
اية توقيع ال املرتقبملحة ألن من  املشورة القانونية لكنه شدد على أن املسألة التماسعارض ي وهو الللوائح الراديو.  عقد قبل 

تمل احملتأثري ال عنمعلومات  احلاجة إىل بشأنالسيد سرتيليتس، على وجه اخلصوص  أبداهاالتعليقات اليت  هييد ويف معرضفرباير. 
ت السياسية أو االقتصادية ا أال تعترب أنعلى إدارات أخرى، قال إن اللجنة ينبغي  أن جتد  إمنا ينبغي هلاو  قاهرة ظروفاً متثل لصعو

  طريقة أخرى ملساعدة مصر.
ا مؤمترات املندوبني املفوضني لالحتاد ( يف ضوء ،السيد كييبقال  10.10 ) بشأن 34و 33و 32قرارات الالقرارات اليت اعتمد

 األول هرد فعل أضاف إنو يف االستجابة لطلب إدارة مصر.  اً متعاطف اً ج أن تتبعة تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية، ينبغي للجن
  .قاهرة ظروفاً حقاً تشكل  دارةها اإلتأن الظروف اليت وصف هو

اليت ن الشروط إ ،RRB12-2/INFO/2(Rev.1) إىل رأي املستشار القانوين لالحتاد يف الوثيقة مشرياً  ،بيسيالسيد قال  11.10
  .قاهرة روفاظأو ال يشكل يشكل حدٌث ما  ما إذا كانتستند إليه يف حتديد  للجنة األساس الذيتوفر املستشار القانوين  عّددها
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حتليل  على بناءً و عملها.  أن تؤديللجنة ا علىمع مصر، ولكن يتعاطفون ن مجيع أعضاء اللجنة إ السيد سرتيليتسقال  12.10
ً من الشروط قد استويف حقاً  أن ال يرى كتوب،املاحلالة الراهنة يف ضوء رأي املستشار القانوين  مجهورية إيران  الةحب وذكر. أ

ت إىل اللجنة تاإلسالمية، عندما خلص ليها السيد حالة املكسيك، اليت أشار إويف . قاهرة ظروفاً ال تشكل  االقتصادية أن العقو
 نسخ من عقود ، فقد مت تقدميمجهورية الو الدميقراطية الشعبيةأما يف حالة إدارة  ،ساتل إطالقفشل األمر يتعلق ب بن محاد، كان

يرى ، خايروفلسيد ا وعلى غرار. ظروف قاهرةتصنيع وإطالق الساتل، وحىت يف هذه احلالة مل تستند اللجنة يف قرارها على حالة 
 املؤمتر لة يفثر هذه املسأتمن املؤسف أن إدارة مصر مل و . وكوارث طبيعية تقنيةعوامل  عنيف الغالب  تنجم قاهرةال الظروفأن 

WRC-15اية األمر،املؤمتر . ذلك أن ما هو مبني حىت لو كانت املفاوضات جارية، كو . متديداً يف مناسبتني دارة فيتنامإمنح  ، يف 
 لن يتمو مر يستغرق أربع سنوات على األقل لتصنيع ساتل ن األفإ، للساتل، مع الشركة املصنعة RRB16-1/DELAYED/5 يف الوثيقة

السنة  واحد يف طلب ن تقدميعلماً جديد،  بطلبإدارة مصر  تتقدم للجنة أنا تقرتحرمبا و أربع أو مخس سنوات.  قبل طالقاإل
لفعل عدة و معفى من اسرتداد التكاليف.  من خالل  ،إدارة مصروعليه فإن ، رقاً ش 35,5°املوقع  على مقربة من عاملة سواتلهناك 

  .الساتلية  ت الرتدد لشبكتهايتعلق بتنسيق ختصيصا فيما مستحيلة تكاد تكوننفسها مهمة لضع ت ،املوقع املداري على هذاتركيز طلبها 
ت والتبليغات عن الشبكا بناًء على طلبات التنسيق ،من الواضح) (SSD) دائرة اخلدمات الفضائية رئيس(السيد هنري قال  13.10

لعديد من يتعلق   فيما السواتل واإلدارات للعديد من مشغلي له أمهية حرجة شرقاً   35,5°املوقع املداري  ، أنالساتلية اليت تلقاها املكتب
ات املكتب أي معلوم وليس لدىمصر.  من املوقع الذي تطلبهضمن ثالث درجات  عدة سواتلهناك و . واخلدمات نطاقات الرتدد

  التنسيق.  حالة مفاوضات  عن
استعرض و ، هرةقاال الظروفميثل   شروط مايف سياق  درس هذه احلالةأعضاء آخرين يف اللجنة،  شأن، إنه إتوالسيد قال  14.10

شروط  فتاستو ساتل مكسيكي،  إطالقفشل باللجنة أن حالة واحدة فقط، تتعلق  تقرارات سابقة للجنة. وحىت اآلن، قرر 
بيسي  مع السيد عموماً  فقتوهو ي. قاهرة بظروفوليس  على نفس املركبة طالقاإل تأخريب تتعلق. وكانت حالة فيتنام قاهرةال الظروف

 بشأني قانوين رأيتمىن احلصول على لكنه و ، قاهرة ظروفاً تشكل   ال  أو ت حالة ما تشكلحتديد ما إذا كان هاأن اللجنة ميكن على
ن املعلومات مع املزيد مجترمبا ميكن للجنة أن و . أم ال قاهرة ظروفاً شكل تها إدارة مصر ميكن أن تروف اليت وصفالظ تما إذا كان
  .2016  مايو  اجتماعها املقبل، املقرر يف إىل اقراره وأن ترجئواقع العقد،  بشأن ، مبا يف ذلكاحلالةعن هذه 

اجتماعها  ىلإقرار اللجنة  ومن شأن إرجاء. ةالتنظيمي املهلة اللجنة متديد متنح ما مل يوقعإىل أن العقد لن  املديرأشار  15.10
جيل مشروع مصر ملدة ثالثة أشهر أخرى.   القادم 

خذ لنفسها صالحال  هامساعدة مصر ولكنترغب يف اللجنة  أنمن الواضح  السيدة ويلسون تقال 16.10 ية تستطيع أن 
تشك لكنها و ، قاهرةالظروف المعايري  تستويفاملستشار القانوين أن ظروف مصر يبني أن يف عن واليتها. وأعربت عن أملها  خارجة

على مدى  ةواالقتصادي ةالسياسي تاالضطراكانت   على وجه اخلصوص تساءلت عما إذاو . قد استوفيتالشروط  يف أن هذه
ً  فرتة له عالقة  ال. وأشارت إىل أن وضع مفاوضات التنسيق القاهرة الظروف مبفهوم" طويلة من الزمن ميكن أن يعترب "حد

  .قاهرة لظروف
الة كل ح  أساس التنظيمية، على املهلةمتديد  صالحيةاللجنة  منحا WRC-15و WRC-12 إن املؤمترين السيد ماجنتاقال  17.10

تو على حدة.   ت، وتركى االحتياجات العاجلةعل تاحلكومة ركز  ال شك يف أنفرتة طويلة يف مصر،  اليت دامت خالل االضطرا
 وأيد ب.على هذا الطل أن توافقينبغي للجنة لذا مداري واحد و  جمرد شقإدارة مصر  تطلب اآلنو ها. ديساتل لالمشروع  جانباً 

  هذا الرأي. السيد بن محاد
ن اللجنة و مع مصر  هتعاطفعن  خايروفالسيد أعرب  18.10 ن عرتاف من اال ةكون حذر تأن  ينبغيلكنه كرر وجهة نظره 
  ماثلة.امل طلباتاليفتح الباب أمام سيل من  القبيل أنهذا  من قرار ومن شأن، قاهرة ظروفاً اً ما ميثل صراع

عامل مع هذه تتاللجنة  وأن قاهرة ألسباب ةتنظيميالهلة امل متديد أن أي إدارة هلا احلق يف طلب بيسيالسيد أكد  19.10
لتنسيق، ا مضطرة إىل اإلداراتو قرارات مماثلة. إىل ماثلة أن تؤدي املحاالت للكل حالة على حدة. وينبغي أساس  الطلبات على 

عادة تقدمي إيف هذه احلالة، ميكن إلدارة مصر و . قاهرةال الظروفقرار اللجنة بشأن له بولكن وضع مفاوضات التنسيق ال عالقة 
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ثري على  نياالحتمال يكون ألي من هذين ينبغي أال، ولكن WRC-15 راملؤمت طلبها إىل تقدمأن  هاميكن كان أو الطلب أي 
  اللجنة. قرار

ساتلية املقرتحة ال شبكةالتفاصيل  من قبيلمعلومات لدعم طلبها،  أن تقدمدارة مصر إل ينبغي السيد سرتيليتسقال  20.10
سابقة على  ستحداثا رص على عدمحت ينبغي أناللجنة طلبات مماثلة يف املستقبل، ولذا  من احملتمل أن تتلقىو ونسخة من العقد. 

  .حرج أساس
االيت  القاهرة الظروف حجة إن ةالرئيس تقال 21.10 ر ت السياسية قد تسببت يف إدارة أ مشاكل  مصر تستند إىل أن االضطرا
 بشأندعت املستشار القانوين لالحتاد إلبداء رأي ، RRB12-2/INFO/2 (Rev.1) يف الوثيقة املدرجةاىل الشروط  إشارةيف و مالية. 

 ً ت السياسية ملدة طويلة تشكل حد   متوقع. وغري اً خارجي ما إذا كانت االضطرا
ن  عرتف بوضوحيالفقه الدويل القائم على قرارات احملاكم الدولية وحماكم التحكيم  إن املستشار القانوين لالحتادقال  22.10

تالثورات  ملعايري الواجب قاهرة ظروفاً شكل ت واالضطرا  ظروفستثنائية بسبب االملعاملة ا استيفاؤها لكي تكون. وفيما يتعلق 
مجيكون أن  هو الشرط األول ا، فإنما يربره اهل قاهرة  ت الشغبحاال يفو . لذات هعن اً احلدث خارج عن إرادة امللتزم وليس 
ا ضالعةن الدولة، ، حكمقد و كم، أن حيم كّ حملهلية، ميكن األب ر احلأو  الثورة أو تعترب مسؤولة  البنشاط يف هذه احلالة،  مع أ

تستند إىل  ه الظروف الهذ احملكم يف اليت يتبعها يةاملنطقواحملاكمة هلية. األرب احلأو  أو الثورةدوث الفعلي ألعمال الشغب احلعن 
احتديد ما إذا كانت هذه األفعال  زى هذه ميكن أن تع ال أو ميكن إذا كان ما إىل حتديد، ولكن هاخارجة عن هي مالدولة أ قامت 

ان لشرط الثاين (أن احلدث جيب أن يكون غري متوقع، أو إذا ك وفيما يتعلق. من جانبهاعلى أساس سلوك متعمد  يهااألفعال إل
نه حىت إذا كان من أ اعترب فعالً الفقه الدويل  يغرب عن البال أن يتعني أالب أن يكون ال مفر منه أو ال يقاوم) ، جيميكن توقعه

تاملمكن توقع بعض  اأو الثورات  االضطرا عل من جيب أن احلدث جي أنالشرط الثالث (و . امفر منه يف كثري من األحيان ال فإ
من يبدو و . قاهرة روفاً ظشكل ت ايعترب أ االلتزام الصعوبة يف أداء الأن جمرد  عين ضمناً ي) هأن يؤدي التزاماملستحيل على امللتزم 

ت فقدان ثقة املستثمرين النامجة عن إذا أمكن التدليل على أنيف حالة إدارة مصر  هذا الشرط قد استويف املمكن اعتبار أن  االضطرا
ن من املمكن أن إذا كا ما لرتىللجنة ا واملسألة تعود أيضًا إىل. مستحيالً  الساتلإدارة مصر "ثورة") جعل متويل مشروع  تسميها(

 بني احلدث عليةف ضرورة وجود عالقة سببيةالشرط الرابع (أي  القول إنميكن و ووسائل أخرى.  سبليتحقق هذا التمويل من خالل 
اللتزام) عن امللتزم  وعجز قاهرة ظروفاً يشكل  الذي املشروع  إجنازالة استح إذا كان من الواضح أنيف هذه احلالة  قد حتققالوفاء 

تبدوره عن  الذي جنمن نقص االستثمار، عنشأت  لكن و ، ر فيهاأن تنظرغب اللجنة تاالعتبارات اليت قد  وهذه هي. االضطرا
  مصر. يف حالة إدارة حتدث مل أو قد حدثت قاهرة ظروفاً لص إىل أن ليس له هو أن خي

يف ضوء املعلومات املقدمة من املستشار القانوين لالحتاد، من الصعب املوافقة على أن احلالة  نإ السيد سرتيليتسقال  23.10
خارج عن إرادة  احلدثيكون أن وأشار إىل أنه يف حال اختاذ الشرط األول كمثال وهو " .القاهرة الظروفشروط  الراهنة تتوافر فيها
مج فإن كل حكومة تتحمل مسؤولية األحداث الواقعة يف بلدها إال يف حال تدخل من جانب قوى " لذات هعن اً امللتزم وليس 

ن لتايل ميكن اجلزم  رت  خارجية. و ا احلكومة املصرية أ كان ة و متوقع فاضةاالنتهذه ، وكانت االنتفاضةاإلجراءات اليت اختذ
لش جتنبها.ميكن    األخرى. روطوميكن تطبيق اعتبارات مماثلة فيما يتعلق 

ت السياسية أن اعتبار أمكنإذا  من حيثالقلق  عن السيدة ويلسون تأعرب 24.10  فقد جتد رةقاه ظروفاّ تشكل  االضطرا
تحت إذ عليها أن ،سد عليهال حتُ  حرج اللجنة نفسها يف موقف . وتساءلت ال أم كم ما إذا كانت احلكومة مسؤولة عن االضطرا

ت السياسية على املدى الطويل كانت عما إذا   ً تاالضطرا إلقرار بوجود ل يتعني استيفاؤهااليت  الشروط" يف سياق شكل "حد
من و . تزاماً شبكة ساتلية يشكل ال التبليغ عنعلى يقني من أن وهي ليست هناك أي عقد،  ليس. وعالوة على ذلك، قاهرة ظروف

ت السياسيةا حالتإذا  قاهرة ظروفحالة  القول بوجوداألسهل  لتزام دون وفاء الضطرا   .تعاقدي شركة جتارية 
ن  تقرلجنة أن ينبغي لو . على األقل ثالثة شروطبللمستشار القانوين، مت الوفاء  وفقاً  ،أنهإىل  بيسي السيدأشار  25.10

ستطاعتهماإلدارة املصرية  العاملني يفاملهندسني  ت السياسية، التنبؤ  ما كان  الة احللص إىل أن ختأن  ومن مث ينبغي هلاالضطرا
  .القاهرة الظروفشروط ت ستوفا
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  يف الشرط األول.و تما يسثورة  قيام ما إذا كان السيد ماجنتا تساءل 26.10
صر، وينبغي مللنسبة  العواقباللجنة يف  ينبغي أن تنظر ،السيد ماجنتا متسائًال على غرار ،السيد بن محادقال  27.10

تيف ا سابقة تستحدث أال   السياسية. حلكم على مسؤولية احلكومة عن االضطرا
ت خمتلفة.  ولكن، قاهرة ظروفاً ميكن اعتبار الثورة  هأن إتوالسيد  رأى 28.10 من  بدالً و بعد الثورة، قد حيدد النظام اجلديد أولو
ناك إمكانية اختاذ ه تكونعندما  قاهرة ظروفا ف حالة على أيميكن تصنفهل . االستئجارأن ختتار  اإلدارة ساتل قد تقرر إطالق

  النتيجة؟ نفس للوصول إىلج خمتلف 
ت ثورة أو حدوث نإ ،السيد ماجنتا والسيد بن محادو سيد سرتيليتس رداً على ال ،املستشار القانوين لالحتادقال  29.10  اضطرا
عرض رده على م يفو هذا الصدد.  مسؤولية احلكومة يف للجنة علىألن حتكم ا داعيال و ، قاهرةال للظروفالشرط األول  يستويف

ً  مع أنه ليس، اً السيدة ويلسون، أوضح أن احرتام بنود اتفاق دويل يشكل التزام وضع ال التبليغ عندم عومن شأن . وال جتارً  تعاقد
ئه وفا دونلظروف ا حالت هذهإذا  قاهرةال لظروفج جتحيأن املقابل ميكن ألي بلد يف و  ،يؤدي اىل فقدان احلقوق أنيف اخلدمة 
رهالسؤال الذي و اللتزام.  ن إتوالسيد  أ قبول  ومن املتعذر. اهرةق ظروفاً شكل ي ال التزام ماصعوبة يف أداء الجمرد  يف حمله، علماً 

لغرض اطريقة أخرى. وأشار إىل أن هناك حاالت كان بنفس النتيجة  الوصول إىلصعوبة، ال، رغم أمكنإذا  القاهرة الظروفحجة 
دئ األمرمستحيالً فيها   وليس من الضروري ،ةمؤقت القاهرة الظروفقد تكون يف وقت الحق. وهكذا  فقط اً أصبح صعب هولكن  يف 

  أن تكون دائمة.
 لواضح أنإذ من ا، القاهرة الظروفشروط  ستويفتأمام اللجنة  عروضة حالياً املأن القضية  يرى بيسيالسيد  ما زال 30.10

ت ال   .قاهرةللظروف النتيجة هو  إتوالسيد  إليه أملح الذيتغيري يف األولو
الثالثة و لثانية ا وترتبت الشروطالشرط األول،  تاستوف األ قاهرة ظروفاحلالة رمبا هي حالة أن هذه  السيد ماجنتا رأى 31.10
  ة.ؤاتيامل الظروف غري ساعد البلدان يفأن ي لدستوره االحتاد وفقاً يتعني على  وأشار إىل أنه .إىل حد ما على الشرط األولوالرابعة 
. القاهرة وفالظر حجة رفض بشدة ينه فإمساعدة مصر، على للجنة ا أن تعملمن املهم  بينما السيد سرتيليتسقال  32.10
ت ومل خترب احلكومة املصرية مكتب االتصاال خارجي. وليس هنالك أي عنصربلد، الرى يف جيعلى ما  تسيطرحكومة  هنالك

الوقت املناسب بوقوع أحداث نتيجة لظروف غري متوقعة حتول دون التمكن من تلبية االلتزامات املتعلقة بتسجيل  الراديوية يف
رةنهكان ميكإدارة مصر   ألن ستحالةاالشرط  ُيستوفوعالوة على ذلك، مل  ختصيصات الرتدد للشبكات الساتلية. هذه املسألة  ا إ

وعالوة على  .راملؤمت ولكنها مل تفعل ذلك نظرًا إىل استحالة إمكانية التوصل إىل اتفاق بشأن هذه املسألة يف WRC-15املؤمتر  يف
اليت يُقرتح  RRB16-1/DELAYED/5املعلومات  وثيقة يف عروضاملطلب الاللجنة حىت مناقشة يتعني على  ذلك، من املشكوك فيه أن

  .RRB16-1/12 الوثيقة فيها النظر يف موقع مداري واحد وليس يف املواقع املدارية الثالث املذكورة يف
 WRC اختذها املؤمتر ، وشدد على أنه يف أعقاب القرارات اليتWRC-15املؤمتر ن املشكلة نشأت بعد إ بيسيالسيد قال  33.10
قدمة من وقال كذلك إنه فيما يتعلق جبميع طلبات التمديد امل .قاهرة ظروفبسبب  تنظيمية طلب متديد مهلةت أني إدارة حيق أل

، يف حال خلصت اللجنة يف حتليلها إىل وجود هذه الظروف، يصبح متديد املهلة التنظيمية ظروف قاهرةإدارات تشري إىل وجود 
  .WRC-15 الذي أكده WRC-12حقاً تتمتع به اإلدارات املعنية وفقاً لقرار املؤمتر 

ر  34.10 ما  تقدم إدارةفعندما توضرورة احرتام حقوق مجيع اإلدارات يف هذا الصدد.  النفاذ املنصفمسألة  السيدة ويلسون تأ
ا حتتجز ساتل بطلب تبليغ عن ً  فإ ا لنإذا رأت اإلدارة و . صف االنتظاريف  مكا للوضع يف  ةالتنظيمي املهلةتتمكن من احرتام  أ

  .اً وليس التزام أن التبليغ ينشئ حقاً  يف رأيهاو . املهلةأو طلب متديد  إلغاء التبليغ هاميكنفإنه اخلدمة، 
هذه  ققت يفقد حت القاهرة الظروفأن شروط من  مقتنع إنه بعد أن استمع إىل املستشار القانوين، ،السيد كييبقال  35.10
ن احلالة   اللجنة لطلب مصر. تستجيب واقرتح 

ً  اً التزام التبليغ ليسن إ ،لى السيدة ويلسونرداً ع ،نوين لالحتاداملستشار القاقال  36.10 لقانون الدويل، ا مبوجب ،هولكن تعاقد
فقدان احلق.  إىل هلةهذه املعدم احرتام  إذ يؤديلوضع يف اخلدمة، ل املهلة احملددة أن حيرتم وعلى البلد صاحب التبليغ. حقاً  التزام
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حرتام التنصل  ما بلد اولحيقد و  هذه  يف وشدد على أنه. ةقاهر ال لظروفمثًال  لتحجج يف ظروف استثنائية، املهلةمن االلتزام 
  .ال أم قاهرة ظروفال يقول ما إذا كانت هنالك  إدارة مصر خبصوصاحلالة 
، تريان السيدوكويف   السيدوالسيد بن محاد و بيسيالسيد والسيد هوان والسيد ماجنتا  أبداهاالتعليقات اليت  يف ضوء 37.10
 خايروفالسيد  التعليقات اليت أبداها، و قاهرةالظروف الوافق على طلب إدارة مصر حبجة تأن  ينبغي هلا أن اللجنة وااعترب  نالذي
ى أساس عل ةلتنظيميا املهلة تؤيد متديد أن املعلومات املقدمة من إدارة مصر ال وااعترب  ن، الذيالسيدة ويلسونوالسيد سرتيليتس و

 ديداً من أجل موقعمتنح مصر ملاالجتماع احلايل  اختاذ قرار يف تؤيدإىل أن غالبية أعضاء اللجنة  ةالرئيس ت، أشار القاهرة الظروف
  .ةتباينم القاهرة الظروفمداري واحد، إال أن وجهات النظر بشأن 

يتعلق  فيما ستنياجتماعها التاسع والعلى غرار القرار الذي اختذ يف  يصاغ اللجنة قراراً  تعتمد أن السيدة ويلسون حتاقرت  38.10
  .LAOSAT-128.5E الساتليةالشبكة  وضعإدارة مجهورية الو الدميقراطية الشعبية بشأن  بطلب
  اللجنة على النحو التايل: أن يكون استنتاج ةالرئيس تاقرتح 39.10

لتفصيل  قشت" خبصوص وضع الشبكة الساتلية  اليت حتتوي على تبليغ مقدم من إدارة مصر RRB16-1/12 الوثيقةاللجنة 
NAVISAT واملعلومات الواردة يف الوثيقتني ،RRB16-1/DELAYED/2 بليغ التملهلة التنظيمية بشأن والتماس هذه اإلدارة متديد ا ،5و

 وعالوًة على ذلك، أخذت. 2019 مايو 11إىل  2016مايو  11ثالث سنوات من لفرتة  شرقاً  35,5°الشبكة الساتلية يف املوقع  عن
  :االعتبار النقاط التالية بعني اللجنة

اخلدمة، واليت  الصالحية اليت لديها للسماح بتمديد حمدود ومشروط للمهلة التنظيمية لوضع ختصيصات الرتدد لشبكة ساتلية يف
  ؛WRC-15 كيدها يف املؤمتر مت

االحرتام الكامل للقواعد واإلجراءات املنصوص  مع مجيع الشبكات الساتلية األخرى مع NAVISAT-12Aأنه سيتعني تنسيق الشبكة 
  ؛وغريها) 9 عليها يف لوائح الراديو (املادة

ذا املشروع. ت االستثنائية اليت واجهتها مصر أدت إىل التأخري فيما يتعلق    أن الصعو
  :يلي اللجنة ما ونتيجًة لذلك، قررت

  ؛شرقاً  35,5°يف املوقع  NAVISAT-12A بشأن التبليغ عن الشبكة الساتليةثالث سنوات  لفرتة اً إدارة مصر متديدنح أن مت
شرقاً   35,5° املوقع يف NAVISAT-12Aلتبليغ عن الشبكة الساتلية املكتب بتمديد مهلة الوضع يف اخلدمة فيما يتعلق  أن تكلف

  ؛2019 مايو 11 حىت
  التنسيق؛ خيص أنشطة فيما NAVISAT-12Aأن قرار اللجنة ال مينح أي ميزة حمددة للشبكة الساتلية 

ذا القرار. WRC-19 املؤمتر أن حتيط   علماً 
ا ستنظر يف حاالت أخرى من هذا القبيل   ".حدة على أساس كل حالة على وأوضحت اللجنة أيضاً أ

  على ذلك. املوافقةومتت   40.10

قدم من إدارة مجهورية إيران اإلسالمية خبصوص وضع الشبكة الساتلية تبليغ م  11
IRANDBS4-KAFL  الوثيقة)RRB16-1/1(  

س قدم  1.11 الوثيقة  )(SSD/SPR) (رئيس شعبة النشر والتسجيل للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائيةالسيد ما
RRB16-1/1 ،ريخ استالم طلب التنسيق لشبكتها  من إدارة مجهورية إيران اإلسالمية اطلبت فيه اليت -IRANDBS4 لساتليةااللجنة تغيري 

KAFL ةيدارة اإليراناإلوقال إن طلب  للمسألةالعناصر الرئيسية  واستعرض. 2012مايو  2واملؤرخ يف  به، رتبطاملاألصلي  التبليغ كي يوائمل 
 (WRC-12) 553  تطبيق اإلجراء اخلاص مبوجب القرارل، مع طلب حمدد 2012مايو  2ورد يوم  IRANDBS4-KAاألصلي لشبكتها 



- 30 - 

 

قد نشرت معلومات النشر ، و 3و 1 اإلقليمني  يف GHz 22-21,4 يف نطاق الرتدد (BSS)نظام خدمة إذاعية ساتلية  لتخصيص من أجل
إلجراءات ا ال تشمله من طلب التنسيق وصلة التغذيةجزء  ولكن .غالتبليزء من اجلهذا  هكذا اكتمل. و 2012املقابلة يف يونيو  املسبق

وبذلك ، غنيسوف يقسم تبليغها إىل تبلينه ، وعلى الرغم من أن املكتب أبلغ اإلدارة اإليرانية على الفور 553املنصوص عليها يف القرار 
زء جب ما يتعلق تتابع مطلقاً  ملاإلدارة اإليرانية فإن ، GHz 25,25-24,65  النطاق  يف IRANDBS4-KAFL يستحدث بطاقة تبليغ لشبكة

 16و 2012ديسمرب   4  يفرغم تذكري املكتب و ) 2012يونيو  2 املؤرخ طاباخل( تقسيم التبليغ علىصراحة  ارغم موافقته وصلة التغذية
. الربيد عودةب أن جزء وصلة التغذيةبش املعلومات الناقصة ُتستوفنشأ إذا مل ي سوفن موعد استالم جديد حتذير اإلدارة و  2013يناير 

لشبكة هلا امل التبليغاتعترب أن مجيع يطلب إليه أن تكتب املاإلدارة اإليرانية إىل  ت، كتب2015 نوفمرب 28ويف وقت الحق، يف  تعلقة 
ريخ االستالم، وشرح للتبليغ جديد  استالم ريخ قرتح حتديدي الذي رد املكتب وصلة التغذية. وإزاءمتابعة جزء  إغفاهلاأسباب  تنفس 

  لنظر فيه.إىل اللجنة ل اطلبه يُرفعية أن يراناإل دارةملكتب، طلبت اإلا أمامعتباره السبيل الوحيد  IRANDBS4-KAFL عن الشبكة
اليت أدت إىل القرارات اليت اختذت فيما و  WRC-12يف املؤمتر  اليت جرت املناقشات إىل األذهان السيد سرتيليتس أعاد 2.11

قشتهاعلى ذلك  املرتتبةدفع ال ومسائل ذات الصلةالعواقب التنظيمية و  553يتعلق بتطبيق القرار  االحتاد،  جملسو اللجنة  حسبما 
إيران اإلسالمية  مجهورية توضحأ، كما واإلغفالسوء الفهم حدوث أشكال من  فيها ستغربال يُ فرتة انتقالية صعبة  كل ذلككان  و 

  اإليرانية. طلب اإلدارة إنه يؤيد املوافقة على. وقال طلبهايف ذلك 
تتناول نطاقات  اهن املعلومات اليت قدمت ،مع املكتب تراسلهايف  اإليرانية، دارةاإل عما إذا أقرت بيسيالسيد  تساءل 3.11
الوصلة  طاقاتتتناول نن املعلومات املقدمة فرتاض االميكن  عندئذاهلابطة فقط. وإذا مل تكن اإلدارة على علم بذلك،  الوصلة

ريخ إعطاء اجلزأينينبغي  وعندئذ، على السواءاهلابطة الوصلة الصاعدة و    االستالم. نفس 
س لفت  4.11 االنتباه  )(SSD/SPR) (رئيس شعبة النشر والتسجيل للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائيةالسيد ما
رسوم  شبكة، ودفععن الاألصلي  التبليغصراحة تقسيم  دارةاإلقبلت فيه  2012يونيو  2 مؤرخ يفمن اإلدارة اإليرانية  خطابإىل 

مجيع  يف اً متام كان املكتب واضحاً   منفصل. وعالوة على ذلك تبليغيف  GHz 22-21,4النطاق اسرتداد التكاليف املقابلة وجتهيز 
يف  معممةب برقية املكت أرسل، . وأخرياً املرتتبة والعواقب التنظيمية الناقصةعلومات امل بشأن ماهيةاإلدارة اإليرانية  معمراسالته 
  احلكم. ذاتطبيق هبمباشرة  اً معني بوصفهاإليراين  ومدرجاً التبليغمن لوائح الراديو  5D.9 رقمالاالنتباه إىل  الفتاً  2013 نوفمرب
 ،2012 يونيو يف قبلت، ملراسالت بني املكتب واإلدارة اإليرانية أن اإلدارةا لقد اتضح له من تفحص إتوالسيد قال  5.11
 وصلة التغذية ناقصة بشأنالاملعلومات  الستكمالكتب املعدة طلبات من  تلقت الحقاً و ، وما يرتتب عليه من تبعات التبليغ تقسيم

رت، بوقت طويل معلومات النشر املسبق مهلةبعد انتهاء  أي، فقط 2015يف نوفمرب و وعواقب عدم توفري تلك املعلومات،   أ
ائح الراديو األحكام ذات الصلة من لو  طبقكتب امل وهو يرى أناألصلي.  التبليغتقسيم  إىل العدول عناملسألة مرة أخرى وسعت 

  .سليم بشكل
ت  استالم ال عند  إالحدد ال يتستالم االقال إن موعد  الذي ،بيسيالسيد  منأخرى  استيضاح على طلبات رداً  6.11 بيا

اية املطاف،  دمت يفقُ  IRANDBS4-KAFL لتبليغفيما يتعلق  الناقصةن املعلومات إ )SSD السيد هنري (رئيسكاملة، قال 
لنسبة ألي .WRC-15أثناء املؤمتر مناقشات بني املكتب واإلدارة اإليرانية  إثرفقط  2015ولكن يف نوفمرب  سوء فهم حمتمل  أما 

بذلك يشهد  ، كماليغهاتبرتددات يف ال ستعاَمل خمتلفكيف   البداية تدرك جيداً  منذإلدارة اإليرانية اكانت فقد   ل لوجستية،أعطا وأ
ا ريخ، مبا يف ذلك 2012 يونيو 2املؤرخ يف  خطا  لنسبة أماابطة. اهلالوصلة لوصلة الصاعدة و ا على كل من نطاقاتخمتلف  تطبيق 

لوصلة الصاعدةجلزء اريخ استالم بوصفه  2012مايو  2قبول ل هذا الطلب يتعارض مع أحكام لوائح الراديو فإن ، اخلاص 
على   تنطبقاليتوالتنسيق معلومات النشر املسبق ستة أشهر بني الزيل فرتة ي ومن شأنه أن، WRC-12 اختذها املؤمتر واملقررات اليت

 من الواضحو شبكات أخرى يف نطاقات مماثلة،  أجل من ةلبات تنسيق عديد، وردت ط2012منذ عام و ، مجيع الشبكات. وأخرياً 
 تاالستجابة لطلب اإلدارة اإليرانية أن يؤدي إىل صعو -شأنومن  ،يرانيةاإلشبكة الخذ بعني االعتبار هذه الطلبات مل أن 
  الشبكات األخرى. هلذه لنسبة تنسيقال يف
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ستفاضة يف املؤمتر 553قرار لن املوضوع برمته املتعلق إالسابقة،  مالحظاتهإىل  ، مضيفاً إتو السيد قال 7.11 ، WRC-12 نوقش 
حة من حالة واض وهيخطأ من جانب اإلدارة وليس سوء فهم.  ورأى أن مثة. املسائل قيد البحث وكانت اإلدارة اإليرانية تدرك جيداً 

ت جديد الستال ريخ حتديد، ينبغي إلجرائية بشأن القبولللقواعد ا من املكتب. ووفقاً  ينتذكري لعدم االستجابة  ، 4  التذييلم بيا
  .2015 نوفمرب 16  وهو

يكون من الصعب  قدومع ذلك، . 5D.9رقم الن املكتب طبق لوائح الراديو بشكل صحيح، وال سيما إ السيد هوانقال  8.11
اليت اختذت  التنظيمي يف أعقاب القرارات النهجتغيري إثر و ، نيخمتلف نينشر شبكة ساتلية خاضعة لتارخيني تنظيمي جداً 
  اإليرانية. طلب اإلدارةالستجابة لاقرتاح السيد سرتيليتس  ولذلك فإنه يؤيدسوء فهم.  ينشأ أن من املعقول متاماً  ،WRC-12 املؤمتر يف

ا لمقرت ل استجابة، WRC-12ن القرارات اليت اختذت يف املؤمتر إ السيد سرتيليتسقال  9.11 بلدان حات اليت تقدمت 
مناقشات معقدة داخل  أفضت إىلعملية إىل إىل وضع تنظيمي معقد و  مل تؤد، (RCC) الكومنولث اإلقليمي يف جمال االتصاالت

 التبليغعد تقسيم ، بوهو يرىإلجراءات خمتلفة.  اتبليغات وإخضاعهالتقسيم  إىل أيضاً  أدت فحسب وإمنااالحتاد  وجملساللجنة 
 الذي املشغل راهاقد أج الالحقة التقنيةمجيع الفحوصات  أنعلى اقرتاح املكتب وموافقة اإلدارة اإليرانية،  بناءً اإليراين األصلي 

املكتب  أنارة اإليرانية اإلد الحظت وصلة التغذية. وقد خبصوص ديداجل غافًال عن التبليغاألصلي فقط  التبليغيعمل على أساس 
 يرى سبباً  ال هوو اآلن إعادة إنشاء شبكة واحدة.  تلتمس ها، ولكنواعرتفت مبا اقرتفت من خطأ و بشكل صحيحلوائح الرادي يطبق

  لعدم املوافقة على هذا الطلب.
  .لالستجابة  الفرصة تيحي، مما قصة فيهاأن املعلومات  على أساستبليغات إىل اإلدارة اإليرانية العاد تملاذا مل  بيسيالسيد تساءل  10.11
لوصلة الصاعدةن إ) (SSD) دائرة اخلدمات الفضائية رئيس(السيد هنري قال  11.11 قاعدة   يف يُدرج قطمل  اجلزء اخلاص 

ت املكتب ألن معلومات  قصةبيا إلضافة إىل املعلومات الناقص الستكمال اناإلدارة اإليرانية تذكري  إىل رسلأُ قد و . التبليغ  ة، 
لى ذلك، . وعالوة عالناقصةاملعلومات  لتقدميوفرصة  اً مبكر  اً وهكذا فإن اإلدارة اإليرانية أعطيت إنذار . 5D.9 حتذير يف تطبيق الرقم

خرى، األات شبكمن الأي  بشأنإلدارة اإليرانية  التأخر يف الردود فيما يتعلقأو  يف التواصلأي مشاكل  قطمل يكن هناك 
مراسالت  للشك يف أن اإلدارة اإليرانية قد تلقت ما يدعوهناك  ليس، لذلك يد النظرقلشبكة من ااهلابطة  جزء الوصلةذلك  يف مبا

  .الضالعة يف األمرمجيع العناصر  املكتب. وكانت اإلدارة اإليرانية تدرك جيداً 
 تذكريينلرد على ايف وقت الحق  وأغفلتتقسيم شبكتها، األمر على افقت يف بداية و ن اإلدارة اإليرانية إ إتوالسيد قال  12.11

 أن يعزى ميكن  الو يم. لتقسا على موافقتها ا تود أن ترتاجع عنأ يبدو، الشبكا املربرلغاء اإل تواجهئذ عندما على األقل، وبعد
عتبارهم اللجنة،  لو أن أعضاء سابقة خطرية جداً  ولسوف تتشكل. بكل بساطةاإلمهال  وإمنا إىل هذا النهج إىل سوء الفهم

  اآلن. املعروض عليهمطلب وافقوا على العلى لوائح الراديو، أوصياء 
، من أيضاً  بدوويقيد النظر.  املسألةاملكتب طبق لوائح الراديو بشكل صحيح يف  من الواضح أن السيد خايروفقال  13.11

املقام   يف اتبليغابع فيما يتعلق تبادل املراسالت بني املكتب واإلدارة اإليرانية على مر السنني، أن اإلدارة اإليرانية فهمت الوض
بعتاألول،   ولذلكتقسيم. الاملدفوعات النامجة عن إجراءات  ووافقت على سداد ،553لقرار اموضوع ة شبكتها اليت هي مكون و

، ولو فعلت ذلك املكتب اتإلدارة اإليرانية كل فرصة للرد على تذكري ل وقد أتيحت .معقولسوء الفهم اآلن غري  فهو يرى أن ادعاء
  شبكة منسقة بشكل كامل. ها اآلنلدي لكان

إلدارة اإليرانية سيكون طلب ا املوافقة علىأن  ، مضيفاً خايروفوالسيد  إتوالسيد  أبداهاالتعليقات اليت  السيد ماجنتاأيد  14.11
ن املكتب    تصرف بشكل صحيح.ي ملمبثابة القول 

التبليغ عن شبكتها  ن ةإلدارة اإليرانيل متاماً  أوضح ،2013يناير  16 ةاملؤرخ هرسالتيف  إن املكتب، بيسيالسيد قال  15.11
IRANDBS4-KAFL  ريخعلومات امل نظرًا لنقص بشأن القبولمن القواعد اإلجرائية  8.3سوف يلغى مبوجب البند  وسوف حيدد 

، ولعدم ورود ولذلكقد طبق املكتب لوائح الراديو بشكل صحيح. و علومات كاملة يف وقت الحق. امل عندما تردستالم الجديد ل
ا، فهو يعترب أنه ال يوجد    .هاطلب  للموافقة علىسبب  أيرد من اإلدارة اإليرانية يف غضون املهلة املسموح 
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ل صحيح، أن املكتب طبق لوائح الراديو بشك على ،السيدة ويلسونوالسيد كييب  وأيده يف ذلك، السيد كويفوافق  16.11
لومات الكاملة ريخ استالم املع ومن مث ينبغي أن يبقىطلب اإلدارة اإليرانية.  للموافقة علىسبب  أي أيضاً  يرى هو  ولذلك ال

  .2015  نوفمرب 16 هو IRANDBS4-KAFL للتبليغ عن الشبكة
  التايل:  اللجنة على النحو يكون استنتاجأن  ةالرئيس تويف ضوء التعليقات اليت أبديت، اقرتح 17.11

ريخ استالم طلب التنسيق خبصوص الشبكة الساتلية " نظرت اللجنة يف الطلب املقدم من مجهورية إيران اإلسالمية بشأن تغيري 
IRANDBS4-KAFL على النحو املبني يف الوثيقة  RRB16-1/1.  

  أخذت اللجنة يف اعتبارها: 
واآلخر  (WRC-12) 553  بلغت بتقسيم بطاقة التبليغ عن الشبكة إىل جزأين، جزء خيضع للقرارقد أُ  أن إدارة مجهورية إيران اإلسالمية

ا وافقت على هذا اإلجراء؛ 9للمادة   من لوائح الراديو وأ
حكام   التبليغ.   من القواعد اإلجرائية املتصلة بقبول بطاقات 8.3 البندأن املكتب قد أبلغ إدارة مجهورية إيران اإلسالمية 

والحظت اللجنة أيضًا أن إدارة مجهورية إيران اإلسالمية مل تستجب للطلبات املوجهة من املكتب اليت يدعوها فيها إىل تقدمي 
  التنسيق.  املعلومات املطلوبة فيما خيص طلب

  سليم.   خُلصت اللجنة إىل أن املكتب طّبق أحكام لوائح الراديو بشكل ومن مث
  عدم قبول الطلب املقدم من إدارة مجهورية إيران اإلسالمية."، قررت اللجنة تقدمويف ضوء ما 

  على ذلك. املوافقةومتت   18.11

  )CR/389(الرسالة املعممة  WRC-15 مهام جلنة لوائح الراديو بناًء على قرارات املؤمتر  12
جتسدت  واليت WRC-15 اختذها املؤمتر ، اليت حتتوي على القرارات اليتCR/389االنتباه إىل الرسالة املعممة  ةالرئيس لفتت 1.12

ئق اخلتامية WRCمؤمتر العامة لل حمضر اجللسةيف    للمؤمتر. ولكنها مل تظهر يف الو
عداد أن ت املديراقرتح   2.12 لقواعد اإلجرائية، أن يقوم  لتشاور مع رئيس فريق العمل املعين  طلب اللجنة من املكتب، 

 وأن يقدم هذه الوثيقة إىل أو معدلة اليت قد تتطلب وضع قواعد إجرائية جديدة WRC-15ت املؤمتر وثيقة تتضمن قائمة جبميع قرارا
وكذلك ، CR/389 ة املعممةالرسالكتب على القرارات الواردة يف امل يركزيف وضع هذه الوثيقة، و  الثاين والسبعني. هااجتماع اللجنة يف
ئق اخلتامية للمؤمتر  يفأخرى  جماالتعلى أي  اإجرا وضع قاعدة اليت قد يبدو مناسباً  WRC-15الو بشكل  . ولفت االنتباهئية بشأ

ة األحكام االقتضاء، لتغطي عند، وذلك عدلة يف الوقت املناسباملديدة أو اجل ئيةجرااإل قواعدالخاص إىل ضرورة املوافقة على 
  .2017 يناير 1يف  لنفاذالوائح الراديو اليت ستدخل حيز  يفاجلديدة 

  اللجنة على أن يكون استنتاجها على النحو التايل: واتفقت  3.12
عداد وثيقة تتضمن قائمة جبميع " لقواعد اإلجرائية، أن يقوم  لتشاور مع رئيس فريق العمل املعين  طلبت اللجنة من املكتب، 

  "والسبعني. الثاين اهاجتماعاللجنة يف يدة وأن يقدم هذه الوثيقة إىل اليت قد تتطلب وضع قواعد إجرائية جد WRC-15قرارات املؤمتر 

  كيد موعد االجتماع القادم واملواعيد التقريبية لالجتماعات املقبلة 13
كيد اللجنة اتفقت  1.13 ، وأكدت أيضًا بصورة مبدئية الثاين والسبعني هاجتماعموعدًا ال 2016مايو  16-20الفرتة  على 

  .2016 أكتوبر 21-17الفرتة يف  الثالث والسبعني هااجتماع
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  )RRB16-1/21املوافقة على خالصة القرارات (الوثيقة   14
  ).RRB16-1/21اللجنة على خالصة القرارات (الوثيقة  وافقت  1.14

  اختتام االجتماع  15
ها اجتماع هلا بصفتأول  وهوجاح، لن االجتماع أن يكلل وساهم يف ساندها لكل من اعن شكره ةالرئيس تأعرب  1.15
  للجنة.ا ةرئيس

 املسائلبعض  يف تناولحكمة ملا امتازت به من مقدرة وجدارة و  ةرئيسال على السيد ماجنتاوالسيد سرتيليتس أثىن  2.15
  للغاية يف سياق هذا االجتماع. الشائكة

م الرقيقة ةالرئيس توشكر   3.15   .2016 فرباير 5من يوم اجلمعة،  1720االجتماع يف الساعة  تواختتم ،املتحدثني على كلما
  
  

  :ةالرئيس  التنفيذي: األمني
  ل. جينيت  ف. رانسي

___________  




