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  افتتاح االجتماع  1
  املشاركني. ميعورحبت جب 2016 مايو 16ثنني من يوم اإل 1400االجتماع يف الساعة الرئيسة افتتحت  1.1
ألعمال. عضاء اللجنة وأعرب عن متنياته ل املديررحب  2.1 ن يكون اجتماعًا حافًال  هم بكل النجاح فيما يِعد 
  اللجنة قدر استطاعتهم.املكتب على استعداد ملساعدة  يموظف وإن
جنيف. وإذ يشدد  هم يفإنه ملن دواعي سروره أن يتوجه بتحياته إىل مجيع أعضاء اللجنة وأن يرحب ب األمني العامقال  3.1

سيما يف جمال االتصاالت الساتلية، أشار إىل أن االتصاالت الراديوية اليت تشمل اخلدمات  مية إجياد تكنولوجيات جديدة العلى أه
وضع رئيسياً ومتزايد األمهية يف توفري خدمات اإلنرتنت وتو�يل غري املو�ولني و الساتلية وخدمات األرض على السواء تؤدي دوراً 

نه يشكل املنتدى الوحيد جللب مجيع ن هج جديدة لرتشيد استعمال املوارد الشحيحة والتعاون بني القطاعات. واالحتاد معرتف به 
�ر ذات الصلة معاً، وعمل اللجنة أساسي جلانب االتصاالت الرادي عامل  وية يف إطار والية االحتاد ومن مث لالحتاد وألعضائه، يفالعنا

ً إىل حد كبري. وعالوًة على ذلك، قدم فرادى أعضاء اللجنة مساه �بح فيه االبتكار التقين ضرور  مناطقهم، من مات قّيمة يفأ
جتماع    ومثمر. جحخالل املناقشات الثنائية واألحداث اإلقليمية مثًال. وأعرب عن متنياته للجنة 

  وجدول األعمال التبليغات املتأخرة 2
ن على تعليقات )و12A.13اللجنة، وفقاً للرقم  وافقت 1.2 ، على أال تنظر يف تبليغني متأخرين من إداريت بلغار وفرنسا حيتو

  التبليغات.بشأن القواعد اإلجرائية، وردا قبل هذا االجتماع ولكن بعد املوعد النهائي ذي الصلة لتقدمي 
� أي اجتماع، أن تضمن على أن اللجنة ينبغي ل السيد سرتيليتسأكد  2.2 ها، عند وضع جدول أعماهلا وإقراره فيما خي

حة الوقت الكايف للنظر يف أي مشروع من مشاريع القواعد اإلجرائية املعروضة عليها. وب باه إىل ترتيب هذا الصدد، اسرتعى االنتإ
من القواعد اإلجرائية. وسيكون  C من أساليب عمل اللجنة يف اجلزء 4.1فيها يف اجتماعات اللجنة، يف الفقرة  البنود اليت سيُنظر

  القواعد. عديد من مشاريعال من املهم بوجه خاص مراعاة تعليقاته يف االجتماع الثالث والسبعني للجنة عندما سُيطلب منها النظر يف
�  إن تعليقات السيد سرتيليتس ستؤخذ بعني االعتبار يف املستقبل ال الرئيسةقالت  3.2 والسبعني،   الثالث  االجتماع سيما فيما خي

  املعتمد. هاولكنها أشارت إىل أن اللجنة ال تتقيد دائماً بصرامة يف أي اجتماع برتتيب البنود يف جدول أعمال
جدول  القواعد اإلجرائية تسرد فقط البنود اليت ينبغي أن ُتدرج يفمن  Cمن اجلزء  4.1إن الفقرة  السيدة ويلسونقالت  4.2

ملرونة الالزمة ملعاجلة  أعمال اللجنة، ولكن ال تبني الرتتيب الذي ينبغي أن تُنظر البنود وفقًا له. وجيب على اللجنة أن حتتفظ 
كرب قدر ممكن من   الفعالية. املسائل املعروضة عليها 

متر عاملي سرتيليتس �حيحة ولكن املرونة ضرورية أيضاً. فعلى سبيل املثال، قبيل مؤ إن تعليقات السيد  السيد بيسيقال  5.2
أي  . ومن املفيد أيضاً التقيد يف80 لالتصاالت الراديوية يتعني على اللجنة أن تضمن تكريس الوقت الكايف لتقريرها مبوجب القرار

لرتتيب الذي ترد به البنود يف جدو  االجتماع  كون حضورهم يفما مىت ي ل أعماهلا املعتمد، حبيث يعرف موظفو املكتب نوعاً اجتماع 
ً، وكذلك لتيسري األعمال التحضريية للجنة لكي تنظر يف البنود   املختلفة. مطلو

تقرير  يف رإىل أن اللجنة ستنظر يف مشاريع القواعد اإلجرائية يف اجتماعها الثالث والسبعني بعد النظ الرئيسةوخلصت  6.2
  حدة. املدير مباشرة، ولكنها ستحسم فيما بعد مسألة ترتيب البنود املدرجة يف جدول أعماهلا على أساس كل اجتماع على

ئق الرس السيد سرتيليتسقال  7.2 للغات مية متاحة قبل هذا االجإنه من املؤسف أال تكون مجيع األجزاء من مجيع الو تماع 
لفعل أساليب عمل اللجنة.املختلفة املطلوبة من أ  عضاء اللجنة بل وإن ذلك خيالف 
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  )1-3واإلضافات  RRB16-2/5تقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية (الوثيقة  3
� ما قام به املكتب لتنفيذ  1، الفتًا االنتباه إىل امللحق RRB16-2/5تقريره املعتاد يف الوثيقة  املديرقدم   1.3 الذي يلخ

لذي تسببه وأشار إىل اإلضافات الثالث للتقرير بشأن التداخل الضار ا. احلادي والسبعنيها اللجنة يف اجتماعها القرارات اليت اختذت
  ها، وهو موضوع سيُنظر فيه يف سياق أنظمة األرض.إيطاليا للبلدان اجملاورة ل

نظمة األرض أجزاء التقريرمعرض تقدمي  ، يفدائرة اخلدمات األرضية) رئيس( السيد منديزقال  2.3 ، ذات الصلة 
من تقرير املدير حاالت  4. ويتناول القسم األرض خبدماتيصف عمل املكتب يف معاجلة بطاقات التبليغ املتصلة  2 امللحق إن

الذي تسببه على التداخل الضار  2.4يركز البند  وصوعلى وجه اخلص اإلبالغ عن التداخالت الضارة أو خمالفات لوائح الراديو،
� التقارير املقدمة من إدارات سويسرا وفرنسا وسلوفينيا � هذا امل وفيما. إيطاليا للبلدان اجملاورة هلا وتلخ وضوع، تتضمن خي

تقريراً عن اجتماع بني  3رسالة من إدارة كرواتيا. وتقدم اإلضافة  2إىل التقرير رسالة من إدارة مالطة وتتضمن اإلضافة  1 اإلضافة
إلضافة إىل اخلطوات املو�وفة يف2016مايو  5املكتب وإدارة إيطاليا، ُعقد يف  ر املكتب،  ، 3 فةاإلضا . ويف هذا االجتماع أ

، كانت قد أبلغت عنها سويسرا، 12A ةحالة تداخل تتعرض هلا خدمة اإلذاعة السمعية الرقمية لألرض يف سويسرا على القنا
  مباشرة.  وأحالت إدارة إيطاليا احلالة إىل املكاتب احمللية اليت سوف تتعامل مع هذه املسألة مع إدارة سويسرا

� التداخل على اإلذاعة التلفزيونية، على الرغم  السيد بيسيهّنأ  3.3 السلطات اإليطالية على ما أحرزته من تقدم فيما خي
 داريت كرواتيا وسلوفينيا مل تالحظا أي حتّسن. واقرتح أن يركز املكتب يف اتصاالته املقبلة مع إيطاليا على هذين البلدين بوجهمن أن إ

ستعمال اخلدمة املتنقلة يف   .MHz 700 النطاق  خاص. وأعرب أيضاً عن قلقه من تدهور الوضع عند بدء البلدان 
جهود  ها املكتب وفقًا لقرارات اللجنة. وأخريًا هناك خطة عملية بفضلليت يبذلعلى اجلهود ا سرتيليتس السيدى أثن 4.3

السلطات اإليطالية على الرغم من أن هناك الكثري مما ينبغي إجنازه وأموراً جمهولة عديدة كتلك اليت ذكرها السيد بيسي، واليت قد 
  كاٍف. تعوق التقدم. وتساءل عما إذا كانت اخلطة مدعومة مالياً على حنو

ها أن عن سروره لرؤية اخلطوات اليت جيري اختاذها يف سبيل حل مشكلة طويلة األجل وقال إن اللجنة ينبغي ل السيد كييبأعرب   5.3
�لة جهودها. واقرتح أن يستمر املدير يف ر�د التقدم احملرز وأن يرفع تقريراً إىل اللجنة يف   املقبل.  اجتماعها  تشجع إيطاليا على موا

ره يوف املكتب والسلطات اإليطالية على التقدم احملرز. وهناك أسباب للتفاؤل، مع ما السيد خريوفهّنأ  6.3
بطريقة أكثر كفاءة من الناحية االقتصادية وبناء شبكات متزامنة كبرية. اجلديد من فرص الستعمال موارد الرتدد  DVB-T2 املعيار

�لة    اتباع النهج اجلديدة اليت تعتمدها.وجيب أن ُتشجع اإلدارة اإليطالية على موا
للتقرير، إن االجتماع الذي عقد يف روما يف مايو، تقرر الستعراض اإلجراءات املتعلقة  3، مشرياً إىل اإلضافة املديروقال  7.3

ائي على الرغم من إحراز هذا املوعد النه. ومل يتم الوفاء ب2016أبريل  30إلذاعة التلفزيونية اليت كان من املتوقع أن ُتكتمل حبلول 
بعض التقدم على النحو املبني يف الوثيقة. ويتعني على السلطات اإليطالية أن تصدر لكل منطقة، مراسيم وأموراً حتدد كيفية كشف 

. وقد أنفقت السلطات اإليطالية 2016 العملية بغية التقليل من خطر التحدي القانوين. ومن املتوقع استكمال العملية حبلول يوليو
�ل ميزانية تبلغ   6,8حوايل  مليون يورو تقريباً وجيري اختاذ العديد من التدابري لتشجيع استخدام الطيف على  51مليون يورو من أ

يتعني  يزال ، ُحررت القنوات من أجل مالطة وفرنسا وسويسرا، ولكن ال3 إلضافة 1 حنو رشيد. وكما ميكن مالحظته يف املرفق
� سلوفينيا وكرواتيا وسيخضع ذلك ملرحلتني ُتستكمالن حبلول يوليو . وليس هناك أي قوانني جديدة 2016 حتريرها فيما خي

ج عملي لتسوية حاالت التداخل الضار املبلغ عنها على أساس كل حالة على حدة.  فيما � اإلذاعة الصوتية وجيري اعتماد  خي
لتنسيق مع  MHz 700على البلدان اليت ترغب يف استخدام النطاق وتطلعاً إىل املستقبل، يتعني  من أجل اخلدمة املتنقلة أن تقوم 

لتايل من مصلحة إيطاليا أن تبني قدرت ا. ومن املؤكد أنإيطاليا و إدخال  ها على استعمال الطيف على النحو املتفق عليه مع جريا
دة كفاءة استخدام ا DVB-T2 املعيار فاق ، أي بعد االتإال يف مرحلة الحقة ميكن أن حيدث لطيف على أن ذلك السيسمح بز

  الطيف. املتفق عليه من خالل التنسيق متعدد األطراف بشأن MHz 700بشأن إعادة تنظيم طيف النطاق الفرعي 
 املقبل.   اجتماعها اللجنة يفإىل أن التقدم متوقع حبلول يوليو وقالت إنه ينبغي تقدمي مزيد من املعلومات إىل الرئيسةأشارت  8.3
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ألنظمة الفضائية )(SSD) دائرة اخلدمات الفضائية رئيس( السيد هنري اسرتعى 9.3 ، يف معرض تقدميه لألقسام املتعلقة 
قدم معلومات و الفضائية.  اخلدماتمعاجلة بطاقات التبليغ عن  الذي يبني عمل املكتب خبصوص 3  امللحق  إىل االنتباهتقرير املدير،   يف

)، أشار إىل ورود عدد كبري من الطلبات 3  من امللحق 2. وفيما يتعلق بطلبات التنسيق (انظر اجلدول 2016  حمدثة تغطي شهر أبريل
. واقتضى ذلك حتديث برجمية املكتب 2015  مع نطاقات الرتدد اليت وزعها املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2015  نوفمرب  28  يف
سرع و خري املنشورات. وأعيد توزيع املوارد داخل الدائرة جلعل وقت املعاجلة ضمن احلدود التنظيمية البالغة أربعة أشهر  لتايل 
لتأكيد قبل ن  ما لفت االنتباه إىل  ،سرتداد تكاليف معاجلة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتليةوفيما يتعلق  .2016هاية ميكن، و

ا استالم املبلغ بعد موعد  حتدداليت  4  امللحق  اردة يفالقائمة الو  ولكن  الستحقاقابطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية اليت مت بشأ
لنشرة  يتم إلغاء أي بطاقات تبليغ نتيجة  . وملالذي يتناول هذه املسألة (BR IFIC) اإلعالمية الدولية للرتددات قبل االجتماع اخلاص 

لعدم الدفع خالل الفرتة قيد النظر. ولضمان جتسيد السجل األساسي للواقع، استعرض املكتب تنفيذ العديد من أحكام لوائح الراديو 
عادة وضع الشبكات الساتلية يف   يف  من تقرير املدير، مبا 5على النحو املبني يف الفقرة  بعد تعليقها.  اخلدمةذلك األحكام املتعلقة 

لغاء ختصيصات الرتدد للشبكتني الساتليتني ن املكتب، طلب إىل اللجنة يف اجتماعها السابق أن تتخذ قرارًا   ACS-1  وذّكر 
جوالسبعني للجنة لوائح الراديو  احلادي  حمضر االجتماع  -  RRB16-1/22من الوثيقة  8(الفقرة  MCS-1و يل ) وأخرياً، قررت اللجنة 
ت املتحدة دليًال  6الفقرة   النحو املبني يف  سألة إىل اجتماعها املقبل. ومنذ ذلك احلني، وعلىامل من تقرير املدير، قدمت إدارة الوال

واملشغلة املسجلة يف السجل األساسي  MCS-1و ACS-1إضافيًا على استمرار استعمال ختصيصات الرتدد للشبكتني الساتليتني 
الرتدد  وقرر احلفاظ على ختصيصاتاختُتمت املسألة أن املكتب  اعتربضوء هذه املعلومات،   ويف. SKYTERRA-1  الساتل بواسطة

من التقرير تعليق الشبكات الساتلية عند استالم الطلبات بعد التاريخ الفعلي للتعليق  7  . وأخرياً، تتناول الفقرةالسجل األساسي  يف
بوا غينيا اجلديدة اللذين سيستمربفرتة تزيد عن ستة أشهر. ويبني اجلدول الوارد يف هذه الفقرة  ما.   املكتب يف ساتلي لكسمربغ و مراعا

للوائح الراديو، سيتناول املكتب هذه احلاالت مبوجب  30Aو 30من التذييلني  10.2.5للفقرة  WRC-15وعند بدء نفاذ تعديل املؤمتر 
  ير إىل اللجنة بشأن هذه املسألة.احلكم اجلديد ولن تكون هناك حاجة لتقدمي تقر 

من تقرير املدير، إىل أن اللجنة ليست حباجة إىل مناقشة  6، يف ضوء املعلومات املقدمة يف الفقرة السيد هوانأشار و  10.3
  كبند مستقل من جدول األعمال.  MCS-1و ACS-1الشبكتني الساتليتني 

مذكرًا مبناقشات اللجنة وقرارها يف االجتماع احلادي والسبعني، إنه ال يرى يف تقرير املدير أي دليل  السيد إتووقال  11.3
  ذاته. حد إضايف يف

لغاء الشبكتني. واآلن، واستناداً إىل  السيد بيسيل وقا 12.3 ذن له  إن املكتب طلب إىل اللجنة يف االجتماع السابق أن 
أن حتيط علماً  إال ميكن للجنةالدليل اإلضايف، سحب املكتب طلبه ضمناً وقرر اإلبقاء على الشبكتني يف السجل األساسي. وال 

  تب.املك بقرار
جيل قرارها ب سرتيليتس السيدأيد  13.3 شأن التعليقات اليت أبداها السيد إتو. ورفع املكتب املسألة إىل اللجنة وقررت اللجنة 

نتظار هذا القرار، ينبغي أن يعّلق املكتب هذه احلالة. وُحيتمل أن تكون �ياغة تقرير املدير غري احلالة.   مناسبة. و
لتايل ينبغي أن تعيد املدير و. وستأخذ اللجنة ببساطة علمًا بتقرير رتيليتسسرأي السيد إتو والسيد  السيد كويفأيد  14.3

  الرأي. هذا السيد ماجنتااملوضوع الختاذ قرار يف إطار بند مستقل. وأيد  النظر يف
 MCS-1و ACS-1 ، إذ تتحدث بشأن نقطة إجرائية، أشارت إىل أن موضوع الشبكتني الساتليتنيالسيدة ويلسونو 15.3
�دار قرار، بينما يرد يف جدول أعمال االجتماع  يرد يف جدول أعمال االجتماع احلادي والسبعني للجنة كطلب إىل املكتب 

". واقرتحت أن تظل الصياغة عمومًا كما هي عند مناقشة موضوع ما النظر يف وضع الشبكات الساتليةاحلايل، حتت العنوان "
�لة مناقشته يف يف   مقبل. اجتماع اجتماع للجنة وموا

يغطي  )النظر يف وضع الشبكات الساتليةذا الصلة هلذا االجتماع (أن بند جدول األعمال  سرتيليتس السيدالحظ  16.3
لشبكتني الساتليتني  يف لوضع. وفيما يتعلق  ، اقرتح أن تستأنف MCS-1و ACS-1الواقع جمموعة متنوعة من املواضيع غري املتصلة 

ا    االقرتاح. هذا السيد بيسيوأيد  بشأن هذه املسألة وأن تتو�ل إىل قرار يف إطار بند مستقل من جدول األعمال.اللجنة مداوال
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 2017 يناير 1 من تقرير املدير عما سيفعله املكتب بطلبات التعليق الواردة بعد 7مشرياً إىل الفقرة  السيد بيسيتساءل  17.3
وفقاً  2017 يناير 1. ويف رأيه، ينبغي أن يتعامل املكتب مع أي طلب تعليق يرد بعد 2017يناير  1واملتصلة بتعليقات قبل 

ر نقطة مثرية لالهتمام قد يتعني على اللجنة أن تناقشها يف مرحلة السيد سرتيليتساجلديد. وقال   للحكم . وقال الحقة إن السيد بيسي أ
سيتم تطبيق اللوائح  2017 يناير 1 يتعلق جبميع طلبات التعليق الواردة بعدإنه فيما ) رئيس دائرة اخلدمات الفضائيةالسيد هنري (

. وإذا كانت هذه الطلبات تتصل بتعليق يبدأ 2017 يناير 1السارية وقت استالم الطلب، ويشمل ذلك أي تعليقات تبدأ قبل 
� عليه الرقم مبدة تزيد على ستة أشهر، ُمينح التعليق شريطة تقصري املدة وفقاً  2017 يناير  1 قبل بصيغته املراَجعة  49.11 ملا ين
  .2015املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  يف

� إىل ما يلي بشأن تقرير املدير: الرئيسةاقرتحت  18.3   أن ختل
على ذلك، . وعالوًة RRB16-2/5شكرت اللجنة مدير مكتب االتصاالت الراديوية على التقرير واملعلومات الواردة يف الوثيقة "

لتفصيل يف املعلومات الواردة يف اإلضافات من  وأعربت عن ارتياحها للتقدم  RRB16-2/5إىل الوثيقة  3حىت  1نظرت اللجنة 
ها. الكبري الذي أحرزته إدارة إيطاليا حلل إشكال التداخل الضار على خدمات اإلذاعة الصوتية والتلفزيونية الذي تسببه إيطاليا جلريان

لنسبة حملطات اإلذاعة التلفزيونية يف بعض املناطق وأن خطة احلل ستشم املناطق املتبقية  لوأشارت اللجنة إىل حتقق نتائج إجيابية 
�لة هذه اجلهود وطلبت من مدير مكتب االتصاالت الراديوية أن يقدم تقريرًا إىل 2016حبلول يوليو  . وشجعت اللجنة على موا

ا أن تكون عملية  إلذاعة الصوتية من شأ اجتماعها املقبل عن خامتة عملية حل هذه القضية، مع اإلشارة إىل أن احلالة املتعلقة 
  "بكثري. ة ُحتل تدرجيياً على مدى فرتة زمنية أطولمستمر 
 على ذلك. اتُفقو 19.3
 .3-1 واإلضافات RRB16-2/5بتقرير املدير الوارد يف الوثيقة  وأحيط علماً  20.3

ت ال 4  ACS-1  خص وضع الشبكتني الساتليتنيمتحدة األمريكية فيما يتبليغ مقدم من إدارة الوال
  )RRB16-2/1(الوثيقة  MCS-1و

ت  RRB16-2/1الوثيقة  )رئيس دائرة اخلدمات الفضائيةالسيد هنري (قّدم  1.4 اليت حتتوي على تبليغ مقدم من إدارة الوال
. وقد وردت هذه املعلومات بشكل متأخر جداً إىل االجتماع MCS-1و ACS-1الشبكتني الساتليتني املتحدة يوفر معلومات بشأن 

، طلب املكتب معلومات 2016 فرباير 26وقررت اللجنة إرجاء النظر يف املسألة إىل االجتماع احلايل. ويف  احلادي والسبعني للجنة
ت املتحدة خبصوص الساتل  االستعمال املستمر ، ردت اإلدارة مقدمًة أدلة على 2016أبريل  4. ويف SKYTERRA-1من الوال

 واملشغلة بواسطةاملسجلة يف السجل األساسي  MCS-1و ACS-1لتخصيصات الرتدد للشبكتني الساتليتني 
� املكتب للمعلومات املقدمة، شكر اإلدارة يف .غرً  101°املوقع  يف SKYTERRA-1 الساتل وأشار  2016 أبريل 13 وبعد تفح

ت امل تحدة واملكتب إىل أنه سيحتفظ بتخصيصات الرتدد يف السجل األساسي. وأحيلت الرسائل الكاملة املتبادلة بني إدارة الوال
  إلكرتوين. إىل أعضاء اللجنة بشكل

ت املالسيد كييبو السيد ماجنتا، وأيده يف ذلك السيد بيسيذّكر  2.4 ن االفتقار إىل املعلومات من إدارة الوال تحدة ، 
لغاء التخصيصات. وُقدمت املعلومات اآلن وقرر املكتب  دفع املكتب إىل أن يطلب من اللجنة يف االجتماع السابق اختاذ قرار 

  ب.تاملك أن حتيط علماً بقرارإال ميكن للجنة االحتفاظ ببطاقات التبليغ يف السجل األساسي وال 
إن املعلومات اليت قدمها املكتب إىل االجتماع احلايل تبني وضع الشبكتني يف اخلدمة واستمرار  السيد سرتيليتسقال  3.4

لغاء بطاقات التبليغ وأرجأت اللجنة استعمال هما. ومع ذلك، كان املكتب قد طلب من اللجنة يف االجتماع السابق اختاذ قرار 
لتايل، القرارها إىل االجتماع احلايل   حسمها. تزال احلالة قيد النظر يف إطار اللجنة ويرجع إليها األمر يف . و
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لتخصيصات يف السجل األساسي. ومن وجهة نظر السيد هوانوافق  4.4 ، استناداً إىل املعلومات املقدمة، على االحتفاظ 
حب ضمناً الطلب كتب. وكان يتعني على املكتب أن يسإجرائية، فإن اللجنة هي اليت يتعني عليها أن تبت يف هذه احلالة وليس امل

 السابق. الذي قدمه إىل اللجنة يف االجتماع
ت املتحدة على توضيح املسألة. واللجنة حمظوظة لكون السيد إتوشكر  5.4 ن طريق اخلطأ ها مل تُلغ عاملكتب وإدارة الوال

ر املكتب احلالة مبوجب الرقمشبكات ساتلية حقيقية. ولو أن املعلومات ُقدمت يف وقت ساب من لوائح الراديو  6.13 ق، ملا أ
. ويف هذه احلالة، فإن النتيجة مؤاتية 6.13 مية اتباع العملية احملددة يف الرقمأضاعت اللجنة وقتها. وينبغي أن تدرك اإلدارات أه وملا

  اللجنة.  إطار املكتب قراراً بشأن مسألة قيد النظر يفولكن لعلها مل تكن كذلك. بيد أن السيد إتو أعرب عن عدم ارتياحه الختاذ 
  أنه يتعني على اللجنة اختاذ القرار وليس املكتب. السيد كويفو السيد بن محاداعترب  6.4
هناك أي خالف  يكن إن املكتب تصرف وفقاً للوائح الراديو. فاإلدارة قدمت املعلومات املطلوبة ومل السيد بيسيقال  7.4

  .6.13 واملكتب ومن مث مل تنشأ أي حالة مبوجب الرقم بني اإلدارة
، إن هذا البند لو ما كان مدرجًا يف جدول أعمال اللجنة، لسحب املكتب ببساطة طلبه األويل إىل اللجنة املديرقال  8.4

ما،  كةلغاء شببشأن اإللغاء حبيث مل تعد هناك أي شروط لتقدمي هذا الطلب. ومهما يكن من أمر، بدون قرار من اللجنة 
�لة مراعاة تلك  ال   الشبكة. يوجد أمام املكتب أي خيار سوى موا

 التايل: أن يكون استنتاج اللجنة على النحو الرئيسةاقرتحت  9.4
واملعلومات اإلضافية اليت قدمها املكتب، وقررت اللجنة، آخذًة بعني االعتبار نتائج  RRB16-2/1اللجنة بعناية يف الوثيقة  نظرت"

ا املكتب، أن ال تلغي التخصيصات الرتدديةالدر   ".MCS-1و ACS-1للشبكتني الساتليتني  اسات اليت يقوم 
 على ذلك. اتُفقو 10.4

ت ال 5 ة عن األنظمة مبلغمتحدة بشأن تغيري اإلدارة التبليغان مقدمان من إداريت النرويج والوال
 RRB16-2/6 تان(الوثيق STEAM-3Cو STEAM-2و STEAM-1و STEAM-0الساتلية 

  )RRB16-2/INFO/2و
اليت حتتوي على رسالتني من إداريت النرويج  RRB16-2/6الوثيقة  )رئيس دائرة اخلدمات الفضائيةالسيد هنري (قّدم  1.5

ت املتحدة (املرفق 1 (املرفق ت املتحدة ) تطلبان فيهما 2) والوال ألنظمة  فيماتغيري اإلدارة املبلِّغة من النرويج إىل الوال يتعلق 
. وأشار السيد هنري إىل أن 2016يوليو  1وذلك اعتباراً من  STEAM-3Cو STEAM-2و STEAM-1و STEAM-0 الساتلية

ت املتحدة وافقت على النقل؛ وأنه ن تغيري اإلدارة املبلغة يتم بناًء على طلب مشغل األنظمة؛ وأن الوال سيتم  النرويج أفادت 
ت املتحدة إىل أناحلفاظ على حقوق  �ة ببطاقات التبليغ األخرى املقدمة من النرويج. وأشارت الوال ها توافق على التنسيق اخلا

الشأن؛  هذاتعويض ب هما مل تتلقيا أياإلدارتني ال تعتربان أن النقل يُقصد به التحريف أو االجتار كما أنتغيري اإلدارة املبلغة؛ وأن 
ت املتحدة سيكون لوأن السبب الرئيسي هلذا الن نسيق متزايدة التعقيد عملية ت ها موارد أفضل للمشاركة يفقل يتمثل يف أن الوال

لنسبة إىل األرض؛ وأن مشغل األنظمة سيظل هو   نفسه. بشأن أنظمة سواتل ذات مدارات غري املستقرة 
قشت يف عدة مناسبات تغيري اإلدارة  الرئيسةقالت  2.5 لنيابة عن منظمة حكإن اللجنة  ومية دولية املبلِّغة اليت تتصرف 
لفعل قاعدة إجرائية بشأن هذه التغيريات. وحسب فهمها فإن هذه هي املرة األوىل اليت تناقش فيها اللجنة تغيري وأن ها وضعت 

سإدارة  سمبلِّغة تتصرف    مها اخلاص أيضاً.مها اخلاص إزاء إدارة أخرى تتصرف 
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الرئيسة: ال توجد قاعدة إجرائية للتعامل مع احلالة املطروحة أمام اللجنة اآلن. وأعدت اللجنة القاعدة  سيد كييبالأيد  3.5
ا يف اجتماعيها السادس واخلمس عن جمموعة من اإلدارات لنيابةتتصرف اإلجرائية اليت تتناول تغيري إدارة  ني واعتمد

كيدات  والسابع ت املتحدة، أعرب السيد كيبواخلمسني. وعلى الرغم من  ن أن يؤدي الطلب ي عن خشيته مإداريت النرويج والوال
ت للمكتب واللجنة. وميكن أن تطلب  الجتار يف الطيف واملوارد املدارية وأن يسبب �عو امات  املعروض على اللجنة إىل ا

 الطلبات. اللجنة إىل املكتب إعداد قاعدة إجرائية للتعامل مع مثل هذه
جلملة الواردة يف رسالة إدارة النرويج ونصها كالتايل: "أكدت إدار النرويج  السيد إتوتساءل  4.5 عن املقصود حتديدًا 

�ة ببطاقات التبليغ األخرى املقدمة  ت املتحدة يف مراسالت متبادلة منفصلة على أنه سيتم احلفاظ على حقوق التنسيق اخلا والوال
أنه  نتيجة". بيدهما تلتزمان بضمان حتقيق هذه النقل اإلدارة املبلِّغة عن هذه الشبكات الساتلية، وعلى أن من النرويج على الرغم من

لنيابة عن إدارات  ن تغيري اإلدارة املبلِّغة مل حيدث يف املاضي إال يف حاالت اإلدارات اليت تتصرف  يؤيد ما أفادت به الرئيسة 
ة معنية وحيث جتد اإلدارات املعنية نفسها مضطرة إىل طلب التغيري. واحلالة املطروحة أمام أخرى حيث تكون منظمة حكومية دولي

س سمها اخلاص نقل بطاقات التبليغ إىل إدارة أخرى تتصرف أيضاللجنة هي احلالة األوىل اليت تطلب فيها إدارة تتصرف  مها ًا 
ر سلبية خماخلاص دون أن تواجه أي التزام قاهر لطلب التغيري. وأعر  تلفة ب عن خشيته من أن تؤدي املوافقة على هذا الطلب إىل آ

كملها فيما يتعلق مبراقبة األنظمة   املدارية. وعواقب غري مرغوبة وتزعزع احلالة 
رها السيد ك السيد سرتيليتسأيد  5.5 ي. بيالتعليقات اليت أبداها السيد إتو والرئيسة. ووافق أيضًا على مجيع النقاط اليت أ

وضع رف يطلب أي ط وأضاف أنه ال يرى أي أساس للموافقة على الطلب أو إلعداد قاعدة إجرائية للتعامل معه. ويف الواقع، مل
قاعدة إجرائية. واملسألة ليست مبسألة ميكن للمكتب أو اللجنة معاجلتها وإمنا هي مسألة ينبغي أن ينظر فيها مؤمتر عاملي لالتصاالت 

ملبادئ الرئيسية املكرسة يفحىت مؤمتر املندوبني املفوضني علمًا أنالراديوية أو  د بشأن االستخدام الرشيد دستور االحتا ها تتعلق 
 واملدار. واملنصف ملوارد الطيف

رها السيد كيب السيد بيسيأيد  6.5 لوائح  جد أحكام يفي. وال تو رأي السيد سرتيليتس والسيد إتو والنقاط األوىل اليت أ
لوائح الراديو.  هلتوازن الذي تكفل لراديو تغطي الطلب املعروض على اللجنة اآلن، وميكن أن تؤدي املوافقة عليه إىل اإلخاللا

ميتثل  تغطي القاعدة اإلجرائية اليت وافقت عليها اللجنة يف اجتماعها السابع واخلمسني هذا الطلب. وعالوًة على ذلك، ال وال
س 1.6.9الطلب ألحكام الرقم  لنيابة عن جمموعة من اإلدارات  مائها. من لوائح الراديو: يشري هذا احلكم إىل إدارة تتصرف 

وإضافًة إىل ذلك، وكما هو موضح يف رسالة النرويج، مبجرد نقل ختصيصات النرويج، ستتمكن النرويج من إبداء تعليقات بشأن 
دف محاية اخلدمات اخل ا، بينما مل يكن هلا هذا احلق بصفتها اإلدارة املبلغة عن األنظاألنظمة الساتلية موضوع النقل  �ة  مة ا

  املعنية قبل النقل املذكور.
تعليقات املتحدثني السابقني، ووافق على عدم وجود أي أسس لسعي اللجنة إىل وضع قاعدة إجرائية  السيد ماجنتاأيد  7.5

 ذلك. مؤمتر املندوبني املفوضني إذا رغبت يف جديدة. وينبغي لإلدارات املعنية أن ترفع املسألة إىل
مشمولة  سرتيليتس. وعلى الرغم من أن املسألةآراء املتحدثني السابقني وخصو�ًا السيد إتو والسيد  السيد هوانأيد  8.5

ا مل تناقش يف املؤمتر. وال توجد أحكام يف لوائح الراديو أو يف القوا WRC-15بتقرير املدير إىل املؤمتر  ة تغطي الطلب عد اإلجرائيفإ
  اللجنة. املعروض اآلن أمام

ه السيد خريوفقال  9.5 ت املتحدة ونوا ي حال من األحوال يف �دق إداريت النرويج والوال ما احلسنة إنه ال يشكك 
حقيقي، كّرستا له الكثري من الوقت واجلهد. ومع ذلك، فإن موافقة اللجنة على طلب  non-GSOسعيهما إىل تنفيذ مشروع  يف

لتغيري اإلدارة املبلِّغة ال تسمح به أي نصوص تنظيمية، قد يفتح الباب أمام تويل املكتب واللجنة ملهام تتجاوز نطاق واليتيهما 
غري مالية. واتفق  ن ينطوي حتماً على تبادل املوارد سواء أكانت مالية أمالعاديتني. وعالوًة على ذلك، فتغيري اإلدارة املبلِّغة، جيب أ

إلعراب عن  يسمح جلميع اإلدارات مع السيد ماجنتا على أن يرجع األمر إىل مؤمتر املندوبني املفوضني يف حسم هذه املسألة، مما
  املوضوع. رأيها يف هذا
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اللجنة من اختاذ قرار بشأن املسألة املعروضة عليها اآلن، وذلك نظراً إىل إنه يوافق على عدم متكن  السيد بن محادقال  10.5
إذا كان ينبغي  مجيع األسباب اليت قدمها املتحدثون السابقون. ومع ذلك، جيب على اللجنة عند �ياغة قرارها أن تنظر بعناية فيما

إلدارات املعنية إىل مؤمتر املندوبني املفوضني، وأن تقدم املشورة ل إحالة املسألة إىل هيئة عليا كاملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية أم
ا ليست خمتصة مبعاجلة هذه املسألة. والحظ أيضًا أن هناك بعض االستعجال على ما يبدو  للقيام بذلك، أو أن تقرر ببساطة أ

� الطلب الذي يشري إىل بدء نفاذ النقل اعتباراً من فيما   .2016 يوليو 1 خي
إن اللجنة ليس هلا أن تقدم املشورة إىل اإلدارات إلحالة املسائل إىل املؤمتر؛ بل يتعني على اإلدارات  السيد بيسيل قا 11.5

ام القيام بذلك. وما على اللجنة إال استنتاج عدم وجود أحك القيام بذلك حسبما تراه مناسباً إذ تدرك كلها متام اإلدراك حقها يف
إلجراءلوائح الراديو أو يف  يف   املطلوب. القواعد اإلجرائية تسمح 

، إذ يوضح معىن الفقرة الثانية من رسالة النرويج الواردة )رئيس دائرة اخلدمات الفضائيةالسيد هنري (و 12.5
ت امل RRB16-2/6 الوثيقة يف حدة ترداً على تعليق السيد إتو، قال إن النرويج تعين، حسب فهمه، أنه مت االتفاق مع إدارة الوال

 تقوم النرويج بتنسيق أي بطاقة من بطاقات التبليغ األخرى لديها مع بطاقات التبليغ املنقولة يف حال نقل بطاقات التبليغ على أال
بع مالحظاً أنه من غري الدقيق اإلشارة يف أي قرار تصيغه اللجنة مثًال إىل موافقة اللجنة يف ت املتحدة. و املاضي  املعنية إىل الوال

االحتاد  هذا الصدد، ذّكر حباالت الشبكات اليت نُقلت منى تغيري إدارة مبلِّغة يف حالة مشاركة منظمة حكومية دولية فقط. وبعل
السوفيايت سابقًا إىل االحتاد الروسي ومن الربتغال إىل الصني ومن اململكة املتحدة إىل الصني وغريها على النحو املبني 

  املتاحة للجنة. RRB16-2/INFO/2 الوثيقة يف
حالة  السيد ماجنتاوعّلق  13.5 ما تطالبان املكتب  ت املتحدة ليس واضحاً حبيث إ قائًال إن ما تطلبه إدار النرويج والوال

ما إىل اللجنة إذا لزم األمر   جمرد اختاذ قرار؟ وعالوًة على ذلك، ينطوي نقل بطاقات هل ينبغي إعداد قاعدة إجرائية أو –مراسال
ر قانونية تتعلق حبقوق اإلدارات وسلطات د أن تنظر اللجنة ب ها حيال إدارات أخرى. وإذا كان الالتبليغ من إدارة إىل أخرى على آ

ر من خرباء قانونيني وبشأن اختصاص  يف املوافقة على الطلب، فعليها أن تسعى أوًال إىل احلصول على توضيحات بشأن هذه اآل
 RRB16-2/6 يقةالوث ذلك فعًال. ويف هذا الصدد، أشار إىل أن أحد املوقعني على رسالة النرويج الواردة يفمقدمي الطلب للقيام ب

  أقدم". "مهندس
إنه ال يبدو وجود أي تضارب بني اإلدارتني املقدمتني للطلب الذي ينطوي على نقل مباشر مع  سرتيليتس السيدقال  14.5

ما فيما يتعلق ببطاقات التبليغ املعنية وبطاقات التبليغ األخرى. ومع �ة  ذلك،  سعي اإلدارتني إىل احلفاظ على احلقوق اخلا
  املطلوبة. طية اإلجراءاتهدف تغيرى أي أسباب لوضع قاعدة إجرائية ب زال ال ما فإنه

 أن يكون استنتاج اللجنة على النحو التايل: الرئيسةاقرتحت  15.5
لتفصيل هذا الطلب كما ورد يف الوثيقة " . وهو يدعو لنقل وظائف اإلدارة املبلِّغة عن األنظمة RRB16-2/6قشت اللجنة 

ت املتحدة األمريكية. وأقرت من إدارة النرو  STEAM-3Cو STEAM-2و STEAM-1و STEAM-0الساتلية  يج إىل إدارة الوال
� على نقل  لنوا احلسنة لإلدارتني املعنيتني. بيد أن اللجنة الحظت عدم وجود أي حكم من أحكام لوائح الراديو ين اللجنة 

ميكن النظر فيه   على ذلك، اعتربت اللجنة أن مثل هذا الطلب ال وظيفة اإلدارة املبلِّغة مبا ينطبق على هذه احلالة احملددة. وعالوةً 
.�  إال من جانب مؤمتر خمت

ت املتحدةها ليست يف وضع ميكنها من االستجابة للذلك، خلصت اللجنة إىل أن ونتيجةً   "األمريكية.  هذا الطلب من إداريت النرويج والوال
 على ذلك. اتفقو 16.5
دف إدراجها يف تقرير اللجنة إىل املؤمترإنه ينبغي اإلحاطة علمًا ب السيد إتوقال  17.5 مبوجب  WRC-19 هذه املسألة 
  .(Rev.WRC-07) 80 القرار
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 MEASAT-91.5E-30Bالشبكة الساتلية  خص وضعي تبليغ مقدم من إدارة ماليز فيما 6
  )RRB16-2/7(الوثيقة 

 RRB16-2/7 وثيقةال )واخلطط للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائيةرئيس شعبة التبليغ (، السيد وانغقدم  1.6
� الشبكة الساتلية  . MEASAT-91.5E-30Bاليت حتتوي على تبليغ مقدم من إدارة ماليز تعرتض فيه على نتيجة املكتب فيما خي

لوثيقة مراسالت متبادلة بني املكتب واإلدارة املاليزية. وقال ال اريخ احلالة واألسباب سيد وانغ، يف معرض تقدميه لتويتضمن املرفق 
ن املكتب  2015 يناير الرئيسية العرتاض ماليز على نتيجة املكتب، إن املكتب تلقى تبليغ ماليز بشأن الشبكة يف وأبلغ ماليز 
إلضافة إىل تلك اليت سبق حتديدها و  تكمل ماليز التنسيق معها تس اليت ملحدد إدارات إضافية يتعني على ماليز التنسيق معها، 

� الذي قام به املكتب مبوجب الفقرة ردها، متسكت ماليز  . ويف30B من التذييل 6 من املادة 22.6 وذلك استنادًا إىل الفح
عزمها على تطبيق . وأعربت ماليز عن Aملقارنة مع مرحلة اجلزء  Bبقناعتها بعدم حتديد مزيد من التداخل احملتمل يف مرحلة اجلزء 

حيال تلك اإلدارات اليت مل حتصل على التنسيق املطلوب معها، مبا يضمن اإلدخال  30Bمن التذييل  6من املادة  25.6 الفقرة
ت املتعلقة ببطاقة التبليغ، قام املكتب بنشر اجلزء بشأن الشبكة يف النشرة  B املؤقت لشبكتها يف القائمة. ونظراً الكتمال مجيع البيا

اعرتضت اإلدارة املاليزية  2015 سبتمرب . وبعد ذلك حبوايل أربعة أشهر، يف2015املؤرخة مايو  2795اإلعالمية الدولية للرتددات رقم 
، RRB16-2/7 على نتيجة املكتب؛ وعلى الرغم من املراسالت املتبادلة بني اإلدارة املاليزية واملكتب على النحو املبني يف الوثيقة

ن نتيجة املكتب خاطئة وطلبت يفتزال   ال أن حتال هذه املسألة إىل اللجنة للبت  2016 أبريل 25رسالتها املؤرخة  ماليز مقتنعة 
لراديوية اليت استخدمتها أن برجمية مكتب االتصاالت ا فيها. وتتمثل األسباب األساسية اليت قدمتها اإلدارة املاليزية لتربير موقفها يف

ت دقيقة خبمس ميكن حتديده إال حب حني أن التداخل املتزايد ال املكتب دقيقة بثالث منزالت عشرية فقط يفبناًء على تو�ية  سا
نياً، تشكل الشبكة   ها الزالت عشرية. ولذلك، أكدت ماليز أنمن ميكن أن تكون مسؤولة عن عواقب التداخل اإلضايف احملدد. 

لثاً، أكدت اإلدارة املاليزية على طلبها استبعاد أراضيها من مناطق اخلدمة للشباملعنية نظاماً وطنياً سبق وأن ُوضع يف  كات اخلدمة. و
خذ هذا الطلب بعني االعتبار عند وضع   نتيجته. املتأثرة، بيد أن املكتب مل 

ضيات وتتمحور أساسًا ح سرتيليتس السيدقال  2.6 لر ل املنزلة العشرية و إن املسألة املعروضة أمام اللجنة مسألة تتعلق 
ت النسبة 30Bلتذييل  4اليت جيب تقريب األرقام إليها. ويقدم امللحق  لدقة املطلوبة حلسا ، C/I دالالت خمتلفة فيما يتعلق 

املنطقي  ويبدو أنه يشري إىل دقة مطلوبة مبنزلتني عشريتني. ويف رأيه، فإن الدقة مبنزلتني عشريتني كافية للعمليات املعنية وأنه من غري
هو احلال يف التبليغ  استعمال برجميتني لنفس العمليات، واحدة بدقة مبنزلتني عشريتني واألخرى بدقة إىل املنزلة العشرية السادسة كما

ا يف مجيع العمليات احلسابية، وقال إنه غري متأكد مما إذا كان ينبغي  لدقة ذا املعروض اآلن على اللجنة. ومن الضروري التقيد 
  مثًال. 4A أن يرجع اختاذ القرار بشأن الدقة املطلوبة إىل اللجنة أم إىل فرقة العمل

. إتو السيدقال  3.6 دئ ذي بدء وتشمل العديد من القضا  إن املسألة املعروضة على اللجنة هي مسألة سياسة 
حنراف طفيف يفسح اجملال لتخفيف اللوائح املعمول ب ها األمر أوًال، هناك قيمة العتبة اليت جيب أال يتم جتاوزها، والسماح حىت 

ي مثن. وميكن أن يتمثل احلل املباشر األبسط يف ختفيض القدرة مبقدار طفيف يبلغ  مثالً بدالً من  dB 0,0005الذي ينبغي جتنبه 
ت، وب خمالفة اللوائح. نياً، هناك مسألة الربجمية املستعملة من أجل احلسا ملاليزية من هذا الصدد، تعاطف السيد إتو مع اإلدارة او

ا وقعت ضحية استخدام برجميتني، واحدة بدقة أقل من األخرى. وجيب على املكتب أن يتأكد من توافق دقة الربجميتني  حيث إ
ة بدون تقبل. ويف غضون ذلك، ميكن اختاذ تدابري داخلية لضبط الربجميتني إلنتاج نفس الدقتنشأ مشاكل مماثلة يف املس حبيث ال

لثاً، هناك مسألة استبعاد األراضي من منطقة اخلدمة للشبكة املعنية. وحسب فهمه، ينبغي تسوية مثل هذه  أي خمالفة للوائح. و
و ما مساعدة املكتب على النح  كتب أو اللجنة، إال إذا طلبت إدارةاألمور من خالل احلوار بني اإلدارات املعنية بدون إشراك امل

ت يف . ولو أن مجيع األمور احلالة قيد النظر املنصوص عليه يف لوائح الراديو. ويبدو أن سوء فهم كبريًا نشأ على خمتلف املستو
لتأكيد الوضع واخليارات املفت تب أن يقدمها وحة أمامها واملساعدة اليت ميكن للمكُوّضحت لإلدارة املاليزية، لفِهمت هذه األخرية 

ت التنسيق مع أي إدارة ُحتدد على أن   متأثرة. هاهلا فيما يتعلق بصعو
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� وفقاً  إن )رئيس شعبة التبليغ واخلطط للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائية(، السيد وانغقال  4.6 الفح
� مبوجب الفقرة  ال 30Bلتذييل  4 للملحق �؛ 22.6ميثل العملية الكاملة خبصوص الفح ، وإمنا فقط اجلزء الثاين من هذا الفح

وبغية حتديد األطراف املتأثرة، جتري مقارنة القيم احملسوبة مع معايري حمددة بدقة إىل ثالث منزالت عشرية وهذا هو السبب 
�. ومن جهة أخرى،  استعمال الربجمية ذات الدقة بثالث منزالت عشرية. وال يف � هذا اجلزء من الفح ينطبق ذلك إال فيما خي
� مبوجب الفقرة  يف دة يف التداخل، متت مقارنة قيمتني 22.6اجلزء األول من الفح ، الذي ُأجري للتأكد مما إذا كانت هناك ز

لربجميات ال حمسوبتني واستعمال برجمية ذات دقة أكرب مما يفسر اخللط من جانب اإلدارة املاليزية فيما ها يت ينبغي استعماليتعلق 
ستبعاد األراضي من منطقة اخلدمة للشبكة املعنية، اسرتعى السيد وانغ االنتباه إىل القاعدة اإلجرائية  ودقة كل منها. وفيما يتعلق 

ذا االستبعاد؛ و وأشار إىل أنه يتعني على أي إدارة أن تقدم إىل املكتب �راحة طل 30Bمن التذييل  16.6 بشأن الفقرة احلالة  يفباً 
لتايل مل يتمكن املكتب من مراعاة االستبعادات املطلوبة. وحىت يف قيد حال  النظر، فشلت اإلدارة املاليزية يف القيام بذلك، و

  املكتب. ُأخذت االستبعادات بعني االعتبار، لن تتغري نتيجة
ري قة مبنزلتني عشريتني خبصوص أحد أجزاء اإلجراء، سيكون من غجمدداً على أنه إذا فرضت الد سرتيليتس السيدأكد  5.6

لتايل وجد أن حجج ماليز مقنعة إىل حد و أن اإلدارة ما. ويبد املعقول تطبيق الدقة بست منزالت عشرية على جزء آخر. و
ولعل مساعدة املكتب كانت ، MEASAT-91.5E-30Bاملاليزية التمست املساعدة من املكتب بشأن التبليغ عن الشبكة الساتلية 

ت إىل ثالث منزالت عشرية يف الفحو�اتأكثر فائدة. وينبغي    عنية.امل أن ينظر املكتب يف احلد من دقة احلسا
تعليقات السيد سرتيليتس. يشمل الطلب املقدم من ماليز التبليغ األول الذي قدمته ماليز مبوجب  السيد هوانأيد  6.6

� بطاقة التبليغ مبوجب التذييل ويتعلق ب 30B التذييل إىل نتائج مضللة يف عملية غري واضحة  30Bساتل حقيقي. وقد أدى فح
لنسبة لإلدارات. ولو أن اإلدارة املاليزية حصلت على مشورة أجدى يف وقت سابق أثناء العملية حلققت األمور نتيجة أكثر  متاماً 

ح النقاط التالية. أوًال، إذا أُعطي التبليغ عن الشبكة إجيابيًة. وطلب السيد سرتيليتس إىل املكتب توضي
نياً،ها يف القائمة ن، هل سيكون إدخال22.6نتيجة مؤاتية مبوجب الفقرة  MEASAT-91.5E-30B الساتلية إذا  هائيًا أم مؤقتاً؟ و

 استُبعدت أراضي ماليز عن تلك التابعة لشبكات اإلدارات األخرى، هل سيكون إدخال الشبكة
لثاً، هل ميكن لتطبيقن MEASAT-91.5E 30B الساتلية املشار إليها  dB 0,05 الدقة احلسابية البالغة هائيًا أم مؤقتاً؟ و

من  22.6 أن يسمح بوضع نتيجة مؤاتية للشبكة الساتلية مبوجب الفقرة 30Bلتذييل  4من امللحق  1.2للفقرة  16 احلاشية يف
� مبوجب التذييل 30B لتذييل 6 املادة يبدو  يزال غري مألوف على ما ال WRC-07بصيغته املراجعة يف املؤمتر  30B؟ وإجراء الفح

. وينبغي أن تتاح ملاليز الفر�ة للحد من قدرت لشبكة املعنية واستبعاد يتعلق  ها فيمالدى العديد من اإلدارات مبا يف ذلك ماليز
  .22.6 ألخرى من أجل احلصول على نتيجة مؤاتية مبوجب الفقرةأراضيها من مناطق اخلدمة للشبكات ا

 ها أن تسعى جاهدًة إىل إجياد حل لإلدارة املاليزية: وهذا أول تعديل للخطة تقوم بهإن اللجنة ينبغي ل السيد بيسيقال  7.6
رض. هذا الغقدمة من املكتب ل، وقد �ادفت ماليز مشاكل ممكن فهمها يف استخدام الربجمية امل30Bماليز مبوجب التذييل 

لطريقة اليت يطبقها املكتب على حنو �حيح، مع دقة إىل املنزلة العشرية السادسة، علماً أن هذا االستثناء  وال ميكن للجنة أن ختل 
دة الضئيلة نسبيًا يف التداخل احملتمل املعين ، ينبغي إجراء ميكن أن يقوض قرارات أخرى مماثلة اُختذت يف املاضي. ونظرًا للز

ثرها ب   الشبكة. هدف التو�ل إىل اتفاق بشأن تشغيلمفاوضات مع اإلدارات اإلضافية احملتمل 
ت هي نفسها.  السيد خريوفقال  8.6 إنه من الواضح أن تكون الربجمية اليت يستعملها املكتب واإلدارات للتبليغات واحلسا

لطريقة نفسها لدى مجيع األطراف األمر وعالوًة على ذلك، جيب أن تكون هوامش األخطاء  ت املطبقة مفهومة  ودقة احلسا
الذي يتطلب التوضيح من جانب جلنة الدراسات ذات الصلة يف قطاع االتصاالت الراديوية. ومع ذلك، فالدراسات الالزمة 

ن يُطلب ألفضل للمضي قدمًا أستتطلب الوقت، ويف غضون ذلك، ميكن أن تواجه اإلدارات مشاكل مماثلة. وقد يكون السبيل ا
نتظار نتيجة 30B من التذييل 6إىل املكتب إعداد قاعدة إجرائية تبني الدقة وهوامش اخلطأ اليت ينبغي تطبيقها يف تنفيذ املادة   ،

عدة اإلجرائية االدراسة اليت جتريها إحدى جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية. ومبجرد أن تصبح النتيجة متاحة، ميكن تنقيح الق
� احلالة املعروضة على اللجنة، ينبغي أال تتحمل ماليز عواقب استخدام برجميات خمتلفة يف تطبيق املادة تبعًا لذلك. وفيما  6 خي

ستعراض نتيجته مبوجب الفقرة30B  من التذييل لتايل ينبغي أن توافق اللجنة على الطلب وأن تكلف املكتب    لذلك. وفقاً  22.6 ؛ و
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ها تعارض ختفيف تطبيق أحكام لوائح الراديو حبجة استخدام برجميات خمتلفة. وإذ تسلم إن السيدة ويلسونقالت  9.6
ج السيد إتو املتمثل يف جعل ماليز حتد من قدرة الشبكة، مما ميّكنها من  مكانية نشوء حاالت مماثلة يف املستقبل، تفضل اتباع 

  ثرها. الشبكات القليلة احملتملالدخول يف التنسيق الالزم مع 
إىل أن اإلدارة املاليزية أرسلت رسائل إىل إدارات هولندا والصني والسويد واالحتاد الروسي، ترد  سرتيليتس السيدأشار  10.6
ا. وإذا كانت ماليز متاRRB16-2/7الوثيقة  يف �ة بشبكا س حقوقها ر ، تطلب فيها استبعاد أراضي ماليز من مناطق اخلدمة اخلا

خذ املكتب يف االعتبار التداخل احملتمل على هذه   الشبكات؟ يف هذا الصدد، ِمل 
لى النقاط واألسئلة إذ يرد ع )رئيس شعبة التبليغ واخلطط للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائية(، السيد وانغو 11.6

ستفاضة يف ن مسألة استبعاد الطلبات من منطقة اخلدمة للشبكات نوقشت  وأدت  WRC-12املؤمتر   املختلفة اليت أثريت، ذّكر أوالً 
ا رتاضه، تستوجب أن تطلب إحدى اإلدارات �راحة أن يراعي املكتب اع30Bمن التذييل  16.6إىل وضع قاعدة إجرائية بشأن الفقرة 

� املكت  االعتبار يف  على إدراج أراضيها يف منطقة اخلدمة التابعة إلدارات أخرى لكي يؤخذ هذا االستبعاد يف �ة فح ب للشبكة اخلا
حية ومعاجلة الشبكة  30B  من التذييل 6.6. ومع ذلك، جيب التمييز بني تقدمي التعليقات مبوجب الفقرة 17.6ا مبوجب الفقرة  من 

حية أخرى. وإذا مل يكن هناك أي طلب لالستبعاد يف مرحلة اجلزء B  مبوجب اجلزء � املكتب إىل أن هذا B  من  ، جيب أن خيل
ا اليت تنتج الدقة والنتائج نف نياً، فيما يتعلق مبسألة الربجمية، استعمل املكتب واإلدارات الربجمية ذا ها. سالطلب مل يكن مقصوداً. و

ام اللجنة يف اعتقاد اإلدارة املاليزية أن من املمكن استخدام نفس جمموعة الربجميات من أجل مجيع الفحوص وتتمثل املشكلة املطروحة أم
� مبوجب امللحق 30B  ، وليس األمر كذلك. وأدوات اإلبالغ مبوجب التذييل30Bمن التذييل  6  مبوجب املادة  4  تنطبق على الفح
� مبوجب اجلزءB  وجب اجلزءوإمنا ليس على مجيع التحاليل مب 30B  من التذييل لفح  B  . وليس هناك من جديد يف النهج املتعلق 

لثاً، جيب التمييز فيما يتعلق حبساب B  مرحلة اجلزء  يف 30Aو 30الذي، كما تدرك اإلدارات جيدًا ينطبق أيضًا على التذييلني  . و
لتداخل احملتمل الذي  dB 100  قيم االحنطاط. وميكن أن تكون قيمة االحنطاط كبرية مبقدار مثالً عند قياسها استناداً إىل معايري تتعلق 

دة التداخل يف مرحلة اجلزء  B  تسببه إحدى الشبكات لشبكة أخرى. بيد أنه يف احلالة قيد النظر، أُعطيت النتيجة غري املؤاتية بسبب ز
امنة. لغاية حبيث ال ُحيدد إال بدقة إىل املنزلة العشرية السابعة أو الث، وميكن أن يكون الفرق �غرياً لA  مرحلة اجلزء  إزاء التداخل احملدد يف

قصة أو غري كاملة أو تتطلب التوضيح، ميكن لإلدارات أن   ورابعاً، فيما ت اإللزامية  يتعلق مبعاجلة املكتب للتبليغ، إذا كانت البيا
كد املكتب من اكت ا. بيد أنه مبجرد  ريخ رمسي لالستقوم بتعديالت على تبليغا ت، ُمينح التبليغ  تالم واعتباراً من ذلك مال البيا

لنسبة إىل  -  الوقت ال ميكن إجراء أي تغيري عليه لتداخل مثًال كما هو احلال   حىت ولو كان، يتضمن اختالفًا �غريًا جدًا يتعلق 
. ويف حالة نتيجة غري مؤاتية حمتملة، تواجه اإلدارة اخليار املتم  –كما فعلت ماليز يف الواقع   – 25.6ثل يف طلب تطبيق الفقرة ماليز

، فاستبعاد أراضي ماليز من منطقة اخلدمة التابعة لشبكات أخرى، 16.6  يتعلق بتطبيق الفقرة  أو طلب إعادة التبليغ. وأخرياً، فيما
املكتب عند وضع نتيجته،  يراع  غري املؤاتية. ومليسفر عن أي تغيري يف النتيجة   خّفض أثر التداخل احملتمل لشبكة ماليز ولكن مل

لة أُرسل إليه بشأن مرح  مناطق اخلدمة؛ وأخذ املكتب ما  ذلك االعرتاض على اإلدراج يف  يف  ، مباA  تعليقات اإلدارات يف مرحلة اجلزء
ها متأثرة. ديدها على أنارات اليت مت حتذلك طلبات االستبعاد واالتفاقات اليت مت التو�ل إليها مع اإلد  يف  بعني االعتبار، مبا B  اجلزء

  .B  مرحلة اجلزء  املعلومات الضرورية يف  ومل تقدم ماليز الطلبات أو
ن ُتدعى ماليز إىل خفض قدرة شبكتها. وح السيد بيسيطلب  12.6 سب التوضيح فيما يتعلق مبقرتح السيد إتو الذي يفيد 

ريخ استالم جديد. وقد يتمثل أفضل خيار يف السعي  فهمه، فإن هذا النهج لن يكون ممكناً بدون تقدمي طلب تعديل جديد مع 
لك األمور، تعلق بتخفيض القدرة، وميكن للجنة، ريثما يتم التفاوض بشأن تإىل احلصول على موافقة اإلدارات األخرى املتأثرة فيما ي

أن ترجئ قرارها بشأن احلالة إىل اجتماعها الثالث والسبعني. ويف مجيع األحوال، أشار إىل أن تطبيق القاعدة اإلجرائية بشأن 
ستبعادها من 16.6 الفقرة ا املختلفة، مبا يف ذلك طلبات ماليز  ابعة لإلدارات مناطق اخلدمة للشبكات املختلفة الت مع تشعبا

� الذي أجراه املكتب مبوجب الفقرة يؤدي إىل ضرورة التنسيق مع اإلدارات املختلفة  22.6 األخرى، مل ُحيدث ما يغّري واقع أن الفح
  موافقتها. والسعي إىل احلصول على
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مناطق اخلدمة  يث أن إدارات خمتلفة تريد إدراج ماليز يفإن الوضع غري معقول نوعًا ما من ح سرتيليتس السيدقال  13.6
لتنسيق مع اإلدارات. وعلى  ا، يف حني أن ماليز تريد أن ُتستبعد من مناطق اخلدمة هذه ولكن رغم ذلك فهي ملزمة  لشبكا

، WRC-12 املؤمتر يت كانت سائدة يف، تكرر احلالة اليت تواجهها ماليز احلالة ال16.6 الرغم من القاعدة اإلجرائية بشأن الفقرة
حيث إن الساتل املوجود يف املدار واملشغل والذي و�ل إىل مرحلة التسجيل سيكون ملزمًا بتخفيض قدرته على أراضيه للوفاء 
مبتطلبات التداخل إزاء الشبكات األخرى، على الرغم من اإلفادة بعدم إمكانية عمل تلك الشبكات على أراضيه. وسيكون من 

  يها.أراض ملنطقي أكثر أن تبادر الشبكات األخرى املعنية إىل التنسيق مع ماليز إذا كانت ترغب يف العمل علىا
إنه كلما استمع إىل املناقشة زادت قناعته بعدم وجود تفاهم بني اإلدارة املاليزية واملكتب؛ وأن املكتب  السيد إتوقال  14.6

لنسبة إليها للمضي قدماً بينبغي له أن جيلس مع اإلدارة املاليزي دف حتديد أفضل طريقة   هذا الشأن.ة 
ائالً إن شبكة ماليز ق )رئيس شعبة التبليغ واخلطط للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائية(، السيد وانغعّلق  15.6

� املبلغ عنها على أن يفهم أن  أُدخلت يف حلماية اإلدارات األخرى ميكن أن تطالقائمة مؤقتاً وميكن أن تعمل وفقاً للخصائ الب 
ت الواردة يفحال تسببت شبكة ماليز يف التداخل على شبكات يف ً من البيا ن أ التبليغ  ها. وعلى الرغم مما أشار إليه سابقًا 

استثنائية كحالة   MEASAT-91.5E-30B املقدم من ماليز ميكن تغيريه اآلن، فقد ترى اللجنة أنه من املناسب التعامل مع الشبكة
ملوافقة على تعديل طفيف لقدرة الشبكة، على أن يكون من الواضح أن أي شبكات أخرى لن ختضع   لالستعراض.  وتكليف املكتب 

ا نسيت التوجه الرئيسي حلجج ماليز يف تقدمي طلبها وهو أن نتائج العمليات  السيد خريوفقال  16.6 إن اللجنة يبدو أ
وأن اإلدارة  ها أخذًا بعني االعتبار ثالث منزالت عشريةيت أجريت تشري إىل عدم وجود أي انتهاك للعتبات املعمول باحلسابية ال

ستخدام أيضًا الربجمي ا املكتب. وقد أبلغه خرباء التنسيق يف بلده  ة املاليزية ينبغي أال تعاقب على استخدام الربجمية اليت أو�ى 
دقة إىل ثالث منزالت عشرية. واعترب أنه ينبغي للجنة أن توافق على طلب ماليز من خالل االعرتاف ها املكتب باليت يو�ي ب

  لذلك. وينبغي أن حيظى بقبول املكتب تبعاً  22.6متثال تبليغ ماليز للفقرة 
شبكة وتكليف رة الإنه يفضل احلل املتمثل يف مساعدة اإلدارة املاليزية من خالل طلب ختفيض قد السيد كويفقال  17.6

  التخفيض. املكتب بقبول هذا
ا تتخذ قرارات من أجل اإلدارات.  سرتيليتس السيدقال  18.6 ولة حق سيادي ولكل دإنه يستغرب ألن يُنظر إىل اللجنة وكأ

طلب اللجنة إىل تيف أن تقرر بنفسها ختفيض قدرة شبكتها أم ال. وإذا كان موافقة اللجنة على طلب ماليز غري ممكنة، ينبغي أن 
ن  ذا الشأن، وذلك اعرتافًا منها  �لة املناقشات مع اإلدارة املاليزية بغية حتديد أفضل حل ممكن  املكتب موا

رها 30Bهو أول تبليغ ملاليز مبوجب التذييل  MEASAT-91.5E-30B التبليغ . بيد أن هذا االستنتاج لن حيل النقطة اليت أ
، املائة يف 5وفقاً للوائح الراديو بدقة إىل املنزلة العشرية الثالثة مع هامش خطأ بنسبة  C/Iّسوي حساب النسبة خريوف. ومن غري ال  السيد
حني إجراء العمليات احلسابية بدقة إىل املنزلة العشرية السادسة من أجل التأكد من جتاوز قيم أخرى. وإذا استخدمت اإلدارات  يف

الربجمية ذات الدقة بثالث منزالت عشرية، يتعني على املكتب أن يفعل نفس الشيء. وبناًء على ذلك، أيد السيد سرتيليتس رأي 
 اللجنة بوضوح إىل أن العمليات احلسابية ينبغي أن تكون دقيقة بثالث منزالت عشرية، على األقلالسيد خريوف. وجيب أن تشري 

ألسباب املقدمة من اإلدارة املاليزية يف الفقرة  ، وينبغي أن تكون الربجمية اليت 2016 أبريل 25من رسالتها املؤرخة  4فيما يتعلق 
ا دقيقة بثالث من   عشرية. تزاليوفرها املكتب أو يو�ى 

ب املناقشة مع اإلدارة املاليز  السيد كويفقال  19.6 ية إنه يستطيع أن يؤيد االقرتاح املتمثل يف أن يُطلب إىل اجمللس إعادة فتح 
  والسبعني. وتقدمي تقرير بشأن النتائج إىل اللجنة يف اجتماعها الثالث MEASAT-91.5E-30Bخبصوص الشبكة 

هدف إعادة فتح إنه يستطيع أن يوافق على هذا االقرتاح ولكن ليس ب السيد ماجنتاذلك  وأيده يف السيد بيسيقال  20.6
 للجنة. املناقشة بشأن املسألة يف االجتماع الثالث والسبعني
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�لة تقدمي املساعدة إىل اإلدارة املاليزية إىل أنه يبدو أن ث الرئيسةأشارت  21.6 مة اتفاقًا بشأن طلب اللجنة إىل اجمللس موا
هدف إجياد حل هلذه املسألة. وفيما يتعلق بدقة العمليات احلسابية، الَحظت ب MEASAT-91.5E-30Bخبصوص شبكتها الساتلية 

ذلك إمكانية �ياغة قاعدة إجرائية أو إحالة املسألة إىل إحدى جلان دراسات قطاع االتصاالت  يف اقرتاح العديد من اخليارات مبا
 الدقة. أعرب بعض أعضاء اللجنة عن وجهات نظرهم بشأن ضرورة تطبيقالراديوية من أجل دراستها، و 

إن الدقة بست منزالت عشرية سُتوفر أفضل محاية ملدخالت اخلطة والقائمة وينبغي أن تدرك مجيع  السيد بيسيقال  22.6
  الراديوية. اإلدارات الدقة املعتمدة. وحسم هذه املسألة يرجع إىل مؤمتر عاملي لالتصاالت

الراديوية حيث  ها يف مؤمتر عاملي لالتصاالتي أساساً وينبغي اختاذ قرار بشأنإن املسألة ذات طابع تقن السيد ماجنتاقال  23.6
 نظرها. ميكن جلميع اإلدارات أن تعرب عن وجهات

  .4A أن املوضوع جيب أن خيضع للدراسة يف إطار فرقة العمل سرتيليتس السيداعترب  24.6
ذا الشأن يف إدراك مجيع اإلدارات للدقة اليت  ريوفالسيد خأيد  25.6 رأي السيد سرتيليتس، إذ تتمثل النقطة األساسية 

 الدقة. يطبقها املكتب. وينبغي أن تستخدم مجيع األطراف نفس األدوات بنفس
ً مزيدًا من ب، م)رئيس شعبة التبليغ واخلطط للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائية(، السيد وانغوقال  26.6 د

لتأكيد أن يتخذ خطوات لضمان تزويد اإلدارات مبعلومات وتوجيهات أوىفالرئيسةالتعليق بناًء على طلب   ، إن املكتب ميكن له 
لدقة اليت ينبغي تطبيقها يف العمليات احلسابية املختلفة، جيب التم  بشأن الربجمية اليت يستخدمها. وفيما ت يتعلق  ييز بني املقار

ملختلفة. وعندما تكون العتبة معنية، تراعى فعًال درجة الدقة يف املعايري، وتكون الدقة مبنزلتني أو ثالث منزالت عشرية كافية. ا
منزلة عشرية يف العمليات احلسابية، ولكن   24وعندما يتعلق األمر بقيمتني طليقتني، ميكن أن يكون من املفيد تطبيق دقة تصل إىل 

  ال. عما إذا كانت اإلدارات ستوافق على ذلك أمتساءل السيد وانغ 
لضرورة الكثري  املديرقال  27.6 إنه ال يرى حقاً أن املسألة تتطلب قراراً من إحدى جلان الدراسات. والدقة املطبقة ال ُحتدث 

  اجلميع. من الفرق، شريطة أن يقرر اجلميع الدقة نفسها بوضوح وأن تكون هذه الدقة معروفة ومطبقة من
عملياته  مىت قرر املكتب اعتماد دقة بست منزالت عشرية بدًال من دقة بثالث منزالت عشرية يف السيد ماجنتاوسأل  28.6

  .B احلسابية مبوجب اجلزء
يسبق  ن املكتب مل، إ)رئيس شعبة التبليغ واخلطط للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائية(، السيد وانغوقال   29.6

ملعايري)؛  له أن اختذ أي ق رار حمدد لتطبيق دقة بست منزالت عشرية عند املقارنة بني قيمتني حمسوبتني (على عكس مقارنة القيم 
لتأكد  كما أنه مل يتلق أي تعليمات يف شكل أحكام للوائح الراديو أو قواعد إجرائية. وعند املقارنة بني قيمتني حمسوبتني، يقوم 

أن  تني إجيابياً أو سلبياً، بدون النظر يف عدد املنزالت العشرية اليت ُأخذت بعني االعتبار. وأضافإذا كان الفرق بني القيم فقط مما
مكانه، عند السعي إىل تزويد ماليز مبزيد من املساعدة، أن ينظر بدقة فيما قامت به ماليز من تعديالت بني اجلزء  A املكتب 

  التداخل. ًال الفرق من حيثوأن يتأكد مما إذا كانت قد حققت فع B واجلزء
حاجة إىل طلب قرار من إحدى جلان دراسات قطاع االتصاالت  من التوضيحات املقدمة أن ال السيد إتوواستنتج  30.6

  املكتب. الراديوية بشأن حتديد سياسة املكتب أساساً فيما يتعلق بتقصري القيم، األمر الذي يدعو إىل قرار مباشر من
تطلب  الدقة املختلفة املمكنة، إن اللجنة ينبغي أنق على األسس املوضوعية لدرجات قد علّ ، و سرتيليتس السيدوقال  31.6

دف مواءمة مجيع القيم املختلفة املعنية وحتديث الربجمية ذات الصلة تبعاً لذلك. وقال رداً على استفسار  إىل املكتب دراسة املسألة 
�ر  )ضائيةالف اخلدماترئيس دائرة السيد هنري (من  بشأن نطاق هذه الدراسة، إنه يرى أن املكتب ينبغي أن يركز على العنا

كيدات ماليز ب ) وعلى ماRRB16-2/7(الوثيقة  2016أبريل  25من رسالة إدارة ماليز املؤرخة  4املثارة يف الفقرة  هذا إذا كانت 
  ال. الشأن �احلة أم
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 أن يكون استنتاج اللجنة على النحو التايل: الرئيسةاقرتحت  32.6
 MEASAT-91.5E-30B الشبكة الساتليةنظرت اللجنة بدقة يف طلب إدارة ماليز الداعي الستعراض النتيجة املتوَ�ل إليها بشأن "

ماليز  جهته إدارةهذه املسألة، ولكن نظراً ملا وا . وقد تصرف املكتب بشكل �حيح يفRRB16-2/7على النحو الوارد يف الوثيقة 
ت، يف معاجلة إجراءات شبك �لة تقدمي املساعدةتمن �عو مجة عن استخدام الربجميات طلبت اللجنة من املكتب موا  ها الساتلية، 

 املسألة. هذهمسعى إلجياد حل ل ، يفMEASAT-91.5E-30B الساتليةإىل إدارة ماليز يف حالة الشبكة 
ت وطلبت من املكتب إعداد  وعالوةً  جراء الدراسات الالزمة لتوضيح مسألة دقة احلسا على ذلك، كلفت اللجنة املكتب 

  األغراض. توجيهات مناسبة لإلدارات بشأن استخدام الربجميات ذات الصلة الصادرة عن املكتب هلذه
  " للجنة. إىل االجتماع املقبلوقررت اللجنة أن تطلب من املكتب تقدمي تقرير عن نتائج هذه القضا 

  على ذلك. اتُفقو 33.6

 STAR ONE D1خص وضع الشبكة الساتلية تبليغ مقدم من إدارة الربازيل فيما ي 7
  )RRB16-2/12 (الوثيقة

س (رئيس شعبة النشر والتسجيل للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات السيدقدم  1.7  (SSD/SPR)الفضائية  ما
ختصيصات  متديد املهلة الزمنية احملددة لوضعاليت حتتوي على تبليغ مقدم من إدارة الربازيل بشأن طلب  RRB16-2/12 الوثيقة

الذي  STAR ONE D1وأشارت اإلدارة إىل أن إطالق الساتل يف اخلدمة.  B-SAT-2N (84°W)  الرتدد للشبكة الساتلية
ً تقرر يف الفرتة من  84°سيوضع يف املوقع  ن 2016 يونيو 30إىل  2016 مارس  30غر جيل  (Ariane V) 5 على أر ولكن مت 

خر  ، وذلك بسبب التأخر يف2017 فرباير 28إىل  2016نوفمرب  28إطالقه حىت فرتة إطالق جديدة من  توفر املركبة الفضائية (
واملهلة التنظيمية لوضع  B-SAT-2N حتت الشبكة الساتلية STAR ONE D1اإلطالق على نفس املركبة). وسيعمل الساتل 

اإلطالق، الذي خيرج عن سيطرة اإلدارة،  هذا التأخر يف. ونتيجًة ل2016 أكتوبر 7ها يف اخلدمة هي ختصيصات الرتدد املرتبطة ب
ريخ وضع ختصيصات الرتدد يف   الساتل. اخلدمة قبل بدء تشغيل سينتهي 

  نة.للج من تبليغها بيد أن هذه الرسائل مل تُتح 7أربع رسائل يف الفقرة  أن إدارة الربازيل أشارت إىل السيد هوانالحظ  2.7
ها معاجلة املعلومات اليت تتضمن من تبليغها مراعاة السرية يف 8إىل أن اإلدارة طلبت من املكتب يف الفقرة  الرئيسةأشارت  3.7

  اإلجرائية. من القواعد Cهذه الرسائل، وبناًء على ذلك مل تُرفق هذه الرسائل وفقاً للجزء 
ب الوفاء ، عندئذ، جيالظروف القاهرةإذا كانت اللجنة ستنظر يف طلب إدارة الربازيل على أساس  السيد بن محادقال  4.7

ن التعما إذا كان من امل السيد ماجنتاجبميع املعايري احملددة يف التوجيه القانوين املقدم سابقاً إىل اللجنة. وتساءل  أخري مكن القول 
 .الظروف القاهرةغري متوقع يف سياق الظروف اليت ينبغي أن تتحقق ملنح متديد على أساس 

خر اإلطالق على نفس املركبة أو  املديرأوضح  5.7 . قاهرةالظروف الأن اللجنة ميكن أن متنح التمديد إما على أساس 
خ  رأيه.  يف ر اإلطالق على نفس املركبة، واألدلة الداعمة مقنعةوليس من الضرورة استيفاء كال الشرطني. وهذه احلالة تتوقف على 

من القواعد اإلجرائية وإىل طلب الربازيل بشأن مراعاة السرية  Cمن اجلزء  مكرراً   6.1مشريًا إىل الفقرة  السيد كييبقال  6.7
ن يعيد الداعمة. واقرتح أن يكلف املك معاجلة املعلومات، إن اللجنة ال ميكنها أن تسّري أعماهلا بشفافية يف غياب األدلة يف تب 

ئقي غري مقيد. وميكن للجنة بعد ذلك أن تنظر يف املسألة  التبليغ إىل اإلدارة وأن يطلب منها إعادة تقدميه مشفوعًا بدعم و
  هذا النهج أيضاً. السيد كويفاجتماعها املقبل. وأيد  يف
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ة، ومع ذلك تعتقد احلال توخي السرية جعل من الصعب نظر اللجنة يفعلى أن الطلب املتعلق ب السيدة ويلسونوافقت  7.7
أي بعد انتهاء املهلة التنظيمية  2016 علمًا أن االجتماع املقبل مقرر يف أكتوبر ذلك يف هذا االجتماعأن اللجنة ينبغي أن تفعل 

جيل موعد اإلطالق والسعي إىل متديد  لوضع ختصيصات الرتدد يف اخلدمة. واستناداً إىل املعلومات الواردة يف التبليغ مبا يف ذلك 
معاملة اللجنة  ها يفلاملهلة الزمنية فضًال عن قرارات اللجنة السابقة واستجابة املؤمتر لتلك القرارات، أعربت السيدة ويلسون عن أم

ئق املنقحة للجنة أم حة الو إلدارة ملعرفة ما إذا كان من املمكن إ   ال. للربازيل معاملة مماثلة. وأشارت إىل أن املكتب قد يتصل 
ئق السرية. وأيد  الرئيسةاقرتحت   8.7 � املكتب الو   هذا االقرتاح.السيد بيسي أن يلخ
س متني السيدة ويلسون واقرتاح الرئيسة. ويف رأيه، فإن طلب إدارة الربازيل يستند إىل أسا تعليقات سرتيليتس السيدأيد  9.7

خر اإلطالق على نفس املركبة.  وأنه من اختصاص اللجنة أن متنح متديدًا زمنيًا حمدودًا للموعد النهائي التنظيمي على أساس 
لشفافية وق ومع ئق الذلك أكد على أن عمل اللجنة جيب أن يتميز  سرية. ال إنه يفهم الصعوبة املطروحة بسبب عدم تيسر الو

ئق السرية املذكورة يف الفقرة    الربازيل. من تبليغ الربازيل للطلب املقدم من إدارة 7ولعل املكتب يؤكد دعم الو
ابقة من خالل ضه من أن تُنشئ سإن اللجنة ينبغي أن تنظر يف احلاالت على قدم املساواة وأعرب عن امتعا السيد بن محادوقال  10.7

حتها ئق اليت ميكن إ إلدارة للحصول على الو   للجنة.  اختاذ قرار بدون رؤية أدلة داعمة. وتساءل عما إذا كان املكتب قد اتصل 
ئق السرية لن )الفضائية اخلدماترئيس دائرة السيد هنري (قال  11.7 ن الو إلدارة إلبالغها  تُعمم  إن املكتب اتصل فعالً 

ئق غري سرية مماثلة متاحة ولكن اإلدارة ملعلى اللجنة وفقاً للقواعد اإلجرائية.  ا  وتساءل املكتب عما إذا كانت أي و ترد، رمبا أل
ا تقدم معلومات لدعم طمل تتمكن من احلصول على إذن لنشر املعلومات. وقال إنه اطّلع شخصي ئق السرية وأكد أ لب اً على الو

ئق السرية نظراً حلساسية الشواغل املتعلقة � غري سري للو   لسرية. اإلدارة. وقال إن املكتب ال يرغب يف توفري ملخ
ة هي الثقة السريإن إحدى الطرق لتغّلب اللجنة على �عوبة عدم التمكن من االطالع على املعلومات  السيد إتوقال  12.7

�ر على السرية ورمبا اضطرت  مكانه االطالع على هذه املعلومات. ويف هذه احلالة، قد يكون أحد املوّردين قد أ يف املكتب الذي 
افقة املو  اللجنة إىل االنتظار وقتاً طويالً لتصبح املعلومات عامة. وجيب أن تقبل اللجنة التأكيد املقدم من املكتب وأن متضي قدماً يف

  النهج. هذا السيد سرتيليتسعلى طلب اإلدارة. وأيد 
 فها حالة تتعلقبو� إن التأكيد املقدم من املكتب كاٍف للتحقق من �حة احلالة السيد بيسيو السيدة ويلسونقالت  13.7

ُمتكن اللجنة من متديد  WRC-15للجنة وأكدها املؤمتر  WRC-12بتأخر اإلطالق على نفس املركبة. والصالحية اليت منحها املؤمتر 
  املوعد النهائي. وينبغي أن توافق اللجنة على طلب إدارة الربازيل.

إن اللجنة تعمل على أساس الثقة يف املعلومات املقدمة من اإلدارات. وليس من الضروري طلب  السيد خريوفقال  14.7
لقبول تطبيقاً للأدلة إال إذا كان هناك سبب للتشكيك يف �حة هذه املعلومات. وحظيت امل . 6.13 رقمعلومات املقدمة من اإلدارات 

  اإلدارة. وينبغي التعامل مع مجيع احلاالت بنفس الطريقة. ويف هذه احلالة، أيد السيد خريوف قبول طلب
 أن يكون استنتاج اللجنة على النحو التايل: الرئيسةاقرتحت  15.7

ريخ وضع التخصيصات الرتددية " لتفصيل يف طلب إدارة الربازيل الداعي لتمديد   B-SAT-2N ة الساتليةللشبكنظرت اللجنة 
ً) يف اخلدمة، على النحو الوارد يف الوثيقة  °84( االعتبار املعلومات املقدمة وكذلك التوضيح  . وإذ ُأخذت يفRRB16-2/12غر

خر فئة  من الوثيقة، خلصت اللجنة إىل أن القضية تندرج يف 7 النقطة اإلضافية املذكورة يف الذي �در عن املكتب للمعلومات
أكد منح اللجنة سلطة معاجلة  2015 يف اإلطالق على نفس املركبة. وأخذت يف االعتبار أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام

 احلاالت. طلبات التمديد حمدودة الوقت يف مثل هذه
لشبكة ل لذلك، قررت اللجنة منح إدارة الربازيل متديدًا مدته ستة أشهر للمهلة احملددة لوضع التخصيصات الرتددية ونتيجةً 
ً) يف اخلدمة حىت  B-SAT-2N )°84 الساتلية   ".2017 أبريل 7غر

  على ذلك. اتُفقو 16.7
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 INTERSPUTNIK-17Eالشبكات الساتلية   خص وضعي  حاد الروسي فيماتبليغ مقدم من إدارة االت 8
  )RRB16-2/9  (الوثيقة INTERSPUTNIK-17E-Bو INTERSPUTNIK-17E-CKو

سقّدم  1.8  RRB16-2/9 وثيقةال )رئيس شعبة النشر والتسجيل للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائية( السيد ما
لنيابة عن املنظمة الدولية لالتصاالت الفضائية  اليت حتتوي على تبليغ مقدم من إدارة االحتاد الروسي اليت تعمل كإدارة مبلغة 

خلدمة متديد املهلة التنظيمية للوضع يف اوتطلب فيها إدارة االحتاد الروسي إىل اللجنة  ،(IOSC INTERSPUTNIK) إنرتسبوتنيك
 INTERSPUTNIK-17E-CKو INTERSPUTNIK-17Eكات الساتلية لتخصيصات ترددات الشب

. وكما أوضحت اإلدارة الظروف القاهرةوذلك استنادًا إىل حالة  شرقاً  º17 يف املوقع املداري INTERSPUTNIK-17E-Bو
. وكان العمر املفرتض 2011ديسمرب  11الذي أُطلق يف  AMOS-5الساتل تبليغها، ُتستخدم هذه الشبكات الساتلية على  يف

ع املوق ، بعد أقل من أربع سنوات تشغيل بفرتة ضئيلة يف2015نوفمرب  21 عاماً. بيد أنه يف 15املضمون خلدمة هذا الساتل 
الساتل من انقطاع مفاجئ أدى إىل تعطله متاماً وتوقفه الكامل عن التشغيل. وطبقاً لشروط لوائح الراديو،  شرقاً، عاىن º17 املداري

بتعليق تشغيل ختصيصات  AMOS-5مكتب االتصاالت الراديوية بعد تعطل الساتل  2016 فرباير 3الروسي يف  بلغت إدارة االحتادأ
بتاريخ  INTERSPUTNIK-17E-Bو INTERSPUTNIK-17E-CKو INTERSPUTNIK-17Eترددات الشبكات الساتلية 

اليت متثل  الشروط األربعة األساسية. وأوضحت إدارة االحتاد الروسي يف الوثيقة كيفية استيفاء كل شرط من 2015 نوفمرب 22فعلي 
عملية لوأشارت اإلدارة أيضًا إىل أنه على الرغم من أن الثالث سنوات املمنوحة مبوجب أحكام لوائح الراديو كافية  .قاهرةًا ظروف

ستكمال مجيع األعمال فضائية تشغيلية ملركبةاإلحالل املخططة  لساتل  طة التحضرييةاألنش املطلوبة يف، مل تسمح هذه الفرتة 
ار بصورة غري متوقعة عن املد فضائية تشغيلية يف مركبةإحالل  وإنشائه وإطالقه يف احلالة اليت تنشأ فيها احلاجة إىل بديل جديد
اخلدمة  يف ، للمهلة التنظيمية إلعادة الوضع2019 نوفمرب 21 ولذلك، طلبت اإلدارة التمديد لسنة واحدة، أي حىت .ظروف قاهرة

  املعلقة.  لتخصيصات الرتددات
قد  ف القاهرةلظرو إن الشروط األربعة املتعلقة السيد كويف و السيد خريوفوأيده يف ذلك  السيد ماجنتاقال  2.8

 واحدة.  استوفيت وينبغي أن توافق اللجنة على طلب إدارة االحتاد الروسي بشأن متديد املهلة التنظيمية بسنة
أيضاً متديد فرتة التعليق إىل أربع سنوات كما طلبت إدارة االحتاد الروسي. والحظ أن املهلة التنظيمية  السيد إتوأيد  3.8

�ًال سنتني وازدادت بعد ذلك إىل ا أ ثالث سنوات. ومع تقدم التكنولوجيا، يبدو أن التحقيق يف الفشل واستبدال  مد
  اآلن.  السواتل يستغرق وقتًا أطول

، وإال فإن رةللظروف القاهإنه يتعني على اللجنة أن تتأكد دائمًا من استيفاء الشروط األربعة  السيد بيسيقال  4.8
مية ة، تساءل يف سياق الشرط الثالث، عما إذا كان احرتام الفرتة التنظياإلدارات ستعتمد على منح التمديدات. ويف هذه احلال

الث سنوات غري كافية ي ضمنًا أن فرتة الثمستحيًال حقًا وليس �عباً فقط. وإن رداً تلقائيًا من اللجنة يؤيد متديد الفرتة، يعن
  الساتل.  الستبدال

د ات الرتدد يف هذه احلالة، من غري املرجح للغاية وجو إنه نظرًا للعدد الكبري لتخصيص السيدة ويلسونقالت  5.8
رتة التنظيمية خالل الف من املستحيل القيام بذلكاستبدال مالئم للساتل. واإلمكانية الوحيدة املتاحة هي إطالق ساتل آخر و 

لتايل اعتربت أن مجيع شروط   البالغة ثالث توافق على طلب إدارة  ناسُتوفيت وأن اللجنة ينبغي أ الظروف القاهرةسنوات. و
 الروسي.  االحتاد

ها أن متنح على أن ثالث سنوات غري كافية يف هذه احلالة الستبدال الساتل وأن اللجنة ينبغي ل السيد هوانوافق  6.8
  املطلوب.  التمديد

إن توقع تعطل الساتل مل يكن ممكنًا يف هذه احلالة، مما جعل من املستحيل إنشاء ساتل جديد  السيد بيسيقال  7.8
  الرأي.  اهذ السيد ماجنتااملوعد احملدد. ولذلك وافق على أن توافق اللجنة على طلب إدارة االحتاد الروسي. وأيد   يف
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 أن يكون استنتاج اللجنة على النحو التايل: الرئيسةاقرتحت  8.8
ريخ وضع التخصيصات الرتددية" لتفصيل طلب إدارة االحتاد الروسي الداعي لتمديد  للشبكات  قشت اللجنة 

اخلدمة، على النحو الوارد   يف INTERSPUTNIK-17E-Bو INTERSPUTNIK-17E-CKو INTERSPUTNIK-17E  الساتلية
أخذت   . وإذوف قاهرةظر . وخلصت اللجنة إىل أن هذه احلالة تستويف الشروط األربعة اليت تؤهلها للنظر فيها كحالة RRB16-2/9  الوثيقة  يف

القاضي مبنح اللجنة سلطة معاجلة مثل هذه احلاالت، قررت اللجنة منح إدارة  2015يف االعتبار قرار املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
 INTERSPUTNIK-17E  للشبكات الساتلية يداً مدته سنة واحدة للمهلة احملددة ملعاودة وضع التخصيصات الرتدديةاالحتاد الروسي متد

 ".2019  نوفمرب  21اخلدمة، حىت   يف INTERSPUTNIK-17E-Bو INTERSPUTNIK-17E-CKو
  على ذلك. اتُفقو 9.8

وية مكتب االتصاالت الراديمرسلة من مراسالت التبليغ مقدم من إدارة اجلزائر بشأن قبول ال 9
جراء التنسيق بشأن ت  فيما لوائح خصيصات الرتدد وفقًا ألحكام االتفاقات اإلقليمية و يتعلق 

  )RRB16-2/11 (الوثيقة الراديو
، اليت حتتوي على طلب من إدارة اجلزائر إىل RRB16-2/11الوثيقة  السيد منديز (رئيس دائرة اخلدمات األرضية)قدم  1.9

ها يؤكد ب مبراسالت املكتب املوجهة إىل الدول األعضاء يف االحتاد والطريقة اليت املسائل املتعقلةاللجنة اليت تلتمس فيه توضيح 
سيما عندما يتعلق األمر بطلبات التنسيق أو برسائل تذكريية ختضع ملهل زمنية حمددة مبوجب  املكتب استالم هذه املراسالت وال

�ةأحكام االتفاقات اإل تخذة لتصحيح ذلك التدابري امل يف مبا يف حالة عدم استالم مراسالت املكتب قليمية أو لوائح الراديو، وخا
ا كانت  دارات ضحية عدم استالم رسائل تذكريية أرسلها املكتب إىل اإلهذا الوضع واللوائح املنطبقة. وأفادت اإلدارة اجلزائرية 

 2798 الذي اقرتحته اجلزائر واملنشور يف النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات رقم GE06 املتأثرة مبشروع تعديل اخلطة
. وقدمت اإلدارة اجلزائرية التاريخ الكامل للحالة واختتمت طلبها مشرية إىل ضرورة قيام اللجنة بصياغة قواعد 2015  يوليو  7 بتاريخ

يت ميكن إىل حساسية املواعيد النهائية والعواقب غري املرغوب فيها ال إجرائية حتدد شروط قبول املراسالت املوجهة من املكتب، نظراً 
  هذه املواعيد.أن تنشأ عن عدم التقيد ب

�يل احلالة، اسرتعى االنتباه إىل األحكام ذات الصلة من االتفاق 2.9 سيما   ، الGE06  والسيد منديز إذ يعّلق على تفا
ل املكتب مع اقرتاح اجلزائر بتعديل اخلطة، وكيف أن تعامله هذا مع التعديل املقرتح . مث أوجز كيفية تعام11.4.1.4-8.4.1.4  الفقرات

ر نشر التعديل املقرتح من اجلزائر بدء الفرتة احملددة خبم ة سميكن أن يكون خمتلفًا عن معاجلته االعتيادية للتعديالت املقرتحة. وقد أ
� اإلدارات احملددة على أ (75)  وسبعني ذه التعديالت وهي إسبانيا وفرنسا وليبيا واملغرب وتونس واململنيومًا فيما خي كة ها متأثرة 

، طلبت إدارة اجلزائر أن يرسل املكتب رسائل تذكريية إىل البلدان اليت رمبا كان ينبغي أن ترد ولكنها 10.4.1.4  املتحدة. ووفقًا للفقرة
ملنطقة اليت  يُتوقع منها الرد إذ حضر اجتماعاً لإلدارات اليت تنتمي إىل نفس اتقم بذلك. ومن جهته، يدرك املكتب متاماً البلدان اليت  مل

ثرها. ومع  GE06نوقش فيه مشروع التعديالت على اخلطة  (ASMG)  تنتمي إليها اجلزائر �بح من الواضح أّي اإلدارات ُحيتمل  وأ
هذا التذكري. ونظراً  10.4.1.4  ب رسالة تذكريية مبوجب الفقرةذلك، ولسبب غري معروف، مل تستلم مجيع البلدان اليت أرسل إليها املكت
ثرها، اتصل املكتب ب ا مل تتلق أي رسلعدم تلقي أي ردود من البلدان املعنية احملتمل  ائل تذكريية من املكتب. هذه البلدان اليت أبلغته 
لتايل، قرر املكتب متديد املوعد النهائي لتقدمي التعليقات ونتيجة   املتوقعة.  لذلك تلقى املكتب الحقاً التعليقات و

 أن النقطة األساسية للخالف بني اإلدارة اجلزائرية واملكتب تتمثل يف إرسال املكتب لتذكري إضايف إىل الرئيسةاستنتجت  3.9
إطار هذا  ويؤثر على حقوق اجلزائر يف GE06بعض اإلدارات واعتبار اجلزائر أن إرسال هذا التذكري غري ممتثل ألحكام االتفاق 

  موافقة. االتفاق الذي استند إىل اتفاق ضمين يعين
إن أبسط حل لطلب اجلزائر ميكن أن يتمثل يف تعديل القواعد اإلجرائية احلالية إلدراج إرسال تذكري  السيد ماجنتاقال  4.9

م (10)إضايف قبل انقضاء املوعد النهائي ذي الصلة بعشرة    .مثالً  أ
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ا اتبعت أحكام االتفاق السيد سرتيليتس قال  5.9 حبذافريه، عانت ظلماً  GE06إنه يبدو أن إدارة اجلزائر، على الرغم من أ
م نظراً  � اللجنة طلب اجلزائر على حنو  من ذلك، وهي تلجأ اآلن إىل اللجنة للحصول على نوع من االرتياح. وينبغي أن تفح

لتايل، يعرتض السيد سرتيليتسGE06دو فيما يتعلق بنقل املراسالت وتطبيق االتفاق ألن أخطاء تشوبه على ما يب على  . و
من  14 االقتصار على تعديل القواعد اإلجرائية احلالية استجابًة لطلب اجلزائر الذي ُميكن أن يُنظر إليه كاستئناف مبوجب املادة

رة اجلزائر إذا كانت إدا ما  ى اللجنة أن تتحقق مما إذا ارُتكبت أخطاء أولوائح الراديو ضد اإلجراء الذي اختذه املكتب. وجيب عل
وقعت ببساطة ضحية للظروف. ومشكلة قبول املراسالت مسألة متكررة ويتعني معاجلتها. وقد تكون هناك أسباب عملية للمشاكل 

 9 (امللحق 31E(BCD)O-2015-001270املواجهة يف هذه احلالة، على الرغم من أنه يبدو من رسالة الفاكس 
  وجهتها. ) أن مجيع رسالة الفاكس اليت أرسلها املكتب و�لت إىلRRB16-2/11 لوثيقة

على أن تتعمق اللجنة يف حبث هذا األمر الذي يشمل املسألة العامة املتمثلة يف قبول املراسالت واحلالة  الرئيسةوافقت  6.9
  اجلزائر. اليت تتواجد فيها إدارة

ملراسالت من وجهة نظر اإلدارات  د بن محادالسيوأيد  7.9 رأي الرئيسة. وينبغي أن تناقش اللجنة املمارسة فيما يتعلق 
ً لوقوع حاالت مماثلة يف  املستقبل. واملكتب تفاد

ملراسالت  السيد خريوفأيد  8.9 تعليقات املتحدث السابق. وأشار كذلك إىل مواجهة إدارة اجلزائر ملشاكل تتعلق 
فعال ومعروف جيداً وينطوي على رسائل تذكري عديدة ينبغي  GE06اضي. ومع ذلك، فإن نظام التبليغات مبوجب االتفاق امل يف

غضون  ها من حيث املبدأ. وتساءل عما إذا كان املكتب قد تلقى أي ردود من اإلدارات يفأن تتلقاها اإلدارات احملددة الستقبال
هو السبب الذي  ، وإذا كان األمر كذلك، فمن هي تلك اإلدارات؛ وما11.4.1.4فرتة األربعني يومًا املنصوص عليها يف الفقرة 

 "التنسيق اسُتكمل"مينح وضع  ، مل11.4.1.4 جعل املكتب، يف غياب ردود ضمن فرتة األربعني يومًا املنصوص عليها يف الفقرة
  الفرتة. ضاء تلكقبعد ان لتخصيصات اجلزائر

� اجلزائر تكمن على ما يبدو يف الرئيسقال   9.9 ذي أرسله املكتب التذكري اإلضايف ال إن النقطة الرئيسية للخالف فيما خي
ح هلا املزيد من الوقت للرد يف حني أنه مبقتضى شروط االتفاق، ينبغي استكمال اإلجراء استناداً إىل اتفاق  إىل بعض اإلدارات مما أ

لتنسيق مع تلك ضمين   اإلدارات. ينفي احلاجة إىل قيام اجلزائر 
إن املسألة الرئيسية تتمثل يف حتديد اإلجراء الذي ينبغي أن يتخذه املكتب يف حال عدم استالم  السيدة ويلسونقالت  10.9

لى ل تذكري إضافية، ينطوي عإدارة واحدة أو أكثر ملراسالته، علمًا أن عدم استالم املراسالت، بغض النظر عن إرسال أي رسائ
احتمال فقدان احلقوق لإلدارة املعنية. ويف احلالة املطروحة على اللجنة، مل تتلق ثالث إدارات املراسالت، مت عقبها إرسال رسائل 

ائي جديد. وترى السيدة ويلسون أن مسار العمل هذا مناسب ل ومن مث، ها. لربيد اإللكرتوين إىل تلك اإلدارات وحتديد موعد 
 راسالت؟امل أال ينبغي للمكتب أن يغري اإلجراء املنصوص عليه يف االتفاق يف حال أشارت عدة إدارات إىل عدم تلقيها

لربيد اإللكرتوين يف CR/366إىل أن الرسالة املعممة  الرئيسةأشارت  11.9 لفعل إىل إرسال رسائل  شل عملية فحال  تشري 
 لفاكس. اإلرسال

، فإن األحكام واضحة و�ارمة 6.13 إن عدم تلقي املراسالت مشكلة متكررة لسنوات. ويف حالة الرقم السيد إتوقال  12.9
وعواقب عدم االمتثال هي فقدان احلقوق ويبدو أن احلكم مفهوم على حنو جيد، مع ممارسة مجيع األطراف لقدر كبري من احلذر 

ألحكام األخرى يف مثًال، فإن البلدان أقل امتثاًال له مما أدى املؤمتر العاملي لالتصاالت  49.11، الرقم تنفيذه. بيد أنه فيما يتعلق 
ستثناء الرقم  ت لعدم االمتثال. وعموماً، و لرسائل التذكريية ويكفل 6.13الراديوية إىل إدخال عقو ، ال يتواىن االحتاد فيما يتعلق 

ً لعدم فقدان اإلدارات حل قوقها. بيد أنه يف احلالة املطروحة، اعرتضت اجلزائر على اإلجراء الذي اختذه إرسال العديد منها ضما
حكام االتفاق  م، واجلزائر على �واب يف GE06املكتب مصرًة على تقيد املكتب  هذا الصدد. وستفقد اإلدارات  على حنو 

ستثناء شرح املوقف جلمياملختلفة األخرى حقوقها يف هذه احلالة. وقال السيد إتو إنه ال يرى أي حل هل ع األطراف ذه املعضلة 
  أمكن. املعنية والبحث عن طريقة حلل هذه املسألة من خالل احلوار وذلك قبل املؤمتر العاملي املقبل لالتصاالت الراديوية إن
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قرتحته ا إن املكتب ارتكب، حسب فهمه للوضع، بعض األخطاء يف معاجلة تعديل اخلطة الذي السيد سرتيليتسقال  13.9
شدت اجلزائر املكتب مبوجب الفقرةاجلزائر، واجلزائر لديها ما يربر حريت أن يؤكد استكمال  11.4.1.4 ها. فعلى سبيل املثال، 

دارة  ها اضطرت إىل إرسال مراسالت أخرى قبل تلقي الرد. ويشري هذا الرد إىل نتيجة مؤاتية ما عدا فيماالتنسيق بيد أن يتعلق 
ن، عند التماس اجلزائر ملزيد من التوضيح، تغري وضع التنسيق فجأة من "التنسيق اسُتكمل" إىل "التنسيق مطلوب" إزاء واحدة، ولك

اإلدارات األخرى. ويرى السيد سرتيليتس أنه من الواجبات اليومية األساسية ملسؤويل خدمات الرتددات التحقق بعناية من النشرة 
انتظار رسائل تذكريية. وكما أشار السيد خريوف، أرسلت العديد من الرسائل التذكريية إىل  اإلعالمية الدولية للرتددات بدون

اإلدارات املعنية قبل تلك موضع اخلالف؛ وأتيحت لإلدارات فر�ة كبرية لتلقي املعلومات واإلجابة عليها. وقد أوفت اجلزائر جبميع 
ا على أكمل وجه، حبيث يتعني إلقاء اللوم على  رياً، فأحكام . وأخممسؤويل خدمات الرتددات لعدم قيامهم بوظائفهالتزاما

واضحة متامًا من حيث املواعيد النهائية احملددة وعواقب عدم االمتثال. وإعداد قاعدة إجرائية جديدة للتعامل مع  GE06 االتفاق
ي غرض علماً أن احلالة ستبقى كما هي بغض النظر عن عدد الرسا   املرَسلة. ئل التذكرييةهذه املسألة لن يفي 

هذه التعليقات وتساءل عن سبب تغيري وضع التنسيق لتخصيصات اجلزائر من "التنسيق اسُتكمل"  السيد خريوفأيد  14.9
  .11.4.1.4إىل "التنسيق مطلوب" بعد انتهاء فرتة األربعني يوماً احملددة يف الفقرة 

أن مجيع اإلجراءات اليت اختذها املكتب ترمي قدر اإلمكان إىل توضيح  السيد منديز (رئيس دائرة اخلدمات األرضية)أكد  15.9
بعة أساساً من اإلجراء املتخذ يف  10.4.1.4  يذ الفقرةتنف  األمور جلميع اإلدارات ومحاية حقوقها. واملشكلة قيد النظر يف إطار اللجنة 

خدمة إرسال  ها مبوجب هذا احلكم، إىلاليت أعدها إلرسال وتفسري هذا احلكم. ولسبب غري معروف، قّدم املكتب الرسائل التذكريية
ا مل تتلق أيضاً  الفاكس ولكنها مل تصل أبداً إىل اإلدارات الثالث املعنية. وأكدت ثالث إدارات أخرى ُأجريت معها مشاورات موازية أ

لفاكس:  كيد عدم ورود الرسائل املرَسلة رسائل الفاكس املوجهة من املكتب. ومل حتصل تونس بوجه خاص على أي ميزة من خالل 
لتايل، تشري عوامل  �ل مع املكتب. و كانت اإلدارة التونسية قد استجابت يف وقت سابق للتخصيصات اجلزائرية عن طريق التوا

لى أن إحدى عخمتلفة إىل وجود مشاكل يف إرسال رسائل الفاكس. وأكد السيد منديز، رداً على األسئلة اليت طرحها السيد خريوف، 
ها يف الفقرة خالل فرتة األربعني يوماً املنصوص علي  اإلدارات، وهي إسبانيا، تلقت رسالة الفاكس املوجهة من املكتب وردت عليها يف

إلشارة أيضًا إىل أن اإلجراء الذي  ها مل، يف حني أن إدارات فرنسا وليبيا واملغرب يبدو أن11.4.1.4  تتلق رسائل الفاكس. وجدير 
، 2015يوليو  29  اختذه املكتب يستند إىل إدراك موقف املغرب بشأن التخصيصات اجلزائرية منذ البداية: استجاب املغرب فورًا يف

لنشر القسم اخلاص الذي حيتوي على تعديالت اخلطة اليت اقرتاحتها اجلزائر، وذلك من خالل اإلعراب عن عدم موافقته على 
ن أي اتف لتخالتعديالت واإلفادة  تفاق متبادل بني اجلزائر واملغرب فيما يتعلق  ملغرب سيكون رهناً  صيصات اق بشأن اجلزء اخلاص 

إلجراء الذي اختذه املكتب، أنه  املغربية. والحظ السيد منديز أيضاً فيما مية الدولية للرتددات ينبغي التمييز بني النشرة اإلعال  يتعلق 
مي  رسوما ُنشر يف املوقع اإللكرتوين ملكتب االتصاالت الراديوية الذي حيتوي على مرفق مؤمتت غري اليت متثل املنشور الرمسي للمكتب

مباشرة، العملية املتعلقة  11.4.1.4  يوماً مبوجب الفقرة  هذا األخري، أطلق أحد املشغلني، بعد فرتة األربعنييتعلق ب  متاح لألعضاء. وفيما
وبعد ذلك  بتخصيصات اجلزائر اليت وّلدت تلقائيًا وضع "التنسيق اسُتكمل" نظرًا لعدم ورود أي ردود من اإلدارات املعنية األخرى.
ذا التحول همباشرة تقريباً، مت تصحيح الوضع لإلشارة إىل "التنسيق مطلوب" نظراً إلدراك املكتب أن الردود متوقعة. ومن مث، يعزى 

يستجب املكتب للتذكري   املفاجئ يف الوضع إىل واقع أن مرفق املوقع اإللكرتوين مؤمتت لكن ميكن أن يقتضي التصحيح. وأخرياً، مل
-WRC  رنظراً ملصادفة انتهاء الفرتة املعنية لألسبوع األخري من املؤمت 11.4.1.4  األول للجزائر بعد انتهاء فرتة األربعني يوماً مبوجب الفقرة

عمال 15   املؤمتر.  حيث كان مجيع موظفي املكتب منشغلني 
يفهم السبب الذي   يربر بعض األمور ولكن ليس كل شيء. ومل WRC-15إن حجم العمل خالل املؤمتر  السيد سرتيليتسقال  16.9

دم استالم أي مراسالت  املوقع اإللكرتوين، وعبعد انتهاء املوعد النهائي البالغ أربعني يوماً ونشر النتائج وعكسها الحقاً يف –جعل املكتب 
ائي –من اإلدارات  لتخصيصات اجلزائرية وحتديد موعد   يبادر تلقائياً إىل الكتابة إىل اإلدارات سعياً إىل احلصول على موقفها فيما يتعلق 

ن الشكو   . والGE06جديد لالستجابة ال يقابل أي حكم من أحكام االتفاق  ى املقدمة من اجلزائر هلا ما يربرها، وأن املكتب يزال مقتنعاً 
جرائية احلالية تتم املطالبة بوضع أي قاعدة إجرائية كأحكام االتفاق وأن القواعد اإل  ارتكب بعض األخطاء يف تعامله مع التبليغ املعين، وأنه مل

ن اعرتاضها على ختصيصات اجلزائر قد ال   للرد.  النهائي تُؤخذ بعني االعتبار نظراً النتهاء املوعد  واضحة متاماً. وينبغي إخبار اإلدارات 
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إن املكتب اختذ، يف ضوء املعلومات املتاحة له، اإلجراء الذي يقابل  السيد منديز (رئيس دائرة اخلدمات األرضية)قال   17.9
بعد  (مباشرة 2015 يوليو  29على أفضل وجه يف رأيه. أوًال، استلم املكتب رسالة من إدارة املغرب بتاريخ  GE06تطبيق االتفاق 

نشر النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات اليت حتتوي على تعديالت اخلطة املقرتحة من اجلزائر) يشري فيها املغرب بوضوح إىل عدم 
نياً، ن ى أال ّسق املكتب وشارك يف العديد من االجتماعات دون اإلقليمية اليت اتُفق فيها علموافقته على ختصيصات اجلزائر. و

إطار  يفحق وقت ال توافق اإلدارات املختلفة على تعديالت اخلطة املقرتحة من اجلزائر مباشرة، على أن يكون ذلك ممكنًا يف
لماً أنه حضر وساعد فاملكتب كان علم مبوقف اإلدارات املعنية ع توضع يف �يغتها النهائية بعد. ومن مث،االتفاقات املتبادلة اليت مل 

لتحديث غري املشرف عليه لقاعدة  يف تنظيم االجتماعات التنسيقية اليت حتددت فيها هذه املواقف. ورمبا ارُتكب خطأ فيما يتعلق 
ت، أدى إىل ظهور وضع التنسيق على أنه "مستكمل" مث "مطلوب". ومن احملتمل أ جابة ن هذا األمر منع اإلدارات من االستالبيا

واإلشارة إىل عدم موافقتها. ونتيجة لذلك، بغية تصحيح حالة عدم استالم رسالة الفاكس املرسلة من املكتب يف البداية مبوجب 
كيد استالم التذكري. وهذه هي املبادرة10.4.1.4 الفقرة ليت اختذها املكتب ا ، أرسل املكتب طلبًا إىل اإلدارات املعنية يطلب فيه 

  بشأنه. أي حل GE06لتسوية وضع مل تُقدم أحكام االتفاق 
أن املكتب استخدم آلة إلرسال رسائل الفاكس إىل اإلدارات وأن هذه اآللة أكدت إرسال هذه  السيد ماجنتاالحظ   18.9

ا مل تستلم رسائل الفاكس. ونتيجة لذلك، من الصعب للغاية  الرسائل واستالمها على السواء يف الطرف اآلخر. وأفادت اإلدارات 
ريخ تقدمي تعديالت اخلطة املقرتحة من اجلزائر واملواعيإثبات من جيب إلقاء اللوم عليه. وقد ركزت املناقشة حىت  د املعنية، اآلن على 

، يرمي إىل 2016  أبريل  25وأشار السيد ماجنتا إىل أن طلب اجلزائر على النحو املبني بوضوح يف الفقرة األخرية من رسالتها املؤرخة 
  رأيه.  هة من املكتب. وينبغي أن تركز اللجنة على هذا الطلب يفإعداد اللجنة لقواعد إجرائية لتعريف شروط قبول املراسالت املوج

التفاقيتع  إن مناقشة اللجنة للطلب املعروض عليها أدت إىل حتديد حاالت شذوذ خمتلفة فيما السيد كويفقال   19.9 ، GE06  لق 
لتايل ينبغي أن تنظر اللجنة فيما إذا كان ينبغي وضع قاعدة إجرائية أم ال لتوضيح    اجلزائر.  األمور على النحو املطلوب منو

�يل أو نتائج املناقشات بني األفرقة اإلقليمية أو السيد سرتيليتسقال   20.9 أي  ردًا على توضيحات السيد منديز، إن تفا
ذا الصدد ال مكان هلا يف إطار االتفاق  وإجرائه. واملواعيد النهائية املنصوص عليها وعواقب عدم االمتثال  GE06افرتاضات 

لتايل، فإنه ال يرى أي مربر لوضع قواعد إجرائية للتعامل معها. وإذا كانت الرسائل التذكريية األربع على أقل تقدير غري   واضحة، و
ي شيء يف تسوية هذه   األمور. كافية، فإن وضع قواعد إجرائية لن يفيد 

ملعلومات اإلجراء الذي اختذه إىل ا أكد جمدداً على أن املكتب استند يف )رئيس دائرة اخلدمات األرضية( السيد منديزو  21.9
هذا الصدد، قرأ الرسالة اليت أحال إليها واملوجهة من إدارة املغرب إىل مدير مكتب االتصاالت الراديوية  املتاحة له. ويف

ت مه من قائمة البلدان اليت وافقت على التخصيصارسالة، طلب املغرب حتديداً أن ُحيذف اس. ويف هذه ال2015 يوليو  29 بتاريخ
لرسالة الذي حيتوي على ختصيصات اجلزائر. وتفيد الرسالة أنه خالل العملية املضطلع ب الواردة يف ها لتنسيق ترددات امللحق 

االحتاد من أجل البلدان العربية، اتُفق على أن تكون االتفاقات  ، اليت قادهاMHz 694-470التلفزيون الرقمي لألرض يف النطاق 
لدان اجملاورة. ومتثل هائية إال عند استكمال التنسيق املطلوب مع البتصبح ن املتبادلة اليت مت التو�ل إليها يف إطار العملية مؤقتة وأال

جتماع شارك فيه االحتاد بشكلهذه الرسالة تبليغاً رمسياً مقدماً من املغرب إىل املكتب ومديره وتت   مباشر. صل 
لوضع الذي تواجهه اجلزائر واإلدارات املعنية األخرى  الرئيسةاقرتحت  22.9 أنه نظرًا إىل التوضيحات املقدمة فيما يتعلق 

عداد مشروع قواعد إجرائية، ميكن للجنة أن تستنج ما  يلي: بسبب مشروع تعديل اخلطة وطلب اجلزائر 
ت اليت مرت  RRB16-2/11درست اللجنة املسامهة املقدمة من إدارة اجلزائر بعناية فائقة كما وردت يف الوثيقة " � الصعو فيما خي
�لة تقدمي املساعدة إىل اإلدارات املعنية يف جهودها الرامية إىل إجياد حل لب  املسألة.  هذهها إدارة اجلزائر. وطلبت اللجنة من املكتب موا

من القواعد اإلجرائية، العتمادها يف اجتماعها املقبل، لضمان تلقي  A10للجنة من املكتب إعداد نسخة حمدَّثة من اجلزء وطلبت ا
لفقرة  قبل انقضاء هذه الرسائل التذكريية ، لGE06 تفاق اإلقليمياالمن  10.4.1.4اإلدارات اليت أُرسلت إليها رسالة تذكريية، عمالً 

 "املقابلة. املواعيد النهائية
  على ذلك. واتفق 23.9
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 ساتليةأو بطاقات التبليغ عن الشبكات ال معاجلة طلبات التنسيق مشروع قاعدة إجرائية بشأن 10
ريخ دخول قرار  الواردة (الرسالة املعممة  حيز النفاذ للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديويةقبل 

CCRR/55  والوثيقتانRRB16-2/2 وRRB16-2/4( 
ن اللجنة كلفت  CCRR/55يف معرض تقدميه للرسالة املعممة  )الفضائية اخلدماترئيس دائرة السيد هنري (ذّكر   1.10

عداد مشروع قاعدة  )حمضر االجتماع احلادي والسبعني -  RRB16-1/22من الوثيقة  7املكتب يف اجتماعها السابق (الفقرة 
بعد اعتماد قرار �ادر و إجرائية جديدة بشأن قبول بطاقات التبليغ املقدمة إىل املكتب قبل التاريخ الفعلي لبدء نفاذ توزيع الرتدد 

 1 امللحق . وجيب أن تستند القاعدة اإلجرائية إىل املمارسة احلالية على النحو املبني يفعن مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية
، ونتيجة اعتماد هذه القاعدة، CCRR/55لرسالة املعممة  1. ويرد مشروع القاعدة اإلجرائية يف امللحق RRB16-1/4 لوثيقة
منها اليت تغطيها القاعدة اجلديدة. وتبعًا لنشر الرسالة  3.3لغاء الفقرة  11A.9تعديل القاعدة احلالية بشأن الرقم  سيتعني
لوثيقة  ، تلقىCCRR/55 املعممة . وأيدت مشروع RRB16-2/4املكتب تعليقات من اإلدارات على النحو الوارد يف امللحقات 

). 7 ) وتركيا (امللحق6) واالحتاد الروسي (امللحق 3) وإسرائيل (امللحق 2) والسويد (امللحق 1القاعدة إدارات فرنسا (امللحق 
دارة الطيفإدارات  واقرتحت صر م) وهي اجلزائر واململكة العربية السعودية والبحرين وجيبويت و 4امللحق ( الفريق العريب املعين 

ريخ  للتوزيع اجلديد للخدمة الثابتة الساتلية  2016يوليو  1واألردن والكويت وُعمان وقطر والسودان، 
 2017 يناير 1) إىل أن يكون 5 ، بينما أشارت إدار لكسمربغ والنرويج (امللحقGHz 14,8-14,5و GHz 13,65-13,4 النطاقني يف

رخيية موحدة RRB16-2/2موعد تطبيق التوزيع اجلديد للخدمة الثابتة الساتلية. ويف الوثيقة  ، قدم املكتب على سبيل اإلعالم قائمة 
ملكتب مع ا امي لالتصاالت الراديوية حيز النفاذ، نشرهمر عالمؤتومفصلة بطلبات تنسيق شبكات ساتلية وردت قبل دخول قرار ل

 قليلة). يف حاالت "نتيجة مؤاتية"ومع نتيجة مؤاتية "مشروطة" (
على املكتب إلعداد مشروع القاعدة اإلجرائية ونشره بسرعة على النحو الذي طلبته اللجنة.  السيد سرتيليتسأثىن   2.10

لتأكيد لتحديد 2016يوليو  1وتساءل مشريًا إىل تعليقات اإلدارات عن األساس املنطقي لتاريخ   2017 يناير 1. واحلجة أقوى 
  النفاذ. موعداً لدخول األحكام حيز

مناقشة حية إن التساؤل ذاته تبادر إىل ذهنه. وخالل  )الفضائية اخلدماترئيس دائرة السيد هنري (قال   3.10
ييد لتاريخ   WRC-15 املؤمتر يف ، كموعد لبدء نفاذ التوزيع للخدمة الثابتة الساتلية فضًال عن 2017يناير  1كان هناك 

وهو اليوم األول بعد انتهاء املؤمتر. ومل يتم التو�ل إىل اتفاق بشأن املقرتحات املتعلقة بتواريخ خمتلفة بني هذين  2015 نوفمرب  28
ريخ املوعدين. ووافقت اللجنة ضمناً يف القرار الذي اختذته يف اجتماعها احلادي وا لقبول بطاقات  2015 نوفمرب 28لسبعني على 

. وميكن أن حتصل بطاقات التبليغ هذه على نتائج مؤاتية "مشروطة" WRC-15التبليغ عن نطاقات الرتدد اجلديدة اليت وزعها املؤمتر 
  .2017 يناير 1إىل حني بدء نفاذ تلك التوزيعات يف 

واليت تعرتض على مشروع  RRB16-2/4لوثيقة  5و 4اردة يف امللحق إىل أن التعليقات الو  السيد ويلسونأشارت   4.10
لتوزيع اجلديد للخدمة الثابتة الساتلية يف النطاقني  . GHz 14,8-14,5و GHz 13,65-13,4القاعدة اإلجرائية تتعلق أساسًا 

لقاعدة اإلجرائية العامة يف هذين امللحقني. ومع ذلك، ينبغ وال � اإلضايف  ي أن تنظر اللجنة يفتوجد أي حجج ذات �لة  الن
لقاعدة اإلجرائية   العامة. املقرتح من إدارة االحتاد الروسي واملتعلق 

ختتام مناقشتها بشأن مشروع القاعدة الوارد يف الرسالة املعممة الرئيسةدعت   5.10  CCRR/55 اللجنة إىل أن تقوم أوًال 
� اإلضايف املقرتح من إدارة  مث   االحتاد الروسي.النظر يف الن

اجتماعها  إنه قام بتحليل مشروع القاعدة اإلجرائية اليت أعدها املكتب استجابًة لقرار اللجنة يف السيد بيسيقال   6.10
ريخ بدء نفاذ التوزيع اجلديد للخدمة الثابتة الساتلية هو  . واقرتح املكتب أن يكون 2017يناير  1السابق، أخذاً بعني االعتبار أن 

ً جلميع  2015فمرب نو   28 التاريخ الفعلي لتطبيق القاعدة اإلجرائية، ولكنه تساءل عما إذا كان هذا التاريخ مينح نفاذًا متساو
ريخ اعتمادها، ومن مث، ستطبق القاعدة يف احلالة قيد النظر  اإلدارات. وعموماً، ُتطبق قاعدة إجرائية على حنو فعال اعتبارًا من 
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 2016 يوليو 1وم األخري من االجتماع احلايل للجنة. وقال السيد بيسي إنه مل ير أي حجج من اإلدارات تدعم اآلن اعتباراً من الي
بل. املستق كموعد فعلي لتطبيق مشروع القاعدة. ومشروع القاعدة املقرتح ذو نطاق عام وسُيطبق يف  2017يناير  1أو 

� الذي اقرت للممارسة املعتادة، ينبغي أن تكون القاعدة  ووفقاً  ريخ اعتمادها. ووافق على أن تدرس اللجنة الن حته فعالة اعتباراً من 
  إدارة االحتاد الروسي.

ا اإلدارات تتعلق بتاريخ تطبيق القاعدة املقرتحة فيماالسيد سرتيليتس الحظ   7.10 يتعلق  أن التعليقات املعارضة اليت أبد
� مشروع القاعدة العامة يف حد ذاته الذي يتمثل الغرض منه يفلتوزيع للخدمة الثابتة الساتلية. ومل  تغطية  تعرتض أي إدارة على ن

 هاية املؤمتر حىت دخول األحكام اجلديدة حيز النفاذ.الفرتة املمتدة من ن
ساتلية الواردة لطلبات التنسيق أو بطاقات التبليغ عن الشبكات ايتناول مشروع القاعدة اإلجرائية إىل أن  السيد إتوأشار   8.10

يت يتبعها وحيبذ السيد إتو االتساق واحلفاظ على املمارسة احلالية ال مي لالتصاالت الراديوية حيز النفاذ.مر عالمؤتقرار لقبل دخول 
ليت ااملكتب واليت استفادت منها العديد من اإلدارات يف املاضي من خالل تلقي نتائج مؤاتية "مشروطة"، من بينها بعض اإلدارات 

 احلالية. تعارض اآلن املمارسة
إىل أن اعتماد اليوم األخري من االجتماع احلايل للجنة بو�فه اليوم الفعلي لتطبيق القاعدة  السيدة ويلسونأشارت   9.10

لتوزيع اجلديد للخدمة الثابتة الساتلية يف قي نطا سيؤدي إىل االلتباس وسيجرب اللجنة على اختاذ قرار خمتلف فيما يتعلق 
  .2015 نوفمرب 28لتغطية الفرتة املؤقتة ابتداًء من  GHz 14,8-14,5و GHz 13,65-13,4 الرتدد

إن اللجنة اختذت قراراً حكيماً يف اجتماعها السابق، مّكن اإلدارات من التعليق على النهج املقرتح.  السيد خريوفقال   10.10
 االجتماع. هذا مي على املمارسة احلالية للمكتب يف شكل قاعدة إجرائية يتم اعتمادها يفوأعرب عن أمله يف إضفاء طابع رس

مًا على أن تعتمد اللجنة مشروع القاعدة اإلجرائية اليت أعدها املكتب. إنه يبدو أن هناك اتفاقًا عا السيد بيسيقال   11.10
رأيه، أن يكون  ونقطة النقاش الوحيدة هي التاريخ الفعلي لتطبيق القاعدة. ولوضع مجيع اإلدارات على قدم املساواة، ينبغي، يف

ريخ اعتماد هذه   القاعدة. ريخ تطبيق القاعدة هو 
احلالة  يفن اللجنة مل تعرتض يف اجتماعها السابق على استمرار املكتب يف تنفيذ ممارسته احلالية. و تس السيد سرتيليذّكر   12.10

ريخ اعتماد القاعدة بو�فه التاريخ الفعلي للتطبيق، ستكون ممارسة املكتب يف الواقع هي  االفرتاضية اليت تقرر فيها اللجنة اختيار 
 املؤمتر. هايةاً للوضوح، ينبغي أن يكون التاريخ الفعلي لتطبيق القاعدة هو ننفسها قبل هذا التاريخ وبعده. وتوخي

ن يكون التاريخ الفعلي لتطبيق مشروع القاعدة اإلجرائية هو  السيد إتوأيد   13.10 الرأي الذي أعرب عنه السيد سرتيليتس 
ن القاعدة اإلجرائية بشأن الرقم ن تعامل مع حالة مماثلة تشمل توزيعات أنظمة السواتل غري ُوضعت لل 11A.9هاية املؤمتر. وذّكر 

لنسبة إىل األرض وأن املكتب استعمل املمارسة نفسها على نطاق أوسع بعد ذلك ملدة أكثر من    عاماً.  20املستقرة 
ن تنطبق القاعدة املقرتحة اعتب السيدة ويلسون قالت  14.10 ا تشاطر اآلراء اليت أعرب عنها السيد سرتيليتس والسيد إتو  اراً إ
ريخ آخر لن حيدث أي فرق على مستوى املمارسة ولكن من شأنه أن يؤدي إىلWRC-15هاية املؤمتر من ن   وض.الغم . واعتماد 

لفعل إىل  WRC-15 دارت يف املؤمتر ملناقشات واسعة النطاق اليت السيد بيسيذّكر   15.10 وبورود بعض بطاقات التبليغ 
املكتب خالل املؤمتر. ومل يتم التو�ل إىل أي توافق يف اآلراء وأحيلت املشكلة إىل اللجنة حللها. وينبغي أن جتد اللجنة حالً منصفاً 

  فقط. جلميع اإلدارات وليس حًال حيايب عدداً قليًال من اإلدارات
لتايل أحال املديرر ذكّ   16.10 هدوء. ويبدو  ها يفها إىل اللجنة لكي تنظر فين املؤمتر مل يكن لديه الوقت الكايف حلل املسألة و

حال مت  أن مشروع القاعدة الذي سُيطبق على عدد كبري من اخلدمات ال يسبب أي مشكلة. ومع ذلك، ستنشأ مشكلتان يف
ريخ اعتماد القاعدة بو�فه الت لفرتة من اريخ الفعلي لتطبيقها. أوًال، وكما أشار السيد سرتيليتس، ستكون هناك فجوة بني احتديد 

نياً، ستنشأ نقطة ترا  ريخ تطبيق القاعدة إىل دخول األحكام حيز النفاذ. و ريخ تطبيق القاعدة وبني الفرتة من  م كاية املؤمتر إىل 
ريخ االستالمع وجود شبكات متعددة ل لتنسيق بني اإلدارات. وتوضح احلاالت اليتها نفس   م مما يتسبب يف مشاكل تتعلق 

ت اليت ينبغي   توقعها. قشتها اللجنة سابقاً نوع الصعو
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حية الشرعية واإلنصاف. فإذا قررت اللجنة أن يكون التاريخ  السيد ماجنتاقال   17.10 إن اللجنة عليها أن تبحث املسألة من 
اية املؤمتر، فإنالفعلي لتطبيق مشرو  غ أو طلبات. ها، عندئذ، ستعطي ميزة لإلدارات اليت سبق وأن قدمت بطاقات تبليع القاعدة هو 

لتايل، يفضل السيد ماجنتا النهج الذي اقرتحه السيد بيسي، متاشياً مع ممارسة اللجنة يف التعامل مع القواعد اإلجرائية، واملتمثل  و
ريخ اعتماد القاع يف   لتطبيقها. دة كتاريخحتديد 

تنسيق قبول ومعاجلة املكتب لطلبات الإن املؤمتر طلب من اللجنة بوجه خاص أن حتل مشكلة  السيدة ويلسونقالت   18.10
د مناقشة وبع. التاريخ الفعلي لنفاذ التوزيع املقدمة قبل GHz 13,65-13,4 من أجل التوزيع اجلديد للخدمة الثابتة الساتلية يف النطاق

ج هو إعداد قاعدة إجرائية عامة ميكن تطبيقها بعد ذلك على هذه  املسألة يف اجتماعها السابق، خلصت اللجنة إىل أن أفضل 
  املؤمتر. هايةاحلالة احملددة. وأكدت السيدة ويلسون جمدداً على أن ُتطبق القاعدة اعتباراً من ن

ا املدير فيما السيد إتوأيد   19.10 القلق الذي  يتعلق بتاريخ تطبيق القاعدة اإلجرائية. وقال مشريًا إىل التعليقات اليت أدىل 
أعرب عنه السيد بيسي بشأن املساواة، إن هناك نوعني من املساواة: املساواة يف الفرص واملساواة يف النتائج. وتتيح النطاقات غري 

، ومن نطاقات املخططة، تتمتع كل إدارة مبوقع مدارياملخططة تكافؤ الفرص: إذ يكون الباب مفتوحاً أمام مجيع اإلدارات. ويف ال
ملساواة يف النتائج. وتناقش اللجنة حالياً النطاقات غري املخططة. ومنذ االجتماع التحضريي للمؤمتر  ، كانت اإلدارات WRC-15مث 
لنطاقات احملددة اليت جيري النظر فيها، وتصرفت بعض اإلدارات على أساس تلك املعلو  تقم إدارات  حني مل مات يفعلى علم 

 TONGASATو 1992  يف مسبق الواردةمعلومات النشر المع  عربساتاليت تتصدرها  RRB16-2/2أخرى بذلك. والقائمة الواردة يف الوثيقة 
يت أوًال ُخيدم أوالً ، تبني أن النهج القائم على مبدأ "1993مع معلومات النشر املسبق الواردة يف   يعمل بصورة مرضية. "من 

رخياً آخر غري ن وإذا   الفرص. ها سُتحرم اإلدارات من حق تكافؤهاية املؤمتر، فإنقررت اللجنة 
نه متت اإلشارة إىل ثالثة تواريخ خمتلفة. وبغية حتقيق تكافؤ الفرص ووضع مجيع اإلدارات السيد بن محادذّكر   20.10  اللجنة 

ريخ اعتمادها من اللجنة على النحو الذي اقرتحه  ريخ تطبيق القاعدة اإلجرائية هو  على قدم املساواة، ينبغي أن يكون 
 ماجنتا. بيسي والسيد السيد

 نه يف االجتماع احلادي والسبعني للجنة، كان من رأيه أن يكون جلميع طلبات التنسيق املرسلة السيد سرتيليتسذّكر   21.10
ريخ االستالم أي  . وبعابرة أخرى، فالنهج الذي يقرتحه 2017يناير  1إىل املكتب قبل دخول التوزيع اجلديد حيز النفاذ نفس 

عداد قاعدة إجرائية استناداً إىل ممارسته احلال مماثل للنهج الذي يؤيده السيد بيسي اآلن. ومع ذلك كلفت ية وذلك  اللجنة املكتب 
ن املمارسة احلالية للمكتب هلا ما يربرها. وجرى  كحل وسط للتو�ل إىل توافق يف اآلراء واقتناعًا منها من خالل مواد إضافية 

انت بعض إدارة عن التاريخ املقرتح لتطبيقها وإن كتعميم مشروع القاعدة العامة على اإلدارات للتعليق عليها ومل تستفسر أي 
اإلدارات قد طلبت تواريخ خمتلفة للتوزيع احملدد للخدمة الثابتة الساتلية. ومن املمكن أال تكون قاعدة إجرائية مالئمة دائماً لبعض 

اجه ة أن تقدم اعرتاضها إىل اجمللس إلدر من لوائح الراديو، ميكن ألي إدارة ال تتفق مع قاعدة إجرائي 14.13اإلدارات، ومبوجب الرقم 
  تقرير املدير إىل املؤمتر املقبل. يف

لفعل عشرات السيد بيسيالحظ   22.10 ريخ القبول ومع ذلك قدمت بعض اإلدارات  التبليغات  أن املؤمتر مل يتخذ قراراً بشأن 
املؤمتر بشأن   فاق يفيكن هناك ات لة إىل حالة احتكارية. وملها كلها عملياً. وستؤدي هذه التبليغات الشاممل يكن من املمكن استيعاب

ريخ القبول كما أن أعضاء اللجنة أبدوا وجهات نظر خمتلفة. ومع ذلك، كان هناك اتفاق عام بشأن مشروع القاعدة اإلجرائية 
ريخ اعتماد القاعدة اإلجرائية كتاريخ لتطبيقها مما لمًا أنه سيتعني على ن تكافؤ الفرص عيسفر ع يف حد ذاته. وينبغي أن يُؤخذ 

  اإلدارات التنسيق من أجل تقاسم الطيف الرتددي.
ن اللجنة قررت يف اجتماعها السابق اتباع املمارسة السابقة وأعد املكتب قاعدة إجرائية تبعاً لذلك.  السيد هوانذّكر   23.10

ريخ  ت، ولذا، فاعتماد مشروع قاعدة إجرائية يعين ضمناً أنوينبغي ألي قرار تتخذه اللجنة، أن يتجنب خلق املزيد من الصعو 
ريخ تطبيق هذه القاعدة هو نقبول طلبات التنسيق سيكون هو ن   للجنة. ايلهاية االجتماع احلهاية املؤمتر حىت ولو كان 

ريخ السيد كويفاقرتح   24.10  القبول. أن تتعامل اجلنة أوًال مع مشروع القاعدة اإلجرائية مث مع 
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  توضيح الصالحية القانونية لقاعدة إجرائية ذات أثر رجعي. السيد ماجنتاطلب   25.10
ثر رجعي. وحسب فهمه، ال السيد بيسيتساءل   26.10 لفعل قاعدة إجرائية  ميكن   ما إذا كان ميكن أن تعتمد اللجنة 

� قانوين مع أثر رجعي وال توجد قرارات ملؤمتر عاملي   رجعي. لالتصاالت الراديوية ذات أثراعتماد أي ن
اليت تبني أنه جيوز تطبيق  RRB16-1/4ملعلومات املقدمة إىل االجتماع السابق للجنة يف الوثيقة  السيدة ويلسونذّكرت   27.10

رخيني نها بنطاق اخلدمة الثابتة الساتلية. وإذا أعطت اللجنة اعالقة ل مشروع قاعدة على خمتلف قرارات املؤمتر اليت ال طباعاً بوجود 
ت لإلدارات.   خمتلفني للقبول، من شأن ذلك أن يؤدي إىل االلتباس ويتسبب يف �عو

ريخ تطبيق ممارسة ينفذها املكتب منذ WRC-15إن املؤمتر  السيد كييبقال   28.10 ختاذ قرار بشأن  . 1988 مل يكلف اللجنة 
ريخ نفاذ التوزيع مبوجب املادةوطلب املؤمتر إىل اللجنة أن تتخذ قراراً بشأن ق يكن هناك  . ومل9 بول بطاقات التبليغ املقدمة قبل 

  2015 نوفمرب 28أي اعرتاض على مشروع القاعدة اإلجرائية يف حد ذاته وقال إنه ال يرى أي سبب مقنع لعدم االحتفاظ بتاريخ 
  للتطبيق. كتاريخ
إنه يتعاطف مع فكرة احلفاظ على ممارسة طويلة األمد مل تتسبب يف أية مشاكل. بيد أن اللجنة تتألف  السيد ماجنتاقال   29.10

ً ينطوي على أثر رجعي. وطلب مشورة قانونية بشأن ما إذا   من خرباء ال ميكنهم أن يتخذوا، بضمري مسرتيح، قراراً مشتبهاً فيه قانو
ثر رجعي أمكان ميكن للجنة أن تعتمد قاعدة إجرائية ُتط   ال. بق 

من  WRC-15 ي والسيدة ويلسون. ونظرًا لنفاذ الوقت من أجل املناقشة، طلب املؤمترآراء السيد كيب السيد إتوأيد   30.10
ريخ تطبيق اإلجراء اعتباراً من ن   املؤمتر. هايةاملكتب أن حيل املشكلة مما مينح اللجنة السلطة لتحديد 

ي أيضاً. وقال إنه ال يرى أي مشكلة يف األثر الرجعي علماً أن ممارسة املكتب قبل اعتماد السيد كيبرأي  السيد كويفأيد   31.10
ملشورة  القانونية. القاعدة اإلجرائية ستكون نفس ممارسته بعد ذلك. ومع ذلك يرحب 

ثر رجعي ودعا أيضًا إىل املشورة  السيد بيسيقال   32.10  WRC-15 مترالقانونية. وطلب املؤ إن اللجنة جيب أال تتخذ قراراً 
عداد  ريخ نفاذ التوزيع. ومل يكلف اللجنة  من اللجنة أن حتل مشكلة القبول بشأن التوزيع اجلديد للخدمة الثابتة الساتلية قبل 

�لة تنفيذ ممارس ه احلالية. تقاعدة إجرائية. وإذا كان هناك خالف بني أعضاء اللجنة، ميكن للجنة ببساطة أن تكلف املكتب مبوا
  .2017 يناير 1تدعو احلاجة إىل تسرّع اللجنة يف اختاذ قرار إذ لن يدخل التوزيع اجلديد حيز النفاذ إال يف  وال

�ل تنفيذ املمارسة احلالية يف )الفضائية اخلدماترئيس دائرة السيد هنري (أشار   33.10 غياب قرار من  إىل أن املكتب سيوا
يف النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات قريباً. ومن شأن قاعدة إجرائية  2015نوفمرب  28اللجنة. وستنشر طلبات التنسيق الواردة يف 

  اإلدارات. أن توضح األمور جلميع
مسألة  WRC-15 اللجنة على أال ترفض كل شيء، ما هو جيد وما هو سيء. وقد ترك املؤمتر السيدة ويلسونحثت   34.10

لبت فيها. والحظت اللجنة أن اإلجراء احلايل للمكتب غري منصوص  التوزيع اجلديد للخدمة الثابتة الساتلية معّلقة وكلف اللجنة 
ريخ آخر غري ن11A.9عليه ما عدا حتت الرقم  أن يزال يتعني عليها أن تتخذ قرارًا بش هاية املؤمتر، ال. وإذا اختارت اللجنة أي 

اية املؤمتر وهذا التاريخ. وحثت السيدة ويلسون اللجنة على حتديد اقبو  خلدمة الثابتة الساتلية بني  لتاريخ ل بطاقات التبليغ املتعلقة 
ملهام اليت حددها املؤمتر وجتنب التسبب يف غموض للخدمات األخرى.  2015 نوفمرب 28 يف لتمكني اللجنة من االضطالع 

ت لإلدارات بتأخري   قرارها. وينبغي أن تتفادى اللجنة إنشاء �عو
ألثر الرجعي. واملمارسة احلالية اليت أبدى اجلميع استعدا السيد خريوفقال   35.10 ه العتمادها دإنه ال يرى أي مشكلة تتعلق 

ريخ ن اية املؤمتر كما هو احلال اآلن. ومع ذلك، إذا كانت اللجنة ستعتمد  حلايل لتطبيق هاية االجتماع استكون هي نفسها يف 
وهذا التاريخ، وسيتعني على اللجنة أن  2015 نوفمرب 28القاعدة اإلجرائية، عندئذ ستكون هناك فجوة يف إمكانية التطبيق بني 

  الفرتة. إجرائية مؤقتة لتغطية تلك تضع قاعدة
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إنه سيكون من األفضل، نظرًا للطابع احلساس هلذه املسألة، أن تكون هناك مشورة قانونية على  السيد بن محادقال   36.10
ألثر الرجعي.   الرغم من أن بعض أعضاء اللجنة ال يرون أي مشكلة تتعلق 

اذ بشأن احلاجة إىل وضع قاعدة إجرائية. وينبغي أن تركز اللجنة اآلن على اخت إن هناك اتفاقاً عاماً  السيد سرتيليتسقال   37.10
 تطبيقها. قرار بشأن موعد

على أن ُيطلب إىل املستشار القانوين لالحتاد حضور االجتماع إلبداء رأي بشأن ما إذا كان من املمكن أن تعتمد  اتُفق  38.10
ريخ تطبيق يف اللجنة، يف إطار املسألة قيد املناقشة، قاعدة  املاضي. إجرائية مع 

أن عدم الرجعية مبدأ أساسي يف القانون الدويل على الرغم من أنه ليس مببدأ مطلق. ومّيز بني  املستشار القانوينأوضح   39.10
من الظروف،  ااألثر الرجعي مبعناه الدقيق، أي بعبارة أخرى تطبيق تدبري جديد على شيء حدث يف املاضي، وجمموعة خمتلفة شيئاً م

األخرية.  سيما تطبيق تدبري جديد على شيء بدأ يف املاضي واستمر حىت الوقت احلاضر. ويبدو أن اللجنة تواجه هذه احلالة  ال
لتايل، فإن  هاية املؤمتر والعند ن 2015نوفمرب  28ونشأت احلالة اليت تنطبق عليها القاعدة اإلجرائية يف  تزال مستمرة حىت اليوم. و
ثر رجعي وإمنا تطبيق فوري على حالة قائمة  2015نوفمرب  28تطبيق القاعدة اإلجرائية على حالة مستمرة قائمة منذ  ليس تطبيقاً 

ً لكي تبادر اللجنة إىل حل املعضلة اليت تواجهها   حالياً. ومستمرة. وميثل هذا الفهم طريقة مقبولة قانو
املستشار القانوين على رأيه ولكنه قال إن شرط عدم الرجعية ال ينطبق على املسألة املعروضة على  السيد بيسيشكر   40.10

اللجنة. فاحلالة مل تظل كما هي علمًا أن بعض اإلدارات قد ال تكون على علم مبمارسة املكتب يف البداية، وهي ممارسة جيب 
إدارة طبقت هذه املمارسة، على الرغم من أن  20. وقد قدم املكتب قائمة تشمل حوايل توضيحها من خالل القاعدة اإلجرائية

ثر رجعي. ولو كان املؤمتر قد حل املشكلة،  ذه املمارسة. وينبغي أال تتخذ اللجنة قرارًا  إدارات كثرية قد ال تكون على علم 
ريخ    ات من عدة إدارات.، ولكن كانت هناك اعرتاض2015 نوفمرب 28لتمكن من اعتماد 

  أن املؤمتر اختذ سبيًال مفتوحاً وفوض إىل اللجنة اختاذ قرار �عب. املديرالحظ   41.10
زالت تراوده بشأن الفرق بني األثر الرجعي املطلق واألثر الرجعي النسيب. وتساءل   إن الشكوك ال السيد ماجنتاقال   42.10

ل بيق" �حيحة من الناحية القانونية. وأعرب عن أمله يف أن تتو�ل اللجنة إىل حأيضاً عما إذا كانت عبارة "التاريخ الفعلي للتط
  .2017يناير  1توفيقي واقرتح أن تعتمد اللجنة قاعدة إجرائية انتقالية ُتطبق حىت 

كانت  لوو  إىل أن القاعدة اإلجرائية سُتستعمل ألغراض عامة ومن مث ال ميكن تصنيفها بو�فها انتقالية حىت املديرأشار   43.10
لنسبة للتوزيع اجلديد للخدمة الثابتة  الساتلية. انتقالية 

� عبارة "التاريخ الفعلي للتطبيق". وشكرت املستشار القانوين  السيدة ويلسونقالت   44.10 ا ال ترى أي �عوبة فيما خي إ
على مشورته ذات الصلة. ولو أن هذه املسألة حدثت يف املاضي، ما كان أحد سينتظر قرار اللجنة. ومن الواضح أن احلالة اليت 

  احلالة. . وحسب فهمها، ال ينطبق األثر الرجعي يف هذهتناقشها اللجنة بدأت يف املاضي ولكنها مستمرة يف املستقبل
ا، وفقاً للمستشار القانوين، أن تعتمد قاعدة إجرائية مع حتديد  الرئيسةقالت   45.10 مكا بو�فه  2015 نوفمرب 28إن اللجنة 

  للتطبيق. التاريخ الفعلي
املاضي  أن القاعدة اإلجرائية ستتناول مسألة بدأت يف، السيد ماجنتارداً على استفسار من  املستشار القانوينأوضح   46.10

تزال مستمرة ومل تنته يف التاريخ الذي اعُتمدت فيه القاعدة. ولذلك أكد أن فهم السيدة ويلسون �ائب وأن احلالة تدخل  وال
 الرئيسة. فئة احلاالت اليت ختتلف قليًال عن األثر الرجعي. وأكد أيضاً بيان يف

لجنة القاعدة املستشار القانوين على مشورته املفيدة واقرتحوا أن تعتمد الالسيد كييب و السيد إتوو رتيلتسالسيد سشكر   47.10
ريخ    لتطبيقها. بو�فه التاريخ الفعلي 2015نوفمرب  28اإلجرائية مع 

ريخ  السيد بيسيذّكر   48.10 ولن تُرضي اللجنة . WRC-15خالل املؤمتر  2015 نوفمرب 28ن اإلدارات عارضت اعتماد 
عتماد قاعدة إجرائية ب   التاريخ. هذامجيع اإلدارات 
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نه من املستحيل دمج اآلراء املختلفة. وقررت اللجنة،  الرئيسةذّكرت   49.10 ن اللجنة اعرتفت يف اجتماعها السابق 
تبحث عن  جرائية. ويتعني على اللجنة أنهج هو اعتماد قاعدة إنظرت يف اللوائح واملمارسة املتبعة يف املاضي، أن أفضل ن وقد

لتايل اعتربت أن اللجنة وافقت على القاعدة  نتيجة معقولة جداً حىت ولو أن بعض اإلدارات ستكون غري راضية عن هذه النتيجة. و
� اإلضايف الذي اقرتحته إCCRR/55اإلجرائية الواردة يف الرسالة املعممة  اد الروسي دارة االحت. ودعت إىل تقدمي تعليقات بشأن الن

  .RRB16-2/4 لوثيقة 6 امللحق يف
، إن إدارة والسيد إتو السيد سرتيليتسردًا على تعليقات  )الفضائية اخلدماترئيس دائرة السيد هنري (قال   50.10
خلطوات اليت اختذها املؤمتر الروسي  االحتاد �ة املتعلقة  الرتدد احلالية واملخططة ختصيصات حلماية  WRC-15أشارت إىل احلالة اخلا

ت نوي يف خدمة األحباث الفضائية (DRSS) لألنظمة الساتلية لرتحيل البيا نطاق  يف (SRS) العاملة على أساس 
ً ما يضمن وضعًا (أولياً) مت شروط التوزيع لفرادى التطبيقات للخدمة املعنية،من خالل تغيري  ،GHz 13,65-13,4 الرتدد ساو
من أجل رفع وضع  50.11تطبيق القواعد اإلجرائية خبصوص الرقم  عندولكن، . لتوزيع اجلديد للخدمة الثابتة الساتليةيتعلق  فيما

�ًال، قد يكون من الضروري تكرار إجراءات التنسيق والتسجيل يف السجل  ختصيصات الرتدد خلدمة األحباث الفضائية املسجلة أ
السجل  عين أن هذه التخصيصات الرتددية خلدمة األحباث الفضائية، إىل حني تسجيلها يف، ما ي(MIFR)للرتددات األساسي الدويل 

بشأن ختصيصات الرتدد جلميع األنظمة الساتلية املبلغ عنها  27.9األساسي الدويل للرتددات، لن تؤخذ يف االعتبار عند تطبيق الرقم 
�. وأشار السيد ضمن التوزيع اجلديد للخدمة الثابتة الساتلية رت أيضًا هذه احلالة اخلا ت املتحدة أ ة هنري إىل أن إدارة الوال

ا يف إطار  � اإلضايف املقرتح من إدارة االحتاد الروسي ذو طابع 11(انظر الفقرة  بند مستقل من جدول األعمالذا ه). والن عام،  أد
  الئمة.امل مع التعديالت 50.11واقرتح إدراجه يف القواعد اإلجرائية بشأن الرقم 

يرى أي اعرتاض  وإنه ال WRC-15إن اقرتاح إدارة االحتاد الروسي يستجيب للشواغل املثارة يف املؤمتر  السيد بيسيقال   51.10
� كجزء من القواعد اإلجرائية بشأن الرقم    .50.11على إدراج الن

 أن يكون استنتاج اللجنة على النحو التايل: الرئيسةاقرتحت   52.10
لتفصيل مشروع القواعد اإلجرائية املعمم على اإلدارات طي الرسالة املعممة " إىل جانب التعليقات  CCRR/55قشت اللجنة 

) واملشورة املقَدمة من املستشار القانوين بشأن تطبيق قاعدة إجرائية RRB16-2/4و RRB16-2/2الواردة من اإلدارات (طي الوثيقتني 
 "تعديل. ة مشروع القواعد اإلجرائية دون أيثر رجعي. واعتمدت اللجن

من لوائح الراديو  50.11 على ذلك، كلفت اللجنة املكتب بوضع مشروع تعديل للقواعد اإلجرائية القائمة بشأن الرقم وعالوةً 
قاعدة لتوضيح متطلبات التنسيق يف احلالة اليت يقرر املؤمتر توزيعاً جديداً وترقيًة لفئة خدمة توزيع قائم. وينبغي وضع مشروع تعديل ال

  التايل: )، على أساس املبدأ5(الفقرة من لوائح الراديو  50.11اإلجرائية بشأن الرقم 
يف النطاق الرتددي نفسه، يتعني على  (S1) وترقية لفئة خدمة قائمة (S2)ديدة إىل توزيع خلدمة ج 5"عندما يؤدي التغيري يف املادة 

السجل  واليت ُسجلت سابقًا يف S1ها املندرجة يف إطار اخلدمة إىل ختصيصات S1املكتب أن يوجه عناية اإلدارة املشغِّلة للخدمة 
ات جديدة وأن يقرتح على اإلدارة أن تبلِّغ عن ختصيص للتنسيق قبل �دور قرار املؤمتر، األساسي الدويل للرتددات أو اسُتلمت

لتحل حمل التخصيصات السابقة. فإذا بلغَّت اإلدارة عن ختصيصات جديدة لتحل حمل التخصيصات السابقة، يتعني على املكتب 
لتنسيق مع ختصيصات اخلدمة اجلديدة،   ".S2 أن هذه التخصيصات اجلديدة غري ملزمة 

 على ذلك. املوافقةومتت  53.10
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ت املتحدة ب 11 حالية دد الخصيصات الرت أن أولوية طلبات تنسيق تشتبليغ مقدم من إدارة الوال
 GHz 14,8-14,5و GHz 13,65-13,4حاث الفضائية يف نطاقي الرتددات يف خدمة األب

  )RRB16-2/INFO/1و RRB16-2/13(الوثيقتان 
اليت  RRB16-2/13الوثيقة  )الفضائية اخلدماتألنظمة الفضائية/دائرة رئيس شعبة تنسيق ا(ساكاموتو، السيد قّدم  1.11

ت املتحدة 1تتضمن، يف املرفق  خدمة  الية يفحخصيصات الرتدد الأن أولوية طلبات تنسيق تشب، تبليغًا مقدمًا من إدارة الوال
ت املتحدة من املكتب GHz 14,8-14,5و GHz 13,65-13,4يف نطاقي الرتدد  (SRS)حاث الفضائية األب . وطلبت إدارة الوال

هدف رفع فئة اخلدمة لتخصيصات الرتدد احلالية ، أن طلبات التنسيق بWRC-15أن يؤكد، استنادًا إىل غرض قرارات املؤمتر 
ريخ استالمهما هو  يف ألولوي2015نوفمرب   28خدمة األحباث الفضائية يف هذين النطاقني اللذين يكون  ة على طلبات ، ستتمتع 

املقرتح تشغيلها حتت التوزيع اجلديد. وأوضح املكتب يف رسالة موجهة إىل إدارة  (FSS)التنسيق مع أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية 
ت املتحدة بتاريخ   ذلك يف سُتطبق مبا 50.11 ذه الوثيقة، أن القاعدة اإلجرائية بشأن الرقم 2، ترد يف املرفق 2016مارس   18الوال

ذه الرسالة األنظمة الساتلية العاملة مبوجب هاتني احلاشيتني (الرقم  499C.5 إجراءات التنسيق ذات الصلة. ويرد يف امللحقني 
ت املتحدة. 509G.5و ) يف خدمة األحباث الفضائية يف النطاقات املذكورة. وُعرضت املسألة على اللجنة بناءً على طلب إدارة الوال

�  50.11 إن اإلضافة إىل القاعدة اإلجرائية بشأن الرقم السيد بيسيتو رداً على استفسار من وقال السيد ساكامو  استناداً إىل الن
) مينح أولوية متساوية خلدمة أعاله 10 ، انظر الفقرةبند مستقل من جدول األعمالالذي اقرتحته إدارة االحتاد الروسي (نوقش حتت 

تاألحباث الفضائية واخلدمة الثابتة    املتحدة. الساتلية ومن مث ال يفي بطلب إدارة الوال
احلالية  SRS اسُتعملت ألغراض علمية ملا فيه مصلحة البشرية. وإن األنظمة (SRS)أن اخلدمات  السيد سرتيليتسأكد   2.11
لفعل وينبغي أال GHz 14,8-14,5و GHz 13,65-13,4نطاقي الرتدد  يف ُتطالب  املسجلة يف السجل األساسي استكملت التنسيق 

لتنسيق نفسه مرتني، ال (FSS)لتنسيق مع األنظمة  سيما  اجلديدة يف هذين النطاقني. وينبغي أال يفرض املكتب أي رسوم للقيام 
� التمويل عموماً. وقال السيد سرتيليتس م اليت حتتوي  RRB16-2/INFO/1شريًا إىل الوثيقة وأن اخلدمات العلمية تعاين من نق

ت املتحدة بتاريخ  ، إنه يبدو أن هناك تناقضًا بني الفقرة الثانية اليت 2016 مايو 2على رسالة موجهة من املكتب إىل إدارة الوال
  نوي. ها وضع أويل والفقرة اخلامسة اليت تشري إىل وضعتشري إىل ختصيصات تردد حمددة ل

ت  ى إدارةتؤثر عل الكلمة بشأن املسألة العامة املتعلقة بتفسري قرارات املؤمتر اليت ال السيدة ويلسونذت أخ  3.11 الوال
أظهرت جبالء أن الغرض هو محاية خدمة األحباث الفضائية  WRC-15املتحدة فحسب، وقالت إن املناقشات اليت دارت يف املؤمتر 

  دمة الثابتة الساتلية يف هذين النطاقني.مع منح توزيع على أساس أويل مشرتك للخ
 WRC-15 إطار اللجان يف املؤمتر أن املناقشات اليت دارت يف )الفضائية اخلدماترئيس دائرة السيد هنري (أكد   4.11

ئق اخلتامية للمؤمتر أو يف العامة. لسات حماضر اجل أيدت محاية خدمة األحباث الفضائية ولكن مل ُجتسد هذه الرغبة يف الو
ت املتحدة منح وضع خاص لتخصيصات خدمة األحباثRRB16-2/13 الوثيقة ويف   الفضائية. ، طلبت إدارة الوال

ميكنه، وفقاً  إن املكتب ال )الفضائية اخلدماترئيس شعبة تنسيق األنظمة الفضائية/دائرة (ساكاموتو، السيد قال   5.11
للقواعد اإلجرائية، أن ينفذ رفع الوضع خلدمة األحباث الفضائية إال بعد تطبيق إجراء التنسيق املطلوب يف القاعدة اإلجرائية بشأن 

الستناد إىل غرض قرارات املؤمتر، بينما ميكن للجنة القيام بذلك. 50.11الرقم  . وال ميكن للمكتب أن يرفع وضع التخصيصات 
السيد ساكاموتو إىل أن أجهزة االستشعار النشيطة احملمولة على منت مركبة فضائية اليت لديها وضع أعلى من االستعماالت وأشار 

�بح لديها اآلن وضع أويل مشرتك مبوجب الرقم  501A.5األخرى من جانب خدمة األحباث الفضائية مبوجب الرقم  أ
  األساسي.ولكن مل ُيسجل أي منهما يف السجل  499C.5 اجلديد
صات هم وافقوا على أن ختصيأن معظم أعضاء اللجنة يبدو أن )الفضائية اخلدماترئيس دائرة السيد هنري (الحظ   6.11

قبل  9 الرتدد خلدمة األحباث الفضائية املسجلة يف السجل األساسي أو املبلغ عنها إىل املكتب ألغراض التنسيق مبوجب املادة
إىل التنسيق مع ختصيصات اخلدمة الثابتة الساتلية. وعالوًة على ذلك، يبدو أن أعضاء اللجنة وافقوا ، ال حتتاج 2015نوفمرب   28
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نوي ال كرار عند حتديث يقتضي الت على أن التنسيق بني أنظمة خدمة األحباث الفضائية عندما تتمتع التخصيصات بوضع 
  أويل. ختصيصات خدمة األحباث الفضائية إىل وضع

إىل أن املؤمتر مل مينح األولوية خلدمة األحباث الفضائية على اخلدمة الثابتة الساتلية. وتساءل بشأن  سيد بيسيالأشار   7.11
  األساس الذي ميكن أن تستند إليه اللجنة العتماد قرار حلماية خدمة األحباث الفضائية من اخلدمة الثابتة الساتلية.

 (SRS) "محاية" مجيع شبكات خدمة األحباث الفضائية 50.11أن الغرض من القاعدة اإلجرائية بشأن الرقم  املديرفهم   8.11
من اخلدمة  2015 نوفمرب 28واملسجلة يف السجل األساسي قبل  GHz 14,8-14,5و GHz 13,65-13,4نطاقي الرتدد  املوجودة يف

األولوية  WRC-15 مينح املؤمتر  . وملFSSالتنسيق مع الشبكات  SRSشبكات الثابتة الساتلية. وبعبارة أخرى، لن يتعني على تلك ال
خلدمة األحباث الفضائية، ولكن ميكن للمكتب أن ينفذ "احلماية" مع إقرار أن خدمة األحباث الفضائية واخلدمة الثابتة الساتلية 

فرتاض أن بطاقات التبليغ "احلالية" عن خدمات األحباث ال ها وردت ستعترب أن 2015 نوفمرب 28فضائية يف هلما نفس الوضع، 
� يستند إىل  قبل بطاقات التبليغ عن اخلدمات الثابتة الساتلية الواردة يف نفس التاريخ بفرتة قليلة جداً. وميكن تغطية املفهوم يف ن

  عاله).أ  10(انظر الفقرة  50.11مقرتح إدارة االحتاد الروسي، يضاف إىل القاعدة اإلجرائية بشأن الرقم 
  أن يكون استنتاج اللجنة على النحو التايل: الرئيسةاقرتحت   9.11

ت املتحدة األمريكية" قائمة بشأن أولوية طلبات تنسيق التخصيصات الرتددية ال نظرت اللجنة يف الطلب املقدم من إدارة الوال
 499C.5 مبوجب الرقمني GHz 14,8-14,5و GHz 13,65-13,4يف النطاقني الرتددين  (SRS) حاث الفضائيةخدمة األب يف
االعتبار  . وإذ أخذت اللجنة يفRRB16-2/INFO/1و RRB16-2/13على النحو الوارد يف الوثيقتني  من لوائح الراديو 509G.5و

ية، حاث الفضائالتخصيصات يف خدمة األب حلماية 2015املناقشات اليت جرت خالل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
 ملبلَّغة إىل املكتبا السجل األساسي الدويل للرتددات أواملسجلة يف ، حاث الفضائيةخدمة األب يف قررت اللجنة أن التخصيصات

لتنسيق مع ختصيصات يف اخلدمة الثابتة الساتلية9لغرض التنسيق مبوجب املادة  2015 نوفمرب  28قبل   .(FSS) ، غري ملزمة 
حاجة للمكتب   حالة فئة اخلدمة بني مجيع اخلدمات القائمة يف هذه النطاقات الرتددية دون تغيري، وال وأكدت اللجنة أيضًا بقاء

ي فحو�ات تنظيمية إضافية أو التو�ل إىل أي نتائج بشأن التخصيصات املسجلة أو طلبات التنسيق املنشورة   "سابقاً. لقيام 
  على ذلك. اتُفقو  10.11

 على القواعد (WRC-15) 2015 مي لالتصاالت الراديوية لعامالعالمر مؤتأثر قرارات ال 12
ئق  اإلجرائية   )RRB16-2/10و RRB16-2/8 و RRB16-2/3(الو

ن البند احلايل من جدول األعم السيد بيسيوالسيد سرتيليتس ، تبعاً القرتاحات املديرقال  1.12 ال قد يُرجأ إىل اليت تفيد 
ن يتمكن من نشر أ لجنة نظراً إىل أمهيته وحجم العمل الواجب إجنازه، إن املكتب أعرب عن أمله يفاالجتماع الثالث والسبعني ل

 WRC-15 املؤمتر جمموعة جديدة كاملة من القواعد اإلجرائية لتصادف دخول لوائح الراديو اجلديدة حيز النفاذ بصيغتها املراجعة يف
ىن إعداد املنقحة حبيث يتس االجتماع القواعد اإلجرائية املطلوبة اجلديدة أو ي ذلك أن ُحتدد يف هذا. ويعن2017يناير  1أي يف 

. ومن مث، شجع 2016 آخر اجتماع للجنة يف هدف النظر فيها واملوافقة عليها يفها إىل اإلدارات للتعليق عليها باملشاريع وإرسال
  احلايل. جتماعاللجنة على املضي قدماً يف عملها يف إطار بند جدول األعمال يف اال

كواحدة من املهام من لوائح الراديو الذي حيدد   )أ  12A.13رأي املدير واسرتعى االنتباه إىل الرقم  السيد كييبأيد   2.12
ي أال تسمح مبرور الكثري وينبغ لقواعد اإلجرائية املستقبلية املقرتحة واإلطار الزمين لنظر اللجنة فيها. نشر قائمة للجنةاألساسية 

  املهمة. من الوقت بعد املؤمتر قبل الشروع يف هذه
  ي.رأي املدير والسيد كيب السيدة ويلسونأيدت   3.12
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�بحت تقليداً  RRB16-2/3الوثيقة  )الفضائية اخلدماترئيس دائرة السيد هنري (قدم   4.12 اليت حتتوي على الوثيقة اليت أ
أثر  - واليت يتم إعدادها بعد كل مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية من أجل حتديد أثر قرارات املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية

وايل: قرارات رفقات تعرض على التعلى القواعد اإلجرائية احلالية. وتقدم الوثيقة أربعة م –يف هذه احلالة  WRC-15قرارات املؤمتر 
وقرارات  ؛أو إضافة قواعد إجرائية جديدة بشأن أحكام لوائح الراديوقواعد إجرائية حالية  اليت قد تستوجب مراجعة WRC-15 املؤمتر
يجة قرارات تولكن ليس نقواعد إجرائية حالية قد يلزم حتديثها ؛ و اليت قد تستلزم إضافة قواعد إجرائية جديدة WRC-15 املؤمتر
لفئة األخرية، يت اليت قد تستدعي قواعد إجرائية. وفيما الواردة يف حماضر اجللسات العامة للمؤمتر؛ والقرارات WRC-15 املؤمتر علق 

يفتح  ذا الوضع اخلاص، قد النظراً هلاسرتعى السيد هنري االنتباه إىل الفقرة الثانية من الصفحة األوىل من الوثيقة اليت تشري إىل أنه "
نظر يف مجيع اإلجرائية." وأشار أيضاً إىل أن الوثيقة تقرتح أن يُ  الباب أمام اإلدارات لتقدمي تعليقات بشأن النصوص املقابلة للقواعد

ستثناء القاعدة اليت يُنظر فيها يف هذا االجتماع، وذلك لتكون  ارية املفعول سالقواعد يف االجتماع الثالث والسبعني للجنة 
. وتتضمن 2017يناير  1عند بدء نفاذ لوائح الراديو اجلديدة يف توجيه أعمال املكتب واإلدارات  من أجل الوقت املناسب يف

ت املتحدة بشأن مشروع القواعد اإلجرائية الواردة يف الوثيقة RRB16-2/10 الوثيقة   .RRB16-2/3 تعليقات إدارة الوال
لتعديالت الصياغية للقواعد اإلجرائية احلالية تبعاً للتغيري  حتتوي على اليت RRB16-2/8وقّدم أيضاً الوثيقة   5.12 ات اليت قائمة 

إىل قرارات  على اإلحاالت إىل تو�يات قطاع االتصاالت الراديوية أو 2015أدخلها املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
ي . ونظراً إىل أن هذه التعديالت ال تُغري مضمون القواعد املئح الراديواملؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية أو إىل أحكام لوا عنية 

ملضي قدماً يف تلك التعديالت بدون احلصول على تعليقات من ذن اللجنة للمكتب    اإلدارات. شكل من األشكال، اقُرتح أن 
ئق الشاملة املتاحة للجنة. إال أنه السيد بيسيشكر   6.12 ال املكتب على الو ترسل  تساءل بشأن االقرتاح الذي يفيد 

املاضي.  إىل اإلدارات للتعليق عليها، وهو ابتعاد عن املمارسة اليت اتبعتها اللجنة يف RRB16-2/3لوثيقة  4القواعد الواردة يف املرفق 
ملضي قدم ن تكلف اللجنة املكتب  لتعديالتومع ذلك، قال إنه ميكن أن يوافق على املقرتح الذي يفيد  الصياغية الواردة  ًا 

د اإلجرائية القواع . وأخرياً أشار إىل أن اجتماع اللجنة الثالث والسبعني ميكن أن ُيكرس أساسًا للنظر يفRRB16-2/8 الوثيقة يف
  االجتماع. نظراً حلجم العمل الالزم إجنازه والرغبة يف االنتهاء من املهمة يف ذلك

إن مجيع مشاريع القواعد اإلجرائية ينبغي أن تُرسل إىل اإلدارات للتعليق عليها حسب فهمه  السيد سرتيليتسقال   7.12
  من لوائح الراديو. 12A.13 للرقم
جناز مهمتها بشأن القواعد اإلجرائية  السيد إتوقال   8.12 إنه ينبغي اختاذ إجراءات عملية للسماح للجنة 
ن  الثالث االجتماع يف . وأشارت WRC-12 املهمة ُوزعت على عدة اجتماعات للجنة بعد املؤمتروالسبعني. وذّكر 

م يف ضوء املهمة. وأكد  ويلسون السيدة  لسيد سرتيليتساإىل أنه قد يتعني متديد االجتماع الثالث والسبعني للجنة إىل بضعة أ
حة الوقت الكايف لالضطالع  أن اللجنة هذا الرأي مضيفاً  ماجنتاالسيد . وأيد لعمل بشكل �حيح على أن تكفل اللجنة إ

ت فيمايتعني عليها أن حتدد  قد لقواعد اإلجرائية الواجب ترتيب األولو   حبثها. يتعلق 
لوثيقة  الرئيسةاقرتحت   9.12 خذ اللجنة علماً    ضمنها.تت  وأن تطلب إىل املكتب املضي قدماً يف التعديالت اليت RRB16-2/8أن 

  على ذلك. اتُفقو  10.12
لقواعد اإلجرائية الذي يرتأسه السيد بيسي وينوب عنه  الرئيسةدعت   11.12 اللجنة إىل التطرق إىل موضوع فريق العمل املعين 

سة السيد بن محاد، والذي سينظر يف اجلدول الزمن يف  RRB16-2/3 ي لنظر اللجنة يف القواعد اإلجرائية استنادًا إىل الوثيقتنيالر
  .RRB-16-2/10و

ا على النحو أقرتوبعد اجتماع فريق العمل وتقريره إىل اجللسة العامة للجنة،   12.12   :تايلال اللجنة استنتاجا
لتعديالت الصياغية املقرتحة على القواعد اإلجرائية على النحو الوارد يف الوثيقة"  وكلفت RRB16-2/8 أخذت اللجنة علمًا 

 املكتب بتحديث القواعد اإلجرائية وفقاً لذلك.
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 RRB16-2/3 لوثيقةا ووافقت اللجنة على التقرير املقدم من فريق العمل املعين مبشروع القواعد اإلجرائية، الذي أخذ يف االعتبار
ت املتحدة كما جاءت يف الوثيقة  كتب بنشر الوثيقة احملدثة اللجنة امل ، وكلفتRRB16-2/10والتعليقات الواردة من إدارة الوال

عداد مشروع القواعد اإلجرائية على كلفت  على ذلك، املوقع اإللكرتوين للجنة لوائح الراديو. وعالوةً  يف أساس  اللجنة املكتب 
. وقررت اللجنة النظر يف اعتماد مشروع القواعد اإلجرائية عليه هذا التقرير وتعميمه على اإلدارات للتعليق

  "والسبعني. الثالث اجتماعها يف
ئبه على التوايل، على مسامهتهما القّيمة يف الرئيسةوشكرت   13.12 أعمال  السيد بيسي والسيد بن محاد، رئيس فريق العمل و

  اللجنة بشأن القواعد اإلجرائية.

 مقبلةمواعيد التقريبية لالجتماعات الكيد موعد االجتماع القادم وال 13
ر يف االجتماع الثالث والسبعني للجنة من أجل النظالجتماع ل إمكانية تكريس قدر أكرب من الوقتأثناء مناقشة حول   1.13

على أمهية اختاذ قرارات  السيد سرتيليتس، أكد RRB16-2/3يف مشروع القواعد اإلجرائية استنادًا إىل القوائم الواردة يف الوثيقة 
خاضعة ملناقشات مستفيضة وقائمة على تفكري متعمق بشأن مجيع البنود، والفشل يف حتقيق ذلك سيقتضي إرجاء مناقشة البنود 

  الحق. إىل اجتماع
 2و 1 إىل أنه سيكون من الضروري أن تنهي اللجنة دراستها للقواعد احملددة يف املرفقني السيدة ويلسونأشارت   2.13
  األمر. إىل اجتماعها الالحق إذا لزم 4و 3اجتماعها الثالث والسبعني، وأن ترجئ دراسة املرفقني  يف

رأي السيدة ويلسون مؤكدًا من جديد على ضرورة وجود إطار تنظيمي قوي يشمل لوائح الراديو والقواعد  املديرأيد   3.13
م اليقني وأن يتعرض املكتب النتقادات على عمله خبصوص تنفيذ ها، وذلك خشية أن يسود مناخ من عداإلجرائية املصاحبة ل

  .WRC قرارات املؤمتر
لفرتة  السيد ماجنتاقال   4.13 كموعد لالجتماع الثالث والسبعني، على أن   2016أكتوبر  17-21إن اللجنة ينبغي أن حتتفظ 

معة، حسب اللزوم، وأن تقرر من يوم اجل 1730من يوم اإلثنني وينتهي يف الساعة  0900يبدأ يف الساعة 
م اجتماع إضافية). والسبعني ما الثالث االجتماع يف   إذا كان ينبغي متديد االجتماع الرابع والسبعني (أ

  على ذلك. اتُفقو  5.13
كيد الفرتة   6.13 موعداً لالجتماع الثالث والسبعني وأن تؤكد مبدئيًا على مواعيد  2016أكتوبر  17-21وافقت اللجنة على 

  التايل: على النحو 2017االجتماعات يف 
  2017فرباير  20-24االجتماع الرابع والسبعني: 

  2017يوليو  17-21االجتماع اخلامس والسبعني: 
  .2017نوفمرب  6-10االجتماع السادس والسبعني: 

  )RRB16-2/14موافقة على خالصة القرارات (الوثيقة ال 14
  .)RRB16-2/14 ةاللجنة على خال�ة القرارات (الوثيق وافقت 1.14
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 اختتام االجتماع 15
يف الفرتة بني  سيتقاعد من عمله يف االحتادها علمت مع األسف أن السيد منديز إن الرئيسةقالت   1.15

 والسبعني للجنة. وشكرته على مسامهته الكبرية على مر السنني يف أعمال قطاع االتصاالت والسبعني والثالث  الثاين  االجتماعني
  اللجنة.  أعمال  الراديوية وخصو�اً يف

لعمل مع  تشرَّفُسر و إنه ها الطيبة، وقال الرئيسة على كلمات دائرة اخلدمات األرضية) رئيس( السيد منديزشكر   2.15
�له مع أعضاء اللجنة على مر السنني، وأعرب عن أمله يف1995بشكل وثيق منذ عام  اللجنة أن  . وقال إنه استفاد الكثري من توا

خرى يف املستقبل.   يلتقي معهم بطريقة أو 
  اللجنة. نظرالجتماع تطلبت فيه عدة قضا حساسة للغاية  القديرة اهإدارتالرئيسة على  السيد ماجنتاهّنأ   3.15
لنجاح الرئيسةأعربت   4.15 من  1740 واختتمت االجتماع يف الساعة .عن شكرها لكل من ساهم يف أن يكلل االجتماع 

  .2016مايو  20يوم اجلمعة 

  :ةالرئيس  التنفيذي: األمني
 يل. جينت  ف. رانسي

___________  




