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  افتتاح االجتماع  1
يف اجتماع ينتظره جدول  ملشاركني+ ورحبت ،2016 أكتوبر 17 ،ثننييوم اإل 0900االجتماع يف الساعة الرئيسة افتتحت  1.1

  .أعمال حافل +ملواضيع
البنود يتناول العديد من  أيضًا �عضاء اللجنة. وأعرب عن متنياته هلم بكل النجاح يف اجتماع يفرتض أن املديررحب  2.1

   القريب العاجل.اليت يُفرتض أن تُنشر يف لطبعة اجلديدة من لوائح الراديواملهمة مبا يف ذلك العديد من القواعد اإلجرائية املطلوبة لدعم ا
احليوية  ةعلى أمهية عمل جلنة لوائح الراديو يف دعم األنشط ،، أثناء حضوره اخلاطف إىل االجتماعاألمني العامشدد  3.1

لقطاع االتصاالت الراديوية ويف املساعدة على تسوية كال املسائل البسيطة والصعبة للغاية، وعلى سعيها يف الوقت نفسه إىل حتسني 
 الحتاد،ها أحد األجهزة الدائمة لأساليب عملها لز�دة كفاء�ا. وأعرب أعضاء االحتاد عن تقديرهم الشديد ألعمال اللجنة بوصف

 .ومناقشتها 2018 مؤمتر املندوبني املفوضني لعام النتخا+تذلك أنه يتم +لفعل إعداد ترشيحات أعضاء اللجنة  ويشهد على
  وشكر مجيع أعضاء اللجنة على مسامها�م القيمة وأكد هلم دعمه الكامل.

  التبليغات املتأخرة 2
جة ة فرنسا) �حد البنود املدر ر وواحد من إدار طأشارت اللجنة إىل ارتباط ثالثة تبليغات متأخرة (اثنان من إدارة ق 1.2
  .هلا يف إطار هذا البند من +ب العلماو على تن وافقتجدول أعمال هذا االجتماع، و يف

، اليت تتضمن التعليقات الواردة من اإلدارات بشأن مشاريع القواعد اإلجرائية قبل انعقاد RRB16-3/4وفيما خيص الوثيقة  2.2
تتضمن تعليقات على مشاريع القواعد فضًال عن طلب  10�ن مسامهة اجلزائر الواردة يف امللحق  الرئيسةهذا االجتماع، أفادت 

النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات  من 2798نشورة يف العدد يلتمس فيه من اللجنة إصدار نتيجة مؤاتية لتخصيصات اجلزائر امل
. وإذ ذّكرت �ن اللجنة سبق أن `قشت هذه التخصيصات يف اجتماعها عن مكتب االتصاالت الراديوية 2015/7/7يف الصادرة 

تفاق جنيف تعلقة +ع القاعدة املالثاين والسبعني، اقرتحت تناول تعليقات اجلزائر على مشاريع القواعد عندما تتناول اللجنة مشرو 
  وأن يُعاَجل مطلب النتيجة املؤاتية على حدة. )CCRR/56 املعممةرسالة ال( 2006 لعام
، الذي ىل هذا االجتماعتقرير املدير إأن يتم تناول مطلب اجلزائر فيما خيص النتيجة املؤاتية يف إطار  السيد بيسياقرتح  3.2

  اللجنة يف اجتماعها الثاين والسبعني.يتطرق إىل القرار الذي اختذته 
 على ذلك. واتُفق 4.2

 1و 1-4واإلضافات  1والتصويب  RRB16-3/3 تقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية (الوثيقة 3
  )�RRB16-3/4لوثيقة  10؛ وامللحق 2و

  .RRB16-3/3تقريره املعتاد يف الوثيقة  املديرقدم   1.3
، يف معرض تقدميه ألقسام التقرير الذي يتناول األنظمة )دائرة اخلدمات األرضية رئيسالسيد فاسيلييف (قام  2.3

بوجه خاص اليت تتناول التداخل الضار يف حمطات  2.4بشأن التداخل الضار، وإىل الفقرة  4األرضية، بلفت النظر إىل الفقرة 
+لتقرير  1  . وتتضمن اإلضافةبني إيطاليا والبلدان ا�اورة هلا (VHF/UHF)نطاقات املوجات املرتية والديسيمرتية البث اإلذاعي يف 

رسالة إضافية من إدارة   4رسالة من إدارة كرواتيا تفيد فيها بعدم وجود أي حتسن يف حالة التداخل الضار. وتتضمن اإلضافة 
 3   اآلن). وتتضمن اإلضافةمل يتم تلقيه حىتتعتزم إرساهلا يف قرص مدمج (لتداخالت الضارة + متعلقةتقارير كرواتيا تشري فيها إىل 

رسالة من إدارة سلوفينيا تفيد فيها بعدم حدوث أي تغيري يذكر يف حالة التداخل الضار و��ا تنتظر وقف القنوات التلفزيونية. 
 اليت ينبغي أن لتدابريتقريرًا عن اجتماع ُعقد بني املكتب واإلدارة اإليطالية، وقد أُرفقت به خارطة طريق ل 2  وتتضمن اإلضافة

  ).2لإلضافة  1  تتخذها إيطاليا (اإلضافة



- 6 - 

إن العمل الذي اضطلعت به اإلدارة اإليطالية واملكتب مدهش وأمل يف أن يتواصل  السيد سرتيليتسقال  3.3
  الزخم اإلجيايب.  هذا
دين اإلذاعي التلفزيوين، جهوداً على الصعي، إن اإلدارة اإليطالية تبذل، فيما خيص البث 2، مشرياً إىل اإلضافة املديرقال  4.3

رض فالقانوين والتنظيمي على ثالثة مستو�ت: تقدمي تعويضات مالية مقابل إخالء الرتددات طوعاً؛ وترشيد استخدام الطيف؛ و 
يع الرتددات، قف مج. وأشار إىل أن عملية إخالء الرتددات طوعاً قد اسُتكملت إال أنه مل يصدر أمر بو التزامات "التنفيذ اإللزامي"

ينص على أن ُخيصَّص على األقل ثلث جمموع الرتددات اخلاصة +لبث اإلذاعي  2005من أجل تفادي اإلخالل بقانون صدر عام 
. وتسارعت اجلهود املبذولة لرتشيد 2016التلفزيوين للمحتو�ت احمللية. ومن املتوقع اآلن أن تتوقف مجيع الرتددات يف أواخر نوفمرب 

زام، الذي من هو االلت طيف املوجات الديسيمرتيةام الطيف. ومن التحد�ت اجلديدة اليت ستواجهها إدارة إيطاليا إلدارة استخد
وتتخذ إدارة  2020 متاحًا للخدمة املتنقلة حبلول عام MHz 790-694املتوقع تقريره على مستوى االحتاد األورويب، جبعل النطاق 

ة أصعب دمات اإلذاعة الصوتيخبتناول مسألة التداخل الضار ويُعترب ة للتصدي هلذا التحدي. إيطاليا أيضًا اخلطوات الالزم
وصف للجهود اليت بذلتها اإلدارة اإليطالية، إال أن التحسن لن يكون جذر�ً  2لإلضافة  1ويرد يف اإلضافة  وسيستغرق وقتاً أطول.

  ه من األصعب تعديل القانون ذي الصلة.بقدر ما كان عليه يف حالة البث اإلذاعي التلفزيوين ألن
معاجلة مسألة العملية يف  من اخلربة كبرياً أن مكتب االتصاالت الراديوية وإدارة إيطاليا اكتسبا قدراً   سرتيليتس السيداعترب   5.3

 اً التداخل الضار على احملطات اإلذاعية بني إيطاليا والبلدان ا�اورة هلا وذلك نتيجة اجلهود اليت تبذهلا اللجنة. وجدير +إلشارة أيض
ة والتقنية يإىل أساليب حترير املكاسب الرقمية الثانية من أجل اخلدمة املتنقلة. وهذا يشكل جمموعة مرتابطة كاملة من التدابري القانون

لقطاع االتصاالت الراديوية �دف دراستها واستخدامها من  1واملالية والتنظيمية اليت ميكن تناوهلا بشكل مفيد يف جلنة الدراسات 
  جانب بلدان أخرى.

. وقال ا، رغم ترحيبه +جلهود املالية والتنظيمية املبذولة، على ضرورة وفاء إدارة إيطاليا +لتزاما�السيد بيسيشدد  6.3
  .2016 التاريخ احملدد إل�اء التداخل الضار +إلذاعة التلفزيونية قد ُمدد، على يبدو، من �اية يوليو إىل �اية نوفمرب إن

إن إدارة إيطاليا تتناول األمر حبذر من أجل تفادي التعقيدات القانونية اليت قد تعيق التقدم يف األمر، وقال  املديروقال  7.3
  .ذلك إ�ا حمقة يف

يف معرض تقدميه ألقسام تقرير املدير املتعلقة +ألنظمة  ،)(SSD) دائرة اخلدمات الفضائية رئيس( السيد هنري اسرتعى 8.3
قدم معلومات و الفضائية.  اخلدماتمعاجلة بطاقات التبليغ عن  الذي يبني عمل املكتب خبصوص 3 امللحق إىل االنتباهالفضائية، 

. وعلى النحو املوّضح يف االجتماع األخري للجنة، يعزى التأخر يف معاجلة طلبات التنسيق 2016 حمدثة تغطي شهر سبتمرب
، بشأن 2015 الراديوية لعام لالتصاالتالعاملي  ) إىل ورود عدد كبري من الطلبات، أثناء اختتام املؤمتر3يف امللحق  2 (اجلدول

لخدمة الثابتة ل حتديث برجمية الفحص ملعاجلة هذه النطاقات اجلديدة احلني منذ ذلكنطاقات الرتدد املوزعة أثناء املؤمتر. وقد مت 
ولتسريع عملية املعاجلة اليت ُتظهر تقدمًا +جتاه العودة إىل املهلة التنظيمية البالغة أربعة أشهر قبل �اية هذه السنة.  (FSS) الساتلية

 حتدداليت  4 امللحق ردة يفإىل القائمة الوا النظرلفت  ،شبكات الساتليةسرتداد تكاليف معاجلة بطاقات التبليغ عن ال+يتعلق   وفيما
 ل االجتماع اخلاص +لنشرةولكن قب االستحقاقبعد موعد  املستحق املبلغ استُلم فيهابطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية اليت 

 يتم إلغاء أي بطاقات تبليغ نتيجة عدم الدفع خالل الفرتة قيد  . وملالذي يتناول هذه املسألة (BR IFIC) اإلعالمية الدولية للرتددات
 لرتدداتالسجل األساسي الدويل لمن تقرير املدير بوصف تنفيذ شىت أحكام لوائح الراديو لضمان جتسيد  5النظر. وتقوم الفقرة 

حالة عدم ورود أّي ردٍّ من اإلدارات.  يف 30Bمن التذييل  19.6و 6.6من تقرير املدير تطبيق الفقرتني  6. وتتناول الفقرة للواقع
واعتاد املكتب حىت اآلن أن يُدرج إقليم إدارة أخرى يف منطقة خدمة إحدى الشبكات فقط إذا حصلت اإلدارة املبلغة على موافقة 

النتائج  2007 لعامصرحية من اإلدارة املسؤولة عن هذا اإلقليم. وتتماشى ممارسة املكتب هذه مع إقرار مؤمتر االتصاالت الراديوية 
واليت تقتضي احلصول على موافقة "صرحية". واعرتضت إدارة +بوا غينيا  30Bبشأن مراجعة التذييل  5Bاليت انتهى إليها فريق العمل 

ايل اجلديدة على هذه املمارسة قائلة إن التزام اإلدارة املبلغة يقتصر على "احلصول على موافقة". وُعرضت املسألة على االجتماع احل
من تقرير املدير،  7يف إطار بند مستقل من جدول األعمال. وعلى النحو املشار إليه يف الفقرة   RRB16-3/7للجنة يف الوثيقة

الشبكة  ر يفة ماليز�، أعاد املكتب النظيتماشى مع القرار الصادر عن اللجنة يف اجتماعها السابق بشأن تبليغ مقدَّم من إدار  ومبا
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من أجل نشر  AP30B/A6Bاص اخلقسم وبدأ �عداد تعديل إلدخاله على ال 30Bيف إطار التذييل  MEASAT-91.5E-30B الساتلية
 اخلصائص احملدَّثة فضًال عن النتائج املؤاتية للشبكة. وأخرياً، دعيت اللجنة إىل اإلحاطة علماً بقبول املكتب طلبات التعليق الواردة

  من تقرير املدير. 8الوارد يف الفقرة  8على النحو احملدد يف اجلدول  بعد qريخ التعليق �كثر من ستة أشهر،
. وقالت إن اللجنة ستتناول بنجاح MEASAT-91.5E-30Bالشبكة الساتلية املكتب على إغالقه قضية  الرئيسةهنأت  9.3

  إطار بند مستقل من جدول األعمال.املسألة اليت أ}ر�ا إدارة +بوا غينيا اجلديدة يف 
وإمنا شكر أيضاً إدارة  MEASAT-91.5E-30Bالشبكة الساتلية بتهنئة املكتب على عمله يف قضية  السيد كويفومل يكتف  10.3

  .ماليز� على قبوهلا ختفيض قيم كثافة القدرة مما أqح إغالق القضية �ائياً 
ولكنه ذّكر �ن اللجنة قررت  MEASAT-91.5E-30Bاملكتب على تسوية قضية الشبكة الساتلية  السيد هوانهّنأ أيضاً  11.3

يف اجتماعها السابق أن تطلب أيضًا من املكتب إجراء دراسات ووضع إرشادات لإلدارات بشأن استخدام الربجمية املذكورة. 
  يتضمن تقرير املدير متابعة تنفيذ اجلزء احملدد أعاله من قرار اللجنة، فطلب توضيح األنشطة املنفذة يف هذا الصدد. ومل

إن املكتب دأب على إعداد الدراسات منذ االجتماع الثاين  )(SSD) دائرة اخلدمات الفضائية رئيس( السيد هنريقال  12.3
. 2015 ية لعاماملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديو والسبعني للجنة كجزء من جهوده الرامية إىل حتديث الربجمية من أجل مراعاة قرارات 

 2016 لعام ةاحللقة الدراسية العاملية لالتصاالت الراديويويُعتزم تقدمي اإلصدار الثامن من الربجمية +لتفصيل إىل اإلدارات خالل 
(WRS-16)  2016يف ديسمرب.  

تستغرقها س بتقرير املدير، عن قلقه إزاء فرتة الستة أشهر اليت 3يف امللحق  2مشرياً إىل اجلدول  ،سرتيليتس السيدأعرب  13.3
  داً.ية املعاجلة اليت تزداد تعقيمعاجلة طلبات التنسيق وإزاء حاجة املكتب احملتملة إىل موارد إضافية لالضطالع بعمل

شبكة  300أن الز�دة اهلائلة يف عدد بطاقات التبليغ الواردة قد أدت لربهة من الزمن إىل وجود أكثر من  املديرأوضح  14.3
شبكة. وإن عجز املكتب عن خفض  150. ويتم ختفيض هذا العدد ويُفرتض أن يصل قريباً إىل مستوى معقول يبلغ حنو قيد املعاجلة

 هنري السيدأشهر، فسيدّل ذلك على حاجته إىل موارد إضافية. وأضاف  4مدة املعاجلة الحرتام املهلة التنظيمية البالغة 
شعبة ، كي ينضم إىل  30Bوظيف مهندس جديد متخصص يف موضوع التذييل أنه مت ت )(SSD) دائرة اخلدمات الفضائية رئيس(

املعلوماتية  دائرةحالياً . وشدد على الطابع املعقد للربجمية اليت تقوم 2017أو مطلع عام  2016يف �اية عام  (SNP) اخلدمات اإلذاعية
وقال إن اإلدارات قامت +لفعل +ختبار  ،(SSD)دائرة اخلدمات الفضائية بوضعها +لتعاون الوثيق مع  (IAP)واإلدارة واملنشورات 

  التجريبية. النسخة
�ذا التوضيح وتساءل عما إذا كان من املمكن، يف املستقبل، أن تبني اإلحصاءات اليت  السيد سرتيليتسرّحب  15.3

وغري املستقرة +لنسبة  (GSO)+لنسبة إىل األرض  يقدمها املكتب بيا`ت إحصائية منفصلة خبصوص الشبكات الساتلية املستقرة
إن هذا النوع من املعلومات سيكون مفيداً رغم إقراره �ن توفريها سيزيد من حجم العمل امللقى   . وقال(non-GSO)  إىل األرض

  على عاتق املكتب.
بتقرير املدير قد يتضمن  3يف امللحق  2اجلدول  إن) (SSD) دائرة اخلدمات الفضائية رئيس( السيد هنريقال  16.3

املستقبل العدد الذي ورد وُنشر للشبكات الساتلية املستقرة +لنسبة إىل األرض وغري املستقرة +لنسبة إىل األرض. ولكن أشار  يف
عاَجل تإىل وجود عدد قليل من الشبكات غري املستقرة +لنسبة إىل األرض مقارنة +لشبكات املستقرة، وإىل أن الشبكات الساتلية 

ري املستقرة. املستقرة واألخرى للشبكات غ قائمتان منفصلتان، واحدة للشبكاتحبسب تسلسل ورودها. وبعبارة أخرى، ال توجد 
ية غري املستقرة، والعكس لو+لتايل، قد تؤثر عمليات املعاجلة املطولة للشبكات الساتلية املستقرة على مدة معاجلة الشبكات السات

  صحيح. +لعكس
الواردة يف عمود "اإلجراء املتخذ"  5.4ن صياغة فقرة البند إبتقرير املدير،  1مشريًا إىل امللحق ، السيد سرتيليتسقال  17.3

قد وافق على قرار سبق أن اختذته هيئة أعلى  (BR IFIC)االجتماع اخلاص +لنشرة اإلعالمية الدولية للرتددات يعطي االنطباع �ن 
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 50.11 بشأن الرقمغري صحيح ألنه ال توجد قاعدة إجرائية  2.6/1.6وهي اللجنة. وإضافة إىل ذلك، فإن النص املشرتك للبندين 
  .CR/402يف الرسالة املعممة  مدرجة من لوائح الراديو

نص  فت االنتباه إىل اخلطأ الوارد يفالسيد سرتيليتس على ل )(SSD) دائرة اخلدمات الفضائية رئيس( السيد هنريشكر  18.3
ي أن تُعتمد ينبغ النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات، أشار إىل أن مجيع املعلومات الواردة يف 5.4. وفيما خيص البند 2.6/1.6 البندين

  يف االجتماع اخلاص +لنشرة قبل صدورها.
 ).RRB16-3/3للوثيقة  1 بتقرير املدير سيعّدل بشكل مناسب (التصويب 1إن نص امللحق  الرئيسةقالت  19.3

يبدو  اينظر على م عي اخلاص +لنشرة البتقرير املدير، أن االجتماع األسبو  4مشرياً إىل امللحق ، السيد سرتيليتسالحظ  20.3
ريخ الفاتورة املتعلقة فإن qسبيل املثال، يف بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية فور انقضاء qريخ استحقاق الدفع. وعلى 

 .2016  سبتمرب 7، وموعد االجتماع األسبوعي هو 2016أغسطس  19، وqريخ استحقاق الدفع هو 2016يوليو  18هو  ACES  +لساتل
 ،2016  يونيو  20، وqريخ استحقاق الدفع هو 2016يونيو  17هو  YAMAL-55E وكمثال آخر، فإن qريخ الفاتورة املتعلقة +لساتل

  املكتب يف دراسة بطاقات التبليغ.. وتساءل عن سبب �خر 2016أغسطس  4ومل يُنظر يف بطاقة التبليغ إال بتاريخ 
والتأخر اسرتداد التكاليف بشأن  482مبقرر ا�لس  )(SSD) دائرة اخلدمات الفضائية رئيس( السيد هنريذّكر  21.3

الدفع، و+ملمارسة الطويلة األجل للمكتب اليت تنظمها قاعدة إجرائية وافقت عليها اللجنة. وإن مل يتلقَّ املكتب أي رد على  يف
مساعيه لالتصال �حدى اإلدارات بشأن مبلغ مستحق الدفع، فتلغى بطاقة التبليغ حبجة عدم الدفع. ولكن إذا أكدت اإلدارة أ�ا 

 (FRMD) دارة املوارد املاليةدائرة إمنح فرتة مساح لتحويل املبالغ املالية واالنتهاء من اإلجراءات اإلدارية يف سددت املبلغ املستحق، فتُ 
ا كان املكتب يُدرك أن و+لتايل، إذ .وعلى املكتب أن ينتظر صدور �كيد رمسي من الدائرة بتسلم املبلغ املستحقالتابعة لالحتاد. 

بليغ الذي ُجيرى أثناء تيزال ينتظر �كيد دائرة إدارة املوارد املالية، فيؤجَّل النظر يف بطاقة ال كان البلغ املستحق قد ُدفع وإذا  امل
  األسبوعي. االجتماع

  أن ختلص إىل ما يلي بشأن تقرير املدير: الرئيسةاقرتحت  22.3
. وعالوًة ويف إضافا�ا RRB16-3/3لوثيقة شكرت اللجنة مدير مكتب االتصاالت الراديوية على التقرير واملعلومات الواردة يف ا"

وأعربت عن ارتياحها  RRB16-3/3إىل الوثيقة  4حىت  1على ذلك، نظرت اللجنة +لتفصيل يف املعلومات الواردة يف اإلضافات من 
الكبري للتقدم الكبري الذي أحرزته إدارة إيطاليا، مقارنة مبا كان عليه الوضع أثناء االجتماع السابق، حلل مشكلة التداخل الضار 

 2016   يوليويف خبدمات اإلذاعة التلفزيونية الذي تسببه إيطاليا جلريا�ا. ومع ذلك، أشارت اللجنة إىل عدم الوفاء +ملهلة القصوى املتمثلة
ألسباب إدارية وإىل أن بعض البلدان ا�اورة مل تالحظ +لتايل أي حتسن يف الوضع. وتتوقع اللجنة أن ُتسّوى، قبل انقضاء املهلة 

، ما تبقى من مسائل حساسة متعلقة +إلذاعة التلفزيونية. وأشارت اللجنة إىل أن احلالة 2016القصوى اجلديدة املتمثلة يف نوفمرب 
  ".بكثري املتعلقة +إلذاعة الصوتية من شأ�ا أن تكون عملية مستمرة ُحتل تدرجيياً على مدى فرتة زمنية أطول

  .على ذلك واتُفق 23.3
 خيص وإىل القرار الذي اختذته اللجنة فيما RRB16-3/3+لوثيقة  1من امللحق  5مشرياً إىل البند  السيد سرتيليتس،سأل  24.3

نية اجلزائر إىل االجتماع الثاين والسبعني، عن التدابري اليت اختذها "املكتب ملواصلة تقدمي املساعدة إىل اإلدارات املعالتبليغ املقدم من 
  اليت تبذل جهداً للخروج حبل هلذه املسألة."

لدان بإن املكتب سيقدم املساعدة الالزمة إذا طلب أحد ال )رئيس دائرة اخلدمات األرضيةالسيد فاسيلييف (قال  25.3
ان املعنية دذلك، ولكن مل يرده أي طلب يف هذا الصدد. وإذا أعطت اللجنة تعليمات +ألمر، فيمكن للمكتب أن يتصل +لبل

  لعرض مساعدته عليها.
إن املكتب اختذ خطوات متعددة لفسح ا�ال أمام اإلدارات +الطالع على وضع ختصيصا�ا من  السيد بيسيقال  26.3

رئيس دائرة (بليغ، يف إطار اإلجراءات املتبعة. ولكن مل تقدم املساعدة إىل اجلزائر، كما أوضح السيد فاسيلييف حيث التنسيق والت
  نية.ه املساعدة إىل البلدان املع)، ورمبا ينبغي للجنة أن تؤكد جمدداً بشكل واضح ضرورة توفري مثل هذاخلدمات األرضية
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االجتماع  ه على مشاريع القواعد اإلجرائية، إن التبليغ املقدم من اجلزائر إىل هذا، إىل جانب تعليقاتالسيد سرتيليتسقال  27.3
بعني للجنة على والس الثاين يتهم اللجنة بعدم تناول التبليغ املقدم من اجلزائر إىل االجتماع RRB16-3/4 +لوثيقة 10إطار امللحق  يف

وإصدار نتيجة مؤاتية للتخصيصات  2006 جنيف لعاممن اتفاق  11.4.1.4النحو املناسب، ويطلب اآلن من اللجنة تطبيق الفقرة 
   خيار أمام اللجنة سوى تناوهلا.ذات الصلة. وأضاف أ�ا مسألة حساسة للغاية ولكن ال

قائلة إن اللجنة فهمت يف اجتماعها الثاين والسبعني أن اجلزائر تطلب قاعدة إجرائية متكنها من التصدي  الرئيسةعلقت  28.3
. ورداً على هذا الطلب، ار�ت اللجنة دعوة املكتب إىل 2006جنيف لعام اتفاق للمشاكل اليت تواجهها يف تطبيق بعض أحكام 

أن تعمل  توفري املساعدة إىل اإلدارات املعنية مبا فيها إدارة اجلزائر. وخبصوص التبليغ احلايل املقدم من اجلزائر، فتستطيع اللجنة إما
ة اجلزائر احلصول على نتيجة مؤاتية، أو أن تتبع اقرتاح السيد بيسي الذي حّث اللجنة على تكرار دعو�ا املوجهعلى البت يف طلب 

  إىل املكتب بتقدمي املساعدة الالزمة.
، إنه بصرف النظر عن الطلب املقدم من اجلزائر إىل االجتماع الثاين والسبعني وعن التدابري املتخذة ملتابعته السيد إتوقال  29.3

فقد مّس الطلب املقدم من اجلزائر إىل هذا االجتماع مسألة حساسة للغاية وهي االتفاق الضمين ونقيضه االتفاق الصريح، وهي 
لعمل على اختاذ قرار يف هذا الطلب سيشكِّل +لتأكيد سابقة قضائية يستدل �ا مسألة لطاملا أ}رت جدًال طويًال. وبدل ا

املستقبل، من األفضل أن توصى اللجنة �ن تطلب من اجلزائر واإلدارات األخرى املعنية واملكتب عقد اجتماع �دف حل  يف
دل، ألصعدة يف هذه القضية املثرية جداً للجاملسألة. وأضاف أن العديد من األخطاء قد ارُتكبت على ما يبدو على مجيع ا هذه

  وأن اللجنة ليست يف وضع يسمح هلا �ن تكّون رأ�ً دقيقاً يف من كان على صواب أو من كان على خطأ.
�نه من املستبعد أن تدخل اجلزائر يف مناقشات مع املكتب ومع إدارات أخرى قبل أن تكون اللجنة قد انتهت  املديروأفاد  30.3

  ، أي إىل أن توّضح اللجنة القواعد اليت حتكم اإلجراءات املعنية.2006جنيف لعام تفاق القاعدة اإلجرائية املتعلقة + من وضع
إن الطلب املقدم من اجلزائر إىل االجتماع الثاين والسبعني للجنة يتعلق على ما يبدو بوضع قاعدة  السيد هوانقال  31.3

إجرائية لتوضيح القرارات اليت اختذها املكتب؛ أما الطلب املقدم من اجلزائر إىل االجتماع احلايل فهو دعوة صرحية إىل أن تراجع 
  هذه الدعوة. النظر يفسوى أمام اللجنة يار وال خ والسبعني. اللجنة القرار الذي اختذته يف اجتماعها الثاين

دة إن القرار الذي اختذته اللجنة يف اجتماعها الثاين والسبعني مل ينفَّذ +لفعل بسبب عدم توفر املساع السيد بيسيقال  32.3
متحدثون سابقون،  منه، على حنو ما طلبهبعد. وال حاجة إىل تغيري هذا القرار؛ بل ينبغي إعطاؤه الفرصة لتحقيق النتائج املرجوة 

  .على ذلك السيد كويفووافق  وينبغي +لتايل �كيده جمدداً.
عن �ييده ملا قاله املتحدثون السابقون، مشدداً على ضرورة بذل أقصى اجلهود للتوصل إىل اتفاق  السيد ماجنتاأعرب  33.3

ة املتعلقة بشأن طلب اجلزائر ما مل تعاجل اللجنة مسألة مشروع القاعدة اإلجرائي يعتمد على توافق يف اآلراء. وينبغي أال يُتخذ أي قرار
  .2006جنيف لعام تفاق +

ر فيها. سألة حساسة للغاية وتقتضي إنعام النظعلى ما قاله املتحدثون السابقون وهو أن امل السيد سرتيليتسوافق  34.3
ماع منفصلتني، إحدامها التعليق على مشاريع القواعد اإلجرائية املطروحة على االجتويتضمن التبليغ املقدم من اجلزائر مسألتني 

احلايل، واألخرى انتقاد القرار الذي اختذته اللجنة يف اجتماعها الثاين والسبعني. وقال إن املسألتني غري مرتابطتني يف رأيه. ولكنه 
  ؤاتية إىل وقت الحق من االجتماع احلايل.وافق على إرجاء النظر يف طلب اجلزائر احلصول على نتيجة م

أن ترجئ اللجنة النظر بتمعن يف طلب اجلزائر احلصول على نتيجة مؤاتية لتخصيصا�ا املنشورة  الرئيسةاقرتحت  35.3
  .2006 لعامنيف جتفاق ريثما تنظر اللجنة يف القاعدة اإلجرائية املتعلقة + اإلعالمية الدولية للرتددات من النشرة 2798 العدد يف

  على ذلك. واتُفق 36.3
اللجنة إىل  الرئيسة، دعت 2006بعد أن وافقت اللجنة على القاعدة اإلجرائية املتعلقة +التفاق اإلقليمي جلنيف لعام  37.3

  استئناف النظر يف طلب اجلزائر.
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دارة اجلزائرية املكتب االتصال +إل، أن يُطَلب من السيد ماجنتاو السيد سرتيليتس، بتأييد من السيد كويفاقرتح  38.3
  واإلدارات األخرى املعنية من أجل تسوية هذه املسألة.

  أن ختلص اللجنة إىل ما يلي: الرئيسةاقرتحت  39.3
بشأن إصدار نتيجة مؤاتية لتخصيصات  ،RRB16-3/4+لوثيقة  10"نظرت اللجنة يف طلب إدارة اجلزائر، املقدم يف إطار امللحق 

. وبعد النظر يف ذلك، قررت اللجنة تكليف 2015 يوليو 7 بتاريخ 2798 نشورة يف النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات رقماجلزائر امل
املكتب +التصال �دارة اجلزائر واإلدارات األخرى املعنية للسعي إىل تسوية املسألة، وبتقدمي تقرير عن التقدم احملرز يف هذا الصدد 

 للجنة."خالل االجتماع املقبل 

 على ذلك. واتُفق 40.3

  .2 لإلضافة 1واإلضافة  1-4واإلضافات  1والتصويب  RRB16-3/3بتقرير املدير الوارد يف الوثيقة  ُأحيط علماً  41.3

  CCRR/56الرسالتان املعممتان(التعليقات العامة  –النظر يف مشاريع القواعد اإلجرائية  4
  )1+ تصويب RRB16-3/4 و RRB16-2/3(Rev.2)؛ والوثيقتان CCRR/57و

وتتضمن الرسالة  .شاريع القواعد اإلجرائية املطروحة أمام االجتماع احلايلالو}ئق املتعلقة مبالنظر إىل  الرئيسةلفتت  1.4
، CCRR/57 . وتتضمن الرسالة املعممة2006جلنيف لعام  مشروع قاعدة إجرائية متعلقة +التفاق اإلقليمي CCRR/56 املعممة

 2015 ، مشاريع قواعد جديدة أو قواعد معدلة مبوجب القرارات اليت اختذها املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام1ملحقها  يف
جمموعة قرارات هذا املؤمتر اليت ال ترد يف الو}ئق اخلتامية للمؤمتر  2والواردة يف الو}ئق اخلتامية للمؤمتر، كما تتضمن يف ملحقها 

يف مرافقها األربعة  RRB16-2/3(Rev.2)حماضره واليت قد تكون مرشحة لتصبح قواعد إجرائية. وتتضمن الوثيقة  تظهر يف وإمنا
اليت قد تقتضي مراجعة القواعد السارية أو إضافة قواعد  2015حبسب ترتيبها: قرارات املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

اليت قد تقتضي قواعد جديدة؛ والقواعد  2015رارات املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام جديدة متعلقة �حكام لوائح الراديو؛ وق
السارية اليت قد حتتاج إىل التحديث ولكن ليس مبقتضى قرارات هذا املؤمتر؛ والقرارات اليت تظهر يف حماضر اجللسات العامة للمؤمتر 

التعليقات  1 والتصويب RRB16-2/4تتطلب وضع قواعد إجرائية. وتتضمن الوثيقة  واليت قد 2015العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
. ودعت الرئيسة إىل عرض CCRR/57و CCRR/56إدارة بشأن مشاريع القواعد الواردة يف الرسالتني املعممتني  11اليت أبد�ا 

  التعليقات العامة بشأن الو}ئق على االجتماع.
 RRB16-3/4  +لوثيقة 11نتباه إىل التعليقات اليت أبد�ا إدارة الوال�ت املتحدة يف امللحق اال السيد سرتيليتساسرتعى  2.4
، بشأن مسألة تضمني القواعد اإلجرائية القرارات اليت اختذها املؤمتر العاملي CCRR/57+لرسالة املعممة  2خيص امللحق  فيما

واليت  30A+لتذييل  3وامللحق  13B.23و 14.21و 6.13و 49.11و 48.11و 32.11بشأن األرقام  2015لالتصاالت الراديوية لعام 
حماضر املؤمتر. ووفرت تعليقات الوال�ت املتحدة إرشادات مفيدة للبت يف وضع القواعد اإلجرائية، بناًء على مجلة عناصر  تظهر يف

عدة، مبا فيه الكفاية حبيث ال يتطلب وضع قا منها إن كان ينص قرار املؤمتر صراحة على وضع قاعدة، أو إن كان القرار واضحاً 
إخل. وإذا ار�ت اللجنة األخذ +قرتاحات الوال�ت املتحدة، قد توّفر على نفسها الكثري من الوقت بفعل عدم اضطرارها إىل مناقشة 

 316B.5و 112.1قام تعرض مشاريع قواعد بشأن األر  CCRR/57عدد من مشاريع القواعد. وأشار أيضًا إىل أن الرسالة املعممة 
مل تورد احلاجة إىل قواعد جديدة أو قواعد معدلة بشأن هذه األحكام  RRB16-2/3(Rev.2)مع أن الوثيقة  دA.17.و 23.9و

  اللجنة مل تقّر ذلك +لتايل. فهل ينبغي للجنة أن تقّدم يف هذه املرحلة مشاريع قواعد بشأن هذه األحكام؟ وأن
اللجنة  إن بيسي السيد، قال RRB16-2/3(Rev.2)اليت أ}رها السيد سرتيليتس واملتعلقة +لوثيقة  فيما خيص النقطة الثانية 3.4

متّكنت، عندما بدأت +لنظر يف مشاريع القواعد املتعلقة �ذه األحكام األربعة، من أن تقرر، استناداً إىل توضيحات املكتب، ما 
احلايل أو ترجئ النظر فيها إىل اجتماع الحق مع نشر نسخة مراجعة أخرى إذا كانت ستعرض مشاريع القواعد على االجتماع 

يف الوقت نفسه. ورمبا كانت للمكتب أسباب وجيهة دفعته إىل أن يطلب من اللجنة النظر يف مشاريع القواعد  RRB16-2/3 للوثيقة
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. 2017 يناير 1ستدخل حيز النفاذ يف  خالل هذا االجتماع بدًال من االنتظار، كارتباط هذه القواعد مثًال �حكام جديدة
 يتعلق +لنقطة األوىل اليت أ}رها السيد سرتيليتس، واملتعلقة +ملسألة اليت طرحتها إدارة الوال�ت املتحدة، قال إنه قد يكون من  وفيما

+لرسالة  2 مللحقدمة يف ااملفيد أن تقرر اللجنة النهج الذي ستتبعه مبدئيًا قبل الدخول يف مناقشات معمقة بشأن املواد املق
  هذه التعليقات. السيد هوانوأيد  .CCRR/57 املعممة

تتضمن قوائم  RRB16-2/3 إن الوثيقة )(SSD) دائرة اخلدمات الفضائية رئيس( السيد هنريرداً على التعليقات، قال  4.4
بارها وثيقة حية فهومًا للمكتب أنه ينبغي اعتأولية غري حصرية للقواعد حتدد مشروع إطار زمين للنظر فيها، و+لتايل فقد كان م

جيري حتديثها من اجتماع إىل آخر بصورة متتالية يف ضوء االحتياجات احملددة للقواعد اجلديدة أو املراجعة. ويف بعض األحيان 
ثال مل ُتورد مليتبّني للمكتب أن هناك حاجة إىل وضع مشروع قاعدة ما فتُتخذ فورًا التدابري الالزمة لذلك. وعلى سبيل ا

، ولكن فّكر املكتب، بعد أن مت إعداد الوثيقة 112.1احلاجة إىل مراجعة القاعدة املتعلقة +لرقم  RRB16-2/3(Rev.2) الوثيقة
لراديوية ااملذكورة، يف تعديالت قد يكون من املفيد إدخاهلا على القاعدة احلالية عقب القرارات اليت اختذها املؤمتر العاملي لالتصاالت 

 لتنسيقجراء اعاجلة املعلومات اخلاصة +لنشر املسبق بشأن األنظمة الساتلية اخلاضعة إلبشأن إلغاء اإلجراء القاضي مب 2015 لعام
وبشأن تقدمي طلبات تنسيق متعلقة +ألنظمة الساتلية غري املستقرة +لنسبة إىل األرض. وأعد املكتب +لتايل مشروع  9مبوجب املادة 

+عتبار ذلك الطريقة األسرع للشروع يف تناول مشروع القاعدة �دف  CCRR/57عدة املراجعة وأدرجه مباشرة يف الرسالة املعممة القا
+لطريقة نفسها.  CCRR/57 احلصول على موافقة اللجنة عليه. وأعد املكتب بضعة مشاريع قواعد أخرى واردة يف الرسالة املعممة

، وُحيتمل أن يكون ذلك ألسباب CCRR/57ك بعض مشاريع القواعد اليت مل ُتدرج يف الرسالة املعممة ومن جهة أخرى، قد تكون هنا
تتعلق +ملوارد والوقت، ولكنها سُتدرج يف رسائل معممة الحقة. واملكتب مستعد لتوضيح سبب إدراج مشروع قاعدة معني أو عدم 

 .CCRR/57إدراجه يف الرسالة املعممة 

تقضي  12A.13 قممن الر  ) أإنه يتفهم شواغل املكتب والنهج الذي يتعبه، ولكنه أشار إىل أن الفقرة  يالسيد بيسقال  5.4
�ن ينشر املكتب على موقع االحتاد الدويل لالتصاالت قائمة +لقواعد اإلجرائية املقرتحة للمستقبل واإلطار الزمين لقيام اللجنة 

، إ�ا حتتاج . وقالت إدارة الوال�ت املتحدة، يف التعليقات اليت أبد�ا يف االجتماع احلايل+لنظر فيها وقيام اإلدارات +لتعليق عليها
وذلك حتديداً حبجة عدم تبّني حاجته إىل املراجعة قبل  112.1إىل مزيد من الوقت للنظر يف مشروع القاعدة املراجعة املتعلقة +لرقم 

  اللجنة أن �خذ هذه التعليقات يف االعتبار. . ويتعني علىCCRR/57إدراجه يف الرسالة املعممة 
وثيقة حية، ولكنه عادة من مسؤولية اللجنة  RRB16-2/3إنه ميكنه هو أيضًا أن يعترب الوثيقة  السيد سرتيليتسقال  6.4

ل اقرتاح املكتب أو إحدى اإلدارات أو أحد أعضاء اللجنة. وال يتعني قبو  بناًء علىاملوافقة على وضع مشروع قاعدة إجرائية معينة 
مثل وجود حاجة ملحة لوضع قاعدة ما. وينبغي للجنة أن تقرر اآلن ما الذي ستفعله  –أي �ج آخر إال يف ظروف استثنائية 

  ي تعليقا�ا بشأ�ا.بشأن القواعد اليت ُوضعت مببادرة من املكتب وحده واليت ُعممت على اإلدارات كي تبد
�صدار قائمة  تقضي 12A.13من الرقم  ) أالفقرة إن ) (SSD) دائرة اخلدمات الفضائية رئيسالسيد هنري (قال  7.4

يتعلق  ن تكون هذه القائمة مفصلة. وفيماإلعطاء اإلدارات فكرة عن مشاريع القواعد اإلجرائية القادمة، ولكنها ال تنص على أ
، بدا أن مجيع اإلدارات اليت أبدت تعليقات بشأنه تؤيد مشروع القاعدة، فيما عدا 112.1عدلة املتعلقة +لرقم مبشروع القاعدة امل

إدارة واحدة عارضت على ما يبدو النظر فيه خالل هذا االجتماع حمتجة �سباب إدارية. وكثرياً ما كانت مشاريع القواعد ُتدرج من 
ملرسلة إىل اإلدارات كي تعلق عليها، دون أن تكون قد صدرت من قبل يف قائمة مشاريع ذي قبل مباشرًة يف الرسائل املعممة ا

القواعد املنشورة على موقع االحتاد، ألن تعديلها يكون نتيجة وضع مشاريع قواعد جديدة أو تعديل قواعد أخرى. فينبغي النظر 
  تعذراً.جعة بعض القواعد مع إرجاء النظر يف قواعد أخرى أمراً مإىل القواعد اإلجرائية كوحدة مرتابطة، حبيث قد يكون الشروع يف مرا

قواعد إجرائية  ة على النظر يفإنه قد يكون من املفيد اعتبار هذه التعليقات حجة تربر إقدام اللجن السيد بيسيقال  8.4
قواعد أخرى.  إثر تعديالت أدخلت على حتدَّد +لضرورة يف قائمة القواعد املنشورة على موقع االحتاد ولكن كان تعديلها الزماً  مل

  ومن املفيد أن تتوافر قائمة جبميع هذه القواعد اليت نظرت فيها اللجنة من ذي قبل.
 ه ميكن إعداد هذه القائمة.نإ )(SSD) دائرة اخلدمات الفضائية رئيسالسيد هنري ( قال 9.4



- 12 - 

جيوز  ة). فاللسيد هنري (رئيس دائرة اخلدمات الفضائيإنه يعرتض بشدة على النهج الذي عرضه ا السيد سرتيليتسقال  10.4
طلب املكتب أو إحدى اإلدارات أو أحد أعضاء اللجنة. وصحيح  بناًء علىوضع مشاريع القواعد إال على حنو ما حتدده اللجنة 

ئبه، إال أنه  اعد اإلجرائيةاملعين +لقو رئيس فريق العمل أنه ميكن +لفعل اعتبار قائمة القواعد املراد النظر فيها وثيقة حية يتوالها  ̀و
مشاريع  يعرف أّي قاعدة نظرت فيها اللجنة دون أن تكون قد أُدرجت أوًال يف القائمة املنشورة. وميكنه أن يوافق على النظر يف  ال

ذوذ عن �ن هذا األمر هو ش القواعد األربعة املعروضة على االجتماع احلايل رغم عدم إدراجها يف القائمة املنشورة شريطة اإلقرار
  املمارسة املتبعة وعن لوائح الراديو.

االجتماع  بلق، إنه ينبغي للجنة أن تبدأ النظر يف مشاريع القواعد السيد كويفو السيد ماجنتا، بتأييد من السيد إتوقال  11.4
  القاعدة. ملنشورة، ما إذا كانت ستنظر يفا احلايل، وأن تقّرر، يف كل حالة على حدة، عندما تصادف قاعدة غري مدرجة يف القائمة

 على ذلك. واتُفق 12.4

؛ CCRR/57و CCRR/56النظر يف مشاريع القواعد اإلجرائية (الرسالتان املعممتان  5
  )1+ تصويب  RRB16-3/4 والوثيقة

، إىل جانب التعليقات CCRR/57 إىل النظر يف مشاريع القواعد اإلجرائية الواردة يف الرسالة املعممة ا�تمعني ةالرئيس تدع 1.5
  .RRB16-3/4الوثيقة واليت تتضمنها  اإلداراتاليت وردت من 

  112.1 بشأن الرقم القاعدةتعديل 

شروع القاعدة م )الفضائية رئيس شعبة النشر والتسجيل للخدمات الفضائية/دائرة اخلدماتالسيد ما?س (عرض  2.5
) ومن الوال�ت RRB16-3/4 +لوثيقة 1واسرتعى االنتباه إىل التعليقات الواردة من فرنسا (امللحق  112.1املعدلة املتعلقة +لرقم 

  ).RRB16-3/4+لوثيقة  11املتحدة (امللحق 
عاجلة مب تحدة، عما إذا كان إلغاء اإلجراء القاضياملكتب، مشرياً إىل التعليقات املقدمة من الوال�ت املالسيد بيسي سأل  3.5

يربر إعداد مشروع لتعديل  9مبوجب املادة  لتنسيقجراء ااملعلومات اخلاصة +لنشر املسبق بشأن األنظمة الساتلية اخلاضعة إل
ون ُنشر نة حبيث قد يكالقاعدة، وعما إذا كان من املمكن إرجاء النظر يف مشروع التعديل إىل االجتماع الرابع والسبعني للج

 .RRB16-2/3األثناء يف قائمة القواعد يف إطار نسخة مراجعة للوثيقة  هذه يف

اإلجراء إن مشروع التعديل ·يت +لفعل كنتيجة إللغاء  )(SSD) دائرة اخلدمات الفضائية رئيسهنري ( السيدقال  4.5
، ويرمي إىل تسوية 9ادة مبوجب امل لتنسيقجراء االساتلية اخلاضعة إل عاجلة املعلومات اخلاصة +لنشر املسبق بشأن األنظمةالقاضي مب

للوائح الراديو. ويرمي أيضاً إىل توضيح النهج  4واملعلومات املطلوبة مبوجب التذييل  112.1مظاهر عدم االتساق بني أحكام الرقم 
ة إىل األرض واليت ن السواتل غري املستقرة +لنسبالذي يتبعه املكتب لقبول ومعاجلة طلبات التنسيق املتعلقة بعدد هائل جدًا م

يف جلسته العامة الثامنة، وإىل وضع إشارة للتعديالت املدخلة على القاعدة  2015اعتمدها املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
من  ) دسا بشأن الفقرة الفرعية يت أبد�ا فرن. وقد توىل العناية الالزمة للتعليقات الاملتعلقة بقبول استالم بطاقات التبليغاإلجرائية 

  القاعدة وذلك رمبا �دف إلغائها. وقال إنه ال مانع لديه من إرجاء النظر يف مشروع القاعدة إىل االجتماع الرابع والسبعني للجنة.
أن توافق اللجنة، يف هذا االجتماع، فقط على إضافة كلميت "أو التنسيق" إىل القاعدة احلالية،  السيد بيسياقرتح  5.5

القائمة   وأن ترتك النظر يف التعديالت املتبقية لالجتماع الرابع والسبعني، مع اإلقدام يف الوقت نفسه على نشر مشروع التعديل يف
ته طلب  يف مشاريع التعديالت، على حنو مارات الوقت الكايف للنظر . وسيمنح ذلك اإلداRRB16-2/3الوثيقة   الواردة يف
 املتحدة.  الوال�ت
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املكتب  إنه ينبغي للجنة أن توافق على إضافة كلميت "أو التنسيق" يف هذا االجتماع، نظراً إىل أنالسيد سرتيليتس قال  6.5
أيضًا إضافة   املديررتح . واقفحسب وإمنا +لتنسيق أيضاً  املعلومات اخلاصة +لنشر املسبققد يتلقى طلبات لن تتعلق مبعاجلة 

أن توافق اللجنة أيضاً على وضع إحاالت  )(SSD) دائرة اخلدمات الفضائية رئيسهنري ( السيد"حسب االقتضاء". واقرتح  كلميت
  اإلجرائية املختلفة.االستالم من أجل ضمان االتساق بني القواعد بقبول متعددة إىل القواعد اإلجرائية املتعلقة 

 على قبول هذه التعديالت. واتُفق 7.5

، قال CCRR/57 يف الرسالة املعممة 112.1وفيما خيص التعديالت األخرى املقرتح إدخاهلا على القاعدة املتعلقة +لرقم  8.5
يتعلق +لتعليقات  يما. أما فإنه ينبغي أال يُنظر فيها خالل هذا االجتماع ولكن رمبا يف أحد االجتماعات املقبلة السيد سرتيليتس

يعين استبعاد  من القاعدة احلالية ألن ذلك قد ) داليت أبد�ا إدارة فرنسا، فقد أعرب عن عدم متكنه من قبول حذف الفقرة الفرعية 
ات +لنسبة إىل األرض، اليت تعمل مع احملطات الثابتة واملتنقلة، وحمطات املنص املستقرةل السوات –شىت تشكيالت الشبكات 

املتنقلة، واحملطات على منت الطائرات والقطارات، واألنظمة املستقرة +لنسبة إىل األرض اليت تعمل مع أنظمة غري مستقرة +لنسبة 
  إىل األرض، وغريها.

من لوائح الراديو تكتسي أمهية أساسية ألنشطة قطاع االتصاالت  1احملددة يف املادة  إن التعريفات السيد كييبقال  9.5
هناك  الراديوية، وإنه ينبغي يف أفضل الظروف النظر يف املسائل املرتبطة �ا خالل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية. ولكن، يبدو أن

قبل املؤمتر العاملي املقبل لالتصاالت الراديوية، من أجل مراعاة القرارات اليت  112.1حاجة إىل تعديل القاعدة احلالية املتعلقة +لرقم 
عليها، قال إنه يؤيد تكليف  اتُفق. وإىل جانب التعديالت اليت سبق أن 2015اختذها املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

يقات الواردة من فرنسا والوال�ت املتحدة، متهيداً لقيام اللجنة +لنظر يف ضوء التعل 112.1املكتب +ستعراض القاعدة املتعلقة +لرقم 
 فيها جمدداً يف اجتماع الحق، على حنو ما طلبته الوال�ت املتحدة.

من اللجنة  من القاعدة احلالية وإمنا تطلب ) د، مشرياً إىل أن فرنسا ال تقرتح حذف الفقرة الفرعية هذا النهج املديرأيّد  10.5
. وجيدر النظر يف هذه التعليقات، 2015النظر يف تبعا�ا يف ضوء القرارات اليت اختذها املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

  .لقاعدةبصورة مفرطة يف األحكام اليت تنص عليها هذه ا 112.1وينبغي احلرص على عدم تضييق نطاق الرقم 
اللذان قاال سون السيدة ويلو السيد هوانتعليقات املتحدثني السابقني؛ وكذلك فعل  السيد بيسيوالسيد إتو أيد  11.5

التعديالت املتفق عليها يف هذا االجتماع ينبغي أن تكون التعديالت املطلوب إدخاهلا كنتيجة مباشرة للقرارات الصادرة عن  إن
  .2015يوية لعام ت الراداملؤمتر العاملي لالتصاال

ندا فيما إىل أنه ينبغي أيضاً النظر يف التعليقات اليت أبد�ا إدارة ك )رئيس دائرة اخلدمات الفضائيةالسيد هنري (أشار  12.5
  خيص مفهوم األنظمة الساتلية من حيث خصائصها املدارية ومستو��ا املدارية.

مجلة  يفأن تقوم اللجنة بتأكيد التعديالت اليت سبق أن وافقت عليها، وبتكليف املكتب �نعام النظر الرئيسة اقرتحت  13.5
يف ضوء التعليقات الواردة من اإلدارات، وذلك متهيدًا لقيام اللجنة �نعام النظر فيها  112.1القاعدة املتعلقة +لرقم  أمور منها

  أمكن يف اجتماع الحق. إن
  .لكعلى ذ واتُفق 14.5
تدخل  ، بصيغته املعدلة، على أن112.1على مشروع القاعدة املعدلة املتعلقة +لرقم  املوافقةعلى هذا األساس، متت  15.5

  .2017يناير  1هذه القاعدة حيز النفاذ يف 

 509E.5و 509D.5إضافة إىل القاعدة بشأن الرقمني 

) اليت تؤيد فيه وضع مشروع قاعدة بصورة RRB16-3/4+لوثيقة  1االنتباه إىل تعليق فرنسا (امللحق  الرئيسةاسرتعت  16.5
 3 مؤقتة واليت تقرتح إحاطة جلان قطاع االتصاالت الراديوية املعنية علمًا به. وأحاطت علمًا +قرتاح االحتاد الروسي (امللحق

 .اعدة) تعديالت صياغية لتوضيح القRRB16-3/4+لوثيقة  6) وكندا (امللحق RRB16-3/4 +لوثيقة
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ة اجلديدة، مشروع القاعد )دائرة اخلدمات الفضائيةشعبة تنسيق األنظمة الفضائية/ رئيس( السيد ساكاموتوقدم  17.5
. وتضّمن +لتايل مشروُع 509D.5مشرياً إىل عدم وضوح األسلوب الواجب اتباعه للنظر يف إمكانية تشغيل حمطة أرضية مبوجب الرقم 

البصر" الذي سيتبعه املكتب ريثما يضع قطاع االتصاالت الراديوية أسلوً+ أكثر مالءمة. وجرى القاعدة اجلديدة أسلوب "خط 
+لتايل مراعاة تعليق فرنسا يف األسباب املربرة لوضع القاعدة. واعترب املكتب أن التعديالت اليت اقرتحها االحتاد الروسي وكندا هي 

  تعديالت صائبة وقد ُتدمج يف القاعدة.
  إنه مل يواجه أي صعوبة فيما خيص تعليقات اإلدارات. السيد بيسيقال  18.5
على صوابية تعليقات اإلدارتني. ولكنه أشار إىل أن مجيع القواعد اإلجرائية هي يف األساس قواعد  السيد كييبوافق  19.5

  مؤقتة. فإذا ُوضع أسلوب جديد، تُعدَّل +لتايل القاعدة.
 حتتاج عمومًا إىل مناقشة الطابع املؤقت ملشاريع القواعد احلالية أو الالحقة للرد على �ن اللجنة ال الرئيسةأفادت  20.5

  تعليقات اإلدارات، واضعًة بذلك نصب عينيها النقطة اليت أ}رها السيد كييب.
  على ذلك. واتُفق 21.5
تستخدم  ضيةأي حمطة أر إنه من املفضل، يف اقرتاح كندا، أن يقال " )رئيس دائرة اخلدمات الفضائيةالسيد هنري (قال  22.5

  " عوضاً عن "املرتبطة بـ".ختصيص الرتدد هذا
إىل عدم صحة كلمة "تستخدم" ألن النص يشري أيضًا إىل مرحلة التنسيق اليت تسبق  السيد سرتيليتسأشار  23.5

 مرحلة االستخدام.

ي حمطة أاالحتفاظ +لنص األصلي الذي اقرتحه املكتب وهو ") اخلدمات الفضائيةرئيس دائرة السيد هنري (اقرتح  24.5
 4 +لتذييل 2 من امللحق A.16من الفقرة  ج)" مع العلم أنه يتماشى مع الفقرة الفرعية ااملبلَّغ عنه +لشبكة الساتلية أرضية مرتبطة

  .2015الذي اعتمده املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
  على ذلك. واتُفق 25.5
إنه، فيما عدا اجلملة املذكورة، ينبغي مراعاة تعليقات االحتاد الروسي وكندا، إال أنه من غري املناسب، على  الرئيسةقالت  26.5

لراديوية ، أن تطلب اللجنة من جلنة دراسات qبعة لقطاع االتصاالت االسيد ماجنتاوالسيد كييب و السيد سرتيليتسحنو ما أكده 
  استحداث طريقة حساب جديدة.

، بصيغته املعدلة، 509E.5و 509D.5على مشروع القاعدة اجلديدة املتعلقة +لرقمني  املوافقةعلى هذا األساس، متت  27.5
  .2017يناير  1على أن تدخل هذه القاعدة حيز النفاذ يف 

 316B.5إضافة قاعدة بشأن الرقم 

اقرتحه الذي  316B.5مشروع القاعدة اجلديدة املتعلقة +لرقم  )دمات األرضيةرئيس دائرة اخل(فاسيلييف  السيدقدم  28.5
ن م فيما خيص اإلدارات الواقعة على مسافة بعيدة مبا فيه الكفاية 21.9املكتب لتفادي التطبيق غري الضروري لإلجراء احملدد يف الرقم 

 1 ). واقرتحت فرنسا (امللحق2015(املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  312.5البلدان املذكورة يف حاشية الرقم 
. km 450 مبسافة تقل عن 312.5) إضافة قائمة +لبلدان اليت تبعد أراضيها عن أراضي البلدان املذكورة يف الرقم RRB16-3/4 +لوثيقة

افقًا لتاريخ افية. وينبغي أن يكون qريخ بدء سر�ن القاعدة مو ورحب املكتب �ذا التعديل املقرتح الذي ميكن إدراجه يف فقرة إض
  .2017يناير  1دخول احلاشية حيز النفاذ أي 

  عن �ييدمها ملشروع القاعدة فضًال عن التعديل الذي اقرتحته فرنسا.السيد كييب و السيد هوانأعرب  29.5
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. ومع ذلك، مل تبِد أي إدارة اعرتاضها على RRB16-2/3يقة إىل أن مشروع القاعدة مل يُذكر يف الوث السيد بيسيأشار  30.5
اإلدارة الوحيدة اليت علقت على القاعدة أعربت عن �ييدها هلا. فستسّهل هذه القاعدة عمل اإلدارات اليت  أنالقاعدة، كما 

  ا.طرحتها فرنس تواجه أي صعو+ت `مجة عنها. واقرتح أن تعتمد اللجنة مشروع القاعدة +لصيغة املعدلة اليت لن
  على ذلك. واتُفق 31.5
، بصيغته املعدلة، على أن تدخل هذه القاعدة حيز 316B.5على مشروع القاعدة اجلديدة املتعلقة +لرقم  املوافقةمتت و  32.5

  .2017يناير  1النفاذ يف 

 328AA.5إضافة قاعدة بشأن الرقم 

ة اجلديدة، مشروع القاعد )دائرة اخلدمات الفضائيةالفضائية/شعبة تنسيق األنظمة  رئيس( ساكاموتو السيدقدم  33.5
لراديوية بشأن ضرورة قيام جلان الدراسات بقطاع االتصاالت ا السيد بيسيمشرياً إىل �ييد إدارة فرنسا له. ورداً على سؤال طرحه 

ومل يقرر املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  .327A.5بوضع معايري إلجراء الفحوص، أفاد �ن هناك قاعدة إجرائية مماثلة بشأن الرقم 
حبيث يتعذر القيام بفحوص، إال أن النهج املقرتح يف مشروع القاعدة ال يطرح أي مشكلة.  4أ�ً من عناصر البيا`ت يف التذييل 

  دراسات لتسوية املسائل املثارة. وإذا مت اإلبالغ عن أي مشاكل، فيمكن عندئذ النظر يف إجراء
، على أن تدخل هذه القاعدة حيز النفاذ 328AA.5على مشروع القاعدة اجلديدة املتعلقة +لرقم  املوافقةمتت و  34.5

  .2017 يناير 1 يف

 341A.5إضافة قاعدة بشأن الرقم 

ر الفتًا النظ ،341A.5 مشروع القاعدة اجلديدة املتعلقة +لرقم )رئيس دائرة اخلدمات األرضية(فاسيلييف  السيدقدم  35.5
من تطبيق  MHz 1 429-1 427يستبعد النطاق  1) إضافة حكم إىل الفقرة RRB16-3/4+لوثيقة  1إىل اقرتاح فرنسا (امللحق 

خيص  فيما km 670 مبسافة تقل عن 342.5، وإضافة قائمة +لبلدان اليت تبعد أراضيها عن أراضي البلدان املدرجة يف الرقم 21.9 الرقم
ان املعنية اللج. وأعربت فرنسا عن �ييدها ملشروع القاعدة على أساس مؤقت، وطلبت من اللجنة أن تطلب من 21.9تطبيق الرقم 

ليس موزعاً للخدمة  MHz 1 429-1 427التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية النظر يف الطريقة املعتمدة حلساب املسافة. وأشار إىل أن النطاق 
  سيق ليس +لتايل ضرور�ً يف هذا النطاق.املتنقلة للطريان وإىل أن التن

  عن �ييده ملا اقرتحته وطلبته فرنسا. السيد هوانأعرب  36.5
من تطبيق  MHz 1 429-1 427النطاق  على إضافة احلكم الذي اقرتحته فرنسا الستبعاد السيد سرتيليتساعرتض  37.5
 MHz 1 535-1 429العاملة يف هذا النطاق قد تتداخل مع النطاق ، نظرًا إىل أن حمطات االتصاالت املتنقلة الدولية 21.9 الرقم

ل املهم ينبغي أن مثل هذا التعديالسيد ماجنتا الذي تستخدمه أنظمة القياس عن بعد يف اخلدمة املتنقلة للطريان. واعترب هو و
  يُعرض على اإلدارات لتنظر فيه. أن

الرسالة  ألن مشروع القاعدة الوارد يف 1أنه ال حاجة إىل إضافة النص الذي تقرتحه فرنسا إىل الفقرة  السيد بيسيرأى  38.5
  واضح. CCRR/57املعممة 

إنه يتفهم الشواغل اليت أعرب عنها السيد سرتيليتس إال أن التكنولوجيا القابلة للتوسع مسحت  السيد هوانقال  39.5
 .MHz 2دام نطاق عريض يقل عن لالتصاالت املتنقلة الدولية +ستخ

 1 الفقرة تعديل صيغة احلكم الذي اقرتحت فرنسا إضافته إىل) رئيس دائرة اخلدمات األرضية(فاسيلييف  السيداقرتح  40.5
 MHz 1 429-1 427يف نطاق الرتدد لتنص على ما يلي: "أال خيضع استعمال حمطات االتصاالت املتنقلة الدولية العاملة 

اق ، لالتفتستخدمه أنظمة القياس عن بعد يف اخلدمة املتنقلة للطريانالذي  MHz 1 535-1 429خلة مع النطاق املتدا وغري
  ".21.9 الرقم مبوجب
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  على ذلك. واتُفق 41.5
جمددًا أنه ليس من مسؤولية اللجنة دعوة جلان الدراسات بقطاع االتصاالت الراديوية إىل وضع طرائق  الرئيسةأكدت  42.5

  للحساب ولكنها اقرتحت إضافة قائمة البلدان على حنو ما اقرتحته فرنسا.
 على ذلك. واتُفق 43.5

املعدلة، على أن تدخل هذه القاعدة  ، بصيغته341A.5على مشروع القاعدة اجلديدة املتعلقة +لرقم  املوافقةمتت و  44.5
  .2017يناير  1النفاذ يف  حيز

 346.5إضافة قاعدة بشأن الرقم 

احلاشية  ، مذّكراً �ن346.5 مشروع القاعدة اجلديدة بشأن الرقم) رئيس دائرة اخلدمات األرضية(فاسيلييف  السيدقدم  45.5
. أما فيما خيص القاعدة اجلديدة املتعلقة 2015خضعت ملناقشة مستفيضة خالل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

+لبلدان اليت تبعد أراضيها عن أراضي البلدان ) إضافة قائمة RRB16-3/4+لوثيقة  1، فقد اقرتحت فرنسا (امللحق 341A.5 +لرقم
. وأعربت فرنسا مرة أخرى عن �ييدها 21.9، واليت تكون ملزمة بتطبيق الرقم km 670مبسافة تقل عن  342.5املدرجة يف الرقم 

ملشروع القاعدة على أساس مؤقت وطلبت من اللجنة أن تطلب من اللجان املعنية التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية النظر 
جبميع البلدان اليت تبعد قائمة ) إضافة RRB16-3/4+لوثيقة  3الروسي (امللحق الطريقة املعتمدة حلساب املسافة. واقرتح االحتاد  يف

املؤمتر العاملي لالتصاالت . وأوضح املدير، خالل km 670مبسافة تقل عن  342.5أراضيها عن أراضي البلدان املدرجة يف الرقم 
. وقد اعتمد املؤمتر احلاشية 342.5، أن احلاشية تتناول العالقة بني البلدان املدرجة فيها والبلدان املدرجة يف الرقم 2015الراديوية لعام 

حمضر اجللسة العامة الرابعة عشرة).  – 2015لمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ل 511من الوثيقة  �37.22ذا املعىن (الفقرة 
إىل االنضمام إىل احلاشية إال أ�ا اعتذرت عن  (CEPT)لدان املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت بوخالل املؤمتر، دعيت 

ملؤمتر األورويب إلدارات بلدان اذلك. أما قائمة البلدان اليت يقرتح اآلن االحتاد الروسي إضافتها إىل القاعدة فتتضمن بعض بلدان من 
، فإن إدراج أمساء 2015املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام احات اليت قدمها املدير خالل . ويف ضوء اإليضالربيد واالتصاالت

سيؤدي بصورة غري مباشرة إىل إرغام مجيع البلدان املذكورة على التنسيق مبوجب  346.5هذه البلدان يف القاعدة املتعلقة +لرقم 
إال على البلدان  21.9وفقًا لقرار املؤمتر، ال يطبق إجراء التنسيق مبوجب الرقم . و 342.5مع البلدان املدرجة يف الرقم  21.9 الرقم

 الواردة حتديداً يف القائمة.

حني  إن االقرتاح املقدم من فرنسا (الذي يرمي يف رأيه إىل إدراج العراق فحسب يف القائمة) مقبول، يف السيد بيسيقال  46.5
 من لوائح الراديو. 5املادة  أن اقرتاح االحتاد الروسي خيرج عن إطار

درجة قائمة +لبلدان اليت تبعد أراضيها عن أراضي البلدان املإن اقرتاح فرنسا إضافة اجلملة " السيد سرتيليتسقال  47.5
" يشبه يف رأيه اقرتاح االحتاد الروسي. وقد َخصص املؤمتر نطاقات معينة لالتصاالت km 670مبسافة تقل عن  342.5 الرقم يف

املتنقلة الدولية ولكن ال توجد أحكام نظامية متنع االتصاالت املتنقلة الدولية من استخدام نطاقات أخرى. وشدد على أمهية محاية 
اد ت اجلوية. وقال إن القائمة الكاملة للبلدان اليت اقرتحها االحتأنظمة القياس عن بعد للطريان +عتبارها أساسية لسالمة الرحال

الروسي ال ختلو من الفائدة. ويقضي أحد اخليارات البديلة بوضع قائمة جبميع البلدان اليت ال حتتاج إىل التنسيق مع بلدان أخرى 
 .21.9مبوجب الرقم 

ى فقط البلدان املرغمة على التنسيق مع بلدان أخر  أن توضع قائمة حتصيالسيدة ويلسون و السيد ماجنتافّضل  48.5
 .21.9الرقم  مبوجب

 أال تتضمن القائمة سوى العراق. الرئيسةاقرتحت  49.5

 على ذلك. واتُفق 50.5
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، بصيغته املعدلة، على أن تدخل هذه القاعدة حيز 346.5على مشروع القاعدة اجلديدة املتعلقة +لرقم  املوافقةمتت و  51.5
 .2017يناير  1 النفاذ يف

 MHz 2 655-2 605تعديل القاعدة بشأن النطاق 

خل القاعدة طلب إدارة االحتاد الروسي؛ وستد بناًء علىعلى التعديل رهناً بتعديل عنوان مشروع القاعدة  املوافقةمتت و  52.5
  .2017يناير  1املعدلة حيز النفاذ يف 

 510.5تعديل القاعدة بشأن الرقم 

  .2017يناير  1؛ وستدخل القاعدة املعدلة حيز النفاذ يف رهناً بتعديل صياغي طفيف ى التعديلعل املوافقةمتت و  53.5

 املتعلقة بقبول استالم بطاقات التبليغ القاعدةتعديل 

شروع تعديل م) رئيس شعبة النشر والتسجيل للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائيةالسيد ما?س (قّدم  54.5
اإلجراء إلغاء  2015املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ، مشريًا إىل أن غالبية التعديالت املراد إدخاهلا أتت إثر قرار القاعدة

، وإلغاء 9ادة مبوجب امل لتنسيقجراء اعاجلة املعلومات اخلاصة +لنشر املسبق بشأن األنظمة الساتلية اخلاضعة إلالقاضي مب
على التوايل.  RRB16-3/4+لوثيقة  6و 3و 1. وترد تعليقات إدارات فرنسا واالحتاد الروسي وكندا يف امللحقات SpaceWISC نظام

وأشار إىل أن تعليقات االحتاد الروسي تتعلق بشكل رئيسي +لنسخة الروسية من مشروع القاعدة. وقال يف معرض تعليقه على كل 
من القاعدة احلالية؛ وقال  2.3" إىل الفقرة 2.9ا تقرتح عدم املوافقة على إضافة "أو قسم من أقسام مشروع تعديل القاعدة إّن كند

حمتجًة �ن معلومات النشر  1.4إن املكتب ال يرى أي مشكلة يف قبول هذا االقرتاح. واقرتحت كندا أيضاً عدم االحتفاظ +لفقرة 
 ي +لتايل غري قابلة للتطبيق؛ وقال إن املكتب يعترب هذا االقرتاح منطقياً.ه 1.4املسبق ال تتطرق إىل qريخ الوضع يف اخلدمة و�ن الفقرة 

 من القاعدة. 1.4و 2.3اللجنة على قبول ما اقرتحته كندا بشأن الفقرتني  وافقت 55.5

ن م ، ُقدمت اقرتاحات متعددة لتحسني صياغة نّصها مبا يتوافق مع التعليقات اليت وردت3.4.4وفيما يتعلق +لفقرة  56.5
يراعي أفضل  أنه سيقدم نصًا مراجعاً  إثرهاعلى  )رئيس دائرة اخلدمات الفضائية(السيد هنري إداريت فرنسا وكندا، واليت أعلن 

 التعليقات بل يبّني بوجه خاص وبصورة أدق كيفية تنفيذ خمتلف أحكام لوائح الراديو.

بصيغتها املعدلة،  ،قبول استالم بطاقات التبليغباملتعلقة على القاعدة اإلجرائية املراجعة  املوافقةعلى هذا األساس، متت  57.5
  .2017يناير  1على أن تدخل هذه القاعدة حيز النفاذ يف 

، وإضافة قاعدة بشأن 2B.9، وإضافة قاعدة بشأن الرقم 2.9: إضافة قاعدة بشأن الرقم 9القواعد اإلجرائية املتعلقة :ملادة 
 23.9 ، وتعديل قاعدة بشأن الرقم5D.9 ، وإضافة قاعدة بشأن الرقم5B.9 قمالر 

  .2017يناير  1تدخل حيز النفاذ يف على هذه التعديالت على أن  املوافقةمتت و  58.5

 11A.9تعديل القواعد بشأن اجلدول 

اقرتاح فرنسا بشأن  النظر إىل) الفضائيةدائرة اخلدمات شعبة تنسيق األنظمة الفضائية/ رئيس( ساكاموتو السيدلفت  59.5
 حيز النفاذ. وأعرب املكتب عن �ييده هلذا االقرتاح. MHz 1 626,5-1 610الدخول الفوري للتعديل املتعلق +لنطاق 

  على ذلك. واتُفق 60.5
اقرتاح كندا تعديل  النظر إىل) دائرة اخلدمات الفضائيةشعبة تنسيق األنظمة الفضائية/ رئيس( ساكاموتو السيدلفت  61.5

، مبا يغطي بشكل الئق كال الشبكات املستقرة وغري املستقرة +لنسبة إىل MHz 7 075-6 700مشروع القاعدة فيما خيص النطاق 
  األرض. وأعرب املكتب عن �ييده هلذا االقرتاح.
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  .على ذلك واتُفق 62.5
، بصغيتها املعدلة، على أن تدخل حيز النفاذ فور قبول القواعد 11A.9على القواعد املتعلقة +جلدول  املوافقةمتت و  63.5

 2017  يناير  1، وعلى أن تدخل حيز النفاذ يف MHz 1 626,5-1 610وMHz 400,05-399,9 و MHz 150,05-149,9  املقرتحة للنطاقات
  للنطاقات األخرى.

 62.9وتعديل القاعدة بشأن الرقم  47.9تعديل القاعدة بشأن الرقم 

  .2017يناير  1على التعديلني على أن يدخال حيز النفاذ يف  املوافقة متتو  64.5

 28.11تعديل القاعدة بشأن الرقم 

شروع تعديل م) رئيس شعبة النشر والتسجيل للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائيةالسيد ما?س (قّدم  65.5
  .RRB16-3/4+لوثيقة  6، ولفت النظر إىل تعليقات إدارة كندا الواردة يف امللحق 28.11القاعدة املتعلقة +لرقم 

يبدو منطقيًا أكثر من التسلسل الذي  4) إىل 1)إن التسلسل الذي تقرتحه كندا بشأن الفقرات من  السيد إتوقال  66.5
 ذي يقرتحه املكتب.ة "يف حدود" الواردة يف النص اليقرتحه املكتب. وفيما خيص احملتوى، استفسر عن احلدود املشار إليها يف العبار 

من مشروع القاعدة أوضُح من الصيغة الواردة يف الرسالة  1إن الصيغة اليت اقرتحتها كندا للفقرة  السيد كويفقال  67.5
 .CCRR/57 املعممة

، على CCRR/57 سالة املعممةمن مشروع القاعدة الوارد يف الر  2عن الغرض املتوخى من الفقرة  السيد بيسيتساءل  68.5
اعتبار أ�ا ال حتدد اآل}ر اليت ستنجم عن عدم البقاء يف حدود اخلصائص املنشورة يف القسم اخلاص املتعلق +لنشر املسبق. وتُعترب 

اليت تطرحها   3 الفقرة. واعترب أن 9اجلديدة اليت تطرحها كندا أفضل إذ تشري بوضوح إىل احلاجة احملتملة ملعاودة تطبيق املادة  2 الفقرة
 كندا غري ضرورية.

. CCRR/57 بشكل عام النص الذي طرحته كندا +عتباره أوضح من النص املقرتح يف الرسالة املعممة السيد سرتيليتسأيّد  69.5
 3 ف الفقرة، ولكنه تساءل عما إذا كان ينبغي حذ2وأعرب عن �ييده لتعليقات السيد بيسي بشأن النص الذي تقرتحه كندا للفقرة 

اليت تطرحها كندا ألن ذلك قد مينح اإلدارات مزيداً من احلرية غري املربرة لتغيري اخلصائص ألغراض التنسيق وألسباب أخرى. وميكن 
 .2اليت تطرحها كندا مع الفقرة  3التفكري يف دمج الفقرة 

إىل وجود فرق بني القول إن اخلصائص تكون، أو ال تكون، "يف حدود اخلصائص  السيدة ويلسونأشارت  70.5
(الصيغة اليت  عن اخلصائص املنشورة" "أو مل ختتلف"(الصيغة اليت يقرتحها املكتب) والقول إن اخلصائص "اختلفت  املنشورة"

 تقرتحها كندا). وتساءلت عن الصيغة الفضلى بينهما للتعبري عن املعىن املراد.

 اللتني اقرتحتهما  الصيغتني) دائرة اخلدمات الفضائيةشعبة تنسيق األنظمة الفضائية/ رئيس( ساكاموتو السيدإذ أقر  71.5
روع أن يتم االحتفاظ بكامل النص الذي اقرتحته كندا ملش ، يف ضوء التعليقات املقدمة،الرئيسة، اقرتحت 3و 2كندا يف الفقرتني 

  .28.11م تعديل القاعدة املتعلقة +لرق
، على أن تدخل هذه القاعدة حيز 28.11على مشروع القاعدة املعدلة املتعلقة +لرقم  املوافقةعلى هذا األساس، متت  72.5

  .2017يناير  1النفاذ يف 

 32A.11وتعديل القاعدة بشأن الرقم  32.11تعديل القاعدة بشأن الرقم 

  .2017يناير  1على التعديلني على أن يدخال حيز النفاذ يف  املوافقةمتت و  73.5
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  44.11تعديل القاعدة بشأن الرقم 

يف معرض تقدميه مشروع تعديل القاعدة املتعلقة  ،النظر) الفضائية اخلدماترئيس دائرة السيد هنري ( لفت 74.5
)، واململكة 3)، واالحتاد الروسي (امللحق 1سا (امللحق : فرنRRB16-3/4، إىل تعليقات اإلدارات الواردة يف الوثيقة 44.11 +لرقم

). وكان الغرض من مشروع القاعدة 11)، والوال�ت املتحدة (امللحق 9)، ولكسمربغ (امللحق 6)، وكندا (امللحق 5املتحدة (امللحق 
توضيح كيفية معاجلة املكتب للمعلومات املتعلقة بوضع الشبكات الساتلية غري املستقرة +لنسبة إىل األرض يف اخلدمة فيما خيص 

. وردًا على 2019واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  2015الطلبات الواردة بني املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
عن ماهية اخلدمات اليت يغطيها مشروع القاعدة، أّكد أنه يُعتزم تطبيق مشروع القاعدة على اخلدمات السيد سرتيليتس استفسار 

ت االثابتة الساتلية واخلدمات املتنقلة الساتلية، واّتفق مع الرأي القائل إنه ينبغي للقاعدة أن حتدد اخلدمات الثابتة الساتلية واخلدم
  املتنقلة الساتلية، على حنو ما اقرتحته إحدى اإلدارات.

، SUP 2و NOC 1. واقرتحت أن تتم املوافقة على SUP 2أو  NOC 1 أي تعليقات بشأنإىل عدم ورود  الرئيسةأشارت  75.5
  .2017يناير  1حيز النفاذ يف  SUP 2على أن يدخل 

  على ذلك. واتُفق 76.5
، تعمالن Iridiumو Globalstar أن الشبكتني الساتليتني غري املستقرتني +لنسبة إىل األرض، إىل السيد سرتيليتسأشار  77.5

  تغيريه.  +لفعل ومل تواَجه أي مشاكل بشأ�ما. فقال إن اإلجراء املتبع حالياً يعمل على ما يبدو بكفاءة، فتساءل عن السبب الداعي إىل
ىل األرض، على أن الشبكات الساتلية القليلة غري املستقرة +لنسبة إ) الفضائية اخلدماترئيس دائرة السيد هنري (وافق  78.5

ية ، مل تتسب حىت اآلن يف أي صعو+ت، ولكنه أشار إىل أن الكواكب الساتلالسجل األساسي الدويل للرتدداتواملسجلة اليوم يف 
غ عن شبكات غري إال أن املكتب يتناول اليوم بطاقات تبليتتضمن ما ال يزيد عن مائة ساتل تقريباً تعمل يف نطاقات تردد خمتلفة. 

 Ka النطاق أو Ku مستقرة +لنسبة إىل األرض تتكّون من كواكب ساتلية تتضمن مئات بل آالف السواتل اليت تعمل يف النطاق
ملكتب أن اإلدارة املبلغة ينبغي . ورأى ا2019واليت سيوضع بعضها يف اخلدمة قبل انعقاد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

هلا، +لتوازي مع وضع حمطة فضائية يف اخلدمة يف مدار واحد، أن توفر خطة انتشار ملئات السواتل األخرى اليت تتكون منها 
ته. يالكواكب الساتلية وأن حتدد احلد األدىن من السواتل الالزم لتقدمي اخلدمة املقرتحة، من أجل إثبات استدامة املشروع وجد

 وستنشر هذه املعلومات دون أن ينظر فيها املكتب بصورة رمسية. 

إىل ا�موعة املتنوعة لتعليقات اإلدارات اليت أيدت أقساماً من مشاريع القواعد واعرتضت على أقسام  السيد بيسيأشار  79.5
لقواعد، مجلًة مجلًة. تنظر اللجنة يف مشاريع اأخرى. وكان بعض التعليقات مرتبطاً +ملبادئ وبعضها اآلخر +ملصطلحات. واقرتح أن 

هذا النهج، مضيفًا أن املكتب حيتاج إىل اتباع إجراء لتحديد وضع األنظمة غري املستقرة +لنسبة إىل األرض  السيد إتووأيّد 
سبة إىل األرض +لن املستقرة على ضرورة أن تقوم اللجنة �قرار قواعد بشأن وضع األنظمة غري السيد هواناخلدمة. ووافق  يف
 اخلدمة. يف

تتجاوز  جيوز للجنة أن  . وال4Aإن مشروع القاعدة يتعلق مبسألة حساسة تنظر فيها فرقة العمل  السيدة ويلسونقالت  80.5
  صالحيا�ا �عطاء موافقتها على هذه القاعدة.

مل يدُع إىل وضع خطة  2015ديوية لعام املؤمتر العاملي لالتصاالت الراإىل أن السيد سرتيليتس و السيد بيسيأشار  81.5
مة انتظار الرأي وقالت إنه قد يكون من احلك السيدة ويلسونانتشار أو تقدمي معلومات بشأن احلد األدىن من السواتل. ووافقتهما 

 .4Aالنتائج اليت ستتوصل إليها فرقة العمل 

ات فضالً وتتضمن النصوص اليت اقرتحتها اإلدار  دراسات)بو> (دائرة جلان الالسيد بعد النظر يف وثيقة موحدة قدمها  82.5
بصيغتها املعدلة على أن تدخل حيز النفاذ فور املوافقة  2اللجنة على اإلضافة  وافقتعن مشروع القاعدة اليت أعدها املكتب، 

  اللجنة على القاعدة بكاملها بصيغتها املعدلة. فوافقتعلى القاعدة. 
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 44B.11تعديل القاعدة بشأن الرقم 

على التعديل، رهنًا مبراعاة املقرتحات اليت قدمتها إدارq فرنسا وكندا وعلى أن يدخل حيز النفاذ  املوافقة متتو  83.5
  .2017 يناير 1 يف

  1.49.11و 49.11تعديل القاعدة بشأن الرقمني 

شروع تعديل م) الفضائيةرئيس شعبة النشر والتسجيل للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات السيد ما?س (قّدم  84.5
  القاعدة، الفتاً النظر إىل التعليقات الواردة من إداريت فرنسا والوال�ت املتحدة.

بشكل صريح  2015املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام إن مقرتحات إدارة فرنسا ُتظهر قرارات  السيد إتوقال  85.5
  .هذه املقرتحاتولذلك ميكنه أن يؤيد  القاعدة اإلجرائية بدل أن تكون جمرد ضمنية. يف

املكتب يفّضل  إن) رئيس شعبة النشر والتسجيل للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائيةالسيد ما?س (قال  86.5
ألنه يعكس بصورة أدق التدابري اليت اختذها املكتب الذي ينشر على موقع الويب qريخ  1.2االحتفاظ +لنص الذي اقرتحه للفقرة 

  استئناف االستخدام على حنو ما حتدده اإلدارة املبلغة.
 30Aو 30 تالتذييالإحالة إىل " 2.4.2أن تضاف يف �اية الفقرة ) الفضائية اخلدماترئيس دائرة السيد هنري (طلب  87.5

  حسب االقتضاء" من أجل تغطية تعليق االستخدام يف اخلطط. 30Bو
على القاعدة  املوافقة، متت 2.4.2و 1.4.2رهنًا �ذا التعديل ومبراعاة التعديالت املقدمة من إدارة فرنسا على الفقرتني  88.5

  .2017يناير  1على أن تدخل حيز النفاذ يف  1.49.11و 49.11املعدلة املتعلقة +لرقمني 

 50.11يل القاعدة بشأن الرقم تعد

، الذي أعده املكتب 50.11مشروع تعديل القاعدة املتعلقة +لرقم ) الفضائية اخلدماترئيس دائرة السيد هنري (قدم  89.5
 1 لحقتنفيذاً للتعليمات اليت تلقاها من اللجنة يف اجتماعها الثاين والسبعني. وأحاط علمًا +لتعليقات املقدمة من إدارة فرنسا (امل

  ).RRB16-3/4+لوثيقة 
 اخلدماتئيس دائرة ر السيد هنري (، قال السيد بيسي، والسيدة ويلسون، والسيد سرتيليتسإثر التعليقات اليت أبداها  90.5

يرد أصًال  CCRR/57  من الرسالة 5إن التعديل الذي اقرتحت اإلدارة الفرنسية إدخاله على اجلملة األخرية من نص الفقرة ) الفضائية
  ").ما مل يقرر املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية خالف ذلكنص الفقرة االفتتاحية من القاعدة احلالية ("  يف

، رهناً حبذف كلمة "للتقدمي" على حنو ما اقرتحته فرنسا، 50.11على مشروع القاعدة املعدلة املتعلقة +لرقم  املوافقةمتت و  91.5
 اذ فور املوافقة على القاعدة املعدلة.وعلى أن يدخل حيز النف

  4:لتذييل  2إضافة قاعدة بشأن امللحق 

  على اإلضافة على أن تدخل حيز النفاذ فور املوافقة على القاعدة اجلديدة. املوافقةمتت و  92.5

  )4(التذييل  .دA.17إضافة قاعدة بشأن البند 

 ة اجلديدة،مشروع القاعد) دائرة اخلدمات الفضائيةالفضائية/شعبة تنسيق األنظمة  رئيس( ساكاموتو السيدقدم  93.5
  . ومل ترد أي تعليقات �ذا الشأن من اإلدارات.RRB16-2/3(Rev.2)مشرياً إىل أنه ال يظهر يف قائمة القواعد املنشورة يف الوثيقة 

  .2017يناير  1على مشروع القاعدة اجلديدة على أن تدخل القاعدة حيز النفاذ يف  املوافقةمتت و  94.5
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  30:لتذييل  5من امللحق  8.3و 1.5.3تعديل القاعدة بشأن الفقرتني 

  .2017يناير  1على التعديل على أن يدخل حيز النفاذ يف  املوافقةمتت و  95.5

 30A:لتذييل  3من امللحق  7.1تعديل القاعدة بشأن الفقرة 

 .2017يناير  1على التعديل على أن يدخل حيز النفاذ يف  املوافقةمتت و  96.5

  30Bمن التذييل  17.8الفقرة  إلغاء

  .2017يناير  1دخل حيز النفاذ يف اإللغاء على أن يعلى  املوافقةمتت و  97.5

 (Rev. WRC-15) 49إضافة قواعد بشأن القرار 

  .2017يناير  1على اإلضافة على أن تدخل حيز النفاذ يف  املوافقةمتت و  98.5

 Bمن اجلزء  B6القسم تعديل قواعد بشأن 

مشروع القواعد  )دائرة اخلدمات األرضية/شعبة اخلدمات الثابتة واملتنقلة(القائم Gعمال رئيس بوغينز السيد قدم  99.5
  على التوايل. RRB16-3/4+لوثيقة  3و 1املعدلة، الفتاً النظر إىل تعليقات إداريت فرنسا واالحتاد الروسي الواردة يف امللحقني 

اللجنة على قبول التعديالت اليت يقرتح االحتاد الروسي إدخاهلا على النص واليت ترمي إىل حتسني صياغة النص  وافقت 100.5
  وتيسري اإلحالة إليه الحقاً.

هذا االجتماع والذي  وقت سابق يف +لقرار الذي اختذته اللجنة يف الرئيسةفيما يتعلق بتعليقات إدارة فرنسا، ذّكرت  101.5
  يقضي بعدم اإلشارة إىل املوافقة على أي قواعد إجرائية على أساس مؤقت إال يف حاالت استثنائية.

وأسباب اختالف معاجلة نطاق  B6فيما خيص طلب إدارة فرنسا توضيح مشروع القاعدة اإلجرائية املتعلقة +لقسم  102.5
  +ملسوغات التالية اليت قدمها املكتب: علماً اللجنة  أحاطتة بسائر نطاقات الرتدد، مقارن MHz 3 400-3 300 الرتدد

، يقوم املكتب حبساب قوة ا�ال املسبب للتداخل يف كل حمطة +ستخدام قو�ا املشعة املبلغة، GHz 3"يف النطاقات اليت تقل عن 
. وتنطبق هذه التوصية على ITU-R P.1546التوصية واالرتفاع الفعال للهوائي +ستخدام أداة برجمية استنادًا إىل 

. ومتّكن هذه األداة املكتب من معاجلة عدد كبري من البطاقات املتوقعة يف نطاقات الرتدد اليت وزعها املؤمتر MHz 3 000-30 النطاق
  قلة الدولية.على اخلدمة املتنقلة و/أو اليت حددها لالتصاالت املتن 2015العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

عوضاً عنها. و+لنسبة  ITU-R P.528 . فُتستخدم التوصيةMHz 3 400-3 300على النطاق  ITU-R P.1546 ولكن ال تنطبق التوصية
إىل هذه التوصية، ال ميلك املكتب برجمية حلساب قوة ا�ال املسبب للتداخل. وإذا مت التبليغ عن عدد كبري من حمطات االتصاالت 

الوقت  املتنقلة الدولية، فمن املستحيل أن ُحتسب يدو�ً قوة ا�ال املسبب للتداخل لكل حمطة من أجل حتديد البلدان املتضررة. ويف
لالحتاد وتقوم حبساب املسافة بني موقع احملطة األرضية  (IDWM)خريطة العامل املرقمنة نفسه، حيوز املكتب على برجمية تستند إىل 

  املبلغ عنها وحدود البلدان ا�اورة.
. وُحتسب هذه املسافة +ستخدام MHz 3 400-3 300للنطاق  km 616على ما تقدم، يُقرتح اعتماد قيمة واحدة ملسافة التنسيق تبلغ  وبناءً 

 القيم النمطية حملطات االتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة ومتطلبات محاية احملطات العاملة يف خدمة التحديد الراديوية للموقع."

 بناءً سخة اإلنكليزية مع الن 1رهنًا مبراعاة التعديالت اليت اقرتحها االحتاد الروسي ومبواءمة النسخة الفرنسية من اجلدول  103.5
  .2017  يناير  1يف على أن تدخل حيز النفاذ  Bمن اجلزء  B6قسم على القواعد املعدلة املتعلقة +ل املوافقةعلى طلب فرنسا، متت 
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 11 النظر إىل تعليق عام أبدته الوال�ت املتحدة (امللحق الرئيسة، لفتت CCRR/57+لرسالة املعممة  2منتقلًة إىل امللحق  104.5
يف القواعد اإلجرائية  2015) اليت اعتربت أنه ال جيوز إدراج قرارات املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام RRB16-3/4 +لوثيقة

  مباشرة +ستثناء القرارات اليت تدعو حتديداً إىل استحداث قواعد إجرائية.
مجع  أن التحدة، مشريًا إىل أنه ال ميكن تغيري قرارات املؤمتر. إعن �ييده للتعليق الذي أبدته الوال�ت امل املديرأعرب  105.5

تفسريات اللجنة واملؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية ألحكام لوائح الراديو يف وثيقة واحدة قد يكون مفيدًا لإلدارات. فاقرتح 
ذة يف اجللسات العامة، نسخاً حرفياً يف القواعد اإلجرائية، ، املتخ2015+لتايل نسخ قرارات املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

  من +ب العلم، مع إضافة مالحظة (على أال تكون جزءاً من القواعد) �رد اإلشارة إىل مصدر القرار.
  النهج الذي اقرتحه املدير. ماجنتاالسيد و السيد بيسيأيد  106.5
التعليقات  +لنهج اجلديد الذي اقرتحه املدير ولكن قال إنه ينبغي للجنة أن تنظر رغم ذلك يف السيد سرتيليتسرّحب  107.5

  احملددة الواردة. 
 1  النظر إىل التعليقات املقدمة من فرنسا (امللحق) الفضائية اخلدماترئيس دائرة السيد هنري (لفت  108.5
. 48.11 ) فيما خيص الرقمRRB16-3/4+لوثيقة  6ن كندا (امللحق ، وم48.11و 19.9) فيما خيص الرقمني RRB16-3/4 +لوثيقة

وأشار إىل أن بعض قرارات املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية، املتخذة يف اجللسات العامة، ال �خذ يف االعتبار القرارات الالحقة 
  حواش. اليت يتخذها املؤمتر ذاته، فاقرتح أن يضيف املكتب التعليالت الالزمة يف شكل

 19.9 يف حني سيكون من األصعب تناول الرقم 48.11إىل أنه جيوز اعتماد هذا النهج للرقم  السيد سرتيليتسأشار  109.5
 يف مشروع القاعدة اليت يقرتحها املكتب. km 1 000مل يبت املؤمتر يف املسألة بعد. وقامت فرنسا يف تعليقا�ا +ختيار   إذ

وجب تفادي التنسيق غري الضروري مبمن أجل إن املكتب، ) ئيس دائرة اخلدمات األرضيةر ( فاسيلييف السيدقال  110.5
 GHz 76و MHz 700، اعتمد على سيناريو أسوأ حالة للمدى املرتاوح بني (BSS)حلماية اخلدمة اإلذاعية الساتلية  19.9الرقم 

زاد املسافة لتصل إىل العدد املدور األعلى  ، وحرصًا منه على توخي احلذر الشديد،km 842أفضى إىل مسافة قدرها  مما
تبحث يف املشكلة وعندما +تت النتائج متاحة، متّكن املكتب من حتديث اقرتاحه فيما  4A. وكانت فرقة العمل km 1 000 وهو

 خيص القاعدة اإلجرائية.

لمكتب على عن شكرهم ل تسالسيد سرتيلي، والسيد ماجنتا، والسيدة ويلسون، والسيد بيسي، والسيد إتوأعرب  111.5
، املتخذة 2015ما قدمه من إيضاحات ولكنهم شددوا على ضرورة عدم املس بقرارات املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

  اجللسات العامة، وعلى إضافة مالحظات تفسريية حسب االقتضاء. يف
تتعارض مع قرار  19.9أن القاعدة احلالية املتعلقة +لرقم إىل ) رئيس دائرة اخلدمات األرضية( فاسيلييف السيدأشار  112.5

  لذلك ال بد من إجراء بعض التعديالت.، املتخذ يف جلسة عامة، و 2015املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
  يف اجتماعها املقبل.على أن تنظر فيها اللجنة  19.9أن يقوم املكتب �عداد قاعدة إجرائية بشأن الرقم  الرئيسةاقرتحت  113.5
  على ذلك. واتُفق 114.5
  :CCRR/57أن ختلص اللجنة إىل ما يلي فيما خيص الرسالة املعممة  الرئيسةاقرتحت  115.5

، وكذلك التعليقات CCRR/57ُوزع على اإلدارات طي الرسالة املعممة  يمشروع القواعد اإلجرائية الذ بصورة مفصلة "درست اللجنة
). واعتمدت اللجنة القواعد اإلجرائية بصيغتها املعدلة الواردة RRB16-3/4(Corr.1)و RRB16-3/4 تانالوثيق(ات الواردة من اإلدار 

 ].RRB16-3/11الوثيقة  –[خبالصة القرارات  1يف امللحق 

، الواردة يف حماضر املؤمتر واليت تؤثر على القواعد اإلجرائية، قررت 2015وفيما يتعلق بقرارات املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
  ] يف شكل مالحظات."RRB16-3/11الوثيقة  –[خبالصة القرارات  2اللجنة اإلشارة إليها يف القواعد اإلجرائية كما وردت يف امللحق 
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  على ذلك. واتُفق 116.5

  )RRB 16-3/4  ؛ والوثيقةCCRR/56(الرسالة املعممة  2006ي جلنيف لعام اإلجرائية املتعلقة :التفاق اإلقليم ةالقاعد روعمش

نيف إن مشروع القاعدة اإلجرائية املتعلقة +التفاق اإلقليمي جل السيد فاسيلييف (رئيس دائرة اخلدمات األرضية)قال  117.5
سيما  تعليمات أعطتها اللجنة يف اجتماعها الثاين والسبعني، وال بناءً على، قد أعد CCRR/56، الوارد يف الرسالة املعممة 2006لعام 

الرسائل  من االتفاق املذكور قد استلمت هذه 10.4.1.4بغية التأكد من أن اإلدارات اليت أُرسلت هلا رسائل تذكري مبوجب الفقرة 
ة وكذلك رسائل التذكري إىل اإلدارات املعنيقبل �اية املهل ذات الصلة. أما احلل الذي يطرحه املكتب هلذه املشكلة فهو إرسال 

ع اإلدارات املنضمة لالحتاد حبيث تتاح هذه املعلومات كافة جلمييف املوقع اإللكرتوين رسائل التذكري واأل�م املتبقية لإلجابة إqحة 
وإىل ما اقرتحته اجلزائر  RRB16-3/4قة +لوثي 10إىل االتفاق املذكور. ولفت النظر إىل تعليقات اإلدارة اجلزائرية الواردة يف امللحق 

من تعديالت على مشروع القاعدة الذي اقرتحه املكتب، مشرياً إىل أن اجلزائر استندت يف تعليقا�ا ومقرتحا�ا إىل صياغة اجلملة 
م وسيلة تواصل دأيضًا لإلدارات املعنية اليت تستخ [رسائل التذكري] ينبغي للمكتب أن يتيحهاالتالية يف مشروع القاعدة "...

" وعليه، كانت اجلزائر جتهل احلل احملدد الذي اقرتحه املكتب والذي يشمل النشر على موقع اإلنرتنت، وكانت إلكرتونية أخرى.
تظن، على ما يبدو من ذكرها "وسيلة تواصل إلكرتونية"، أن املكتب يعتزم إرسال رسائل تذكري +لربيد اإللكرتوين إضافة إىل الفاكس. 

 راً +لظروف االستثنائية احمليطة +حلالة املتعلقة +جلزائر و�دارات أخرى، اليت `قشتها اللجنة يف اجتماعها الثاين والسبعني واليتومذك
متثل املرة األوىل اليت تطرأ فيها مشاكل منذ بداية تنفيذ األحكام منذ عشر سنوات، قال إن احلل الذي يقرتحه املكتب بسيط ومن 

يكون فعاًال، يف حني أن النص املقدم من اجلزائر الذي مل تطلع عليه أي إدارة أخرى سيلقي على كاهل اإلدارات واملكتب املتوقع أن 
وع القاعدة الذي ر تعليقات �ييدًا ملش والدامناركواالحتاد الروسي  وأرمينياعبئًا إدارً� إضافيًا ال داعي منه. وقدمت إدارات فرنسا 

  اقرتحه املكتب.
حه املكتب واقتنع ، يف احلل الذي اقرت املعين +لقواعد اإلجرائيةإنه نظر، مثله مثل رئيس فريق العمل  السيد بيسيقال  118.5

  �نه سيحل املشاكل املطروحة.
ميكن  ال األرضية) (رئيس دائرة اخلدماتإىل أن الظروف االستثنائية اليت ذكرها السيد فاسيلييف  السيد سرتيليتسأشار  119.5

عبارة  إن ، و+لتايل، ال بد من وضع قاعدة إجرائية واضحة. وقال2006أن تكون مربراً لعدم االمتثال ألحكام اتفاق جنيف لعام 
موقع االحتاد   يف" تتسم +لغموض وإن اقرتاح اجلزائر أوضح +لفعل. وقد تكون إqحة املعلومات وسيلة تواصل إلكرتونية أخرى"

  للمسألة. وينبغي تنقيح مشروع القاعدة ومن مث رمبا إعادة إرساله إىل اإلدارات للتعليق عليه. الدويل لالتصاالت حالً 
 ة)ت األرضيدائرة اخلدما/شعبة اخلدمات اإلذاعيةرئيسة السيدة غازي (، قدمت السيدة ويلسونرداً على سؤال طرحته  120.5

ة +لفاكس إىل اإلدارات اقرتحه املكتب: فرسالة التذكري األوىل املرسلتفاصيل عن كيفية تعزيز الشفافية بقدر كبري بفضل احلل الذي 
أي اإلدارة اليت طلبت إرسال رسالة التذكري وتلك اليت  –اخلاص +إلدارات املعنية " MyAdmin"سَتظهر أيضاً على تطبيق الويب 

. CR/408 سالة املعممة إىل جهة االتصال احملددة يف الر أُرسلت إليها الرسالة. ويف الوقت نفسه، ُترسل مباشرة رسالة +لربيد اإللكرتوين
وإذا مل ترّد إحدى اإلدارات، ُترسل إليها رسالة تذكري أخرى عرب الربيد اإللكرتوين قبل عشرة أ�م من التاريخ النهائي، مع نشر 

  اخلاص جبميع اإلدارات املعنية." MyAdmin"الرسالة ذا�ا أيضاً على تطبيق الويب 
الذي على أن احلل الذي يقرتحه املكتب، و  اتُّفق، لسيدة ويلسون، واالسيد هوان، والسيد بيسيقب اقرتاحات ع 121.5

الرسالة " (انظر MyAdminاعتمدوه، سُيصوَّر بشكل أفضل يف مشروع القاعدة إذا أضيفت عبارة "مثًال +ستخدام تطبيق الويب "
سيكون  على ذلك، �اية الفقرة الرابعة من القاعدة اليت يقرتحها املكتب. وعالوةً " يف )2016يوليو  5، املؤرخة CR/408 املعممة

  من املنطقي قلب ترتيب الفقرتني الثالثة والرابعة يف مشروع القاعدة الذي يقرتحه املكتب.
للتني تقرتحهما ا إن التعديالت املتفق عليها +تت تغطي الفقرة األوىل من الفقرتني اجلديدتني السيد سرتيليتسقال  122.5

 اجلزائر، أما الفقرة الثانية فقد تكون حىت اآلن جمدية.

  نفسه. 2006من اتفاق جنيف لعام  11.4.1.4إن مضمون الفقرة يظهر أصًال يف الفقرة  السيد بيسيقال  123.5
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قرتحهما اجلزائر ستزيد اللتني تمرة أخرى �ن الفقرتني اجلديدتني  (رئيس دائرة اخلدمات األرضية) فاسيلييف السيدأفاد  124.5
من عبء األعمال اإلدارية امللقاة على عاتق اإلدارات واملكتب بال مربر وجيه: فلم تزدد املشاكل املطروحة إال مرة واحدة منذ بدء 

إىل اتفاق  ةوعالوة على ذلك، مل تتح لإلدارات املنضم سر�ن االتفاق منذ عشر سنوات، واحلل الذي اقرتحه املكتب يكفي متاماً.
 خريوف السيدأيد و  الفرصة للتعليق على اآل}ر اليت قد ترتتب عن نص الفقرتني اللتني تقرتحهما اجلزائر. 2006جنيف لعام 

  التعليقات. هذه
+لتعديالت )، رهناً A10(اجلزء  2006اجلديدة املتعلقة +التفاق اإلقليمي جلنيف لعام مشروع القاعدة على  املوافقةمتت و  125.5

  املتفق عليها وببعض التحسينات الصياغية.

  )RRB16-2/3(Rev.2)قائمة القواعد املقرتحة (الوثيقة  –النظر يف مشاريع القواعد اإلجرائية  6
إلجرائية، إنه ، متحدً} بصفته رئيس فريق العمل املعين +لقواعد االسيد بيسيقبل اختتام االجتماع بفرتة وجيزة، قال  1.6
تضمن ت عقب هذا االجتماع وأن يوافق عليها أعضاء اللجة +ملراسلة. ويُفرتض أن RRB16-2/3 للوثيقة 3ح أن تصدر املراجعة اقرتُ 

(رئيس دائرة يف السيد فاسيليو ) الفضائية اخلدماترئيس دائرة التحديثات اليت تلقاها من السيد هنري ( مجلة أمور منها 3املراجع 
  .اخلدمات األرضية)

 مما قد حيدث إن بدأت اللجنة توافق على الو}ئق +ملراسلة يف الفرتة الفاصلة بني االجتماعات، السيد سرتيليتسحذر  2.6
ولكنه قال أال مانع لديه من القيام بذلك للوثيقة قيد النظر بصورة استثنائية بسبب ضيق الوقت الذي لن يسمح +لنظر فيها  

  ينبغي يف االجتماع احلايل. كما
، إىل 112.1  عقب مراجعة اللجنة للقاعدة اإلجرائية املتعلقة +لرقم)، الفضائية اخلدماترئيس دائرة السيد هنري (شار أ 3.6

النسخة   على بعض التعديالت يف االجتماع احلايل، يف حني أرجئ النظر يف تعديالت مقرتحة أخرى. وسرتُد +لتايل يف اتُفقأنه قد 
�ا ستدرَج أ  الدراسة املقبلة ملا أُدخل على هذه القاعدة اإلجرائية من تعديالت أرجئ النظر فيها، كما RRB16-2/3القادمة من الوثيقة 

  الرسالة املعممة القادمة اليت ستتضمن مشاريع القواعد اإلجرائية املراد إرساهلا إىل اإلدارات للتعليق عليها.  يف
  املسألة: اللجنة على أن ختلص إىل ما يلي فيما خيص هذهوافقت  4.6

، RRB16-2/3(Rev.2)املعلومات اليت قدمها املكتب، قررت اللجنة حتديث قائمة القواعد اإلجرائية املقرتحة يف الوثيقة  بناًء على"
وطلبت من رئيس فريق العمل املعين +لقواعد اإلجرائية أن يوزع على أعضاء جلنة لوائح الراديو قائمة مشاريع القواعد اإلجرائية 

  ة، للموافقة عليها +ملراسلة، وكلفت املكتب �عداد مشاريع القواعد اإلجرائية ذات الصلة."املقرتح

تبليغ مقدم من إدارة إندونيسيا تطلب فيه متديد املهلة الزمنية التنظيمية إلعادة وضع ختصيصات  7
  )1واإلضافة  RRB16-3/1  (الوثيقة يف اخلدمة PALAPA-C3-Kترددات الشبكة الساتلية 

) (SSD/SPR)الفضائية  ما?س (رئيس شعبة النشر والتسجيل للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات السيدقدم  1.7
عادة وضع إل، اللتني حتتو�ن على طلب مقدم من إدارة إندونيسيا بشأن متديد املهلة الزمنية التنظيمية 1واإلضافة  RRB16-3/1  الوثيقة

  .Telkom-3  . ويستند الطلب إىل فشل إطالق الساتليف اخلدمة PALAPA-C3-Kلشبكة الساتلية ل املعلقة رتدداتالختصيصات 
واحدة  ، مقابل متديدها سنة2017متديد املهلة حىت أبريل  1إىل أن إدارة إندونيسيا طلبت يف اإلضافة السيد بيسي أشار  2.7

  .RRB16-3/1على النحو املذكور يف الوثيقة  2017يوليو  6حىت 
�نه من األفضل لإلدارة متديد املهلة سنة واحدة نظرًا إىل خماطر  )الفضائية اخلدماترئيس دائرة السيد هنري (أفاد  3.7

  .Telkom-3Sالتأخري احملتمل إلطالق الساتل البديل 
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 بذلتها اإلدارة ليتمقرًا +جلهود ا بصورة مؤاتية،إدارة إندونيسيا الرد على طلب إنه ينبغي للجنة  السيد سرتيليتسقال  4.7
. وتُعترب خسارة PALAPA-C3-Kللخروج حبل مؤقت يقضي +ستئجار ساتل مع أنه ال يغطي كامل مدى الرتددات املتعلقة +لساتل 

 فينبغي للجنة السماح بتمديد حمدود ومشروط للمهلة مع احرتام فرتة الثالث قوة قاهرةمبثابة حدث طرأ بفعل  Telkom-3الساتل 
 إلعادة الوضع يف اخلدمة. 49.11ة يف الرقم سنوات احملدد

املخاوف اليت أعرب عنها السيد سرتيليتس، مشريًا إىل أن فشل عملية اإلطالق وصعو+ت أخرى  السيد هوانشاطر  5.7
 3.0 الرقم أن . غري49.11 حالت دون إعادة وضع بعض ختصيصات الرتدد يف اخلدمة يف غضون فرتة الثالث سنوات احملددة يف الرقم

لد `م مؤلف ندونيسيا هي بأشار إىل "مراعاة احلاجات اخلاصة +لبلدان النامية واملوقع اجلغرايف لبعض البلدان". ونظرًا إىل أن إ
  جزيرة، اعترب أنه ينبغي للجنة قبول طلب إدار�ا. 000 17يزيد عن  مما

فيما يتعلق بفرتات التعليق املختلفة لنطاقات تردد الشبكة  السيد كييبردًا على طلب توضيح موجه من   6.7
ُتستخدم منذ أعوام  Cأن النطاقات  )رئيس دائرة اخلدمات الفضائية( السيد هنري، أوضح PALAPA-C3-K الساتلية

توضع  مل PALAPA-C3-K املبلغ عنها مبوجب الشبكة الساتلية Kuطبقاً ألحكام لوائح الراديو لكن النطاقات شرقاً  118° املوقع يف
، Ku الذي ُفقد مما أ}ر بعض طلبات التعليق الالحقة. وكحل مؤقت الستئناف تشغيل النطاق Telkom-3يف اخلدمة بواسطة الساتل 

. و+لنسبة إىل النطاقات اليت تعمل PALAPA-C3-Kللشبكة  Kuلكنه ال يغطي مجيع النطاقات  ASIASAT-3Sاسُتخدم ساتل مؤجر، 
خيص ختصيصات  . وفيما2018 يونيو 1، ُقدم يف �اية فرتة اإلجيار، طلب جديد للتعليق ومت قبوله حىت ASIASAT-3Sيف الساتل 

، فإن املوعد MHz 13 934-13 758و MHz 11 628-11 452يف النطاقني  ASIASAT-3Sالرتدد املتبقية اليت ليست على منت الساتل 
الذي  Telkom-3S. وسيغطي الساتل اجلديد، 2016يوليو  6إلعادة الوضع يف اخلدمة هو  49.11النهائي احملدد مبوجب الرقم 

  .PALAPA-C3-Kسيجري إطالقه مجيع نطاقات الشبكة 
إنه على الرغم من أن إدارة إندونيسيا أشارت إىل بعض القرارات السابقة للجنة، فإنه من ممارسات  السيد كييبقال   7.7

وأثبتت إندونيسيا  الظروف القاهرةبشروط  Telkom-3ة على حدة حبسب ظروفها. ويفي فقدان الساتل اللجنة أن تنظر يف كل حال
  لتغطية الظروف غري املتوقعة. 2017بوضوح التزامها �طالق الساتل البديل. وينبغي للجنة أن متنح متديداً حىت يوليو 

. وأيد نطاقات الرتدد يف اخلدمة وإطالق الساتل البديل بذلت جهوداً هائلة لوضع اعلى أن إندونيسي كويفالسيد  وافق   8.7
  .2017منح متديد حىت أبريل 

فه +جلهود اليت بذلتها إدارة إندونيسيا على النحو الذي وص السيد ماجنتاو السيدة ويلسونو السيد بيسياعرتف   9.7
  لطلب إدارة إندونيسيا. 2017يوليو  6 املتحدثون السابقون وأيدوا منح متديد حىت

رئيس ( السيد هنري، قال Telkom-3Sفيما يتعلق بسعة النطاق العريض للساتل  السيد خريوفرداً على تساؤل من   10.7
يزال قيد اإلنشاء وسعته غري معروفة بشكل أكيد، ولكن وفقًا للمعلومات املقدمة من  إن الساتل ال )دائرة اخلدمات الفضائية

  .PALAPA-C3-Kللشبكة الساتلية  Kuو Cإلدارة، سيكون للساتل القدرة على تغطية مجيع النطاقات وا مصّنع الساتل
+لنسبة إىل إندونيسيا وأعرب عن أمله يف أن يتمتع شرقاً  118°ألمهية نطاقات الرتدد هذه يف املوقع  السيد خريوفأشار   11.7

ينبغي  لة أخرى. ورمبايطاقات ملدة عقد من الزمن ولن ُتستخدم لسنوات قلالساتل اجلديد +لسعة الالزمة. ومل ُتستخدم بعض هذه الن
للجنة أن تسرتعي انتباه املؤمتر إىل أمهية التأكد من أال تتمسك اإلدارات أو شركات التشغيل بتخصيصات الرتدد بدون استخدامها. 

  نب أطراف أخرى.وإذا تُركت ختصيصات الرتدد بدون استعمال، ينبغي حتريرها الستخدامها من جا
إن إندونيسيا، +عتبارها بلدًا `مياً، لديها خطط طموحة لالتصاالت الساتلية وقد بذلت جهوداً  السيد بن محادقال   12.7

بغي للجنة واعترب، على غرار املتحدثني اآلخرين، أنه ين للظروف القاهرةجبارة يف سبيل حتقيق هذه اخلطط. وهناك حالة واضحة 
  . 2017يوليو  6أن متنح التمديد حىت 

  .2017 يوليو 6مع املتحدثني السابقني على أن اللجنة ينبغي هلا أن متنح متديداً حىت السيد تريان و إتوالسيد اتفق   13.7
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املعلومات  للجنة أن (رئيس دائرة اخلدمات الفضائية) السيد هنري، أكد سرتيليتسالسيد ردًا على استفسار من   14.7
  السرية املتاحة للمكتب من مصنِّع الساتل وخدمة اإلطالق تؤكد التفاصيل املقدمة من اإلدارة.

عن قلق عام من أن حتاول اإلدارة استخدام قرارات اللجنة اللتماس متديد أطول للمواعيد النهائية  سرتيليتسالسيد أعرب   15.7
ظيمية أكثر من أي وقت مضى. وأكد على أن قرارات اللجنة بتمديد املهل الزمنية اُختذت على أساس كل حالة على حدة وال التن

  هذا الرأي. السيدة ويلسونو السيد كييبو السيد ماجنتاتشكل سابقة. وأيد 
  أن تستنتج اللجنة ما يلي:  الرئيسةاقرتحت   16.7

أي  وأعلنت جمدداً أن RRB16-3/1(Add.1)و RRB16-3/1 إدارة إندونيسيا والوارد يف الوثيقتنينظرت اللجنة يف الطلب املقدم من "
ب احملددة لكل طلب إىل األسباقرارات تتخذها اللجنة لتمديد املهلة التنظيمية للوضع يف اخلدمة لتخصيصات ترددات ستستند 

وحبثت  .الراديوية وينبغي هلا أال تكون سابقة ألي قرارات مستقبليةيتماشى مع قرارات وإرشادات املؤمتر العاملي لالتصاالت  مبا
ذلت كل اجلهود ، وأن اإلدارة بالظروف القاهرةاللجنة الطلب املقدم من إدارة إندونيسيا +لتفصيل والحظت أن احلالة تفي بشروط 

يد املهلة التنظيمية  هذه االعتبارات، قررت اللجنة متدواستناداً إىل. لاللتزام +ملهلة التنظيمية وأن الطلب يتعلق بتمديد حمدد وحمدود
 MHz 11 628-11 452 يف نطاقي الرتدد PALAPA-C3-K للوضع يف اخلدمة لتخصيصات ترددات الشبكة الساتلية

  ."2017يوليو  6حىت  MHz 13 934-13 758و
  .على ذلك واتُفق  17.7

ع فيه متديد املهلة التنظيمية إلعادة وضتبليغ مقّدم من إدارة �بوا غينيا اجلديدة تطلب   8
(الوثيقة  شرقاً  °60يف اخلدمة يف املوقع  NEW DAWN 21 ختصيصات ترددات الشبكة الساتلية

RRB16-3/2  1واإلضافة(  
 RRB16-3/2  قةالوثي )رئيس شعبة النشر والتسجيل للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائية(السيد ما?س قّدم   1.8

فيما يتعلق بطلب إدارة +بوا غينيا اجلديدة إىل اللجنة الذي تطلب فيه متديد املهلة التنظيمية لوضع ختصيصات ترددات  1  واإلضافة
. وقال يف معرض تقدميه لتفاصيل احلالة، إن املوعد النهائي األصلي شرقاً  °60يف اخلدمة يف املوقع  NEW DAWN 21الشبكة الساتلية 

 ArianeSpaceمل يتم الوفاء به نظراً إىل األحداث اليت خترج عن سيطرة املشغل (مل يتمكن  2016أغسطس  28للوضع يف اخلدمة احملدد يف 
. وتفيد آخر املعلومات املتاحة 2016أغسطس   24  يف ،�IS-33eمني اإلطالق على نفس املركبة) مما أدى إىل إطالق الساتل املعين، من 
رفع املدار نتيجة لعطل يف الصاروخ األويل ومن املتوقع   أن الساتل واجه حاالت �خري أخرى يف RRB16-3/2+لوثيقة  1  اإلضافة  يف
  .2016يف منتصف ديسمرب  شرقاً  °60يصل الساتل اآلن إىل املوقع املداري اإلمسي   أن

يمية، إنه يبدو أن إدارة +بوا غينيا اجلديدة اختذت مجيع اخلطوات املمكنة للتقيد +ملهلة الزمنية التنظ سرتيليتسلسيد اقال   2.8
وأن الساتل كان جاهزاً غري أن اإلطالق �خر بسبب عدم تيسر اإلطالق على نفس املركبة. ومت حل املسائل ولكن يلزم اآلن وقت 

ركبة، اعترب أن احلالة تنطوي على قضية واضحة تتعلق بتأخري اإلطالق على نفس املإضايف لكي يصل الساتل إىل موقعه املداري. و 
  ولذلك، فإنه ال يرى أي سبب لعدم املوافقة على طلب +بوا غينيا اجلديدة.

 وإنتلسات ArianeSpaceعن آراء مماثلة مشرياً إىل أن الو}ئق املعروضة على اللجنة تشمل مراسلة من  السيد بيسيأعرب   3.8
تؤكد واقع أن قضا� اإلطالق على نفس املركبة أّخرت إطالق الساتل التابع لبابوا غينيا اجلديدة. واملوافقة على الطلب تقع ضمن 
والية اللجنة والتمديد التنظيمي يبلغ أربعة أشهر +لكاد. وكان الساتل يف املدار ويف طريقه إىل موقعه املداري. وينبغي أن توافق 

  +بوا غينيا اجلديدة املتمثل يف متديد املوعد النهائي إىل منتصف ديسمرب. اللجنة على طلب
ل على ما قاله املتحدثون السابقون مضيفة أن املشغل قام بكل ما يف وسعه للوفاء +ملواعيد النهائية ب السيدة ويلسونوافقت   4.8

  ر مماثلة.عن وجهات نظ السيد ترياننفسها. وأعرب وخاطر أيضاً +إلسراع بتطوير الساتل الثاين للذهاب يف مركبة اإلطالق 
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كذلك فعل آراء املتحدثني السابقني. و  إتوالسيد ونتا السيد ماجوالسيد كويف والسيد بن محاد و السيد كييبأيد   5.8
لتابعة لفيتنام اليت ا VINASATالذي أشار إىل أوجه التشابه بني القضية املطروحة أمام اللجنة والقضية املتعلقة +لشبكة  السيد هوان

، حيث كلف املؤمتر اللجنة �ن متنح التمديد إذا كانت حاالت التأخري املتصلة +إلطالق على نفس املركبة WRC-07`قشها املؤمتر 
  تقتضي ذلك. 

الوقع  إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية جعل من الواضح أن اللجنة ميكنها بل وينبغي هلا يف سرتيليتسالسيد قال   6.8
أن متنح متديدات للمهل الزمنية التنظيمية عند تسبب قضا� تتعلق �طالق ساتل آخر على نفس املركبة يف حاالت �خري. وميكن 

  للجنة أن تبين قرارها على هذا االعتبار فقط.
  أن تستنتج اللجنة ما يلي: الرئيسةواقرتحت   7.8

. RRB16-3/2(Add.1)و RRB16-3/2 يف الوثيقتني على النحو املبنينظرت اللجنة يف التبليغ املقدم من إدارة +بوا غينيا اجلديدة "
ئية وهو ما أهل اوالحظت اللجنة أن السبب وراء التأخري مشكلة تتعلق مبسألة خاصة �طالق ساتل آخر على نفس املركبة الفض

وقررت اللجنة املوافقة على طلب اإلدارة بتمديد . WRC-07املؤمتر هذا الطلب كي ينظر فيه ضمن والية اللجنة استناداً إىل قرارات 
أربعة أشهر إىل شرقًا  °60يف اخلدمة يف املوقع  NEW DAWN 21 املهلة التنظيمية إلعادة وضع ختصيصات تردد الشبكة الساتلية

  ."2016ديسمرب  31 أي حىت
  .على ذلك واتُفق  8.8

شبكة وضع اللتبليغ مقدم من إدارة دولة إسرائيل تطلب فيه متديد املهلة التنظيمية   9
  )RRB16-3/6(الوثيقة  يف اخلدمة AMS-CK-17E الساتلية

 RRB16-3/6 لوثيقةا )رئيس شعبة التبليغ واخلطط للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائيةالسيد ما?س (قّدم   1.9
 °17 املوقع اخلدمة يف يف AMS-CK-17E الشبكة الساتليةاليت حتتوي على طلب مقدم من إدارة إسرائيل بتمديد املهلة التنظيمية لوضع 

الذي  2016 سبتمرب 1 قبل اإلطالق يف SpaceX Falcon 9الصاروخ  أي انفجار الظروف القاهرة. واستند الطلب إىل حالة شرقاً 
. وأشار إىل أن املهلة التنظيمية لوضع الشبكة 2016سبتمرب  3املقرر إطالقه يف  AMOS-6أسفر عن تدمري كامل للساتل 

 °17  وقعامل  الرتدد يفالسابقة أثر على ختصيصات  الظروف القاهرةوأن حالة  2017مارس  28يف اخلدمة هو  AMS-CK-17E الساتلية
  حمضر االجتماع الثاين والسبعني للجنة). – RRB16-2/15من الوثيقة  8(الفقرة  AMOS-5عندما تعطل الساتل  شرقاً 
. وطلب ظروف قاهرةيف حدث من الواضح أنه يُعزى إىل  AMOS-6إنه حزين لسماع فقدان الساتل  إتوالسيد قال   2.9

 AMS-CK-17E وحمدوداً لوضع الشبكة الساتليةإدارة إسرائيل شرعي وينبغي للجنة أن متنح متديداً للموعد النهائي يكون مشروطًا 
يُفرتض  شرقاً  °17أن وضع ختصيصات الرتدد يف اخلدمة يف املوقع  RRB16-3/6يف اخلدمة. ويبدو من الوثيقة  شرقاً  °17يف املوقع 

غر+ً. ويف حال تلقت اللجنة يف املستقبل طلباً بتمديد مهلة تنظيمية فيما يتعلق  4°موضوعاً يف املوقع  AMOS-6أن يكون الساتل 
ن أن تشكل ما إذا كان من املمكذا�ا، فسيتعني على اللجنة أن تنظر يف مسألة  الظروف القاهرةغر+ً استناداً إىل حالة  4°+ملوقع 
  نهائية يف موقعني مداريني أو أكثر.أساساً بشكل صحيح لتمديد املواعيد ال واحدة ظروف قاهرةحالة 

، اختذت نظرة قامتة بشأن قفز السواتل. وتبدي 80�ن اللجنة، يف إطار عملها مبوجب القرار  سرتيليتسالسيد ذّكر   3.9
وجب مبالوثيقة املقدمة من إدارة إسرائيل نية القفز ومن مث تطعن يف رأي اللجنة. وتساءل عما إذا كانت معلومات االحتياط الواجب 

. ووافقت اللجنة يف اجتماعها AMOS-6من جانب الساتل  شرقاً  °17متاحة بشأن االستخدام املقصود للموقع املداري  49 القرار
الذي �ثر  شرقاً  °17الثاين والسبعني على متديد املهلة التنظيمية بسنة واحدة إلعادة وضع ختصيصات الرتدد يف اخلدمة يف املوقع 

بطاقة  إىل املكتب ، فعليها أن تقدمKa. وإذا كانت إدارة إسرائيل تواجه صعو+ت فيما يتعلق +لنطاق AMOS-5بتعطل الساتل 
  .شرقاً  °17يف املوقع املداري  Kaتبليغ جديدة بشأن ختصيصات الرتدد يف النطاق 
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نفجار بسبب ا AMOS-6عن تعاطفه مع إسرائيل خبصوص الفقدان الكامل للساتل  السيد هوانأعرب   4.9
علقة فيما يتعلق بتمديد املهلة التنظيمية املت إتو. ومع ذلك يساوره نفس القلق الذي يساور السيد SpaceX Falcon 9 الصاروخ

ليتس واحدة، وأعرب عن رغبته يف إ}رة نفس التساؤل الذي أ}ره السيد سرتي ظروف قاهرة+ملوقعني املداريني +الستناد إىل حالة 
خبصوص  49. ويبدو أن معلومات القرار شرقاً  °17يف املوقع املداري  AMOS-6خبصوص الساتل  49رار بشأن معلومات الق

  فقط. غر+ً  4°متاحة من أجل املوقع  AMOS-6 الساتل
ق التعليقات اليت أبداها السيد سرتيليتس والسيد هوان. وينبغي للجنة أن تبين قرارها على حتليل دقي السيد بيسيأيد   5.9

 الظروف القاهرةفضالً عن حالة  2015نوفمرب  21يف  AMOS-5للحالة الناشئة عن العطل احلاسم يف املدار الذي تعرض له الساتل 
و}ئق  ولكن مل تُقدم أي AMOS-5أن حيل حمل الساتل  AMOS-17لساتل . وكان يُقصد +AMOS-6اليت أسفرت عن تدمري الساتل 

، غر+ً  4° معداً للموقع AMOS-6، وخصوصاً فيما يتعلق خبدمة اإلطالق. وعالوة على ذلك، كان الساتل AMOS-17بشأن الساتل 
ب أن تتوخى اللجنة احلذر يف التعامل مع ملدة ثالثة أشهر. وجي شرقاً  °17ولكن إدارة إسرائيل أفادت �ن الساتل سيوضع يف املوقع 

 ً�   إلنشاء سابقة غري مرغوب فيها.طلب إدارة إسرائيل تفاد
ولكنها الحظت أن املؤمتر مل يُغري اللوائح  WRC-15مبناقشة موضوع قفز السواتل يف املؤمتر  السيدة ويلسونذّكرت   6.9
هذا الصدد. ومن مث، ما من شيء نوت إسرائيل القيام به غري مناسب من حيث لوائح الراديو. وقد مت فقدان ساتلْني ولكن  يف

 Falcon 9 هي انفجار الصاروخ شرقاً  17°اليت أدت إىل إعاقة وضع ختصيصات الرتدد يف اخلدمة يف املوقع  الظروف القاهرةحالة 
  ن منح التمديد الذي طلبته إدارة إسرائيل.املرئي علناً. وأيدت السيدة ويلسو 

اآلراء اليت أعربت عنها السيدة ويلسون. ووضع ساتل بديل يف موقع مداري لوضع ختصيصات الرتدد  السيد خريوفأيد   7.9
 AMOS-5 يف اخلدمة ال يشكل �ي حال من األحوال انتهاكاً ألحكام لوائح الراديو. وإذا كانت معلومات االحتياط الواجب بشأن

، فينبغي أن ترد اللجنة بشكل إجيايب على الطلب املقدم AMS-CK-17Eتؤكد سعة ختصيصات الرتدد للشبكة الساتلية  AMOS-6و
  من إدارة إسرائيل.

: شرقاً  °17أن العديد من الشبكات الساتلية ستعمل يف املوقع  )رئيس دائرة اخلدمات الفضائية( السيد هنريأوضح   8.9
اخلدمة يف  Kuو C  النطاقني  يف INTERSPUTNIK-17E-Bو INTERSPUTNIK-17E-CKو INTERSPUTNIK-17Eمثل الشبكات 

مد�ت تردد عديدة  يف AMS-CK-17E  والشبكةاملخططة  اإلذاعية الساتليةاخلدمة يف  Ku النطاقو الساتلية غري املخططة   الثابتة
اللجنة متديدًا للمهلة التنظيمية من أجل إعادة وضع  ، منحتAMOS-5. وتبعًا لفقدان الساتل Kaالنطاق  ذلك يف مبا

هي شبكة جديدة يتاح إلدارة إسرائيل فرتة متتد إىل  AMS-CK-17Eيف اخلدمة. والشبكة  INTERSPUTNIK الشبكات
دمة. اخل للتبليغ عنها وتقدمي معلومات االحتياط الواجب بشأ�ا بل واألهم من ذلك لوضع ختصيصات الرتدد يف 2017 مارس 28

حتديدًا يف اخلدمة ختصيصات  AMOS-6ووفقًا للمعلومات اليت قدمتها إدارة إسرائيل +لفعل، كان من املخطط أن يضع الساتل 
غر+ً، الفجوة املدارية املخصصة له.  °4قبل االنتقال إىل املوقع  شرقاً  °17يف املوقع  Kaيف النطاق  AMS-CK-17E الرتدد للشبكة

موقع مداري   يفيلسون، فإن استخدام حمطة فضائية واحدة لفرتة قصرية لوضع ختصيصات الرتدد يف اخلدمة وكما أشارت السيدة و 
يدعو اإلدارات  (WRC-15) 40  القرار  بشأن هذه املسألة. ويف هذا السياق، فإن WRC-15خمتلف مطابق للوائح الراديو وقرارات املؤمتر 

تعد فيه احملطة  املداري األخري املرتبط +لشبكة أو الشبكات الساتلية والتاريخ الذي ملببساطة إىل أن توفر معلومات بشأن املوقع 
  يف حالة حمطة فضائية اسُتخدمت سابقاً يف مواقع مدارية خمتلفة. قائمة يف املوقع املداريالفضائية 

الشبكة  غري واضحة. ويدرك من خالل مشاورات غري رمسية مع املدير أن RRB16-3/6إن الوثيقة  سرتيليتسالسيد قال   9.9
. ومع ذلك، يف الفقرة األخرية من الوثيقة، تطلب إدارة إسرائيل ببساطة Xو Kaو Kuو Cتشمل النطاقات  AMS-CK-17Eالساتلية 

نتج اللجنة تست طاقات املعنية. فهل ينبغي أنيف اخلدمة بدون حتديد الن AMS-CK-17Eمتديد املهلة التنظيمية لوضع الشبكة الساتلية 
الظروف نتيجة حلالتني من حاالت  شرقاً  °17أن الطلب يشمل مجيع النطاقات؟ هل ينبغي منح متديدين فيما يتعلق +ملوقع املداري 

  ؟AMOS-6ومتديد آخر خبصوص الساتل  AMOS-5، متديد خبصوص الساتل القاهرة
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 Kaو Kuو C تتضمن النطاقات AMS-CK-17Eأن الشبكة الساتلية  )دائرة اخلدمات الفضائيةرئيس ( السيد هنريأكد   10.9
  .Ka. ويفهم أن الطلب ميكن أن يتعلق جبميع النطاقات ولكن +ألخص النطاق Xو

شبكة خمتلفة عن الشبكات اليت تناولتها اللجنة  AMS-CK-17E أن الشبكة الساتلية السيدة ويلسونالحظت   11.9
أن طلب التمديد املقدم من إدارة إسرائيل  RRB16-3/6على ذلك، يبدو من الفقرة الرابعة من الوثيقة  اعها السابق. وعالوةً اجتم يف

   غر+ً. °4يف اخلدمة. ومل يُقدم أي طلب فيما يتعلق +ملوقع املداري  Ka يتعلق فقط بوضع النطاق
إنه إىل جانب توضيح ما إذا كان الطلب املقدم من إسرائيل يتعلق  السيد ماجنتاوأيده يف ذلك  السيد بيسيقال   12.9

، سيكون من املفيد أن تفهم اللجنة العالقة بني  AMS-CK-17Eفقط أو جبميع نطاقات الشبكة الساتلية  Ka +لنطاق
الذي تعّرض له العطل ، وما إذا كان AMS-CK-17Eوالشبكة الساتلية  INTERSPUTNIKوالشبكة الساتلية  AMOS-17 الساتل

. واملهلة التنظيمية لوضع الشبكة AMS-CK-17Eفيما يتعلق +لشبكة الساتلية  ظروف قاهرةيشكل حالة  AMOS-5الساتل 
. ورمبا يُطلب من إدارة 2017وسيعقد االجتماع املقبل للجنة يف فرباير  2017مارس  28يف اخلدمة هي  AMS-CK-17E الساتلية

  فاصيل وميكن أن تبت اللجنة يف األمر يف اجتماعها املقبل.إسرائيل تقدمي مزيد من الت
االنتباه إىل الفقرة قبل األخرية من الوثيقة، اليت أشارت فيها إدارة إسرائيل إىل أن "موافقة  السيدة ويلسوناسرتعت   13.9

 AMS-CK-17E ة الساتليةيتعلق +لشبكاللجنة على طلبنا احلايل ضرورية لتفادي فقدان احلقوق التنظيمية لإلدارة اإلسرائيلية فيما 
شرقاً". واقرتحت أن متنح اللجنة  17°على منت الساتل البديل يف املوقع  ka والسماح ملشغل الساتل �دراج محولة `فعة يف النطاق

لنقاط ا فقط وأن ترتك لإلدارة طلب متديد للنطاقات األخرى إذا رغبت يف ذلك مع مراعاة Kaالتمديد املطلوب خبصوص النطاق 
  اليت أ}رها السيد بيسي.

 4°املداري  فيما يتعلق +ملوقع الظرف القاهريفي بوضوح +لشروط اليت حتدد  AMOS-6أن فقدان الساتل  السيد هوانأقر   14.9
شرقاً،  17°بعد فيما يتعلق ببطاقات التبليغ يف املوقع  49الحتياط الواجب مبوجب القرار . ونظرًا إىل عدم تقدمي معلومات اغر+ً 

وقال بيسي  واضحًا خبصوص املوقع املداري. وأيد وجهات النظر اليت أعرب عنها السيد الظروف القاهرةيكن استيفاء شروط  مل
  سرائيل.ستناد إىل مزيد من التفاصيل اليت جيب أن تقدمها إدارة إتتناول هذه املسألة يف اجتماعها املقبل +الاللجنة ينبغي أن   إن

 Ka لنطاقل مع ما قالته السيدة ويلسون بشأن طلب إدارة إسرائيل فيما يتعلق +لوضع يف اخلدمة السيد كويفاتفق   15.9
شرقاً. ومع ذلك، نظراً إىل التعليق الذي أدىل به السيد هنري (رئيس دائرة اخلدمات  17°يف املوقع  AMS-CK-17Eللشبكة الساتلية 

الفضائية)، فإنه ميكن أن يتفق مع السيد بيسي من حيث إرجاء اللجنة لقرارها �ذا الشأن إىل اجتماعها املقبل من أجل احلصول 
  على املزيد من التفاصيل من إدارة إسرائيل.

 إنه من املهم أن تقوم اللجنة بدراسة وحتليل الطلبات املتعلقة مبنح متديدات للمهل التنظيمية والتوصل إىل ادالسيد بن محقال   16.9
توافق يف اآلراء بشأن أي متديد. والشكوك اليت تساور أحد أعضاء اللجنة ميكن أن تؤدي إىل التوضيح +لنسبة للعديد من أعضائها. 

  لطلب املقدم من إدارة إسرائيل يف اجتماعها املقبل +الستناد إىل تفاصيل أخرى تقدمها اإلدارة.وسيكون من األفضل أن تناقش اللجنة ا
اخلطوات  وأ�ا تتخذ مجيع ظروفًا قاهرةإنه يبدو واضحًا أن إسرائيل تعرضت حلادثني يشكالن  السيد خريوفقال   17.9

املمكنة للحفاظ على ختصيصا�ا. وإذا كانت اللجنة سرتجئ املسألة إىل اجتماعها املقبل، عندئذ جيب أن حيدد أعضاء اللجنة 
  الذين يرغبون يف احلصول على مزيد من املعلومات التفاصيل الواجب توفريها.

ة لن يكون بدون تكلفة +لنسبة إىل إسرائيل. ويف الفقرة قبل األخري  على أن إرجاء قرار اللجنة السيدة ويلسونأكدت   18.9
من الوثيقة، ذكرت اإلدارة أن القرار "أمر ملح بوجه خاص كي يتمكن مشغل الساتل من املضي قدمًا فيما خيص مسألة جتميد 

من إدارة إسرائيل بوضع ختصيص جديد  شرقاً." ويتعلق الطلب املقدم 17°تصميم الساتل وتنفيذ مشروع استبدال الساتل يف املوقع 
 Ka يف اخلدمة (وليس �عادة وضع ختصيص يف اخلدمة). ومن بني نطاقات الرتدد املختلفة املذكورة يف الوثيقة، يعترب النطاق

  .AMS-CK-17Eالساتلية  التخصيص اجلديد الوحيد للشبكة
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، AMS-CK-17E  للشبكة الساتلية Ka  شأن ختصيص النطاقإنه ميكن أن يتفق مع السيدة ويلسون ب سرتيليتس السيدقال   19.9
+ستثناء مسألة قفز السواتل. ومع ذلك، سيكون من غري املقبول متديد املهلة التنظيمية املتعلقة بتخصيصات الرتدد يف النطاقات 

  كما اقرتحت إدارة إسرائيل يف الفقرة األخرية من الوثيقة.  AMS-CK-17Eاألخرى للشبكة الساتلية 
رداً على تعليقات أدلت �ا السيدة ويلسون والسيد خريوف إنه ميكن املضي قدماً يف النقاط املختلفة  السيد ماجنتاقال   20.9

  الالزم توضيحها ودراسات التصميم حىت ولو أخرت اللجنة قرارها ملدة ثالثة أشهر.
صيصات يمية البالغة سبعة أعوام فيما يتعلق بتخأن الفرتة التنظ )رئيس دائرة اخلدمات الفضائية( السيد هنريأوضح   21.9

. وما مل ترسل اإلدارة معلومات 2017مارس  28ستنتهي يف  AMS-CK-17Eللشبكة الساتلية  Xو Kaو Kuو Cالرتدد يف النطاقات 
وقد ركزت  .التبليغ واالحتياط الواجب ويكون لديها ساتل قادر على وضع التخصيصات يف اخلدمة، سيتم إلغاء بطاقات التبليغ

  .RRB16-3/6يف الوثيقة  Kaإدارة إسرائيل على النطاق 
 INTERSPUTNIK  يُقصد به إعادة وضع ختصيصات الشبكة الساتلية AMOS-17إىل أن الساتل  السيدة ويلسونأشارت   22.9

  يف اخلدمة. AMS-CK-17Eللشبكة الساتلية  Kaاخلدمة فضالً عن وضع ختصيصات النطاق   يف
 Ka يتعلق +لنطاق فيما على متديد املهلة التنظيميةمع تعليق السيدة ويلسون ولكنه قال إن املوافقة  سرتيليتس السيداتفق   23.9

ضع موقَعْني و استجابًة لطلب إسرائيل سيتعارض مع القرارات السابقة للجنة اليت رفضت اللجنة مبوجبها قبول استخدام ساتل واحد ل
  مداريني يف اخلدمة.

على أساس  Ka إن اللجنة ينبغي هلا يف هذه احلالة أن توافق على متديد املهلة التنظيمية املتعلقة +لنطاق إتولسيد اقال   24.9
 44B.11 . وإن استخدام ساتل واحد لوضع مواقع مدارية متعددة يف اخلدمة أمر شرعي شريطة االمتثال ألحكام الرقمظروف قاهرة

رتة متواصلة مد�ا لفيف املوقع املداري املبلغ عنه لديها القدرة على إرسال أو استقبال الرتدد املخصص أي نشر حمطة فضائية 
من أجل  احدةو  ظروف قاهرةاالستخدام املستقبلي احملتمل حلالة من جديد قلقه بشأن  إتوالسيد  أكد. ومع ذلك، يوماً  تسعني

  .واقع مداريةم لعدةالتنظيمية  املواعيد النهائيةالتماس متديد 
إنه يتعني على اللجنة أن تبحث كل حالة على حدة. ويف هذه احلالة تتعامل إسرائيل مع حادثني  السيد خريوفقال   25.9

قبل نقل  شرقاً  17°، وكانت صرحية بشأن استخدامها املزمع للساتل لوضع ختصيصا�ا يف اخلدمة يف املوقع ظروفًا قاهرةيشكالن 
وإصدار اللجنة لقرار سليب �ذا الشأن ميكن أن يشجع إدارات أخرى على أن تكون أكثر سرية  غر+ً. 4°الساتل إىل املوقع 

وأن تطلب املزيد من  Kaاملستقبل. وقال السيد خريوف إن اللجنة ينبغي أن توافق على التمديد التنظيمي فيما خيص النطاق  يف
  املقبل. املعلومات كأساس للنظر يف النطاقات األخرى يف اجتماعها

  والسيد خريوف. إتووجهات النظر اليت أعرب عنها السيد  السيدة ويلسونأيدت   26.9
املسألة  جمدداً أنه سيكون من األفضل طلب مزيد من املعلومات من أجل توضيح هذه والسيد ماجنتا السيد بيسيأكد   27.9

  و�جيل قرار اللجنة إىل اجتماعها املقبل.
  .AMOS-17  أن �خر اللجنة يف اختاذ قرار �ذا الشأن سيضر مبشروع الساتل والسيد خريوف ويلسونالسيدة اعتربت   28.9
استخدام نفس احملطة الفضائية لوضع ، أن "40اعترب، لدى اعتماد القرار  WRC-15أن املؤمتر  ليتسيالسيد سرت ذّكر   29.9

ة زمنية قصرية، مواقع مدارية خمتلفة يف اخلدمة يف غضون فرت ختصيصات ترددات لشبكات ساتلية مستقرة +لنسبة إىل األرض يف 
". ويف املاضي، أعرب العديد من فرادى األعضاء يف اللجنة عن يؤدي إىل عدم الكفاءة يف استعمال موارد الطيف/املدارات قد
 فرتة زمنية قصرية اخلدمة يف أي القائل �ن استخدام حمطة فضائية واحدة لوضع ختصيصات ترددات يف مواقع مدارية خمتلفة يفالر 
  هذا الرأي. WRC-15يكن اهلدف من اللوائح. ومل يناقض املؤمتر  مل
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مدعيًة  WRC-12 �ن اللجنة `قشت موضوع إساءة استخدام قفز السواتل مع بعض اإلدارات قبل املؤمتر إتوالسيد ذّكر   30.9
متر فرتة وحدد املؤ  WRC-12. وأعربت اللجنة عن قلقها يف املؤمتر أن التخصيصات ُوضعت يف اخلدمة بعد فرتة تبلغ بضعة أ�م فقط

  دنيا تبلغ تسعني يوماً.
. لظروف القاهرةاإن املؤمتر منح اللجنة الصالحية ملنع متديدات للمهل التنظيمية +الستناد إىل حالة  السيد بيسيقال   31.9

. وجيب أن تتوخى اللجنة احلذر عند دراسة إطار ظروف قاهرة ، يتعني على اللجنة أن تقبل بوجودKaوبغية منح متديد للنطاق 
، على أن تضع يف اعتبارها إمكانية طلب اإلدارة لتمديدات من أجل نطاقات أخرى أيضاً. ويتعني على الظروف القاهرةحجة 
  qمة.أن تقوم بذلك +الستناد إىل معلومات اختاذ القرار الصحيح وينبغي  دأن تتحمل املسؤولية عناللجنة 

عن �ييدهم اللتماس مزيد من املعلومات وإرجاء  السيد هوان والسيد ماجنتا والسيد كويف والسيد بن محادأعرب   32.9
  قرار اللجنة إىل اجتماعها املقبل.

  على أن تتوصل اللجنة إىل توافق يف اآلراء بشأن قرارها. سرتيليتس السيدوأكد   33.9
إن اللجنة إذا كانت ستطلب املزيد من املعلومات، فعليها أن حتدد بدقة املعلومات الناقصة. ودعت أعضاء  الرئيسةقالت   34.9

  الذي تطوع لتنسيق قائمة األسئلة. سرتيليتساللجنة الذين يرغبون يف ذلك إىل توجيه أسئلتهم إىل السيد 
بيسي  ماجنتا والسيد قرتحة اليت ساهم يف إعدادها السيديف وقت الحق القائمة التالية +ألسئلة امل سرتيليتسالسيد قدم   35.9

  وهو نفسه:
اليت طرأت  القاهرة  وفالظر نظرت اللجنة يف اجتماعها الثاين والسبعني يف التبليغ املقدم من إدارة االحتاد الروسي بشأن حالة   1"

متنح إدارة االحتاد   شرقاً وأسفرت عن فقدان كامل هلذا الساتل. وقررت اللجنة أن 17°يف املوقع املداري  AMOS-5فيما يتعلق +لساتل 
 INTERSPUTNIK-17E  اخلدمة للشبكات الساتلية  الروسي متديدًا لسنة واحدة للمهلة الزمنية إلعادة وضع ختصيصات الرتدد يف

؛ MHz 4 200-3 400/MHz 6 725-5 725لرتدد (نطاقات ا 2019  نوفمرب  21حىت  INTERSPUTNIK-17E-Bو INTERSPUTNIK-17E-CKو
؛ GHz 12,50-11,70/GHz 14,80-14,50؛ وGHz 12,75-12,50/GHz 14,5-13,75و GHz 11,70-11,45و GHz 11,20-10,95و
املخططني   غري kuو C  للنطاقنياملسألة املتعلقة +الستخدام املستقبلي   : هل تعترب إدارة إسرائيل أنالسؤال). GHz 18,10-17,30و
 شرقاً  17°املوقع املداري   يف AMOS-17  اخلدمة اإلذاعية الساتلية من جانب الساتل  املخطط يف ku  اخلدمة الثابتة الساتلية والنطاق  يف
  أُغلقت؟  قد
قبل  شرقاً  17°يف املوقع املداري  AMOS-6تود اللجنة أن تطلب إىل إسرائيل تقدمي الو}ئق اليت تؤكد خطط وضع الساتل   2

  املعلن. غر+ً  4°وضع هذا الساتل يف املوقع 
فإن فهم اللجنة هو أنه يف حالة مواصلة عمل . و+لتايل، Kaيف النطاق  AMOS-5مكررات للساتل  مل تكن هناك  3

من  Ka يف املدى AMS-CK-17Eحذف ختصيصات الرتدد للشبكة الساتلية ستُ شرقاً،  17°يف موقع مداري  AMOS-5 الساتل
  .2017مارس  28األساسي يف السجل 

  شرقاً؟  17°املوقع   يف الظروف القاهرة، أن يربر تطبيق غر+ً  4°املزمع تشغيله يف املوقع  AMOS-6كيف ميكن لفقدان الساتل   4
  ؟AMS-CK-17Eما هي النطاقات اليت جرى تنسيقها من أجل   5
  غر+ً؟ 4°هل ختطط إدارة إسرائيل لتعليق استخدام ختصيصات ترددات الشبكة الساتلية يف املوقع املداري   6
  يف اخلدمة؟ هل الساتل جاهز؟ إذا كان الرد بال، مىت سيكون جاهزاً؟ AMOS17Eما هو التاريخ احملدد لوضع الساتل   7
  بعمل املشغل؟ Kaِملَ ترتبط املوافقة على متديد النطاق   8

إن اللجنة ينبغي هلا أن تتأكد، عند استعراض األسئلة، من أ�ا ال متلك فعًال األجوبة  السيدة ويلسونقالت   36.9
 RRB16-3/6 التوضيحات اليت طُلبت هلا صلة +لقرار الذي جيب أن تتخذه. وأشارت إىل أنه للجنة معلومات متاحة يف الوثيقة وأن
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املقدمة إىل االجتماع السابق للجنة من إدارة االحتاد الروسي اليت تتصرف  RRB16-2/9يف الوثيقة  املقدمة من إدارة إسرائيل بل وأيضاً 
وقالت منتقلًة إىل قائمة األسئلة املقرتحة إن السؤال األول يتصل بنطاقات ترددات . INTERSPUTNIK اإلدارة املبلغة عنبوصفها 

ة إىل هذه املعلومات فيما يتعلق بقرارها يف القضية املعروضة عليها. . واللجنة ليست حباجINTERSPUTNIKالشبكات الساتلية 
صلة +ملوضوع  املعلن، له غر+ً  4°قبل نقله إىل املوقع املداري  شرقاً  17°املوقع يف  AMOS-6والسؤال الثاين بشأن خطط وضع الساتل 

. ويتعلق إلداراتأن تثق +ملعلومات املقدمة من اجنة يف ولكن إدارة إسرائيل سبق وأن ردت عليه، وتتمثل املمارسة اليت تتبعها الل
وتعرف اللجنة الرد فعًال. والسؤال الرابع يتعلق +لسؤال الثاين. واألسئلة اخلامسة والسادسة والثامنة  AMOS-5السؤال الثالث +لساتل 

  صلة هلا بقرار اللجنة والسؤال السابع غري واضح.  ال
إن بعض أعضاء اللجنة يرغبون يف احلصول على مزيد من املعلومات ومل يكن من ممارسات اللجنة  سرتيليتس السيدقال   37.9

حمضر  أبداً أن حتد من األسئلة اليت ميكن أن يثريها أعضاؤها. وسواء أُرسلت األسئلة إىل إدارة إسرائيل أو مل تُرسل، فإ�ا ستظهر يف
  االجتماع يف مجيع األحوال.

إن األجوبة على األسئلة الثالثة األوىل ستزود اللجنة مبعلومات إضافية مفيدة. ورمبا ميكن للمكتب  السيد بيسيقال   38.9
  يوفر أجوبة على أساس البيا`ت املتاحة و�مكان للجنة أن تنظر يف املسألة وترجئ قرارها إىل اجتماعها املقبل. أن

رأي  إدارة إسرائيل واضحة مبا يكفي يفثيقة املقدمة من إن الو  )رئيس دائرة اخلدمات الفضائية( السيد هنريقال   39.9
املكتب. وميكن للمكتب أن يقدم، إذا طُلب منه ذلك، ردوداً على مجيع األسئلة املثارة على الرغم من أن أعضاء اللجنة قد يريدون 

  معلومات أوىف من تلك املتوفرة حالياً.
 عنايةاألسئلة إىل  وجيهبتقائمة األسئلة أو اإلجراء املتعلق  بشأن اآلراء حتقيق توافق يف مل تتمكن منعقب املناقشة اليت   40.9

ضاء اللجنة وحثت أع ظروف قاهرةمرة أخرى على أن الطلب املقدم من إسرائيل يستند إىل  السيدة ويلسون، أكدت إدارة إسرائيل
سيتسبب يف فشل إدارة إسرائيل  AMOS-6على النظر يف الشروط األربعة اليت جيب استيفاؤها. ويف رأيها، فإن فقدان الساتل 

 صلة سببية فعلية بني احلدث. ومن مث، اسُتويف الشرط الرابع (Kaيف اخلدمة يف النطاق  AMS-CK-17Eوضع الشبكة الساتلية  يف
. و+لتايل، شرقاً  17°يف املوقع  Kaيف اخلدمة يف النطاق ولكن فيما يتعلق فقط حبالة وضع ختصيصات الرتدد  )+اللتزاموفاء الوعدم 

 AMS-CK-17E  خبصوص الشبكة الساتلية قاهرة  ظروففإن التمديد الوحيد للمهلة التنظيمية الذي مسحت اللجنة مبنحه على أساس 
  .فقط Kaشرقاً يتعلق +لنطاق  17°املوقع  يف

  أن تستنتج اللجنة ما يلي:  الرئيسةاقرتحت   41.9
وأكدت اللجنة جمدداً . RRB16-3/6الوثيقة نظرت اللجنة بعناية شديدة يف الطلب املقدم من إدارة دولة إسرائيل والوارد يف "

ألسباب احملددة لكل د إىل اقرارات تتخذها اللجنة لتمديد املهلة التنظيمية للوضع يف اخلدمة لتخصيصات ترددات ستستن أي أن
وخلصت اللجنة إىل أن هذه احلالة تفي بشروط  .طلب مبا يتماشى مع قرارات وإرشادات املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية

اخلدمة  قررت اللجنة منح متديد ملدة ثالث سنوات للمهلة التنظيمية للوضع يفو . AMOS-6املرتبطة بفقدان الساتل  القاهرة الظروف
  ".مجيع جوانب الطلب مراعاةمع  Ka يف النطاق AMS-CK-17E لتخصيصات ترددات الشبكة الساتلية

  .على ذلك واتُفق  42.9

تبليغ مقدم من إدارة فرنسا بشأن طلب متديد املهلة التنظيمية لوضع ختصيصات الرتدد للشبكة   10
  )RRB16-3/10  (الوثيقة GHz 20/30املدى يف اخلدمة يف  F-SAT-N-E-70.5E الساتلية

اإلدارة الفرنسية  طلب )رئيس شعبة النشر والتسجيل للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائية(ما?س، السيد قّدم   1.10
يف اخلدمة  F-SAT-N-E-70.5E  بشأن متديد املهلة التنظيمية لوضع ختصيصات الرتدد للشبكة الساتلية RRB16-3/10الوارد يف الوثيقة 

، األمر الذي أرغم املشغل على إزالة الساتل من الشمسية لأللواحعطب الكامل الوذلك نتيجة  2019أغسطس  7إىل  Kaالنطاق   يف
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لوائح الراديو لتأكيد وضع من  44B.11 الرقم  املنصوص عليها يفأ�م فقط من انتهاء مدة التسعني يومًا  9قبل مداره �ائيًا وذلك 
  .التخصيصات يف اخلدمة

وضع إن املوعد النهائي ل السيدة ويلسونردًا على تساؤل من  )رئيس دائرة اخلدمات الفضائية( السيد هنريقال   2.10
  املعنية. Kaفيما يتعلق بتخصيصات النطاق  2016مايو  28هو يف اخلدمة  F-SAT-N-E-70.5E الشبكة

 ظروف قاهرةىل ، طلباً مسوَّغاً يستند إإن الوثيقة املعروضة على االجتماع تتضمن، حسب فهمه سرتيليتس السيدقال   3.10
من أجل متديد فرتة زمنية تنظيمية، مييل إىل املوافقة عليه. ومع ذلك، فالساتل املعين هو ساتل قدمي انتقل مرارًا وتكرارًا من موقع 

آخر، سأل  ع إىلمداري إىل آخر ويبدو أنه توقف عن العمل يف �اية املطاف بشكل طبيعي. ونظرًا إىل نقل الساتل من موق
  املكتب عما إذا كانت احلزم تقابل بطاقات التبليغ اليت يتم تعليق استخدامها. سرتيليتس السيد
إنه على الرغم من أن احلزم ُشكلت مسبقاً من أجل التشغيل األمثل  )رئيس دائرة اخلدمات الفضائية( السيد هنريقال   4.10

يف مواقع معينة، تسمح التكنولوجيا اخلاصة �ا �عادة تشكيلها الستخدامها يف مواقع مدارية أخرى. ومن مث، ميكن افرتاض أن 
يف اخلدمة كان قادراً على  F-SAT-N-E-70.5Eالذي جيري استخدامه لوضع ختصيصات الشبكة الساتلية  EUTELSAT 70Dالساتل 

  تغطية مناطق اخلدمة الواردة يف بطاقة التبليغ.
، 2016  مايو  28  إنه يبدو أن التخصيصات املعنية ُوضعت يف اخلدمة قبل املوعد النهائي ذي الصلة أال وهو السيد بيسيقال   5.10

اسُتوفيت.  روف القاهرةالظني يوماً. ويبدو كذلك أن شروط بيد أن الساتل املستخدم تعطل خالل فرتة الوضع يف اخلدمة البالغة تسع
  و+لتايل، ال يرى أي سبب لعدم منح التمديد املطلوب البالغ ثالث سنوات.

. القاهرة لظروفاإنه ال يرى أيضاً أي سبب لعدم املوافقة على طلب اإلدارة الفرنسية الذي يفي بشروط  السيد خريوفقال   6.10
إعداد قاعدة إجرائية لتغطية مثل هذه احلاالت اليت على الرغم من أ�ا `درة ميكن أن تنطوي على إساءة وقد تنظر اللجنة يف 

استعمال. وسيكون من املفيد أن تتوفر لإلدارات واملشغلني مبادئ توجيهية بشأن مدى إمكانية نقل السواتل من موقع إىل آخر 
  واستمرار اعتبارها تعمل بفعالية.

. قاهرة روفظإن �مكانه، استنادًا إىل احلجج اليت قدمتها فرنسا، أن يوافق على الطلب على أساس  كويفالسيد  قال   7.10
  عن العمر املتوقع للساتل املعين.ومع ذلك تساءل 

  به.ميكن التنبؤ   لذي يبدو أنه ينطوي على تعطّل الإنه يؤيد كذلك املوافقة على طلب اإلدارة الفرنسية ا السيد ماجنتاقال   8.10
  عاماً غري قابل للتنبؤ متاماً. 14إ�ا تكافح من أجل قبول أن تعطل ساتل عمره  السيدة ويلسونقالت   9.10

سنة على األقل. وعند وقوع أعطال،  15إنه ميكن توقع، حسب جتربته، حفاظ الساتل على موقعه خالل  املديرقال   10.10
شهد أبدًا وقوع وما شابه ذلك. ومل يالرتانزستورات تكون عادة أعطال معدات يُتوقع هلا بدائل احتياطية، منها على سبيل املثال 

  .هعطل لأللواح الشمسية بشكل qم، وهو ما يصفه بعطل يف النظام عوضاً عن عطل يف املعدات األمر الذي ال ميكن تصحيح
إنه يشاطر شواغل السيدة ويلسون ولكنه وجد تعليقات املدير مفيدة. ومع ذلك، جيب أن تكون  السيد تريانقال   11.10

  ى ذلك.عل السيدة ويلسونبدون حتفظ. ووافقت  للظروف القاهرةاللجنة حريصة على عدم قبول عطل املعدات كأساس 
مبراقبته  يدة أيضًا. ومن خالل جتربته اخلاصة، فإن فرتة حياة الساتل تتعلقإنه وجد توضيحات املدير مف السيد ماجنتاقال   12.10

وإدارته أكثر مما تتعلق مبعداته أو بعمره، فعلى سبيل املثال، تعترب أحداث النيزك حامسة أكثر بكثري من أحداث املعدات. والطلب 
إنه يؤكد رأيه املتمثل لتايل فو+ ظروف قاهرةوجود  ارالعتباملقدم من فرنسا يفي بوضوح جبميع الشروط اليت ينبغي استيفاؤها 

  توافق اللجنة على الطلب. أن يف
إن السيدة ويلسون والسيد تريان أ}را نقاطًا مثرية لالهتمام، وأشار إىل أن لوائح الراديو تشمل  سرتيليتسالسيد قال   13.10

بوضوح تدمري الساتل قبل الوضع يف اخلدمة. ومع ذلك، التزمت اإلدارة الفرنسية �حكام لوائح الراديو التزامًا qماً، وتفي حالتها 
لها  املدار ويعمل يف املوقع املعين كما أن فرنسا مل تسع إىل إخفاء حقيقة أن سات، إذ يوجد بوضوح ساتل يفالظروف القاهرةبشروط 
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 ينبغي أن يكون للوضع يف اخلدمة. ورمبا جيب التفكري يف املدة اليت مدة التسعني يوماً املطلوبة استيفاءقد تعطل قبل تسعة أ�م من 
دًال من مع ذلك، فاألمر مرتوك للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ب؛ و الظروف القاهرةفيها الساتل يف املدار لكي ينطبق مفهوم 

ل املثارة، أعرب عن يدرك الشواغ سرتيليتساللجنة الختاذ قرار بشأن الفرتات ذات الصلة. ويف هذه احلالة، على الرغم من أن السيد 
  لجنة أن توافق على طلب اإلدارة الفرنسية.ارتياحه لكون تدمري الساتل مشموًال �حكام لوائح الراديو و+لتايل ميكن ل

إن اإلدارة الفرنسية، إذا كانت قد سعت إىل إخفاء حقيقة تعطل  )رئيس دائرة اخلدمات الفضائية( السيد هنريقال   14.10
ساؤل. ومع تساتلها قبل تسعة أ�م من استيفاء مدة التسعني يومًا املطلوبة للوضع يف اخلدمة، سيدفع تتبع الساتل املكتب إىل ال

بكفاءة qمة عند بدء التشغيل  كان يعمل  EUTELSAT 70Dذلك أكد أنه استنادًا إىل املعلومات املتاحة لديه، فإن الساتل 
 لعطل qم لأللواح . وال يعلم إال حبالتني أخرينيشرقاً وميكن افرتاض أنه مل يصل إىل �اية عمره التشغيلي �ي وسيلة 70,5°املوقع  يف

   املاضي، على األقل فيما يتعلق +لسواتل التجارية.الشمسية يف
ضوء  يف وذلك ظروف قاهرةعلى طلب اإلدارة الفرنسية على أساس إ�ا ميكن أن توافق  السيدة ويلسونقالت   15.10

  .)رئيس دائرة اخلدمات الفضائيةالتوضيحات اليت قدمها املدير والسيد هنري (
  أن تستنتج اللجنة ما يلي:  الرئيسةاقرتحت   16.10

بشأن طلب متديد املهلة التنظيمية لوضع  RRB16-3/10 نظرت اللجنة يف التبليغ املقدم من إدارة فرنسا والوارد يف الوثيقة"
وأكدت اللجنة جمدداً أن أي قرارات . GHz 20/30املدى يف اخلدمة يف  F-SAT-N-E-70.5E ختصيصات الرتدد للشبكة الساتلية

ددة لكل طلب إىل األسباب احملاللجنة لتمديد املهلة التنظيمية للوضع يف اخلدمة لتخصيصات ترددات ستستند  تتخذها
 الظروف القاهرةوخلصت اللجنة إىل أن احلالة تفي بشروط  .يتماشى مع قرارات وإرشادات املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  مبا

 .ألي ساتل أمر يندر حدوثه إىل حد كبري، وهو ما أكده املكتب لأللواح الشمسيةالكامل  لوأشارت بوجه خاص إىل أن العط
 F-SAT-N-E-70.5E  قررت اللجنة منح متديد للمهلة التنظيمية للوضع يف اخلدمة لتخصيصات ترددات الشبكة الساتليةو 

  ."نب الطلبجوا مراعاة مجيعمع  2019أغسطس  7حىت  GHz 19,878-19,7/GHz 29,678-29,5  النطاقني  يف
  .على ذلك واتُفق  17.10
إ�ا على الرغم من أ�ا ميكن أن تدعم بسهولة القرار الذي اختذته اللجنة بشأن هذه القضية،  السيدة ويلسونقالت   18.10

اليت تشمل  ظروف القاهرةالفإ�ا ال تود أن يشكل هذا القرار سابقة يف تفحص احلاالت املقبلة املتعلقة بطلبات التمديد على أساس 
  قدمية. سواتل

إنه يفهم شواغل السيدة ويلسون ولكنه الحظ أنه سيكون من الصعب وضع أحكام تنظيمية  سرتيليتسالسيد قال   19.10
ملعاجلة هذه املسألة علمًا أن أعمار السواتل ميكن أن ختتلف اعتمادًا على عوامل متعددة، وما كان يعترب منذ بضعة أعوام عمراً 

  ل ما قد يبدو اآلن قصرياً. عاد�ً لسات

 MHz 6 420,5-3 702 النطاق طلب إصدار قرار من جلنة لوائح الراديو إللغاء ختصيصات الرتددات يف  11
  )RRB16-3/5  (الوثيقة من لوائح الراديو 6.13  مبوجب الرقم NIGCOMSAT-1R للشبكة الساتلية

لب املدير الوارد ط )الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائية رئيس شعبة النشر والتسجيل للخدمات(السيد ما?س قدم   1.11
  .RRB16-3/5يف الوثيقة 

  :اللجنة على أن ختتتم املسألة على النحو التايل وافقت  2.11
للشبكة  MHz 6 420,5-3 702 حبثت اللجنة الطلب املقدم من املكتب �صدار قرار إللغاء ختصيصات الرتددات يف النطاق"

طبق اللجنة أن املكتب  واعتربت. RRB16-3/5الوثيقة من لوائح الراديو والوارد يف  6.13مبوجب الرقم  NIGCOMSAT-1R الساتلية
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 MHz 6 420,5-3 702  النطاق  األحكام ذات الصلة من لوائح الراديو على النحو الصحيح ووافقت على إلغاء ختصيصات الرتددات يف
  ".من لوائح الراديو 6.13لرقم مبوجب ا NIGCOMSAT-1R للشبكة الساتلية

تبليغ مقدم من إدارة �بوا غينيا اجلديدة تطلب فيه إصدار قرار من جلنة لوائح الراديو إلعادة إدراج   12
  )RRB16-3/7  (الوثيقة AFRISAT 3W-PKUالساتلية وبطاقات التبليغ عن الشبكة  B اجلزء

 معرض تقدميه لطلب يف )للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائيةرئيس شعبة التبليغ واخلطط ( السيد وانغأشار   1.12
املوجهة  2016 سبتمرب 23إىل تفاصيل القضية اليت ُعرضت أيضاً يف الرسالة املؤرخة  RRB16-3/7+بوا غينيا اجلديدة الوارد يف الوثيقة 

وبطاقة التبليغ عن  B يدة يف طلبها بشأن إعادة إدراج اجلزءمن إدارة +بوا غينيا اجلديدة إىل مدير املكتب. واستندت +بوا غينيا اجلد
وبتحديد أكثر، إن وأشارت إىل ما يلي " 30Bمن التذييل  6.6إىل التزامها �حكام الفقرة  AFRISAT 3W-PKUالشبكة الساتلية 

، وهو الشرط الوحيد الذي يفرضه هذا B30 من التذييل 6.6موافقة اإلدارات املتأثرة مبوجب الرقم  التمستإدارة +بوا غينيا اجلديدة 
جرائية أي حكم القواعد اإل احلكم من أحكام لوائح الراديو الصادرة عن االحتاد الدويل لالتصاالت. فال يوجد يف لوائح الراديو أو يف

كتب لألحكام امل" وخيتلف فهم املكتب إذا مل ترّد إحدى اإلدارات. عمل ينص على أن املوافقات مطلوبة صراحًة أو على كيفية
النهج على مر السنني  صرحية وطُبق هذا 6.6 مبوجب الرقماملعنية عن فهم +بوا غينيا اجلديدة: جيب أن تكون موافقة اإلدارات املتأثرة 

يف  ذلكأثبتت  التذييل. وقد أدخلتها املؤمترات املختلفة على هذاعلى الرغم من التغريات العديدة اليت ، 30Bيف إطار تنفيذ التذييل 
التابع  5Bوخاصة الو}ئق الصادرة عن فريق العمل  30B اليت تتناول املبادئ املرتبطة بتنفيذ التذييل WRC-07و}ئق املؤمتر الواقع 

. ومن مث، تتمثل املسألة األساسية اليت يتعني على اللجنة أن تعاجلها استجابًة للحالة املعروضة عليها اآلن يف WRC-07للمؤمتر 
 صرحية أم ال.جيب أن تكون  6.6إذا كانت موافقة اإلدارات املتأثرة مبوجب الفقرة  حتديد ما

 تعليقات تفيد �ن �ج +بوا غينيا اجلديدة بشأن تنفيذ األحكام املعنية يبدو أنه ينطوي على افرتاض إتوالسيد أبدى   2.12
رة دائمة وقد أشهر. وتثري مسألة املوافقة الضمنية مشاكل بصو  موافقة ضمنية +الستناد إىل عدم رد اإلدارات املتأثرة يف غضون أربعة

 إتو هي "التماس" اليت أ}رت التساؤل الذي وجهه السيد 6.6. والكلمة الرئيسية يف الفقرة WRC-15نوقشت +ستفاضة يف املؤمتر 
 185)( اننيالبلدان املائة ومخسة ومث إىل املكتب ملعرفة ما إذا كانت +بوا غينيا اجلديدة قد سعت جبد إىل احلصول على موافقة

  واملناطق اجلغرافية املدرجة يف منطقة اخلدمة لشبكتها أم ال.
ل إن املسألة معقدة للغاية، إذ تنطوي على الفرق بني التماس املوافقة واحلصول عليها صراحة +لفع سرتيليتسالسيد قال   3.12

 . وتتأثر حقوق اإلدارات بشكل مباشرRRB16-3/3) هذا االجتماع (الوثيقة من تقرير املدير إىل 6على النحو املبني يف الفقرة 
أدرجت أراضي إدارة ما يف منطقة اخلدمة يف حالة عدم الرد، وإذا ما اسُتبعدت أراضي إدارة ما من منطقة اخلدمة يف حالة   ما إذا

  .1.13 لرقمغينيا اجلديدة للمساعدة اليت طلبتها مبوجب ا. وتساءل كذلك عن السبب يف عدم تلقي إدارة +بوا عدم الرد على السواء
على األسئلة  رداً  )رئيس شعبة التبليغ واخلطط للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائية(وانغ السيد قال   4.12

يتعلق  تها. وفيمااللتماس موافق 6.6املطروحة، إن +بوا غينيا اجلديدة وجهت مراسالت إىل إدارات كثرية حمددة مبوجب الفقرة 
 13.6-15.6 +ملساعدة، قال إن املكتب فهم، عند التماس +بوا غينيا اجلديدة مساعدته يف البداية، أن الطلب ُقدم مبوجب الفقرات

. ومل تشر +بوا 6.6 ، ورّد املكتب �ن املساعدة مبوجب هذه األحكام ال تنطبق على التماس املوافقة مبوجب الفقرة30B من التذييل
ددة ثر ذلك تقدمي قائمة +إلدارات احملوا غينيا اجلديدة على إإال بعد ذلك حيث طلب املكتب من +ب 1.13غينيا اجلديدة إىل الفقرة 

واليت مل تستجب لطلب احلصول على املوافقة. وذّكر املكتب +بوا غينيا اجلديدة كذلك +إلدارات التسع عشرة  6.6مبوجب الفقرة 
. AP30B/A6A/154دراج أراضيها يف منطقة اخلدمة املتعلقة بشبكتها استناداً إىل تعليقا�ا بشأن القسم اخلاص اليت اعرتضت على إ

وشدد على القيام بتمييز عام بني املوافقة املتصلة +لتداخل من جهة لتحديد أّي من املوافقات الضمنية أو الصرحية ميكن تطبيقها 
  اخلدمة من جهة أخرى، والذي تكون املوافقة الصرحية مطلوبة بشأنه.  واملوافقة املتصلة +إلدراج يف منطقة

إنه يتفّهم حالة +بوا غينيا اجلديدة وإنه من املنطقي عدم التشجيع على التقاعس من جانب  السيد خريوفقال   5.12
اإلدارات اليت ينبغي أن تراقب التبليغات بشأن مناطق اخلدمة. ومع ذلك، يتعني االلتزام �حكام لوائح الراديو ووفقًا لقراءته 
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حلالة ا  ، جيب احلصول على املوافقة من اإلدارات املتأثرة يف17.6لفقرة وخصوصاً ا 30Bمن التذييل  6لألحكام املختلفة من املادة 
يكون من املفيد عرض هذه املسألة على املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية للنظر فيها؛ ولكن ال ميكن للجنة،   قيد النظر. وقد

  توافق على الطلب.  الظروف الراهنة، أن  يف
إن املسألة قيد النظر تنطوي على حقوق اإلدارات وواجبا�ا على السواء. وميكن لإلدارات أن تطلب  إتوالسيد قال   6.12

أن تلتمس موافقة صرحية من اإلدارات املتأثرة حىت ولو كان عددها أكثر  6.6املساعدة من املكتب ولكن من واجبها مبوجب الفقرة 
شكل دليًال للوفاء �ذا الواجب. ولذلك، ال ميكن أن يوافق على طلب +بوا من مائة إدارة. وجمرد طلب املساعدة من املكتب ال ي

  غينيا اجلديدة.
، ميكن 6 إنه يتفّهم أيضًا حالة +بوا غينيا اجلديدة. ولكن، وفقًا لقراءته لألحكام املختلفة من املادة السيد بيسيقال   7.12

. 6.6 ولكن ليس خبصوص الفقرة 5.6خبصوص الفقرة  17.6إلدارة ما أن تطلب املساعدة بشأن بطاقات التبليغ املقدمة مبوجب الفقرة 
فهم  وعالوة على ذلك، ال يكفي أن تقوم إحدى اإلدارات مبجرد طلب املوافقة بل جيب أن حتصل على هذه املوافقة فعًال. وهذا هو

  إىل يومنا هذا. وال ميكنه أيضاً أن يوافق على طلب +بوا غينيا اجلديدة. 30Bالتصاالت الراديوية بشأن تنفيذ التذييل ا�تمع الدويل ل
بيق أنه ينبغي للجنة، بدًال من الرتكيز على طلب +بوا غينيا اجلديدة، أن تركز على توضيح تط سرتيليتسالسيد الحظ   8.12

الواقع،  . ويفRRB16-3/3يف حالة عدم الرد على النحو املطلوب من املكتب يف الوثيقة  30Bمن التذييل  19.6و 6.6الفقرتني 
ليست +بوا غينيا اجلديدة الطرف الوحيد الذي صادف املشكلة املطروحة: إذ سريحب العديد من املشغلني من دون شك 

انت +بوا رد أي ممارسة للمكتب يف و}ئق أخرى. وك+لتوضيحات املطلوبة. وال توجد أي قاعدة إجرائية بشأن هذه املسألة كما ال ت
، حيث جلأ املكتب على إثر ذلك إىل 1.13غينيا اجلديدة حمقة متامًا يف طلب املساعدة من املكتب بشأن املسألة مبوجب الفقرة 

أم جيب التماسها واحلصول  6.6اللجنة من أجل التوضيح. وينبغي للجنة أن تنظر فيما إذا كان جيب التماس املوافقة مبوجب الفقرة 
  عليها على السواء.

إال توضيح  . ومع ذلك، ال ميكن للجنةسرتيليتسالتعليقات اليت أدىل �ا السيد خريوف والسيد  السيد ماجنتاأيد   9.12
سداء املشورة إىل إ املسألة، من خالل تفسري أو أكثر من التفسريات احملتملة وتقدمي استنتاجا�ا إىل املؤمتر الختاذ قرار أو من خالل

املكتب لكي يطلب إىل املؤمتر توضيح األمور. وال ميكن للجنة أن تتخذ قرارًا بشأن املسألة يف حد ذا�ا. وعلى الرغم من إبطال 
للنهج الذي اعتمدته +بوا غينيا اجلديدة على ما يبدو، ال ميكن العثور يف لوائح الراديو على عواقب إخفاق  17.6و 8.6 الفقرتني

  .6.6إحدى اإلدارات يف احلصول على املوافقة مبوجب الفقرة 
، على 5B وافق، استناداً إىل عمل فريق عمله WRC-07إن املؤمتر  )رئيس دائرة اخلدمات الفضائية( السيد هنريقال   10.12

حقيقة  سابقًا يفاحلني، و احلصول على موافقة صرحية فيما يتعلق +إلدراج يف منطقة اخلدمة. وطبق املكتب هذا النهج منذ ذلك 
بشكل واضح بني  WRC-15األمر. وفيما خيص األمور املتعلقة بتقدمي املساعدة إىل اإلدارات يف حالة عدم الرد، مّيز املؤمتر 

 بميكن لإلدارة املبلِّغة، يف حاالت عدم الرد خبصوص التنسيق استنادًا إىل اعتبارات تقنية، أن تطل حبيث إنه 6.6و 5.6 الفقرتني
ذين احلكمني يف حاالت عدم الرد على ن تطلب املساعدة مبوجب هبينما ال ميكنها أ 15.6و 13.6املساعدة مبوجب الفقرتني 

اليت  30B الطلبات املتعلقة +إلدراج يف منطقة اخلدمة. ونظراً إىل بطاقات التبليغ املتعددة بشأن إدراج نظام إضايف مبوجب التذييل
ولكن ال تستجيب إلجراء التماس املوافقة، فإن هذه املسألة  6.6املتزايد لإلدارات احملددة مبوجب الفقرة يعاجلها املكتب والعدد 

  ميكن أن ختضع ملزيد من البحث.
، مبا يف ذلك +ملقارنة مع األحكام 5.6-8.6، بعد إدالء مزيد من التعليقات بشأن تطبيق الفقرات سرتيليتسالسيد قال   11.12

ال ميكن اعتبارها كقرار ملؤمتر عاملي  WRC-15التابع للمؤمتر  5B، إن أي نواتج صادرة عن فريق العمل 30Aييل الواردة يف التذ
لالتصاالت الراديوية ما مل ُتدرج يف الو}ئق اخلتامية للمؤمتر. ومن الواضح أن هناك ثغرة جيب ملؤها علماً أن حقوق اإلدارات تتأثر. 

  ائية �ذا الشأن. وُوجهت دعوة إىل وضع قاعدة إجر 
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يف عدم وجود موافقة صرحية من إحدى اإلدارات، جيب  حبيث إنهواضحة متاماً يف رأيه  6.6إن الفقرة  السيد بيسيقال   12.12
رمبا ينبغي النظر هذا احلكم. و استبعاد أراضيها من منطقة اخلدمة املعنية؛ وال ميكن للجنة أن تعتمد قاعدة إجرائية تُغّري تطبيق 

  .16.6ضرورة وضع قاعدة إجرائية بشأن الفقرة  يف
واضحة وأن ضرورة "التماس إدارة مبلِّغة املوافقة واحلصول عليها" على السواء مبوجب  6.6أن الفقرة  السيد ماجنتااعترب   13.12

  .17.6و 16.6. ورمبا تدعو احلاجة إىل وضع قاعدة إجرائية بشأن الفقرتني 8.6هذا احلكم مؤكدة يف الفقرة 
فهمها   يفإنه على الرغم من تعليقات املتحدثني السابقني، من اجللي أن اإلدارات مل تكن واضحة  سرتيليتسالسيد قال   14.12
 5.6 تنيالفحص مبوجب الفقر بوجه خاص إىل أنه عقب  8.6وتشري الفقرة شأ�ا يف ذلك شأن العديد من املشغلني.  6.6للفقرة 

احلصول عليها من و وافقة التماس املمسرتعيًا انتباهها إىل شرط ، إىل اإلدارة رسالة فاكسعلى الفور برقية أو املكتب ، يرسل 6.6و
شرط  ومع ذلك، وحسب فهمه، فإن .7.6، الذي نشر مبوجب الفقرة (BR IFIC)تلك اإلدارات احملددة يف القسم اخلاص من النشرة 

فقط. وللمكتب تفسري خمتلف  6.6، وينطبق التماس املوافقة على الفقرة 5.6ى الفقرة التماس املوافقة واحلصول عليها ينطبق فقط عل
  األمور يف إطار قاعدة إجرائية.هذه و+لتايل، سيكون من املستحسن توضيح  �ذا الشأن.

املكتب  قواقرتحت أن يكون أفضل سبيل للمضي قدماً �كيد تطبي السيد كويف والسيد خريوفما قاله  الرئيسةأيدت   15.12
ألحكام لوائح الراديو بشكل سليم يف هذه املسألة وأن يُطلب إىل املكتب إعداد قاعدة إجرائية توضح أن عدم الرد مبوجب 

  اقرتحت أن تستنتج اللجنة ما يلي:يعين عدم املوافقة من جانب اإلدارة اليت ال تقوم +لرد. و  6.6 الفقرة
وبطاقات التبليغ  B �عادة إدراج اجلزء RRB16-3/7 +بوا غينيا اجلديدة والوارد يف الوثيقة نظرت اللجنة يف التبليغ املقدم من إدارة"

ورأت اللجنة أن املكتب طبق األحكام ذات الصلة من لوائح الراديو على النحو الصحيح . AFRISAT 3W-PKU عن الشبكة الساتلية
وملواجهة هذه املشكلة  .عن تعاطفها مع اإلدارات اليت تلتمس موافقة إدارات أخرى وال تتلقى أي ردود على رسائلها أعربتولكنها 

، كلفت اللجنة املكتب �عداد مشروع قاعدة إجرائية جديدة على أساس أن عدم 30Bمن التذييل  6من املادة  6.6وتطبيق الرقم 
كما كلفت اللجنة املكتب بتعميم مشروع القاعدة  .سيعين عدم املوافقة 6.6الرقم  ورود ردود على الطلبات اليت تقدم مبوجب

وقررت اللجنة كذلك عدم املوافقة على الطلب  .اإلجرائية على اإلدارات لكي يتم النظر فيه يف االجتماع الرابع والسبعني للجنة
 ".املقدم من إدارة +بوا غينيا اجلديدة

  .على ذلك واتُفق  16.12

) B1FR  ة اإلرسالحزم( F-SAT-N5 بليغ مقدم من إدارة قطر بشأن تفحص الشبكات الساتليةت  13
  )RRB16-3/DELAYED/1-3و RRB16-3/8(الوثيقتان 

 )رئيس شعبة النشر والتسجيل للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائية(السيد ما?س قدم   1.13
(حزمة  F-SAT-N5 املقدمتني من إدارة قطر بشأن تفحص الشبكات الساتليةRRB16-3/DELAYED/1 و RRB16-3/8 الوثيقتني

املقدمة من إدارة فرنسا ردًا على هاتني الوثيقتني،  RRB16-3/DELAYED/2)، والوثيقة B1FRاإلرسال 
اتلية لشبكات الساملقدمة من إدارة قطر ردًا على الوثيقة املقدمة من فرنسا. وتتعلق املسألة + RRB16-3/DELAYED/3 والوثيقة

. وتفحصت إدارة قطر البيا`ت WRC-15املقدمة من إدارة فرنسا يف التوزيع اجلديد للخدمة الثابتة الساتلية الذي وافق عليه املؤمتر 
، اليت أسفرت عن نتائج غري مؤاتية. بيد أنه عند نشر GIBC+ستخدام أداة الربجمية  B1FR"كما وردت" بشأن حزمة اإلرسال 

، كانت النتائج مؤاتية. وطلبت إدارة قطر من اللجنة إلغاء تلك النتائج املؤاتية مشرية إىل BR IFIC 2823الشبكات رمسيًا يف النشرة 
qنتائج من إدارة س أن املكتب تلقى الاالخنفاض الكبري يف القدرة بني النتائج "كما وردت" والنتائج املنشورة. وأوضح السيد ما

، تلقى املكتب، قبل بدء فحصه الرمسي لبطاقات التبليغ، رسالة من فرنسا تشري 2015ديسمرب  7. ويف 2015نوفمرب  29فرنسا يف 
بدون  BR IFIC 2810وردت" يف النشرة  ، أqح املكتب البيا`ت "كما2016يناير  5إىل خطأ بشري يف البيا`ت املقدمة. ويف 

  .2016 يوليو 26 إدخال التصويب الذي قامت به فرنسا، وأرسلت إدارة قطر شكوى يف
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بدأت  إن الطلب املقدم من إدارة قطر مفاجئ، إذ إن البيا`ت "كما وردت" ليس هلا أي وضع تنظيمي. وقد املديرقال   2.13
كانت مبثابة وسيلة ب فيما يتعلق مبعاجلة بطاقات التبليغ و ممارسة إqحة البيا`ت "كما وردت" يف وقت كان هناك �خر كبري يف املكت

  تأشري املشاريع وتنبيه اإلدارات.ل
مشريًا إىل  )رئيس شعبة النشر والتسجيل للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائية(السيد ما?س أضاف   3.13

يومًا من استالمها، اعتمده  30مبوجبه �qحة طلبات التنسيق والتبليغ "كما وردت" يف غضون  املكتبالذي يقوم  55 القرار أن
شبكة وكان هناك �خري ملدة ثالث سنوات. ومت نسخ املعلومات  600 1يف وقت كان املكتب يتعامل مع  WRC-2000 املؤمتر

اً +لتحقق من صحة املعلومات وفحصها وُنشرت رمسي وإqحتها كما وردت أصًال ومل ميسسها املكتب. وقام املكتب فيما بعد
  إحدى النشرات اإلعالمية الدولية للرتددات وحاول املكتب أن يشرح هذه العملية إلدارة قطر. يف

مع ذلك، فاملسألة اليت . و بصفة دائمة عن ثقته يف التزام املدير واملكتب �حكام لوائح الراديو سرتيليتسالسيد أعرب   4.13
نطاقات إمكانية استخدام إدارات أخرى ل تقريباً العديد من اإلدارات  ، عرقلتWRC-15قطر حساسة. ومنذ انعقاد املؤمتر  أ}ر�ا

قشت اللجنةاليت أعيد تعيينها للخدمة الثابتة الساتلية. رتدد ال . يف نطاقات الرتدد هذه قبول بطاقات التبليغمسألة  +ستفاضة ̀و
  ن أكثر انفتاحاً إزاء الرسالة املوجهة من فرنسا اليت تشري إىل وجود خطأ.ومن املؤسف أن املكتب مل يك

تشري إىل املساعدة. وتساءل عما إذا   2016سبتمرب  22إىل أن الرسالة املوجهة من املكتب بتاريخ  السيد بيسيأشار   5.13
 تساءل كذلك عما إذا كانت البيا`ت اليتكانت إدارة فرنسا قد طلبت املساعدة وما إذا كان املكتب قد ساعد يف كشف اخلطأ. و 

من لوائح الراديو والقاعدة اإلجرائية املرتبطة به. وأخرياً، تساءل عن البيا`ت  16.21قدمتها فرنسا قد خضعت للفحص وفقاً للرقم 
فرنسا  املؤمتر وأنيصادف اليوم األخري من  2015نوفمرب  28اليت استخدمتها إدارة قطر من أجل حماكا�ا األوىل، مالحظًا أن 

  .2015ديسمرب  7أرسلت تعديًال يف 
يقدم  ملكتب ملأن ا )رئيس شعبة النشر والتسجيل للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائية(السيد ما?س أكد   6.13

النشرة  ليغ املصّوبة يفبطاقات التبشرت املساعدة إىل فرنسا، وأن الرسالة اليت حتدد اخلطأ أُرسلت طوعياً وتلقائياً من إدارة فرنسا. ونُ 
BR IFIC 2823  وردت".  على البيا`ت غري املصّوبة "كما وتلقت نتائج مؤاتية. وقامت إدارة قطر مبحاكا�ا األوىل 2016يوليو  5يف

الرمسي ولكنه ، حث املكتب خالله اإلدارة على انتظار النشر 2016وبدأ تبادل التعليقات بني إدارة قطر واملكتب يف شهر مايو 
الصادر عن ا�لس يسمح لإلدارات  482امتنع عن إظهار الرسالة املوجهة من فرنسا لقطر. وأشار السيد ماqس إىل أن املقرر 

املقرر مينح   هذا. و تكاليفالااللتزام بدفع رسوم اسرتداد يوماً من استالم بطاقة التبليغ، مع إلغاء  15بسحب بطاقة تبليغ يف غضون 
يوماً، وليس من النادر أن تستفيد اإلدارات من هذه  15املرونة ملراجعة بطاقات التبليغ اخلاصة �ا خالل الفرتة البالغة  اإلدارات

  املرونة لتصحيح األخطاء.
 ثنائي.  أن املراسالت بني إدارة ما واملكتب تُعامل سراً وعلى أساس )رئيس دائرة اخلدمات الفضائية( السيد هنريالحظ   7.13

  ويف حال أ}رت إدارة }لثة مسألة ما، يدعو املكتب تلك اإلدارة إىل االتصال +إلدارة املعنية.
يتعلق +لرسالة  وصاً فيمااجة إىل الشفافية، وخصبشأن احل والسيد بن محاد سرتيليتسالسيد تبعاً للتعليقات اليت أدىل �ا   8.13

 يفإنه ينبغي للمكتب أن يتيح الربيد اإللكرتوين املعين لكل عضو  الرئيسة، قالت 2015ديسمرب  7املوجهة من إدارة فرنسا بتاريخ 
  اللجنة يرغب يف االطالع عليه.

مشرية إىل الو}ئق املقدمة من إدارة قطر، إن نطاقات الرتدد احملددة غري ذات صلة +ملسألة  السيدة ويلسونقالت   9.13
ئج خمتلفة. شورة تؤدي إىل نتالبيا`ت "كما وردت" مث اشتكت من أن املعلومات املناملعروضة على اللجنة. واستخدمت إدارة قطر ا

  ة.اإلدار  وهي ليست مقتنعة بتأييد الطلب املقدم منعملية يتعذر فيها تصويب خطأ بشري  تصورميكنها  وال
تدرج  مل 2016 أغسطس 12بتاريخ عن السبب يف أن املعلومات الواردة يف الرسالة املوجهة من املكتب  إتوالسيد تساءل   10.13

  إىل أن تُعرض على اللجنة أبداً. يف الرد األول للمكتب على قطر. ورمبا مل تكن هذه املسألة حباجة
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إنه قد يكون هناك بعض سوء الفهم بني املكتب واإلدارة، مع انعدام الوضوح الذي نشأ عنه شعور  السيد بن محادقال   11.13
 ميكن العثور على طريقة لتجنب سوء الفهم هذا يف املستقبل. مبعاملة غري عادلة. ورمبا

لجنة من إدارة قطر، أن تنظر العما إذا كان ينبغي، يف غياب أي وضع تنظيمي للطلب املقدم  السيد كويفتساءل   12.13
  هذه املسألة على اإلطالق. يف

إىل أن إلغاء الشرط الذي يقضي �qحة البيا`ت "كما وردت" سيسمح بتوفري الوقت لإلدارات وللمكتب  املديرأشار   13.13
   يعد هناك أي تراكم يف األعمال.أيضاً، علماً أنه مل

إىل إمكانية جتنب حاالت سوء الفهم يف املستقبل �ضافة مالحظة توصي بعدم فحص  السيدة ويلسونأشارت   14.13
  املعلومات "كما وردت".

  أن تستنتج اللجنة ما يلي: الرئيسةاقرتحت   15.13
)، على النحو B1FR  (حزمة اإلرسال F-SAT-N5"نظرت اللجنة يف الطلب املقدم من إدارة دولة قطر بشأن تفحص الشبكات الساتلية 

 .RRB16-3/DELAYED/3و RRB16-3/DELAYED/2و RRB16-3/DELAYED/1  الو}ئق  ، ونظرت كذلك يفRRB16-3/8  الوارد يف الوثيقة
تلحظ اللجنة أي انتهاكات ألحكام لوائح الراديو يف إجراءات املكتب وأشارت إىل أن إدارة فرنسا قدمت املعلومات املصححة يف   ومل

ب وردت" ألغراض التفحص وكلفت املكت  إىل أنه ال يوصى �ن تستعمل اإلدارات املعلومات "كماالوقت املناسب. وأشارت اللجنة 
إدارة  قدم من. وبناًء على هذه االعتبارات، قررت اللجنة عدم املوافقة على الطلب املC Part SNL  قاعدة البيا`ت�ضافة هذا التنبيه إىل 

  دولة قطر."
  .على ذلك واتُفق  16.13

 تبليغ مقدم من إدارة لكسمربغ تطلب فيه إعادة النظر يف تفحص الشبكة الساتلية  14
LUX-30B-G4-19.2E  30من التذييل  8و 6مبوجب املادتنيB الوثيقة) RRB16-3/9(  

رض تقدميه للطلب )، يف معالفضائية/دائرة اخلدمات الفضائيةرئيس شعبة التبليغ واخلطط للخدمات (السيد وانغ   1.14
-RRB16  الوثيقة  الوارد يف LUX-30B-G4-19.2Eاملقدم من إدارة لكسمربغ من أجل إعادة النظر يف تفحص الشبكة الساتلية 

 2016مايو   24  رخةرسالتها املؤ   .أ يفC.11  حتت البند 3الوارد يف القسم  ، اسرتعى االنتباه إىل طلب إدارة لكسمربغ3/9
اجلدول املقدم. وعلى الرغم مما   بنقاط االختبار املبينة يف 8و 6لالستعاضة عن سبعة نقاط اختبار ُقدمت بداية مبوجب املادتني 

 RKGاجلدول، افرتض املكتب أن طلب لكسمربغ يتضمن خطأ مطبعيًا وأنه يتعلق يف الواقع حبزميت الوصلة الصاعدة   يظهر يف
، علمًا أنه اعترب أن نقاط االختبار السبعة اجلديدة يُفرتض أن ُتستخدم من أجل TCG)(وليس +حلزمة   TKG  والوصلة اهلابطة

منطقة اخلدمة ذا�ا للحزمتني املعنيتني (الوصلة الصاعدة والوصلة اهلابطة)، ونشر التغيري الذي طلبته لكسمربغ تبعًا لذلك يف 
قائلة  2016  يوليو  4رسالتها املؤرخة   . وردت لكسمربغ يف2016يونيو  21بتاريخ  2822  للرتددات رقم النشرة اإلعالمية الدولية

. ومع منطقة اخلدمة اجلديدة، ثالثة نقاط اختبار RKGإن تغيري نقاط االختبار يتعلق حبزمة اإلرسال فقط وليس حبزمة اإلرسال 
نقطة منها تقع   11حني أن   الصاعدة، تقع داخل منطقة اخلدمة يف فقط من بني نقاط االختبار األربع عشرة حلزمة الوصلة

، ينبغي أن يستبقي املكتب نقاط االختبار الثالث اليت RKGخارجها. ومع ذلك أصرت لكسمربغ على أنه فيما خيص احلزمة 
فرتة اح له علمًا أن الوهو اخليار الوحيد املت –تقع داخل منطقة اخلدمة وأن يتجاهل نقاط االختبار اإلحدى عشرة األخرى 

وأن يعاد النظر يف تفحص الشبكة الساتلية على هذا األساس. وتكمن  –سنوات توشك على االنتهاء   8التنظيمية البالغة 
مؤاتية ومبا  تفحص املكتب أدى، مع تغيري نقاط االختبار، إىل نتيجة غري  أن  الصعوبة األساسية اليت تنطوي عليها هذه احلالة يف

. تقوم �عادة التقدمي  سنوات �سبوعني، مل يكن �مكان لكسمربغ أن 8قبل انتهاء الفرتة التنظيمية البالغة   مل يُقدم إال B  أن اجلزء
استجابًة لعدم إبداء  لكسمربغ قدمت نقاط االختبار اجلديدة السبع  ، إنالسيد إتووقال السيد وانغ ردًا على تساؤالت من 

  راج يف منطقة اخلدمة األولية.بعض اإلدارات موافقتها على اإلد

https://www.itu.int/ITU-R/go/space/snl/en
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يتعني  عما إذا كان من املمكن إلدارة ما أن حتدد نقاط االختبار اليت يتعني تفحصها وتلك اليت ال إتوالسيد تساءل   2.14
  بد من تفحصها. تفحصها. ومن املؤكد أنه إذا مت حتديد نقاط االختبار، فال

إنه يتعني على اللجنة أن تتوخى احلذر فيما يتعلق +حلالة املعروضة عليها اآلن إذ تشمل شبكة حالية  السيد خريوفقال   3.14
  جاهزة للعمل. وتساءل عما إذا كان ينبغي أن تكون نقاط االختبار هي ذا�ا لكل من الوصلة الصاعدة والوصلة اهلابطة.

قاط االختبار )، إن نالفضائية/دائرة اخلدمات الفضائية رئيس شعبة التبليغ واخلطط للخدمات(السيد وانغ قال   4.14
جيب أن تكون +لضرورة هي نفسها علمًا أنه ال توجد أحكام راسخة بشأن هذه املسألة، ولكن إذا كانت منطقة اخلدمة  ال

يف "منطقة اخلدمة" ر نفسها +لنسبة حلزم خمتلفة، يشجع املدير اإلدارات على أن يكون لديها نفس نقاط االختبار. ويشري تع هي
عشرين نقطة اختبار على األكثر وبكفاف منطقة اخلدمة على سطح األرض أو حمددة إىل أ�ا حمددة مبجموعة من  4 التذييل يف

  ، تُنشئ +لتايل وصلة بني حجم وشكل منطقة اخلدمة ومواقع نقاط االختبار.بزاوية ارتفاع دنيا
نقاط  ، �ن2016 أبريل 25إخبار املكتب إدارة لكسمربغ، يف رسالته املؤرخة عن السبب يف عدم السيد خريوف تساءل   5.14

االختبار للوصلة الصاعدة تقع أيضاً خارج منطقة اخلدمة. ولو كان قد فعل ذلك، لكان للكسمربغ الوقت لالستجابة لفهم املكتب 
  لألمور ولكان �مكا�ا تقدمي نقاط اختبار جديدة إذا رغبت يف ذلك.

ال توجد صلة بني  )، إنهرئيس شعبة التبليغ واخلطط للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائية(السيد وانغ  قال  6.14
إىل تغيري  كسمربغل اضطرتقد وقوع نقطيت اختبار خارج منطقة اخلدمة للوصلة اهلابطة وتقدمي لكسمربغ لنقاط اختبار جديدة. و 

  �ذا الشأن.منطقة اخلدمة ألن اإلدارات األخرى مل تعط موافقتها 
لى تساؤل من ) ردًا عرئيس شعبة التبليغ واخلطط للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائية(السيد وانغ قال   7.14

تقع خارج أراضي البلدان األخرى احملددة نقطة اختبار من بني ا�موعة األولية من نقاط االختبار املقدمة،  11، إن إتوالسيد 
، 30B لإن اإلدارات ال ميكنها، حسب فهمه إلجراءات التذيي إتوالسيد منطقة اخلدمة اجلديدة و+لتايل ال يلزم تفحصها. وقال  يف

االختبار جيب  طأن تشري ببساطة إىل أ�ا ال ترغب يف تفحص نقاط االختبار إذا كان ذلك ال يناسبها. ومن املؤكد أن مجيع نقا
  أن ختضع للفحص.

 2015 نوفمرب 11أشهر تقريباً) انقضت بني تبليغ لكسمربغ يف  6إىل أن فرتة طويلة من الزمن ( سرتيليتسالسيد أشار   8.14
واستجابة املكتب لطلب التوضيحات، األمر الذي يتيح إلدارة لكسمربغ وقتًا قليًال لتصحيح الوضع. وتساءل عن السبب الذي 

املكتب ال يرد يف وقت أقرب. وهذا يقدم دليًال إضافياً على أن املكتب كان مثقًال +ألعباء. ورمبا كان من املمكن أن يكون جعل 
جل الرئيسي سيما وأنه يشمل شبكة تعمل حالياً. وجيب أن تربز اخلطط والس املكتب أكثر فائدة يف التعامل مع تبليغ لكسمربغ، وال

أن  لذات ولكنحل هذه القضية +إىل ليس فقط وجيب لقرار اللجنة بشأن القضية احلالية أن يسعى الوضع الفعلي يف الفضاء 
  .أخرى يف املستقبل مرةمشاكل مماثلة  يضمن أيضاً عدم نشوء

  إن احلالة املطروحة أمام اللجنة يبدو أ�ا تنطوي أساساً على مشكلة تواصل بني املكتب وإدارة لكسمربغ. السيد بيسيقال   9.14
مع السيد بيسي وقالت إن املشكلة األساسية تكمن كما أشار السيد وانغ (رئيس شعبة التبليغ واخلطط  ةالرئيساتفقت   10.14

رتة إدارة لكسمربغ مل يكن لديها الوقت الكايف لتصحيح الوضع احلايل خالل الفللخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائية) يف أن 
  الزمنية التنظيمية. ولذلك، قد يكون أحد احللول متديد الفرتة الزمنية التنظيمية وإن كان ذلك ال يندرج يف إطار سلطة اللجنة.

الصحيح  ل غريأن شبكة لكسمربغ �يت كنتيجة للعمإنه يرى أن النتيجة غري املؤاتية اليت صدرت بش السيد خريوفقال   11.14
. وقد يكون من املفيد أن تركز RKGللمكتب يف االفرتاضات اليت أسند إليها حسا+ته، وخاصة فيما يتعلق حبزمة الوصلة الصاعدة 

  اللجنة على هذا اجلانب يف سعيها حلل هذه املشكلة.
إىل أنه على الرغم من أن اللجنة ليس �مكا�ا متديد الفرتة الزمنية التنظيمية، جيوز السماح للكسمربغ  السيد كييبأشار   12.14

  �عادة تقدمي تعديلها مع استبقاء qريخ بطاقة التبليغ األولية.
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 17.6 الفقرة بإىل أن أحد احللول قد يتمثل يف أن ُيطلب إىل املكتب إعادة النظر يف تفحصه مبوج السيد بيسيأشار   13.14
  ، على أن ·خذ بعني االعتبار فقط نقاط االختبار يف البلدان وفقاً ملا جاء يف طلب لكسمربغ.30Bمن التذييل 

يكون له  كتب لن) إن املرئيس شعبة التبليغ واخلطط للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائية(السيد وانغ قال   14.14
لصلة حىت ولو أخذ يف االعتبار نقطة اختبار واحدة فقط مقدمة يف البداية من لكسمربغ. أي مشكلة يف إجراء احلسا+ت ذات ا

ومع ذلك نشأت مشاكل تتعلق +ملبدأ إذ ينبغي أن ميثل موقع نقاط االختبار وتوزيعها منطقة اخلدمة بشكل صحيح: من بني نقاط 
الواقع داخل أراضي  ني أنه لن تقع أي نقاط اختبار يف، يف حاالختبار األولية، ثالث نقاط اختبار فقط تقع داخل بلدان يف أورو+

راجعة النشر يف حال م إنهالعديد من البلدان يف الشرق األوسط وإفريقيا. ونشأت أيضًا مشاكل تتعلق حبجم العمل، من حيث 
إلشارة إىل ون من اجلدير اسيتعني على املكتب إعادة معاجلة مجيع الشبكات اليت عوجلت يف هذه األثناء. وقد يك Bاجلزء  يف
يدعما على  ميكن أن شرقاً  °19,2املوقع مدخلني آخرين لدى لكسمربغ يف القائمة والسجل األساسي الدويل للرتددات يف  أن

  األرجح تشغيل شبكة لكسمربغ قيد املناقشة.
مؤاتية   إن اللجنة ال ميكن أن توافق ببساطة على طلب لكسمربغ بتغيري نتيجة شبكتها من نتيجة غري السيد إتوقال   15.14

إىل نتيجة مؤاتية، علمًا أن هذا األمر سيفتح الباب أمام إساءة االستعمال. وستفرتض اإلدارات أنه �مكا�ا أن تطلب إىل 
تكون   ها. ورمباواقع على تقدمي نقاط االختبار اليت ترغب يف تفحصاملكتب عدم تفحص نقاط اختبار معّينة أو أن تقتصر يف ال

االعتبار +نتظار   ب +الستمرار يف أخذ الشبكة يفالطريقة الوحيدة للمضي قدمًا اتباع اقرتاح السيد كييب الذي يكلف املكت
 توضيح نقاط معّينة مع لكسمربغ.

لتنظيمية قيد املناقشة، طرحت لكسمربغ بعض احلجج املقنعة إنه على الرغم من اجلوانب ا سرتيليتسالسيد قال   16.14
 رسالتها مل �خذها اللجنة بعني االعتبار حقاً، تتصل على سبيل املثال �صدارات الربجمية اليت كان ينبغي تطبيقها على بطاقة يف

أخرى قابلة للتطبيق.  على مراعاة إصداراتتبليغها مبوجب القواعد اإلجرائية بشأن قبول استالم بطاقات التبليغ والعواقب املرتتبة 
وكان االستنتاج األساسي للكسمربغ أن يلتمس املكتب توضيحات بشأن نقاط االختبار خارج منطقة اخلدمة، ولو كان املكتب 

ملكتب اقد فعل ذلك، ما كان لنتيجة غري مؤاتية أن تصدر. واملشكلة األساسية األخرى اليت ووجهت هي الوقت املستغرق ملعاجلة 
لبطاقة التبليغ للكسمربغ، مما أسفر عن عدم كفاية الوقت إلجراء مشاورات بني لكسمربغ واملكتب. وسيتمثل أحد البدائل ملقرتح 

 أن تُلغى النتيجة غري املؤاتية الصادرة وأن ُيطلب إىل املكتب التشاور مع إدارة لكسمربغ �دف إجياد حل يتوافق مع السيد كييب يف
الراديو وإبالغ اللجنة +لنتيجة يف اجتماعها املقبل. وأشار إىل أن اللجنة ال ميكن أن تلغي النتيجة غري املؤاتية وأن تقر  أحكام لوائح

  املكتب طّبق لوائح الراديو على حنو صحيح. �ن
جيب  4 .أ من التذييلC.11، نظراً إىل أنه حسب فهمه للبند إتوإنه يتفق مع النقاط اليت أ}رها السيد  السيد هوانقال   17.14

أن تقع نقاط االختبار داخل منطقة اخلدمة. ولذلك، اعترب �ذا الصدد أن املكتب طبق اللوائح بشكل صحيح. ومع ذلك، 
قال السيد بيسي، نشأت مشاكل التواصل بسبب مجلة أمور منها اخلطأ املطبعي واستدالالت املكتب عنها. ومع ساتل  ماوك

حقيقي معين يف املوقع املداري املذكور، ينبغي أن تطلب اللجنة من املكتب أن يساعد لكسمربغ يف تغيري نقاط االختبار إذا مل يرد 
  املعنية.خالف من البلدان األربعة األخرى  أي

واضح ال  من غرييزال  إن املكتب قام مبجموعتني من احلسا+ت استناداً إىل سيناريوهني خمتلفني، وال السيد ماجنتاقال   18.14
غ إجراء . وينبغي أن تطلب اللجنة من املكتب وإدارة لكسمرب النتائج األكثر صلة اً ويعطيصحيح هنيالسيناريو  أيّ  ما إىل حد

هذا السبيل  كويف  لسيداالتشاور بغية التوصل إىل تفاهم بشأن هذه املسألة وتقدمي تقرير إىل اللجنة يف اجتماعها املقبل. وأيد 
  قدمًا.  للمضي
أن املكتب �مكانه الدخول يف مشاورات مع إدارة لكسمربغ  )رئيس دائرة اخلدمات الفضائية( السيد هنريأكد   19.14

املؤاتية   لتأكيد املعلومات الدقيقة اليت ينبغي أن ُتؤخذ بعني االعتبار يف حسا+ت املكتب. وإذا متت االستعاضة عن النتيجة غري
  للكسمربغ.  لك التابعةنذ استالم تبنتيجة مؤاتية تبعاً لذلك، سيتعني على املكتب أن يعيد معاجلة مجيع الشبكات املستلمة م
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  أن تستنتج اللجنة ما يلي: الرئيسةاقرتحت   20.14
وكلفت اللجنة املكتب . RRB16-3/9 نظرت اللجنة +لتفصيل يف التبليغ املقدم من إدارة لكسمربغ على النحو الوارد يف الوثيقة"

يف االعتبار التوضيحات املتلقاة من إدارة لكسمربغ مع األخذ  LUX-30B-G4-19.2 �عادة النظر يف تفحص الشبكة الساتلية
كما كلفت اللجنة املكتب �عادة تفحص الشبكة بناًء على ذلك مع عدم إجراء أي تغيريات على qريخ  .والواردة يف تلك الوثيقة

  ."تأثر من جراء هذا التغيريت استالم بطاقة التبليغ وإعادة النظر يف النتيجة اليت حصلت عليها بطاقات التبليغ فيما بعد واليت قد
  .على ذلك واتُفق  21.14

  2017 انتخاب رئيس اللجنة و2ئب رئيسها لعام  15
، 2016 اللجنة على أن يتوىل السيد خريوف، `ئب رئيس اللجنة لعام وافقتمن اتفاقية االحتاد،  144بعد النظر يف الرقم   1.15

  .2017منصب رÉسة اللجنة يف عام 
  .2018 رئيساً للجنة لعاممن مث و  2017على انتخاب السيد بيسي `ئباً لرئيس اللجنة لعام  كذلكاللجنة  ووافقت  2.15
  من اإلقليم ألف. 2017على أساس أويل على أن يكون `ئب رئيس اللجنة لعام  كذلكاللجنة  ووافقت  3.15
قاال إ�ما و ثقة، و  شرف +لشكر إىل زمالئهما أعضاء اللجنة على ما أولومها من بيسيوالسيد  خريوفالسيد توجه   4.15

  .قصارى جهدمها للوفاء مبسؤوليا�ما على أكمل وجه يستطيعانه سيبذالن

  2017 ?كيد مواعيد االجتماعات القادمة واجلدول الزمين الجتماعات  16
والسبعني وأن تؤكد مبدئياً  الرابعموعدًا لالجتماع  2017 فرباير 20-24اللجنة على �كيد الفرتة  وافقت  1.16

  .2017يف  الجتماعيها نوفمرب (االجتماع السادس والسبعون) موعداً  6-10يوليو (االجتماع اخلامس والسبعون) و 17-21 الفرتتني

لعاملية لالتصاالت ة ايواحللقة الدراس�لذكرى السنوية العاشرة بعد املائة للوائح الراديو االحتفال   17
  2016الراديوية اليت ينظمها االحتاد يف 

 .2016  ديسمرب 12اللجنة �ن االحتفال +لذكرى السنوية العاشرة بعد املائة للوائح الراديو سيجري صباح يوم  املديرأبلغ   1.17
واضح أنه سيكون ومن الليون إىل احلضور. ويُدعى مجيع من سامهوا يف لوائح الراديو على مر السنني مبن فيهم أعضاء اللجنة احلا

  ها.تممثلة برئيساللجنة تكون  أنمن اجليد 
  ، يف االحتفال.جينيتاللجنة على أن متثلها الرئيسة، السيدة  وافقت  2.17
االت الراديوية ة العاملية لالتصيعلى أن تقدم الرئيسة عرضاً بشأن عمل اللجنة يف احللقة الدراس كذلكاللجنة  ووافقت  3.17

  .2016ديسمرب  16إىل  12املزمع عقدها يف الفرتة من  2016لالحتاد لعام 

  )RRB16-3/11(الوثيقة  املوافقة على خالصة القرارات  18
  ).RRB16-3/11 على خالصة القرارات (الوثيقة املوافقة متتو   1.18

  اختتام االجتماع  19
وصربها  قدر�ا الفائقةمالكلمة لتهنئة الرئيسة على  إتووالسيدة ويلسون والسيد  سرتيليتسد والسي السيد ماجنتاأخذ   1.19

  الذي مت فيه إجناز قدر كبري من العمل. 2016يف  إدارة االجتماع وكفاء�ا يف



- 43 - 

الرئيسة ومجيع أعضاء اللجنة على مسامهتهم القّيمة يف عمل االحتاد وقال إنه يتطلع إىل رؤيتهم مرة أخرى  املديرشكر   2.19
 2016 ة العاملية لالتصاالت الراديوية لالحتاد لعامياالحتفال +لذكرى العاشرة بعد املائة للوائح الراديو واحللقة الدراس يف
  .2017االجتماع املقبل للجنة يف  يف أو

ن عاملتحدثني على كلما�م الطيبة وأعربت عن تقديرها لكل من ساهم يف إجناح االجتماع. وأعربت  الرئيسةشكرت   3.19
ئب رئيس. واختتمت االجتماع يف الساعة  1750  متنيا�ا +لنجاح والتوفيق للسيد خريوف والسيد بيسي يف أدوارمها مستقبًال كرئيس ̀و

  .2016أكتوبر  21اجلمعة،  يوم

  :ةالرئيس                التنفيذي: األمني
 جينيتل.                 ف. رانسي

___________  
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