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  امللحق

  جلنة لوائح الراديو
   2017نوفمرب  6-10جنيف، 

  
  RRB17-3/11-Aثيقةو لا 
  2017نوفمرب  28 
إلنكليزية   األصل: 

  1حمضر
  االجتماع السادس والسبعني للجنة لوائح الراديو

 2017نوفمرب10-6

  الراديوأعضاء جلنة لوائح  :احلاضرون
  السيد إ. خريوف، الرئيس  
ئب الرئيس   السيد م. بيسي، 
  جينيتالسيدة ل. السيد د. ك. هوان، السيد ي. إتو، السيد ن. احلمادي،   
  نتا، السيد ف. سرتيليتسيالسيد س. ك. كييب، السيد س. كويف، السيد أ. ماج  
  السيد ر. ل. تريان، السيدة ج. ك. ويلسون  
  للجنة لوائح الراديواألمني التنفيذي   
  السيد ف. رانسي، مدير مكتب االتصاالت الراديوية  
  كاتبا احملاضر  
  السيد ت. إلدريدج والسيدة أ. هادن  

ئب مدير مكتب االتصاالت الراديوية ورئيس دائرة املعلوماتية واإلدارة واملنشوراتم. السيد   :حضر االجتماع أيضاً    مانيفيتش، 
  دائرة اخلدمات الفضائيةس السيد أ. فاليه، رئي      
  م. ساكاموتو، رئيس شعبة تنسيق األنظمة الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائيةالسيد       
  السيد ج. وانغ، رئيس شعبة التبليغ واخلطط للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائية   
عمال رئيس قسم املنشورات والتسجيل للخدمات السيد س. س. لو،          ضائية)الفضائية/دائرة اخلدمات الفالقائم 
  قسم املنشورات والتسجيالت الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائيةالسيد أ. فالو دين،       
  السيد ن. فاسيلييف، رئيس دائرة اخلدمات األرضية      
، رئيس شعبة النشر والتسجيل للخدمات األرضية/دائرة اخلدمات األرضية         السيد ب. 
  نس، رئيس شعبة اخلدمات الثابتة واملتنقلة/دائرة اخلدمات األرضيةالسيد ك. بوجي      
  شعبة اخلدمات اإلذاعية/دائرة اخلدمات األرضيةالسيدة إ. غازي، رئيسة       

                                                            
دول أعمال البنود املدرجة يف ج  يسلط حمضر االجتماع الضوء على مداوالت أعضاء جلنة لوائح الراديو بشكل مستفيض وشامل لدى نظرهم يف  1

 .RRB17-3/10الوثيقة   االجتماع السادس والسبعني للجنة. وميكن االطالع على القرارات الرمسية لالجتماع السادس والسبعني للجنة لوائح الراديو يف
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  السيد و. إجييه، مسؤول إداري، مكتب االتصاالت الراديوية      
، دائرة جلان الدراسات         السيد د. بو
  اريةالسيدة ك. غوزال، سكرترية إد      

  
ئق املواضيع اليت نوقشت   الو

 - افتتاح االجتماع 1
، RRB17-3/2 +  Add.1-10 تقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية 2

Add.2(Add.1) ، 
Add.8(Add.1) ،

Add.10(Add.1)(Rev.1) ،
Add.10(Add.2) ،
Add.10(Add.3)  

 RRB17-3/1  القواعد اإلجرائية 3
(RRB16-2/3(Rev.6)) ،

RRB17-3/5 ؛CCRR/59 
  Iridium (HIBLEO-2) التداخل الضار الصادر من النظام الساتلي 4

 والذي تتعرض له خدمة الفلك الراديوي
RRB17-3/3 ،RRB17-3/8 

تبليغ مقدم من إدارة دولة قطر خبصوص تغيري اإلدارة املبلغة عن الشبكتني  5
 ESHAILSAT-26E-3و ESHAILSAT-26E-2الساتليتني 

RRB17-3/4؛ 
RRB17-3/DELAYED/3، 
RRB17-3/DELAYED/4 ،
RRB17-3/DELAYED/5    

ريخ وضع التخصيصات  6 تبليغ مقدم من إدارة اهلند من أجل طلب متديد 
 يف اخلدمة INSAT-EXK82.5E الرتددية للشبكة الساتلية

RRB17-3/6؛ 
RRB17-3/DELAYED/1 ،
RRB17-3/DELAYED/2   

 لوضع للمهلة التنظيمية اً متديدتطلب فيه  إندونيسياتبليغ مقدم من إدارة  7
 يف اخلدمةPALAPA-C4-Kالتخصيصات الرتددية للشبكة الساتلية

RRB17-3/7 

صيصات خت املهلة التنظيمية لوضعطلب متديد ل الصنيتبليغ مقدم من إدارة  8
 يف اخلدمةCHINASAT-DL5لشبكة الساتليةاتردد 

RRB17-3/9 

ئبه ل 9  - 2018عامانتخاب الرئيس و
سة  10 لقواعد اإلجرائيةر  - فريق العمل املعين 
 -  Rev.WRC80)-(07العمل بشأن تقرير اللجنة مبوجب القرار 11
 - االجتماع املقبل واالجتماعات املستقبليةمواعيد  12
 RRB17-3/10 خال�ة القراراتاعتماد  13
 - اختتام االجتماع 14
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 افتتاح االجتماع  1
  ، ورحب جبميع املشاركني.2017 نوفمرب 6من يوم اإلثنني،  1400االجتماع يف الساعة الرئيس افتتح  1.1
سم األمني العامأيضاً  ملشاركني املديررّحب  2.1 أل�الة عن نفسه و  ً   .، متحد
لفعل يفمدر تتعلق مبوضوع و  قبل بدء االجتماعمتأخرة وردت  مخس تبليغاتاالنتباه إىل  الرئيسوجه و   3.1 جدول  ج 

االلجنةأعمال  خذها اللجنة يف االعتبار ألغراض املعلومات يف إطار بند جدول األعمال الذي يتعلق    .. واقرتح أن 
  على ذلك. واتُفق  4.1
و  لأن التبليغات املتأخرة اليت ترد بعد بدء اجتماع معني ينبغي أال ُتؤخذ بعني االعتبار حىت و السيد ماجينتا  أكد  5.1

ا ولكن دون مناقشتها.   كانت تتعلق ببنود مدرجة يف جدول أعمال اللجنة. وينبغي اإلحاطة علماً 
إن مناولة اللجنة للمسامهات املتأخرة تقررت منذ سنوات مضت وترد بوضوح يف الرتتيبات  سرتيليتسالسيد وقال   6.1

هذا االجتماع  . وقد وردت مجيع املسامهات املتأخرة املقبولة للعلم يفمن القواعد اإلجرائية Cالداخلية للجنة وأساليب عملها يف اجلزء 
  قبل بدء االجتماع.

إن اللجنة ينبغي أن تقرر ما جيب فعله فيما خيص التبليغات املتأخرة على أساس كل حالة على حدة، الرئيس  وقال  7.1
لنسبة ملوضوع تنظر فيه اللجعلماً أن املعلومات اليت تتضمنها هذه التبليغات تكون حيوية يف بعض    نة.األحيان 

ستفاضة يف املاضي. وإنه بذل شخصيًا جهودًا مضنية لكي السيد إتو  وقال  8.1 إن مسألة التبليغات املتأخرة نوقشت 
�ر مهمة، ولكن اُختذ قرار بقبوهلا كمس مهات مقدمة اتُدرج رمسياً التبليغات املتأخرة يف جدول أعمال اجتماع ما إذا كانت تتضمن عنا

  للعلم فقط، والغرض من ذلك جتنب ورود سيل من التبليغات املتأخرة. ومع ذلك، مل مينع هذا األمر من مناقشة التبليغات املتأخرة.
أنه يف حال قبول مسامهات متأخرة من القواعد اإلجرائية،  Cمن اجلزء  6.1، مشريًا إىل الفقرة السيد كييبالحظ   9.1

، لن ُتدرج يف جدول أعمال االجتماع التايل. وقد مت تناول التبليغات املتأخرة كمسامهات يف كثري من عّني مقدمة إىل اجتماع م
املناسبات يف املاضي، ولكن عند قبوهلا، كانت للعلم فقط. وقد شهد االجتماع السادس والستون للجنة، على سبيل املثال، عدداً  

  املفيد إعادة مناقشة املسألة يف مرحلة ما.كبرياً من التبليغات املتأخرة، وقد يكون من 
من القواعد  Cدعوة الرئيس إىل توخي املرونة، مع مالحظة أن النص احلايل يف اجلزء  املدير والسيدة ويلسون أيد  10.1

  اإلجرائية يغطي املسائل على حنو كاٍف.
ئق جب سرتيليتسالسيد وأشار   11.1 حة مجيع الو املناسب  ميع لغات االحتاد يف الوقتإىل أنه مما يؤسف له عدم إ

  للتحضري الجتماع اللجنة احلايل.
إن األسابيع املؤدية لالجتماع احلايل تزامنت، لألسف، مع حدث آخر رئيسي لالحتاد، املؤمتر العاملي  املديروقال   12.1

  ، تعّني أن ُتوجه إليه معظم موارد الرتمجة.2017لتنمية االتصاالت لعام 

ذلك   يف  مبا 1-10واإلضافات  RRB17-3/2مكتب االتصاالت الراديوية (الوثيقة  تقرير مدير 2
 )3-10و 2و (Rev.1)1واإلضافات  1-8واإلضافات  2و 1اإلضافتان 

الذي يلخص اإلجراءات اليت اختذها  1، الفتًا االنتباه إىل امللحق RRB17-3/2الوثيقة تقريره املعتاد يف  املديرقدم  1.2
ات التبليغ . وفيما يتعلق بتنفيذ اسرتداد تكاليف معاجلة بطاقعن االجتماع اخلامس والسبعنياملكتب بناًء على القرارات الصادرة 

 غاء أي بطاقات تبليغلتقرير، أشار إىل أنه مل يتم إل 4وامللحق  3املشمولة يف الفقرة  عن الشبكات الساتلية (املدفوعات املتأخرة)
  نتيجة عدم سداد الفواتري.
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 RRB17-3/2من الوثيقة  2(الفقرة  حتليل معاجلة بطاقات التبليغ عن األنظمة الفضائية والتدابري اليت ينبغي اختاذها
  )7واإلضافة 

قشت سابقاً حاالت التأخري يف معاجلة بطاقات  2االنتباه إىل الفقرة  املديراسرتعى   2.2 ن اللجنة  من تقريره مذّكراً 
لتقرير. وقد اخنفض وقت  3) لتكملة امللحق 2017التبليغ عن الشبكات الساتلية، وقدم إحصاءات حمدثة (مبا يتضمن أكتوبر 

لشبكات الساتلية من حوايل  أشهر   4,8إىل  2017أشهر يف أغسطس  8املعاجلة خبصوص نشر طلبات التنسيق املتعلقة 
. وبفضل جمموعة من التدابري اليت اختذها املكتب واملبينة 3من امللحق  2على النحو املوضح يف اجلدول  2017  أكتوبر  يف
أشهر   4، والعمل املضين الذي يضطلع به موظفو املكتب، بلغ التأخري يف املعاجلة حوايل RRB17-3/2للوثيقة  7  اإلضافة  يف

إىل موظفي املكتب  P3  إضافة ثالث وظائف من الرتبةاآلن. وكما أبلغ املدير اللجنة يف اجتماعها اخلامس والسبعني، قرر اجمللس 
ل، وسيكون . وسيتم تعيني هؤالء املوظفني خالل الشهر املقبمن أجل تعزيز العمل على بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية

على أن يرعى دائمًا أن املكتب ال سيطرة لديه على عدد الشبكات املقدمة عامل مع عبء العمل، املكتب يف وضع أفضل للت
  وطبيعتها املعقدة.

التدابري املكتب على حتليل الوقت املستغرق يف معاجلة بطاقات التبليغ عن األنظمة الفضائية و  سرتيليتسالسيد شكر   3.2
يتم  ، بيد أنه ليس متفائًال من أن الوظائف اإلضافية الثالث اليت ملRRB17-3/2للوثيقة  7اليت سيتم اختاذها واملقدمة يف اإلضافة 

ذا الصدد. وعلى الرغم من اخنفاض وقت معاجلة طلبات التنسيق، بلغت فرتة معاجلة الشبكات الساتلية  شغلها بعد ستكون كافية 
إلضافة إىل ع 10حوايل  30Bو 30A/30مبوجب التذييلني   4A مله الروتيين، استجاب املكتب لطلب من فرقة العملأشهر. و

املوافق عليها  ITU-R S.1503، وسيحتاج إىل حتديث برجميته ملراعاة مراَجعة التو�ية 8لقطاع االتصاالت الراديوية خبصوص التذييل 
عاجلة. وهناك لة التأخري يف املحديثاً. وعلى الرغم من أن تكريس املوارد لتطوير الربجميات أمر أساسي فهو غري كاٍف حلل مشك

لنسبة إىل األرص. ويف رأيه،  حاجة إىل مزيد من املوظفني املؤهلني للتعامل مع بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية غري املستقرة 
لنظر ا ينبغي أن يكون داخل املكتب فرق منفصلة ال تعمل فقط على النطاقات املخططة وغري املخططة، بل ومن املفيد أيضاً 

لنسبة إىل األرض يف لشبكات الساتلية غري املستقرة   إمكانية وجود فريق منفصل يُعىن بفحص بطاقات التبليغ املعقدة املتعلقة 
دة اإليرادات. واملكتب، بو�فه مولداً للدخل يف االحتاد، ينبغي أن ينظر  دة يف عدد بطاقات التبليغ تعين ز متعددة السواتل. والز

د   ة متناسبة يف عدد موظفيه.يف ز
ائف الثالث . وحىت عند شغل الوظنفس الشواغل اليت أعرب عنها السيد سرتيليتس ايساورهإن اللجنة  الرئيسقال   4.2

 7 . ويبدو من الشكل30Bو 30A/30اجلديدة، ليس من الواضح كيف سيتم ختفيض وقت معاجلة بطاقات التبليغ مبوجب التذييلني 
قصى ما لديهم من طاقة. 7 اإلضافة يف   أن مهندسي املكتب يعملون 

اد بشأن احلاجة إىل املوارد البشرية وحتسني الربجميات. وحاملا يوافق أعضاء االحت سرتيليتسمع السيد  املديراتفق   5.2
. (epfd) كافئةالقدرة املكثافة تدفق ، سيقوم املكتب بتحديث برجمية التحقق من االمتثال حلدود  ITU-R S.1503-3على التو�ية 

ت إال فيما خيص ثالثة أنظمة من بني  بطاقة   26ولكن لوضع املشكلة يف إطارها الصحيح، فإن الربجمية احلالية مل تواجه �عو
ملوارد البشرية، سيكسب املكتب من الناحية الفعلية أربعة موظفني: الوظائف الثالث اليت سيتم شغلها اعتب راً اتبليغ. وفيما يتعلق 

إلضافة إىل االستعاضة عن موظف سيتقاعد قريباً، أخذ إجازات مرضية متكررة خالل السنتني املاضيتني. ومن  2018من بداية 
بني التدابري الالزمة لتحسني أوقات املعاجلة، فإن املدير متأكد من أن الرئيس اجلديد لدائرة اخلدمات الفضائية سينظر يف إعادة 

  خال حتسينات على العمليات.هيكلة املوظفني وإد
تستجيب لطلب اللجنة بشأن إعداد تقرير عن التدابري  RRB17-3/2للوثيقة  7إن اإلضافة  السيد بيسيقال   6.2

، يتعني (Rev.WRC-15) 908املتخذة للحد من الوقت الالزم ملعاجلة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية. واستجابًة للقرار 
من حيث إن  رتيليتسسنظامًا إلكرتونيًا لتقدمي التبليغات لكي تستعمله اإلدارات، ولكنه يتفق مع السيد  على املكتب أن يطور

دف وضع حد حلاالت التأخري يف املعاجلة اليت جتاوزت احلدود الزمنية  املكتب حباجة إىل خرباء للعمل على بطاقات التبليغ 
ذا الشأن، يلز   لتبليغ م تعيني خرباء وتطوير برجميات للمعاجلة والتحقق. واإلضافة إىل ذلك، نظراً التنظيمية. وبغية إحراز التقدم 
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الصادر عن اجمللس (الذي  482اإلدارات عن أنظمة تتكون من آالف السواتل يف الوقت احلايل، مثة حاجة الستعراض املقرر 
  من هذا احملضر). 80.2-94.2، انظر الفقرات RRB17-3/2للوثيقة  8سيناقش عند نظر اللجنة يف اإلضافة 

، (Rev.WRC-15) 908مع السيد بيسي بشأن أمهية حتسني تقدمي بطاقات التبليغ إلكرتونياً وفقاً للقرار  املديراتفق   7.2
ملقارنة مع حجم العمل الفعلي الذي يضطلع به املكتب  482وعدم الرتابط بني التكاليف املسرتدة حالياً مبوجب املقرر  للمجلس 

لنسبة إىل األرض على السواء.   يف معاجلة أنظمة متزايدة التعقيد، أنظمة مستقرة وغري مستقرة 
لس للمج 482إن الرسوم املتعلقة مبعاجلة ختصيصات الرتدد للشبكات الساتلية املبينة يف املقرر  السيد سرتيليتسوقال   8.2

ألحرى حاجز فعال أمام تقدمي بطاقات تبليغ جدلية عن الشبكات  ال متثل تكلفة معاجلة املكتب لبطاقات التبليغ، وإمنا هي 
  الساتلية إىل االحتاد.

ولكنها أكدت أن مهام املكتب  7املكتب على التحليل املوضوعي الوارد يف اإلضافة  السيدة جينيتشكرت   9.2
ا ضمن احلدود الزمنية التنظيمية. ونظراً لألسباب  فيما خيص معاجلة بطاقات التبليغ عن األنظمة الفضائية إلزامية وجيب االضطالع 

املبينة يف الوثيقة، مل يتم احرتام هذه احلدود الزمنية لبعض الوقت. ومع ذلك، أعربت عن ثقتها من أن املكتب سيتمكن من االلتزام 
ت، إما  ملواعيد النهائية دة عدد املوظفني. وإذا تبني أن األمر ليس كذلك، عندئذ، سيتعني على املكتب أن يضع أولو مع ز

�لة إعادة توزيع املوظفني أو حبث إمكانية إعادة اهليكلة.    موا
أن نة بشتقدم أجوبة على األسئلة املتكررة اليت تطرحها اللج RRB17-3/2للوثيقة  7إن اإلضافة السيد إتو وقال   10.2

سبب عدم احرتام املكتب للمهلة الزمنية البالغة أربعة أشهر ملعاجلة بعض بطاقات التبليغ. وعلى الرغم من بذل املكتب ألفضل 
  اجلهود يف سبيل تطوير الربجميات وحتسني املعاجلة، مثة نقص يف املوارد البشرية واملالية. ويرجع األمر إىل اجمللس حلل هذه املشكلة.

ى اخنفاض أوقات املعاجلة وحتسني الربجميات مع  7إن اإلضافة السيد ماجينتا  قال  11.2 ذا الصدد. وار توضح األمور 
دة عدد املوظفني.   ز

دة عدد بطاقات التبليغ وطبيعتها املعقدة إىل إطالة 7لتحليل الوارد يف اإلضافة  السيد هوانرحب   12.2 . لقد أدت ز
واحدة جمانية وسقف تكاليف واحد) بعض املسؤولية  APIتحمل هيكل اسرتداد التكاليف ذاته (بطاقة أوقات املعاجلة، وجيب أن ي

  عن هذا الوضع.
ملوارد  السيد كييباعرتف   13.2 ن جزءًا من مشكلة التأخر يف معاجلة بطاقات التبليغ عن األنظمة الفضائية يتعلق 

البشرية غري الكافية، وشجع املكتب على ملء الوظائف الثالث اإلضافية يف أقرب وقت ممكن. واقرتح أن تُعرض املعلومات الواردة 
  .من خالل تقرير املدير WRC-19على املؤمتر  7 اإلضافة يف

دة يف أوقات املعاجلة غالبًا ما ارتبطت يف املاضي بضرورة تنفيذ قرارات جديدة للمؤمتر العاملي  املديرقال   14.2 إن الز
لالتصاالت الراديوية، وقد مت حل تلك املشاكل العابرة مبجرد حتديث الربجميات ذات الصلة. ومع ذلك، أدى عدد بطاقات التبليغ 

خري إضافية يف املعاجلة يف السنتني املاضيتني. وال يراعي النظام احلايل السرتداد التكوخصو�ًا طبيعتها املعقدة  اليف إىل حاالت 
ت.    هذه الطبيعة املعقدة ويزيد، كما أشار السيد هوان، من حدة الصعو

  :من تقرير املدير، إىل االستنتاج التايل 2أن ختلص اللجنة، يف الفقرة  الرئيسواقرتح   15.2
لفقرة  "فيما ، أعربت اللجنة عن تقديرها للتحليل املفصل RRB17-(Add.7)3/2 والوثيقة RRB17-3/2من الوثيقة  2يتعلق 

وقت معاجلة خمتلف أنواع بطاقات التبليغ والتدابري املقرتحة للحد من هذا التأخري. وأعربت اللجنة عن قلقها  ألسباب التأخري يف
حاالت معّينة. وكلفت  معاجلة بطاقات التبليغ، ولكن أشارت أيضاً إىل أنه مت خفض هذا التأخري يفإزاء التأخري املستمر يف وقت 

دة املوارد البشرية وتطوير الربجميات ذات الصلة لتقليل وقت معاجلة بطاقات التبلي �لة تطبيق مجيع التدابري كز غ اللجنة املكتب مبوا
  "الوضع إىل اللجنة.ضمن املهل التنظيمية وتقدمي تقرير عن تطور 

  على ذلك. واتُفق  16.2
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 2 (الفقرة بني إيطاليا والبلدان اجملاورة هلا VHF/UHF التداخل الضار الذي تتعرض له احملطات اإلذاعية يف النطاقني
  )3-10و 2و (Rev.1)1إلضافة إىل اإلضافات  10و 9و 3-6واإلضافات  RRB17-3/2لوثيقة 

اليت تتضمن حتليالً يتعلق  RRB17-3/2للوثيقة  3اإلضافة  )(رئيس دائرة اخلدمات األرضيةفاسيلييف السيد قدم   17.2
 وضع إدارة إيطاليا كأحد املوقعني . ويوضح التحليل على وجه اخلصوص السبب يف أنلإلذاعة لألرض GE-84 االتفاقبتطبيق 

وعالوًة على ذلك، فتطبيق إدارة إيطاليا ألحكام االتفاق ، يفرض عليها بعض االلتزامات اهلامة. GE84على االتفاق اإلقليمي 
إنه مبدأ أساسي يف القانون كما أورد املقّرِر اخلاص (السري هامفري والدوك) للجنة القانون الدويل و  قانونية. يكن بدون تبعات مل

اللتمفاده أنه  لتمتع حبق ما دون التقّيد يف نفس الوقت  . وعالوًة على ذلك، "زامات املرتبطة به"ال جيوز ألي طرف أن يطالب 
التفاق  ال تعفيها من االمتثال ألحكام لوائح الراديو املوضوعة حلماية  GE-84إن حقيقة أن أي دولة عضو يف االحتاد غري ملزمة 

ستثناء  )، 3 إلضافة 1 امللحق (مبني يف 11لمادة ل مسجل طبقاً  FM ترددختصيص  118اخلدمات الراديوية للبلدان األخرى. و
حلماية من التداخالت الضارة الصادرة عن أّي من التخصيصات السلوفينية املدرجة   ال حيق ألّي من ختصيصات إيطاليا التمتع 
إىل أنه  وأشار التخصيصات السلوفينية. تتسبب يف تداخالت ضارة على أّي من هذه ، وجيب أال3من اإلضافة  2امللحق  يف
). ومع ذلك، فإن غالبية GE-84إدارة هلا أراض يف منطقة ختطيط االتفاق  121إدارة (من بني  30رمسياً سوى  يوافق على االتفاق مل

لتايل تتصرف  لكامل، و   أعضاء متعاقدة فيه.ك  واقعياً هذه اإلدارات اليت مل توافق بعد على االتفاق، ال تزال تطبق أحكامه 
أن للجنة املوجه يف اجتماعها اخلامس والسبعني فيما خيص املعلومات بشإن التحليل يستجيب لطلب ا املديروقال   18.2

من  34.11فيما يتعلق بتطبيق الرقم  1984"التاريخ اإلمجايل للتخصيصات اليت أبلغت عنها إدار إيطاليا وسلوفينيا منذ عام 
طات إيطالية تور االحتاد أو اتفاقيته نظرًا لتسبب حمالراديو". ومل تتصرف اإلدارة اإليطالية وفقًا ألحكام لوائح الراديو أو دس لوائح

  مبلغ عنها يف تداخالت ضارة حملطات مبلغ عنها وفقاً ألحكام لوائح الراديو. 
، GE06 يشبه التحليل الذي أُعد من أجل االتفاقبتحليل حقوق وواجبات اإلدارات، الذي  السيد بيسيرحب   19.2

لنظر إىل التقدم احملرز FMوقال إنه ينبغي توجيه اهتمام مجيع األطراف املعنية إليه يف العمل على التو�ل إىل حل يف النطاق  . و
  بني إيطاليا وفرنسا وسويسرا وغريها، تساءل عن السبب يف عدم التو�ل إىل اتفاقات التنسيق مع سلوفينيا. 

موضع اهتمام عام واقرتح أن تتاح نسخة منه يف املوقع اإللكرتوين  GE84التفاق إن حتليل ا السيد سرتيليتسوقال   20.2
خلدمات اإلذاعية الصوتية، بذل املكتب واإلدارات جهوداً جبارة مل تسفر عن  للجنة دون اإلشارة إىل بلدان حمددة. وفيما يتعلق 

ج خمتلف كوضع ضغوط على  يد إيطاليا من خالل املؤمتر األورويب إلدارات الرب نتائج ملموسة. ورمبا هناك حاجة إىل اتباع 
افة ضواالتصاالت نظراً ألن املشكلة إقليمية متاماً بطبيعتها. ويتوخى تقرير اجتماع املكتب مع إدارات إيطاليا والبلدان اجملاورة هلا (اإل

حجر عثرة أمام حل مشاكل التداخل ) اختاذ مزيد من اخلطوات، لكن اإلطار القانوين اإليطايل يشكل RRB17-3/2للوثيقة  6
التفاق  ا اإلذاعية التلفزيونية. ، أشار إىل أن كرواتيا الGE06الضار. وفيما يتعلق    تزال تشكو من التداخل الضار على حمطا

، GE06 إن احلكومة اإليطالية متكنت من وضع تشريع جديد للمساعدة يف حل املشاكل وفقاً لالتفاق املديرقال   21.2
، على الرغم من حسن نيتها للتو�ل إىل حل هلذه املسألة. GE84نها وجدت �عوبة أكثر يف القيام بذلك فيما خيص االتفاق ولك
ولكن ينبغي أن جيسد أحكام لوائح الراديو والدستور واالتفاقية حبيث تكون  GE84جيسد التشريع اإليطايل احلايل االتفاق  وال
  لتداخل الضار.واقع األمر حجج قانونية لوقف ا يف

الذي يبني بوضوح ضرورة تطبيق  GE84مع السيد بيسي. وأعرب عن تقديره لتحليل االتفاق  هوان السيداتفق و   22.2
 إيطاليا ألحكام الدستور واالتفاقية ولوائح الراديو ووقف التداخالت الضارة اليت تسببها للبلدان اجملاورة هلا. ورحب بنتيجة االجتماع

تب مراقبة كمتعدد األطراف وأعرب عن أمله يف عقد مزيد من االجتماعات متعددة األطراف وإجراء تنسيق ثنائي. وطلب إىل امل
  الوضع وتقدمي تقرير إىل اللجنة يف االجتماع القادم.

ميكن اإلشارة إليه على حنو مفيد يف قضا احملاكم دون  3إن التحليل املمتاز الوارد يف اإلضافة  السيدة جينيتقالت   23.2
الحبقوق  عأن يتمت أن ال أحد ميكنإشراك االحتاد بشكل مباشر. وإنه مبدأ أساسي يف القانون مفاده  لتزامات املرتبطة دون التقّيد 
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. وينبغي حصول أعضاء االحتاد على �ورة واضحة عن التحليل. والحظت السيدة جينيت أنه مما يثري االهتمام هو إشارة النص ا
  إىل املسؤولية مرتني أيضاً.

عدم التوازن بني  قال فيما خيصعلى ضرورة تسليط الضوء على التحليل. و مع السيدة جينيت  السيد بيسيواتفق   24.2
�ًة يف منطقة احلدود والشكاوى بشأن التداخل  FMإيطاليا وسلوفينيا يف عدد حمطات اإلذاعة  املسجلة يف السجل األساسي، خا

الضار، إن اللجنة ينبغي هلا أن تؤكد متتع احملطات املنسقة واملسجلة يف السجل األساس حبق احلماية واألولوية على احملطات 
  املنسقة. غري

جم جزئياً عن )فاسيلييف (رئيس دائرة اخلدمات األرضيةالسيد وقال   25.2  إن مثة عدم توازن من وجهة نظر إيطاليا، 
تطبيق سلوفينيا إلجراء تعديل اخلطة الذي مل تعرتض عليه إيطاليا. ومن الناحية التارخيية أيضاً، ختتلف عالقة إيطاليا مع سلوفينيا 

  عالقتها مع البلدان األخرى اجملاورة هلا.وكرواتيا عن 
من لوائح الراديو وشدد على أمهية النفاذ املنصف. ورمبا تكون سلوفينيا أكثر ميًال  3.0إىل الرقم  الرئيسأشار   26.2

  للمصاحلة جتاه إيطاليا وتتيح مشاركة اهليئات اإلذاعية يف االجتماعات األمر الذي سيسهل إحراز التقدم.
 2 اإلضافة لراديو. ويفلوائح اانتهاك  بشأنموقفها جتاه إيطاليا اللجنة  تلّني  إنه ينبغي أال السيد سرتيليتسوقال   27.2

، تدعو اإلدارة الكرواتية إىل اختاذ إجراءات عاجلة "للتوقف فورًا عن تشغيل احملطات اإليطالية RRB17-3/2للوثيقة  10لإلضافة 
تيكي".  GE06املنسقة على القنوات املوزعة وفقًا للخطة الدولية  غري حملطات اإلذاعة التلفزيونية الكرواتية يف الساحل األدر
خالء  ال GE84 االلتزامات مبوجب االتفاق، تشري إدارة سلوفينيا إىل أن "RRB17-3/2 للوثيقة 4 اإلضافة ويف ميكن ربطها 

ن التسجيالت " ودحضت ادعاء إيMHz 700 النطاق "غري متوازنة". وشدد السيد سرتيليتس على اتباع  GE84طاليا الذي يفيد 
كيد  GE84إجراءات تعديل اخلطة  لنجاح وأعادت سلوفينيا  وإجراءات االحتاد األخرى. ومل يتكلل التنسيق الثنائي مع إيطاليا 

  لضار.دعمها جلميع أنشطة االحتاد واجلهود املبذولة إلزالة التداخل ا
إنه على الرغم من استصواب عدد متوازن من احملطات يف منطقة احلدود، ينبغي للجنة أن تؤكد  السيد بيسيقال   28.2

  متتع احملطات املسجلة يف السجل األساسي حبق احلماية من التداخل الضار.
، RRB17-3/2 للوثيقة 6 اإلضافة) رئيسة شعبة اخلدمات اإلذاعية/دائرة اخلدمات األرضية(السيدة غازي قدمت   29.2

اليت تتضمن تقريرًا عن اجتماع املكتب مع اإلدارة اإليطالية والبلدان اجملاورة هلا فيما خيص التداخل الضار على خدمات اإلذاعة 
ا. وُعقد االجتماع يف روما يومي  جيري على . واقرتحت إيطاليا حًال 2017أكتوبر  12و 11الصوتية اليت تسببها إيطاليا جلريا

إعداد خطة لإلذاعة الصوتية و  MHz 700مرحلتني: األوىل، حل التداخل على أساس كل حالة حدة؛ وبعد ذلك، حترير النطاق 
حملطات العاملة  FMمراَجعة اخلطة الوطنية و  IIIنطاق املوجات املرتية  يف (T-DAB) الرقمية لألرض إليطاليا على أن ُحيتفظ فقط 
ذا الشأن. وتشري الرسالة املوجهة من إدارة إيطاليا الواردة يف امللحق GE84وفقاً للرتددات  . ومل يتم االتفاق بشأن أي جدول زمين 

إىل "توزيع منصف" و"نفاذ منصف" للرتددات، وأوضحت السيدة غازي يف هذا االجتماع أن املبدأ الذي يقوم عليه  6إلضافة  1
يح، إطارها الصح من لوائح الراديو على وجه اخلصوص. ولوضع املناقشة يف 4راعاة املادة أي اتفاق إقليمي هو النفاذ املنصف، مع م

رخيياً،   615ختصيصًا وسلوفينيا  848، وكرواتيا GE84ختصيصًا يف اخلطة  644 4أبلغت اللجنة أن لدى إيطاليا حاليًا  ختصيصاً. و
اية املؤمتر  ختصيصاً، مع مراعاة   176ختصيصاً وسلوفينيا  548، وكرواتيا GE84طة ختصيصاً يف اخل 635 4، كان إليطاليا GE84يف 

ت املكتب، فإن  حمطة سلوفينية  161حمطة كرواتية فردية و 171أن كرواتيا وسلوفينيا كانتا جزءاً من يوغوسالفيا. ووفقاً لقاعدة بيا
ملقارنة، تتعرض  حمطة مالطية فردية لتداخالت   27فرنسية فردية وحمطة  13تتعرض لتداخالت ضارة �ادرة من حمطات إيطالية. و

مجة عن  287حمطة كرواتية و 159 1ضارة �ادرة من حمطات إيطالية. وإمجاًال، بّلغت  حمطة سلوفينية عن تداخالت متعددة 
ذات األولوية لكٍل من كرواتيا وفرنسا ومالطة  اإلذاعة الصوتيةقائمة مبحطات  6إلضافة  2حمطات متعددة. ويتضمن امللحق 

فرنسا وإيطاليا  ويبدو أن سبب التعاون اجليد بني. وسلوفينيا وسويسرا، اليت تتعرض لتداخل ضار من اهليئات اإلذاعية اإليطالية
 RRB17-3/2لوثيقة  9اإلضافة يكمن يف مشاركة اهليئات اإلذاعية الفرنسية يف االجتماعات. وأشارت السيدة غازي إىل أن 

ملوجات املرتية  مشكلة لحلقدمتها إدارة إيطاليا  حمدثة خريطة طريقتتضمن   (VHF)التداخل الضار على حمطات اإلذاعة الصوتية 
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كيد التقدمبني إيطاليا والبلدان اجملاورة  احملرز  هلا. ومن الصعب حتقيق املواءمة بني األوليات املدرجة وخريطة الطريق وينتظر املكتب 
  من البلدان املعنية.

�لة جهودها. السيد كويفوقال   30.2   إن اللجنة ينبغي أن تبقى متفائلة وأن حتث مجيع اإلدارات املعنية على موا
 من تقرير املدير، إىل االستنتاج التايل: 2.4أن ختلص اللجنة، يف الفقرة  الرئيسواقرتح   31.2

بني  (UHF) واملوجات الديسيمرتية (VHF) املوجات املرتية"فيما يتعلق حبالة التداخل الضار على احملطات اإلذاعية يف نطاقات 
ئق  RRB17-3/2من الوثيقة  2.4 اليت تتناوهلا الفقرة إيطاليا والبلدان اجملاورة هلا  RRB17-3/2(Add.5)و RRB17-3/2(Add.4)والو

رتياح اجلهود اليت بذهلا املكتب واإلدارات، وخصو�اً االجتماع متعدد األطراف الذي ، الRRB17-3/2(Add.6)و حظت اللجنة 
رتياح التقدم احملرز يف تسوية  الستمرار يفاالجتماع والتزام إدارة إيطاليا  ُعقد والنتيجة اليت تو�ل إليها. والحظت اللجنة أيضًا 

خيص  فيما (T-DAB) من أجل اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض إطار تنظيمي خلطةووضع  FM النطاق حالة التداخل الضار يف
املستقبل. وحثت  يف III غري املطابقة إىل النطاق FMدف نقل بعض احملطات  (VHF) من نطاق املوجات املرتية III النطاق

الضار يف أقرب وقت ممكن واملشاركة بذل مجيع اجلهود بغية تسوية حاالت التداخل  اللجنة اإلدارات على االستمرار يف
  املستقبل. وحثت اللجنة كذلك إدارة إيطاليا على: االجتماعات متعددة األطراف يف يف
�لة عقد اجتماعات ثنائية ال  - سيما مع كرواتيا وسلوفينيا، والعمل مع مجيع اإلدارات املعنية لتسوية مشاكل  موا

  التداخل الضار املتبقية؛
�لة حتديث   - �يل، الموا ت؛سيما اإلجراءات املخططة فيما يتعلق بقوائم األ  خارطة الطريق، إذا أُتيح مزيد من التفا   ولو
لتشكيل (T-DAB) إلذاعة الصوتية الرقمية لألرضل اخلطط الوطنية إعداد جدول زمين وخطة عمل بشأن  -  واإلذاعة 

  ؛(FM)الرتددي 
  ة.تقدمي معلومات بشأن أي حتديث لقانون اإلذاع  -

الستمرار يف عقد اجتماعات متعددة األطراف، حسب احلاجة، وتقدمي تقرير عن التقدم احملرز  وقد كلفت اللجنة املكتب 
  ."الشأن ذا

  على ذلك. واتُفق  32.2
عداد نسخة عامة للتحليل الوارد يف اإلضافة  الرئيسوقال   33.2 بشأن تطبيق  RRB17-3/2للوثيقة  3إن املكتب يقوم 

  :على النحو التايل دذه الصد يكون استنتاج اللجنة، واعترب أنه يتعني على اللجنة إقرار النص العام. واقرتح أن GE84االتفاق اإلقليمي 
لفقرة  ، أعربت اللجنة عن تقديرها للمكتب واملستشار RRB17-3/2(Add.3) والوثيقة RRB17-3/2من الوثيقة  2.4"فيما يتعلق 

وأقرت اللجنة هذا التحليل. وخلصت اللجنة إىل أن  GE-84 القانوين على التحليل املتعلق بتطبيق االتفاق اإلقليمي
�ة"  RRB17-3/2(Add.3) الوثيقة ستكون مبثابة مرجع مهم وكلفت املدير بنشر نسخة معممة منها حتت قسم "مواضيع خا

  املوقع اإللكرتوين للجنة." يف
  .على ذلك واتُفق  34.2
بشأن  )شعبة تنسيق األنظمة الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائيةالسيد ساكاموتو (رئيس ورداً على تساؤل من   35.2

لي الساتالنظام إن اللجنة ينبغي أن تناقش التداخل الضار الذي يسببه  الرئيسمن تقرير املدير، قال  3.4الفقرة 
IRIDIUM (HIBLEO-2)  خلدمة علم الفلك الراديوي يف نطاق الرتددMHz 1 613,8-1 610,6  بند مستقل من يف إطار
  من هذا احملضر). 4 جدول األعمال (انظر الفقرة
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 RRB17-3/2  لوثيقة 7من لوائح الراديو (الفقرة  4.4تشغيل احملطات يف اخلدمة الساتلية وخدمة األرض مبوجب الرقم 
  )2واإلضافة 

مذّكرًا مبناقشة اللجنة يف اجتماعها اخلامس والسبعني بشأن تطبيق  2من تقريره واإلضافة  7الوثيقة  املديرقدم   36.2
كيد أن الرقم  4.4 الرقم ال يشكل إعفاًء من مجيع أحكام لوائح الراديو وال يعفي اإلدارات من تطبيق  4.4من لوائح الراديو وأعاد 

ا تتضمن مشروع مراَجعة  2ن اإلضافة اإلجراءات ذات الصلة. وأبلغ اللجنة  لتشاور مع املستشار القانوين لالحتاد و �يغت 
 4.4 لكي تنظر فيها بناء على طلبها. وتلزم القواعد لضمان أال يهدد التطبيق اخلاطئ للرقم 4.4أولية للقاعدة اإلجرائية بشأن الرقم 

كمله لالتصاالت الراديوية.   النظام اإليكولوجي 
ولكن أعرب عن قلقه من أن املشروع األويل للقاعدة اإلجرائية  2لتقرير الوارد يف اإلضافة  السيد سرتيليتسرحب   37.2

يبدو أنه يضفي �فة شرعية على عدم التقيد جبدول توزيع الرتددات. وسيكون من األفضل أن تشجع القاعدة  4.4بشأن الرقم 
  .4.4اإلدارات على االمتناع عن تطبيق الرقم 

من لوائح الراديو ال ميلي على اإلدارات عدم استخدام احلكم، وإمنا يفيد  4.4إىل أن الرقم  السيدة ويلسونأشارت   38.2
نه يف حال فعلت ذلك، يرتتب عليها التزامات معينة، هي أال تتسبب يف تداخل ضار حملطة تعمل وفقاً ألحكام الدستور واالتفاقية 

حلماية من التداخل الضار الناجم عن هذه احملطة. ويشكل املشروع األويل، يف رأيها، نقطة انطالق ولوائح الراديو، وأال ت طالب 
، جيب أن تطبق اإلدارات أحكام لوائح 4.4جيدة إذ يشري بوضوح ملا كان قائماً ضمناً فيما مضى: أي أنه يف حالة استخدام الرقم 

  الراديو والدستور واالتفاقية.
القلق الذي أعرب عنه السيد سرتيليتس ولكنه سلط الضوء على االجتاه احلايل. ارتفع العدد السنوي  ديراملتفهم   39.2

. وبعد عشر 2016بطاقة تبليغ يف  32إىل  2006يف  4.4واحدة فقط تقتضي استخدام الرقم  APIلبطاقات التبليغ من بطاقة تبليغ 
تتضمن كل واحدة منها مئات السواتل املتناهية الصغر. وينبغي أن  APIليغ بطاقة تب 320سنوات من اآلن، ال يود املكتب أن يرى 

لتايل قدرته على نشر املعلومات وإعطاء الفر�ة لإلدارات  تفي اللوائح بدورها التارخيي يف توفري الشفافية وضمان تبليغ االحتاد و
ا. ورداً على التعليقات اليت أبديت، اقرتح املدير مواءم   م. ة مشروع القاعدة اإلجرائية بشكل أوثق مع نص احلكحلماية حمطا

دة استخدام الرقم  السيد بيسيشكر   40.2 ستزداد سوءًا ما مل تُتخذ  4.4املكتب على عمله. إن احلالة الناشئة عن ز
لتخصيصات يف ح ً مما جيرب اإلدارات على تبليغ املدير  ذا الشأن. ويبدو مشروع القاعدة متواز ل احتمال حدوث اإجراءات 

ها وستُبلغ  4.4، يتعني على اإلدارات اليت ترغب يف استخدام الرقم 3.11و 2.11تداخل ضار. ووفقاً للرقمني  إخطار املكتب بنوا
  اإلدارات األخرى تبعاً لذلك.

ت اجلديدة، فإن امبشروع القاعدة. وعلى الرغم عدم ميوله إىل اللوائح املطولة اليت قد متنع التطور السيد إتو رحب   41.2
يف بعض األحيان عمداً. ويتعني  4.4العديد من الوافدين اجلدد غري مطّلعني على أحكام لوائح الراديو. وقد أسيء استخدام الرقم 

لتايل، ال نظمة أخرى.  على اإلدارات املبلغة أن توافق على استخدام األنظمة، و  بد من أن تتحقق من عدم إضرار هذه األنظمة 
ستخدام طيف الرتدد املخصص ملستعملني آخرين أو إلدارات أخرى إذا كان من املتوقع ومن ا لواضح أن اإلدارات جيب أال تسمح 

  حدوث تداخل ضار.
أن يراجع املكتب مشروع القاعدة مع مراعاة وجهات نظر اللجنة وأن يعممها على اإلدارات  السيد ماجينتااقرتح   42.2

  للتعليق عليها.
. هل اإلدارات املبلِّغة جتهل فعًال أحكام لوائح 4.4عن احلاالت األخرية الستخدام الرقم  السيد سرتيليتسوتساءل   43.2

إلضافة إىل ذلك، فيما يتعلق مبشروع القاعدة، كيف ميكن إلدارة ما أن تتأكد من أن استعمال ختصيص تردد لن يتسبب  الراديو؟ و
ما؟ 168.1و 167.1سموح به" و"التداخل املقبول" املعّرفني يف الرقمني تداخل ضار علماً أن "التداخل امل يف   مسموح 
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حلاالت األخرية اليت تقع مسؤولية الكثري منها على إدارة مطّلعة.  املديرقال   44.2 مكان املكتب أن يوفر قائمة  إنه 
احلصول على مشورة املكتب. ويف رأيه، ستكون  ، تسعى إحدى اإلدارات إىل(HAPS)وفيما خيص حمطات املنصات عالية االرتفاع 

ذا الشأن.   قاعدة إجرائية مفيدة 
  .4.4إن مشروع القاعدة اإلجرائية يوضح املسائل ويوفر السياق للرقم  السيد كويفقال   45.2
دة استعمال الرقم  السيد هوانوأعرب   46.2 إجرائية  وحّبذ وضع قاعدة 4.4عن القلق ذاته الذي أبداه املكتب بشأن ز

ما إجراء دراسات سي لتفادي إساءة استخدام احلكم. بيد أن املشروع املقرتح يلقي على عاتق اإلدارة املبلِّغة مسؤولية أكرب، ال
لتايل، ينبغي تعميم مشروع القاعدة اإلجرائية على اإلدارات للتعليق  إلثبات عدم تسبب االستخدام املقصود يف تداخل ضار. و

  قة اللجنة عليها.عليها قبل مواف
من املشروع التمهيدي ميكن أن يرتتب عليها  5.1إن مسؤوليات اإلدارة املذكورة يف الفقرة  السيد سرتيليتسقال   47.2

لتحقيق االعرتاف الدويل بعدم التقيد جبدول توزيع  4.4عاقبتان غري مقصودتني. أوًال، قد تضفي �فة شرعية على استخدام الرقم 
نياً    ، قد تدفع اإلجراءات املرهقة اإلدارات إىل جتنب إخطار املكتب، مثالً يف حالة طالب يريدون إطالق ساتل �غري.الرتددات. و

إن املالحظات اليت أبداها السيد سرتيليتس �حيحة. واقرتح أن يُراجع املشروع األويل لإلشارة إىل امتناع  املديرقال   48.2
لتبليغ عن ختصيص ما إال يف حالة إمكانية التسبب يف تداخل ضار.وأال تكون  4.4اإلدارات عن تطبيق الرقم    اإلدارات ملزمة 

مع روح املناقشة ولكنها حذرت من أن تراجع اللجنة لوائح الراديو عن غري قصد. وينبغي  السيدة ويلسوناتفقت   49.2
حكم مشروع يرمي إىل محاية احلق  4.4ميثل عدم التقيد بلوائح الراديو. وإن الرقم  4.4يعين مشروع القاعدة أن تطبيق الرقم  أال

مشروع شريطة أال يؤدي إىل  4.4السيادي لإلدارات يف استخدام الطيف حسب رغبتها داخل حدودها اإلقليمية. واستخدام الرقم 
بعة إلدارات أخرى. ومن الواضح أن إساءة استخدام    غري شرعية. 4.4الرقم تداخل ضار يف خدمات 

إن السيدة ويلسون �ائبة ولكن شدد على أن الغرض من القاعدة هو ضمان فهم اإلدارات لكيفية  املديرقال   50.2
  .11بشكل شرعي. وعلى وجه اخلصوص، جيب عدم انتهاك املادة  4.4استخدام الرقم 

سها عناء �اً خوفه من أال تكلف اإلدارات نفالشكوك اليت أبداها السيد سرتيليتس، وخصو  السيدة جينيتشاركت   51.2
شرعي. وميكن مراَجعة املشروع األويل مع مراعاة  4.4إخطار املكتب. واتفقت أيضًا مع السيدة ويلسون على أن استخدام الرقم 

  تلك اآلراء.
حلقوق السيادية إىل أن إدارة ما لن تشتكي من نفسها؛ و  السيد سرتيليتسأشار   52.2  4.4 دخل الرقميفيما يتعلق 
ً. وأشار إىل أن شروط استخدام بعض التطبيقات  يف احلسبان عندما تكون دول أخرى معنية، ويكون االعرتاف الدويل مطلو

. فعلى سبيل املثال، فاملتطلبات املنصوص 4.4لنطاقات الرتدد يف إطار اخلدمات الراديوية تكون أكثر �رامة من متطلبات الرقم 
  .4.4 أكثر �رامة من تلك الواردة يف الرقم (WRC-15) 156عليها يف القرار 

مكان اإلدارات استخدام الرقم  السيد بيسياتفق   53.2 شريطة احرتام األحكام ذات الصلة وعدم  4.4مع املدير. و
. ولعل 2فة يف اإلضا 2B.9التسبب يف تداخل ضار. وتساءل عن سبب اقرتاح املكتب ملشروع أويل لقاعدة إجرائية بشأن الرقم 

  أنسب. 1.9قاعدة بشأن الرقم 
دراج مرجع حييل إىل املادة4.4أن يقوم املكتب، عند مراَجعة املشروع األويل للقاعدة بشأن الرقم  املديراقرتح   54.2  ، 9 ،

لتايل االستغناء عن احلاجة إىل قاعدة بشأن الرقم  . وميكن للجنة أن تنظر يف مشروع أويل منقح يف اجتماعها املقبل، 2B.9و
ريخ تطبيق الرقم  بشكل  4.4، وأن تقرر ما إذا كانت هناك حاجة إىل قاعدة إجرائية أم ال. ويعين تطبيق الرقم 4.4إلضافة إىل 

لتايل احت ، ينبغي مال التسبب يف تداخل ضار. ومن مثعام، انتهاكًا جلدول توزيع الرتددات أو حلدود رئيسية أخرى للقدرة، و
مبا يتيح  4.4على الدوام. وقال املدير إنه سيعّد نسخة منقحة للمشروع األويل للقاعدة بشأن الرقم  4.4التبليغ عن استخدام الرقم 

سيد عني االعتبار تعليق المن لوائح الراديو، وأكد جمدداً أن هذا احلكم يشكل استثناًء، آخذاً ب 4.4مواءمة النص مع �ياغة الرقم 
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لشروط الواردة يف 2B.9بيسي بشأن املشروع األويل للقاعدة املقرتح بشأن الرقم  لوفاء  ن التبليغ جيب أن يتضمن التزاماً  ، وأفاد 
  .4.4احلكم وأوضح فئات النطاقات اليت ال ميكن أن يُطبق عليها الرقم 

 السيدة ويلسونالذي أعده املدير، أكدت  4.4املنقح للقاعدة بشأن الرقم وحينما تناولت اللجنة املشروع األويل   55.2
عنصر شرعي للوائح الراديو وأن اللجنة ينبغي أال تثبط استخدامه أو تشجع عليه. وينبغي أال يسبب االستخدام  4.4جمدداً أن الرقم 
حلماية منه 4.4املشروع للرقم    ) أي �عوبة.(عدم التسبب يف تداخل ضار وعدم املطالبة 

جمسدة يف احلكم ذاته. وينبغي أال تستخدم اإلدارات الرتددات دون التقيد  4.4إن روح الرقم  السيد سرتيليتسقال   56.2
دة  جبدول توزيع الرتددات ولكن ميكن أن تفعل ذلك يف حاالت استثنائية حتت شروط معّينة. وتتعلق املشكلة املواجهة حاليًا بز

ا  4.4لرقم االستخدام الضمين ل من جانب أنظمة فضائية ُحيتمل أن تتسبب يف حدوث تداخل ضار، دون أن يُبلغ حىت املكتب 
دة أعباء اإلدارات. وال تتوفر يف كثري من األحيان  يف بعض األحيان. وينبغي أن توضح القاعدة اإلجرائية تطبيق احلكم ولكن دون ز

�ل املكتمعايري أو طرق حلساب التداخل الضار، وتساءل  ب السيد سرتيليتس عن كيفية حتليل املكتب للحاالت. وينبغي أن يوا
  املرتتب على تعديالت اللوائح من جانب املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية. 4.4النظر يف استخدام الرقم 

ألراضي  4.4م ن السيدة ويلسون حتدثت يف وقت سابق عن احلق السيادي يف استعمال الرق املديرذّكر   57.2 املرتبط 
فيما يتعلق خبدمات  4.4الوطنية. ويف السنوات اخلمس املاضية، مل يُبلغ سوى عن عشرات احلاالت أو ما يعادهلا مبوجب الرقم 

ملقارنة مع مئات آالف احلاالت اليت يعاجلها املكتب، تعد هذه احلاالت استثنائية  األرض ومل يتسبب ذلك يف أية مشاكل. و
خلدمات الفضائية، وأشار إىل أن املكتب استلم يف األشهر الستة األوىل فقط من عامالو  يف  2017 اقع. وتتعلق شواغل املكتب 

لنسبة إىل األرض تقتضي استعمال الرقم  APIعشرين بطاقة تبليغ  . وينبغي أن يظل 4.4بشأن الشبكات الساتلية غري املستقرة 
ستثناء هذه  4.4 استعمال الرقم استثناًء. وأعرب املكتب عن أمله يف أال يصبح االستثناء قاعدًة. ويف السنوات اخلمس املاضية، 

ومل يكن ذلك نتيجة قرار ملؤمتر جعل التخصيصات املبلغ  4.4احملددة، مل يكن هناك استخدام واحد معلن للرقم  API البطاقات
دة االستعمال غري املعلن للرقم عنها سابقاً غري مطابقة. وتتعلق شواغل املك   .4.4تب بز

على أن الغرض من مشروع القاعدة توضيح تطبيق احلكم  السيدة ويلسون، وأيدته يف ذلك السيد بيسيشدد   58.2
  بدًال من تلخيص وجهة نظر اللجنة. 

ديو. وإن النظام اإليكولوجي من لوائح الرا 4.4إن مشروع القاعدة ينبغي أال يؤدي إىل تليني الرقم السيد إتو قال   59.2
للوائح يف بعض األحيان. وأيد التعليقات اليت  س ليس لديهم معرفة  دة استخدام االستثناء من جانب أ لالتصاالت مهدد بز

  أبداها السيد سرتيليتس.
رائية بشأن ج، أن تطلب اللجنة إىل املكتب إعداد قاعدة إالسيد بيسي، وأيده يف ذلك السيد سرتيليتسواقرتح   60.2
نه وفقاً للرقم 4.4الرقم  ، 1.0.13 استناداً إىل املناقشة احلالية وتعميم مشروع القاعدة على اإلدارات للتعليق عليها. ومع ذلك، ذّكر 

 RRB17-3/2 للوثيقة 2ينبغي أال توضع قاعدة إجرائية إال عند ضرورة واضحة هلا. وال يربر اجلدول املقدم من املكتب يف اإلضافة 
ذا الشأن.   وضع قاعدة 

ستخدام الرقم  الرئيستساءل   61.2   .4.4عما إذا كان من املمكن تقدمي املكتب لتحليل بشأن احلاالت املتصلة 
لنسبة إىل األرض  املديرقال   62.2 دة املثرية للقلق يف عدد األنظمة غري املستقرة  إن األسباب لوضع قاعدة هي الز
احملددة  املوزعة لألنظمة الفضائية وما يُدعى "االختبارات امليدانية" حملطات املنصات عالية االرتفاع يف النطاقات غريالنطاقات غري  يف

رخيي الستعمال الرقم  قبل أن تقرر ما إذا كان ينبغي البدء بوضع  4.4من أجل هذه احملطات. ورمبا تفضل اللجنة انتظار حتليل 
حة التحليل التارخيي للجنة يف الوقت املناسب لكي تنظر فيه يف اجتماعها املقبل.قاعدة إجرائية أم ال. وميكن    إ

إن اللجنة حتتاج إىل حتليل أساسي كامل من أجل التو�ل إىل رؤية متوازنة بشأن ما إذا كانت هناك ضرورة  الرئيسقال   63.2
  :التايل واقرتح أن ختلص اللجنة إىل االستنتاج لقاعدة إجرائية أم ال.
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من  2B.9و 4.4"شكرت اللجنة املكتب واملستشار القانوين على التحليل املفصل واملشروع األويل للقواعد اإلجرائية بشأن الرقمني 
. ولدى النظر يف املشروع األويل للقواعد اإلجرائية، أعادت اللجنة RRB17-3/2(Add.2) الوثيقة لوائح الراديو على النحو الوارد يف

  من لوائح الراديو: 4.4 تطبيق الرقم ادئ التالية اليت ينبغي أن تسود يفالتأكيد على املب
ا تطبيقاً للرقم   • لتبليغ عن ختصيصا   من لوائح الراديو؛ 4.4التزام اإلدارات 
زالة التداخل الضار فوراً يف حال وقوعه.  •   التزام اإلدارات 

جانب  ، إىلاجتماعها السابع والسبعني يف من لوائح الراديو وتطبيقه 4.4وطلبت اللجنة من املكتب أن يقدم حتليًال لتاريخ الرقم 
ذا احلكم لكي يتسىن البدء يف   إجراء املشاورة مع اإلدارات بشأنه." مشروع أويل للقاعدة اإلجرائية املتعلقة 

  .على ذلك واتُفق  64.2

لنسبة إىل الرتدداستعراض النتائج املتعلقة بتخصيصات  مبوجب   األرضألنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة 
  )RRB17-3/2لوثيقة  8(الفقرة  (WRC-03) 85القرار 

من  1.8ة الفقر  )السيد ساكاموتو (رئيس شعبة تنسيق األنظمة الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائيةقدم   65.2
بشأن استعراض املكتب للنتائج املتعلقة بتخصيصات الرتدد ألنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة  RRB17-3/2  الوثيقة

على النحو الذي طلبته اللجنة يف اجتماعها اخلامس والسبعني. وقال إن  (WRC-03) 85لنسبة إىل األرض مبوجب القرار 
ا فرقة العمل  ITU-R S.1503-3  التو�ية ؤخراً سُتستعمل، عند موافقة األعضاء عليها، الستعراض بطاقيت تبليغ م 4Aاليت أعد

 RRB17-3/2من الوثيقة  2.8. وُجتسد الفقرة 85عن شبكتني ساتليتني حصلتا على نتيجة مؤاتية مشروطة مبوجب القرار 
ت اليت يواجهها املكتب يف  . وعلى 7B.9مبوجب الرقم  ومتطلبات التنسيق 22تفحص احلدود املنصوص عليها يف املادة الصعو

بتة خيف لتحديد احملطات األرضية املعينة اليت قدد تتأثر بشبكة  7B.9وجه التحديد، فإن وقت احلساب مبوجب الرقم  دمة 
لنسبة إىل األرض ساتل، سيستغرق ما يقرب من أربعة أشهر بل وأطول من ذلك.  100تتكون من أكثر من  ساتلية غري مستقرة 

ب على حتسني الربجميات ولكن يف غضون ذلك، طلب من اللجنة ما إذا كان ميكن للمكتب أن ينشر على مرحلتني، ويعمل املكت
فيما خيص احلاالت اليت تتطلب وقت حساب أطول: نشر تراكب الرتددات يف غضون أربعة  7B.9نتيجة الفحص مبوجب الرقم 

ريخ استالم طلب التنسيق؛ ونشر التحديد النهائ ،  epfd  ةي للمحطات األرضية املعنية املتأثرة عن طريق حساب الكثافأشهر من 
، بغية تقليل عبء العمل لديه وجتنب أوجه RRB17-3/2من الوثيقة  3.8. وكما مت توضيحه يف الفقرة (MOD)كنشر معدل 

لكثافة  ت املتعلقة  من  4.8بني الفقرة مبجرد استكمال الفحص. وأخرياً، ت epfdعدم االتساق، سينشر املكتب البيا
دة حتسني  RRB17-3/2  الوثيقة لى تساؤل من . وقال ردًا عبرجميات التحقق من كثافة تدفق القدرة املكافئةاجلهود املبذولة لز

حال فحص كثافة تدفق القدرة بشأن  8الوارد يف الفقرة  1، إن العمود بعنوان "السبب" يف اجلدول السيد سرتيليتس
. ومتت معاجلة مجيع األنظمة لنشرها (”C“)والتنسيق  (”N“) 11، يشري إىل التبليغ مبوجب املادة 22مبوجب املادة  (epfd)  املكافئة

  .epfdستثناء ما يتعلق بفحص الكثافة 
  إىل تقدمي تعليقات بشأن عملية النشر على مرحلتني. الرئيسدعا   66.2
عن دهشته لسماع أن فحص نظام واحد فقط ميكن أن يستغرق أكثر من أربعة أشهر، يف وقت السيد إتو أعرب   67.2

لنسبة إىل األرض. وتساءل بشأن املوارد البشرية واملالية املطلوبة ليتعامل املكتب مع  تزداد فيه طلبات تنسيق األنظمة غري املستقرة 
ذه االحتياج   ات من املوارد. عبء العمل وعما إذا كان اجمللس قد أُبلغ 

(انظر  RRB17-3/2للوثيقة  8إىل أنه سيُنظر يف املوارد وعبء العمل يف سياق اإلضافة  املديرأشار   68.2
  من هذا احملضر). 80.2-94.2 الفقرات

الت نه بناءً على الشواغل اليت أعربت عنها اللجنة وأيدها يف ذلك الفريق االستشاري لالتصا السيد سرتيليتسذّكر   69.2
دة ميزانية املكتب فعًال مبقدار مليون فرنك سويسري لتعيني موظفني وتطوير الربجميات.  در اجمللس إىل ز الراديوية واإلدارات، 

ملعلومات املقدمة يف الفقرة  ، اليت تصف الطبيعة املعقدة لعمل املكتب. ويف حني أنه ال يعارض النشر RRB17-3/2من  8ورحب 
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اية املطاف. وشدد على أال يركز   على مرحلتني الذي مت اقرتاحه، أشار إىل أن ذلك لن يقلل عبء العمل اإلمجايل للمكتب يف 
لنسبة إىل األرض على حساب معاجلة ا لنسبة إليها. املكتب موارده على األنظمة غري املستقرة    ألنظمة املستقرة 

لنسبة إىل  31.11إن الفحص مبوجب الرقم  املديرقال   70.2 شرط مسبق للنشر علمًا أن شبكة واحدة غري مستقرة 
لنسبة إىل األرض، حيث أن الرقم  هو عتبة إطالق التنسيق، واستناداً  7B.9األرض ميكن أن تتداخل مع مجيع الشبكات املستقرة 

ت الطويلة أن التنسيق مطلوب يف الغالب. والسبب يف اقرتاح النشر على مرحلتني منع التأخري إىل خرب  ة املكتب، ستبني احلسا
لنسبة إىل األرض على مجيع األنظمة  يف نشر بطاقات التبليغ الذي من شأنه أن يؤدي إىل عدم اليقني بشأن أثر النظام غري املستقر 

لنسبة إليها.   املستقرة 
تساؤل من  ردًا على )السيد ساكاموتو (رئيس شعبة تنسيق األنظمة الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائيةقال   71.2

ملقارنة مع النشر يف مرحلة واحدة،  السيدة ويلسون إن النشر على مرحلتني، على الرغم من أنه سيتطلب عمًال أكثر إىل حد ما 
ت سيؤدي إىل عدم اليقني خبصوص  املديرسيسمح بتفادي عرقلة الشبكات. وأضاف  أن االنتظار حىت اكتمال مجيع احلسا

لنسبة إليها. ورمبا ميكن افرتاض سيناريو أسوأ حالة من خالل النشر  لنسبة إىل األرض واألنظمة غري املستقرة  األنظمة املستقرة 
  .7B.9األويل مبوجب الرقم 

ا ستتيح استعمال الوقت واملوارد على النحو األمثل. وينبغي إ إن عملية من مرحلتني تبدو السيد بيسيقال   72.2 بالغ أ
ن العملية ذات املرحلتني تنطبق على الشبكات املعقدة فقط وليس على مجيع الشبكات، وأن النتائج اليت تُنشر يف البداية  اإلدارات 

ٍن. ورمبا ميكن تنفيذ هذه العملية املقرت  حة الربجمية الالز تكون غري مكتملة ويليها نشر  مة لتقليل وقت حة كاختبار إىل حني إ
لتقرير الوارد يف الفقرة  ، لن حتتاج اللجنة يف املستقبل ملثل هذه RRB17-3/2من الوثيقة  1.8املعاجلة لدى املكتب. وفيما يتعلق 

حدث املعلوم املعلومات املفصلة ولكن ينبغي إبالغها مبا إذا كان يتعني إلغاء بطاقات التبليغ أم ال ا  ات بشأن التقدم احملرز وموافا
  . (WRC-03) 85لتطوير الربجميات الالزمة الستعراض النتائج وفقاً للقرار 

لنسبة إىل األرض كانت أكثر هيمنة يفالسيد كييبوقال   73.2 ً تعليقًا عاماً، إن الشبكات املستقرة  البداية،  ، ُمبد
لنسبة إىل األرض مبوجب املادة وحظيت حبماية املؤمترات من الشب . واآلن هناك طفرة 2.22سيما الرقم  ، ال22كات غري املستقرة 

لنسبة إىل األرض ورمبا يستدعي األمر تعديل املادة  يف ملعلومات املقدمة يف التقرير وتساءل 22الشبكات غري املستقرة  . ورحب 
  على حنو أوسع. 4ات عما إذا كان املكتب يعتزم تعميمها على جلنة الدراس

لنسبة إىل األرض واألنظمة  املديرأشار   74.2 ألنظمة املستقرة  ئق اللجنة متاحة للجمهور وأن اجملتمعات املعنية  إىل أن و
لنسبة إليها تتابع املناقشة احلالية.   غري املستقرة 

تتضمن التعليقات الواردة من فرق العمل  RRB17-3/2للوثيقة  8لإلضافة  1إىل أن اإلضافة  السيد سرتيليتسأشار   75.2
ا املكتب مع  ITU-R S.1503-3املختلفة. وإنه يفرتض تطوير الربجمية اجلديدة لتطبيق التو�ية  وتساءل عن الكيفية اليت سيتعامل 

ستخدام الربجمية احلالية. لفعل    الشبكات اليت عوجلت 
لفعل، إذ سيؤدي ذلك إىل عدم اليقني. وسرتاعي إن املكتب لن يعيد معا املديرقال   76.2 جلة الشبكات اليت مت قبوهلا 

�ة أو املعلمات اليت تراعيها الربجمية احلالية. ويف ITU-R S.1503-3الربجمية املعدلة اليت مت تطويرها لتنفيذ التو�ية  مرحلة  الظروف اخلا
. ويف خالف ذلك، سيقبل املكتب نتائج epfdجل عمليات فحص الكثافة النشر النهائية، قد يتعني استعمال الربجمية اجلديدة من أ

حتت الربجمية  22أن الشبكة الساتلية املطابقة للمادة  )رئيس دائرة اخلدمات الفضائية(السيد فاليه الربجمية السابقة. وأضاف 
ديد للربجمية حتقيق طابقة، سيتيح اإل�دار اجلاحلالية ستكون أيضاً مطابقة هلا حتت الربجمية اجلديدة. وفيما خيص الشبكات غري امل

ملقارنة مع اإل�دار احلايل. وأكد أن املعاجلة مبوجب الرقم سوف  7B.9 منذجة أفضل وتقليل االعتماد على سيناريوهات أسوأ حالة 
لنسبة للشبكات الكبرية.   تتأخر فقط 
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ستؤدي إىل حتسني مبرجية التحقق من  ITU-R S.1503-3عما إذا كانت التو�ية اجلديدة  السيد هوانتساءل   77.2
دة عدد السواتل، وإنه يتفق مع النشر على مرحلتني املقرتح من املكتب بشأن الشبكات اليت epfd الكثافة . ويزداد التعقيد مع ز

  وقتاً طويًال. وينبغي حتديد هذه األنظمة بوضوح. 7B.9تستغرق عملية فحصها مبوجب الرقم 
  :التايل أن ختلص اللجنة إىل االستنتاج ديراملواقرتح   78.2

، أحاطت اللجنة علماً WRC) 85-(03 بشأن تطبيق القرار RRB17-3/2من الوثيقة  4.8إىل  1.8عند النظر يف الفقرات من "
لنسبة ا مبختلف اجلهود اليت يبذهلا املكتب ملعاجلة بطاقات التبليغ ومراَجعة نتائج ختصيصات ترددات األنظمة الساتلية غري ملستقرة 

الستمرار يف تنفيذ التدابري املقرتحة لإلسراع مبعاجلة بطاقات التبليغ وتقدمي تقرير عن التقدم  إىل األرض. وكلفت اللجنة املكتب 
وائح من ل 7B.9 احملرز يف هذه اجلهود. وتشمل هذه التدابري، إذا استدعى األمر، نشر اإلدارات املتأثرة على مرحلتني وفقًا للرقم

ً الراديو، وذلك    ."لتأخري العملية برمتها تفاد
  على ذلك. واتُفق  79.2

لنسبة إىل األرض  RRB17-3/2للوثيقة  8(اإلضافة  اسرتداد التكاليف بشأن الشبكات الساتلية غري املستقرة 
  )1-8واإلضافات 

عمال رئيس قسم املنشورات والتسجيل للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائية)  السيد لوقدم   80.2 (القائم 
لنسبة إىل األرض، RRB17-3/2للوثيقة  8اإلضافة  لشبكات الساتلية غري املستقرة  �ة  ، اليت تتناول اسرتداد التكاليف اخلا

. ولفت االنتباه بوجه خاص إىل 8إىل  1الواردة يف اإلضافات من  7Cو 7Bو 4Cو 4Aوالتعليقات ذات الصلة من فرق العمل 
دات احلادة األخرية يف أعداد وحدات اسرتداد التكاليف لكل بطاقة تبليغ واالرتفاعات املدارية يف كل بطاقة تبليغ وزوا امليل  الز

 8  اإلضافة الوارد يف 1 على التوايل. ويعرض اجلدول 8 يف اإلضافة 4و 3و 2الفريدة يف بطاقات التبليغ على النحو املبني يف األشكال 
لنسبة إىل األرض كناً مم اً نظام ؤول عن اختاذ ، على أن يُفهم أن اجمللس هو املسالسرتداد تكاليف األنظمة الساتلية غري املستقرة 

ملقارنة مع املمارسة احلالية، هناك عنصر جديد يتمثل يف ضالرسوم الفعلية قرار بشأن التشكيالت اليت د رب الرسم املوحد يف عد. و
الستناد فقط إىل عدد ال يستبعد بعضها بعضاً  لرسم املتغري، اقرتح املكتب أن ُحيسب عدد الوحدات ليس  . وفيما يتعلق 

�ناف احملطات بل وأيضاً إىل عدد االرتفاعات املدارية وزوا امليل املختلفة.   ختصيصات الرتدد واإلرساالت وأ
ملوارد  4Cو 4Aإن اهلدف هو إرسال وثيقة مراَجعة إىل فرقيت العمل  املديرقال   81.2 وفريق العمل التابع للمجلس املعين 

لنسب لشبكات الساتلية غري املستقرة  �ة  ة املالية والبشرية، بغية تقدمي اقرتاح بسيط واحد إىل اجمللس بشأن اسرتداد التكاليف اخلا
  هة النظر اليت أعرب عنها أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية.إىل األرض، مع مراعاة وج

أنه إذا كان هناك حد أعلى للتكاليف وبلغت األنظمة هذا احلد األعلى، عندئذ، ستستفيد السيد إتو الحظ   82.2
ا. �ة  ً كانت درجة تعقيد بطاقات التبليغ اخلا بت أ   اإلدارات يف الواقع من سعر 

ل املكتب بشأن معاجلة بطاقات التبليغ يعوقه، حسب فهمه، هيكل غري مناسب السرتداد إن عم املديرقال   83.2
التكاليف. ووجود حد أعلى للتكاليف يزيل أي حافز لإلدارات الختاذ قرارات يف وقت مبكر بشأن تصميم األنظمة. وُقدمت عدة 

  خيارات يستبعد بعضها بعضاً، ويتعني على املكتب التحقق منها مجيعاً. 
أل السيد سرتيليتساتفق   84.2 �ة  نظمة مع املدير. ينبغي أن يُقدم إىل اجمللس اقرتاح بسيط بشأن اسرتداد التكاليف اخلا

�ر األنظمة املعقدة بشكل منفصل. وينبغي أن يظل  لنسبة إىل األرض، حيث تتم فوترة كل عنصر من عنا الساتلية غري املستقرة 
لنسبة إىل األرض كما هو وأال تُفرض رسوم عالية على الشبكات املستعملةهيكل اسرتداد التكاليف املتعلقة   ألنظمة املستقرة 

). ومع كل هذا، فاالحتاد ليس مبشروع جتاري وإمنا Cospas-Sarsatمن أجل البحوث العلمية أو السالمة واإلنقاذ (مثل النظام 
  .منظمة دولية ُتدار على أساس املسامهات املقدمة من أعضائها
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ً وال مجعية خريية. وبينما ينبغي أال يُنظر إىل اسرتداد التكاليف بشأن  املديرقال   85.2 إن االحتاد ليس مشروعًا جتار
بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية كبقرة حلوب لالحتاد، ينبغي أيضًا أال يُلزم هيكل اسرتداد التكاليف املنظمة على العمل 

رسوم لن تتغري أن فئة ال )رئيس دائرة اخلدمات الفضائية(السيد فاليه ل يف الوقت احلاضر. وأضاف مقابل ال شيء كما هو احلا
  لنسبة لسواتل البحث العلمي إال إذا ُحولت إىل أنظمة معقدة.

املدير على توجيه عناية اللجنة إىل هذه املسألة. وميكن للجنة النظر يف اسرتداد التكاليف من السيد إتو شكر   86.2
منظور تنظيمي على أن يُرتك األمر للمجلس الختاذ قرار مايل استناداً إىل فهم حقيقة الوضع لتحقيق املوازنة بني التكاليف الفعلية 

  والتكاليف املثالية. 
ن التحدي يتمثل يف حتقيق التوازن بني املصاحل املتنافسة، حاجة املكتب إىل املوارد الالزمة إ السيدة ويلسونقالت   87.2

إلدارات من جهة. ومن جهة أخرى، حاجة اإلدارات إىل معرفة تكلفة  ملعاجلة بطاقات التبليغ وجتنب تراكم العمل الذي يضر 
) ملؤمتر املندوبني املفوضني توجيهات بشأن اسرتداد التكاليف 2010الخارا، (املراَجع يف غوادا 91بطاقات التبليغ مقدماً. ويقدم القرار 

ذا الشأن يف دورته املقبلة. ومن األرجح املوافقة على اقرتاح بسيط، وليس من  يف املستقبل، وهكذا ميكن أن يتخذ اجمللس قرارًا 
  احلكمة رفع أسعار الشبكات اليت تكون عادة بسعر أقل.

 ن اسرتداد التكاليف أُدخل لردع السواتل الومهية. واآلن يلزم هيكل جديد السرتداد التكاليف سرتيليتسالسيد ذّكر   88.2
 .ً   من أجل ردع الشبكات اخليالية. وينبغي أن تعاجل بطاقات التبليغ عن خدمات الطوارئ جما

عداد اقرتاح بسيط ومفهوم  املديريفهم   89.2 رتداد التكاليف، ليتسىن للمجلس تعديل اسأن اللجنة تريد أن يقوم املكتب 
حىت ال تُعاقب األنظمة غري التجارية (مثل البحث العلمي) وتتحقق الشفافية حبيث جتسد التكاليف العمل الفعلي للمكتب بشأن 

يؤدي  أال يمعاجلة بطاقات التبليغ. ومن املهم أن يواكب هيكل اسرتداد التكاليف التغري التكنولوجي. وعالوًة على ذلك، ينبغ
اهليكل إىل استحداث حوافز عكسية من خالل حتديد سقف يسمح لإلدارات بتقدمي جمموعة كاملة من اخليارات تُعاجل بدون 

  تكاليف إضافية، ومن مث حتويل عبء تقييم كل اختيار لتصميم حمتمل للشبكة من املشغل إىل املكتب.
ومقارنة اسرتداد  2017اليف املتعلقة مبعاجلة األنظمة املبلغ عنها يف أن يقدم املكتب حماكاة للتك السيد بيسياقرتح   90.2

  التكاليف حتت هذا النظام مع اسرتداد التكاليف حتت النظام اجلديد املقرتح.
على أن االحتاد ليس منظمة جتارية ولكن أشار إىل أن التكاليف املرتتبة على كل قرار يتخذه  السيد ماجينتااتفق   91.2

يت أوالً ُخيدم أوالً املؤمتر ُحتسب دائماً. وأدت مشكلة السواتل الومهية إىل اسرتداد التكاليف. ويتقوض مبدأ " " حالياً فعل أوقات من 
م ال حيصل فيها أحد على اخلدمة. ومثة حاجة إىلاملعاجلة الطويلة اليت ينتج عنها انتهاك امل  هل الزمنية التنظيمية وحالة توقف 
  وضع �يغة منصفة السرتداد التكاليف.

االقرتاحات اليت قدمها املدير بشأن إعداد وثيقة من أجل اجمللس. وقالت، واضعة يف اعتبارها  السيدة جينيتأيدت   92.2
ا اللجنة، إن ة العدد هيكل اسرتداد التكاليف املقرتح ينبغي أن يوفر حوافز للحد من بطاقات التبليغ كثيف التعليقات اليت أدلت 

  .التشكيالت اليت ال يستبعد بعضها بعضاً و 
  :التايل أن ختلص اللجنة إىل االستنتاج املديرواقرتح   93.2

لنسبة إىل منوذج اسرتداد التكاليف املقرتح يف الوثيقة  "RRB17-3/2(Add.8)  4والتعليقات املقدمة من فرق العملA 4وC 7وB 
، الحظت اللجنة أن منوذج اسرتداد التكاليف RRB17-3/2(Add.8)(Add.1)لقطاع االتصاالت الراديوية والواردة يف الوثيقة  7Cو

ثري على عملية فحص بطاقات التبليغ ومعاجلتها على الرغم من أن هذه املسألة تندرج ضمن مسؤوليات اجمل لس. والحظت له 
  أن: اللجنة أن التعديالت الواجب إدخاهلا على منوذج اسرتداد التكاليف ينبغي

  تكون بسيطة وقابلة للفهم؛  •
  شفافة متاماً وتبني بشكل جيد استخدام املكتب للموارد؛  •
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افة تدفق القدرة كثسيما عندما تكون غري خاضعة للتنسيق أو حلدود   أال تؤثر على األنظمة الصغرية أو البسيطة، ال  •
  .(epfd) املكافئة

  وشجعت اللجنة املكتب على تقدمي:
ملقارنة مع النموذج احلايل؛  •   توقعات بشأن ما سيؤدي إليه تطبيق النموذج اجلديد، 
  مقارنة بني التكاليف احلالية والتكاليف املستقبلية املقّدرة (من حيث املوظفني والربجميات).  •

سقف التكاليف يف النموذج احلايل يعادل رمسًا موحدًا لشبكات ساتلية أكثر تعقيداً، بغض النظر عن  والحظت اللجنة كذلك أن
لتشاور مع  طبيعتها املعقدة ومقدار اجلهود املطلوبة لفحصها ومعاجلتها. وشجعت اللجنة املكتب على االستمرار يف إعداد النموذج 

  فيه."  وية قبل تقدميه إىل اجمللس للنظرفرق العمل ذات الصلة يف قطاع االتصاالت الرادي
  على ذلك. واتُفق  94.2

  )RRB17-3/2للوثيقة  1(اإلضافة  2018-2019ميزانية جلنة لوائح الراديو للفرتة 
امليزانية  والنفقات املر�ودة يف 2017-2019لتقريره اليت تقدم ميزانية اللجنة للفرتة  1االنتباه إىل اإلضافة  املديراسرتعى   95.2

وذلك تبعاً لالهتمام الذي أعرب عنه أعضاء اللجنة. وقد حتققت وفورات كبرية كل سنة منذ  2011-2016والنفقات الفعلية للفرتة 
ربع لغات فقط بدًال من ست لغات، وامليزانية 2011عام  ، ويعزى ذلك يف جزء كبري منه إىل أن الرتمجة الشفوية كانت مطلوبة 

تزداد النفقات  على هذا األساس. وقد 2019ومت حتديد ميزانية عام  2018فرنك سويسري لعام  000 406البالغة  السنوية املخفضة
هذه احلالة، قد تكون  للعمل يف اللجنة، ويف 2018اعتماداً على َمن سُينتخب يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  2019اعتباراً من 

دة امليزانية مطلوبة من أجل عامي    .2021/2020ز
مما يتيح ألعضاء اللجنة  2017إنه كان يفضل أن يتلقى هذه املعلومات قبل دورة اجمللس لعام  السيد سرتيليتسقال   96.2

. ويف الواقع، فإن التخفيضات يف امليزانية مدعاة 2018-2019الفر�ة للتأثري على مناقشة اجمللس واملوافقة على ميزانية اللجنة للفرتة 
فرنك سويسري يف حني  000 500، كانت النفقات قريبة من 2015املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية األخري، أي يف للقلق. ويف 

تلزم  . وعالوة على ذلك، قد2019فرنك سويسري للمؤمتر العاملي املقبل لالتصاالت الراديوية يف  000 406يُدرج يف امليزانية سوى  مل
م إضافية الجتماعات اللجنة  ملؤمتر  2018يف أ من قبيل تقريرها  WRC-19لكي تستكمل اللجنة أعماهلا بشأن البنود املتصلة 

  .(Rev.WRC-07) 80مبوجب القرار 
إنه على الرغم من أن تلقي اللجنة للمعلومات يف مرحلة مبكرة من عملية إعداد مشروع ميزانية اللجنة  املديرقال   97.2

، ال يتوخى أي نص من نصوص االحتاد مشاركة اللجنة أو الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية واملوافقة عليها، قد يكون مفيداً 
ئق ملناقشتها يف إطار فريق  أو جلان الدراسات يف هذه العملية، اليت تبدأ أساسًا يف يناير يف أية سنة ميزانية معينة، مع إعداد الو

ملوارد املالية   والبشرية. العمل التابع للمجلس واملعين 
إنه قد يكون من املفيد أن تسعى اللجنة إىل توفري مدخالت للدورة املقبلة من إعداد ميزانية اللجنة اليت  الرئيسقال   98.2

  سُتقدم إىل اجمللس.
، WRC-19إنه يبدو أن ميزانية اللجنة ال تغطي تكاليف مشاركة أعضاء اللجنة يف املؤمتر  السيدة ويلسونقالت   99.2

دة حمتملة يف تكاليف الرتمجة الشفوية أو السفر اعتباراً من    .2019أو أي ز
ت مع السنوات  السيد ماجينتاأيد   100.2 الشواغل اليت أعربت عنها السيدة ويلسون والسيد سرتيليتس. وتشري املقار

. فبدالً من احلد من األنشطة، 2019و 2018عامي فرنك سويسري املدرج يف امليزانية السنوية ل 000 406السابقة إىل عدم كفاية مبلغ 
  سيكون من األفضل ر�د أموال كافية يف امليزانية لتغطية مجيع األنشطة احملتملة إذ ميكن دائماً إعادة األموال غري املستخدمة.

نني كانت أقل السإن قرارات اجمللس خبفض ميزانية اللجنة كانت حتمية علماً أن نفقات اللجنة على مر  املديرقال   101.2
بكثري مما هو مدرج يف امليزانية. ومع ذلك، ينبغي اإلشارة إىل أن مشاركة أعضاء اللجنة يف املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية 
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م االجتماع لتلبية متطلبات  - 2018تغطيها ميزانية املؤمتر وليس ميزانية اللجنة. وإذا تبني أن ميزانية اللجنة غري كافية اعتباراً من  أ
ا من الوفورات احملققة يف  -اإلضافية على سبيل املثال  ألحرى من وفورات حمققة من أماكن أخرى  2017ميكن دائماً استيعا أو 

  داخل القطاع.
بتوضيحات املدير، ولكن وافق على الشواغل اليت أعربت عنها السيدة ويلسون. وستكون املبالغ  السيد كويفحب ر  102.2

  غري كافية حتماً، وينبغي استخدام أي وفورات حمققة يف السنوات السابقة للتعويض عن النقص. 2019و 2018ودة يف امليزانية لعامي املر�
أن أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية متثل أهم أنشطة االحتاد ككل، ومع ذلك مت ختفيض  السيد سرتيليتسيرى   103.2

ملقارنة مع القطاعني اآلخرين لالحتاد، مبا يف ذلك األمانة العامة، على الرغم من عبء  ميزانية وموظفي القطاع بشكل أكثر حدة 
سيجد  ارات أن تدرك ضرورة تعزيز قطاع االتصاالت الراديوية وإالالعمل املتزايد يف قطاع االتصاالت الراديوية. وجيب على اإلد

  االحتاد نفسه ككل يف حالة يرثى هلا.
 2011 ن التخفيضات يف امليزانية كانت حتمية نظراً إىل الوفورات الكبرية احملققة بني عامي السيدة جينيتاعرتفت   104.2

ا كبرية لل2016و   غاية.؛ ومع ذلك تساءلت عن السبب يف كو
فرنك سويسري املدرج  000 406إن املبلغ  السيد إجييه (مسؤول إداري يف مكتب االتصاالت الراديوية)قال   105.2

لرتمجة  2019و 2018امليزانية السنوية لعامي  يف �ة  يستند إىل األعضاء احلاليني للجنة وما يرتتب على ذلك من تكاليف خا
م اجتماع إضافية  سيتم إجراؤها إذا تَبني، مثًال، أن 2019و 2018طلوبة يف الشفوية والسفر وغريها. وأي تعديالت م . ضروريةأ

وأكد أن التكاليف املتعلقة مبشاركة أعضاء اللجنة يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ُحتمل على ميزانية املؤمتر. وفيما يتعلق 
رها السيد كويف بشأن إمكانية عقد ا (املراَجع يف  5من املقرر  2مثًال، يستبعد امللحق  2018جتماع رابع للجنة يف ملسألة اليت أ

  ) ملؤمتر املندوبني املفوضني هذه اإلمكانية، ولكن دون استبعاد إمكانية متديد اجتماع معّني للجنة.2014بوسان، 
مهية أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية وأنشطة مجيع قطاعات االحتاد  املديرقال   106.2 إن أعضاء االحتاد كافة يعرتفون 

  يف الواقع. وأي عجز يف ميزانية اللجنة سيكون طفيفاً فقط ولن ُيسمح له مبنع اللجنة من االضطالع مبهامها على أكمل وجه. 
  :ة إىل االستنتاج التايلاللجنة على أن ختلص بشأن هذه املسأل وافقت  107.2

ملعلومات املقدمة يف الوثيقة  بشأن امليزانية. وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن  RRB17-3/2(Add.1)"أحاطت اللجنة علمًا 
وأعماله التحضريية  2019 ، مشريًة إىل انعقاد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام2019و 2018 ميزانية عامي التخفيضات يف

لسفر والرتمجة التحريرية  2019هذه الفرتة، وأن التشكيل اجلديد للجنة اعتبارًا من  يف �ة  قد يرتتب عليه تكاليف إضافية خا
  والرتمجة الشفوية."

يف  F-SAT-N-E-33E  للشبكة الساتلية MHz 29 678-29 500و 700 19-878 19وضع ختصيصات الرتدد يف النطاقني 
  )RRB17-3/2من الوثيقة  9من لوائح الراديو (الفقرة  44B.11 (WRC-12)اخلدمة مبوجب الرقم 

عمال رئيس قسم املنشورات والتسجيل للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائية) السيد لوقدم   108.2  (القائم 
يف اخلدمة  ضعأن تو من تقرير املدير اليت تعرض الظروف اليت قرر يف ظلها املكتب أن يقبل، على أساس استثنائي،  9  الفقرة
 F-SAT-N-E-33E  للشبكة الساتلية MHz 29 678-29 500و 700 19-878 19ختصيصات الرتدد يف النطاقني  2015  أكتوبر  24  يف
لنظر إىل خصو�ية هذه . شرقاً  33°املوقع   يف خلطوات املتخذة.و   احلالة، يود املكتب إبالغ جلنة لوائح الراديو 

يتعلق  تنطوي على عدة حاالت شاذة. أوًال، فيماإن القضية املعروضة اآلن على اللجنة  السيد سرتيليتسقال   109.2
ندما مث بشيء آخر ع احديف اخلدمة، يبدو أن اإلدارة الفرنسية بّلغت املكتب بشيء و  F-SAT-N-E-33Eبوضع الشبكة الساتلية 

االمتثال  من لوائح الراديو؛ وعالوة على ذلك، ليس من املؤكد ما إذا كان قد مت 6.13نظر املكتب يف مسائل أخرى مبوجب الرقم 
نياً، مل تتح للجنة املراسالت املتبادلة بني فرنسا واملكتب، وتساءل 44B.11لفرتة التسعني يومًا للتشغيل مبوجب الرقم  لسيد ا. و

. 2016 سرتيليتس عن السبب يف عدم لفت انتباه اللجنة إىل املسألة إال اآلن، يف حني أن هذه األحداث طرأت يف معظمها يف
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ملخالفة للوائح الراديو، فقد جتاوز حدود واليته. وينبغي للجنة أن  لثاً، من خالل اختاذ املكتب قراره "على أساس استثنائي"  و
ئق الكاملة مبا يف ذلك مجيع املراسالت املتبادلة.تتطرق إىل املسألة  حة الو   يف اجتماعها السابع والسبعني مع إ

، على أن يتعامل 4.14ن اللجنة يف اجتماعها اخلامس والسبعني وافقت، استناداً إىل الرقم  السيدة جينيتذّكرت   110.2
ط هذه األخرية يرفع تقريرًا إىل اللجنة بشأن القرارات وأن حتياملكتب مع بعض القضا بنفسه. وينبغي للمكتب بكل بساطة أن 

وإذا كان على اللجنة أن تنظر يف جوهر القضية، فقد تتساءل عن مكان  علمًا به. وتبدو هذه املسألة أول حالة من هذا القبيل.
  طرأت منذ عام مضى. RRB17-3/2من الوثيقة  9حالياً، ولكن األحداث املو�وفة يف الفقرة  EUTELSAT 33D تواجد الساتل

يوجد  مع رأي السيدة جينيت أنه نظراً ملناقشات اللجنة يف اجتماعها اخلامس والسبعني، فال السيدة ويلسونواتفقت   111.2
لنقاش الذي أجراه املكتب. وفيما ما كثر من جمرد اإلحاطة  ست هلا مشكلة يتعلق بلب املسألة، فهي لي يدعو إىل أن تقوم اللجنة 

ن تفحصه مبوجب الرقم  معايري  ، حيث بدا أن6.13مع حقيقة أن اإلدارة الفرنسية قد �ححت موقفها عندما واجهها املكتب إ
وضع الشبكة املعنية يف اخلدمة قد استوفيت. وقد طلبت مع ذلك توضيح بشأن املهلة التنظيمية لإلبالغ عن تعليق استعمال 

إلبالغ يف    غضون هذه املهلة.الشبكة وتبعات عدم القيام 
عمال رئيس قسم املنشورات والتسجيل للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائية) السيد لووقال   112.2  (القائم 

، وهذا 2017 سطسأغ الرسالة الواردة من اإلدارة الفرنسية واليت تكمل املراسالت املتبادلة بني اإلدارة واملكتب مت استالمها يف إن
تتعلق   رفع املكتب لألمر إىل اللجنة إال اآلن فقط. ورداً على السيدة ويلسون، قال إن احلالة املعروضة أمام اللجنة الهو سبب عدم 

خفاق فرنسا يف اخلدمة  غ عن الوضع يفاإلبال ي إخفاق يف اإلبالغ عن تعليق استعمال شبكة ما يف املوعد احملدد، بل تتعلق 
اية فرت يوماً   30غضون  يف . وينبغي هلذه املعلومات أن تكون قد قدمت 44B.11يوماً طبقاً للرقم  90ة التشغيل املستمر البالغة منذ 

  .2016مايو  11قبل 
عن أحكام لوائح الراديو أو القواعد اإلجرائية اليت استعملها املكتب "بصفة استثنائية"  السيد سرتيليتسوسأل   113.2

ا، سيكون بوسع أي إدارة طلب احلق يف معاملة كهذه. وإذا القرار الذي اختذه. وإذا مل تكن هن يف اك أي أحكام يستشهد 
أحاطت اللجنة علماً بقرار املكتب دون االعرتاض عليه، فستكون مشاركة يف اإلجراء املتخذ من جانب املكتب، وقد عرب السيد  ما

�ر هذه القضية  يف التاريخ املبلغ بشأن وضع  مثًال التبكري الواضح -سرتيليتس عن شكوكه إزاء بعض عنا
شد العديد من أعضاء اللجنة أن تعرض احلاالت  F-SAT-N-E-33E الشبكة يف اخلدمة. ويف االجتماع اخلامس والسبعني للجنة، 

ة للحالة قيد املناقشة اآلن على اللجنة ولكن دون جدوى.   املشا
من احلالة قيد البحث كان يتألف يف األساس من شقني، يتضإن اإلجراء الذي اختذه املكتب إزاء  السيد بيسيوقال   114.2

لنسبة للشق األول،  6.13من جهة، والرقم  44B.11تطبيق الرقم  لنسبة للشق الثاين، يبدو أن كل شيء سليم. و من جهة أخرى. 
ا. ورمبا يكون من املفيد معرفة ما إذا  يبدو أنه مل يتم االلتزام  44B.11 (WRC-12)فإن فرتة الثالثني يومًا املشار إليها يف الرقم 

  كانت احلاالت األخرى لعدم االمتثال يف املاضي قد ُعرضت على اللجنة أم مت التعامل معها من قبل املكتب.
عمال رئيس قسم املنشورات والتسجيل السيد لو، قال الرئيسوردًا على هذه التعليقات وأسئلة من   115.2  (القائم 

 إنه طبقًا للمعلومات املوثوقة املتاحة للجمهور واملعلومات املقدمة من فرنسا، خلص الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائية)للخدمات 
إىل  2015  كتوبرأ  24شرقًا من  °33يومًا على األقل يف املوقع   90قد عملت ملدة  F-SAT-N-E-33E  املكتب إىل أن الشبكة

خرت اإلدارة الف2016  أبريل  11 لوضع يف اخلدمة. 16رنسية . وقد    يوماً يف إبالغ املكتب 
من تقرير املدير أن اإلدارة الفرنسية أخفقت يف االمتثال للوائح الراديو.  4.9  إنه يتضح من الفقرة السيد سرتيليتسوقال   116.2

االت الراديوية  املؤمتر العاملي لالتصفال املكتب وال اللجنة مؤهالن للتعامل مع هذه املسألة، لذا ينبغي النظر يف إحالة املسألة إىل
  القرار.  الختاذ

كما وافق املؤمتر العاملي لالتصاالت   44B.11إن احلالة املعروضة على اللجنة ختضع للرقم  السيدة ويلسونوقالت   117.2
مع اعتماد  2015 (WRC-15). ومع ذلك، روجع احلكم يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2012 (WRC-12)  الراديوية لعام
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) حتديدًا من أجل تغطية حاالت عدم االمتثال ملهلة الثالثني يومًا احملددة 2.44B.11(الرقم  27  احلاشية من بينهاعدة أحكام 
ا WRC-12  نفسه. وملا كان تناول املكتب للمسألة متفق متاماً مع النصوص اليت اعتمدها املؤمتر 44B.11  الرقم  يف مكا بسهولة ، فإن 

وًة القبول اإلجراء الذي اختذه املكتب "بصفة استثنائية". وال يوجد ما يدعو إىل إحالة األمر إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية. وع
لسلب من القرار الذي اختذه املكتب. وال  على ذلك، ال ثرت  ر توجد حاجة إىل تصديق اللجنة على قرا  توجد إدارات أخرى 

  وإن كان بوسعها القيام بذلك. املكتب،
مل تتطرق إىل شيء خبصوص املسألة الرئيسية  44B.11  للرقم WRC-15  إن مراَجعة املؤمتر السيد سرتيليتسوقال   118.2

املنظورة، وهي أن املكتب تصرف يف انتهاك للوائح الراديو وأن من واجب اللجنة مراقبة ما يتخذه املكتب من إجراءات. وبناًء على 
، طالبت اللجنة يف اجتماعها اخلامس والسبعني املكتب بعرض احلاالت املعقدة عليها ومن مث ضمان الشفافية الكاملة. وعالوًة ذلك

ا. ومن  2.44B.11  على ذلك، فإنه وفقًا لقراءته للحاشية اجلديدة، فإن هذه احلاشية مل تتطرق للقضية اليت اختذ املكتب قرارًا بشأ
حلالة قيد البحث، وأنه قد يكون من  2.44B.11وحاشيته اجلديدة  44B.11  جنة على فهمها للرقمالضروري أن تتفق الل فيما يتعلق 

املستحسن أن تلتمس اللجنة رأي املستشار القانوين بشأن املسألة. ويف النهاية، فإن قبول إخفاق إدارة ما يف االمتثال بلوائح الراديو 
وامش أكربامش قصري نسبياً سيشكل سابقة خطري    .ة، ألنه رمبا تطرأ أمام املكتب واللجنة يف املستقبل حاالت لعدم االمتثال 

�ل بني مسؤوليات  املديروقال   119.2 إن االجتماع اخلامس والسبعني للجنة رفع إىل عناية اللجنة حالتني بشأن اخلط الفا
ا. وقد  �ل بني جماالت مسؤولية اجلهتني غرياملكتب ومسؤوليات اللجنة وأن اللجنة أعلنت حتمل مسؤوليا  واضح يكون اخلط الفا

ختاذ قرار بشأن املسألة احلالية بنفسه ورفع قراراه إىل عناية اللجنة يف نفس الوقت. ويظل املكتب  وهذا هو ما أدى إىل قيام املكتب 
  على استعداد التباع ما تصدره اللجنة من تعليمات إليه.

إن من املهم حتديد مسؤوليات املكتب واللجنة بوضوح قدر اإلمكان. ومن الواضح أن املكتب  السيد بيسيوقال   120.2
دون إحالة األمر إىل اللجنة ألنه ال توجد أحكام بلوائح الراديو تلزم بذلك. ويف رأيه يتمثل اجلانب األهم  44B.11  طبق الرقم

المتثااالمتثال ملدة التشغيل احملددة بتسعني   يف 44B.11  الرقم  يف م يف إبالغ املكتب  خر اإلدارة املعنية لعدة أ ل هلذه املدة  يوماً وأن 
ألمر غري املربر. مشرياً أيضًا إىل أنه يبدو أن الرقم يشري إىل  WRC-15  كما اعتمده املؤمتر  2.44B.11  كان أمراً مؤسفًا ولكنه ليس 

ثلة ممتيومًا بعد املوعد الفعلي، يستمر اعتبار الشبكة   120دة تزيد عن أنه حىت يف حال ما أبلغت إدارة ما عن الوضع يف اخلدمة مل
لقرار الذي اختذه املكتب.44B.11  للرقم   . ومن مث ميكنه املوافقة على إحاطة اللجنة علماً 

لرغم من األحكام اليت اعتمدها املؤمتر السيدة ويلسونوقالت   121.2 ، فإن األحكام اليت اعتمدها WRC-15  إنه 
لوضع  WRC-12  املؤمتر ا مل تقدم أي إشارة إىل اإلجراء الواجب اختاذه يف حالة إبالغ املكتب  طبقت على احلالة قيد البحث، وأ
كثر من   يف يؤثر   وحلل هذه املعضلة ونظراً إىل أن القرار الذي اختذه املكتب "بصفة استثنائية" لنيوماً.   120اخلدمة بعد املوعد الفعلي 

لقرار الذي اختذه املكتب.لسلب ع   لى إدارات أخرى، ميكن للجنة جمرد اإلحاطة علماً 
على تعليقات السيدة ويلسون. فبالرغم من عدم امتثال اإلدارة الفرنسية بشكل كامل للوائح  السيد هوانو�دق   122.2

اذه عندئذ. اإلجراء الذي ينبغي اخت السارية وقت وضع شبكتها يف اخلدمة وإبالغ املكتب بذلك، فإن األحكام أخفقت يف بيان
لقرار الذي اختذه املكتب. لتايل، فهو يوافق على اإلحاطة علماً    و

لرغم من املناقشات اليت جرت يف االجتماع اخلامس والسبعني للجنة  السيدة جينيتوأيدت   123.2 السيدين بيسي وهوان. و
�ل دقيق بني مسؤوليات كل من املكتب 4.14  لرقمخبصوص القرارات اليت جيوز للمكتب اختاذها يف ضوء ا لفعل خط فا ، هناك 

ختاذ القرار املعين  واللجنة. وبعد التوضيحات اليت قدمت، ونظراً لعدم تضرر أي إدارة أخرى، رأت أن املكتب كان يف وضع يسمح له 
  ومن مث ميكنها املوافقة عليه.

ن املسألة قيد البحث تنطوي  4.9جمدداً إنه يف الفقرة  السيد سرتيليتسوقال   124.2 من تقرير املدير، اعرتف املكتب بوضوح 
على خمالفة للوائح الراديو. وعالوًة على ذلك، كان من الواضح أن املسألة تتضمن استخدام ساتل واحد لوضع أكثر من شبكة 

لتايل يشكل خمالفة أخرى للوائح. وإىل جانب ذلك، (WRC-15) 40  اخلدمة خالل فرتة زمنية قصرية وهو ما يتناقض مع القرار  يف ، و
دئ األمر إىل املكتب معلومات غري موثوقة، مث تراجعت عن هذه املعلومات فيما بعد عندما واجهها  فإن اإلدارة املعنية قدمت يف 
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غي "بصفة استثنائية" كما أشار املكتب. ومن هنا ينب لوائح الراديو ميكنها أن تعمل  . وال توجد أي أحكام يف6.13  املكتب طبقاً للرقم
  إحالة املسألة إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية الختاذ القرار.

إن احلالة املعروضة أمام اللجنة كان جيب التعامل معها طبقًا للوائح الراديو السارية حينها، مبعين  السيد إتووقال   125.2
. وطبقاً هلذه النصوص، فإن الوضع يف اخلدمة لشبكة فرنسا قد مت اإلبالغ عنه WRC-12 عتمدها املؤمترآخر طبقاً للنصوص اليت ا

لقرار الذي اختذه املكتب. لتايل ميكنه املوافقة على اإلحاطة علماً    بتأخري طفيف. وهذا الوضع غري حمبذ ولكنه شرعي و
دم من عدم امتثال للوائح الراديو السارية حينها، فإن تداعيات عإنه حىت وإن كانت املسألة تتض السيد بيسيوقال   126.2

لتايل تطبيقها. ومن مث، فهو يرى أنه  االمتثال ال ميكن مالحظتها إال يف اللوائح اليت دخلت حيز النفاذ بعد ذلك واليت ينبغي 
رتاحه. وينبغي االت الراديوية، على حنو ما مت اقيوجد سبب لتأجيل املسألة إىل اجتماع الحق وإحالتها إىل املؤمتر العاملي لالتص  ال

لقرار الذي اختذه املكتب.   للجنة أن حتيط علماً فقط 
السيدين إتو وبيسي مشرياً إىل أنه جيب أن تظهر اللجنة مرونة يف بعض األوقات عندما تواجه  السيد ماجينتاوأيد   127.2

�ًة عندما تتضمن املخا   لفة احنرافات طفيفة.ملهل التنظيمية الصارمة، خا
 بشأن هذه املسألة: اللجنة على االستنتاج التايل وافقت  128.2

ملعلومات املقدمة يف الفقرة " املتعلقة بوضع ختصيصات الرتدد يف اخلدمة  RRB17-3/2  من الوثيقة 9أحاطت اللجنة علمًا 
من  44B.11  وفقًا للرقم 33E-E-N-SAT-F  للشبكة الساتلية MHz 29 678-29 500و MHz 19 878-19 700النطاقني   يف

ال يقدم توجيهات  WRC)-(12من لوائح الراديو  44B.11  وبعد إيالء العناية الالزمة حلقيقة أن الرقم. WRC)-(12  لوائح الراديو
كات يؤثر على الشب  ، واإلشارة أيضًا إىل أن القرار الWRC-15  خبصوص هذه احلاالت، وهي مسألة تناوهلا بعد ذلك املؤمتر

  أحاطت اللجنة علماً بقرار املكتب."الساتلية إلدارات أخرى، 

  )RRB17-3/2لوثيقة  10(الفقرة  NIGCOMSAT-1Rإعادة ختصيصات الرتدد للشبكة الساتلية 
عمال رئيس قسم املنشورات والتسجيل للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائية)  السيد لوقدم   129.2 (القائم 
ن املكتب  10 الفقرة ، قّرر، مع مراعاة عدم اإلضرار مبصاحل اإلدارات األخرى، أن يقبلمن تقرير املدير، اليت خيطر فيها اللجنة 
. ويف غضون ذلك، 46.11 مبوجب الرقم NIGCOMSAT-1Rالشبكة الساتلية عن  املتأخر ساس استثنائي، معاودة التبليغأعلى 

لتداخل الناجم عن الشبكة الساتلية  شبكة ساتلية لرتكيا واختذ خطوات ملساعدة إداريت على  NIGCOMSAT-1Rأُعلم املكتب 
  نيجري وتركيا على تسوية هذه احلالة.

رتكية قبل الشبكة ال أنه نظرًا إىل استالم التبليغ عن الشبكة املدير، أوضح السيد ماجينتاوردًا على تعليقات من   130.2
ما. �ة    النيجريية، فإن قرار املكتب مل يعدل يف حقوق تركيا. وميكن للجنة تشجيع اإلدارتني على االستمرار يف جهود التنسيق اخلا

اللجنة  إن القرار الذي اختذه املكتب ال يتفق مع لوائح الراديو، حيث إنه ال املكتب وال السيد سرتيليتسوقال   131.2
�ة،  خموالن ختاذ قرار كهذا وأنه ينبغي رفع املسألة إىل عناية املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية. ومع ذلك، ونظرًا للظروف اخلا

سيما أن الساتل يف املدار وقيد التشغيل وأن الشبكة توفر خدمات اتصاالت حيوية لنيجري وبلدان إفريقية أخرى، ميكن للجنة   ال
  يه واإلحاطة علماً بقرار املكتب. ويف حالة وجود تداخالت سيكون على املكتب اختاذ اإلجراء املناسب.ترك الوضع كما هو عل

. إن التنسيق بني نيجري وتركيا مل يستكمل بعد وأنه ال يوجد ما يدعو إلحالة املسألة إىل املؤمتر السيد ماجينتاوقال   132.2
  على هذا الرأي. السيدة ويلسونوقد �دقت 

بالغ املؤمتر جبميع احلاالت اليت تعرض على اللجنة. وهذا ال املديروأشار   133.2 يعين  أن املكتب يقوم بشكل روتيين 
  املكتب يلتمس تصديق املؤمتر. أن
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نيجري أن حتيط اللجنة علماً بقرار املكتب مع تشجيع إداريت تركيا و  السيدة جينيت، مؤيداً من السيد كويفواقرتح   134.2
� ما. وينبغي للمكتب أن يرفع إىل االجتماع املقبل للجنة تقريراً بشأن نتائج هذه املناقشات: ويف كل األحوال، على موا لة مناقشا

  سرتفع املسألة إىل املؤمتر.
 :بشأن هذه املسألة اللجنة على االستنتاج التايل وافقت  135.2

ملعلومات املقدمة يف الفقرة " بشأن إعادة إدراج ختصيصات تردد الشبكة  RRB17-23/ من الوثيقة 10أحاطت اللجنة علماً أيضاً 
لشبكة الساتلية الرتكية يف املوقع 1R-NIGCOMSAT الساتلية ن الساتل  °42، والوضع اخلاص املتعلق  شرقاً. ومع إحاطتها أيضاً 

دد. وشجعت هذا الص بقرار املكتب يفقيد التشغيل ويوفر خدمات االتصاالت األساسية للبلدان النامية، أخذت اللجنة علمًا 
لتنسيق."   اللجنة إداريت نيجري وتركيا على االستمرار يف جهودمها املتعلقة 

ن املكتب استلم للتو رسالة من إدارة تركيا تف السيد فاليه (رئيس دائرة اخلدمات الفضائية)أخطر   136.2 ا اللجنة  يد 
  التقت مع إدارة نيجري حلل مشكالت التداخل الضار.

يزال هناك الكثري من االعتبارات معلقة وأن املكتب سوف يساعد يف تسويتها، إذا طلب  إىل أنه ال املدير وأشار  137.2
  ذلك األكثر �عوبة.منه ذلك. وأن التنسيق مع تركيا بدا مع 

عن أسفه على ورود اسم تركيا وحدها يف قرار اللجنة. وميكن لتخصيصات تردد لشبكات  السيد سرتيليتسوأعرب   138.2
لشبكة الساتلية  . وشجع قرار اللجنة املقرتح إدارة NIGCOMSAT-1Rساتلية إلدارات أخرى مل ُيستكمل التنسيق معها أن تتأثر 

  مع إدارة واحدة فقط.نيجري على التنسيق 
  تقرير املدير.  إىل أن تركيا هي اإلدارة الوحيدة اليت ورد ذكرها يفالسيد فاليه (رئيس دائرة اخلدمات الفضائية) وأشار   139.2
ا املختلفة. RRB17-3/2 بتقرير املدير الوارد يف الوثيقةاإلحاطة ومتت   140.2   مع إضافا

؛ والرسالة RRB17-3/5و RRB17-3/1 (RRB16-2/3(Rev.6)القواعد اإلجرائية (الوثيقتان   3
 )CCRR/59املعممة 

لقواعد اإلجرائية الوثيقة السيد بيسيقدم   1.3  RRB17-3/1 بصفته رئيسًا لفريق العمل التابع للجنة واملعين 
(RRB16-2/3(Rev.6)) ستثناء مشروع م، مشريًا إىل أن اللجنة وافقت على مجيع القواعد اإلجرائية الواردة يف راَجعة الوثيقة 

لرقم معروضة على اللجنة للنظر فيها يف االجتماع احلايل، وأرسلت إىل من لوائح الراديو، وهي  14.11 القاعدة اإلجرائية املتعلقة 
إطار  احلايل يف. وأشار إىل أنه طبقًا للمناقشات اليت جرت يف االجتماع CCRR/59 اإلدارات للتعليق عليها يف الرسالة املعممة

لرقم لكي تنظر فيه اللجنة يف اجتماعها الثامن والسبعني؛  4.4 تقرير املدير، ميكن وضع مشروع ملراَجعة القاعدة اإلجرائية املتعلقة 
  .RRB17-3/1 (RRB16-2/3(Rev.6))وسيتم إبراز ذلك يف النسخة املنقحة من الوثيقة 

، كان من املقرر النظر يف القواعد RRB17-3/1 (RRB16-2/3(Rev.6)) إىل أنه طبقًا للوثيقة السيد كييبأشار   2.3
لقرار يف االجتماع احلايل أو االجتماع السابع والسبعني للجنة. وحيث أن القواعد ليست  (Rev.WRC-15) 907 اإلجرائية املتعلقة 

ا ستكون معروضة على اللجنة يف    اجتماعها املقبل؟معروضة على االجتماع احلايل، هل ميكن القول 
عمال رئيس قسم املنشورات والتسجيل للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائية) السيد لوقال   3.3  (القائم 

ستقوم اإلدارات  2018يتقدم وأنه اعتباراً من بواكري عام  (Rev.WRC-15) 908و (Rev.WRC-15) 907إطار القرار   إن العمل يف
لتايل، فإن أي  ختبار األدوات املعنية اليت طورت. وسيقوم املكتب بصياغة القواعد اإلجرائية استنادًا إىل نتائج هذه االختبارات و

  مشاريع قواعد ستتم �ياغتها لن يتسىن عرضها على اللجنة للنظر فيها قبل اجتماعها الثامن والسبعني.
  سرتاجع بناًء على ذلك. RRB17-3/1 (RRB16-2/3(Rev.6))الوثيقة  إن السيد بيسيوقال   4.3
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اً السيد بيسي على العمل املمتاز الذي أجنزه بشأن القواعد اإلجرائية بصفته رئيس السيدة جينيت والرئيسوحيت   5.3
  لفريق العمل.

لرقم السيد بيسيوقدم   6.3  CCRR/59 والواردة يف الرسالة املعممة 14.11 مشروع مراَجعة القاعدة اإلجرائية املتعلق 
ن عن موافقتهما على RRB17-3/5 واسرتعى االنتباه إىل التعليقات املتلقاة من إداريت فرنسا وأرمينيا والواردة يف . وقد عربت اإلدار

  مشروع القاعدة املقرتح.
قشت يف اجتماعها اخلامس والسبعني ضرورة  السيد كييبوذّكر   7.3 الية املتعلقة مراَجعة القاعدة اإلجرائية احلن اللجنة 
. ومن الواضح أن مشروع مراَجعة القاعدة الذي أعد 7  على التذييل WRC-12  يف ضوء التغيريات اليت أدخلها املؤمتر 14.11  لرقم

لتايل املوافقة على أن يدخل حيز النف   املوافقة عليه مباشرًة. اذ عقببناًء على ذلك يتفق مع موافقة مجيع اإلدارات وأنه ميكن للجنة 
  على ذلك. واتُفق  8.3

والذي تتعرض له خدمة  Iridium  (HIBLEO-2)  التداخل الضار الصادر من النظام الساتلي  4
 )RRB17-3/8و RRB17-3/3الفلك الراديوي (الوثيقتان 

السيد ساكاموتو (رئيس شعبة تنسيق األنظمة ، أحال RRB17-3/8و RRB17-3/3يف معرض تقدميه للوثيقتني   1.4
واليت تذّكر مبناقشة اللجنة  RRB17-3/2 من تقرير املدير الوارد يف الوثيقة 3.4 نية إىل الفقرةالفضائية/دائر اخلدمات الفضائية) 

ت املتحدة قدمت وثيقة مدخالت إىل  عرضت فيها  4Cفرقة العمل للمسألة يف اجتماعها اخلامس والسبعني. وأشار إىل أن الوال
ا منذ إعداد  . والنتيجة املقارنة األولية بني ساتل بديل مع ساتل من اجليل األول توجد تطورات ميكن إحاطة اللجنة 

ا غري مكتملة  4C إال أن فرقة العمل RRB17-3/2 الوثيقة ت املتحدة ولكنها رأت أ قشت الوثيقة املقدمة من الوال اجتمعت و
ت املتحدة إىل  7D تج عن املسألة. وقد اجتمعت فرقة العملإل�دار  أيضًا وأحاطت علمًا بوثيقة املدخالت املقدمة من الوال

يف بيان اتصال ولكنها مل تصل إىل استنتاجات ملموسة.  4C وأرسلت تعليقات متعددة إىل فرقة العمل 4C فرقة العمل
 يا والتفيا وليتوانيا وهولندا وإسبانيا وسويسرا ذكرت أيضاً القياسات اليت أجريت إىلاليت قدمتها إدارات إيطال RRB17-3/3 والوثيقة

 RRB17-3/8 . والوثيقة2017يف ديسمرب  ECC SE40 جانب إعالن أن حتليل هذه القياسات سينفذ يف االجتماع التايل للفريق
ت املتحدة ردًا على الوثيقة  ن RRB17-3/3املقدمة من الوال القياسات اليت أجريت مشجعة حىت وإن مل يتم حتليلها ، أفادت 

ت املتحدة كلفت النظام  �لة التعاون عن كثب مع األطراف املتأثرة لتسوية القضية. Iridiumبشكل كامل بعد وأن إدارة الوال   مبوا
لرغم من إجراء قياسات للمقارنة بني السواتل اجلديدة والقدمية، فإن هذ الرئيسوقال   2.4 مل حتلل بعد  ه القياساتإنه 

جنة، مع مالحظة االجتماع املقبل لل األمر. وينبغي إجراء مزيد من البحث للمسألة يف وهو ما يعين أنه مل يتحقق تقدم كبري يف
اية املطاف. واتفق مع هذا الرأي  ن املشكلة ستحل يف    .السيد ماجينتاوجود أرضية للتفاؤل 

ا اليت تو� السيد سرتيليتسواتفق   3.4 لتايل للجنة أن تكرر قرارا لت إليها أيضاً مع ما ذهب إليه الرئيس وقال إنه ينبغي 
لنيابة عن هؤالء الذين ينشدون محاية خدمة  بشأن املسألة يف االجتماعات السابقة. وأشار إىل أن عدد املوقعني على الوثيقة املقدمة 

ً عاملياً،  MHz 1 613,8-1 610,1الفلك الراديوي يف النطاق  �بحت شأ آخذ يف التزايد وهو ما ينطوي يف رأيه على أن املسألة أ
م ضمن املوقعني. لتايل أنه ينبغي أن يكون جلميع أعضاء اللجنة حرية املشاركة يف املناقشات حىت إذا كانت إدارات بلدا   ويرى 

 (NEXT) مع إطالق مجيع السواتل املقبلة 2018 يف عام أيضاً تعليقات الرئيس ومتىن تسوية املسألة السيد كييبوأيد   4.4
ا إىل األطراف املعنية إىل التعاون على أن يقدم املكتب املساعدة حيثما أمكن. Iridium للنظام   وينبغي للجنة أن جتدد دعو

مكتب واللجنة لمع الرئيس يف أن هناك أرضية للتفاؤل وأيد االستنتاجات املقرتحة. وينبغي ل السيد كويفواتفق   5.4
�لة متابعة املسألة عن كثب والعودة إىل مناقشتها يف االجتماع املقبل للجنة.   موا
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لفعل للتفاؤل، ولكن هل سيتضح يف فاليه (رئيس دائرة اخلدمات الفضائية) السيدوقال   6.4  2018  عام  إن هناك أرضية 
اخلدمة. بيد   سيقضي على مجيع التداخالت وذلك عندما يكون قد مت وضع مجيع السواتل اجلديدة يف NEXT  أم ال أن نشر السواتل

  أن تدخل اللجنة كان فعاالً يف تشجيع إجراء حوار حقيقي بني األطراف املعنية.
 :اللجنة على االستنتاج التايل بشأن هذه املسألة وافقت  7.4

بانيا إيطاليا والتفيا وليتوانيا وهولندا وإسويف التبليغات املقدمة من إدارات  RRB17-3/2وثيقة من ال 3.4نظرت اللجنة بعناية يف الفقرة "
ت املتحدة على النحو الوارد يف RRB17-33/  الوثيقة  على النحو الوارد يفوسويسرا  . والحظت RRB17-3/8  الوثيقة  ومن إدارة الوال

رتياح استمرار احلوار والتعاون بني  �لة هذه اجلهود وتبادل نتائج القياسات. اللجنة  اإلدارات بشأن هذه املسألة وحثتها على موا
  وعالوًة على ذلك، دعت اللجنة اإلدارات إىل تقدمي تقرير عن أي تقدم حمرز وكلفت املكتب بتقدمي املساعدة الالزمة لإلدارات."

تني الساتليتني لِّغة عن الشبكتبليغ مقدم من إدارة دولة قطر فيما يتعلق بتغيري اإلدارة املب  5
ESHAILSAT-26E-2 وESHAILSAT-26E-3  ئق  RRB17-3/DELAYED/3و RRB17-3/4(الو

  )5/و 4/و
، RRB17-3/4  ثيقةالو  السيد وانغ (رئيس شعبة التبليغ واخلطط للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائية)قدم   1.5
ئق  كما لطلب املقدم من إدارة قطر الوارد  5/و 4/و RRB17-3/DELAYED/3قدم للعلم الو واليت تتعلق مجيعها 
 ESHAILSAT-26E-3و ESHAILSAT-26E-2بتغيري اإلدارة املبلِّغة عن الشبكتني الساتليتني  RRB17-3/4 الوثيقة يف
سلسل التارخيي الذي يربز الت RRB17-3/4 لوثيقة 2. وقد لفت االنتباه بشكل خاص إىل املرفق "QAT"إىل  "QAT/ARB" من

إىل شبكتني، وتغيري  ARABSAT-AXB26Eذلك تقسيم الشبكة  يف لنشر الشبكتني منذ تقدميهما ألول مرة إىل املكتب، مبا
نه ال "QAT/ARB"إىل  "ARS/ARB"اإلدارة املبلغة من  توجد  وتغيري اسم الشبكتني الساتليتني. وأخطر املكتب إدارة قطر 

طي طلبها هذا، حيث ميكنها رفع طلبها إىل اللجنة للنظر فيه إذا رغبت يف ذلك. وقد قامت إدارة قطر لوائح أو قواعد إجرائية تغ
يوافق فيها على حذف الرمز  ARABSAT وأرفقت بتبليغها رسالة من املستشار العام ملؤسسة RRB17-3/4 بذلك يف الوثيقة
ئق الثالث املتأخرة هلذا االجتماع، طلبت إمن الشبكتني املعنيتني، طبقًا لشروط مع "ARB" احلكومي الدويل دارات ينة. ويف الو

مصر والبحرين واإلمارات العربية املتحدة استبعاد أراضيها من منطقة خدمة الشبكتني املعنيتني وإعادة فحص الوضع املرجعي الناتج؛ 
جيل النظر يف املسألة إىل االجتماع السابع والسبعني للج ربية السعودية نة، فيما طلبت إدارة اململكة العوطلبت إدارة البحرين 

ً من مدخالت. وذكرت إدارات  ثري طلب قطر وتقدمي ما تراه ضرور جيل القرار ومن مث منح اإلدارات املتأثرة الوقت للنظر يف 
رحية من الدول األعضاء ة �مصر والبحرين واإلمارات العربية املتحدة أيضًا أن خيضع أي إجراء خبصوص الشبكتني املعنيتني ملوافق

، ميكن للمكتب 30B من التذييل 6 من املادة 16.6 اليت تقع أراٍض هلا ضمن منطقة خدمة الشبكتني. وأشار إىل أنه طبقًا للفقرة
  التعامل مع طلبات من اإلدارات الستبعاد أراضيها من مناطق خدمة الشبكات دون احلاجة إىل قرار من اللجنة.

على أنه ميكن للمكتب التعامل مع أي طلبات مقدمة من اإلدارات  املوافقةبعد تعقيبات من أعضاء اللجنة، متت   2.5
  الستبعاد أراضيها من مناطق خدمة شبكات بعينها دون احلاجة إىل تدخل اللجنة.

ائية/دائرة لفضالسيد وانغ (رئيس شعبة التبليغ واخلطط للخدمات ا، قال السيد بيسيوردًا على سؤال من   3.5
ئق متأخرة من منطقة خدمة الشبكتني املعنيتني لن  إن استبعاداخلدمات الفضائية)  أراضي أي من اإلدارات األربع اليت قدمت و

يكون له أي أثر على احلالة املرجعية نظراً لعدم وجود نقاط اختبار يف أي من هذه البلدان األربعة. لذا فإن هذا االستبعاد لن يؤثر 
  أي شبكات أخرى. على
، قال السيد ماجينتاورداً على تعليقات من  "QAT"إىل  "ARS/ARB"وفيما يتعلق بطلب تغيري رمز اإلدارة املبلغة من   4.5

تماعها الرابع والستني إن اللجنة وافقت يف اج (رئيس شعبة التبليغ واخلطط للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائية) السيد وانغ
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اً للطلب املعروض أمامها اآلن، تضمن نقل دور اإلدارة املبلغة من فرنسا/وكالة الفضاء األوروبية  (F/ESA)  على طلب رمبا يكون مشا
  حالة على حدة.. ومع ذلك شددت اللجنة على ضرورة أن تعاجل أي طلبات كهذه على أساس كل (G)  إىل اململكة املتحدة

بتاريخ  RRB16-2/INFO/2االنتباه إىل وثيقة املعلومات الصادرة عن اللجنة  السيد سرتيليتسولفت   5.5
ذه الطلبات، فإن آخر قرار للجنة  2016 مايو  16 ، واليت تدرج التغيريات اليت أدخلت يف املاضي على اإلدارات املبلغة وفيما يتعلق 

ت املتحدة يف اجتماعها الثاين والسبعني.كان رفض طلب بتغيري اإلدارة    املبلغة من إدارة النرويج إىل إدارة الوال
إنه يبدو أنه الطلب املعروض أمام اللجنة اآلن خيتلف عن مجيع طلبات تغيري اإلدارة املبلغة  السيدة ويلسونوقالت   6.5

األخرى  موعة كانت الشبكة تنتمي إليها وأن اإلداراتاليت نظرت فيها اللجنة يف املاضي، حيث يتضمن إدارة مبلغة خرجت من جم
  تبد موافقتها على التغيري املطلوب. ويف الواقع برزت طلبات للجنة بتأجيل النظر يف التبليغ إىل اجتماع الحق للجنة. مل

إنه مع معاجلة هذه الطلبات على أساس كل حالة على حدة، جيب أن تظل اللجنة على  السيدة جينيتوقالت   7.5
 RRB17-3/4لوثيقة  1 يف رسالتها املنسوخة يف املرفق ARABSAT اتساق مع ما اختذته من قرارات. فبالنسبة لتحفظ مؤسسة

حلق الصريح يف أي وقت يف سحب موافقتها" حبذف الرمز احلكومي الدويل " "ARB" ،ا ترى أن هذا الشرط غري مقبول ، فإ
�ًة يف ظل القرار الذي اختذته اللجنة يف اجتماعها الثاين واخلمسني والذي مبوجبه "ال ت جيوز تقدمي أي تغيري  خا ات على قواعد بيا

  االحتاد إال من اإلدارة املبلغة."
ًا على سؤال من رد ئرة اخلدمات الفضائية)(رئيس شعبة التبليغ واخلطط للخدمات الفضائية/دا السيد وانغقال   8.5

واملقدم يف االجتماع الرابع  ARABSAT  إن الطلب املعروض على اللجنة اآلن خيتلف عن ذلك اخلاص بشبكاتالسيد احلمادي 
ودية إىل قطر من اململكة العربية السع ARABSAT  والستني للجنة من حيث إن األخري تضمن تغيري اإلدارة املبلغة اليت تتصرف نيابة عن

 ARABSAT  وأن موافقة اململكة العربية السعودية اإلدارة املبلغة السابقة مطلوبة حتماً، بينما تتضمن احلالة احلالية نقل شبكات ملؤسسة
ية السعودية بأي أن إدارة اململكة العر  -هي قطر أيضاً  -إىل إدارة واحدة  -واليت تعترب قطر حالياً اإلدارة املبلغة عنها  - ARABSATمن 
  تعد اإلدارة املبلغة.  مل

إنه حىت وإن كان الطلب احلايل مقبوًال من املنظور التنظيمي، فإن العديد من اإلدارات أبدت  السيد كييبوقال   9.5
ة خدمة الشبكتني منطق تعليقات مفادها أن تغيري اإلدارة املبلغة جيب أن خيضع ملوافقة �رحية من الدول األعضاء املشمولة يف

جيل النظر يف املسألة إىل اج ن  مل يكن تماع الحق للجنة لكي يتسىن لإلدارات املعنية دراستها جمدداً. و املعنيتني، وطلبت إدار
عتباره جمرد تغيري لإلدارة املبلغة  ARABSAT واضحاً له ما إذا كانت قطر ال تزال عضواً يف وما إذا كان ميكن النظر إىل الطلب 

  .ARABSAT عن
ية، هناك غيري اإلدارة املبلغة عن منظمة حكومية دولية معنإنه برغم وجود األساس القانوين لت السيد سرتيليتسوقال   10.5

ن كما هو احلال مع حالة طلب نقل احلقوق م  -ثغرة تنظيمية عندما يتعلق األمر بنقل احلقوق يف الطيف من إدارة إىل أخرى 
ت املتحدة والذي نظرت فيه اللجنة ورفضته يف اجتماعها الثاين والسبعني. و بكتني قيد النقاش حالياً ريخ الشالنرويج إىل الوال

طويل ومعقد وتضمن تغيري اإلدارة املبلغة من اململكة العربية السعودية إىل قطر استنادًا إىل اإلجراء الساري. وطبقًا هلذا اإلجراء، 
املنظمة، على أن  يف فإن أي تغيري لإلدارة املبلغة جيب أن يصدر عن ممثل قانوين للمنظمة املعنية طبقاً لقرار يصدر عن أعلى جهة

تراعى آراء مجيع أعضائها ومل يتخذ قرار كهذا يف احلالة احلالية، بل على النقيض من ذلك، يبدو أن تغيري اإلدارة املبلغة املطلوب 
مشكالت لإلدارات األخرى املعنية، مع طلب إدارتني منها بتأجيل املسألة إىل اجتماع الحق للجنة. ومع  من قطر يتسبب يف

إىل اللجنة طلبًا لتغيري رمز اإلدارة املبلغة ومت حل مجيع املشكالت األخرى  ARABSAT حىت إذا أرسلت أعلى جهة يف ذلك،
ذات الصلة، فال يزال ال يوجد سند قانوين لدى اللجنة للموافقة عليه نتيجًة للثغرة التنظيمية اليت أشار إليها. وال تغطي القاعدة 

  ورمبا يتعني إيالء العناية لوضع قاعدة إجرائية جديدة كأساس ألي قرار تتخذه اللجنة.اإلجرائية القائمة املسألة. 
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جيل النظر يف املسألة إىل اجتماعها السابع والسبعني ورمبا تطلب  السيدة ويلسونوقالت   11.5 إنه ينبغي للجنة 
ا من ية جديدة، نظراً إىل أن كل حالة تتضمن . وتساءلت عما إذا كانت هناك حاجة إىل قاعدة إجرائARABSAT مدخالت بشأ

ملقارنة مع احلاالت األخرى اليت تعاملت معها اللجنة يف السابق، فإنه ا متفردة. وفيما يتعلق   تغيري اإلدارة املبلغة ميكن القول أ
حكومية دولية إىل  ولكن من منظمةيبدو أن احلالة احلالية تتضمن تغيرياً لإلدارة املبلغة بني إدارتني داخل منظمة حكومية دولية،   ال

ت املتحدة اليت تناولتها اللجنة يف اجتماعها الثاين والسبعني. إدارة خارجها. وقد ة أكثر حلالة النرويج/الوال   تكون هذه احلالة مشا
ج السيد احلماديوقال   12.5 ل يإنه يف ضوء طلب اململكة العربية السعودية وشواغلها بشكل خاص، ينبغي للجنة 

  املسألة إىل اجتماع الحق. النظر يف
مع السيد احلمادي وقال إنه ينبغي للجنة توخي احلذر. كما أشار إىل أن القواعد اإلجرائية احلالية  السيد هوانوافق   13.5

 ةً تتناول تغيري اإلدارة املبلغة عندما تظل الشبكة داخل املنظمة احلكومية الدولية املعنية وهو ما ال ينطبق على احلالة احلالية. وعالو 
ن ارنة بني احلالة احلالية واحلاالت املاضية، نظراً إىل أن القرار املتخذ بشأن بطاقات التبليغ ععلى ذلك، فإنه قد يكون من اخلطأ املق

  (االجتماع الرابع والستون للجنة)، على سبيل املثال استند إىل ظروف حمددة. ARTEMIS الشبكة
جيل املسألة إىل االجتماع املقبل للجنة  السيدة جينيتوأعلنت   14.5 ا ال ترى أي مشكلة يف  ى الرغم من عل -أ

اعتقادها بوجود أوجه شبه أكثر من أوجه االختالف بني الطلب احلايل وبعض احلاالت املاضية، مثل نقل بطاقات التبليغ عن 
ت املتحدة واململكة املتحدة. USA-ITإىل اململكة املتحدة وبعض بطاقات تبليغ  F/ESAمن  ARTEMIS الشبكات   إىل الوال

ة متامًا يف املاضي مما أدى إىل وضع قاعدة إجرائية  إتو السيدوقال   15.5 قشت العديد من احلاالت املشا إن اللجنة 
ال جيوز أن يصدر عن و  يتمثل املعيار األساسي فيها يف أن أي طلب لتغيري اإلدارة املبلغة جيب أن يستند إىل موافقة املنظمة املعنية

لنسبة للحالة احلالية، فقد قدمت إدارة قطر طلبًا أعلنت العديد من اإلدارات األخرى  لنيابة عن نفسه. و  ً بلد واحد متحد
لتايل، ميكن قبول الطلب وينبغي إعادته مع مطالبة اإلدارات املعنية التو�ل إىل اتفاق مشرتك بشأن موقفها.   اعرتاضات عليه. و

  "ARB" حذف الرمز احلكومي الدويل ARABSATتعليقات السيد إتو مشرياً كذلك إىل أن موافقة  املديرأيد   16.5
بسحب  ARABSATظل شروط معينة لن يكون للمكتب واللجنة أي سيطرة عليها. وقد أشاروا إىل حقيقة أنه رمبا تقوم  كانت يف

وستجد  -  قة قطروسيتطلب ذلك بطبيعة احلال مواف -للجنة أي قرار اختذته موافقتها يف أي وقت وهو ما سيتطلب بدوره أن توقف ا
  اللجنة نفسها يف هذه احلالة يف موقف ال حتسد عليه.

يف الرأي مع السيد إتو، حيث ختتلف هذه احلالة عن احلاالت السابقة اليت نظرت فيها  السيد سرتيليتسواتفق   17.5
ا تتضمن نقل حقوق طي ف متقامسة بني جمموعة من اإلدارات إىل إدارة واحدة وهو ما ميكنه أن يتسبب اللجنة من حيث إ

ت خمتلفة. وبدالً من وضع قاعدة إجرائية، ينبغي للجنة النظر يف إحالة املسألة إىل املؤمتر  يف مشكالت بل ورمبا مساوئ على مستو
ا، وميكن أن يتم ذلك يف إ   طار تقرير املدير املرفوع إىل املؤمتر.العاملي لالتصاالت الراديوية الختاذ بشأ

مع السيد إتو وسرتيليتس مشريًا إىل أن احلل ال يكمن يف وضع قاعدة إجرائية. وعرب  السيد ماجينتاواتفق   18.5
  عن اتفاقه مع السيد إتو ومع املدير. احلمادي السيد
مع املتحدثني السابقني مشرية إىل أنه ليس بوسع اللجنة اختاذ قرار قد ينطوي على إعادة  السيدة ويلسونواتفقت   19.5

  حقوق والتزامات إىل اإلدارات األ�لية حتت أي ظروف كانت.
جيل هذه املسألة إىل اجتماعها املقبل. وينبغي إخطار اإلدارات املعنية السيد سرتيليتسوقال   20.5  إنه ال ينبغي للجنة 
لنظر يف الطلب املقدم. ولإلدارات ARABSATع غياب اتفاق منسق من جانب نه م ، فإن اللجنة ليست يف وضع يسمح هلا 

  مطلق احلرية يف إعادة تقدمي املسألة الجتماع الحق، إذا رغبت يف ذلك.
ينبغي أن  هإنه مل تطلب أي إدارة من اللجنة رفض طلب قطر. وبدون رفض الطلب، فإن السيدة ويلسونوقالت   21.5

ملوقف الرمسي ملؤسسة نه لكي ينظر يف املسألة، يتعني �دور بيان  بشأن  ARABSAT يكون قرار اللجنة إخطار اإلدارات 
  مع ما ذهبت إليه السيدة ويلسون. السيدان بيسي وكويفاملسألة. واتفق 
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املسألة  يتسىن للجنة النظر يف إىل اتفاق مشرتك لكي ARABSATعلى ضرورة تو�ل قطر  السيد سرتيليتسوشدد   22.5
نه ال توجد أي أحكام تنظيمية تتناول نقل حقوق الطيف. وال تغطي القاعدة  جمدداً يف اجتماع الحق. ومع ذلك، فقد كرر القول 

ظل  عها يفياإلجرائية احلالية الطلب قيد البحث، كما أن حاالت تغيري اإلدارة املبلغة اليت وافقت عليها اللجنة يف املاضي متت مج
ت املتحدة، رفضته اللجنة.   ظروف حمددة. والطلب الوحيد املشابه والذي تضمن نقل حقوق الطيف من النرويج إىل الوال

إن التبليغات املقدمة من البحرين واإلمارات العربية املتحدة تشري مجيعها إىل ضرورة وجود موافقة  السيد ماجينتاوقال   23.5
ول األعضاء اليت تقع أراضيها ضمن مناطق خدمة الشبكتني املعنيتني، مما ينطوي على رغبة اإلدارات �رحية من جانب مجيع الد

جيل النظر يف املسألة، بل ميكن إحالتها إىل املؤمتر العاملي لالتصاال لضرورة  ت املعنية يف حل املسألة. ومن هذا املنطلق، ال ينبغي 
  ميكن وضع قاعدة إجرائية لتناول هذه املسائل؟ الراديوية الختاذ القرار. وقد تساءل هل

إن وضع قاعدة إجرائية تغطي مجيع السيناريوهات احملتملة سيكون أمراً معقداً. وينبغي التمييز الواضح  املديروقال   24.5
وق ت ونقل حقبني نقل دور اإلدارة املبلغة من إدارة تتصرف نيابة عن إدارات أخرى إىل إدارة أخرى ضمن جمموعة من اإلدارا

�دار  الطيف من جمموعة من اإلدارات إىل إدارة واحدة. ورأى أنه لكي يتسىن للجنة مناقشة احلالة احلالية جمدداً، من الضروري إ
ملسألة بيان رمسي مشرتك. وهذا البيان كان يف الواقع عنصرًا مشرتكًا يف حاالت تغيري اإلدارة املبلغة اليت وافقت  اإلدارات املعنية 

  ليها اللجنة من قبل.ع
أن القاعدة اإلجرائية احلالية ال تغطي الطلب قيد البحث، وأن قرارات اللجنة السابقة فقط هي  السيد إتوورأى   25.5

ا يف أي قرارات تتخذها يف املستقبل.   اليت ميكن للجنة أن تسرتشد 
مجيع  على األقل، بيد أنه ينبغي للجنة فحص أن القاعدة اإلجرائية احلالية ذات �لة جزئياً  السيدة جينيتورأت   26.5

لتفصيل طبقاً ملضمون كل منها.   احلاالت 
ج كل حالة على حدة عند التعامل مع هذا النوع من الطلبات مشرياً  السيد بيسيوشدد   27.5 على ضرورة استبقاء 

لت ف إىل بليغ عن نقل حقوق استخدام الطيإىل عدم وجود أسس تنظيمية للتعامل مع حالة تنطوي على جمموعة إدارات تقوم 
  إدارة أخرى.

  خمتلفة.  داعياترمبا يكون هلا ت -مثل اخلصخصة  -أيضاً إىل حقيقة وجود سيناريوهات خمتلفة  السيدة ويلسونوأشارت   28.5
  اللجنة على االستنتاج التايل بشأن هذه املسألة: وافقت  29.5

ئق  ونظرت يف RRB17-3/4 الوثيقة إدارة قطر، على النحو الوارد يف"نظرت اللجنة بعناية يف الطلب املقدم من  الو
RRB17-3/DELAYED/3 وRRB17-3/DELAYED/4 وRRB17-3/DELAYED/5 وأشارت اللجنة إىل أن املقدمة للعلم .
ى أساس كل النظر فيها علذلك نقل احلقوق من جمموعة من اإلدارات إىل واحدة منها، قد مت  يف طلبات تغيري اإلدارة املبلغة مبا

ا لنيابة عن الدول األعضاء املعنية وفقاً ألحكام قانو الستناد إىل اتفاق مكتوب دون شروط   التأسيسي. حالة على حدة و
غة عن لواستناداً إىل االعتبارات املذكورة أعاله، قررت اللجنة، يف ظل الظروف احلالية، عدم املوافقة على طلب تغيري رمز اإلدارة املب

. ومع ذلك، ميكن تقدمي طلب جديد إىل اللجنة الختاذ ESHAILSAT-26E-3و ESHAILSAT-26E-2 الشبكتني الساتليتني
  حال عرض الظروف املناسبة." قرار يف

-INSAT  تبليغ مقدم من إدارة اهلند من أجل طلب متديد مهلة وضع ختصيصات تردد الشبكة الساتلية  6
EXK82.5E ) ئق الويف اخلدمةRRB17-3/6 وRRB17-3/DELAYED/1 2/و(  

حمضر االجتماع اخلامس  - RRB17-2/8 من الوثيقة 4 مبناقشة اللجنة يف اجتماعها السابق (الفقرة الرئيسذّكر   1.6
من أجل طلب متديد مهلة وضع ختصيصات تردد الشبكة والسبعني) بشأن الطلب املقدم من إدارة اهلند 

  .يف اخلدمة INSAT-EXK82.5E الساتلية
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ن هناك خطأً أالسيد وانغ (رئيس شعبة التبليغ واخلطط للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائية) وأشار   2.6
لفاكس وأن الوثيقة  RRB17-3/6  الوثيقة  يف لتايل، اقرتح أن  RRB17-3/DELAYED/1املرسلة  قدمت نسخة مصوبة للنص. و

جنباً إىل جنب مع املعلومات التكميلية  RRB17-3/DELAYED/1ة اهلند الوارد يف الوثيقة تنظر اللجنة يف الطلب املقدم من إدار 
  .RRB17-3/DELAYED/2الواردة يف الوثيقة 

 ، وأنه ينبغي للجنة أن تتحقق بداية من استيفاء شروطظروف قاهرةإن طلب اهلند يستند إىل  السيد إتووقال   3.6
  من عدمه. الظروف القاهرة

المتعاض  الرئيسوأشار   4.6 لرغم من ضرورة اتساق إجراءات اللجنة مع لوائح الراديو، فإن من املفهوم الشهور  إىل أنه 
  من إلغاء شبكة عاملة.

شرقًا ملدة تسعني يومًا قبل  ◦82,5على املوقع  GSAT-19إىل عزم اهلند تشغيل الساتل  السيد سرتيليتسوأشار   5.6
حكام لوائح  .(WRC-15) 40 و ما يتناقض مع روح القرارشرقاً، وه ◦48نقله إىل املوقع  وعالوًة على ذلك، فإنه مل يتم االلتزام 

اج مركبة إطالق جديدة  ، فإن التأخري يف إنتالظروف القاهرةخيص وضع الشبكة الساتلية يف اخلدمة. وفيما يتعلق حبجة  الراديو فيما
  لتعاطف مع إدارة اهلند.كان أمراً متنبأ به متاماً. ومع ذلك، فهو يشعر 

، بدًال من 2017 يونيو  5املدار منذ  إن على اللجنة أن تضع يف اعتبارها أن الساتل وضع يف السيد بيسيوقال   6.6
ت يف مركبة اإلطالق. وينبغي للجنة أن تنظر يف احلاالت السابقة وحجج اهلند لتحديد ما إذا  2017 مارس  30 ، بسبب �عو

�ة مبركبة اإلطالق تشكل    أم ال. ظروفاً قاهرةكانت املشكلة اخلا
خر مركبة اإلطالق حالة  السيد إتووقال   7.6  ، جيب أن يكون التأخر خارج السيطرةظروف قاهرةإنه لكي يشكل 
نه غري متوقع.  وغري متوقع. وقد قالت إدارة اهلند إن التأخر كان خارج السيطرة، ولكنه يرى أن هذا التأخري ال ميكن القبول 
. ومع ذلك، فإن التأخري يف وضع التخصيصات يف اخلدمة كان هامشياً الظروف القاهرةمث، ال تعترب احلالة واحدة من حاالت  ومن

  املوافقة على طلب التمديد. وأنه يرى أن بوسع اللجنة
حمضر االجتماع  - RRB17-2/8من الوثيقة  12.4بتعليقه يف االجتماع السابق (انظر الفقرة  السيد سرتيليتسوذّكر   8.6

ن تقدم اهلند معلومات تربر ادعاءها  تقدم  من حيث استيفاء الشروط األربعة. ولألسف، مل لظروف القاهرةاخلامس والسبعني) 
ا منح متديد يف حالة التأخري نتيجة لالشرتاك يف مركبة إطالق واحدة أو بسبب هذه امل مكا علومات. ووالية اللجنة واضحة؛ أن 

حالة املسألة إىل ظروف قاهرة ، بيد أنه مل يتحقق أي من الظرفني. وكحل توافقي، رمبا ميكن للجنة جتميد الوضع ومطالبة املدير 
  الراديوية الختاذ القرار. املؤمتر العاملي لالتصاالت

السيد سرتيليتس يف رأيه. فإذا كانت اللجنة قد اختذت قرارًا يف اجتماعها اخلامس  السيدة ويلسونوشاركت   9.6
ا كانت سرتفض طلب اهلند وتلغي الشبكة. والسؤال الذي أمام اللجنة اآلن هو كيف تساعد اهلند على احلفاظ على  والسبعني فإ

  خمالفة لوائح الراديو. شبكة عاملة، دون
مع املتحدثني السابقني. وال تربر املعلومات املقدمة ادعاء الظروف القاهرة من حيث استيفاء  جينيتالسيدة واتفقت   10.6

ييدها إلحالة قضا إىل املؤمتر الختاذ قرارات، فإن اللجنة ليس أمامها بديل يف الظروف احلالي . ةالشروط األربعة. فبالرغم من عدم 
قل ، فإن من شأن ذلك أن يثري القالظروف قاهرةوإذا ما قبلت اللجنة املعلومات املقدمة من اهلند كمربرات لالدعاء بوجود حالة 

  املستقبل. يف
ن هناك حالة  السيد كويفوقال   11.6 ئق املقدمة من اهلند ال متكن اللجنة من القول  إن املعلومات الواردة يف الو
، لذا ما الذي ميكن للجنة عمله؟ إذًا اخليار الوحيد أمام اللجنة هو رفع 2017 يونيو  5. بيد أن الساتل يعمل منذ قاهرة ظروف

  احلالة إىل املؤمتر، كما اقرتح املتحدثون السابقون.
ييد النهج الذ  12.6 اقرتحه  يوقال السيد هوان إنه نظرًا جلهود اهلند من أجل االمتثال للوائح الراديو، فإن بوسعه 
  وحتديداً جتميد الوضع ورفع املسألة إىل املؤمتر الختاذ قرار. سرتيليتس السيد
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إنه ال ميكن للجنة منح متديد لتاريخ الوضع يف اخلدمة، كما طلبت إدارة اهلند. بيد أنه ميكن  السيد بيسيوقال   13.6
لالتصاالت الراديوية  ؤمتر. وميكن تقدمي املسألة إىل املؤمتر العامليللجنة أن تطلب من املكتب جتميد بطاقة التبليغ انتظاراً لقرار من امل

  من خالل تقرير املدير.
ا قرار سيتحتم على املكتب توضيح الكيفية اليت سي إنهالسيد فاليه (رئيس دائرة اخلدمات الفضائية) وقال   14.6 نفذ 

أن  قاء على بطاقات التبليغ من عدمه وعما إذا كانت ترغب يفاللجنة. هل سيسأل املكتب إدارة اهلند ما إذا كانت ترغب يف اإلب
يرفع املكتب املسألة إىل املؤمتر أم ال؟ فإذا مل توافق اللجنة على طلب إدارة اهلند بتمديد مهلة وضع التخصيصات يف اخلدمة، فإن 

لغاء بطاقات التبليغ.   املكتب سيقوم 
ة يف املاضي تتعلق بفيتنام ومجهورية إيران اإلسالمية، حيثن اللجنة عاجلت حاال السيد كييبوذّكر   15.6  ت مشا

قررت إلغاء بطاقات التبليغ ولكنها كلفت املكتب بعدم تنفيذ اإللغاء إال بعد املؤمتر التايل. ويف كل حالة من تلك احلاالت، جنحت 
لغاء بطاقات التبليغ أمام    املؤمتر.اإلدارة املعنية يف االستئناف على قرار اللجنة 

تستبق  إن هناك حاجة إىل قرار إداري لتفادي عدم اليقني. لذا، ميكن للجنة، كإجراء احرتازي وحىت ال املديروقال   16.6
اية املؤمتر  الستمرار يف أخذ بطاقات التبليغ يف االعتبار حىت  قرر  . وأشار إىل أنه إذا ماWRC-19قرار املؤمتر، أن تكلف املكتب 

ا  قدماً يف تنفيذ اإللغاء، فإن احلالة املرجعية ستتغري وسيكون على املكتب أن يبدأ من الصفر يف عمل مدته سنتني إذ املكتب املضي
  كان اختذ املؤمتر قراراً مؤاتياً بشأن استئناف اهلند.

لذا،  .إنه ال توجد أرضية تقف عليها اللجنة لتمديد مهلة وضع التخصيصات يف اخلدمة السيد سرتيليتسوقال   17.6
ا   ال ا مل توضع يف اخلدمة يف الوقت احملدد والطريقة الوحيدة اليت ميكن للجنة أن تساعد  جيوز إلدارة اهلند تعليق التخصيصات أل

اهلند لكي حتتفظ بشكلها تتمثل يف جتميد أي إجراء يتخذه املكتب بشأن بطاقات التبليغ. ويف هذه احلالة، ميكن إلدارة اهلند 
  لى قرار املكتب لدى املؤمتر، إذا رغبت يف ذلك، التماساً لقرار مؤاٍت.االستئناف ع

ا تفهم أن مطالبة املكتب "بتجميد" الوضع هو نفس النهج الذي يقرتحه املدير. مبعىن  السيدة ويلسونوقالت   18.6 إ
لغاء التخصيصات ولكن سيست  االعتبار حىت مر يف أخذها يفآخر، مبجرد عدم موافقة اللجنة على طلب اهلند، سيقوم املكتب 

اية املؤمتر دون اختاذ أي إجراءات الحقة خبصوص الشبكة الساتلية. وبوضوح، ال ميكن للجنة منح متديد ألي مهلة تنظيمية إذا 
  .ظروف قاهرةتكن هناك حالة  مل

ا، إذا ر وقال إن اخليار الوحيد املتاح أمام اهلند للحفاظ على  السيد إتو السيد بيسيوأيد   19.6 ذلك  غبت يفختصيصا
يتمثل يف االستئناف أمام املؤمتر العاملي املقبل لالتصاالت الراديوية. وإىل أن يصدر قرار من املؤمتر، سيكون من األفضل اإلبقاء 

ت مكتب االتصاالت الراديوية. وأي قرار سيتخذه املؤمتر سيوجه عمل اللجنة يف املستقب   .لعلى التخصيصات يف قاعدة بيا
  :أن ختلص اللجنة إىل ما يلي الرئيسواقرتح   20.6

املقدمتني  RRB17-3/DELAYED/2و RRB17-3/DELAYED/1 الوثيقتني ويف RRB17-3/6 نظرت اللجنة بعناية يف الوثيقة"
ن هناك ساتًال قيد  جلهود اليت بذلتها إدارة اهلند لالمتثال ألحكام لوائح الراديو و للعلم من إدارة اهلند. وأخذت اللجنة علمًا 

. وبعد فحص كامل جلميع املعلومات INSAT-EXK82.5Eالوقت احلايل طبقًا للخصائص التقنية للشبكة الساتلية  التشغيل يف
ق على طلب وأن اللجنة ال ميكن أن تواف الظروف القاهرةتفي مبتطلبات حالة  اللجنة إىل أن وقائع هذه احلالة ال املقدمة، خلصت

لغاء ختصيصات الرتدد للشبكة الساتلية . ومع ذلك،  INSAT-EXK82.5E االستئناف املقدم من إدارة اهلند على قرار املكتب 
اية املؤمتر INSAT-EXK82.5E صيصات الرتدد للشبكة الساتليةمراعاة خت الستمرار يفكلفت اللجنة املكتب   WRC-19 حىت 

لتايل عدم استبعاد إمكانية استئناف هذا القرار  دون اختاذ أي إجراءات الحقة فيما خيص هذه الشبكة الساتلية، و
  ."WRC-19 املؤمتر يف

  .على ذلك واتُفق  21.6
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تبليغ مقدم من إدارة إندونيسيا تطلب فيه متديدًا للمهلة التنظيمية لوضع ختصيصات تردد   7
  )RRB17-3/7 الوثيقة( يف اخلدمة PALAPA-C4-Kالشبكة الساتلية 

لطلب ا السيد فالو دين (رئيس شعبة النشر والتسجيل للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائية)عرض   1.7
ن متنح اللجنة متديداً للمهلة التنظيمية لوضع ختصيصات تردد الشبكة  PALAPA-C4-Kاملقدم من إندونيسيا الوارد يف الوثيقة 

إىل  2016يناير  27من  MHz 13 934-13 758 شرقًا يف النطاق 150,5°يف اخلدمة يف املوقع  PALAPA-C4-K الساتلية
�ر الرئيسية يف القضية قال إن الساتل 2016 يوليو 3 بني  2014كتوبر أ 21انتقل يف  PALAPA C2. ومستعرضًا العنا

ا تشكل حالة  146°شرقًا إىل  150,5° املوقع اين. يف املوقع املداري الث ظروف قاهرةشرقًا للتأهب حلالة يرى إدارة إندونيسيا أ
شرقًا لضمان عمليات التشغيل يف هذا املوقع. ولكن بدون سعة لتشغيل  150,5°يف املوقع  BRISat Preوضع ساتل مؤقت  ومت

اية املطاف، توىل الساتل البديل MHz 13 934-13 758 التخصيصات يف النطاق  2016 يونيو  18الذي أطلق يف  BRISat. ويف 
لشبكة الساتلية  �ة  ذلك  يف شرقاً، مبا 150,5°يف املوقع  PALAPA-C4-Kمسؤولية تشغيل مجيع نطاقات الرتدد اخلا

. ومن حينها والساتل قيد التشغيل يف هذا املوقع مع عدم ظهور أي 2016 يوليو 3وذلك يف  MHz 13 934-13 758 النطاق
مل يكن قيد التشغيل يف الفرتة بني  MHz 13 934-13 758 النطاقشكاوى خبصوص تداخالت ضارة. ومع ذلك، ونظرًا إىل أن 

، فإن إدارة إندونيسيا تطلب متديداً للمهلة التنظيمية لوضع التخصيصات يف اخلدمات يف هذا النطاق إىل 2016 يوليو  3يناير و  27
لنظر إىل الرقم2016 يوليو 3 من دستور االحتاد، فإن إندونيسيا تعترب من البلدان النامية ذات االحتياجات  196 . وأشار إىل أنه 

لنسبة هلا.احملددة وتتمتع مبوقع جغرايف جيعل من اال  ً   تصاالت الساتلية أمراً حيو
عمال رئيس قسم املنشورات والتسجيل للخدمات  السيد لووردًا على سؤال الرئيس، قال   2.7 (القائم 

  إن ختصيصات الرتدد املعنية مل حتذف بعد من السجل األساسي الدويل للرتددات. الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائية)
إن احلالة معقدة ولكنها عن بعض املبادئ األساسية. ففي اجتماعها اخلامس والسبعني، نظرت  إتوالسيد وقال   3.7

شرقاً ولكنها قدمت الطلب على  146°لنسبة للموقع املداري  ظروف قاهرةاللجنة يف طلب مقدم من إندونيسيا استناداً إىل حالة 
آلن . ومن الواضح أن التبليغ املعروض أمام اللجنة اظروف قاهرةلة أساس التأخري بسبب املشاركة يف مركبة اإلطالق وليس كحا

�ر نفسها املتضمنة يف احلالة السابقة، يف مسعى للحفاظ على ختصيصات يف داري آخر مع انتقال موقع م يتضمن بعض العنا
  ساتل لكي يغطي مواقع مدارية أخرى. وتساءل هل بوسع اللجنة املوافقة على هذا الطلب.

إنه برغم وجود كم غري قليل من احلشو يف املعلومات الواردة يف التبليغ، فإن لب املسألة  السيدة ويلسونت وقال  4.7
شرقًا مل يكن به سعة لتشغيل  150,5°يف املوقع  2015أغسطس  15حقيقة أن الساتل املؤقت مت تشغيله اعتبارًا من  يكمن يف

لتايل، فإن الوضع يف اخلدمة مل يكن منفذًا عند انقضاء املهلة التنظيمية ، MHz 13 934-13 758التخصيصات يف النطاق  و
ا ترى عدم وجود أساس حلالة 2016يوليو  3، وأن تشغيل النطاق مل يستأنف إال يوم 2016 يناير  27 يف  القاهرة الظروف. وأعلنت أ

ا لن تفي2014ألنه حىت يف أوائل    ملوعد النهائي للوضع يف اخلدمة. ، كانت إندونيسيا على معرفة جيدة 
مع السيدة ويلسون ولكنها أشارت إىل أن اإلدارة اإلندونيسية مل تدِّع يف الواقع وجود حالة  السيدة جينيتواتفقت   5.7

  . فإندونيسيا تطلب فقط متديداً ملهلة الوضع يف اخلدمة لبعض الرتددات.ظروف قاهرة
ً عن اتفاقه مع ما أبداه املتحدثون السابقون من شواغل، إن احلالة املعروضة أمام السيد سرتيليتسوقال   6.7 ، معر

بشكل واضح. ومع ذلك، هناك ساتل يف املدار يتوىل تشغيل التخصيصات املعنية، وقم مت إجراء  ظروف قاهرةاللجنة ليست حالة 
لد  ضارة وتشغل الشبكة حالياً خدمات ذات أمهية حيوية لبمجيع عمليات التنسيق الالزمة ومل تقدم أي شكاوى بوجود تداخالت 

�ة واليت تتسم بوضع جغرايف خاص. ولألسف، ال يوجد أساس تستند إليه اللجنة كي  كهذا من البلدان ذات االحتياجات اخلا
الستمرار يف أخذ بطاقة التبليغ يف االعتبار حىت انعقاد  متنح التمديد املطلوب. وأفضل ما ميكن للجنة عمله هو تكليف املكتب 

  مع ترك احلرية إلندونيسيا ألخذ الطلب إىل املؤمتر، إذا رغبت يف ذلك. WRC-19 املؤمتر
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إنه برغم تعقد املعلومات املقدمة، فمن الواضح أن اللجنة ليس بوسعها املوافقة على متديد مهلة  السيد بيسيوقال   7.7
ا إن فعلت ذلك ستكون متجاوزة للوائح الراديو والقواعد اإلجرائية. فهل ميكن استحضار حالة  الوضع يف اخلدمة حيث إ

 150,5°لتمديد املهلة التنظيمية للوضع يف اخلدمة يف موقع آخر (شرقاً) لكي متثل أساساً  146°يف موقع مداري ( القاهرة الظروف
�ر تربر االدعاء بوجود حالة  شرقاً)، مبا �ًة مع عدم تقدمي أي عنا يتعارض مع النصوص التنظيمية؟ يف رأيه ال ميكن ذلك، خا
شرقاً، وال ميكن كذلك اعتبار حقيقة أن الشبكة قيد التشغيل حاليًا تشكل أساسًا لتجاوز لوائح  146°املوقع  يف قاهرة ظروف

الراديو، وميكن أخذ هذه احلجة يف االعتبار، ولكن ليس كعامل حاسم، فقط عندما تنظر اللجنة يف منح متديد طبقًا للوالية اليت 
ها املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية، يف على سبيل  أو التأخري للتشارك يف نفس مركبة اإلطالق، الظروف القاهرة حالة منحها إ

  املثال. وإندونيسيا مطلق احلرية يف تقدمي طلبها إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية إذا رغبت يف ذلك:
لرغم من إدراك اجلميع ألمهية االتصاالت الساتلية إلندونيس السيد كييبوقال   8.7 ا اجلغرايف احملدد، يا نتيجة لوضعهإنه 

ا تشكل حالة  حلالة على أ عماهلا توجد أحكام يف لوائح الراديو ميكن است ، كما الظروف قاهرةفإن اللجنة ال ميكنها االعرتاف 
نه ال ينبغي للجنة املوافقة على الطلب م ترك األمر لإلدارة  علتربير مهلة الوضع يف اخلدمة. لذا فهو يتفق مع املتحدثني السابقني 

  اإلندونيسية لرفع األمر إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية، إذا ما رغبت يف ذلك.
  سيما يف أسلوب التصرف الذي اقرتحه السيد سرتيليتس. مع املتحدثني السابقني، ال السيد كويفواتفق   9.7

، القيام أشارت إىل أنه ال ينبغي للجنة، عالوًة على ذلكأيضًا مع املتحدثني السابقني. و  السيدة ويلسونواتفقت   10.7
ا وجدت لديها  اية األمر مبجرد أ ن أي خمالفات ترتكبها يف عملية التسجيل ميكن التسامح فيها يف  ي إجراء يوحي لإلدارات 

  اية اليوم شبكة قيد التشغيل. يف
  .تعقيبات املتحدثني السابقني إتو والسيدة جينيتالسيد ماجينتا والسيد هوان والسيد وأيد كل من   11.7
  ووافقت اللجنة على االستنتاج التايل بشأن هذه املسألة:  12.7

. الحظت اللجنة وجود ساتل RRB17-3/7 الوثيقة "نظرت اللجنة بعناية يف الطلب املقدم من إدارة إندونيسيا على النحو الوارد يف
يف وقت النظر يف هذا الطلب وأن إندونيسيا لديها تكوين  PALAPA-C4-Kلساتلية يعمل طبقًا للخصائص التقنية للشبكة ا

يسمح بتوفري خدمات االتصاالت فيها بشكل اقتصادي إال بواسطة خدمات االتصاالت الساتلية. وبعد  جغرايف ألراضيها ال
التأخري املرتبط و أ الظروف القاهرةات حالة فحص دقيق للمعلومات املقدمة، خلصت اللجنة إىل أن وقائع هذه احلالة ال تفي مبتطلب

لتايل ال ختول هلا سلطتها منح متديد للمهلة القانونية لوضع ختصيص بساتل آخر حممول على منت مركبة اإلطالق نفسها، ات و
لتايل مل تتسن للجنة املوافقة على الطلب املقدم من إداPALAPA-C4-Kالرتدد يف اخلدمة للشبكة الساتلية  يا. ومع رة إندونيس. و

الستمرار يف اية املؤمتر PALAPA-C4-Kمراعاة ختصيصات الرتدد للشبكة الساتلية  ذلك، كلفت املكتب  ، WRC-19 حىت 
لتايل عدم استبعاد إمكانية استئناف هذا القرار يف املؤمتر    ."WRC-19و

الشبكة  رددت ختصيصاتالتنظيمية لوضع  هلةامل متديد من إدارة الصني لطلبتبليغ مقدم   8
  )RRB17-3/9 الوثيقة( يف اخلدمة CHINASAT-DL5  الساتلية

لطلب املقدم ا(رئيس شعبة النشر والتسجيل للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائية)  السيد فالو دينقدم   1.8
الشبكة  تردد ختصيصاتالتنظيمية لوضع  هلةامل متديدمن أجل  RRB17-3/9من إدارة الصني الوارد يف الوثيقة 

  كما ورد يف الوثيقة.  ظروف قاهرةاستناداً إىل حالة  يف اخلدمة CHINASAT-DL5 الساتلية
السيد سرتيليتس والسيد كييب والسيد هوان والسيد ماجينتا والسيدة ويلسون والسيدة جينيت وقال كل من   2.8

 روف قاهرةظإنه نظراً إىل األسباب الواردة يف الوثيقة، فإن طلب الصني يعد بوضوح حالة  والسيد كويف والسيد بيسي والسيد إتو
  .الظروف القاهرةتستويف بشكل كامل الشروط األربعة املطبقة بشأن حالة 

  مع املتحدثني السابقني ولكنه تساءل عما إذا كان التنسيق قد أجري هلذه الشبكة. السيد احلماديواتفق   3.8
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ن املكتب إ (رئيس شعبة النشر والتسجيل للخدمات الفضائية/دائرة اخلدمات الفضائية) فالو دينالسيد  وقال  4.8
لتايل، فإن الوقت يعترب مبكرًا للتأكد مما إذا كانت عمليات التنسيق قد أجريت مجيعها.  لشبكة، و استلم للتو التبليغ اخلاص 

  .31.11 وعالوًة على ذلك، جيب أيضاً تطبيق الرقم
ملوافقة على طلب الصني واقرتح أن يكون استنتاج اللجنة كالتايل: الرئيسوأشار   5.8   إىل أن اللجنة أمجعت على قرارها 

وأعربت عن تعاطفها مع إدارة  RRB17-3/9  الوثيقة  على النحو الوارد يف الصنينظرت اللجنة بعناية يف الطلب املقدم من إدارة "
مة يف املعلومات املقدمة، خلصت فشل اإلطالق بسبب DL5-CHINASAT خبصوص فقدان الساتلالصني  . وبعد النظر بعناية 

مي إدارة الصني وأقرت اللجنة كذلك بتقد. ظروف قاهرةاللجنة إىل أن وقائع احلالة تفي جبميع الشروط اليت تؤهلها أن تكون حالة 
ديد املهلة التنظيمية يتعلق بفرتة حمدودة وحمددة. ونتيجة وأن طلب مت Rev.WRC 49)-(15 للمعلومات املطلوبة مبوجب القرار

لذلك، قررت اللجنة املوافقة على الطلب املقدم من إدارة الصني بتمديد املهلة التنظيمية للوضع يف اخلدمة لتخصيصات تردد الشبكة 
  ."2019  ديسمرب  31  حىت GHz 31,0-29,9و GHz 21,2-20,1و GHz 11,2-10,9يف نطاقات الرتدد  DL5-CHINASAT  الساتلية

  .على ذلك واتُفق  6.8

ئبهانتخاب الرئيس   9   2018لعام  و
نة ئب رئيس اللج ،السيد بيسياللجنة على أن يتوىل  وافقتمن اتفاقية االحتاد،  144بعد النظر يف الرقم   1.9
سة اللجنة 2017 لعام   .2018 عامل، منصب ر
ئب رئيسها للعام السيد سرتيليتسوأشار   2.9   .A من املنطقة 2018 إىل اتفاق اللجنة على أن يكون 
ومن مث  2018 انتخاب السيدة ويلسون كنائبة لرئيس اللجنة للعام السيد ماجينتابتأييد من  السيد تريانواقرتح   3.9

  .2019 رئيسة منتخبة للجنة للعام
  .على ذلك واتُفق  4.9
وقاال ثقة، و  شرف لشكر إىل زمالئهما أعضاء اللجنة على ما أولومها من ونويلس ةوالسيد بيسيالسيد توجه   5.9

ما سيبذالن ما على أكمل وجه يستطيعانه إ   .قصارى جهدمها للوفاء مبسؤوليا
  السيد بيسي والسيدة ويلسون ومتىن هلما النجاح يف منصبهما املقبلني. الرئيسوهنأ   6.9

سة فريق العمل املعين   10   لقواعد اإلجرائيةر
لقواعد اإلجرائيةأنه سيكون عليه التنازل عن منصبه كرئيس ل السيد بيسيأعلن   1.10 وأن السيد  فريق العمل املعين 

نية كعضو يف اللجنة. ومن مث اقرتح، بعد مشاورات غري رمسية، تعيني  ئب رئيس فريق العمل لن يكون مؤهًال لوالية  احلمادي، 
نية يف عضوية اللجنة.السيدة جينيت   ا ستكون مؤهلة لوالية    كرئيسة منتخبة لفريق العمل حيث إ

  هذا املقرتح. السيد كويفوقد أيد   2.10
  .على ذلك واتُفق  3.10
لقواععلى العمل املمتاز الذي اضطلع به السيد بيسي ل السيدة ويلسونوأثنت   4.10   د اإلجرائية.فريق العمل املعين 
  السيدة جينيت ومتىن هلا النجاح. الرئيسوهنأ   5.10
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  (Rev.WRC-07) 80 العمل بشأن تقرير اللجنة مبوجب القرار  11
لقرار السيدة ويلسونعرضت   1.11 ، اخلطوط (Rev.WRC-07) 80، متحدثة كرئيسة لفريق العمل التابع للجنة واملعين 

ا كأساس لوضع تقرير  ، إىل جانب النهج األساسي الذي WRC-19 املقدم إىل املؤمتر 80 اللجنة مبوجب القرارالعريضة اليت أعد
لفعل يف تقريرها إىل املؤمتر لنسبة للموضوعات اجلديدة أو املوضوعات اليت تناولتها اللجنة  . وقد رحبت WRC-15 اعتمدته سواء 

اء على التطوع التقرير وحثت األعض يف لتعليقات واملدخالت من مجيع أعضاء اللجنة، مبا يف ذلك أي موضوعات أخرى لتناوهلا
ا بدأت العمل يف التقرير مبكراً قدر املستطاع لتمكني األعضاء غري  يف العمل بشأن نصوص بعض اجملاالت املواضيعية. وقالت إ

  للمسامهة يف التقرير. PP-18 املؤهلني إلعادة االنتخاب كأعضاء يف اللجنة يف املؤمتر
السيدة ويلسون وأثىن على العمل املفيد جداً الذي اضطلعت به بشأن التقرير، والذي ينبغي جلميع أعضاء  الرئيسشكر   2.11

نتظام يف التقرير من اآلن فصاعداً من أجل االنتهاء منه يف وقت مناسب إلحالته إىل املؤمتر.   اللجنة املسامهة فيه. وستعمل اللجنة 
للجنة ااز الذي أجنزته السيدة ويلسون. ومع ذلك، أشار إىل اإلطار احملدد لتقرير العمل املمت السيد سرتيليتسومثن   3.11

لقرار. وال ينبغي للتقرير العمل على تناول مجيع أنشطة اللجنة  يقررمن  2 والوارد يف الفقرة (Rev.WRC-07) 80 مبوجب القرار
ي حال إىل املؤمتر يف األجزاء ذات الصلة من تقرير املدير.   واليت ترفع 

على العمل املمتاز للسيدة ويلسون. ورداً على تعليقات السيد سرتيليتس، قال إنه نظراً إىل أن هدف  السيد إتوأثىن   4.11
لنسبة للبلدان النامية، ف ثل يف األساس يف ضمان النفاذ املنصف إىل املوارد من املدار/الطيف اليتم 80 القرار الذي  - إن نطاقهسيما 

واسع حتماً، حيث يتضمن حتديد ومناقشة مجيع حماالت الصعوبة اليت يتعني تذليلها للو�ول إىل وضع منوذجي.  -تطور مع السنني 
لض وعالوًة على ذلك، ال ا يف تقرير اللجنة مبوجب القرارجيب  هي نفسها  80 رورة أن تكون الطريقة اليت يتم تناول القضا 

تها هالطريقة املتبعة يف التقرير املقدم من املدير إىل املؤمتر. ومن هنا، ينبغي للجنة أال تتحرج من تناول مجيع جماالت الصعوبة اليت واج
ا، مبا   ثال، تغيري اإلدارات املبلغة، املوضوع الذي نوقش يف االجتماع احلايل.ذلك على سبيل امل يف يف مناقشا

  املستقبليةاالجتماعات مواعيد االجتماع املقبل و   12
كيد موعد اجتماعها املقبل (السابع والسبعني) ليكون  وافقت  1.12 والتأكيد بشكل  2018مارس  19-23اللجنة على 

  ، على التوايل.2018نوفمرب  26-30يوليو و 16-20مؤقت على موعدي اجتماعيها الثامن والسبعني والتاسع والسبعني ليكو 

  )RRB17-3/10اعتماد خالصة القرارات (الوثيقة   13
  ).RRB17-3/10خال�ة القرارات (الوثيقة  اعُتمدت  1.13

  اختتام االجتماع  14
ن دعم على ما قدموه له م -أعضاء اللجنة واملوظفني أيضًا واملدير بشكل خاص  -مجيع املشاركني  الرئيسشكر   1.14
ي حال من  يف سة اللجنة واليت كانت ممتعة إىل حد كبري وتبعث على الفخر، وإن مل تكن جتربة سهلة    األحوال.  السنة اليت توىل فيها ر
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السيدة ويلسون والسيد ماجينتا والسيدة جينيت والسيد إتو والسيد كويف والسيد سرتيليتس وأخذ الكلمة كل من   2.14
  املفيد.  والذي أجنز فيه كم هائل من العمل 2017  بتوجيه التهنئة للرئيس على قدرته الفائقة يف إدارة اجتماعات اللجنة يف عام

م الطيبة. واختتم اال الرئيسوشكر   3.14   .2017 نوفمرب 10اجلمعة  من يوم 1200  جتماع يف الساعةاملتحدثني على كلما

  الرئيس:  التنفيذي: األمني
  إ. خريوف    ف. رانسي

___________  
  


