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 C    (MOD RRB08/47)اجلزء 

  طرائق العمل الترتيبات الداخلية و
  اليت تتبعها جلنة لوائح الراديو

  مقدمة

  . من االتفاقية147 إىل 143األرقام من وفقاً ألحكام وافقت اللجنة على الترتيبات الداخلية وطرائق العمل التالية 

  اجتماعات اللجنة  1

وتتقرر املواعيد واملدد احملددة الجتماعات اللجنة يف سنة ما  .شهر تقريباًتعقد اللجنة اجتماعاً كل ثالثة أ  1.1
 . احلصول على موافقة مجيع األعضاءيف املواعيد أو املددويتطلب أي تغيري الحق يف آخر اجتماع يف السنة السابقة 

  )).2002املراجع يف مراكش، ) ( من االتفاقية145الرقم (

داد مذكرة دعوة إىل االجتماع التايل للجنة، يذكر فيها املوعد واملدة، ويقدمها يقوم األمني التنفيذي بإع  2.1
  .عادة إىل أعضاء اللجنة يف اجتماعها الراهن

 بعد موافقة الرئيس، مشروع جدول أعمال االجتماع يف أقرب 1 األمني التنفيذي للجنةيعّدينبغي أن   3.1
ويرسل األمني التنفيذي .  أسبوعني على األقل من موعد االجتماعوقت ممكن بعد آخر موعد لتقدمي الوثائق ولكن قبل

ويف الوقت ذاته، ينشر مشروع جدول األعمال . للجنة مشروع جدول األعمال ووثائق االجتماع إىل أعضاء اللجنة
 .إلكترونياً يف موقع اللجنة على شبكة الويب

  :سب احلاجةينبغي جلدول أعمال االجتماع أن يشمل النقاط التالية، حب 4.1

  ؛)10.1انظر الفقرة (اجتماع اللجنة السابقحمضر املوافقة على    ) أ

  ؛ مكتب االتصاالت الراديويةتقرير مديرالنظر يف   )ب

  ؛) من لوائح الراديو12.13 والرقم  من الدستور95الرقم ( اجلديدة أو املراجعة القواعد اإلجرائيةاملوافقة على   )ج

يتسن اليت مل اليت توصل إليها املكتب بناًء على طلب إدارة ما و النتائج النظر يف إعادةالنظر يف حاالت   ) د 
  ؛) من االتفاقية171الرقم ( القواعد اإلجرائية باستعمال التوصل إىل تسوية بشأهنا

 من 140 الرقم(النظر يف أي طعن يف قرار صادر عن املكتب أو يف أي طلب آخر مقدم من إحدى اإلدارات   )ه
  ؛)قيةاالتفا

____________________ 
  ). من االتفاقية174انظر الرقم (يضطلع مدير مكتب االتصاالت الراديوية مبهام األمني التنفيذي للجنة    1
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 من لوائح 2.13والرقم ) من االتفاقية 173 و140 الرقمان (التقارير عن حاالت التداخل الضارالنظر يف   )و
  ؛) من لوائح الراديو3.13الرقم (ويف تقارير االدعاء مبخالفة لوائح الراديو أو عدم االمتثال هلا ) الراديو

  ؛) من الدستور96الرقم (مل يتمكن املكتب من حلها  أخرى النظر يف أي مسائل  )  ز

  ؛) من الدستور95الرقم (االتصاالت الراديوية مؤمترات إحالتها إىل ينبغي املسائل اليت   )  ح

 6.7 و5.7الرقمان (إحدى اإلدارات إدراجه طلب اللتماس املساعدة يف تطبيق لوائح الراديو تأي بند حبث   )ط
  ؛)من لوائح الراديو

  ؛ اللجنة إدراجه أي عضو يفطلب يأي بند حبث   ) ي

  حبث أي بند يطلب مدير مكتب االتصاالت الراديوية إدراجه ؛  ) ك

  ..)، إخل من الدستور97الرقم ( ما يستجد من أعمال  ) ل

يتلقى األمني التنفيذي قبل ما ال يقل عن أربعة أسابيع من موعد االجتماع مجيع الوثائق الواردة من   5.1
ولن ُينظر يف التعليقات على مشروع القواعد .  بشأن مشروع القواعد اإلجرائيةاإلدارات واليت حتتوي على تعليقات

  ). من لوائح الراديو12A.13الرقم (اإلجرائية اليت يتلقاها بعد ذلك املوعد 

يتلقى األمني التنفيذي قبل ما ال يقل عن ثالثة أسابيع من موعد االجتماع مجيع الوثائق األخرى الواردة   6.1
 وال تبحث عادة يف االجتماع الطلبات املستلمة بعد مهلة األسابيع الثالثة، ولكنها تدرج يف جدول .من اإلدارات

  .أعمال االجتماع التايل

ينبغي لألمني التنفيذي أن يعّد مجيع الوثائق وأن يوزعها على األعضاء حاملا تصبح متاحة ولكن قبل   7.1
 اجتماعات اللجنة إلكترونياً يف موقع اللجنة على شبكة الويب وتنشر وثائق. أسبوعني على األقل من بدء االجتماع

  .حاملا تتاح

 :املشاركون يف االجتماع هم  8.1

  األعضاء  -

  مدير مكتب االتصاالت الراديوية/األمني التنفيذي  -

  .احملاضر) مدونو(مدّون   -

حضوره الزماً حسب وميكن أن يصحب مدير مكتب االتصاالت الراديوية أي موظف من موظفي املكتب يكون 
 .احلالة

  تبذل اللجنة جهدها الختاذ قراراهتا باإلمجاع، وإذا مل يتسن هلا ذلك، ال يعترب القرار سليماً   9.1
ولكل عضو من أعضاء اللجنة صوت واحد، وال جيوز التصويت . إال إذا صوت لصاحله ثلثا أعضاء اللجنة على األقل

ثلثا أعضاء (وينبغي أن يبّين حمضر االجتماع بوضوح أي قرار يتخذ باألغلبية ).  من االتفاقية146انظر الرقم (بالوكالة 
  ).اللجنة على األقل
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توّزع على أعضاء اللجنة، إلكترونياً وبأسرع ما ميكن عقب االجتماع، املسودة األوىل  من مشروع   10.1
 اللجنة، يف موقع اللجنة يف شبكة الويب ينشر مشروع احملضر، مع مراعاة تعليقات أعضاء. احملضر قبل املوافقة عليها

  .))أ 4.1انظر الفقرة (وتكون املوافقة النهائية يف اجتماع اللجنة . كوثيقة مسامهة يف االجتماع التايل للجنة

املوضوع، القرار، مربرات (جيب على األمني التنفيذي أن يعّد ملخصاً للقرارات يف شكل جدول   11.1
توافق عليه اللجنة أثناء ) ة إىل املالحظات اليت وردت من اإلدارات ومت حبثها، واملتابعةالقرار، مبا يف ذلك اإلشار

وينشر هذا امللخص يف صفحة اللجنة على شبكة الويب يف غضون أسبوع عقب اجتماع اللجنة، . اجتماعها الراهن
  .) من لوائح الراديو18.13الرقم (

  القواعد اإلجرائية  2

  ة القواعد اإلجرائيةوضع أو مراجعمبادئ ل  1.2

 :تتبع املبادئ التالية يف صوغ القواعد اإلجرائية من جانب اللجنة واملكتب واإلدارات  1.1.2

 من لوائح 1.0.13الرقم (ال توضع قواعد إجرائية جديدة إال إذا نشأت حاجة واضحة هلا ما يربرها   1.1.1.2
 :ر، يف احلاالت التاليةوتوضع هذه القواعد اإلجرائية، إذا اقتضى األم). الراديو

 صعوبات يف تطبيق لوائح الراديو، مبا يف ذلك تلك النامجة عن عدم االتساق يف لوائح الراديو؛  -

بقدر ) أي االتفاقات اخلاصة املربمة يف ظل رعاية االحتاد(صعوبات يف تطبيق االتفاقات اإلقليمية   -
 من لوائح 34.11 و4.6الرقمان (اإلقليمية ما تتناول العالقة بني لوائح الراديو وتلك االتفاقات 

 ؛)الراديو

)  من لوائح الراديو)ب 12A.13الرقم (أي ممارسة يتبعها املكتب يف تطبيق لوائح الراديو   -
 واالتفاقات اإلقليمية ؛

يتعني أن تكون القواعد اإلجرائية متفقة مع روح الدستور واالتفاقية ولوائح الراديو ومبادئها وأن   2.1.1.2
 ). من لوائح الراديو)ز 12A.13الرقم (تتجنب أي تراخٍ يف تطبيق أحكام لوائح الراديو املقابلة اليت تشري إليها القواعد 

فيما يتعلق بالقواعد اإلجرائية اليت وضعت لتخفيف الصعوبات أو حاالت عدم االتساق يف تطبيق لوائح   3.1.1.2
تقدم اللجنة إىل املؤمتر العاملي التايل لالتصاالت الراديوية التعديالت ) 1.1.1.2انظر الفقرة الفرعية األوىل يف (الراديو 

على لوائح الراديو اليت من شأهنا ختفيف هذه الصعوبات أو حاالت عدم االتساق وتدرج اقتراحاهتا يف تقرير املدير إىل 
 .2) من لوائح الراديو1.0.13الرقم (ذلك املؤمتر 

____________________ 
  .3، الفقرة 217، الوثيقة WRC-07انظر حمضر اجللسة العامة الثالثة للمؤمتر    2
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و حاالت عدم اتساق يف لوائح الراديو ولكن مل تتحدد حاجة واضحة لوضع إذا تبينت صعوبات أ  4.1.1.2
قاعدة إجرائية جديدة، تقترح اللجنة أي تعديالت ضرورية يف لوائح الراديو وتقدمها إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت 

  ). من لوائح الراديو2.0.13الرقم (الراديوية 

 إعداد القواعد اإلجرائية  2.2

 12A.13الرقم (عند إعداد القواعد اإلجرائية تقوم اللجنة واملكتب واإلدارات باتباع اخلطوات التالية   1.2.2
 ):من لوائح الراديو

 يقوم مكتب االتصاالت الراديوية بوضع مشروع قاعدة إجرائية؛  1.1.2.2

اهتا عليه، وينشر يف موقع يرسل مشروع القاعدة اإلجرائية إىل اإلدارات يف رسالة معممة إلبداء مالحظ  2.1.2.2
 ؛) من لوائح الراديو)ج 12A.13 الرقم(اللجنة على شبكة الويب قبل االجتماع بعشرة أسابيع على األقل 

تقدم إىل املكتب قبل االجتماع بأربعة أسابيع على األقل من بدء اجتماع اللجنة مجيع املالحظات اليت   3.1.2.2
 ؛) من لوائح الراديو)د 12A.13الرقم ( اإلجرائية تبديها اإلدارات بصدد مشاريع القواعد

 من لوائح )ه 12A.13الرقم (ينبغي أن يقترح يف مالحظات اإلدارات النص احملدد للقاعدة اإلجرائية   4.1.2.2
  ؛)الراديو

تنشر مجيع مالحظات اإلدارات على مشاريع القواعد اإلجرائية يف موقع اللجنة على شبكة الويب   5.1.2.2
 ؛) من لوائح الراديو)و 12A.13 الرقم(

ال تنظر اللجنة يف املالحظات اليت تبديها اإلدارات بصدد مشاريع القواعد اإلجرائية واليت مل تصل   6.1.2.2
 ؛) من لوائح الراديو)و 12A.13 و)د 12A.13انظر الرقمني (ضمن مهلة األسابيع األربعة احملددة 

  .وفق عليها يف رسالة معممة ويف شكل إلكتروينُتنشر القاعدة اإلجرائية اليت و  7.1.2.2

ينشر املكتب أيضاً يف موقع اللجنة على شبكة الويب، قائمة بالقواعد اإلجرائية املقترحة مستقبالً لكي   2.2.2
الرقم (تنظر فيها اللجنة، مع اإلطار الزمين احملدد لدراستها، بغية تسهيل مهمة اإلدارات يف إبداء املالحظات عليها 

12A.13 من لوائح الراديو)أ (. 

ينبغي للمدير، عند تقدميه ملشاريع القواعد اإلجرائية، أن يقدم أيضاً املواد ذات الصلة اليت توضح   3.2.2
احلاجة العملية إىل القواعد اجلديدة أو املراجعة، وما قد يترتب عليها من آثار على اإلدارات، باإلضافة إىل أي 

 .معلومات أساسية أخرى
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  إعادة النظر يف القواعد اإلجرائية  3.2

تدخل القواعد اإلجرائية حيز النفاذ بعد أن توافق عليها اللجنة، إالّ إذا ُحدد يف مشروع القاعدة   1.3.2
وإذا قدمت إحدى اإلدارات مالحظات بعد النشر، تعيد اللجنة النظر يف القاعدة . اإلجرائية تاريخ آخر لتطبيقها

  .ألمر ذلكاإلجرائية، إذا اقتضى ا

إذا مل يتسن التوصل إىل اتفاق هبذا الشأن، تعرض املسألة على املؤمتر العاملي التايل لالتصاالت الراديوية   2.3.2
 من لوائح 14.13 من الدستور، الرقم 95الرقم (يف تقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية، رهناً مبوافقة اإلدارة املعنية 

 .)الراديو

 تنظر اللجنة يف إمكانية حتويل القاعدة 3.1.1.2قة على قاعدة إجرائية املشار إليها يف الفقرة بعد املواف  3.3.2
  .ويقدم املكتب املساعدة إىل اللجنة يف هذه املهمة. اإلجرائية الراهنة إىل حكم دائم يف لوائح الراديو

 من لوائح 5.14م  من االتفاقية؛ الرق140 2)الرقم (إعادة النظر يف النتائج وحاالت الطعن   3
  )الراديو

 وجيوز لإلدارات أن تطعن يف .يف النتائجبناًء على طلب اإلدارات، يرسل املكتب إىل اللجنة إعادة النظر   1.3
  :ويف كلتا احلالتني، جيب تقدمي املعلومات التالية. قرارات املكتب أمام اللجنة

  شرح موجز للحالة وتسلسلها التارخيي؛  )أ  

 ذات الصلة اليت مت استالمها من اإلدارات املعنية والوثائق ذات الصلة اليت أرسلها مدير مكتب مجيع الوثائق  )ب
  االتصاالت الراديوية إىل تلك اإلدارة؛

  .بيان موجز من املدير يوضح فيه وجهة نظر مكتب االتصاالت الراديوية  )ج

  .تقرر اللجنة التدابري املالئمة اليت يتعني اختاذها  2.3

وجيوز لإلدارة اليت طلبت إعادة النظر أن . قرار اللجنة هنائياً بقدر ما يتعلق األمر باملكتب واللجنةيكون   3.3
  ). من لوائح الراديو6.14الرقم (تثري املسألة يف مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية إذا مل تقبل قرار اللجنة 

  )ائح الراديو من لو2.13 من االتفاقية، الرقم 173الرقم (الضار  التداخل  4

التفاقية االحتاد  حالة تداخل ضار وفقاً لتسويةمن املكتب املساعدة  إحدى اإلداراتعندما تطلب   1.4
على الرغم من اجلهود اليت بذهلا املدير وفقاً لألحكام ذه املسألة هلالتوصل إىل حل ولوائح الراديو، وعندما يتعذر 

دة يف إطار مكتب االتصاالت الراديوية، أو عندما تلتمس اإلدارة املساعدة املالئمة من لوائح الراديو ولإلجراءات احملد
  :من اللجنة، ُيعرض على اللجنة تقرير من مدير املكتب للنظر فيه يتضمن املعلومات التالية

 عنه والوضع القانوين للتبليغ عن تارخييةغ عنه وحملة  التداخل املبلّمدى  يتناولحالةلشرح موجز ل  ) أ 
  ؛صات املعنيةالتخصي
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مجيع الوثائق ذات الصلة اليت مت استالمها من اإلدارات املعنية والوثائق ذات الصلة اليت أرسلها مدير مكتب   )ب
  االتصاالت الراديوية إىل اإلدارة املعنية؛

بيان موجز يوضح فيه وجهة نظر مكتب االتصاالت الراديوية، ويتضمن مشاريع توصيات موجهة إىل   ) ج
  .املعنيةاإلدارات 

  .اختاذهايتعني اليت املالئمة  التدابريتقرر اللجنة   2.4

  ) من لوائح الراديو3.13الرقم (خمالفة لوائح الراديو أو عدم االمتثال هلا   5

عندما تطلب إحدى اإلدارات إجراء حتقيق بشأن ادعاء مبخالفة لوائح الراديو أو عدم االمتثال هلا من   1.5
 يتعذر التوصل إىل حل هلذه املسألة على الرغم من اجلهود اليت بذهلا املدير وفقاً لألحكام جانب إدارة أخرى، وعندما

املالئمة من لوائح الراديو ولإلجراءات احملددة يف إطار مكتب االتصاالت الراديوية، أو عندما تلتمس اإلدارة املساعدة 
  : التقرير املعلومات التاليةويتضمن. من اللجنة، يرفع املكتب تقريراً إىل اللجنة للنظر فيه

  شرح موجز للحالة ومعلومات أساسية عنها؛  )أ 

مجيع الوثائق ذات الصلة اليت مت استالمها من اإلدارات املعنية والوثائق ذات الصلة اليت أرسلها مدير   )ب
  مكتب االتصاالت الراديوية إىل اإلدارات املعنية؛

  .نيةمشاريع توصيات موجهة إىل اإلدارات املع  )ج

  .تقرر اللجنة التدابري املالئمة اليت يتعني اختاذها  2.5

  أي مسائل أخرى ال يستطيع املكتب حلها من خالل تطبيق القواعد اإلجرائية  6

وستنظر اللجنة يف هذه املسائل على أساس . جيوز ملدير مكتب االتصاالت الراديوية أن يطرح أي مسألة من هذا النوع
  .) من الدستور96 الرقم(كل حالة على حدة 

  .2008 سبتمرب 30: تاريخ العمل بتعديل هذه القاعدة
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