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 رحب الرئيس، السيد إ. خريوف، بأعضاء اللجنة يف االجتماع اخلامس والسبعني. افتتاح االجتماع 1

كما رحب مدير مكتب االتصاالت الراديوية، السيد ف. رانسي، نيابة  عن السيد هولني 
 ال .اومتىن هلم عمال  مثمرا  وفع  االجتماع.  عام االحتاد، بأعضاء اللجنة يف جاو، أمني

- 

 اعتماد جدول األعمال 2
(Rev.1))2/OJ/1-(RRB17 

الوثيقة  اعُتمد مشروع جدول األعمال مع إدخال بعض التعديالت على النحو املبنين يف
RRB17-2/OJ/1 (.1 )املراجعة 

- 

 تقرير مقدم من مدير مكتب االتصاالت الراديوية 3
2/3(Rev.1)-(RRB17؛ 
2/3(Add.1)-RRB17؛ 
2/3(Add.2)-RRB17 2/3؛(Add.3)-RRB17 
2/3(Add.4)-RRB17 2/3(؛(Add.5)-RRB17 

شكرت اللجنة مدير مكتب االتصاالت الراديوية على التقرير واملعلومات الواردة 
 ( وإضافاهتا.1 )املراجعة، RRB17-2/3 الوثيقة يف

يتعلق  للعمل الذي يضطلع به املكتب فيماأخذت اللجنة علما  باألمهية البالغة  أ ( 
لساتلية ألنظمة اخلدمة الثابتة ا بتخصيصات الرتددباستعراض النتائج املتعلقة 

. وشجعت اللجنة (WRC-03) 85املستقرة بالنسبة إىل األرض مبوجب القرار  غري
ح الراديو منتظمة إىل جلنة لوائبصفة العمل وتقدمي تقارير  املكتب على مواصلة هذا

 .املسألة هذه بشأن التقدم احملرز يف

 
 

سيقدم املكتب تقارير عن 
التقدم احملرز فيما يتعلق 
باألنظمة غري املستقرة 
بالنسبة إىل األرض 

اخلدمة الثابتة  يف
مبوجب  الساتلية

 .(WRC-03) 85 القرار

ب وفيما يتعلق مبسألة تشغيل الشبكات الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض مبوج ب(
من لوائح الراديو، شكرت اللجنة املكتب على توجيه عنايتها إىل هذه  4.4 الرقم

لوائح الراديو  وتأثريها الكبري احملتمل على األمهية البالغة للمسألةاملسألة. وبالنظر إىل 
وخدمات االتصاالت الراديوية، كلفت اللجنة املكتب مبواصلة دراسة املسألة وإعداد 
تقرير إىل اللجنة بشأن هذه املسألة، مبا يف ذلك مشروع أويل ممكن لتعديل القاعدة 

 بعني.كي تنظر فيه يف اجتماعها السادس والس  4.4 اإلجرائية بشأن الرقم

سيقوم املكتب بإعداد 
تقرير، إىل جانب مشروع 
تعديل أويل ممكن للقاعدة 

 4.4 اإلجرائية بشأن الرقم
 من لوائح الراديو.

http://www.itu.int/md/R17-RRB17.2-OJ/en
http://www.itu.int/md/R17-RRB17.2-C-0003/en
http://www.itu.int/md/R17-RRB17.2-C-0003/en
http://www.itu.int/md/R17-RRB17.2-C-0003/en
http://www.itu.int/md/R17-RRB17.2-C-0003/en
http://www.itu.int/md/R17-RRB17.2-C-0003/en
http://www.itu.int/md/R17-RRB17.2-C-0003/en
http://www.itu.int/md/R17-RRB17.2-C-0003/en
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من تقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية  9و 8أخذت اللجنة علما  بالفقرتني  ج(
ن من جانب إدارتني واليت أسفرت ع الغري مقصودة اإلدارية باألخطاءيتعلق  فيما

 اذخذها املكتب والقرارات اليت املواعيد النهائية التنظيمية املرعيةردود إىل املكتب بعد 
ابلة للشبكات املق بتخصيصات الرتددالقاضية بإعادة العمل، على أساس استثنائي، 

من لوائح  4.14م رقبال عمال  الساتلية املعنية. وبالنظر إىل أن املكتب قد اذخذ قراراته 
الراديو بعد أن تبني له أهنا لن تؤثر سلبا  على مصاحل اإلدارات األخرى، خلصت 

  اللجنة إىل أن هذه القرارات ال تتطلب أي إجراء من جانب اللجنة.
وبالنظر إىل أن هذه احلاالت ينبغي أن تظل استثنائية، حثت اللجنة مجيع اإلدارات 

 يغ.لتقدمي بطاقات التبل د النهائية التنظيميةباملواعيعلى التقيد الصارم 

سيحيط األمني التنفيذي 
اإلدارة املعنية علما  

 القرارات. هبذه

الحظت اللجنة بارتياح عدم وجود شكاوى على تداخل ضار من أجهزة اإلرسال  د (
أن  يدبالتلفزيونية اإليطالية. وهذا يؤكد اآلثار اإلجيابية للجهود اليت تبذهلا إدارة إيطاليا. 

اللجنة أقرت بوجود مشكلة ال تزال قائمة بشأن تداخل من أجهزة اإلرسال اإليطالية 
. وأخذت اللجنة علما  أيضا  خبارطة الطريق املقدمة من FMة يف نطاق اإلذاعة الصوتي

  إدارة إيطاليا واجلهود الكبرية اليت بذلتها اإلدارات حىت اآلن حلل هذه املشكلة.
وبعد أن أخذت اللجنة علما  بالطلب املقدم من إدارة سلوفينيا، كلفت املكتب 
بالتشاور مع اإلدارات األخرى املعنية بشأن اهتمامها بقيام االحتاد بعقد اجتماع متعدد 
األطراف بني هذه اإلدارات. وعلى وجه التحديد، سيعاجل هذا االجتماع التداخل 

جرياهنا، على أساس  علىمن إيطاليا  FMالصوتية  الضار الذي تسببه مرسالت اإلذاعة
  حسن نية األطراف املعنية وبنفس روح التعاون اليت سادت يف حالة اإلذاعة التلفزيونية.

على ذلك، دعت اللجنة إداريت إيطاليا وسلوفينيا إىل مواصلة مناقشاهتما من  وعالوة  
جعت اللجنة كذلك أجل تنفيذ حل مرض، مبساعدة املكتب، إذا لزم األمر. وش

اإلدارات األخرى املعنية على تقدمي تعليقاهتا إىل إدارة إيطاليا واملكتب بشأن خارطة 
 .RRB17-2/3(Add.2)الطريق املقدمة من إدارة إيطاليا على النحو الوارد يف الوثيقة 

سيتشاور املكتب مع 
اإلدارات املعنية بشأن 
اهتمامها بقيام االحتاد 
بعقد اجتماع متعدد 
األطراف بني إيطاليا 

وجرياهنا ملعاجلة تداخل 
 .FMوتية اإلذاعة الص

 األمنيوسيوايف املديُر 
العام وسلوفينيا 

 اللجنةخلصت إليه  مبا
 واخلطوات اليت اذخذها.

وسيحيط األمني التنفيذي 
املعنية علما   اتاإلدار 

 القرارات. هبذه
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 ةوأعربت اللجنة عن تقديرها للمعلومات اليت قدمها املستشار القانوين بشأن استخدام إدار 
. وكلفت اللجنة مدير مكتب االتصاالت GE84إيطاليا للطيف اخلاضع لالتفاق اإلقليمي 

لتغطية االتفاق  RRB13-3/INFO/2(Rev.1)الراديوية باستكمال املعلومات الواردة يف الوثيقة 
مراعاة  ، معللجنة، وليصار إىل تقدميها إىل االجتماع السادس والسبعني GE84 اإلقليمي
 1984 اإلمجايل للتخصيصات اليت أبلغت عنها إدارتا إيطاليا وسلوفينيا منذ عامالتاريخ 

 من لوائح الراديو. 34.11يتعلق بتطبيق الرقم  فيما

وسيقوم املكتب 
واملستشار القانوين 

بتحديث 
 .INFO/2(Rev.1)/3 الوثيقة

، الحظت اللجنة آسفة ، أنه RRB17-2/3(Rev.1)من الوثيقة  2وفيما يتعلق بالقسم  ه (
)تاريخ تطبيق الوثائق  2017يناير  1نتيجة لطفرة أخرى يف طلبات التنسيق املقدمة يف 
(، بدأ وقت معاجلة الشبكات 2015اخلتامية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

، بعد فرتة شهرين من االخنفاض 2017و الساتلية املقدمة للتنسيق يطول جمددا  يف ماي
ضا  بشكل كبري. والحظت اللجنة أي املهلة التنظيمية، واستمر جتاوز 2017 منذ فرباير

أن أوقات معاجلة اخلدمات الساتلية اخلاضعة للخطط تطول أيضا  بقدر كبري، ورأت 
ا  كذلك. وكلفت اللجنة املكتب بأن يقدم تقرير   إىل تصحيح هذا الوضع حيتاجأن 

 إىل اجتماع اللجنة املقبل بشأن تدابري حمددة هتدف إىل حل هذه املشكلة.

سيقدم املكتب تقريرا  عن 
 التدابري الرامية إىل تقليل
الوقت الالزم ملعاجلة 
بطاقات التبليغ عن 
 الشبكات الساتلية.

 القواعد اإلجرائيةقائمة  4
2/3(Rev. 5))-(RRB16 

استنادا  إىل املعلومات املقدمة من املكتب، قررت اللجنة حتديث قائمة القواعد اإلجرائية 
(، وكلفت املكتب بإعداد 5 )املراجعة RRB16-2/3املقرتحة على النحو الوارد يف الوثيقة 

 القواعد اإلجرائية ذات الصلة.مشاريع 

يقوم األمني التنفيذي 
واعد ثة للقبنشر قائمة حمد  

اإلجرائية املقرتحة على 
 املوقع اإللكرتوين.

يقوم املكتب بإعداد 
مشاريع القواعد 

 وتعميمها. اإلجرائية

http://www.itu.int/md/R16-RRB16.2-C-0003/en
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طلبات متديد تاريخ وضع ذخصيصات الرتدد  5
 اخلدمة يف

- - 

من أجل طلب  تبليغ مقدم من إدارة اهلند 1.5
متديد تاريخ وضع ذخصيصات الرتدد للشبكة 

 يف اخلدمة INSAT-EXK82.5E الساتلية
2/1)-(RRB17 ،2/DELAYED/1)-(RRB17 

 RRB17-2/1 قةالوثي بعناية يف الطلب املقدم من إدارة اهلند، على النحو الوارد يفنظرت اللجنة 
املعلومات املقدمة مل تكن كافية  . ورأت اللجنة أنRRB17-2/DELAYED/1ووثيقة املعلومات 

رة اهلند تقدمي ، وطلبت إىل إداظروف قاهرةتستويف مجيع شروط  هذه احلالةللبت فيما إذا كانت 
معلومات إضافية تسمح للجنة بالتوصل إىل قرار يف اجتماعها السادس والسبعني. ويف الوقت 

ة وكتدبري احرتازي قبل أن تستعرض اللجنة هذه املسألة، كلفت اللجنة املكتب مبواصلة معاجلنفسه، 
 للجنة. جتماع السادس والسبعنيحىت اال INSAT-EXK82.5Eبطاقة التبليغ عن الشبكة الساتلية 

سيحيط األمني التنفيذي 
اإلدارة املعنية علما  

 القرار. هبذا

تبليغ مقدم من إدارة إندونيسيا من أجل طلب  2.5
 متديد مهلة التعليق التنظيمية لتخصيصات الرتدد

 PALAPA PAC-C 146E للشبكتني الساتليتني
 PALAPA PAC-KU 146Eو

2/2)-(RRB17 

 RRB17-2/2 يقةالوث نظرت اللجنة بعناية يف الطلب املقدم من إدارة إندونيسيا على النحو الوارد يف
واجلهود  Chinasat-5B والصعوبات اليت واجهتها يف احلصول على ساتل بديل نتيجة لتعطل املركبة

 املكثفة اليت بذلتها اإلدارة يف هذا الصدد.
 وإذ أخذت يف االعتبار:

  من الدستور فيما يتعلق باالحتياجات اخلاصة للبلدان النامية واحلالة اجلغرافية  196الرقم
 لبلدان معينة؛

  أن خدمات االتصاالت آلالف اجلزر يف إندونيسيا ال ميكن تقدميها على حنو اقتصادي
 حتديدا (؛ Cعرب السواتل )النطاق  إال

  أن الساتل البديل اجلديد(PSN-VI)  ذه هل ذخصيصات الرتدديقصد به حقا  إعادة استخدام
 الشبكات الساتلية؛

 أن تأخر اإلطالق كان نتيجة الستحالة حتديد ساتل آخر يُطلق يف املركبة نفسها؛ 
 الستعادة اخلدمة، أن اإلدارة اإلندونيسية نشرت فعليا  سواتل بديلة 

 صيصات الرتددذخملعاودة وضع  التنظيمية املهلةقررت اللجنة املوافقة على هذا الطلب بتمديد 
وللشبكة الساتلية  2019يونيو  30يف اخلدمة حىت  PALAPA PAC-C 146Eللشبكة الساتلية 

PALAPA PAC-KU 146E  يف النطاقني  2016نوفمرب  25حىتMHz 6 723 - 6 665 
على ذلك، كلفت اللجنة املكتب باإلبقاء  ، على التوايل. وعالوة  MHz 12 679 - 12 523و

 املعنية يف السجل األساسي الدويل للرتددات. ذخصيصات الرتددعلى 

سيحيط األمني 
التنفيذي اإلدارة 

املعنية علما  
 القرارات. هبذه

املكتب  وسيبقي
ذخصيصات الرتدد 
املعنية للشبكتني 

 الساتليتني
PALAPA PAC-C 146و

EPALAPA PAC-KU146E 
السجل األساسي  يف

 الدويل للرتددات

http://www.itu.int/md/R17-RRB17.2-C-0001/en
https://www.itu.int/md/R17-RRB17.2-SP-0001/en/
http://www.itu.int/md/R17-RRB17.2-C-0002/en
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تبليغ مقدم من إدارة اململكة املتحدة لربيطانيا  3.5
يرلندا الشمالية من أجل طلب إالعظمى و 

متديد تاريخ وضع ذخصيصات الرتدد للشبكة 
 اخلدمة يف UK-KA-1 الساتلية

2/4)-(RRB17 

نظرت اللجنة يف الطلب واملعلومات املقدمة من إدارة اململكة املتحدة على النحو الوارد 
 . وإذ أخذت علما  باألسباب املقدمة، خلصت اللجنة إىل ما يلي:RRB17-2/4الوثيقة  يف

  ؛الظروف القاهرةشروط مجيع  هذه احلالةاستوفت 

  ؛باملهلة التنظيميةبذلت اإلدارة جهودا  لإليفاء 

 .كان الطلب يتعلق بتمديد معرنف وحمدود 
لوضع  ميةالتنظي املهلةاللجنة املوافقة على هذا الطلب بتمديد  تعلى ذلك، قرر  وبناء  

 .2018فرباير  19يف اخلدمة حىت  UK-KA-1للشبكة الساتلية  ذخصيصات الرتدد

سيحيط األمني التنفيذي 
اإلدارة املعنية علما  

 القرار. هبذا

 Iridium (HIBLEO-2)تداخل النظام الساتلي  6
 خدمة الفلك الراديوي يف

- - 

تبليغ مقدم من إدارات إيطاليا وهولندا وسويسرا  1.6
 Iridium (HIBLEO-2) فيما يتعلق بالنظام الساتلي

الذي يسبب تداخال  ضارا  خبدمة الفلك الراديوي 
 MHz 1 613,8-1 610,6 نطاق الرتدد يف

2/5)-(RRB17 

ويف التبليغات املقدمة   RRB17-2/3(Rev.1)من الوثيقة  3.4نظرت اللجنة بعناية يف الفقرة 
ومن إدارة  RRB17-2/5من إدارات إيطاليا وهولندا وسويسرا على النحو الوارد يف الوثيقة 

. والحظت اللجنة أن املكتب RRB17-2/6الواليات املتحدة على النحو الوارد يف الوثيقة 
والحظت  .قد نفذ مجيع القرارات واتبع التعليمات الصادرة عن اجتماعه الرابع والسبعني

اللجنة  على ذلك، شجعت كثريا  منذ ذلك احلني. وبناء    يتغريمل  الوضعأن اللجنة كذلك 
األطراف املعنية على أن تتعاون يف أقرب وقت ممكن على إجراء القياسات وتبادل النتائج 
املستقاة من النمذجة، إذا لزم األمر، من أجل تقييم أي تقدم فيما يتعلق هبذه املسألة. 

قراراهتا السابقة ال  عن ، فضللوضعوكررت اللجنة استنتاجاهتا السابقة بشأن التقييم التنظيمي 
 بشأن ما يلي:

  اإلدارات املعنية واملنظمات الدولية على مواصلة التعاون من أجل جتنب التسبب حث
 يف تداخل ضار على خدمة الفلك الراديوي؛

  تكليف املكتب مبواصلة تقدمي الدعم الالزم لتيسري هذا النشاط ومواصلة تقدمي تقارير
 للجنة املقبلة.عن أي تقدم حاصل يف اجتماعات ا

سيحيط األمني التنفيذي 
اإلدارة املعنية علما  هبذه 

 القرارات.

وسيقدم املكتب تقارير 
 عن التقدم احملرز.

تبليغ مقدم من إدارة الواليات املتحدة  2.6
األمريكية فيما يتعلق بالنظام الساتلي 

Iridium (HIBLEO-2)   الذي يسبب تداخال
نطاق  ضارا  خبدمة الفلك الراديوي يف

 MHz 1 613,8-1 610,6 الرتدد
2/6)-(RRB17 

http://www.itu.int/md/R17-RRB17.2-C-0004/en
http://www.itu.int/md/R17-RRB17.2-C-0005/en
http://www.itu.int/md/R17-RRB17.2-C-0006/en
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RRB17-2/7-A 

 (422023)  

 المتابعة اإلجراء/القرار ومسوغاته الموضوع البند رقم

التخطيط بشأن إعداد تقرير  7
املقدم من جلنة  (Rev.WRC-15) 80 القرار

لوائح الراديو إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت 
 (WRC-19) 2019الراديوية لعام 

 WRC-19بدأت اللجنة بتحديد املواضيع اليت ستنظر فيها مبا يف ذلك يف تقريرها إىل املؤمتر 
 واتفقت على النهج العام إلعداده. (Rev.WRC-15) 80بشأن القرار 

- 

 ناقشت اللجنة عدة مواضيع وقرر مواصلة هذه املناقشة بشأن ما يلي يف االجتماعات املقبلة: يستجد من أعمال ما 8

 ؛بث اجتماعات اللجنة عرب شبكة اإلنرتنت 

 مشاركة أعضاء اللجنة يف اجتماعات االحتاد واالجتماعات اإلقليمية؛ 
 لنظر يف تقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ا

 يف أجزاء معينة من لوائح الراديو. تصاَدفبشأن الصعوبات اليت 

- 

تأكيد موعد االجتماع القادم واجلدول الزمين  9
، والنظر 2017 لالجتماعات يف عام

اجلدول الزمين املؤقت لالجتماعات  يف
 2018 لعام

 2017 نوفمرب 6 - 10أكدت اللجنة موعد االجتماع السادس والسبعني ليكون يف الفرتة 
 كالتايل:  2018، كما أكدت بشكل مبدئي موعد االجتماع األول يف L القاعة يف

 2018مارس  19 - 23االجتماع السابع والسبعون: 

 كالتايل:  2018كما أكدت اللجنة بشكل مبدئي مواعيد االجتماعات املقررة يف 

 2018يوليو  16 - 20االجتماع الثامن والسبعون: 
 2018نوفمرب  26 - 30االجتماع التاسع والسبعون: 

- 

 املوافقة على خالصة القرارات 10
2/7)-(RRB17 

  .RRB17-2/7وافقت اللجنة على خالصة القرارات على النحو الوارد يف الوثيقة 

  .12:10 اختتم االجتماع يف الساعة اختتام االجتماع 11

___________ 

http://www.itu.int/md/R17-RRB17.2-C-0007/en

