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 لجنة لوائح الراديو
 2019 يوليو 15-19جنيف، 

 
  

  

  ثيقةولا 
RRB19-2/DELAYED/1-A 

 2019 يوليو 3 

 باإلنكليزيةاألصل:  

 لجنة لوائح الراديو

  جمهورية إيران اإلسالميةتعليقات مقدمة من إدارة 
 (REV.WRC-07) 80 القرار بشأن

 

دم مشروع تقرير لجنة لوائح الراديو المقبشأن  جمهورية إيران اإلسالميةتعليقات مقدمة من يتضمن المرفق 
لكي تنظر ، (Rev.WRC-07) 80القرار ، فيما يتعلق ب2019 إلى المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام

 .فيها لجنة لوائح الراديو

 1: الملحقات
  



2 
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 1الملحق 

 جمهورية إيران اإلسالمية

 وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 هيئة تنظيم االتصاالت

 4415-15875: صندوق البريد
 15598طهران 

 جمهورية إيران اإلسالمية

 89662201 21 98+ الهاتف:

 89662213 21 98+ الفاكس:
+98 21 88411666 
+98 21 88468999 

البريد  
 اإللكتروني:

irnadm@cra.ir 

  

 100/22074 المرجع:

  

 2الصفحات:  2019يوليو  03 التاريخ:

   

  مانيفيتشالسيد ماريو  إلى:
 االتحاد الدولي لالتصاالت مدير مكتب االتصاالت الراديوية،

 5785 730 22 41+ الفاكس:

  

 قدم من إيران إلى االجتماع الحادي والثمانين للجنة لوائح الراديومتبليغ  :الموضوع

 2019أبريل  15 بتاريخاالتصاالت الراديوية  الصادرة عن مكتب (CR/443)الرسالة المعممة  المرجع:

 ،المحترم السيد

 تحية طيبة وبعد،

يرجى االطالع بالطي على تبليغ مقدم من جمهورية إيران اإلسالمية إلى االجتماع الحادي والثمانين للجنة 
 من لوائح الراديو. 6.13المتعلقة بأحكام الرقم  CR/443لوائح الراديو بخصوص الرسالة المعممة 

 برجاء اتخاذ اإلجراء المناسب وإحاطتنا علماً بالنتائج.

 التقدير واالحترام. وتفضلوا بقبول فائق

 )توقيع(

  علي رضا درويشي
  مدير عام مكتب المنظمات الدولية

mailto:irnadm@cra.ir
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 الراديو تبليغ مقدم من جمهورية إيران اإلسالمية إلى االجتماع الحادي والثمانين للجنة لوائح

 2019أبريل  15الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية بتاريخ  CR/443بالنسبة إلى الرسالة المعممة 
إلى عناية  ترفعمن لوائح الراديو، تود هذه اإلدارة أن  6.13بخصوص اإلجراء المطلوب بناًء على الرقم 
 وإلى رئيس لجنة لوائح الراديو المالحظات التالية: 2019المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 

تسم بأكبر قدر من األهمية من لوائح الراديو من األحكام األساسية التي ت 6.13تعد أحكام الرقم  1
 والحساسية والتعقيد بلوائح الراديو والتي تحكم التطبيق السليم للشروط األساسية للوائح الراديو.

وقد خضع هذا الحكم لمداوالت مكثفة ومناقشات صعبة في المؤتمرات العالمية السابقة  2
ن من األشكال يمك م بأي شكل  لالتصاالت الراديوية. وفتح الباب أمام إعادة النظر في هذا الحك

أن يؤدي، بدالً من تذليل أي مصاعب ظاهرة، إلى التسبب في ظهور العديد من المصاعب 
 األخرى التي تعرقل تطبيقه.

 ولم تواجه لجنة لوائح الراديو أو تصادف أي صعوبات أو مشكالت في تطبيق هذا الحكم. 3

 .ت غير مقصودة وقد يكون بالتالي معوقاً للعملوأي إجراء في هذا الصدد قد يكون له أيضاً تبعا 4

من تقرير لجنة لوائح الراديو إلى المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية  7.4وفيما يتعلق بالقسم  5
، ال توافق هذه اإلدارة 6.13المتعلق بتطبيق الرقم  (Rev.WRC-07) 80 بشأن القرار 2019لعام 

من لوائح الراديو. وستمكن عمليات البحث التي  6.13 على فرض أي مهلة زمنية بشأن الرقم
مكتب االتصاالت الراديوية من أن يتفحص بفعالية مطابقة الحالة  6.13تجرى بموجب الرقم 

التنظيمية لتخصيصات التردد لالستعمال الفعلي في المدار في أي وقت يتبين فيه أن هناك حاجة 
 لموارد من الطيف الراديوي والمدار.وبالتالي منع إساءة استعمال ا ؛إلى توضيحات

من لوائح الراديو، تعبر  6.13وعالوة على ما سبق وفيما يتعلق بتوضيح توقيت تطبيق الرقم  6
إدارة جمهورية إيران اإلسالمية عن شواغلها إزاء المصاعب المحتملة الناتجة عن فرض مهلة 

الموارد من الطيف/المدار وتطلب زمنية في هذا اإلجراء، بما في ذلك إساءة استعمال وتخزين 
ى اآلن حتالمكتب واإلدارات  من المكتب اتباع الممارسة الحالية التي ظلت واضحة بالنسبة إلى

 ترددات.لفي التحقق من تخصيصات التردد المسجلة في السجل األساسي الدولي ل

ديو وترى أن النص الحالي من لوائح الرا 6.13وفي ضوء ما سبق، ال تؤيد هذه اإلدارة أي مراجعة للرقم 
 واسع بما يكفي ويغطي جميع الحاالت المحتملة.

___________ 


