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2006مارس  1  إىل 2اإلضافة 
  الرسالة املعممة

CR/246 

 1 الدويل لالتصاالتإىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد

  عداد مشروع اخلطةتقدمي إعالنات إدارية إضافية من أجل إ  :املوضوع
  2004 للمؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية لعام COM5/1 القرار  :املراجع

  املؤرخة CA/151انظر النشرة اإلدارية ( بتقرير االجتماع األول لفريق التخطيط بني الدورتني 18امللحق 
 2005) يوليو 25

  إىل املدير العام

 حضرات السادة والسيدات،

  حتية طيبة وبعد،
 بأن 2006يود املكتب أن يذكّر مجيع اإلدارات املنتمية إىل منطقة ختطيط املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية لعام   1

 مارس 20آخر موعد لتقدمي اإلعالنات اإلدارية اإلضافية إلجراء عملية التوليف اإلضافية املرتبطة بإجناز مشروع اخلطة هو 
2006.  

 CR/246 إىل الرسالة املعممة 1مال النموذج اإللكتروين الراهن املوصوف يف اإلضافة واإلدارات مدعوة إىل استع  2
 يناير 27على أن تقتصر على تقدمي تلك اإلعالنات اليت تود أن تضيفها إىل اجملموعة احلالية من اإلعالنات اليت قدمت لغاية 

  . إلجراء عملية التوليف األوىل ملشروع اخلطة2006
 أو غري قابلة خاطئةاالهتمام خصوصاً إىل اإلعالنات اإلدارية اليت قُدمت سابقاً واليت تبّين أهنا ويتعّين إيالء  3

            :      وهذه التفاصيل متيسرة يف موقع االحتاد. نقص يف اإلعالنات املتبادلةلالستعمال بسبب 
html.index/admdecl/rrc/reg-pub/terrestrial/R-ITU/int.itu.www://http . ويوفر هذا املوقع أيضاً معلومات عن تيسر

. أداة للتحقق من صحة نسق اإلعالنات اإلدارية فضالً عن أحدث صيغة للمبادئ التوجيهية بشأن تقدمي اإلعالنات اإلدارية
 اليت RRC)كانت تعرف باسم برجمية عرض  (RRCخر إصدار من برجمية التخطيط للمؤمتر اإلقليمي وميكن العثور على آ

                                                                 :ميكن استخدامها لتوليد اإلعالنات اإلدارية يف العنوان
html.index/plan_draft/intersession/04-rrc/rrc/conferences/R-ITU/int.itu.www://http.  

__________________ 
وهي موجهة . وإىل مجهورية إيران اإلسالمية) باستثناء منغوليا (1ىل الدول األعضاء يف اإلقليم هذه الرسالة املعممة موجهة يف املقام األول إ   1

  .إىل دول أعضاء أخرى على سبيل اإلعالم فقط

 

  

  حتــــاد  الدولــــي  لالتصــــاالتالا
  

  مكتب االتصاالت الراديوية
 85 57 730 22 41+)فاكس مباشر رقم (
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كما . ولسوف ينشر املكتب يف موقع االحتاد على الشبكة اإلعالنات اإلدارية اإلضافية حاملا يتسلمها من اإلدارات 4
نفصل تقرير التحقق من الصالحية شامالً تلك اإلعالنات اإلدارية اليت سوف ُتهمل يف عملية سينشر املكتب يف ملف م

  .التخطيط ألن عناصر البيانات فيها ال متتثل لألنساق احملددة
  .وجدير بالذكر أن املعلومات املقدمة ورقياً أو بالفاكس لن تعاجل ولن تنشر  5
 إىل القيام (PXT)دارية سوف يعمد املكتب وفريق عملية التخطيط ولدى استكمال عمليات معاجلة اإلعالنات اإل  6

وسوف تنشر نتائج عملية التوليف هذه يف موقع االحتاد على الشبكة وترسل إىل إدارات . بعملية التوليف الثانية ملشروع اخلطة
  .الدول األعضاء طي رسالة معممة

  .ه إدارتكم بشأن املواضيع اليت تشملها هذه الرسالة املعممةواملكتب على استعداد دوماً لتقدمي أي توضيح قد تطلب  7
  .وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

  
  

  تيموفيف. ف
  مدير مكتب االتصاالت الراديوية

 
  

  :التوزيع
  إدارات الدول األعضاء يف االحتاد  -
  أعضاء جلنة لوائح الراديو  -
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