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  حتية طيبة وبعد،

الذي دخل حّيز النفاذ  (WRC-15) 40القرار  (WRC-15) 2015جنيف،  مي لالتصاالت الراديوية،مر العالمؤتاعتمد ال
لنسبة إىل األرض ، ويتناول 2015نوفمرب  28 يف استخدام حمطة فضائية لوضع ختصيصات ترددات لشبكات ساتلية مستقرة 
  يف غضون فرتة زمنية قصرية. مواقع مدارية خمتلفة يف اخلدمة يف

إعالمه بوضع  عندملكتب االتصاالت الراديوية أن تبني اإلدارة املبّلغة  فإنه جيب على، (WRC-15) 40 من القرار 1 قرريوفقاً للفقرة و 
لنسبة إىل األرض يف اخلدمة أو معاودة وضعه يف اخلدمة بعد تعليقه، ما إذا   ختصيص تردد حملطة فضائية بشبكة ساتلية مستقرة 

اف استخدامها الستئن حمطة فضائية سبق أن اسُتخدمت لوضع ختصيصات تردد يف اخلدمة أو واسطةكان هذا اإلجراء قد أُجنز ب
ريخ تقدمي هذه املعلومات مدة السنوات الثالثخمتلف خالل يف موقع مداري    .قبل 

أعاله،  يقررمن  1، مبوجب الفقرة املكتب إحدى اإلدارات املبّلغة طره عندما ختفإن، (WRC-15) 40 من القرار 2 قرريوفقاً للفقرة و 
لنسبة إىل األرض يف ا وضعت ختصيص تردد حملطة فضائية بشبكة ساتلية مستقرة  ستخدامه بعد تعليقه اخلدمة أو استأنفت ا أ

بواسطة حمطة فضائية سبق أن اسُتخدمت لوضع ختصيصات تردد يف اخلدمة أو الستئناف استخدامها يف موقع مداري خمتلف 
لنسبة إىل تلك الفرت  ريخ تقدمي هذه املعلومات، يتعّني على اإلدارة املبلِّغة أن تبّني أيضاً  نفسها املمتدة  ةخالل ثالث سنوات قبل 

  :لثالث سنوات

  تخدامها؛اس آخر موقع مداري اسُتخدمت فيه احملطة الفضائية لوضع ختصيصات تردد يف اخلدمة أو الستئناف  أ ) 

  ا؛أعاله مرتبطة  املشار إليها يف الفقرة أ) الشبكة (الشبكات) الساتلية اليت كانت ختصيصات الرتدد  ب)

  .فقرة أ) أعالهالالتاريخ الذي مل تعد فيه احملطة الفضائية قائمة يف املوقع املداري املذكور يف   ج)
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 الدويل لالتصاالتحاد إىل إدارات الدول األعضاء يف االت

 
لنسبة إىل األرض يفاستخدام حمطة فضائية لوضع ختصيصات  :املوضوع مواقع  ترددات لشبكات ساتلية مستقرة 

 يف غضون فرتة زمنية قصريةمدارية خمتلفة يف اخلدمة
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 ملحـقال

  
 

 (WRC-15) 40القرار 

  فضائية لوضع ختصيصات ترددات لشبكات ساتلية مستقرة استخدام حمطة
  ةيف غضون فرتة زمنية قصري  لنسبة إىل األرض يف مواقع مدارية خمتلفة يف اخلدمة

  الشبكات الساتلية اليت وضعت هلا ختصيصات ترددات يف اخلدمة أو أعيد وضعها يف اخلدمة بعد تعليقها:

  4بنود التذييل 
  أA.1. هوية الشبكة الساتلية

  .1وA.1. اإلدارة املبلغة
  .1أA.4. االمسياملوقع املداري 

ريخ الوضع يف اخلدمة (أو إعادة 
 الوضع يف اخلدمة بعد التعليق)

.2.Aأ   

اسُتخدمت لوضع  حمطة فضائية سبق أن ستخدام تعليقهامت الوضع يف اخلدمة لتخصيصات الرتددات أو معاودة وضعها يف اخلدمة بعد 
ريخ تقدميمدة السنوات الختصيصات تردد يف اخلدمة أو الستئناف استخدامها يف موقع مداري خمتلف خالل    :املعلومات   هذهثالث قبل 

 ال نعم 
   

) آخر موقع مداري استخدمت فيه   أ  
 احملطة الفضائية لوضع ختصيصات تردد يف

 استخدامها اخلدمة أو الستئناف

   

ب) الشبكة (الشبكات) الساتلية 
ا ختصيصات الرتدد املشار  املرتبطة 

 إليها يف الفقرة أ) أعاله

   

ج) التاريخ الذي مل تعد فيه احملطة 
الفضائية قائمة يف املوقع املداري املذكور 

  يف الفقرة أ) أعاله

   

  .brmail@itu.int االستمارة اليت جيب أن ترسلها اإلدارة إىل

___________  




