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النفاذ  الذي دخل حيز (WRC-15) 31القرار  2015، جنيف، (WRC-15) 2015 الراديوية لعاممي لالتصاالت مر العالمؤتاعتمد ال
ت مقدمة من اإلدارالا مسبقبطاقات التبليغ عن معلومات النشر الويتناول هذا القرار التدابري االنتقالية إللغاء  2015 نوفمرب 28 يف
  .9 مادةمن ال IIخاضعة للقسم الساتلية اليتعلق بتخصيصات الرتدد للشبكات واألنظمة  فيما

خاضعة إلجراءات األنظمة الساتلية ال على الشبكات أو 1.9 يتوقف تطبيق الرقم ،(WRC-15) 31من القرار  1 يقررووفقًا للفقرة 
التاريخ نفسه، سيكف . وبناًء على ذلك، واعتبارًا من 2016 يوليو 1، اعتبارًا من 9 مادةال من II القسم التنسيق الواردة يف

ا. أو التعديالت ال (API)مسبق عن قبول أي بطاقات تبليغ جديدة عن معلومات النشر ال SpaceWISC النظام متصلة 
ل   خاضعة للتنسيق.مسبق الم معلومات النشر الموجهة من اإلدارات اليت تسعى إىل تقديتُقبل رسائل الربيد اإللكرتوين ال لن مثل،و

الذي سيبقى  SpaceWISC ونشرها من خالل النظام 2016يونيو  30حىت  مسبق الواردةجة معلومات النشر المعال وستستمر
  .2016  ديسمرب  31حىت  5B.9  موجب الرقمم تعليقات بمسبق وتقديمعلومات النشر الخاصة بال منشوراتالالتشغيل لالطالع على   قيد

  ج على النحو التايل:سُيعال 2016ديسمرب  31و 2016يوليو  1يرد بني  9مادة من ال IIموجب القسم وأّي طلب تنسيق ب
لنشر ال  • ورد  قدأو قبل هذا التاريخ، يُعترب  2016يونيو  30مسبق ترد يف أي طلب تنسيق يشري إىل معلومات خاصة 

 الصلة ذاتق مسبريخ استالم معلومات النشر ال بعدستة أشهر  أبكر منمكن أن يكون ي ال الذيريخ استالمه  يف
  ).2012 من لوائح الراديو (طبعة 1.9 وفقاً للرقم

لنشر ال أي طلب تنسيق ال  • استلمه  قد مكتبيعترب ال 2016يونيو  30مسبق ترد قبل يشري إىل أي معلومات خاصة 
  ج تبعاً لذلك.ويعال 2017 يناير 1 يف
لنشر ال، (WRC-15) 31من القرار  2 يقررووفقاً للفقرة  يتعلق   مسبق فيمايلغي مكتب االتصاالت الراديوية أي معلومات خاصة 

ا يتلق ال م، ل9 مادةمن ال II القسم نظام ساتلي خاضع إلجراءات التنسيق الواردة يف بشبكة ساتلية أو مكتب طلب تنسيق بشأ
  معلومات بعني االعتبار.تؤخذ هذه ال ، وال2016 ديسمرب  31حىت  30.9 موجب الرقمأو بشأنه ب

 (BR)الراديوية االتصاالتمكتب
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 الدويل لالتصاالتحاد إىل إدارات الدول األعضاء يف االت

يتعلق  فيما تاملقدمة من اإلدارا معلومات النشر املسبقبطاقات التبليغ عنتدابري انتقالية إللغاء :املوضوع
  9من املادة  IIبتخصيصات الرتدد للشبكات واألنظمة الساتلية اخلاضعة للقسم 
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