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 عن قبول أي بطاقات 2016يوليو  1اعتبارًا من  مكتب االتصاالت الراديوية كف،  CR/401يف الرسالة املعممة جاء  وفقًا ملا
ات التنسيق مبوجب إلجراءلشبكات واألنظمة الساتلية اخلاضعة  يتعلقفيما  املقدمة املسبق النشر معلومات عن جديدة تبليغ
  .(WRC-15) 31  ، وذلك وفقاً للقرار9  من املادة II  القسم

سينشر  ،2015  مي لالتصاالت الراديوية لعاممر العالمؤتال اليت اعتمدهابصيغته  1A.9للرقم ، ووفقًا 2017يناير  1واعتبارًا من 
ستخدام ال لنظام من أجل للشبكة أو اخصائص األساسية الواردة يف طلب التنسيق، وصفاً عاماً مكتب االتصاالت الراديوية، 

  .(BR IFIC)اإلعالمية الدولية للرتددات  قسم خاص من نشرته  مسبق يفالالنشر 

  معلومات النشر املسبق حذف
 يتعلق  افيم مسبقال لنشر خاصة معلومات أي الراديوية االتصاالت مكتب حيذف ،(WRC-15) 31 القرار من 2 يقرر للفقرة وفقاً 

ا تنسيق طلب مكتبال يتلق مل ،9 مادةال من II القسم يف الواردة التنسيق إلجراءات خاضع ساتلي نظام أو ساتلية بشبكة  بشأ
  .االعتبار بعني معلوماتال هذه تؤخذ وال ،2016 ديسمرب 31 حىت 30.9 الرقم موجبب بشأنه أو

لتايل، ُحتذف  واخلاضعة  (API)  املسبقمجيع األقسام اخلاصة القائمة املتعلقة مبعلومات النشر  2017خالل الربع األول من عام و
ريخ  معلومات  بنشر، وذلك وفقًا لإلجراءات احلالية اخلاصة 2016ديسمرب  31إلجراء تنسيق إذا مل يتبعها طلب تنسيق قبل 

  املسبق.  النشر

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

خيص ختصيصات  فيما (API)معلومات النشر املسبقنشرمن لوائح الراديو على1A.9تطبيق الرقم :املوضوع
  9 من املادة IIالرتدد للشبكات واألنظمة الساتلية اخلاضعة إلجراءات التنسيق مبوجب القسم 

 
  2016 مايو 19الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية بتاريخCR/401الرسالة املعممة  :املرجع
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�ة   األقسام اخلا
 يناير  1لمت بتاريخ  استُ اخلصائص األساسية ملعلومات النشر املسبق، املستمدة من طلبات التنسيق اليتنشر تس، 1A.9وفقاً للرقم 

 أرقام جديدة. وسيتطلب سلسلة" مع API/C"املتعلقة مبعلومات النشر املسبق  األقسام اخلاصةجديدة من  بعده، يف جمموعة  أو
املدار الساتلي م املوقع املداري حملطة فضائية تستخد يف استعمال نطاق تردد إضايف أو تعديلأي تعديل يف طلب تنسيق يشمل 

  .1A.9سبق مبوجب الرقم امل نشراً جديداً ملعلومات النشرلنسبة إىل األرض  املستقر
نشر سيستمر ، 9من املادة  IIوفيما خيص الشبكات أو األنظمة الساتلية غري اخلاضعة إلجراءات التنسيق الواردة يف القسم 

لنشر املسبق يف   .1.9حكام الرقم أل وفقاً " API/Aاصة "اخلقسام األ املعلومات املتعلقة 

  املهلة التنظيمية
سيتم  ،30.9  أو بعده مبوجب الرقم 2017يناير  1بتاريخ  استالمهاالكاملة اليت مت اجلديدة فيما يتعلق جبميع طلبات التنسيق 

ستخدام اخلصائص األساسية  مبوجب  التنسيق، من أجل النشر املسبق الواردة يف طلبنشر الوصف العام للشبكة أو النظام 
، CR/401  تنسيق الشبكة الساتلية. وكما ذُكر يف الرسالة املعممة طلب ريخ نفس هو بتاريخ استالم 1A.9  أحكام الرقم

لنشر ال 2016ديسمرب  31و 2016يوليو  1طلب تنسيق اسُتلم بني   أي  فإن مسبق وردت وال يشري إىل معلومات خاصة 
وسيتم تناوله بنفس الطريقة مبوجب  2017يناير  1ورد إىل املكتب بتاريخ  أنه، سُيعترب قبل هذا التاريخ  أو 2016  يونيو  30  يف

ريخ االستالم هذا  .1A.9  الرقم  (grp.d_reg_limit)  لتحديد املهلة التنظيمية (grp.d_start) التنظيمي البدء ريخ سيشكلو
ريخ البدء  .44.11لوضع أي ختصيصات تردد للمحطة الفضائية للشبكة الساتلية يف اخلدمة مبوجب الرقم  وسيتاح كل من 

  اخلدمة يف بطاقة طلب التنسيق لكل جمموعة من جمموعات ختصيصات الرتدد.  يف واملهلة التنظيمية للوضع التنظيمي

  "وردت"كما 
، طلبت اإلدارات من املكتب أن ينشر 1A.9الرقم  (WRC-15) 2015يف إطار اعتماد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

، 55  راريف أقرب وقت ممكن بعد تسلم الطلب. ويطلب أيضًا الق املوقع اإللكرتوين للمكتب يفخالصة موجزة لطلب التنسيق 
، من املكتب أن يتيح بطاقات التبليغ عن الشبكات 2015صيغته املراجعة أثناء املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ب
حتها شرطألغى استالمها، و  من يوماً  30 غضون يف موقعه اإللكرتوين يف "وردت  كما"  اإلعالمية للنشرة DVD-ROM  القرص يف إ

  .االتصاالت الراديوية مكتب عن الصادرة للرتددات الدولية
حة طلبات التنسيق "كما وردت"، فضالً عن خالصة موجزة، ملطلبني، سيسعى املكتب إىل إ  مدة أقصاها يف ومن أجل الوفاء 

م    اإللكرتوين يف العنوان التايل: موقعهطلب التنسيق الكامل، يف صفحة "كما وردت" من  استالم تليسبعة أ
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 عن الصادرة للرتددات الدولية اإلعالمية للنشرة DVD-ROM القرص يفوسيتم الكف عن نشر هذه البطاقات "كما وردت" 
  .2017مكتب االتصاالت الراديوية، ابتداًء من العدد الثاين للنشرة يف عام 

 5B.9التعليقات مبوجب الرقم 
 5B.9  حبذف أحكام الرقم 2015يود املكتب أن يلفت أيضًا نظر اإلدارات إىل قيام املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

لتعليقات على النشر املسبق للمعلوم لشبكات اخلاضعة إلجراء تنسيق. املتعلقة  املكتب  لن يتخذلذلك،  جةً ونتيات املتعلقة 
لشبكات الساتلية اخلاضعة للتنسيق. بعد اآلن   إجراءات بشأن التعليقات على األقسام اخلاصة ملعلومات النشر املسبق املتعلقة 

يتعلق   فيما SpaceComية املكتب ستخدام برجم 3.9  غري أن املكتب سيستمر يف معاجلة التعليقات املقدمة مبوجب الرقم
  لشبكات الساتلية غري اخلاضعة للتنسيق.
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