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90th anniversary of the CCIR/ITU-R Study Groups (1927-2017) 

من لوائح الراديو واليت تتضمن  1.9الحظ مكتب االتصاالت الراديوية ز!دة يف عدد التبليغات املتعلقة �لنشر املسبق مبوجب الرقم 
  . 3.9معلومات عامة. وتتناول هذه الرسالة املعممة الصعو�ت اليت تنشأ عن هذا التطور يف عملية التشاور مبوجب الرقم 

هو توفري فرص لإلدارات لتعديل خصائص ختصيصات  4.9و 3.9ويود املكتب أن يؤكد أن اهلدف من عملية التعاون مبوجب الرقمني 
ووضعها  11دد اخلاصة Oا من أجل مراعاة التعليقات الواردة من إدارات أخرى قبل التبليغ عن هذه التخصيصات مبوجب املادة الرت 

 حمددة ضمن معلومات النشر يف اخلدمة، وذلك بغرض تفادي حدوث تداخل ضار أثناء التشغيل. واالفتقار إىل معلومات
 لية التعاون هذه أطول وأصعب.جيعل عم 2B.9املنشورة مبوجب  (API) املسبق

 IIإلجراء التنسيق مبوجب القسم  أرض)-(فضاءMHz 2 290-2 200 فضاء) و-(أرض MHz 2 110-2 025وال خيضع نطاقا الرتدد 
. وهذان النطاقان يف الواقع مها أكثر النطاقات (non-GSO)عندما تستعملهما سواتل غري مستقرة �لنسبة إىل األرض  9من املادة 

 اً فيما يتعلق �لتشغيل الفضائي لسواتل غري مستقرة �لنسبة إىل األرض. وإذا ُوضع يف االعتبار أن هذا التشغيل مدته حمدودةشيوع
طات رتز) وعددًا حمدودًا من احملمنطيًا القليل من وحدات امليغاه ويتطلب قدرًا حمدودًا من عرض النطاق (يتطلب بصورة عامة

ميكن تسهيلها من خالل تقدمي معلومات حمددة يف مرحلة معلومات  4.9و 3.9لرقمني ااألرضية، فإن العملية اليت جترى مبوجب 
ن هذي  إن كان عدد السواتل العاملة يفضرورية، وحىت 3.9النشر املسبق. ويف هذه احلالة، قد ال تكون التعليقات مبوجب الرقم 

على  تركيزهاو النطاقني كبرياً، ميكن احلد نسبيًا من عدد التعليقات اليت ترسلها اإلدارات بشأن املعلومات اجلديدة للنشر املسبق 
  احلاالت احلرجة. 

من املعلومات  قد جتد ما يكفي ويقوم هذا السيناريو على افرتاض أن اإلدارة اليت تقوم بتحليل معلومات جديدة للنشر املسبق
ددة والتفصيلية. وهذا من شأنه أن يسمح يف معظم احلاالت �ستبعاد أي خماطر حلدوث تداخل، و�لتايل ميكن خفض األعباء احمل

  اإلدارية إلعداد تعليقات على معلومات النشر املسبق والتواصل مع اإلدارة املبلغة.

نطاق املوزع مات اجلديدة للنشر املسبق تتضمن كامل الومع ذلك ال ميكن حتقيق هذا التبسيط يف أنشطة التنسيق إذا كانت املعلو 
)، وقد الحظ املكتب هذا االجتاه يف العديد من التبليغات املقدمة MHz 2 290-2 200و MHz 2 110-2 025( ةالفضائي للعمليات

  حديثاً بشأن معلومات النشر املسبق.

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب

 
 

 الرسالة املعممة

CR/420  
 2017 أغسطس 31جنيف، 

 
 

 الدويل لالتصاالت إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد

 
 

  فضاء) -(أرض MHz 2 110-2 025الرتدد  ينطاقيف  من لوائح الراديو 3.9 الرقمتطبيق  :املوضوع

 أرض)-(فضاءMHz 2 290-2 200 و
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