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  B18 للموسم (HF)الديكامرتية  املوجاتالنهائي الستالم مواقيت اإلذاعة على  املوعد  1
ريخ (RR) من لوائح الراديو 31.12 طبقًا للحكم رقم  2018 أغسطس 19، أود إبالغكم أن مكتب االتصاالت الراديوية حدد 

  .B18 للموسم (HFBC) الديكامرتية املوجاتالستالم مواقيت اإلذاعة على  ائياً موعداً 
من لوائح الراديو)، ُحتَث  34.12 قبل شهرين من موعد التنفيذ (الرقم املشرتكنيوإرساله إىل  (B18T1) وإلصدار أول ميقات مؤقت

  .2018 أغسطس 12النهائي وإذا أمكن قبل  املوعدقبل  املؤقتةعلى إرسال مواقيتها  املخوَّلة واملنظماتاإلدارات 
ا. ويف  تقدمي، مثل اهليئات اإلذاعية، خوَّلةواملنظمات املوينبغي لإلدارات  تبلغ  لى اإلدارات اليت ملع جيباألخرية،  احلالةمتطلبا

اق التخويل ورمزها الثالثي األحرف، توخياً لسهولة التعرف، ونط املنظمات املخوَّلة أمساءبعد أن تفعل ذلك كتابًة، مع بيان  املكتب
  .املتطلبات املكتبذلك لن يقبل  وخبالفمن لوائح الراديو)؛  1.12 (انظر الرقم

/تعيينات ختصيصات ميلتقدستعمال واجهة الويب تقدميها  كما جيب.  يف نسق إلكرتوين فقط املتطلبات تقدميأن يكون  وجيب
 CR/297 املعممتني تنيالرسال ورد يف ملاوفقًا  )WISFAT )wisfatR/go/-http://www.itu.int/ITUالرتدد (خلدمات األرض) 

  .CR/308و
 (HFBC) الديكامرتيةاملوجات  متطلبات اإلذاعة على تقدميالواجب استعماله لدى  امللفنسق وتتاح وثيقة تصف 

R/terrestrial/broadcast-http://www.itu.int/en/ITU : اإللكرتوين املوقعمن  وميكن تنزيلهامن لوائح الراديو  12 للمادة وفقاً 
/HFBC/Pages/default.aspx لتبليغالقسم اخلاص  (يف.(  

ألقراص املدجمة اليت يلزم  داملواعيمع  امللحقمبيَّنة يف  احملدَّثة املواقيتعلى  احملتوية CD-ROM واملواعيد املتوقعة ملوافاة املشرتكني 
  بغية تضمينها. املكتب املواقيت احملدَّثةأن يتلقَّى  حبلوهلا

حتليل التوافق   جانبإىلويود املكتب أن يؤكد على ضرورة تقدمي املتطلبات قبل املوعد النهائي للحصول على ميقات كامل ودقيق 
  من أجل عملية تنسيق فّعالة.

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
  
 

 الرسالة املعممة
CR/431  

 2018 يونيو 21، جنيف

 
 

  االحتاد الدويل لالتصاالتإىل إدارات الدول األعضاء يف 
 
 

  من لوائح الراديو: 12تطبيق املادة  :املوضوع
 B18 للموسم (HF)املوعد النهائي الستالم مواقيت اإلذاعة على املوجات الديكامرتية   1)

  )2019 مارس 31 - 2018 أكتوبر 28(
  2018اجتماع التنسيق اإلقليمي،   2)
إلذاعة علىردود بشأن  3)  (HFBC)ة كامرتيياملوجات الداالستبيان اخلاص 

http://www.itu.int/ITU-R/go/wisfat
http://www.itu.int/md/R00-CR-CIR-0297/en
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http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast /HFBC/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast /HFBC/Pages/default.aspx
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  امللحـق
  B18 املوسم - (HFBC) الديكامرتية املوجاتميقات اإلذاعة على 

  )2019 مارس  31 - 2018أكتوبر  28(

  :النهائية التقدميقائمة النسخ ومواعيد 
 للتقدميآخر موعد  ريخ النسخة امليقاتعنوان 
  B18للموسم  1امليقات املؤقت 

(B18T1)  
  2018 أغسطس 19  2018 أغسطساية 

  B18للموسم  2امليقات املؤقت 
(B18T2) 

 2018 سبتمرب 23 2018 سبتمرباية 

  B18للموسم  1امليقات 
(B18S1) 

 2018 أكتوبر 21 2018 أكتوبراية 

  B18للموسم  2امليقات 
(B18S2) 

 2018 ديسمرب 16 2018 ديسمرباية 

  B18 النهائي للموسمامليقات 
(B18F)  

 2019 أبريل 22 2019 أبريلاية 

___________  


