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 (HF) الديكامترية الموجاتالنهائي الستالم مواقيت اإلذاعة على  الموعد 1
 B19 للموسم

ً للحكم رقم ، أود إبالغكم أن مكتب االتصاالت الراديوية حدد تاريخ (RR) من لوائح الراديو 31.12 طبقا
ً موعداً  2019 أغسطس 11  .B19 للموسم (HFBC) الديكامترية الموجاتالستالم مواقيت اإلذاعة على  نهائيا

الراديو(،  من لوائح 34.12 قبل شهرين من موعد التنفيذ )الرقمنشره و (B19T1) وإلصدار أول ميقات مؤقت
لة والمنظماتتَُحث اإلدارات  النهائي وإذا أمكن قبل  الموعدقبل  المؤقتةعلى إرسال مواقيتها  المخوَّ

 .2019 أغسطس 4

لةوينبغي لإلدارات   يجب، األخيرة الحالة متطلباتها. وفي تقديماإلذاعية،  ، مثل الهيئاتوالمنظمات المخوَّ
لة أسماءل ذلك كتابةً، مع بيان بعد أن تفع    المكتبتبلغ  على اإلدارات التي لم مزها ور المنظمات المخوَّ

 وبخالفالراديو(؛  من لوائح 1.12 األحرف، توخياً لسهولة التعرف، ونطاق التخويل )انظر الرقم الثالثي
 .المتطلبات المكتبذلك لن يقبل 

 لتقديملويب ا باستعمال واجهةتقديمها  كما يجب. نسق إلكتروني فقط في المتطلبات تقديمأن يكون  ويجب
وفقاً  )WISFAT )R/go/wisfat-http://www.itu.int/ITU األرض( )لخدمات التردد/تعيينات تخصيصات

 .CR/308و CR/297 المعممتين تينالرسال ورد في لما

الموجات  متطلبات اإلذاعة على تقديمالواجب استعماله لدى  الملف نسقتاح وثيقة تصف وتُ 
ً  (HFBC) الديكامترية : اإللكتروني الموقعمن  ويمكن تنزيلهاالراديو  من لوائح 12 للمادة وفقا

/HFBC/Pages/default.aspx R/terrestrial/broadcast-http://www.itu.int/en/ITU (.التبليغالقسم الخاص ب )في 

 المواعيدمع  الملحقمبيَّنة في  المحدَّثة المواقيتعلى  المحتوية اإللكترونية والمواعيد المتوقعة للمنشورات
 غية تضمينها.بُ  المكتب المواقيت المحدَّثةأن يتلقَّى  بحلولهاالتي يلزم 

 النهائي للحصول على ميقات كامل ودقيق ويود المكتب أن يؤكد على ضرورة تقديم المتطلبات قبل الموعد
 الة.تحليل التوافق من أجل عملية تنسيق فع   إلى جانب

افق على ونتائج تحليل التو الديكامترية الموجاتاإلذاعة على  ويُسترعى انتباهكم أيضاً إلى أن نشر مواقيت
إلكترونية مجانية، على النحو  بدالً منه منشورات وأُتيح 2019 يناير 1 في قد توقف (CD-ROM) أقراص مدمجة

 .CR/432الرسالة المعممة  المبين في

 (BR) الراديوية االتصاالت مكتب

 

 الرسالة المعممة
CR/445 

 2019 مايو 16جنيف، 

 
 

 االتحاد الدولي لالتصاالت إلى إدارات الدول األعضاء في

 
 

 الراديو: من لوائح 12 تطبيق المادة :الموضوع

 B19 للموسم (HF) الموعد النهائي الستالم مواقيت اإلذاعة على الموجات الديكامترية 1)

 (2020 مارس 29 - 2019 أكتوبر 27)

 9201 اجتماع التنسيق اإلقليمي، )2
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 الملحـق

 B19 الموسم - (HFBC) ةةالديكامتري الموجاتعلى  ةميقات اإلذاع
 (2020 مارس 29 - 2019 أكتوبر 27)

 :النهائية التقديمومواعيد  المواقيتقائمة 

 للتقديمآخر موعد  النشرتاريخ  الميقاتعنوان 

 1 المؤقتالميقات 
 B19 للموسم

(B19T1) 

 2019 أغسطس 11 2019 أغسطسنهاية 

 2 الميقات المؤقت
 B19 للموسم

(B19T2) 

 2019 سبتمبر 22 2019 سبتمبرنهاية 

 B19 للموسم 1 الميقات
(B19S1) 

 2019 أكتوبر 20 2019 أكتوبرنهاية 

 B19 للموسم 2 الميقات
(B19S2) 

 2019 ديسمبر 15 2019 ديسمبرنهاية 

 B19 النهائي للموسمالميقات 
(B19F) 

 2020 ابريل 19 2020 أبريلنهاية 
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