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  ملحـقال

  بشأن دقواع
  الراديو من لوائح 11املادة 

MOD 

14.11 
على أن ختصيصات الرتدد حملطات السفن وحملطات متنقلة يف خدمات أخرى  ،يف مجلة أمور أخرى، ينص هذا احلكم  1
حية 11غ عنها مبوجب املادة يبلّ   ال  مبوجبها تبليغ املكتب عن حمطات يتمحتدد الشروط اليت  2.11فإن أحكام الرقم  أخرى،. ومن 

ملثل، حتدداالستقبال.  املكتب عن حمطة برية الستقبال إرساالت حمطات مبوجبها تبليغ  يتمالشروط اليت  9.11أحكام الرقم  و
  املكتب:نها عيبلغ  متنقلة. وبعد أن مجعت اللجنة الشروط احملددة يف مجيع هذه األحكام استنتجت أن الفئات التالية ال

حمطات  وحلية أسواء احملطات السا (SSB)الرتددات العاملية اليت تستعملها حمطات املهاتفة الراديوية وحيدة النطاق اجلانيب   -
رسال مفرد (برتدد وحيد) ويف التشغيل متقاطع القنوات بني السفن (برتددين) (الرتددات املبينة  السفن يف التشغيل 

  )؛17يف التذييل  Bالفرعي من اجلزء  Iمن القسم  B اجلزء يف
نظمة اإلبراق عريض النطاق   - اص (الرتددات اإلرسال اخلأنظمة والطبصلة و ترددات العمل العاملية حملطات السفن اجملهزة 

  )؛17من التذييل  Aاملشار إليها يف اجلزء 
نظمة اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة   - وأنظمة إرسال املعطيات  (NBDP)ترددات العمل العاملية حملطات السفن اجملهزة 

  )؛17 يف التذييل Bزء من اجل IIIعلى أساس عدم التزاوج (الرتددات املشار إليها يف القسم 
  )؛17يف التذييل  Bمن اجلزء  IV(الرتددات املشار إليها يف القسم  A1Aترددات نداء السفن اليت تستعمل إبراق مورس من الصنف   -
  ).17يف التذييل  Bمن اجلزء  V(الرتددات املشار إليها يف القسم  A1Aترددات عمل السفن اليت تستعمل إبراق مورس من الصنف   -
لغري األغراض املنصوص هذه الرتددات أعاله، و/أو استعملت  1إذا استعملت خدمات أخرى الرتددات املذكورة يف الفقرة   2

  .4.4 ويف بعض احلاالت مبوجب أحكام الرقم 11األحكام ذات الصلة يف املادة  يف إطارفينبغي التبليغ عنها  ،عليها يف لوائح الراديو
 (HF) اليت تستعمل نطاقات املوجات الديكامرتية (OR)و (R)أن مجيع االتصاالت يف اخلدمات املتنقلة للطريان  مع مراعاة  3

سلوب اإلرسال املفرد وحيد الرتدد، جند أن استعمال الرتدد املعين يغطيه  التبليغ عن ورة كافية بصاملوزعة بشكل حصري، جتري 
  ،عن حمطة االستقبال املصاحبة (الستقبال اإلرساالت من حمطات الطائرات). ولذلك حمطة اإلرسال للطريان وال ضرورة للتبليغ

كلفت اللجنة املكتب بعدم قبول أي بطاقة تبليغ عن ختصيص تردد يتعلق مبحطة استقبال للطريان يف النطاقات اليت حيكمها 
  .27و 26 التذييالن
  :األسباب
  .17 لتذييل 2 ، انظر امللحق2017 يناير 1واليت دخلت حيز النفاذ يف  17 على مراجعة التذييل WRC-12 وافق املؤمتر

تتضمن الفئات الثالث للرتددات املبينة أعاله واحملذوفة، واليت عينت من قبل إلرساالت  17 ومل تعد النسخة احلالية من التذييل
لتايل ال رس لرتددات الثالثستعاضة عن فئات اومتت اال يلزم األبالغ عنها. حمطات السفن فقط و ت من كل املعنية  االت البيا

 2.11 من احملطات الساحلية وحمطات السفن، على حد سواء. وبناًء على ذلك، ميكن التبليغ عن هذه الرتددات وفقاً ألحكام الرقم
لرقم   .14.11 وينبغي حذفها من القاعدة اإلجرائية املتعلقة 

___________  


