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 1الملحق 

 القواعد المتعلقة 
 لوائح الراديومن  11 بالمادة

MOD  

31.11  

 [1الفقرة على  اتال يُقترح إدخال تغييرمالحظة: ] )...(

والتي يتم بموجبها تفحص  ،2.31.11ترد فيما يلي قائمة "األحكام األخرى" المشار إليها في الرقم  2
( أو خدمات فضائية )الفقرات 2.5.2إلى  1.2بطاقات التبليغ المتعلقة بمحطات خدمات األرض )الفقرات من 

 (:6.276.إلى  6.2من 

  [5.2إلى  1.2الفقرات من على  اتال يُقترح إدخال تغييرمالحظة: ] )...(

والتي تنطبق على  2.31.11ترد فيما يلي قائمة "األحكام األخرى" المشار إليها في الرقم  6.2
 :22و 21الخدمات الفضائية فيما يخص المادتين 

 8.21مع حدود القدرة المنطبقة على محطات أرضية كما نصت عليها أحكام األرقام  التوافق 1.6.2
 32.22أو  28.22إلى  26.22، واألحكام من 11.217و 9.21مع مراعاة الرقمين  13A.21و 13.21و 12.21و 10.21و

، والتي تخضع فيها 39.22و 34.22و 31.22و 30.22)حسب مقتضى الحال( تحت الظروف المحددة في 
 (؛4من التذييل  A.16المحطات األرضية لتلك الحدود للقدرة )انظر أيضا  الفقرة 

ين الرقمأحكام مبين في ال على النحومع زاوية االرتفاع الدنيا للمحطات األرضية  التوافق 2.6.2
 ؛15.21و 14.218

على ائية فض محطاتمع القيم الحدية لكثافة تدفق القدرة الناتجة عند سطح األرض عن  التوافق 3.6.2
1E-إلى  1A-22الجداول من الحدية الواردة في  epfdمع قيم ( و16.21)الرقم  4-21الجدول  النحو المبين في

 ؛5CA.22و 17.21 أحكام الرقمين ، حسب مقتضى الحال،( على أن تراعى5C.22)الرقم  22

مع القيم الحدية لكثافة تدفق القدرة الناتجة عند مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى  التوافق 4.6.2
الواردة في  isepfdمع حدود و 5A.22و 5.22مبين في الرقمين ال على النحواألرض عن محطات فضائية 

 (؛5F.22)الرقم  22-3الجدول 

الناتجة عند مدار السواتل المستقرة  (epfd) المكافئةكثافة تدفق القدرة القيمة الحدية لمع  التوافق 5.6.2
 (؛5D.22)الرقم  2-22مبين في الجدول ال عن محطات أرضية على النحو (epfd(بالنسبة إلى األرض 

عند مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى  (pfd)التوافق مع القيمة الحدية لكثافة تدفق القدرة  6.6.2
 ؛40.22على النحو المحدد في أحكام الرقم عن محطات أرضية  األرض

 .19.22و 17.22و 13.22و 8.22المنصوص عليها في األرقام  القيم الحديةمع  التوافق 6.276.

  [7إلى  3الفقرات من على  اتإدخال تغييرال يُقترح مالحظة: ] )...(

 31.11يشير إلى أن "األحكام األخرى" التي يتم تفحصها بموجب الرقم  2.31.11يالحظ أن الرقم  األسباب:
وترد في  WRC-15"ستحدد وتدرج في القواعد اإلجرائية"، والقيمة الحدية الجديدة التي اعتمدها المؤتمر 

 .31.11للقاعدة اإلجرائية المتعلقة بالرقم  6.6.2ينبغي إضافتها في صورة الفقرة الجديدة  40.22الرقم 

)قام المكتب بالفعل بالتحقق من القيمة الحدية  2017التاريخ الفعلي لتطبيق هذه القاعدة: األول من يناير 
 (.2017حيز النفاذ في األول من يناير  WRC-15منذ دخول الوثائق الختامية للمؤتمر  40.22الواردة في الرقم 

  

                                                           
 .11.21المتعلقة بالرقم  ئيةاإلجراانظر القاعدة   7
 .14.21المتعلقة بالرقم  ئيةاإلجراانظر القاعدة   8
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 2الملحق 

 A2الجزء 

 المعنيلمنطقة اإلذاعية األوروبية لالقواعد المتعلقة باالتفاق اإلقليمي 
 باستعمال 

مترية يوالديس (VHF)الخدمة اإلذاعية للترددات في نطاقات الموجات المترية 
(UHF)  

 (ST61) 1961))ستكهولم، 

NOC 

 بطاقات التبليغقبول استالم  2
تطبيقا  لالتفاق اإلقليمي للمنطقة اإلذاعية األوروبية المعني باستعمال الخدمة اإلذاعية للترددات في نطاقات 

(، سيتوخى المكتب تطبيق اإلجراء الوارد في 1961)ستكهولم،  (UHF)والديسيمترية  (VHF)الموجات المترية 
من االتفاق والمعايير التقنية المصاحبة فيما يخص بطاقات التبليغ التي تقدمها جميع اإلدارات  5و 4المادتين 

من لوائح الراديو، شريطة أن تقع  14.5التي تقع أراضيها في المنطقة اإلذاعية األوروبية المعرفة في الرقم 
 المحطة المعنية في منطقة التخطيط.

ADD 

 
 4المادة 

 ائص المحطات التي يغطيها االتفاقإجراء تغييرات في خص
3.1 

 3.1 ينتالخصائص النهائية للتخصيص، تطبيقا  ألحكام الفقرإلى المكتب ترسل إحدى اإلدارات ال عندما 
تلك الخصائص في من تاريخ نشر أسبوعا   12ومن االتفاق، بعد فترة زمنية تبلغ سنة  4المادة من  4.1.2و

ير رسالة تذكوإعادته إلى اإلدارة المبلغة. ويرسل المكتب التعديل إلغاء ، يجب ST61من قسم خاص  Aالجزء 
وقبل إعادة  أسبوعا   12و البالغة سنة واحدةهذه إلى اإلدارة المبل ِّغة قبل شهرين من نهاية الفترة الزمنية 

 .التعديل

عتبر تاريخ استالم ويمن االتفاق  4ويجوز لإلدارة إعادة تقديم التخصيص واتباع اإلجراء الكامل للمادة 
 هو التاريخ الجديد الستالم التعديل المقترح.لبطاقة التبليغ المعاد تقديمها المكتب 

د الستكمال إجراء تعديل الخطة. ونتيجة   ST61ال يتضمن االتفاق : األسباب  حكما  يحدد اإلطار الزمني المحد ِّ
قيد عملية التنسيق إلى  A الجزء في لذلك، فإن أي تعديالت يُقترح إدخالها على الخطة قد تظل بعد نشرها

ِّرة  أجل غير مسمى. ومن شأن هذا الوضع أن يؤدي إلى احتمال أن تصبح قائمة التخصيصات المتأثرة/المؤث 
أسبوعا  كافية الستكمال التنسيق  12و وقد ثبت أن الفترة الزمنية المحددة بسنة واحدة التعديل خاطئة. بموجب

 .مع اإلدارات المتأثرة

التاريخ الفعلي لتطبيق هذه القاعدة: تطبق فورا  بعد الموافقة عليها. وتطبق هذه القاعدة أيضا  بأثر رجعي 
أسبوعا  قبل تاريخ  12في موعد يتجاوز سنة و Aعلى جميع التعديالت على الخطة التي تنشر في الجزء 

 ة على هذه القاعدة اإلجرائية.الموافق
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 3الملحق 

 A5الجزء 

 القواعد المتعلقة باالتفاق اإلقليمي
  MHz 108-87,5المعني باستعمال النطاق 

 (GE84)( 1984لإلذاعة الصوتية بتشكيل التردد )جنيف، 

NOC 

 قبول استالم بطاقات التبليغ 1
لإلذاعة الصوتية بتشكيل التردد )جنيف،  MHz 108-87,5تطبيقا  لالتفاق اإلقليمي المعني باستعمال النطاق 

من االتفاق والمعايير التقنية  7و 5و 4(، سيحرص المكتب على تطبيق اإلجراءات الواردة في المواد 1984
المصاحبة فيما يتعلق ببطاقات التبليغ المستلمة من جميع اإلدارات التي تقع أراضيها في منطقة التخطيط 

وجمهورية إيران اإلسالمية وأفغانستان( باستثناء إدارة أيسلندا، شريطة أن  1إلقليم )جميع اإلدارات في ا
 تكون المحطة المعنية واقعة في منطقة التخطيط.

ADD 

 4المادة 

 إجراء إدخال تعديالت على الخطة

1.6.4 

من االتفاق، إلى  1.6.4عندما ترسل إحدى اإلدارات الخصائص النهائية للتخصيص، تطبيقا  ألحكام الفقرة 
اعتبارا  من نشر تلك الخصائص في الجزء يوم  100ومكتب االتصاالت الراديوية بعد فترة زمنية تبلغ سنة 

A  من قسم خاصGE84 ويعتبر تاريخ 4، يجب أن يخضع التعديل ثانية لإلجراء الكامل الوارد في المادة .
 عديل المقترح. وترسل رسالة تذكير إلى اإلدارةاستالم المكتب للخصائص هو التاريخ الجديد الستالم الت

 .يوم 100و المبل ِّغة قبل شهرين من نهاية الفترة الزمنية البالغة سنة واحدة

ويعتبر تاريخ استالم من االتفاق  4ويجوز لإلدارة إعادة تقديم التخصيص واتباع اإلجراء الكامل للمادة 
 ريخ الجديد الستالم التعديل المقترح.هو التالبطاقة التبليغ المعاد تقديمها المكتب 

د الستكمال إجراء تعديل الخطة. ونتيجة   GE84ال يتضمن االتفاق : األسباب  حكما  يحدد اإلطار الزمني المحد ِّ
قيد عملية التنسيق إلى  A الجزء في لذلك، فإن أي تعديالت يُقترح إدخالها على الخطة قد تظل بعد نشرها

ِّرة  أجل غير مسمى. ومن شأن هذا الوضع أن يؤدي إلى احتمال أن تصبح قائمة التخصيصات المتأثرة/المؤث 
وقد ثبت أن الفترة الزمنية المحددة  .من االتفاق( 7.3.4الفقرة أحكام ، )انظر التعديل المقترح خاطئة بموجب

 نسيق مع اإلدارات المتأثرة.يوم كافية الستكمال الت 100وبسنة واحدة 

التاريخ الفعلي لتطبيق هذه القاعدة: تطبق فورا  بعد الموافقة عليها. وتطبق هذه القاعدة أيضا  بأثر رجعي 
يوم قبل تاريخ الموافقة  100في موعد يتجاوز سنة و Aعلى جميع التعديالت على الخطة التي تنشر في الجزء 

 على هذه القاعدة اإلجرائية.

___________ 
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