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 مالحظة من األمانة

ديو اليت تكّمل أحكام دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته، تتضمن قرارات املؤمترات إن هذه املراجعة للوائح الرا
 2003 (WRC-03)و 2000 (WRC-2000)و 1997 (WRC-97)و 1995 (WRC-95)العاملية لالتصاالت الراديوية لألعوام 

 ،2017يناير  1وائح حّيز التنفيذ يف . وتدخل غالبية أحكام هذه الل2015 (WRC-15)و 2012 (WRC-12)و 2007 (WRC-07)و
 من لوائح الراديو املراجعة. 59األحكام األخرى فتدخل حّيز التنفيذ يف تواريخ تطبيقها املبينة يف املادة  أما

ية و للوائح الراديو بتصحيح األخطاء الطباعية اليت أقرها املؤمتر العاملي لالتصاالت الرادي 2016قامت األمانة لدى إعدادها طبعة 
 ، بعد أن اسرتعي انتباهه إليها.(WRC-15) 2015لعام 

 للوائح الراديو، على النحو املبني فيما يلي: 2001نفسه املستخدم يف طبعة  الرتقيموتستخدم هذه الطبعة نظام 

 "(WRC-97)" لاتّبعت هذه الطبعة الرتقيم التتابعي املألوف. فال يتبع أرقام املواد أي خمتصر (مث ،أرقام الموادفيما يخص 
). وعليه فإن أي إحالة إىل إحدى "(WRC-15)"أو  "(WRC-12)"أو  "(WRC-07)"أو  "(WRC-03)"أو  "(WRC-2000)" أو

لد 13من املادة  1.13املواد، يف أي حكم من أحكام لوائح الراديو هذه (مثل الرقم  من  2)، ويف نصوص التذييالت الواردة يف ا
لد )2من التذييل  1هذه الطبعة (مثل الفقرة   ،(Rev.WRC-97) 1)من هذه الطبعة (مثل القرار  3، ويف نصوص القرارات الواردة يف ا

لد  ه هذ ، تعترب إحالة إىل نص املادة املعنية كما يظهر يف)8من هذه الطبعة (مثل التوصية  3ويف نصوص التوصيات الواردة يف ا
 الطبعة، ما مل حيدد غري ذلك.

استمرت هذه الطبعة يف استخدام األرقام املركبة اليت تبني رقم املادة يليه رقم احلكم داخل  ،رقام األحكام في الموادأوفيما يخص 
 "(WRC-12)" أو "(WRC-15)" . وعندما يرد املختصر9)يف املادة  2Bالذي يعين احلكم  2B.9املادة (مثل الرقم 

اية مثل هذا احلكم فهذا يعين أن هذا احلكم  "(WRC-97)" أو "(WRC-2000)"أو  "(WRC-03)" أو "(WRC-07)" أو يف 
. ، حسب احلالةWRC-97أو  WRC-2000أو  WRC-03أو  WRC-07أو  WRC-12 أو WRC-15 أضافه املؤمتر قد عدله أو

اية احلكم يعين أن احلكم مطابق للحكم الوارد يف لوائح الراديو املبّسطة اليت وافق علي والوارد  WRC-95ا املؤمتر هوغياب املختصر من 
 .WRC-97من وثائق املؤمتر  2نصها الكامل يف الوثيقة 

بعد رقم  ند االقتضاءع اتّبعت هذه الطبعة الرتقيم التتابعي املألوف، مع إضافة املختصر املناسب ،أرقام التذييالتوفيما يخص 
). "(WRC-15)" أو "(WRC-12)"أو  "(WRC-07)"أو  "(WRC-03)"أو  "(WRC-2000)"أو  "(WRC-97)"التذييل (مثل 

لد  حكموبصورة عامة فإن أي إحالة إىل تذييل، يف أي   2من أحكام لوائح الراديو هذه، ويف نصوص التذييالت الواردة يف ا
لد  من ثل من هذه الطبعة، هي معروضة بالطريقة املألوفة (م 3هذه الطبعة، ويف نصوص القرارات والتوصيات الواردة يف ا
). WRC-15املعدل يف املؤمتر  4، إن مل تكن مشروحة بالتفصيل يف النص (مثل التذييل )30 (Rev.WRC-15)" التذييل"
اية النص  "(WRC-15)"جزئياً، فيشار إىل األحكام املعدلة باملختصر  WRC-15نصوص التذييالت اليت عدهلا املؤمتر  يف أما يف 

بدون  ، أو1.13)نصوص هذه الطبعة (مثل الرقم  بدون إضافة أي خمتصر بعد رقم التذييل يف املعين. وإذا وردت إحالة إىل تذييل
 أي شرح توضيحي آخر، تعترب هذه اإلحالة متعلقة بنص التذييل املعين الذي يرد يف هذه الطبعة.
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لإلشارة إىل قيم متعلقة  الرمز يف نص لوائح الراديو لإلشارة إىل قيم متعلقة بوصلة صاعدة، وباملثل استعمل  واستعمل الرمز 
 بوصلة هابطة.

ذه ه واستعملت خمتصرات بصورة عامة لتشري إىل أمساء املؤمترات اإلدارية العاملية للراديو واملؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية. وترد
 املختصرات فيما يلي.

 المؤتمر المختصر

WARC Mar 1967ين مبعاجلة مسائل تتعلق باخلدمة املتنقلة البحرية (جنيف، املؤمتر اإلداري العاملي للراديو املع( 

WARC-71  ،1971املؤمتر اإلداري العاملي للراديو املعين باالتصاالت الفضائية (جنيف( 

WMARC-74  ،1974املؤمتر اإلداري العاملي للراديو املعين باالتصاالت الراديوية البحرية (جنيف( 

WARC SAT-77 1977داري العاملي للراديو املعين باإلذاعة الساتلية (جنيف، املؤمتر اإل( 

WARC-Aer2  املؤمتر اإلداري العاملي للراديو املعين باخلدمة املتنقلة للطريان(R)  ،1978(جنيف( 

WARC-79  ،1979املؤمتر اإلداري العاملي للراديو (جنيف( 

WARC Mob-83 1983خلدمات املتنقلة (جنيف، املؤمتر اإلداري العاملي للراديو حول ا( 

WARC HFBC-84  املؤمتر اإلداري العاملي للراديو حول التخطيط لنطاقات املوجات الديكامرتية(HF)  املوزعة للخدمة اإلذاعية
 )1984(جنيف، 

WARC Orb-85 اخلدمات  طيطاملؤمتر اإلداري العاملي للراديو حول استخدام مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض وخت
 )1985جنيف،  -الفضائية اليت تستعمل هذا املدار (الدورة األوىل 

WARC HFBC-87  املؤمتر اإلداري العاملي للراديو حول التخطيط لنطاقات املوجات الديكامرتية(HF)  املوزعة للخدمة اإلذاعية
 )1987(جنيف، 

WARC Mob-87 1987ات املتنقلة (جنيف، املؤمتر اإلداري العاملي للراديو حول اخلدم( 

WARC Orb-88  املؤمتر اإلداري العاملي للراديو حول استخدام مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض وختطيط اخلدمات
 )1988جنيف،  -الفضائية اليت تستعمل هذا املدار (الدورة الثانية 

WARC-92  زيعات الرتدد يف بعض أجزاء الطيفاملؤمتر اإلداري العاملي للراديو املعين بدراسة تو 
 )1992نوس، يلو طورم -(مالقة 

WRC-95  ،1995املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف( 

WRC-97  ،1997املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف( 

WRC-2000 ) 2000سطنبول، ااملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية( 
WRC-03 2003ي لالتصاالت الراديوية (جنيف، املؤمتر العامل( 

WRC-07 2007(جنيف،  املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية( 
WRC-12  2012(جنيف، املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية( 
WRC-15  2015لعام املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 
WRC-19  92011لعام املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

 
                                                      

 مل حيدد بعد تاريخ انعقاد هذا املؤمتر. 1
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 المــواد





 لوائح الراديو

 تمهيـد

 أعدت هذه اللوائح استناداً إىل املبادئ التالية:  1.0

استعمال الطيف إىل أدىن ما يلزم لتأمني اخلدمات  إىل احلد من عدد الرتددات ومن *يسعى األعضاء  2.0
الضرورية بصورة مرضية. كما جيب على اإلدارات ابتغاًء لذلك أن تسعى إىل تطبيق أحدث التطورات التقنية بأسرع ما ميكن 

 )).1992من دستور االحتاد الدويل لالتصاالت (جنيف،  195 (الرقم

ات للخدمات الراديوية عليهم أن يأخذوا باحلسبان أن طيف الرتددات عندما يستعمل األعضاء نطاقات الرتدد  3.0
ب استعماهلا مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض مها من املوارد الطبيعية احملدودة اليت جييف ذلك  مباواملدارات املرتبطة به، الراديوية 

هذه  اذ منصف إىلموعات البلدان نف وائح، ليتسىن ملختلف البلدان أواًال واقتصادياً، وفقًا ألحكام هذه اللاستعماًال رشيدًا وفعّ 
 من الدستور). 196، مع مراعاة احلاجات اخلاصة بالبلدان النامية واملوقع اجلغرايف لبعض البلدان (الرقم املدارات والرتددات

 التصاالتداخالت ضارة ليسبب ت ال جيب أن تُنشأ مجيع احملطات وُتشغل، مهما كانت غايتها، على حنو  4.0
ا أو اخلدمات الراديوية اخلاصة بدول أعضاء أخرى أو هلا أصوالً  بوكاالت التشغيل األخرى املرخص أو بوكاالت التشغيل املعرتف 

 من الدستور). 197بتأمني خدمة راديوية واليت تعمل وفقاً ألحكام هذه اللوائح (الرقم 

 الدستور: من 1 ادةامل يف لي، بغية اإليفاء بأهداف االحتاد اليت تظهرتتمثل أهداف هذه اللوائح فيما ي  5.0

تسهيل حتقيق نفاذ منصف إىل طيف الرتددات الراديوية وإىل مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض   6.0
 واستعمال هذين املوردين الطبيعيني استعماًال رشيداً؛

 ؛راض االستغاثة والسالمة ومحاية هذه الرتددات من التداخالت الضارةتأمني تيسر الرتددات اليت تستعمل ألغ  7.0

الوقاية من حاالت التداخالت الضارة اليت تنشأ بني اخلدمات الراديوية التابعة إلدارات خمتلفة  يف املساعدة  8.0
 والعمل على تسوية هذه احلاالت؛

 يتميز بالفعالية والكفاءة؛تسهيل تشغيل مجيع خدمات االتصاالت الراديوية تشغيًال   9.0

ة جمال تكنولوجيا االتصاالت الراديوية وحتديد القواعد التنظيمي يف إتاحة استعمال التطبيقات اجلديدة  10.0
ذه التطبيقات عند االقتضاء.  اخلاصة 

ن أي عينطوي هذا التطبيق على التعبري  ال عند تطبيق االحتاد الدويل لالتصاالت أحكام هذه اللوائح،  11.0
منطقة جغرافية. أو أرض أو الوضع القانوين ألي بلد أو رأي من جانب االحتاد بشأن السيادة

                                                      
 ) هو "الدول األعضاء".2002(مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  195الرقم  يف : املصطلح املستخدممالحظة من األمانة *
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I الفصـل

 المصطلحات والخصائص التقنية





 RR1-1املصطلحات واخلصائص التقنية -Iالفصـل

 1املـادة 

 مصطلحات وتعريفات

 مقدمة

ها، غري أن هذه قالتعريفات اليت تراف حتمل املصطلحات التالية، ألغراض هذه اللوائح، املعاين املعطاة هلا يف  1.1
امللحق بدستور  حاالت أخرى. وقد أشري إىل التعريفات املطابقة لتعريفات واردة يف تنطبق بالضرورة يف املصطلحات والتعريفات ال

 على التوايل. ”(CV)“الداللة  أو ”(CS)“) بالداللة 1992(جنيف  -امللحق باتفاقيته  يف االحتاد الدويل لالتصاالت أو

 هذه املادة. يف نص ألحد التعريفات أدناه، فكتب خبط مائل، فهذا يعين أن املصطلح هو نفسه معرف يف برز أحد املصطلحات الواردةإذا أ - مالحظة

 مصطلحات عامة  -  Iالقسم 

دائرة حكومية مسؤولة عن اختاذ التدابري الالزمة للوفاء بااللتزامات املقررة  هي كل خدمة أو  :اإلدارة  2.1
 .(CS 1002)اللوائح اإلدارية  حتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته ويفدستور اال يف

 الصور أو املكتوبات أو اإلشارات أو استقبال للعالمات أو بث أو هي كل إرسال  :االتصاالت  3.1
مة األنظغريها من  أو البصرية أو الراديوية أو املعلومات، مهما تكن طبيعتها، بواسطة األنظمة السلكية أو األصوات أو

 .(CS) الكهرمغنطيسية

 .املوجات الراديويةهي صفة عامة تنطبق على استعمال   :الراديوي  4.1

 هي املوجات الكهرمغنطيسية اليت يقل ترددها اصطالحاً   :املوجات اهلرتزية املوجات الراديوية أو  5.1
GHz عن 3  الفضاء دون موجه اصطناعي. ، وتنتشر يف000

 .(CS) (CV)تتحقق بواسطة املوجات الراديوية  اتصاالتهي   ديوية:االتصاالت الرا  6.1

اتصاالت  االتصاالت الراديوية الفضائية أوغري  اتصال راديويهي أي   االتصاالت الراديوية لألرض:  7.1
 .علم الفلك الراديوي

أكثر،  احدة أوو  ضائيةحمطة فيتأمن عرب استعمال  اتصال راديويهي أي   :االتصاالت الراديوية الفضائية  8.1
 عرب أجسام فضائية أخرى. أكثر، أو واحد أو ساتل عاكسعرب استعمال  أو

لى هو احلصول ع أي من خصائصه األخرى، أو سرعته أو هو حتديد موقع شيء أو  :االستدالل الراديوي  9.1
 .املوجات الراديويةمعطيات بشأن هذه املعلمات، عن طريق خواص انتشار 

 العائقة. على املالحة، مبا فيه االستدالل على األشياء االستدالل الراديويهي تطبيق   :حة الراديويةاملال  10.1
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RR1-2 الفصـلI- املصطلحات واخلصائص التقنية

 .املالحة الراديوية لغري غاياتاالستدالل الراديوي هو تطبيق   :التحديد الراديوي للموقع  11.1

اجتاه  حديدالراديوية لت املوجاتبال يستخدم استق استدالل راديويهو   :التحديد الراديوي لزوايا االجتاه  12.1
 شيء. حمطة أو

 ، كونية املصدر.موجات راديويةهو علم الفلك القائم على استقبال   :علم الفلك الراديوي  13.1

 الوصف الوارد، حسب (SI)هو جدول توقيت قائم على الثانية   :(UTC)التوقيت العاملي املنسق   14.1
      (WRC-15).(WRC-15) 655 القرار يف

منشآت مصممة  هي تشغيل أجهزة أو  (للطاقة الراديوية): (ISM)التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية   15.1
 تبعاد التطبيقاتما شابه ذلك، باس لية أومنز طبية أو علمية أو ألغراض صناعية أو لتوليد الطاقة الراديوية، واستعماهلا حمليًا،

 .جمال االتصاالت يف

 مصطلحات متخصصة مرتبطة بإدارة الترددات  -  IIالقسم 

تعمله توزيع نطاقات الرتددات، حىت تس جدول هو تدوين نطاق ترددات معني يف  (نطاق ترددات): توزيع  16.1
. وفق شروط خاصة علم الفلك الراديويخدمة  لألرض، أو الفضائية أو خدمات االتصاالت الراديويةأكثر من  خدمة واحدة أو

 ا املصطلح كذلك على نطاق الرتددات املعين.وينطبق هذ

ص، حىت خطة اعتمدها مؤمتر خمت هو تدوين قناة راديوية معينة يف  قناة راديوية): (تردد راديوي أو تعيني  17.1
طقة واحدة من عدة بلدان، ويف يف بلد واحد أو لألرض يف أو خلدمة اتصاالت راديوية فضائية إداراتعدة  أو إدارةتستعملها 

 عدة مناطق جغرافية حمددة، ووفقاً لشروط خاصة. يف أو

مل تردداً راديوياً لتستع راديوية حمطةإىل  إدارةهو ترخيص تعطيه   قناة راديوية): (تردد راديوي أو ختصيص  18.1
 قناة راديوية حمددة، وفقاً لشروط خاصة. حمدداً أو

 الخدمات الراديوية  -  IIIالقسم 

 بثها أو موجات راديويةإرسال  هذا القسم تقتضي هي خدمة معرفة يف  :اديويةخدمة اتصاالت ر   19.1
 .باالتصاالتاستقباهلا لغايات خاصة  أو

 ينص على ، ما ملباالتصاالت الراديوية لألرضهذه اللوائح تتعلق  كل خدمة اتصاالت راديوية مذكورة يف  
 خالف ذلك.

  

- 8 -



 RR1-3املصطلحات واخلصائص التقنية -Iالفصـل

 بني نقاط ثابتة معينة. ديويةاتصاالت راهي خدمة   :اخلدمة الثابتة  20.1

نة، عندما مواقع معي قائمة يف حمطات أرضيةبني  خدمة اتصاالت راديويةهي   :اخلدمة الثابتة الساتلية  21.1
اطق حمددة. وتتضمن من أية نقطة ثابتة تقع يف . وقد يكون املوقع املعني نقطة ثابتة حمددة أوسواتلعدة  واحد أو ساتليستعمل 

ضمن اخلدمة . وقد تتاخلدمة ما بني السواتل، ميكن تأمينها أيضًا ضمن السواتلبعض احلاالت، وصالت بني  يفهذه اخلدمة، 
 .باالتصاالت الراديوية الفضائيةخلدمات أخرى خاصة  وصالت تغذيةالثابتة الساتلية أيضاً 

 اصطناعية. سواتلتؤمن وصالت بني  خدمة اتصاالت راديويةهي   :اخلدمة ما بني السواتل  22.1

سيما  ، والاملركبات الفضائيةمعدة حصراً لتشغيل  خدمة اتصاالت راديويةهي   :خدمة العمليات الفضائية  23.1
 .عدعد والتحكم الفضائي عن بُ للتتبع الفضائي والقياس الفضائي عن بُ 

 فيها. احملطة الفضائيةوستؤمن هذه الوظائف عادة داخل اخلدمة اليت تعمل   

طات حمما بني  ، أوحمطات متنقلة وحمطات بريةبني  خدمة اتصاالت راديويةهي   :ة املتنقلةاخلدم  24.1
 .(CV) متنقلة

 :خدمة اتصاالت راديويةهي   :اخلدمة املتنقلة الساتلية  25.1

مها هذه تستخد حمطات فضائيةما بني  أكثر، أو واحدة أو حمطة فضائيةو حمطات أرضية متنقلةبني  -
 اخلدمة؛ أو

 أكثر. واحدة أو حمطة فضائية، بواسطة حمطات أرضية متنقلةما بني  -

 الالزمة لتشغيلها. وصالت التغذيةوميكن هلذه اخلدمة أن تشتمل فوق ذلك على  

حمطات بني  ما أو ،حمطات متنقلة بريةو احملطات القاعدةبني  خدمة متنقلةهي   :اخلدمة املتنقلة الربية  26.1
 .برية متنقلة

 الرب. واقعة يف نقلةاحملطات األرضية املتتكون فيها  خدمة متنقلة ساتليةهي   :دمة املتنقلة الربية الساتليةاخل  27.1

، طات سفنحمما بني  ، أوحمطات سفنو حمطات ساحليةبني  خدمة متنقلةهي   :اخلدمة املتنقلة البحرية  28.1
املنارات  حمطات مركبات اإلنقاذ وحمطاتهذه اخلدمة أيضاً  رك يف. وميكن أن تشاحمطات اتصاالت على املنت متصاحبةما بني  أو

 .الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ

واقعة على  نقلةاحملطات األرضية املتتكون فيها  متنقلة ساتليةهي خدمة   :اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية  29.1
 .اإلنقاذ وحمطات املنارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ حمطات مركباتهذه اخلدمة أيضاً  يف منت سفن. وميكن أن تشارك
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RR1-4 الفصـلI- املصطلحات واخلصائص التقنية

حمطات و احليةس حمطاتجوار ميناء، بني  يف ميناء أو يف خدمة متنقلة حبريةهي   :خدمة العمليات املينائية  30.1
دف إىل إرسال رسائل تعاجل حصرًا مناورات السفن وحركتها وسالمتها، وعحمطات سفنما بني  ، أوسفن وارئ تعاجل ند الط، 

 سالمة األشخاص.

 .املراسالت العموميةوتستبعد من هذه اخلدمة الرسائل اليت هلا طابع   

، ةخلدمة العمليات املينائي، مغايرة خدمة سالمة ضمن اخلدمة املتنقلة البحريةهي   :خدمة حركة السفن  31.1
دف إىل إرسال رسائل تعاجل حركة السفن حصلسفنحمطات اما بني  ، أواحملطات الساحلية وحمطات السفنوتكون بني   راً.، و

 .املراسالت العموميةوتستبعد من هذه اخلدمة الرسائل اليت هلا طابع   

طات حمما بني  ، أوخدمة متنقلة بني حمطات للطريان وحمطات طائراتهي   :اخلدمة املتنقلة للطريان  32.1
الراديوية  حمطات املناراتهذه اخلدمة أيضًا  ؛ وميكن أن تشارك يفكبات اإلنقاذحمطات مر ، وميكن أن تشارك فيها أيضًا طائرات

 على ترددات االستغاثة والطوارئ املعينة.لتحديد مواقع الطوارئ 

حمجوزة لالتصاالت املتعلقة بسالمة الرحالت  خدمة متنقلة للطريانهي   :*(R)اخلدمة املتنقلة للطريان   33.1
 الدولية للطريان املدين. املقام األول على طول الطرق الوطنية أو اجلوية وانتظامها، ويف

معدة لالتصاالت، مبا فيها االتصاالت املتعلقة  خدمة متنقلة للطريانهي   :**(OR)اخلدمة املتنقلة للطريان   34.1
 الدولية للطريان املدين. املقام األول خارج الطرق الوطنية أو بتنسيق الرحالت اجلوية، ويف

اقعة على و  خدمة متنقلة ساتلية تكون فيها احملطات األرضية املتنقلةهي   :اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان  35.1
 .حمطات مركبات اإلنقاذ وحمطات املنارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئهذه اخلدمة أيضاً  يف منت طائرات؛ وميكن أن تشارك

، حمجوزة لالتصاالت املتعلقة خدمة متنقلة ساتلية للطريانهي   :*(R)طريان اخلدمة املتنقلة الساتلية لل  36.1
 الدولية للطريان املدين. املقام األول على طول الطرق الوطنية أو بسالمة الرحالت اجلوية وانتظامها، ويف

تصاالت، مبا فيها ، معدة لالخدمة متنقلة ساتلية للطريانهي   :**(OR)اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان   37.1
 الدولية للطريان املدين. املقام األول خارج الطرق الوطنية أو االتصاالت املتعلقة بتنسيق الرحالت اجلوية، ويف

اخدمة اتصاالت راديوية هي   :اخلدمة اإلذاعية  38.1 معدة ليستقبلها عموم اجلمهور مباشرة.  تكون إرساال
 .(CS)أنواعاً أخرى من اإلرسال  أو تلفزيونية تية أووميكن أن تشمل هذه اخلدمة إرساالت صو 

  
                                                      

* (R).على طول الطرق : 
** (OR).خارج الطرق : 
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 RR1-5املصطلحات واخلصائص التقنية -Iالفصـل

عيد إرساهلا ت تكون فيها اإلشارات اليت ترسلها أوخدمة اتصاالت راديوية هي   :اخلدمة اإلذاعية الساتلية  39.1
 معدة ليستقبلها عموم اجلمهور مباشرة. احملطات الفضائية

االستقبال على و  االستقبال الفردياعية الساتلية على اخلدمة اإلذ تنطبق عبارة "ليستقبلها مباشرة" يف  
 معاً. اجلماعي

 .خدمة اتصاالت راديوية لغايات االستدالل الراديويهي   :خدمة االستدالل الراديوي  40.1

قتضي ، تخدمة اتصاالت راديوية لغايات االستدالل الراديويهي   :خدمة االستدالل الراديوي الساتلية  41.1
 أكثر. ة فضائية واحدة أواستخدام حمط

 الالزمة لتشغيلها. وصالت التغذيةميكن أن تشمل هذه اخلدمة أيضاً   

 .املالحة الراديويةلغايات  خدمة استدالل راديويهي   :خدمة املالحة الراديوية  42.1

 .اديويةاملالحة الر لغايات  خدمة استدالل راديوي ساتليةهي   :خدمة املالحة الراديوية الساتلية  43.1

 الالزمة لتشغيلها. وصالت التغذيةميكن أن تشمل هذه اخلدمة أيضاً   

 ختدم حاجات السفن وسالمة تشغيلها. خدمة مالحة راديويةهي   :خدمة املالحة الراديوية البحرية  44.1

فيها  ضيةاألر احملطات تكون  خدمة مالحة راديوية ساتليةهي   :خدمة املالحة الراديوية البحرية الساتلية  45.1
 واقعة على متون السفن.

 ختدم حاجات الطائرات وسالمة تشغيلها. خدمة مالحة راديويةهي   :خدمة املالحة الراديوية للطريان  46.1

فيها  يةاحملطات األرضتكون  خدمة مالحة راديوية ساتليةهي   :خدمة املالحة الراديوية الساتلية للطريان  47.1
 ات.واقعة على متون الطائر 

 .التحديد الراديوي للموقعلغايات  خدمة استدالل راديويهي   :خدمة التحديد الراديوي للموقع  48.1

لتحديد اتستعمل لغايات  خدمة استدالل راديوي ساتليةهي   :خدمة التحديد الراديوي للموقع الساتلية  49.1
 .للموقع الراديوي

 الالزمة لتشغيلها. ةوصالت التغذيوميكن أن تشمل هذه اخلدمة أيضاً   

تستعمل لعمليات الرصد والسرب  خدمة اتصاالت راديويةهي   :خدمة مساعدات األرصاد اجلوية  50.1
 ذلك علم املياه. األرصاد اجلوية، مبا يف يف
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RR1-6 الفصـلI- املصطلحات واخلصائص التقنية

احدة و  حمطات أرضية وحمطة فضائيةبني  خدمة اتصاالت راديويةهي   :خدمة استكشاف األرض الساتلية  51.1
 ، ويتم فيها:حمطات فضائيةقد تشمل وصالت بني أكثر،  أو

تعلق باألحوال ذلك معطيات ت احلصول على املعلومات املتعلقة خبصائص األرض وظواهرها الطبيعية مبا يف -
 أرضية؛ سواتلحتملها  حماسيس منفعلة أو حماسيس نشيطةالبيئية، بواسطة 

 واقعة على األرض؛ جتميع معلومات مماثلة بواسطة منصات حممولة جواً أو -

 تنتمي إىل النظام نفسه؛ حمطات أرضيةتوزيع هذه املعلومات على  -

 وميكن مساءلة املنصات أيضاً. -

 الالزمة لتشغيلها. وصالت التغذيةميكن أن تشمل هذه اخلدمة أيضاً   

 وية.حلاجات األرصاد اجل خدمة ساتلية الستكشاف األرضهي   :خدمة األرصاد اجلوية الساتلية  52.1

 اصةخ تؤمن إرسال ترددات خدمة اتصاالت راديويةهي   :خدمة الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت  53.1
 النوعني معاً، بدقة فائقة معطاة، وهذا اإلرسال معد لالستقبال العام، لغايات علمية وتقنية وغريها. أو إشارات توقيت أو

طات فضائية حمتستعمل  خدمة اتصاالت راديويةهي   :قيت الساتليةخدمة الرتددات املعيارية وإشارات التو   54.1
دف إليها أرضية واقعة على سواتل  .خدمة الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت، لنفس الغايات اليت 

 الالزمة لتشغيلها. وصالت التغذيةميكن أن تشمل هذه اخلدمة أيضاً   

ام فضائية أجس أو مركبات فضائيةتستخدم فيها  صاالت راديويةخدمة اتهي   :خدمة األحباث الفضائية  55.1
 التكنولوجي. أخرى لغايات البحث العلمي أو

دف إىل توفري التدريب الذايت واالتصال البيين والدراسة  خدمة اتصاالت راديويةهي   :خدمة اهلواة  56.1
ا اهلواة، أي األشخاص املرخص هلم أصوًال، ا  حمض ودون لذين يهتمون بالتقنية الراديوية بصفة شخصيةالتقنية اليت يقوم 

 استفادة مالية.

أرضية  سواتلواقعة على  حمطات فضائيةتستخدم  خدمة اتصاالت راديويةهي   :خدمة اهلواة الساتلية  57.1
دف إليها   .خدمة اهلواةلنفس الغايات اليت 

 .علم الفلك الراديويهي خدمة تشمل استعمال   :خدمة علم الفلك الراديوي  58.1
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اة مؤقتًا بغية تأمني السالمة للحي تشغل تشغيًال دائمًا أو خدمة اتصاالت راديويةهي   :خدمة السالمة  59.1
 البشرية واحلفاظ على املمتلكات.

تلبية هذا القسم، وتؤدى حصراً ل ليست معرفة بغري ذلك يفخدمة اتصاالت راديوية هي   :اخلدمة اخلاصة  60.1
 .للمراسالت العموميةات حمددة ذات نفع عام، وهي ليست مفتوحة حاج

 المحطات واألنظمة الراديوية  -  IVالقسم 

جمموعة من املرسالت واملستقبالت،  أو أكثر، أو مستقبل واحد أو أكثر، أو هي مرسل واحد  :احملطة  61.1
 .خدمة فلك راديوي أو اتصاالت راديوية خدمةموضع معطى مبا معها من أجهزة مساعدة الزمة لتأمني  يف موجودة

 مؤقتة. وجيري تصنيف كل حمطة حبسب اخلدمة اليت تشارك فيها مشاركة دائمة أو  

 .حمطة تؤمن اتصاالت راديوية لألرضهي   :حمطة األرض (أو لألرض)  62.1

 .كهذه اللوائح أن تكون حمطة لألرض، ما مل ينص على خالف ذل يف تذكر حمطةكل  يف يفرتض  

اجلزء الرئيسي من اجلو األرضي،  واقعة إما على سطح األرض، وإما يف حمطةهي   :احملطة األرضية  63.1
 لالتصال: ومعدة

 أكثر؛ أو واحدة أو حمطة فضائيةمع  -
بواسطة أجسام  أكثر، أو عاكس واحد أوساتل أكثر، بواسطة  واحدة من النوع نفسه أو حمطةمع  -

 فضائية أخرى.

معد  واقعة على جسم موجود فيما بعد اجلزء الرئيسي من اجلو األرضي، أو حمطةهي   :طة الفضائيةاحمل  64.1
 قد ذهب فعالً. للذهاب إىل هناك، أو

معدة فقط  اناخلدمة املتنقلة للطري  يف أو اخلدمة املتنقلة البحرية حمطة متنقلة يفهي   :حمطة مركبة إنقاذ  65.1
 على معدات إنقاذ أخرى. على طوف جناة، أو قارب جناة، أوحلاجات الناجني، وموضوعة على 

 .اخلدمة الثابتة حمطة يفهي   :احملطة الثابتة  66.1

66A.1  و 20توجد على جسم واقع على ارتفاع يرتاوح بني  حمطةهي   :حمطة منصة عالية االرتفاعkm ، عند 50
 نقطة امسية حمددة ثابتة بالنسبة إىل األرض.

 نقاط توقفها يف أثناء معدة لالستعمال أثناء حتركها، أواخلدمة املتنقلة  يف حمطةهي   :ملتنقلةاحملطة ا  67.1
 غري حمددة.

أثناء  حتركها، أو معدة لالستعمال أثناء اخلدمة املتنقلة الساتلية يف حمطة أرضيةهي   :احملطة األرضية املتنقلة  68.1
 نقاط غري حمددة. توقفها يف

 غري معدة لالستعمال أثناء حتركها. اخلدمة املتنقلة يف حمطةهي   :يةاحملطة الرب   69.1
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أحياناً،  ة الساتليةاخلدمة املتنقل يف ، أواخلدمة الثابتة الساتلية حمطة أرضية يفهي   :احملطة األرضية الربية  70.1
 .ةية للخدمة املتنقلة الساتليوصلة التغذداخل منطقة معينة، ومعدة لتأمني  نقطة ثابتة معينة أو تقع على الرب يف

 .اخلدمة املتنقلة الربية حمطة برية يفهي   :احملطة القاعدة  71.1

 قلة الربية الساتليةاخلدمة املتن يف أو اخلدمة الثابتة الساتلية حمطة أرضية يفهي   :احملطة األرضية القاعدة  72.1
 .لة الربية الساتليةوصلة التغذية للخدمة املتنقة معينة، ومعدة لتأمني داخل منطق أو نقطة ثابتة معينة يف أحياناً، تقع على الرب

السطح، داخل  ، ميكنها أن تنتقل علىاخلدمة املتنقلة الربية يف حمطة متنقلةهي   :احملطة املتنقلة الربية  73.1
 لقارة. احلدود اجلغرافية لبلد أو

ميكنها أن تنتقل  ،اخلدمة املتنقلة الربية الساتلية يف ة متنقلةحمطة أرضيهي   :احملطة األرضية املتنقلة الربية  74.1
 لقارة. على السطح، داخل احلدود اجلغرافية لبلد أو

 .اخلدمة املتنقلة البحرية حمطة برية يفهي   :احملطة الساحلية  75.1

 قلة البحرية الساتليةدمة املتناخل يف أو اخلدمة الثابتة الساتلية حمطة أرضية يفهي   :احملطة األرضية الساحلية  76.1
 .وصلة التغذية للخدمة املتنقلة البحرية الساتليةنقطة ثابتة معينة، ومعدة لتأمني  أحياناً، تقع على الرب يف

ة على الدوام، ، موضوعة على منت سفينة غري راسياخلدمة املتنقلة البحرية يف حمطة متنقلةهي   :حمطة سفينة  77.1
 .إنقاذ حمطة مركبةوهي غري 

موضوعة  ،اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية حمطة أرضية متنقلة يفهي   :حمطة أرضية على سفينة  78.1
 منت سفينة. على

التصال الداخلي ، معدة لاخلدمة املتنقلة البحرية يف ضعيفة القدرة حمطة متنقلةهي   :حمطة اتصال على املنت  79.1
لالتصاالت  وأ أطواف النجاة التابعة هلا أثناء التمرينات وعمليات اإلنقاذ، أو نة وقوارب النجاةلالتصال بني سفي أو على منت سفينة،

 أيضاً لالتصال اخلاص بالتعليمات اليت تعطى ملعاملة احلبال واإلرساء. أو املدفوعة، أو داخل جمموعة من السفن املقطورة

 .املينائيةخدمة العمليات  حمطة ساحلية يفهي   :حمطة مينائية  80.1

 .اخلدمة املتنقلة للطريان حمطة برية يفهي   :حمطة للطريان  81.1

 البحر. على منصة يف ميكن أحياناً وضع حمطة الطريان على منت سفينة مثالً، أو  

 ساتلية للطرياناخلدمة املتنقلة ال يف ، أواخلدمة الثابتة الساتلية حمطة أرضية يفهي   :حمطة أرضية للطريان  82.1
 .وصلة التغذية للخدمة املتنقلة الساتلية للطرياننقطة ثابتة معينة، ومعدة لتأمني  أحياناً، تقع على الرب يف
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ري ، موضوعة على منت طائرة، وهي غاخلدمة املتنقلة للطريان حمطة متنقلة يفهي   :حمطة طائرة  83.1
 .مركبة إنقاذ حمطة

 موضوعة ،اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان متنقلة يف حمطة أرضيةهي   :طائرة حمطة أرضية يف  84.1
 طائرة. على منت

 .اخلدمة اإلذاعية حمطة يفهي   :حمطة إذاعية  85.1

 .خدمة االستدالل الراديوي حمطة يفهي   :حمطة استدالل راديوي  86.1

كها، لالستعمال أثناء حتر  ، معدةخدمة املالحة الراديوية يف حمطةهي   :حمطة متنقلة للمالحة الراديوية  87.1
 نقاط غري معينة. أثناء توقفها يف أو

 حتركها. ، غري معدة لالستعمال أثناءخدمة املالحة الراديوية حمطة يفهي   :حمطة برية للمالحة الراديوية  88.1

ستعمال ة لال، معدخدمة التحديد الراديوي للموقع يف حمطةهي   :حمطة متنقلة للتحديد الراديوي للموقع  89.1
 نقاط غري معينة. أثناء توقفها يف أثناء حتركها، أو

دة لالستعمال ، غري معخدمة التحديد الراديوي للموقع حمطة يفهي   :حمطة برية للتحديد الراديوي للموقع  90.1
 أثناء حتركها.

 لزوايا االجتاه. الراديويتستخدم التحديد  حمطة استدالل راديويهي   :حمطة التحديد الراديوي لزوايا االجتاه  91.1

ا، خدمة املالحة الراديوية يف حمطةهي   :حمطة منار راديوي  92.1 ن معدة لكي تسمح حملطة متنقلة بأ إرساال
 .حمطة املنار الراديوياجتاهها بالنسبة إىل  حتدد تقوميها الزاوي أو

ا معدة لتسهيل عملتنقلةاخلدمة ا حمطة يفهي   :حمطة منار راديوي لتحديد مواقع الطوارئ  93.1 مليات ، إرساال
 البحث واإلنقاذ.

ا  ،اخلدمة املتنقلة الساتلية حمطة أرضية يفهي   :منار راديوي للتحديد الساتلي ملواقع الطوارئ  94.1 إرساال
 معدة لتسهيل عمليات البحث واإلنقاذ.

 .الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت خدمة حمطة يفهي   :حمطة الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت  95.1

 .خدمة اهلواة حمطة يفهي   :حمطة هواة  96.1

 .خدمة علم الفلك الراديوي حمطة يفهي   :حمطة فلك راديوي  97.1

م التقدم العلمي أو يف املوجات الراديويةتستخدم  حمطةهي   :حمطة جتارب  98.1  .التقين جتارب 

 .اهلواة حمطاتال يشمل هذا التعريف   
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الطوارئ  هو مرسل سفينة يستعمل حصرًا على تردد االستغاثة حلاجات االستغاثة أو  :مرسل جندة السفن  99.1
 السالمة. أو

قائم على املقارنة بني إشارات مرجعية وإشارات راديوية منعكسة عن  استدالل راديوي هو نظام  :الرادار  100.1
 اهلا منه.معاد إرس املوضع املراد حتديده، أو

قائم على املقارنة بني إشارات مرجعية وإشارات راديوية منعكسة  استدالل راديوي هو نظام  :الرادار األويل  101.1
 عن املوضع املراد حتديده.

قائم على املقارنة بني إشارات مرجعية وإشارات راديوية معاد استدالل راديوي  هو نظام  :الرادار الثانوي  102.1
 املوضع املراد حتديده. إرساهلا من

عيد ت راداراملالحة عندما يثريها  هو مرسل مستقبل مصاحب لعالمة ثابتة يف  :(racon)املنار الراداري   103.1
 أوتوماتياً إشارة متميزة تظهر على شاشته وتقدم معلومات عن املسافة والتقومي الزاوي وتعرف اهلوية.

يقدم للطائرات إرشادًا أفقيًا ورأسيًا قبل اهلبوط  مالحة راديويةو نظام ه  :(ILS)نظام اهلبوط باألجهزة   104.1
 بعض النقاط احملددة، داللة عن البعد عن نقطة اهلبوط املرجعية. مباشرة وأثناءه، كما يقدم، يف

راف  احن، يبنينظام اهلبوط باألجهزة هو نظام لإلرشاد األفقي، مدمج يف  :الرتاصف الراديوي مع املدرج  105.1
 الطائرة األفقي عن مسار هبوطها األمثل وفق حمور مدرج اهلبوط.

ني احنراف ، يبنظام اهلبوط باألجهزة هو نظام لإلرشاد الرأسي، مدمج يف  :الرتاصف الراديوي مع االحندار  106.1
 الطائرة الرأسي عن مسار هبوطها األمثل.

رأسي ليقدم االجتاه ال ، يشع حزمة يفالحة الراديوية للطرياناملخدمة  هو مرسل يف  :املنار الراديوي الدليل  107.1
 للطائرة داللة معلومات عن املوقع.

، يسمح ائيةمركبة فض ، موضوع على منت طائرة أواملالحة الراديوية هو جهاز يف  :مقياس االرتفاع الراديوي  108.1
 أي سطح آخر. رض أوفوق سطح األ املركبة الفضائيةهذه  بتعيني ارتفاع هذه الطائرة أو

108A.1 ُمعّدة ، غريخدمة مساعدات األرصاد اجلوية حمطة يف: هي احملطة الربية ملساعدات األرصاد اجلوية 
 (WRC-15)     حتركها. لالستعمال أثناء

108B.1  :تعمالُمعدة لالس خدمة مساعدات األرصاد اجلوية يف حمطةهي احملطة املتنقلة ملساعدات األرصاد اجلوية 
 (WRC-15)      أثناء حتركها أو أثناء توقفها عند نقاط غري حمددة.

ة، ، حيمله عادة طائر األرصاد اجلويةخدمة مساعدات  هو مرسل راديوي أوتومايت يف  :املسبار الراديوي  109.1
 طائرة ورقية، وهو يرسل معطيات أرصاد جوية. مظلة، أو منطاد حر، أو أو

109A.1  تتغري خصائصه الراديوية تبعاً لنوعية القناة. اتصاالت راديويةظام هو ن  :نظام تكييفي 

ألرضية احملطات امن  ، أواحملطات الفضائيةمن  ، أواحملطات األرضيةهو كل جمموعة من   :النظام الفضائي  110.1
 .لغايات معينة االتصاالت الراديوية الفضائيةاملتعاونة على تأمني  والفضائية
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 .ساتلأكثر من  يتضمن ساتًال اصطناعياً واحداً لألرض، أو نظام فضائيهو   :الساتليالنظام   111.1

 يةاحملطات األرضواحد ومن  ساتل، يتألف من نظام ساتليجزء من  أو نظام ساتليهي   :الشبكة الساتلية  112.1
 تصاحبه. اليت

 واحد. اتلسمستقبلة بواسطة طة أرضية حممرسلة و حمطة أرضيةهي وصلة راديوية بني   :الوصلة الساتلية  113.1

 وتشمل الوصلة الساتلية وصلة صاعدة ووصلة هابطة.  

 ساتلنيطة مستقبلة بواس حمطة أرضيةمرسلة و حمطة أرضيةهي وصلة راديوية بني   :وصلة متعددة السواتل  114.1
 وسيطة. حمطة أرضيةعلى األقل، وبدون أي 

 .أكثر، ووصلة هابطة أو ة صاعدة، ووصلة واحدة بني السواتلوتشمل الوصلة املتعددة السواتل وصل  

، ضائيةف حمطةموضع معطى إىل  واقعة يف حمطة أرضيةهي وصلة راديوية، تذهب من   :وصلة التغذية  115.1
املعطى فيمكن أن ا املوضع . أماخلدمة الثابتة الساتليةغري  خلدمة اتصاالت راديوية فضائيةبالعكس، حىت تنقل املعلومات التابعة  أو

 مناطق حمددة. أي نقطة ثابتة واقعة يف يكون نقطة ثابتة حمددة أو

 مصطلحات تتعلق بالتشغيل  -  Vالقسم 

ا أن تقبله بغية إرساله، حبكم كو  احملطاتجيب على املكاتب و اتصالهي كل   :املراسالت العمومية  116.1
 .(CS)حتت تصرف اجلمهور 

شكل وثيقة  يف تكون فيه املعلومات املرسلة معدة لتسجيلها عند الوصول االتصاالتل من هو شك  :1اإلبراق  117.1
CS)أن تسجل الستعمال الحق  أو شكل آخر يف بعض احلاالت أن تقدم هذه ملعلومات يف بيانية. وميكن 1016). 

 الربقية الراديوية ل هذا املصطلحبغية تسليمها إىل املرسل إليه. ويشم لإلبراقهي مادة مكتوبة معدة   :الربقية  118.1
 .(CS)أيضاً، ما مل ينص على خالف ذلك 

 االتفاقية. هذا التعريف حيمل املعىن العام الوارد يف يف واإلبراق  

واحدة منهما،  قاصدة إىل أو ،حمطة أرضية متنقلةمن  أو برقية صادرة من حمطة متنقلةهي   :الربقية الراديوية  119.1
 .اخلدمة املتنقلة الساتلية أو اخلدمة املتنقلة يف قنوات االتصال الراديويبعضه على  أو ريها كلهومرسلة أثناء مس

  
                                                      

الوثيقة البيانية هي الوثيقة اليت تسجل فيها معلومات بشكل دائم وميكن حفظها والرجوع إليها؛ وقد تتخذ هذه الوثيقة شكل مادة  1.117.1  1
شكل صورة ثابتة. مطبوعة أو مكتوبة أو
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قاصد  أو ،حمطة أرضية متنقلةمن  أو حمطة متنقلةهو اتصال تلكسي صادر من   :االتصال التلكسي الراديوي  120.1
 .مة املتنقلة الساتليةاخلد أو اخلدمة املتنقلة يف ت الراديويةاالتصاالبعضه على قنوات  أو إىل أي منهما ومرسل أثناء مسريه كله

م بتشكيل الرتدد، تزيح فيه اإلشارة الربقية تردد املوجة احلاملة بني قي إبراقهو   :اإلبراق بزحزحة الرتدد  121.1
 حمددة سلفاً.

ا، حىت بدو أو ت متدرجةيهدف إىل إرسال صور ثابتة، برماديا اإلبراقهي شكل من أشكال   :الطبصلة  122.1
 تنسخ نسخة دائمة.

 .(CS 1017) شكل الكالم يف معد أساساً لتبادل املعلومات االتصاالتهي شكل من أشكال   :املهاتفة  123.1

قاصد إىل  أو حمطة أرضية متنقلةمن  أو حمطة متنقلةهو نداء هاتفي صادر من   :النداء اهلاتفي الراديوي  124.1
 .الساتلية نقلةاخلدمة املت أو اخلدمة املتنقلة يف االتصاالت الراديويةبعضه على قنوات  رسل أثناء مسريه كله أوواحدة منهما، وم

جتاهني على اال ممكنًا يف االتصاالتقناة  هو أسلوب تشغيل جيعل اإلرسال يف  :التشغيل بإرسال مفرد  125.1
 مثالً. 2التناوب، عن طريق نظام حتكم يدوي

االجتاهني  ممكنًا يف 2االتصاالتقناة  هو أسلوب تشغيل جيعل اإلرسال يف  :غيل بإرسال مزدوجالتش  126.1
 واحد. آن يف

، وتشغيل االتصاالتعند أحد طريف قناة  تشغيل بإرسال مفردهو أسلوب   :التشغيل بإرسال شبه مزدوج  127.1
 .2عند طرفها اآلخر بإرسال مزدوج

 كة.متحر  أو يؤمن إرسال صور غري دائمة، ألشياء ثابتة االتصاالتشكال هو شكل من أ  :التلفزيون  128.1

 ضائيةف حمطةالصادرة عن  اإلرساالتهو استقبال   (يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية): االستقبال الفردي  129.1
وائيات صغريةمنزبواسطة منشآت  اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف  .لية بسيطة، وال سيما مبنشآت جمهزة 

 ضائيةحمطة فالصادرة عن  اإلرساالتهو استقبال   (يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية): االستقبال اجلماعي  130.1
الستقبال لبواسطة منشآت استقبال قد تكون أحياناً معقدة وهلا هوائيات أكرب من اهلوائيات املستعملة  اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف

 ، ومعدة لتستعملها:الفردي

 املكان نفسه؛ أو ة من عموم اجلمهور يفمجاع -

 بواسطة نظام توزيع خيدم منطقة حمدودة. -

  
                                                      

رددين يستلزمان استعمال ت بإرسال شبه مزدوجواتصاالت راديوية بإرسال مزدوج اة إن أسلويب تشغيل قن 1.127.1و 1.126.1و 1.125.1  2
برتددين. أو فيمكن حتقيقه برتدد واحد التشغيل بإرسال مفردبصورة عامة. أما أسلوب 
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ة تسجيل قياسات أوتوماتياً، من على مساف من أجل تبيان أو االتصاالتهو استعمال   :عدالقياس عن بُ   131.1
 ما من أداة القياس.

 .جات الراديويةبواسطة املو  عن بُعدقياس هو   :عدالقياس الراديوي عن بُ   132.1

قياسات اجلارية نتائج ال حمطة فضائيةيستعمل لكي ترسل  عن بُعدقياس هو   :عن بُعدالقياس الفضائي   133.1
 .املركبة الفضائية، مبا فيها القياسات التابعة الشتغال مركبة فضائية يف

تعديل ب ، أوعن بُعداز إلرسال إشارات تقوم بتشغيل جه االتصاالتهو استعمال   :عن بُعدالتحكم   134.1
 بإيقافه. اشتغاله، أو

 ة فضائيةحمطإلرسال إشارات راديوية إىل  االتصاالت الراديويةهو استعمال   :عن بُعدالتحكم الفضائي   135.1
هذه األجهزة،  بتعديل اشتغال ، أواحملطة الفضائيةذلك  لتقوم بتشغيل أجهزة واقعة على اجلسم الفضائي املصاحب، مبا يف

 بإيقافها. أو

الستدالل االفضاء، باستخدام  املوضع اآلين جلسم يف السرعة أو أو املدارهو حتديد   :التتبع الفضائي  136.1
 سبيل متابعة تنقالت هذا اجلسم. ، يفالرادارات األولية، ما عدا الراديوي

 خصائص اإلرساالت والمعدات الراديوية  -  VIالقسم 

 ذههو ه ، أوموجات راديويةهو تدفق الطاقة اليت ينتجها مصدر ما على شكل   :اإلشعاع (الراديوي)  137.1
 بالذات. الطاقة

 إرسال راديوية. حمطةمن)  إشعاعالذي تنتجه (أو إنتاج  اإلشعاعهو   :اإلرسال (البث)  138.1

 .عاعإشمستقبل راديوي مثًال ليست إرساالً، بل هي  فالطاقة اليت يشعها املذبذب احمللي يف  

ما، مثل منط تشكيل املوجة احلاملة الرئيسية، وطبيعة  إرسالهو جمموعة خصائص   :صنف اإلرسال  139.1
 إشارة التشكيل، ونوع املعلومات املراد إرساهلا، وغري ذلك من اخلصائص احملتملة. ويتعني كل صنف مبجموعة من الرموز املعيارية.

 يتضمن إال واحداً من النطاقني اجلانبيني. ال كيل االتساع،بتش إرسالهو   :ي وحيدالبث بنطاق جانب  140.1

 بدون إنقاص ي وحيدالبث بنطاق جانبهو   :ي وحيد وموجة حاملة كاملةالبث بنطاق جانب  141.1
 احلاملة. املوجة

ملة مع كبت املوجة احلا ي وحيدبث بنطاق جانبهو   :ي وحيد وموجة حاملة منقصةالبث بنطاق جانب  142.1
ا واستعماهلا إلزالة التشكيل.ب  درجة تسمح باستعاد

ة احلاملة تكون فيه املوج ي وحيدبث بنطاق جانبهو   :ي وحيد وموجة حاملة مكبوتةالبث بنطاق جانب  143.1
 تقديراً، وليست معدة الستعماهلا إلزالة التشكيل. ةمكبوت
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جواره  ، ولكنها يفعرض النطاق الالزمت واقعة خارج برتددا برتدد واحد أو بثهو   :*البث خارج النطاق  144.1
 .البث اهلامشياملباشر، وهو ناتج عن عملية التشكيل، باستثناء 

ويته ، وميكن إنقاص سعرض النطاق الالزمبرتددات واقعة خارج  برتدد واحد أو بثهو   :*البث اهلامشي  145.1
التشكيل البيين  هوأنتجالطفيلية،  اإلرساالتالتوافقية، و اإلرساالتامشي دون املس بإرسال املعلومات املقابلة. ويشمل البث اهل

 .خارج النطاق البثوحتويل الرتدد، باستثناء 

 .البث اهلامشي والبث خارج النطاقهو جمموعة إرساالت تتكون من   :*البث غري املطلوب  146.1

146A.1  مباشرة ولكن  عرض النطاق الالزماقع خارج هو مدى الرتدد، الو   (لبث ما): جمال البث خارج النطاق
لذي يعرف حبسب ، االبث خارج النطاقبصفة عامة. وحيدث البث خارج النطاق الذي يسود فيه  جمال البث اهلامشييدخل فيه  ال

ال البث جم يف البث اهلامشي. وباملثل، قد حيدث جمال البث اهلامشي امليدان خارج النطاق، كما حيدث بدرجة أقل يف مصدره، يف
      (WRC-03).جمال البث اهلامشي خارج النطاق وكذلك يف

146B.1  يه الذي يسود ف جمال البث خارج النطاقهو مدى الرتدد الذي يتجاوز   (لبث ما): جمال البث اهلامشي
      (WRC-03)بصفة عامة. البث اهلامشي

عرض داخله. و  باإلرسالمعينة  حملطةيه هو نطاق الرتددات الذي يرخص ف  :نطاق الرتددات املخصص  147.1
، احملطات الفضائية حالة . ويفلتفاوت الرتدد املسموح به، مضافاً إليه مثال القيمة املطلقة عرض النطاق الالزمهذا النطاق يساوي 

نقطة ما من  فإن نطاق الرتددات املخصص يتضمن مثلي الزحزحة القصوى النامجة عن مفعول دوبلر، واليت قد تنتج بالنسبة إىل
 سطح األرض.

 ما. حملطةهو مركز نطاق الرتددات املخصص   :الرتدد املخصص  148.1

 معطى. إرسال هو الرتدد الذي يكون تعرفه وقياسه سهلني يف  :الرتدد املميز  149.1

 فرتدد املوجة احلاملة ميكنه مثالً أن يكون تردداً مميزاً.  

  
                                                      

 لغات العمل: يف بالطريقة التالية 146.1و 145.1و 144.1األرقام  يف جيب أن يعرب عن املصطلحات املصاحبة للتعريفات الواردة  *

بالروسيةبالصينية بالعربية باإلسبانية باإلنكليزية بالفرنسية األرقام

144.1 Emission hors 
bande 

Out-of-band 
emission 

Emisión fuera de 
banda بث خارج النطاقвнеполосное 

излучение

145.1 Rayonnement 
non essentiel 

Spurious 
emission 

Emisión no
esencial بث هامشي побочное 

излучение

146.1 Rayonnement
s non désirés 

Unwanted 
emissions 

Emisiones no 
deseadas بث غري مطلوب нежелательны

е излучения
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حزحة هذا الرتدد . وتكون ز الرتدد املخصصه موضع ثابت وحمدد متاماً بالنسبة إىل هو تردد ل  :الرتدد املرجعي  150.1
 .لاإلرساعن مركز نطاق الرتددات الذي يشغله  الرتدد املميزهي نفس زحزحة (باملقدار وبالعالمة)  الرتدد املخصصعن 

مركز  لواقع يفوالرتدد ا املخصصالرتدد هو االحنراف األقصى املسموح به بني   :تفاوت الرتدد املسموح به  151.1
 .الرتدد املميز إلرسال ماو الرتدد املرجعيبني  ما، أو إرسالالنطاق الذي يشغله 

 باهلرتز. أو 10)6(ويعرب عن تفاوت الرتدد املسموح به باألجزاء من املليون   

، معطى رسالإصنف  هو عرض نطاق الرتددات الذي يكفي على الضبط، يف  :عرض النطاق الالزم  152.1
 ظروف معينة. لتأمني إرسال املعلومات بالسرعة واجلودة املطلوبتني يف

لتان حتت املرس القدرتان املتوسطتانهو عرض نطاق الرتددات الذي تكون فيه   :عرض النطاق املشغول  153.1
 .ما القدرة املتوسطة الكلية إلرسالمن  2/الرتدد احلدي السفلي وفوق الرتدد احلدي العلوي مساوية كل منهما لنسبة مئوية معطاة 

 املعين، تؤخذ اإلرسالبشأن صنف  ITU-Rتوصية من التوصيات  ويف غياب مواصفات حمددة يف  
 .0,5مساوية  2/القيمة 

ا ميامن  154.1 فيها  دائرياً، يدور هي موجة مستقطبة إهليلجيًا أو  (مع دوران عقارب الساعة): موجة استقطا
ال جهة االنتشار،  مستٍو ثابت ما ناظمي على منحى االنتشار إىل ميني املراقب الذي ينظر يف الكهربائي مع الزمن، يف متجه ا

 أي يدور مع دوران عقارب الساعة.

ا مياسر   155.1 ، يدور دائرياً  هي موجة مستقطبة إهليلجيًا أو  (بعكس دوران عقارب الساعة):موجة استقطا
ال الك جهة  مستٍو ثابت ما ناظمي على منحى االنتشار، إىل يسار املراقب الذي ينظر يف هربائي مع الزمن، يففيها متجه ا

 االنتشار، أي يدور بعكس دوران عقارب الساعة.

عندما يشار إىل قدرة مرسل راديوي، إخل، جيب أن يعرب عنها بواحد من األشكال التالية حسب   :القدرة  156.1
 م الرموز املبينة املختارة اعتباطاً:وباستخدا اإلرسالصنف 

 )؛pX أو PX( قدرة الذروة -

 )؛pY أو PY( القدرة املتوسطة -

 .)pZ أو PZ(قدرة املوجة احلاملة  -

ظروف  يفو  اإلرسال أصنافخمتلف  قدرة املوجة احلاملة يفو املتوسطة القدرةو قدرة الذروةأما العالقة بني   
 اليت ميكن استخدامها لالسرتشاد. ITU-Rالتوصيات  يل، فهي مبينة يفغياب التشك التشغيل العادية ويف

(حرف صغري)، وبالديسيبل  pعندما يرمز هلا بالرمز  (W)الصيغ املختلفة بالوات  ويعرب عن القدرة يف  
 (حرف كبري). Pمنسوبة إىل سوية مرجعية عندما يرمز هلا بالرمز 
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خط  ظروف التشغيل العادية إىل متوسط القدرة اليت يقدمها مرسل يف هي  (ملرسل راديوي): قدرة الذروة  157.1
 تغذية اهلوائي، أثناء دورة تردد راديوي واحدة عند االتساع األقصى لغالف التشكيل.

ادية إىل ظروف التشغيل الع يف هي متوسط القدرة اليت يقدمها مرسل  (ملرسل راديوي): القدرة املتوسطة  158.1
 ي، حمسوبة خالل فاصل زمين طويل نسبياً بالنسبة إىل دور مكونة التشكيل ذات الرتدد األخفض.خط تغذية اهلوائ

هي متوسط القدرة اليت يقدمها مرسل إىل خط تغذية اهلوائي أثناء   (ملرسل راديوي):قدرة املوجة احلاملة   159.1
 غياب التشكيل. دورة تردد راديوي واحدة يف

خسارة فيه إىل القدرة املقدمة عند  بة القدرة الالزمة عند مدخل هوائي مرجعي الهو نس  :كسب اهلوائي  160.1
ال ا أو مدخل هوائي معطى، حىت يولد اهلوائيان شدة ا ا يف ذا ا، وتقدر االجتاه نفسه وعلى املس كثافة تدفق القدرة ذا افة ذا

اناً األقصى، إذا مل ينص على خالف ذلك، كما ميكن أحي اعاإلشعاجتاه  هذه النسبة عامة بالديسيبل. ويكون كسب اهلوائي يف
 أن يكون الكسب الستقطاب معني.

 وميكن التمييز بني الكسوب التالية حسب اهلوائي املرجعي املختار:  

 الفراغ؛ عندما يكون اهلوائي املرجعي هوائياً متناحياً معزوًال يف )iG(املطلق  الكسب املتناحي أو أ ) 

عندما يكون اهلوائي املرجعي ثنائي أقطاب نصف  )dG(نسبة إىل ثنائي أقطاب نصف موجي الكسب بال ب)
 الفراغ، حيتوي املستوي االستوائي اخلاص به على االجتاه املعطى؛ موجي معزوًال يف

عندما يكون اهلوائي املرجعي موصالً خطياً أقصر بكثري من  )vG(الكسب بالنسبة إىل هوائي رأسي قصري  ج)
 ول املوجة، ناظمياً على سطح مستٍو كامل اإليصالية حيتوي على االجتاه املعطى.ربع ط

كسبه بالنسبة إىل  هي جداء القدرة املقدمة إىل اهلوائي يف  :(.e.i.r.p)القدرة املشعة املكافئة املتناحية   161.1
 اجتاه معطى. )، يفمطلق كسب متناٍح أوهوائي متناٍح (

سبة كسبه بالن هي جداء القدرة املقدمة إىل اهلوائي يف  (يف اجتاه معطى): (.e.r.p)الة عّ القدرة املشعة الف  162.1
 اجتاه معطى. ، يفإىل ثنائي أقطاب نصف موجي

هي جداء القدرة املقدمة إىل   (يف اجتاه معطى): (.e.m.r.p)الة من هوائي رأسي قصري القدرة املشعة الفعّ   163.1
 اجتاه معطى. ، يف هوائي رأسي قصريكسبه بالنسبة إىل اهلوائي يف

الصفات  تظام يفبسبب عدم االن املوجات الراديويةهو أسلوب انتشار تنتثر فيه   :االنتثار الرتوبوسفريي  164.1
 هذه الصفات. الفيزيائية لغالف اجلو السفلي (الرتوبوسفري) واالنقطاعات يف

تأين غالف  ظام يفبسبب عدم االنت املوجات الراديوية تثر فيههو أسلوب انتشار تن  :االنتثار األيونوسفريي  165.1
 هذا التأين. التأين (األيونوسفري) واالنقطاعات يف
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 تقاسم الترددات  -  VIIالقسم 

واليت تكون  يةاتصاالت راديو نظام  يف هو األثر الذي ترتكه الطاقة غري املطلوبة على االستقبال  :التداخل  166.1
أنواع احلث، ويظهر هذا  أو اإلشعاعات أو عن جمموعة من هذه اإلرساالت أو عن حث، أو ،إشعاععن  أو ،إرسالنامجة عن 

 ملطلوبة.ا غياب هذه الطاقة غري يف ضياع معلومات كان ميكن استخراجها أو تشوه يف أو احنطاط جودة اإلرسال، يف األثر

والتقاسم الكمية، احملددة  التداخلفي مبعايري متوقع ي ملحوظ أو تداخلهو   :3التداخل املسموح به  167.1
 اتفاقات خاصة حتتسب هذه اللوائح إمكان حدوثها. أيضاً يف أو ITU-Rالتوصيات  يف هذه اللوائح أو يف

 دارتنيإ، مت االتفاق عليه بني مسموحاً بهيفوق التداخل املعرف بكونه  تداخلهو   :3التداخل املقبول  168.1
 أخرى. إلداراتب ضرراً أكثر دون أن يسب أو

 ،خدمات السالمةغريها من  أو خدمة مالحة راديويةيعرض للخطر اشتغال  تداخلهو   :التداخل الضار  169.1
 .(CS) شتغاهلامينع ا يقطعها قطعاً متكرراً، أو مستعملة وفقاً للوائح الراديو، أو خدمة اتصاالت راديويةحيط حطاً شديداً من  أو

هي القيمة الدنيا لنسبة اإلشارة املطلوبة إىل اإلشارة غري املطلوبة عند مدخل   :(.R.F)ية نسبة احلما  170.1
وبة عند ظروف معينة تسمح باحلصول على نوعية استقبال معينة لإلشارة املطل مستقبل. ويعرب عنها بالديسيبل عامة، وحتدد يف

 خمرج املستقبل.

تقاسم نفس نطاق ت مبحطة أرضيةاجة إىل التنسيق، هي منطقة حتيط أثناء تقرير وجود احل  :منطقة التنسيق  171.1
طات حمتتقاسم نفس نطاق الرتدد املوزع على االجتاهني مع  مبحطة إرسال أرضيةهي منطقة حتيط  ، أوحمطات لألرضالرتدد مع 

     (WRC-2000)اك حاجة إىل التنسيق.وبالتايل لن تكون هن،التداخل املسموح به ، وجيب أال يتم خارجها جتاوز سويةاستقبال أرضية

 .منطقة التنسيقهو خط حيدد   :كفاف التنسيق  172.1

طى انطالقًا من مست مع أثناء تقرير وجود احلاجة إىل التنسيق، هي املسافة املقيسة يف  :مسافة التنسيق  173.1
طاق الرتدد تتقاسم نفس ن حمطة إرسال أرضيةمن  املقيسة انطالقاً  ، أوحمطات لألرضتتقاسم نفس نطاق الرتدد مع  حمطة أرضية

ناك ، وبالتايل لن تكون هسوية التداخل املسموح بهوجيب أال يتم خارجها جتاوز ،حمطات استقبال أرضيةاملوزع على االجتاهني مع 
      (WRC-2000)حاجة إىل التنسيق.

قبال رة الضوضاء املنسوبة إىل خمرج هوائي االستهي درجة حرا  :درجة حرارة الضوضاء املكافئة لوصلة ساتلية  174.1
، باستبعاد ليةالوصلة السات، املقابلة لقدرة الضوضاء الراديوية اليت تولد الضوضاء الكلية امللحوظة عند خمرج للمحطة األرضية

 .ضتسببها أنظمة األر  أو ،أخرى سواتلتستخدم  وصالت ساتليةاليت تسببها  التداخالتالضوضاء النامجة عن 

  
                                                      

.داراتاإلرتدد بني إن املصطلحني "تداخل مسموح به" و"تداخل مقبول" يستعمالن أثناء تنسيق ختصيصات ال 1.168.1و 1.167.1  3
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د هي منطقة من سطح األرض يعد حمور التسدي  (حلزمة ساتل قابلة للتوجيه):الة منطقة التسديد الفعّ   175.1
 لكي يسدد إىل داخلها. قابلة للتوجيه حلزمة ساتل

 .وجيهقابلة للتواحدة  حزمة ساتلالة غري متالصقة تسدد إليها ميكن أن توجد عدة مناطق تسديد فعّ   

نتج هو غالف أكفة كسب اهلوائي الذي ي  (حلزمة ساتل قابلة للتوجيه):ال لكسب هوائي لفعّ الكفاف ا  176.1
 .الةمنطقة التسديد الفعّ على طول حدود  قابلة للتوجيه حلزمة ساتلعن حتريك حمور التسديد 

 مصطلحات تقنية تتعلق بالفضاء  -  VIIIالقسم 

، km 2106لى مسافات من األرض تساوي هو منطقة من الفضاء تقع ع  :الفضاء السحيق  177.1
 ذلك. تفوق أو

 األرضي. هي مركبة من صنع اإلنسان، معدة للذهاب إىل ما بعد اجلزء الرئيسي من اجلو  :املركبة الفضائية  178.1

ية حركته بشكل رئيسي قوة جاذب هو جسم يدور حول جسم آخر ذي كتلة راجحة، وتتحكم يف  :الساتل  179.1
 اآلخر بصورة دائمة. هذا اجلسم

 إرساهلا. لكي تعيد أو ،اتصاالت راديويةمعدة لكي ترسل إشارات  حمطةحيمل  ساتلهو   :الساتل النشيط  180.1

 .اتصاالت راديويةمعد لكي يعكس إشارات  ساتلهو   :الساتل العاكس  181.1

اث األحب خدمة يف أو يةاستكشاف األرض الساتلخدمة  هو أداة قياس تستعمل يف  :حمساس نشيط  182.1
 واستقباهلا. بإرسال موجات راديوية، وتسمح باحلصول على معلومات الفضائية

اث األحب خدمة يف أو خدمة استكشاف األرض الساتلية هو أداة قياس تستعمل يف  :حمساس منفعل  183.1
 طبيعية املصدر. موجات راديوية ، وتسمح باحلصول على معلومات باستقبالالفضائية

اء، الفض أي جسم آخر يف أو ساتلنظام مرجعي حمدد، مركز ثقل  هو املسار الذي يرمسه، يف  :املدار  184.1
 يكون خاضعاً بشكل رئيسي لقوى طبيعية وال سيما قوى الثقالة.

وي خط مع مست املدارهي الزاوية اليت يشكلها املستوي الذي حيوي   (لساتل أرضي):زاوية ميل املدار   185.1
عكس اجتاه عقارب الساعة، اعتبارًاً◌ من مستوي خط االستواء األرضي، عند  يف º180إىل  º0ستواء األرضي، مقيسة من اال

     (WRC-2000).للمدارالعقدة الصاعدة 
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 .مدارهة من نقطة متميز  يف لساتلمتعاقبني  مرورينهو الفاصل الزمين املنقضي بني   (لساتل):الدور   186.1

ارتفاع احلضيض فوق سطح مرجعي حمدد يؤخذ ممثالً  هو ارتفاع األوج أو  :احلضيض ع األوج أوارتفا   187.1
 لسطح األرض.

 ها.حمور  أرضي يكون دور دورته مساوياً لدور دوران األرض حول ساتلهو   :الساتل املتزامن مع األرض  188.1

قعاً الدائري املباشر وا مداره، يكون ألرضساتل متزامن مع اهو   :الساتل املستقر بالنسبة إىل األرض  189.1
لساتل املتزامن مع امستوي خط االستواء األرضي، وهو بالتايل ثابت بالنسبة إىل األرض، وقد ينسحب هذا املصطلح ليشمل  يف

      (WRC-03)الذي يبقى ثابتاً تقريباً بالنسبة إىل األرض. األرض

هو مدار ساتل متزامن مع األرض يقع مداره الدائري املباشر   األرض:مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل   190.1
 مستوي خط االستواء األرضي. يف

 ميكن تعديل تسديدها. ساتلهي حزمة هوائي   :حزمة ساتل قابلة للتوجيه  191.1
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 2املـادة 

 تسميات

 نطاقات التردد وأطوال الموجات  -  Iالقسم 

رتددات الراديوية تقسيماً فرعياً إىل تسعة نطاقات من الرتددات، يشار إليها بأعداد صحيحة يقسم طيف ال  1.2
 التالية: ، فالرتددات يعرب عنها بالوحدات(Hz)متتالية، طبقاً للجدول الوارد الحقاً. وملا كانت وحدة الرتدد هي اهلرتز 

 ، ضمناً؛kHz 3 000حىت  (kHz)كيلوهرتز  -

 ، ضمناً؛MHz 3 000وحىت  MHz 3وق ، ف(MHz)ميغاهرتز  -

 ، ضمناً.GHz 3 000وحىت  GHz 3، فوق (GHz)جيغاهرتز  -

احلاالت اليت يسبب فيها احرتام هذه القواعد  ، يف1املمكن االبتعاد بقدر معقول عن هذه القواعد منبيد أن   
      (WRC-15)ا. رتبطةملتعلقة بقوائم الرتددات واملسائل املاملسائل ا التبليغ عن الرتددات وتسجيلها، ويف صعوبات جدية، كما هي احلال يف

رقم 
 النطاق

الرموز 
 (باإلنكليزية)

مدى الترددات (الحد األصغر خارجاً، 
 الحد األكبر ضمنًا)

 التقسيم الفرعي 
 المتري المقابل

4 VLF  إىل  3منkHz 30 املوجات املرييامرتية 
5 LF  إىل  30منkHz 300 لومرتيةاملوجات الكي 
6 MF  إىل  300منkHz 3 000 املوجات اهلكتومرتية 
7 HF  إىل  3منMHz 30 املوجات الديكامرتية 
8 VHF  إىل  30منMHz 300 املوجات املرتية 
9 UHF  إىل  300منMHz 3 000 املوجات الديسيمرتية 

10 SHF  إىل  3منGHz 30 املوجات السنتمرتية 
11 EHF  إىل  30منGHz 300 ملوجات املليمرتيةا 
 املوجات الديسيمليمرتية GHz 3 000إىل  300من   12

 .10N Hz  3إىل  10N Hz  0,3رقم النطاق) من  = N) "Nميتد "النطاق   :1المالحظة 
 .)9(giga) (10جيغا  = G، )6(mega) (10ميغا  = M، )3(kilo) (10كيلو   = kالسوابق:   :2المالحظة 

خمتصرات،  رموز أو العالقات بني اإلدارات واالحتاد الدويل لالتصاالت تسميات أو ل يفجيب أال تستعم  2.2
 لإلشارة إىل نطاقات الرتددات. 1.2الرقم  غري ما هو وارد يف

  
                                                      

تطبيق لوائح الراديو الوحدات التالية: يف يستعمل مكتب االتصاالت الراديوية 1.1.2  1
 kHz  للرتددات اليت تصل إىلkHz 28  ضمناً  000
 MHz للرتددات اليت تزيد علىkHz 28 MHzوتصل إىل  000 10  ضمناً  500
 GHz للرتددات اليت تزيد علىMHz 10 500.
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 التواريخ والساعات  -  IIالقسم 

 .عالقة باالتصاالت الراديوية، مع التقومي الغريغوري جيب أن يتطابق كل تاريخ مستعمل يف  3.2

ي، ضمن املختصرة، فيجب التعبري عنه بشكل رقم تاريخ ما إىل الشهر، بالكتابة الكاملة أو إذا مل يشر يف  4.2
 تتابع معني من األرقام، ميثل كل رقمني منها، اليوم والشهر والسنة.

مستوي  عند ختاريهو ال، يكون هذا التاريخ (UTC)عالقة بالتوقيت العاملي املنسق  كلما استعمل تاريخ يف  5.2
     (WRC-15)الزوال األصلي. ويقابل مستوي الزوال األصلي خط الطول اجلغرايف الصفري من الدرجات.

أنشطة االتصاالت الراديوية الدولية،  كلما استعملت ساعة حمددة يف  (UTC)يطبق التوقيت العاملي املنسق   6.2
 UTC. ويستعمل املختصر (0000-2359)جمموعة من أربعة أرقام  ما مل ينص على خالف ذلك. وجيب أن تقدم الساعة على شكل

 كل اللغات. يف

 تسمية اإلرساالت  -  IIIالقسم 

 .1يل التذي تسمى اإلرساالت تبعاً لعرض نطاقها الالزم ولصنفها، ووفقاً للطريقة املشروحة يف  7.2
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 3املـادة 

 الخصائص التقنية للمحطات

احملطات، وتشغيل هذه األجهزة ومجيع إرساالت احملطات، جيب  ألجهزة املعدة لتستخدم يفإن اختيار ا  1.3
 أن تفي كلها بأحكام هذه اللوائح.

كما جيب أن يرتكز اختيار أجهزة اإلرسال واالستقبال والقياس، بالقدر املالئم لالعتبارات العملية، على   2.3
 خصوصاً. (ITU-R)طاع االتصاالت الراديوية أحدث التطورات التقنية، كما تبينها توصيات ق

ن جزء معني من طيف الرتددات، ينبغي أ يف عند تصميم معدات اإلرسال واالستقبال املعدة لتستخدم  3.3
اورة هلذا اجلزء من الط يف تراعى اخلصائص التقنية ملعدات اإلرسال واالستقبال اليت حيتمل أن تستخدم أجزاء  ويف يف،األجزاء ا

ى منه، شريطة أن تتخذ كل التدابري املسوغة من الناحيتني التقنية واالقتصادية لتخفيض سوية البث غري املطلوب الصادر عن أخر 
 هذه املعدات األخرية لإلرسال، وكذلك لتخفيض حساسية هذه املعدات األخرية لالستقبال جتاه التداخالت.

تخدم قدر اإلمكان، طرائق ملعاجلة اإلشارات تتيح أن يس حمطة ما أن تطبق، ينبغي للتجهيزات املشغلة يف  4.3
ذات الصلة. وتتضمن هذه الطرائق بعض تقنيات متديد  ITU-Rال ممكن، طبقًا للتوصيات طيف الرتددات أفضل استخدام فعّ 

 األنظمة اليت تشتغل بتشكيل االتساع. ي الوحيد يفالطيف خاصة، وال سيما استخدام تقنية النطاق اجلانب

ا واحملددة يف  5.3  .2التذييل  جيب أن تتقيد حمطات اإلرسال بتفاوتات الرتدد املسموح 

ا  6.3 للبث غري املطلوب  3 التذييل للقدرة يف جيب أن تتقيد حمطات اإلرسال بالسويات القصوى املسموح 
      (WRC-12)جمال البث اهلامشي. يف

اجيب أن تتقيد حمطات اإلرسال بالسويات ال  7.3 البث غري  للقدرة للبث خارج النطاق، أو قصوى املسموح 
دم وجود حالة ع اللوائح احلالية من أجل خدمات وأصناف بث معينة. ويف جمال البث خارج النطاق، واحملددة يف املطلوب يف

ا للقدرة من هذا القبيل، ينبغي حملطات اإلرسال أن تفي، قدر اإلمكان، ب اصة باحلد الشروط اخلسويات قصوى حمددة مسموح 
ذات وية توصيات قطاع االتصاالت الرادي واحملددة يف ،جمال البث خارج النطاق البث غري املطلوب يف من البث خارج النطاق أو

    (WRC-12)الصلة.

ا وعلى سوية البث غري   8.3 وينبغي، فوق ذلك، بذل كل جهد للحفاظ على تفاوتات الرتدد املسموح 
ا حالة التقنية وطبيعة اخلدمة املؤمنة.املطلوب عند أ  صغر قيم هلا تسمح 
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ل ممكن، اجيب أن تسمح عروض نطاقات اإلرساالت أيضًا بتأمني استخدام الطيف أفضل استخدام فعّ   9.3
ا حالة التقنية وطبيعة اخلدمة املؤمنة وهذا يعين أن من الواجب أن حيتفظ بعروض النطاقات يف ويشكل  .أصغر قيم هلا تسمح 

 دليًال لتحديد عرض النطاق الالزم. 1 التذييل

عندما تستخدم تقنيات متديد الطيف، جيب أن تستعمل أصغر كثافة طيفية للقدرة تتالءم واستخدام   10.3
 االً.الطيف استخداماً فعّ 

االً، خداماً فعّ تينبغي للمستقبالت اليت تستعملها خدمة ما، وعندما يكون ذلك ضرورياً الستخدام الطيف اس  11.3
ا ملرسالت هذه اخلدمة، مع مراعاة تأثري دوبلر عند اللزوم.  أن تتقيد، قدر اإلمكان، بتفاوتات الرتدد املسموح 

سيما  ينبغي أن تستعمل حمطات االستقبال جتهيزاً يتسم خبصائص تقنية مناسبة لصنف اإلرسال املعين، وال  12.3
 املتعلق بعروض نطاق اإلرساالت. 9.3ب الرقم أن تكون االنتقائية فيه مناسبة، حس

لتداخالت  يسمح هلذه املستقبالت بأن تتعرض ينبغي أن تكون خصائص تشغيل املستقبالت على حنو ال  13.3
 من مرسالت تقع على مسافة معقولة، وتشتغل طبقاً ألحكام هذه اللوائح.

ذه اللو   14.3 ائح، حبيث ختضع إرساالت احملطات التابعة تعمل اإلدارات جاهدة من أجل تأمني التقيد 
إذا لزم األمر. وجيب أن تتطابق التقنية املطبقة  16املادة  لسلطتها، لقياسات متواترة. وتستخدم هلذا العرض، الوسائل املعرفة يف

 توفرة.، وفقاً لإلمكانات العملية املITU-Rالقياس وفواصله الزمنية اليت جيب احرتامها، مع أحدث التوصيات  يف

كل احملطات. حيظر اإلرسال باملوجات املخمدة يف  15.3
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 4 ادةـامل

 تخصيص الترددات واستعمالها

تبذل الدول األعضاء جهدها لكي حتد من عدد الرتددات ومن الطيف املستعمل إىل احلد األدىن الذي   1.4
قنية الزمة تشغيالً مرضياً. وهلذا الغرض يكون عليها أن تسعى إىل تطبيق أحدث التطورات التغىن عنه لتأمني تشغيل اخلدمات ال ال

CS)بأسرع ما ميكن  195). 

هذه  تتعهد الدول األعضاء بأن تتقيد مبا ينص عليه جدول توزيع نطاقات الرتدد، وباألحكام األخرى يف  2.4
 األخرى. ب تداخالت ضارة للخدمات اليت تؤمنها حمطات البلداناللوائح، عند ختصيصها الرتددات للمحطات اليت قد تسب

ائم خاصية أساسية أخرى لتخصيص ق يف الرتدد أو كل تعديل يف جيب أن يتم كل ختصيص جديد، أو  3.4
)، بشكل حيول دون التسبب بتداخالت ضارة للخدمات اليت تؤمنها حمطات تستخدم ترددات خمصصة طبقاً 4 (انظر التذييل

السجل  هذه اللوائح واليت تكون خصائصها مسجلة يف هذا الفصل ولألحكام األخرى يف توزيع نطاقات الرتدد الوارد يف جلدول
 األساسي الدويل للرتددات.

جيب على إدارات الدول األعضاء أال ختصص حملطة ما أي تردد خيالف جدول توزيع نطاقات الرتدد الوارد   4.4
هذه اللوائح إال إذا حتقق الشرط الصريح الذي يقضي بأال تسبب تلك احملطة اليت  ام األخرى يفخيالف األحك هذا الفصل أو يف

تطالب حبماية  تستعمل مثل هذا التخصيص تداخًال ضارًا حملطة أخرى تعمل طبقًا ألحكام الدستور واالتفاقية وهذه اللوائح وأال
 من التداخالت الضارة اليت تسببها هذه احملطة األخرى.

جيب أن يبتعد الرتدد املخصص حملطة خدمة ما بعدًا كافيًا عن حدي النطاق املوزع هلذه اخلدمة، حىت   5.4
اورة، عندما يؤخذ باحلسبان نطاق الرتددات  ال يسبب هذا التخصيص تداخالت ضارة للخدمات اليت وزعت عليها النطاقات ا

 املخصص هلذه احملطة.

يوي كخدمة اتصاالت راديوية، ألغراض تسوية حاالت التداخالت الضارة. تعامل خدمة علم الفلك الراد  6.4
ا تستفيد جتاه إرساالت اخلدمات العاملة يف نطاقات أخرى، من درجة احلماية نفسها اليت تستفيد منها هذه اخلدمات  بيد أ

 بعضها من بعض.

يد رض الساتلية (املنفعلة)، تستفإن كًال من خدمة األحباث الفضائية (املنفعلة) وخدمة استكشاف األ  7.4
 نطاقات أخرى، من درجة احلماية نفسها اليت ألغراض تسوية حاالت التداخالت الضارة اليت تسببها خدمات أخرى عاملة يف

 تستفيد منها خمتلف هذه اخلدمات بعضها من بعض.

  

- 33 -



RR4-2 الفصـلII- الرتددات

فسها خدمات خمتلفة من الفئة ن أقاليم فرعية جماورة، على أقاليم أو عندما يوزع نطاق من الرتددات، يف  8.4
ن احلقوق. ومن مث، جيب أ )، تشغل هذه اخلدمات وفق املبدأ األساسي القائم على املساواة يف5من املادة  IIو I(انظر القسمني 

الفئة ن يسبب تداخالً ضاراً خلدمات م أحد األقاليم الفرعية تشغيالً ال أحد األقاليم أو تشغل حمطات كل خدمة من اخلدمات، يف
      (WRC-03)األقاليم الفرعية األخرى. األقاليم األخرى أو من فئة أعلى يف نفسها أو

حمطة أخرى تنجدها  ال جيوز ألي حكم من أحكام هذه اللوائح أن يشكل عائقًا أمام حمطة مستغيثة أو  9.4
غيثة وموقعها تباه والتعريف بوضع احملطة املستفيمنعهما من استخدام كل وسائل االتصاالت الراديوية املتوفرة لديهما جللب االن

 تأمينها. واحلصول على النجدة أو

جمال  تعرتف الدول األعضاء بأن الدور الذي تلعبه خدمة املالحة الراديوية وخدمات السالمة األخرى يف  10.4
االعتبار فيما  ن يؤخذ هذا العامل يفالسالمة، يتطلب ترتيبات خاصة حلمايتها من التداخالت الضارة، ومن مث فإن من الضروري أ

 يتعلق بتخصيص الرتددات واستخدامها.

MHzتعرتف الدول األعضاء بأن ترددات النطاقات احملصورة بني   11.4 MHzو 5 هي من بني الرتددات  30
عي إىل احتجاز هذه ساليت حيتمل أن تنتشر إىل مسافة بعيدة، وهي ذات فائدة خاصة لالتصاالت بعيدة املدى، وهي متفقة على ال

ة املدى، متوسط االتصاالت قصرية املدى أو النطاقات هلذا النوع من االتصاالت. أما إذا استعملت ترددات هذه النطاقات يف
 فيجب أن تتم اإلرساالت بأصغر قدرة الزمة.

ة ختفيض بغيتوصى اإلدارات بأن تستعمل، حيثما ميكنها ذلك عملياً، أية وسيلة اتصال أخرى ممكنة،   12.4
، حىت تتأمن الوقاية من التداخالت الضارة فيما بني االتصاالت MHz 30و MHz 5النطاقات احملصورة بني  احلاجة إىل الرتددات يف

 املدى. بعيدة

إذا وجدت إحدى اإلدارات نفسها أمام ظروف حتتم عليها أن تطبق طرائق العمل االستثنائية املعددة فيما   13.4
السجل  أن تلجأ إىل هذه الطرائق، بشرط صريح هو أن تبقى خصائص احملطات مطابقة للخصائص املدرجة يف بعد، فيجوز هلا

 األساسي الدويل للرتددات:

ا العادية ب جيوز حملطة من اخلدمة الثابتة أو أ )  14.4 اجتاه حملطة أرضية من اخلدمة الثابتة الساتلية أن تبث على ترددا
 ؛31.5إىل  28.5األرقام من  الشروط احملددة يف حمطات متنقلة، وذلك ضمن

، أن تتصل مبحطات ثابتة من اخلدمة 31.5إىل  28.5األرقام من  جيوز حملطة برية، ضمن الشروط احملددة يف ب) 15.4
 مبحطات برية أخرى من الفئة نفسها. مبحطات أرضية من اخلدمة الثابتة الساتلية، أو الثابتة، أو

15A.4 (SUP - WRC-12) 

دد سالمة احلياة البشرية أو بيد أنه جيوز حملطة برية، يف  16.4 تتصل  طائرة، أن سالمة سفينة أو الظروف اليت 
 مبحطات برية من فئة أخرى. مبحطات ثابتة أو
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ة اتلية، حملطللخدمة الثابتة الس نطاق موزع للخدمة الثابتة، أو جيوز ألي إدارة أن ختصص أي تردد خيتار يف  17.4
 عدة نقاط ثابتة حمددة، شريطة أال تكون هذه اإلرساالت مرخص هلا باإلرسال من جانب واحد، من نقطة ثابتة حمددة، حنو نقطة أو

 معدة ليستقبلها عموم اجلمهور مباشرة.

حيق ألي حمطة متنقلة يفي إرساهلا بتفاوت الرتدد املسموح به واملطلوب من احملطة الساحلية اليت تتصل   18.4
ا، أن ترسل على الرتدد نفسه الذي ترسل عليه احملطة الساحلية، شريطة أن تكون هذه األخرية قد طلبت منها هذا اإلرسال، 

 تتعرض احملطات األخرى ألي تداخل ضار. وأال

ات النطاق يف ، يرخص حملطات الطائرات باستخدام ترددات51و 31املادتني  يف يف حاالت معينة مشار إليها  19.4
      (WRC-07)).73.51وزعة للخدمة املتنقلة البحرية لغرض االتصال مبحطات تلك اخلدمة (انظر الرقم امل

الطائرات أن تستخدم ترددات النطاقات املوزعة للخدمة املتنقلة البحرية  يرخص للمحطات األرضية يف  20.4
 ات من هذه اخلدمة.الساتلية لكي تتصل بالشبكات العمومية الربقية واهلاتفية، بواسطة حمط

اتلية أن تتصل اخلدمة املتنقلة الربية الس حاالت استثنائية للمحطات األرضية املتنقلة الربية يف ميكن يف  21.4
طات طبقًا ألحكام هذه الظروف يتم تشغيل احمل مبحطات اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية واخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان. ويف

ذه اخلدمات، ويكون خاضعاً التفاق بني اإلدارات املعنية، ومراعياً للرقم لوائح الرادي  .10.4و املتعلقة 

السالمة  الطوارئ أو اإلنذار أو حيظر أي إرسال حيتمل أن ينتج تداخالت ضارة باتصاالت االستغاثة أو  22.4
من محاية مناسبة  وائح هلذا الغرض. وينبغي أن تستفيداليت جترى على الرتددات الدولية لالستغاثة والطوارئ اليت عينتها هذه الل

 ترددات االستغاثة اإلضافية املتوفرة على أساس جغرايف يقل عن األساس العاملي.

 منها على النطاقات احملددة هلا صراحة أو تقتصر اإلرساالت إىل حمطات املنصات عالية االرتفاع  23.4
     (WRC-12).5 املادة يف

دمة الفضاء السحيق أن تستعمل أيضًا توزيعات خ نظمة األحباث الفضائية املزمع تشغيلها يفميكن أل 24.4
األحباث الفضائية (الفضاء السحيق) بنفس حالة هذه التوزيعات عندما تكون املركبة الفضائية قريبة من األرض، على سبيل املثال 

 (WRC-15)      .رض والعودة إىل األرضاملدار والطريان بالقرب من األ عند اإلطالق وبدء الدوران يف
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 5املـادة 

 توزيع نطاقات التردد
 مقدمة

حيثما  18.1إىل  16.1األرقام من  يف ، حتمل املعىن املعرف"ختصيص"و "تعيني"و "توزيع"إن املصطلحات   1.5
 هو مبني أدناه: كما  الست االحتادلغات عمل  يف مجيع وثائق االحتاد، مع ما يقابلها من ترمجة يف استخدمت

تقسيم نطاقات 
 بالروسية بالصينية باإلسبانية باإلنكليزية بالفرنسية بالعربية التردد على:

 توزيع اخلدمات
(يوزع)

Attribution
(attribuer)

Allocation
(to allocate)

nóAtribuci
(atribuir)

распределение
(распределять)

املناطق 
البلدان أو

 تعيني 
عني)(ي

Allotissement
(allotir)

Allotment
(to allot)

nóAdjudicaci
(adjudicar)

выделение
(выделять)

 ختصيصاحملطات
(خيصص)

Assignation
(assigner)

Assignment
(to assign)

nóAsignaci
(asignar)

присвоение
(присваивать)

 األقاليم والمناطق  -  Iالقسم 

خريطة العامل الواردة  يف من حيث توزيع نطاقات الرتدد، كما هو مبني 1قسيم العامل إىل ثالثة أقاليممت ت  2.5
 :9.5إىل  3.5األرقام من  ويف أدناه،

 
                                                      

 ”R“ هذه اللوائح ودون أن يكون احلرف يف (باللغة األجنبية) ”regional“و ”region“جتدر اإلشارة إىل أن استخدام الكلمتني  2.51.  1
ما يف هذه النصوص ألغراض توزيع نطاقات الرتدد. يف تذهبان أبداً إىل األقاليم الثالثة املعرفة ال أوهلما تاجياً يعين أ
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ABC

REGION 1

REGION 2

REGION 3 REGION 3

20.5إىل  16.5األرقام من  يف إن اجلزء املظلل يقابل املنطقة املدارية املعرفة

1اإلقليم 
2اإلقليم 

3اإلقليم  3اإلقليم 
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) أدناه Cو Bو Aشرقًا (انظر تعريف اخلطوط  Aاملنطقة اليت حيدها اخلط  1يشمل اإلقليم   :1اإلقليم   3.5
غرباً، باستثناء أراضي مجهورية إيران اإلسالمية احملصورة بني هذين احلدين. كما يشمل كامل أراضي أرمينيا وأذربيجان  B واخلط

واالحتاد الروسي وجورجيا وكازاخستان ومنغوليا وأوزبكستان وقريغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وأوكرانيا ومنطقة مشال 
 .Cو A صورة بني اخلطنياالحتاد الروسي احمل

 غرباً. Cشرقاً واخلط  Bاملنطقة اليت حيدها اخلط  2يشمل اإلقليم   :2اإلقليم   4.5

غرباً، باستثناء أراضي أرمينيا  Aشرقًا واخلط  Cاملنطقة اليت حيدها اخلط  3يشمل اإلقليم   :3اإلقليم   5.5
انيا يا وأوزبكستان وقريغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وأوكر وأذربيجان واالحتاد الروسي وجورجيا وكازاخستان ومنغول

 ومنطقة مشال االحتاد الروسي. كما يشمل اجلزء من أراضي مجهورية إيران اإلسالمية الواقع خارج هذه احلدود.

 كما يلي:  Cو Bو Aتُعرف اخلطوط   6.5

شرق غرينتش حىت  40°زوال (دائرة الطول) من القطب الشمايل ويتبع خط ال Aينطلق اخلط   :Aاخلط   7.5
شرقاً مع مدار السرطان، وأخرياً  60°مشاالً، مث قوس الدائرة الكربى حىت نقطة تقاطع دائرة الطول  40°خط التوازي (دائرة العرض) 

 شرقاً حىت القطب اجلنويب. 60°دائرة الطول 

غرب غرينتش حىت تقاطعها مع  10°الطول من القطب الشمايل ويتبع دائرة  Bينطلق اخلط   :Bاخلط   8.5
غرباً وخط التوازي (دائرة العرض)  50°مشاالً، مث قوس الدائرة الكربى حىت نقطة تقاطع خط الزوال (دائرة الطول)  72°دائرة العرض 

وباً، وأخريًا دائرة جن 10°غربًا ودائرة العرض  20°مشاًال، مث من جديد، قوس الدائرة الكربى حىت نقطة تقاطع دائرة الطول  °40
 غرباً حىت القطب اجلنويب. 20°الطول 

من القطب الشمايل ويتبع قوس الدائرة الكربى حىت نقطة تقاطع دائرة العرض  Cينطلق اخلط   :Cاخلط   9.5
تش مع دائرة شرق غرين 165°مشاًال مع احلد الدويل ملضيق برينغ، مث قوس الدائرة الكربى حىت نقطة تقاطع دائرة الطول  30' °65

مشاالً، مث يسري مع دائرة  10°غربًا ودائرة العرض  170°مشاالً، مث قوس الدائرة الكربى حىت نقطة تقاطع دائرة الطول  50°العرض 
 غرباً حىت القطب اجلنويب. 120°غرباً، ويتبع أخرياً دائرة الطول  120°مشاالً حىت تقاطعها مع دائرة الطول  10°العرض 

 تطبيق هذه اللوائح، يشري مصطلح "املنطقة اإلذاعية اإلفريقية" إىل:ألغراض   10.5

جنوباً  40°البلدان واألراضي وجمموعات األراضي األفريقية الواقعة بني دائريت العرض  وأجزاءالبلدان  أ )  11.5
 مشاالً؛ 30°و
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جنوباً وقوس الدائرة الكربى  40°ئرة العرض شرق غرينتش والواقعة بني دا 60°جزر احمليط اهلندي غرب دائرة الطول  ب) 12.5
ما هي   مشاًال للثانية؛ 15°شرقاً و 60°مشاالً لألوىل و 30' 11°شرقاً و 45°الذي يصل النقطتني اللتني إحداثيا

من هذه اللوائح، والواقعة بني دائريت  8.5الرقم  يف املعرف Bجزر احمليط األطلسي إىل الشرق من اخلط  ج) 13.5
 مشاالً. 30°جنوباً و 40°العرض 

شرق  40°، وشرقًا بدائرة الطول 1تتعني حدود "املنطقة اإلذاعية األوروبية" غربًا باحلدود الغربية لإلقليم   14.5
مشاًال حبيث تشمل اجلزء الشمايل من اململكة العربية السعودية وجزء البلدان املشاطئة للبحر  30°غرينتش، وجنوبًا بدائرة العرض 

املتوسط داخل احلدود املذكورة. وتشمل املنطقة اإلذاعية األوروبية فوق ذلك أرمينيا وأذربيجان وجورجيا واجلزء من أراضي  األبيض
      (WRC-07)العراق واألردن واجلمهورية العربية السورية وتركيا وأوكرانيا الذي يقع خارج احلدود املذكورة أعاله.

مشاالً، ومن نقطة تقاطعه مع  72°رية" من الشمال خط يسري مع دائرة العرض حيد "املنطقة األوروبية البح  15.5
غرباً حىت تقاطعه مع  5°غرباً، مث يسري مع دائرة الطول هذه  5°شرق غرينتش إىل نقطة تقاطعه مع دائرة الطول  55°دائرة الطول 
غرباً. وحيدها من الغرب  32° تقاطعه مع دائرة الطول مشاًال حىت 67°مشاًال، وأخرياً يسري مع دائرة العرض هذه  67°دائرة العرض 

 30°مشاالً. وحيدها من اجلنوب خط يسري مع دائرة العرض  30°غرباً حىت تقاطعه مع دائرة العرض  32°خط يسري مع دائرة الطول 
اً حىت تقاطعه مع دائرة العرض شرق 43°شرقاً. وحيدها من الشرق خط يسري مع دائرة الطول  43°مشاالً حىت تقاطعه مع دائرة الطول 

شرقاً، وأخريًا يسري مع دائرة الطول هذه  55° مشاًال حىت تقاطعه مع دائرة الطول 60°مشاًال، مث يسري مع دائرة العرض هذه  °60
 مشاالً. 72°شرقاً حىت تقاطعه مع دائرة العرض  °55

 كما يلي:  )2.5الرقم  يف تعرف "املنطقة املدارية" (انظر اخلريطة 1)  16.5

 ، هي كل املنطقة احملصورة بني مداري السرطان واجلدي؛2يف اإلقليم  ) أ  17.5

 جنوباً، ويضاف إليها: 35°مشاالً و 30°، هي كل املنطقة احملصورة بني دائريت العرض 3و 1يف اإلقليمني  ب) 18.5

19.5  (i  مشاالً  30°وبني دائريت العرض  شرق غرينتش 80°شرقًا و 40°املنطقة احملصورة بني دائريت الطول
 مشاالً؛ 40°و

20.5  (ii  مشاالً. 30°جزء من ليبيا مشال دائرة العرض 

مشاالً باتفاقات خاصة تعقد بني البلدان  33°، قد متتد املنطقة املدارية حىت دائرة العرض 2يف اإلقليم  2)  21.5
 ).6هذا اإلقليم (انظر املادة  يف املعنية

نفس اإلقليم. يف أكثر أو الفرعي هو منطقة تتكون من بلديناإلقليم   22.5
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 فئات الخدمات والتوزيعات  -  IIالقسم 

اخلدمات األولية والثانوية 23.5

من هذه املادة على أنه  IVالقسم  يف أحد أحواز اجلدول الوارد يف عندما يشار إىل نطاق ترددات 1)  24.5
 إقليم معني، جيرى سرد هذه اخلدمات حسب الرتتيب التايل: يف أو العامل أمجع يف موزع على عدة خدمات

 ) وتسمى هذه اخلدمات باخلدمات "األولية"؛ثابتة اخلدمات اليت يطبع امسها "حبروف كبرية" (مثل: ) أ  25.5

وية" ناخلدمات اليت يطبع امسها "باحلروف العادية" (مثل: متنقلة)، وتسمى هذه اخلدمات باخلدمات "الثا ب) 26.5
 ).31.5إىل  28.5األرقام من  (انظر

 لطريان).ما عدا املتنقلة ل متنقلةينبغي أن تطبع املالحظات التكميلية باحلروف العادية (مثل:  2)  27.5

 إن حمطات خدمة ثانوية: 3)  28.5

ص هلا صقد خت أو جيب أال تسبب تداخًال ضارًا حملطات خدمة أولية، سبق أن خصصت هلا ترددات، ) أ  29.5
 ترددات مستقبًال؛

ال جيوز هلا أن تطالب باحلماية من التداخالت الضارة اليت تسببها حمطات خدمة أولية سبق أن خصصت  ب) 30.5
 قد ختصص هلا ترددات مستقبًال؛ أو هلا ترددات،

خدمة  اتحمط أو حيق هلا أن تطالب باحلماية من التداخالت الضارة اليت تسببها حمطات هذه اخلدمة ج) 31.5
 (خدمات) ثانوية أخرى قد ختصص هلا ترددات مستقبالً.

حاشية من حواشي اجلدول على أنه خمصص خلدمة "على أساس ثانوي"  عندما يشار إىل نطاق يف 4)  32.5
 ).31.5إىل  28.5بلد معني، تكون هذه اخلدمة خدمة ثانوية (انظر األرقام من  يف منطقة أصغر مساحة من مساحة إقليم ما، أو يف

حاشية من حواشي اجلدول على أنه خمصص خلدمة "على أساس أويل"  عندما يشار إىل نطاق يف 5)  33.5
 لبلد فقط.هذا ا يف هذه املنطقة أو بلد معني، تكون هذه اخلدمة خدمة أولية يف يف منطقة أصغر مساحة من مساحة إقليم ما، أو يف
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 التوزيعات اإلضافية 34.5

أصغر  منطقة حاشية من حواشي اجلدول على أنه "يوزع أيضاً" خلدمة يف شار إىل نطاق يفعندما ي 1)  35.5
هذا البلد  يف وهذه املنطقة أ بلد معني يكون هذا التوزيع "إضافياً" أي يكون توزيعاً يضاف يف يف مساحة من مساحة إقليم ما أو

 ).36.5اجلدول (انظر الرقم  اخلدمات املبينة يف إىل اخلدمة أو

على اخلدمات املعنية، باستثناء قصر  تتضمن احلاشية أي قيود مفروضة على اخلدمة أو عندما ال 2)  36.5
يل مع حمطات حقوق التشغ اخلدمات تعمل على أساس التساوي يف بلد معني، فإن حمطات هذه اخلدمة أو تشغيلها على منطقة أو

 اجلدول. اخلدمات األولية األخرى املبينة يف اخلدمة أو

، يشار إىل بلد معني عندما تفرض قيود على توزيع إضايف فضًال عن قصر تشغيله على منطقة أو 3)  37.5
 حاشية من حواشي اجلدول. ذلك يف

 التوزيعات البديلة 38.5

منطقة  يف أكثر أو حاشية من حواشي اجلدول على أنه "موزع" على خدمة يف عندما يشار إىل نطاق 1)  39.5
هذا البلد  أو طقةهذه املن يف بلد معني، يكون هذا التوزيع توزيعًا "بديًال" أي أنه توزيع يف أو مساحة إقليم ماأصغر مساحة من 

 ).40.5اجلدول (انظر الرقم  يف حيل حمل التوزيع املشار إليه

صر قاخلدمات املعنية، باستثناء  أو تتضمن احلاشية أي قيود مفروضة على حمطات اخلدمة ال عندما 2)  40.5
لتشغيل مع حقوق ا يف اخلدمات تعمل على أساس املساواة أو بلد معني، فإن حمطات هذه اخلدمة أو تشغيلها على منطقة معينة

 بلدان أخرى. أو مناطق يف اجلدول واليت وزع عليها النطاق يف حمطات اخلدمات األولية املبينة

ع بديل، عالوة على قصر تشغيلها على عندما تفرض قيود على حمطات خدمة تكون موضع توزي 3)  41.5
 احلاشية. يف بلد معني، يشار إىل ذلك أو منطقة

 أحكام خمتلفة 42.5

ددات نطاق تر  يف خدمة ما جيوز تشغيلها يف حمطات أو عندما تشري هذه اللوائح إىل أن خدمة ما 1)  43.5
ب أال دمة نفسها، فهذا يعين أيضاً أن هذه اخلدمة اليت جياخل يف حملطة أخرى أو تسبب تداخالً ضاراً خلدمة أخرى معني شريطة أال

 احملطة األخرى وأ جيوز هلا أن تطالب باحلماية من التداخالت الضارة اليت تسببها هذه اخلدمة األخرى ال تسبب تداخالت ضارة
     (WRC-2000)اخلدمة نفسها. يف

43A.5  1  طاق ن يف خدمة ما جيوز تشغيلها يف حمطات أو عندما تشري هذه اللوائح إىل أن خدمة ما )اً مكرر
جيوز  ال اخلدمة نفسها، فهذا يعين أن اخلدمة اليت يف من حمطة أخرى أو تطالب باحلماية من خدمة أخرى ترددات معني شريطة أال

      (WRC-2000)ا.فسهاخلدمة ن يف للمحطة األخرى أو تسبب تداخًالً◌ ضارًاً◌ للخدمة األخرى هلا أن تطالب باحلماية جيب عليها أال
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يت تستخدم يشمل األنظمة ال ال من هذه املادة، IVالقسم  يف إن مصطلح "خدمة ثابتة" أينما ورد 2)  44.5
 حاشية بالنص. يف يونوسفريي، ما مل يشر إىل غري ذلكاالنتشار باالنتثار األ

 غري مستعمل.  45.5

 وصف جدول توزيع نطاقات التردد  -  IIIالقسم 

من هذه املادة ثالثة أعمدة، يقابل كل منها أحد األقاليم  IVالقسم  يف تتضمن رأسية اجلدول الوارد 1)  46.5
اثنني من األعمدة الثالثة، يكون هذا التوزيع  أو ). وعندما حيتل توزيع معني إما عرض اجلدول كامًال، وإما واحداً 2.5(انظر الرقم 

 إما عاملياً وإما إقليمياً على التوايل.

 اجلدول. يف الزاوية العليا اليمىن من كل جزء معين يف إن نطاق الرتدد الذي يعنيه كل توزيع هو مبني 2)  47.5

 مت إدراج اخلدمات حسب الرتتيب اهلجائي ألمسائها باللغة الفرنسية، داخل كل من الفئتني احملددتني 3)  48.5
 ية نسبية داخل كل فئة.. وال يبني هذا الرتتيب أي أولو 26.5و 25.5الرقمني  يف

يل اجلدول، يكون هذا التوزيع مقصورًا على نوع التشغ يف عندما ترد إضافة بني قوسني بعد توزيع 4)  49.5
 املبني بني القوسني.

خدمات يوزع عليها النطاق  أو أسفل حوز من اجلدول حتت اسم خدمة يف إن األرقام اليت قد ترد 5)  50.5
      (WRC-2000)إىل مجيع التوزيعات املعنية. أو مة تستفيد من التوزيعهي مراجع إىل أكثر من خد

تنطبق  إن األرقام اليت قد ترد إىل يسار اسم اخلدمة هي مراجع إىل احلواشي الواردة أسفل الصفحة وال 6)  51.5
 على هذه اخلدمة. إال

 بغية اختصار النص.احلواشي  يف بعض احلاالت تبسيط أمساء البلدان الواردة يف مت 7)  52.5
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 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 )1.2 الرقم(انظر 

kHz 110-8,3 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
 (غري موزعة)8,3أقل من 

 54.5   53.5 
 54A.5   54B.5   54C.5   األرصاد الجوية مساعدات 9-8,3

 54A.5   جويةمساعدات األرصاد ال11,3-9
مالحة راديوية 

  مالحة راديوية 14-11,3
 ثابتة19,95-14

   57.5متنقلة بحرية 
 56.5 55.5

(kHz 20) ترددات معيارية وإشارات توقيت20,05-19,95
ثابتة70-20,05

 57.5   متنقلة بحرية 
 58.5   56.5 

72-70 
    60.5مالحة راديوية

90-70 
ثابتة

57.5   ةمتنقلة بحري
60.5   مالحة راديوية بحرية
حتديد راديوي للموقع

72-70 
60.5   مالحة راديوية

ثابتة
57.5  متنقلة حبرية 

59.5
84-72 
ثابتة

57.5 متنقلة بحرية
60.5 مالحة راديوية

56.5

84-72
ثابتة

57.5   متنقلة بحرية
60.5   مالحة راديوية

86-84 
  60.5 مالحة راديوية

86-84
60.5 مالحة راديوية

ثابتة
57.5متنقلة حبرية 

59.5
90-86 
ثابتة

57.5 متنقلة بحرية
مالحة راديوية

90-86 
ثابتة

   57.5 متنقلة بحرية
  60.5 مالحة راديوية

56.561.5
62.5  مالحة راديوية110-90

ثابتة 
 64.5
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kHzاستخدام ترددات أقل من  ترخص على اإلدارات اليت 53.5 ا 8,3 تسبب تداخالت ضارة خبدمات وزعت عليها  ال أن تتحقق من أ
kHzالنطاقات اليت تفوق  8,3.     (WRC-12)

kHzحتث اإلدارات اليت جتري أحباثاً علمية باستخدام ترددات أقل من  54.5  على إخطار اإلدارات األخرى اليت ميكن أن تكون معنية 8,3
      (WRC-12)بذلك حبيث تستفيد هذه األحباث من كل احلماية املمكنة من أي تداخالت ضارة.

54A.5  لنطاق الرتدديقتصر استعمال خدمة مساعدات األرصاد اجلوية kHz ، kHz 11,3-9 النطاق ويف على االستعمال املنفعل. 11,3-8,3
ا قبل ل املقدمةباحلماية من حمطات خدمة املالحة الراديوية  تطالب خدمة مساعدات األرصاد اجلوية أالحمطات جيب على   .2013يناير  1تبليغ املكتب 
دث نسخة بعد هذا التاريخ، ينبغي تطبيق أح املبلغةالتقاسم بني حمطات خدمة مساعدات األرصاد اجلوية وحمطات خدمة املالحة الراديوية وبالنسبة إىل

ITU-Rللتوصية  RS.1881.(WRC-12)     
54B.5 يوزع نطاق الرتدد توزيع إضايف :kHz اجلزائر واململكة العربية السعودية والبحرين ومصر واإلمارات العربية املتحدة  أيضًا يف 9-8,3

املالحة الراديوية  ةدمخل والعراق والكويت ولبنان واملغرب وقطر واجلمهورية العربية السورية والسودان وتونس ومجهورية إيران اإلسالمية االحتاد الروسيو 
       (WRC-15)أويل. املتنقلة على أساسواخلدمة الثابتة اخلدمة و 

54C.5 يوزع نطاق الرتددتوزيع إضايف : kHz 9-8,3  ًى أساس عل واخلدمة املتنقلة البحرية دمة املالحة الراديوية البحريةخلالصني  يف أيضا
      (WRC-12).أويل

سي البلدان التالية: أرمينيا واالحتاد الرو  أيضاً خلدمة املالحة الراديوية على أساس أويل يف kHz 14-17لرتدد ايوزع نطاق   :توزيع إضايف 55.5
      (WRC-15)وجورجيا وقريغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان.

kHzجيوز حملطات اخلدمات اليت وزع عليها النطاقان  56.5 19,95 kHzو 14 70 kHz، وكذلك النطاقان 20,05 kHzو 84-72 90 86 
kHzيستخدم الرتددان س، أن ترسل ترددات معيارية وإشارات توقيت. وجيب محاية هذه احملطات من التداخل الضار. و 1 اإلقليم يف kHzو 25 50 

     (WRC-12).تركمانستانو أرمينيا وأذربيجان وبيالروس واالحتاد الروسي وجورجيا وكازاخستان وقريغيزستان وطاجيكستان  هلذا الغرض وبنفس الشروط يف

kHzإن استعمال اخلدمة املتنقلة البحرية للنطاقات  57.5 kHzو 19,95-14 kHzو 70-20,05 kHz(وللنطاقني  90-70  kHzو 84-72
صورة ، بJ7B أو J2Bفقط). وترخص اإلرساالت من الصنفني  F1Bو A1A) يقتصر على حمطات اإلبراق الراديوي الساحلية (1اإلقليم  يف 90-86

 النطاقات. هذه يف F1B أو A1Aاستثنائية، شريطة أال يتجاوز عرض النطاق الالزم العرض الذي يقابل عادة صنفي اإلرسال 
اد البلدان التالية: أرمينيا وأذربيجان واالحت أيضاً خلدمة املالحة الراديوية على أساس أويل يف kHz 67-70يوزع النطاق   :توزيع إضايف 58.5

      (WRC-2000)رجيا وكازاخستان وقريغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان.الروسي وجو 
kHzيوزع النطاقان   :فئة خدمة خمتلفة 59.5 kHzو 72-70 على اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة البحرية، على أساس أويل، (انظر  86-84
     (WRC-2000)بنغالديش وباكستان. ) يف33.5 الرقم

kHz) و1 اإلقليم يف kHz 90-70 )kHz 86-70النطاقني  م أنظمة املالحة الراديوية النبضية يفجيوز استخدا 60.5 130-110  
)kHz 130-112 النطاقات. ) شريطة أال تسبب تداخًال ضاراً للخدمات األخرى اليت وزعت عليها هذه1اإلقليم  يف 

kHzداخل النطاقني  2اإلقليم  رية يفال جيوز إنشاء وتشغيل حمطات خلدمة املالحة الراديوية البح 61.5 kHzو 90-70 130-110 
ا اليت تعمل وفق هذا اجلدول. غري أنه جيب على حمطات اخلدمات الثابتة ،21.9الرقم باالتفاق، مبوجب  إال واملتنقلة  مع اإلدارات اليت قد تتأثر خدما

 تفاقات.اال خدمة املالحة الراديوية البحرية املنشأة مبوجب مثل هذه البحرية والتحديد الراديوي للموقع أال تسبب تداخًال ضاراً حملطات
kHzخدمة املالحة الراديوية داخل النطاق  حتث اإلدارات اليت تشغل حمطات يف 62.5 على تنسيق اخلصائص التقنية والتشغيلية  110-90

 للمحطات حبيث جتتنب التداخالت الضارة باخلدمات اليت تؤمنها هذه احملطات.
63.5 (SUP - WRC-97)  
النطاقات املوزعة  حملطات اخلدمة الثابتة يف F3C أو F1Cو A3Cو A2Cو F1B أو A1Aترخص فقط اإلرساالت من األصناف  64.5

 kHz 110النطاقات املوزعة هلذه اخلدمة بني  ) وحملطات اخلدمة املتنقلة البحرية يف1اإلقليم  يف kHz 160 )kHz 148,5و kHz 90هلذه اخلدمة بني 
 kHz 160-110النطاق  يف J7B أو J2B). وترخص أيضًا، بصفة استثنائية، اإلرساالت من الصنف 1اإلقليم  يف kHz 160 )kHz 148,5و
)kHz 148,5 حملطات اخلدمة املتنقلة البحرية.1اإلقليم  يف (
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kHz 255-110 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
112-110

 ابتةث
 متنقلة بحرية
مالحة راديوية

130-110 
ثابتة

متنقلة بحرية
 60.5 مالحة راديوية بحرية 

112-110 
ثابتة

متنقلة بحرية
60.5  مالحة راديوية

64.5حتديد راديوي للموقع64.5
115-112 

60.5  مالحة راديوية
117,6-112 

60.5  مالحة راديوية
117,6-115

60.5  مالحة راديوية
ثابتة

متنقلة حبرية

ثابتة
متنقلة حبرية

66.5 64.565.5 64.5
126-117,6 

ثابتة
متنقلة بحرية
60.5  مالحة راديوية

64.5

126-117,6 
ثابتة

متنقلة بحرية
60.5  مالحة راديوية

64.5
129-126 

60.5  مالحة راديوية
129-126 

60.5  مالحة راديوية
ثابتة

متنقلة حبرية
65.5 64.5

130-129 
 ثابتة

متنقلة بحرية
60.5  مالحة راديوية

130-129 
ثابتة

متنقلة بحرية
60.5  مالحة راديوية

64.564.5  61.564.5
135,7-130 

 ثابتة
 متنقلة بحرية

 
67.5 64.5

135,7-130 
ثابتة

 بحرية متنقلة
 

64.5

135,7-130 
ثابتة

متنقلة بحرية
راديويةمالحة 

64.5 
137,8-135,7 

 ثابتة
 متنقلة بحرية

67A.5  هواة
 

67B.5 67.5 64.5 

137,8-135,7 
ثابتة

 متنقلة بحرية
67A.5  هواة

 
64.5 

137,8-135,7
ثابتة

بحرية متنقلة
 راديوية مالحة
67A.5هواة  
64.5   67B.5

148,5-137,8
 ثابتة

 متنقلة بحرية
67.5 64.5

160-137,8
 ثابتة

حريةبمتنقلة 

160-137,8 
ثابتة

بحرية متنقلة
 راديوية مالحة

255-148,5 64.5 64.5
 160-190إذاعية

 ثابتة
190-160 

ثابتة
مالحة راديوية للطريان

200-190 
مالحة راديوية للطيران

70.5 69.5 68.5
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kHzيوزع النطاقان   :فئة خدمة خمتلفة 65.5 kHzو 117,6-112 ني الثابتة واملتنقلة البحرية، على أساس أويل، على اخلدمت 129-126
    (WRC-2000)بنغالديش. ) يف33.5الرقم  (انظر

)، 33.5 أملانيا على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة البحرية على أساس أويل (انظر الرقم يف kHz 117,6-115يوزع النطاق   :فئة خدمة خمتلفة 66.5
 ).32.5اس ثانوي (انظر الرقم وعلى خدمة املالحة الراديوية على أس

زستان البلدان التالية: منغوليا وقريغي يف أيضاً خلدمة املالحة الراديوية على أساس ثانوي kHz 130-148,5يوزع النطاق   :توزيع إضايف 67.5
 (WRC-07)حقوق التشغيل. يف وتركمانستان. وتشغل هذه اخلدمة داخل هذه البلدان وفيما بينها على أساس املساواة

67A.5 النطاق  يف ال تتجاوز حمطات خدمة اهلواة اليت تستعمل تردداتkHz املتناحية  املكافئة حدًا أقصى للقدرة املشعة 137,8-135,7
(e.i.r.p.)  قدرهW 1 67.5 الرقم يف البلدان املدرجة يف وال تسبب تداخالً ضاراً مبحطات خدمة املالحة الراديوية العاملة.(WRC-07)     

67B.5  يقتصر استعمال النطاقkHz ة ولبنان واجلمهورية العربية السوري والعراقاجلزائر ومصر ومجهورية إيران اإلسالمية  يف 137,8-135,7
ورة أعاله البلدان املذك ُتستعمل خدمة اهلواة يف . وجيب أالالبحريةوتونس على اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة وجنوب السودان والسودان 

    (WRC-12)ذلك. ، وينبغي للبلدان اليت ترخص هذا االستعمال مراعاةkHz 137,8-135,7 النطاق يف

kHzالرتدد يوزع نطاق   :توزيع بديل 68.5 الكونغو  الكونغو ومجهوريةمجهورية البلدان التالية:  للخدمة الثابتة على أساس أويل يف 200-160
       (WRC-15)الدميقراطية وجنوب إفريقيا.

kHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 69.5  الصومال أيضاً خلدمة املالحة الراديوية للطريان على أساس أويل. يف 255-200

kHzيوزع النطاق   :توزيع بديل 70.5 ا البلدان التالية: أنغوال وبوتسوان يف خلدمة املالحة الراديوية للطريان على أساس أويل 283,5-200
إفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو وإثيوبيا وكينيا وليسوتو ومدغشقر ومالوي وموزامبيق وناميبيا ونيجرييا وعمان ومجهورية الكونغو وبوروندي ومجهورية 

     (WRC-12)انيا وتشاد وزامبيا وزميبابوي.تنزالدميقراطية ومجهورية جنوب إفريقيا وسوازيالند و
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kHz 415-200 
 اتالتوزيع على الخدم

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
275-200 

مالحة راديوية للطيران
متنقلة للطريان

285-200 
مالحة راديوية للطيران

متنقلة للطريان
283,5-255 

إذاعية
مالحة راديوية للطيران

71.5 70.5
285-275 

مالحة راديوية للطيران
متنقلة للطريان

 اديوية)(منارات ر  مالحة راديوية حبرية
315-283,5 

 مالحة راديوية للطيران
 مالحة راديوية بحرية

73.5   (منارات راديوية)
74.5 

315-285 
مالحة راديوية للطيران
73.5)   (منارات راديوية مالحة راديوية بحرية

325-315 
مالحة راديوية للطيران

مالحة راديوية حبرية
73.5  (منارات راديوية)

325-315 
مالحة راديوية بحرية

73.5  (منارات راديوية)
مالحة راديوية للطريان

325-315 
مالحة راديوية للطيران
مالحة راديوية بحرية

73.5(منارات راديوية) 
75.5

405-325 
مالحة راديوية للطيران

335-325 
مالحة راديوية للطيران

متنقلة للطريان
مالحة راديوية حبرية

وية)(منارات رادي

405-325 
مالحة راديوية للطيران

متنقلة للطريان

405-335 
 مالحة راديوية للطيران

متنقلة للطريان
415-405 

76.5  مالحة راديوية
415-405 

 76.5  مالحة راديوية 
للطريانمتنقلة  

 تونس على أساس أويل. للخدمة اإلذاعية يف kHz 283,5-255يوزع النطاق   :توزيع بديل 71.5

72.5 (SUP - WRC-12)  

kHzخدمة املالحة الراديوية البحرية استعمال النطاق  جيوز يف 73.5 325-285 )kHz ) إلرسال معلومات مالحية 1 اإلقليم يف 325-283,5
(WRC-97)حة الراديوية.املالخدمة  تداخالت ضارة حملطات املنارات الراديوية املشغلة يف إضافية باستخدام تقنيات النطاق الضيق، شريطة عدم التسبب يف
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خلدمة املالحة الراديوية البحرية (غري املنارات الراديوية)، على  1اإلقليم  يف kHz 285,7-285,3يوزع نطاق الرتددات   :توزيع إضايف 74.5
 أساس أويل.

kHzيوزع النطاق   :فئة خدمة خمتلفة 75.5  أرمينيا وأذربيجان وبيالروس على أساس أويل يف خلدمة املالحة الراديوية البحرية 325-315
طة إجراء التشاور املناطق الرومانية املطلة على البحر األسود، شري واالحتاد الروسي وجورجيا ومولدوفا وقريغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا ويف

 (WRC-07)ريان.للط طيق حملطات جديدة للمالحة الراديوية البحرية أومنطقة حبر البل بني اإلدارات املعنية قبل ختصيص ترددات هذا النطاق يف

خدمة املالحة الراديوية البحرية. وجيب على خدمات املالحة الراديوية  للتحديد الراديوي لزوايا االجتاه يف kHz 410ُيستعمل الرتدد  76.5
kHzالنطاق  رة خبدمة التحديد الراديوي لزوايا االجتاه يفأال تسبب تداخالت ضا kHz 415-405األخرى اليت وزع عليها النطاق  413,5-406,5.
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kHz 495-415 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
435-415 

 79.5 متنقلة بحرية
مالحة راديوية للطيران

472-415 
 79.5 متنقلة بحرية  
 80.5  77.5مالحة راديوية للطريان   

472-435 
 79.5 متنقلة بحرية

77.5 مالحة راديوية للطريان
82.5  82.5 78.5 

479-472 
79.5  متنقلة بحرية

 80A.5هواة  
 77.5  80.5 مالحة راديوية للطريان

82.5   80B.5
495 479 

79A.5 متنقلة بحرية 79.5 
77.5 مالحة راديوية للطريان

495 479 
79A.5 لة بحريةمتنق   79.5 
80.5  77.5  مالحة راديوية للطريان  

82.5  82.5

kHz نطاق الرتدديوزع   :فئة خدمة خمتلفة 77.5 495 ا البلدان التالية: أسرتالي يف خلدمة املالحة الراديوية للطريان على أساس أويل 415
إيران اإلسالمية واليابان وباكستان وبابوا غينيا اجلديدة  واهلند ومجهوريةومجهورية كوريا  3اإلقليم  يف والصني والتجمعات الفرنسية فيما وراء البحار

kHz، ويوزع نطاق الرتدد النكا وسري روس البلدان التالية: أرمينيا وأذربيجان وبيال يف على خدمة املالحة الراديوية للطريان على أساس أويل 495-435
ع اخلطوات العملية تلك البلدان أن تتخذ مجي يف املذكورة أعالهاإلدارات مجيع وعلى . قريغيزستانو  فيا وأوزبكستانواالحتاد الروسي وكازاخستان والت

kHzالرتدد  نطاق  يف تتسبب حمطات املالحة الراديوية للطريان العاملة ال الالزمة حىت 495  لإلرساالتتداخل الستقبال احملطات الساحلية  يف 435
     (WRC-12).على أساس عاملي حمددة حملطات السفنلى ترددات من حمطات السفن ع

ة كوبا والواليات املتحد خلدمة املالحة الراديوية للطريان هو على أساس أويل، يف kHz 435-415إن توزيع النطاق   :فئة خدمة خمتلفة 78.5
 األمريكية واملكسيك.

kHzإن استعمال اخلدمة املتنقلة البحرية للنطاقني  79.5 kHzو 495-415 526,5-505 )kHz ) مقصور على 2 اإلقليم يف 510-505
 اإلبراق الراديوي.

79A.5 اخلدمة  يف عندما تعتزم اإلدارات إنشاء حمطات ساحليةNAVTEX  على الرتدداتkHz kHzو 490 kHzو 518 4 فهي  209,5
339(انظر القرار  (IMO)لدولية حتث بشدة على أن تنسق خصائص التشغيل طبقاً إلجراءات املنظمة البحرية ا (Rev.WRC-07)(.(WRC-07)      

تستعمل  اجتاهية اليت ال مقصور على املنارات الال 2 اإلقليم يف kHz 495-435إن استخدام خدمة املالحة الراديوية للطريان للنطاق  80.5
 اإلرسال الصويت.

80A.5  تتجاوز القدرة املشعة املكافئة املتناحية جيب أال(e.i.r.p.) لرتدداتخدمة اهلواة املستعملة  العاملة يف للمحطات 
kHz النطاق يف 479 W القيمة 472 Wوجيوز لإلدارات زيادة هذا احلد إىل  .1 أجزاء من أراضيها تبعد أكثر  يف (القدرة املشعة املكافئة املتناحية) 5
km من حدة والبحرين وبيالروس والصني وجزر القمر وجيبويت ومصر واإلمارات العربية املت عن حدود اجلزائر واململكة العربية السعودية وأذربيجان 800

قطر واجلمهورية و  واالحتاد الروسي ومجهورية إيران اإلسالمية والعراق واألردن وكازاخستان والكويت ولبنان وليبيا واملغرب وموريتانيا وعمان وأوزبكستان
حطات مبتداخل ضار  يف خدمة اهلواةتتسبب  أالجيب نطاق الرتدد هذا،  ويف .لسودان وتونس وأوكرانيا واليمنالعربية السورية وقرغيزستان والصومال وا

     (WRC-12)وأال تطالب باحلماية منها. خدمة املالحة الراديوية للطريان

  

- 49 -



RR5-14 الفصـلII- الرتددات

80B.5  يقتصر استخدام نطاق الرتددkHz جزر القمر و  وبيالروس والصني والبحرين يجانأذربو  اجلزائر واململكة العربية السعودية يف 479-472
وقطر  أوزبكستانو  والعراق واألردن وكازاخستان والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا وعمان واالحتاد الروسي وجيبويت ومصر واإلمارات العربية املتحدة

تستخدم  وجيب أال ة املتنقلة البحرية وخدمة املالحة الراديوية للطريان.اخلدم على واجلمهورية العربية السورية وقرغيزستان والصومال والسودان وتونس واليمن
 (WRC-12)     .ترخص هذا االستعمال مراعاة ذلكنطاق الرتدد هذا، وينبغي للبلدان اليت  يف البلدان املشار إليها أعاله يف خدمة اهلواة

81.5 (SUP - WRC-2000)  

kHzيقتصر استعمال الرتدد  82.5 دمة املتنقلة البحرية على إرسال احملطات الساحلية إلنذارات املالحة واألرصاد اجلوية اخل يف 490
kHzوللمعلومات العاجلة املرسلة إىل السفن بواسطة اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة. وترد شروط استعمال الرتدد  . 52و 31املادتني  يف 490

kHz دالرتد نطاق وُيطلب من اإلدارات عند استعماهلا 495 ل ينتج أي تداخ خلدمة املالحة الراديوية للطريان أن تتخذ ما يلزم حبيث ال 415
kHzضار بالرتدد  kHzوعند استخدام النطاق  .490 ألغراض خدمة اهلواة، جيب على اإلدارات أن تضمن عدم حدوث أي تداخل  479-472
kHzضار بالرتدد  490.(WRC-12)    
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kHz 1 800-495 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
 متنقلة بحرية505-495

526,5-505 
79.5 متنقلة بحرية

84.5 79A.5 
مالحة راديوية للطيران

510-505 
79.5  متنقلة بحرية

526,5-505 
79.5 متنقلة بحرية

84.5 79A.5 
مالحة راديوية للطيران

متنقلة للطريان
نقلة بريةمت

525-510 
 79A.5  84.5 بحرية متنقلة

مالحة راديوية للطيران

   
 535-525  

1 606,5-526,5 
إذاعية

86.5  إذاعية
مالحة راديوية للطيران

535-526,5 
إذاعية
متنقلة
88.5

1 605-535 
إذاعية

1 606,5-535 
إذاعية

87A.5  87.51 625-1 605 
1 625-1 606,5 

بتةثا
90.5  متنقلة بحرية
متنقلة برية

 606,5 1-800 89.51  إذاعية
ثابتة

متنقلة
تحديد راديوي للموقع

مالحة راديوية
92.590.5

1 635-1 625 
تحديد راديوي للموقع

93.5

1 705-1 625
 ثابتة

متنقلة
89.5  إذاعية

حتديد راديوي للموقع
1 800-1 635 

ثابتة
90.5  متنقلة بحرية
متنقلة برية

90.5
1 800-1 705 

ثابتة
متنقلة

تحديد راديوي للموقع
91.5مالحة راديوية للطيران92.5  96.5

82A.5 (SUP - WRC-12)  

82B.5 (SUP - WRC-12)  

83.5 (SUP - WRC-07)  

kHzترد شروط استعمال اخلدمة املتنقلة البحرية للرتدد  84.5      (WRC-07).52و 31املادتني  يف 518
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RR5-16 الفصـلII- الرتددات

 غري مستعمل. 85.5

kHzوضمن النطاق  2اإلقليم  إن قدرة املوجة احلاملة حملطات اإلذاعة، يف 86.5 kW، جيب أال تتجاوز 535-525 Wأثناء النهار و 1 250 
 أثناء الليل.

kHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 87.5 وتو البلدان التالية: أنغوال وبوتسوانا وليس أيضاً للخدمة املتنقلة، على أساس ثانوي، يف 535-526,5
     (WRC-12)وسوازيالند.والنيجر ومالوي وموزامبيق وناميبيا 

87A.5 يوزع النطاق   :توزيع إضايفkHz 1 أوزبكستان خلدمة املالحة الراديوية على أساس أويل. وخيضع هذا  أيضًا يف 606,5-526,5
، كما يقتصر هذا االستعمال على املنارات الراديوية املقامة على األرض واملشغلة 21.9املعنية مبوجب الرقم  االستعمال للحصول على موافقة اإلدارات

اية عمرها النافع. 1997أكتوبر  27اعتباراً من       (WRC-97)إىل 

 ، على أساس ثانوي.الصني، أيضاً خلدمة املالحة الراديوية للطريان يف kHz 535-526,5يوزع النطاق   :توزيع إضايف 88.5

kHz 1خيضع استعمال النطاق  89.5 705-1 ، للخطة اليت وضعها املؤمتر اإلداري 2اإلقليم  من جانب حمطات اخلدمة اإلذاعية يف 605
 ).1988 ،اإلقليمي للراديو (ريو دي جانريو

kHzالنطاق  إن دراسة ختصيصات الرتدد حملطات اخلدمتني الثابتة واملتنقلة يف  1 705-1 ، جيب أن تأخذ بعني االعتبار التعيينات 625
 ).1988 ،اخلطة اليت وضعها املؤمتر اإلداري اإلقليمي للراديو (ريو دي جانريو الواردة يف

kHzيف النطاق  90.5 1 705-1 معنية، جيب أن تقتصر منطقة اخلدمة  2اإلقليم  احلاالت اليت تكون فيها حمطة إذاعة يف ، ويف605
 على املنطقة اليت يوفرها انتشار املوجة األرضية. 1اإلقليم  لة البحرية يفللمحطات املتنق

kHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 91.5 1 705-1      (WRC-97)النكا. الفلبني وسري أيضاً للخدمة اإلذاعية على أساس ثانوي يف 606,5

kHzاقات النط أنظمة االستدالل الراديوي يف 1تستخدم بعض بلدان اإلقليم  92.5 1 625-1 kHzو 606,5 1 800-1 635 
kHzو 2 160-1 kHzو 850 2 300-2 kHzو 194 2 850-2 kHzو 502 3 800-3 .  21.9، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب أحكام الرقم 500

Wكما أن متوسط القدرة املشعة هلذه احملطات جيب أال يتجاوز  50. 

kHzد توزع نطاقات الرتد  :توزيع إضايف 93.5 1 635-1 kHzو 625 1 810-1 kHzو 800 2 170-2 أرمينيا وأذربيجان  أيضًا يف 160
كيا وطاجيكستان ا وبيالروس واالحتاد الروسي وجورجيا وهنغاريا وكازاخستان والتفيا وليتوانيا ومنغوليا ونيجرييا وأوزبكستان وبولندا وقريغيزستان وسلوف

 (WRC-15).21.9 متني الثابتة واملتنقلة الربية على أساس أويل، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب أحكام الرقموتشاد وتركمانستان وأوكرانيا على اخلد

 غري مستعملني. 95.5و 94.5

kHzجيوز لإلدارات أن توزع حىت  96.5 kHz الرتدد ينطاقَ  خلدمة اهلواة التابعة هلا يف 200 1 800-1 kHzو 715 2 000-1 ان البلد يف 850
وأيسلندا وإسرائيل  أيرلنداو  والدامنارك وإستونيا واالحتاد الروسي وفنلندا وجورجيا وهنغارياوكرواتيا  التالية: أملانيا وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيالروس

مهورية التشيكية واململكة املتحدة كيا واجلوكازاخستان والتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ومالطة ومولدوفا والنرويج وأوزبكستان وبولندا وقريغيزستان وسلوفا 
هذين على ي الرتدد نطاقَ  والسويد وسويسرا وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا. وعلى هذه اإلدارات، مع ذلك، عند قيامها بتوزيع هذه الرتددات يف

اورة، حىت متنع التداخالت الضارة باخلدمتني ال خدمتها للهواة، أن تتخذ ما قد يلزم من تدابري مناسبة، بعد التشاور مع إدارات البلدان ثابتة واملتنقلة ا
       W 10.(WRC-15) يتجاوز للبلدان األخرى بسبب خدمة اهلواة التابعة هلا كما أن متوسط قدرة أي حمطة هواة جيب أال
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 RR5-17الرتددات -IIالفصـل

kHz 2 194-1 800 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
1 810-1 800 

تحديد راديوي للموقع
93.5

1 850-1 800 
هواة

2 000-1 800 
هواة
 ثابتة

باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة
مالحة راديوية

حتديد راديوي للموقع

1 850-1 810 
هواة

100.5  99.5  98.5 
2 000-1 850 

ثابتة
باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

2 000-1 850 
هواة
ثابتة

ستثناء املتنقلة للطريانبا متنقلة
تحديد راديوي للموقع

مالحة راديوية
103.5  96.5  92.5102.597.5

2 025-2 000 
ثابتة

 باستثناء املتنقلة  متنقلة
(R)للطريان 

103.5  92.5

2 065-2 000 
ثابتة 
متنقلة 

2 045-2 025 
 ثابتة

 باستثناء املتنقلة  متنقلة
(R)للطريان 

104.5  جويةمساعدات أرصاد 
103.5  92.5

2 160-2 045 
ثابتة

متنقلة بحرية
متنقلة برية

2 107-2 065 
105.5  متنقلة بحرية

106.5
92.5 2 170-2 107 

ثابتة
 متنقلة

2 170-2 160 
تحديد راديوي للموقع

107.5  93.5
متنقلة بحرية170 173,5-2 2

ونداء) (استغاثة متنقلة173,5 190,5-2 2
111.5 110.5 109.5 108.5

متنقلة بحرية190,5 194-2 2

kHzعلى  (Loran)، يعمل النظام املالحي طويل املدى 3يف اإلقليم  97.5 1 kHzعلى  أو 850 1 ، ويكون النطاقان املشغوالن 950
kHzو kHz 1 875-1 825 مها 1 975-1 kHzوزع عليها النطاق على التوايل. وميكن للخدمات األخرى امل 925 2 000-1 أن تستخدم أي  800

.kHz 1 950على  أو kHz 1 850تداخل ضار للنظام املالحي طويل املدى الذي يعمل على  يف تردد داخل هذا النطاق، شرط أال تتسبب

  

- 53 -



RR5-18 الفصـلII- الرتددات

kHzالرتدد يوزع نطاق   :توزيع بديل 98.5 1 830-1 ساس أويل اخلدمة املتنقلة للطريان، على أ على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، باستثناء 810
حتاد الروسي وجورجيا الالبلدان التالية: أرمينيا وأذربيجان وبيالروس وبلجيكا والكامريون ومجهورية الكونغو والدامنارك ومصر وإريرتيا وإسبانيا وإثيوبيا وا يف

       (WRC-15)يا.لسورية وقريغيزستان والصومال وطاجيكستان وتونس وتركمانستان وتركواليونان وإيطاليا وكازاخستان ولبنان وليتوانيا واجلمهورية العربية ا
kHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 99.5 1 830-1 أيضًا على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، على أساس  810
     (WRC-12)وأوزبكستان وسلوفاكيا ورومانيا وسلوفينيا وتشاد وتوغو.وليبيا  والعراقوالنمسا  البلدان التالية: اململكة العربية السعودية يف أويل

kHzجيوز ترخيص استخدام النطاق  ، ال1يف اإلقليم  100.5 1 830-1 جزء منها مشال دائرة  البلدان الواقع كاملها أو خلدمة اهلواة يف 810
بغية حتديد التدابري الواجب اختاذها لتجنب التداخالت الضارة  99.5و 98.5الرقمني  دان املشار إليها يفمشاالً، إال بعد التشاور مع البل 40°العرض 

 .99.5و 98.5 بني حمطات اهلواة وحمطات اخلدمات األخرى املشغلة وفقاً للرقمني
101.5 (SUP - WRC-12) 
kHzالرتدد يوزع نطاق   :توزيع بديل 102.5 2 000-1 د الثابتة واملتنقلة، باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، وخدميت التحدي على اخلدمتني 850

       (WRC-15)البلدان التالية: بوليفيا وشيلي وباراغواي وبريو. الراديوي للموقع واملالحة الراديوية، على أساس أويل يف
عند ختصيص الرتددات حملطات اخلدمتني الثابتة  1اإلقليم  يف على اإلدارات أن تراعي االحتياجات اخلاصة باخلدمة املتنقلة البحرية، 103.5
kHzالنطاقات  يف واملتنقلة 2 045-1 kHzو 850 2 498-2 kHzو 194 2 625-2 kHzو 502 2 850-2 650. 
kHzيقتصر استخدام خدمة مساعدات األرصاد اجلوية للنطاق  104.5 2 045-2 بدراسة على حمطات العوامات اخلاصة  1 اإلقليم يف 025

 احمليطات.
 النطاق  ، باستثناء غرينالند، ستكون احملطات الساحلية وحمطات السفن اليت تستخدم املهاتفة الراديوية يف2يف اإلقليم  105.5

kHz 2 107-2 065  مقصورة على إرساالت الصنفJ3E تتجاوز  وبقدرة ذروة الkW kHz. ويفضل استخدام الرتددات احلاملة اآلتية: 1 2 065,0 
kHzو 2 kHzو 079,0 2 kHzو 082,5 2 kHzو 086,0 2 kHzو 093,0 2 kHzو 096,5 2 kHzو 100,0 2 األرجنتني وأوروغواي  . ويف103,5

kHzيستخدم الرتددان احلامالن  2 kHzو 068,5 2 kHz 2هلذا الغرض أيضاً، بينما تستخدم الرتددات الواقعة ضمن النطاق  075,5 075,5-2 072  
 .165.52 الرقم ص عليه يفكما هو منصو 

حملطات اخلدمة الثابتة اليت جتري االتصاالت داخل احلدود الوطنية فقط أن تستخدم الرتددات احملصورة  3و 2اإلقليمني  جيوز يف 106.5
kHzو kHz 2 065 بني 2 . W 50 ه احملطاتة هذيتجاوز متوسط قدر  تداخل ضار باخلدمة املتنقلة البحرية وجيب أال ، شريطة أال يتسبب ذلك يف107

 وعند التبليغ عن هذه الرتددات، ينبغي اسرتعاء عناية املكتب إىل هذه األحكام.
kHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 107.5 2 170-2 ، على (R) أيضًا على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان 160

توسط قدرة احملطات والصومال وسوازيالند. وجيب أال يتجاوز م وليبيا والعراقلكة العربية السعودية وإريرتيا وإثيوبيا البلدان التالية: املم أساس أويل يف
Wهاتني اخلدمتني  يف 50.(WRC-12) 

kHzالرتدد احلامل  108.5 2 املهاتفة الراديوية. وحتدد شروط استخدام النطاق  يف هو تردد دويل لالستغاثة والنداء 182
kHz 2 190,5-2 (WRC-07).52و 31املادتني  يف 173,5     

kHzإن الرتددات  109.5 2 kHzو 187,5 4 kHzو 207,5 6 kHzو 312 8 kHzو 414,5 12 kHzو 577 16 هي ترددات دولية  804,5
 .31 املادة يف النداء االنتقائي الرقمي. وحتدد شروط استخدام تلك الرتددات يف لالستغاثة

kHzلرتددات إن ا 110.5 2 kHzو 174,5 4 kHzو 177,5 6 kHzو 268 8 kHzو 376,5 12 kHzو 520 16 هي ترددات دولية  695
 .31 املادة اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة. وحتدد شروط استخدام تلك الرتددات يف لالستغاثة يف

kHzاستخدام الرتددات احلاملة  جيوز 111.5 2 kHzو 182 3 kHzو 023 5 kHzو 680 8 MHzوالرتددات  364 121,5 
MHzو MHzو 156,525 MHzو 156,8 ا، وفقًا لإلجراءات املعاملأهولةأيضًا لعمليات البحث واإلنقاذ املتعلقة باملركبات الفضائية  243  مول 
 .31 املادة يف خدمات االتصاالت الراديوية لألرض. وترد شروط استخدام الرتددات يف

kHzعلى الرتددات  وينطبق الشيء نفسه  10 kHzو 003 14 kHzو 993 19 كل من هذه احلاالت أن يكون  يف ، ولكن جيب993
kHzنطاق  يف البث حمصوراً      (WRC-07)حول الرتدد. 3±
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 RR5-19الرتددات -IIالفصـل

kHz 3 230-2 194 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
2 300-2 194 

 ثابتة
 باستثناء املتنقلة  متنقلة

(R)لطريان ل

2 300-2 194 
ثابتة

متنقلة

112.5 103.5 92.5112.5
2 498-2 300 

ثابتة
 باستثناء املتنقلة  متنقلة

 (R)للطريان 
113.5 إذاعية
103.5

2 495-2 300 
ثابتة

متنقلة
113.5  إذاعية

2 501-2 495 
kHz 2) ترددات معيارية وإشارات توقيت 500) 

2 501-2 498 
 ترددات معيارية 
 وإشارات توقيت

(kHz 2 500) 

 

ترددات معيارية وإشارات توقيت501 502-2 2
أحباث فضائية

2 625-2 502 
ثابتة

 باستثناء املتنقلة  متنقلة
(R)للطريان 

114.5  103.5 92.5

2 505-2 502 
ترددات معيارية وإشارات توقيت

2 850-2 505 
ثابتة

 متنقلة
2 650-2 625 
متنقلة بحرية

مالحة راديوية بحرية
92.5

2 850-2 650 
ثابتة

 باستثناء املتنقلة  متنقلة
(R)للطريان 

103.5 92.5
(R) متنقلة للطيران850 025-2 3

115.5  111.5
(OR) متنقلة للطيران025 155-3 3
ثابتة155 200-3 3

(R)باستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة
117.5 116.5

ثابتة200 230-3 3
(R)باستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة

113.5إذاعية 
116.5
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RR5-20 الفصـلII- الرتددات

kHz يوزع النطاق  :توزيع بديل 112.5 2 300-2  على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، على أساس أويل 194
    (WRC-12)النكا. البلدان التالية: الدامنارك وسري يف

kHzفيما يتعلق بشروط استخدام النطاقات  113.5 2 495-2 300 )kHz 2 kHz) و1اإلقليم  يف 498 3 400-3 kHzو 200 4 995-4 750 
kHzو 5 060-5  .10.23إىل  3.23ومن  21.5و 20.5إىل  16.5للخدمة اإلذاعية، انظر األرقام من  005

kHzيوزع النطاق   :توزيع بديل 114.5 2 625-2  على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، على أساس أويل 502
     (WRC-12).والعراق الدامناركالبلدان التالية:  يف

 (املرجعيني) نيعمليات حبث وإنقاذ منسقة أن تستخدم الرتددين احلامل يف جيوز كذلك حملطات اخلدمة املتنقلة البحرية اليت تشارك 115.5
kHz 3 kHzو 023 5  (WRC-07).31، وفقاً للمادة 680

kHzحتث اإلدارات على الرتخيص باستخدام النطاق  116.5 3 195-3 لتوفري قناة مشرتكة على أساس عاملي، ألجهزة التقومي السمعي  155
kHzالنطاقات احملصورة بني  إضافية يفالالسلكية ضعيفة القدرة. وجيوز لإلدارات أن ختصص لنفس هذه األجهزة قنوات  3 kHzو 155 3 ملواجهة  400

 احلاجات احمللية.

kHzوجتدر اإلشارة إىل أن الرتددات احملصورة بني   3 kHzو 000 4 تناسب أجهزة التقومي السمعي املعدة للتشغيل على مسافات  000
 جمال احلث. قصرية يف

kHzيوزع النطاق   :توزيع بديل 117.5 3 200-3  على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، على أساس أويل 155
    (WRC-12)النكا وتوغو. البلدان التالية: كوت ديفوار والدامنارك ومصر وليبرييا وسري يف
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 RR5-21الرتددات -IIالفصـل

kHz 5 003-3 230 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
ثابتة230 400-3 3

باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة 
113.5  إذاعية 
 118.5  116.5

(R) متنقلة للطيران400 500-3 3
3 800-3 500 

 هواة
ثابتة

باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

3 750-3 500 
هواة

119.5 

3 900-3 500 
هواة 
ثابتة

متنقلة
92.54 000-3 750 

3 900-3 800 
ثابتة

(OR)متنقلة للطيران 
متنقلة برية

 هواة 
ثابتة

(R)باستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة

3 950-3 900 
(OR)متنقلة للطيران 

123.5

3 950-3 900 
متنقلة للطيران

إذاعية
4 000-3 950 

ثابتة
إذاعية

4 000-3 950 
ثابتة

إذاعية
125.5  122.5126.5

ابتةث000 063-4 4
127.5 متنقلة بحرية 
 126.5

132.5 متنقلة بحرية063 438-4 4 131.5 130.5 110.5 109.5 79A.5
 128.5 

4 488-4 438 
 ثابتة

 (R)باستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة
132A.5 للموقع حتديد راديوي

4 488-4 438 
 ثابتة

 (R)باستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة
132A.5 تحديد راديوي للموقع

4 488-4 438 
 ثابتة

 (R)باستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة
132A.5 للموقع حتديد راديوي

132B.5   
4 650-4 488 

ثابتة 
(R)باستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

4 650-4 488 
ثابتة

(R)باستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة
(R)طيران متنقلة لل650 700-4 4
(OR)متنقلة للطيران 700 750-4 4
4 850-4 750 

ثابتة
(OR)متنقلة للطيران 

متنقلة برية
113.5  إذاعية

4 850-4 750 
ثابتة

(R)باستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة
113.5إذاعية 

4 850-4 750 
ثابتة

113.5إذاعية 
متنقلة برية

ثابتة850 995-4 4
متنقلة برية 
113.5  إذاعية 

kHz 5) ترددات معيارية وإشارات توقيت995 003-4 5 000)
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kHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 118.5 3 400-3 البلدان التالية:  أيضًا خلدمة التحديد الراديوي للموقع، على أساس ثانوي، يف 230
    (WRC-03)الواليات املتحدة واملكسيك وبريو وأوروغواي.

kHzالرتدد يوزع نطاق   :يع إضايفتوز  119.5 3 750-3        (WRC-15)بريو. أيضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل يف 500

120.5 (SUP - WRC-2000)  

 غري مستعمل. 121.5

kHzالرتدد يوزع نطاق   :توزيع بديل 122.5 4 000-3 ساس دمة املتنقلة للطريان، على أعلى اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، باستثناء اخل 750
       (WRC-15)البلدان التالية: بوليفيا وشيلي وإكوادور وباراغواي وبريو. أويل، يف

البلدان التالية: بوتسوانا وليسوتو ومالوي  يف على اخلدمة اإلذاعية على أساس أويل kHz 3 950-3 900يوزع النطاق   :توزيع إضايف 123.5
 .21.9 أحكام الرقم مبوجبومجهورية جنوب إفريقيا وسوازيالند وزامبيا وزميبابوي، شريطة احلصول على املوافقة وموزامبيق وناميبيا 

124.5 (SUP - WRC-2000)  

kHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 125.5 4 000-3 ات تتجاوز قدرة احملط غرينالند أيضاً للخدمة اإلذاعية على أساس أويل. وجيب أال يف 950
kWهذا النطاق القيمة الالزمة لتأمني خدمة وطنية، وعلى أي حال، جيب أال تتجاوز هذه القدرة  اعية املشغلة يفاإلذ 5. 

kHzجيوز حملطات اخلدمات اليت وزع عليها النطاق  126.5 4 005-3  ، أن ترسل ترددات معيارية وإشارات توقيت.3اإلقليم  ، يف995

kHzيقتصر استخدام النطاق  127.5 4 063-4 ة الراديوي اخلدمة املتنقلة البحرية على حمطات السفن املستخدمة للمهاتفة يف 000
 ).17والتذييل  20.52 الرقم (انظر

Wتتجاوز  ال جيوز بصفة استثنائية، حملطات اخلدمة الثابتة ذات القدرة املتوسطة اليت 128.5 واليت جتري االتصاالت داخل حدود البلد  50
kHzط، أن تستخدم ترددات النطاقني الذي توجد فيه فق 4 123-4 kHzو 063 4 438-4 تسبب تداخًال ضارًا باخلدمة املتنقلة  شريطة أال 130

kWتتجاوز  ال البحرية. وباإلضافة إىل ذلك ميكن تشغيل حمطات اخلدمة الثابتة ذات القدرة املتوسطة اليت kHzالنطاقات  يف 1 4 123-4 063 
kHzو 4 133-4 kHzو 130 4 438-4 البلدان التالية: أفغانستان واألرجنتني وأرمينيا وأذربيجان وبيالروس وبوتسوانا وبوركينا فاصو ومجهورية  يف ،408

ركمانستان وأوكرانيا، وقريغيزستان وطاجيكستان وتشاد وتوباكستان إفريقيا الوسطى والصني واالحتاد الروسي وجورجيا واهلند وكازاخستان ومايل والنيجر 
kmتكون واقعة على مسافة  ريطة أنش      (WRC-12)على األقل من السواحل وأال تسبب تداخًال ضاراً باخلدمة املتنقلة البحرية. 600

129.5 (SUP - WRC-07)  

kHzترد شروط استخدام الرتددين احلاملني  130.5 4 kHzو 125 6  (WRC-07).52و 31املادتني  يف 215

kHzيستخدم الرتدد  131.5 4 حصراً لإلرسال من احملطات الساحلية إلنذارات أرصاد جوية ومالحة ومعلومات عاجلة إىل السفن  209,5
     (WRC-97)بواسطة تقنيات النطاق الضيق بطباعة مباشرة.

kHzإن الرتددات  132.5 4 kHzو 210 6 kHzو 314 8 kHzو 416,5 12 kHzو 579 16 kHzو 806,5 19 kHzو 680,5 22 376 
kHzو 26  ).17 (انظر التذييل (MSI)هي الرتددات الدولية إلرسال معلومات السالمة البحرية  100,5

132A.5 اخلدمتني الثابتة  تداخالت ضارة باحملطات العاملة يف خدمة التحديد الراديوي للموقع يف جيب أال تتسبب احملطات يف
قًا مة التحديد الراديوي للموقع على الرادارات األوقيانوغرافية العاملة وفتطالب باحلماية منها. وتقتصر تطبيقات خد واملتنقلة وأال

612 للقرار (Rev.WRC-12).     (WRC-12)

132B.5 :الرتدد ع نطاقيوزَّ   توزيع بديل kHz 4 488-4 ، على أساس (R) لخدمتني الثابتة واملتنقلة، باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريانل 438
      (WRC-15)أرمينيا وبيالروس ومولدوفا وأوزبكستان وقريغيزستان. لتالية:البلدان ا أويل يف
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kHz 7 000-5 003 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
ترددات معيارية وإشارات توقيت003 005-5 5

أحباث فضائية 
ثابتة005 060-5 5

113.5إذاعية  
ثابتة060 250-5 5

لة باستثناء املتنقلة للطريانمتنق 
 133.5

5 275-5 250 
 ثابتة

 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة
132A.5 للموقع حتديد راديوي

5 275-5 250 
 ثابتة

 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة
132A.5 للموقع تحديد راديوي

5 275-5 250 
 ثابتة

 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة
132A.5 للموقع ويحتديد رادي

133A.5  
 ثابتة275 351,5-5 5

 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة
 ثابتة351,5 366,5-5 5

 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة
 133B.5 هواة

 ثابتة366,5 450-5 5
 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

5 480-5 450 
ثابتة

(OR) متنقلة للطيران
ريةمتنقلة ب

5 480-5 450 
(R)متنقلة للطيران 

5 480-5 450 
ثابتة

(OR)متنقلة للطيران 
متنقلة برية

(R)متنقلة للطيران 480 680-5 5
 115.5 111.5

(OR) متنقلة للطيران680 730-5 5
 115.5 111.5

5 900-5 730 5 900-5 730 5 900-5 730 
ثابتة

متنقلة برية
ثابتة

(R)ء املتنقلة للطريان باستثنا متنقلة
ثابتة

(R)متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان 
134.5إذاعية 900 950-5 5

 136.5
 إذاعية950 200-5 6
109.5  110.5  130.5  132.5 متنقلة بحرية200 525-6 6

 137.5
(R)متنقلة للطيران 525 685-6 6
(OR)متنقلة للطيران 685 765-6 6
 ثابتة765 000-6 7

(R)باستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
 138.5 

kHzيوزع النطاق   :فئة خدمة خمتلفة 133.5 5 250-5 أرمينيا وأذربيجان وبيالروس واالحتاد الروسي وجورجيا وكازاخستان والتفيا  يف 130
، على أساس أويل لخدمة املتنقلة باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريانوأوزبكستان وقريغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا لوالنيجر وليتوانيا 
    (WRC-12)).33.5الرقم  (انظر

133A.5 :ا الرتدد ع نطاقيوزَّ   توزيع بديلkHz 5 275-5 kHzو 250 26 350-26 لخدمتني الثابتة واملتنقلة، باستثناء اخلدمة املتنقلة ل 200
     (WRC-15)أرمينيا وبيالروس ومولدوفا وأوزبكستان وقريغيزستان. التالية:البلدان  للطريان، على أساس أويل يف
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133B.5 خدمة اهلواة واليت تستعمل نطاق الرتدد جيب أال تتجاوز احملطات العاملة يف kHz 5 366,5-5 351,5  قيمة قصوى للقدرة املشعة
ل خدمة اهلواة واليت تستعم املكسيك، جيب أال تتجاوز احملطات العاملة يف يف 2اإلقليم  ومع ذلك، يف(قدرة مشعة مكافئة متناحية).  W 15 مقدارها

التالية: أنتيغوا  2 (قدرة مشعة مكافئة متناحية). ويف بلدان اإلقليم W 20 قيمة قصوى للقدرة املشعة مقدارها kHz 5 366,5-5 351,5 نطاق الرتدد
 إكوادورو  السلفادورو  دومينيكاو  يكيةالدومين اجلمهوريةو  كوباو  كوستاريكاو  كولومبياو  شيليو  الربازيلو  ابوليفيو  بليزو  بربادوسو  البهاماو  األرجنتنيو  وبربودا

 سانت فنسنت وغرينادينو  سانت كيتس ونيفيسو  سانت لوسياو  بريوو  باراغوايو  بنماو  نيكاراغواو  جامايكاو  هندوراسو  هاييتو  غياناو  غواتيماالو  غريناداو 
خدمة  تتجاوز احملطات العاملة يف ، جيب أال2 اإلقليم زويال، إضافة إىل مقاطعات ما وراء البحار من هولندا يففنو  أوروغوايو  وباغوترينيداد وتو  سورينامو 

(WRC-15)      (قدرة مشعة مكافئة متناحية). W 25 قيمة قصوى للقدرة املشعة مقدارها kHz 5 366,5-5 351,5 اهلواة واليت تستعمل نطاق الرتدد

kHzإن استعمال اخلدمة اإلذاعية للنطاقات  134.5 5 950-5 kHzو 900 7 350-7 kHzو 300 9 500-9 kHzو 400 11 650-11 600 
kHzو 12 100-12 kHzو 050 13 600-13 kHzو 570 13 870-13 kHzو 800 15 800-15 kHzو 600 17 550-17 480 
kHzو 19 020-18 ث اإلدارات على استعمال هذه النطاقات لتسهيل تنفيذ عمليات البث املشكل رقمياً . وحتُ 12خيضع لتطبيق إجراء املادة  900

WRC)-(Rev.WRC*.    07) 517-(07وفقاً ألحكام القرار 

135.5 (SUP - WRC-97)  
عمل ترددات تجيوز حملطات اخلدمات التالية، اليت جتري االتصاالت داخل حدود البلد الذي توجد فيه فقط، أن تس :توزيع إضايف 136.5

kHzالنطاق  5 950-5 شريطة أال تسبب تداخًال ضارًا باخلدمة اإلذاعية: اخلدمة الثابتة (يف مجيع األقاليم الثالثة)، واخلدمة املتنقلة الربية  900
ند استعمال الرتددات هلذه اخلدمات، ). وحتث اإلدارات، ع3و 2 (يف اإلقليمني (R))، واخلدمة املتنقلة باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان 1 اإلقليم (يف

 (WRC-07).على استعمال القدرة الدنيا الالزمة وعلى أن تأخذ باحلسبان استعمال اخلدمة اإلذاعية املومسي للرتددات املنشور وفقاً للوائح الراديو
Wتتجاوز  جيوز حملطات اخلدمة الثابتة ذات القدرة املتوسطة اليت ال 137.5 االتصاالت داخل احلدود الوطنية فقط أن تستخدم  واليت جتري 50

kHzبصفة استثنائية النطاقني  6 213,5-6 kHzو 200 6 شريطة أال تسبب تداخًال ضارًا باخلدمة املتنقلة البحرية. وعند التبليغ عن  220,5 525-6
 هذه الرتددات، ينبغي اسرتعاء عناية املكتب إىل هذه الشروط.

 التالية:تستعمل النطاقات  138.5
 kHz 6 795-6 765  الرتدد املركزي)kHz 6 780،( 
 MHz 434,79-433,05  الرتدد املركزي)MHz 433,92( 280.5الرقم  يف باستثناء البلدان املذكورة 1 اإلقليم يف، 
 GHz 61,5-61  الرتدد املركزي)GHz 61,25،( 
 GHz 123-122  الرتدد املركزي)GHz 122,5،( 
 GHz 246-244  دد املركزي (الرتGHz 245( 

. وهذا االستعمال مشروط باحلصول على ترخيص خاص تصدره اإلدارة املعنية باالتفاق مع (ISM)من أجل التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية 
ترجع إىل آخر  اإلدارات أناإلدارات األخرى اليت قد تتأثر خدمات االتصاالت الراديوية التابعة هلا نتيجة لذلك. وألغراض تطبيق هذا احلكم، على 

ذا املوضوع. ITU-Rالتوصيات   املتعلقة 
138A.5 (SUP - WRC-12)  

139.5 (SUP - WRC-12) 

  
                                                      

.WRC)-15( 1520املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  يف متت مراجعة هذا القرار: مالحظة من األمانة *
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kHz 7 450-7 000 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
هواة 000 100-7 7

هواة ساتلية
140.5  141.5  141A.5

 هواة100 200-7 7
 141A.5  141B.5 

7 300-7 200 
إذاعية

7 300-7 200 
 هواة

142.5

7 300-7 200 
إذاعية

7 134.5 إذاعية300 350-7
143.5  143A.5  143B.5  143C.5  143D.5 

7 450-7 400 
إذاعية

143B.5  143C.5

7 450-7 400 
 ثابتة

(R)باستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة

7 450-7 400 
 إذاعية

143A.5  143C.5 
kHzالرتدد يوزع نطاق   :توزيع إضايف 140.5 7 050-7 والصومال  والعراقالبلدان التالية: أنغوال  أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أويل يف 000
       (WRC-15)وتوغو.
kHzيوزع النطاق   :توزيع بديل 141.5 7 050-7  وليبياا لتالية: مصر وإريرتيا وإثيوبيا وغينيالبلدان ا للخدمة الثابتة على أساس أويل يف 000

     (WRC-12).والنيجر ومدغشقر

141A.5 يوزع النطاقان   :توزيع إضايفkHz 7 100-7 kHzو 000 7 200-7 أوزبكستان وقريغيزستان على اخلدمة الثابتة واخلدمة  يف 100
    (WRC-03)املتنقلة الربية على أساس ثانوي.

141B.5 الرتدد يوزع نطاق   :توزيع إضايفkHz 7 200-7 على  (R) أيضًا على اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة باستثناء املتنقلة للطريان 100
كوريا  القمر ومجهورية زرالسالم والصني وج دار البلدان التالية: اجلزائر واململكة العربية السعودية وأسرتاليا والبحرين وبوتسوانا وبروين أساس أويل يف

ومايل  وليبيايت اإلسالمية واليابان واألردن والكو  إيران وإندونيسيا ومجهوريةوغينيا  املتحدة وإريرتيا العربية ديغو غارسيا وجيبويت ومصر واإلماراتو 
وتونس وفيتنام السودان  جنوبو ن السورية وسنغافورة والسودا العربية اجلديدة وقطر واجلمهورية غينيا مان وبابواونيوزيلندا وعُ والنيجر واملغرب وموريتانيا 

       (WRC-15)واليمن.
141C.5 (SUP - WRC-12)  

kHzلن يفرض استعمال النطاق  142.5 7 300-7  خلدمة اهلواة قيودًا على اخلدمة اإلذاعية املقرر تشغيلها 200
     (WRC-12).3و 1 اإلقليمني يف

فقط،  دمة املتنقلة الربية، اليت جتري االتصاالت داخل حدود البلد الذي توجد فيهجيوز حملطات اخلدمة الثابتة واخل  توزيع إضايف: 143.5
، شريطة أال تسبب تداخالً ضاراً باخلدمة اإلذاعية. وحتث اإلدارات، عند استعمال الرتددات kHz 7 350-7 300النطاق  أن تستعمل ترددات

أن تأخذ باحلسبان استعمال اخلدمة اإلذاعية املومسي للرتددات املنشور وفقًا للوائح  اخلدمتني، على استعمال القدرة الدنيا الالزمة وعلى هلاتني
     (WRC-07)الراديو.

143A.5  النطاق  يف استعمال الرتدداتجيوز ، 3يف اإلقليمkHz 7 450-7 اخلدمة الثابتة على أساس أويل  يف من جانب احملطات القائمة 350
حبيث تقيم اتصاالت داخل حدود البلد الذي تقع فيه فحسب، شريطة أال تسبب تداخًال ضارًا للخدمة اس ثانوي، واخلدمة املتنقلة الربية على أس

خلدمة ااإلذاعية. وحتث اإلدارات، عند استخدام ترددات هلاتني اخلدمتني، على استخدام القدرة الدنيا الالزمة وعلى أن تأخذ باحلسبان استعمال 
     (WRC-12)املنشورة وفقاً للوائح الراديو. اإلذاعية املومسي للرتددات

143B.5 النطاق  أن تستعمل الرتددات يف، 1اإلقليم  اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة الربية، يف جيوز للمحطات يفkHz 7 450-7 حبيث  350
dBWية اليت تستخدمها كل حمطةتتجاوز القدرة املشعة اإلمجال أالتقيم اتصاالت داخل حدود البلد الذي تقع فيه فحسب. وجيب  24.(WRC-12)
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143C.5 يوزع النطاقان   :توزيع إضايفkHz 7 400-7 kHzو 350 7 450-7 البلدان التالية:  أيضًا للخدمة الثابتة على أساس أويل يف 400
وليبيا ويت ملتحدة ومجهورية إيران اإلسالمية واألردن والكاجلزائر واململكة العربية السعودية والبحرين وجزر القمر وجيبويت ومصر واإلمارات العربية ا

    (WRC-12)وتونس واليمن.وجنوب السودان وعمان وقطر واجلمهورية العربية السورية والسودان والنيجر واملغرب وموريتانيا 

143D.5  النطاق يف دداتأن تستعمل الرت  ،2 اإلقليم يف الربية، املتنقلة واخلدمة الثابتة اخلدمةجيوز حملطات kHz 7 400-7 حبيث تقيم  ،350
ن م اتصاالت داخل حدود البلدان اليت تقع فيها فحسب، شريطة أال تسبب تداخًال ضاراً للخدمة اإلذاعية. وحتث اإلدارات، عند استخدام ترددات

ائح مة اإلذاعية املومسي للرتددات املنشورة وفقًا للو أجل هذه اخلدمات، على استخدام القدرة الدنيا الالزمة وعلى أن تأخذ باحلسبان استعمال اخلد
    (WRC-12)الراديو.
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kHz 13 360-7 450 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
ثابتة450 100-7 8

 (R)باستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة
144.5 

 ثابتة100 195-8 8
متنقلة بحرية

132.5 145.5  متنقلة بحرية195 815-8 8 110.5 109.5
111.5

(R)متنقلة للطيران 815 965-8 8
(OR)متنقلة للطيران 965 040-8 9
9 305-9 040

ثابتة
9 400-9 040 

 ثابتة
9 305-9 040

ثابتة
9 355-9 305 

 ثابتة
 145A.5 للموقع حتديد راديوي

9 355-9 305 
 ثابتة
 145A.5 للموقع د راديويحتدي

145B.5 
9 400-9 355 

ثابتة
9 400-9 355 

ثابتة
134.5  إذاعية400 500-9 9

146.5
إذاعية500 900-9 9

147.5
ثابتة900 995-9 9

kHz) ترددات معيارية وإشارات توقيت995 003-9 10 10 000)
111.5

قيتترددات معيارية وإشارات تو 003 005-10 10
أحباث فضائية

111.5
(R)متنقلة للطيران 005 100-10 10

111.5
ثابتة100 150-10 10

هواة
ثابتة150 175-10 11

(R)متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان 
(OR)متنقلة للطيران 175 275-11 11
(R)متنقلة للطيران 275 400-11 11
ثابتة400 600-11 11
134.5  إذاعية600 650-11 11

146.5
إذاعية650 050-11 12

147.5
134.5  إذاعية050 100-12 12

146.5
 ثابتة100 230-12 12
109.5 110.5 132.5 145.5 متنقلة بحرية 230 200-12 13
(OR)متنقلة للطيران 200 260-13 13
(R)متنقلة للطيران 260 360-13 13
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143E.5 (SUP - WRC-12)  

kHzجيوز حملطات اخلدمات اليت وزع عليها النطاق  144.5 8 005-7  توقيت. أن ترسل ترددات معيارية وإشارات 3اإلقليم  يف 995

kHzترد شروط استخدام الرتددات احلاملة  145.5 8 kHzو 291 12 kHzو 290 16      (WRC-07).52و 31 املادتني يف 420

145A.5 باحلماية  تطالب أالو الثابتة  ةاخلدم يف احملطات العاملةبخدمة التحديد الراديوي للموقع تداخًال ضارًا  يف جيب أال تسبب احملطات
612منها. وتقتصر تطبيقات خدمة التحديد الراديوي للموقع على الرادارات األوقيانوغرافية العاملة وفقاً للقرار  (Rev.WRC-12).    (WRC-12)

145B.5 :ا الرتددع نطاقيوزَّ   توزيع بديل kHz 9 355-9 kHzو 305 16 200-16  البلدان التالية: الثابتة على أساس أويل يف ةلخدمل 100
       (WRC-15).أرمينيا وبيالروس ومولدوفا وأوزبكستان وقريغيزستان

ترددات  تعملد فيه فقط، أن تس، اليت جتري االتصاالت داخل حدود البلد الذي توجالثابتةجيوز حملطات اخلدمة   :توزيع إضايف 146.5
kHzالنطاقات  9 500-9 kHzو 400 11 650-11 kHzو 600 12 100-12 kHzو 050 15 800-15 kHzو 600 17 550-17 480 

kHzو 19 020-18 تعمل س، شريطة أال تسبب تداخالً ضاراً باخلدمة اإلذاعية. وحتث اإلدارات، عند استعمال الرتددات للخدمة الثابتة، على أن ت900
(WRC-07)القدرة الدنيا الالزمة وعلى أن تأخذ باحلسبان استعمال اخلدمة اإلذاعية املومسي للرتددات املنشور وفقاً للوائح الراديو.     

ل حمطة شعة من كتتجاوز فيها القدرة الكلية امل جيوز حملطات اخلدمة الثابتة اليت جتري االتصاالت داخل احلدود الوطنية فقط واليت ال 147.5
dBWالقيمة  kHzأن تستعمل ترددات النطاقات  24 9 900-9 kHzو 775 11 700-11 kHzو 650 12 050-11 تسبب تداخًال  ، شريطة أال975

 ضاراً باخلدمة اإلذاعية.

148.5 (SUP - WRC-97) 
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kHz 18 030-13 360 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
ثابتة360 410-13 13

فلك راديوي
149.5

ثابتة410 450-13 13
(R)متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان 

13 550-13 450
 ثابتة

 (R) متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان
 132A.5 للموقع حتديد راديوي

13 550-13 450
 ثابتة 
 (R) متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان 
 132A.5 للموقع حتديد راديوي 

149A.5  
 ثابتة550 570-13 13

 (R) متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان 
 150.5

134.5  إذاعية570 600-13 13
151.5

إذاعية600 800-13 13
134.5  إذاعية800 870-13 13

151.5
ثابتة870 000-13 14

(R)متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان 
هواة000 250-14 14

هواة ساتلية
هواة 250 350-14 14

152.5
ثابتة350 990-14 14

(R)متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان 
kHz 15) ترددات معيارية وإشارات توقيت990 005-14 15 000)

111.5
ترددات معيارية وإشارات توقيت005 010-15 15

أحباث فضائية
(OR) لطيرانمتنقلة ل010 100-15 15
إذاعية100 600-15 15
134.5  إذاعية600 800-15 15

146.5
ثابتة800 100-15 16

153.5
16 200-16 100

 ثابتة
 145A.5 للموقع حتديد راديوي

16 200-16 100
 ثابتة

 145A.5 للموقع تحديد راديوي

16 200-16 100
 ثابتة

 145A.5 للموقع حتديد راديوي
145B.5   

 ثابتة200 360-16 16
109.5 110.5 132.5 145.5  متنقلة بحرية360 410-16 17
ثابتة410 480-17 17
134.5  إذاعية480 550-17 17

146.5
إذاعية550 900-17 17
(R)متنقلة للطيران 900 970-17 17
(OR)متنقلة للطيران 970 030-17 18
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 ختصيص ترددات حملطات اخلدمات األخرى اليت وزعت عليها النطاقات التالية:وحتث اإلدارات، عند  149.5
13 410-13 360 kHz،
25 670-25 550 kHz،

38,25-37,5 MHz، 
74,6-73 MHz 3و 1اإلقليمني  يف، 

153-150,05 MHz 1اإلقليم  يف، 
328,6-322 MHz،
410-406,1 MHz، 

614-608 MHz 3و 1اإلقليمني  يف،
1 400-1 330 MHz،

1 613,8-1 610,6 MHz،
1 670-1 660 MHz،

1 722,2-1 718,8 MHz،
2 690-2 655 MHz،
3 267-3 260 MHz،
3 339-3 332 MHz،

3 352,5-3 345,8 MHz،
4 835-4 825 MHz،

4 990-4 950 MHz،
5 000-4 990 MHz،

6 675,2-6 650 MHz،
10,68-10,6 GHz،
14,5-14,47 GHz،

22,21-22,01 GHz،
22,5-22,21 GHz،

22,86-22,81 GHz،
23,12-23,07 GHz،

31,3-31,2 GHz،
31,8-31,5 GHz 3و 1اإلقليمني  يف،

36,5-36,43 GHz، 
43,5-42,5 GHz،

49,04-48,94 GHz،
86-76 GHz،
94-92 GHz،

100-94,1 GHz،

109,5-102 GHz،
114,25-111,8 GHz،

128,59-128,33 GHz،
129,49-129,23 GHz،

134-130 GHz،
148,5-136 GHz،

158,5-151,5 GHz،
168,93-168,59 GHz،
171,45-171,11 GHz،
172,65-172,31 GHz،
173,85-173,52 GHz،
196,15-195,75 GHz،

226-209 GHz،
250-241 GHz،
275-252 GHz

املشغلة على منت مركبات ضارة. وميكن إلرساالت احملطاتعلى اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة عمليًا حلماية خدمة الفلك الراديوي من التداخالت ال
(WRC-07)).29واملادة  6.4و 5.4طائرات أن تشكل مصادر تداخل شديد للغاية خلدمة الفلك الراديوي (انظر الرقمني  فضائية أو

149A.5 :13 الرتدد ع نطاقيوزَّ   توزيع بديل 550-13 450 kHz ة املتنقلة، باستثناء اخلدمة املتنقلوللخدمة  ،يلعلى أساس أو  ،الثابتة ةلخدمل
       (WRC-15)أرمينيا وبيالروس ومولدوفا وأوزبكستان وقريغيزستان. البلدان التالية: يف ثانوي، على أساس (R) للطريان
 تستخدم النطاقات التالية: 150.5

kHz 13 567-13 )،kHz 13 560(الرتدد املركزي 553
kHz 27 283-26 )،kHz 27 120(الرتدد املركزي 957

MHz 40,70-40,66 الرتدد املركزي)MHz 40,68،(
MHz 928-902  الرتدد املركزي  2يف اإلقليم)MHz 915،(

MHz 2 500-2 400 الرتدد املركزي)MHz 2 450،(
MHz 5 875-5 725 الرتدد املركزي)MHz 5 800،(

)GHz 24,125(الرتدد املركزي  GHz 24,25-24و
 هذه النطاقات أن تقبل التداخالت الضارة اليت . وينبغي خلدمات االتصاالت الراديوية املشغلة يف(ISM)أيضًا للتطبيقات الصناعية والعلمية والطبية 

 .13.15 هذه النطاقات ألحكام الرقم ميكن أن حتدث نتيجة هذه التطبيقات. وختضع التجهيزات املشغلة يف
، اليت جتري االتصاالت داخل حدود (R)وز حملطات اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان جي  :توزيع إضايف 151.5

kHzالبلد الذي توجد فيه فقط، أن تستعمل ترددات النطاقني  13 600-13 kHzو 570 13 870-13 ، شريطة أال تسبب تداخالً ضاراً باخلدمة 800
ارات عند استعمال الرتددات هلاتني اخلدمتني، على استعمال القدرة الدنيا الالزمة وعلى أن تأخذ باحلسبان استعمال اخلدمة اإلذاعية. وحتث اإلد

     (WRC-07).اإلذاعية املومسي للرتددات املنشور وفقاً للوائح الراديو
kHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 152.5 14 350-14 ني البلدان التالية: أرمينيا وأذربيجان والص أساس أويل يف أيضاً للخدمة الثابتة على 250

اإلسالمية وكازاخستان وأوزبكستان وقريغيزستان واالحتاد الروسي وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا. وجيب  إيران وكوت ديفوار وجورجيا ومجهورية
dBW تتجاوز القدرة املشعة اليت تستعملها حمطات اخلدمة الثابتة القيمة أال 24.(WRC-03)     

kHzجيوز حملطات اخلدمات اليت يوزع عليها النطاق  153.5 16 005-15  ، أن ترسل ترددات معيارية وإشارات توقيت.3اإلقليم  يف 995
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kHz 23 350-18 030 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
ثابتة030 052-18 18
ثابتة052 068-18 18

اث فضائيةأحب
 هواة068 168-18 18

 هواة ساتلية
154.5

ثابتة168 780-18 18
متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان

متنقلة بحرية780 900-18 18
134.5  إذاعية900 020-18 19

146.5
ثابتة020 680-19 19
132.5  متنقلة بحرية680 800-19 19
ثابتة800 990-19 19
ترددات معيارية وإشارات توقيت990 995-19 19

أحباث فضائية
111.5

kHz 20)ترددات معيارية وإشارات توقيت 995 010-19 20 000)
111.5

ثابتة010 000-20 21
متنقلة

  هواة000 450-21 21
هواة ساتلية

إذاعية450 850-21 21
155A.5  ثابتة850 870-21 21

155.5
155B.5  ثابتة870 924-21 21
(R)متنقلة للطيران 924 000-21 22
132.5  متنقلة بحرية000 855-22 22

156.5
ثابتة855 000-22 23

156.5
ثابتة000 200-23 23

(R)متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان 
156.5

156A.5  ثابتة200 350-23 23
(OR) متنقلة للطيران
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kHzيوزع النطاق   :ع إضايفتوزي 154.5 18 168-18 أيضًا للخدمة الثابتة على أساس أويل لالستخدام داخل احلدود الوطنية بقدرة  068
kWتتجاوز  ذروة ال البلدان التالية: أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وكازاخستان وقريغيزستان واالحتاد الروسي وطاجيكستان وتركمانستان  ، وذلك يف1

     (WRC-03)وأوكرانيا.

kHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 155.5 21 870-21 البلدان التالية: أرمينيا  يف على أساس أويل (R) أيضًا للخدمة املتنقلة للطريان 850
كمانستان ر وأذربيجان وبيالروس واالحتاد الروسي وجورجيا وكازاخستان ومولدوفا ومنغوليا وأوزبكستان وقريغيزستان وسلوفاكيا وطاجيكستان وت

 (WRC-07)وأوكرانيا.

155A.5  يقتصر استعمال اخلدمة الثابتة للنطاقkHz 21 870-21 850 لدان الب يف على تقدمي خدمات تتعلق بسالمة الرحالت اجلوية، وذلك
كيا وطاجيكستان قريغيزستان وسلوفا التالية: أرمينيا وأذربيجان وبيالروس واالحتاد الروسي وجورجيا وكازاخستان ومولدوفا ومنغوليا وأوزبكستان و 

(WRC-07)وتركمانستان وأوكرانيا.     

155B.5  تستعمل اخلدمة الثابتة النطاقkHz 21 924-21  تقدمي خدمات تتعلق بسالمة الرحالت اجلوية. يف 870

kHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 156.5 23 200-22  وية (املسابري الراديوية)نيجرييا أيضاً خلدمة مساعدات األرصاد اجل يف 720
 على أساس أويل.

156A.5  يقتصر استعمال اخلدمة الثابتة للنطاقkHz 23 350-23 على تقدمي خدمات تتعلق بسالمة الرحالت اجلوية. 200
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kHz 27 500-23 350 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
ثابتة350 000-23 24

157.5  باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة
ثابتة000 450-24 24

متنقلة برية
24 600-24 450 

 ثابتة
 متنقلة برية

 132A.5 للموقع حتديد راديوي

24 650-24 450 
 ثابتة

 متنقلة برية
 132A.5 للموقع تحديد راديوي

24 600-24 450 
 ثابتة

 متنقلة برية
 132A.5 للموقع حتديد راديوي

158.5  
24 890-24 600 

 ثابتة
 متنقلة برية

 24 890-24 600 
 ثابتة

 متنقلة برية
24 890-24 650 

 ثابتة
 متنقلة برية

  هواة890 990-24 24
 هواة ساتلية

kHz) ترددات معيارية وإشارات توقيت990 005-24 25 25 000) 
ترددات معيارية وإشارات توقيت005 010-25 25

 ضائيةأحباث ف
ثابتة010 070-25 25

 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة
 متنقلة بحرية070 210-25 25
ثابتة210 550-25 25

 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة
فلك راديوي550 670-25 25

149.5
 إذاعية670 100-25 26
 132.5  متنقلة بحرية100 175-26 26
ثابتة175 200-26 26

باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة
26 350-26 200 

 ثابتة
 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

 132A.5 للموقع حتديد راديوي

26 420-26 200 
 ثابتة

 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة
 132A.5 للموقع تحديد راديوي

26 350-26 200 
 ثابتة

 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة
 132A.5 للموقع راديوي حتديد

133A.5  
27 500-26 350 

 ثابتة
باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

27 500-26 350 
 ثابتة

باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة
27 500-26 420 

 ثابتة
باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

150.5 150.5150.5 

kHzيقتصر استخدام النطاق  157.5 24 000-23 للخدمة املتنقلة البحرية على اإلبراق الراديوي من سفينة إىل سفينة. 350

kHzيوزَّع نطاق الرتدد   توزيع بديل: 158.5 24 600-24 أرمينيا  ة:البلدان التالي للخدمتني الثابتة واملتنقلة الربية على أساس أويل يف 450
 (WRC-15)    وبيالروس ومولدوفا وأوزبكستان وقريغيزستان.
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MHz 40,98-27,5 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
مساعدات أرصاد جوية 28-27,5

ثابتة
متنقلة

هواة29,7-28
هواة ساتلية

ثابتة30,005-29,7
متنقلة

(تعرف هوية الساتل) عمليات فضائية30,01-30,005
ثابتة

متنقلة
أبحاث فضائية

ابتةث37,5-30,01
متنقلة

ثابتة38,25-37,5
متنقلة

فلك راديوي
149.5

39-38,25 
 ثابتة

متنقلة

39,986-38,25 
 ثابتة

متنقلة

39,5-38,25
 ثابتة

متنقلة
39,5-39

 ثابتة
متنقلة

 132A.5 للموقع حتديد راديوي
159.5

39,986-39,5 
 ثابتة

 متنقلة

39,986-39,5 
 ثابتة

 متنقلة
 132A.5 موقعلل تحديد راديوي

40,02-39,986 
 ثابتة

 متنقلة
أحباث فضائية

40-39,986 
 ثابتة

 متنقلة
 132A.5 للموقع تحديد راديوي
 أحباث فضائية

  40,02-40 
 ثابتة

 متنقلة
أحباث فضائية

ثابتة40,98-40,02
متنقلة

150.5

MHzنطاق الرتدد  يوزَّع  :بديل توزيع 159.5 بيالروس أرمينيا و  البلدان التالية: ة واملتنقلة على أساس أويل يفللخدمتني الثابت 39,5-39
       (WRC-15).ومولدوفا وأوزبكستان وقريغيزستان
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 RR5-35الرتددات -IIالفصـل

MHz 47-40,98 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
ثابتة41,015-40,98

متنقلة
أحباث فضائية

161.5  160.5
 ثابتة42-41,015

متنقلة
161A.5  161.5  160.5

42,5-42 
 ثابتة

 متنقلة
132A.5 للموقع حتديد راديوي

42,5-42 
 ثابتة

 متنقلة

160.5  161B.5 161.5  
 ثابتة 44-42.5

 متنقلة 
 161A.5  161.5  160.5

ثابتة47-44
متنقلة

 162A.5  162.5

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 160.5 بوروندي البلدان التالية: بوتسوانا و  الحة الراديوية للطريان على أساس أويل يفأيضاً خلدمة امل 44-41
    (WRC-12)ومجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا.

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 161.5  ان.مجهورية إيران اإلسالمية والياب أيضاً خلدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس ثانوي يف 44-41

161A.5 يوزع النطاقان توزيع إضايف :MHz MHzو 41,665-41,015 أيضًا خلدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس أويل  44-43,35
ني اخلدمت ة يفخدمة التحديد الراديوي للموقع تداخالً ضاراً باحملطات العامل مجهورية كوريا والواليات املتحدة األمريكية. وجيب أال تسبب احملطات يف يف

املتنقلة وأال تطالب باحلماية منها. وتقتصر تطبيقات خدمة التحديد الراديوي للموقع على الرادارات األوقيانوغرافية العاملة وفقاً  الثابتة أو
(WRC-12).    (Rev.WRC-12) 612 للقرار

161B.5 :الرتدد ع نطاقيوزَّ   توزيع بديل MHz أملانيا وأرمينيا ألبانيا و  البلدان التالية: أساس أويل يفعلى  لخدمتني الثابتة واملتنقلةل 42,5-42
ريا وأيرلندا وأيسلندا اوالنمسا وبيالروس وبلجيكا والبوسنة واهلرسك وقربص والفاتيكان وكرواتيا والدامنارك وإسبانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا واليونان وهنغ

وأوزبكستان  قة وليختنشتاين وليتوانيا ولكسمربغ ومالطة ومولدوفا وموناكو واجلبل األسود والنرويجوإيطاليا والتفيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الساب
 ركياتوهولندا والربتغال وقريغيزستان وسلوفاكيا واجلمهورية التشيكية ورومانيا واململكة املتحدة وسان مارينو وسلوفينيا والسويد وسويسرا و 

(WRC-15)وأوكرانيا.      

MHzيوزع النطاق  زيع إضايف:تو  162.5      (WRC-12)أسرتاليا. يف أيضاً للخدمة اإلذاعية على أساس أويل 47-44

162A.5 يوزع النطاق   :توزيع إضايفMHz نمسا البلدان التالية: أملانيا وال يف أيضاً خلدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس ثانوي 68-46
والفاتيكان والدامنارك وإسبانيا وإستونيا واالحتاد الروسي وفنلندا وفرنسا وأيرلندا وأيسلندا وإيطاليا والتفيا وبلجيكا والبوسنة واهلرسك والصني 

ة التشيكية يمقدونيا اليوغوسالفية السابقة وليختنشتاين وليتوانيا ولكسمربغ وموناكو واجلبل األسود والنرويج وهولندا وبولندا والربتغال واجلمهور  ومجهورية
. ويقتصر هذا االستعمال على تشغيل رادارات رصد خصائص الرياح وفقًا وامل ملكة املتحدة وصربيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا

     (WRC-12).(WRC-97) 217 للقرار
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MHz 75,2-47 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
68-47 
إذاعية

50-47 
ثابتة

متنقلة

50-47 
ثابتة
قلةمتن

 إذاعية
162A.5

54-50 
هواة  
  170.5 168.5 167A.5 167.5  162A.5

68-54 
 إذاعية
ثابتة
متنقلة

68-54 
ثابتة

متنقلة
إذاعية

165.5 164.5 163.5 162A.5  
171.5 169.5172.5

 
162A.5

74,8-68 
 ثابتة

باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

72-68 
إذاعية

بتةثا
متنقلة

173.5

74,8-68 
ثابتة

متنقلة

73-72 
ثابتة

متنقلة
74,6-73 

فلك راديوي
178.5

74,8-74,6 
ثابتة

متنقلة
177.5 175.5 149.5   

179.5 
 

179.5 176.5 149.5
مالحة راديوية للطيران75,2-74,8

181.5 180.5

MHzيوزع النطاقان   :توزيع إضايف 163.5 MHzو 48,5-47 البلدان  أيضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة الربية على أساس ثانوي يف 58-56,5
انستان مالتالية: أرمينيا وبيالروس واالحتاد الروسي وجورجيا وهنغاريا وكازاخستان والتفيا ومولدوفا وأوزبكستان وقريغيزستان وطاجيكستان وترك

    (WRC-12)وأوكرانيا.

MHzالرتدد يوزع نطاق   :وزيع إضايفت 164.5 وأملانيا والنمسا وبلجيكا والبوسنة واهلرسك وبوتسوانا وبلغاريا وكوت واجلزائر ألبانيا  يف 68-47
ولكسمربغ وليتوانيا نشتاين وليخت بياوليوالدامنارك وإسبانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا وغابون واليونان وأيرلندا وإسرائيل وإيطاليا واألردن ولبنان وكرواتيا  ديفوار

سلوفاكيا واجلهورية و ومدغشقر ومايل ومالطة واملغرب وموريتانيا وموناكو واجلبل األسود ونيجرييا والنرويج وهولندا وبولندا واجلمهورية العربية السورية 
MHzالرتدد ق وغو وتونس وتركيا، وكذلك يوزع نطاورومانيا واململكة املتحدة وصربيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا وسوازيالند وتشاد وتالتشيكية  50-47 

MHzالرتدد جنوب إفريقيا ونطاق مجهورية  يف التفيا أيضاً للخدمة املتنقلة الربية على أساس أويل. غري أن حمطات اخلدمة املتنقلة الربية  يف 56,5-48,5
بلدان غري  هلا يف خمطط تداخل ضار حملطات إذاعة موجودة أو تتسبب يف الهذه احلاشية جيب أ أشري إليه يفتردد البلدان املذكورة لكل نطاق  يف

      (WRC-15)هذا، وأال تطالب حبماية من هذه احملطات.نطاق الرتدد البلدان املذكورة ل
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 RR5-37الرتددات -IIلالفصـ

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 165.5 أويل  ى أساسللطريان، عل أيضًا على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، باستثناء اخلدمة املتنقلة 68-47
     (WRC-12)وتشاد. انياتنزوالسودان  وجنوبوالصومال والسودان والنيجر الكونغو ومدغشقر وموزامبيق مجهورية البلدان التالية: أنغوال والكامريون و  يف

166.5 (SUP - WRC-15) 

MHzالرتدد يوزع نطاق   :توزيع بديل 167.5 نغالديش البلدان التالية: ب تنقلة واإلذاعية على أساس أويل يفعلى اخلدمات الثابتة وامل 54-50
      (WRC-15)وبروين دار السالم واهلند ومجهورية إيران اإلسالمية وباكستان وسنغافورة.

167A.5 الرتدد يوزع نطاق   :توزيع إضايفMHz  اندونيسيإ أيضًا على اخلدمات الثابتة واملتنقلة واإلذاعية على أساس أويل يف 54-50
      (WRC-15).وتايالند

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 168.5  ة.سرتاليا والصني ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيأ أيضاً للخدمة اإلذاعية على أساس أويل يف 54-50

MHzيوزع النطاق   :توزيع بديل 169.5  بياتسوانا وليسوتو ومالوي وناميالبلدان التالية: بو  خلدمة اهلواة على أساس أويل يف 54-50
MHzويوزع النطاق  ومجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا ومجهورية جنوب إفريقيا وسوازيالند وزامبيا وزميبابوي. خلدمة اهلواة على أساس أويل  51-50

    (WRC-12)السنغال. يف

MHzالرتدد يوزع نطاق  :توزيع إضايف 170.5        (WRC-15)نيوزيلندا. ني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل يفأيضاً على اخلدمت 54-51

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 171.5 البلدان  أيضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، باستثناء املتنقلة للطريان، على أساس أويل يف 68-54
    (WRC-12)وزميبابوي.زامبيا و نغو الدميقراطية ورواندا ومجهورية جنوب إفريقيا وسوازيالند التالية: بوتسوانا وليسوتو ومالوي ومايل وناميبيا ومجهورية الكو 

MHzالرتدد يوزع نطاق   :فئة خدمة خمتلفة 172.5 املقاطعات  ) يف33.5 (انظر الرقم على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل 68-54
      (WRC-15)غيانا. يفو  2اإلقليم  ما وراء البحار يف الفرنسية يف

MHzالرتدد يوزع نطاق   :فئة خدمة خمتلفة 173.5 املقاطعات  ) يف33.5 على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل (انظر الرقم 72-68
       (WRC-15)وغيانا. 2اإلقليم  ما وراء البحار يف الفرنسية يف

174.5 (SUP - WRC-07)  

MHzو MHz 73-68زع النطاقان يو   :توزيع بديل 175.5 البلدان التالية: أرمينيا  للخدمة اإلذاعية على أساس أويل يف 87,5-76
 وبيالروس واالحتاد الروسي وجورجيا وكازاخستان ومولدوفا وأوزبكستان وقريغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا. ويوزع وأذربيجان
MHzو MHz 73-68 النطاقان تفيا وليتوانيا للخدمة اإلذاعية واخلدمة املتنقلة باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، على أساس أويل. ال يف 87,5-76

اورة  البلدان املذكورة أعاله ختضع التفاقات مع البلدان البلدان األخرى وكذلك اخلدمة اإلذاعية يف واخلدمات اليت يوزع عليها هذان النطاقان يف ا
     (WRC-07)املعنية.

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 176.5  البلدان التالية: أسرتاليا والصني ومجهورية كوريا أيضاً للخدمة اإلذاعية على أساس أويل يف 74-68
     (WRC-07)والفلبني ومجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية وساموا.

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 177.5 للخدمة اإلذاعي 74-73  البلدان التالية: أرمينيا وأذربيجان ة على أساس أويل يفأيضاً 
مبوجب  ةوبيالروس واالحتاد الروسي وجورجيا وكازاخستان وأوزبكستان وقريغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا، شريطة احلصول على املوافق

     (WRC-07).21.9 الرقم

لومبيا وكوبا البلدان التالية: كو  يضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس ثانوي يفأ MHz 74,6-73يوزع النطاق   :توزيع إضايف 178.5
     (WRC-12)والسلفادور وغواتيماال وغيانا وهندوراس ونيكاراغوا.

MHzيوزع النطاقان   :توزيع إضايف 179.5 MHzو 74,8-74,6 لطريان من أجل أيضاً على أساس أويل خلدمة املالحة الراديوية ل 75,4-75,2
تان أرمينيا وأذربيجان وبيالروس والصني واالحتاد الروسي وجورجيا وكازاخستان وليتوانيا ومنغوليا وقريغيزس املرسالت القائمة على سطح األرض فقط يف

    (WRC-12)وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا.
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MHzخيصص الرتدد  180.5  ى اإلدارات أن تتجنب ختصيص ترددات جماورة حلدود النطاق احلارسللمنارات الراديوية الدليلة. وعل 75
اأن تفرض قيوداً أخرى عليها، نتيجة ق من أجل حمطات خدمات أخرى ميكنها أن تسبب تداخالت ضارة باملنارات الراديوية الدليلة أو  در

 موقعها اجلغرايف. أو

لى ائص املستقبالت احملمولة جوًا واحلد من قدرة احملطات اليت ترسل عويتعني مستقبًال، قدر املستطاع، حماولة زيادة حتسني خص 
MHzترددات قريبة من احلدين  MHzو 74,8 75,2. 

مصر وإسرائيل واجلمهورية العربية السورية للخدمة املتنقلة على أساس ثانوي،  أيضاً يف MHz 75,2-74,8يوزع النطاق   :توزيع إضايف 181.5
. ولتجنب حدوث تداخل ضار حملطات خدمة املالحة الراديوية للطريان، جيب عدم إدخال حمطات 21.9افقة مبوجب الرقم شريطة احلصول على املو 

النطاق، طاملا أنه مستعمل خلدمة املالحة الراديوية للطريان من قبل أي إدارة ميكن حتديدها بتطبيق اإلجراء املقصود  اخلدمة املتنقلة يف
(WRC-03).21.9 الرقم يف
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MHz 137,175-75,2 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
87,5-75,2 

 ثابتة
باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

75,4-75,2 
ثابتة   
متنقلة   
   179.5

76-75,4 
ثابتة

متنقلة

87-75,4 
ثابتة

متنقلة
88-76 
إذاعية
 182.5 183.5 188.5ثابتة

187.5 179.5 175.5
 87-100متنقلة

ثابتة
100-87,5 

185.5إذاعية
متنقلة
إذاعية

190.5
100-88 
إذاعية

إذاعية108-100
194.5 192.5

 مالحة راديوية للطيران117,975-108
197A.5 197.5

(R) متنقلة للطيران137-117,975
202.5   201.5   200.5 111.5 

 أرض)-(فضاء عمليات فضائية137,025-137
أرض)-(فضاء أرصاد جوية ساتلية

  208A.5  208B.5  209.5أرض) -(فضاء متنقلة ساتلية
 أرض)-(فضاء أبحاث فضائية

ثابتة
(R)متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان 

 208.5   207.5   206.5   205.5   204.5
 أرض)-(فضاء يات فضائيةعمل137,175-137,025

أرض)-(فضاء أرصاد جوية ساتلية
أرض)-(فضاء أبحاث فضائية

ثابتة
(R)متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان 

 208A.5  208B.5  209.5أرض) -متنقلة ساتلية (فضاء
208.5   207.5   206.5   205.5   204.5

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 182.5 ساموا الغربية. يضاً للخدمة اإلذاعية على أساس أويل يفأ 87-75,4
MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 183.5 ية  الصني ومجهورية كوريا واليابان والفلبني ومجهور  أيضاً للخدمة اإلذاعية على أساس أويل يف 87-76

 كوريا الدميقراطية الشعبية.
184.5 (SUP - WRC-07) 
MHzالرتدد وزع نطاق ي  :فئة خدمة خمتلفة 185.5 الواليات  ) يف33.5على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل (انظر الرقم  88-76

      (WRC-15)وباراغواي. وغيانا 2ما وراء البحار باإلقليم  املقاطعات الفرنسية يف املتحدة ويف
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186.5 (SUP - WRC-97)  
MHzيوزع النطاق   :توزيع بديل 187.5 الوثائق  ألبانيا ويستخدم وفقاً للمقررات الواردة يف للخدمة اإلذاعية على أساس أويل يف 87,5-81

 ).1960اخلتامية للمؤمتر اإلقليمي اخلاص (جنيف، 
MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 188.5 ة يأسرتاليا. وجيب أن يكون إدخال اخلدمة اإلذاع أيضاً للخدمة اإلذاعية على أساس أويل يف 87-85

 أسرتاليا موضع اتفاقات خاصة بني اإلدارات املعنية. يف
 غري مستعمل. 189.5
MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 190.5 ة موناكو، شريطة احلصول على املوافق أيضاً للخدمة املتنقلة الربية على أساس أويل، يف 88-87,5

     (WRC-97).21.9مبوجب الرقم 
 غري مستعمل. 191.5
     (WRC-97)الصني ومجهورية كوريا. أيضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل يف MHz 108-100يوزع النطاق   :ع إضايفتوزي 192.5
 غري مستعمل. 193.5
MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 194.5 ناء اخلدمة ثأذربيجان وقريغيزستان والصومال وتركمانستان للخدمة املتنقلة، باست يف أيضاً  108-104

(WRC-07)، على أساس ثانوي.(R)املتنقلة للطريان      
 .نيغري مستعمل 196.5و 195.5
MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 197.5 اجلمهورية العربية السورية للخدمة املتنقلة على أساس ثانوي، شريطة احلصول  أيضاً يف 111,975-108

دوث تداخل ضار مبحطات خدمة املالحة الراديوية للطريان، جيب عدم إدخال حمطات اخلدمة املتنقلة . ولتجنب ح21.9على املوافقة مبوجب الرقم 
 (WRC-12).21.9الرقم  جانب أي إدارة ميكن حتديدها بتطبيق اإلجراء املقصود يف النطاق ما دام مستعمالً خلدمة املالحة الراديوية للطريان من يف

197A.5 108-117,975طاق يوزع الن  :توزيع إضايف MHz  للخدمة املتنقلة للطريان(R)  أيضاً على أساس أويل، على أن يكون مقصوراً على
ا للطريان. ويكون هذا االستخدام وفقًا للقرار وجيب أن يقتصر استعمال  *Rev.WRC 413)-(07 األنظمة العاملة وفقًا للمعايري الدولية املعرتف 

MHzالنطاق  على األنظمة املكونة من مرسالت قائمة على األرض ومستقبالت مصاحبة واليت توفر معلومات  (R)نقلة للطريان للخدمة املت 112-108
ا للطريان.      (WRC-07)مالحية لدعم وظائف املالحة اجلوية وفقاً للمعايري الدولية املعرتف 

198.5 (SUP - WRC-07)  
199.5 (SUP - WRC-07)  
MHzالنطاق  يف MHz 121,5يكون الرتدد  200.5 MHz، تردد طوارئ للطريان، وعند االقتضاء فإن الرتدد 137-117,975 يكون  123,1

MHzتردد الطريان املساعد للرتدد  اخلدمة املتنقلة البحرية أن تتصل على هذين الرتددين ألغراض االستغاثة  يف . وميكن للمحطات املتنقلة121,5
(WRC-07).31 املادة يف للطريان، وفقاً للشروط املنصوص عليها والسالمة مع حمطات اخلدمة املتنقلة

MHzيوزع نطاق الرتدد   :توزيع إضايف 201.5 136 البلدان التالية: وأرمينيا  على أساس أويل يف (OR)أيضاً للخدمة املتنقلة للطريان  132
دوفا ريا ومجهورية إيران اإلسالمية ومجهورية العراق واليابان وكازاخستان ومولوأذربيجان وبيالروس وبلغاريا وإستونيا واالحتاد الروسي وجورجيا وهنغا

دارات ومنغوليا وموزامبيق وأوزبكستان وبابوا غينيا اجلديدة وبولندا وقريغيزستان ورومانيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا. وجيب على اإل
اخلدمة املتنقلة  أن تأخذ باحلسبان الرتددات املخصصة حملطات أخرى يف (OR) ختصص ترددات حملطات اخلدمة املتنقلة للطريان عندما
      (WRC-15).(R) للطريان

MHzيوزع نطاق الرتدد   :توزيع إضايف 202.5 البلدان التالية: اململكة  على أساس أويل يف (OR)أيضًا للخدمة املتنقلة للطريان  137-136
ن وبيالروس وبلغاريا واإلمارات العربية املتحدة واالحتاد الروسي وجورجيا ومجهورية إيران اإلسالمية واألردن وُعمان العربية السعودية وأرمينيا وأذربيجا

صص ترددات ختوأوزبكستان وبولندا واجلمهورية العربية السورية وقريغيزستان ورومانيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا. وجيب على اإلدارات عندما 
      (WRC-15).(R) اخلدمة املتنقلة للطريان تأخذ باحلسبان الرتددات املخصصة حملطات أخرى يف أن (OR) دمة املتنقلة للطريانحملطات اخل

  
                                                      

.WRC)-(12 2012املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  متت مراجعة هذا القرار يف: مالحظة من األمانة  *
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203.5 (SUP - WRC-07)  
203A.5 (SUP - WRC-07)  
203B.5 (SUP - WRC-07)  

MHzيوزع النطاق   :فئة خدمة خمتلفة 204.5 ، على أساس (R) ة واملتنقلة، باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريانعلى اخلدمتني الثابت 138-137
البلدان التالية: أفغانستان واململكة العربية السعودية والبحرين وبنغالديش وبروين دار السالم والصني وكوبا واإلمارات العربية  يف )33.5أويل (انظر الرقم 

ة والعراق والكويت واجلبل األسود وعمان وباكستان والفلبني وقطر وصربيا وسنغافورة وتايالند املتحدة واهلند وإندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمي
 (WRC-07)واليمن.
MHzيوزع النطاق   :فئة خدمة خمتلفة 205.5 على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، باستثناء املتنقلة للطريان، على أساس أويل (انظر  138-137
 واألردن. إسرائيل ) يف33.5الرقم 

البلدان  )، يف33.5 على أساس أويل (انظر الرقم (OR) للخدمة املتنقلة للطريان MHz 138-137يوزع النطاق   :فئة خدمة خمتلفة 206.5
ان وبولندا وقريغيزستان تالتالية: أرمينيا وأذربيجان وبيالروس وبلغاريا ومصر وفنلندا وفرنسا وجورجيا واليونان وكازاخستان ولبنان ومولدوفا ومنغوليا وأوزبكس

    (WRC-2000)واجلمهورية العربية السورية وسلوفاكيا واجلمهورية التشيكية ورومانيا واالحتاد الروسي وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا.

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 207.5 إدراج هذه اخلدمة  أسرتاليا إىل أن يتم أيضًا للخدمة اإلذاعية على أساس أويل يف 144-137
 إطار التوزيعات اإلذاعية اإلقليمية. يف

MHzإن استعمال اخلدمة املتنقلة الساتلية للنطاق  208.5 11A.9.(WRC-97)مبوجب الرقم  للتنسيقخيضع  138-137     
208A.5 اقات النط يف اخلدمة املتنقلة الساتلية يف جيب على اإلدارات، عندما ختصص ترددات للمحطات الفضائيةMHz 138-137 

MHzالنطاقات  يف ، أن تتخذ مجيع التدابري املمكنة عمليًا حلماية خدمة الفلك الراديويMHz 401-400,15و MHz 390-387و 153-150,05 
MHzو MHzو 328,6-322 MHzو 410-406,1 الت خمن التداخالت الضارة النامجة عن اإلرساالت غري املطلوبة. وسويات العتبة للتدا 614-608

     (WRC-07)االحتاد. يف التوصية ذات الصلة الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية يف الضارة خبدمة الفلك الراديوي مبينة
208B.5* يف النطاقات: 

 MHz 138-137، 
 MHz 390-387، 
 MHz 401-400,15، 
 MHz 1 492-1 452، 
 MHz 1 610-1 525، 
 MHz 1 626,5-1 613,8، 
 MHz 2 690-2 655، 
 GHz 22-21,4،

739ينطبق القرار  (Rev.WRC-15).(WRC-15)     
MHzإن استعمال اخلدمة املتنقلة الساتلية للنطاقات  209.5 MHzو 138-137 MHzو 150,05-148 400,05-399,9 

MHzو MHzو 401-400,15 MHzو 456-454     (WRC-97)ض.يقتصر على أنظمة السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األر  460-459

  
                                                      

 سابقاً. وأعيد ترقيمه حفاظاً على التسلسل. 347A.5كان رقم هذا احلكم  *
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MHz 148-137,175 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
 أرض)-(فضاء عمليات فضائية137,825-137,175

أرض)-(فضاء أرصاد جوية ساتلية
 208B.5 208A.5 209.5أرض) -(فضاء متنقلة ساتلية

 أرض)-(فضاء أبحاث فضائية
ثابتة

(R)ثناء املتنقلة للطريان متنقلة باست
208.5 207.5 206.5 205.5 204.5

 أرض)-(فضاء عمليات فضائية138-137,825
أرض)-(فضاء أرصاد جوية ساتلية

أرض)-(فضاء أبحاث فضائية
ثابتة

(R)متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان 
 208A.5  208B.5  209.5أرض) -متنقلة ساتلية (فضاء

208.5 207.5 206.5 205.5 204.5
143,6-138 

(OR) متنقلة للطيران
143,6-138 

ثابتة
متنقلة

تحديد راديوي للموقع

143,6-138 
ثابتة

متنقلة
أرض)-أحباث فضائية (فضاء

207.5 213.5أرض)-أحباث فضائية (فضاء210.5  211.5 212.5 214.5
143,65-143,6 
(OR) متنقلة للطيران
أرض)-(فضاء أبحاث فضائية

214.5 212.5 211.5

143,65-143,6 
ثابتة

متنقلة
تحديد راديوي للموقع

أرض)-(فضاء أبحاث فضائية

143,65-143,6 
ثابتة

متنقلة
أرض)-(فضاء أبحاث فضائية

213.5 207.5
144-143,65 
(OR) متنقلة للطيران

214.5 212.5 211.5 210.5

144-143,65 
ثابتة

متنقلة
تحديد راديوي للموقع
أرض)-أحباث فضائية (فضاء

144-143,65 
ثابتة

متنقلة
أرض)-أحباث فضائية (فضاء

213.5 207.5
  هواة146-144

هواة ساتلية
216.5

148-146 
ثابتة

(R)باستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة

148-146 
 هواة

148-146 
هواة
ثابتة

متنقلة
217.5217.5
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أرض) على أساس -أيضاً خلدمة األحباث الفضائية (فضاء MHz 144-143,65و MHz 143,6-138يوزع النطاقان   :توزيع إضايف 210.5
    (WRC-07)البلدان التالية: إيطاليا واجلمهورية التشيكية واململكة املتحدة. يف ثانوي

MHzالرتدد يوزع نطاق   :توزيع إضايف 211.5 بلدان التالية: ال أيضًا على اخلدمتني املتنقلتني البحرية والربية على أساس أويل يف 144-138
وأيرلندا وإسرائيل وكينيا غينيا و  املتحدة وإسبانيا وفنلندا واليونان العربية أملانيا واململكة العربية السعودية والنمسا والبحرين وبلجيكا والدامنارك واإلمارات

واململكة وسلوفاكيا ا وقطر األسود والنرويج وهولند دونيا اليوغوسالفية السابقة ولبنان وليختنشتاين ولكسمربغ ومايل ومالطة واجلبلوالكويت ومجهورية مق
       (WRC-15)وتونس وتركيا. زانياوتناملتحدة وصربيا وسلوفينيا والصومال والسويد وسويسرا 

MHzيوزع النطاق   :توزيع بديل 212.5  وبوتسوانا البلدان التالية: أنغوال يف ضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويلأي 144-138
ومالوي وموزامبيق وناميبيا  بياوليواألردن وليسوتو وليبرييا  والعراقوالكامريون ومجهورية إفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو وغابون وغامبيا وغانا وغينيا 

اجلمهورية العربية السورية ومجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا وسرياليون وجنوب إفريقيا وسوازيالند وتشاد وتوغو وزامبيا مان وأوغندا و وعُ والنيجر 
     (WRC-12)وزميبابوي.

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 213.5  الصني. أيضاً خلدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس أويل يف 144-138

MHzيوزع النطاق   :إضايف توزيع 214.5 144 مجهورية البلدان التالية: إريرتيا وإثيوبيا وكينيا و  يف أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أويل 138
     (WRC-12)انيا.تنزووجنوب السودان مقدونيا اليوغوسالفية السابقة واجلبل األسود وصربيا والصومال والسودان 

 غري مستعمل. 215.5

MHzيوزع النطاق   :ضايفتوزيع إ 216.5  الصني. على أساس ثانوي يف (OR)أيضاً للخدمة املتنقلة للطريان  146-144

MHzيوزع النطاق   :توزيع بديل 217.5 بنغالدش البلدان التالية: أفغانستان و  على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل يف 148-146
وكوبا وغيانا واهلند.
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MHz 161,9375-148 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
149,9-148 

ثابتة
(R)باستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة

  متنقلة ساتلية
209.5فضاء)-(أرض

149,9-148 
ثابتة

متنقلة
209.5فضاء) -(أرض متنقلة ساتلية

221.5 219.5 218.5221.5 219.5 218.5
 209.5 220.5فضاء) -(أرض متنقلة ساتلية 150,05-149,9

153-150,05 
 ثابتة

باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة
فلك راديوي

149.5

154-150,05 
ثابتة 
متنقلة 

154-153 
ثابتة

(R)باستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة
225.5 مساعدات أرصاد جوية

156,4875-154 
 ثابتة

 (R)باستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة
226.5 225A.5 

156,4875-154 
 ثابتة

 متنقلة
226.5

156,4875-154 
 ثابتة

 متنقلة
226.5   225A.5 

 )(DSC)(استغاثة ونداء عن طريق النداء االنتقائي الرقمي  متنقلة بحرية156,5625-156,4875
 227.5 226.5 111.5

156,7625-156,5625 
 ثابتة
(R)باستثناء املتنقلة للطريان  قلةمتن

156,7625-156,5625 
 ثابتة 
متنقلة 

226.5  226.5
156,7875 156,7625 

 متنقلة بحرية
 فضاء)متنقلة ساتلية (أرض

156,7875 156,7625 
 بحريةمتنقلة 

 فضاء)(أرض متنقلة ساتلية

156,7875 156,7625 
 متنقلة بحرية

 فضاء)متنقلة ساتلية (أرض

228.5 226.5 111.5228.5 226.5 111.5228.5 226.5 111.5
 (استغاثة ونداء)متنقلة بحرية  156,7875-156,8125

226.5 111.5
156,8375 156,8125 

  بحريةمتنقلة 
 فضاء)متنقلة ساتلية (أرض

156,8375 156,8125 
  بحرية متنقلة
فضاء)(أرض ساتلية متنقلة

156,8375 156,8125 
  بحرية متنقلة

فضاء)متنقلة ساتلية (أرض
228.5 226.5 111.5 228.5 226.5 111.5 228.5 226.5 111.5 
161,9375-156,8375 

 ثابتة
 باستثناء املتنقلة للطريانمتنقلة 

متنقلة   

161,9375-156,8375 
 ثابتة   
 متنقلة   

226.5    226.5 
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 RR5-45الرتددات -IIالفصـل

MHzالنطاق يوزع   :توزيع إضايف 218.5 فضاء) على أساس أويل، شريطة احلصول -أيضًا خلدمة العمليات الفضائية (أرض 149,9-148
 .kHz 25±. وال جيوز لعرض نطاق إرسال ما أن يتجاوز 21.9على املوافقة مبوجب الرقم 

. وجيب على اخلدمة املتنقلة 11A.9خيضع للتنسيق مبوجب الرقم  MHz 149,9-148إن استعمال اخلدمة املتنقلة الساتلية للنطاق  219.5
ا يف MHzالنطاق  الساتلية أال تعرقل سري اخلدمتني الثابتة واملتنقلة وخدمة العمليات الفضائية وال استعماال 149,9-148.

MHz الرتدد يإن استعمال اخلدمة املتنقلة الساتلية لنطاقَ  220.5 MHzو 150,05-149,9 ب خيضع للتنسيق مبوج 400,05-399,9
 11A.9.(WRC-15) الرقم

MHzالرتدد نطاق  جيب على حمطات اخلدمة املتنقلة الساتلية يف 221.5 ب تداخالت ضارة مبحطات اخلدمتني الثابتة تسبّ  أالَّ  149,9-148
 اململكةو  أملانياو  اجلزائرو  ألبانيا ة:بلدان التاليال تطالب حبماية من هذه احملطات يف املتنقلة اليت جيري تشغيلها وفقاً جلدول توزيع نطاقات الرتددات وأالَّ  أو

 بلغارياو  السالم دار بروينو  ابوتسوانو  واهلرسك البوسنةو  بنـنو  بلجيكاو  بيالروسو  بربادوسو  بنغالديشو  البحرينو  النمساو  أسرتالياو  السعودية العربية
 إسبانياو  إريرتياو  ملتحدةا العربية اإلماراتو  مصرو  جيبويتو  الدامناركو  كوباو  ياكرواتو ديفوار  كوتو  مجهورية كورياو  الكونغوو  قربصو  الصنيو  الكامريونو 
 أيرلنداو اإلسالمية  مجهورية إيرانو  اهلندو  هنغارياو  بيساو-غينياو  غينياو  اليونانو  غاناو  جورجياو  غابونو  فرنساو  فنلنداو  الروسي االحتادو  إثيوبياو  إستونياو 
 ليبياو  لبنانو  التفياو  ليسوتوو  السابقة اليوغوسالفية مقدونيا مجهوريةو  الكويتو  كينياو  كازاخستانو  األردنو  اليابانو  مايكاجاو  إيطالياو  إسرائيلو  أيسلنداو 
 أوغنداو  انُعمو  نيوزيلنداو  النرويجو  ناميبياو  موزامبيقو  األسود اجلبلو  منغولياو  مولدوفاو  موريتانياو  مالطةو  مايلو  ماليزياو  لكسمربغو  ليتوانياو  ليختنشتاينو 
  مجهوريةو  قريغيزستانو  السورية يةالعرب اجلمهوريةو  قطرو  الربتغالو  بولنداو  الفلبنيو  هولنداو  باراغوايو  اجلديدة غينيا - بابواو  بنماو  باكستانو  أوزبكستانو 

 إفريقيا جنوبو  النكا سريو  انالسودو  سلوفينياو  سنغافورةو  سرياليونو  صربياو  السنغالو  املتحدة اململكةو  رومانياو  سلوفاكياو  الدميقراطية الشعبية كوريا
       (WRC-15).زميبابويو  امبياز و  اليمنو  فيتنامو  أوكرانياو  تركياو  تونسو  وتوباغو ترينيدادو  تونغاو  توغوو  تشادو  تنزانياو  سوازيالندو  سويسراو  السويدو 

222.5 (SUP - WRC-15) 

223.5 (SUP - WRC-15)  

224.5 (SUP - WRC-97)  

224A.5 (SUP - WRC-15)  

224B.5 (SUP - WRC-15) 

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 225.5  أسرتاليا واهلند. أيضاً خلدمة علم الفلك الراديوي على أساس أويل يف 153-150,05

225A.5 :يوزع نطاق الرتدد   توزيع إضايفMHz يجان اجلزائر وأرمينيا وأذرب يفأيضاً خلدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس أويل  156-154
تان وأوكرانيا وفيتنام. وطاجيكستان وتركمانس قريغيزستانوأوزبكستان و  كازاخستانوفرنسا ومجهورية إيران اإلسالمية و واالحتاد الروسي والصني  وبيالروس

MHzويقتصر استعمال خدمة التحديد الراديوي للموقع لنطاق الرتدد  األجسام الفضائية العاملة من مواقع على أنظمة اكتشاف  156-154
MHzنطاق الرتدد  خدمة التحديد الراديوي للموقع يف على األرض. وخيضع تشغيل احملطات العاملة يف ملوافقة يتم احلصول عليها  156-154

ال اآلنية ال1 اإلقليم . ولتحديد اإلدارات اليت حيتمل تأثرها يف21.9 مبوجب الرقم dB(μV/m) يت تبلغ، تستعمل قيمة شدة ا من  10% لنسبة 12
mالوقت واليت تنتج على ارتفاع  عند حدود أراضي أي إدارة أخرى. ولتحديد  kHz 25نطاق الرتدد املرجعي البالغ  فوق مستوى سطح األرض يف 10
dBW/4)اليت تبلغ  (I/N) ، تستعمل قيمة نسبة التداخل إىل الضوضاء3 اإلقليم اإلدارات اليت حيتمل تأثرها يف kHz 161− = N) dB dB أو −6 10− 

dBW/4) (PPDR)حاالت الكوارث  للتطبيقات اليت تتطلب قدراً أكرب من احلماية، مثل احلماية العامة واإلغاثة يف kHz 161− = N)  1%لنسبة 
mمن الوقت، واليت تنتج على ارتفاع  الرتدد قات نطا مستوى سطح األرض عند حدود أراضي أي إدارة أخرى. ويف فوق 60

MHz MHzو 156,8375-156,7625 MHzو 156,5375-156,5125 MHzو 161,9875-161,9625 جيب ، 162,0375-162,0125
. وختصيصات الرتدد خلدمة −dBW 16 خارج النطاق لرادارات املراقبة الفضائية القيمة (.e.i.r.p) أال تتجاوز قيمة القدرة املشعة املكافئة املتناحية

     (WRC-12)أوكرانيا جيب أال ُتستخدم بدون موافقة مولدوفا. ديوي للموقع مبوجب هذا التوزيع يفالتحديد الرا
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MHzإن الرتدد  226.5 هو الرتدد الدويل لالستغاثة والسالمة والنداء الذي تستعمله اخلدمة املتنقلة البحرية للمهاتفة الراديوية  156.525
MHz. وترد شروط استخدام هذا الرتدد والنطاق (DSC)النداء االنتقائي الرقمي  باستخدام (VHF)املوجات املرتية  على 156,5625-156,4875 
 .18والتذييل  52و 31 املادتني يف

هو الرتدد الدويل لالستغاثة والسالمة والنداء الذي تستعمله اخلدمة املتنقلة البحرية للمهاتفة الراديوية على  MHz 156,8والرتدد  
MHz. وحتدد شروط استخدام هذا الرتدد والنطاق (VHF)رتية املوجات امل .18 والتذييل 31املادة  يف 156,8375-156,7625

MHzويف النطاقات   MHzو 156,4875-156 MHzو 156,7625-156,5625 MHzو 157,45-156,8375 160,975-160,6 
MHzو قلة البحرية فقط على الرتددات اليت ختصصها هذه اإلدارات حملطات اخلدمة ، جيب أن تعطي اإلدارات األولوية للخدمة املتن162,05-161,475

 ).18والتذييل  52و 31املتنقلة البحرية (انظر املادتني 

كل منطقة  يف ينبغي أن تتجنب حمطات اخلدمات األخرى املوزع عليها النطاق استخدام أي ترددات من النطاقات املذكورة أعاله، 
 .(VHF)ذا االستخدام تداخالت ضارة باالتصاالت الراديوية للخدمة املتنقلة البحرية على املوجات املرتية حيتمل أن يسبب فيها ه

MHzغري أنه ميكن استخدام الرتددين   MHzو 156,8 ونطاقات الرتددات اليت تعطى األولوية فيها للخدمة املتنقلة البحرية  156,525
ائية الداخلية، شرط االتفاق بني اإلدارات املعنية واملتأثرة مع مراعاة االستخدام العادي للرتددات واالتفاقات من أجل االتصاالت الراديوية على الطرق امل

     (WRC-07)القائمة.

MHzيوزع النطاقان   توزيع إضايف: 227.5 MHzو 156,5125-156,4875 أيضًا على اخلدمة الثابتة واخلدمة  156,5625-156,5375
أي تداخل ضار باالتصاالت  يف اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة الربية يف لى أساس أويل. وجيب أال يتسبب استعمال هذين النطاقنياملتنقلة الربية ع

     (WRC-07)وأال يطالب باحلماية منها. (VHF)الراديوية للخدمة املتنقلة البحرية على املوجات املرتية 

227A.5(SUP - WRC-12)  

MHzفضاء) لنطاقي الرتدد اخلدمة املتنقلة الساتلية (أرضعمال است يقتصر 228.5 156,7875 MHzو 156,7625 156,8375 156,8125 
، انظر أحدث صيغة 27الطويلة املدى (الرسالة  AIS لرسائل بث النظام (AIS)على استقبال إرساالت نظام التعرف األوتومايت 

ITU للتوصية R M.1371ظام ). وباستثناء إرساالت النAIS ،ي الرتدد نطاق اخلدمة املتنقلة البحرية يف تتجاوز إرساالت األنظمة العاملة يف جيب أال
Wاملذكورين من أجل االتصاالت القيمة  1.(WRC-12)     
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MHz 223-161,9375 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
161,9625-161,9375 

 ثابتة
 باستثناء املتنقلة للطريانقلة متن
 متنقلة   

 فضاء) -متنقلة حبرية ساتلية (أرض
  228AA.5 

161,9625-161,9375 
 ثابتة 
 متنقلة 
 228AA.5  أرض)-حبرية ساتلية (فضاء متنقلة 

226.5  226.5 
161,9875 161,9625 

ثابتة
 املتنقلة للطريان باستثناء متنقلة

فضاء)-متنقلة ساتلية (أرض
 228F.5 

161,9875 161,9625 
 (OR) للطيرانمتنقلة 
 بحرية متنقلة
 فضاء)-(أرض ساتليةمتنقلة 

161,9875 161,9625 
 بحرية متنقلة

228E.5  (OR) متنقلة للطريان
 فضاء)-(أرض متنقلة ساتلية

 228F.5 
228B.5 228A.5 226.5 228C.5   228D.5 226.5 

162,0125-161,9875 
 ثابتة

 ثناء املتنقلة للطريانباست متنقلة
 فضاء)-متنقلة حبرية ساتلية (أرض

228AA.5 

162,0125-161,9875 
 ثابتة 
 متنقلة 
 228AA.5فضاء) -حبرية ساتلية (أرض متنقلة 

229.5 226.5  226.5 
162,0375-162,0125 

ثابتة
 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

فضاء)-متنقلة ساتلية (أرض
 228F.5 

162,0375 162,0125 
 (OR) متنقلة للطيران

 بحرية متنقلة
 فضاء)-(أرض متنقلة ساتلية

162,0375 162,0125 
 بحرية متنقلة

228E.5  (OR) متنقلة للطريان
 فضاء)-(أرض متنقلة ساتلية

 228F.5 
229.5 228B.5   228A.5 226.5 228C.5   228D.5 226.5

174-162,0375 
 ثابتة

 قلة للطريانباستثناء املتن متنقلة
229.5   226.5 

174-162,0375 
 ثابتة 
 متنقلة 
 231.5   230.5   226.5 

223-174
 إذاعية

216-174 
إذاعية
ثابتة
متنقلة

234.5 

223-174
ثابتة

متنقلة
إذاعية

 
 220-216 

ثابتة
متنقلة بحرية

241.5حتديد راديوي للموقع  
242.5 

 

243.5  237.5  235.5  245.5  240.5 238.5  233.5 
228A.5  جيوز أن تستعمل حمطات الطائرات نطاقي الرتددMHz MHzو 161,9875-161,9625 ألغراض عمليات  162,0375-162,0125

(WRC-12)     البحث واإلنقاذ وغريها من االتصاالت املتعلقة بالسالمة.

228AA.5لنطاقي الرتدد فضاء)-يقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية (أرض MHz 161,9625-161,9375 
MHzو (WRC-15)    .18 على األنظمة اليت تعمل وفقاً للتذييل 162,0125-161,9875
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228B.5  اخلدمتني الثابتة واملتنقلة الربية لنطاقي الرتدد استعمال سبِّب يأال جيبMHz 161,9875 MHzو 161,9625 162,0375 162,0125 
(WRC-12)     .باحلماية منها يستدعي املطالبة وأال ة املتنقلة البحريةللخدمتداخالً ضاراً 

228C.5 فضاء) لنطاقي الرتدد اخلدمة املتنقلة البحرية واخلدمة املتنقلة الساتلية (أرضاستعمال  يقتصرMHz 161,9875 161,9625 
MHzو 162,0375 لنطاقي الرتدد هذين فهو يقتصر  (OR)خلدمة املتنقلة للطريان . أما استعمال ا(AIS)على نظام التعرف األوتومايت  162,0125

ا الطائرات. وجيب أال تفرض عمليات األنظمة  AISعلى إرساالت النظام  نطاقي الرتدد هذين  يف AISمن عمليات البحث واإلنقاذ اليت تضطلع 
اورة.نطاقات ا يف أي قيود على تطوير واستعمال اخلدمات الثابتة واملتنقلة العاملة  (WRC-12)     لرتدد ا

228D.5 اقي الرتدد استعمال نط يف جيوز للخدمات الثابتة واملتنقلة أن تستمرMHz 161,9875-161,9625 (AIS 1) 
MHzو 162,0375 162,0125 (AIS  وُتشجع اإلدارات .الذي تنتهي فيه صالحية هذا التوزيعوهو املوعد  2025يناير  1حىت على أساس أويل  (2
 للخدمة املتنقلة قال. ويكوناالنت تاريخاخلدمات الثابتة واملتنقلة قبل  يف عن استعمال نطاقي الرتدد هذين ى بذل كل اجلهود املمكنة عملياً للتوقفعل

 (WRC-12)     .لة للطريانالربية واملتنق واملتنقلة استعمال النطاقني املذكورين على اخلدمات الثابتة يف البحرية خالل هذه الفرتة االنتقالية األولوية

228E.5  للطريان اخلدمة املتنقلة عمال استيقتصر(OR) األوتومايت التعرف نظام ل(AIS) نطاقي الرتدد يف MHz 161,9875 161,9625 
MHzو 162,0375 (WRC-12)     االتصاالت املتعلقة بالسالمة. نقاذ وغريها مناإلبحث و العمليات  حمطات الطائرات ألغراضعلى  162,0125

228F.5  طاقي الرتددفضاء) لنالساتلية (أرضاخلدمة املتنقلة عمال استيقتصر MHz 161,9875 161,9625 
MHzو 162,0375  (WRC-12)     ة.البحري اخلدمة املتنقلة يف من احملطات العاملة (AIS)نظام التعرف األوتومايت على استقبال إرساالت  162,0125

MHzزع النطاق يو   :توزيع بديل 229.5 املغرب. ويكون هذا االستخدام مرهوناً باتفاق مع  للخدمة اإلذاعية على أساس أويل يف 174-162
ا العاملة أو  1 القائمة يف يسري على احملطات املخطط هلا أن تعمل وفقًا للجدول احلايل معرضة للتأثر. وهذا االتفاق ال اإلدارات اليت تكون خدما

 ذلك التاريخ. من خصائص تقنية يف مبا هلا 1981يناير 

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 230.5  الصني، شريطة أرض) على أساس أويل يف-أيضًا خلدمة العمليات الفضائية (فضاء 167-163
 .21.9 احلصول على املوافقة مبوجب الرقم

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 231.5 أفغانستان والصني. وجيب أن يكون إدخال  ساس أويل يفأيضاً للخدمة اإلذاعية على أ 174-167
اورة يف اخلدمة اإلذاعية يف ا. اليت قد 3 اإلقليم هذا النطاق موضع اتفاقات مع البلدان ا (WRC-12)   تتأثر خدما

232.5 (SUP - WRC-15)  

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 233.5 أرض) -أرض) والعمليات الفضائية (فضاء-ة (فضاءأيضاً على خدميت األحباث الفضائي 184-174
تداخل ضار باحملطات  يف . وجيب على هاتني اخلدمتني عدم التسبب21.9الصني، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم  يف على أساس أويل
املخطط هلا، وعدم املطالبة حبماية جتاه هذه احملطات. أو اإلذاعية القائمة

234.5 (SUP - WRC-15)  

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 235.5 أملانيا والنمسا وبلجيكا والدامنارك  أيضًا للخدمة املتنقلة الربية على أساس أويل يف 223-174
على حمطات  نوإسبانيا وفنلندا وفرنسا وإسرائيل وإيطاليا وليختنشتاين ومالطة وموناكو والنرويج وهولندا واململكة املتحدة والسويد وسويسرا. غري أ

تطالب حبماية  اشية، وأالهذه احل بلدان غري البلدان الواردة يف خمطط هلا يف تداخل ضار حملطات إذاعية قائمة أو اخلدمة املتنقلة الربية أال تتسبب يف
 جتاه تلك احملطات.

غري مستعمل. 236.5
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MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 237.5 هورية الكونغو البلدان التالية: مج يف ابتة واملتنقلة على أساس ثانويأيضاً على اخلدمتني الث 223-174
(WRC-12)ومايل وسرياليون والصومال وتشاد.وليبيا وإريرتيا وإثيوبيا وغامبيا وغينيا ومصر       

خلدمة املالحة الراديوية للطريان على أساس أويل يف MHz 216-200يوزع النطاق   :توزيع إضايف 238.5 هلند بنغالدش وا أيضاً 
 وباكستان والفلبني.

 غري مستعمل. 239.5

أيضاً خلدمة املالحة الراديوية للطريان على أساس أويل، وخلدمة التحديد الراديوي للموقع  MHz 223-216يوزع النطاق   :توزيع إضايف 240.5
 الصني واهلند. على أساس ثانوي، يف

MHzالنطاق  خدمة التحديد الراديوي للموقع يف ديدة يفبتشغيل أي حمطة ج 2اإلقليم  لن يصرح يف 241.5 . وجيوز للمحطات 225-216
 التشغيل على أساس ثانوي. أن تستمر يف 1990يناير  1املصرح هلا قبل 

 كندا. أيضاً للخدمة املتنقلة الربية على أساس أويل يف MHz 220-216يوزع النطاق   :توزيع إضايف 242.5

بب تس الصومال، شرط أال أيضًا خلدمة املالحة الراديوية للطريان على أساس أويل يف MHz 225-216زع النطاق يو   :توزيع إضايف 243.5
 البلدان األخرى. املخطط هلا يف تداخالً ضاراً باحملطات اإلذاعية القائمة أو

244.5 (SUP - WRC-97)  

ة الراديوية للطريان على أساس أويل وخلدمة التحديد الراديوي للموقع أيضاً خلدمة املالح MHz 223-222يوزع النطاق   :توزيع إضايف 245.5
اليابان. على أساس ثانوي يف
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MHz 335,4-220 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
225-220 

230-223 
إذاعية
ثابتة
متنقلة

هواة
ثابتة

متنقلة
241.5حتديد راديوي للموقع 

230-223 
ثابتة

متنقلة
إذاعية

235-225 
ثابتة

متنقلة

مالحة راديوية للطيران
حتديد راديوي للموقع

247.5 246.5 243.5250.5
235-230 

ثابتة
متنقلة

235-230 
 ثابتة

متنقلة
مالحة راديوية للطيران

252.5 251.5 247.5250.5
ثابتة267-235

متنقلة
256A.5 256.5 254.5 252.5 111.5

ثابتة272-267
متنقلة

أرض)-عمليات فضائية (فضاء
257.5 254.5

أرض)-(فضاء عمليات فضائية273-272
ثابتة

متنقلة
254.5

ثابتة312-273
متنقلة

254.5
ثابتة315-312

متنقلة
255.5فضاء)  -متنقلة ساتلية (أرض 254.5

ثابتة322-315
متنقلة

254.5
ثابتة328,6-322

متنقلة
فلك راديوي

149.5
 258.5مالحة راديوية للطيران  335,4-328,6

259.5 
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MHzيوزع النطاق   :توزيع بديل 246.5 إسبانيا  ) يف33.5للخدمة اإلذاعية واخلدمة املتنقلة الربية على أساس أويل (انظر الرقم  230-223
ئيل وموناكو، وذلك على أساس أن تتمتع اخلدمة اإلذاعية بأسبقية اختيار الرتددات عند إعداد خطط الرتددات؛ كما يوزع هذا النطاق وفرنسا وإسرا

باحملطات الً ضاراً خعلى أساس ثانوي للخدمتني الثابتة واملتنقلة باستثناء املتنقلة الربية. وجيب مع ذلك على حمطات اخلدمة املتنقلة الربية أال تسبب تدا
 كل من املغرب واجلزائر وأال تطالب حبماية جتاه تلك احملطات. اإلذاعية القائمة واملخطط هلا يف

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 247.5 عربية البلدان التالية: اململكة ال يف أيضاً خلدمة املالحة الراديوية للطريان على أساس أويل 235-223
 العربية السورية. واجلمهوريةات العربية املتحدة واألردن وعمان وقطر السعودية والبحرين واإلمار 

 غري مستعملني.   249.5و 248.5

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 250.5  الصني. يف الفلك الراديوي على أساس ثانوي علمأيضاً خلدمة  235-225

لى نيجرييا، شريطة احلصول ع حة الراديوية للطريان على أساس أويل يفأيضاً خلدمة املال MHz 235-230يوزع النطاق   :توزيع إضايف 251.5
 .21.9املوافقة مبوجب الرقم 

MHzو MHz 238-230يوزع النطاقان   :توزيع إضايف 252.5 بوتسوانا وليسوتو ومالوي  للخدمة اإلذاعية على أساس أويل يف 254-246
 .21.9 ند وزامبيا وزميبابوي، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقموموزامبيق وناميبيا ومجهورية جنوب إفريقيا وسوازيال

 غري مستعمل. 253.5

MHz النطاقنيجيوز استخدام  254.5 للخدمة املتنقلة الساتلية، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب  MHz 399,9-335,4و 322-235
ع املخطط لتشغيلها وفقًا جلدول توزي أو مبحطات اخلدمات األخرى القائمةتداخل ضار  يف ، وبشرط عدم تسبب حمطات هذه اخلدمة21.9 الرقم

     256A.5.(WRC-03)احلاشية  يف نطاقات الرتدد باستثناء التوزيع اإلضايف املقرر

MHzإن النطاقني  255.5 MHzفضاء) و-(أرض 315-312 هما لأرض) املوزعني للخدمة املتنقلة الساتلية جيوز أن تستعم-(فضاء 390-387
 .11A.9 أيضاً أنظمة سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل األرض. وسيخضع هذا االستعمال للتنسيق مبوجب الرقم

MHzالرتدد  256.5 هذا النطاق حمطات مركبات اإلنقاذ والتجهيزات املستخدمة ألغراض  يف هو الرتدد الذي جيب أن تستخدمه 243
    (WRC-07)اإلنقاذ.

256A.5 الرتدد يوزع نطاق   :توزيع إضايفMHz فضاء) وخدمة العمليات الفضائية -أيضًا على خدمة األحباث الفضائية (أرض 261-258
فضاء) وخدمة -خدمة األحباث الفضائية (أرض كازاخستان. وجيب أال تتسبب احملطات يفو الصني واالحتاد الروسي  فضاء) على أساس أويل يف-(أرض

تطالب بأي  هذا أودد نطاق الرت  تداخل ضار ألنظمة اخلدمة املتنقلة وأنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية املشغلة يف فضاء) يف-العمليات الفضائية (أرض
فضاء) إىل -فضاء) وخدمة العمليات الفضائية (أرض-تقيد استخدامها وتطويرها. ولن تؤدي حمطات خدمة األحباث الفضائية (أرض محاية جتاهها أو

       (WRC-15)بلدان أخرى مستقبًال. ة الثابتة يفتقييد تطوير أنظمة اخلدم

ا النطاق  جيوز لإلدارات أن تستخدم يف 257.5 MHzبلدا ، شريطة احلصول على عن بُعدعلى أساس أويل للقياس الفضائي  272-267
 .21.9املوافقة مبوجب الرقم 

MHzيقتصر استعمال خدمة املالحة الراديوية للطريان للنطاق  258.5  االحندار). على أنظمة اهلبوط باألجهزة (الرتاصف مع 335,4-328,6

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 259.5 طة مصر واجلمهورية العربية السورية، شري يف أيضاً للخدمة املتنقلة على أساس ثانوي 335,4-328,6
 ة الراديوية للطريان، جيب عدم إدخال حمطات اخلدمة املتنقلة. ولتجنب تداخل ضار مبحطات خدمة املالح21.9احلصول على املوافقة مبوجب الرقم 

    (WRC-12).21.9 الرقم يف إدارة ميكن حتديدها بتطبيق اإلجراء املقصود دام مستعمالً خلدمة املالحة الراديوية للطريان من جانب أي النطاق ما يف
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MHz 410-335,4 
 التوزيع على الخدمات

 3قليم اإل 2اإلقليم  1اإلقليم 
ثابتة387-335,4

متنقلة
254.5

 ثابتة390-387
  متنقلة

254.5أرض)  –متنقلة ساتلية (فضاء 208B.5 208A.5   255.5
ثابتة399,9-390

متنقلة
254.5

220.5  فضاء)-(أرضمتنقلة ساتلية  400,05-399,9 209.5 
(MHz 400,1) يةترددات معيارية وإشارات توقيت ساتل400,15-400,05

262.5 261.5
خدمة مساعدات األرصاد الجوية401-400,15

أرض)-(فضاء أرصاد جوية ساتلية
209.5  أرض)-(فضاءمتنقلة ساتلية  208B.5 208A.5 

 263.5  أرض)-(فضاءأبحاث فضائية 
 أرض)-عمليات فضائية (فضاء 

262.5  264.5
مساعدات أرصاد جوية402-401

أرض)-(فضاء يات فضائيةعمل
فضاء)-(أرضاستكشاف األرض الساتلية 

فضاء)-(أرض أرصاد جوية ساتلية
 ثابتة

متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان
مساعدات أرصاد جوية403-402

فضاء)-(أرض استكشاف األرض الساتلية
فضاء)-(أرض أرصاد جوية ساتلية

ثابتة
طريانمتنقلة باستثناء املتنقلة لل

 مساعدات أرصاد جوية 406-403
 ثابتة 
 متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان 
 265.5 

 فضاء)-(أرضمتنقلة ساتلية  406,1-406
 267.5   266.5   265.5 

 ثابتة 410-406,1
 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة 
 فلك راديوي 
 265.5   149.5 
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260.5 (SUP - WRC-15)  

kHzن حتد اإلرساالت بنطاق قدره جيب أ 261.5 MHzي الرتدد املعياري على جانب 25± 400,1. 

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 262.5 ململكة البلدان التالية: ا يف أيضًا على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل 401-400,05
واالحتاد الروسي وجورجيا  ورإكوادتسوانا وكولومبيا وكوبا ومصر واإلمارات العربية املتحدة و العربية السعودية وأرمينيا وأذربيجان والبحرين وبيالروس وبو 

باكستان والفلبني وأوزبكستان و وعمان وإسرائيل واألردن وكازاخستان والكويت وليبرييا وماليزيا ومولدوفا  والعراقوهنغاريا ومجهورية إيران اإلسالمية 
 (WRC-12)وتركمانستان وأوكرانيا.وتشاد ية وقريغيزستان وسنغافورة والصومال وطاجيكستان وقطر واجلمهورية العربية السور 

MHzيوزع النطاق  263.5 عترب خدمة ت فضاء) لالتصال باملركبات الفضائية املأهولة. وال-خلدمة األحباث الفضائية (فضاء 401-400,15
 هذا التطبيق خدمة سالمة. األحباث الفضائية يف

MHzإن استعمال اخلدمة املتنقلة الساتلية للنطاق  264.5 وسوف يتم تطبيق حد كثافة  .11A.9 خيضع للتنسيق مبوجب الرقم 401-400,15
إىل أن يقوم مؤمتر عاملي خمتص لالتصاالت الراديوية مبراجعته. 5بالتذييل  1 امللحق تدفق القدرة املنصوص عليه يف

205ينطبق القرار 265.5 (Rev.WRC-15) نطاق الرتدد  يفMHz 410-403.      (WRC-15) 

MHzيقتصر استخدام اخلدمة املتنقلة الساتلية للنطاق  266.5 على املنارات الراديوية منخفضة القدرة للتحديد الساتلي ملواقع  406,1-406
     (WRC-07)).31الطوارئ (انظر أيضاً املادة 

اشأنه أن يسبب تداخالً ضا حيظر أي بث من 267.5 MHzالنطاق  يف راً لالستخدامات املصرح  406,1-406.
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MHz 460-410 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
ثابتة420-410

باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة
268.5 فضاء) -(فضاء أبحاث فضائية

ثابتة430-420
تنقلة للطريانباستثناء امل متنقلة

حتديد راديوي للموقع
271.5 270.5 269.5

432-430 
هواة

تحديد راديوي للموقع

432-430 
تحديد راديوي للموقع

هواة
274.5 271.5

277.5 276.5 275.5279.5 278.5 276.5 271.5
438-432 

هواة
 تحديد راديوي للموقع

 شيطة)استكشاف األرض الساتلية (ن
279A.5 

438-432 
تحديد راديوي للموقع

 هواة
 279A.5 استكشاف األرض الساتلية (نشيطة)  

276.5 271.5 138.5
282.5 281.5 280.5 277.5 282.5 281.5 279.5 278.5 276.5 271.5

440-438 
هواة

تحديد راديوي للموقع

440-438 
تحديد راديوي للموقع

ةهوا
275.5  274.5  271.5
283.5  277.5  276.5279.5 278.5 276.5 271.5

ثابتة450-440
باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

حتديد راديوي للموقع
286.5 285.5 284.5 271.5 270.5 269.5

ثابتة455-450
 286AA.5متنقلة 

286A.5 286.5 271.5 209.5 286E.5 286D.5 286C.5 286B.5
456-455 

ثابتة
286AA.5 متنقلة

456-455 
ثابتة

286AA.5 متنقلة
  متنقلة ساتلية

 286A.5  209.5 فضاء)-(أرض
286C.5 286B.5

456-455 
ثابتة

 286AA.5 متنقلة

286B.5 286A.5 271.5 209.5
286E.5 286C.5 

286B.5 286A.5 271.5 209.5
286E.5 286C.5 

ثابتة459-456
286AA.5 متنقلة

288.5 287.5 271.5
460-459 

ثابتة
286AA.5 متنقلة

460-459 
ثابتة

 286AA.5 متنقلة
  متنقلة ساتلية

 286A.5  209.5 فضاء)-(أرض
286C.5 286B.5 

460-459 
ثابتة

286AA.5 متنقلة

286B.5 286A.5 271.5 209.5
286E.5 286C.5 

286B.5 286A.5 271.5 209.5
286E.5 286C.5 
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MHz الرتدد إن استعمال خدمة األحباث الفضائية لنطاق 268.5  فضاء-االجتاه فضاء يف تصاالتوصالت االيقتصر على  420-410
دمة األحباث حمطات إرسال خ تنتجها على سطح األرض إرساالت صادرة عن املدار. وإن كثافة تدفق القدرة اليت لمركبات الفضائية املأهولة يفل

 5°0من أجل  2dB(W/m(−153جيب أال تتجاوز  420MHz-410نطاق الرتدد  فضاء) يف-الفضائية (فضاء
زاوية الوصول ملوجة هو   ، حيث7090من أجل  2dB(W/m(−148و 570من أجل  W/m)2dB(5)-(0,077+−153و

ة من تطلب محاي هذا النطاق أال فضاء) يف-خدمة األحباث الفضائية (فضاءحمطات . وجيب على kHz 4 الرتدد الراديوي وعرض النطاق املرجعي يبلغ
ا. تعرقل تطور أعمال هذه احملطات وال حمطات اخلدمتني الثابتة واملتنقلة وأال      (WRC-15).10.4 ينطبق الرقم وال استعماال

MHzيوزع النطاقان   :فئة خدمة خمتلفة 269.5 MHzو 430-420  خلدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس أويل (انظر 450-440
 أسرتاليا والواليات املتحدة واهلند واليابان واململكة املتحدة. ) يف33.5 الرقم

MHzيوزع النطاقان   :توزيع إضايف 270.5 MHzو 430-420 البلدان التالية: أسرتاليا  أيضًا خلدمة اهلواة على أساس ثانوي يف 450-440
 والواليات املتحدة وجامايكا والفلبني.

 أيضًا خلدمة املالحة الراديوية للطريان (مقاييس االرتفاع الراديوية) على أساس ثانوي MHz 460-420يوزع النطاق   :توزيع إضايف 271.5
 (WRC-07)الصني واهلند وقريغيزستان وتركمانستان.البلدان التالية: بيالروس و  يف

272.5 (SUP - WRC-12)  
273.5 (SUP - WRC-12)  
MHzيوزع النطاقان   :توزيع بديل 274.5 432 MHzو 430 440 على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، باستثناء املتنقلة للطريان، على  438

    (WRC-12).تشادو  والسويد الدامنارك والنرويج أساس أويل يف

MHzو MHz 432-430 الرتدد يوزع نطاقا  :توزيع إضايف 275.5 أيضًا على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، باستثناء املتنقلة  440-438
       (WRC-15)ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة واجلبل األسود وصربيا. وليبياكرواتيا وإستونيا وفنلندا  للطريان، على أساس أويل يف

MHzالرتدد يوزع نطاق   :توزيع إضايف 276.5 MHz الرتدد أيضًا للخدمة الثابتة على أساس أويل، ونطاقا 440-430 435-430 
MHzو تان واجلزائر التالية: أفغانس البلدان للخدمة املتنقلة، باستثناء املتنقلة للطريان، على أساس أويل يف ، فيما عدا ما يتعلق بإكوادور،أيضاً  440-438

ور وإريرتيا وإثيوبيا ومصر واإلمارات العربية املتحدة وإكوادوجيبويت ش وبروين دار السالم وبوركينا فاصو يواململكة العربية السعودية والبحرين وبنغالد
مان ونيجرييا وعُ والنيجر ا وماليزيوليبيا والكويت وإسرائيل وإيطاليا واألردن وكينيا  والعراقواليونان وغينيا واهلند وإندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمية 

سويسرا وتايالند وتوغو وتركيا و والسودان وباكستان والفلبني وقطر واجلمهورية العربية السورية ومجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية وسنغافورة والصومال 
       (WRC-15)واليمن.
MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 277.5 بيجان وأذر  البلدان التالية: أنغوال وأرمينيا يف أيضًا للخدمة الثابتة على أساس أويل 440-430

ة وجيبويت واالحتاد الروسي وجورجيا وهنغاريا وإسرائيل وكازاخستان ومايل ومنغوليا وأوزبكستان وبولندا ومجهوري ومجهورية الكونغو وبيالروس والكامريون
 (WRC-12)سلوفاكيا ورومانيا ورواندا وطاجيكستان وتشاد وتركمانستان وأوكرانيا.وقريغيزستان و الدميقراطية الكونغو 

MHzالنطاق  إن التوزيع خلدمة اهلواة يف  :فئة خدمة خمتلفة 278.5 البلدان التالية: األرجنتني وكولومبيا  هو على أساس أويل يف 440-430
 ).33.5ظر الرقم ويال (انفنزوكوستاريكا وكوبا وغيانا وهندوراس وبنما و

MHzو MHz 435-430يوزع النطاقان   :توزيع إضايف 279.5 املكسيك على أساس أويل، شريطة  أيضاً للخدمة املتنقلة الربية يف 440-438
.21.9احلصول على املوافقة مبوجب الرقم 

279A.5 لنطاق الرتدد يطة) خدمة استكشاف األرض الساتلية (النش يكون استعمال أجهزة االستشعار املستخدمة يفMHz وفقاً  438-432
ITU-Rللتوصية  SA.1260-1الرتدد نطاق  تسبب خدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) يف . وباإلضافة إىل ذلك، الMHz 438-432 

رض ن التزام خدمة استكشاف األوال تنقص أحكام هذه احلاشية بأي حال من األحوال م الصني. تداخًال ضارًا خلدمة املالحة الراديوية للطريان يف
       (WRC-15).30.5و 29.5الساتلية (النشيطة) بالعمل كخدمة ثانوية وفقاً للرقمني 

MHz(الرتدد املركزي  MHz 434,79-433,05يستعمل النطاق  280.5 أملانيا  يف (ISM)) للتطبيقات الصناعية والعلمية والطبية 433,92
لى تيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وليختنشتاين واجلبل األسود والربتغال وصربيا وسلوفينيا وسويسرا. وعوالبوسنة واهلرسك وكروا والنمسا

جهيزات هذا النطاق أن تقبل التداخالت الضارة اليت قد تسببها هذه التطبيقات. وختضع الت هذه البلدان واملشغلة يف خدمات االتصاالت الراديوية يف
    (WRC-07).13.15هذا النطاق ألحكام الرقم  علمية والطبية املشغلة يفالصناعية وال

  

- 91 -



RR5-56 الفصـلII- الرتددات

ات املقاطع فضاء) على أساس أويل يف-أيضاً خلدمة العمليات الفضائية (أرض MHz 434,25-433,75يوزع النطاق   :توزيع إضايف 281.5
 الربازيل. فرنسا ويف لنفس اخلدمة على أساس ثانوي يفاهلند. ويوزع هذا النطاق  ويف 2اإلقليم  ما وراء البحار يف الفرنسية يف

MHzو MHz 438-435 النطاقات التالية: جيوز تشغيل خدمة اهلواة الساتلية يف 282.5 1 270-1 MHzو 260 2 450-2 400 
MHzو 3 410-3 MHzفقط) و 3و 2(يف اإلقليمني  400 5 670-5 ل ى املشغلة وفقاً للجدو تداخل ضار باخلدمات األخر  شريطة أال تتسبب يف 650

ذا االستخدام أن تسعى حىت تزيل فوراً أي تداخل ضار تسببه إرساالت حمطة يف43.5(انظر الرقم  خدمة اهلواة الساتلية،  ). وعلى اإلدارات اليت تصرح 
MHz. ويقتصر استخدام خدمة اهلواة الساتلية للنطاقني 11.25وفقاً ألحكام الرقم  1 270-1 MHz 5و 260 670-5  فضاء.-على االجتاه أرض 650

أيضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، على أساس أويل  MHz 440-438يوزع النطاق   :توزيع إضايف 283.5
 النمسا. يف

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 284.5  ا.كند أيضاً خلدمة اهلواة على أساس ثانوي يف 450-440

 ).33.5 كندا هو على أساس أويل (انظر الرقم خلدمة التحديد الراديوي للموقع يف MHz 450-440إن توزيع النطاق   :فئة خدمة خمتلفة 285.5

اء)، فض-فضاء) وخلدمة األحباث الفضائية (أرض-خلدمة العمليات الفضائية (أرض MHz 450,25-449,75جيوز استخدام النطاق  286.5
 .21.9على املوافقة مبوجب الرقم  شريطة احلصول

286A.5  إن استعمال اخلدمة املتنقلة الساتلية للنطاقنيMHz MHzو 456-454 11A.9.(WRC-97) خيضع للتنسيق مبوجب الرقم 460-459

286AA.5  الرتدد نطاق إنMHz القرار  . انظر(IMT) ليةتنفيذ االتصاالت املتنقلة الدو  حمدد لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف 470-450
224 (Rev.WRC-15)لوية النطاق وال حيدد أو  هذا أي تطبيق للخدمات املوزع عليها هذانطاق الرتدد حيول هذا التحديد دون أن يستعمل  . وال

       (WRC-15)لوائح الراديو. يف

286B.5  إن استعمال حمطات اخلدمة املتنقلة الساتلية للنطاقMHz MHzوالنطاقني  286D.5 الرقم دان املدرجة يفالبل يف 455-454 456-
MHzو 455 MHzوالنطاقني  2اإلقليم  يف 460-459 يسبب تداخالت  جيب أال 286E.5الرقم  البلدان املدرجة يف يف MHz 460-459و 456-454

     (WRC-97)إىل مطالبة حبماية من هذه احملطات.اخلدمتني الثابتة واملتنقلة املشغلة وفقاً جلدول توزيع نطاقات الرتدد وأال يؤدي  ضارة مبحطات

286C.5  إن استعمال حمطات اخلدمة املتنقلة الساتلية للنطاقMHz 455-454 286 الرقم البلدان املدرجة يف يفD.5 والنطاقني MHz 456-455 
يعرقل تطور أعمال  جيب أال 286E.5رقم ال البلدان املدرجة يف يف MHz 460-459و MHz 456-454والنطاقني  2 اإلقليم يف MHz 460-459و

ما عندما يكون تشغيلهما جارياً وفقاً جلدول توزيع نطاقات الرتدد.      (WRC-97)اخلدمتني الثابتة واملتنقلة وال استعماال

286D.5 يوزع النطاق   :توزيع إضايفMHz 455-454 كندا والواليات  يف فضاء) على أساس أويل-أيضًا للخدمة املتنقلة الساتلية (أرض
(WRC-07)املتحدة وبنما.     

286E.5 يوزع النطاقان   :توزيع إضايفMHz MHzو 456-454  فضاء) على أساس أويل-أيضًا للخدمة املتنقلة الساتلية (أرض 460-459
(WRC-07)الرأس األخضر ونيبال ونيجرييا. يف

MHzرتدد يقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة البحرية لنطاقي ال 287.5 457,5875- MHzو 457,5125 على حمطات  467,5875-467,5125
ITU-Rللتوصية  وترتيب القنوات طبقاً وجيب أن تكون خصائص األجهزة االتصال على املنت.  M.1174-3. املياه  وخيضع استعمال نطاقي الرتدد هذين يف

(WRC-15)اإلقليمية للوائح الوطنية لإلدارة املعنية.

MHzي املياه اإلقليمية للواليات املتحدة والفلبني ه كون الرتددات اليت يفضل أن تستخدمها حمطات االتصال على املنت يفت 288.5 457,525 
MHzو MHzو 457,550 MHzو 457,575 MHz. وتزاَوج هذه الرتددات، بالرتددات التالية: 457,600 MHzو 467,750 467,775 
MHzو MHzو 467,800 التوصية  التوايل. وجيب أن تكون خصائص األجهزة املستخدمة مطابقة للمواصفات الواردة يفعلى  467,825

ITU-R M.1174-3.(WRC-15)      
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MHz 890-460 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
ثابتة470-460

286AA.5 متنقلة
أرض)-أرصاد جوية ساتلية (فضاء

290.5 289.5 288.5 287.5 
694-470 

إذاعية

 
 
 

149.5  291A.5  294.5  296.5  
300.5  304.5  306.5  311A.5   
312.5  

512-470 
 إذاعية
 ثابتة
 متنقلة

293.5 292.5  295.5 

585-470 
 ثابتة

 296.5  متنقلة
إذاعية

298.5   291.5 608-512 
إذاعية

297.5 295.5 
610-585 

ثابتة
 296A.5  متنقلة
إذاعية

مالحة راديوية
307.5 306.5 305.5 149.5 

614-608 
فلك راديوي

 متنقلة ساتلية باستثناء املتنقلة
 فضاء)-الساتلية للطريان (أرض

890-610 
ثابتة

 296A.5  313A.5  متنقلة
317A.5 
إذاعية

698-614 
إذاعية
ثابتة
متنقلة

311A.5  309.5 308A.5  308.5  293.5

790-694 
 باستثناء املتنقلة متنقلة

 312A.5للطريان  
  317A.5 

إذاعية
312.5 311A.5 300.5

806-698 
   317A.5متنقلة
إذاعية
 ثابتة

 
311A.5 309.5 293.5 862-790 

 ثابتة
 للطريانباستثناء املتنقلة  متنقلة

316B.5   317A.5 
إذاعية
312.5  319.5 

890-806 
 ثابتة

 317A.5 متنقلة
 إذاعية

890-862 
 ثابتة

 باستثناء املتنقلة  متنقلة
317A.5  للطريان
  322.5  إذاعية

 
323.5 319.5 

 
317.5  318.5

149.5  305.5  306.5  307.5   
311A.5  320.5
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MHzو MHz 470-460جيوز استخدام النطاقني  289.5 1 710-1 ضًا لتطبيقات خدمة استكشاف األرض الساتلية اليت هي غري أي 690
 للجدول. أرض، شريطة أال تسبب تداخًال ضاراً باحملطات العاملة وفقاً -االجتاه فضاء تطبيقات خدمة األرصاد اجلوية الساتلية، لإلرساالت يف

MHzيوزع النطاق  :فئة خدمة خمتلفة 290.5  )،33.5أرض) على أساس أويل (انظر الرقم -ية (فضاءخلدمة األرصاد اجلوية الساتل 470-460
على  لالبلدان التالية: أفغانستان وأذربيجان وبيالروس والصني واالحتاد الروسي واليابان وقريغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان، شريطة احلصو  يف

 (WRC-12).21.9املوافقة مبوجب الرقم 

أرض) وخلدمة العمليات الفضائية -الصني أيضًا خلدمة األحباث الفضائية (فضاء يف MHz 485-470يوزع النطاق   :توزيع إضايف 291.5
أي تداخل ضار باحملطات اإلذاعية  ، مع مراعاة عدم التسبب يف21.9أرض) على أساس أويل، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم -(فضاء

املخطط هلا. القائمة أو

291A.5 الرتدد نطاق يوزع   :توزيع إضايفMHz امنارك أملانيا والنمسا والد أيضاً خلدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس ثانوي يف 494-470
 وسويسرا. ويقتصر هذا االستعمال على تشغيل رادارات رصد خصائص الرياح وفقًا للقراروصربيا وإستونيا وليختنشتاين واجلمهورية التشيكية 

217 (WRC-97).(WRC-15)     

MHzالرتدد يوزَّع نطاق   :فئة خدمة خمتلفة 292.5 للخدمة املتنقلة (انظر  ويالزفناألرجنتني وأوروغواي و على أساس أويل يف 512-470
      (WRC-15).21.9 )، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم33.5 الرقم

MHzنطاقا الرتدد يوزع   :فئة خدمة خمتلفة 293.5 MHzو 512-470 )، 33.5 للخدمة الثابتة على أساس أويل (انظر الرقم 806-614
نطاقا ويوزع  .21.9 البلدان التالية: كندا وشيلي وكوبا والواليات املتحدة وغيانا وجامايكا وبنما، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم يف

MHzو MHz 512-470 الرتدد با كندا وشيلي وكو البهاما وبربادوس و البلدان التالية:  يف 33.5) الرقم للخدمة املتنقلة على أساس أويل (انظر 698-614
MHz نطاقا الرتدد. ويوزع 21.9 والواليات املتحدة وغيانا وجامايكا واملكسيك وبنما، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم على  512-470

       (WRC-15).21.9 األرجنتني وإكوادور، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم يف) 33.5 اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل (انظر الرقم

MHzالرتدد يوزع نطاق   :توزيع إضايف 294.5 ة البلدان التالية: اململكة العربي أيضًا للخدمة الثابتة على أساس ثانوي يف 582-470
       (WRC-15)واجلمهورية العربية السورية وتشاد واليمن. ليبيا السعودية والكامريون وكوت ديفوار ومصر وإثيوبيا وإسرائيل

MHzحيدد نطاق الرتدد 295.5  (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية أو أجزاء منه لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف 608-470
نطاقات الرتدد حيول هذا التحديد دون أن يستعمل  وال. (Rev.WRC-15) 224 البهاما وبربادوس وكندا والواليات املتحدة واملكسيك، انظر القرار يف

ظام االتصاالت املتنقلة ن وعلى حمطات اخلدمة املتنقلة يف لوائح الراديو. حيدد أولوية يف ، والهلا نطاقات الرتدد هذهأي تطبيق للخدمات املوزع هذه 
اورة  تداخل ضار على تتسبب يف وجيب أال 21.9 جب الرقمنطاق الرتدد هذا أن حتصل على موافقة مبو  الدولية العاملة يف اخلدمة اإلذاعية للبلدان ا

نطاق الرتدد هذا  املكسيك، لن يبدأ استعمال االتصاالت املتنقلة الدولية يف . ويف43A.5و 43.5 وأال تطالب باحلماية منها. وينطبق الرقمان
اورة.وميكن متديده إذا وافقت البلدا 2018 ديسمرب 31 قبل       (WRC-15)ن ا

MHzالرتدد يوزع نطاق   :إضايف توزيع 296.5  أيضاً على أساس ثانوي للخدمة املتنقلة الربية من أجل التطبيقات املساعدة لإلذاعة 694-470
اهلرسك وبوتسوانا وبلغاريا و  وبلجيكا وبنـن والبوسنةالسعودية والنمسا والبحرين  العربية ألبانيا وأملانيا وأنغوال واململكة البلدان التالية: يفوإعداد الربامج 

املتحدة وإسبانيا  لعربيةا ديفوار وكرواتيا والدامنارك وجيبويت ومصر واإلمارات فاصو وبوروندي والكامريون والفاتيكان ومجهورية الكونغو وكوت وبوركينا
 يا ومجهوريةيرلندا وأيسلندا وإسرائيل وإيطاليا واألردن وكينيا والكويت وليسوتو والتفوإستونيا وفنلندا وفرنسا وغابون وجورجيا وغانا وهنغاريا والعراق وأ

السابقة ولبنان وليبيا وليختنشتاين وليتوانيا ولكسمربغ ومالوي ومايل ومالطة واملغرب وموريشيوس وموريتانيا ومولدوفا وموناكو  اليوغوسالفية مقدونيا
التشيكية  لوفاكيا واجلمهوريةالسورية وس العربية ا والنرويج وُعمان وأوغندا وهولندا وبولندا والربتغال وقطر واجلمهوريةوموزامبيق وناميبيا والنيجر ونيجريي

بيا ا وزامإفريقيا والسويد وسويسرا وسوازيالند وتنزانيا وتشاد وتوغو وتونس وتركيا وأوكراني مارينو وصربيا والسودان وجنوب املتحدة ورواندا وسان واململكة
خمطط هلا تعمل  قائمة أو تداخل ضار حملطات هذه احلاشية أال تتسبب يف البلدان املذكورة يف . وجيب على حمطات اخلدمة املتنقلة الربية يفوزميبابوي

 (WRC-15)    احلاشية. هذه بلدان غري البلدان املذكورة يف وفقاً جلدول توزيع نطاقات الرتدد يف
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296A.5  ددحيدد نطاق الرت MHz يف  (IMT) أو أجزاء منه لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية 698-470
MHz ميكرونيزيا وجزر سليمان وتوفالو ومجهورية فانواتو، ونطاق الرتدد أو أجزاء منه يف بنغالديش وملديف ونيوزيلندا، الستعماالت  698-610

224، انظر القرار (IMT) نفيذ االتصاالت املتنقلة الدوليةاإلدارات اليت ترغب يف ت (Rev.WRC-15) . وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل
خصص للخدمة نطاقات الرتدد هذه أي تطبيق للخدمات املوزع هلا نطاقات الرتدد هذه، وال حيدد أولوية يف لوائح الراديو. وال جيب استعمال التوزيع امل

وجيب أال يسبب هذا التوزيع تداخًال  21.9ق الرتدد هذا ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية إال بعد احلصول على املوافقة مبوجب الرقم املتنقلة يف نطا
اورة وأال يطالب باحلماية منها. ويطبَّق الرقمان        43A.5.(WRC-15)و 43.5ضاراً على اخلدمات اإلذاعية للبلدان ا

MHz نطاق الرتدديوزع   :توزيع إضايف 297.5 : كندا البلدان التالية أيضًا على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل يف 608-512
ويوزع نطاق الرتدد  .21.9 وكوستاريكا وكوبا والسلفادور والواليات املتحدة وغواتيماال وغيانا وجامايكا، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم

MHz  وجبشريطة احلصول على املوافقة مب البهاما وبربادوس واملكسيك، أيضًا على اخلدمة املتنقلة على أساس أويل يف 608-512
     (WRC-15).21.9 الرقم

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 298.5  اهلند. أرض) على أساس ثانوي يف-خلدمة العمليات الفضائية (فضاء 550,25-549,75

غري مستعمل. 299.5

MHzالرتدد يوزع نطاق   :توزيع إضايف 300.5 أيضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، على أساس  790-582
ية السورية العرب واجلمهوريةوقطر واألردن وعمان  وليبياوإسرائيل واإلمارات العربية املتحدة ومصر والكامريون اململكة العربية السعودية  ثانوي يف
       (WRC-15)والسودان.

 غري مستعمل. 301.5

302.5 (SUP - WRC-12) 

 غري مستعمل. 303.5

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 304.5 )، خلدمة الفلك 13.5إىل  10.5املنطقة اإلذاعية اإلفريقية (انظر األرقام من  يف أيضاً  614-606
 الراديوي على أساس أويل.

MHzيوزع النطاق   :ايفتوزيع إض 305.5  الصني خلدمة الفلك الراديوي على أساس أويل. أيضاً يف 614-606

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 306.5 )، 13.5 إىل 10.5، باستثناء املنطقة اإلذاعية اإلفريقية (انظر األرقام من 1اإلقليم  أيضاً يف 614-608
 س ثانوي.خلدمة الفلك الراديوي على أسا 3اإلقليم  ويف

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 307.5 اهلند خلدمة الفلك الراديوي على أساس أويل. أيضاً يف 614-608

MHzيوزع نطاق الرتدد   :توزيع إضايف308.5 بليز وكولومبيا. وختضع حمطات اخلدمة  أيضاً للخدمة املتنقلة على أساس أويل يف 698-614
      (WRC-15).21.9 ط احلصول على املوافقة مبوجب الرقماملتنقلة داخل نطاق الرتدد لشر 

308A.5 حيدد نطاق الرتددMHz  (IMT)تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية  أو أجزاء منه لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف 698-614
224انظر القرار البهاما وبربادوس وبليز وكندا وكولومبيا والواليات املتحدة األمريكية واملكسيك،  يف (Rev.WRC-15) .حيول هذا التحديد دون  وال

ات اخلدمة املتنقلة وعلى حمط لوائح الراديو. ، وال حيدد أولوية يفهلا نطاقات الرتدد هذهأي تطبيق للخدمات املوزع نطاقات الرتدد هذه أن يستعمل 
اخلدمة  تداخل ضار يف تتسبب يف وجيب أال 21.9حتصل على موافقة مبوجب الرقم نطاق الرتدد هذا أن  نظام االتصاالت املتنقلة الدولية العاملة يف يف

اورة وأال بليز واملكسيك، لن يبدأ استعمال االتصاالت املتنقلة الدولية  . ويف43A.5و 43.5 تطالب باحلماية منها. وينطبق الرقمان اإلذاعية للبلدان ا
اورة. وميكن 2018 ديسمرب 31نطاق الرتدد هذا قبل  يف        (WRC-15)متديده إذا وافقت البلدان ا

MHzالرتدد يوزع نطاق   :فئة خدمة خمتلفة 309.5 )، شريطة 33.5الرقم  السلفادور للخدمة الثابتة على أساس أويل (انظر يف 806-614
     (WRC-15).21.9احلصول على املوافقة مبوجب الرقم 
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310.5 (SUP - WRC-97)  
311.5 (SUP - WRC-07)  

311A.5 549 انظر أيضاً القرار (WRC-07)  فيما يتعلق بالنطاقMHz 790-620.(WRC-07)     
MHzالرتدد أيضًا خلدمة املالحة الراديوية للطريان على أساس أويل نطاق  يوزع  :إضايف توزيع 312.5 البلدان التالية: أرمينيا  يف 862-645

الرتدد طاقات ون ،وأوكرانيا وتركمانستان وطاجيكستان وقريغيزستان وأوزبكستان وكازاخستانوجورجيا  الروسي واالحتادوأذربيجان وبيالروس 
MHz MHzو 686-646 MHzو 758-726 MHzو 814-766 MHzونطاق الرتدد  ،بلغاريا يف 862-822  2017 ديسمرب 31حىت  862-860

      (WRC-15)بولندا. يف

312A.5 الرتدد  قلة، باستثناء املتنقلة للطريان، لنطاقخيضع استعمال اخلدمة املتنMHz  إىل أحكام 1 اإلقليم يف 790-694
     (WRC-15).(Rev.WRC-15) 224 . انظر أيضاً القرار(WRC-15) 760 القرار

313.5 (SUP - WRC-97)  
313A.5  الرتدد حيدد نطاقMHz فيجي و والصني ومجهورية كوريا  سالم وكمبودياوبروين دار ال بنغالديشأسرتاليا و  أجزاء منه يف أو 790-698

وجزر  بوا غينيا اجلديدة والفلبنيوباوباكستان ونيوزيلندا  الدميقراطية الشعبية وماليزيا واحتاد ميامنار وكرييبايت ومجهورية الو واليابانوإندونيسيا واهلند 
. (IMT) ت املتنقلة الدوليةتنفيذ االتصاال الستعمال تلك اإلدارات اليت ترغب يف وتايالند وتونغا وتوفالو وفانواتو وفيتنام وسنغافورةوساموا  سليمان

الصني  ائح الراديو. ويفلو  حيدد أولوية يف هذا والنطاق الرتدد  هذا أي تطبيق للخدمات املوزع عليهانطاق الرتدد  حيول هذا التحديد دون أن يستعملوال
       (WRC-15).2015 هذا حىت عاملنطاق الرتدد  يةيبدأ استعمال االتصاالت املتنقلة الدول ال

313B.5 (SUP - WRC-15)  
314.5 (SUP - WRC-15)  
315.5 (SUP - WRC-15)  
316.5 (SUP - WRC-15)  

316A.5 (SUP - WRC-15)  
316B.5 الرتدد نطاق للخدمة املتنقلة باستثناء املتنقلة للطريان يف 1اإلقليم  إن التوزيع يف MHz 862-790 حصول على املوافقة مبوجب خيضع لل

 2006اتفاق جنيف لعام  لبلدان األطراف يفإىل ا. وبالنسبة 312.5الرقم  البلدان املذكورة يف بشأن خدمة املالحة الراديوية للطريان يف 21.9 الرقم
(GE06)، 224القراران  وينطبق اخلدمة املتنقلة أيضًا للتطبيق الناجح إلجراءات ذلك االتفاق. خيضع استعمال حمطات (Rev.WRC-15) 

749و (Rev.WRC-15)االقتضاء. ، حسب(WRC-15)       

MHzالرتدد يوزع نطاق   :توزيع إضايف 317.5 (باستثناء الربازيل  2 اإلقليم أيضًا للخدمة املتنقلة الساتلية على أساس أويل يف 890-806
       (WRC-15). إن هذه اخلدمة معدة لالستعمال داخل احلدود الوطنية.21.9وافقة مبوجب الرقم )، شريطة احلصول على املواملكسيك والواليات املتحدة

317A.5  الرتدد حتدد أجزاء نطاقMHz MHzالرتدد ونطاق  2اإلقليم  يف 960-698 MHzالرتدد ونطاق  1اإلقليم  يف 790-694 960-790 
انظر  - (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية أويل لكي تستعملها اإلدارات اليت ترغب يف املوزعة للخدمة املتنقلة على أساس 3و 1اإلقليمني  يف

224القرارات  (Rev.WRC-15) 760و (WRC-15) 749و (Rev.WRC-15)نطاَقي حيول هذا التحديد دون أن يستعمل  . وال، حيثما تنطبق
      (WRC-15)لوائح الراديو. حيدد أولوية يف وال ،هذين أي تطبيق للخدمات املوزع عليها هذان النطاقانالرتدد 

MHzيوزع النطاقان   :توزيع إضايف 318.5 MHzو 851-849 والواليات املتحدة واملكسيك للخدمة املتنقلة للطريان  كندا أيضاً يف 896-894
MHzعلى أساس أويل من أجل املراسالت العمومية مع الطائرات. ويقتصر استعمال النطاق  على إرساالت حمطات خدمة الطريان بينما  851-849

MHzيقتصر استعمال النطاق   طائرات. على إرساالت احملطات املشغلة يف 896-894
MHzيوزع النطاقان   :توزيع إضايف 319.5 MHzفضاء) و-(أرض 840-806 بيالروس واالحتاد الروسي  أرض) أيضاً يف-(فضاء 890-856

. وجيب أال يسبب استعمال هذه اخلدمة هلذين النطاقني تداخالت ضارة (R)ساتلية باستثناء اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان وأوكرانيا للخدمة املتنقلة ال
بلدان أخرى وفقًا جلدول توزيع نطاقات الرتددات وأال يتطلب محاية جتاه هذه اخلدمات. كما خيضع هذا االستعمال  باخلدمات اليت يتم تشغيلها يف

املعنية. خاصة بني اإلداراتالتفاقات 
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أيضًا للخدمة املتنقلة الساتلية، باستثناء اخلدمة املتنقلة  MHz 960-942و MHz 890-806يوزع النطاقان   :توزيع إضايف 320.5
ه اخلدمة على التشغيل . ويقتصر استعمال هذ21.9 ، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم3اإلقليم  ، على أساس أويل يف(R)للطريان  الساتلية

تسبب تداخالت  داخل احلدود الوطنية. وعند السعي إىل احلصول على املوافقة جيب تأمني محاية مناسبة للخدمات املشغلة وفق اجلدول، حبيث ال
ذه اخلدمات.  ضارة 

321.5 (SUP - WRC-07)  

MHzضمن النطاق  1اإلقليم  يف ل حمطات اخلدمة اإلذاعيةشغَّ ال تُ  322.5 960 إال داخل املنطقة اإلذاعية اإلفريقية (انظر األرقام  862
انيا وزميبابوي تنزوناميبيا ونيجرييا وجنوب إفريقيا وومالوي واملغرب  وليسوتو وليبياومصر وإسبانيا وبوروندي )، باستثناء اجلزائر 13.5إىل  10.5 من

     (WRC-12).21.9 وزامبيا، وذلك شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم

MHzيوزع أيضاً خلدمة املالحة الراديوية للطريان على أساس أويل النطاق   :توزيع إضايف 323.5 البلدان التالية: أرمينيا وأذربيجان  يف 960-862
MHzوالنطاقان  ،وبيالروس واالحتاد الروسي وكازاخستان وأوزبكستان وقريغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا 890,2-862 

MHzو MHzوالنطاق  ،بلغاريا يف 935,2-900 MHzوالنطاقان  ،2017ديسمرب  31بولندا حىت  يف 876-862 MHzو 880-862 925-915 
 غلةشويقتصر على املنارات الراديوية املقامة على األرض وامل 21.9هذا االستعمال للحصول على موافقة اإلدارات املعنية مبوجب الرقم  وخيضعرومانيا.  يف
 WRC)-(12النافع. حىت انتهاء عمرها 1997أكتوبر  27 يف
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MHz 1 300-890 
التوزيع على الخدمات

3اإلقليم 2اإلقليم 1اإلقليم 
942-890 

ثابتة
 باستثناء املتنقلة  متنقلة

317A.5للطريان  
 322.5  إذاعية

 حتديد راديوي للموقع

902-890
ثابتة
 باستثناء املتنقلة  ةمتنقل

317A.5للطريان  
 حتديد راديوي للموقع

318.5  325.5

942-890 
ثابتة

317A.5  متنقلة
 إذاعية

حتديد راديوي للموقع

928-902 
ثابتة
 هواة

 متنقلة باستثناء املتنقلة 
325A.5للطريان  

 حتديد راديوي للموقع
150.5  325.5  326.5

942-928 
ثابتة

 تثناء املتنقلة باس متنقلة
317A.5للطريان  

حتديد راديوي للموقع
323.5 325.5327.5

960-942 
ثابتة

 باستثناء املتنقلة  متنقلة
 317A.5للطريان  
  322.5  إذاعية
323.5

960-942 
ثابتة

317A.5  متنقلة

960-942 
ثابتة

 باستثناء املتنقلة  متنقلة
317A.5للطريان  
   إذاعية
320.5 

327A.5 متنقلة للطيران164-960 1 (R) 
 328.5 مالحة راديوية للطيران 
 328AA.5 

328.5 مالحة راديوية للطيران164 215-1 1
 فضاء)-أرض) (فضاء-(فضاء مالحة راديوية ساتلية 

328B.5 
 328A.5 

(نشيطة) استكشاف األرض الساتلية215 240-1 1
تحديد راديوي للموقع 
 فضاء)-أرض) (فضاء-(فضاء اتليةمالحة راديوية س 

328B.5  329.5  329A.5 
 (نشيطة) أبحاث فضائية 
 330.5  331.5  332.5

(نشيطة) ستكشاف األرض الساتليةا240 300-1 1
تحديد راديوي للموقع
 فضاء)-أرض) (فضاء-(فضاء مالحة راديوية ساتلية

 328B.5  329.5  329A.5 
(نشيطة)أبحاث فضائية  
ةهوا 
 282.5  330.5  331.5  332.5  335.5  335A.5 
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 غري مستعمل. 324.5
MHzيوزع النطاق   :فئة خدمة خمتلفة 325.5 الواليات املتحدة على أساس أويل (انظر  خلدمة التحديد الراديوي للموقع يف 942-890
 .21.9)، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم 33.5 الرقم

325A.5 الرتدد يوزع نطاق   :ة خمتلفةفئة خدمMHz السلفادور و  اجلمهورية الدومينيكيةو كوبا األرجنتني والربازيل وكوستاريكا و  يف 928-902
ية للخدمة املتنقلة الرب وفنزويال  وغواتيماال واملكسيك وباراغواي وأوروغواي 2 اإلقليم ما وراء البحار يف املقاطعات الفرنسية يف واإلكوادور ويف

MHzويوزع نطاق الرتدد  ساس أويل.أ على       (WRC-15)يف كولومبيا للخدمة املتنقلة الربية على أساس أويل. 905-902
MHzيوزع النطاق   :فئة خدمة خمتلفة 326.5 ريطة احلصول شيلي، ش للخدمة املتنقلة باستثناء املتنقلة للطريان، على أساس أويل يف 905-903

 .21.9على املوافقة مبوجب الرقم 
MHzيوزع النطاق   :فئة خدمة خمتلفة 327.5  أسرتاليا. ) يف33.5خلدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس أويل (انظر الرقم  928-915

327A.5 الرتدد يقتصر استعمال نطاق MHz 1 على األنظمة اليت تعمل وفقاً للمعايري الدولية املعرتف  (R)للخدمة املتنقلة للطريان  164-960
417لقرار وفقاً ل ا للطريان. ويكون هذا االستعمال (Rev.WRC-15).(WRC-15)       

MHz 1حيتجز استعمال خدمة املالحة الراديوية للطريان للنطاق  328.5 العامل أمجع لتشغيل وتطوير املساعدات اإللكرتونية  يف 215-960
     (WRC-2000)املنشآت املصاحبة املقامة على سطح األرض. وجودة يفامل املالحة اجلوية، احملمولة منها على منت الطائرات أو يف

328A.5 النطاق  يف تعمل حمطات خدمة املالحة الراديوية الساتليةMHz 1 215-1 609وفقًا ألحكام القرار  164 (Rev.WRC-07) 
MHzالنطاق  يف خدمة املالحة الراديوية للطريان يف تطالب باحلماية من احملطات وال 1 . وتنطبق أحكام 43A.5ينطبق الرقم  . وال215-960
     (WRC-07).18.21 الرقم

328AA.5 يوزَّع نطاق الرتددMHz 1 092,3-1 على أساس ) فضاء-أرض( (AMS(R)S) للخدمة املتنقلة الساتلية للطريانأيضاً  087,7
من اليت تُبث  (ADS-B) ملراقبة األوتوماتية التابعة بأسلوب اإلذاعةاإرساالت احملطة الفضائية  استقبال استعماله على ، توزيعًا يـُْقَصرأويل

ا. اليت تعمل الطائرات مرسالت   (R) ملتنقلة الساتلية للطرياناخلدمة ا تطالب احملطات العاملة يف وجيب أالوفقاً للمعايري الدولية للطريان املعرتف 
(WRC-15).(WRC-15) 425 القرارية للطريان. وينطبق خدمة املالحة الراديو  باحلماية من احملطات العاملة يف       

328B.5  يكون استعمال أنظمة وشبكات خدمة املالحة الراديوية الساتلية للنطاقاتMHz 1 300-1 MHzو 164 1 610-1 559 
MHzو 5 030-5 اء، لة عنها، حبسب االقتضمعلومات تبليغ كام اليت يكون مكتب االتصاالت الراديوية قد استلم معلومات تنسيق أو 010

610هذا الصدد القرار  . وينطبق أيضاً يف13.9و 12A.9و 12.9مرهوناً بتطبيق أحكام األرقام  2005 يناير 1 بعد (WRC-03)حالة شبكات ؛ غري أنه يف 
، 329A.5 ل الفضائية. وطبقاً للرقمفقط على حمطات اإلرسا (WRC-03) 610 فضاء)، ينطبق القرار-وأنظمة خدمة املالحة الراديوية الساتلية (فضاء

MHzالنطاقني  فضاء) يف-خدمة املالحة الراديوية الساتلية (فضاء بالنسبة لألنظمة والشبكات يف 1 300-1 MHzو 215 1 610-1 559 ،
ية الساتل خدمة املالحة الراديوية فقط بالنسبة لألنظمة والشبكات األخرى يف 13.9و 12A.9و 12.9و 7.9  تنطبق أحكام األرقام

     (WRC-07)فضاء).-(فضاء
MHzخيضع استعمال خدمة املالحة الراديوية الساتلية للنطاق  329.5 1 300-1 تداخالت ضارة وعدم املطالبة  يف لشرط عدم التسبب 215

ا مبوجب الرقم  الحة الراديوية الساتلية للنطاق . وفضًال عن ذلك، خيضع استعمال خدمة امل331.5باحلماية من خدمة املالحة الراديوية املرخص 
MHz 1 300-1 بالنسبة خلدمة التحديد الراديوي  43.5تداخالت ضارة خلدمة التحديد الراديوي للموقع. وال ينطبق الرقم  يف لشرط عدم التسبب 215
 WRC)-(WRC608*.    03)-(03للموقع. وينطبق القرار

329A.5 النطاقني  يف فضاء) العاملة-الساتلية (فضاء إن استعمال أنظمة خدمة املالحة الراديويةMHz 1 300-1 MHzو 215 1 610-1 559 
على  أو أرض)-ليس الغرض منه توفري تطبيقات خدمات السالمة، وجيب أال يفرض قيوداً إضافية على أنظمة خدمة املالحة الراديوية الساتلية (فضاء

(WRC-07)خدمات أخرى عاملة طبقاً جلدول توزيع نطاقات الرتدد.    

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 330.5 1 300-1 أنغوال  البلدان التالية: يف أيضًا على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل 215
وغيانا واهلند وإندونيسيا  اواإلمارات العربية املتحدة وإريرتيا وإثيوبيوجيبويت ومصر واململكة العربية السعودية والبحرين وبنغالديش والكامريون والصني 

الصومال وباكستان والفلبني وقطر واجلمهورية العربية السورية و وعمان وإسرائيل واليابان واألردن والكويت ونيبال  والعراقومجهورية إيران اإلسالمية 
    (WRC-12)وتشاد وتوغو واليمن.وجنوب السودان والسودان 

                                                      
.WRC)-15( 1520املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  يف : متت مراجعة هذا القرارمالحظة من األمانة *
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MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 331.5 1 300-1 البلدان التالية: اجلزائر وأملانيا  يف أيضًا خلدمة املالحة الراديوية على أساس أويل 215
الكامريون والصني و واململكة العربية السعودية وأسرتاليا والنمسا والبحرين وبيالروس وبلجيكا وبنن والبوسنة واهلرسك والربازيل وبوركينا فاصو وبوروندي 

وهنغاريا  ةاتيا والدامنارك ومصر واإلمارات العربية املتحدة وإستونيا واالحتاد الروسي وفنلندا وفرنسا وغانا واليونان وغينيا وغينيا االستوائيومجهورية كوريا وكرو 
السابقة وليسوتو والتفيا  ةوأيرلندا وإسرائيل واألردن وكينيا والكويت ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفي والعراقواهلند وإندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمية 

هولندا وبولندا والربتغال وقطر و وباكستان ولبنان وليختنشتاين وليتوانيا ولكسمربغ ومدغشقر ومايل وموريتانيا واجلبل األسود ونيجرييا والنرويج وعمان 
وسري وجنوب السودان  وصربيا وسلوفينيا والصومال والسودانواجلمهورية العربية السورية ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وسلوفاكيا واململكة املتحدة 

MHz 1وفيتنام. ويوزع النطاق  ويالفنزالنكا وجنوب إفريقيا والسويد وسويسرا وتايالند وتوغو وتركيا و 300-1 كندا والواليات املتحدة  يف أيضاً  240
     (WRC-12)وراً على خدمة املالحة الراديوية للطريان.خلدمة املالحة الراديوية، ويكون استعمال خدمة املالحة الراديوية مقص

النطاق  يف خدميت استكشاف األرض الساتلية واألحباث الفضائية يف جيب على احملاسيس النشطة احملمولة فضائيًا والعاملة 332.5
MHz 1 260-1 فيد يوية الساتلية واخلدمات األخرى اليت تستأال تسبب تداخالت ضارة خلدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة املالحة الراد 215

     (WRC-2000)تطورها. أو من توزيع على أساس أويل وأال تطالب حبماية من هذه اخلدمات وأال تفرض أي قيود على تشغيل هذه اخلدمات

333.5 (SUP - WRC-97)  

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 334.5 1 370-1 املتحدة خلدمة املالحة الراديوية للطريان على أساس  كندا والواليات أيضًا يف 350
     (WRC-03)أويل.

كندا والواليات  خدميت استكشاف األرض الساتلية واألحباث الفضائية يف جيب على احملاسيس النشطة احملمولة فضائيًا والعاملة يف 335.5
MHzالنطاق  املتحدة يف 1 300-1 تفرض  الحة الراديوية للطريان وأال تطالب حبماية من هذه اخلدمة، وأالأال تسبب تداخالت ضارة خبدمة امل 240

     (WRC-97)تطورها. أي قيود على تشغيل هذه اخلدمة أو

335A.5 خدميت استكشاف األرض الساتلية واألحباث الفضائية جيب على احملاسيس النشطة احملمولة فضائيًا والعاملة يف 
تسبب تداخالت ضارة خلدمة التحديد الراديوي للموقع ولغريها من اخلدمات اليت تستفيد من توزيع على أساس  ، أالMHz 1 300-1 260 النطاق يف

    (WRC-2000)تطورها. أويل مبوجب هذه احلواشي، وأال تطالب باحلماية من هذه اخلدمات، وأال تفرض قيوداً على تشغيل هذه اخلدمات أو
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MHz 1 525-1 300 
 لتوزيع على الخدماتا

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
تحديد راديوي للموقع300 350-1 1

337.5  مالحة راديوية للطيران 
)فضاء-أرض( ساتلية راديوية مالحة 
 149.5   337A.5

1 400-1 350 
ثابتة

متنقلة
تحديد راديوي للموقع

1 400-1 350 
338A.5تحديد راديوي للموقع

339.5 338A.5 338.5 149.5 339.5 334.5 149.5 
(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية400 427-1 1

فلك راديوي 
(منفعلة) أبحاث فضائية 
 341.5 340.5

فضاء)-(أرض عمليات فضائية427 429-1 1
ثابتة 
341C.5 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة  341B.5 341A.5 
 338A.5  341.5

1 452-1 429 
 ثابتة

 341A.5 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

1 452-1 429 
ثابتة

343.5متنقلة  341C.5 341B.5 
338A.5  342.5 341.5 341.5 338A.5 

1 492-1 452 
ثابتة

 346.5 باستثناء املتنقلة للطريانمتنقلة 
  إذاعية

208B.5  إذاعية ساتلية

1 492-1 452 
ثابتة

346A.5 متنقلة   343.5 341B.5 
  إذاعية 
 208B.5 إذاعية ساتلية 

341.5  342.5  345.5 341.5  344.5  345.5
1 518-1 492 

 ثابتة
 341A.5 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

1 518-1 492 
ثابتة

343.5متنقلة  341B.5

1 518-1 492 
ثابتة

 341C.5 متنقلة
342.5 341.5344.5 341.5341.5
1 525-1 518 

 ثابتة
 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

  متنقلة ساتلية
 348A.5  348.5أرض)  -(فضاء

348B.5  351A.5

1 525-1 518 
ثابتة

 343.5متنقلة 
  متنقلة ساتلية

 348A.5  348.5أرض)  -(فضاء
348B.5  351A.5

1 525-1 518 
ثابتة

 متنقلة
  يةمتنقلة ساتل
 348A.5  348.5أرض)  -(فضاء

348B.5  351A.5 
342.5 341.5 344.5 341.5341.5
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 غري مستعمل. 336.5

MHzيقتصر استعمال النطاقات  337.5 1 350-1 MHzو 300 2 900-2 MHzو 700 9 200-9 خدمة املالحة الراديوية للطريان  يف 000
ات ترسل إال على ترددات من هذه النطاق ما يصاحبها من مرسالت مستجيبات حممولة جواً واليت العلى الرادارات املقامة عند سطح األرض وعلى 

 النطاق نفسه. فقط حني تشغلها رادارات تعمل يف

337A.5 املة عجيب على احملطات األرضية التابعة خلدمة املالحة الراديوية الساتلية وعلى احملطات التابعة خلدمة التحديد الراديوي للموقع ال
MHzالنطاق  يف 1 350-1      (WRC-2000)أال تسبب تداخَال ضاراً خلدمة املالحة الراديوية للطريان، وأال تفرض قيوداً على تشغيلها وتطويرها. 300

MHzالعمل ضمن النطاق  جيوز للمنشآت القائمة خلدمة املالحة الراديوية أن تستمر يف 338.5 1 400 1 قريغيزستان  البلدان التالية: يف 350
 (WRC-12)وسلوفاكيا وتركمانستان.

338A.5  750ينطبق القرار (Rev.WRC-15) نطاقات الرتدد  يفMHz 1 400-1 MHzو 350 1 452-1 GHzو 427 23,55-22,55 
GHzو GHzو 31,3-30 GHzو 50,2-49,7 GHzو 50,9-50,4 GHzو 52,6-51,4 GHzو 86-81 94-92.(WRC-15)       

MHzالنطاقات  توزع 339.5 1 400-1 MHzو 370 2 655-2 MHzو 640 4 990-4 GHzو 950 أيضًا على خدمة  15,35-15,20
 األحباث الفضائية (املنفعلة) وخدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) على أساس ثانوي.

339A.5 (SUP - WRC-07) 

 النطاقات التالية: حتظر كل اإلرساالت يف 340.5

1 400-1 427 MHz، 
2 690-2 700 MHz،422.5الرقم  باستثناء اإلرساالت املقصودة يف، 
10,68-10,7 GHz،483.5الرقم  باستثناء اإلرساالت املقصودة يف، 
15,35-15,4 GHz،511.5الرقم  باستثناء اإلرساالت املقصودة يف، 

23,6-24 GHz، 
31,3-31,5 GHz، 
31,5-31,8 GHz، 2يف اإلقليم، 

48,94-49,04 GHz، ًمن احملطات احملمولة جوا 
50,2-50,4 GHz2، 
52,6-54,25 GHz، 

86-92 GHz، 
100-102 GHz، 

109,5-111,8 GHz، 
114,25-116 GHz، 
148,5-151,5 GHz، 

164-167 GHz، 
182-185 GHz، 
190-191,8 GHz، 
200-209 GHz، 
226-231,5 GHz، 
250-252 GHz.(WRC-03)     

  
                                                      

يفرض  خلدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) وخدمة األحباث الفضائية (املنفعلة) أال GHz 50,4-50,2النطاق  يف ينبغي للتوزيع 1.340.5 2
اورة. يف استعماالت اخلدمات اليت هلا توزيعات على أساس أويل ضرورة هلا على ال أي قيود     (WRC-97)النطاقات ا
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MHzالنطاقات  حباثًا منفعلة يفجتري بعض البلدان أ 341.5 1 727-1 GHzو 400 GHzو 120-101 إطار برنامج  وذلك يف 220-197
 للبحث عن إرساالت متعمدة من مصدر خارج األرض.

341A.5ُحيدد نطاقا الرتدد 1 يف اإلقليم ،MHz 1 452-1 MHzو 427 1 518-1 تنفيذ  لكي تستعملهما اإلدارات اليت ترغب يف 492
حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاَقي الرتدد هذين أي تطبيق  . وال(Rev.WRC-15) 223 طبقًا للقرار (IMT) املتنقلة الدولية االتصاالت

 لوائح الراديو. وخيضع استعمال حمطات االتصاالت املتنقلة الدولية للحصول على موافقة مينح أولوية يف للخدمات املوزع هلا نطاقا الرتدد هذان وال
       (WRC-15).342.5 الطريان وفقاً للرقم يف عن بُعدفيما يتعلق باخلدمة املتنقلة للطريان املستعملة للقياس  21.9وجب الرقم مب

341B.5 ُحيدد نطاق الرتددMHz 1 518-1  (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف 2اإلقليم  يف 427
223رار وفقاً للق (Rev.WRC-15) وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق وال مينح .
 (WRC-15)لوائح الراديو. أولوية يف

341C.5 الرتدد انطاقحيدد MHz 1 452-1 MHzو 427 1 518-1 تنفيذ   ترغب يفاليت 3اإلقليم  يف اإلدارات مالكي تستعمله 492
واستعمال اإلدارات املذكورة أعاله لنطاَقي الرتدد هذين لتنفيذ االتصاالت  .(Rev.WRC-15) 223 للقرار وفقاً  (IMT) االتصاالت املتنقلة الدولية

MHzنطاقي الرتدد  املتنقلة الدولية يف 1 452-1 MHzو 429 1 518-1 من البلدان اليت تستعمل  21.9خيضع للحصول على املوافقة مبوجب الرقم  492
حيدد أولوية  أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق والنطاَقي الرتدد هذين حيول هذا التحديد دون أن يستعمل  وال حمطات اخلدمة املتنقلة للطريان.

       (WRC-15)لوائح الراديو. يف

MHz الرتدد يوزع أيضًا للخدمة املتنقلة للطريان نطاق  :توزيع إضايف 342.5 1 535 1 البلدان التالية: أرمينيا وأذربيجان وبيالروس  يف 429
 تعمال نطاقعد للطريان داخل احلدود الوطنية حصراً. وخيضع اسواالحتاد الروسي وأوزبكستان وقريغيزستان وأوكرانيا على أساس أويل ألغراض القياس عن بُ 

MHz الرتدد 1 492 1  (WRC-15)لالتفاق بني اإلدارات املعنية. 2007 أبريل 1 ، اعتباراً من452

MHz 1إن استعمال اخلدمة املتنقلة للطريان النطاق  343.5 535-1 يتمتع باألولوية بالنسبة إىل  2اإلقليم  يف عن بُعدمن أجل القياس  435
 االستعماالت األخرى للخدمة املتنقلة.

MHzيوزع النطاق   :توزيع بديل 344.5 1 525-1 الرقم  452  )343.5على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل (انظر أيضاً 
 الواليات املتحدة. يف

يقتصر على اإلذاعة السمعية الرقمية وخيضع  4921MHz-4521إن استعمال اخلدمة اإلذاعية الساتلية واخلدمة اإلذاعية للنطاق  345.5
 .*WARC) 528-(92ألحكام القرار 

MHzنطاق الرتدد ُحيدد 346.5 1 492-1 اجلزائر وأنغوال واململكة العربية السعودية والبحرين وبنن وبوتسوانا وبوركينا فاصو وبوروندي  يف 452
دن عراق واألر لوالكامريون ومجهورية إفريقيا الوسطى والكونغو وكوت ديفوار وجيبويت ومصر واإلمارات العربية املتحدة وغابون وغامبيا وغانا وغينيا وا
مان وأوغندا عُ وكينيا والكويت وليسوتو ولبنان وليبرييا ومدغشقر ومالوي ومايل واملغرب وموريشيوس وموريتانيا وموزمبيق وناميبيا والنيجر ونيجرييا و 

وتنزانيا وتشاد وتوغو  دوقطر ومجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا والسنغال وسيشيل والسودان وجنوب السودان وجنوب إفريقيا وسوازيالن **وفلسطني
. وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية وتونس وزامبيا وزميبابوي، لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف
ت املتنقلة الدولية ذا النطاق لتنفيذ االتصااللوائح الراديو. واستعمال ه مينح أولوية يف نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق وال

. انظر أيضاً 342.5للطريان وفقاً للرقم  عن بُعدفيما يتعلق باخلدمة املتنقلة للطريان املستعملة للقياس  21.9خيضع للحصول على موافقة مبوجب الرقم 
      (WRC-15).(WRC-15) 761 القرار

  
                                                      

 .WRC)-(15 2015ولعام  WRC)-(03 2003املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  يف : متت مراجعة هذا القرارمالحظة من األمانة *
احملدد من أجل االتصاالت املتنقلة الدولية وفقاً  4921MHz-4521ة يف نطاق الرتدد ُيشار إىل استعمال فلسطني لتوزيع اخلدمة املتنقل  **

 .1995سبتمرب  28الفلسطيين املؤقت املؤرخ -) مع األخذ يف االعتبار االتفاق اإلسرائيلي2014(املراَجع يف بوسان،  99 للقرار

- 103 -



RR5-68 الفصـلII- الرتددات

346A.5 نطاق الرتددحيدد MHz 1 492-1 452 تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية اليت ترغب يف 3اإلقليم  يف لكي تستعمله اإلدارات (IMT) 
761القرار و (Rev.WRC-15) 223 للقرار وفقاً  (WRC-15).  واستعمال اإلدارات املذكورة أعاله لنطاق الرتدد هذا لتنفيذ االتصاالت املتنقلة

حيول هذا التحديد دون أن  وال من البلدان اليت تستعمل حمطات اخلدمة املتنقلة للطريان. 21.9 الرقم الدولية خيضع للحصول على املوافقة مبوجب
       (WRC-15).لوائح الراديو حيدد أولوية يف يستعمل هذا النطاق أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق وال

347.5 (SUP - WRC-07)  

347A.5* 07)-WRC - SUP(  

MHzتعمال اخلدمة املتنقلة الساتلية للنطاق إن اس 348.5 1 525-1 ، MHz 1 525-1 518 النطاق . ويف11A.9خيضع للتنسيق مبوجب الرقم  518
     43A.5.(WRC-03) ينطبق الرقم جيب أال تطالب حمطات اخلدمة املتنقلة الساتلية باحلماية من حمطات اخلدمة الثابتة. وال

348A.5 5251-5181النطاق  بالتنسيق يف إن قيمة العتبة اخلاصةMHz  واملعرب عنها بسويات كثافة تدفق القدرة عند سطح األرض
بشأن  11A.9 ، وذلك تطبيقاً للرقم5 التذييل يف 2-5 اجلدول جلميع زوايا الوصول بدالً مما ورد يف kHz 4أي نطاق يبلغ  يف 1502dB(W/m( هي

مستعملة  أو أرض) فيما يتعلق باستعمال اخلدمة املتنقلة الربية ألجهزة راديوية متنقلة متخصصة-اتلية (فضاءاخلدمة املتنقلة الس احملطات الفضائية يف
MHzالنطاق  مشغلة داخل أراضي اليابان. ويف (PSTN) باالقرتان مع شبكات هاتفية عمومية تبديلية 1 525-1 ، جيب أال تطالب حمطات 518

 43A.5.(WRC-03) أراضي اليابان. وال ينطبق الرقم من حمطات اخلدمة املتنقلة يفاخلدمة املتنقلة الساتلية باحلماية 

348B.5  يف النطاقMHz 1 525-1 ملتنقلة ا عن بُعد، جيب أال تطالب حمطات اخلدمة املتنقلة الساتلية باحلماية من حمطات القياس 518
. وال ينطبق 342.5الرقم  البلدان املذكورة يف ) ويف344.5و 343.5حدة (انظر الرقمني أراضي الواليات املت اخلدمة املتنقلة يف للطريان القائمة يف

     43A.5.(WRC-03) الرقم

348C.5 (SUP - WRC-07) 

  
                                                      

حفاظاً  208B.5ومن مث أعيد ترقيمه ليصبح  ،تعديًال على هذا احلكم 2007ية لعام أدخل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديو  :مالحظة من األمانة  *
 على التسلسل.
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 RR5-69الرتددات -IIالفصـل

MHz 1 610-1 525 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
1 525-1 530 

أرض)-(فضاء عمليات فضائية
 ثابتة
ة ساتليةمتنقل

208B.5  351A.5أرض)  -(فضاء
استكشاف األرض الساتلية

349.5متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان  

1 525-1 530 
أرض)-(فضاء عمليات فضائية
متنقلة ساتلية

208B.5  351A.5أرض)  -(فضاء
 استكشاف األرض الساتلية

ثابتة
343.5متنقلة  

1 525-1 530 
رض)أ-(فضاء عمليات فضائية

ثابتة
متنقلة ساتلية

208B.5  351A.5أرض)  -(فضاء
استكشاف األرض الساتلية

 349.5متنقلة  
341.5  342.5  350.5  351.5  

352A.5  354.5341.5  351.5  354.5341.5  351.5  352A.5  354.5
1 530-1 535 

عمليات فضائية
أرض)-(فضاء

متنقلة ساتلية
  208B.5  351A.5أرض)  -(فضاء

353A.5 
استكشاف األرض الساتلية

ثابتة
متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان

1 530-1 535 
أرض)-(فضاء عمليات فضائية
   208B.5  351A.5  353A.5أرض)  -(فضاءمتنقلة ساتلية

استكشاف األرض الساتلية
ثابتة

343.5متنقلة  

341.5  342.5  351.5  354.5341.5  351.5  354.5
208B.5  351A.5)  أرض-فضاء( ساتلية متنقلة559 535-1 1

341.5  351.5  353A.5  354.5  355.5  356.5  357.5 357A.5  359.5  362A.5
 مالحة راديوية للطيران559 610-1 1

 فضاء)-أرض) (فضاء-(فضاءمالحة راديوية ساتلية 
    328B.5 208B.5  329A.5 
 341.5

MHz 1يوزع النطاق   :فئة خدمة خمتلفة 349.5 530-1  33.5)للخدمة املتنقلة باستثناء املتنقلة للطريان، على أساس أويل (انظر الرقم  525
ازاخستان كو  البلدان التالية: اململكة العربية السعودية وأذربيجان والبحرين والكامريون ومصر وفرنسا ومجهورية إيران اإلسالمية والعراق وإسرائيل يف

(WRC-07)والكويت ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ولبنان واملغرب وقطر واجلمهورية العربية السورية وقريغيزستان وتركمانستان واليمن.     
MHz 1يوزع النطاق   :توزيع إضايف 350.5 530-1 جان ة: أذربيالبلدان التالي أيضًا للخدمة املتنقلة للطريان، على أساس أويل يف 525

     (WRC-2000)وقريغيزستان وتركمانستان.
MHzجيب أال تستعمل النطاقات  351.5 1 544-1 MHzو 525 1 559-1 MHzو 545 1 645,5-1 MHzو 626,5 1 660,5-1 646,5 

دة وتنتمي إىل أي من ثابتة حمد نقطة ظروف استثنائية أن ترخص حملطة أرضية موجودة يف لوصالت التغذية ألي خدمة. على أن أي إدارة تستطيع يف
 اخلدمات املتنقلة الساتلية بأن تقيم االتصال بواسطة حمطات فضائية تستعمل هذه النطاقات.

351A.5  212-(07انظر القرارين (Rev.WRC* 07و)-225 (Rev.WRC** فيما يتعلق باستعمال اخلدمة املتنقلة الساتلية للنطاقات ،
MHz 1 544-1 MHzو 518 1 559-1 MHzو 545 1 645,5-1 MHzو 610 1 660,5-1 MHzو 646,5 1 675-1 668 

MHzو 2 010-1 MHzو 980 2 200-2 MHzو 170 2 520-2 MHzو 483,5 2 690-2 670.(WRC-07)    

  
                                                      

.WRC)-15( 1520املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  يف : متت مراجعة هذا القرارمالحظة من األمانة *
.WRC)-(12 2012التصاالت الراديوية لعام املؤمتر العاملي ل متت مراجعة هذا القرار يف: مالحظة من األمانة  **
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352.5 (SUP - WRC-97)  

352A.5 الرتدد نطاق  ية، يفإن حمطات اخلدمة املتنقلة الساتلية، باستثناء حمطات اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلMHz 1 530-1 525 ،
اجلزائر واململكة  وأال تطالب حبماية من هذه احملطات الواقعة يف 1998أبريل  1تسبب تداخالت ضارة حملطات اخلدمة الثابتة املبلغ عنها قبل  أال جيب

والكويت ومايل واملغرب  ا واهلند وإسرائيل وإيطاليا واألردنوغيني 3 اإلقليم واألراضي الفرنسية فيما وراء البحار يف فرنساو العربية السعودية ومصر 
       (WRC-15)وموريتانيا ونيجرييا وعمان وباكستان والفلبني وقطر واجلمهورية العربية السورية وفيتنام واليمن.

353.5(SUP - WRC-97)  

353A.5  عند تطبيق إجراءات القسمII  النطاقني  لية يفعلى اخلدمة املتنقلة السات 9من املادةMHz 1 544-1 530 
MHzو 1 645,5-1 العاملي  ار النظامإط يف ، جيب إعطاء األولوية لتلبية االحتياجات الطيفية الالزمة التصاالت االستغاثة والطوارئ والسالمة626,5

ة باألولوية وبالنفاذ الساتلي اخلدمة املتنقلة البحرية يف . وجيب أن تتمتع اتصاالت االستغاثة والطوارئ والسالمة(GMDSS)البحر  يف لالستغاثة والسالمة
تسبب تداخالت غري  الفوري بالنسبة إىل مجيع االتصاالت األخرى للخدمة املتنقلة الساتلية داخل شبكة ما. وجيب على األنظمة املتنقلة الساتلية أال

االتصاالت. وجيب مراعاة أولوية االتصاالت املتعلقة  هذه الب حبماية منوأال تط GMDSSالنظام  يف مقبولة التصاالت االستغاثة والطوارئ والسالمة
 WRC 222*(.    2000)-(WRC)-(2000 اخلدمات املتنقلة الساتلية األخرى. (تنطبق أحكام القرار يف بالسالمة

MHz استعمال اخلدمات املتنقلة الساتلية للنطاقنيإن  354.5 1 559-1 MHzو 525 1 660,5-1  .11A.9 ضع للتنسيق مبوجب الرقمخي 626,5

MHzتوزع النطاقات   :توزيع إضايف 355.5 1 559-1 MHzو 540 1 645,5-1 MHzو 610 1 660-1 أيضاً للخدمة الثابتة على  646,5
قطر واجلمهورية العربية السورية و وإسرائيل والكويت  والعراقومصر وإريرتيا وجيبويت الكونغو مجهورية البلدان التالية: البحرين وبنغالديش و  يف أساس ثانوي

     (WRC-12)وتشاد وتوغو واليمن.وجنوب السودان والصومال والسودان 

MHzأرض) للنطاق -يقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة الساتلية (فضاء 356.5 1 545-1 على اتصاالت االستغاثة والسالمة  544
 ).31 املادة (انظر

MHzالنطاق  يسمح أيضاً يف 357.5 1 555-1  ما بني حمطات باإلرساالت املباشرة من حمطات األرض للطريان إىل حمطات طائرات، أو 545
تكميل الوصالت القائمة بني احملطات من السواتل إىل  ، عندما تستخدم تلك اإلرساالت لتمديد أو(R)اخلدمة املتنقلة للطريان  طائرات، يف يف

 الطائرات.

357A.5 م عند تطبيق إجراءات القسII  نطاقي الرتدد يف على اخلدمة املتنقلة الساتلية 9من املادة MHz 1 555-1 545 
MHzو 1 656,5-1 اليت تؤمن إرسال رسائل  (R) ، جيب إعطاء األولوية لتلبية االحتياجات من الطيف الالزمة للخدمة املتنقلة الساتلية للطريان646,5

اليت هلا أولوية من الفئات من  (R) . كما أن اتصاالت اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان44 املادة يف هانصوص عليامل 6إىل 1هلا أولوية من الفئات من 
جيب أن متنح األولوية والنفاذ الفوري، وحق األسبقية إذا استدعى األمر، بالنسبة إىل مجيع االتصاالت األخرى  44 ملادةا يف املنصوص عليها 6إىل 1

اتلية أنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية أال تسبب تداخالت غري مقبولة التصاالت اخلدمة املتنقلة الس لية داخل شبكة ما. وجيب علىللخدمة املتنقلة السات
وأال تطالب حبماية من هذه االتصاالت. وجيب مراعاة أولوية  44 ملادةا يف املنصوص عليها 6 إىل 1 من اليت هلا أولوية من الفئات (R) للطريان
 Rev.WRC 222*.(    12)-(WRC)-(12 اخلدمات املتنقلة الساتلية األخرى. (تنطبق أحكام القرار يف االت املتعلقة بالسالمةاالتص

358.5 (SUP - WRC-97) 

  
                                                      

 .WRC)-(12 2012ولعام  WRC)-70( 7200املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  يف : متت مراجعة هذا القرارمالحظة من األمانة *
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MHzالرتدد توزع نطاقات  :توزيع إضايف 359.5 1 559 1 MHzو 550 1 645,5 1 MHzو 610 1 660 1 أيضاً للخدمة الثابتة على  646,5
غينيا و  البلدان التالية: أملانيا واململكة العربية السعودية وأرمينيا وأذربيجان وبيالروس وبنن والكامريون واالحتاد الروسي وفرنسا وجورجيا س أويل يفأسا

ة السورية وقريغيزستان ومجهورية  يبيساو واألردن وكازاخستان والكويت وليتوانيا وموريتانيا وأوغندا وأوزبكستان وباكستان وبولندا واجلمهورية العرب-وغينيا
 من أجل اً كوريا الدميقراطية الشعبية ورومانيا وطاجيكستان وتونس وتركمانستان وأوكرانيا. وحتث اإلدارات على أن تبذل مجيع اجلهود املمكنة عملي

       (WRC-15)هذه.نطاقات الرتدد  جتنب تشغيل حمطات جديدة للخدمة الثابتة يف

SUP)   362.5إىل  360.5 - WRC-97)  
362A.5  إن اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان(R) الواليات املتحدة، ضمن النطاقني  يفMHz 1 559-1 MHzو 555 1 660,5-1 656,5 ،

شبكة ما.  لساتلية يفاجيب أن متنح األولوية والنفاذ الفوري، وحق األسبقية إذا استدعى األمر، بالنسبة إىل مجيع االتصاالت األخرى للخدمة املتنقلة 
 6 إىل 1اليت هلا أولوية من الفئات من  (R)وجيب على األنظمة املتنقلة الساتلية أال تسبب تداخالت ضارة التصاالت اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان 

 قلة الساتليةاخلدمات املتن مة يفوأال تطالب حبماية من هذه االتصاالت. وجيب مراعاة أولوية االتصاالت املتعلقة بالسال 44وفقًا للمادة 
     (WRC-97)األخرى.
362B.5 (SUP - WRC-15) 
362C.5 (SUP - WRC-15)  

363.5 (SUP - WRC-07) 
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MHz 1 660-1 610 
التوزيع على الخدمات

3اإلقليم 2اإلقليم 1اإلقليم 

1 610-1 610,6
متنقلة ساتلية

351A.5فضاء)  -(أرض
للطريان راديوية مالحة

1 610-1 610,6
متنقلة ساتلية

351A.5فضاء)  -(أرض
مالحة راديوية للطريان
استدالل راديوي ساتلية

فضاء)-(أرض

1 610-1 610,6
متنقلة ساتلية

351A.5فضاء)  -(أرض
مالحة راديوية للطريان
استدالل راديوي ساتلية

فضاء)-(أرض
341.5  355.5  359.5  364.5 
366.5  367.5  368.5  369.5 
371.5  372.5 

341.5  364.5  366.5  367.5 
368.5  370.5  372.5

 
341.5  355.5  359.5  364.5  366.5 
367.5  368.5  369.5  372.5

1 610,6-1 613,8
متنقلة ساتلية

351A.5فضاء)  -(أرض
فلك راديوي

مالحة راديوية للطريان

1 610,6-1 613,8
تنقلة ساتليةم

351A.5فضاء)  -(أرض
فلك راديوي

مالحة راديوية للطريان
استدالل راديوي ساتلية

فضاء)-(أرض

1 610,6-1 613,8
متنقلة ساتلية

351A.5فضاء)  -(أرض
فلك راديوي

مالحة راديوية للطريان
استدالل راديوي ساتلية

فضاء)-(أرض
149.5  341.5  355.5  359.5  364.5  
366.5  367.5  368.5  369.5  371.5  
372.5

149.5  341.5  364.5  366.5  367.5  
368.5  370.5  372.5

149.5  341.5  355.5  359.5  364.5  
366.5  367.5  368.5  369.5 
372.5

1 613,8-1 626,5
متنقلة ساتلية

351A.5فضاء)  -(أرض
مالحة راديوية للطيران
 أرض)  -متنقلة ساتلية (فضاء

208B.5

1 613,8-1 626,5
متنقلة ساتلية

351A.5فضاء)  -(أرض
 مالحة راديوية للطيران

 استدالل راديوي ساتلية 
فضاء)-(أرض

 أرض)  -متنقلة ساتلية (فضاء
208B.5

1 613,8-1 626,5
متنقلة ساتلية

351A.5فضاء)  -(أرض
 مالحة راديوية للطيران
 أرض)  -متنقلة ساتلية (فضاء

208B.5 
  الل راديوي ساتليةاستد

 فضاء)-(أرض
341.5  355.5  359.5  364.5  365.5  
366.5  367.5  368.5  369.5 
371.5  372.5 

341.5  364.5  365.5  366.5 
367.5  368.5  370.5  372.5

341.5  355.5  359.5  364.5  365.5  
366.5  367.5  368.5  369.5 
372.5 

351A.5)  فضاء-أرض( ةساتلي متنقلة660 626,5-1 1
 341.5  351.5  353A.5  354.5  355.5 357A.5   359.5  362A.5  374.5  
 375.5  376.5
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MHzفضاء) للنطاق -فضاء) وخدمة االستدالل الراديوي الساتلية (أرض-إن استعمال اخلدمة املتنقلة الساتلية (أرض 364.5 1 626,5-1 610 
. وجيب أال تتجاوز كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية القصوى اليت تنتجها أي حمطة متنقلة أرضية تعمل 11A.9م خيضع للتنسيق مبوجب الرق

dB(W/4 kHz)هذا النطاق، القيمة  من هاتني اخلدمتني يف أي يف  366.5جزء النطاق الذي تستعمله أنظمة تعمل وفقًا ألحكام الرقم  يف –15
اوز تعمل فيه هذه األنظمة فيجب أال يتج جزء النطاق الذي ال )، إال إذا اتفقت اإلدارات املتأثرة على غري ذلك. أما يف10.4قم ينطبق عليها الر  (واليت

dB(W/4 kHz)القيمة  (.e.i.r.p)متوسط كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية  . وجيب على حمطات اخلدمة املتنقلة الساتلية أال تطالب حبماية 3
، 359.5 وحمطات اخلدمة الثابتة اليت تعمل وفقاً ألحكام الرقم 366.5اه حمطات خدمة املالحة الراديوية للطريان واحملطات اليت تعمل وفقاً ألحكام الرقم جت

ية احملطات املشغلة وفقاً اويتوجب على اإلدارات املسؤولة عن التنسيق بشأن الشبكات املتنقلة الساتلية أن تبذل كل اجلهود املمكنة عملياً كي تؤمن مح
 .366.5 ألحكام الرقم

MHzأرض) للنطاق -إن استعمال اخلدمة املتنقلة الساتلية (فضاء 365.5 1 626,5-1  .11A.9 خيضع للتنسيق مبوجب الرقم 613,8

MHzحيجز النطاق  366.5 1 626,5-1 واملنشآت  ة اجلوية واحملمولة جواً،املالح العامل أمجع الستخدام وتطوير املساعدات اإللكرتونية يف يف 610
 .21.9على منت السواتل. ويكون هذا االستعمال خاضعاً للحصول على املوافقة مبوجب الرقم  املصاحبة هلا مباشرة واملقامة على سطح األرض أو

MHzنطاق الرتدد يوزع أيضًا   :توزيع إضايف 367.5 1 626,5-1 على أساس أويل، شريطة  (R) للخدمة املتنقلة الساتلية للطريان 610
     (WRC-12).21.9 احلصول على املوافقة مبوجب الرقم

MHzالنطاق  يف 10.4ال تنطبق أحكام الرقم  368.5 1 626,5-1 ، بشأن خدمة االستدالل الراديوي الساتلية واخلدمة املتنقلة الساتلية، 610
 باستثناء خدمة املالحة الراديوية الساتلية للطريان.

MHzيوزع النطاق   :فئة خدمة خمتلفة 369.5 1 626,5-1 فضاء) على أساس أويل (انظر -خلدمة االستدالل الراديوي الساتلية (أرض 610
يل وباكستان امالبلدان التالية: أنغوال وأسرتاليا والصني وإريرتيا وإثيوبيا واهلند ومجهورية إيران اإلسالمية وإسرائيل ولبنان وليبرييا ومدغشقر و  ) يف33.5الرقم 

صول على املوافقة وتوغو وزامبيا، شريطة احلوجنوب السودان وبابوا غينيا اجلديدة واجلمهورية العربية السورية ومجهورية الكونغو الدميقراطية والسودان 
     (WRC-12)هذا احلكم. من البلدان غري الواردة يف 21.9مبوجب الرقم 

MHzالنطاق  يف دمة االستدالل الراديوي الساتليةإن التوزيع خل  :فئة خدمة خمتلفة 370.5 1 626,5-1 فضاء) هو على أساس -(أرض 610
 ويال.فنز يف ثانوي

MHzيوزع النطاق   توزيع إضايف: 371.5 1 626,5-1  فضاء) أيضًا خلدمة االستدالل الراديوي الساتلية على أساس ثانوي-(أرض 610
    (WRC-12).21.9 مبوجب الرقم ، شريطة احلصول على املوافقة1اإلقليم  يف

دمة علم الفلك تداخل ضار حملطات خ جيب على حمطات خدمة االستدالل الراديوي الساتلية واخلدمة املتنقلة الساتلية أال تتسبب يف 372.5
MHzالراديوي اليت تستخدم النطاق  1 613,8-1  ).13.29(وتنطبق أحكام الرقم  610,6

 غري مستعمل. 373.5

373A.5 (SUP - WRC-97)  

MHzالنطاقني  يف اخلدمة املتنقلة الساتلية العاملة يف املتنقلة األرضيةجيب على احملطات  374.5 1 634,5-1 MHzو 631,5 1 660-1 656,5 
(WRC-97).359.5 الرقم يف البلدان املدرجة يف تداخل ضار حملطات اخلدمة الثابتة العاملة يف أال تتسبب     

MHzال النطاق إن استعم 375.5 1 646,5-1 فضاء) وللوصالت بني السواتل يقتصر على -اخلدمة املتنقلة الساتلية (أرض يف 645,5
 ).31اتصاالت االستغاثة والسالمة (انظر املادة 

MHz 1النطاق  يسمح أيضاً يف 376.5 656,5-1 حمطات  إىل (R) اخلدمة املتنقلة للطريان باإلرساالت املباشرة من حمطات الطائرات يف 646,5
ل.تكميل الوصالت القائمة بني احملطات من الطائرات إىل السوات ما بني حمطات الطائرات، عندما تكون تلك اإلرساالت لتمديد أو األرض للطريان أو
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MHz 1 710-1 660 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
351A.5اء)  فض-(أرض متنقلة ساتلية660 660,5-1 1

فلك راديوي
 376A.5  362A.5  354.5  351.5  341.5  149.5

فلك راديوي660,5 668-1 1
(منفعلة) أبحاث فضائية

ثابتة
متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان

379A.5  379.5  341.5  149.5
 351A.5 379B.5  379C.5فضاء)  -(أرض متنقلة ساتلية668 668,4-1 1

 ك راديويفل
(منفعلة) أبحاث فضائية 

ثابتة
متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان

 379A.5  379.5  341.5  149.5 
مساعدات أرصاد جوية668,4 670-1 1

ثابتة
باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

 351A.5 379B.5  379C.5فضاء)  -(أرض متنقلة ساتلية
فلك راديوي

379E.5  379D.5 341.5  149.5
مساعدات أرصاد جوية670 675-1 1

ثابتة
أرض)-(فضاء أرصاد جوية ساتلية

  متنقلة
 379B.5  351A.5فضاء)  -(أرض متنقلة ساتلية 

380A.5  379E.5  379D.5  341.5
مساعدات أرصاد جوية 675 690-1 1

ثابتة
أرض)-(فضاء أرصاد جوية ساتلية

 نقلة للطريان باستثناء املتمتنقلة 
 341.5

1 700-1 690 
مساعدات أرصاد جوية

أرض)-أرصاد جوية ساتلية (فضاء
ثابتة

متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان

1 700-1 690 
مساعدات أرصاد جوية 
أرض)-(فضاء أرصاد جوية ساتلية 

382.5  341.5  289.5  381.5  341.5  289.5
1 710-1 700 

ثابتة 
أرض)-(فضاء ساتلية أرصاد جوية 
باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة 

1 710-1 700 
ثابتة

  أرصاد جوية ساتلية
أرض)-(فضاء
باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

 341.5  289.5384.5  341.5  289.5

- 110 -



 RR5-75الرتددات -IIالفصـل

376A.5 النطاق  جيب على احملطات األرضية املتنقلة العاملة يفMHz 1 660,5-1 داخالت ضارة حملطات خدمة علم الفلك أال تسبب ت 660
     (WRC-97)الراديوي.

377.5 (SUP - WRC-03)  

 غري مستعمل. 378.5

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 379.5 1 668,4-1 بنغالدش واهلند  أيضاً خلدمة مساعدات األرصاد اجلوية على أساس ثانوي، يف 660,5
 وإندونيسيا ونيجرييا وباكستان.

379A.5 النطاق  ث اإلدارات على منح احلماية املمكنة عملياً يفحتMHz 1 668,4-1 الفلك الراديوي،  لكل حبث جيري مستقبًال يف 660,5
اق النط خدمة مساعدات األرصاد اجلوية يف أقرب وقت ممكن، اإلرساالت من اجلو إىل األرض يف وذلك بأن متنع، على وجه اخلصوص ويف

MHz 1 668,4-1 664,4. 

379B.5  خيضع استعمال اخلدمة املتنقلة الساتلية للنطاقMHz 1 675-1 904. وينطبق القرار 11A.9للتنسيق مبوجب الرقم  668 (WRC-07) 
MHz 1النطاق  يف 668,4-1 668.(WRC-07)     

379C.5 النطاق  يف بغية محاية خدمة الفلك الراديويMHz 1 670-1 الرتاكمية الناجتة عن تتجاوز قيم كثافة تدفق القدرة  ال ،668
 2dB(W/m(194–والقيمة  MHz 10 يف W/m)2dB(181–هذا النطاق القيمة  يف شبكة للخدمة املتنقلة الساتلية العاملة يف املتنقلة األرضية احملطات

kHzأي  يف تكامل البالغة من فرتات ال 2%السجل األساسي الدويل للرتددات، خالل أكثر من  يف أي حمطة فلك راديوي مسجلة يف 20
2      (WRC-03)ثانية. 000

379D.5 744رار ينطبق الق (Rev.WRC-07) تقاسم النطاق  علىMHz 1 675-1 بني اخلدمة املتنقلة الساتلية واخلدمتني الثابتة  668,4
 (WRC-07)واملتنقلة.

379E.5  يف النطاقMHz 1 675-1 دات األرصاد خدمة مساع تلية تداخالً ضاراً حملطات يفاخلدمة املتنقلة السا ، لن تسبب احملطات يف668,4
MHzالنطاق  الصني ومجهورية إيران اإلسالمية واليابان وأوزبكستان. ويف اجلوية يف 1 675-1 ، حتث اإلدارات على عدم تنفيذ أنظمة جديدة 668,4

 وية القائمة إىل نطاقات أخرى بأسرعخدمة مساعدات األرصاد اجلوية وتشجع على نقل عمليات خدمة مساعدات األرصاد اجل يف
     (WRC-03)ميكن. ما

380.5 (SUP - WRC-07)  

380A.5 النطاق  يف جيب أال تسبب حمطات اخلدمة املتنقلة الساتليةMHz 1 675-1 خدمة  يف تداخالً ضاراً للمحطات األرضية القائمة 670
لنطاق من هذا ا يف قيد تطويرها. وجيب أيضاً محاية أي ختصيص جديد هلذه احملطات األرضيةوأال ت 2004يناير  1الساتلية املبلغة قبل  اجلويةاألرصاد 

(WRC-07)التداخل الضار الصادر عن حمطات اخلدمة املتنقلة الساتلية.

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 381.5 1 700-1 ان، على أساس نقلة للطري أيضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، باستثناء اخلدمة املت 690
     (WRC-12)أفغانستان وكوبا واهلند ومجهورية إيران اإلسالمية وباكستان. يف أويل

MHzالرتدد يوزع نطاق   :فئة خدمة خمتلفة 382.5 1 700-1 على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، باستثناء املتنقلة للطريان، على أساس  690
دان التالية: اململكة العربية السعودية وأرمينيا وأذربيجان والبحرين وبيالروس ومجهورية الكونغو ومصر واإلمارات البل ) يف33.5أويل (انظر الرقم 

فية السابقة وإسرائيل واألردن وكازاخستان والكويت ومجهورية مقدونيا اليوغوسال والعراقالعربية املتحدة وإريرتيا وإثيوبيا واالحتاد الروسي وغينيا 
ريتانيا ومولدوفا ومنغوليا وعمان وأوزبكستان وبولندا وقطر واجلمهورية العربية السورية وقريغيزستان والصومال وطاجيكستان ولبنان ومو 

MHzالرتدد وتركمانستان وأوكرانيا واليمن. ويوزع نطاق  1 700-1 مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية على أساس أويل للخدمة الثابتة  يف 690
       (WRC-15)) وعلى أساس ثانوي للخدمة املتنقلة باستثناء املتنقلة للطريان.33.5 الرقم (انظر

 غري مستعمل. 383.5

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 384.5 1 710-1 سيا اهلند وإندوني أرض) على أساس أويل يف-أيضاً خلدمة األحباث الفضائية (فضاء 700
    (WRC-97)واليابان.

  

- 111 -



RR5-76 الفصـلII- الرتددات

MHz 2 170-1 710 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
 ثابتة710 930-1 1

384A.5  388A.5  388B.5  متنقلة
386.5  385.5  341.5  149.5  388.5  387.5 

1 930-1 970 
 ثابتة

388B.5 متنقلة  388A.5

1 930-1 970 
ثابتة

388B.5 متنقلة  388A.5
 فضاء)-متنقلة ساتلية (أرض

1 970-1 930 
ثابتة

388B.5 متنقلة  388A.5 

388.5388.5 388.5
ثابتة970 980-1 1

388B.5 متنقلة  388A.5
388.5

 ثابتة980 010-1 2
 متنقلة

351A.5  فضاء)-(أرض ساتلية متنقلة 
389F.5  389B.5  389A.5  388.5

2 025-2 010 
ثابتة

388A.5  388B.5 متنقلة 

2 025-2 010 
ثابتة

متنقلة 
فضاء)-(أرض متنقلة ساتلية

2 025-2 010 
ثابتة

 388A.5  388B.5 متنقلة 

388.5388.5  389C.5  389E.5  388.5
فضاء)-فضاء) (فضاء-(أرض عمليات فضائية025 110-2 2

فضاء)-فضاء) (فضاء-(أرض استكشاف األرض الساتلية
ثابتة

391.5  متنقلة
فضاء)-فضاء) (فضاء-ض(أر  أبحاث فضائية

392.5 
 ثابتة110 120-2 2

388B.5  388A.5  متنقلة
فضاء)-(فضاء سحيق) (أرض أبحاث فضائية

388.5
2 120-2 160 
ثابتة

388B.5  متنقلة 388A.5

2 120-2 160 
ثابتة

388B.5  متنقلة 388A.5
أرض)-متنقلة ساتلية (فضاء

2 120-2 160 
ثابتة

388B.5  388A.5  متنقلة

388.5388.5388.5
2 170-2 160 

ثابتة
388A.5  388B.5  متنقلة

2 170-2 160 
ثابتة

متنقلة  
أرض)-(فضاء متنقلة ساتلية

2 170-2 160 
ثابتة

388A.5  388B.5  متنقلة

388.5388.5  389C.5  389E.5  388.5
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384A.5  الرتدد  اتنطاقإنMHz 1 885-1 MHzو 710 2 400-2 MHzو 300 2 690-2 أجزاء منها، حمددة لكي تستعملها  ، أو500
حيول دون أن َيْسَتعمل  . وهذا التحديد ال(Rev.WRC-15) 223طبقاً للقرار  (IMT)تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية  اإلدارات اليت ترغب يف

       (WRC-15)الراديو. لوائح د أولوية يفهذه أّي تطبيق للخدمات املوزع عليها هذه النطاقات، وال حيدالرتدد  اتنطاق

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 385.5 1 722,2-1 أيضًا خلدمة الفلك الراديوي على أساس ثانوي من أجل رصد اخلطوط  718,8
     (WRC-2000)الطيفية.

MHzالرتدد يوزع نطاق   :توزيع إضايف 386.5 1 850-1 فضاء) وخدمة األحباث الفضائية -ية (أرضأيضًا خلدمة العمليات الفضائ 750
كل من أسرتاليا وغوام واهلند وإندونيسيا واليابان، شريطة احلصول على املوافقة  (باستثناء املكسيك) على أساس أويل يف 2اإلقليم  فضاء) يف-(أرض

       (WRC-15)، وخاصة فيما يتعلق بأنظمة االنتثار الرتوبوسفريي.21.9مبوجب الرقم 

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 387.5 1 790-1 بيالروس  البلدان التالية: يف أيضاً خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية على أساس أويل 770
     (WRC-12).21.9 وجورجيا وكازاخستان وقريغيزستان ورومانيا وطاجيكستان وتركمانستان، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم

MHz الرتدد يإن نطاقَ  388.5 2 025-1 MHzو 885 2 200-2 نظمة تنفيذ أ متاحان لتستعملهما على أساس عاملي اإلدارات اليت ترغب يف 110
ب وضع هذان. وجينطاقا الرتدد هذين خدمات أخرى موزع عليها  الرتدد ي. وال يستبعد هذا االستعمال أن تستعمل نطاقَ (IMT) االتصاالت املتنقلة الدولية

212وفقاً ألحكام القرار  IMTخدمة األنظمة  يف ددالرت  ينطاقَ  (Rev.WRC-15)223 أيضاً القرار . (انظر (Rev.WRC-15)(.(WRC-15)

388A.5  جيوز حملطات املنصات عالية االرتفاع أن تستعمل النطاقاتMHz 1 980-1 MHzو 885 2 025-2 MHzو 010 2 170-2 110 
MHzنطاقني وأن تستعمل ال 3و 1اإلقليمني  يف 1 980-1 MHzو 885 2 160-2 تقدمي  يف ، لكي تعمل كمحطات قاعدة2 اإلقليم يف 110

221، طبقاً للقرار (IMT)االتصاالت املتنقلة الدولية  (Rev.WRC-07) واستخدام تطبيقات االتصاالت .IMT  هلذه النطاقات وهي تستعمل حمطات
 يعطي العد أن تستخدم هذه النطاقات أي حمطة تابعة للخدمات املوزعة عليها هذه النطاقات و يستب ال املنصات عالية االرتفاع كمحطات قاعدة،

 (WRC-12).لوائح الراديو أولوية يف

388B.5  يبويت ومصر فاصو والكامريون وجزر القمر وكوت ديفوار والصني وكوبا وج وبوركينايف اجلزائر واململكة العربية السعودية والبحرين وبنن
ومايل واملغرب وموريتانيا  ليبياو مارات العربية املتحدة وإريرتيا وإثيوبيا وغابون وغانا واهلند ومجهورية إيران اإلسالمية وإسرائيل واألردن وكينيا والكويت واإل

وغو وتونس واليمن انيا وتشاد وتتنزووجنوب السودان وقطر واجلمهورية العربية السورية والسنغال وسنغافورة والسودان وباكستان والنيجر وعمان وأوغندا 
نفس القناة، فإن  يف اضيها من تداخلأر  يف وزامبيا وزميبابوي، بغية محاية اخلدمات الثابتة واملتنقلة مبا فيها احملطات املتنقلة لالتصاالت املتنقلة الدولية

اورة يف لة الدوليةتقدمي االتصاالت املتنق يف حمطات املنصات عالية االرتفاع العاملة كمحطات قاعدة ، 388A.5الرقم  يف املذكورة النطاقات يف البلدان ا
يكن هناك موافقة صرحية  مل عند سطح األرض خارج حدود البلد ما 127MHz)).2dB(W/(m–نفس القناة تبلغ  يف (pfd)تتجاوز كثافة تدفق قدرة  لن

     (WRC-12)االرتفاع. وقت التبليغ عن حمطة املنصات عالية يف من اإلدارة املتأثرة

 غري مستعمل. 389.5

389A.5  إن استعمال اخلدمة املتنقلة الساتلية للنطاقنيMHz 2 010-1 MHz 2و 980 200-2  11A.9خيضع للتنسيق مبوجب الرقم  170
 WRC)-(Rev.WRC*.   07) 716-(2000وألحكام القرار 

389B.5  إن استعمال اخلدمة املتنقلة الساتلية للنطاقMHz 1 990-1 أال يسبب تداخالت ضارة للخدمتني الثابتة واملتنقلة وأال يعرقل  980
البلدان التالية: األرجنتني والربازيل وكندا وشيلي واإلكوادور والواليات املتحدة وهندوراس وجامايكا واملكسيك وبريو  تطور هاتني اخلدمتني، وذلك يف

 ويال.فنزوسورينام وترينيداد وتوباغو وأوروغواي و

389C.5  إن استعمال اخلدمة املتنقلة الساتلية للنطاقنيMHz 2 025-2 MHzو 010 2 170-2 خيضع للتنسيق مبوجب  2 اإلقليم يف 160
 WRC)-(Rev.WRC*.07) 716-(2000وألحكام القرار  11A.9الرقم 

389D.5 (SUP - WRC-03) 
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389E.5 قني إن استعمال اخلدمة املتنقلة الساتلية للنطاMHz 2 025-2 MHzو 010 2 170-2 يسبب تداخالت  جيب أال 2اإلقليم  يف 160
 وأال يعرقل تطور هاتني اخلدمتني. 3و 1اإلقليمني  ضارة للخدمتني الثابتة واملتنقلة يف

389F.5  إن استعمال اخلدمة املتنقلة الساتلية للنطاقنيMHz 2 010-1 MHzو 980 2 200-2 بنن والرأس األخضر كل من اجلزائر و  يف 170
 يعرقل تطور الومصر ومجهورية إيران اإلسالمية ومايل واجلمهورية العربية السورية وتونس، جيب أال يسبب تداخالت ضارة للخدمتني الثابتة واملتنقلة وأ

     (WRC-2000)ثابتة واملتنقلة.، كما جيب أال تطالب اخلدمة املتنقلة الساتلية باحلماية من اخلدمتني ال2005يناير  1هاتني اخلدمتني قبل 

390.5 (SUP - WRC-07)  

MHz الرتدد ينطاقَ  جيب على اإلدارات عند ختصيصها الرتددات للخدمة املتنقلة يف 391.5 2 110-2 MHzو 025 2 290-2 تضع  أال 200
ITU-Rاخلدمة أنظمة متنقلة عالية الكثافة وفقًا ملا تنص عليه التوصية  يف SA.1154-0 جيب على اإلدارات مراعاة هذه التوصية عندما تضع ، كما
       (WRC-15)اخلدمة أي منط آخر من أمناط األنظمة املتنقلة. يف

غري  واتلأكثر من الس فضاء بني ساتلني أو-حتث اإلدارات على اختاذ كل التدابري املمكنة عمليًا كي تؤمن أن اإلرساالت فضاء 392.5
MHzالنطاقني  خدمات األحباث الفضائية والعمليات الفضائية واستكشاف األرض الساتلية يف يفاملستقرة بالنسبة إىل األرض  2 110-2 025 

MHzو 2 290-2 هذين  فضاء هلذه اخلدمات يف-أرض وغريها من اإلرساالت فضاء-وفضاء فضاء-لن تفرض أي قيود على اإلرساالت أرض 200
 ة بالنسبة إىل األرض.النطاقني بني السواتل املستقرة وغري املستقر 

392A.5 (SUP - WRC-07) 
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MHz 2 520-2 170 
 التوزيع على الخدمات

3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

ثابتة200 170-2 2
متنقلة

351A.5أرض)  -(فضاء متنقلة ساتلية 
 388.5  389A.5  389F.5   

فضاء)-اءأرض) (فض-(فضاء عمليات فضائية290 200-2 2
فضاء)-أرض) (فضاء-(فضاء استكشاف األرض الساتلية

ثابتة
391.5  متنقلة

فضاء)-أرض) (فضاء-(فضاء أبحاث فضائية
392.5

ثابتة300 290-2 2
باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

أرض)-(فضاء سحيق) (فضاء أبحاث فضائية
2 450-2 300 

ثابتة
384A.5  متنقلة
هواة
راديوي للموقع حتديد

2 450-2 300 
ثابتة

 384A.5متنقلة  
تحديد راديوي للموقع

هواة
150.5  282.5  395.5150.5  282.5  393.5  394.5  396.5

2 483,5-2 450 
ثابتة

متنقلة
حتديد راديوي للموقع

150.5  

2 483,5-2 450 
ثابتة

متنقلة
تحديد راديوي للموقع

150.5
2 483,5-2 500 

 ثابتة
متنقلة

أرض)-(فضاء متنقلة ساتلية
351A.5

استدالل راديوي ساتلية
398.5 أرض)-(فضاء

 398A.5 حتديد راديوي للموقع

2 483,5-2 500 
ثابتة

متنقلة
أرض)-(فضاء متنقلة ساتلية

351A.5
تحديد راديوي للموقع
استدالل راديوي ساتلية

398.5أرض)  -(فضاء

2 483,5-2 500 
ثابتة

متنقلة
أرض)-(فضاء متنقلة ساتلية

351A.5 
تحديد راديوي للموقع
استدالل راديوي ساتلية

 398.5أرض)  -(فضاء

150.5  399.5  402.5  401.5150.5  402.5
 

150.5 401.5  402.5

2 520-2 500 
410.5ثابتة 
 باستثناء املتنقلة  متنقلة

 384A.5  للطريان

2 520-2 500 
 410.5  ثابتة
415.5  أرض)-(فضاء ساتلية ثابتة

 384A.5  باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

2 520-2 500 
410.5  ثابتة
415.5  أرض)-(فضاء ساتلية ثابتة

384A.5  باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة
 أرض)-(فضاء ساتلية متنقلة

351A.5  407.5  414.5  414A.5
412.5    404.5  415A.5 
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MHzالرتدد يوزع نطاق   :توزيع إضايف 393.5 2 360-2 كندا والواليات املتحدة األمريكية واهلند على أساس أويل  أيضًا يف 310
مية قعلى اخلدمة اإلذاعية (الصوتية) الساتلية واخلدمة اإلذاعية الصوتية التكميلية لألرض. ويقتصر هذا االستعمال على اإلذاعة السمعية الر 

"، فيما يتعلق بالتقييدات املفروضة على اخلدمة اإلذاعية الساتلية يقررمن الفقرة " 3 ، باستثناء البند(Rev.WRC-15) 528 لقرارا وخيضع ألحكام
MHzالرتددات  يف        (WRC-15)العليا. 25

MHz 2يتمتع استعمال النطاق  394.5 390-2 عماالت ولوية بالنسبة إىل االستباأل عن بُعداخلدمة املتنقلة للطريان من أجل القياس  يف 300
MHzالواليات املتحدة، كما يتمتع استعمال النطاق  يف األخرى للخدمة املتنقلة 2 400-2 اخلدمة املتنقلة للطريان من أجل القياس  يف كندا يف 360

 (WRC-07).باألولوية بالنسبة إىل االستعماالت األخرى للخدمة املتنقلة عن بُعد
MHz 2تعمال النطاق يتمتع اس 395.5 360-2 ماالت باألولوية بالنسبة إىل االستع عن بُعداخلدمة املتنقلة للطريان من أجل القياس  يف 310

     (WRC-03)فرنسا وتركيا. األخرى للخدمة املتنقلة يف
MHzالنطاق  يف خدمة اإلذاعة الساتلية واليت يتم تشغيلها يف إن احملطات الفضائية 396.5 2 360-2  واليت قد تؤثر 393.5 وفقاً للرقم 310

 Rev.WRC 33)-(97 ختضع إلجراءات التنسيق والتبليغ وفقاً للقرار أخرىبلدان  يف اخلدمات املوزع عليها النطاق يف

. وجيب إجراء التنسيق الثنائي *
اورة بشأن حمطات اإلذاعة التكميلية لألرض قبل وضعها  اخلدمة. يف مع البلدان ا

397.5 (SUP - WRC-12)  
MHzالنطاق  تنطبق يف ال 10.4الرقم  إن األحكام الواردة يف 398.5 2 500-2  على خدمة االستدالل الراديوي الساتلية. 483,5

398A.5 أرمينيا وأذربيجان وبيالروس واالحتاد الروسي وكازاخستان وأوزبكستان وقريغيزستان وطاجكستان وأوكرانيا يف :فئة خمتلفة للخدمة، 
هذه  يف تتسبب حمطات التحديد الراديوي للموقع على أساس أويل خلدمة التحديد الراديوي للموقع. وجيب أال MHz 2 500-2 483,5 ع النطاقيوزّ 

 MHz 2 500-2 483,5 دالرتد نطاق يف الساتلية العاملة طبقًا للوائح الراديو واملتنقلة طات اخلدمات الثابتة واملتنقلةحملتداخالت ضارة بالبلدان 
 (WRC-12)تطالب باحلماية منها. وأال

نطاق  يف خدمة االستدالل الراديوي الساتلية العاملة ، جيب على حمطات401.5الرقم  يف باستثناء احلاالت املشار إليها 399.5
ا بعدواليت استلم املكتب معلومات التبليغ  MHz 2 500-2 483,5 الرتدد خدمتها أرمينيا وأذربيجان وبيالروس  وتشمل منطقة ،2012فرباير  17بشأ

قع أال تسبب تداخالت ضارة حملطات خدمة التحديد الراديوي للمو  ،واالحتاد الروسي وكازاخستان وأوزبكستان وقريغيستان وطاجيكستان وأوكرانيا
     (WRC-12).تلك احملطات منب باحلماية         ِ وأال تطال   398A.5 لرقم    ً  طبقا  لالبلدان هذه  يف العاملة
400.5 (SUP - WRC-12)  
MHzالرتدد  إن نطاق 401.5 2 500-2  املؤمتر العامليقبل  خلدمة االستدالل الراديوي الساتلية موزع بالفعل على أساس أويل 483,5

لبنان وليبرييا وليبيا و  أنغوال وأسرتاليا وبنغالديش والصني وإريرتيا وإثيوبيا واهلند ومجهورية إيران اإلسالمية يف 2012عام للالتصاالت الراديوية 
رهناً  ،ومايل وباكستان وبابوا غينيا اجلديدة واجلمهورية العربية السورية ومجهورية الكونغو الدميقراطية والسودان وسوازيالند وتوغو وزامبيا ومدغشقر

ا ا اليت ة االستدالل الراديوي الساتليةخدم وحتتفظ أنظمة .هذا احلكم من البلدان غري املدرجة يف 21.9 وافقة مبوجب الرقمملاباحلصول على  ستلم بشأ
حبالتها التنظيمية اليت كانت عليها وقت استالم معلومات طلب  2012فرباير  18مكتب االتصاالت الراديوية معلومات التنسيق الكاملة قبل 

       (WRC-15).التنسيق
MHzراديوي الساتلية للنطاق إن استعمال اخلدمة املتنقلة الساتلية وخدمة االستدالل ال 402.5 2 500-2 خيضع للتنسيق مبوجب  483,5
 ب اإلرساالتتداخالت ضارة خلدمة علم الفلك الراديوي بسب يف . وحتث اإلدارات على اختاذ مجيع التدابري املمكنة عملياً لتجنب التسبب11A.9الرقم 
MHzالنطاق  يف 2 500-2 MHzضمن النطاق  تقععات التوافقية الثانية اليت قد وخصوصاً التداخالت النامجة عن إشعا 483,5 5 000-4 املوزع  990

 العامل أمجع. يف خلدمة علم الفلك الراديوي
MHz 2جيوز استخدام النطاق  403.5 535-2 ريطة أرض)، باستثناء املتنقلة الساتلية للطريان، ش-أيضاً للخدمة املتنقلة الساتلية (فضاء 520

 11A.9.(WRC-07)، ويقتصر هذا االستخدام على التشغيل داخل احلدود الوطنية. وتنطبق أحكام الرقم 21.9مبوجب الرقم احلصول على املوافقة 
MHzميكن أيضًا استخدام النطاق   :توزيع إضايف 404.5 2 516,5-2 اهلند ومجهورية إيران اإلسالمية خلدمة االستدالل الراديوي  يف 500

.21.9أن يقتصر هذا االستخدام على التشغيل داخل احلدود الوطنية، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم  أرض) على-الساتلية (فضاء
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405.5 (SUP - WRC-12)  

 غري مستعمل. 406.5

MHzالنطاق  ال جيوز يف 407.5 2 520-2 ضائية فاألرجنتني أن تتجاوز كثافة تدفق القدرة اليت تنتجها على سطح األرض حمطات  يف 500
 إال إذا اتفقت اإلدارات املعنية على غري ذلك. 152−2dB(W/m (kHz 4أرض) القيمة -من اخلدمة املتنقلة الساتلية (فضاء

408.5 (SUP - WRC-2000)  

409.5 (SUP - WRC-07)  

MHzجيوز استعمال النطاق  410.5 2 690-2  ة احلصول على املوافقة، شريط1 اإلقليم أنظمة االنتثار الرتوبوسفريي يف يف 500
. وعلى اإلدارات أن تبذل كل جهد 1 بالكامل خارج اإلقليم الواقعةاالنتثار الرتوبوسفريي  وصالت على 21.9ينطبق الرقم  وال. 21.9 مبوجب الرقم

حيل راديوي جديدة تر  عند التخطيط لوصالتو هذا النطاق.  ممكن من الناحية العملية لتجنب استحداث أنظمة انتثار تروبوسفريي جديدة يف
رة هذا النطاق، جيب اختاذ مجيع التدابري املمكنة لتجنب توجيه هوائيات هذه الوصالت حنو مدار السواتل املستق لالنتثار الرتوبوسفريي يف

 (WRC-12).لألرض بالنسبة

411.5 (SUP - WRC-07)  

MHzيوزع النطاق   :توزيع بديل 412.5 2 690-2  الثابتة واملتنقلة، باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، على أساس أويلعلى اخلدمتني  500
    (WRC-12)البلدان التالية: قريغيزستان وتركمانستان يف

MHzالنطاقات الواقعة ما بني  الساتلية يف اإلذاعيةحتث اإلدارات، فيما يتعلق بتصميم أنظمة اخلدمة  413.5 2 MHzو 500 2 على  ،690
MHzالنطاق  دابري الالزمة حلماية خدمة علم الفلك الراديوي يفاختاذ كل الت 2 700-2 690. 

MHz 2خيضع توزيع النطاق  414.5 520-2      11A.9.(WRC-07) أرض) للتنسيق مبوجب الرقم-للخدمة املتنقلة الساتلية (فضاء 500

414A.5  النطاقني  استخداميقتصرMHz 2 520-2 MHzو 500 2 535-2 شبكة ساتلية  يف 403.5 ابان واهلند مبوجب الرقمالي يف 520
 (pdf)وسوف تستخدم قيم كثافة تدفق القدرة . 11A.9 أرض) على التشغيل ضمن احلدود الوطنية رهناً بتطبيق الرقم-للخدمة املتنقلة الساتلية (فضاء

kmنطقة مساحتها م يف جلميع الظروف وجلميع طرائق التشكيل 11A.9التالية كعتبة للتنسيق مبوجب الرقم  1 حول أراضي اإلدارة املبلغة عن  000
 شبكة اخلدمة املتنقلة الساتلية:

−136     dB(W/(m2 · MHz)) for 0° 5°

−136 + 0.55 ( 5) dB(W/(m2 · MHz)) for 5° < 25°

−125     dB(W/(m2 · MHz))  for 25° < 90°

 خارج هذه املنطقة. وعالوة على ذلك، 21 املادة يف 21-4ية الوصول للموجة الواردة فوق املستوي األفقي بالدرجات. وينطبق اجلدول زاو  حيث تكون 
 11و 9)، باالقرتان مع األحكام املنطبقة من املادتني 2004من لوائح الراديو (طبعة  5بالتذييل  1من امللحق  5-2اجلدول  يف تنطبق عتبات التنسيق

ا مكتب االتصاالت الراديوية معلومات تبليغ كاملة حبلول 11A.9املتصلة بالرقم و   ، واليت تكون2007نوفمرب  14، على األنظمة اليت تلقى بشأ
(WRC-07)ذلك التاريخ. يف اخلدمة يف

MHzيقتصر استعمال اخلدمة الثابتة الساتلية للنطاق  415.5 2 690-2 MHz ، وللنطاقني2اإلقليم  يف 500 2 535-2 MHz 2و 500 690-2 655 
 ، على أن يعار اهتمام خاص للخدمة اإلذاعية الساتلية21.9 ، على األنظمة الوطنية واإلقليمية، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم3اإلقليم  يف
 (WRC-07).1اإلقليم  يف

415A.5 النطاق اهلند واليابان كذلك استعمال  جيوز يف  :توزيع إضايفMHz 2 535-2  ، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب515
أرض)، على أن يقتصر هذا االستعمال على التشغيل داخل حدودمها -اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان (فضاء يف ، وذلك الستعماله21.9الرقم 

    (WRC-2000)الوطنية.
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MHz 2 700-2 520 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
2 655-2 520 

410.5ثابتة 
 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

384A.5
   إذاعية ساتلية

413.5  416.5

2 655-2 520 
410.5  ثابتة

 ثابتة ساتلية 
415.5أرض)  -(فضاء
 باستثناء املتنقلة للطريان   متنقلة

384A.5
416.5  413.5إذاعية ساتلية  

2 535-2 520 
 410.5  ثابتة

  ثابتة ساتلية
415.5أرض)  -(فضاء
 باستثناء املتنقلة للطريان   متنقلة

384A.5
416.5  413.5  إذاعية ساتلية

403.5  415.5 414A.5
2 655-2 535 

410.5  ثابتة
384A.5باستثناء املتنقلة للطريان   متنقلة

   إذاعية ساتلية
413.5  416.5

339.5  412.5   
418B.5  418C.5 

 
339.5  418B.5  418C.5   

339.5  418.5  418A.5  418B.5  
418C.5   

2 670-2 655 
 410.5  ثابتة

 باستثناء املتنقلة للطريان   متنقلة
384A.5

   إذاعية ساتلية
208B.5  413.5  416.5 

استكشاف األرض الساتلية (منفعلة)
فلك راديوي

أحباث فضائية (منفعلة)

2 670-2 655 
410.5  ثابتة

 ثابتة ساتلية 
 فضاء)-(أرض
415.5أرض)  -(فضاء
 باستثناء املتنقلة للطريان   متنقلة

384A.5
   إذاعية ساتلية

413.5  416.5 
استكشاف األرض الساتلية (منفعلة)

فلك راديوي
أحباث فضائية (منفعلة)

2 670-2 655 
410.5  ثابتة

  ثابتة ساتلية
 415.5فضاء) -(أرض

 باستثناء املتنقلة للطريان   تنقلةم
384A.5

 إذاعية ساتلية
208B.5  413.5  416.5   

استكشاف األرض الساتلية (منفعلة)
فلك راديوي

أحباث فضائية (منفعلة)

149.5  412.5  149.5  208B.5 149.5  420.5
2 690-2 670 

 410.5ثابتة  
 باستثناء املتنقلة للطريان   متنقلة

384A.5
 ستكشاف األرض الساتلية ا

(منفعلة)
فلك راديوي

 أحباث فضائية (منفعلة)

2 690-2 670 
410.5  ثابتة

 ثابتة ساتلية 
 فضاء)-(أرض
208B.5  415.5أرض)  -(فضاء
 باستثناء املتنقلة للطريان   متنقلة

384A.5
 استكشاف األرض الساتلية 

(منفعلة)
فلك راديوي

أحباث فضائية (منفعلة)

2 690-2 670 
410.5  ثابتة

  ثابتة ساتلية
415.5فضاء) -(أرض
 باستثناء املتنقلة للطريان   متنقلة

384A.5
 متنقلة ساتلية

 351A.5  419.5فضاء) -(أرض
 استكشاف األرض الساتلية 

(منفعلة)
فلك راديوي

 أحباث فضائية (منفعلة)
149.5  412.5 149.5 149.5 

 (منفعلة) ليةاستكشاف األرض السات 690 700-2 2
 فلك راديوي 
 (منفعلة) أبحاث فضائية 
 340.5  422.5
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MHz 2يقتصر استعمال اخلدمة اإلذاعية الساتلية للنطاق  416.5 670-2 على األنظمة الوطنية واإلقليمية لالستقبال اجلماعي، شريطة  520
ا الثنائية واملتعددة  يف هذا النطاق يف 19.9 م الرقم. وجيب على اإلدارات تطبيق أحكا21.9احلصول على املوافقة مبوجب الرقم  إطار مفاوضا

      (WRC-07)األطراف.

417.5 (SUP - WRC-2000) 

417A.5 (SUP - WRC-15) 

417B.5 (SUP - WRC-15)  

417C.5 (SUP - WRC-15)  

417D.5 (SUP - WRC-15)  

MHzالرتدد يوزع نطاق   :توزيع إضايف 418.5 2 655-2 يضاً للخدمة اإلذاعية (الصوتية) الساتلية وللخدمة اإلذاعية التكميلية لألرض أ 535
528اهلند. ويقتصر هذا االستعمال على اإلذاعة السمعية الرقمية وخيضع ألحكام القرار يف  على أساس أويل (Rev.WRC-15)تنطبق أحكام . وال

اخلدمة  ضايف. وخيضع استخدام أنظمة السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يفعلى هذا التوزيع اإل 21 املادة من 21-4 اجلدولو  416.5 الرقم
539اإلذاعية (الصوتية) الساتلية ألحكام القرار  (Rev.WRC-15) وتقتصر أنظمة السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض التابعة للخدمة اإلذاعية .

األنظمة املعدة للتغطية  على 2005 يونيو 1قد استلمت بعد  4 التذييل شأن تنسيقها املقصودة يف(الصوتية) الساتلية اليت تكون املعلومات الكاملة ب
وال تتجاوز كثافة تدفق القدرة الناجتة عند سطح األرض عن إرساالت حمطة فضائية مستقرة بالنسبة إىل األرض تابعة للخدمة اإلذاعية الوطنية. 

MHz الرتددنطاق  الساتلية (الصوتية) تعمل يف 2 655-2 استلمت  قد 4التذييل  وتكون املعلومات الكاملة بشأن تنسيقها املقصودة يف 630
 ، احلدود التالية، بالنسبة جلميع الظروف وجلميع طرائق التشكيل:2005يونيو  1بعد 

  130     dB(W/(m2 · MHz)) for 0    5

  130  0.4 ( 5)     dB(W/(m2 · MHz)) for 5  < 25

  –122     dB(W/(m2 · MHz))  for 25  < 90

افقت على أراضي أي بلد تكون إدارته قد و  زاوية الوصول للموجة الواردة فوق املستوي األفقي بالدرجات. وجيوز جتاوز هذه احلدود يف حيث تكون 
كعتبة للتنسيق مبوجب   MHz)·2dB(W/(m(122–ة كثافة تدفق القدرة البالغة ذلك. وكنوع من االستثناء من احلدود اآلنفة الذكر، تستعمل قيم

kmمساحة  يف 11.9 الرقم 1  حول أراضي اإلدارة املبلغة عن نظام اخلدمة اإلذاعية الساتلية (الصوتية). 500

 ا احلكماحد مبوجب هذنفس الوقت، و  هذا احلكم ختصيصان مرتاكبان يف يكون إلدارة مذكورة يف وباإلضافة إىل ذلك، ال 
 قد استلمت 4 التذييل من أجل األنظمة اليت تكون املعلومات الكاملة بشأن تنسيقها املقصودة يف 416.5واآلخر مبوجب الرقم 

       (WRC-15).2005 يونيو 1 بعد

418A.5  يكون استعمال النطاق 418.5الرقم  املعددة يف 3يف بعض بلدان اإلقليم ،MHz 2 655-2 من قبل أنظمة السواتل غري ، 630
التبليغ عنها املقصودة  املستقرة بالنسبة إىل األرض التابعة للخدمة اإلذاعية (الصوتية) الساتلية واليت تكون املعلومات الكاملة بشأن تنسيقها أو

ستقرة بالنسبة إىل األرض اليت تعترب حيال شبكات السواتل امل 12A.9، خاضعاً لتطبيق أحكام الرقم 2000يونيو  2قد استلمت بعد  4التذييل  يف
. 2.22ينطبق الرقم  هذه احلالة، ال ، ويف2000يونيو  2التبليغ عنها قد استلمت بعد  بشأن تنسيقها أو 4التذييل  املعلومات الكاملة املقصودة يف
بشأن  4التذييل  املعلومات الكاملة املقصودة يف على شبكات السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت تعترب 2.22ويستمر انطباق أحكام الرقم 

      (WRC-03).2000 يونيو 3التبليغ عنها قد استلمت قبل  تنسيقها أو

418B.5  إن استعمال النطاقMHz 2 655-2 واليت  418.5من قبل أنظمة السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض العاملة وفقاً للرقم  630
، يكون خاضعًا لتطبيق أحكام 2000يونيو  2التبليغ عنها قد استلمت بعد  بشأن تنسيقها أو 4التذييل  لة املقصودة يفتكون املعلومات الكام

      (WRC-03).12.9 الرقم

418C.5  إن استعمال النطاقMHz 2 655-2 من قبل شبكات السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت تكون معلومات التنسيق  630
حيال أنظمة السواتل غري  13.9، يكون خاضعاً لتطبيق أحكام الرقم 2000يونيو  2معلومات التبليغ عنها قد استلمت بعد  أو 4التذييل  يفاملقصودة 

     (WRC-03).2.22تنطبق أحكام الرقم  ، وال418.5املستقرة بالنسبة إىل األرض التابعة للخدمة اإلذاعية (الصوتية) الساتلية والعاملة وفقاً للرقم 
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MHzالنطاق  يف اخلدمة أنظمة للخدمة املتنقلة الساتلية يف يتعني على اإلدارات عندما تضع 419.5 2 690-2 أن تتخذ مجيع التدابري  670
 لة الساتلية. وجيب أن يكون التنسيق بشأن أنظمة اخلدمة املتنق1992مارس  3هذا النطاق قبل تاريخ  يف الضرورية حلماية األنظمة الساتلية العاملة

      11A.9.(WRC-07)هذا النطاق وفقاً للرقم  يف

MHz 2جيوز استخدام النطاق  420.5 670-2 تصر فضاء) باستثناء املتنقلة الساتلية للطريان ويق-أيضاً للخدمة املتنقلة الساتلية (أرض 655
. كما تنطبق إجراءات التنسيق مبوجب 21.9مبوجب الرقم  هذا االستخدام على التشغيل داخل احلدود الوطنية، شريطة احلصول على املوافقة

     11A.9.(WRC-07) الرقم

420A.5 (SUP - WRC-07)  

421.5 (SUP - WRC-03)  

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 422.5 2 700-2  أيضًا على اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة باستثناء املتنقلة للطريان على أساس أويل 690
ومصر وجيبويت كوبا و لبلدان التالية: اململكة العربية السعودية وأرمينيا وأذربيجان والبحرين وبيالروس وبروين دار السالم ومجهورية الكونغو وكوت ديفوار ا يف

األردن والكويت ولبنان وموريتانيا وإسرائيل و  والعراقبيساو ومجهورية إيران اإلسالمية -واإلمارات العربية املتحدة وإريرتيا وإثيوبيا وغابون وجورجيا وغينيا وغينيا
ية ورومانيا والصومال طومنغوليا واجلبل األسود ونيجرييا وعمان وباكستان والفلبني وقطر واجلمهورية العربية السورية وقريغيزستان ومجهورية الكونغو الدميقرا

WRC)-(1985.12يناير  1 يف ل على التجهيزات املوجودة قيد التشغيلوطاجيكستان وتونس وتركمانستان وأوكرانيا واليمن. ويقتصر هذا االستعما
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MHz 3 600-2 700 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
337.5  مالحة راديوية للطيران700 900-2 2

حتديد راديوي للموقع 
 424.5 423.5

 424A.5  للموقع تحديد راديوي900 100-2 3
426.5  مالحة راديوية 
 427.5  425.5

تحديد راديوي للموقع100 300-3 3
)نشيطةاستكشاف األرض الساتلية ( 
)نشيطةأحباث فضائية ( 
 428.5 149.5

3 400-3 300 
تحديد راديوي للموقع

3 400-3 300 
تحديد راديوي للموقع

هواة
ثابتة
متنقلة

3 400-3 300 
راديوي للموقعتحديد 

هواة

430.5  429B.5  429A.5  429.5  149.5429D.5  429C.5  149.5 F429.5  429E.5  429.5  149.5
3 600-3 400 

 ثابتة
  ثابتة ساتلية

أرض)-(فضاء
430A.5متنقلة 

حتديد راديوي للموقع

3 500-3 400 
 ثابتة

أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية
 ريانباستثناء املتنقلة للط متنقلة

  431A.5 431B.5 
هواة

 433.5  حتديد راديوي للموقع
282.5

3 500-3 400 
 ثابتة

أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية
هواة
432B.5  متنقلة 432.5 

 433.5  حتديد راديوي للموقع

432.5  282.5  432A.5
3 600-3 500 

ثابتة
أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية

 431B.5 باستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة
 433.5  حتديد راديوي للموقع

3 600-3 500 
ثابتة

أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية
 433A.5  باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

  431.5 433.5  حتديد راديوي للموقع

MHzالنطاق  يرخص للرادارات املقامة على سطح األرض املستعملة يف 423.5 2 900-2 اجلوية، بأن تشغل ألغراض علم األرصاد  700
 على أساس املساواة مع حمطات خدمة املالحة الراديوية للطريان.

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 424.5 2 900-2  كندا. أيضاً خلدمة املالحة الراديوية البحرية للرادارات الساحلية على أساس أويل يف 850

424A.5 النطاق  قع العاملة يفخدمة التحديد الراديوي للمو  ال تسبب احملطات يفMHz 3 100-2 خدمة  تداخالً ضاراً ألنظمة الرادار يف 900
     (WRC-03)املالحة الراديوية وال تطالب باحلماية منها.

MHzالنطاق  يف (SIT)يكون استخدام نظام املرسل املستجيب املستفهم على منت سفينة  425.5 3 100-2 مقتصرًا على النطاق  900
MHzالفرعي  2 950-2 930. 

MHzيقتصر استعمال خدمة املالحة الراديوية للطريان للنطاق  426.5 3 100-2  على الرادارات املقامة على سطح األرض. 900
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MHzالنطاقني  يف (racon)جيب أال تكون اإلجابة من مرسل مستجيب راداري قابلة للخلط مع اإلجابة من املنارات الرادارية  427.5 3 100-2 900 
MHzو 9 500-9  .9.4خدمة املالحة الراديوية، غري أنه جيب مراعاة الرقم  الطائرات يف تداخل لرادارات السفن أو وجيب أال تتسبب يف 300

MHz الرتدديوزع نطاق   :توزيع إضايف 428.5 3 300-3 أذربيجان وقريغيزستان  أيضًا خلدمة املالحة الراديوية على أساس أويل يف 100
       (WRC-15)وتركمانستان.

MHz 3يوزع نطاق الرتدد   :توزيع إضايف 429.5 400-3 الية: اململكة البلدان الت أيضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل يف 300
 ومصريا وكوت ديفوار ية كور والصني ومجهورية الكونغو ومجهور  والكامريونالعربية السعودية والبحرين وبنغالديش وبنن وبروين دار السالم وكمبوديا 

وماليزيا وعمان  ليبياو وإسرائيل واليابان واألردن وكينيا والكويت ولبنان  والعراقواإلمارات العربية املتحدة واهلند وإندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمية 
ن. وال حيق للبلدان رية كوريا الدميقراطية الشعبية والسودان واليمالكونغو الدميقراطية ومجهو  ومجهوريةوأوغندا وباكستان وقطر واجلمهورية العربية السورية 

     (WRC-15)املشاطئة للبحر األبيض املتوسط أن تطالب حبماية خدمتيها الثابتة واملتنقلة من خدمة التحديد الراديوي للموقع.

429A.5برييا ومالوي وموريتانيا انا وغينيا وغينيا بيساو وليسوتو وليو وبوروندي وتشاد وغصأنغوال وبنن وبوتسوانا وبوركينا فا : يفإضايف توزيع
يوزع نطاق الرتدد  بابوي،وزميفريقيا وسوازيالند وتنزانيا وتوغو وزامبيا إوالنيجر ونيجرييا ورواندا والسودان وجنوب السودان وجنوب  وناميبيامبيق اوموز 

MHz 3 400-3 نطاق الرتدد  لة العاملة يفاخلدمة املتنق طات يفاحملتتسبب  جيب أالو . أويل أساس على ريانللط املتنقلة باستثناء املتنقلة، للخدمة 300
MHz 3 400-3       (WRC-15)خدمة التحديد الراديوي للموقع وأال تطالب باحلماية منها. يف العاملة احملطاتتداخالت ضارة على  يف 300

429B.5 الكونغو  ةمجهورينغوال وبنن بوتسوانا وبوركينا فاسو وبوروندي والكامريون و أمشاًال: °30عرض ال ةدائر جنوب  1اإلقليم  التالية يف البلدانيف
الكونغو  ومجهوريةدا نوكوت ديفوار ومصر وغانا وغينيا وغينيا بيساو وكينيا وليسوتو وليبرييا ومالوي وموريتانيا وموزامبيق وناميبيا والنيجر ونيجرييا وأوغ

MHzرتدد حيدد نطاق ال ،بابويميفريقيا وسوازيالند وتنزانيا وتشاد وتوغو وزامبيا وز إوالسودان وجنوب السودان وجنوب  ورواندا الدميقراطية 3 400-3 300 
223. وجيب أن يكون استعمال نطاق الرتدد هذا طبقًا للقرار (IMT) لتنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية (Rev.WRC-15) . تسبب ي جيب أالو

MHzنطاق الرتدد  اخلدمة املتنقلة العاملة يف طات االتصاالت املتنقلة الدولية يفحم استعمال 3 400-3  العاملة األنظمةتداخالت ضارة على  يف 300
 وافقةم على حتصل أن ليةالدو  املتنقلة االتصاالت تنفيذ يف ترغب اليت اإلدارات وعلى ،خدمة التحديد الراديوي للموقع وأال تطالب باحلماية منها يف

اورة البلدان تطبيق للخدمات  أي يف هذا الرتدد نطاقحيول هذا التحديد دون استعمال  وال .للموقع الراديوي التحديد خدمة يف العمليات حلماية ا
(WRC-15) الراديو. لوائح مينح أولوية يف وال هذا، الرتدد نطاق هلا يوزَّع اليت

429C.5 والربازيل وكولومبيا وكوستاريكا وإكوادور وغواتيماال واملكسيك وباراغواي وأوروغواي، يوزع نطاق  نياألرجنت : يفخمتلفة خدمة فئة
 يوزّع ،والباراغواي املكسيكو  وغواتيماال والربازيل األرجنتني للخدمة املتنقلة، باستثناء املتنقلة للطريان على أساس أويل. ويف MHz 3 400-3 300 الرتدد
نطاق  ة يفاملتنقلة العاملو  الثابتة تنيأيضًا للخدمة الثابتة على أساس أويل. وجيب أال تتسبب حمطات اخلدم MHz 3 400-3 300 الرتدد نطاق
      (WRC-15)منها. تطالب باحلماية خدمة التحديد الراديوي للموقع وأال يف العاملة احملطاتتداخالت ضارة على  يف MHz 3 400-3 300 الرتدد

429D.5 األرجنتني وكولومبيا وكوستاريكا وإكوادور واملكسيك وأوروغواي، حيدد استعمال نطاق2اإلقليم  التالية يف نالبلدايف : 
MHzالرتدد  3 400-3  .(Rev.WRC-15) 223 للقرار طبقاً  االستعمال هذا يكون أن وجيب. (IMT) لتنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية 300

ملتنقلة اخلدمة ا حمطات االتصاالت املتنقلة الدولية يف استعمالتسبب يجيب أال و . 21.9وغواي خيضع لتطبيق الرقم وهذا االستعمال يف األرجنتني وأور 
 ،نهاتطالب باحلماية م خدمة التحديد الراديوي للموقع وأال يف العاملة األنظمةتداخالت ضارة على  يف MHz 3 400-3 300 نطاق الرتدد العاملة يف

اورة البلدان موافقة على حتصل أن الدولية املتنقلة االتصاالت تنفيذ يف ترغب اليت اإلدارات وعلى  الراديوي التحديد خدمة يف العمليات حلماية ا
أولوية  مينح وال هذا، الرتدد نطاق هلا يوزَّع اليتأي تطبيق للخدمات  يف هذا الرتدد نطاقحيول هذا التحديد دون استعمال  ال. و للموقع

      (WRC-15)راديو.ال لوائح يف

429E.5غينيا اجلديدة، يوزع نطاق الرتدد  بابوا : يفإضايف توزيعMHz 3 400-3  اسأس على للطريان املتنقلة باستثناء املتنقلة، للخدمة 300
خدمة  يف العاملة احملطاتتداخالت ضارة على  يف MHz 3 400-3 300 نطاق الرتدد اخلدمة املتنقلة العاملة يف طات يفاحملجيب أال تتسبب و . أويل

     (WRC-15)منها. التحديد الراديوي للموقع وأال تطالب باحلماية
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429F.5  تعمال نطاق اس حيددكمبوديا واهلند ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وباكستان والفلبني وفيتنام،   3يف البلدان التالية باإلقليم
جيب و . (Rev.WRC-15) 223 للقرار طبقاً  االستعمال هذا يكون أن وجيب. (IMT) ت املتنقلة الدوليةلتنفيذ االتصاال MHz 3 400-3 300 الرتدد
 العاملة احملطاتتداخالت ضارة على  يف MHz 3 400-3 300 نطاق الرتددلاخلدمة املتنقلة  حمطات االتصاالت املتنقلة الدولية يف استعمالتسبب يأال 
 املتنقلة االتاالتص أنظمة ألحد متنقلة حمطة أو قاعدة حمطة ما إدارة تضع أن وقبل. وأال تطالب باحلماية منها خدمة التحديد الراديوي للموقع يف

اورة البلدان موافقة على حتصل أن عليها هذا، الرتدد نطاق يف اخلدمة يف الدولية حيول  وال. للموقع الراديوي التحديد خدمة حلماية 21.9 للرقم طبقاً  ا
      (WRC-15)و.الرادي لوائح مينح أولوية يف وال هذا، الرتدد نطاق هلا املوزعأي تطبيق للخدمات  يف هذا الرتدد نطاقيد دون استعمال هذا التحد

MHz الرتدد يوزع نطاق  :توزيع إضايف 430.5 3 400-3 أذربيجان وقريغيزستان  أيضًا خلدمة املالحة الراديوية على أساس أويل يف 300
     (WRC-15)ان.وتركمانست

430A.5  خيضع توزيع نطاق الرتددMHz 3 600-3 ول على لحصلللخدمة املتنقلة، باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، على أساس أويل،  400
دون أن يستعمل  حيول . وهذا التحديد ال(IMT) حمدد لالتصاالت املتنقلة الدوليةونطاق الرتدد هذا  .21.9موافقة اإلدارات األخرى مبوجب الرقم 

أيضاً  18.9و 17.9 أحكام الرقمني لوائح الراديو. وتنطبق حيدد أولوية يف هذا والنطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع عليها نطاق الرتدد 
تتجاوز   ن تكفل أالّ فإن عليها أ هذا،نطاق الرتدد  يف متنقلة) للخدمة املتنقلة اخلدمة حمطة (قاعدة أو مرحلة التنسيق. وقبل أن تضع أي إدارة يف يف

من الوقت عند  20%خالل أكثر من  kHz)) 2dB(W/(m 4 154,5– أمتار فوق سطح األرض القيمة 3كثافة تدفق القدرة الناجتة على ارتفاع 
عند  (pfd)ة كثافة تدفق القدر أراضي أي بلد وافقت إدارته على ذلك. ولضمان تلبية حدود   حدود أراضي أي إدارة أخرى. وميكن جتاوز هذا احلد يف

ارة املسؤولة دحدود أراضي أي إدارة أخرى جترى عمليات احلساب والتحقق، مع مراعاة مجيع املعلومات ذات الصلة، باالتفاق املتبادل بني اإلدارتني (اإل
 الة االختالف، جيري املكتب عملية احلسابح احملطة األرضية) ومبساعدة املكتب إذا كانت مطلوبة. ويف عن حمطة األرض واإلدارة املسؤولة عن

MHz نطاق الرتدد جيوز حملطات اخلدمة املتنقلة يف والتحقق من كثافة تدفق القدرة مع مراعاة املعلومات املشار إليها أعاله. وال 3 600-3 أن  400
      (WRC-15) ).2004اديو (طبعة لوائح الر  من 21-4 اجلدول تطالب حبماية من احملطات الفضائية تفوق احلماية املمنوحة يف

MHz 3الرتدد يوزع نطاق   :توزيع إضايف 431.5 475-3        (WRC-15)أملانيا وإسرائيل. أيضاً خلدمة اهلواة على أساس ثانوي يف 400

431A.5 الرتدد نطاق توزيع  إنMHz 3 500-3 لحصول خيضع لأساس أويل املتنقلة باستثناء املتنقلة للطريان على  للخدمة2اإلقليم  يف 400
     (WRC-15).21.9على املوافقة مبوجب الرقم 

431B.5 3ُحيدد نطاق الرتدد 600-3 400 MHz تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية الستعمال اإلدارات اليت ترغب يف 2 اإلقليم يف (IMT) .حيول  وال
بق أيضًا أحكام . وتنطلوائح الراديو حيدد أولوية يف هذا والهلا نطاق الرتدد ت املوزع هذا أي تطبيق للخدمانطاق الرتدد هذا التحديد دون أن يستعمل 

ليها أن لنظام من أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية، فإن ع اخلدمة حمطة قاعدة أو متنقلة تضع أي إدارة يف وقبل أن مرحلة التنسيق. يف 18.9و 17.9 الرقمني
أمتار فوق سطح األرض  3رتفاع االناجتة على  (pfd) تتجاوز كثافة تدفق القدرة أالّ وأن تضمن  21.9خرى مبوجب الرقم تلتمس املوافقة من اإلدارات األ

أراضي أي بلد  احلد يف الوقت عند حدود أراضي أي إدارة أخرى. وميكن جتاوز هذا من 20% خالل أكثر من kHz)) 4 2dB(W/(m 154,5– القيمة
إدارة أخرى جترى عمليات احلساب والتحقق، مع مراعاة مجيع  عند حدود أراضي أي (pfd)كثافة تدفق القدرة الوفاء حبد  ولضمان وافقت إدارته على ذلك. 

كانت ب إذا  احملطة األرضية) ومبساعدة املكت املسؤولة عن حمطة األرض واإلدارة املسؤولة عن املعلومات ذات الصلة، باالتفاق املتبادل بني اإلدارتني (اإلدارة
حمطات تطالب  جيب أالو . ويف حالة االختالف، جيري املكتب عملية احلساب والتحقق من كثافة تدفق القدرة مع مراعاة املعلومات املشار إليها أعاله. مطلوبة

MHzالرتدد نطاق  ذلك أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية يف مبا يفاخلدمة املتنقلة  3 600-3 الفضائية تفوق احلماية املمنوحة احملطات  حبماية من 400
 (WRC-15)).2004 (طبعة الراديو لوائح من 21-4 اجلدول يف

MHzيوزع النطاق   فئة خدمة خمتلفة: 432.5 3 500-3 البلدان التالية: مجهورية كوريا واليابان وباكستان للخدمة املتنقلة، باستثناء  يف 400
    (WRC-2000)).33.5يل (انظر الرقم اخلدمة املتنقلة للطريان، على أساس أو 
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432A.5  حيدد النطاقMHz 3 500-3 حيول  ال . وهذا التحديد(IMT) مجهورية كوريا واليابان وباكستان لالتصاالت املتنقلة الدولية يف 400
 18.9و 17.9 راديو. وتنطبق أحكام الرقمنيلوائح ال يف دون أن يستعمل هذا النطاق أي تطبيق للخدمات املوزع عليها هذا النطاق وال حيدد أولوية

كفل أّال تتجاوز  هذا النطاق، فإن عليها أن ت يف متنقلة) للخدمة املتنقلة أو اخلدمة حمطة (قاعدة يف مرحلة التنسيق. وقبل أن تضع أي إدارة يف أيضاً 
من الوقت عند  20%خالل أكثر من  154,5kHz))42dB(W/(m–أمتار فوق سطح األرض القيمة  3كثافة تدفق القدرة الناجتة على ارتفاع 

عند  (pfd)أراضي أي بلد وافقت إدارته على ذلك. ولضمان تلبية حدود كثافة تدفق القدرة  يف حدود أراضي أي إدارة أخرى. وميكن جتاوز هذا احلد
سؤولة الصلة، باالتفاق املتبادل بني اإلدارتني (اإلدارة املحدود أراضي أي إدارة أخرى جترى عملية احلساب والتحقق، مع مراعاة مجيع املعلومات ذات 
 حالة االختالف، جيري املكتب عملية احلساب ويف عن حمطة األرض واإلدارة املسؤولة عن احملطة األرضية) ومبساعدة املكتب إذا كانت مطلوبة.

MHzالنطاق  يف جيوز حملطات اخلدمة املتنقلة من كثافة تدفق القدرة مع مراعاة املعلومات املشار إليها أعاله. وال والتحقق 3 500-3 أن تطالب  400
 (WRC-07)).2004 من لوائح الراديو (طبعة 21-4اجلدول  يف حبماية من احملطات الفضائية تفوق احلماية املمنوحة

432B.5 الرتدد يوزّع نطاق   :فئة خدمة خمتلفةMHz 3 500-3 بنغالديش والصني والتجمعات الفرنسية يا و أسرتالالبلدان التالية:  يف 400
لى أساس أويل، وسنغافورة، للخدمة املتنقلة، باستثناء املتنقلة للطريان، عوالفلبني اإلسالمية ونيوزيلندا  واهلند ومجهورية إيران 3 اإلقليم وراء البحار يف فيما

أن  حيول دون هذا حمدد لالتصاالت املتنقلة الدولية. وهذا التحديد اللرتدد نطاق ا، و 21.9 شريطة احلصول على موافقة اإلدارات األخرى مبوجب الرقم
 18.9و 17.9 لوائح الراديو. وتنطبق أحكام الرقمني حيدد أولوية يف هذا، والنطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزّع عليها نطاق الرتدد يستعمل 
تتجاوز   ليها أن تكفل أالّ هذا، فإن عنطاق الرتدد  متنقلة) للخدمة املتنقلة يف اخلدمة حمطة (قاعدة أو مرحلة التنسيق. وقبل أن تضع أي إدارة يف أيضاً يف

من الوقت عند  20% خالل أكثر من 154,5kHz))42dB(W/(m–أمتار فوق سطح األرض القيمة  3كثافة تدفق القدرة الناجتة على ارتفاع 
أراضي أي بلد وافقت إدارته على ذلك. ولضمان تلبية حدود كثافة تدفق القدرة عند حدود  هذا احلد يفإدارة أخرى. وميكن جتاوز  حدود أراضي أي

ملسؤولة عن ا أراضي أي إدارة أخرى، جترى عمليات احلساب والتحقق، مع مراعاة مجيع املعلومات ذات الصلة، باالتفاق املتبادل بني اإلدارتني (اإلدارة
حقق حالة االختالف، جيري املكتب عملية احلساب والت لة عن احملطة األرضية) ومبساعدة املكتب إذا كانت مطلوبة. ويفحمطة األرض واإلدارة املسؤو 

MHzالرتدد نطاق  جيوز حملطات اخلدمة املتنقلة يف من كثافة تدفق القدرة مع مراعاة املعلومات املشار إليها أعاله. وال 3 500-3 أن تطالب حبماية  400
     (WRC-15)).2004 من لوائح الراديو (طبعة 21-4 اجلدول ت الفضائية تفوق احلماية املمنوحة يفمن احملطا

MHz 3يوزع النطاق  433.5 600-3 اإلدارات اليت  خلدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس أويل. ولكن مجيع 3و 2اإلقليمني  يف 400
اء هذا التشغيل قبل عامهذا الن تشغل أنظمة التحديد الراديوي للموقع يف ذلك، أن تتخذ كل التدابري  . وجيب عليها، بعد1985 طاق حتث على إ

تفرض متطلبات تنسيق على اخلدمة الثابتة الساتلية. املمكنة عملياً حلماية اخلدمة الثابتة الساتلية، وأن تعمل ما يلزم حىت ال

433A.5  الرتدد ُحيدد نطاقMHz 3 600-3  بنغالديش والصني والتجمعاتأسرتاليا و يف البلدان التالية: (IMT)ملتنقلة الدولية لالتصاالت ا 500
حيول  حديد ال. وهذا التوالفلبني ومجهورية كوريا واهلند ومجهورية إيران اإلسالمية واليابان ونيوزيلندا وباكستان 3اإلقليم  الفرنسية فيما وراء البحار يف

 17.9لرقمني لوائح الراديو. وتنطبق أحكام ا حيدد أولوية يف هذا والنطاق الرتدد تطبيق للخدمات املوزع عليها  هذا أي نطاق الرتدد دون أن يستعمل
ا، فإن عليها أن تكفل هذنطاق الرتدد  متنقلة) للخدمة املتنقلة يف اخلدمة حمطة (قاعدة أو مرحلة التنسيق. وقبل أن تضع أي إدارة يف أيضاً يف 18.9و

من الوقت  20%خالل أكثر من  kHz))2dB(W/(m 154,54–أمتار فوق سطح األرض القيمة  3افة تدفق القدرة الناجتة على ارتفاع أالّ تتجاوز كث
أراضي أي بلد وافقت إدارته على ذلك. ولضمان تلبية حدود كثافة تدفق القدرة عند  عند حدود أراضي أي إدارة أخرى. وميكن جتاوز هذا احلد يف

ة لأي إدارة أخرى جترى عمليات احلساب والتحقق، مع مراعاة مجيع املعلومات ذات الصلة، باالتفاق املتبادل بني اإلدارتني (اإلدارة املسؤو حدود أراضي 
 حالة االختالف، جيري املكتب عملية احلساب عن حمطة األرض واإلدارة املسؤولة عن احملطة األرضية) ومبساعدة املكتب إذا كانت مطلوبة. ويف

MHzالرتدد نطاق  جيوز حملطات اخلدمة املتنقلة يف والتحقق من كثافة تدفق القدرة مع مراعاة املعلومات املشار إليها أعاله. وال 3 600-3 500 
      (WRC-15)).2004 من لوائح الراديو (طبعة 21-4اجلدول  تطالب حبماية من احملطات الفضائية تفوق احلماية املمنوحة يف أن
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MHz 4 800-3 600 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
4 200-3 600

ثابتة
  ثابتة ساتلية

أرض)-(فضاء
 متنقلة

3 700-3 600 
ثابتة

 أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية
434.5 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

 433.5 حتديد راديوي للموقع

3 700-3 600 
ثابتة

 أرض)-اء(فض ثابتة ساتلية
باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

 حتديد راديوي للموقع
435.5 

4 200-3 700 
ثابتة

أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية
 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

 436.5  (R) للطيران متنقلة200 400-4 4
 438.5  مالحة راديوية للطيران 
 440.5 439.5 437.5 

ثابتة400 500-4 4
 440A.5  متنقلة 

ثابتة500 800-4 4
441.5 أرض) -(فضاء ثابتة ساتلية 
 440A.5  متنقلة 

كندا وكولومبيا وكوستاريكا والواليات املتحدة الستعمال هذه اإلدارات اليت  أو أجزاء منه يف MHz 3 700-3 600 ُحيدد نطاق الرتدد 434.5
اق هلا نطهذا أي تطبيق للخدمات املوزع نطاق الرتدد حيول هذا التحديد دون أن يستعمل  وال. (IMT)تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية  ترغب يف

اخلدمة حمطة  وقبل أن تضع أي إدارة يفمرحلة التنسيق  يف 18.9و 17.9 وتنطبق أيضًا أحكام الرقمني الراديو. لوائح هذا وال حيدد أولوية يفالرتدد 
تكفل أالّ تتجاوز   وأن 21.9تلتمس املوافقة من اإلدارات األخرى طبقاً للرقم  ، فإن عليها أناالتصاالت املتنقلة الدولية لنظام من أنظمةمتنقلة  قاعدة أو

من الوقت عند  20%خالل أكثر من  kHz)) 4 2dB(W/(m 154,5– أمتار فوق سطح األرض القيمة 3رتفاع اكثافة تدفق القدرة الناجتة على 
 (pfd)كثافة تدفق القدرة الوفاء حبد  أراضي أي بلد وافقت إدارته على ذلك. ولضمان  أخرى. وميكن جتاوز هذا احلد يفحدود أراضي أي إدارة 

ارة دحدود أراضي أي إدارة أخرى جترى عمليات احلساب والتحقق، مع مراعاة مجيع املعلومات ذات الصلة، باالتفاق املتبادل بني اإلدارتني (اإل عند
لية احلساب حالة االختالف، جيري املكتب عم . ويفكانت مطلوبةاحملطة األرضية) ومبساعدة املكتب إذا   ة األرض واإلدارة املسؤولة عناملسؤولة عن حمط

املتنقلة ظمة االتصاالت ذلك أن اخلدمة املتنقلة مبا يف حمطاتتطالب  وجيب أالّ والتحقق من كثافة تدفق القدرة مع مراعاة املعلومات املشار إليها أعاله. 
 الراديو لوائح من 21-4 اجلدول حبماية من احملطات الفضائية تفوق احلماية املمنوحة يف MHz 3 700-3 600 الرتددنطاق  يف الدولية
       (WRC-15)).2004 (طبعة

MHz 3اليابان خدمة التحديد الراديوي للموقع من النطاق  تستبعد يف 435.5 700-3 620. 
MHzللطريان لنطاق الرتدد  (R)اخلدمة املتنقلة  حملطات العاملة يفحيجز استعمال ا 436.5 4 400-4 حصراً من أجل أنظمة االتصاالت  200

ا للطريان. وجيب أن يكون هذا االستعمال ط قاً بالالسلكية إللكرتونيات الطريان داخل الطائرة اليت تعمل طبقًا للمعايري الدولية املعرتف 
(WRC-15)      .(WRC-15) 424 للقرار

 MHz 4 400-4 200 نطاق الرتدد خدميت استكشاف األرض الساتلية واألحباث الفضائية يف ميكن ترخيص االستشعار املنفعل يف 437.5
(WRC-15)      على أساس ثانوي.

MHzحيجز استعمال خدمة املالحة الراديوية للطريان لنطاق الرتدد  438.5 4 400-4 ائرات، الط تفاع الراديوية املركبة يفحصراً ملقاييس االر  200
 (WRC-15)     واألجهزة املرسلة املستجيبة اليت تصاحبها واملقامة على األرض.

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 439.5 4 400-4     (WRC-12)اإلسالمية. إيران مجهورية أيضاً للخدمة الثابتة على أساس ثانوي يف 200
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MHzخص خلدمة الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت الساتلية باستعمال الرتدد من املمكن أن ير  440.5 4 االجتاه  لإلرساالت يف 202
MHz 6أرض، وباستعمال الرتدد -فضاء  MHzفضاء. وجيب أن تنحصر هذه اإلرساالت ضمن حدين ميتدان إىل -االجتاه أرض لإلرساالت يف 427
 .21.9 احلصول على املوافقة مبوجب الرقمي هذين الرتددين، شريطة على جانب ± 2

440A.5  جيوز استخدام النطاقMHz 4 940-4 من أجل اختبارات الطريان من ِقَبل  (AMT)اخلدمة املتنقلة للطريان  يف للقياس عن بُعد 400
 فرنسية فيما وراء البحار وغواتيماال وباراغواي(باستثناء الربازيل وكوبا واملقاطعات والتجمعات ال 2اإلقليم  يف )83.1حمطات الطائرات (انظر الرقم 

416أسرتاليا. وجيب أن يكون هذا االستعمال وفقًا للقرار  ويف )،ويالفنزوأوروغواي و (WRC-07)  وجيب أّال يسبب تداخًال ضارًا للخدمة الثابتة
خدمات  وأ يستعمل هذا النطاق تطبيقات أخرى للخدمة املتنقلة حيول دون أن ال واخلدمة الثابتة الساتلية وأال يطالب حبماية منهما. وهذا االستخدام

 (WRC-07)لوائح الراديو. يف حيدد أولوية ال أخرى موزع عليها هذا النطاق على أساس أويل مشرتك كما أنه

MHzإن استعمال اخلدمة الثابتة الساتلية للنطاقني  441.5 4 800-4 MHzأرض) و-(فضاء 500 7 025-6 فضاء) -(أرض 725
 اخلدمة الثابتة الساتلية للنطاقات . كما أن استعمال األنظمة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض يف30Bيتطابق مع أحكام التذييل  نأ جيب

GHz GHzأرض) و-(فضاء 10,95-10,7 GHzأرض) و-(فضاء 11,45-11,2 فضاء) جيب أن يتطابق مع أحكام -(أرض 13,25-12,75
GHzاخلدمة الثابتة الساتلية للنطاقات  ستعمال األنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف. وا30B التذييل أرض) -(فضاء 10,95-10,7

GHzو GHz(فضاء أرض) و 11,45-11,2 لتنسيقه مع أنظمة أخرى ساتلية غري  12.9فضاء) جيب أن خيضع لتطبيق الرقم -(أرض 13,25-12,75
تطالب  اخلدمة الثابتة الساتلية أال اخلدمة الثابتة الساتلية. وجيب على أنظمة السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف رض يفمستقرة بالنسبة إىل األ

م املكتب الاخلدمة الثابتة الساتلية العاملة طبقًا للوائح الراديو، مهما تكن تواريخ است باحلماية من الشبكات الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض يف
استالمه  سب احلالة، أوبشأن التبليغ عنها، ح اخلدمة الثابتة الساتلية أو املعلومات الكاملة بشأن تنسيق األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف

. 43A.5ق أحكام الرقم تنطب بشأن التبليغ عنها، حسب احلالة. وال املعلومات الكاملة بشأن تنسيق شبكات السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض أو
زال بسرعة كل تداخل النطاقات املذكورة أعاله حبيث ي اخلدمة الثابتة الساتلية يف وجيب أن تشغل أنظمة السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف

    (WRC-2000)غري مقبول ميكن أن حيدث أثناء تشغيلها.
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MHz 5 250-4 800 
 ى الخدماتالتوزيع عل

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
ثابتة800 990-4 4

442.5 متنقلة 441B.5 441A.5 440A.5 
فلك راديوي

443.5 339.5 149.5
ثابتة990 000-4 5

باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة
فلك راديوي

أحباث فضائية (منفعلة)
149.5

 443AA.5   (R) ية للطيرانمتنقلة ساتل000 010-5 5
 مالحة راديوية للطيران 
فضاء)-(أرض مالحة راديوية ساتلية 

 443AA.5   (R) متنقلة ساتلية للطيران010 030-5 5
 مالحة راديوية للطيران 
 فضاء)-أرض) (فضاء-(فضاءمالحة راديوية ساتلية   
 328B   443B.5 

 443C.5   (R) متنقلة للطيران 030 091-5 5
 443D.5  (R) متنقلة ساتلية للطيران

مالحة راديوية للطيران 
444.5 

 444A.5فضاء)  -(أرض ساتلية ثابتة091 150-5 5
 444B.5  متنقلة للطيران 

 443AA.5   (R) متنقلة ساتلية للطيران
 مالحة راديوية للطيران

 444.5 
  447A.5فضاء)  -(أرض ثابتة ساتلية 150 250-5 5

446A.5  446B.5ستثناء املتنقلة للطريان  با متنقلة 
مالحة راديوية للطيران

446.5  446C.5  447.5  447B.5  447C.5  

441A.5  ،الرتددُحيدد نطاق يف أوروغواي MHz 4 900-4 800تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدوليةلأجزاء منه،  ، أو (IMT) حيول هذا  وال
ضع استعمال نطاق وخي لوائح الراديو. حيدد أولوية يف هذا والالرتدد نطاق  هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلادد الرت التحديد دون أن يستعمل نطاق 

اورة وجيب أال تطالب حمطات االتصاالتهذا لتنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية للموافقة اليت يتم احلصول عليها الرتدد  املتنقلة الدولية  من البلدان ا
 (WRC-15) .(Rev.WRC-15) 223 وجيب أن يكون هذا االستعمال طبقاً للقرار اخلدمة املتنقلة. من حمطات التطبيقات األخرى يف باحلماية

441B.5   الرتددُحيدد نطاق كمبوديا ومجهورية الو الدميقراطية وفيتنام، يف MHz 4 990-4 800أجزاء منه، الستعمال اإلدارات اليت  ، أو
نطاق  هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلاالرتدد حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق  . وال(IMT) االتصاالت املتنقلة الدوليةتنفيذ  ترغب يف

ا احلصول عليه هذا لتنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية للموافقة اليت يتمالرتدد وخيضع استعمال نطاق  لوائح الراديو. حيدد أولوية يف هذا والالرتدد 
اخلدمة  وجيب أال تطالب حمطات االتصاالت املتنقلة الدولية باحلماية من حمطات التطبيقات األخرى يف 21.9من اإلدارات املعنية مبوجب الرقم 

ن عليها أن تكفل خلدمة، فإا اخلدمة املتنقلة يف لالتصاالت املتنقلة الدولية يفاخلدمة حمطة  وقبل أن تضع أي إدارة يفوباإلضافة إىل ذلك،  املتنقلة.
فوق سطح األرض         ً كيلومرتا   19 يصل إىل على ارتفاع MHz)) 1 · 2dB(W/(m 155–عن هذه احملطة القيمة   ّ                                 أال  تتجاوز كثافة تدفق القدرة الناجتة 

km على مسافة املؤمتر العاملي  جعةمن الساحل، وهو ما يعرف خبط الساحل الذي تعرتف به رمسياً الدولة الساحلية. وسيخضع هذا املعيار ملرا 20
223 . انظر القرار2019لالتصاالت الراديوية لعام  (Rev.WRC-15). سيدخل هذا التحديد حيز النفاذ بعد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

      (WRC-15).2019 لعام
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MHz الرتدد ينطاقَ  يقتصر التوزيع للخدمة املتنقلة يف 442.5 4 835-4 MHzو 825 4 990-4 ة املتنقل للخدمة املتنقلة، باستثناء اخلدمة 950
رتدد ال أسرتاليا، يوزَّع نطاق ويال)، ويفزفنووباراغواي وأوروغواي واملكسيك  (باستثناء الربازيل وكوبا وغواتيماال 2 اإلقليم للطريان. ويف

MHz 4 835-4 ت الطريان من املتنقلة للطريان من أجل اختبارااخلدمة  يف عدعن بُ أيضاً للخدمة املتنقلة للطريان على أن يقتصر على القياس  825
       (WRC-15)وأّال يسبب تداخًال ضاراً للخدمات الثابتة. (WRC-07) 416 قبل حمطات الطائرات. وجيب أن يكون هذا االستعمال وفقاً للقرار

MHz 4يوزع النطاقان   :فئة خدمة خمتلفة 443.5 835-4 MHzو 825 4 990-4 خلدمة علم الفلك الراديوي على أساس أويل (انظر  950
 األرجنتني وأسرتاليا وكندا. ) يف33.5الرقم 

443A.5 (SUP - WRC-03)  

443AA.5  ختضع اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان(R) النطاقني  يفMHz 5 030-5 MHzو 000 5 150-5 للحصول على موافقة مبوجب  091
     (WRC-12)ذين النطاقني على أنظمة الطريان املقّيسة دولياً.هل (R)ل اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان . ويقتصر استعما21.9 الرقم

443B.5 حيدث أي تداخل ضار ألنظمة اهلبوط باملوجات الصغرية العاملة فوق الرتدد  لكي الMHz 5  كثافة تدفق  ، جيب على030
MHzالرتدد طاق ن القدرة الرتاكمية الناجتة عند سطح األرض يف 5 150-5  خدمة املالحة من مجيع احملطات الفضائية التابعة لنظام يف 030

 تردد نطاق يف 2dB(W/m(124,5 ، أال تتجاوز القيمة0305MHz-0105الرتدد نطاق  أرض) عامل يف-الراديوية الساتلية (فضاء
kHz قدره MHzالرتدد نطاق  يف حيدث أي تداخل ضار خلدمة الفلك الراديوي . ولكي ال150 5 000-4 ، جيب على أنظمة خدمة املالحة 990

MHzالرتدد نطاق  أرض) العاملة يف-الراديوية الساتلية (فضاء 5 030-5 MHzالرتدد نطاق  ، أن متتثل للحدود املقررة يف010 5 000-4 املنصوص  990
741 القرار عليها يف (Rev.WRC-15).(WRC-15)      

443C.5 تعمال اخلدمة املتنقلة للطريان يقتصر اس(R)  للنطاقMHz 5 091 5 احلد من  على أنظمة الطريان املقّيسة دولياً. وجيب 030
نطاق  يف (RNSS)هذا النطاق حلماية الوصالت اهلابطة ألنظمة خدمة املالحة الراديوية الساتلية  اإلرساالت غري املطلوبة هلذه اخلدمة يف

MHz 5 030 الرتدد درة توصية من توصيات قطاع االتصاالت الراديوية، ينبغي استعمال قيمة لكثافة الق اور. وإىل أن ُحتدد قيمة مناسبة يفا 010 5
dBW/MHzتبلغ  (.e.i.r.p)املشعة املكافئة املتناحية  MHzنطاق الرتدد  يف –75 5 030-5 بالنسبة لإلرساالت غري املطلوبة الصادرة عن أي  010

    (WRC-12).(R) خلدمة املتنقلة للطريانحمطة من حمطات ا

443D.5  خيضع استعمال نطاق الرتددMHz 5 091-5 . ويقتصر 11A.9 للتنسيق مبوجب الرقم (R)اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان  يف 030
    (WRC-12)ياً.على أنظمة الطريان املقّيسة دول (R)اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان  يف استعمال نطاق الرتدد هذا

MHzنطاق الرتدد يستعمل  444.5 5 150 5 تشغيل النظام املعياري الدويل (نظام اهلبوط باملوجات الصغرية) لالقرتاب واهلبوط  يف 030
MHz نطاق الرتدد الدقيقني. ويف 5 091 5 ق وينطب. الرتدد هذا لنطاقتتمتع متطلبات هذا النظام باألولوية على االستعماالت األخرى  030

MHz 5 150 نطاق الرتددعلى استعمال  (Rev.WRC-15) 114 والقرار 444A.5 الرقم 5 091.(WRC-15)       

444A.5  نطاق الرتدد  فضاء) يف-استعمال توزيع اخلدمة الثابتة الساتلية (أرضيقتصرMHz 5 150-5 على وصالت التغذية لألنظمة  091
واستعمال وصالت التغذية لألنظمة الساتلية  .11A.9 اخلدمة املتنقلة الساتلية، وخيضع للتنسيق مبوجب الرقم رض يفالساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األ

MHzغري املستقرة بالنسبة إىل األرض لنطاق الرتدد  5 150-5 114اخلدمة املتنقلة الساتلية، خيضع لتطبيق القرار  يف 091 (Rev.WRC-15) وعالوًة .
ن محاية خدمة املالحة الراديوية للطريان من التداخل الضار، يكون التنسيق ضرورياً للمحطات األرضية اليت تؤمن وصالت التغذية على ذلك، بغية ضما

km اخلدمة املتنقلة الساتلية اليت تقع على بعد أقل من لألنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف ة من أراضي إدارة تشّغل حمطات أرضي 450
      (WRC-15)للطريان. خدمة املالحة الراديوية يف

444B.5 الرتدد  يقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة للطريان لنطاقMHz 5 150-5  على ما يلي: 091

 .ووفقاً ملعايري الطريان الدولية القاصرة على التطبيقات على أرض املطارات (R)اخلدمة املتنقلة للطريان  األنظمة العاملة يف -  
748ويكون هذا االستعمال وفقاً للقرار  (Rev.WRC-15)؛ 

418 ) وفقاً للقرار83.1 عد للطريان من حمطات الطائرات (انظر الرقمإرساالت القياس عن بُ  -   (Rev.WRC-15).(WRC-15) 

غري مستعمل. 445.5
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MHz 5الرتدد ع نطاق يوزّ  :توزيع إضايف 446.5 216-5 أرض) على أساس أويل، -ستدالل الراديوي الساتلية (فضاءأيضًا خلدمة اال 150
هذا أيضًا خلدمة االستدالل الراديوي نطاق الرتدد ع . ويوزّ 21.9 ، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم369.5الرقم  البلدان املدرجة يف يف

هذا خلدمة االستدالل الراديوي الساتلية نطاق الرتدد ع وزّ (باستثناء املكسيك). كما ي 2اإلقليم  أرض) على أساس أويل يف-الساتلية (فضاء
. ويقتصر استعمال خدمة االستدالل وبنغالديش ،369.5 الرقم ، عدا البلدان املدرجة يف3و 1اإلقليمني  أرض) على أساس ثانوي يف-(فضاء

MHz الرتدد ينطاقَ  العاملة يفالراديوي الساتلية على وصالت التغذية املصاحبة خلدمة االستدالل الراديوي الساتلية  1 626,5-1 610 
، 4kHzقدره تردد ألي نطاق  2W/m(dB(159. وجيب أال تتجاوز الكثافة الكلية لتدفق القدرة عند سطح األرض 5002MHz-483,52 و/أو
      (WRC-15)مجيع األحوال ومهما تكن زوايا الوصول. يف

446A.5 نقلة، باستثناء املتنقلة للطريان، للنطاقني يكون استعمال حمطات اخلدمة املتMHz 5 350-5 MHzو 150 5 725-5  اً وفق 470
     (WRC-12).(Rev.WRC-12) 229 للقرار

446B.5 النطاق  اخلدمة املتنقلة العاملة يف ال تطالب احملطات يفMHz 5 250-5  اخلدمة الثابتة الساتلية. باحلماية من احملطات األرضية يف 150
     (WRC-03)اخلدمة الثابتة الساتلية. على اخلدمة املتنقلة بالنسبة للمحطات األرضية يف 43A.5نطبق الرقم وال ي

446C.5 :باستثناء اجلزائر واململكة العربية السعودية والبحرين ومصر واإلمارات العربية املتحدة واألردن والكويت ولبنان  1اإلقليم  يف  توزيع إضايف)
MHzالربازيل يوزع النطاق  وتونس) ويفوجنوب السودان وقطر واجلهورية العربية السورية والسودان واملغرب وعمان  5 250-5  أيضاً على اخلدمة املتنقلة 150

 .*Rev.WRC418)-1(2) وفقاً للقرار 83.1للطريان على أساس أويل، ويقتصر على إرساالت القياس عن بُعد للطريان من حمطات الطائرات (انظر الرقم 
     43A.5.(WRC-12). وال ينطبق الرقم 5احملطات باحلماية من احملطات األخرى العاملة طبقاً للمادة وجيب أال تطالب هذه 

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 447.5 5 250-5 صر ومالبلدان التالية: كوت ديفوار  يف أيضًا للخدمة املتنقلة على أساس أويل 150
تنطبق أحكام  ال هذه احلالة ويف .21.9 جلمهورية العربية السورية وتونس، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقموإسرائيل ولبنان وا

     (WRC-12).(Rev.WRC-12) 229 القرار

447A.5 النطاق  فضاء) يف-إن التوزيع للخدمة الثابتة الساتلية (أرضMHz 5 250-5 تل غري يقتصر على وصالت التغذية ألنظمة سوا 150
 .11A.9اخلدمة املتنقلة الساتلية وخيضع للتنسيق مبوجب الرقم  مستقرة بالنسبة إىل األرض يف

447B.5 يوزع النطاق   :توزيع إضايفMHz 5 216-5 أرض) على أساس أويل. ويقتصر هذا التوزيع -أيضاً للخدمة الثابتة الساتلية (فضاء 150
أما كثافة تدفق القدرة  .11A.9 اخلدمة املتنقلة الساتلية وخيضع ألحكام الرقم رة بالنسبة إىل األرض يفعلى وصالت التغذية ألنظمة سواتل غري مستق

MHz 5النطاق  أرض يف-االجتاه فضاء اخلدمة الثابتة الساتلية العاملة يف عند سطح األرض واليت تنتجها احملطات الفضائية يف 216-5 فيجب  150
 مهما تكن زوايا الوصول. 4kHzأي نطاق قدره  يف W/mdB)2(164قيمة مجيع األحوال ال أال تتجاوز يف

447C.5 النطاق  يف إن اإلدارات املسؤولة عن شبكات اخلدمة الثابتة الساتليةMHz 5 250-5  447A.5واملشغلة مبوجب الرقمني  150
اإلدارات املسؤولة عن شبكات سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل  ، مع11A.9جيب عليها أن جتري التنسيق على أساس املساواة، وفقًا للرقم  447B.5و

واليت بدأ تشغيلها  446.5الشبكات الساتلية املشغلة مبوجب الرقم  . أما1995نوفمرب  17واليت بدأ تشغيلها قبل  446.5الرقم  مبوجباألرض ومشغلة 
تسبب  وأال 447B.5و 447A.5الثابتة الساتلية املشغلة مبوجب الرقمني فيجب عليها أال تطالب حبماية جتاه حمطات اخلدمة  1995نوفمرب  17بعد 

تداخالت ضارة هلذه احملطات.
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RR5-94 الفصـلII- الرتددات

MHz 5 570-5 250 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
(نشيطة) استكشاف األرض الساتلية250 255-5 5

 446A.5  447F.5  للطريان املتنقلة باستثناء متنقلة 
تحديد راديوي للموقع

 447D.5 أبحاث فضائية
447E.5  448A.5 448.5 

(نشيطة) استكشاف األرض الساتلية255 350-5 5
446A.5  447F.5  للطريان املتنقلة باستثناء متنقلة 

تحديد راديوي للموقع
 (نشيطة)أبحاث فضائية 

447E.5  448A.5 448.5
448B.5  (نشيطة) الساتليةاستكشاف األرض 350 460-5 5

 448D.5 مالحة راديوية للطيران 
449.5  تحديد راديوي للموقع

 448C.5(نشيطة)  أبحاث فضائية 
(نشيطة) استكشاف األرض الساتلية460 470-5 5

 448D.5  تحديد راديوي للموقع
449.5  مالحة راديوية

 (نشيطة) أبحاث فضائية 
 448B.5

(نشيطة) كشاف األرض الساتليةاست470 570-5 5
446A.5  450A.5  للطريان املتنقلة باستثناء متنقلة 

 450B.5  تحديد راديوي للموقع
مالحة راديوية بحرية

(نشيطة)أبحاث فضائية 
448B.5  451.5 450.5 

447D.5  إن توزيع النطاقMHz 5 255-5 ات على احملاسيس النشطة احملمولة على مركبعلى أساس أويل خلدمة األحباث الفضائية يقتصر  250
    (WRC-97)خدمة األحباث الفضائية فهي تكون على أساس ثانوي. فضائية. أما االستعماالت األخرى هلذا النطاق يف

447E.5 الرتدد يوزع نطاق   :توزيع إضايفMHz 5 350-5 : أسرتاليا 3 اإلقليم البلدان التالية يف أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أويل يف 250
قراطية الشعبية وسري النكا وتايالند ومجهورية كوريا واهلند وإندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمية واليابان وماليزيا وبابوا غينيا اجلديدة والفلبني ومجهورية كوريا الدمي

 .ITU-R F.1613-0 وجيب أن ميتثل للتوصية (FWA)نفاذ الالسلكي الثابت هذا تنفيذ أنظمة اللنطاق الرتدد وفيتنام. وُيستهدف من استعمال اخلدمة الثابتة 
 تطالب اخلدمة الثابتة باحلماية من خدمات االستدالل الراديوي واستكشاف األرض الساتلية (النشيطة) واألحباث الفضائية (النشيطة)، وباإلضافة إىل ذلك، ال

تة بالنسبة إىل خدميت استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) واألحباث الفضائية (النشيطة). على اخلدمة الثاب 43A.5تنطبق أحكام الرقم  ولكن ال
تفرض عمليات تنفيذ  اخلدمة الثابتة مع توفري احلماية ألنظمة االستدالل الراديوي القائمة، ينبغي أال وبعد تنفيذ أنظمة النفاذ الالسلكي الثابت يف

       (WRC-15)ل قيوداً أكثر صرامة على أنظمة النفاذ الالسلكي الثابت.املستقب أنظمة االستدالل الراديوي يف

447F.5 نطاق الرتدد  اخلدمة املتنقلة العاملة يف ال تطالب احملطات يفMHz 5 350-5 باحلماية من خدمة التحديد الراديوي  250
 لنشيطة). ولن تفرض هذه اخلدمات معايري محاية أكثر صرامة علىوخدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) وخدمة األحباث الفضائية (اللموقع،

 ITU-R M.1638-0التوصيتني  اخلدمة املتنقلة تستند إىل خصائص النظام ومعايري التداخل، تزيد عن تلك املنصوص عليها يف
ITU-Rو SA.1632-0.(WRC-15)
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MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 448.5 5 350-5 البلدان التالية: أذربيجان  خلدمة املالحة الراديوية على أساس أويل يفأيضًا  250
     (WRC-12)وقريغيزستان ورومانيا وتركمانستان.

448A.5  إن استعمال خدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) وخدمة األحباث الفضائية (النشيطة) لنطاق الرتدداتMHz 5 350-
5       43A.5.(WRC-03) بة حبماية من خدمة التحديد الراديوي للموقع. وال ينطبق الرقمجيب أال يؤدي إىل املطال 250

448B.5 النطاق  جيب أال تسبب خدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) العاملة يفMHz 5 570-5 وخدمة األحباث الفضائية  350
MHz 5النطاق  (النشيطة) العاملة يف 570-5 MHzالنطاق  ة املالحة الراديوية للطريان يفتداخًال ضارًا خلدم 460 5 460-5 وخلدمة املالحة  350

MHz 5النطاق  الراديوية يف 470-5 MHzالنطاق  وخلدمة املالحة الراديوية البحرية يف 460 5 570-5 470.(WRC-03)      

448C.5 النطاق  جيب أال تسبب خدمة األحباث الفضائية (النشيطة) العاملة يفMHz 5 460-5 تداخًال ضاراً للخدمات األخرى اليت  350
     (WRC-03)وزع عليها هذا النطاق، وأال تطالب باحلماية منها.

448D.5  نطاق الرتدد  يف خدمة التحديد الراديوي للموقع العاملة يف احملطات تسببجيب أالMHz 5 470-5 تداخًال ضارًا ألنظمة  350
     (WRC-03)، وأال تطالب باحلماية منها.449.5للطريان العاملة وفقاً للرقم خدمة املالحة الراديوية  يف الرادار

MHz 5يقتصر استعمال خدمة املالحة الراديوية للطريان للنطاق  449.5 470-5 على استعماالت الرادارات احملمولة جوًا واملنارات  350
 الراديوية املصاحبة هلا على املنت.

MHzنطاق يوزع ال  :توزيع إضايف 450.5 5 650-5 النمسا وأذربيجان  أيضًا خلدمة املالحة الراديوية للطريان على أساس أويل يف 470
    (WRC-12)ومجهورية إيران اإلسالمية وقريغيزستان ورومانيا وتركمانستان وأوكرانيا.

450A.5 نطاق الرتدد  اخلدمة املتنقلة العاملة يف ال تطالب احملطات يفMHz 5 725-5 470  باحلماية من خدمات االستدالل الراديوي. ولن
-ITUالتوصية  تلك املنصوص عليها يف تفرض خدمات االستدالل الراديوي معايري محاية صارمة تستند إىل خصائص النظام ومعايري التداخل تزيد عن

R M.1638-0.(WRC-15) 

450B.5 الرتددطاق ن خدمة التحديد الراديوي للموقع يف ال تسبب احملطات يف MHz 5 650-5 باستثناء أجهزة الرادار املقامة على  470
MHz 5النطاق  األرض ألغراض األرصاد اجلوية يف 650-5 ماية تطالب باحل خدمة املالحة الراديوية البحرية، وال ، تداخالً ضاراً ألنظمة الرادار يف600

     (WRC-03)منها.

MHz 5يوزع النطاق   :توزيع إضايف 451.5 850-5 اململكة املتحدة للخدمة املتنقلة الربية على أساس ثانوي. وتطبق  أيضًا يف 470
.5.21و 4.21و 3.21و 2.21األرقام  حدود القدرة املنصوص عليها يف MHz 5 850-5 725 النطاق يف
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RR5-96 الفصـلII- الرتددات

MHz 6 700-5 570 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
446A.5  450A.5  للطريان املتنقلة باستثناء متنقلة570 650-5 5

 450B.5  تحديد راديوي للموقع 
 مالحة راديوية بحرية

452.5 451.5 450.5
446A.5  450A.5  للطريان املتنقلة باستثناء متنقلة650 725-5 5

تحديد راديوي للموقع
هواة 

أحباث فضائية (فضاء سحيق)
455.5 454.5 453.5 451.5 282.5

5 830-5 725 
  ثابتة ساتلية

فضاء)-(أرض
تحديد راديوي للموقع

هواة

5 830-5 725 
تحديد راديوي للموقع

هواة

455.5 453.5 451.5 150.5455.5 453.5 150.5
5 850-5 830 
ثابتة ساتلية

فضاء)-(أرض
تحديد راديوي للموقع

هواة
أرض)-هواة ساتلية (فضاء

5 850-5 830 
تحديد راديوي للموقع

هواة
أرض)-هواة ساتلية (فضاء

455.5 453.5 451.5 150.5455.5 453.5 150.5
5 925-5 850 

ثابتة
ثابتة ساتلية

فضاء)-(أرض
متنقلة

5 925-5 850 
ثابتة

ثابتة ساتلية
فضاء)-(أرض
متنقلة
هواة

حتديد راديوي للموقع

5 925-5 850 
ثابتة

ثابتة ساتلية
فضاء)-(أرض
متنقلة

حتديد راديوي للموقع

150.5150.5150.5
457.5 ثابتة925 700-5 6

457A.5  457B.5فضاء) -(أرض ثابتة ساتلية
457C.5  متنقلة

458.5 440.5 149.5

MHzالنطاق  يف ويةألغراض األرصاد اجل املستعملةيرخص للرادارات املقامة على سطح األرض  452.5 5 650-5 ، بأن تعمل على 600
 أساس املساواة مع حمطات خدمة املالحة الراديوية البحرية.

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 453.5 5 850-5 اململكة  البلدان التالية: يف أيضًا على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل 650
ومصر واإلمارات العربية  وجيبويتكوريا   الديش وبروين دار السالم والكامريون والصني والكونغو وكوت ديفوار ومجهوريةالعربية السعودية والبحرين وبنغ

 وليبيايت ولبنان وإسرائيل واليابان واألردن وكينيا والكو  والعراقاملتحدة وغابون وغينيا وغينيا االستوائية واهلند وإندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمية 
ة ونيجرييا وعمان وأوغندا وباكستان والفلبني وقطر واجلمهورية العربية السورية ومجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية وسنغافور والنيجر مدغشقر وماليزيا و 

     (WRC-12).(Rev.WRC-12) 229 ينطبق القرار ال هذه احلالة، ويف انيا وتشاد وتايالند وتوغو وفيتنام واليمن.تنزالنكا وسوازيالند و وسري
MHzيوزع النطاق   :فئة خدمة خمتلفة 454.5 5 725-5 البلدان التالية:  يف )33.5 خلدمة األحباث الفضائية على أساس أويل (انظر الرقم 670

    (WRC-12)أذربيجان واالحتاد الروسي وجورجيا وقريغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان.
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MHz 5ق يوزع النطا  :توزيع إضايف 455.5 850-5 اد أرمينيا وأذربيجان وبيالروس وكوبا واالحت يف أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أويل 670
    (WRC-07)الروسي وجورجيا وهنغاريا وكازاخستان ومولدوفا ومنغوليا وأوزبكستان وقريغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا.

456.5 (SUP - WRC-15) 

ليا وبوركينا فاصو وكوت ديفوار ومايل ونيجرييا جيوز أيضًا لوصالت البوابات حملطات املنصات عالية االرتفاع ضمن أراضي يف أسرتا 457.5
MHzالنطاقني  يف تستعمل التوزيع املمنوح للخدمة الثابتة هذه البلدان أن 6 520-6 (االجتاه من حمطات املنصات عالية االرتفاع إىل األرض)  440

MHzو 6 640-6 وابات حمطات وصالت ب يف (االجتاه من األرض إىل حمطات املنصات عالية االرتفاع). ويقتصر هذا االستعمال على التشغيل 560
. (WRC-12) 150 املنصات عالية االرتفاع وجيب أال يسبب تداخالت ضارة باخلدمات القائمة وأال يستدعي املطالبة باحلماية منها وأن ميتثل للقرار

هذين  يف التاملستقبل. ويتطلب استعمال هذه الوص يف تقيد وصالت البوابات حملطات املنصات عالية االرتفاع تطوير اخلدمات القائمةوجيب أال 
kmالنطاقني اتفاقاً صرحياً مع اإلدارات األخرى اليت تقع أراضيها ضمن  1     (WRC-12)من حدود أي إدارة تنوي استعمال هذه الوصالت. 000

457A.5 الرتدد ينطاقَ  وز للمحطات األرضية املقامة على منت السفن والعاملة يفجي MHz 6 425-5 GHzو 925 إقامة اتصال مع  14,5-14
902احملطات الفضائية للخدمة الثابتة الساتلية. ويكون هذا االستعمال وفقًا للقرار  (WRC-03). نطاق الرتدد ويف MHz 6 425-5 925 جيوز ،

mملقامة على منت السفن وتقيم اتصال مع حمطات فضائية للخدمة الثابتة الساتلية، أن تستعمل هوائيات إرسال بقطر للمحطات األرضية ا على  1,2
kmاألقل وأن تعمل دون احلاجة إىل موافقة مسبقة من أي إدارة إذا كانت توجد على مسافة  من خط الساحل الذي تعرتف به رمسيًا الدولة  330

       (WRC-15).(WRC-03) 902 مجيع األحكام األخرى للقرار الساحلية. وتنطبق

457B.5 الرتدد ينطاقَ  جيوز للمحطات األرضية املقامة على منت السفن والعاملة يف MHz 6 425-5 GHzو 925  تعمل وفقاً  أن 14,5-14
902القرار  للخصائص والشروط الواردة يف (Rev.WRC-15) صر ململكة العربية السعودية والبحرين وجزر القمر وجيبويت ومالبلدان التالية: اجلزائر وا يف

اخلدمة املتنقلة  واليمن يف وتونس واملغرب وموريتانيا وعمان وقطر واجلمهورية العربية السورية والسودان وليبياواإلمارات العربية املتحدة واألردن والكويت 
902وفقاً للقرار  الساتلية البحرية على أساس ثانوي. ويكون هذا االستعمال (Rev.WRC-15).(WRC-15) 

457C.5  الرتدد جيوز استعمال نطاقMHz 6 700-5 من أجل اختبارات الطريان  (AMT)اخلدمة املتنقلة للطريان  للقياس عن بُعد يف 925
 والتجمعات الفرنسية فيما وراء البحار وغواتيماال (باستثناء الربازيل وكوبا واملقاطعات 2اإلقليم  ) يف83.1من ِقَبل حمطات الطائرات (انظر الرقم 

416ويال). وجيب أن يكون هذا االستعمال وفقاً للقرار زفنوباراغواي وأوروغواي و واملكسيك (WRC-07)  وأّال يسبب تداخًال ضاراً للخدمة الثابتة
اخلدمة املتنقلة  تطبيقات أخرى للخدمة اهذنطاق الرتدد ستعمل يون أن حيول د الساتلية واخلدمة الثابتة وأال يطالب حبماية منهما. وهذا االستخدام ال

 (WRC-15)لوائح الراديو. حيدد أولوية يف على أساس أويل مشرتك كما أنه ال اهذنطاق الرتدد خدمات أخرى موزع عليها  أو

MHz 7النطاق  حتقق القياسات يف 458.5 075-6 فعلة ذات موجات صغرية. وحتقق القياسات فوق احمليطات بواسطة حماسيس من 425
MHzالنطاق  يف 7 250-7 MHzبواسطة حماسيس منفعلة ذات موجات صغرية. وينبغي لإلدارات، حني ختطط الستعمال النطاقني  075 7 075-6 425 
MHzو 7 250-7 مل متطلبات خدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) وخد يف 075 لة).حباث الفضائية (املنفعمة األاملستقبل، أال 
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MHz 7 250-6 700 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
ثابتة700 075-6 7

441.5أرض)  -فضاء) (فضاء-(أرض ثابتة ساتلية
متنقلة

458B.5 458A.5 458.5
ثابتة075 145-7 7

متنقلة
459.5 458.5 

ةثابت145 235-7 7
 متنقلة

فضاء)-(أرضأبحاث فضائية  
458.5  459.5 

7 235-7  460B.5 460A.5 فضاء)-أرضاستكشاف األرض الساتلية (190
 ثابتة

 متنقلة
   460.5فضاء)-(أرضأبحاث فضائية  

458.5  459.5 
7 250-7  460A.5 فضاء)-(أرضاستكشاف األرض الساتلية 235

ثابتة
متنقلة

458.5 
458A.5 النطاق  حتث اإلدارات، عندما متنح ختصيصات يفMHz 7 075-6 اخلدمة الثابتة الساتلية، على أن  للمحطات الفضائية يف 700

MHzالنطاق  تأخذ التدابري املمكنة عمليًا حلماية عمليات خدمة علم الفلك الراديوي لرصد اخلطوط الطيفية يف 6 675,2-6 مما قد تسببه  650
 املطلوبة من تداخالت ضارة.اإلرساالت غري 

458B.5 أرض) ضمن النطاق -االجتاه (فضاء إن توزيع الرتددات للخدمة الثابتة الساتلية يفMHz 7 075-6 يقتصر على وصالت التغذية ألنظمة  700
MHzال أن استعمال النطاق . إ11A.9اخلدمة املتنقلة الساتلية وخيضع للتنسيق مبوجب الرقم  السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف 7 075-6 700 

.2.22 خيضع للرقم اخلدمة املتنقلة الساتلية ال وصالت التغذية ألنظمة السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف أرض) يف-(فضاء
458C.5 (SUP - WRC-15) 

MHzنطاقا الرتدد يوزع   :توزيع إضايف 459.5 7 155-7 MHzو 100 7 235-7 فضاء) -اً خلدمة العمليات الفضائية (أرضأيض 190
MHz نطاق الرتددويف  .21.9االحتاد الروسي على أساس أويل، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم  يف 7 235-7 ، فيما خيص 190

       (WRC-15).21.9ينطبق الرقم  ) الفضاء-خدمة استكشاف األرض الساتلية (أرض
 نطاق الفضاء السحيق يف املعدة من أجل فضاء)-من أنظمة خدمة األحباث الفضائية (أرض الجيب أال جيري أي إرس 460.5
MHz الرتدد 7 235-7 MHz نطاق الرتدد خدمة األحباث الفضائية يف . ويتعني على السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض يف190 7 235-7 190 
       43A.5.(WRC-15) اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، وال ينطبق الرقم ستقبلية يفتطالب باحلماية من احملطات القائمة واحملطات امل أال

460A.5خدمة استكشاف األرض الساتلية لنطاق الرتدداستعمال  يقتصر MHz 7 250-7 على التتبع والتحكم والقياس فضاء) -(أرض 190
نطاق  فضاء) يف-خدمة استكشاف األرض الساتلية (أرض الفضائية العاملة يفعن بُعد من أجل تشغيل املركبات الفضائية. وجيب أال تطالب احملطات 

MHzالرتدد  7 250-7 أنه،  . كما17.9وينطبق الرقم  .43A.5 ينطبق الرقم اخلدمتني الثابتة واملتنقلة وال باحلماية من احملطات احلالية واملستقبلية يف 190
خدمة  ة يف  ً                                                                      ليا  ويف املستقبل، جيب فيما يتعلق مبوقع احملطات األرضية اليت تدعم املركبات الفضائيلضمان محاية نشر اخلدمتني الثابتة واملتنقلة حا

، لى مسافة فصل مقدارهاعاملدار املستقر بالنسبة إىل األرض احملافظة  املدارات غري املستقرة بالنسبة إىل األرض أو يف استكشاف األرض الساتلية يف
kmعلى التوايل،  kmو 10 اورة ما مل ي تفق على مسافات أقصر بني اإلدارات املعنيةع 50       (WRC-15) .                                     ُ                                     لى األقل من حدود البلدان ا

460B.5نطاق  فضاء) يف-خدمة استكشاف األرض الساتلية (أرض بالنسبة إىل األرض العاملة يف املدار املستقر جيب على احملطات الفضائية يف
MHzالرتدد  7 235-7        43A.5.(WRC-15) خدمة األحباث الفضائية، وال ينطبق الرقم باحلماية من احملطات القائمة واحملطات املستقبلية يف أال تطالب 190
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MHz 8 500-7 250 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
ثابتة250 300-7 7

أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية
متنقلة

461.5
ةثابت300 375-7 7

أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية
باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

461.5
 ثابتة 375 450-7 7

 أرض)-(فضاءثابتة ساتلية  
 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة 
461AB.5أرض) -(فضاءمتنقلة بحرية ساتلية   461AA.5 

ثابتة450 550-7 7
أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية

أرض)-(فضاء يةأرصاد جوية ساتل
 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

461AB.5أرض)  -(فضاء ساتلية بحرية متنقلة  461AA.5 
461A.5

ثابتة550 750-7 7
أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية

 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة
461AB.5أرض)  -(فضاء ساتلية بحرية متنقلة  461AA.5 

ثابتة750 900-7 7
461B.5أرض) -(فضاء أرصاد جوية ساتلية

باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة
ثابتة900 025-7 8

فضاء)-(أرض ثابتة ساتلية
متنقلة

461.5
أرض)-(فضاء استكشاف األرض الساتلية025 175-8 8

ثابتة
فضاء)-(أرض ثابتة ساتلية

463.5متنقلة 
462A.5

أرض)-(فضاء رض الساتليةاستكشاف األ175 215-8 8
ثابتة

فضاء)-(أرض ثابتة ساتلية
فضاء)-(أرض أرصاد جوية ساتلية

463.5 متنقلة 
462A.5

أرض)-(فضاء استكشاف األرض الساتلية215 400-8 8
ثابتة

فضاء)-(أرض ثابتة ساتلية
463.5  متنقلة

462A.5
ثابتة400 500-8 8

للطريان املتنقلة باستثناء متنقلة
 466.5  465.5  أرض)-(فضاء أبحاث فضائية 

- 135 -



RR5-100 الفصـلII- الرتددات

MHzيوزع النطاقان   :توزيع إضايف 461.5 7 375-7 MHzأرض) و-(فضاء 250 8 025-7 فضاء) أيضًا للخدمة املتنقلة -(أرض 900
 .21.9الساتلية على أساس أويل، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم 

461A.5 أرض) للنطاق -اد اجلوية الساتلية (فضاءإن استعمال خدمة األرصMHz 7 550-7 يقتصر على األنظمة الساتلية املستقرة  450
 30نطاق واملبلغ عنها قبل هذا ال خدمة األرصاد اجلوية الساتلية العاملة يف بالنسبة إىل األرض. أما األنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف

    (WRC-97)تشغيلها حىت انتهاء عمرها النافع. ستمرار يف، فيمكن اال1997نوفمرب 

461AA.5  يقتصر استخدام اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية لنطاق الرتددMHz 7 750-7 على الشبكات الساتلية املستقرة بالنسبة  375
 (WRC-15)     األرض. إىل

461AB.5  يف نطاق الرتددMHz 7 750-7 اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية باحلماية من  احملطات األرضية العاملة يف، جيب أّال تطالب 375
43A.5.     (WRC-15) كام الرقمتنطبق أح حمطات اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة باستثناء املتنقلة للطريان وأالّ تفرض قيوداً على استعماهلا وتطويرها. وال

461B.5 أرض) للنطاق -ة الساتلية (فضاءإن استعمال خدمة األرصاد اجلويMHz 7 900-7 يقتصر على األنظمة الساتلية غري املستقرة  750
     (WRC-12)بالنسبة إىل األرض.

462.5 (SUP - WRC-97)  
462A.5  جيب على خدمة استكشاف األرض الساتلية العاملة ضمن النطاقMHz 8 400-8 (باستثناء اليابان)  3و 1 اإلقليمني يف 025

)تنتج كثافة تدفق للقدرة تتجاوز القيم التالية لزوايا الوصول  أال  إال مبوافقة اإلدارة املتأثرة: (
 -135 )2dB(W/m 1نطاق عرضه  يفMHz  05 من أجل 
 -) 0,5+135) (52dB(W/m 1نطاق عرضه  يفMHz  525 من أجل 
 -) 1252dB(W/m 1نطاق عرضه  يفMHz   12    2590 أجلمن)-(WRC 

MHz 8النطاق  ال يسمح حملطات الطائرات أن ترسل يف 463.5 400-8 025.(WRC-97)     
464.5 (SUP - WRC-97)  
MHzيقتصر استعمال النطاق  465.5 8 450-8  خدمة األحباث الفضائية على الفضاء السحيق. يف 400
MHzيوزع النطاق  :فئة خدمة خمتلفة 466.5 8 500-8 سنغافورة  يف )32.5 الرقم خلدمة األحباث الفضائية على أساس ثانوي (انظر 400

     (WRC-12)وسري النكا.
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MHz 10 000-8 500 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
تحديد راديوي للموقع500 550-8 8

469.5 468.5
(نشيطة) األرض الساتليةاستكشاف 550 650-8 8

تحديد راديوي للموقع
(نشيطة) أبحاث فضائية

469A.5  469.5 468.5
تحديد راديوي للموقع650 750-8 8

469.5 468.5
تحديد راديوي للموقع750 850-8 8

470.5  مالحة راديوية للطيران
471.5

تحديد راديوي للموقع850 000-8 9
472.5  بحريةمالحة راديوية 

473.5
تحديد راديوي للموقع000 200-9 9

337.5  مالحة راديوية للطيران
473A.5 471.5 

474C.5 (نشيطة) استكشاف األرض الساتلية200 300-9 9 474B.5 474A.5 
 تحديد راديوي للموقع 

472.5  مالحة راديوية بحرية
474D.5 474.5 473.5

(نشيطة) شاف األرض الساتليةاستك300 500-9 9
تحديد راديوي للموقع

مالحة راديوية 
 (نشيطة) أبحاث فضائية 

475.5 474.5 427.5  475A.5  476A.5 475B.5
(نشيطة) استكشاف األرض الساتلية500 800-9 9

تحديد راديوي للموقع
مالحة راديوية
(نشيطة) أبحاث فضائية

476A.5
 تحديد راديوي للموقع800 900-9 9

 استكشاف األرض الساتلية (نشيطة) 
ثابتة

أحباث فضائية (نشيطة) 
478.5 477.5  478B.5  478A.5

474C.5(نشيطة)   الساتلية األرض استكشاف900 000-9 10 474B.5 474A.5 
تحديد راديوي للموقع 

ثابتة
479.5 478.5 477.5 474D.5 
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467.5 (SUP - WRC-03) 

MHzالرتدد يوزع نطاق   :توزيع إضايف 468.5 8 750-8 ان التالية: البلد أيضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل يف 500
ر واإلمارات ومصويت وجيبالكونغو مجهورية اململكة العربية السعودية والبحرين وبنغالديش وبروين دار السالم وبوروندي والكامريون والصني و 

وماليزيا ومايل واملغرب  بياوليوجامايكا واألردن وكينيا والكويت ولبنان  والعراقالعربية املتحدة وغابون وغيانا وإندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمية 
ية والسنغال وسنغافورة قراطية الشعبالدمي كوريا السورية ومجهورية العربية وباكستان وقطر واجلمهوريةوأوغندا وموريتانيا ونيبال ونيجرييا وعمان 

(WRC-15)واليمن. وسوازيالند وتشاد وتوغو وتونسوالسودان والصومال      

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 469.5 8 750-8 البلدان  يف أيضًا على اخلدمتني املتنقلة الربية واملالحة الراديوية على أساس أويل 500
ن وبيالروس وجورجيا وهنغاريا وليتوانيا ومنغوليا وأوزبكستان وبولندا وقريغيزستان ورومانيا واالحتاد الروسي وطاجيكستان التالية: أرمينيا وأذربيجا
WRC)-12(    وتركمانستان وأوكرانيا.

469A.5 اق النط جيب على حمطات خدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) وخدمة األحباث الفضائية (النشيطة) العاملة يف 
MHz 8 650-8 550 .ا وتطورها      (WRC-97)أال تسبب تداخالت ضارة حملطات خدمة التحديد الراديوي للموقع وأال تعوق استعماال

MHzيقتصر استعمال خدمة املالحة الراديوية للطريان للنطاق  470.5 8 850-8 على املساعدات املالحية احملمولة جواً واليت تستند إىل  750
MHzبلر عند تردد مركزي قدره مفعول دو  8 800. 

MHz الرتدد يوزع نطاقا  :توزيع إضايف 471.5 8 850-8 MHzو 825 9 200-9 أيضاً خلدمة املالحة الراديوية البحرية على أساس أويل  000
دونيسيا ومجهورية ملتحدة وفرنسا واليونان وإناجلزائر وأملانيا والبحرين وبلجيكا والصني ومصر واإلمارات العربية ا من أجل الرادارات الساحلية فقط يف

       (WRC-15)وهولندا وقطر والسودان. وليبياإيران اإلسالمية 

MHzالنطاقني  يف تقتصر خدمة املالحة الراديوية البحرية على الرادارات الساحلية 472.5 9 000-8 MHzو 850 9 225-9 200. 

MHzيوزع النطاقان   :توزيع إضايف 473.5 9 000-8 MHzو 850 9 300-9 البلدان  يف أيضاً خلدمة املالحة الراديوية على أساس أويل 200
مانيا وطاجيكستان و التالية: أرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيالروس وكوبا واالحتاد الروسي وجورجيا وهنغاريا ومنغوليا وأوزبكستان وبولندا وقريغيزستان ور 

 (WRC-07)وتركمانستان وأوكرانيا.

473A.5 النطاق  يف جيبMHz 9 200-9  خدمة التحديد الراديوي للموقع تداخالً ضاراً باألنظمة املذكورة يف أال تسبب احملطات العاملة 000
 هذا النطاق يف يلس أو خدمة املالحة الراديوية البحرية العاملة على أسا يف األنظمة الرادارية أو خدمة املالحة الراديوية للطريان يف العاملة 337.5الرقم  يف
    (WRC-07)، وأال تطالب باحلماية من هذه األنظمة.471.5الرقم  يف البلدان املذكورة يف

MHzالنطاق  يف (SART)جيوز استعمال املرسالت املستجيبة للبحث واإلنقاذ  474.5 9 500-9  ITU-R، على أن تعطى التوصية 200
).31املادة ذات الصلة االعتبار الواجب (انظر أيضاً 

474A.5يقتصر استعمال خدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) لنطاقي الرتدد MHz 9 300-9 200 وMHz 10 400-9 على األنظمة  900
وخيضع هذا االستعمال . MHz 9 900-9 300 نطاق الرتدد وال ميكن تأمينه بشكل كامل يف MHz 600 اليت حتتاج إىل عرض نطاق ضروري يزيد على

من اجلزائر واململكة العربية السعودية والبحرين ومصر وإندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمية ولبنان وتونس.  21.9إىل موافقة يتم احلصول عليها مبوجب الرقم 
لي العامل ملبلغة عن النظام الساتهذه احلالة، ميكن أن تطلب اإلدارة ا تعترب غري موافقة على طلب التنسيق. ويف 52.9ترد مبوجب الرقم  واإلدارة اليت ال

 (WRC-15)     .9من املادة  IIDمساعدة املكتب مبوجب القسم الفرعي  خدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) يف

474B.5للتوصية(النشيطة)  الساتلية األرض استكشاف خدمة يف العاملة احملطات متتثل أن جيب ITU-R RS.2066-0.    (WRC-15) 

474C.5للتوصية(النشيطة)  الساتلية األرض استكشاف خدمة يف العاملة احملطات متتثل أن جيب ITU-R RS.2065-0.    (WRC-15) 

474D.5املالحة  تداخالت ضارة مبحطات خدمة خدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) يف جيب أالَّ تتسبَّب احملطات العاملة يف
MHzنطاق الرتدد  د الراديوي للموقع يفالراديوية البحرية وخدمة التحدي 9 300-9 ، وخدمة املالحة الراديوية وخدمة التحديد الراديوي للموقع 200

MHzنطاق الرتدد  يف 10 000-9  (WRC-15)     وأال تطالب باحلماية منها. GHz 10,4-10,0 نطاق الرتدد ، وخدمة التحديد الراديوي للموقع يف900
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MHzالنطاق  يف خدمة املالحة الراديوية للطريان يقتصر استعمال 475.5 9 500-9 على رادارات األرصاد اجلوية احملمولة جوًا وعلى  300
 ان بالعملري الرادارات املقامة على سطح األرض. ويرخص فوق ذلك، للمنارات الرادارية املقامة على سطح األرض والتابعة خلدمة املالحة الراديوية للط

MHzالنطاق  يف 9 320-9      (WRC-07)البحرية. ، شريطة أال تسبب أي تداخل ضار خلدمة املالحة الراديوية300

475A.5 يقتصر استعمال خدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) وخدمة األحباث الفضائية (النشيطة) للنطاق MHz 9 500-9 300 
ا بالكامل يفو  MHz 300على األنظمة اليت تتطلب عرض نطاق ضرورياً يتجاوز      MHz 9 800-9 500.(WRC-07) النطاق ال ميكن استيعا

475B.5النطاق  يف جيبMHz 9 500-9  خدمة التحديد الراديوي للموقع تداخالً ضاراً بالرادارات العاملة يف تسبب احملطات العاملة أال 300
د اية من هذه الرادارات. والرادارات املقامة على سطح األرض املستعملة ألغراض األرصاخدمة املالحة الراديوية وفقاً للوائح الراديو، وأال تطالب باحلم يف

     (WRC-07)اجلوية هلا األولوية على االستعماالت األخرى للتحديد الراديوي للموقع.

476.5 (SUP - WRC-07)  

476A.5 النطاق لفضائية (النشيطة) العاملة يفجيب على حمطات خدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) وخدمة األحباث ا MHz 9 800-9 300 
(WRC-07)تطالب باحلماية منها. أال تسبب تداخالت ضارة حملطات خدميت املالحة الراديوية والتحديد الراديوي للموقع وأال    

MHzالرتدد يوزع نطاق   :فئة خدمة خمتلفة 477.5 10 000-9 البلدان التالية: اجلزائر واململكة  للخدمة الثابتة على أساس أويل يف 800
انا واهلند وإندونيسيا ومصر واإلمارات العربية املتحدة وإريرتيا وإثيوبيا وغيوجيبويت العربية السعودية والبحرين وبنغالديش وبروين دار السالم والكامريون 

وقطر واجلمهورية العربية  وباكستانوأوغندا  وليبرييا وماليزيا ونيجرييا وعمان وجامايكا واليابان واألردن والكويت ولبنان والعراقومجهورية إيران اإلسالمية 
 (WRC-15)).33.5وترينيداد وتوباغو واليمن (انظر الرقم وجنوب السودان السورية ومجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية وسنغافورة والصومال والسودان 

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 478.5 10 000-9 وليا البلدان التالية: أذربيجان ومنغ يف أيضاً خلدمة املالحة الراديوية على أساس أويل 800
 (WRC-07)وقريغيزستان ورومانيا وتركمانستان وأوكرانيا.

478A.5  يقتصر استخدام خدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) وخدمة األحباث الفضائية (النشيطة) للنطاقMHz 9 900-9 800 
ا بالكامل MHz 500على األنظمة اليت تتطلب عرض نطاق ضرورياً يتجاوز  MHzالنطاق  يف وال ميكن استيعا 9 800-9 300.(WRC-07) 

478B.5 النطاق جيب أالّ تتسبب حمطات خدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) وخدمة األحباث الفضائية (النشيطة) يف MHz 9 900-9 800 
 (WRC-07)منها. تطالب باحلماية اخلدمة الثابتة املوزع عليها هذا النطاق على أساس ثانوي وأال مبحطاتتداخل ضار  يف

MHzيوزع النطاق  479.5 10 025-9  وية.اجل أيضاً خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية على أساس ثانوي كي تستعمله رادارات األرصاد 975
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GHz 10,7-10 
 توزيع على الخدماتال

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
10,4-10 

)(نشيطةاستكشاف األرض الساتلية 
474C.5  474B.5  474A.5 

 ثابتة
متنقلة

تحديد راديوي للموقع
 هواة

10,4-10 
)  (نشيطةاستكشاف األرض الساتلية 

474C.5  474B.5  474A.5 
تحديد راديوي للموقع

 هواة

10,4-10 
)  (نشيطةرض الساتلية استكشاف األ

474C.5  474B.5  474A.5 
ثابتة

متنقلة
تحديد راديوي للموقع

 هواة
474D.5  479.5 474D.5  5.479  480.5474D.5  479.5 

10,45-10 
 ثابتة

متنقلة
تحديد راديوي للموقع

هواة

10,45-10 
تحديد راديوي للموقع

هواة

10,45-10 
ثابتة

متنقلة
تحديد راديوي للموقع

هواة
480.5

تحديد راديوي للموقع 10,5-10,45
هواة

هواة ساتلية
481.5

10,55-10,5 
ثابتة

متنقلة
حتديد راديوي للموقع

10,55-10,5 
ثابتة

متنقلة
تحديد راديوي للموقع

ثابتة 10,6-10,55
باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

حتديد راديوي للموقع
(منفعلة) ف األرض الساتليةاستكشا 10,68-10,6

ثابتة
باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

فلك راديوي
(منفعلة) أبحاث فضائية

حتديد راديوي للموقع
149.5  482.5  482A.5

(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية 10,7-10,68
فلك راديوي

(منفعلة) أبحاث فضائية
483.5 340.5
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GHzالرتدد يوزع نطاق   :إضايف توزيع 480.5 : األرجنتني البلدان التالية أيضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل يف 10,45-10
GHzلرتدد اوالربازيل وشيلي وكوبا والسلفادور وإكوادور وغواتيماال وهندوراس وباراغواي واألنتيل النيئرلندية وبريو وأورغواي. ويوزع نطاق  10,45-10 

(WRC-15).زويالكولومبيا وكوستاريكا واملكسيك وفن للخدمة الثابتة على أساس أويل يفأيضاً 

GHzالرتدد يوزع نطاق   :توزيع إضايف 481.5  اجلزائرية: البلدان التال أيضًا على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل يف 10,5-10,45
لصني وكوت ديفوار والسلفادور وإكوادور وإسبانيا وغواتيماال وهنغاريا واليابان وكينيا واملغرب ونيجرييا وعمان وأوزبكستان أملانيا وأنغوال والربازيل واو 

MHzويوزع نطاق الرتدد  وباراغواي وبريو ومجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية ورومانيا وأوروغواي.وباكستان   يف كوستاريكا للخدمة الثابتة 10,5-10,45
(WRC-15)على أساس أويل.

GHzالنطاق  يف ال تتجاوز القدرة املزودة هلوائي حمطات اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، 482.5 10,68-10,6 ،
dBW القيمة اخلدمتني الثابتة واملتنقلة،  قيد املفروض على. بيد أن هذا ال21.9. وجيوز جتاوز هذا احلد، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم –3

وبيالروس ومصر  البلدان التالية: اجلزائر واململكة العربية السعودية وأرمينيا وأذربيجان والبحرين وبنغالديش يف ينطبق ال باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان،
واملغرب وموريتانيا يا وليبران اإلسالمية والعراق واألردن وكازاخستان والكويت ولبنان واإلمارات العربية املتحدة وجورجيا واهلند وإندونيسيا ومجهورية إي

ركمانستان تومولدوفا ونيجرييا وعمان وأوزبكستان وباكستان والفلبني وقطر واجلمهورية العربية السورية وقريغيزستان وسنغافورة وطاجيكستان وتونس و 
     (WRC-07)وفيتنام.

482A.5  751 ارينطبق القر (WRC-07)  فيما يتعلق بتقاسم النطاقGHz بني خدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة)  10,68-10,6
    (WRC-07)واخلدمتني الثابتة واملتنقلة باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان.

GHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 483.5 اس ، باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، على أسأيضًا على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة 10,7-10,68
واإلمارات  رالبلدان التالية: اململكة العربية السعودية وأرمينيا وأذربيجان والبحرين وبيالروس والصني وكولومبيا ومجهورية كوريا وكوستاريكا ومص يف أويل

ة كوريا واألردن وكازاخستان والكويت ولبنان ومنغوليا وقطر وقريغيزستان ومجهوريوإسرائيل  العراقو العربية املتحدة وجورجيا ومجهورية إيران اإلسالمية 
     (WRC-12).1985يناير  1 يف الدميقراطية الشعبية وطاجيكستان وتركمانستان واليمن. ويقتصر هذا االستعمال على التجهيزات املشغلة
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GHz 11,7-10,7 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2إلقليم ا 1اإلقليم 
10,95-10,7 

ثابتة
 ثابتة ساتلية

441.5أرض)  -(فضاء  
484.5فضاء)  -(أرض  

 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

10,95-10,7 
ثابتة 
441.5أرض)  -(فضاء ثابتة ساتلية 
 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة 

11,2-10,95 
ثابتة

 ثابتة ساتلية
 484A.5  أرض)-(فضاء  
  484B.5 
 484.5فضاء)  -(أرض  

 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

11,2-10,95 
ثابتة 
 484A.5  484B.5  أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية 

 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة 

11,45-11,2 
ثابتة

 ثابتة ساتلية
441.5أرض)  -(فضاء  
484.5فضاء)  -(أرض  

 طريانباستثناء املتنقلة لل متنقلة

11,45-11,2 
ثابتة 
441.5أرض)  -(فضاء ثابتة ساتلية 

 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة 

11,7-11,45 
ثابتة

 ثابتة ساتلية
484A.5  484B.5  أرض)-(فضاء  
484.5فضاء)  -(أرض  

 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

11,7-11,45 
ثابتة 
484A.5  484B.5  أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية 

 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة 

GHzفضاء) للنطاق -يقتصر استعمال اخلدمة الثابتة الساتلية (أرض 484.5 اخلدمة  على وصالت التغذية يف 1اإلقليم  يف 11,7-10,7
 اإلذاعية الساتلية.

484A.5 تلية للنطاقاتاخلدمة الثابتة السا إن استعمال نظام ساتلي غري مستقر بالنسبة إىل األرض يف GHz أرض) -(فضاء 11,2-10,95
GHzو GHzأرض) و-(فضاء 11,7-11,45 GHz، والنطاق 2 اإلقليم أرض) يف-(فضاء 12,2-11,7 ، 3اإلقليم  أرض) يف-(فضاء 12,75-12,2

GHzوالنطاق  GHz، والنطاقات 1 اإلقليم أرض) يف-(فضاء 12,75-12,5 GHzفضاء) و-(أرض 14,5-13,75 أرض) -ضاء(ف 18,6-17,8
GHzو GHzأرض) و-(فضاء 20,2-19,7 GHzفضاء) و-(أرض 28,6-27,5 بشأن  12.9فضاء)، خيضع لتطبيق أحكام الرقم -(أرض 30-29,5

األرض النسبة إىل اخلدمة الثابتة الساتلية. وجيب على األنظمة الساتلية غري املستقرة ب تنسيقه مع أنظمة أخرى ساتلية غري مستقرة بالنسبة إىل األرض يف
لية والعاملة طبقاً للوائح الراديو، اخلدمة الثابتة السات اخلدمة الثابتة الساتلية أال تطالب باحلماية من الشبكات الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض يف يف

بشأن التبليغ  لساتلية أواخلدمة الثابتة ا مهما تكن تواريخ استالم املكتب املعلومات الكاملة بشأن تنسيق األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف
نها، حسب احلالة. بشأن التبليغ ع استالمه املعلومات الكاملة بشأن تنسيق شبكات السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض أو عنها، حسب احلالة، أو

النطاقات املذكورة أعاله  اخلدمة الثابتة الساتلية يف األرض يف. وجيب أن تشغل أنظمة السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل 43A.5تنطبق أحكام الرقم  وال
    (WRC-2000)حبيث يزال بسرعة كل تداخل غري مقبول ميكن أن حيدث أثناء تشغيلها.

484B.5 155جيب أن يطبق القرار (WRC-15).(WRC-15)       
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GHz 13,4-11,7 
 التوزيع على الخدمات

 3يم اإلقل 2اإلقليم  1اإلقليم 
12,5-11,7 

 ثابتة
باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة
إذاعية

492.5  إذاعية ساتلية

12,1-11,7 
486.5ثابتة 

 أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية
484A.5  484B.5  488.5

متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان
485.5

12,2-11,7 
ثابتة

باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة
إذاعية
492.5  ساتليةإذاعية 

12,2-12,1 
ثابتة ساتلية
  484A.5  484B.5أرض) -(فضاء
488.5

489.5 485.5487A.5 487.5
12,7-12,2 

ثابتة
باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة
 إذاعية

492.5  إذاعية ساتلية

12,5-12,2 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية 
484A.5  أرض)-(فضاء
لة للطريانباستثناء املتنق متنقلة
إذاعية

487A.5 487.5487.5  484A.5 
12,75-12,5 
ثابتة ساتلية
484A.5  484B.5  أرض)-(فضاء
فضاء)-(أرض

496.5 495.5 494.5 

490.5 488.5 487A.512,75-12,5 
ثابتة

ثابتة ساتلية
484B.5  )أرض-(فضاء 484A.5
باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة
 493.5 ساتلية  إذاعية

12,75-12,7 
ثابتة

ثابتة ساتلية
فضاء)-(أرض
باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

ثابتة13,25-12,75
441.5 فضاء) -(أرض ثابتة ساتلية

متنقلة
أرض)-أحباث فضائية (فضاء سحيق) (فضاء

(نشيطة) استكشاف األرض الساتلية 13,4-13,25
497.5  مالحة راديوية للطيران

(نشيطة) أبحاث فضائية
499.5 498A.5

GHzجيوز للمرسالت املستجيبة ضمن النطاق  485.5 تلية اخلدمة الثابتة السا واملقامة على منت احملطات الفضائية يف 2اإلقليم  يف 12,2-11,7
هلذه املرسالت املستجيبة املقدار  (.e.i.r.p)ة املكافئة املتناحية أن تستعمل أيضًا إلرساالت اخلدمة اإلذاعية الساتلية، شريطة أال تتجاوز القدرة املشع

dBW اخلدمة الثابتة  يف تتطلبه ختصيصات الرتدد املنسقة تتطلب محاية أكرب مما تسببه أو لكل قناة تلفزيونية، وأال تسبب تداخالت أكثر أو 53
 الت الراديوية الفضائية استخداماً رئيسياً للخدمة الثابتة الساتلية.الساتلية. وجيب أن يستخدم هذا النطاق، فيما يتعلق خبدمات االتصا

GHzالرتدد يكون توزيع نطاق   :فئة خدمة خمتلفة 486.5 الواليات  ) يف32.5 ثانوي (انظر الرقم للخدمة الثابتة على أساس 12,1-11,7
       (WRC-15)املتحدة.
رتددات اخلاصة ة واملتنقلة، باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان واخلدمة اإلذاعية وفقاً لتوزيعات الجيب على اخلدمات الثابتة والثابتة الساتلي 487.5

GHzالنطاق  يف بكل منها تداخًال ضارًا للمحطات اإلذاعية الساتلية املشغلة طبقًا ألحكام خطة  3و 1، أال تسبب داخل اإلقليمني 12,5-11,7
     (WRC-03)تطالب باحلماية من هذه احملطات. ، وأال30التذييل  يف 3و 1اإلقليمني 
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487A.5 يوزع النطاق   :توزيع إضايفGHz GHzوالنطاق  1 اإلقليم يف 12,5-11,7 GHz، والنطاق 2 اإلقليم يف 12,7-12,2 12,2-11,7 
األرض.  النسبة إىللى أنظمة السواتل غري املستقرة بأرض) على أساس أويل، على أن يقتصر التوزيع ع-، أيضاً للخدمة الثابتة الساتلية (فضاء3اإلقليم  يف

لساتلية. اخلدمة الثابتة ا للتنسيق مع أنظمة السواتل األخرى غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف 12.9 وخيضع هذا االستعمال لتطبيق أحكام الرقم
رة بالنسبة الساتلية أال تطالب باحلماية من شبكات السواتل املستقاخلدمة الثابتة  وجيب على أنظمة السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف

اتلية ساخلدمة اإلذاعية الساتلية والعاملة طبقاً للوائح الراديو، مهما تكن تواريخ استالم املكتب للمعلومات الكاملة بشأن تنسيق األنظمة ال األرض يف إىل
بشأن تنسيق شبكات  استالمه املعلومات الكاملة بشأن التبليغ عنها، حسب احلالة، أو الساتلية أواخلدمة الثابتة  غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف

. وجيب أن تشغل أنظمة السواتل غري املستقرة 43A.5 بشأن التبليغ عنها، حسب احلالة. وال تنطبق أحكام الرقم السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض أو
 (WRC-03)النطاقات املذكورة أعاله حبيث يزال بسرعة كل تداخل غري مقبول ميكن أن حيدث أثناء تشغيلها. لثابتة الساتلية يفاخلدمة ا بالنسبة إىل األرض يف

GHzاخلدمة الثابتة الساتلية للنطاق  يف إن استعمال شبكات السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض 488.5 ، خيضع 2 اإلقليم يف 12,2-11,7
بشأن استخدام اخلدمة اإلذاعية الساتلية للنطاق  30 . انظر التذييل3و 2و 1األقاليم  يف للتنسيق مع حمطات اخلدمات لألرض 14.9لتطبيق الرقم 

GHz (WRC-03).2اإلقليم  يف 12,7-12,2

GHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 489.5 بريو. أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أويل يف 12,2-12,1

GHzوضمن النطاق  2ب داخل اإلقليم جي 490.5  ستقام اليت أو أال تسبب خدمات االتصاالت الراديوية لألرض القائمة 12,7-12,2
 .30 التذييل يف الواردة 2 اإلقليم يف املستقبل، تداخالً ضاراً خبدمات االتصاالت الراديوية الفضائية العاملة طبقاً خلطة اإلذاعة الساتلية يف

491.5 (SUP - WRC-03)  

 30 التذييل من 3و 1 قائمة اإلقليمني الواردة يف للخطة اإلقليمية املناسبة أو املطابقةجيوز لتخصيصات حمطات اخلدمة اإلذاعية الساتلية  492.5
اية من التداخل تستدعي مح أرض)، شريطة أال تسبب هذه اإلرساالت تداخًال أكثر أو-أن تستعمل أيضًا إلرساالت اخلدمة الثابتة الساتلية (فضاء

    (WRC-2000)للقائمة، حسب احلالة. تستدعيه إرساالت اخلدمة اإلذاعية الساتلية املشغلة وفقاً هلذه اخلطة أو أكرب مما تسببه أو

 111z))27 MH·2dB(W/(m–تتجاوز  بكثافة تدفق قدرة ال 3اإلقليم  يف 12,75GHz-12,5تتقيد اخلدمة اإلذاعية الساتلية ضمن النطاق  493.5
 (WRC-97)مجيع الظروف ومجيع طرائق التشكيل عند حافة منطقة اخلدمة. يف

GHzالرتدد يوزع نطاق   :توزيع إضايف 494.5 أيضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، على أساس  12,75-12,5
ومصر وجيبويت غو وكوت ديفوار الكونمجهورية عربية السعودية والبحرين والكامريون ومجهورية إفريقيا الوسطى و البلدان التالية: اجلزائر واململكة ال أويل يف

مايل واملغرب ومنغوليا ونيجرييا ومدغشقر و وليبيا وإسرائيل واألردن والكويت ولبنان والعراق  واإلمارات العربية املتحدة وإريرتيا وإثيوبيا وغابون وغانا وغينيا
 (WRC-15)وتشاد وتوغو واليمن.وجنوب السودان وقطر ومجهورية الكونغو الدميقراطية واجلمهورية العربية السورية والصومال والسودان ن وعما

GHzالرتدد يوزع نطاق   :توزيع إضايف 495.5 ساس أ أيضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، على 12,75-12,5
       (WRC-15)البلدان التالية: فرنسا واليونان وموناكو واجلبل األسود وأوغندا ورومانيا وتونس. ثانوي يف

GHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 496.5 النمسا وأذربيجان وقريغيزستان وتركمانستان على اخلدمتني الثابتة املتنقلة،  أيضًا يف 12,75-12,5
قلة للطريان، على أساس أويل. بيد أن حمطات هاتني اخلدمتني جيب أال تسببا تداخًال ضارًا للمحطات األرضية التابعة للخدمة باستثناء اخلدمة املتن
يطلب أي تنسيق هلذه احملطات األرضية مع حمطات اخلدمتني الثابتة  هذه احلاشية. وال ، غري البلدان املذكورة يف1بلدان اإلقليم  الثابتة الساتلية يف

ألرض املنصوص هذه احلاشية، حدود كثافة تدفق القدرة على سطح ا هذه احلاشية. وتطبق على أراضي البلدان املذكورة يف ملتنقلة للبلدان املذكورة يفوا
     (WRC-2000)) للخدمة الثابتة الساتلية.21-4 (اجلدول 21املادة  عليها يف

GHzيقتصر استعمال النطاق  497.5  املالحة الراديوية للطريان، على املساعدات املالحية اليت تستند إىل مفعول دوبلر. خدمة يف 13,4-13,25

498.5 (SUP - WRC-97)  

498A.5 النطاق  جيب على حمطات خدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) وخدمة األحباث الفضائية (النشيطة) العاملة يفGHz 13,4-13,25 
ا وتطورها.أال تسبب تداخالت ضارة خلدمة امل      (WRC-97)الحة الراديوية للطريان وأال تعوق استعماال

GHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 499.5  ان يوزعباكست ويف بنغالدش واهلند. أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أويل يف 14-13,25
GHzالنطاق       (WRC-12)للخدمة الثابتة على أساس أويل. 13,75-13,25
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GHz 14 -13,4 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
13,65-13,4 

(نشيطة) استكشاف األرض الساتلية
 أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية

449B.5  499A.5 
تحديد راديوي للموقع

 499D.5  499C.5 فضائية أبحاث 
ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية 

 فضاء)-(أرض
501B.5  501.5  500.5  499E.5  499.5

13,65-13,4 
(نشيطة) استكشاف األرض الساتلية 
تحديد راديوي للموقع 
499D  499C  أبحاث فضائية 
 فضاء)-ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية (أرض 

 

 501B.5  501.5  500.5  499.5
(نشيطة) استكشاف األرض الساتلية 13,75-13,65

تحديد راديوي للموقع 
 501A.5 اث فضائيةأبح 
 فضاء)-ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية (أرض 
 501B.5  501.5  500.5  499.5

484A.5  فضاء)-(أرض ثابتة ساتلية14-13,75
تحديد راديوي للموقع

استكشاف األرض الساتلية 
فضاء)-ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية (أرض

 أحباث فضائية
503.5  502.5  501.5  500.5  499.5

499A.5الرتدد يقتصر استخدام نطاق GHz بالنسبة  املستقرةاألنظمة الساتلية  أرض) على-للخدمة الثابتة الساتلية (فضاء 13,65-13,4
-اءحباث الفضائية (فضخدمة األ فيما يتعلق باألنظمة الساتلية العاملة يف 21.9مبوجب الرقم  املوافقةباحلصول على  إىل األرض، ويكون مرهوناً 

ا يفاملساتلي الدار امل بيانات من حمطات فضائية يفالفضاء) لرتحيل  مدار ساتلي غري  ستقر بالنسبة إىل األرض إىل حمطات فضائية مرتبطة 
ا معلومات النشر املسبق لقّ تمستقر بالنسبة إىل األرض         (WRC-15).2015 نوفمرب 27 حىتى املكتب بشأ

499B.5إشارات و اخلدمة الساتلية للرتددات املعيارية  ب أال حتول اإلدارات دون نشر وتشغيل حمطات اإلرسال األرضية يفجي
GHzنطاق الرتدد  ، اليت لديها توزيع على أساس ثانوي يففضاء)-التوقيت (أرض بسبب التوزيع على أساس أويل للخدمة  13,65-13,4

 (WRC-15)أرض).-الثابتة الساتلية (فضاء

499C.5الرتدد إن توزيع نطاق GHz  :على أساس أويل خلدمة األحباث الفضائية يقتصر على 13,65-13,4

ستقر ملدار الساتلي املا فضائية يف اتفضاء) لرتحيل البيانات من حمط-(فضاء خدمة األحباث الفضائية يف العاملةاألنظمة الساتلية  -
ا يفحمطات فضائية مر بالنسبة إىل األرض إىل  ا معلومات  ىاليت تلقّ  مدار ساتلي غري مستقر بالنسبة إىل األرض تبطة  املكتب بشأ

،2015نوفمرب  27حىت النشر املسبق 

 ،طة احملمولة على مركبات فضائيةيأجهزة االستشعار النش -

ستقر ار الساتلي املاملد فضائية يف اتط) لرتحيل البيانات من حمأرض-(فضاء خدمة األحباث الفضائية يف العاملةاألنظمة الساتلية  -
ا.بالنسبة إىل األرض إىل   حمطات أرضية مرتبطة 

       (WRC-15)خدمة األحباث الفضائية فهي تكون على أساس ثانوي. هذا يفلنطاق الرتدد  االستعماالت األخرىو 
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499D.5الرتدد  نطاق يفGHz ئية خدمة األحباث الفضا /أوأرض) و-حباث الفضائية (فضاءخدمة األ على األنظمة الساتلية يف، 13,65-13,4
طة)، ياخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة استكشاف األرض الساتلية (النشبتسبب تداخالً ضاراً  فضاء) أال-(فضاء

     (WRC-15)وأال تطالب حبماية من هذه اخلدمات.

499E.5 دد يف نطاق الرتGHz أرض) -اءاخلدمة الثابتة الساتلية (فض ، جيب أال تطالب الشبكات املستقرة بالنسبة إىل األرض يف13,65-13,4
. 43A.5بق الرقم وال ينط طبقاً ألحكام هذه اللوائحالعاملة  دمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة)خ باحلماية من احملطات الفضائية يف

نطاق الرتدد  أرض) يف-فيما يتعلق باخلدمة الساتلية الثابتة (فضاء دمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة)على خ 2.22أحكام الرقم  وال تنطبق
     (WRC-15)هذا.

GHzالرتدد يوزع نطاق   :توزيع إضايف 500.5 جلزائر البلدان التالية: ا أيضًا على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل يف 14-13,4
 والعراقإلسالمية ا ململكة العربية السعودية والبحرين وبروين دار السالم والكامريون ومصر واإلمارات العربية املتحدة وغابون وإندونيسيا ومجهورية إيرانوا

ية السورية وسنغافورة العرب وقطر واجلمهوريةوعمان ونيجرييا والنيجر وإسرائيل واألردن والكويت ولبنان ومدغشقر وماليزيا ومايل واملغرب وموريتانيا 
GHzويوزع نطاق الرتدد  وتشاد وتونس.وجنوب السودان والسودان  أيضًا على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل  13,75-13,4

       (WRC-15)باكستان. يف

GHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 501.5 البلدان التالية: أذربيجان وهنغاريا  يف أويلأيضًا خلدمة املالحة الراديوية على أساس  14-13,4
     (WRC-12)واليابان وقريغيزستان ورومانيا وتركمانستان.

501A.5  نطاق الرتدد إن توزيعGHz مولة النشطة احمل على أساس أويل خلدمة األحباث الفضائية يقتصر على احملاسيس 13,75-13,65
      (WRC-15)خدمة األحباث الفضائية فهي تكون على أساس ثانوي. هذا يفنطاق الرتدد لعلى مركبات فضائية. أما االستعماالت األخرى 

501B.5 النطاق  جيب على خدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) وخدمة األحباث الفضائية (النشيطة) يفGHz 13,75-13,4 
ا وتطورها.تسبب تداخالت ضارة خلدمة التحديد الراديوي للموقع وأال تعوق است أال      (WRC-97)عماال

GHzيف النطاق  502.5 تة الساتلية اخلدمة الثاب يف ، جيب أن يكون للمحطة األرضية التابعة لشبكة مستقرة بالنسبة إىل األرض14-13,75
من  4,5وائي قطره الثابتة الساتلية ه اخلدمة يف من األمتار على األقل وللمحطة األرضية التابعة لنظام غري مستقر بالنسبة إىل األرض 1,2هوائي قطره 

ة اليت تشعها حمطة ياألمتار على األقل. وباإلضافة إىل ذلك، جيب أال تتجاوز القيمة املتوسطة احملسوبة خالل ثانية واحدة للقدرة املشعة املكافئة املتناح
dBWخدمة املالحة الراديوية القيمة  أو خدمة التحديد الراديوي للموقع يف ما Dbwوالقيمة  2زوايا ارتفاع فوق ل 59 لزوايا ارتفاع أقل. ويتعني  65

هذا النطاق يقل قطر هوائيها  يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة حمطة أرضية يف على اإلدارة، قبل أن تضع
 األرضية: ة عن هذه احملطةتتجاوز كثافة تدفق القدرة الناجت ، أن تكفل أالm 4,5عن 

  - 10 MHz)) 115 · 2dB(W/(m  مرتاً فوق مستوى سطح البحر عند اخلط  36من الوقت تتولد عند  1%أثناء أكثر من
 األساسي العادي، حسبما تعرتف به رمسياً الدولة الساحلية؛

  - 10 MHz)) 115 · 2dB(W/(m  فوق سطح األرض عند حدود بلد أمتار  3من الوقت تتولد عند  1%أثناء أكثر من
 مسبقة. ختطط لتشغيله، ما مل يكن قد مت احلصول على موافقة أو هذا النطاق يف جماور إلدارة تشغل راداراً متنقالً برياً 

لغ القدرة يزيد على ذلك، ينبغي أن تب أو m 4,5للخدمة الثابتة الساتلية اليت هلا هوائي يبلغ قطره  التابعةوبالنسبة للمحطات األرضية  
dBWعلى األقل وأال تتجاوز  dBW 68املشعة املكافئة املتناحية ألي إرسال  85.(WRC-03) 
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ا قبل  503.5  1992يناير  31إن احملطات الفضائية املستقرة بالنسبة إىل األرض التابعة خلدمة األحباث الفضائية واليت استلم املكتب بشأ
GHzالنطاق  غل يفمعلومات النشر املسبق، جيب أن تش احلقوق مع حمطات اخلدمة الثابتة الساتلية، أما بعد هذا  على أساس املساواة يف 14-13,75

توقيف تشغيل  مالتاريخ، فتشغل احملطات الفضائية اجلديدة املستقرة بالنسبة إىل األرض والتابعة خلدمة األحباث الفضائية على أساس ثانوي. وإىل أن يت
ا قبل احملطات الفضائية   معلومات النشر املسبق: 1992يناير  31املستقرة بالنسبة إىل األرض التابعة خلدمة األحباث الفضائية واليت استلم املكتب بشأ

اخلدمة  يف تتجاوز كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية إلرساالت أي حمطة أرضية ال ،GHz 13,78-13,77يف النطاق  -  
عاملة مع حمطة فضائية مستقرة بالنسبة إىل األرض القيم التالية:الثابتة الساتلية ال

  (idB(W/40 kHz) 28 + 4,7D  حيث تكونD حالة  هي قطر هوائي (م) احملطة األرضية للخدمة الثابتة الساتلية يف
 من األمتار؛ 4,5يزيد على ذلك ويقل عن  من األمتار أو 1,2قطر هوائي يساوي 

  (ii dB(W/40 kHz) 20 log(D/4,5) + 49,2 حيث تكون ،D  هي قطر هوائي (م) احملطة األرضية للخدمة الثابتة
 من األمتار؛ 31,9يزيد على ذلك ويقل عن  من األمتار أو 4,5حالة قطر هوائي يساوي  الساتلية يف

  (iii dB(W/40 kHz) 66,2 من  31,9يساوي حالة قطر هوائي (م)  اخلدمة الثابتة الساتلية يف ألي حمطة أرضية يف
 يزيد عن ذلك؛ األمتار أو

  (iv dB(W/40 kHz) 56,2  عرض النطاق الالزم أقل من) بالنسبة إلرساالت من حمطة أرضية ضيقة النطاقkHz 40 (
يزيد  أو األمتارمن  4,5اخلدمة الثابتة الساتلية هلا هوائي يبلغ قطره  اخلدمة الثابتة الساتلية من أي حمطة أرضية يف يف

 ذلك؛عن 

جيب أال تتجاوز كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية إلرساالت أي حمطة أرضية للخدمة الثابتة الساتلية وعاملة مع حمطة  -  
dBWفضائية غري مستقرة بالنسبة إىل األرض، القيمة  MHzنطاق عرضه  يف 51 GHzحمصور بني  6 13,772 

GHzو 13,778. 

ات، بغية تعويض هذا املدى من الرتدد القدرة لزيادة كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية يف ومايت يفوميكن استعمال التحكم األوت
ة عن استخدام فيه كثافة تدفق القدرة عند احملطة الفضائية التابعة للخدمة الثابتة الساتلية القيمة الناجت تتجاوز التوهني الناجم عن املطر، إىل احلد الذي ال

     (WRC-03)ية للقدرة املشعة املكافئة املتناحية طبقاً للحدود املذكورة أعاله عندما تسود ظروف اجلو الصايف.حمطة أرض

503A.5 (SUP - WRC-03)  
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GHz 14,5-14 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
 457A.5  457B.5  484A.5فضاء)  -(أرض ثابتة ساتلية14,25-14

484B.5  506.5  506B.5 
504.5  مالحة راديوية 
504B.5  504C.5  506A.5فضاء)  -متنقلة ساتلية (أرض 

أحباث فضائية
 504A.5  505.5 

 457A.5  457B.5  484A.5  فضاء)-(أرض ثابتة ساتلية 14,3-14,25
484B.5  506.5  506B.5

504.5  مالحة راديوية
 504B.5  506A.5  508A.5  اء)فض-متنقلة ساتلية (أرض

أحباث فضائية
508.5  505.5  504A.5 

14,4-14,3 
ثابتة

 ثابتة ساتلية
  457A.5  457B.5)  فضاء-(أرض

484A.5  484B.5  506.5  506B.5 
باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

  504B.5  فضاء)-متنقلة ساتلية (أرض
506A.5  509A.5 

مالحة راديوية ساتلية

14,4-14,3 
 ثابتة ساتلية
  457A.5  484A.5فضاء)  -(أرض

484B.5  506.5  506B.5 
فضاء)-متنقلة ساتلية (أرض

506A.5 
مالحة راديوية ساتلية

14,4-14,3 
ثابتة

 ثابتة ساتلية
  457A.5  484A.5فضاء)  -(أرض

484B.5  506.5  506B.5 
باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة

 فضاء)-متنقلة ساتلية (أرض
504B.5  506A.5  509A.5 

مالحة راديوية ساتلية
504A.5504A.5504A.5

ثابتة14,47-14,4
 457A.5  457B.5  484A.5فضاء)  -(أرض ثابتة ساتلية
484B.5  506.5  506B.5 

باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة
 504B.5  509A.5  506A.5  فضاء)-متنقلة ساتلية (أرض

 أرض)-ئية (فضاءأحباث فضا
504A.5 

ثابتة 14,5-14,47
 457A.5  457B.5  484A.5فضاء)  -(أرض ثابتة ساتلية 

506.5  506B.5 
باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة 
 504B.5  506A.5  509A.5فضاء)  -متنقلة ساتلية (أرض 
فلك راديوي 
 149.5  504A.5 

GHzمل النطاق على خدمة املالحة الراديوية أن تستع 504.5 للخدمة  التابعةاستعماًال يؤمن محاية كافية للمحطات الفضائية  14,3-14
 الثابتة الساتلية.

504A.5 النطاق  يف الطائرات العاملة يف جيوز أيضًا للمحطات األرضيةGHz اخلدمة املتنقلة الساتلية الثانوية للطريان أن تقيم  يف 14,5-14
(WRC-03).31.5و 30.5و 29.5اخلدمة الثابتة الساتلية. وتنطبق أحكام األرقام  يف االتصال مع احملطات الفضائية

504B.5 الرتدد نطاق  اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان يف الطائرات العاملة يف متتثل احملطات األرضية يفGHz ، 1 ألحكام امللحق 14,5-14
ITU-Rمن التوصية  Cاجلزء  M.1643-0 الرتدد  نطاق حمطة لعلم الفلك الراديوي تقوم بعمليات رصد يف فيما يتعلق بأيGHz تقع  14,5-14,47
      (WRC-15)أراضي إسبانيا وفرنسا واهلند وإيطاليا واململكة املتحدة وجنوب إفريقيا. يف
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504C.5 الرتدد نطاق  ال تتجاوز كثافة تدفق القدرة املنتجة يفGHz وبوتسوانا والبحرين  السعودية ربيةالع أراضي اململكة يف 14,25-14
طائرة  طة أرضية يفالسورية وتونس بواسطة حم العربية مان واجلمهوريةوالكويت ونيجرييا وعُ  اإلسالمية إيران مجهوريةديفوار ومصر وغينيا واهلند و  وكوت

مل تتفق على غري ذلك حتديداً  ما ،ITU-R M.1643-0 وصيةالت من B ، اجلزء1 امللحق اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان، حدود القيم الواردة يف يف
تنتقص أحكام هذه احلاشية بأي حال من األحوال من التزامات اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان بالعمل كخدمة ثانوية  اإلدارات املتأثرة. وال اإلدارة أو
       (WRC-15).29.5 وفقاً للرقم

GHzالرتدد يوزع نطاق   :توزيع إضايف 505.5  البلدان التالية: اجلزائر واململكة العربية أيضًا للخدمة الثابتة على أساس أويل يف 14,3-14
العربية املتحدة وغابون  ومصر واإلماراتوجيبويت السعودية والبحرين وبوتسوانا وبروين دار السالم والكامريون والصني ومجهورية الكونغو ومجهورية كوريا 

فلبني وإسرائيل واليابان واألردن والكويت ولبنان وماليزيا ومايل واملغرب وموريتانيا وعمان وال والعراقإندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمية وغينيا واهلند و 
اد وفيتنام د وتشوسوازيالنوجنوب السودان وقطر واجلمهورية العربية السورية ومجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية وسنغافورة والصومال والسودان 

      (WRC-15)واليمن.

GHzميكن أن يستعمل النطاق  506.5 فضاء) من أجل وصالت التغذية اخلاصة باخلدمة -الثابتة الساتلية (أرض اخلدمةضمن  14,5-14
جوز للبلدان الواقعة خارج هو حم اخلدمة الثابتة الساتلية. وهذا االستعمال لوصالت التغذية اإلذاعية الساتلية، شريطة التنسيق مع الشبكات األخرى يف

 أوروبا.

506A.5 السفن اليت هلا قدرة مشعة مكافئة متناحية أكرب من  تعمل احملطات األرضية يفdBW GHzالنطاق  يف 21 ، مبوجب نفس 14,5-14
ا احملطات األرضية املقامة على منت السفن على النحو املنصوص عليه يف 902القرار  الشروط اليت تعمل  (WRC-03).  وال تنطبق هذه احلاشية على

     (WRC-03).2003يوليو  5قبل  4التذييل  السفن اليت استلم مكتب االتصاالت الراديوية املعلومات الكاملة عنها املقصودة يف احملطات األرضية يف

506B.5 نطاق  لية أن تعمل يفاخلدمة الثابتة السات ة يفجيوز للمحطات األرضية املقامة على منت السفن اليت تقيم االتصال مع احملطات الفضائي
GHzالرتدد  حدود املسافة الدنيا من هذه البلدان واملنصوص عليها  بدون احلاجة إىل موافقة مسبقة من قربص ومالطة يف 14,5-14

       (WRC-15).(WRC-03) 902 القرار يف

 مستعمل. غري 507.5

GHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 508.5  ليبياو البلدان التالية: أملانيا وفرنسا وإيطاليا  يف أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أويل 14,3-14,25
     (WRC-12)املتحدة. ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة واململكة

508A.5 الرتدد نطاق  تتجاوز كثافة تدفق القدرة يف الGHz  وبوتسوانا والصني والبحرين وديةأراضي اململكة العربية السع يف 14,3-14,25
املتحدة وتونس  ورية واململكةالس العربية مان واجلمهوريةاإلسالمية وإيطاليا والكويت ونيجرييا وعُ  إيران ديفوار ومصر وفرنسا وغينيا واهلند ومجهورية وكوت

ITU-Rمن التوصية  B ، اجلزء1 امللحق ددة يفاخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان، القيم احمل طائرة يف الناجتة عن أي حمطة أرضية يف M.1643-0 تتفق  مل ما
تنتقص أحكام هذه احلاشية بأي حال من األحوال من التزامات اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان  اإلدارات املتأثرة. وال على غري ذلك حتديداً اإلدارة أو
      (WRC-15).29.5 بالعمل كخدمة ثانوية وفقاً للرقم

509.5 (SUP - WRC-07)  

509A.5 الرتدد نطاق  تتجاوز كثافة تدفق القدرة يف الGHz  وبوتسوانا والكامريون والبحرين أراضي اململكة العربية السعودية يف 14,5-14,3
ان واجلمهورية العربية السورية ميجرييا وعُ اإلسالمية وإيطاليا والكويت واملغرب ون إيران ديفوار ومصر وفرنسا وغابون وغينيا واهلند ومجهورية والصني وكوت

، 1 امللحق م احملددة يفللطريان، القي اخلدمة املتنقلة الساتلية طائرة يف النكا وتونس وفيتنام الناجتة عن أي حمطة أرضية يف املتحدة وسري واململكة
ITU-Rمن التوصية  B اجلزء M.1643-0، تنتقص أحكام هذه احلاشية بأي حال  اإلدارات املتأثرة. وال وذلك حتديداً اإلدارة أ تتفق على غري مل ما
      (WRC-15).29.5 األحوال من التزامات اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان بالعمل كخدمة ثانوية وفقاً للرقم من
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GHz 15,4-14,5 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
ثابتة 14,75-14,5

509F.5  509E.5  509D.5  509C.5  509B.5  510.5  فضاء)-(أرض تة ساتليةثاب 
متنقلة 
509G.5  أحباث فضائية 

14,8-14,75 
ثابتة

 510.5 فضاء) -(أرض ثابتة ساتلية
متنقلة

 509G.5  أحباث فضائية

14,8-14,75 
ثابتة

 فضاء)-(أرض ثابتة ساتلية
510.5  509F.5  509E.5  509D.5  

509C.5  509B.5 
متنقلة

 509G.5  أحباث فضائية
ثابتة 15,35-14,8

متنقلة 
أحباث فضائية 
 339.5

(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية 15,4-15,35
فلك راديوي 
(منفعلة) أبحاث فضائية 
 511.5  340.5

509B.5 إن استخدام نطاق الرتدد GHz 14,75-14,5 163القرار  البلدان املدرجة يف يف (WRC-15)  ونطاق الرتددGHz 14,8-14,5 
164القرار  البلدان املدرجة يف يف (WRC-15) فضاء) ليس لوصالت تغذية خدمة اإلذاعة الساتلية مقصور على -للخدمة الثابتة الساتلية (أرض

(WRC-15)      السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض.

509C.5 الرتدد فيما يتعلق باستخدام نطاقGHz 163القرار  البلدان املدرجة يف يف 14,75-14,5 (WRC-15) ونطاق الرتدد GHz 14,8-14,5 
ب أن يكون اإلذاعة الساتلية، جيللخدمة تغذية لغري وصالت الفضاء) -اخلدمة الثابتة الساتلية (أرض يف (WRC-15) 164 القرار البلدان املدرجة يف يف

dBW/Hzتبلغ  قيمة قصوى للكثافة الطيفية للقدرةو  أمتار على األقل 6 وائي قطرهاخلدمة الثابتة الساتلية ه للمحطات األرضية يف عند مدخل  44,5
 (WRC-15)      .معروفةبرية  مواقع يف األرضية احملطات تبلَّغ أن ويتعني. اهلوائي

509D.5 نطاق  اتلية يفاإلذاعية السية للخدمة لغري وصالت التغذفضاء) -(أرضالساتلية للخدمة الثابتة  أرضيةقبل أن تضع أي إدارة حمطة
GHz الرتدد 163القرار  (يف البلدان املدرجة يف 14,75-14,5 (WRC-15)( 14,5-14,8 ونطاق الرتدد GHz يف البلدان املدرجة يف) 164 القرار (WRC-15)( 

 كل  على واملنتجة kHz))·2dB(W/(m 151,54يمة الق تتجاوز فإن عليها أن تضمن أن كثافة تدفق القدرة اليت تنتجها هذه احملطة األرضية ال
mإىل  m 0 من االرتفاعات 19 kmبعد  علىفوق سطح البحر  000 اجتاه البحر انطالقًا من مجيع السواحل املعرفة بعالمة خط الساحل  يف 22

      (WRC-15)األساسي الذي تعرتف به رمسياً كل دولة ساحلية.
509E.5الرتدد  نطاق يفGHz 163القرار  البلدان املدرجة يف يف 14,75-14,50 (WRC-15)  14,50-14,8ونطاق الرتدد GHz البلدان  يف
164 القرار املدرجة يف (WRC-15) إلذاعيةافضاء) لغري وصالت التغذية للخدمة -اخلدمة الثابتة الساتلية (أرض فإن موقع احملطات األرضية يف 
kmتقل عن  ل الينبغي أن حيافظ على مسافة فص الساتلية  مسافات على بوضوح اإلدارات تلك توافق مل مامن حدود البلدان األخرى  500
األجزاء ذات الصلة بتلك اللوائح وأحدث التوصيات  . وعند تطبيق هذا احلكم ينبغي لإلدارات أن تنظر يف17.9 الرقم أحكام تسري وال. أقصر

(WRC-15)        ذات الصلة الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية.

509F.5 يف نطاق الرتددGHz 163القرار  البلدان املدرجة يف يف 14,75-14,50 (WRC-15)  ونطاق الرتددGHz 14,8-14,50 
164القرار  البلدان املدرجة يف يف (WRC-15) ت فضاء) لغري أغراض وصال-اخلدمة الثابتة الساتلية (أرض احملطات األرضية يف على فإن

(WRC-15)        مة اإلذاعية الساتلية أال تعيق النشر املستقبلي للخدمات الثابتة واملتنقلة.تغذية اخلد
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509G.5نطاق الرتدد إن GHz 14,8-14,5  موزع أيضاً خلدمة األحباث الفضائية على أساس أويل. بيد أن هذا االستعمال مقصور على األنظمة
تقرة بالنسبة إىل األرض من مدار السواتل املس فضاء) لرتحيل البيانات إىل احملطات الفضائية يف-ية (أرضخدمة األحباث الفضائ الساتلية اليت تعمل يف

اخلدمة الثابتة واخلدمة  خدمة األحباث الفضائية أي تداخل ضار باحملطات العاملة يف تسبب احملطات العاملة يف احملطات األرضية املصاحبة. وجيب أال
نطاقات حارسة اخلاصة باخلدمة اإلذاعية الساتلية ووظائف العمليات الفضائية املستخدمة لوصالت التغذية تة الساتلية املقصورة على املتنقلة واخلدمة الثاب

وأال تطالب باحلماية من هذه احملطات. وتكون  2اإلقليم  ووصالت التغذية اخلاصة باخلدمة اإلذاعية الساتلية يف 30A والعاملة مبوجب التذييل
(WRC-15)     خدمة األحباث الفضائية على أساس ثانوي. خدامات األخرى لنطاق الرتدد هذا يفاالست

163تثناء االستعمال طبقاً للقرارين باس 510.5 (WRC-15) 164و (WRC-15) استعمال نطاق الرتدد، فإن GHz اخلدمة  يف 14,8-14,5
يُرخص باالستخدامات  وال .خارج أوروبا الواقعةيقتصر على البلدان  مة اإلذاعية الساتليةوصالت التغذية اخلاصة باخلدلفضاء) -الثابتة الساتلية (أرض

GHzنطاق الرتدد  يف 2و 1اإلقليمني  اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف األخرى لوصالت التغذية يف 14,8-14,75.      (WRC-15)

GHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 511.5 السعودية  اململكة العربية يف دمتني الثابتة واملتنقلة على أساس ثانويأيضًا على اخل 15,4-15,35
باكستان وقطر و وعمان وإسرائيل والكويت ولبنان  العراقو والبحرين والكامريون ومصر واإلمارات العربية املتحدة وغينيا ومجهورية إيران اإلسالمية 

(WRC-12)واجلمهورية العربية السورية والصومال.    
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GHz 18,4-15,4 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
511E.5  511F.5  تحديد راديوي للموقع 15,43-15,4

 مالحة راديوية للطيران
 511A.5 فضاء)-(أرض ثابتة ساتلية15,63-15,43

511E.5  511F.5  تحديد راديوي للموقع
مالحة راديوية للطيران

511C.5
 511E.5  511F.5  تحديد راديوي للموقع 15,7-15,63

مالحة راديوية للطيران 
تحديد راديوي للموقع16,6-15,7

513.5 512.5
تحديد راديوي للموقع17,1-16,6

فضاء)-أحباث فضائية (فضاء سحيق) (أرض
513.5 512.5

تحديد راديوي للموقع 17,2-17,1
513.5 512.5

(نشيطة) استكشاف األرض الساتلية 17,3-17,2
تحديد راديوي للموقع

(نشيطة) أبحاث فضائية
513A.5 513.5 512.5

17,7-17,3 
 ثابتة ساتلية
 516.5  فضاء)-(أرض
 516A.5  516B.5  أرض)-(فضاء

حتديد راديوي للموقع

17,7-17,3 
 ثابتة ساتلية
516.5  فضاء)-(أرض

إذاعية ساتلية
حتديد راديوي للموقع

17,7-17,3 
 ثابتة ساتلية
516.5  فضاء)-(أرض

حتديد راديوي للموقع

514.5515.5 514.5  514.5
18,1-17,7 

ثابتة
 ثابتة ساتلية
 484A.5  أرض)-(فضاء
516.5  فضاء)-(أرض
متنقلة

17,8-17,7 
ثابتة

 ثابتة ساتلية
 517.5أرض) -(فضاء
516.5فضاء)  -(أرض

اعية ساتليةإذ
متنقلة

515.5

18,1-17,7 
ثابتة

 ثابتة ساتلية
 484A.5  أرض)-(فضاء
516.5  فضاء)-(أرض
متنقلة

18,1-17,8 
ثابتة

 ثابتة ساتلية
 484A.5  أرض)-(فضاء
516.5 فضاء) -(أرض
متنقلة

519.5
ثابتة 18,4-18,1

 484A.5  516B.5  أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية
520.5  فضاء)-(أرض
متنقلة

 521.5 519.5
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511A.5 لنطاق الرتدد فضاء) -إن استعمال اخلدمة الثابتة الساتلية (أرضGHz يقتصر على وصالت التغذية لألنظمة الساتلية  15,63-15,43
 11A.9.(WRC-15)اخلدمة املتنقلة الساتلية، شريطة التنسيق مبوجب الرقم  غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف

511B.5 (SUP - WRC-97)  
511C.5 خدمة املالحة الراديوية للطريان جيب أن حتد من قيمة القدرة املشعة املكافئة املتناحية إن احملطات العاملة يف (e.i.r.p.)  ّالة طبقاً الفع
ITU-Rللتوصية  S.1340-0من التداخالت الضارة 10.4 الرقم للطريان (يطبق . كما أن مسافة التنسيق الدنيا الالزمة حلماية حمطات املالحة الراديوية (

اجتاه املستوي األفقي احمللي من حمطة أرضية من حمطات وصالت  املرسلة يف .e.i.r.pاليت تسببها احملطات األرضية لوصالت التغذية، والقدرة القصوى 
ITU-Rالتغذية، جيب أن تكون مطابقة للتوصية  S.1340-0.(WRC-15)       

511D.5 (SUP - WRC-15) 
511E.5 الرتدد يف نطاق GHz احملطات ب تداخالت ضارة خدمة التحديد الراديوي للموقع يف تتسبب احملطات العاملة يف جيب أال، 15,7-15,4
(WRC-12)ال تطالب باحلماية منها.أخدمة املالحة الراديوية للطريان و  العاملة يف     
511F.5 نطاق الرتدد  حلماية خدمة الفلك الراديوي يفGHz نطاق  تتجاوز حمطات التحديد الراديوي للموقع العاملة يف أال جيب، 15,4-15,35

 15,4GHz-15,35نطاق الرتدد  داخل MHz 50 عرض نطاق يبلغ يف 2dB(W/m( 156-مستوى كثافة تدفق القدرة البالغ  15,7GHz-15,4الرتدد 
 (WRC-12)املائة من الوقت. يف 2من  ألكثرمرصد للفلك الراديوي  أيعند موقع 

GHzالرتدد يوزع نطاق   :توزيع إضايف 512.5 ة العربية اجلزائر واململك أيضًا على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل يف 17,3-15,7
إريرتيا وفنلندا ادور واإلمارات العربية املتحدة و السعودية والنمسا والبحرين وبنغالديش وبروين دار السالم والكامريون ومجهورية الكونغو ومصر والسلف

بل األسود ونيبال وماليزيا ومايل واملغرب وموريتانيا واجل وليبياوغواتيماال واهلند وإندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمية واألردن وكينيا والكويت ولبنان 
جنوب السودان و وسنغافورة والصومال والسودان ومجهورية الكونغو الدميقراطية رية وعمان وباكستان وقطر واجلمهورية العربية السو والنيجر ونيكاراغوا 

       (WRC-15)وتشاد وتوغو واليمن.
إسرائيل على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل. وجيب على هاتني  أيضًا يف GHz 17,3-15,7يوزع النطاق   :توزيع إضايف 513.5

تداخالت ضارة هلذه  وعدم التسبب يف 512.5الرقم  بلدان غري البلدان الواردة يف احلماية من اخلدمات العاملة طبقاً للجدول يفاخلدمتني عدم املطالبة ب
 اخلدمات.
513A.5 النطاق  جيب على احملاسيس النشطة احملمولة على مركبات فضائية والعاملة يفGHz أال تسبب تداخالت ضارة خبدمة  17,3-17,2

(WRC-97)اديوي للموقع واخلدمات األخرى اليت تتمتع بتوزيع على أساس أويل وأال تعوق تطور هذه اخلدمات.التحديد الر      
GHzالرتدد يوزع نطاق   :توزيع إضايف 514.5 ية: اجلزائر البلدان التال أيضًا على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس ثانوي يف 17,7-17,3

 العراقو ية والبحرين وبنغالديش والكامريون والسلفادور واإلمارات العربية املتحدة وغواتيماال واهلند ومجهورية إيران اإلسالمية واململكة العربية السعود
وجنوب  دانو وليتوانيا ونيبال ونيكاراغوا ونيجرييا وعمان وأوزبكستان وباكستان وقطر وقريغيزستان والس وليبياوإسرائيل وإيطاليا واليابان واألردن والكويت 

    (WRC-15).5.21و 3.21 الرقمني . وتنطبق حدود القدرة املنصوص عليها يفالسودان
GHzالنطاق  جيب يف 515.5 قاً ألحكام فضاء) واإلذاعية الساتلية وف-أن يتم التقاسم أيضاً بني اخلدمتني الثابتة الساتلية (أرض 17,8-17,3
 .30Aبالتذييل  4من امللحق  1 الرقم

GHz قفضاء) للنطا-اخلدمة الثابتة الساتلية (أرض يقتصر استعمال األنظمة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض يف 516.5 18,1-17,3 
GHzفضاء) للنطاق -على وصالت التغذية للخدمة اإلذاعية الساتلية. ويقتصر استعمال أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية (أرض  2 اإلقليم يف 17,8-17,3

GHzبشأن استعمال النطاق  11السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض. انظر املادة على  لوصالت التغذية التابعة للخدمة  2اإلقليم  يف 17,8-17,3
GHzاإلذاعية الساتلية اليت تستعمل النطاق  بتة الساتلية ااخلدمة الث . كما أن استعمال األنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف12,7-12,2

GHzللنطاق  GHzوالنطاق  3و 1اإلقليمني  فضاء) يف-(أرض 18,1-17,3 من  12.9، خيضع ألحكام الرقم 2اإلقليم  فضاء) يف-(أرض 18,1-17,8
لية غري املستقرة بالنسبة تاخلدمة الثابتة الساتلية. وجيب على األنظمة السا أجل تنسيقها مع األنظمة الساتلية األخرى غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف

ابتة الساتلية والعاملة طبقاً اخلدمة الث اخلدمة الثابتة الساتلية أال تطالب باحلماية من الشبكات الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض يف إىل األرض يف
اخلدمة الثابتة  ساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يفللوائح الراديو، مهما تكن تواريخ استالم املكتب املعلومات الكاملة بشأن تنسيق األنظمة ال

بشأن التبليغ  استالمه املعلومات الكاملة بشأن تنسيق شبكات السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض أو بشأن التبليغ عنها حسب احلالة، أو الساتلية أو
اتلية اخلدمة الثابتة الس نظمة السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف. وجيب أن تشغل أ43A.5 عنها، حسب احلالة. وال تنطبق أحكام الرقم

(WRC-2000)النطاقات املذكورة أعاله حبيث يزال بسرعة كل تداخل غري مقبول ميكن أن حيدث أثناء تشغيلها. يف
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516A.5  يف النطاقGHz باحلماية من احملطات  1 اإلقليم أرض) يف-اتلية (فضاءاخلدمة الثابتة الس تطالب احملطات األرضية يف ، ال17,7-17,3
قيود على مواقع احملطات األرضية لوصالت  تفرض أي حدود أو ، وال30Aاألرضية لوصالت تغذية اخلدمة اإلذاعية الساتلية العاملة مبوجب التذييل 

 (WRC-03)تغذية.أي مكان داخل منطقة اخلدمة اخلاصة بوصلة ال تغذية اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف
516B.5  اخلدمة الثابتة الساتلية: الكثافة يف العاليةمت حتديد النطاقات التالية الستعمال التطبيقات 

 GHz 17,7-17,3 1اإلقليم  أرض) يف-(فضاء، 
 GHz 19,3-18,3 2اإلقليم  أرض) يف-(فضاء، 
 GHz 20,2-19,7 مجيع األقاليم، أرض) يف-(فضاء 
 GHz 40-39,5 1اإلقليم  يف أرض)-اء(فض، 
 GHz 40,5-40 مجيع األقاليم، يف أرض)-(فضاء 
 GHz 42-40,5 2اإلقليم  يف أرض)-(فضاء، 
 GHz 47,9-47,5 1اإلقليم  يف أرض)-(فضاء، 
 GHz 48,54-48,2 1اإلقليم  يف أرض)-(فضاء، 
 GHz 50,2-49,44 1اإلقليم  يف أرض)-(فضاء، 
 و 
 GHz 27,82-27,5 1اإلقليم  يف فضاء)-(أرض، 
 GHz 28,45-28,35 2اإلقليم  يف فضاء)-(أرض، 
 GHz 28,94-28,45 مجيع األقاليم، يف فضاء)-(أرض 
 GHz 29,1-28,94 3و 2اإلقليمني  يف فضاء)-(أرض،
 GHz 29,46-29,25 2اإلقليم  يف فضاء)-(أرض، 
 GHz 30-29,46 مجيع األقاليم، يف فضاء)-(أرض 
 GHz 50,2-48,2 2اإلقليم  يف فضاء)-(أرض.
خرى وزعت خدمات أ اخلدمة الثابتة الساتلية أو وال حيول ذلك التحديد دون استعمال هذه النطاقات من قبل تطبيقات أخرى يف 

 كهذه اللوائح فيما بني مستعملي هذه النطاقات. وينبغي لإلدارات أن تأخذ ذل عليها هذه النطاقات على أساس أويل مشرتك، وال يعطي أولوية يف
ا عند النظر يف يف ذه النطاقات. انظر القرار  حسبا  WRC)-(WRC143*.03)-(03أحكام تنظيمية متعلقة 

GHzالنطاق  يف أرض)-جيب أال يسبب استعمال اخلدمة الثابتة الساتلية (فضاء 517.5 تداخالت ضارة  2 اإلقليم يف 17,8-17,7
(WRC-07)وفقاً للوائح الراديو وأال يطالب حبماية منها.اخلدمة اإلذاعية الساتلية العاملة  بتخصيصات

518.5 (SUP - WRC-07)  
أيضاً خلدمة األرصاد اجلوية  3و 1 اإلقليمني يف GHz 18,4-18,1والنطاق  2اإلقليم  يف GHz 18,3-18يوزع النطاق   :توزيع إضايف 519.5

(WRC-07)على السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض. أرض) على أساس أويل. ويقتصر استخدامهما-الساتلية (فضاء     
GHzفضاء) للنطاق -يقتصر استعمال اخلدمة الثابتة الساتلية (أرض 520.5 على وصالت التغذية التابعة لألنظمة الساتلية  18,4-18,1

(WRC-2000)اخلدمة اإلذاعية الساتلية. املستقرة بالنسبة إىل األرض يف

GHzالرتدد يوزع نطاق   :بديلتوزيع  521.5  أرض) واملتنقلة على أساس أويل-على اخلدمات الثابتة والثابتة الساتلية (فضاء 18,4-18,1
(WRC-15).519.5 اإلمارات العربية املتحدة واليونان. وتنطبق أيضاً أحكام الرقم ) يف33.5(انظر الرقم 

  
                                                      

 .WRC)-(07 2007املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ت مراجعة هذا القرار يفمت: مالحظة من األمانة *
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GHz 22-18,4 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1 اإلقليم
ثابتة 18,6-18,4

516B.5  أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية 484A.5
متنقلة

18,8-18,6 
 (منفعلة) استكشاف األرض الساتلية

 ثابتة
ثابتة ساتلية
522B.5  أرض)-(فضاء
 باستثناء املتنقلة  متنقلة

للطريان
أحباث فضائية (منفعلة)

18,8-18,6 
(منفعلة) تليةاستكشاف األرض السا

ثابتة
ثابتة ساتلية
516B.5  522B.5أرض)  -(فضاء
 باستثناء املتنقلة  متنقلة

للطريان
(منفعلة) أبحاث فضائية

18,8-18,6 
 (منفعلة) استكشاف األرض الساتلية

ثابتة
ثابتة ساتلية
522B.5  أرض)-(فضاء
 باستثناء املتنقلة  متنقلة

للطريان
أحباث فضائية (منفعلة)

522A.5  522C.5522A.5522A.5
ثابتة 19,3-18,8

 516B.5  523A.5  أرض)-(فضاء ساتلية-ثابتة
متنقلة

ثابتة 19,7-19,3
 523B.5  فضاء)-أرض) (أرض-(فضاء ثابتة ساتلية
523C.5  523E.5  523D.5

متنقلة
20,1-19,7 
ثابتة ساتلية
  484A.5  484B.5 أرض) -(فضاء

516B.5  527A.5 
أرض)-متنقلة ساتلية (فضاء

20,1-19,7 
ثابتة ساتلية
  484A.5  484B.5 أرض) -(فضاء

516B.5  527A.5   
 متنقلة ساتلية

أرض)-(فضاء

20,1-19,7 
ثابتة ساتلية
  484A.5  484B.5 أرض) -(فضاء

516B.5  527A.5   
أرض)-متنقلة ساتلية (فضاء

524.5
528.5  527.5  526.5  525.5  524.5 

529.5 524.5
 484A.5  484B.5  516B.5  527A.5  أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية 20,2-20,1

أرض) -(فضاء متنقلة ساتلية
528.5  527.5  526.5  525.5  524.5

أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية 21.2-20.2
أرض)-(فضاء متنقلة ساتلية

أرض)-ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية (فضاء
524.5

(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية21,4-21,2
ثابتة

متنقلة
(منفعلة) أبحاث فضائية

22-21,4 
ثابتة

 متنقلة
 إذاعية ساتلية

208B.5 
530B.5  530A.5  530D.5 

22-21,4 
ثابتة

 متنقلة
 
 

530A.5 

22-21,4 
 ثابتة

 متنقلة
 إذاعية ساتلية

208B.5 
530B.5  530A.5  530D.5  531.5 
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522.5 (SUP - WRC-2000)  

522A.5 النطاق  تقتصر إرساالت اخلدمة الثابتة واخلدمة الثابتة الساتلية يفGHz  2.16.21و 5A.21الرقمني  على القيم املبينة يف 18,8-18,6
    (WRC-2000)على التوايل.

522B.5  يقتصر استعمال اخلدمة الثابتة الساتلية للنطاقGHz  زيديسواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض واألنظمة اليت على أنظمة ال 18,8-18,6
20أوج مدارها على  000 km.(WRC-2000)    

522C.5 النطاق  يف إن أنظمة اخلدمة الثابتة العاملةGHz ختضع حلدود  ال ،WRC-2000تاريخ نفاذ الوثائق اخلتامية للمؤمتر  يف 18,8-18,6
واملغرب وعمان وقطر ليبيا و ر واململكة العربية السعودية والبحرين ومصر واإلمارات العربية املتحدة واألردن ولبنان البلدان التالية: اجلزائ يف 5A.21الرقم 

(WRC-2000)واجلمهورية العربية السورية وتونس واليمن.

523.5 (SUP - WRC-2000)  

523A.5 اخلدمة الثابتة الساتلية للنطاقني  إن استعمال الشبكات املستقرة وغري املستقرة بالنسبة إىل األرض يفGHz 19,3-18,8 
GHzأرض) و-(فضاء . واإلدارات اليت لديها شبكات 2.22 ينطبق الرقم بينما ال 11A.9فضاء) خيضع لتطبيق أحكام الرقم -(أرض 29,1-28,6

ا قبل  أن تتعاون بأقصى ما ميكن إلجراء التنسيق مبوجب  ، جيب عليها1995نوفمرب  18ساتلية مستقرة بالنسبة إىل األرض وكان التنسيق جيري بشأ
دف  11A.9الرقم  ا معلومات التبليغ قبل هذا التاريخ، وذلك  مع الشبكات الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض واليت استلم املكتب بشأ

الت غري مقبولة ملستقرة بالنسبة إىل األرض أال تسبب تداخالتوصل إىل نتائج مقبولة جلميع األطراف املعنية. وجيب على الشبكات الساتلية غري ا
ا معلومات التبليغ الكام للشبكات الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض يف  4 لة مبوجب التذييلاخلدمة الثابتة الساتلية اليت يعترب املكتب قد استلم بشأ

     (WRC-97).1995نوفمرب  18قبل 

523B.5  الثابتة الساتلية للنطاق إن استعمال اخلدمةGHz فضاء) يقتصر على وصالت التغذية لألنظمة الساتلية غري -(أرض 19,6-19,3
 .2.22. وال تنطبق أحكام الرقم 11A.9. وخيضع هذا االستعمال لتطبيق أحكام الرقم (MSS)اخلدمة املتنقلة الساتلية  املستقرة بالنسبة إىل األرض يف

523C.5  النطاقني  يف من لوائح الراديو 2.22الرقم جيب أن يستمر تطبيقGHz GHzو 19,6-19,3 بني وصالت التغذية للشبكات  29,4-29,1
ا معلومات التنسيق الكاملة  اخلدمة املتنقلة الساتلية وشبكات اخلدمة الثابتة الساتلية اليت يعترب املكتب قد يف غري املستقرة بالنسبة إىل األرض استلم بشأ

     (WRC-97).1995نوفمرب  18معلومات التبليغ قبل  أو 4 مبوجب التذييل

523D.5 رة بالنسبة اخلدمة الثابتة ووصالت التغذية لألنظمة الساتلية غري املستق إن استعمال األنظمة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض يف
GHzاخلدمة املتنقلة الساتلية للنطاق  إىل األرض يف خيضع ألحكام  ، ولكنه ال11A.9خيضع لتطبيق أحكام الرقم  أرض)-(فضاء 19,7-19,3

احلاالت املذكورة  يف اخلدمة الثابتة الساتلية، أو األنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف . أما استعمال هذا النطاق يف2.22 الرقم
وألحكام  11) و11A.9(ما عدا الرقم  9اضعًا إلجراءات املادتني بل يظل خ 11A.9خيضع ألحكام الرقم  ، فهو ال523E.5و 523C.5 الرقمني يف

     (WRC-97).2.22 الرقم

523E.5  النطاقني  يف من لوائح الراديو 2.22جيب أن يستمر تطبيق الرقمGHz بني وصالت التغذية للشبكات  GHz 29,5-29,4و 19,7-19,6
ا معلومات التنسيق الكاملة  ساتلية وشبكات اخلدمة الثابتة الساتلية اليت يعترب املكتب قداخلدمة املتنقلة ال يف غري املستقرة بالنسبة إىل األرض استلم بشأ

    (WRC-97).1997نوفمرب  21معلومات التبليغ قبل  أو 4مبوجب التذييل 

GHzالرتدد يوزع نطاق   :توزيع إضايف 524.5 ة: أفغانستان البلدان التالي ساس أويل يفأيضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أ 21,2-19,7
ربية املتحدة وغابون عواجلزائر واململكة العربية السعودية والبحرين وبروين دار السالم والكامريون والصني ومجهورية الكونغو وكوستاريكا ومصر واإلمارات ال

ال ونيجرييا ابان واألردن والكويت ولبنان وماليزيا ومايل واملغرب وموريتانيا ونيبوإسرائيل والي والعراقوغواتيماال وغينيا واهلند ومجهورية إيران اإلسالمية 
ورة والصومال فوعمان وباكستان والفلبني وقطر واجلمهورية العربية السورية ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية وسنغا

ضائية يفرض حدوداً لكثافة تدفق القدرة على احملطات الف س. وجيب على هذا االستعمال اإلضايف أالوتشاد وتوغو وتونوجنوب السودان والسودان 
GHzالرتدد نطاق  التابعة للخدمة الثابتة الساتلية يف دد الرت  نطاق على احملطات الفضائية التابعة للخدمة املتنقلة الساتلية يف وال 21,2-19,7

GHz    (WRC-15)هذا.نطاق الرتدد األخري  للخدمة املتنقلة الساتلية على أساس أويل يف عندما يكون التوزيع 20,2-19,7
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اخلدمة  ون املوجات احلاملة يفالساتلية، جيب أن تك والثابتةتسهيًال للتنسيق فيما بني األقاليم بني شبكات اخلدمتني املتنقلة الساتلية  525.5
GHzاألجزاء العليا من النطاقني  ت واقعة، قدر املستطاع عملياً، يفاملتنقلة الساتلية األكثر تعرضاً للتداخال GHzو 20,2-19,7 30-29,5. 

GHzاخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة املتنقلة الساتلية على حد سواء ضمن النطاقني  ميكن للشبكات العاملة يف 526.5 20,2-19,7 
GHzو GHzوضمن النطاقني  2اإلقليم  يف 30-29,5 GHzو 20,2-20,1 أن تتضمن وصالت بني حمطات أرضية واقعة  3و 1اإلقليمني  يف 30-29,9
 متعددة. عدة سواتل التصال من نقطة إىل نقطة ومن نقطة إىل نقاط أثناء احلركة، عن طريق ساتل أو غري حمددة أو نقاط حمددة أو يف

GHzالنطاقني  الساتلية يف املتنقلةعلى اخلدمة  10.4ال تنطبق أحكام الرقم  527.5 GHzو 20,2-19,7 30-29,5.

527A.5 156 لقرارل املتحركة واليت تتواصل مع اخلدمة الثابتة الساتليةتشغيل احملطات األرضية خيضع (WRC-15).(WRC-15)    

زم نقطية ضيقة وتقنيات حاحملطات الفضائية هوائيات ذات  يف إن التوزيع للخدمة املتنقلة الساتلية معد لتستعمله شبكات تستخدم 528.5
GHzالنطاق  يف متطورة أخرى. وحتث اإلدارات اليت تشغل أنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية GHzالنطاق  ويف 2 اإلقليم يف 20,1-19,7 20,2-20,1 

استعمال  يف االستمرار 524.5م ألحكام الرق املمكنة عملياً حبيث تستطيع اإلدارات اليت تشغل أنظمة اخلدمتني املتنقلة والثابتة وفقاً  التدابريعلى اختاذ 
 هذين النطاقني.

مقصور على الشبكات الساتلية  2اإلقليم  يف GHz 29,9-29,5و GHz 20,1-19,7إن استعمال اخلدمة املتنقلة الساتلية للنطاقني  529.5
 .526.5 الرقم يف نحو املشار إليهاخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة املتنقلة الساتلية على حد سواء، على ال يف العاملة

530.5 (SUP - WRC-12)  

530A.5 120,4–املتنقلة إلدارة ما أال تنتج كثافة تدفق قدرة تتجاوز  اخلدمتني الثابتة أو جيب على أي حمطة يفMHz))·2dB(W/(m  على
mارتفاع  يتفق على خالف  مل من الوقت، ما 20% ألكثر من 3و 1 اإلقليمني فوق سطح األرض عند أي نقطة من أراضي أي إدارة أخرى يف 3

ITU-Rذلك بني اإلدارات املعنية، وينبغي أن تستعمل اإلدارات عند إجراء احلسابات آخر صيغة للتوصية  P.452  انظر أيضًا أحدث صيغة)
       ITU-R BO.1898.((WRC-15) للتوصية

530B.5 النطاق  من أجل تسهيل تطوير اخلدمة اإلذاعية الساتلية يفGHz على عدم نشر  3و 1اإلقليمني  ، تشجع اإلدارات يف22-21,4
 (WRC-12)اخلدمة الثابتة على الوصالت من نقطة إىل نقطة. اخلدمة املتنقلة وأن تقصر نشر حمطات يف حمطات يف

530C.5 (SUP - WRC-15)  

530D.5  12انظر القرار)-(WRC555*.12)-WRC( 

اليابان للخدمة اإلذاعية على أساس أويل. أيضاً يف GHz 22-21,4يوزع النطاق   :توزيع إضايف 531.5
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GHz 24,75-22 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
ثابتة22,21-22

باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة
149.5 

(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية 22,5-22,21
تةثاب

باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة
فلك راديوي

(منفعلة) أبحاث فضائية
532.5  149.5

ثابتة 22,55-22,5
متنقلة

ثابتة23,15-22,55
  338A.5بين السواتل

 متنقلة
 532A.5فضاء) -(أرض أبحاث فضائية 

149.5
ثابتة23,15--23,55

338A.5بين السواتل
متنقلة

ثابتة 23,6-23,55
متنقلة

(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية24-23,6
فلك راديوي

(منفعلة) أبحاث فضائية
340.5

هواة24,05-24
هواة ساتلية

150.5
تحديد راديوي للموقع24,25-24,05

هواة
استكشاف األرض الساتلية (نشيطة)

150.5
24,45-24,25 

ثابتة
24,45-24,25 

ديويةمالحة را
24,45-24,25 
مالحة راديوية

ثابتة
متنقلة

24,65-24,45 
ثابتة

بين السواتل

24,65-24,45 
بين السواتل

مالحة راديوية

24,65-24,45 
ثابتة

بين السواتل
متنقلة

مالحة راديوية
533.5  533.5  

24,75-24,65 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
 532B.5  فضاء)-(أرض

 بين السواتل

24,75-24,65 
 بين السواتل

 تحديد راديوي للموقع ساتلية
 فضاء)-(أرض

24,75-24,65 
ثابتة

 ثابتة ساتلية
 532B.5  فضاء)-(أرض

بين السواتل
 متنقلة

533.5   
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ض يفر  خدميت استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) واألحباث الفضائية (املنفعلة)، أال يف GHz 22,5-22,21 ينبغي الستعمال النطاق 532.5
 قيوداً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان.

532A.5 خدمة األحباث الفضائية على مسافة فصل مقدارها يف جيب أن حتافظ احملطات األرضية km اورةعلى األقل من  54  حدود البلدان ا
 17.9الرقمان وال ينطبق  .ما مل يُتفق على مسافات أقصر بني اإلدارات املعنية بتة واملتنقلةحلماية عمليات النشر احلايل واملستقبلي ألنظمة اخلدمتني الثا

    (WRC-12).18.9و

532B.5 فضاء) للنطاق -إن استعمال اخلدمة الثابتة الساتلية (أرضGHz GHzوالنطاق  1 اإلقليم يف 25,25-24,65 24,75-24,65 
 (WRC-12).األقل على األمتارمن 4,5 يبلغ قطره اً ة اليت تستعمل هوائييقتصر على احملطات األرضي 3 اإلقليم يف

ال جيوز للخدمة ما بني السواتل املطالبة بأية محاية من التداخالت الضارة اليت تسببها حمطات معدات املراقبة السطحية للمطارات  533.5
 خدمة املالحة الراديوية. يف

534.5 (SUP - WRC-03) 
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GHz 29,9-24,75 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
25,25-24,75 

ثابتة
  ثابتة ساتلية
 532B.5 فضاء)-(أرض

25,25-24,75 
ثابتة ساتلية
535.5فضاء)-(أرض

25,25-24,75 
ثابتة

ثابتة ساتلية
 535.5فضاء)-(أرض
 متنقلة

ثابتة 25,5-25,25
536.5  بين السواتل

متنقلة
فضاء)-ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية (أرض

  536B.5أرض)-(فضاء استكشاف األرض الساتلية27-25,5
ثابتة

536.5  بين السواتل 
متنقلة 
 536C.5  أرض)-(فضاء أبحاث فضائية 
فضاء)-ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية (أرض 
 536A.5

27,5-27 
ثابتة

536.5  ين السواتلب
متنقلة

27,5-27 
ثابتة

فضاء)-(أرض ثابتة ساتلية
536.5  537.5  بين السواتل

متنقلة
537A.5ثابتة   28,5-27,5

 516B.5  484A.5  539.5 فضاء) -(أرضثابتة ساتلية 
متنقلة

540.5  538.5
ثابتة 29,1-28,5

 484A.5  516B.5  523A.5  539.5فضاء)  -(أرض ثابتة ساتلية 
متنقلة 
541.5  فضاء)-استكشاف األرض الساتلية (أرض 
 540.5

ثابتة 29,5-29,1
516B.5  535A.5  523E.5  523C.5فضاء)  -(أرض ثابتة ساتلية 

541A.5  539.5
متنقلة 
541.5 فضاء) -استكشاف األرض الساتلية (أرض 
 540.5

29,9-29,5 
ثابتة ساتلية
  484A.5  484B.5  فضاء)-(أرض

516B.5  527A.5  539.5 
 استكشاف األرض الساتلية 

541.5  فضاء)-(أرض
فضاء)-متنقلة ساتلية (أرض

29,9-29,5 
ثابتة ساتلية
  484A.5  484B.5  فضاء)-(أرض

516B.5  527A.5  539.5 
فضاء)-(أرض متنقلة ساتلية

  استكشاف األرض الساتلية
541.5  فضاء)-(أرض

29,9-29,5 
)تة ساتليةثاب

  484A.5  484B.5  فضاء)-(أرض
516B.5  527A.5  539.5 

 استكشاف األرض الساتلية 
541.5  فضاء)-(أرض

فضاء)-متنقلة ساتلية (أرض
542.5  540.5526.5  525.5  540.5  529.5  527.5542.5  540.5
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محطات التابعة للخدمة اإلذاعية الساتلية على االستعماالت لوصالت التغذية لل GHz 25,25-24,75النطاق  يف تعطى األولوية 535.5
فضاء). وجيب على هذه االستعماالت األخرى محاية شبكات وصالت التغذية للمحطات اإلذاعية الساتلية -األخرى للخدمة الثابتة الساتلية (أرض

 املستقبلية، وال جيوز هلا مطالبة هذه الشبكات بأية محاية. أو القائمة

535A.5  إن استعمال اخلدمة الثابتة الساتلية للنطاقGHz فضاء) يقتصر على أنظمة السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض -(أرض 29,5-29,1
 11A.9 قماخلدمة املتنقلة الساتلية. وخيضع هذا االستعمال لتطبيق أحكام الر  يف ووصالت التغذية ألنظمة السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض

بل  11A.9خيضع هذا االستعمال ألحكام الرقم  ال حيث 523E.5و 523C.5إال وفقًا ملا ينص عليه الرقمان  2.22خيضع ألحكام الرقم  ال نهولك
 (WRC-97).2.22وألحكام الرقم  11) و11A.9(باستثناء الرقم  9 يظل خاضعاً لتطبيق إجراءات املادتني

GHzل للنطاق إن استعمال اخلدمة ما بني السوات 536.5 يقتصر على تطبيقات األحباث الفضائية واستكشاف األرض الساتلية  27,5-25,25
 الفضاء. يف وعلى إرسال املعطيات الناشئة عن األنشطة الصناعية والطبية

536A.5 باحلماية من  ةخدمة األحباث الفضائي أو خدمة استكشاف األرض الساتلية يف ال تطالب اإلدارات اليت تشغل حمطات أرضيةجيب أ
خدمة استكشاف األرض  يف اخلدمتني الثابتة واملتنقلة تشغلها إدارات أخرى. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي عند تشغيل احملطات األرضية يف حمطات
ITU-Rأحدث صيغة للتوصية خدمة األحباث الفضائية مراعاة  يف أو الساتلية SA.1862.(WRC-12)    

536B.5 نطاق الرتدد  خدمة استكشاف األرض الساتلية يف ألرضية العاملة يفجيب على احملطات اGHz تطالب باحلماية من  أال 27-25,5
ا، وذلك يف لنمسا والبحرين البلدان التالية: اململكة العربية السعودية وا حمطات اخلدمتني الثابتة واملتنقلة وأال تعوق إقامة هذه احملطات واستعماال

ندا لالصني ومجهورية كوريا والدامنارك ومصر واإلمارات العربية املتحدة وإستونيا وفنلندا وهنغاريا واهلند ومجهورية إيران اإلسالمية وأير وبلجيكا والربازيل و 
ربتغال واجلمهورية العربية لوإسرائيل وإيطاليا واألردن وكينيا والكويت ولبنان وليبيا وليتوانيا ومولدوفا والنرويج وعمان وأوغندا وباكستان والفلبني وبولندا وا

انيا وتركيا نزتالسورية ومجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية وسلوفاكيا واجلمهورية التشيكية ورومانيا واململكة املتحدة وسنغافورة والسويد و
 (WRC-15).وزميبابوي وفيتنام

536C.5 النطاق  يف خدمة األحباث الفضائية يف تطالب احملطات األرضية الجيب أGHz اجلزائر واململكة العربية السعودية  يف العاملة 27-25,5
ن اإلسالمية وإسرائيل اوالبحرين وبوتسوانا والربازيل والكامريون وجزر القمر وكوبا وجيبويت ومصر واإلمارات العربية املتحدة وإستونيا وفنلندا ومجهورية إير 

وتونس  انياتنزووب السودان وجن ملغرب ونيجرييا وعمان وقطر واجلمهورية العربية السورية والصومال والسودانواألردن وكينيا والكويت وليتوانيا وماليزيا وا
 (WRC-12)ونشرها. وأوروغواي وزامبيا وزميبابوي، باحلماية من حمطات اخلدمتني الثابتة واملتنقلة وال تعوق استعماهلا

النطاق  يف واتلاخلدمة ما بني الس يف تل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض واليت تعملإن اخلدمات الفضائية اليت تستعمل السوا 537.5
GHz  .2.22تعفى من مراعاة أحكام الرقم  27,5-27

537A.5 النطاق  يف جيوز للتوزيعGHz داخل أراضي  (HAPS) للخدمة الثابتة أن تستعمله أيضاً حمطات املنصات عالية االرتفاع 28,2-27,9
وكازاخستان وماليزيا  واليابانوالعراق بوتان والكامريون ومجهورية كوريا واالحتاد الروسي واهلند وإندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمية  :التاليةالبلدان 

كا وتايالند وفيتنام.  سري النو والسودان ومالديف ومنغوليا وميامنار وأوزبكستان وباكستان والفلبني وقريغيزستان ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 
MHzاالرتفاع للنطاق  أن استعمال حمطات املنصات عالية كما االجتاه  يف البلدان اآلنفة الذكر مقصور على التشغيل يف املوزع للخدمة الثابتة 300

أويل  ى اليت هلا توزيع على أساساخلدمات األخر  أو من احملطات إىل األرض وجيب أال يسبب تداخًال ضارًا ألمناط أخرى من أنظمة اخلدمة الثابتة
مشرتك وأال يطالب باحلماية منها. وفضًال عن ذلك، جيب أال تعوق حمطات املنصات عالية االرتفاع تطور تلك اخلدمات األخرى. انظر 

     (WRC-12).(Rev.WRC-12) 145 القرار

GHzيوزع النطاقان   :توزيع إضايف 538.5 GHzو 27,501-27,500 أرض) على -أيضًا للخدمة الثابتة الساتلية (فضاء 30,000-29,999
كافئة أرض) قدرة مشعة م-أساس أويل إلرساالت املنارات الراديوية ألغراض ضبط قدرة الوصلة الصاعدة. وجيب أال تتجاوز هذه اإلرساالت (فضاء

dBWتساوي  (.e.i.r.p)متناحية  10     (WRC-07)ستقرة بالنسبة إىل األرض.اجتاه السواتل املتجاورة على مدار السواتل امل يف +
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 الساتلية. إلقامة وصالت تغذية للخدمة اإلذاعية GHz 30-27,5فضاء) للنطاق -جيوز استخدام اخلدمة الثابتة الساتلية (أرض 539.5

ثانوي إلرساالت  أرض) على أساس-أيضًا للخدمة الثابتة الساتلية (فضاء GHz 29,999-27,501يوزع النطاق   :توزيع إضايف 540.5
 قدرة الوصلة الصاعدة. املنارات الراديوية ألغراض التحكم يف

على نقل املعطيات بني احملطات، وليست معدة جلمع املعطيات  GHz 30-28,5النطاق  تقتصر خدمة استكشاف األرض الساتلية يف 541.5
 املنفعلة. األويل مبساعدة احملاسيس النشيطة أو

541A.5  كات السواتل املستقرة اخلدمة املتنقلة الساتلية وشب يف شبكات السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف التغذيةحيب على وصالت
GHzالنطاق  يف اخلدمة الثابتة الساتلية املشغلة يف بالنسبة إىل األرض القدرة للوصلة  يف فضاء) أن تستعمل التحكم التكييفي-(أرض 29,5-29,1

الوصالت  يف ك من طرائق تعويض اخلبو حبيث جترى إرساالت احملطة األرضية بتطبيق سوية القدرة املطلوبة لتحقيق نوعية األداء املرغوبةغري ذل أو الصاعدة
ا مع ختفيض التداخالت اليت تسببها كل من الشبكتني للشبكة األخرى. وتطبق هذه الطرائق على الشبكات اليت يعترب املكتب أنه قد استلم بشأ

املستقبل مؤمتر عاملي خمتص لالتصاالت الراديوية. أما اإلدارات اليت قدمت  يف وإىل أن يغريها 1996مايو  17بعد  4 ومات التنسيق املتعلقة بالتذييلمعل
 (WRC-2000).قبل هذا التاريخ املشار إليه فهي تشجع على استعمال هذه التقنيات بالقدر املمكن عملياً  4 معلومات التنسيق املتعلقة بالتذييل

GHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 542.5 زائر واململكة البلدان التالية: اجل يف أيضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس ثانوي 31-29,5
ثيوبيا وغينيا واهلند ومجهورية دة وإريرتيا وإالعربية السعودية والبحرين وبروين دار السالم والكامريون والصني ومجهورية الكونغو ومصر واإلمارات العربية املتح

ر واجلمهورية العربية وباكستان والفلبني وقطوعمان واليابان واألردن والكويت ولبنان وماليزيا ومايل واملغرب وموريتانيا ونيبال  والعراقإيران اإلسالمية 
 3.21 الرقمني يف النكا وتشاد. وتنطبق حدود القدرة املذكورة وسريالسودان وجنوب السورية ومجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية والصومال والسودان 

    (WRC-12).5.21و
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GHz 34,2-29,9 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
516B.5  484A.5  539.5فضاء)  -(أرض ثابتة ساتلية 30-29,9

فضاء)-(أرضمتنقلة ساتلية  
541.5  543.5  فضاء)-شاف األرض الساتلية (أرضاستك 
 542.5  540.5  538.5  527.5  526.5  525.5

338A.5فضاء)-(أرض ثابتة ساتلية 31-30
فضاء)-(أرض متنقلة ساتلية 
أرض)-ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية (فضاء 
 542.5

 543A.5  338.5ثابتة 31,3-31
 متنقلة 
أرض)-رية وإشارات توقيت ساتلية (فضاءترددات معيا 
544.5  545.5  أحباث فضائية 
 149.5

(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية 31,5-31,3
فلك راديوي 
(منفعلة) أبحاث فضائية 
 340.5

31,8-31,5 
(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية

فلك راديوي
(منفعلة) أبحاث فضائية

ثابتة
املتنقلة للطريان  متنقلة باستثناء

31,8-31,5 
(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية

فلك راديوي
(منفعلة) أبحاث فضائية

31,8-31,5 
(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية

فلك راديوي
(منفعلة) أبحاث فضائية

ثابتة
متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان

546.5  149.5340.5149.5
547A.5  ثابتة 32-31,8

مالحة راديوية 
أرض)-(فضاء سحيق) (فضاء أبحاث فضائية 
 548.5  547B.5  547.5

547A.5  ثابتة 32,3-32
مالحة راديوية 
أرض)-(فضاء سحيق) (فضاء أبحاث فضائية 
 548.5  547C.5  547.5

547A.5  ثابتة 33-32,3
بين السواتل 
مالحة راديوية 
 548.5  547D.5  547.5

547A.5  ثابتة 33,4-33
مالحة راديوية 
 547E.5  547.5

تحديد راديوي للموقع 34,2-33,4
 549.5
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GHzجيوز أن يستعمل النطاق  543.5 خدمة استكشاف األرض الساتلية  يف "فضاء-فضاء"الوصالت  على أساس ثانوي يف 30-29,95
.عن بُعدوالتتبع والتحكم  عن بُعدألغراض القياس 

543A.5الرتدد نطاق  للتوزيع يف جيوزGHz للخدمة الثابتة أن تستعمله أيضًا أنظمة تستعمل حمطات املنصات عالية  31,3-31
هورية بوتان والكامريون ومجهورية كوريا واالحتاد الروسي واهلند وإندونيسيا ومج البلدان التالية: االجتاه من األرض إىل احملطات يف يف (HAPS) االرتفاع

واليابان وكازاخستان وماليزيا ومالديف ومنغوليا وميامنار وأوزبكستان وباكستان والفلبني وقريغيزستان ومجهورية كوريا الشعبية والعراق مية إيران اإلسال
GHzرتدد الالنكا وتايالند وفيتنام. واستعمال األنظمة اليت تستخدم حمطات املنصات عالية االرتفاع لنطاق  وسريوالسودان الدميقراطية  31,3-31 

نظمة أمناط أنظمة اخلدمة الثابتة وأنظمة اخلدمة املتنقلة واأل مقصور على أراضي البلدان املذكورة آنفًا وجيب أال يسبب تداخالت ضارة لغريها من
فاع عالية االرت ، وأال تطالب باحلماية من هذه األنظمة. وفضًال عن ذلك، جيب أال تعوق حمطات املنصات545.5اليت يتم تشغيلها مبوجب الرقم 
GHzالرتدد نطاق  تسبب األنظمة اليت تستخدم هذه احملطات يف تطور هذه اخلدمات. وجيب أال تداخًال ضاراً خبدمة الفلك الراديوي  31,3-31
GHzالرتدد نطاق  اليت هلا توزيع على أساس أويل يف ITU-Rلتوصية أحدث صيغة ل ، مع مراعاة معايري احلماية الواردة يف31,8-31,3 RA.769 .

نطاق  على األرض يف HAPS هوائيات حمطات وبغية كفالة احلماية للخدمات الساتلية املنفعلة، يكون مستوى كثافة القدرة غري املطلوبة يف
GHzالرتدد  dB(W/MHz)حمدوداً بقيمة  31,8-31,3 dB(W/MHz)ظروف السماء الصافية، وميكن زيادته إىل  يف 106 الظروف  يف 100

ظروف السماء الصافية. انظر  للتخفيف من اخلبو بسبب املطر، شريطة أال يتجاوز التأثري الفعلي على الساتل املنفعل التأثري احلاصل يف طريةامل
       (WRC-15).(Rev.WRC-12) 145 القرار

 .GHz 31,3-31 اث الفضائية داخل النطاق) على خدمة األحب21-4(اجلدول  21املادة  تطبق حدود كثافة تدفق القدرة املشار إليها يف 544.5

GHzيوزع النطاق   :فئة خدمة خمتلفة 545.5 البلدان التالية:  يف) 33.5 خلدمة األحباث الفضائية على أساس أويل (انظر الرقم 31,3-31
     (WRC-12)أرمينيا وجورجيا وقريغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان.

GHzطاق يوزع الن  :فئة خدمة خمتلفة 546.5 31,8 على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، على أساس أويل  31,5
د االبلدان التالية: اململكة العربية السعودية وأرمينيا وأذربيجان وبيالروس ومصر واإلمارات العربية املتحدة وإسبانيا وإستونيا واالحت يف )33.5 (انظر الرقم
لعربية السورية وأوزبكستان وبولندا واجلمهورية ا وُعمان ورجيا وهنغاريا ومجهورية إيران اإلسالمية وإسرائيل واألردن ولبنان ومولدوفا ومنغولياالروسي وج

     (WRC-12)وتركيا. وقريغيزستان ورومانيا واململكة املتحدة وجنوب إفريقيا وطاجيكستان وتركمانستان

GHzإن النطاقات  547.5 GHzو 33,4-31,8 GHzو 40-37 GHzو 43,5-40,5 GHzو 52,6-51,4 GHzو 59-55,78 متيسرة  66-64
ة تنظيميأحكام  . وينبغي لإلدارات أن تراعي ذلك عندما تنظر يف)*WRC75)-(2000اخلدمة الثابتة (انظر القرار  للتطبيقات عالية الكثافة يف

ذه النطاقات. ونظرًا إىل إمكانية تنفيذ ت GHz النطاقني اخلدمة الثابتة الساتلية يف طبيقات عالية الكثافة يفمتعلقة  40-39,5  
GHzو اخلدمة الثابتة،  يف )، ينبغي لإلدارات أن تراعي أيضًا القيود احملتمل أن تفرض على التطبيقات عالية الكثافة516B.5الرقم  (انظر 42-40,5

    (WRC-07)حسب االقتضاء.

547A.5 ن تتخذ التدابري العملية خلفض احتماالت حدوث التداخل إىل أقصى حد بني حمطات اخلدمة الثابتة واحملطات ينبغي لإلدارات أ
GHzالنطاق  احملمولة جوًا التابعة خلدمة املالحة الراديوية العاملة يف احلسبان احتياجات تشغيل أنظمة الرادارات احملمولة  ، آخذة يف33,4-31,8

     (WRC-2000)جواً.

547B.5 يوزع النطاق   :توزيع بديلGHz الواليات املتحدة األمريكية خلدميت املالحة الراديوية واألحباث الفضائية (فضاء سحيق)  يف 32-31,8
     (WRC-97)أرض) على أساس أويل.-(فضاء

547C.5 يوزع النطاق   :توزيع بديلGHz يق) ديوية واألحباث الفضائية (فضاء سحالواليات املتحدة األمريكية خلدميت املالحة الرا يف 32,3-32
     (WRC-03)أرض) على أساس أويل.-(فضاء

547D.5 يوزع النطاق   :توزيع بديلGHz الواليات املتحدة األمريكية للخدمة ما بني السواتل وخدمة املالحة الراديوية على أساس  يف 33-32,3
     (WRC-97)أويل.

547E.5 يوزع النطاق   :توزيع بديلGHz (WRC-97)أويل. الواليات املتحدة األمريكية خلدمة املالحة الراديوية على أساس يف 33,4-33    

  
                                                      

.WRC)-(12 2012لراديوية لعام املؤمتر العاملي لالتصاالت ا متت مراجعة هذا القرار يف: مالحظة من األمانة  *

- 164 -



 RR5-129الرتددات -IIالفصـل

GHz النطاق خدمة املالحة الراديوية يف ، يفGHz 33-32,3النطاق  عند تصميم أنظمة اخلدمة بني السواتل العاملة يف 548.5 33-32 
، تتخذ اإلدارات كل الرتتيبات الالزمة لتجنب التداخالت الضارة بني GHz 32,3-31,8طاق الن وكذلك خدمة األحباث الفضائية (فضاء سحيق) يف

     (WRC-03)).707 خدمة املالحة الراديوية (انظر التوصية هذه اخلدمات، مع مراعاة جوانب السالمة يف

دية والبحرين اململكة العربية السعو  على أساس أويل يف أيضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة GHz 36-33,4يوزع النطاق   :توزيع إضايف 549.5
وماليزيا ومايل  ليبياو وإسرائيل واألردن والكويت ولبنان  والعراقوبنغالديش ومصر واإلمارات العربية املتحدة وغابون وإندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمية 

ة والصومال والسودان وقطر واجلمهورية العربية السورية ومجهورية الكونغو الدميقراطية وسنغافور  واملغرب وموريتانيا ونيبال ونيجرييا وعمان وباكستان والفلبني
    (WRC-12)النكا وتوغو وتونس واليمن. وسريوجنوب السودان 
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GHz 40-34,2 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
لموقعتحديد راديوي ل 34,7-34,2

فضاء)-(فضاء سحيق) (أرض أبحاث فضائية 
 549.5

تحديد راديوي للموقع 35,2-34,7
550.5  أحباث فضائية 
 549.5

 مساعدات أرصاد جوية 35,5-35,2
تحديد راديوي للموقع 
 549.5

مساعدات أرصاد جوية 36-35,5
(نشيطة) استكشاف األرض الساتلية 
تحديد راديوي للموقع 
(نشيطة) فضائيةأبحاث  
 549A.5  549.5

 (منفعلة)استكشاف األرض الساتلية  37-36
 ثابتة 
 متنقلة 
 (منفعلة)أبحاث فضائية  
 550A.5 149.5

ثابتة 37,5-37
باستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
 أرض)-(فضاء أبحاث فضائية 
 547.5

ثابتة 38-37,5
أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية 
تثناء املتنقلة للطريانباس  متنقلة 
أرض)-(فضاء أبحاث فضائية 
 أرض)-استكشاف األرض الساتلية (فضاء 
 547.5

ثابتة 39,5-38
أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية 
متنقلة 
 أرض)-استكشاف األرض الساتلية (فضاء 
 547.5

ثابتة 40-39,5
 516B.5أرض)  -(فضاء ثابتة ساتلية 
متنقلة 
أرض)-(فضاء متنقلة ساتلية 
 أرض)-استكشاف األرض الساتلية (فضاء 
 547.5 

  

- 166 -



 RR5-131الرتددات -IIالفصـل

549A.5  يف النطاقGHz 36,0-35,5الفضاء  يتجاوز متوسط كثافة تدفق القدرة عند سطح األرض اليت يولدها أي حمساس حممول يف ، ال
من مركز احلزمة،  0,8ي زاوية أكرب من خدمة األحباث الفضائية (النشيطة)، بالنسبة أل خدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) أو يف

 WRC)-(03    هذا النطاق. يف W/m)73,32dB (– القيمة

GHzيوزع النطاق   :فئة خدمة خمتلفة 550.5 البلدان التالية:  يف )33.5 األحباث الفضائية على أساس أويل (انظر الرقم خلدمة 35,2-34,7
     (WRC-12)ورجيا وقريغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان.أرمينيا وأذربيجان وبيالروس واالحتاد الروسي وج

550A.5 752ينطبق القرار (WRC-07) فيما يتعلق بتقاسم النطاقGHz بني خدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) واخلدمتني  37-36
    (WRC-07)الثابتة واملتنقلة.

551.5 (SUP - WRC-97)  

551A.5 (SUP - WRC-03)  

551AA.5 (SUP - WRC-03) 
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GHz 47,5-40 
 التوزيع على الخدمات

3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

فضاء)-(أرض استكشاف األرض الساتلية 40,5-40
ثابتة 
 516B.5أرض)  -(فضاء ثابتة ساتلية 
متنقلة 
أرض)-(فضاء متنقلة ساتلية 
فضاء)-(أرض أبحاث فضائية 
أرض)-رض الساتلية (فضاءاستكشاف األ 

41-40,5 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
أرض)-(فضاء
 إذاعية

 إذاعية ساتلية
 متنقلة

 
547.5 

41-40,5 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
 516B.5أرض)  -(فضاء
 إذاعية

 إذاعية ساتلية
 متنقلة

 أرض)-متنقلة ساتلية (فضاء
547.5 

41-40,5 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
أرض)-(فضاء
 إذاعية

 تليةإذاعية سا
 متنقلة

547.5
 ثابتة 42,5-41

 516B.5أرض)  -(فضاءثابتة ساتلية  
 إذاعية 
 إذاعية ساتلية 
 متنقلة 
 547.5  551F.5  551H.5  551I.5 

 ثابتة 43,5-42.5
 552.5  فضاء)-(أرضثابتة ساتلية  
 باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة 
 فلك راديوي 
 149.5  547.5

553.5متنقلة  47-43,5
متنقلة ساتلية 
مالحة راديوية 
مالحة راديوية ساتلية 
 554.5

هواة 47,2-47
هواة ساتلية 

 ثابتة 47,5-47,2
552.5  أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية 
 متنقلة 
 552A.5

551B.5 (SUP - WRC-2000)  
551C.5 (SUP - WRC-2000)  
551D.5 (SUP - WRC-2000) 
551E.5 (SUP - WRC-2000) 
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551F.5يكون توزيع النطاق   :فئة خدمة خمتلفةGHz  (WRC-97)).33.5 اليابان للخدمة املتنقلة على أساس أويل (انظر الرقم يف 42,5-41,5

551G.5 (SUP - WRC-03) 

551H.5 الرتدد نطاق  إن كثافة تدفق القدرة املكافئة الناجتة يفGHz 43,5-42,5 نطاق عاملة يفعن مجيع احملطات الفضائية ال 
اإلذاعية الساتلية،  اخلدمة أرض)، أو يف-اخلدمة الثابتة الساتلية (فضاء أي نظام ساتلي غري مستقر بالنسبة إىل األرض يف يف GHz 42,5-42 الرتدد

 من الوقت: 2%موقع أي حمطة فلك راديوي خالل أكثر من  تتجاوز القيم التالية يف جيب أال

) 2302dB(W/m يف GHz 1 و) 2462B(W/md أي  يفkHz 500  42,5الرتدد من نطاق-GHz 43,5 موقع أي حمطة فلك  يف
 راديوي مسجلة كراصدة راديوية بطبق وحيد؛

) 2092dB(W/m أي  يفkHz 500  42,5الرتدد من نطاق-GHz 43,5 موقع أي حمطة فلك راديوي مسجلة كمحطة قياس  يف
 للتداخل ذي خط أساس طويل جداً.

وخمطط اهلوائي  ITU-R S.1586-1 التوصية يم هذه القيم اخلاصة بكثافة تدفق القدرة املكافئة باستخدام املنهجية الواردة يفوسيتم تقي 
ITU-Rالتوصية  خدمة الفلك الراديوي وفقًا ملا يرد يف املرجعي والكسب األقصى للهوائي يف RA.1631-0  وسينطبق على السماء بأكملها ولزوايا

 حالة عدم وجود معلومات مبلغة). يف 5للراصدة الراديوية (وينبغي اعتماد قيمة افرتاضية هلا تبلغ  minتزيد عن أدىن زاوية تشغيل  االرتفاع اليت

 وتنطبق هذه القيم على أي حمطة فلك راديوي تكون: 

 ؛2004 يناير 4ومت تبليغ مكتب االتصاالت الراديوية عنها قبل  2003يوليو  5إما قيد التشغيل قبل  -

، حسب االقتضاء، بالنسبة 4 التذييل التبليغ الكاملة املقصودة يف أو مت التبليغ عنها قبل تاريخ استالم معلومات التنسيق أو -
 للمحطة الفضائية اليت تنطبق عليها احلدود.

 رخصت باحملطات مع اإلدارات اليت وجيوز حملطات الفلك الراديوي األخرى اليت مت التبليغ عنها بعد هذه التواريخ أن تلتمس اتفاقاً  
743الفضائية. وينطبق القرار  (WRC-03) ق موقع حمطة فلك راديوي تابعة ألي بلد تواف هذه احلاشية يف . وجيوز جتاوز احلدود الواردة يف2اإلقليم  يف

       (WRC-15)إدارته على ذلك.

551I.5 النطاق  يف إن كثافة تدفق القدرةGHz النطاق  يف ة عن أي حمطة فضائية مستقرة بالنسبة إىل األرض عاملةالناجت 43,5-42,5
GHz  راديوي: حمطة فلك موقع أي يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية، جيب أال تتجاوز القيم التالية أو أرض)-اخلدمة الثابتة الساتلية (فضاء يف 42,5-42

) 1372dB(W/m يف GHz 1 و) 1532dB(W/m أي  يفkHz 500 42,5طاق من الن-GHz 43,5 موقع أي حمطة فلك  يف
 راديوي مسجلة كراصدة راديوية بطبق وحيد؛

) 1162dB(W/m 500أي  يفkHz  43,5-42,5من النطاقGHz موقع أي حمطة فلك راديوي مسجلة كمحطة قياس للتداخل  يف
 ذي خط أساس طويل جداً.

 وتنطبق هذه القيم على أي حمطة فلك راديوي تكون: 

 ؛2004يناير  4ومت تبليغ مكتب االتصاالت الراديوية عنها قبل  2003يوليو  5قيد التشغيل قبل إما  -

، حسب االقتضاء، بالنسبة 4 التذييل يف التبليغ الكاملة املقصودة أو أو مت التبليغ عنها قبل تاريخ استالم معلومات التنسيق -
 للمحطة الفضائية اليت تنطبق عليها احلدود.

طات الفلك الراديوي األخرى اليت مت التبليغ عنها بعد هذه التواريخ أن تلتمس اتفاقًا مع اإلدارات اليت رخصت باحملطات وجيوز حمل 
ق موقع حمطة فلك راديوي تابعة ألي بلد تواف يف هذه احلاشية يف . وجيوز جتاوز احلدود الواردة2اإلقليم  يف (WRC-03) 743الفضائية. وينطبق القرار 

    (WRC-03)على ذلك.إدارته 
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GHzالنطاقني  يف إن جزء الطيف املوزع 552.5 GHzو 43,5-42,5 االجتاه  يف للخدمة الثابتة الساتلية من أجل اإلرساالت 50,2-47,2
GHzالنطاق  يف فضاء يكون أعرض من اجلزء املوزع-أرض لسواتل تغذية لأرض، مما يسمح بتوفري وصالت ال-االجتاه فضاء يف لإلرساالت 39,5-37,5

GHzاإلذاعية. وحتث اإلدارات على اختاذ كل التدابري املمكنة عمليًا لكي حيتجز النطاق  لوصالت التغذية للخدمة اإلذاعية الساتلية  49,2-47,2
 .GHz 42,5-40,5النطاق  يف العاملة

552A.5  إن توزيع النطاقنيGHz GHzو 47,5-47,2 تعمال حمطات املنصات عالية االرتفاع. وخيضع للخدمة الثابتة حمدد الس 48,2-47,9
GHzاستعمال النطاقني  GHzو 47,5-47,2 122ألحكام القرار  48,2-47,9 (Rev.WRC-07).(WRC-07)     

GHzالنطاقني  جيوز حملطات اخلدمة املتنقلة الربية أن تعمل يف 553.5 GHzو 47-43,5 ، شريطة أال تسبب تداخًال ضاراً خلدمات 71-66
    (WRC-2000)).43.5تصاالت الراديوية الفضائية اليت وزعت عليها هذه النطاقات (انظر الرقم اال

GHzنقاط ثابتة حمددة ضمن النطاقات  يرخص أيضًا للوصالت الساتلية الواصلة بني حمطات برية واقعة يف 554.5 47-43,5  
GHzو GHzو 71-66 GHzو 100-95 GHzو 130-123 GHzو 200-191,8 إطار اخلدمة املتنقلة  حني تشغل هذه الوصالت يف 265-252

    (WRC-2000)خدمة املالحة الراديوية الساتلية. الساتلية أو
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GHz 51,4-47,5 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
47,9-47,5 

 ثابتة
 ثابتة ساتلية
 552.5  فضاء)-(أرض
516B.5  554A.5أرض)  -(فضاء
 متنقلة

47,9-47,5 
ثابتة 
552.5  فضاء)-(أرض ثابتة ساتلية 
متنقلة 

 ثابتة 48,2-47,9
552.5  فضاء)-(أرض ثابتة ساتلية 
 متنقلة 
 552A.5

48,54-48,2 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
  552.5  فضاء)-(أرض
   516B.5أرض)  -(فضاء

554A.5  555B.5
 متنقلة

50,2-48,2 
 ثابتة 
 516B.5  338A.5  552.5فضاء)  -(أرضة ساتلية ثابت 
متنقلة 

49,44-48,54 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
552.5  فضاء)-(أرض
 متنقلة

555.5  340.5  149.5
50,2-49,44 

 ثابتة
 ثابتة ساتلية

 338A.5  552.5فضاء)  -(أرض
  516B.5أرض)  -(فضاء

554A.5  555B.5 
متنقلة

 
 
 
 

 
 149.5  340.5  555.5

 (منفعلة) استكشاف األرض الساتلية 50,4-50,2
(منفعلة) أبحاث فضائية 
 340.5

ثابتة 51,4-50,4
338A.5فضاء)-(أرض ثابتة ساتلية 
متنقلة 
فضاء)-متنقلة ساتلية (أرض 

554A.5  أرض) للنطاقات -(فضاء الساتليةيقتصر استعمال اخلدمة الثابتةGHz GHzو 47,9-47,5 GHzو 48,54-48,2 50,2-49,44 
 (WRC-03)على السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض.

GHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 555.5      (WRC-2000)الراديوي على أساس أويل. الفلكأيضاً خلدمة  49,04-48,94
555A.5 (SUP - WRC-03)  
555B.5   النطاق  كثافة تدفق القدرة يفإنGHz 49,04-48,94 لثابتة اخلدمة ا ها أي حمطة فضائية مستقرة بالنسبة إىل األرض يفاليت تنتج

أي نطاق  يف W/mdB)2(−151,8جيب أال تتجاوز  GHz 50,2-49,44و GHz 48,54-48,2النطاقني  أرض) تعمل يف-الساتلية (فضاء
     (WRC-03)موقع أي حمطة علم فلك راديوي. يف kHz 500 يبلغ
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GHz 55,78-51,4 
 الخدمات التوزيع على

3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 338A.5ثابتة 52,6-51,4
 متنقلة 
 556.5 547.5

(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية 54,25-52,6
(منفعلة) أبحاث فضائية 
 556.5 340.5

(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية 55,78-54,25
556A.5  بين السواتل 
فعلة)(من أبحاث فضائية 
 556B.5

GHzالنطاقات  إجراء أرصاد الفلك الراديوي يف ميكن 556.5 GHzو 54,25-51,4 GHzو 59-58,2 مبوجب ترتيبات  65-64
(WRC-2000)وطنية.

556A.5  إن استعمال اخلدمة ما بني السواتل للنطاقاتGHz GHzو 56,9-54,25 GHzو 58,2-57 يقتصر على السواتل املستقرة  59,3-59
، MHz)2dB(W/m 100/ 147-اخلدمة ما بني السواتل القيمة  بالنسبة إىل األرض. وجيب أال تتجاوز كثافة تدفق القدرة الناجتة عن إرساالت حمطة يف

kmمجيع الظروف ومجيع طرائق التشكيل، وفيما يتعلق بأي ارتفاع ابتداءً من  بشأن مصدر تداخالت واحد وجلميع زوايا الوصول، ويف kmإىل  0 1 000 
     (WRC-97)فوق سطح األرض.

556B.5 يوزع النطاق   :توزيع إضايفGHz للخدمة املتنقلة على أساس أويل لالستعماالت منخفضة الكثافة  أيضاً  55,78-54,25
    (WRC-97)اليابان. يف
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 RR5-137الرتددات -IIالفصـل

GHz 66-55,78 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية 56,9-55,78

557A.5ثابتة   
556A.5  بين السواتل 
558.5  متنقلة 
(منفعلة) أبحاث فضائية 
 557.5 547.5

(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية 57-56,9
ثابتة 
558A.5  بين السواتل 
558.5  متنقلة 
(منفعلة) أبحاث فضائية 
 557.5 547.5

(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية 58,2-57
ثابتة 
556A.5  بين السواتل 
558.5متنقلة  
(منفعلة) أبحاث فضائية 
 557.5 547.5

(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية 59-58,2
ثابتة 
متنقلة 
(منفعلة) أبحاث فضائية 
 556.5 547.5

(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية 59,3-59
ةثابت 
556A.5  بين السواتل 
558.5  متنقلة 
559.5 تحديد راديوي للموقع 
(منفعلة) أبحاث فضائية 

ثابتة 64-59,3
بين السواتل 
558.5  متنقلة 
559.5  تحديد راديوي للموقع 
 138.5

ثابتة 65-64
بين السواتل 
باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة 
 556.5 547.5

كشاف األرض الساتليةاست 66-65
ثابتة 
بين السواتل 
باستثناء املتنقلة للطريان متنقلة 
أبحاث فضائية 
 547.5
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RR5-138 الفصـلII- الرتددات

 (WRC-97)اليابان. يف أيضاً خلدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس أويل GHz 58,2-55,78يوزع النطاق   :توزيع إضايف 557.5

557A.5 القيمة  اليت يقدمها مرسل إىل هوائي حمطة تابعة للخدمة الثابتة أال تتجاوز جيب على الكثافة العظمى للقدرةdB(W/MHz) 26− ،
GHz النطاق من أجل محاية احملطات التابعة خلدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) يف 56,26-55,78.(WRC-2000)    

GHzات النطاق جيوز حملطات اخلدمة املتنقلة للطريان أن تعمل يف 558.5 GHzو 58,2-55,78 GHzو 64-59 71-66 
GHzو GHzو 123-122,25 GHzو 134-130 GHzو 174,8-167 بني السواتل (انظر  ، شريطة أال تسبب تداخًال ضاراً للخدمة ما200-191,8

     (WRC-2000)).43.5 الرقم

558A.5  إن استعمال األنظمة ما بني السواتل للنطاقGHz لوصالت بني السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض يقتصر على ا 57-56,9
مدارات مرتفعة بالنسبة إىل األرض عندما تكون هذه اإلرساالت موجهة حنو سواتل  إرساالت السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف وعلى
 كثافة تدفق القدرة   األرض، جيب أال تتجاوزمدارات منخفضة بالنسبة إىل األرض. وفيما يتعلق بوصالت بني سواتل مستقرة بالنسبة إىل يف

 مجيع الظروف ومجيع طرائق التشكيل، وفيما يتعلق ، بشأن مصدر تداخالت واحد وجلميع زوايا الوصول، ويفMHz)2dB(W/m 100/ 147- القيمة
kmإىل  km 0بأي ارتفاع ابتداًء من  1  (WRC-97)فوق سطح األرض. 000

GHzالنطاق  مولة جواً التابعة خلدمة التحديد الراديوي للموقع يفتشغل الرادارات احمل 559.5 تسبب تداخالً ضاراً للخدمة  ، شريطة أال64-59
    (WRC-2000)).43.5ما بني السواتل (انظر الرقم 
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 RR5-139الرتددات -IIالفصـل

GHz 81-66 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
بين السواتل71-66

553.5  558.5  نقلةمت
متنقلة ساتلية
مالحة راديوية

مالحة راديوية ساتلية
554.5

ثابتة74-71
أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية

متنقلة
أرض)-(فضاءمتنقلة ساتلية 

 ثابتة76-74
أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية

 متنقلة
 إذاعية 
إذاعية ساتلية 

 أرض)-أحباث فضائية (فضاء
 561.5

 فلك راديوي77,5-76
 تحديد راديوي للموقع 
هواة 

هواة ساتلية
 أرض)-أحباث فضائية (فضاء

 149.5
هواة 78-77,5

 559B.5  تحديد راديوي للموقع
هواة ساتلية
 فلك راديوي

 أرض)-أحباث فضائية (فضاء 
 149.5 

تحديد راديوي للموقع79-78
هواة

هواة ساتلية
 فلك راديوي

أرض)-ائية (فضاءأحباث فض 
560.5  149.5

 فلك راديوي 81-79
 تحديد راديوي للموقع 
هواة 

هواة ساتلية
 أرض)-أحباث فضائية (فضاء

 149.5 
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RR5-140 الفصـلII- الرتددات

559A.5 (SUP - WRC-07) 

559B.5 الرتدد يقتصر استخدام خدمة التحديد الراديوي للموقع لنطاقGHz  ت األرضية، مباعلى الرادارات قصرية املدى للتطبيقا 78-77,5
تنطبق أحكام  . الITU-R M.2057 أحدث نسخة من التوصية ذلك تطبيقات رادارات املركبات. وترد اخلصائص التقنية هلذه الرادارات يف يف

(WRC-15)      .10.4 الرقم

GHzالنطاق  تشغل الرادارات املوضوعة على منت حمطات فضائية يف 560.5 استكشاف األرض الساتلية خدمة  على أساس أويل يف 79-78
 وخدمة األحباث الفضائية.

GHzالنطاق  يف جيب على حمطات اخلدمات الثابتة واملتنقلة واإلذاعية 561.5  أال تسبب تداخالً ضاراً حملطات اخلدمة الثابتة الساتلية 76-74
   (WRC-2000)ختصيصات الرتدد للخدمة اإلذاعية الساتلية.حملطات اخلدمة اإلذاعية الساتلية العاملة طبقاً ملقررات املؤمتر املكلف بتخطيط  أو
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 RR5-141الرتددات -IIالفصـل

GHz 86-81 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
338A.5  ثابتة 84-81

فضاء)-(أرض ثابتة ساتلية 
متنقلة 
فضاء)-(أرض متنقلة ساتلية 
 فلك راديوي 
 أرض)-أحباث فضائية (فضاء 
 149.5  561A.5

 338A.5   ثابتة 86-84
561B.5  فضاء)-(أرضثابتة ساتلية  
متنقلة 
فلك راديوي 
 149.5

561A.5  يوزع النطاقGHz     (WRC-2000)أيضاً على خدميت اهلواة واهلواة الساتلية على أساس ثانوي. 81,5-81

561B.5  يقتصر استعمال النطاقMHz ة اإلذاعية اخلدم اليابان على وصالت التغذية يف فضاء) يف-ة (أرضللخدمة الثابتة الساتلي 86-84
    (WRC-2000)الساتلية اليت تستخدم مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض.
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RR5-142 الفصـلII- الرتددات

GHz 111,8-86 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية 92-86

فلك راديوي 
(منفعلة) أبحاث فضائية 
 340.5

 338A.5  ثابتة 94-92
 متنقلة 
فلك راديوي 
تحديد راديوي للموقع 
 149.5

(نشيطة) استكشاف األرض الساتلية 94,1-94
تحديد راديوي للموقع 
 (نشيطة) أبحاث فضائية 
فلك راديوي 
 562.5  562A.5

ثابتة 95-94,1
متنقلة 
فلك راديوي 
 تحديد راديوي للموقع 
 149.5

 ثابتة 100-95
متنقلة  
 فلك راديوي 
تحديد راديوي للموقع 
مالحة راديوية 
مالحة راديوية ساتلية 
 554.5 149.5

(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية 102-100
فلك راديوي 
(منفعلة) أبحاث فضائية 
 341.5 340.5

ثابتة 105-102
 متنقلة 
اديويفلك ر  
 341.5 149.5

 ثابتة 109,5-105
 متنقلة 
فلك راديوي 
562B.5(منفعلة)   أبحاث فضائية 
 341.5 149.5

(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية 111,8-109,5
فلك راديوي 
(منفعلة) أبحاث فضائية 
 341.5 340.5
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 RR5-143الرتددات -IIالفصـل

GHzإن استعمال النطاق  562.5 الساتلية (النشيطة) واألحباث الفضائية (النشيطة) يقتصر على  خلدميت استكشاف األرض 94,1-94
     (WRC-97)رادارات الُسُحب احملمولة على مركبات فضائية.

562A.5 النطاقني  حيتمل إلرساالت احملطات الفضائية التابعة خلدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) العاملة يفGHz 94,1-94 
GHzو الفلك الراديوي، فعلى  خدمة الفلك الراديوي، أن تلحق الضرر ببعض أجهزة االستقبال يف و احلزمة الرئيسية هلوائي يفواملوجهة حن 134-130

الوكاالت الفضائية اليت تشغل أجهزة اإلرسال وحمطات الفلك الراديوي املعنية أن ختطط معًا أعمال تشغيلها لكي تتجنب حصول ذلك قدر 
    (WRC-2000)اإلمكان.

562B.5 النطاقات  إن استعمال هذا التوزيع يفGHz GHzو 109,5-105 GHzو 114,25-111,8 GHzو 158,5-155,5 مقصور  226-217
    (WRC-2000)على املهمات الفضائية خلدمة الفلك الراديوي.
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RR5-144 الفصـلII- الرتددات

GHz 119,98-111,8 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
 ثابتة 114,25-111,8

متنقلة 
فلك راديوي 
562B.5  (منفعلة) أبحاث فضائية 
 341.5 149.5

(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية 116-114,25
فلك راديوي 
(منفعلة) أبحاث فضائية 
 341.5 340.5

(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية 119,98-116
562C.5  بين السواتل 
منفعلة)( أبحاث فضائية 
 341.5

562C.5  يقتصر استعمال اخلدمة ما بني السواتل للنطاقGHz مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل  على السواتل املوجودة يف 122,25-116
يع طرائق جلممجيع الظروف و  األرض. وجيب على كثافة تدفق القدرة الناجتة عن مصدر تداخل وحيد من حمطة تابعة للخدمة ما بني السواتل، يف

kmو 0التشكيل، عند مجيع االرتفاعات احملصورة بني  1 فوق سطح األرض وجبوار مجيع املواقع املدارية للسواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت  000
WRC)-(2000    من أجل مجيع زوايا الوصول. W/m)148MHz))·2dB–تشغلها حماسيس منفعلة، أال تتجاوز القيمة 
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 RR5-145الرتددات -IIالفصـل

GHz 151,5-119,98 
 التوزيع على الخدمات

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية 122,25-119,98

562C.5  بين السواتل 
(منفعلة) أبحاث فضائية 
 341.5  138.5 

ثابتة 123-122,25
بين السواتل 
558.5  متنقلة 
هواة 
 138.5

أرض)-(فضاءلية ثابتة سات 130-123
 أرض)-(فضاءمتنقلة ساتلية  
مالحة راديوية 
مالحة راديوية ساتلية 
 562D.5  فلك راديوي 
 554.5 149.5

562E.5  (نشيطة)استكشاف األرض الساتلية 134-130
 ثابتة 
 بين السواتل 
 558.5  متنقلة 
 فلك راديوي 
 149.5  562A.5

هواة 136-134
 هواة ساتلية 
ك راديويفل 

فلك راديوي 141-136
 تحديد راديوي للموقع 
 هواة 
 هواة ساتلية 
 149.5

ثابتة 148,5-141
 متنقلة 
 فلك راديوي 
 تحديد راديوي للموقع 
 149.5

(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية 151,5-148,5
 فلك راديوي 
 (منفعلة) أبحاث فضائية 
 340.5

562D.5 الرتدد طاقات توزع ن  :توزيع إضايفGHz GHzو 130-128 GHzو 171,6-171 GHzو 172,8-172,2 مجهورية   يف 174-173,3
هذه  دد املشار إليها يفنطاقات الرت  مجهورية كوريا العاملة يف . وجيب على حمطات الفلك الراديوي يفكوريا أيضاً خلدمة الفلك الراديوي على أساس أويل

      (WRC-15).تقيد استعماهلا وتطورها بلدان أخرى وفقاً للوائح الراديو وأال دمات العاملة يفتطالب باحلماية من اخل احلاشية أال

562E.5  يقتصر التوزيع خلدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) على النطاقGHz 134-133,5.(WRC-2000)     
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RR5-146 الفصـلII- الرتددات

GHz 158,5-151,5 
 التوزيع على الخدمات

 3 اإلقليم 2اإلقليم  1اإلقليم 
 ثابتة 155,5-151,5

 متنقلة 
 فلك راديوي 
 تحديد راديوي للموقع 
 149.5

(منفعلة)استكشاف األرض الساتلية 158,5-155,5
 ثابتة 
 متنقلة 
 فلك راديوي 
562B.5(منفعلة)  أبحاث فضائية  
 149.5  562F.5  562G.5

562F.5 النطاق  ة) واألحباث الفضائية (املنفعلة) يفإن التوزيع على خدميت استكشاف األرض الساتلية (املنفعلGHz ينتهي  158,5-155,5
(WRC-2000).2018يناير  1 مفعوله يف

562G.5 النطاق  يف إن التوزيع على اخلدمتني الثابتة واملتنقلةGHz     (WRC-2000).2018يناير  1 يف يبدأ مفعوله 158,5-155,5
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 RR5-147الرتددات -IIالفصـل

GHz 200-158,5 
 زيع على الخدماتالتو 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
 ثابتة 164-158,5

 أرض)-(فضاءثابتة ساتلية  
 متنقلة 
أرض)-(فضاءمتنقلة ساتلية  

 (منفعلة)استكشاف األرض الساتلية  167-164
 فلك راديوي 
 (منفعلة) أبحاث فضائية 
 340.5

 ثابتة 174,5-167
 أرض)-(فضاءثابتة ساتلية  
 واتلبين الس 
 558.5  متنقلة 
 149.5  562D.5

 ثابتة 174,8-174,5
 بين السواتل 
558.5 متنقلة  

 (منفعلة)استكشاف األرض الساتلية  182-174,8
 562H.5  بين السواتل 
(منفعلة) أبحاث فضائية 

 (منفعلة)استكشاف األرض الساتلية  185-182
 فلك راديوي  
 (منفعلة)  أبحاث فضائية 
 340.5    

 (منفعلة)استكشاف األرض الساتلية  190-185
 562H.5  بين السواتل 
(منفعلة)أبحاث فضائية  

 (منفعلة)استكشاف األرض الساتلية  191,8-190
 (منفعلة)أبحاث فضائية  
 340.5

 ثابتة 200-191,8
 بين السواتل 
 558.5  متنقلة 
 متنقلة ساتلية 
 مالحة راديوية 
 مالحة راديوية ساتلية 
 149.5  341.5  554.5

562H.5  يقتصر استعمال اخلدمة ما بني السواتل للنطاقنيGHz GHzو 182-174,8 مدار السواتل  على السواتل املوجودة يف 190-185
مجيع الظروف  يف املستقرة بالنسبة إىل األرض. وجيب على كثافة تدفق القدرة الناجتة عن مصدر تداخل وحيد من حمطة تابعة للخدمة ما بني السواتل،

kmو  0وجلميع طرائق التشكيل، عند مجيع االرتفاعات احملصورة بني  1 فوق سطح األرض، وجبوار مجيع املواقع املدارية للسواتل املستقرة بالنسبة  000
 RC(W-(2000    من أجل مجيع زوايا الوصول. W/m)144MHz))·2dB-إىل األرض اليت تشغلها حماسيس منفعلة، أال تتجاوز القيمة 

563.5 (SUP - WRC-03)  
563A.5  إن احملاسيس املنفعلة املقامة على سطح األرض للقيام بقياسات جوية تستعمل النطاقاتGHz GHzو 209-200 238-235 

GHzو GHzو 252-250      (WRC-2000)ملراقبة مكونات اجلو األرضي. 275-265
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RR5-148 الفصـلII- الرتددات

GHz 248-200 
 التوزيع على الخدمات

3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
 (منفعلة)استكشاف األرض الساتلية  209-200

 فلك راديوي 
 (منفعلة)أبحاث فضائية  
 340.5  341.5  563A.5

 ثابتة 217-209
 فضاء)-(أرضثابتة ساتلية  
 متنقلة 
 فلك راديوي 
 149.5  341.5

 ثابتة 226-217
 فضاء)-(أرضثابتة ساتلية  
 متنقلة 
 فلك راديوي 
 562B.5  (منفعلة)بحاث فضائية أ 
 149.5  341.5 

 (منفعلة)استكشاف األرض الساتلية  231,5-226
 فلك راديوي 
 (منفعلة)أبحاث فضائية  
 340.5

 ثابتة 232-231,5
 متنقلة 
 حتديد راديوي للموقع 

 ثابتة 235-232
 أرض)-(فضاءثابتة ساتلية  
 متنقلة 
 حتديد راديوي للموقع 

 (منفعلة)استكشاف األرض الساتلية  238-235
 أرض)-(فضاءثابتة ساتلية  
 (منفعلة)أبحاث فضائية  
 563A.5  563B.5

 ثابتة 240-238
 أرض)-(فضاءثابتة ساتلية  
 متنقلة 
 تحديد راديوي للموقع 
 مالحة راديوية 
 مالحة راديوية ساتلية 

 ثابتة 241-240
 متنقلة 
 تحديد راديوي للموقع 

 لك راديويف 248-241
 تحديد راديوي للموقع 
 هواة 
 هواة ساتلية 
 138.5  149.5

563B.5  يوزع النطاقGHz أيضًا على خدمة استكشاف األرض الساتلية (نشيطة) وعلى خدمة األحباث الفضائية (نشيطة)  238-237,9
    (WRC-2000)الفضاء لرصد السحب. فقط للرادارات احملمولة يف
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 RR5-149الرتددات -IIالفصـل

GHz 3 000-248 
 لتوزيع على الخدماتا

3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

 هواة 250-248
 هواة ساتلية 
 فلك راديوي 
 149.5

 (منفعلة)استكشاف األرض الساتلية  252-250
 فلك راديوي 
 (منفعلة)أبحاث فضائية  
 340.5  563A.5 

 ثابتة 265-252
 متنقلة 
 فضاء)-(أرضمتنقلة ساتلية  
 فلك راديوي 
 اديويةمالحة ر  
 مالحة راديوية ساتلية 
 149.5  554.5 

 ثابتة 275-265
 فضاء)-(أرض ثابتة ساتلية 
 متنقلة 
 فلك راديوي 
 149.5  563A.5 

 565.5(غري موزع)   000-275 1
564.5 (SUP - WRC-2000)  
GHzاملدى  يف نطاقات الرتدد التالية حتدد 565.5 1  املنفعلة: اخلدمات يقاتتطب ألغراض اإلدارات الستعمال 000-275

GHzخدمة الفلك الراديوي:  -   GHzو 323-275 GHzو 371-327 GHzو 424-388 GHzو 442-426 510-453 
GHzو GHzو 711-623 GHzو 909-795  ؛945-926

GHzخدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) وخدمة األحباث الفضائية (املنفعلة):  -   GHzو 286-275 306-296 
GHzو GHzو 356-313 GHzو 365-361 GHzو 392-369 GHzو 399-397 GHzو 411-409 434-416 
GHzو GHzو 467-439 GHzو 502-477 GHzو 527-523 GHzو 581-538 GHzو 630-611 654-634 
GHzو GHzو 692-657 GHzو 718-713 GHzو 733-729 GHzو 754-750 GHzو 776-771 846-823 
GHzو GHzو 854-850 GHzو 862-857 GHzو 882-866 GHzو 928-905 GHzو 956-951 973-968 
GHzو 990-985. 

GHzوال حيول استعمال املدى   1 طة. يمن جانب اخلدمات املنفعلة دون استعمال هذا املدى من جانب اخلدمات النش 000-275
GHzاملدى  يف إتاحة الرتددات يف اليت ترغبوحتث اإلدارات  1 على اختاذ كل التدابري املمكنة عملياً طة يات اخلدمات النشألغراض تطبيق 000-275

GHzاملدى الرتددي  يف نطاقات الرتددحلماية هذه اخلدمات املنفعلة من التداخالت الضارة، إىل حني وضع جدول توزيعات  1 املذكور  000-275
 أعاله.

GHzاملدى  ت يفوجيوز للخدمات النشيطة واملنفعلة على السواء أن تستخدم مجيع الرتددا  3 000-1 000.(WRC-12)    
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 RR6-1الرتددات -IIالفصـل

 6املـادة 

 اتفاقات خاصة

 إطار األحكام املتعلقة بالرتتيبات اخلاصة الواردة يف أكثر من الدول األعضاء، أو تستطيع دولتان 1البند  1.6
 ذه البلدان.ملعنية هلالدستور، عقد اتفاقات خاصة تتعلق بالتوزيع الفرعي لنطاقات الرتددات فيما بني اخلدمات ا يف

 إطار األحكام املتعلقة بالرتتيبات اخلاصة الواردة يف أكثر من الدول األعضاء، أو تستطيع دولتان 2البند  2.6
الدستور، عقد اتفاقات خاصة، على أساس النتائج اليت يسفر عنها مؤمتر تدعى إليه مجيع الدول األعضاء املعنية، من أجل  يف

عدة خدمات حمددة، ضمن نطاقات الرتددات املوزعة على هذه  يف أو خدمة واحدة يف ا اليت تشاركختصيص ترددات حملطا
kHz، سواء كانت هذه الرتددات حتت 5اخلدمات وفقاً للمادة  5 kHz، أم فوق 060 27  احلدين. ، ولكن ليس بني هذين500

ر، أن تعقد اتفاقات الدستو  يف رتتيبات اخلاصة الواردةإطار األحكام املتعلقة بال يف تستطيع الدول األعضاء، 3البند  3.6
ا اليت تشارك خدمة  يف خاصة، على أساس عاملي، وإثر مؤمتر ُتدعى إليه مجيع الدول األعضاء، من أجل ختصيص ترددات حملطا

 .5 مادةلل حمددة، شريطة أن تتم هذه التخصيصات ضمن حدود نطاقات الرتددات املوزعة هلذه اخلدمة حصراً وفقاً 

، أية خمالفة ألحكام 3.6إىل  1.6األرقام من  يف ال تتضمن إمكانية عقد االتفاقات اخلاصة، احملددة 4البند  4.6
 اللوائح. هذه

دف عقد اتفاقات خاصة، كما يتم  5البند  5.6 يتم إعالم األمني العام مسبقاً باجتماع كل مؤمتر يدعى إىل االنعقاد 
 قات، وهو يعلم الدول األعضاء بوجود مثل هذه االتفاقات.إعالمه بشروط هذه االتفا

إعداد  يف جتوز دعوة مدير مكتب االتصاالت الراديوية ورئيس جلنة لوائح الراديو، إىل إيفاد ممثلني للمشاركة 6البند  6.6
 احلاالت. أكثر يف هاأعمال املؤمترات بصفة استشارية، فمن املسلم به أن مثل هذه املشاركة مرغوب في ويف اتفاقات خاصة

، بتنسيق 2.6أكثر من الدول األعضاء، باإلضافة إىل ما ميكن اختاذه مبوجب الرقم  أو إذا قامت دولتان 7البند  7.6
، يكون على هاتني 5املادة  يف نطاقات الرتددات املقصودة يف استخدام ترددات حمددة قبل التبليغ عن ختصيصات الرتدد اليت تقابلها

 هذه الدول) إعالم املكتب بذلك عند اللزوم.الدولتني (
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 IIIل ـالفص

 تنسيق تخصيصات التردد والتبليغ عنها وتسجيلها، 
 الخطط في والتعديالت المدخلة





 RR7-1اخلطط خلة يفتنسيق ختصيصات الرتدد والتبليغ عنها وتسجيلها، والتعديالت املد -IIIالفصـل

 7 ملـادةا

 تطبيق اإلجراءات

ت الهذا الفصل تطبقها اإلدارات وجلنة لوائح الراديو (اللجنة) ومكتب االتصا يف إن اإلجراءات اليت ترد  1.7
 الراديوية (املكتب) لألغراض التالية:

 احلصول على موافقة هذه اإلدارات كلما كان ذلك شرطًا حمدداً  أو إجراء التنسيق مع إدارات أخرى أ )  2.7
 )؛9أكثر من أحكام هذه اللوائح (انظر املادة  أو حكم يف

 غري مستعمل.  3.7

 ).11ادة السجل األساسي (انظر امل يف وتسجيلهاتبليغ املكتب بتخصيصات الرتدد بغية تفحصها  ب) 4.7

4A.7  قرار  يف وأ هذه اللوائح يف حكم تنظيمي سار يف يقوم املكتب بتطبيق ما يلي ما مل يرد خالف ذلك
 :11 أو 9يتعلق بتطبيق أحكام املادتني 

اريخ ت يف حكام السارية، حسب االقتضاء، يقوم املكتب بتطبيق األ36.9الرقم  أو 35.9عند تطبيق أحكام الرقم  -
 ؛34.9استالم املعلومات املقدمة مبوجب الرقم 

لة املقدمة تاريخ استالم بطاقة التبليغ الكام يف ، يقوم املكتب بتطبيق األحكام السارية31.11عند تطبيق أحكام الرقم  -
 ؛15.11مبوجب الرقم 

مة تاريخ استالم املعلومات الكاملة املقد يف سارية، يقوم املكتب بتطبيق األحكام ال32.11عند تطبيق أحكام الرقم  -
 ، حيثما11 تاريخ استالم التبليغ مبوجب املادة يف حالة وجود شكل جديد من التنسيق ويف .34.9مبوجب الرقم 

تاريخ استالم  يف مرحلة التنسيق، يقوم املكتب بتطبيق أشكال التنسيق السارية يف يكون هذا الشكل موجوداً  ال
 ؛11مبوجب املادة  4التذييل  يف الكاملة املقصودة البيانات

 9 ادةتاريخ استالم معطيات التنسيق الكاملة مبوجب امل يف متطلبات للتنسيق أو يف حالة وجود شكل للتنسيق -
ة مبوجب تاريخ استالم معطيات التبليغ الكامل يف هذه املتطلبات للتنسيق موجودة أو يكون هذا الشكل ال حيثما
ذه األشكال للتنسيق يف يأخذ املكتب ال ،11املادة        (WRC-03)ذه املتطلبات للتنسيق. أو اعتباره 

 تطبيق أي جزء من اإلجراءات اليت ترد يف مساعدة املكتب أو جيوز ألي إدارة أن تطلب مساعدة اللجنة  5.7
 ).14و 13هذا الفصل (انظر املادتني  يف

5A.7  إذا كان التنسيق الزماً،9يصات الرتدد قبل بدء إجراء التنسيق مبوجب املادة عندما يبدأ العمل بأحد ختص ، 
وية ما.يعين بأي حال من األحوال التمتع بأول ال قبل التبليغ إذا كان التنسيق غري الزم، فإن التشغيل قبل تطبيق اإلجراء أو

  

- 191 -



RR7-2 الفصـلIII- اخلطط تنسيق ختصيصات الرتدد والتبليغ عنها وتسجيلها، والتعديالت املدخلة يف

 بلد حيتاج مساعدة خاصة، يقوم املكتب،عندما تطلب إدارة ما املساعدة، وخاصة إذا كانت هذه اإلدارة ل  6.7
ائل املتاحة هلما هذا الفصل باستعمال الوس يف اللجنة عندما يستدعي األمر، بتقدمي املساعدة املطلوبة لتطبيق اإلجراءات الواردة أو

 واملناسبة للظروف.

لقواعد اللوائح، على اجيب أن توافق اللجنة، وفقًا لألحكام املناسبة من الدستور واالتفاقية ومن هذه   7.7
 ).13من املادة  IIIاإلجرائية اليت يتعني على املكتب تطبيقها (انظر القسم 

بشأن حالة من حاالت التداخالت الضارة باستثناء  15من املادة  VIعندما تطبق اإلدارات أحكام القسم   8.7
من  أحكام هذا الفصل، جيب عليها أن تبدي أكرب قدراحلاالت اليت يتعني فيها على اإلدارات إزالة التداخالت الضارة مبوجب 

حسن النية واالستعداد للتعاون آخذة باحلسبان مجيع العوامل التقنية والتشغيلية ذات الصلة.
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 RR8-1اخلطط خلة يفتنسيق ختصيصات الرتدد والتبليغ عنها وتسجيلها، والتعديالت املد -IIIالفصـل

 8 ادةـامل

 الوضع الذي تتمتع به تخصيصات التردد
 السجل األساسي الدولي للترددات في المسجلة

ا 1واجبات الدولية لإلدارات فيما يتعلق بتخصيصات الرتددإن احلقوق وال  1.8 بإدارات أخرى  أو اخلاصة 
اإلدارات خبطة  من التزام هذه أو السجل األساسي الدويل للرتددات (السجل األساسي) يف تستمد مما يتم تسجيله من ختصيصات

 ذات صلة. ختصيص ترددات أو وألحكام أي خطة تعيني معينة عندما يلزم األمر. غري أن هذه احلقوق ختضع ألحكام هذه اللوائح

 غري مستعمل.  2.8

ا وذلك عندما تكون مسجلة  3.8 ألساسي مع السجل ا يف تتمتع ختصيصات الرتدد حبق االعرتاف الدويل 
سبان تأخذ باحل. ويعين هذا احلق ملثل هذه التخصيصات أن اإلدارات األخرى يتعني عليها أن 31.11نتيجة مؤاتية مبوجب الرقم 

ا هي وذلك الجتناب حدوث تداخالت ضارة. إضافة إىل ذلك، فإن ختصيصات  هذه التخصيصات عند اإلعداد لتخصيصا
ا استناداً إىل تطبيق اإلجراءات املتعلقة  أو نطاقات تردد ختضع للتنسيق يف الرتدد  ذا التنسيقخلطة ما جيب حتديد الوضع اخلاص 
ذه اخل أو  طة.املرتبطة 

يع نطاقات يكون هذا التخصيص متوافقاً مع جدول توز  ال يعترب ختصيص الرتدد ختصيصاً غري مطابق عندما  4.8
من هذه اللوائح. وسوف يتم تسجيل هذا التخصيص لغرض اإلعالم فقط عندما تؤكد اإلدارة  2مع األحكام األخرى أو الرتدد

 ).5.8(انظر أيضاً الرقم  4.4الرقم  املبلغة أن تشغيل هذا التخصيص سيتم وفقاً ألحكام

تداخل ضار الستقبال أية حمطة يتم  يف فعالً  31.11إذا تسبب استعمال ختصيص تردد غري مطابق للرقم   5.8
، فإن احملطة اليت تستعمل التخصيص غري املطابق عليها أن تقوم فورًا مبا يلزم إلزالة التداخل 31.11تشغيلها وفقًا ألحكام الرقم 

 ر وذلك فور استالمها ما يفيد بوقوع هذا التداخل.الضا

 

 
                                                      

ختصيص مسجل من  إىل تعديل أو هذا الفصل، على أنه يشري إىل ختصيص تردد جديد يف يفسر تعبري "ختصيص الرتدد" أينما ورد 1.1.8 1
رض، فال بد أن تصاحبه ألغري مستقرة بالنسبة إىل ا أو السجل األساسي. إضافة إىل ذلك، عندما يتعلق هذا التعبري مبحطة فضائية مستقرة يف قبل

 . وعندما يتعلق هذا التعبري من ناحية ثانية، مبحطة أرضية مصاحبة حملطة فضائية مستقرة4بالتذييل  2من امللحق  A.4األحكام املناسبة من الفقرة 
    (WRC-12).4 تذييلبال 2ج من امللحق A.4.بد أن تصاحبه األحكام املناسبة من الفقرة  غري مستقرة بالنسبة إىل األرض، فال أو

.ئيةقواعد اإلجراال يف سيتم حتديد هذه "األحكام األخرى" وإدراجها 1.4.8  2
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 RR9-1اخلطط تنسيق ختصيصات الرتدد والتبليغ عنها وتسجيلها، والتعديالت املدخلة يف -IIIالفصـل

 9املـادة 
 اإلجراءات الواجب تطبيقها لتحقيق التنسيق مع اإلدارات األخرى 

 WRC)-15( 9، 8، 7 ،6 ،5، 4، 3، 2، 1أو الحصول على موافقة هذه اإلدارات
 النشر المسبق للمعلومات الخاصة   -  Iالقسم 

 األنظمة الساتلية أو بالشبكات الساتلية

 اعتبارات عامـة
تنوب عن جمموعة من اإلدارات املعينة بأمسائها، قبل املبادرة باختاذ أي  10جيب على اإلدارة أو أي إدارة  1.9

 وصفهلوارد اغري اخلاضعة إلجراء التنسيق  بشأن ختصيصات الرتددات لشبكة ساتلية أو نظام ساتلي 11 إجراء مبوجب املادة

                                                      
1  1.9.A  30انظر التذييلB خدمة اتصاالت راديوية فضائية تستعمل نطاقات تردد  يف أيضًا بشأن تطبيق أحكام هذه املادة على حمطات

تشملها خطة التعيني للخدمة الثابتة الساتلية.
2 2.9.A .ميكن تطبيق هذه اإلجراءات على احملطات املوجودة على منت مركبات إطالق السواتل
3 3.9.A  30و 30انظر التذييلنيA:حسب احلالة، بغية ،

GHzنطاقات الرتدد  بشأن اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف 30خطيت التذييل  تنسيق التعديالت املقرتحة يف أ )   12,2-11,7 
GHz) و3قليم اإل (يف GHz) و1(يف اإلقليم  12,5-11,7  املعدلة املقرتح إدخاهلا أو تنسيق التخصيصات اجلديدة أو )،2(يف اإلقليم  12,7-12,2
 خدمات أخرى موزعة عليها هذه النطاقات؛ يف أو اخلدمة نفسها يف ، مع ختصيصات الرتدد املوجودة3و 1قائمة االستخدامات اإلضافية لإلقليمني  يف

اإلقليم  يف أعاله، أ)الفقرة يف خدمات أخرى موزعة عليها نطاقات الرتدد املذكورة يف تنسيق ختصيصات الرتدد املوجودة ب)  
GHzنطاقات الرتدد  يف إقليم آخر، مع ختصيصات اخلدمة اإلذاعية الساتلية املوجودة يف أو نفسه GHz) و3(يف اإلقليم  12,2-11,7 12,5-11,7 

 )؛2(يف اإلقليم  GHz 12,7-12,2 أو )1(يف اإلقليم 
نطاقات  اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف بشأن وصالت التغذية يف 30Aخطيت التذييل  تنسيق التعديالت املقرتحة يف ج ) 

GHz) و2(يف اإلقليم  GHz 17,8-17,3 الرتدد GHzو 14,8-14,5 املعدلة  أو تنسيق التخصيصات اجلديدة )، أو3و 1(يف اإلقليمني  18,1-17,3
خدمات أخرى موزعة عليها  يف اخلدمة نفسها أو ، مع ختصيصات الرتدد يف3و 1قائمة االستخدامات اإلضافية لإلقليمني  املقرتح إدخاهلا يف

 النطاقات؛ هذه
اإلقليم  يف أعاله، ج)الفقرة يف خدمات أخرى موزعة عليها نطاقات الرتدد املذكورة يف تنسيق ختصيصات الرتدد املوجودة د ) 

GHzنطاقات الرتدد  يف فضاء) املوجودة-إقليم آخر، مع ختصيصات اخلدمة الثابتة الساتلية (أرض يف أو نفسه ) 2(يف اإلقليم  17,8-17,3
GHzو GHzو 14,8-14,5  ).3و 1(يف اإلقليمني  18,1-17,3

اخلدمة  يف اتلية ووصالت التغذية التابعة هلذه اخلدمة العاملةأيضاً فيما يتعلق باخلدمة اإلذاعية الس *Rev.Orb 42)-(88وينطبق القرار  
.2اإلقليم  يف الثابتة الساتلية

 2012ولعام  (WRC-03) 2003املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  يف : متت مراجعة هذا القرارمالحظة من األمانة *  
(WRC-12) 2015 ولعام (WRC-15).

4 4.9.A 15 لقرارا أيضاً  ويطبق)-(Rev.WRC49 15 القرار أو)-(WRC552، مةواألنظ الساتلية بالشبكات يتعلق فيما ،االقتضاء حسب 
    (WRC-15).القرار هذا لتطبيق ختضع اليت الساتلية

5 5.9.A  2000انظر كذلك القرار)-(Rev.WRC51**.     2000)-(WRC

.WRC)-(15 2015 التصاالت الراديوية لعامألغى املؤمتر العاملي ل: مالحظة من األمانة **  
6 6.9.A  30و 30ال تنطبق أحكام التذييالتA 30وB ة الثابتة اخلدم على األنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف

    (WRC-2000)الساتلية.
7  6A.9.A 15األرض هو الساتل الذي يساوي ميل مداره مدار مستقر بالنسبة إىل  ألغراض هذه املادة، يعترب الساتل املوضوع يف 
    (WRC-03)أقل. أو
8 7.9.A  33-(03انظر أيضاً القرار (Rev.WRC***.    03)-(WRC

.WRC)-(15 2015 املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام يف : متت مراجعة هذا القرارمالحظة من األمانة ***  
9 8.9.A 22-21,4النطاق  يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف 3و 1بشأن الشبكات الساتلية لإلقليمني  فيما يتعلق بالتبليغاتGHz ي اليت تلب

WRC)-(WRC****    .12) 553-(12متطلبات خاصة، ينطبق القرار 

.C(WR-(15 2015 املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام يف : متت مراجعة هذا القرارمالحظة من األمانة ****  
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ة اإلعالمية النشر  ، أن ترسل إىل املكتب وصفًا عامًا للشبكة أو للنظام لغرض النشر املسبق يفأدناه 9 املادةمن  II سمالق يف
تزيد  ) بفرتة ال44.11 الدولية للرتددات، على أن ترسل ذلك قبل التاريخ املخطط لبدء تشغيل الشبكة أو النظام (انظر أيضاً الرقم

. 4 التذييل ل عن سنتني. واخلصائص الواجب تقدمي املعلومات عنها هلذا الغرض مدرجة يفتق عن سبع سنوات ويفضل أال
بعد مضي د استلمها قيعترب حينئذ أن املكتب ولكن الوقت نفسه،  التبليغ إىل املكتب يفبوميكن أيضاً إرسال املعلومات اخلاصة 

 WRC10)-(15       بق.ستة أشهر على األقل من تاريخ نشر املعلومات اخلاصة بالنشر املس

1A.9  ،أن ينشر، باستخدام اخلصائص 30.9إطار الرقم  املعلومات الكاملة يف عند استالم  جيب على املكتب ،
ولية اإلعالمية الد قسم خاص من نشرته للشبكة أو النظام من أجل النشر املسبق يفاألساسية لطلب التنسيق، وصفًا عامًا 

(WRC-15).4 التذييل صائص اليت يتعني نشرها هلذا الغرض يف. وترد اخل(BR IFIC) للرتددات

فور تيسر هذه التعديالت.  1.9 ترسل إىل املكتب أيضًا تعديالت املعلومات املبلغة وفقًا ألحكام الرقم  2.9
م ستعديل اجل أو األرض بالنسبة إىلاستعمال نطاق تردد إضايف أو تعديل املوقع املداري حملطة فضائية تستخدم مدار السواتل املستقرة  وإن

ن استعمال الوصالت بني ، فضالً عغري مستقر بالنسبة إىل األرض اً ساتلي اً مدار حملطة فضائية تستخدم رسال اإلتعديل اجتاه  املرجعي أو
ع إلجراء التنسيق مبوجب ضالسواتل حملطة فضائية مستقرة بالنسبة إىل األرض تتصل مبحطة فضائية غري مستقرة بالنسبة إىل األرض وال خت

(WRC-15).املسبق تطبيق إجراء النشريتطلب  9من املادة  II القسم

2A.9  علومات أي م إذا اتضح أن املعلومات غري كاملة، يطلب املكتب فورًا من اإلدارة املعنية أي توضيح يلزم أو
 تقدم. مل

2B.9   مهلة ثالثة  يف 11فإنه ينشرها 2.9و 1.9مبوجب الرقمني وعندما يستلم املكتب املعلومات الكاملة املرسلة
BR)قسم خاص من نشرته اإلعالمية الدولية للرتددات  يف أشهر IFIC) وعندما يكون املكتب غري قادر على االلتزام باملهلة .

 (WRC-2000)املذكورة أعاله فهو يعلم اإلدارات بذلك دورياً ويوضح أسباب ذلك.

2C.9 طة حملت معلومات التنسيق اليت تشمل استخدام نطاق تردد إضايف أو تعديل موقع مداري تتطلب تعديال
      1A.9.(WRC-15)الرقم  تطبيق اإلجراء املذكور يف فضائية تستخدم مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض

  
                                                      

موعة حبقه يف عندما تنوب إدارة، مبوجب هذا احلكم، عن جمموعة من اإلدارات املعينة بأمسائها، حيتفظ كل عضو 1.1.9 10 الرد  يف هذه ا
أنظمته. أو بشأن شبكاته

11 1.2B.9  لس رقم التكاليف ملعاجلة بطاقات التبليغ عن  املعدل، بشأن العمل باسرتداد 482إذا مل يتم استالم املدفوعات طبقاً ألحكام مقرر ا
ن الضروري م الشبكات الساتلية، يلغي املكتب النشر، بعد أن يعلم اإلدارة املعنية. وحييط املكتب مجيع اإلدارات علماً بذلك، ويوضح هلا أنه مل يعد

بل تاريخ تذكريًا إىل اإلدارة املبلغة شهرين على األقل قهذا النشر. ويرسل املكتب  يف أن يأخذ املكتب واإلدارات األخرى باحلسبان الشبكة احملددة
لس رقم      (WRC-07)يكن قد استلم أي مدفوعات حىت هذا التاريخ. املذكور أعاله، إن مل 482استحقاق الدفع وفقاً ملقرر ا
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 النشر المسبق للمعلومات الخاصة بالشبكات الساتلية  -  IAالقسم الفرعي 
 IIتخضع إلجراء التنسيق بموجب القسم  ال التي أو األنظمة الساتلية

، إذا رأت هذه 2B.9عندما تستلم إدارة ما النشرة األسبوعية اليت تتضمن معلومات نشرت مبوجب الرقم   3.9
ا ا ترسل إىل  طط هلا،املخ أو أنظمتها الساتلية القائمة أو اإلدارة أن تداخالت قد تكون غري مقبولة حيتمل أن حتدث لشبكا فإ

ا بشأن املخطط  وأ خصائص التداخالت املتوقع أن تتعرض هلا أنظمتها الساتلية القائمة اإلدارة اليت طلبت نشر املعلومات مالحظا
 تهلا على أن يتم ذلك ضمن مهلة أربعة أشهر تلي تاريخ إصدار النشرة األسبوعية املذكورة. وترسل أيضاً نسخة عن هذه املالحظا

كتب إذا طلب جهود مشرتكة حلل الصعوبات، مبساعدة امل يف إىل املكتب. وجيب بعد ذلك أن تسعى كلتا اإلدارتني إىل التعاون معاً 
ترسل مالحظات  ال ذلك أحد الطرفني، كما تتبادل اإلدارتان أي معلومات إضافية ذات صلة ميكن توفريها. ويفرتض أن اإلدارة اليت

ام الذي الشبكات) الساتلية املخطط هلا واليت تنتمي إىل النظ يوجد لديها اعرتاض أساسي على الشبكة (أو ال خالل املهلة املذكورة
 نشرت التفاصيل بشأنه.

عندما حتدث صعوبات، فإن اإلدارة املسؤولة عن الشبكة الساتلية املخطط هلا عليها أن تبحث مجيع   4.9
تابعة إلدارات الشبكات ال يف االعتبار التعديالت اليت ميكن أن حتدث يف أخذالوسائل املمكنة حلل هذه الصعوبات دون أن ت

أخرى. وإذا مل جتد اإلدارة املسؤولة مثل هذه الوسائل، فيجوز هلا أن تطلب من اإلدارات األخرى حبث مجيع الوسائل املمكنة لتفي 
ا. وعلى اإلدارات املعنية أن تبذل كل جهد ممكن حلل الصعوبات ا تعديالً يقبله مبتطلبا الطرفان. واإلدارة  عن طريق تعديل شبكا

ا تفاصيل عن الشبكات الساتلية املخطط هلا، مبوجب أحكام الرقم  ، يتعني عليها بعد مرور فرتة أربعة أشهر 2B.9اليت تنشر بشأ
ليغ للمكتب مبوجب دمي بطاقات التبحل الصعوبات. مث يرسل تقرير آخر إذا لزم األمر قبل تق يف أن تعلم املكتب بالتقدم احملرز

 .11املادة 

ومبوجز عن  3.9يزود املكتب مجيع اإلدارات بقائمة اإلدارات اليت أرسلت مالحظات مبوجب الرقم   5.9
 املالحظات اليت استلمها.

5A.9  القسم  يف إن اإلجراء املقصودIA دف إفادة مجيع اإلدارات بالتطور  يف يؤخذ  تااالعتبار بشكل رئيسي 
 جمال استعمال االتصاالت الراديوية الفضائية. يف

 *)IB       15)-WRC - SUPالقسم الفرعي 

5B.9 (SUP - WRC-15) 

5C.9 (SUP - WRC-15)  

5D.9 (SUP - WRC-15)  

  
                                                      

*1.5B.9 15)-WRC–SUP( 
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 13 ،12إجراء التنسيق  -  IIالقسم 

 متطلبات التنسيق وطلباته  -  IIAالقسم الفرعي 

 صبتشغيل هذا التخصي أو بتبليغ املكتب عن أحد ختصيصات الرتدد 16 ،15 ،41قبل أن تقوم أي إدارة  6.9
أي حالة من احلاالت املدرجة أدناه، جيب على هذه اإلدارة إجراء التنسيق على النحو املطلوب مع اإلدارات األخرى احملددة  يف

     (WRC-03):27.9مبوجب الرقم 

خدمات  أي خدمة من يف لسواتل املستقرة بالنسبة إىل األرضشبكة ساتلية تستعمل مدار ا يف حمطة ) أ  7.9
عالقتها بأي  يف ختضع هذه اخلدمة خلطة ما، ال إقليم حيث ويف أي نطاق تردد ويف االتصاالت الراديوية الفضائية

 إقليم حيث ويف أي خدمة من خدمات االتصاالت الراديوية الفضائية يف شبكة ساتلية أخرى تستعمل هذا املدار
اإلرسال املعاكس. اجتاه يف ختضع هذه اخلدمة خلطة ما، إال فيما يتعلق بالتنسيق بني احملطات األرضية العاملة ال

7A.9 (شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إىل األرض للخدمة الثابتة الساتلية، ضمن بعض  يف حمطة أرضية خاصة 18، 17ب
(WRC-2000)ة إىل األرض للخدمة الثابتة الساتلية؛نطاقات الرتدد، حيال نظام سواتل غري مستقرة بالنسب

7B.9 (حيال اخلدمة الثابتة الساتلية، ضمن بعض نطاقات الرتدد يف نظام سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل األرض 18، 17ج ،
(WRC-2000)شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إىل األرض للخدمة الثابتة الساتلية؛ يف حمطة أرضية خاصة

  
                                                      

12 1.II.9.A عة خلدمة استكشاف األرض الساتلية وخدمة األحباث الفضائية وخدمة تنطبق هذه اإلجراءات كذلك على احملطات األرضية التاب
حمددة. د نقاط غريأثناء فرتات توقفها عن أو العمليات الفضائية وخدمة االستدالل الراديوي الساتلية واملخصصة لالستعمال خالل حترك هذه احملطات

13  2.II.9.A ري أيضاً إىل عملية السعي إىل احلصول على موافقة إدارات أخرى عندما تكون هذه املادة، تش يف إن كلمة "التنسيق" كما استعملت
.21.9هذه املوافقة مطلوبة مبوجب الرقم 

 حالة التنسيق بشأن ختصيص لشبكة ساتلية. وعندما تنوب يف ميكن ألي إدارة أن تنوب عن جمموعة إدارات معينة بأمسائها، وذلك 1.6.9 14
موعة حبقه يف جمموعة إدارات معينة بأمسائها حيتفظ كل عضو إدارة مبوجب هذا احلكم عن التخصيص  يف رالرد بشأن خدماته اليت قد تؤث يف هذه ا

تتأثر بسببه. أو املقرتح
مجيع  يف اجتاه اإلرسال املعاكس جيب أن يبقى يف حمطات أرضية أخرى عاملة أو إن التنسيق بشأن حمطة أرضية مع حمطات لألرض 2.6.9 15
ألحوال ضمن سلطة اإلدارة اليت تقع هذه احملطة على أراضيها.ا

عندما تكون  21.9إىل  7.9األرقام من  يف أي من حاالت التقاسم املعينة احملددة يف يطبق التنسيق ال ما مل ينص على خالف ذلك، 3.6.9 16
(WRC-03)موضع آخر من هذه اللوائح. يف حدود حالة التقاسم هذه منصوصاً عليها

17 1.7A.9 1.7وB.9  7يبقى تنسيق حمطة أرضية خاصة مبوجب الرقمنيA.9 7وB.9  من اختصاص سلطة اإلدارة اليت تقع هذه احملطة األرضية
(WRC-2000)فوق أراضيها.

18 2.7A.9 2.7وB.9 عترب معلومات كاملة مبوجب ت 2000 يونيو 30إن املعلومات املتعلقة بتنسيق حمطة أرضية خاصة اليت يستلمها املكتب قبل
، شريطة أن يكون الكسب 7.9، بدءاً من تاريخ استالم املعلومات الكاملة املتعلقة بالشبكة الساتلية املصاحبة مبوجب الرقم ٍ 7B.9الرقم  أو 7A.9الرقم 

تقبله احملطة عرض النطاق الالزم لإلرسال الذي تساملتناحي األقصى للهوائي، ودرجة حرارة الضوضاء الدنيا إلمجايل نظام االستقبال للمحطة األرضية، و 
ا التابعة ألي حمطة أرضية منوذجية مقصودة اخلدمة الثابتة  يف طلب تنسيق الشبكة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض يف األرضية مساوية ملثيال

    (WRC-2000)الساتلية.
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8.9 (SUP - WRC-2000)  

9.9 (SUP - WRC-2000)  

 ؛غري مستعمل  10.9

احلقوق مع  يف كل نطاق تتقامسه على أساس أويل وباملساواة يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف حمطة فضائية ) د 11.9
 ؛ضعالقتها خبدمات لألر  يف توجد خطة ختضع هلا اخلدمة اإلذاعية الساتلية، ال خدمات لألرض وحيث

11A.9 ا مع اإلحالة إىل  ) ه حمطة أشارت إحدى حواشي جدول توزيع نطاقات الرتدد إىل ضرورة إجراء التنسيق بشأ
    (WRC-2000)؛16.9إىل  12.9هذا احلكم، وتنطبق أحكام األرقام من 

شري إىل ضرورة أ شبكة ساتلية تستعمل أحد مدارات السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض، يف حمطة ) و 12.9
، مع أي شبكة ساتلية 11A.9إىل الرقم  أو حاشية من جدول توزيع نطاقات الرتدد حتيل إىل هذا احلكم يف تنسيقها،

 أخرى تستعمل أحد مدارات السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض، باستثناء التنسيق بني احملطات األرضية العاملة
     (WRC-2000)اجتاه اإلرسال املعاكس؛ يف

12A.9 شبكة ساتلية تستعمل أحد مدارات السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض، أشري إىل ضرورة  يف حمطة ) ز
، مع أي شبكة ساتلية 11A.9إىل الرقم  أو حاشية من جدول توزيع نطاقات الرتدد حتيل إىل هذا احلكم يف تنسيقها،

اجتاه  يف بة إىل األرض، باستثناء التنسيق بني احملطات األرضية العاملةأخرى تستعمل مدار السواتل املستقرة بالنس
      (WRC-2000)اإلرسال املعاكس؛

 شبكة ساتلية تستعمل مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض، أشري إىل ضرورة تنسيقها، يف حمطة ح) 13.9
، مع أي شبكة ساتلية أخرى 11A.9 إىل الرقم أو حاشية من جدول توزيع نطاقات الرتدد حتيل إىل هذا احلكم يف

 تستعمل أحد مدارات السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض، باستثناء التنسيق بني احملطات األرضية العاملة
     (WRC-2000)اجتاه اإلرسال املعاكس؛ يف

طاقات الرتدد شية من جدول توزيع نحا يف شبكة ساتلية أشري إىل ضرورة تنسيقها، يف حمطة إرسال فضائية ط) 14.9
     (WRC-07)خدمات األرض مت فيها جتاوز قيمة العتبة؛ يف ، مع حمطات استقبال11A.9حتيل إىل الرقم 

شبكة سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل األرض أشري إىل  يف حمطة أرضية منوذجية أو حمطة أرضية خاصة ي) 15.9
نطاقات  يف ، مع حمطات لألرض11A.9وزيع نطاقات الرتدد حتيل إىل الرقم حاشية من جدول ت يف ضرورة تنسيقها،

تردد موزعة بتساوي احلقوق على خدمات فضائية وخدمات لألرض، وتكون فيها منطقة التنسيق للمحطة األرضية 
     (WRC-2000)تشتمل أراضي بلد آخر؛

يل حاشية من جدول توزيع نطاقات الرتدد حت يف خدمة لألرض أشري إىل ضرورة تنسيقها يف حمطة إرسال ك) 16.9
شبكة سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل  يف وهي واقعة داخل منطقة التنسيق حملطة أرضية ،11A.9إىل الرقم 
    (WRC-2000)األرض؛
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MHzنطاقات تردد تفوق  يف حمطة أرضية متنقلة منوذجية أو كل حمطة أرضية خاصة ل) 17.9 وموزعة بتساوي  100
حلقوق على خدمات فضائية وخدمات لألرض، مع حمطات لألرض وحيث تشتمل منطقة التنسيق للمحطة األرضية ا

     (WRC-2000)؛15.9على أراضي بلد آخر، باستثناء التنسيق مبوجب الرقم 

17A.9 عاكس،امل اجتاه اإلرسال يف كل حمطة أرضية حمددة، فيما يتعلق بعالقتها مع حمطات أرضية أخرى تعمل ) م 
 إلرسال املعاكساجتاه ا يف أي حمطة متنقلة أرضية منوذجية فيما يتعلق بعالقتها مع حمطات أرضية حمددة تعمل أو
وحيث  كال اجتاهي اإلرسال يف نطاقات تردد موزعة بتساوي احلقوق على خدمات اتصاالت راديوية فضائية يف

سيق تكون احملطة األرضية واقعة داخل منطقة التن أو تشتمل منطقة التنسيق للمحطة األرضية على أراضي بلد آخر
     (WRC-03)؛19.9 حملطة أرضية أخرى، باستثناء التنسيق مبوجب الرقم

داخل منطقة التنسيق حملطة أرضية،  17.9الرقم  يف النطاقات املذكورة يف خدمة لألرض يف كل حمطة إرسال ن) 18.9
     (WRC-2000)؛19.9و 16.9مبوجب الرقمني  مع هذه احملطة األرضية؛ باستثناء التنسيق

 فضاء)-اخلدمة الثابتة الساتلية (أرض يف كل حمطة إرسال أرضية أو خدمة لألرض يف كل حمطة إرسال س) 19.9
نطاق ترددات تتقامسه على أساس أويل وتساوي احلقوق مع اخلدمة اإلذاعية الساتلية مع حمطات أرضية منوذجية  يف

     (WRC-2000)اخلدمة اإلذاعية الساتلية؛ يف خلدمة حملطة فضائيةمنطقة ا يف واقعة

 ؛غري مستعمل  20.9

ا التعبري عن ضرورة احلصول على موافقة إدارات أخرى يف كل حمطة ع) 21.9 واشي إحدى ح يف خدمة مت بشأ
     (WRC-2000)جدول توزيع نطاقات الرتدد حتيل إىل هذا احلكم.

 غري مستعمل.  22.9

، جيب حتديد الطلبات 30.9كلما تطلب األمر إجراء أكثر من شكل واحد من أشكال التنسيق وفقاً للرقم   23.9
 نفس الوقت إذا اقتضى األمر يف . وترسل الطلبات إىل املكتب وتنشر21.9و 14.9إىل  7.9حتديداً مناسباً بالرجوع إىل األرقام من 

 وإذا كان ذلك باإلمكان.

 ملني.غري مستع  25.9و 24.9

ذلك منطقة  يف ميكن إجراء التنسيق بشأن شبكة ساتلية باستعمال املعلومات املتعلقة باحملطة الفضائية، مبا  26.9
ا واملعلمات اخلاصة مبحطة أرضية منوذجية واحدة ة للمحطة جزء من منطقة اخلدم يف أكثر من احملطات الواقعة أو اخلدمة اخلاصة 

نطقة. وميكن أيضاً إجراء التنسيق بشأن حمطات لألرض باستعمال املعلومات املتعلقة مبحطات لألرض كامل هذه امل يف أو الفضائية
 .23.11إىل  18.11األرقام من  يف منوذجية باستثناء احملطات املذكورة

 .5 تذييلاحلسبان عند إجراء التنسيق يتم حتديدها باستعمال ال يف إن ختصيصات الرتدد اليت جيب أن تؤخذ  27.9

، جيب على اإلدارة اليت تقدم الطلب أن تقوم، بقدر 29.9عندما يتعلق األمر بطلبات تنسيق مبوجب الرقم   28.9
على ختصيصات  5ييل التذ يف اإلمكان، بتحديد اإلدارات اليت جيب التنسيق معها، وذلك بتطبيق طريقة احلساب واملعايري الواردة

املعنية. الرتدد
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، جيب على اإلدارة اليت قدمت الطلب 19.9إىل  15.9مر بطلبات التنسيق مبوجب األرقام من عندما يتعلق األ  29.9
 هلذه اللوائح. 4التذييل  يف أن ترسل إىل اإلدارات اليت مت حتديدها طلب التنسيق ومعه املعلومات املناسبة املدرجة

، يتعني على اإلدارة اليت 21.9و 14.9إىل  7.9عندما يتعلق األمر بطلبات التنسيق مبوجب األرقام من   30.9
 هلذه اللوائح. 4التذييل  يف قدمت الطلب أن ترسل إىل املكتب طلب التنسيق ومعه املعلومات املناسبة املدرجة

، جيب أن تتضمن املعلومات املرسلة 17A.9الرقم  أو 17.9الرقم  أو 15.9ويف احلاالت اليت يغطيها الرقم   31.9
خة من خمططات معدة بقياس مناسب تبني، فيما يتعلق بكل من اإلرسال واالستقبال، موقع احملطة نس 29.9مبوجب الرقم 

تنقلة، منطقة التنسيق املقابلة ملنطقة اخلدمة اليت يراد فيها تشغيل احملطة األرضية امل األرضية ومنطقة التنسيق املصاحبة هلا، أو
 18.9و 16.9ألرقام احلاالت اليت يغطيها ا ما فيما يتعلق مبحطات األرض يفوكذلك املعطيات اليت تستند إليها هذه املخططات. أ

 لة.الص ، فيجب أن تتضمن املعلومات مواقع حمطات األرض الواقعة داخل منطقة التنسيق للمحطة األرضية ذات19.9و

، جيب عليها أن 7B.9إىل  7.9إذا استنتجت اإلدارة املسؤولة أن التنسيق ليس مطلوباً مبوجب األرقام من   32.9
    (WRC-2000)؛34.9إىل املكتب كي يتخذ التدابري الالزمة مبوجب الرقم  4ترسل املعلومات ذات الصلة تبعاً للتذييل 

32A.9   19.9إىل  15.9إذا استنتجت اإلدارة املسؤولة أن التنسيق ليس مطلوباً، وذلك بعد تطبيق األرقام من، 
 .11 من املادة Iإىل املكتب كي يتخذ التدابري الالزمة مبوجب القسم  4الصلة تبعاً للتذييل ميكنها أن ترسل املعلومات ذات 

أن تطلب مساعدة املكتب. يقوم  29.9تستطيع ألي سبب التصرف وفقًا للرقم  ال على اإلدارة اليت  33.9
 .46.9و 45.9مناسبة مبوجب الرقمني  املكتب بعد ذلك بإرسال طلب التنسيق إىل اإلدارة املعنية كما يتخذ أي تدابري أخرى

، فهو يسارع إىل القيام 32.9الرقم  أو 30.9عندما يستلم املكتب املعلومات الكاملة املرسلة مبوجب الرقم   34.9
 يلي: مبا

 WRC)-(2000    ؛31.1119يتفحص هذه املعلومات من حيث مطابقتها ألحكام الرقم  أ )  35.9

WRC)-(12    ؛21 ،20كل إدارة أخرى قد يلزم إجراء التنسيق معها  927.حيدد مبوجب الرقم  ب) 36.9

 ؛38.9يدرج أمساء هذه اإلدارات ضمن النشرة الصادرة مبوجب الرقم  ج) 37.9

  
                                                      

 3-22إىل  1-22اجلداول من  يف للتقيد باحلدود املبينة 31.11ب من تفحصه مبوجب الرقم والنتائج املفصلة اليت حيصل عليها املكت 1.35.9 19
    (WRC-2000).38.9النشرة مبوجب الرقم  يف يدرجها 22من املادة 

 دة اإلداراتهي لغرض اإلعالم فقط بغية مساع 21.9و 14.9إىل  11.9إن قائمة اإلدارات اليت حيددها املكتب مبوجب األرقام من  1.36.9 20
ذا اإلجراء. يف االلتزام 
اء احملطات األرضية اليت جيب إجر  أو ، حيدد املكتب أيضاً الشبكات الساتلية اخلاصة7B.9و 7A.9و 7.9عند التنسيق مبوجب األرقام 2.36.9 21

    (WRC-12)).42.9(انظر أيضاً الرقم  التنسيق معها.
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مهلة  ، يف(BR IFIC)النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات  املعلومات الكاملة، عندما يلزم، يف 22ينشر ) د 38.9
، مبيناً  الأربعة أشهر، وعندما   يستطيع املكتب االلتزام باملهلة املذكورة أعاله، يعلم اإلدارات بذلك دوريًا

    (WRC-2000)األسباب.

 غري مستعمل؛  39.9

يعلم اإلدارات املعنية بالتدابري اليت اختذها ويقوم بإبالغها بنتائج احلسابات اليت أجراها ويسرتعي انتباهها  ) ه 40.9
 ذات الصلة. (BR IFIC)ية الدولية للرتددات إىل النشرة اإلعالم

40A.9  علومات أي م إذا اتضح أن املعلومات غري كاملة، يطلب املكتب فورًا من اإلدارة املعنية أي توضيح يلزم أو
 تقدم. مل

BR)إذا رأت إدارة ما، بعد استالمها النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات  41.9 IFIC) سيق املتعلقة بطلبات التن
ا الساتلية اليت مل حتدد طبقاً للرقم  أو ، أن امسها7B.9إىل  7.9مبوجب األرقام من   كان ينبغي إدراجه،  2.36.9اسم أي من شبكا

ددة مبوجب احملأي من الشبكات الساتلية  أو إجراء التنسيق أن اسم إحدى اإلدارات إذا رأت اإلدارة اليت شرعت يف ، أوالطلب يف
(GSO/GSO)بقًا ألحكام الرقم ط ،2.36.9الرقم   7A.9 ألحكام الرقم أو من عمود نطاق الرتددات)، 8)إىل  1) (العناصر 7.9

من  5-1 اجلدول يف الواردة GSO)/حمطة أرضية non-GSO(نظام  7B.9ألحكام الرقم  أو ،non-GSO)/نظام GSO(حمطة أرضية 
سب احلالة، اإلدارة احملددة، ح أو اإلجراء ن تعلم اإلدارة اليت شرعت يفليها أالطلب، جيب ع يف ، كان ينبغي عدم إدراجه5 التذييل

ا أربعة أشهر بدءًا من تاريخ إصدار النشرة  BRوتعلم املكتب كذلك، خالل مهلة مد IFIC  ذات الصلة، مع توضيح األسباب
ا الساتلية ا أو التقنية اليت دفعتها إىل ذلك، وتطلب إضافة امسها استبعاد  أو 2.36.9 حتدد طبقًا للرقم ليت ملاسم أي من شبكا

ا الساتلية احملددة مبوجب الرقم  أو اسم اإلدارة احملددة     (WRC-12)، حسب احلالة.2.36.9أي من شبكا

ويعلم كلتا اإلدارتني بالنتائج اليت يتوصل إليها.  5يقوم املكتب بدراسة هذه املعلومات استناداً إىل التذييل   42.9
اً استبعاده منه، حسب احلالة، فإنه ينشر قسمًا خاص أو أو شبكة ساتلية إىل الطلبو/دارة إافق املكتب على إضافة اسم وإذا و 

ا اليت  يشري إىل  WRC)-(12    .23معهاالتنسيق  يلزمقائمة اإلدارات والشبكات الساتلية املرتبطة 

هذا الرقم سوف تعترب غري متأثرة،  يف هلة احملددةخالل امل 41.9ترد مبوجب الرقم  ال إن اإلدارات اليت  43.9
 .49.9و 48.9وتنطبق حينئذ أحكام الرقمني 

رف وفقاً املكتب عندما يتص أو قد تقوم اإلدارة اليت تطلب التنسيق واإلدارات املطلوب التنسيق معها،  44.9
، بطلب معلومات إضافية تعترب ضرورية.6.7للرقم 

  
                                                      

لس رقم  إذا مل يتم استالم املدفوعات221.38.9 املعدل، بشأن العمل باسرتداد التكاليف ملعاجلة بطاقات التبليغ عن  482طبقاً ألحكام مقرر ا
ن الضروري م الشبكات الساتلية، يلغي املكتب النشر، بعد أن يعلم اإلدارة املعنية. وحييط املكتب مجيع اإلدارات علماً بذلك، ويوضح هلا أنه مل يعد

خ هذا النشر. ويرسل املكتب تذكريًا إىل اإلدارة املبلغة شهرين على األقل قبل تاري يف ات األخرى باحلسبان الشبكة احملددةأن يأخذ املكتب واإلدار 
لس رقم      (WRC-07)يكن قد استلم أي مدفوعات حىت هذا التاريخ. املذكور أعاله، إن مل 482استحقاق الدفع وفقاً ملقرر ا

 راتعملية التنسيق بناًء على اتفاق بني اإلدا لتنسيق بني اإلدارات ميكن إدراج شبكات إضافية يفأثناء مداوالت ا 1.42.9 23
    (WRC-12)املعنية.
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 إلشعار باستالم طلبات التنسيقا  -  IIBالقسم الفرعي 

 مهلة تبلغ ثالثني يوماً تلي يف أن تشعر باستالمه 29.9على اإلدارة اليت تستلم طلب تنسيق مبوجب الرقم   45.9
يق إشعاراً باستالم تستلم اإلدارة اليت طلبت التنس ال تاريخ الطلب، وذلك بأن ترسل برقية إىل اإلدارة اليت طلبت التنسيق. وعندما

ا ترسل برقية تطلب فيها اإلشعار باالستالم. يف بهاطل  مهلة الثالثني يوماً، فإ

ي طلبها غضون مهلة مخسة عشر يومًا تل يف وإذا مل تستلم اإلدارة اليت طلبت التنسيق إشعارًا باالستالم  46.9
ليت ة يرسل املكتب فوراً برقية إىل اإلدارة اهذه احلال ويف ، ميكنها أن تطلب مساعدة املكتب.45.9الثاين الذي أرسلته مبوجب الرقم 

 مل ترد طالباً منها أن ترسل فوراً إشعاراً باالستالم.

 املكتب يرسل، 46.9يوماً تلي تصرف املكتب مبوجب الرقم  30غضون  وإذا مل يرد أي إشعار باالستالم يف  47.9
اإلدارة اليت  فإن يوماً، 15 غضون يف باالستالم إشعار ورود عدم الح ويف. الرد أجل من إضافية يوماً  15 تتيح تذكري رسالة الفور على
       (WRC-15)ترسل إشعاراً باالستالم تعترب متعهدة: مل

ا بسبب التخصيص الذي مت طلب  أ )  48.9 بأال تقدم شكوى من التداخالت الضارة اليت قد تتعرض هلا ختصيصا
 التنسيق بشأنه؛

 ت التابعة هلا تداخالت ضارة بالتخصيص الذي مت طلب التنسيق بشأنه.بأال تسبب التخصيصا ب) 49.9

 حالة طلب التنسيق في التدابير الواجب اتخاذها  -  IICالقسم الفرعي 

اإلدارة اليت مشلها اإلجراء  ، أو21.9إىل  7.9إن اإلدارة اليت استلمت طلبًا للتنسيق مبوجب األرقام من   50.9
، جيب عليها أن تدرس املسألة على وجه السرعة من حيث التداخالت اليت 41.9 اختاذها مبوجب الرقم التدابري اليت مت يليالذي 

ا يفقد  WRC)-(15      .26 ،25 5احملددة وفقاً للتذييل  24تتعرض هلا هذه التخصيصات بعض احلاالت أو تسببها ختصيصا

ا 7B.9إىل  7.9رقام من جيب على اإلدارة اليت مت طلب التنسيق معها مبوجب األ  51.9 ، إثر التدابري اليت اختذ
 ، وذلك52.9أن تتصرف مبوجب أحكام الرقم  أو ، أن تعلم اإلدارة اليت طلبت التنسيق واملكتب مبوافقتها50.9مبوجب الرقم 

(WRC-2000).38.9غضون مهلة أربعة أشهر تلي تاريخ صدور النشرة األسبوعية ذات الصلة مبوجب الرقم  يف

  
                                                      

هذه اللوائح شأن تقدير التداخالت، فإن طرائق احلساب واملعايري جيب أن تستند إىل  يف يف حالة عدم وجود أحكام خاصة 1.50.9 24
ات، عند عدم وجود مثل هذه التوصي أو اليت وافقت عليها اإلدارات املعنية. وعند اخلالف بشأن إحدى التوصياتذات الصلة و  ITU-R التوصيات

خرى.جيب أن تتفق اإلدارات املعنية على الطرائق واملعايري الواجب استعماهلا، وجيب أن تربم هذه االتفاقات دون أن تسبب ضرراً لإلدارات األ
الفرتة اليت ميكن خالهلا أن تؤخذ باحلسبان التخصيصات املخطط هلا، جيوز متديد هذه الفرتة باالتفاق بني  5ذييل عندما حيدد الت 2.50.9 25

اإلدارات املعنية.
WRC)-(15      .1.52.9انظر أيضاً الرقم 3.50.9 26
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51A.9   ا 19.9ىل إ 15.9جيب على اإلدارة اليت مت طلب التنسيق معها مبوجب األرقام من ، إثر التدابري اليت اختذ
غضون أربعة  يف ، وذلك52.9أن تتصرف مبوجب أحكام الرقم  أو ، أن تعلم اإلدارة اليت طلبت التنسيق مبوافقتها50.9مبوجب الرقم 

 .29.9اخلاصة بالتنسيق مبوجب الرقم  أشهر تلي تاريخ إرسال املعطيات

ا مبوجب الرقم جيب على اإلدارة اليت ال  52.9 ، أن تعلم 50.9 توافق على طلب التنسيق، إثر التدابري اليت اختذ
 38.9 غضون مهلة أربعة أشهر تلي تاريخ صدور النشرة األسبوعية مبوجب الرقم يف 27اإلدارة اليت طلبت التنسيق بعدم موافقتها

ا اليت ترتكز عليها عدم املوافقة.  29.9 تلي تاريخ إرسال معطيات التنسيق مبوجب الرقم وأ ، وأن ترسل املعلومات املتعلقة بتخصيصا
ا تعرض املقرتحات اليت تستطيع أن تبديها من أجل التوصل إىل حل مرض للمسألة. وترسل نسخة من هذه املعلومات إىل  كما أ

طقة اجتاه اإلرسال املعاكس وتقع داخل من حمطات أرضية تعمل يف ه املعلومات مبحطات لألرض أواملكتب. وعندما تتعلق هذ
ا تبليغات مبوجب الرقم احلالة اليت تتعلق فيها املعلومات  فقط يف 9.11 الرقم أو 2.11 التنسيق حملطة أرضية، فهي تعامل على أ

خالل  مة خالل األشهر الثالثة الالحقة فيما يتعلق مبحطات لألرض أواخلد حمطات ستوضع يف مبحطات اتصاالت راديوية قائمة أو
       (WRC-15)أرضية. السنوات الثالث التالية فيما يتعلق مبحطات

52A.9   ميكن لإلدارة اليت حتتاج إىل مساعدة، بعد استالمها 14.9عندما يتعلق األمر بتنسيق مطلوب مبوجب الرقم ،
ا اليت تبلغ أربعة أشهر تلي تاريخ نشر هذا  ويف 38.9الرقم  يف بوعية املشار إليهاالقسم اخلاص من النشرة األس غضون املهلة ذا

خطط هلا،  خمطط هلا قد تتأثر بسبب الشبكة الساتلية امل أو القسم اخلاص، أن تعلم املكتب بأنه يوجد لديها حمطات لألرض قائمة
. وعلى املكتب أن 5احلاجة إىل التنسيق بتطبيق املعايري اليت يتضمنها التذييل كما ميكن هلذه اإلدارة أن تطلب من املكتب حتديد 

ذا الطلب، ذاكراً التاريخ الذي يعتقد أنه يستطيع فيه تقدمي نتائج الدراسة التحليلية اليت سيج ريها. يعلم اإلدارة اليت تطلب التنسيق 
صول على دارتني بذلك. كما أن هذا الطلب سيعترب خالفاً إىل أن يتم احلوعندما تتوفر هذه النتائج لدى املكتب فإنه يعلم كلتا اإل

 نتائج الدراسة التحليلية اليت جيريها املكتب بشأن احلاجة إىل التنسيق.

52B.9  ة األرضية احملط أو عندما يتم التوصل إىل اتفاق بشأن التنسيق، فإن اإلدارة املسؤولة عن حمطات األرض
رسال املعاكس ميكنها أن ترسل إىل املكتب املعلومات املتعلقة باحملطات اليت يشملها االتفاق واليت تنوي هذه اجتاه اإل يف العاملة

. وال يعترب املكتب هذه املعلومات تبليغات إال عندما تتعلق هذه املعلومات 9.11الرقم  أو 2.11اإلدارة التبليغ عنها مبوجب الرقم 
خالل السنوات  اخلدمة يف حمطات ستوضع أو اجتاه اإلرسال املعاكس يف ة ويتم تشغيلهاحمطات أرضية قائم أو مبحطات لألرض

 التالية. الثالث

52C.9   فإن اإلدارة اليت21.9والرقم  14.9إىل الرقم  11.9عندما يتعلق األمر بطلبات التنسيق مبوجب األرقام من ، 
ا اليت تبلغ  يف 52.9ترد مبوجب الرقم  ال  49.9و 48.9أربعة أشهر سوف تعترب غري متأثرة، وتنطبق أحكام الرقمني غضون املهلة ذا
.14.9إىل  11.9األرقام من  يف احلاالت املذكورة يف

  
                                                      

ا أو أنظمتها السات1.52.9 27 عة إلجراء التنسيق املخطط هلا غري اخلاض لية احلالية أوكل إدارة تعتقد أن تداخالً غري مقبول قد تتعرض له شبكا
ا إىل اإلدارة اليت طلبت التنسيق. 9 من املادة II مبوجب القسم على إىل املكتب.  اتالتعليقنسخة عن هذه  ميكنها أيضاً إرسالو ، ميكن أن ترسل تعليقا

ا عدم موافقة مبوجب الرقم أن مثل هذه التعليقات ال ل جهود مشرتكة حل وجيب بعد ذلك أن تسعى كلتا اإلدارتني إىل التعاون معاً يف. 52.9 تشكل حبد ذا
      (WRC-15).توفريها الصعوبات، مبساعدة املكتب إذا طلب ذلك أحد الطرفني، كما تتبادل اإلدارتان أي معلومات إضافية ذات صلة ميكن
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52D.9   يقوم املكتب بإرسال برقية معممة 14.9إىل  12.9عندما يتعلق األمر بطلبات التنسيق مبوجب األرقام من ،
ا اليت تبلغ أربعة أشهر. وعندما تستلم اإلدارات إىل مجيع اإلدارات إلطالعهم على األمر  مخسة وأربعني يومًا قبل انتهاء املهلة ذا

ا تقوم فورًا باإلشعار برقيًا باستالمها. أما إذا مل يصل إشعار باالستالم غضون ثالثني يوماً،  يف الربقية املعممة املذكورة أعاله، فإ
غضون مهلة إضافية تبلغ  يف باالستالم، وعلى اإلدارة اليت تستلم هذه الربقية أن تردفإن املكتب يرسل برقية يطلب فيها اإلشعار 

 مخسة عشر يوماً.

يتعني بعد ذلك على اإلدارة اليت طلبت التنسيق واإلدارة اليت ترد أن تبذال كل اجلهود املشرتكة املمكنة   53.9
 لتذليل الصعاب بشكل تقبله األطراف املعنية.

53A.9  11.9 اء املوعد النهائي احملدد الستالم التعليقات اخلاصة بطلب التنسيق املقدم مبوجب األرقام منبعد انقض 
 ، يقوم املكتب، استناداً إىل ملفاته، بنشر قسم خاص يعطي فيه قائمة اإلدارات اليت أبلغت عن عدم موافقتها21.9والرقم  14.9إىل 
    (WRC-2000)املهل النظامية. يف اليت قدمت تعليقات أو

ة قد لإلدارة اليت هلا ختصيصات قد تتأثر، أن تطلب معلومات إضافي أو ميكن لإلدارة اليت تطلب التنسيق،  54.9
ا يف حتتاجها  املساعدة على حل املسألة. يف أو تقدير التداخالت اليت حتدث لتخصيصا

 تأن تنظم اجتماعا أو مناسبة أي وسيلة اتصاالت أو ميكن جلميع اإلدارات أن تستعمل املراسالت  55.9
نشرة األسبوعية، إذا كان ال يف سبيل حل املسألة، على أن تبلغ املكتب بالنتائج املرتتبة على ذلك، كي ينشرها املكتب يف

 ذلك مناسباً.

 غري مستعملني.  57.9و 56.9

 أي تعديلغ املكتب بالتنسيق، وكذلك كل إدارة يُطلب التنسيق معها، بإبال يف تقوم كل إدارة شرعت  58.9
اخلصائص اليت ُنشرت بشأن شبكة كل منهما من أجل التوصل إىل اتفاق حول التنسيق. وينشر املكتب هذه املعلومات طبقاً  يف

مبينًا أن هذه التعديالت جاءت نتيجة اجلهود املشرتكة اليت بذلتها اإلدارات املعنية للتوصل إىل اتفاق حول التنسيق،  38.9للرقم 
ا يتعلق  فيما 9 من املادة IIAلذلك جيب أن تعطى أمهية خاصة. وقد تنطوي هذه التعديالت على تطبيق أحكام القسم الفرعي  وأ

 باإلدارات األخرى.

عندما تكون اإلدارة اليت تطلب التنسيق واإلدارة اليت يطلب منها التنسيق غري متفقتني فيما خيص سوية   59.9
ة اليت تسمح هذه احلالة باملعلومات الضروري يف نهما أن تطلب مساعدة املكتب، على أن تزود املكتبالتداخل املقبول، جيوز ألي م

 له ببذل اجلهود الالزمة من أجل إجراء التنسيق.

 حالة عدم الرد  في التدابير الواجب اتخاذها  -  IIDالقسم الفرعي 
 عدم الموافقة بشأن طلب تنسيق أو أو عدم القرار

نسيق معها ترد اإلدارة اليت يطلب الت ال إلدارة اليت طلبت التنسيق أن تطلب مساعدة املكتب عندماجيوز ل  60.9
مهلة األربعة أشهر  يف 51A.9 أو 51.9تبلغ قرارها مبوجب الرقمني  ال أو 19.9إىل  15.9ومن  7B.9إىل  7.9مبوجب األرقام من 

، بتوفري املعلومات 52.9ه اإلدارة، إثر اإلفادة بعدم موافقتها مبوجب الرقم إذا مل تقم هذ أو ،51A.9 أو 51.9الرقمني  يف احملددة
ا واليت تقوم عليها عدم املوافقة.      (WRC-2000)الالزمة بشأن ختصيصا

يطلب دون إمهال من اإلدارة املعنية أن تتخذ  60.9عندما يستلم املكتب طلبًا للمساعدة مبوجب الرقم   61.9
 أن تقدم املعلومات ذات الصلة. أو املسألة بسرعة قراراً بشأن
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ذا الشأن يف عندما ال  62.9 ، 61.9 يوماً تلي تصرف املكتب مبوجب الرقم 30غضون  تبلغ اإلدارة املعنية قرارها 
ذا الشأن بعد 15يرسل املكتب على الفور رسالة تذكري تتيح  ذكري رسالة ت يوماً إضافية من أجل الرد. وإذا مل تبلغ اإلدارة قرارها 

       (WRC-15).49.9و 48.9يوماً، تطبق أحكام الرقمني  15غضون  املكتب يف

عندما تطلب إحدى اإلدارات املعنية باملوضوع احلصول على مساعدة املكتب،  أو إذا استمر اخلالف،  63.9
 ية باالستنتاجات اليتغ اإلدارات املعنيسعى املكتب إىل احلصول على املعلومات الضرورية اليت تسمح له بتقدير التداخل ويبل

 يتوصل إليها.

عندما يستمر اخلالف بعد أن قام املكتب بإبالغ اإلدارات املعنية باالستنتاجات اليت توصل إليها، تقوم   64.9
، ملدة ستة 11 دةااإلدارة اليت طلبت التنسيق بتأجيل إرسال بطاقة التبليغ املتعلقة بتخصيصات الرتدد إىل املكتب مبوجب أحكام امل

تاريخ صدور النشرة األسبوعية اليت تتضمن طلب التنسيق، حسب احلالة، مع مراعاة األحكام  أو أشهر اعتبارًا من تاريخ الطلب
 هذا القسم. يف األخرى الواردة

وم أعاله، يق 64.9تاريخ استالم بطاقة التبليغ مبوجب الرقم  يف عندما يعلم املكتب باستمرار اخلالف  65.9
 .38.11ويتخذ التدابري املناسبة وفقاً للرقم  33.1128الرقم  أو 32A.11بتفحص البطاقة مبوجب الرقم 

 
                                                      

ا التنسيق مبوجب الرقم إن بطاقة التبليغ املتعلقة بتخصيصات ترددات ط 1.65.9 28 يتم تفحصها  ال ويستمر اخلالف خبصوصها، 21.9لب بشأ
.31.11، بيد أنه يتم تفحصها مبوجب الرقم 33.11 أو 32A.11مبوجب الرقم 
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 (رقم مل يستعمل) 10املـادة 

 

- 207 -
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 11املـادة 
WRC)-15(8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1التبليغ عن تخصيصات التردد وتسجيلها

                                                      
1 1.11.A 30و 30انظر كذلك التذييلنيA:حسب احلالة، فيما يتعلق بالتبليغ عن ختصيصات الرتدد التالية وتسجيلها ،

 3) (يف اإلقليم GHz 12,2-11,7نطاقات الرتدد  يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف صات الرتدد حملطاتختصي أ ) 
GHzو  )؛2(يف اإلقليم  GHz 12,7-12,2و 1)(يف اإلقليم  12,5-11,7

 قليم نفسهاإل يف أعاله أ)الفقرة  يف خدمات أخرى وزعت عليها نطاقات الرتدد املشار إليها يف ختصيصات الرتدد حملطات ب) 
GHzو 3) (يف اإلقليم GHz 12,2-11,7نطاقات الرتدد  يف إقليم آخر، فيما خيص عالقة هذه التخصيصات باخلدمة اإلذاعية الساتلية يف أو 12,5-11,7 

 ؛)2(يف اإلقليم  GHz 12,7-12,2و 1)(يف اإلقليم 
GHzنطاق الرتدد  يف فضاء)-ة (أرضاخلدمة الثابتة الساتلي يف ختصيصات الرتدد حملطات وصالت التغذية ج)  14,8-14,5 
GHzالنطاق  ويف ،3و 1اإلقليمني  يف GHz 18,1-17,3النطاق  ويف 3اإلقليم  ويف 510.5)(انظر الرقم  1اإلقليم  يف ، 2اإلقليم  يف 17,8-17,3

 خدمات أخرى ضمن هذه النطاقات؛ يف وختصيصات الرتدد حملطات
ا يف ختصيصات الرتدد حملطات ) د    ج)الفقرة  يف خدمات أخرى وزعت عليها نطاقات الرتدد املشار إليها يف أو اخلدمة ذا
 النطاقات. فضاء) ضمن هذه-إقليم آخر، فيما خيص عالقة هذه التخصيصات باخلدمة الثابتة الساتلية (أرض يف أو اإلقليم نفسه يف أعاله

ووصالت التغذية التابعة هلذه اخلدمة  2اإلقليم  يف دمة اإلذاعية الساتليةأيضًا فيما يتعلق باخل*  (Rev.Orb-88) 42ويطبق القرار 
.2اإلقليم  يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف والعاملة

 نطاقات الرتدد التالية: يف فيما يتعلق بالتبليغ عن ختصيصات وتسجيلها 30Bانظر أيضاً التذييل   
 مجيع األقاليم، اخلدمة الثابتة الساتلية فقط  
  MHz 4 800-4 500 أرض)-(فضاء
  MHz 7 025-6 725 فضاء)-(أرض
  GHz 10,95-10,7 أرض)-(فضاء
  GHz 11,45-11,2 أرض)-(فضاء
  GHz 13,25-12,75 فضاء).-(أرض      (WRC-2000)

 2012ولعام  )WRC-(03 2003املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  يف : متت مراجعة هذا القرارمالحظة من األمانة *
(WRC-12) 2015 ولعام (WRC-15).

2 2.11.A 15 القرارأيضًا  ويطبق)-(Rev.WRC 49 15 القرار أو)-(Rev.WRC552 ،الساتلية بالشبكات يتعلق فيما، حسب االقتضاء 
      (WRC-15).القرار هذا لتطبيق ختضع اليت الساتلية واألنظمة

3 3.11.A  2000انظر أيضاً القرار)-(Rev.WRC51**.    2000)-(WRC

.WRC)-(15 2015 ألغى املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام: مالحظة من األمانة **  
4 4.11.A 30و 30ال تنطبق أحكام التذييالتA 30وB ابتةاخلدمة الث على أنظمة السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف 

    (WRC-2000)الساتلية.

5 4A.11.A 15مدار مستقر بالنسبة إىل األرض هو الساتل الذي يساوي ميل مداره  ألغراض هذه املادة، يعترب الساتل املوضوع يف 
    (WRC-03)أقل. أو

6 5.11.A  33-(03انظر أيضاً القرار (Rev.WRC***.    03)-(WRC

هذا القرار. 2015الراديوية لعام ألغى املؤمتر العاملي لالتصاالت : مالحظة من األمانة ***  
7 6.11.A  لس رقم املعدَّل، بشأن العمل باسرتداد التكاليف ملعاجلة بطاقات التبليغ عن  482إذا مل يتم استالم املدفوعات طبقاً ألحكام مقرر ا

 37.11 أو 36.11السجل األساسي مبوجب األرقام  يف واملدخالت املقابلة 43.11و 28.11الرقمني  يف الشبكات الساتلية، يلغي املكتب النشر احملدد
، حسب احلالة، بعد أن يُعِلم اإلدارة املعنية. وحييط املكتب مجيع اإلدارات علماً بذلك وبأنه 43C.11 أو 43B.11 أو 41.11 أو 39.11 أو 38.11 أو
عترب بطاقة النشر املعين وأن أي بطاقة تبليغ يُعاد تقدميها ست يف يعد من الضروري أن يأخذ املكتب واإلدارات األخرى باحلسبان املدخالت احملددة مل

لس رقم  املذكور أعاله،  482تبليغ جديدة. ويرِسل املكتب تذكريًا إىل اإلدارة املبلغة شهرين على األقل قبل تاريخ استحقاق الدفع وفقًا ملقرر ا
WRC)-(WRC905****.    07)-(07القرار يكن قد استلم أي مدفوعات حىت هذا التاريخ. انظر أيضاً  مل إن

.WRC)-(12 2012املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  يف هذا القرار ألغي: مالحظة من األمانة ****
8 7.11.A 22-21,4 النطاق يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف 3و 1الشبكات الساتلية لإلقليمني  فيما يتعلق بالتبليغات بشأنGHz ي اليت تلب

    (WRC-12).(WRC-12) 554، ينطبق القرار متطلبات خاصة
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RR11-2 الفصـلIII- اخلطط تنسيق ختصيصات الرتدد والتبليغ عنها وتسجيلها، والتعديالت املدخلة يف

 التبليغ  -  Iالقسم 

 ردد جديدهذه املادة على أنه يشري إىل ختصيص ت يف يفسر تعبري "ختصيص الرتدد" أينما وردينبغي أن   1.11
 .(املسمى فيما بعد بالسجل األساسي)السجل األساسي الدويل للرتددات  يف إىل تعديل ختصيص سبق تسجيله أو

ا، باستثناء حبة هلجيري تبليغ املكتب عن كل ختصيص تردد حملطة إرسال وحملطات االستقبال املصا  2.11
 :14.11و 13.11الرقمني  يف التخصيصات املذكورة

 إذا كان استعمال التخصيص املعين بإمكانه أن يسبب تداخالت ضارة خبدمة ما تابعة إلدارة أخرى؛ أو أ )  3.11

3A.11 (SUP - WRC-07)  

 ية؛ أوإذا كان التخصيص املعين ينبغي استعماله لالتصاالت الراديوية الدول ب) 4.11

تتضمن  ختصيص ترددات، عاملية كانت أم إقليمية، وال أو إذا كان هذا التخصيص خيضع خلطة تعيني ج) 5.11
ا؛ أو  إجراء تبليغ خاصاً 

 كانت له صلة مبثل هذه احلالة؛ أو أو 9املادة  يف إذا كان هذا التخصيص خيضع إلجراء التنسيق الوارد د ) 6.11

ذا التخصيص؛ أو يف بةإذا كانت هناك رغ ) ه 7.11  احلصول على اعرتاف دويل 

السجل  يف تسجيله يف وكانت اإلدارة ترغب 4.8إذا كان هذا التخصيص غري مطابق مبوجب الرقم  و ) 8.11
 األساسي على سبيل اإلعالم.

ة عالية منص يف الحملطة استقب أو فضائية أو جيري تبليغ مماثل لكل ختصيص تردد حملطة استقبال أرضية 9.11
حمطة برية الستقبال إرساالت احملطات  أو ،552A.5و 543A.5الرقمني  يف اخلدمة الثابتة تستخدم النطاقات املذكورة يف االرتفاع
      (WRC-07)املتنقلة:

 على حمطة االستقبال؛ أو 7.11 أو 5.11 أو 4.11األرقام  يف عندما ينطبق ظرف من الظروف احملددة أ )  10.11

 على حمطة اإلرسال املصاحبة. 2.11الرقم  يف عندما ينطبق ظرف من الظروف احملددة ب) 11.11

تسجيل  يف االستقبال حمطة فلك راديوي إذا كانت هناك رغبة يف جيوز التبليغ عن كل تردد معد لتستعمله  12.11
 السجل األساسي. يف هذه املعلومات

ا حمطات ترددات حمددة تنص هذه اللوائح على أن تستعملهال جيري التبليغ عن التخصيصات اليت تتضمن   13.11
مقدمة  يف السجل األساسي كما يُنشر جدول جممل يف لألرض تابعة خلدمة معينة استعماًال مشرتكاً. تدخل هذه التخصيصات

.(IFL)القائمة الدولية للرتددات 
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 RR11-3اخلطط عديالت املدخلة يفتنسيق ختصيصات الرتدد والتبليغ عنها وتسجيلها، والت -IIIالفصـل

خرى طات سفن وحمطات متنقلة خلدمات أال جيري التبليغ مبوجب هذه املادة عن الرتددات املخصصة حمل  14.11
نطاقات  يف خدمة اهلواة الساتلية وال عن الرتددات املخصصة للمحطات اإلذاعية يف خدمة اهلواة وحمطات أرضية يف وحمطات

kHzاملوزعة للخدمة اإلذاعية بني  (HF)املوجات الديكامرتية  5 kHzو 900 26  .12 واليت تنطبق عليها املادة 100

 بالتبليغ عن ختصيص تردد فهي توفر اخلصائص ذات الصلة املدرجة 9ندما تقوم إدارةع 15.11
 (WRC-07).4 التذييل يف

 غري مستعمل. 16.11

ان خصائص شكل بي يف احملطات األرضية ميكن التبليغ عنها أو إن الرتددات املخصصة لعدد من احملطات  17.11
ات ة واحدة مع بيان املنطقة اجلغرافية املقرر التشغيل فيها. وإمنا يلزم مع ذلك تقدمي بطاقحمطة أرضية منوذجي أو حمطة منوذجية واحدة

 ):14.11 الرقم احلاالت التالية (انظر أيضاً  يف تبليغ مستقلة بشأن ختصيصات الرتدد، باستثناء احملطات األرضية املتنقلة

 ؛27و 26و 25ذييالت الت يف احملطات اليت تغطيها خطط التعيني الواردة أ )  18.11

 حمطات إذاعية؛ ب) 19.11

  10حمطات األرض الواقعة داخل منطقة التنسيق حملطة أرضية؛ ج) 20.11

 نطاقات تستعمل بالتقاسم مع خدمات فضائية وتتجاوز احلدود املعينة يف أي حمطات لألرض تعمل د ) 21.11
 9؛3.21الرقم  ويف 7من التذييل  د8و ج8ب و8أ و8ول ااجلد يف

21A.11 10؛2-21اجلدول  يف نطاقات مدرجة يف أي حمطات لألرض ) ه 

21B.11 ( إذا كانت تنتمي  ،21.9حاشية تتضمن اإلشارة إىل الرقم  يف النطاقات املشار إليها يف أي حمطة لألرض و
     (WRC-03)؛21.9إىل خدمة ختضع لتطبيق اإلجراء اخلاص بالتماس موافقة مبوجب الرقم 

ا أراضي إدارة أخرى،ا ز ) 22.11  ة األرضيةحيث تقع احملط أو حملطات األرضية اليت تشمل منطقة التنسيق اخلاصة 
 11 ،10اجتاه اإلرسال املعاكس؛ يف منطقة التنسيق حملطة أرضية عاملة يف

    03)-(WRC 

ا أكرب منه حملطة أرضية منوذجية م ح) 23.11  10نسقة.احملطات األرضية اليت يكون احتمال تداخال
03)-(WRC

  
                                                      

ة أرضية منوذجية تشكل حمط أو جيوز إلدارة تنوب عن جمموعة إدارات معينة بأمسائها أن تقوم بالتبليغ عن ختصيص تردد حملطة فضائية 1.15.11 9
ذا التخصيص سيعترب أنه مقدم باسم جمموعة اإلدارات كلها، ما ملإلغاء) يت أو جزءاً من الشبكة الساتلية. وأي تبليغ الحق (تعديل ترد معلومات  علق 

بغري ذلك.
نطاقات  يف هذه احلاالت تقدمي بطاقات تبليغ مستقلة بشأن ختصيصات الرتددات يف يلزم 1.23.11و 1.22.11و 1.21A.11و 1.21.11و 1.20.11 10

.5-1 ، اجلدول5وخدمات فضائية، حيث يلزم التنسيق مبوجب التذييل تردد موزعة حبقوق متساوية على خدمات لألرض 
اوية على خدمات نطاقات تردد موزعة حبقوق متس يف هذه احلاالت تقدمي بطاقات تبليغ مستقلة بشأن ختصيصات الرتددات يف يلزم 2.22.11 11

.5-1دول ، اجل5اجتاه اإلرسال املعاكس، حيث يلزم التنسيق مبوجب التذييل  يف فضائية،
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RR11-4 الفصـلIII- اخلطط تنسيق ختصيصات الرتدد والتبليغ عنها وتسجيلها، والتعديالت املدخلة يف

جيب أن تصل إىل املكتب بطاقات التبليغ املتعلقة بتخصيصات ترددات حملطات خدمات لألرض، باستثناء   24.11
تزيد عن ثالثة أشهر قبل تاريخ وضع هذه  ال غضون فرتة يف ،26A.11 الرقم أو 26.11الرقم  أو 25.11الرقم  يف البطاقات املذكورة

     (WRC-03)مة.اخلد يف التخصيصات

خدمات لألرض  يف حمطات أو خدمات فضائية يف عندما تتعلق بطاقات التبليغ بتخصيصات حملطات  25.11
د عن ثالث سنوات قبل تزي ال غضون فرتة يف التنسيق بشأن شبكة ساتلية، جيب أن تصل هذه البطاقات إىل املكتب يف تشارك

 اخلدمة. يف تاريخ وضع التخصيصات

ثابتة ضمن النطاقات اخلدمة ال يف ما تتعلق بطاقات التبليغ بتخصيصات حملطات منصات عالية االرتفاععند  26.11
يد على تز  ال غضون فرتة يف جيب أن تصل هذه البطاقات إىل املكتب 552A.5و 543A.5و 537A.5و 457.5واألرقام  يف احملددة

 (WRC-12)اخلدمة. يف مخس سنوات قبل تاريخ وضع التخصيصات

26A.11   عندما تتعلق بطاقات التبليغ بتخصيصات حملطات منصات عالية االرتفاع عاملة كمحطات قاعدة لتوفري
، جيب أن تصل هذه احملطات إىل املكتب قبل ثالث سنوات من 388A.5الرقم  يف النطاقات احملددة يف االتصاالت املتنقلة الدولية

     (WRC-03)تنفيذ التخصيصات.

 التبليغ وتسجيل تخصيصات التردد  بطاقاتتفحص   -  IIالقسم 
 في السجل األساسي

ا اخلصائص اإللزامية 4التذييل  يف تتضمن اخلصائص احملددة ال إن البطاقات اليت  27.11 الضرورية  أو على أ
ت من جديد، إال إذا أرسلمالحظات تساعد هذه اإلدارة على إكمال البطاقات وإعادة تقدميها  معسوف تعاد إىل اإلدارة املبلغة 

 فوراً هذه املعلومات الالزمة استجابة لطلب من املكتب.

حيدد املكتب بطاقات التبليغ اليت يعتربها كاملة ويسجل عليها تاريخ استالمه هلذه البطاقات، ويتفحصها   28.11
ا، مباتزيد عن شهرين، بنش ال مهلة يف برتتيب تاريخ االستالم. وعندما يستلم املكتب بطاقة تبليغ كاملة يقوم، فيها أي  ر حمتويا

اليت ستعد مبثابة إشعار باستالم بطاقة التبليغ بالنسبة إىل اإلدارة  BR IFICالنشرة  يف ،خرائط مع تاريخ االستالم أو خمططات
ب ويوضح األسبا يستطيع املكتب االلتزام باملهلة املذكورة أعاله فهو يعلم اإلدارات بذلك دورياً  ال . وعندما12املبلغة
     (WRC-12)الصلة. ذات

ال جيوز للمكتب أن يرجئ إعداده للنتيجة اخلاصة ببطاقة تبليغ كاملة إال إذا كانت تنقصه املعلومات   29.11
ذا اخلصوص. وعالوة على ذلك، طاقة مستلمة يبت املكتب بشأن بطاقة تبليغ هلا عالقة تقنية بب ال الكافية للتوصل إىل نتيجة 

يزال جيري تفحصها، إال بعد أن يتخذ املكتب قراره بشأن هذه البطاقة األخرية. بقاً والسا

  
                                                      

، كل إدارة تعتقد أن تداخًال غري 9 من املادة II األنظمة الساتلية غري اخلاضعة إلجراء التنسيق مبوجب القسم أو يف حالة الشبكات 1.28.11 12
ا ، ميكن 2B.9 الً مبوجب الرقمأصمن جراء تقدمي تعديالت على اخلصائص املنشورة املخطط هلا أو أنظمتها الساتلية احلالية أو مقبول قد تتعرض له شبكا

ا إىل اإلدارة املبلغة. وبعد ذلك تقوم اإلدارتان بالتعاون     (WRC-12)تنشأ. لتذليل أي صعوبات قد معاً  هلا أن تقدم تعليقا
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 RR11-5اخلطط عديالت املدخلة يفتنسيق ختصيصات الرتدد والتبليغ عنها وتسجيلها، والت -IIIالفصـل

 جيري تفحص كل بطاقة تبليغ:  30.11

هلذه اللوائح باستثناء األحكام  14ولألحكام األخرى 13من حيث مطابقتها جلدول توزيع نطاقات الرتدد أ )  31.11
ينة إذا لزم األحكام املتعلقة باملطابقة خلطة مع أو احتمال التداخالت الضارة أو املتعلقة باملطابقة إلجراءات التنسيق

  15األمر، وهي األحكام اليت تتناوهلا الفقرات الفرعية التالية؛

من حيث مطابقتها لإلجراءات اليت تتعلق بالتنسيق مع اإلدارات األخرى واليت تنطبق على خدمة  ب) 32.11
نية وعلى نطاق الرتددات املعين؛ أواالتصاالت الراديوية املع

32A.11 (ة تسببها ختصيصات سبق تسجيلها مع نتيج من حيث احتمال حدوث تداخالت ضارة قد تتعرض هلا أو ج
، 41.11ختصيصات مت تسجيلها تطبيقًا للرقم  ، أو38.11الرقم  أو 37.11والرقم  36.11مؤاتية مبوجب الرقم 

ولكنها مل يتم التبليغ عنها بعد، حسب احلالة، وذلك  58.9الرقم  أو 38.9 ختصيصات مت نشرها مبوجب الرقم أو
 11.9و 7B.9و 7A.9و 7.9فيما يتعلق باحلاالت اليت تعلن فيها اإلدارة املبلغة أن إجراء التنسيق مبوجب األرقام 

 C(WR-(15      أو 17 ،16؛)65.9 مل ميكن إكماله بنجاح (انظر أيضاً الرقم 14.9أو 13.9و 12A.9و 12.9و

من حيث احتمال حدوث تداخالت ضارة قد تتعرض هلا ختصيصات سبق تسجيلها مع نتيجة مؤاتية تطبيقاً  د ) 33.11
، حسب احلالة، وذلك فيما يتعلق باحلاالت اليت تعلن 41.11تطبيقاً للرقم أو 38.11للرقم  أو 37.11والرقم  36.11للرقم 

 17.981الرقم  أو 16.981الرقم  أو 15.918االتفاق املسبق مبوجب الرقم  أو سيقفيها اإلدارة املبلغة أن إجراء التن
WRC)-(2000أو 19؛)65.9مل ميكن إكماله بنجاح (انظر أيضاً الرقم  18.981الرقم  أو 17A.9 الرقم أو

  
                                                      

أن تسجيل التخصيصات  . بيد، عندما يكون ذلك ضرورياً 21.9إن املطابقة جلدول توزيع نطاقات الرتدد تفرتض التطبيق الناجح للرقم  1.31.11  13
يطالب  أو ضاراً  بالنسبة لإلدارة (لإلدارات) املعرتضة اليت مل يتم احلصول على موافقتها يتم مع نتيجة مؤاتية شريطة أال يسبب التخصيص املقصود تداخالً 

تعرتض مبوجب  مل ق باإلدارة (اإلدارات) اليتباحلماية من خدمة (خدمات) تابعة لإلدارة (اإلدارات) املعرتضة اليت مت التماس موافقتها. وفيما يتعل
    (WRC-03).، سيتم تسجيل التخصيص أيضاً تبعاً مع نتيجة مؤاتية21.9 الرقم

القواعد اإلجرائية. يف سيتم حتديد "األحكام األخرى" وإدراجها 2.31.11  14
.31.11صها إال فيما خيص الرقم يتم تفح ال إن بطاقات التبليغ املتعلقة مبحطات الفلك الراديوي 3.31.11  15
16  1.32A.11 7 أو 7.9يتفحص املكتب مثل هذه البطاقات فيما يتعلق بأي ختصيص تردد آخر كان طلب التنسيق بشأنه مبوجب األرقامA.9 
لى أن جيري املكتب هذا ولكن دون أن يتم التبليغ عنه حىت ذلك احلني، ع 38.9قد مت نشره مبوجب الرقم  13.9 أو 12A.9 أو 12.9 أو 7B.9 أو

(WRC-2000)التفحص حسب ترتيب نشر الطلبات ومبوجب الرقم األخري ذاته وباستعمال أحدث املعلومات املتيسرة.

17  2.32A.11  32بالنسبة لتطبيق الرقمA.11  5 850-5 725 نطاقات الرتدد يف 7.9فيما يتعلق بإجراء التنسيق مبوجب الرقم MHz  1(اإلقليم (
MHzو 6 725-5 MHzو 850 7 075-7 تقر املدار الساتلي املس فضاء) للشبكات الساتلية ذات مسافات الفصل املدارية االمسية يف-(أرض 025

GHzدرجات، ويف نطاقات الرتدد  7بالنسبة إىل األرض اليت تزيد على  GHzو 11,2-10,95 GHzو 11,7-11,45 ) 2(اإلقليم  12,2-11,7
GHzو GHz) و3ليم (اإلق 12,5-12,2 GHz) و3و 1(اإلقليمان  12,7-12,5 GHzأرض) و-(فضاء 12,75-12,7 فضاء) -(أرض 14,5-13,75

 .(WRC-15) 762 درجات، ينطبق القرار 6املدار الساتلي املستقر بالنسبة إىل األرض اليت تزيد على  للشبكات الساتلية ذات زوايا الفصل املدارية االمسية يف
       (WRC-15)جيب حتديد املنهجية وإضافتها إىل القاعدة اإلجرائية، إذا لزم األمر. احلاالت األخرى، ويف

عندما يتعلق األمر مبحطات أرضية منوذجية، على اإلدارات أن تقدم املعلومات الالزمة اليت تتيح للمكتب إجراء التفحص. 1.33.11 18
تم اليت سي أو اخلدمة يف احلسبان أيضًا ختصيصات خدمات األرض املوجودة يف جيب أن يأخذ 33.11إن التفحص مبوجب الرقم  2.33.11 19

ا نتيجة الستمرار اخلالف يف وضعها التنسيق. يف اخلدمة خالل السنوات الثالث التالية واليت مت إبالغ املكتب 
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 الصلة. ا ذاتختصيص ترددات وأحكامه أو إقليمية معينة لتعيني أو من حيث مطابقتها خلطة عاملية ) ه 34.11

، يعلم اإلدارة املبلغة 33.11الرقم  أو 32A.11يكون املكتب قادرًا على التفحص مبوجب الرقم  ال عندما  35.11
، معتربة أن النتيجة جاءت غري 41.11بذلك فوراً، وعند ذلك تستطيع هذا اإلدارة أن تقدم من جديد بطاقة تبليغها مبوجب الرقم 

    (WRC-2000).33.11 أو 32A.11مؤاتية مبوجب الرقم 

 اسيالسجل األس يف عن نتيجة مؤاتية، يتم تسجيل التخصيص 31.11عندما يسفر التفحص املتعلق بالرقم   36.11
حسب ما يستدعي األمر. أما عندما تكون النتيجة غري مؤاتية  34.11إىل  32.11خيضع للمزيد من التفحص املتعلق باألرقام من  أو

، إذا تعهدت اإلدارة بأن 5.8السجل األساسي للعلم وشريطة تطبيق الرقم  يف ، يتم تسجيل التخصيص31.11 فيما يتعلق بالرقم
 ، وإال فتعاد بطاقة التبليغ مع توضيح التدابري املناسبة.4.4يكون تشغيله طبقاً للرقم 

اسي السجل األس يف صعن نتيجة مؤاتية، يتم تسجيل التخصي 32.11عندما يسفر التفحص املتعلق بالرقم   37.11
عندما تكون النتيجة غري مؤاتية فتعاد بطاقة التبليغ إىل اإلدارة  ماأ .21، 20مع ذكر اإلدارات اليت مت معها إكمال إجراء التنسيق

     (WRC-12).33.11الرقم  أو 32A.11ينطبق الرقم  ملاملبلغة، مع توضيح التدابري املناسبة، إذا 

 عن نتيجة مؤاتية يتم تسجيل التخصيص 33.11الرقم  أو 32A.11املتعلق بالرقم  عندما يسفر التفحص  38.11
السجل األساسي مع ذكر أمساء اإلدارات اليت مت معها إكمال التنسيق واإلدارات اليت مل يكمل التنسيق معها وإمنا صدرت  يف

ا نتيجة مؤاتية. أما عندما تكون النتيجة غري مؤاتية فتعاد بطاقة التب  ليغ مع توضيح التدابري املناسبة.بشأ

السجل  يف عن نتيجة مؤاتية، يتم تسجيل التخصيص 34.11عندما يسفر التفحص املتعلق بالرقم   39.11
 األساسي. أما عندما تكون النتيجة غري مؤاتية فتعاد بطاقة التبليغ إىل اإلدارة املبلغة، مع توضيح التدابري املناسبة. إال أن بطاقات

واليت تكون مطابقة للمبادئ التقنية اخلاصة بالتذييل ذي الصلة ولكنها ليست  27و 26و 25املقدمة مبوجب التذييالت التبليغ 
     (WRC-03)مطابقة خلطة التعيني املصاحبة تعامل كما يلي:

39A.11   ري مطابقة خلطة ولكنها غ 27عندما يتعلق األمر ببطاقة تبليغ مطابقة للمبادئ التقنية اليت يتضمنها التذييل
اخلطة والتخصيصات اليت سبق  يف للرتددات املعينة 27التذييل  يف التعيني، فإن املكتب عليه أن يتحقق من تأمني احلماية احملددة

السجل األساسي مع نتيجة مؤاتية. يف تسجيلها

  
                                                      

جيل ختصيص دة فقط، جيب تبليغ املكتب بذلك، وجيري تسإذا مت احلصول على موافقة اإلدارات املتأثرة وكانت هذه املوافقة لفرتة حمد 1.37.11  20
السجل األساسي مع مالحظة تشري إىل أن ختصيص الرتدد سيكون صاحلًا خالل الفرتة احملددة فقط. وعلى اإلدارة املبلغة اليت تستعمل  يف الرتدد

رتة احملددة إال إذا استعمال ختصيص الرتدد بعد الف يف ستمرارهاختصيص الرتدد خالل فرتة حمددة أال حتاول الحقًا االستفادة من هذا الوضع لتربير ا
حصلت على موافقة اإلدارة (اإلدارات) املعنية.

غري  طةخيضع خل ال نطاق يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف السجل األساسي ختصيص تردد حملطة فضائية يف عندما يسجل 2.37.11  21
GHz النطاق ميس بأي حال من األحوال املقررات اليت ستتضمنها  ال عمود املالحظات تشري إىل أن هذا التسجيل يف ، توضع مالحظة22-21,4

    (WRC-12).507القرار  يف االتفاقات واخلطط املصاحبة املشار إليها
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39B.11   39عندما يسفر التفحص مبوجب الرقمA.11 السجل  يف عن نتيجة مؤاتية يتم تسجيل التخصيص
سبب السجل األساسي مع رمز يدل على أنه لن ي يف ن النتيجة غري مؤاتية فيتم تسجيل التخصيصو األساسي. أما عندما تك

ة وفقاً السجل األساسي مع نتيجة مؤاتي يف يكون مسجالً  أو تداخالت ضارة بأي ختصيص تردد يكون مطابقًا خلطة التعيني
 .39A.11 للرقم

39C.11  ولكنها غري مطابقة خلطة  26ق األمر ببطاقة تبليغ مطابقة للمبادئ التقنية اليت يتضمنها التذييل عندما يتعل
 .26من التذييل  IIIاجلزء  يف التعيني، جيب تفحص هذه البطاقة فيما يتعلق بالرتددات املعينة

39D.11   39عندما يسفر التفحص مبوجب الرقمC.11 السجل  يف عن نتيجة مؤاتية يتم تسجيل التخصيص
سبب السجل األساسي مع رمز يدل على أنه لن ي يف األساسي. أما عندما تكون النتيجة غري مؤاتية فيتم تسجيل التخصيص

ة وفقاً السجل األساسي مع نتيجة مؤاتي يف يكون مسجالً  أو تداخالت ضارة بأي ختصيص تردد يكون مطابقًا خلطة التعيني
 .39C.11 للرقم

39E.11  ميكن تسجيل التخصيص 25التذييل  يف ق األمر ببطاقة تبليغ غري مطابقة خلطة التعيني الواردةعندما يتعل ،
 23.1وفقًا للفقرة  25 التذييل يف اإلجراء املنصوص عليه يف السجل األساسي شريطة أن تكون اإلدارة املعنية قد شرعت يف مؤقتاً 
 .25من التذييل  Iالقسم  يف

39F.11  حسب احلالة، إىل اإلدارة 27 أو 26 أو 25غ غري املطابقة للمبادئ التقنية للتذييالت تعاد بطاقة التبلي ،
رض السجل األساسي بغ يف هذه احلالة يتم تسجيل التخصيص ويف ؛4.4املبلغة، ما مل تتعهد اإلدارة بتشغيل التخصيص طبقاً للرقم 

     (WRC-03).5.8العلم به وشريطة تطبيق الرقم 

 عمل.غري مست  40.11

من جديد 22، وإذا أرادت اإلدارة املبلغة أن تقدم البطاقة38.11بعد إعادة بطاقة التبليغ مبوجب الرقم   41.11
ا السجل األساسي مع ذكر اإلدارات اليت شكلت ختصي يف وأصرت على إعادة تفحصها، فإن املكتب يقوم بإدراج التخصيص صا

     (WRC-12).أدناه) 42.11رقم (انظر أيضاً ال أساس النتيجة غري املؤاتية

41A.11   32عندما يتعلق األمر بتخصيصات كانت تشكل أساس النتيجة غري املؤاتية مبوجب الرقمA.11 
، حسب 44.11 أو 25.11الرقم  أو 24.11الرقم  يف اخلدمة خالل الفرتة احملددة يف ومل يتم وضع هذه التخصيصات 33.11 الرقم أو

 سيعاد النظر فيها وفقاً لذلك. 41.11ملتعلقة بالتخصيصات املقدمة من جديد مبوجب الرقم احلالة، فإن النتيجة ا

41B.11  ا أساساً  32.11الرقم  يف حالة استكمال إجراء التنسيق املنصوص عليه يف مع اإلدارة اليت كانت ختصيصا
اإلشارات املتصلة  لها اإلدارة املبّلغة، إلغاء املالحظات أوفيتم، بناًء على املعلومات احملدَّثة اليت ترس 41.11للتسجيل مبوجب الرقم 

    (WRC-12)جراء نتيجة غري مؤاتية. 41.11بالتخصيصات املسجلة مبوجب الرقم 

  
                                                      

1.41.11 (SUP - WRC-12) 
تُبلغ املكتب ببذل جهود للتنسيق مع اإلدارات اليت كانت  ، على اإلدارة املبلغة أن41.11عند تقدمي بطاقات تبليغ تطبيقًا للرقم  2.41.11 22

ا أساس النتائج غري املؤاتية مبوجب الرقم      (WRC-12)، وبأن هذه اجلهود مل تنجح.38.11ختصيصا
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تداخل ضار بتخصيص مسجل وكان يشكل أساس  يف 41.11إذا تسبب ختصيص مسجل مبوجب الرقم   42.11
أن توقف فوراً  41.11 احملطة اليت تستخدم التخصيص املسجل مبوجب الرقماملسؤولة عن اإلدارة النتيجة غري املؤاتية، يكون على 

 WRC)-(12    .23لتقرير يبني خصائص التداخل الضارالتداخل الضار عند استالمها 

42A.11   لفيما يتعلق بالشبكات الساتلية، على اإلدارات املعنية أن تتعاون إلزالة التداخ 42.11تطبيق الرقم عند 
الضار وميكن أن تطلب مساعدة املكتب، وعليها أن تتبادل املعلومات التقنية والتشغيلية ذات الصلة املطلوبة لتسوية املسألة. وإذا 
أبلغت إدارة ما من اإلدارات املعنية املكتب بفشل اجلهود الرامية إىل تسوية مسألة التداخل الضار، على املكتب أن يبلغ اإلدارات 

اإلدارات املعنية)  ذلك التعليقات الواردة من ية فورًا وأن يعد تقريراً، إىل جانب مجيع الوثائق الداعمة املطلوبة (مبا يفاألخرى املعن
) 41.11ذلك احتمال إلغاء التخصيص املسجل مبوجب الرقم  لالجتماع التايل للجنة لتنظر فيها وتتخذ أي إجراء الزم (مبا يف

 (WRC-12)ينفذ قرار اللجنة بعد ذلك وأن يبلغ اإلدارات املعنية. حسب االقتضاء. وعلى املكتب أن

من  8 السجل األساسي، وفقاً ألحكام املادة يف مجيع احلاالت اليت يسجل فيها ختصيص جديد يف جيب  43.11
النشرة  يف ماتو هذا الفصل، أن حيمل هذا التخصيص إشارة إىل النتيجة وتشري إىل وضع التخصيص. كما يتعني نشر هذه املعل

 اإلعالمية الدولية للرتددات.

43A.11  إذا كانت بطاقة التبليغ تتعلق بتعديل خصائص أحد التخصيصات اليت سبق تسجيلها وفقاً ملا ينص عليه
خصائص  يف ، حسب احلالة. وأي تعديل34.11إىل  31.11، فإن املكتب عليه أن يتفحص هذه البطاقة مبوجب األرقام من 4 التذييل

نوات من تاريخ غضون مهلة تبلغ مخس س يف اخلدمة يف اخلدمة، جيب أن يوضع يف ختصيص سبق تسجيله وتأكيد أنه قد وضع
غضون  يف اخلدمة يف اخلدمة، جيب وضعه يف خصائص ختصيص سبق تسجيله دون أن يوضع يف التبليغ عن التعديل. وأي تعديل

 (WRC-07).44.11املهلة اليت ينص عليها الرقم 

43B.11  وإذا توصل املكتب إىل نتيجة 31.11خصائص ختصيص مطابق للرقم  يف عندما يتعلق األمر حبالة تغيري ،
إذا اتضح للمكتب أن التغيريات لن تزيد من احتمال التداخالت  أو ، حسب احلالة،34.11إىل  32.11مؤاتية فيما يتعلق باألرقام من 

ذي مت فيه سبق تسجيلها، فإن التخصيص الذي مت تعديله حيتفظ بالتاريخ األصلي ال الضارة اليت تتعرض هلا التخصيصات اليت
السجل  يف السجل األساسي. كما أن تاريخ استالم املكتب لبطاقة التبليغ اخلاصة بالتغيري يتم إدراجه يف إدراج هذا التخصيص

 األساسي.

43C.11  حملددةجديد ويتضح للمكتب أن إجراءات التنسيق ا عندما تقوم اإلدارة املبلغة بتقدمي بطاقة التبليغ من 
، يتم تسجيل لألرض قد تتأثر أو قد مت إكماهلا بنجاح مع مجيع اإلدارات اليت هلا حمطات اتصاالت راديوية فضائية 32.11الرقم  يف

من السجل  ملناسبالعمود ا يف السجل األساسي. كما أن تاريخ استالم املكتب للبطاقة األصلية يتم إدراجه يف التخصيص
 عمود "املالحظات". يف األساسي. أما تاريخ استالم املكتب للبطاقة املعاد تقدميها فيتم إدراجه

  
                                                      

 املبنيكن الَنسق ، على اإلدارات املعنية أن تستخدم إىل أقصى قدر مم42.11عند تقدمي خصائص تتعلق بتداخل ضار مبوجب الرقم  1.42.11 23
    (WRC-12)من لوائح الراديو. 10التذييل  يف
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43D.11   عندما تقوم اإلدارة املبلغة بتقدمي بطاقة التبليغ من جديد وتطلب أن يقوم املكتب بإجراء التنسيق مبوجب
، حسب ما يستدعي 11و 9التدابري الالزمة وفقاً لألحكام ذات الصلة من املادتني  ، على املكتب أن يتخذ19.9إىل  7.9األرقام من 

عمود  يف األمر. ومع ذلك، إذا مت أي تسجيل الحق للتخصيص، فإن تاريخ استالم املكتب للبطاقة املعاد تقدميها يتم إدراجه
 "املالحظات".

ب اخلدمة ضمن شبكة ساتلية جي حملطة فضائية يفرتدد الوضع ختصيص  26 ،25 ،24عندما يتم التبليغ عن تاريخ  44.11
حالة الشبكات  يف،2.9 أو 1.9 يتجاوز هذا التاريخ سبعة أعوام بعد تاريخ استالم املكتب للمعلومات الكاملة ذات الصلة مبوجب الرقم أال

 II لقسمشبكات أو األنظمة الساتلية اخلاضعة لحالة ال يف 1A.9 مبوجب الرقمأو  9املادة  من IIلقسم أو األنظمة الساتلية غري اخلاضعة ل
 اخلدمة خالل املهلة احملددة، يقوم املكتب بإلغائه بعد أن يعلم اإلدارة بذلك قبل انتهاء هذه يوضع يف . وأي ختصيص تردد ال9 املادة من

 (WRC-15)أشهر. تقل عن ثالثة املهلة بفرتة ال

44A.11  تعاد هذه البطاقة إىل اإلدارة املبلغة مع التوصية 44.11غ غري مطابقة للرقم عندما يتعلق األمر ببطاقة تبلي ،
 إجراء النشر املسبق. يف بالشروع من جديد

44B.11وضعت حمطة فضائية  اخلدمة، إذا ما يُعترب ختصيص تردد حملطة فضائية مستقرة بالنسبة إىل األرض موضوعًا يف
ذلك  وظلت يف، صهذا التخصي استقبال إرسال أواملبلَّغ عنه وكانت قادرة على داري املوقع امل بالنسبة إىل األرض يف مستقرة
اية فرتة التسعني  غضون مدة ثالثني يومًا اعتباراً من وُتعلم اإلدارة املبلِّغة املكتب بذلك يف .ملدة تسعني يومًا متواصلة املوقع
لى املوقع عبأسرع ما ميكن  حلكم، يتيح املكتب تلك املعلوماتاستالم املعلومات املرسلة مبوجب هذا ا وفور27 ،26يوماً.

ينطبق و  النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية. يف وينشرهااإللكرتوين لالحتاد 
    (WRC-15).(WRC-15) 40 القرار

  
                                                      

 وجبمباخلدمة قبل انتهاء إجراء التنسيق، وكانت املعلومات املطلوبة  فيما يتعلق بتخصيصات تردد حملطة فضائية وضعت يف 1.44.11  24
552القرار  أو (Rev.WRC-15) 49 القرار (Rev.WRC-15)التخصيصات باحلسبان إىل املكتب، يستمر أخذ هذه ، حسب االقتضاء، قد قدمت

كان املكتب مل يستلم بطاقة التبليغ األوىل بشأن  وإذا .A1.9 لرقماملدة أقصاها سبع سنوات بدءًا من تاريخ استالم املعلومات ذات الصلة مبوجب 
بعد انقضاء مهلة السبع سنوات، يلغي املكتب التخصيصات  ،A1.9 الرقم أو 1.9 الصلة بالرقم ذات 15.11 تسجيل التخصيصات املعنية مبوجب الرقم

      (WRC-15)بعد إعالم اإلدارة املبّلغة بالتدابري اليت يزمع اختاذها مسبقاً قبل ستة أشهر.
بدء الفرتة احملددة اريخ اخلدمة، ميثل هذا الت يف حملطة فضائية مستقرة بالنسبة إىل األرض عند التبليغ عن تاريخ وضع ختصيص تردد 2.44.11 25

    44B.11.(WRC-12)الرقم  بتسعني يوماً يف

اخلدمة وفقاً  يوضع يف عند استالم هذه املعلومات وعندما يبدو من املعلومات املوثوقة املتاحة أن ختصيصًا مبلغًا عنه مل  1.44B.11و 3.44.11 26
، 6.13 الرقم تنطبق إجراءات التشاور وسري العمل املطبق الحقاً على النحو املبني يف من لوائح الراديو، حسب احلالة، 44B.11 الرقم و/أو 44.11 للرقم

     (WRC-15).حسب االقتضاء

27 2.44B.11 بّلغ عنه قبل تاريخ استالم اخلدمة م املدار املستقر بالنسبة إىل األرض مع تاريخ وضع يف يعترب أيضًا ختصيص تردد حملطة فضائية يف
اخلدمة إذا أكدت اإلدارة املبلِّغة، عند تقدمي معلومات التبليغ عن هذا التخصيص، أن حمطة  يومًا موضوعًا يف 120غ بفرتة تزيد على معلومات التبلي

ه املوقع املداري وظلت في وضعت يف قد باستعمال ختصيص الرتدد هذا ستقبالاالرسال أو قادرة على اإل ستقر بالنسبة إىل األرضاملدار امل فضائية يف
      (WRC-15)هذا. اخلدمة املبلغ عنه إىل تاريخ استالم معلومات التبليغ عن ختصيص الرتدد اعتباراً من تاريخ الوضع يف ملدة متواصلة
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44C.11 (SUP - WRC-03)  

44D.11 (SUP - WRC-03)  

44E.11(SUP - WRC-03)  

44F.11(SUP - WRC-03)  

44G.11 (SUP - WRC-03)  

44H.11 (SUP - WRC-03)  

44I.11 (SUP - WRC-03)  

ب اإلدارة اخلدمة تابع حملطة لألرض وذلك بناًء على طل يف جيوز متديد التاريخ املبلغ عنه لوضع ختصيص  45.11
 األكثر.تتجاوز مدة التمديد ستة أشهر على  املبلغة، على أال

تطبيقاً ألحكام هذه املادة، عندما يعاد تقدمي بطاقة تبليغ إىل املكتب فيستلمها بعد أكثر من ستة أشهر  46.11
ا تبليغ جديد بتاريخ استالم جديد. وعندما يتعلق  من تاريخ إعادته للبطاقة األصلية، تعامل هذه البطاقة املعادة إىل املكتب على أ

 1.44.11الرقم  يف ميتثل للمهلة احملددة ال طة فضائية، إذا كان التاريخ اجلديد الستالم البطاقةاألمر بتخصيصات تردد حمل
ا 1.44.11حالة الرقم  يف حسب االقتضاء، تعاد بطاقة التبليغ إىل اإلدارة املبلغة 43A.11 الرقم أو ، وتُفحص بطاقة التبليغ على أ

     43A.11.(WRC-07) محالة الرق يف يص مسجل بالفعل بتاريخ استالم جديدخصائص ختص يف بطاقة جديدة للتبليغ عن تغيري

اخلدمة. وكل  يف السجل األساسي كل ختصيص تردد مت التبليغ عنه قبل وضعه يف يسجل بشكل مؤقت 47.11
ية املهلة املنصوص ايتجاوز  ال موعد يف اخلدمة يف ختصيص تردد حملطة فضائية مسجل مؤقتاً مبوجب هذا احلكم، جيب أن يوضع

 احملدد اخلدمة حبلول التاريخ يف . وأي ختصيص تردد آخر يسجل مؤقتًا مبوجب هذا احلكم جيب أن يوضع44.11الرقم  يف عليها
، حسب احلالة. وإذا مل يتسن لإلدارة املبلغة تبليغ املكتب 45.11قبل انتهاء مهلة التمديد املمنوحة مبوجب الرقم  أو بطاقة التبليغ يف

 اخلدمة، يف موعد أقصاه مخسة عشر يوماً قبل التاريخ املبلغ لوضع التخصيص يف اخلدمة، فإن املكتب يقوم، يف بوضع التخصيص
اية املهلة التنظيمية احملددة مبوجب الرقم  يف أو حالة حمطة أرضية، يف ، حسب احلالة، بتوجيه رسالة 45.11 أو 44.11موعد أقصاه 

مهلة  يف هذا التأكيد يستلم املكتب غضون هذه املهلة التنظيمية. وإذا مل يف اخلدمة يف وضع التخصيصتذكري يطلب فيها تأكيد 
الفرتة املنصوص عليها مبوجب  أو حالة احملطة األرضية، يف اخلدمة، يف الثالثني يوماً التالية للتاريخ املبلغ عنه بشأن وضع التخصيص

 السجل األساسي. ومع ذلك جيب يف جيب على املكتب إلغاء تسجيل التخصيص ، حسب احلالة،45.11الرقم  أو 44.11الرقم 
     (WRC-07)أن يعلم املكتب اإلدارة املعنية قبل أن يتخذ هذا اإلجراء.

 2.9 أو 1.9 مالرق إذا انقضت مهلة السبع سنوات بعد تاريخ استالم املعلومات الكاملة املشار إليها يف  48.11
حالة الشبكات أو األنظمة  يف 1A.9الرقم  أو يف 9املادة  من IIلقسم ألنظمة الساتلية غري اخلاضعة لحالة الشبكات أو ا يف

، دون أن تقوم اإلدارة املسؤولة عن الشبكة الساتلية بوضع ختصيصات الرتدد حملطات 9املادة  من IIلقسم الساتلية اخلاضعة ل
، أو دون أن تقدم 15.11 وىل لتسجيل ختصيصات الرتدد مبوجب الرقمدون أن تقدم بطاقة التبليغ األأو اخلدمة، الشبكة يف

، حسب (Rev.WRC-15) 552 القرار أو (Rev.WRC-15) 49 حسب االقتضاء، معلومات االحتياط الواجب عمالً بالقرار
اإلدارة املعنية بعد إبالغ  ولكن فقط، حسب احلالة، 38.9و 2B.9و 1A.9األرقام املعلومات املنشورة مبوجب  تلغى احلالة،

، وحسب االقتضاء 1.44.11و 44.11 نيالرقم أشهر قبل انقضاء املوعد النهائي املشار إليه يفستة تقل عن  بذلك مبدة ال
    (WRC-15).(Rev.WRC-15) 49 بالقرار 1 من امللحق 10 الفقرة
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غة املبلّ  قوم اإلدارة، تستة أشهر مسجل حملطة فضائية لفرتة تزيد على ترددق استخدام ختصيص عندما يعلّ   49.11
بّلغة املكتب بذلك اخلدمة، تعلم اإلدارة امل . وعندما يُعاد وضع التخصيص املسجل يفالرتدد بإعالم املكتب بتاريخ تعليق استخدام

تب قوم املكوعند تلقي املعلومات املرسلة مبوجب هذا احلكم ي. حالة انطباقها يف 1.49.11ميكن طبقًا ألحكام الرقم  بأسرع ما
الصادرة  دولية للرتدداتاإلعالمية ال النشرة املوقع اإللكرتوين لالحتاد الدويل لالتصاالت وينشرها يف بإتاحتها بأسرع وقت ممكن يف

تعليق  بعد تاريخمدة ثالثة أعوام  28اخلدمة يتجاوز تاريخ إعادة وضع التخصيص يف وجيب أال عن مكتب االتصاالت الراديوية.
لق فيه االستخدام. غضون ستة أشهر من التاريخ الذي عُ  ، شريطة أن تعلم اإلدارة املبلغة املكتب بالتعليق يفصيص الرتددخت استخدام

، صيص الرتددخت وإذا أعلمت اإلدارُة املبلغة املكتَب بالتعليق بعد مضي أكثر من ستة أشهر على التاريخ الذي ُعلق فيه استخدام
اية فرتة الستة أش ويفتقصَّر فرتة الثالث سنوات.  هر هذه احلالة، تقصَّر فرتة الثالث سنوات مبقدار الوقت الذي انقضى بني 

صيص بالتعليق. وإذا قامت اإلدارة املبلِّغة بإعالم املكتب بالتعليق بعد تاريخ تعليق استخدام خت والتاريخ الذي يُعَلم فيه املكتب
      (WRC-15)الرتدد. ، يلغى ختصيصشهراً  21الرتدد بفرتة تزيد عن 

دف احملافظة على دقته  50.11 رتكيز على حتسينها، مع ال أو يقوم املكتب باستعراض السجل األساسي دوريًا 
    (WRC-03)وجه اخلصوص على استعراض النتائج بغية مواءمتها مع أحوال التوزيع املتغرية بعد كل مؤمتر.

 

 
                                                      

 سعنيبت أدناه احملددة رتةالف بدء تاريخ هو اخلدمة يف األرض إىل بالنسبة مستقرة فضائية حملطة تردد ختصيص وضع إعادة تاريخ يكون 1.49.11 28
املوقع  لنسبة إىل األرض يفوضعت حمطة فضائية مستقرة با . ويُعترب ختصيص الرتدد حملطة فضائية مستقرة بالنسبة إىل األرض معاداً إىل اخلدمة، إذا مايوماً 

. وتُعلم اإلدارة تواصلةم يوماً  نيتسع ملدة املوقع ذلك يف وظلتستقبال باستخدام هذا التخصيص، اال رسال أواإل على قادرة وكانت عنه املبلَّغاملداري 
اية فرتة التسعني يوماً. و  املبلِّغة املكتب بذلك يف 40 القرارينطبق غضون مدة ثالثني يوماً اعتباراً من  (WRC-15) (WRC-15)      
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 12 املـادة

 (HF)الموسمية لنطاقات الموجات الديكامترية  تخطيط المواقيت
kHz 5الموزعة للخدمة اإلذاعية بين  kHz 26و 900 100 

 مقدمـة  -  Iالقسم 

kHzبني  (HFBC)إن استعمال نطاقات الرتدد املوزعة لإلذاعة باملوجات الديكامرتية   1.12 5 900 
kHzو 26 يق أن يكون مطابقاً لتخطيط امليقات املومسي على أساس إجراء التنس جيب أن يستند إىل املبادئ الواردة أدناه وجيب 100

. وميكن أن 45.12إىل  2.12األرقام من  يف هذه املادة باسم "اإلجراء") وهو اإلجراء املبني يف بني اإلدارات (يشار إىل هذا اإلجراء
ذا التنسي هذه املادة باسم "إذاعي") أن يف ختول إدارة ما ملنظمة إذاعية (يشار إليها  ق.تتصرف بالنيابة عنها فيما يتعلق 

 مبادئ  -  IIالقسم 

النفاذ  يف احلقوق بني مجيع البلدان، كبريها وصغريها، يف جيب أن يرتكز اإلجراء على أساس مبدأ املساواة 1البند  2.12
تقنية واالقتصادية ات الرتددات مع مراعاة القيود الال لنطاقأيضاً حماولة التوصل إىل استعمال فعّ  وجيبنفاذاً منصفاً إىل هذه النطاقات. 

 بعض احلاالت. ونظراً إىل ما تقدم جيب تطبيق املبادئ التالية. يف اليت قد توجد

االعتبار مجيع االحتياجات اإلذاعية اليت تقدمها اإلدارات، وأن تعاجل على أساس  يف جيب أن تؤخذ 2البند 3.12
 ومتكن كل إدارة من تأمني خدمة مرضية. 2.12الرقم  يف احلقوق املنصوص عليها يف منصف معاجلة تضمن املساواة

جيب أن يكون اإلجراء مرتكزًا فقط على االحتياجات اإلذاعية املتوقع أن تدخل حيز التشغيل أثناء فرتة  3البند 4.12
اجات ات اإلذاعية اجلديدة وتعديالت االحتياالعتبار االحتياج يف امليقات املعنية. كما جيب أن يكون هذا اإلجراء مرنًا ليأخذ

 اإلذاعية القائمة.

منها والدولية، على قدم املساواة، مع االنتباه بصورة  1جيب أن تعاجل مجيع االحتياجات اإلذاعية، الوطنية 4البند 5.12
 خاصة للفوارق القائمة بني هذين النوعني من االحتياجات اإلذاعية.

 اجلهود الالزمة لدى تطبيق اإلجراء، كي تؤمن قدر اإلمكان عملياً استمرارية استعمال تردد جيب أن تبذل 5البند 6.12
نطاق ترددات. أو

  
                                                      

ومنطقة اخلدمة املطلوبة املصاحبة هلا تؤمن تغطية وطنية عندما تكون حمطة اإلرسال  (HF)يعترب أن اإلذاعة على املوجات الديكامرتية  1.5.12 1
أراضي بلد واحد. يف واقعتني كلتيهما
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كيل وحيد. ويسمح بتقنيات تشي نببنطاق جا أو مزدوجي نبيقوم اإلجراء على أساس إرساالت بنطاق جا 6البند  7.12
ا قطاع االتصاالت الراديوية بدًال من ا حيد، شريطة و ي نباإلرساالت بنطاق جا أو مزدوجي نبإلرساالت بنطاق جاأخرى يوصي 

 أال ترتفع سوية التداخالت اليت تتعرض هلا اإلرساالت القائمة.

ال للطيف، جيب أن يكون عدد الرتددات املستعملة هو العدد األدىن الالزم سعياً إىل تعزيز االستعمال الفعّ  7البند 8.12
 ل مرضية. وينبغي قدر اإلمكان عملياً استعمال تردد واحد فقط.لتأمني نوعية استقبا

 .(RRB)يتضمن اإلجراء حتليًال تقنياً، وفقاً ملا تنص عليه القواعد اإلجرائية للجنة لوائح الراديو  8البند  9.12

نسيق عملية ت اإلذاعيني املخولني إدخال تعديالت، على اتباع أو ينبغي لإلجراء أن يشجع اإلدارات 9البند 10.12
 باملراسلة. أو متعددة األطراف) أو عاملية، وثنائية أو 2اجتماعات (إقليمية يف متواصلة حلل حاالت عدم التالؤم

 إن جمموعات التنسيق اإلقليمية اليت سوف تسهل التنسيق الثنائي ومتعدد األطراف بني اإلدارات واإلذاعيني 10البند 11.12
جمموعات التنسيق  يف أن تعرف نفسها لدى املكتب. وجيب حث اإلدارات واإلذاعيني على املشاركة خمتلف أحناء العامل، جيب يف

 اإلقليمية ذات الصلة. غري أن هذه املشاركة تكون على أساس اختياري.

ة، يتطبيق اإلجراء، وخصوصًا عندما تكون إدارة ألحد البلدان النام يف عندما تطلب إدارة ما املساعدة 11البند 12.12
 ذلك التنسيق اخلاص باالحتياجات اليت تقدمها هذه اإلدارة إن استدعى األمر. يف جيب أن يتخذ املكتب التدابري املناسبة مبا

. جيب IIIالقسم  يف جيب على جمموعات التنسيق اإلقليمية أن تتبع إجراءات التنسيق املنصوص عليها 12البند 13.12
أن أكرب عدد ممكن من االحتياجات املقدمة، خالل عملية تنسيق االحتياجات اإلذاعية، مع بذل اجلهود للتوصل إىل االتفاق بش

 تأمني مستوى النوعية املقبولة لإلدارات واإلذاعيني.

تطبيق اإلجراء، جيب أن تبدي اإلدارات واإلذاعيون أقصى ما ميكن من  يف بغية ضمان حتقيق أكرب جناح 13البند 14.12
 املتبادل، مع مراعاة مجيع العوامل التقنية والتشغيلية ذات الصلة. حسن النية والتعاون

 اإلجـراء  -  IIIالقسم 

 على تسهيل تطبيق اإلجراء وتنسيقه وفقاً لألحكام األخرى من هذه املادة. يعمل املكتب 15.12

  
                                                      

عالقة هلا بأقاليم االحتاد. ال هذه املادة يف إن كلمة "إقليمية" املستعملة 1.10.12 2
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ات الرتددات ذات نطاق يف هلا السنة املواقيت اإلذاعية املومسية املخطط يف تقدم اإلدارات إىل املكتب مرتني 16.12
 الصلة. وتغطي جداول املواقيت الفرتتني املومسيتني التاليتني:

 األحد األخري من مارس إىل األحد األخري من أكتوبر. :Aامليقات 17.12

 األحد األخري من أكتوبر إىل األحد األخري من مارس. :Bامليقات 18.12

 .UTC 0100اعة الس يف يبدأ تنفيذ هذه املواقيت 19.12

إذا اعتربت إدارة ما أنه من الضروري أن تأخذ باحلسبان تغريات ظروف االنتشار خالل فرتة امليقات،  20.12
 املوعدين التاليني وذلك ألسباب تتعلق بفعالية استعمال الطيف: يف يوصى بتنفيذ االحتياجات ذات الصلة

 األحد األول من شهر مايو؛ 21.12

 ول من شهر سبتمرب.األحد األ 22.12

 من هذين اليومني. UTC 0100الساعة  يف يبدأ تنفيذ هذه التعديالت 23.12

اية ضمن فرتة امليقات، وذلك كي تؤخذ باحلسبان احتياجات هلا فرتات  24.12 ميكن استعمال تواريخ بداية و
 ذلك. وغري لف عن تواريخ فرتيت امليقات،تواريخ ختت يف الوقائع اخلاصة وتغيري الساعة يف ميقات خمتلفة كما هو احلال

 دة.تزيد على سنة واح ال مواقيتها ختصيصات قبل استخدامها بفرتة يف جيوز لإلدارات أن تدرج  25.12

ا اخلاصة مبيقات مومسي جديد، فإن املكتب يستعمل ختصيصات  ال وعندما 26.12 تذكر بعض اإلدارات احتياجا
بع املكتب امليقات تشري إىل هذه االحتياجات. ويت يف خالل فرتة امليقات اجلديدة. وتوضع مالحظةامليقات السابق هلذه اإلدارة 

 هذا اإلجراء لفرتتني متتاليتني من فرتات امليقات.

ا  ،26.12بعد التدابري اليت يتخذها املكتب وفقاً للرقم  27.12 يبلغ اإلدارة املعنية بأن امليقات لن يتضمن احتياجا
 إال إذا طلبت اإلدارة غري ذلك. اإلذاعية

جيب عليها أن  (HF)نطاقات املوجات الديكامرتية  يف عندما تقرر إدارة إيقاف تشغيل خدمتها اإلذاعية 28.12
 تبلغ املكتب بقرارها هذا.

ينبغي وسم املعين، و امل يف املواقيت هي الرتددات اليت يعتزم استخدامها يف جيب أن تكون الرتددات املبينة  29.12
غي قدر املستطاع كل من املناطق والفرتات املعنية. وينب يف أن يقتصر عددها على العدد األدىن الالزم لتحقيق استقبال مرٍض للربامج

ا املستعملة من موسم إىل موسم. يف أن تكون الرتددات املستعملة اليت ترد  كل ميقات بشأن كل منطقة استقبال هي الرتددات ذا

اإلدارات على أن تنسق قدر اإلمكان مع اإلدارات األخرى قبل تقدمي املواقيت اخلاصة بكل منها. تشجع  30.12
ا لن تتمتع  ذه اإلدارات غري أن الرتددات اخلاصة  وميكن إلدارة معينة، باسم جمموعة إدارات، أن تقدم املواقيت املنسقة اخلاصة 

 تقدمها اإلدارات األخرى.املواقيت اليت  يف بأولوية على الرتددات الواردة
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يقوم املكتب بتحديد املواعيد النهائية الستالمه املواقيت كما ينشر هذه املواقيت، وذلك فيما يتعلق   31.12
 .18.12و 17.12الرقمني  يف باملومسني املذكورين

 .4التذييل  يف تقدم املواقيت مع املعطيات ذات الصلة احملددة 32.12

املكتب املواقيت يتأكد من صحة املعطيات الواردة فيها إذا لزم األمر وجيري التحليل اخلاص عندما يستلم  33.12
" (امليقات املؤقت)، طبقاً للقواعد (HF)بالتالؤم، كما يعمل املكتب على إعداد "امليقات املؤقت لإلذاعة على املوجات الديكامرتية 

ات اليت اختارها احلاالت اليت مل تقرتح اإلدارات املعنية بدائل هلا، والرتدد يف اإلجرائية. ويتضمن هذا امليقات مجيع ختصيصات الرتدد
حلاجة احلاالت اليت دل حذفها عمداً من مواقيت خمتلفة على ا يف املكتب من أي بدائل مقرتحة، والرتددات اليت اختارها املكتب

     (WRC-03)إىل مساعدة من املكتب.

 قبل شهرين وشهر واحد على األقل من بداية كل من فرتيت امليقات املذكورتني جيب نشر امليقات املؤقت 34.12
 (WRC-03).18.12و 17.12الرقمني  يف

ا كي حتل، 35.12 لل إىل أدىن تق أو تتفحص اإلدارات هذا امليقات املؤقت وتنسق مواقيت الرتددات اخلاصة 
اقبة اإلرساالت اليت يتم حتديدها من نتائج مر  أو الل التحليل اخلاص بالتالؤمحد ممكن، حاالت عدم التالؤم اليت يتم حتديدها من خ

 اليت يتم حتديدها باستعمال الطريقتني معاً. أو املتعلقة بتخصيصات مماثلة

من  وأ متعددة األطراف تنعقد بني اإلدارات واإلذاعيني أو جيب إجراء التنسيق من خالل اجتماعات ثنائية 36.12
 أخرى تقبلها األطراف املعنية. خالل وسائل

جيب على اإلدارات، سواء جمموعة من اإلدارات أم كل إدارة على حدة، أن تعلم املكتب، بأسرع ما ميكن  37.12
ا إثر عملية التنس يف يقل عن أسبوعني، بكل التعديالت املدخلة ال وإمنا قبل بداية فرتة امليقات مبا يق. يعد املكتب نسخة احتياجا

(امليقات) وجيري حتليًال جديدًا بشأن التالؤم. ينشر املكتب  (HF)دة من امليقات املركب لإلذاعة على املوجات الديكامرتية جدي
 بداية املوسم اإلذاعي املعين. يف امليقات ونتائج التحليل اخلاص بالتالؤم

ا املواقي يف خلهاجيب على اإلدارات أن تبلغ املكتب بأسرع ما ميكن بالتعديالت اليت تد 38.12 ت اخلاصة 
يقوم املكتب بتحيني امليقات وجيعله متيسراً على أساس شهري. وجيري املكتب حتليًال جديدًا بشأن التالؤم وينشر امليقات بعد  مث

     (WRC-03)حتيينه ومعه نتائج التحليل على فرتات منتظمة خالل املوسم.

 كتب املواقيت إىل جمموعات التنسيق اإلقليمية.بغية تسهيل عملية التنسيق، يرسل امل 39.12

بة االتصال باإلدارات واإلذاعيني من خالل أي وسائل مناس يف ينبغي أن تنظر جمموعات التنسيق اإلقليمية 40.12
رتونية كتقبلها مجيع األطراف مثل الربيد اإللكرتوين واألفرقة اإلخبارية ولوحات العرض اإللكرتوين وغري ذلك من الوسائل اإلل

 املعطيات. لنقل

 عملية التنسيق. يف تعيني جلنة توجيهية لتأمني سالسة التقدم يف ينبغي أن تنظر كل جمموعة تنسيق إقليمية 41.12
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تتبادل جمموعات التنسيق اإلقليمية، خالل عملية التنسيق وبعدها، معطيات امليقات فيما بينها بغية رفع   42.12
 كفاءة عملية التنسيق.

اية كل موسم بشهر واحد، امليقات النهائي لإلذاعة على املوجات الديكامرتية 43.12  (HF) ينشر املكتب، بعد 
(امليقات النهائي). وإذا مت تبليغ املكتب بأي تعديالت أجريت منذ امليقات املركب السابق، جيري املكتب كذلك التحليل اخلاص 

 بالتالؤم وينشره مع امليقات النهائي.

ينبغي للمكتب عند اللزوم أن يدعو إىل عقد اجتماعات مشرتكة جتمع بني ممثلي جمموعات التنسيق  44.12
دف وضع اسرتاتيجيات ترمي إىل مزيد من ختفيض حاالت عدم التالؤم وحبث األمور ذات الصلة. وجيب إعالم  اإلقليمية 

موعات اإلقليمية واإلدارات بنتائج هذه االجتماعات.  ا

، على إبداء أكرب قدر 15حالة حدوث تداخالت ضارة تتطلب تطبيق أحكام املادة  يف حتث اإلدارات، 45.12
من حسن النية واالستعداد للتعاون املتبادل، مع مراعاة مجيع العوامل التقنية والتشغيلية املتعلقة باحلالة املعنية.
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 13ادة ـامل

 تعليمات للمكتب

 قواعد إجرائية واقتراحات  وضع  -  0القسم 
      (WRC-03)تطبيق لوائح الراديو في لحل التنافر المواجه

ال تقوم اللجنة بوضع قاعدة إجرائية جديدة إال عندما تكون هناك حاجة واضحة إىل تلك القاعدة ومربر   1.0.13
ؤمتر العاملي التايل لالتصاالت لوائح الراديو إىل امل يف يةوجيه. وتقوم اللجنة، فيما يتعلق جبميع هذه القواعد، بتقدمي التعديالت الضرور 

ا أو الراديوية، لتخفيف حدة هذه الصعوبات ملي التايل لالتصاالت تقرير مدير املكتب إىل املؤمتر العا يف أوجه التنافر، وإدراج اقرتاحا
     (WRC-03)الراديوية.

، فإن اللجنة تقدم أيضاً إىل املؤمتر العاملي التايل لالتصاالت 1.0.13وإذا مل حتدد هذه احلاجة مبوجب الرقم   2.0.13
     (WRC-03)أوجه التنافر. أو لوائح الراديو لتخفيف حدة هذه الصعوبات يف الراديوية التعديالت الضرورية

 المساعدة التي يقدمها المكتب لإلدارات  -  Iالقسم 

يبذل  30Bو 30Aو 30والتذييالت  11و 9راءات املادتني تطبيق إج يف عندما تواجه أي إدارة صعوبات 1.13
 املكتب ما بوسعه لتقدمي املساعدة لإلدارة عندما تطلب منه ذلك.

حل مسألة ناجتة عن تداخالت ضارة وتطلب مساعدة املكتب، يساعدها  يف عندما تواجه إدارة صعوبات  2.13
ملسألة، ويعد تقريراً حل ا يف ى إىل احلصول على تعاون اإلدارة املسؤولةحتديد مصدر التداخالت، ويسع يف املكتب إذا اقتضى األمر

 تنظر فيه اللجنة يضمنه مشاريع توصيات موجهة إىل اإلدارات املعنية.

يقوم املكتب بناًء على طلب أي إدارة باستعمال الوسائل املتوفرة لديه واملناسبة للظروف بغية إجراء دراسة   3.13
ا، ويعد تقريرًا تنظر فيه اللجنة يضمنه مشاريع توصيات م أو عنها بشأن خمالفة هذه اللوائحعن احلاالت املبلغ  وجهة عدم مراعا
 إىل اإلدارات املعنية.

 احتفاظ المكتب بالسجل األساسي والخطط العالمية  -  IIالقسم 

 ه خاصة:جرائية وجيب عليإن املكتب وحده هو املسؤول عن االحتفاظ بالسجل األساسي طبقاً للقواعد اإل  4.13

السجل األساسي من وقت إىل آخر وبعد التشاور مع اإلدارات، وذلك  يف أن يدخل ما يلزم من تعديل أ )  5.13
؛هذا السجل يف من حيث النسق والشكل وطريقة تقدمي املعطيات
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ا أن ختصيصاً مسجالً مل ب) 6.13  يعد مستخدماً مل الستخدام أوا يدخل حيز وعندما تبني معلومات متوفرة موثوق 
يتشاور املكتب مع  ،4 التذييل طبقًا للخصائص الالزمة املبلغ عنها واحملددة يف يزال يستخدم ولكن ليس ال أو

يزال  ال اخلدمة طبقًا للخصائص املبلغ عنها أو ويستوضح عما إذا كان التخصيص قد أُدخل يف اإلدارة املبلغة
حالة الرد  لغ عنها. وجيب أن يتضمن طلب التوضيح هذا سبب االستفسار. ويفمستخدمًا طبقًا للخصائص املب
ا بشكل مالئم يعدهل التسجيل أو أن يلغي املكتب اخلصائص األساسية الواردة يف ورهنًا مبوافقة اإلدارة املبلغة إما

ذه اخلصائص األساسية كما أو ر، يرسل املكتب أشه ثةغضون ثال حالة عدم رد اإلدارة املبلغة يف هي. ويف حيتفظ 
ًا ثانياً. التذكري األول يرسل املكتب تذكري  واحد من غضون شهر حالة عدم رد اإلدارة املبلغة يف تذكريًا إليها. ويف

لغاء الثاين، خيضع اإلجراء الذي يتخذه املكتب إل واحد من التذكري غضون شهر حالة عدم رد اإلدارة املبلغة يف ويف
اة التسجيل عند مراع عدم موافقتها، سيستمر املكتب يف حالة عدم رد اإلدارة املبلغة أو ة. ويفالتسجيل لقرار اللجن

ب اإلدارة املبلغة حالة وجود رد، خيطر املكت تعديله. ويف قيامه بالفحص إىل أن تتخذ اللجنة قراراً بإلغاء التسجيل أو
سمح له باالمتثال ي وضع ال رة. وإذا كان املكتب يفباالستنتاج الذي يتوصل إليه يف غضون ثالثة أشهر من رد اإلدا

قوع خالف بني حالة و  ويف ملهلة الثالثة أشهر املشار إليها أعاله، خيطر املكتب اإلدارة املبلغة مبينًا أسباب ذلك.
إلدارات عن ا اإلدارة املبلغة واملكتب، تبحث اللجنة هذه املسألة بعناية مع مراعاة املواد الداعمة اإلضافية املقدمة من

الراديو  حيول تطبيق هذا احلكم دون تطبيق أحكام لوائح املكتب ضمن احلدود الزمنية اليت تضعها اللجنة. وال طريق
      (WRC-15)األخرى.

السجل األساسي مجيع الرتددات اليت تنص هذه اللوائح على استخدامها استخدامًا مشرتكاً  يف أن يدون ج) 7.13
 ؛(IFL)مقدمة القائمة الدولية للرتددات  يف توينشر هذه الرتددا

السجل األساسي ما يلزم تسجيله إثر تفحصه لبطاقات التبليغ عن ختصيصات الرتدد طبقاً  يف أن يدخل ) د 8.13
 ؛11 للمادة

 حيتفظ مبقدمة القائمة الدولية للرتددات ويقوم بتحيينها دورياً. ) ه 9.13

السجل  يف احلاجة بتجميع القوائم الشاملة اخلاصة بالتسجيالت املتضمنة كما يقوم املكتب دورياً حسب  10.13
 إطار القائمة الدولية للرتددات. يف وثائق أخرى كي ينشرها األمني العام يف أو األساسي

واليت تتضمنها  ختصيص ترددات أو حيتفظ املكتب بنسخ مرجعية من مجيع اخلطط العاملية لتوزيع ترددات  11.13
ا مؤمترات عاملية عقدها االحتاد مبا أو ت هلذه اللوائحالتذييال ىل التداخل ذلك عند اللزوم نسب املوجة احلاملة إ يف اليت اعتمد

التطبيق الناجح  هذه النسخ املرجعية التعديالت الناجتة عن يف تعيني للرتددات. ويدخل املكتب أو واهلوامش املصاحبة لكل ختصيص
 شكل مناسب لألمني العام كي ينشرها عندما تستدعي الظروف. يف مث يقدم هذه النسخ إلجراء التعديل ذي الصلة،

 احتفاظ المكتب بالقواعد اإلجرائية  -  IIIالقسم 

تضطلع اللجنة مبسؤولية املوافقة على جمموعة من القواعد اإلجرائية اليت حتكم أنشطتها وأنشطة مكتب   12.13
ات التبليغ عن ختصيصات معاجلة بطاق يف طبيق لوائح الراديو، توخيًا لإلنصاف والدقة والتناسقاالتصاالت الراديوية فيما يتعلق بت

 تطبيق هذه اللوائح. يف الرتدد، وللمساعدة
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 RR13-3اخلطط عديالت املدخلة يفتنسيق ختصيصات الرتدد والتبليغ عنها وتسجيلها، والت -IIIالفصـل

12A.13 :عند إعداد القواعد اإلجرائية ووضعها، تقوم اللجنة واملكتب واإلدارات بتطبيق اخلطوات التالية 

على شبكة الويب، قائمة بالقواعد املقرتحة للمستقبل  17.13مبوجب الرقم اد ينشر املكتب على موقع االحت أ )  
 واإلطار الزمين لقيام اللجنة بالنظر فيها وقيام اإلدارات بالتعليق على قائمة القواعد املقرتحة للمستقبل؛

 جل إدراجهاأ تطبيق أحكام لوائح الراديو سيتم حتديدها واقرتاحها من يف أي ممارسة يستعملها املكتب ب) 
 هذا القسم؛ يف لوائح الراديو وفقاً لإلجراءات الواردة يف

مجيع مشاريع القواعد اليت يعدها املكتب تتاح لإلدارات على موقع االحتاد على شبكة الويب وبواسطة  ج) 
 رسالة معممة قبل عشرة أسابيع على األقل من بدء اجتماع اللجنة؛

على هذه القواعد إىل املكتب قبل أربعة أسابيع على األقل من بدء  تقدم أي تعليقات من اإلدارات د ) 
 اجتماع اللجنة؛

 ينبغي لإلدارات عند تقدمي االقرتاحات أن تقوم، إن أمكن باقرتاح النص الفعلي للقواعد اليت تقرتحها؛ ه ) 

للجنة لن تقوم يد أن اموقع االحتاد على شبكة الويب. ب يف توضع مجيع التعليقات املقرتحة من اإلدارات و ) 
 تفي باحلدود الزمنية اآلنفة الذكر؛ ال تلك التعليقات اليت يف بالنظر

يتعني أن تكون شىت القواعد اإلجرائية متفقة مع روح الدستور واالتفاقية ولوائح الراديو ومبادئها، وأن  ز ) 
     (WRC-03)تلك القواعد. تطبيق أحكام لوائح الراديو املقابلة اليت تشري إليها يف تتجنب أي تراخ

تتضمن القواعد اإلجرائية، فيما تتضمن، طرائق احلساب واملعطيات األخرى الالزمة لتطبيق هذه اللوائح.   13.13
وهي تستند إىل مقررات املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية وإىل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية. وعندما تستدعي الضرورة 

ا مقررات وال توصيات، يقوم املكتب بإعداد هذه املعطيات طبقاً ألحكام الرقم ال لى معطيات جديدةاحلصول ع  14.13 يوجد بشأ
 التوصيات املناسبة متيسرة. أو مث يراجعها عندما تصبح املقررات

تُنشر  ئية. مثاالقواعد اإلجر  يف يعرض املكتب على اللجنة املشاريع النهائية لكل ما هو مقرتح من تعديل  14.13
القواعد اإلجرائية بعد أن توافق عليها اللجنة وتكون موضع تعليق من جانب اإلدارات. وإذا استمر أي خالف قائم يعرضه املدير 

 تقريره، مبوافقة اإلدارة املعنية، على مؤمتر عاملي الحق لالتصاالت الراديوية. كما يعلم مدير املكتب جلنة (جلان) الدراسات يف العام
ذا األمر. ويستمر كل من اللجنة واملكتب ذا العمل بالقواعد اإلجرائية اليت تشكل موضوع اخلالف إىل أن يؤخذ قرار  يف املعنية 
أسرع أحد املقررات الصادرة عن مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية، تقوم اللجنة ب يف الشأن. وإمنا إثر التوصل إىل حل للمسألة يتمثل

 حص القواعد اإلجرائية ومراجعتها، حسب ما يستدعي األمر. كما يقوم املكتب بتفحص مجيع النتائج ذات الصلة.ما ميكن بتف

املكتب أن هناك حاجة إىل إجراء دراسة خاصة تتعلق بالقواعد  أو اللجنة أو عندما ترى إحدى اإلدارات  15.13
وفقاً ألحكام  ختصيص ترددات، يتم تناول هذه احلالة أو خطة تعيني باتفاق إقليمي تصاحبه أو بأحكام لوائح الراديو أو اإلجرائية

ر أي تدابري إث أو القواعد اإلجرائية إثر مراجعة نتيجة يف . ويطبق الشيء ذاته إذا كانت هناك حاجة إىل إعادة النظر14.13الرقم 
ا اللجنة. أخرى اختذ
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RR13-4 الفصـلIII- اخلطط تنسيق ختصيصات الرتدد والتبليغ عنها وتسجيلها، والتعديالت املدخلة يف

ن نفعها شكل يسهل تعديلها ويزيد إىل أقصى حد ممكن م يف حتفظ القواعد اإلجرائية بعد حتيينها وتُنشر  16.13
 بالنسبة إىل اإلدارات واملستعملني اآلخرين.

 وثائق اللجنة  -  IVالقسم 

القواعد اإلجرائية، وجيب أن تكون هذه  إضافات يف يعد املكتب عند اللزوم مشاريع تعديالت أو  17.13
عرضها على اللجنة. وجيب إرسال مشروع جدول أعمال كل اجتماع للجنة املشاريع متوفرة للحصول على تعليقات عليها قبل 

شكل إلكرتوين.  بالربيد قبل انعقاد االجتماع بأسبوع، كما يكون مشروع جدول األعمال متوفراً يف إىل مجيع اإلدارات بالفاكس أو
قت، جيب إرساهلا ذلك الو  ون متيسرة يفمشروع جدول األعمال واليت تك الوقت نفسه، فإن مجيع الوثائق املشار إليها يف ويف

رة للحصول الوقت ذاته أن تكون هذه الوثائق متوف بالربيد إىل اإلدارات اليت تطلب احلصول عليها، كما جيب يف بالفاكس أو
 شكل إلكرتوين. عليها يف

ذا االجتماع، ه يف وخالل أسبوع واحد بعد انعقاد اجتماع اللجنة، جيب نشر موجز جلميع القرارات املتخذة  18.13
ذلك مسوغات كل قرار، على موقع االحتاد على شبكة الويب. وبعد كل اجتماع للجنة، جيب أن يعمم احملضر املعتمد هلذا  يف مبا

شكل رسالة معممة قبل بداية االجتماع التايل بشهر واحد على األقل. وجيب توفري هذا احملضر  يف االجتماع، على مجيع اإلدارات
    (WRC-03)على موقع االحتاد على شبكة الويب.املعتمد 

تصرف  ذلك احملضر، حتت يف اجتماعات اللجنة، مبا يف توضع نسخة من كل وثيقة جيري النظر فيها  19.13
ا     (WRC-2000)شكل إلكرتوين بأسرع ما ميكن. يف مقر املكتب، وجيب توفريها يف اإلدارات للتشاور العام بشأ
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 RR14-1اخلطط عديالت املدخلة يفتنسيق ختصيصات الرتدد والتبليغ عنها وتسجيلها، والت -IIIالفصـل

 14املـادة 

 أحد قراراته أو إحدى نتائج المكتب في اإلجراءات المتعلقة بإعادة النظر

ل النتائج اليت مت التوصل إليها من خال يف أو إحدى النتائج يف جيوز ألي إدارة أن تطلب إعادة النظر  1.14
ادر عن أي قرار آخر ص يف عادة النظرأن تطلب إ أو اتفاق إقليمي، أو مبوجب خطة أو دراسة خاصة أجريت مبوجب هذه اللوائح

 إحدى النتائج مببادرة من املكتب نفسه إذا رأى أن هناك مربراً لذلك. يف املكتب. كما ميكن إعادة النظر

ذا اخلصوص، وتشري إىل األحكام   2.14 إن اإلدارة املعنية اليت تريد إجراء إعادة النظر ترسل إىل املكتب طلبًا 
 الراديو وإىل أي مراجع أخرى، كما تذكر التدابري اليت تطلب اختاذها.ذات الصلة من لوائح 

إلدارة األمر. ويبذل بعد ذلك كل جهد مع ا يف إرسال إشعار باستالم الطلب وينظر فوراً  يف يسرع املكتب  3.14
 املعنية بغية حل املسألة دون اإلضرار مبصاحل اإلدارات األخرى.

حل املسألة حًال ناجحًا مع اإلدارة اليت طلبت إجراء إعادة النظر، وذلك دون إذا أدت إعادة النظر إىل   4.14
اإلضرار مبصاحل إدارات أخرى، ينشر املكتب تقريراً موجزاً عن إعادة النظر واحلجج املقدمة وتسوية املسألة وأي أمور أخرى قد تتأثر 

ن وإذا أسفرت إعادة النظر عن تعديل لنتيجة سابقة صادرة ع ا إدارات أخرى، وذلك بغية إعالم مجيع أعضاء االحتاد باملوضوع.
ذلك إلغاء التسجيل  يف املكتب، على املكتب أن يعيد تطبيق اخلطوات املناسبة من اإلجراء واليت تستند إليها النتيجة السابقة، مبا

 مها املكتب الحقاً.أي تغيري آخر خيص بطاقات التبليغ اليت استل أو املقابل من السجل األساسي عند اللزوم

إذا أدت إىل اإلضرار مبصاحل إدارات أخرى،  أو حل املسألة حًال ناجحاً، يف وإذا مل تسهم إعادة النظر  5.14
يقوم املكتب بإعداد تقرير يرسله أوًال إىل اإلدارة اليت طلبت إعادة النظر وإىل أي إدارات معنية أخرى مما يسمح هلذه اإلدارات أن 

 إن أرادت ذلك. يرسل املكتب بعد ذلك التقرير إىل اللجنة ومعه مجيع املستندات املؤيدة.تتصل باللجنة 

ائيًا فيما خيص املكتب   6.14 كل قرار تتخذه اللجنة بشأن إعادة النظر ويتم وفقًا ألحكام االتفاقية، يعترب 
إذا أدت إعادة النظر إىل تعديل إحدى النتائج اليت . و 4.14واللجنة. وينشر هذا القرار مع مجيع املستندات املؤيدة طبقًا للرقم 

ذلك،  يف صاغها املكتب، يقوم املكتب من جديد بتطبيق مراحل اإلجراء املقابلة اليت سبق أن صيغت مبوجبها النتيجة السابقة، مبا
ليغ اليت استلمها ض بطاقات التبرمبا إلغاء النتائج الصادرة بشأن بع أو السجل األساسي عند اللزوم يف إلغاء التسجيالت املقابلة

لى تتفق مع قرار اللجنة، ميكنها أن تعرض األمر ع ال كل األحوال، إذا كانت اإلدارة اليت طلبت إعادة النظر ويف املكتب الحقاً.
    (WRC-2000)مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية.

 القرار الذي اختذته اللجنة.اختاذ التدابري الالزمة بناًء على  يف يشرع املكتب بعدئذ  7.14

وبعد حل املسألة بقرار يتخذه مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية، يسرع املكتب إىل اختاذ التدابري املرتتبة   8.14
مجيع النتائج ذات الصلة إذا كان األمر يستدعي ذلك. يف على ذلك، مبا فيها أن يطلب إىل اللجنة أن تعيد النظر
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 IVل ـالفص

 التالتداخـ





 RR15-1التداخـالت -IVالفصـل

 15املـادة 

 التـالتداخ

 التداخالت التي تسببها المحطات الراديوية  -  Iالقسم 

 إرسال إشارات زائفة أو إرسال إشارات زائدة أو حيظر على مجيع احملطات بث إرساالت غري الزمة 1البند  1.15
 ).19إرسال إشارات هويتها غري معروفة (باستثناء ما تنص عليه املادة  أو مضللة أو

 جيب على حمطات اإلرسال أن حتد القدرة اليت ُتشعها إىل أدىن ما يلزم منها لتأمني خدمة مرضية. 2البند  2.15

 ) جيب:1.22والرقم  3يف سبيل اجتناب التداخالت (انظر أيضاً املادة  3البند  3.15

 ة بذلك؛بال إن مسحت طبيعة اخلدمأن ختتار بعناية فائقة مواقع حمطات اإلرسال، وكذلك مواقع حمطات االستق أ )  4.15

اجتاهات غري ضرورية واالستقبال من اجتاهات غري ضرورية إىل أدىن حد، باالستفادة  يف أن خيفض اإلشعاع ب) 5.15
 إىل أقصى حد من مزايا اهلوائيات االجتاهية، كلما مسحت طبيعة اخلدمة بذلك؛

 ؛3ها بأحكام املادة أن يفي اختيار املرسالت واملستقبالت واستخدام ج) 6.15

 .1.22الرقم  يف أن تستوىف الشروط احملددة د ) 7.15

ينبغي إيالء عناية خاصة الجتناب التداخالت على ترددات االستغاثة والسالمة، وعلى الرتددات ذات  4البند  8.15
ة بسالمة الرحالت اجلوية وانتظامها املشار ، وكذلك على الرتددات ذات العالق31املادة  يف العالقة باالستغاثة والسالمة املشار إليها

 (WRC-07).27 التذييل يف إليها

ينبغي أن يؤدي صنف اإلرسال الذي تستخدمه حمطة ما إىل أقل تداخل، وأن حيقق استخدام الطيف  5البند  9.15
نف ضيق ما ميكن عند اختيار صاًال. وهذا يقتضي عامة بذل كل اجلهود املمكنة جلعل عرض النطاق املستعمل أاستخدامًا فعّ 

 اإلرسال، على أن تراعى االعتبارات التقنية والتشغيلية اليت تتعلق باخلدمة املطلوب تأمينها.

النطاقات  تداخل ضار باخلدمات العاملة يف ينبغي أال يتسبب البث خارج النطاق الذي تبثه حمطات اإلرسال يف 6البند  10.15
اورة طبقاً ألحكام هذه ال  ITU-Rوللتوصيات  13.3و 12.3و 11.3و 3.3لوائح، واليت تستخدم مستقبالت مطابقة لألرقام ا

 الصلة. ذات

بد  ، فال3تداخالت ضارة نتيجة بثها اهلامشي على الرغم من وفائها بأحكام املادة  يف إذا تسببت حمطة 7البند  11.15
 من اختاذ تدابري خاصة إلزالة هذه التداخالت.
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RR15-2 الفصـلIV- التداخـالت

 التداخالت التي تسببها أجهزة ومنشآت كهربائية   -  IIالقسم 
 من أي نوع ما عدا األجهزة المعدة لالستخدامات الصناعية والعلمية والطبية

ينبغي أن تتخذ اإلدارات مجيع التدابري العملية الالزمة للتحقق من أن تشغيل األجهزة واملنشآت الكهربائية  8البند  12.15
 االتصاالت ما عدا األجهزة املعدة لالستخدامات الصناعية والعلمية والطبية، أو ت توزيع الطاقةمن أي نوع، مبا فيها شبكا

تداخالت ضارة خبدمة اتصاالت راديوية، وخاصة خبدمات املالحة الراديوية وغريها من خدمات السالمة املشغلة  يف يتسبب ال
 .1وفقاً ألحكام هذه اللوائح

 تسببها األجهزة المعدة التداخالت التي   -  IIIالقسم 
 لالستخدامات الصناعية والعلمية والطبية

ينبغي أن تتخذ اإلدارات مجيع التدابري العملية الالزمة للتحقق من أن اإلشعاعات الصادرة عن األجهزة  9البند  13.15
تستخدمها  ت خارج النطاقات اليتاملعدة لالستخدامات الصناعية والعلمية والطبية منخفضة إىل احلد األدىن، وأن سوية اإلشعاعا

تداخل ضار خبدمة اتصاالت راديوية، وخاصة خبدمات املالحة الراديوية وغريها من خدمات السالمة  يف تتسبب ال هذه األجهزة
 .1املشغلة وفقاً ألحكام هذه اللوائح

 االختبارات  -  IVالقسم 

يع أي حمطة حىت تتخذ مج يف ختبارات والتجاربتصدر كل إدارة تعليمات قبل الرتخيص باال 1) 10البند  14.15
لما كان ذلك إلغائها ك أو االحتياطات املمكنة لتجنب التداخل الضار مثل اختيار الرتدد واملواعيد املناسبة وخفض اإلشعاعات

 أقصر مهل ممكنة. يف ممكناً. وجيب إزالة أي تداخل ضار ناتج عن االختبارات والتجارب

 بطعمليات الض أو فيما يتعلق بتعرف هوية اإلرساالت اجلارية أثناء االختبارات 19دة انظر املا 2)  15.15
 التجارب. أو

خدمة املالحة الراديوية للطريان وألسباب تتعلق بالسالمة، إرسال تعرف اهلوية العادي  يف ال يستحسن 3)  16.15
وية ينبغي، مع ذلك، ختفيض اإلرساالت غري احملددة اهلضبطها. و  أو عند عمليات البث من أجل التحقق من املعدات املستخدمة

 إىل أقل ما ميكن.

ذا معىن  خمتصر، إخل...، يكون أو ختتار إشارات االختبار والضبط اختياراً مينع كل التباس مع إشارة 4)  17.15
 الشفرة الدولية لإلشارات. يف أو هذه اللوائح يف خاص مت تعريفه

 حمطات اخلدمة املتنقلة. يف بشأن االختبارات 9.57انظر الرقم  5)  18.15

  
                                                      

ذا الصدد إىل آخر التوصيات  1.13.15و 1.12.15  1 ذات الصلة. R-ITUيتعني على اإلدارات أن تستند 
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 التقارير عن المخالفات  -  Vالقسم 

م عن وقوع خمالفات الدستور واالتفاقية ولوائ أو احملطات أو املراقبة هيئاتتقوم  11البند  19.15 ح املفتشون بإبالغ إدارا
ا، ويستعملون هلذا الغرض استمارات مطابقة ل  .9التذييل  يف لنموذج الواردالراديو اليت يالحظو

عندما ترتكب إحدى احملطات خمالفات كربى، تقوم اإلدارات اليت تالحظ هذه املخالفات بتقدمي تقارير  12البند  20.15
 عن وقوعها إلدارة البلد الذي تتبع هذه احملطة لسلطته القضائية.

من الدستور  45 (خاصة املادةللوائح الراديو  أو لالتفاقية وأ للدستورعندما يرد إىل علم إدارة وقوع خمالفة  13البند  21.15
وتتخذ التدابري  الوقائعمن هذه اإلدارة  تتحقق، ختضع لواليتها القانونيةارتكبتها حمطة من لوائح الراديو)  1.15والرقم 

     (WRC-12)الالزمة.

 اإلجراءات الخاصة بالتداخالت الضارة  -  IVالقسم 

 جمال تطبيق يف أقصى حد من حسن النية والتعاون املتبادل ‡ه ألمر أساسي أن تبدي الدول األعضاءإن 14البند  22.15
 من الدستور وأحكام هذا القسم بغية تسوية مشاكل التداخل الضار. 45أحكام املادة 

ا املراعاة الواجبة، مبا  15البند  23.15 التقنية والتشغيلية  فيها العواملعند تسوية هذه املشاكل، تراعى مجيع العوامل املتصلة 
مثل: ضبط الرتددات وخصائص هوائيات اإلرسال واالستقبال، والتقاسم الزمين وتغيري القنوات فيما يتعلق باإلرساالت متعددة 

 القنوات.

ة وفقاً ر هذه املادة مكتب التجميع املركزي الذي تعينه اإلدا يف ميكن أن يشمل مصطلح "إدارة" املستخدم 16البند  24.15
 .3.16 للرقم

جيب على اإلدارات أن تتعاون على الكشف عن أي تداخل ضار وعلى إزالته، وعند اللزوم باستخدام  17البند  25.15
 هذا القسم. يف ، واتباع اإلجراءات املفصلة16املادة  يف الوسائل املوصوفة

خالل  من أو طات املراقبة املعينة هلذا الغرضميكن معاجلة مشاكل التداخل الضار مباشرة عن طريق حم 18البند  26.15
 التنسيق املباشر بني اهليئات املشرفة على التشغيل، كلما كان ذلك ممكناً عملياً وشريطة االتفاق بني اإلدارات املعنية.

 لما كان ذلك ممكناً.، ك10التذييل  تعطى املعلومات التفصيلية املتعلقة بالتداخل الضار بالشكل املشار إليه يف 19البند  27.15

اعرتافًا بأن إرساالت ترددات االستغاثة والسالمة والرتددات املستعملة لسالمة الرحالت اجلوية وانتظامها  20البند  28.15
بد من إزالة أي تداخل ضار يؤثر على هذه اإلرساالت،  ال تتطلب محاية دولية مطلقة، ومن مث، )27والتذييل  31(انظر املادة 
(WRC-07)دارات بإعطاء األولوية ملعاجلة أي تداخل ضار من هذا النوع عندما تبلغ به.تتعهد اإل
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عندما تتطلب حاالت التداخل الضار اختاذ إجراءات عاجلة، تتصل اإلدارات بعضها ببعض بأسرع  21البند  29.15
رة لتبادل ة خصيصًا هلذا الغرض أن جتري اتصاالت مباشالوسائل املتاحة، كما جيوز حملطات النظام الدويل ملراقبة اإلرساالت املعين

 املعلومات فيما بينها شريطة احلصول على تصريح بذلك من اإلدارات املعنية.

عندما ُتشعر حمطة استقبال بوجود تداخل ضار يكون عليها أن تعطي مجيع املعلومات املمكنة إىل حمطة  22البند  30.15
ا على حتديد مصدر التداخل وخصائصه.اإلرسال اليت تتعرض خدمتها للت  داخل، وذلك ملساعد

على كل إدارة تتبع هلا حمطة االستقبال اليت تكتشف تداخًال ضارًا أن تبلغ به اإلدارة اليت تتبع هلا حمطة  23البند  31.15
ار اختاذ مثل لة التداخل الضاإلرسال اليت تتعرض خدمتها للتداخل، وأن تعطيها مجيع املعلومات املتاحة، وذلك عندما تربر حا

 اإلجراء. هذا

إذا تبني أن هناك حاجة إىل مزيد من أعمال الرصد والقياسات لتحديد مصدر التداخل الضار وخصائصه  24البند  32.15
أخرى التعاون  تواجلهة املسؤولة عنه، جيوز لإلدارة اليت تتبع هلا حمطة اإلرسال اليت يعاين إرساهلا من هذا التداخل أن تطلب من إدارا

 اهليئات. من غريها من أو هذا الصدد، وال سيما من اإلدارة اليت تتبع هلا حمطة االستقبال اليت الحظت التداخل، يف معها

تداخالت ضارة، يكون على اإلدارات اليت تتبع هلا هذه  يف عندما تتسبب إرساالت حمطات فضائية 25البند  33.15
زمة اليت وفر، بناًء على طلب اإلدارة اليت تتبع هلا احملطة املتأثرة بالتداخل، معطيات املوقع اليومية الالاحملطات املسببة للتداخل أن ت

 تسمح بتحديد مواقع هذه احملطات الفضائية، إذا كانت هذه املواقع غري معروفة بوسائل أخرى.

إرساهلا  ليت تتبع هلا حمطة اإلرسال اليت يعاينعندما يتحدد مصدر التداخل الضار وخصائصه، تقوم اإلدارة ا 26البند  34.15
مة ز من هذا التداخل بإبالغ اإلدارة اليت تتبع هلا احملطة املسببة للتداخل جبميع املعلومات حىت تستطيع هذه اإلدارة اختاذ التدابري الال

 إلزالة التداخل.

ا تسببت يف 27البند  35.15  كن، باستالمتداخل ضار أن تشعر، بأسرع ما مي على اإلدارة اليت تتبع هلا حمطة يُعتقد أ
ا، دون أن ميثل هذا اإلشعار إقراراً   املعلومات اليت تشري إىل ذلك بأسرع وسيلة اتصال متوفرة هلا بعد إبالغها 

(WRC-2000)مبسؤوليتها.

ت هذا االستقبال اليت الحظ عندما تتأثر خدمة سالمة بتداخل ضار، ميكن لإلدارة اليت تتبع هلا حمطة 28البند  36.15
حاالت  يف التداخل أن تقوم أيضاً مبداخالت مباشرة مع اإلدارة اليت تتبع هلا احملطة املسببة للتداخل. وجيوز اتباع نفس هذا اإلجراء

أخرى شريطة احلصول على موافقة مسبقة من اإلدارة اليت تتبع هلا حمطة اإلرسال اليت يعاين إرساهلا من التداخل.
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ا تسبب تداخًال ضاراً خبدمة سالمة معينة يكون  29البند  37.15 عندما تستلم إحدى اإلدارات إشعاراً بأن إحدى حمطا
     (WRC-2000)أفضل مهلة زمنية. يف احلالة فوراً وأن تتخذ التدابري الالزمة ملعاجلتها، وأن ترد يف عليها أن جتري التحقيق

تؤمنها حمطة أرضية من تداخل ضار، ميكن لإلدارة اليت تتبع هلا حمطة االستقبال اليت  عندما تتأثر خدمة 30البند  38.15
 الحظت هذا التداخل أن تقوم أيضاً مبداخالت مباشرة مع اإلدارة اليت تتبع هلا احملطة املسببة للتداخل.

ا حمطة جيوز لإلدارة اليت تتبع هل إذا استمر التداخل الضار رغم تنفيذ اإلجراءات املنصوص عليها أعاله، 31البند  39.15
 اإلرسال اليت يتأثر إرساهلا بالتداخل أن توجه تقريرًا إىل اإلدارة اليت تتبع هلا حمطة اإلرسال املسببة للتداخل بشأن عدم االنتظام

 .Vاملخالفة، طبقاً ألحكام القسم  أو

باملخالفات  أو للتقارير املتعلقة بعدم االنتظامعندما توجد منظمة دولية متخصصة خلدمة معينة، ميكن  32البند  40.15
 تسببها هذه احملطات، أن توجه إىل املنظمة املذكورة واإلدارة املعنية أو املتعلقة بتداخالت ضارة تعانيها حمطات هذه اخلدمة

 الوقت. نفس يف

 مل تُفض إىل نتيجة مرضية، تقومعند الضرورة، وخاصة إذا كانت إجراءات املداخالت املذكورة أعاله  1) 33البند  41.15
رد االطالع.  اإلدارة املعنية بإبالغ املكتب بتفاصيل احلالة 

من  Iويف هذه احلالة، جيوز أيضًا لإلدارة املعنية أن تطلب تدخل املكتب وفقًا ألحكام القسم  2)  42.15
 ن املراسالت.ها التفاصيل التقنية والتشغيلية ونسخ ع، غري أنه يتعني عليها أن تعطي املكتب كل وقائع احلالة، مبا في13 املادة

، (HF)نطاقات املوجات الديكامرتية  يف حتديد مصدر التداخل الضار يف إذا وجدت إدارة صعوبات 1) 34البند  43.15
 وإذا كانت ترغب باستعجال التماس مساعدة املكتب تقوم اإلدارة املعنية بإبالغ املكتب بذلك سريعاً.

التابعة  احملطات أو ما أن يستلم املكتب هذه املعلومات حىت يلتمس فورًا تعاون اإلدارات املعنية 2)  44.15
 للنظام الدويل للمراقبة واملعينة خصيصاً هلذا الغرض واليت قد تساعد على حتديد مصدر التداخل الضار.

، وحياول 44.15 دمة مبوجب الرقمجيمع املكتب مجيع التقارير اليت يستلمها استجابة للطلبات املق 3)  45.15
 حتديد مصدر التداخل الضار بسرعة مستخدماً أية معلومات أخرى متاحة له.

يرسل املكتب بعد ذلك استنتاجاته وتوصياته إىل اإلدارة اليت أبلغت عن حالة التداخل الضار. كما  4)  46.15
ا مسؤولة عن مصدر ا دابري نفس الوقت اختاذ الت يف لتداخل الضار، طالبًا منهايرسل نسخة منها إىل اإلدارة اليت يعتقد أ

سريعاً. الالزمة
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 16املـادة 

 المراقبة الدولية لإلرساالت

 عملياً، احلدود املمكنة يف وسائل مراقبة اإلرساالت والتعاون، يف تتفق اإلدارات على مواصلة التوسع  1.16
احلدود املمكنة عملياً، وخاصة  يف ية لإلرساالت حىت يتسىن تطبيق أحكام هذه اللوائحجمال التطوير التدرجيي لنظام املراقبة الدول يف

مع مراعاة  سرعة إزالة التداخالت الضارة، يف استخدام طيف الرتددات الراديوية واإلسهام يف من أجل حتقيق الفعالية واالقتصاد
 ذات الصلة. R-ITU1التوصيات 

ية لإلرساالت إال حمطات مراقبة اإلرساالت اليت تعينها اإلدارات هلذا الغرض ال يشمل نظام املراقبة الدول  2.16
ITU-Rاملعلومات اليت ترسلها إىل األمني العام طبقًا للقرار  يف . وجيوز أن تقوم ITU-R SM.1139للتوصية وأحدث صيغة  23

أي  بة تنشئها عدة بلدان بصورة مشرتكة أوأي مصلحة مراق خاصة أو أي مؤسسة عمومية أو بتشغيل هذه احملطات أي إدارة، أو
       (WRC-15)منظمة دولية، مبوجب ترخيص متنحه هلا اإلدارة املعنية.

نظام  يف كل منظمة دولية تشارك أو كل مصلحة مراقبة تنشئها عدة بلدان بصورة مشرتكة أو إن كل إدارة  3.16
وأن ترسل عن  إليه مجيع الطلبات املقدمة للحصول على معلومات املراقبة، املراقبة الدولية تعني مكتب جتميع مركزي ينبغي أن توجه

 إىل مكاتب التجميع املركزي التابعة إلدارات أخرى. أو طريقه معلومات املراقبة إىل املكتب

سات املؤس وأ املنظمات الدولية أو ال متس أحكام هذه املادة اتفاقات املراقبة اخلاصة اليت تعقدها اإلدارات  4.16
 اخلاصة ألغراض معينة. أو العمومية

 من املكتب. أو جتري اإلدارات مراقبة اإلرساالت، كلما رأت ذلك ممكناً عملياً، بطلب من إدارات أخرى  5.16

تتوافق  له أناستعمال نظام املراقبة الدولية لإلرساالت وتشغي يف اليت تطبق ئيةإلجرااينبغي للقواعد اإلدارية و   6.16
ITU-R صيغة للتوصيةأحدث  مع SM.1139.(WRC-12)     

، ويعد دورياً نظام املراقبة الدولية لإلرساالت يف يسجل املكتب النتائج اليت تقدمها حمطات املراقبة املشاركة  7.16
ينشرها  يات، حىتتوفري هذه املعط يف خالصات عن معطيات املراقبة املفيدة اليت يستلمها، ومعها قائمة باحملطات اليت أسهمت

 األمني العام.

نظام  يف عندما تتقدم إدارة مبالحظات ختص املراقبة واردة من إحدى حمطات املراقبة التابعة هلا واملشاركة 8.16
املراقبة الدولية لإلرساالت، وتصرح للمكتب بأن إرساًال معروفًا دون لبس ليس مطابقًا ألحكام هذه اللوائح، يلفت املكتب انتباه 

ملعنية إىل هذه املالحظات.اإلدارة ا

                                                      
ية.طيف الرتددات الراديو  الصادر عن قطاع االتصاالت الراديوية بشأن مراقبة الكتيب يف ترد معلومات بشأن هذا املوضوع 1.1.16  1
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 17 املـادة

 ريةـالس

عند تطبيق األحكام املالئمة من الدستور واالتفاقية، تلتزم اإلدارات بأن تتخذ بنفسها التدابري الالزمة   1.17
 ومنع: حلظر

 دمها اجلمهور عامة؛القيام، دون ترخيص، باعرتاض اتصاالت راديوية ليست ُمعدة ليستخ أ )  2.17

القيام، دون ترخيص، بإذاعة مضمون أي نوع من املعلومات، يكون قد مت احلصول عليها من اعرتاض  ب) 3.17
أي استخدام  أو نشرها أو إفشاء جمرد وجود هذه املعلومات أو ،2.17الرقم  يف االتصاالت الراديوية املشار إليها

آخر هلا.
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 18املـادة 

 صـلرخا

تشغيل حمطة إرسال دون رخصة حمررة بالصيغة املناسبة ووفقاً  أو هيئة إنشاء أو ال جيوز ألي فرد 1) 1البند  1.18
 2.18 نيابة عن هذه احلكومة (ومع ذلك انظر األرقام أو ألحكام هذه اللوائح وصادرة عن حكومة البلد الذي تتبع له احملطة املذكورة

 ).11.18و 8.18و

حكومات بلدان متامخة له  أو وجيوز مع ذلك، حلكومة أي بلد أن تعقد مع حكومة بلد متاخم له 2)  2.18
MHzخدماته املتنقلة الربية العاملة على ترددات تفوق  أو أكثر من حمطات خدمته اإلذاعية أو اتفاقًا خاصًا خبصوص حمطة 41 

هذه  كن هلذا االتفاق الذي جيب أن يكون متالئمًا مع أحكامأراضي بلد متاخم بقصد حتسني التغطية الوطنية. ومي يف والواقعة
وجيب أن  1.18 اللوائح وأحكام االتفاقات اإلقليمية اليت وقعت عليها البلدان املعنية، أن ينص على استثناءات من أحكام الرقم

 يبلغ هذا االتفاق إىل األمني العام حىت ُحيمل إىل علم اإلدارات على سبيل االطالع.

 متتلك كامل املسؤولية عن ال جمموعة من األراضي أو أرض يف وميكن للمحطات املتنقلة املسجلة 3)  3.18
ا الدولية أن تعترب حمطات تتبع سلطة هذه األراضي موعة من األراضي فيما يتعلق بإصدار أو عالقا  الرخص. هذه ا

ًا ملا تنص عليه األحكام ذات الصلة من الدستور جيب على حامل الرخصة أن حيفظ سرية االتصاالت وفق 2البند  4.18
ض مراسالت حالة وجود مستقبل باحملطة، حيظر اعرتا يف إمياًء، إىل أنه أو واالتفاقية. وعالوة على ذلك، جيب أن تشري الرخصة، صراحة

جيوز استنساخها  ال ورة غري متعمدةاالتصاالت الراديوية غري املراسالت اليت رخص هلا باستقباهلا، وعند استالمها هذه املراسالت بص
 إبالغها إىل أطراف ثالثة وال استخدامها ألي غرض من األغراض وال الكشف حىت عن وجودها. وال

لكي يسهل التحقق من الرخص الصادرة للمحطات املتنقلة واحملطات األرضية املتنقلة، جيب أن تضاف  3البند  5.18
 االحتاد، حيث يلزم. يف ة له إىل إحدى لغات العملإىل النص املكتوب باللغة الوطنية ترمج

كل واضح حملطة أرضية متنقلة أن تشري فيها بش أو جيب على احلكومة اليت تصدر رخصة حملطة متنقلة 1) 4البند  6.18
ىل اخلصائص العامة إ ذلك امسها والرمز الدليلي لندائها، وعند االقتضاء، فئة املراسالت العمومية، إضافة يف إىل خصائص احملطة، مبا

 للمنشأة.

يوجد فيها سوى  ال حالة احملطات املتنقلة الربية، مبا فيها احملطات اليت يف الرخصة يف يدرج بند 2)  7.18
در الرخصة، أراضي بلدان غري البلد الذي أص يف إمياًء إىل حظر تشغيل مثل هذه احملطات أو أكثر ويشري صراحة أو مستقبل واحد
اتفاق خاص بني حكومات البلدان املعنية. إال عند وجود
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لرخصة من قبل إصدار ا يف ظروف قد تسبب تأخرياً  يف طائرة تسجيالً جديداً  أو عند تسجيل سفينة 1) 5البند  8.18
منه ميكنها، تها احملطة األرضية املتنقلة أن تبدأ رحل أو البلد الذي جيب أن تسجل فيه، فإن إدارة البلد الذي ترغب احملطة املتنقلة

على طلب من الشركة املشغلة، أن تصدر شهادة بأن احملطة تفي بأحكام هذه اللوائح. وينبغي هلذه الشهادة املصممة بشكل  بناءً 
 اجلوية إىل البلد أو ، وهي ليست صاحلة إال ملدة الرحلة البحرية6.18الرقم  يف حتدده اإلدارة املصدرة أن تتضمن اخلصائص املذكورة

 ملدة ثالثة أشهر، أيهما أقل. أو الطائرة، أو نفذ فيه تسجيل السفينةالذي سي

ا. جيب على اإلدارة اليت تصدر الشهادة أن ختطر اإلدارة املسؤولة عن إصدار الرخصة بالتدابري اليت 2)  9.18  اختذ

 .جيب على حامل الشهادة أن يتقيد بأحكام هذه اللوائح املنطبقة على حاملي الرخص 3)  10.18

 عند مبادلتها، جيوز لإلدارة اليت يتبع هلا املشغل الذي حيصل أو ألمد طويل أو عند استئجار طائرة مؤقتاً  6البند  11.18
على الطائرة مبثل هذه الرتتيبات، أن تصدر، باالتفاق مع إدارة البلد الذي سجلت فيه هذه الطائرة، رخصة مطابقة ألحكام 

خصة األصلية.لتحل مؤقتاً حمل الر  6.18 الرقم
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 19املـادة 

 تعرف هوية المحطات
 عامةأحكام   -  Iالقسم 

 .1بوسائل أخرى أو جيب أن يكون تعرف مجيع اإلرساالت ممكناً عن طريق إشارات تعرف اهلوية 1البند  1.19
 مضللة. أو ائفةحيظر على مجيع احملطات أن تصاحب إرساهلا بإشارات تعرف هوية ز  1) 2البند  2.19
اخلدمات املناسبة وكلما أمكن ذلك عملياً، وفقاً  يف ينبغي بث إشارات تعرف اهلوية أوتوماتياً  2)  3.19

 ذات الصلة. ITU-Rللتوصيات 
، أن 15.19إىل  13.19األرقام من  يف اخلدمات التالية، باستثناء ما ورد يف ينبغي جلميع اإلرساالت 3)  4.19

 اهلوية:حتمل إشارات تعرف 
 خدمة اهلواة؛ أ )  5.19
 اخلدمة اإلذاعية؛ ب) 6.19
 ؛kHz 28 000النطاقات األدىن من  يف اخلدمة الثابتة ج) 7.19
 اخلدمة املتنقلة؛ د ) 8.19
 خدمة الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت. ) ه 9.19

ة. أما ن تتضمن إشارات لتعرف اهلويعلى مجيع اإلرساالت اليت تشغل عن طريق املنارات الراديوية أ 4)  10.19
بالنسبة إىل املنارات الراديوية وإىل بعض خدمات املالحة الراديوية األخرى اليت ترسل عادة إشارات لتعرف اهلوية، فيقبل، عندما 

ليها لتنبيه ععند توقف اخلدمة، أن يكون عدم إرسال إشارات اهلوية املتعمد هو الوسيلة املتفق  أو التشغيل يف يكون هناك خلل
 يعول عليها لألغراض املالحية بكل أمان. ال مستعملي هذه اخلدمات إىل أن هذه اإلرساالت

 إن مجيع اإلرساالت الصادرة عن منارات راديوية للتحديد الساتلي ملواقع الطوارئ تعمل 5)  11.19
MHzالنطاق:  يف أو MHz 406,1-406 النطاق يف 1 646,5-1 ن منارات راديوية لتحديد مواقع الطوارئ الصادرة ع أو ،645,5

 تستخدم تقنيات النداء االنتقائي الرقمي، جيب عليها أن حتمل إشارات تعرف اهلوية.
 جيب أن تكون إشارات تعرف اهلوية املرسلة مطابقة ألحكام هذه املادة. 6)  12.19
 ارات تعرف اهلويةأن تتضمن إش يف ومع ذلك، فالشرط املفروض على بعض اإلرساالت 7)  13.19

 على: ينطبق ال
 حمطات مركبات اإلنقاذ عندما ترسل إشارات االستغاثة أوتوماتياً؛ أ )  14.19
).11.19الرقم  يف املنارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ (ما عدا املنارات املذكورة ب) 15.19

  
                                                      

التقنية، بأن إرسال إشارات تعرف اهلوية ليس ممكناً دوماً بالنسبة إىل بعض األنظمة الراديوية (االستدالل  يف يعرتف مع التقدم احلايل 1.1.19  1
واملرحالت الراديوية واألنظمة الفضائية على سبيل املثال).الراديوي 
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 التعرف إىل احملطة بواسطة الرمز الدليلي للنداء، يف اإلرساالت اليت حتمل إشارات تعرف اهلوية يتم 3البند  16.19
ا لتعرف اهلوية واليت قد تكون واحدة من اآليت أو بواسطة هوية اخلدمة املتنقلة البحرية، أو أكثر:  وأ بواسطة وسائل أخرى معرتف 

 رقم النداء االنتقائي وأ هوية الرحلة اجلوية رقم التعرف إىل أو عالمة التسجيل الرمسية، أو وكالة التشغيل أو موقع احملطة أو اسم احملطة
ة بوضوح أي خصائص إرسال أخرى مميز  أو اإلشارة املميزة لإلرسال أو إشارته أو رقم التعرف إىل هوية النداء االنتقائي أو إشارته أو

 يسهل التعرف إليها دولياً.

ن  تعرف احملطات بسهولة، على كل حمطة أعندما تتضمن اإلرساالت إشارات تعرف اهلوية ولكي يتسىن 4البند  17.19
 د االختبارذلك اإلرسال بقص يف ترسل إشارة تعرف هويتها على فرتات متقاربة كلما أمكن ذلك عملياً، أثناء اإلرساالت، مبا

ويفضل  ،مجيع األحوال، ترسل إشارات تعرف اهلوية، أثناء هذه اإلرساالت مرة على األقل كل ساعة ويف التجريب. أو الضبط أو
إىل اخلمس دقائق اليت تليها، إال إذا نتج عن  (UTC)إرساهلا خالل الفرتة اليت متتد من اخلمس دقائق اليت تسبق كل ساعة تامة 

 ايتها. ويف بداية اإلرساالت يف هذه احلالة تعطى إشارة اهلوية ويف احلركة، يف ذلك توقف غري مقبول

 ة أحد األشكال التالية كلما أمكن ذلك:تتخذ إشارات تعرف اهلوي 5البند  18.19

 الرتدد؛ أو إشارات صوتية باستخدام التشكيل البسيط لالتساع أ )  19.19

 إشارات شفرة مورس الدولية املرسلة بسرعة يدوية؛ ب) 20.19

 إشارات ترسل حسب شفرة إبراق متالئمة مع أجهزة الطباعة التقليدية؛ ج) 21.19

 باستخدامه قطاع االتصاالت الراديوية. أي شكل آخر يوصي د ) 22.19

 ذات الصلة. ITU-Rينبغي، قدر املستطاع، إرسال إشارة تعرف اهلوية وفقاً للتوصيات  6البند  23.19

، كلما أمكن ITU-Rعلى اإلدارات أن حترص على استخدام طرائق تعرف اهلوية بالرتاكب وفقاً للتوصيات  7البند  24.19
 ذلك عملياً.

نفس الوقت إما كمحطات مرحالت وإما بالتوازي على  ويف عندما تعمل عدة حمطات على نفس الوصلة 8د البن 25.19
ات املعنية،  أن ترسل إشارات تعرف هوية مجيع احملط أو ترددات خمتلفة، جيب عل كل منها أن ترسل اإلشارة اخلاصة بتعرف هويتها

 كلما أمكن ذلك عملياً.

لهوية تتضمن إشارات تعرف ل ال ن حترص على أن يكون تعرف هوية مجيع اإلرساالت اليتعلى اإلدارات أ 9البند  26.19
ممكناً بوسائل أخرى، عندما حيتمل أن تسبب هذه اإلرساالت تداخالت ضارة خبدمات إدارة أخرى يكون تشغيلها مطابقاً ألحكام 

 .15.19إىل  13.19األرقام من  يف هذه اللوائح، وذلك باستثناء احلاالت املشار إليها

ا للتحقق من االمتثال ألحكام الرقم  10البند  27.19 مع مراعاة أحكام  26.19على اإلدارات أن تعتمد التدابري اخلاصة 
 السجل األساسي. يف هذه اللوائح املتعلقة بتبليغ ختصيصات الرتدد بغرض تسجيلها

ا لتعرف هوية احملطات اليت تحتد يف حتتفظ كل دولة من الدول األعضاء حبقها 11البند  28.19 ستخدمها يد تدابري خاصة 
ا جيب أن تستخدم ذه الص يف ألغراض الدفاع الوطين. بيد أ فة، هذا اخلصوص، قدر اإلمكان، رموزاً دليلية للنداء ميكن تعرفها 

وتتضمن السمات املميزة جلنسيتها.
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 ليلية للنداءتوزيع السالسل الدولية وتخصيص الرموز الد  -  IIالقسم 

28A.19  11البندA (1 " كلمة  أو "األراضيعندما يتعلق األمر بتوفري إشارات تعرف اهلوية، جيب أن يُفهم من كلمة
ا تعين األراضي اليت تقع احملطة ضمن حدودها. ويُفهم،املنطقة اجلغرافية" ا تع يف " أ ين األراضي اليت توجد حالة احملطات املتنقلة، أ

ا الدولية جيب أيضًا اعتبارها اإلدارة امل سؤولة ضمن حدودها. وهلذا الغرض، فإن األراضي اليت ليس هلا مسؤولية كاملة عن عالقا
 منطقة جغرافية.

28B.19   (2 ختصيص "و ء"توزيع السالسل الدولية من الرموز الدليلية للندا" عندما يستعمل املصطلحان
 وثائق االحتاد مجيعها، جيب أن يكون للمصطلحني املعىن التايل:أي وثيقة من  يف "الرموز الدليلية للنداء

 هذه اللوائح في المصطلح المستعمل وسائل تعرف الهوية
عرف ذلك أرقام ت يف السالسل الدولية من الرموز الدليلية للنداء (مبا

 وأرقام النداء االنتقائي) (MID)اهلوية البحرية 
 (انظر التعريف الواردتوزيع إلدارة دولة من الدول األعضاء 

 من الدستور) 1002 الرقم يف
 (MID)ذلك أرقام تعرف اهلوية البحرية  يف الرموز الدليلية للنداء (مبا

 وأرقام النداء االنتقائي)
غرافية منطقة ج يف أو أراضٍ  يف ختصيص متنحه إدارة حملطات عاملة

 )28A.19(انظر الرقم 

ملفتوحة للمراسالت العمومية الدولية ومجيع حمطات اهلواة واحملطات األخرى اليت إن مجيع احملطات ا 1) 12البند  29.19
 املنطقة اجلغرافية اليت توجد فيها يكون هلا رموز نداء دليلية من أو حيتمل أن تسبب تداخالت ضارة فيما وراء حدود األراضي

ا وفقاً جلدول توزيع السالسل الدو   .42التذييل  يف لية للرموز الدليلية للنداء، والواردالسلسلة الدولية املوزعة على إدار

، IX ختصص حملطات السفن وللمحطات األرضية على السفن اليت تنطبق عليها أحكام الفصل 2)  30.19
 غريها من احملطات غري احملمولة على السفن اليت ميكنها االتصال مع حمطات أو احملطات األرضية الساحلية أو وللمحطات الساحلية

 (WRC-07)من هذه املادة، كلما دعت احلاجة إىل ذلك. VIالسفن هذه، هويات اخلدمة املتنقلة البحرية وفقاً للقسم 

ويات من اخلدمة املتنقلة  3)  31.19 ال يُلزم بتخصيص رموز نداء دليلية من السلسلة الدولية للمحطات املعرفة 
خصائص  أو ) واليت تنشر إشارات تعرف هويتها16.19بوسائل أخرى (انظر الرقم احملطات اليت ميكن تعرفها بسهولة  أو البحرية
 وثائق دولية. يف إرساهلا

31A.19  (4 أوتوماتية لألرض أنظمة اتصاالت يف يتم توفري وسائل للتعريف املوحد هلوية احملطات املتنقلة العاملة 
طة متنقلة ذلك لتجنب التداخل وألغراض الفوترة. ويعترب تعرف هوية حماألغراض املتعلقة بإجابة نداءات االستغاثة، و  يف ساتلية أو

بواسطة النفاذ إىل قاعدة معطيات التسجيل كافياً، شريطة أن يكون باستطاعة النظام أن يربط بني رقم طلب احملطة املتنقلة وبني 
     (WRC-03)مستخدم حمطة متنقلة بعينه.

، ميكن توزيع سالسل جديدة من الرموز 42التذييل  يف موز الدليلية للنداء واملذكورةعند استنفاد سالسل الر  13البند  32.19
املتعلق بتكوين الرموز الدليلية للنداء وتوزيع سالسل دولية جديدة. (Rev.WRC-97) 13القرار  يف حسب املبادئ املنصوص عليها
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 ة بالتغيرياتن لالتصاالت الراديوية مبعاجلة املسائل املتعلقالفاصل الزمين بني مؤمتري يف يرخص لألمني العام 14البند  33.19
أيضاً  حق (انظراملؤمتر الال يف توزيع سالسل الرموز الدليلية للنداء، على أساس مؤقت، إىل أن يتم تأكيد هذه التغيريات يف

 ).32.19 الرقم

على اإلدارات وعليه أن ينشر  (MID)لبحرية يكون األمني العام مسؤوًال عن توزيع أرقام تعرف اهلوية ا 15البند  34.19
 بانتظام املعلومات املتعلقة بتوزيع هذه األرقام.

يكون األمني العام مسؤوالً عن توزيع أرقام إضافية لتعرف اهلوية البحرية على اإلدارات ضمن احلدود املعينة،  16البند  35.19
املوزعة على إدارة ما ستستنفد قريبًا رغم التخصيص  MIDاألرقام شريطة أن يكون على يقني من أن اإلمكانيات اليت تقدمها 

 )VI.03)-WRCالقسم  يف احلكيم هلويات حمطات السفن، كما هو موضح

ا. وجيب أال يطلب أو MIDلقد وزع رقم واحد  17البند  36.19  رقم ثان 2أكثر على كل إدارة من أجل استعماال
الفئة األساسية ألرقام مع ثالثة  يف منه 80%الذي وزع أوًال بأكثر من  MIDإذا استنفد الرقم  الحق لتعرف اهلوية البحرية إال أو

     (WRC-03).90%أصفار انتهائية، ويكون معدل التخصيصات حبيث يتوقع نسبة استنفاد تبلغ 

 92.19راته (انظر األرقام من إشا أو يكون األمني العام مسؤوًال عن توفري سالسل أرقام النداء االنتقائي 18البند  37.19
 )، وذلك بناًء على طلب اإلدارات املعنية.95.19إىل 

ا وتبلغ اإلدارة املعطاة هل أو بني السالسل الدولية املوزعة عليها ختتار كل إدارة الرموز الدليلية للنداء من 1) 19البند  38.19
ذه املعلومات، إىل جانب املعلومات الواجب إي ، وال يشمل هذا التبليغ الرموز الدليلية Vو IVو Iالقوائم  يف رادهااألمني العام 

 (WRC-07)للنداء املخصصة حملطات اهلواة وحمطات التجارب.

ا من بني سالسل أرقام تعرف اهلوية البحرية  2)  39.19 ختصص كل إدارة هويات اخلدمة املتنقلة البحرية حملطا
 .20 القوائم ذات الصلة وفقاً ألحكام املادة يف ات إىل األمني العام بغية إدراجهااليت وزعت عليها وتبلغ هذه املعلوم

نفس هوية  أو جيب أن حيرص األمني العام على التحقق من عدم ختصيص نفس الرمز الدليلي للنداء 3)  40.19
عدم ختصيص  مرة واحدة وعلى التحقق من نفس رقم تعرف اهلوية أكثر من أو نفس رقم النداء االنتقائي أو اخلدمة املتنقلة البحرية

 مع إشارات أخرى من نفس الطبيعة. أو الرموز الدليلية للنداء اليت حيتمل التباسها مع إشارات االستغاثة

ز اخلدمة الدولية، ميكن تعرف هوية كل تردد برم يف عندما تستخدم حمطة ثابتة أكثر من تردد واحد 1) 20البند  41.19
يستعمل إال هلذا الرتدد. ال يز،دليلي للنداء متم

  
                                                      

1.35.19(SUP - WRC-03) 
عندها من حمطات أكرب من العدد الكلي ملا (MID)ال جيوز ألي إدارة حتت أي ظرف أن تطالب بعدد من أرقام تعرف اهلوية البحرية  1.36.19  2

1اً على السفن املبلغة إىل االحتاد الدويل لالتصاالت مقسوم واحد. وعلى اإلدارات أن تبذل كل ما بوسعها إلعادة استعمال هويات اخلدمة  اً ، زائد000
أصبحت فائضة بعد خروج السفن من سجالت سفنها املخصصة من موارد سابقة ألرقام تعرف اهلوية البحرية تكون قد (MMSI)املتنقلة البحرية 

اليت تتضمنها مطبوعات  Vألرقام بعد أن تكون قد غابت عن طبعتني متعاقبتني على األقل للقائمة إعادة ختصيص هذه ا يف الوطنية. وينبغي النظر
ت عن مجيع غاخلدمة الصادرة عن االحتاد. وجيب على اإلدارات اليت تلتمس موارد إضافية من أرقام تعرفة اهلوية البحرية أن تفي بشرط أن تكون قد أبل

عرف اهلوية الفئة األساسية وعلى مجيع أرقام ت يف . وينطبق هذا الشرط فقط على هويات اخلدمة املتنقلة البحرية16.20التخصيصات السابقة وفقاً للرقم 
(WRC-07)البحرية املخصصة لإلدارة.
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اخلدمة الدولية، ميكن تعرف هوية كل تردد  يف عندما تستخدم حمطة إذاعية أكثر من تردد واحد 2)  42.19
يستعمل إال هلذا الرتدد، وإما بوسائل مناسبة أخرى مثل اإلعالن عن املوقع اجلغرايف والرتدد  ال إما برمز دليلي للنداء متميز،

 املستخدم.
عندما تستخدم حمطة برية أكثر من تردد واحد، ميكن تعرف هوية كل تردد، على أساس اختياري،  3)  43.19

 برمز دليلي للنداء متميز.
ينبغي أن تستخدم احملطات الساحلية، كلما أمكن ذلك عملياً، رمزاً دليلياً للنداء مشرتكاً لكل سلسلة  4)  44.19

.3من الرتددات

 ين الرموز الدليلية للنداءتكو   -  IIIالقسم 

ددة فيما بعد احلاالت احمل يف جيوز استخدام احلروف اهلجائية الالتينية الستة والعشرين وكذلك األرقام 1) 21البند  45.19
 .(accented)من أجل تكوين الرموز الدليلية للنداء. وتستبعد احلروف اليت حتمل حركة 

 جيوز استخدامها كرموز دليلية للنداء: ال ها فيما يليغري أن الرتكيبات املشار إلي 2)  46.19
مع إشارات أخرى من نفس الطبيعة؛ أو الرتكيبات اليت ميكن أن تلتبس مع إشارات االستغاثة أ )  47.19
ا للمختصرات الواجب استخدامها  ITU-R M.1172-0التوصية  الرتكيبات الواردة يف  ب) 48.19 اليت حيتفظ 

      (WRC-15)الت الراديوية؛خدمات االتصا يف

49.19 (SUP - WRC-03) 
. وجيب أن 71.19إىل  51.19األرقام من  يف السالسل الدولية وفقاً ملا جاء يف تتألف الرموز الدليلية للنداء 22البند  50.19

ألوىل للرمز الدليلي السمة ا أو وليان،رقماً يليه حرف. ومتثل السمتان األ أو حرفاً واحداً يليه رقم، أو تكون السمتان األوليان حرفني
 .4بعض احلاالت، تعرف هوية اجلنسية يف للنداء

 احملطات الربية واحملطات الثابتة  51.19
 1) 23البند  52.19

 أومستان وحرف واحد،  -
مستان وحرف واحد تليها ثالثة أرقام على األكثر (على أال يكون الرقم الذي يلي مباشرة األحرف هو  -

 .(1))الواحد  أو (0)فر الص
 يلي: ومع ذلك يوصى بأن تتألف رموز النداء الدليلية اخلاصة باحملطات الثابتة قدر املستطاع مما 2)  53.19

 (0)مستان وحرف واحد يليها رقمان (على أال يكون الرقم الذي يلي مباشرة األحرف هو الصفر  -
.(1))الواحد  أو

  
                                                      

 50027kHzو 0004kHzيقصد من "سلسلة الرتددات" جمموعة ترددات ينتمي كل منها إىل أحد النطاقات املختلفة احملصورة بني  1.44.19  3
واملقصور توزيعها على اخلدمة املتنقلة البحرية.

فإن السمة األوىل هي  2والرقم  Wو Rو Nو Mو Kو Iو Gو Fو Bبالنسبة إىل سالسل الرموز الدليلية للنداء اليت تبدأ باحلروف  1.50.19  4
فإن السمات  ،متان األوليان موزعتني على أكثر من دولة عضو)(عندما تكون الس حالة السالسل النصفية ويف املطلوبة فقط لتعرف هوية اجلنسية.

    (WRC-03)الثالث األوىل مطلوبة لتعرف هوية اجلنسية.
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 حمطات السفن  54.19
 24د البن 55.19

 أو ،مستان وحرفان -
 أو)، (1)الواحد  أو (0)مستان وحرفان ورقم (غري الصفر  -
مستان (شرط أن تكون السمة الثانية حرفاً) تليهما أربعة أرقام (على أال يكون الرقم الذي يأيت بعد احلرف  -

 أو)، 1 أو 0مباشرة 
     (WRC-07)).1 أو 0يت بعد احلرف مباشرة مستان وحرف تليها أربعة أرقام (على أال يكون الرقم الذي يأ -

56.19 (SUP - WRC-07)  
 حمطات الطائرات  57.19
 25البند  58.19

 مستان وثالثة أحرف. -
 حمطات مركبات إنقاذ السفن  59.19
 26البند  60.19

 (0) هو الصفر حرفالرمز الدليلي لنداء السفينة القاعدة يليه رقمان (على أال يكون الرقم الذي يلي مباشرة األ -
 .(1))الواحد  أو

 حمطات املنارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ  61.19
 27البند  62.19

 الرمز الدليلي لنداء السفينة القاعدة اليت ينتمي إليها املنار الراديوي  أو من شفرة مورس Bاحلرف  -
 أو كلتا املعلومتني.

 حمطات مركبات إنقاذ الطائرات  63.19
 28البند  64.19

 (0)) يليه رقم واحد غري الصفر 58.19الرمز الدليلي الكامل لنداء الطائرة القاعدة (انظر الرقم  -
 .(1) الواحد أو

 احملطات املتنقلة الربية  65.19
 29البند  66.19

حرف مستان (شرط أن تكون السمة الثانية حرفاً) تليهما أربعة أرقام (على أال يكون الرقم الذي يلي األ -
 أو، (1))الواحد  أو (0)مباشرة هو الصفر 

 (0)حرفان تليها أربعة أرقام (على أال يكون الرقم الذي يلي األحرف مباشرة هو الصفر  أو مستان وحرف -
.(1)) الواحد أو
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 حمطات اهلواة وحمطات التجارب  67.19
 1) 30البند  68.19

) ورقم واحد (غري W أو R أو N أو M أو K أو I أو G أو F أو Bمسة واحدة (شريطة أن تكون احلرف  -
 أو ) تليهما جمموعة تتكون من أربع مسات على األكثر يكون آخرها حرف،(1)الواحد  أو (0)الصفر 

) تليها جمموعة تتكون من أربع مسات على األكثر يكون (1)الواحد  أو (0)مستان ورقم واحد (غري الصفر  -
 WRC)-(03    5آخرها حرف.

68A.19  (1A مناسبات خاصة باستعمال مؤقت لرموز دليلية مكونة من أكثر من  يف جيوز لإلدارات أن تصرح
     (WRC-03).68.19الرقم  يف السمات األربع املشار إليها

 ينطبق على حمطات اهلواة. ال (1)واحد  أو (0)غري أن منع استخدام الرقمني صفر  2)  69.19

 ائيةحمطات اخلدمة الفض  70.19

 عندما تستعمل حمطات اخلدمة الفضائية رموزاً دليلية للنداء، يوصى بأن تتألف مما يلي: 31البند  71.19
 (0)ثالثة أرقام (على أال يكون الرقم الذي يلي األحرف مباشرة هو الصفر  أو مستان يليهما رقمان -

 .(1))الواحد  أو

 اتفة الراديويةتعرف هوية المحطات التي تستخدم المه  -  IVالقسم 

 73.19م من األرقا يتم تعرف هوية احملطات اليت تستخدم املهاتفة الراديوية كما هو مبني يف 32البند  72.19
     82A.19.(WRC-03) إىل

 احملطات الساحلية 1) 33البند  73.19
 ؛)52.19إما برمز دليلي للنداء (انظر الرقم  -
قائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات اخلاصة، ويفضل أن  يف وإما باالسم اجلغرايف للموقع كما يرد -

 (WRC-07)أي إشارة أخرى مالئمة. أو RADIOتليه كلمة 

 حمطات السفن 2)  74.19
 ؛)55.19إما برمز دليلي للنداء (انظر الرقم  -
لك أي نتج عن ذوإما باالسم الرمسي للسفينة يسبقه اسم مالك السفينة، إذا دعت الضرورة، على أال ي -

 السالمة، أو الطوارئ أو لبس حمتمل مع إشارات االستغاثة
إشارته. أو وإما برقم النداء االنتقائي للسفينة -

  
                                                      

بالنسبة للسالسل النصفية (أي عندما تكون السمتان األوليان موزعتني على أكثر من دولة عضو)، تكون السمات الثالث األوىل  1.68.19  5
زيد على ثالث مسات، ت ال هذه احلالة يتكون الرمز الدليلي للنداء من ثالث مسات يليها رقم وحيد وجمموعة من السمات يفو  مطلوبة لتعرف اجلنسية.

(WRC-07)على أن تكون السمة األخرية منها حرفاً.
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 حمطات مركبات إنقاذ السفن 3)  75.19
 ؛)60.19إما برمز دليلي (انظر الرقم  -
 ن.وإما بإشارات تعرف اهلوية املكونة من اسم السفينة القاعدة يليه رقما -

 حمطات املنارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ 4)  76.19
يف حالة اإلرساالت الصوتية: 

(WRC-07)باالسم و/أو بالرمز الدليلي لنداء السفينة القاعدة اليت ينتمي إليها املنار الراديوي. -     
 حمطات الطريان 1) 34البند  77.19

 يليه، إذا دعت الضرورة، كلمة مناسبة توضح وظيفة احملطة. باالسم اجلغرايف للموقع أو باسم املطار -
 حمطات الطائرات 2)  78.19

 ؛طرازها أو ) ميكن أن تسبقه كلمة تشري إىل مالك الطائرة58.19إما برمز دليلي للنداء (انظر الرقم  -
 ؛وإما برتكيبة من السمات تقابل عالمة التسجيل املعطاة رمسياً للطائرة -
 تشري إىل شركة النقل اجلوي، يليها رقم تعرف هوية الرحلة اجلوية. وإما بكلمة -

يف النطاقات املوزعة حصراً على اخلدمة املتنقلة للطريان، جيوز حملطات الطائرات اليت تستخدم املهاتفة  3)  79.19
 روفة دولياً.طة أن تكون معالراديوية وبعد التوصل إىل اتفاق خاص بني احلكومات أن تستعمل وسائل أخرى لتعرف اهلوية شري

 حمطات مركبات إنقاذ الطائرات 4)  80.19
 ).64.19برمز دليلي للنداء (انظر الرقم  -

 احملطات القاعدة 1) 35البند  81.19
 ؛)52.19إما برمز دليلي للنداء (انظر الرقم  -
 وإما باالسم اجلغرايف للموقع تليه، عند الضرورة، أي إشارة أخرى مالئمة. -

 احملطات املتنقلة الربية 2)  82.19
 ؛)66.19إما برمز دليلي للنداء (انظر الرقم  -
 أي إشارة أخرى مالئمة. أو وإما ببيان هوية املركبة -

82A.19  35البندA حمطات اهلواة واحملطات التجريبية 
     (WRC-03)).68.19رمز دليلي للنداء (انظر الرقم  -

 الخدمة المتنقلة البحرية في قائيأرقام النداء االنت  -  Vالقسم 

 ITU-R M.476-5 عندما تستخدم حمطات اخلدمة املتنقلة البحرية أجهزة للنداء االنتقائي مطابقة للتوصيتني 36البند  83.19
ITU-Rو M.625-4 أدناه. ختصص هلا اإلدارات املسؤولة عنها أرقاماً للنداء وفقاً لألحكام الواردة(WRC-15)      
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 تكوين أرقام النداء االنتقائي حملطات السفن وأرقام تعرف هوية احملطات الساحلية  84.19

 تستخدم األرقام العشرة من الصفر إىل التسعة ضمناً لرتكيب أرقام النداء االنتقائي. 1) 37البند  85.19

 وية احملطات الساحلية.لتكوين أرقام تعرف ه (00)وال تستعمل، مع ذلك، الرتكيبات اليت تبدأ بصفرين  2)  86.19

تكّون أرقام النداء االنتقائي حملطات السفن وكذلك أرقام تعرف هوية احملطات الساحلية انطالقاً من  3)  87.19
 .90.19و 89.19و 88.19السالسل الدولية وفقاً ألحكام األرقام 

 أرقام تعرف هوية احملطات الساحلية 4)  88.19
 ).86.19أربعة أرقام (انظر الرقم  -

 أرقام النداء االنتقائي حملطات السفن 5)  89.19
 مخسة أرقام. -

 جمموعات حمطات السفن احملددة سلفاً  6)  90.19
 مخسة أرقام تتكون: -

 ؛إما من نفس الرقم يكرر مخس مرات -
 وإما من رقمني خمتلفني يكرران مناوبة. -

 تعرف هوية احملطات الساحلية ختصيص أرقام النداء االنتقائي حملطات السفن وأرقام  91.19

 عندما ُتطلب أرقام النداء االنتقائي حملطات السفن وأرقام تعرف هوية احملطات الساحلية الستعماهلا 1) 38البند  92.19
لغ إدارة باخلدمة املتنقلة البحرية، يعطي األمني العام أرقام النداء االنتقائي وأرقام تعرف اهلوية املذكورة، حسب الطلب. وعندما ت يف

 (WRC-07)اخلدمة املتنقلة البحرية: يف ما بإدخال النداء االنتقائي ألغراض استعماله
مئة جاوز تت بشرائح ال بأرقام وحيدة أوتعطى أرقام النداء االنتقائي حملطات السفن حسب االحتياج  أ )  93.19

     (WRC-12)؛(100) رقم
أرقام لالستجابة  (10)الساحلية بشرائح مكونة من عشرة  وتعطى أرقام تعرف هوية احملطات ب) 94.19

 الفعلية؛ لالحتياجات
بنفس شروط  90.19 وتعطى أرقام النداء االنتقائي ملناداة جمموعات حمطات السفن احملددة سلفاً وفقاً للرقم ج) 95.19

 إعطاء األرقام للمحطات الفردية.

ئي اليت ستخصص حملطات سفنها من بني شرائح السالسل املعطاة ختتار كل إدارة أرقام النداء االنتقا 2)  96.19
 .16.20 هلا. وعندما ختصص اإلدارات أرقام نداء انتقائي حملطات السفن، جيب عليها تبليغ املكتب بذلك فوراً وفقاً ألحكام الرقم

96A.19  (3  ختصص لتجهيزات الطباعة املباشرة ضيقة النطاق(NBDP) ئي حملطات السفن أرقام للنداء االنتقا
ITU-Rالتوصية  يف مكونة من مخسة أرقام (وفقاً للشرح الوارد M.476-5.((WRC-07)

ا الساحلية من بني شرائح السالسل  4)  97.19 ختتار كل إدارة أرقام تعرف اهلوية اليت ختصص حملطا
هلا. املعطاة
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RR19-10 الفصـلV- ةـكام إداريـأح

     (WRC-12)الخدمة المتنقلة البحرية في هوياتال  -  VIالقسم 

98.19 A - اعتبارات عامـة 
ساتلية اخلدمة املتنقلة البحرية ال البحرية أو يف املتنقلةاخلدمة  العاملة يف 6عندما جيب على إحدى حملطات 39 البند 99.19

بالتوصية  1 حقاملل أن تستخدم هويات اخلدمة املتنقلة البحرية، ختصص اإلدارة املسؤولة اهلوية هلذه احملطة وفقاً لألحكام الواردة يف
ITU-R M.585-7اخلدمة املتنقلة البحرية، جيب عليها تبليغ مكتب االتصاالت الراديوية  . وعندما ختصص اإلدارات هويات يف

       (WRC-15).16.20 بذلك فوراً، وفقاً ألحكام الرقم

لراديوي قام ترسل على املسري ااخلدمة املتنقلة البحرية من سلسلة من تسعة أر  يف تتألف اهلويات 1) 40البند  100.19
للتعرف بطريقة وحيدة على هوية حمطات السفن واحملطات األرضية على السفن واحملطات الساحلية واحملطات األرضية الساحلية 

داءات لية وناخلدمة املتنقلة البحرية السات أو اخلدمة املتنقلة البحرية يف وغريها من احملطات غري احملمولة على السفن والعاملة
موعة.      (WRC-07)ا

لني بعضها أن تسمح ملشرتكي اهلاتف والتلكس املوص أو تتكون هذه اهلويات حبيث ميكن للهوية كلها 2)  101.19
العامة بواسطة  سفينة. كما ميكن حتقيق النفاذ إىل الشبكات-االجتاه ساحل يف بشبكة االتصاالت العامة أن يتصلوا بالسفن أوتوماتياً 

رتقيم احلر الشكل طاملا كان من املمكن تعرف هوية السفينة بشكل موحد باستعمال قاعدة معطيات تسجيل النظام (انظر خطط ال
 (WRC-03)اسم السفينة وجنسيتها. أو الرمز الدليلي للنداء أو ) للتعرف على هوية حمطة السفينة31A.19 الرقم

 1 ملحقال موضح يفالبحرية على النحو ال متنقلةخدمة الماط هويات التكون أن 3) 102.19
       ITU-R M.585-7.(WRC-15) بالتوصية

103.19 (SUP - WRC-07) 

104.19 (SUP - WRC-07)  

105.19 (SUP - WRC-07)  

106.19 (SUP - WRC-07)  

107.19 (SUP - WRC-07)  

108.19 B -  أرقام تعرف اهلوية البحرية(MID) 

108A.19  3ام تعرف اهلوية البحرية أرق 41البندD2I1M دأ،، من حيث املبيتجزأ من هوية اخلدمة املتنقلة البحرية وتدل جزء ال 
ذه الطريقة. اإلدارةعلى  على منطقة جغرافية حتت  3D2I1Mبعض احلاالت، ميكن أن تدل األرقام  ويف املسؤولة عن احملطة املعرفة 

ITU-Rأحدث صيغة للتوصية  ا أشري يفمسؤولية إدارة ما. وباإلضافة إىل ذلك، حسبم M.585 فإن بعض أرقام تعرف اهلوية ،
      (WRC-15)أي منطقة جغرافية. البحرية حمجوزة لألجهزة البحرية وال تدل على أي إدارة أو

109.19 (SUP - WRC-03) 
  

                                                      
املقابلة هلا.إىل حمطة ساحلية جيوز أن تتضمن احملطات األرضية  أو هذا القسم إىل حمطة سفينة يف كل إحالة 61.99.19
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 RR19-11ةـكام إداريـأح -Vالفصـل

110.19 C - هويات اخلدمة املتنقلة البحرية(WRC-07)      

ITU-Rبالتوصية  1اإلدارات امللحق  تتبع 1) 43البند  111.19 M.585-7  املتعلقة بتخصيص هويات اخلدمة املتنقلة البحرية
(WRC-15)واستعماهلا.

 (WRC-07)ينبغي لإلدارات أن: 2)  112.19
الوحيد  (MID)تستخدم أفضل استخدام إمكانيات تشكيل اهلويات من رقم تعرف اهلوية البحرية  أ )  113.19

(WRC-07)عليها؛ عاملوز      
تلتزم احلرص بشكل خاص عند ختصيص هويات حمطات السفن املؤلفة من ستة أرقام داللية (أي هويات  ب) 114.19

حاجة إىل مثل هذه  يف تنتهي بثالثة أصفار) اليت ينبغي ختصيصها فقط حملطات السفن اليت يعقل توقع أن تكون
اتلية ديل العمومية على صعيد العامل، وال سيما من أجل األنظمة املتنقلة الساهلوية للنفاذ األوتومايت إىل شبكات التب

قبل ذلك، طاملا أن هذه  أو 2002فرباير  1 يف البحر يف النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف املقبول استعماهلا
(WRC-07)األنظمة حتافظ على هوية اخلدمة املتنقلة البحرية كجزء من خمططها للرتقيم.     

115.19 (SUP - WRC-03)  
116.19 (SUP - WRC-03)  
  (SUP - WRC-07) 126.19 إىل 117.19

 أحكام خاصة  -  VIIالقسم 
يف اخلدمة املتنقلة للطريان وبعد أن يتم االتصال بواسطة الرمز الدليلي للنداء بكامله، جيوز حملطة  1) 47البند  127.19

 تباس:ال إشارة تعرف اهلوية يتألف مما يلي، شرط أال حيتمل حدوث أي أو لدليليالطائرة أن تستعمل خمتصراً للرمز ا
 )؛58.19 يف اإلبراق الراديوي: السمة األوىل واحلرفان األخريان من الرمز الدليلي الكامل للنداء (انظر الرقم أ )  128.19
 يف املهاتفة الراديوية: ب) 129.19

 الكامل للنداء؛ إما السمة األوىل من الرمز الدليلي -
 الشخص)؛ أو وإما خمتصر اسم مالك الطائرة (الشركة -
 وإما طراز الطائرة. -

السمتان األخريتان  ) أو58.19ويلي ذلك احلرفان األخريان من الرمز الدليلي الكامل للنداء (انظر الرقم  
 لعالمة التسجيل.

 تعديلها باتفاقات بني اإلدارات املعنية. أو 129.19و 128.19و 127.19ميكن إكمال أحكام األرقام  2)  130.19
موز الصويت متوافقة بشكل عام، مع ر  أو تكون اإلشارات املميزة املعينة للسفن من أجل التشوير املرئي 48البند  131.19

النداء الدليلية حملطات السفن.
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 RR20-1ةـكام إداريـأح -Vالفصـل

 20املـادة 

 (WRC-07)منشورات الخدمة وأنظمة المعلومات اإللكترونية

     (WRC-07)عناوين منشورات الخدمة ومحتوياتها  -  Iالقسم 

ينشر األمني العام املنشورات التالية. وتتاح املعلومات املنشورة، حسب الظروف، واستجابة للطلبات  1البند  1.20
 (WRC-07)أشكال خمتلفة وبالوسائل املالئمة. يف اخلاصة املقدمة من اإلدارات،

 القائمة الدولية للرتددات. - Iائمة الق 2البند  2.20

 تتضمن هذه القائمة:  3.20

 السجل األساسي الدويل للرتددات؛ يف البيانات املميزة لتخصيصات الرتدد املسجلة أ )  4.20

 (WRC-07)الرتددات اليت تنص هذه اللوائح على استخدامها استخداماً مشرتكاً بني بعض اخلدمات؛ ب) 5.20

 .27و 26و 25التذييالت  يف خطط التعيني املدرجة يف يينات الواردةالتع ج) 6.20

 (WRC-07)قائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات اخلاصة. - IVالقائمة  3البند  7.20

     (WRC-07).قائمة حمطات السفن وختصيصات هويات اخلدمة املتنقلة البحرية - Vالقائمة  4البند  8.20

9.20 (SUP - WRC-07)  

10.20 (SUP - WRC-07)  

11.20 (SUP - WRC-2000)  

 قائمة تسميات حمطات املراقبة الدولية لإلرساالت. - VIIIالقائمة  8البند  12.20

قائمة تسميات حمطات خدمات االتصاالت الراديوية الفضائية وخدمة علم الفلك  - VIII Aالقائمة  9البند  13.20
 الراديوي.

يب تستعمله اخلدمتان املتنقلة البحرية واملتنقلة البحرية الساتلية.كت 10البند  14.20
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RR20-2 الفصـلV- ةـكام إداريـأح

     (WRC-07)أنظمة المعلومات اإللكترونية  -  IIالقسم 

14A.20  10البندA :(التالية) يتيح مكتب االتصاالت الراديوية نظام (أنظمة) املعلومات اإللكرتونية التايل 

(WRC-07).(MARS)املتنقلة البحرية والبحث فيها نظام النفاذ إىل قاعدة بيانات اخلدمة      

 إعداد منشورات الخدمة   -  IIIالقسم 
     (WRC-07)وأنظمة المعلومات اإللكترونية وتعديلها

يقرر مكتب االتصاالت الراديوية ما يتعلق بشكل كل من هذه املنشورات وحمتواها والفرتات الدورية اليت  11البند  15.20
وذلك بالتشاور مع اإلدارات واملنظمات الدولية املعنية. وجترى مشاورات مماثلة بشأن أنظمة املعلومات تصدر فيها، 

     (WRC-07)اإللكرتونية.

تتخذ اإلدارات مجيع الرتتيبات املناسبة لكي تبلغ مكتب االتصاالت الراديوية فوراً بالتعديالت املدخلة  1) 12البند  16.20
نظرًا إىل أمهية هذه املعلومات فيما يتعلق بالسالمة خاصة. وفيما  Vو IVالقائمتني  يف بالتشغيل والواردةعلى املعلومات اخلاصة 
، فتبلغ اإلدارات التعديالت مرة واحدة MARS، اليت تتوفر أيضاً إلكرتونياً من خالل نظام Vالقائمة  يف يتعلق باملعلومات املنشورة

 ات األخرى، فتقوم اإلدارات بأسرع ما ميكن بالتبليغ عن التعديالت املدخلة على املعلوماتشهرياً على األقل. أما خبصوص املنشور 
    (WRC-07)هذه املنشورات. يف الواردة

16A.20  (2  تنشر أمساء اإلدارات اليت مل تبلغ مكتب االتصاالت الراديوية بالتعديالت اليت أدخلت على املعلومات
     (WRC-07)هاتني القائمتني. يف V أو IVقائمتني ال يف اخلاصة بالتشغيل الواردة

16B.20  (3 القائمتني  يف ويطلب مكتب االتصاالت الراديوية دوريًا من اإلدارات إعادة تأكيد املعلومات املنشورة
IV وV. حالة عدم تلقي املكتب أي معلومات فيما خيص طبعتني متتابعني من القائمتني  ويفIV وV تُقر  اليت مل، حتذف املعلومات

 (WRC-07)صالحيتها. غري أن على املكتب أن يبلغ اإلدارات املعنية قبل اختاذ أي إجراء من هذا القبيل.

لغرض منشورات اخلدمة، يقصد بكلمة "بلد" األراضي اليت تقع احملطة ضمن حدودها، كما تعترب أي  13البند  17.20
ا ال ال أرض     (WRC-03)دولية "بلداً" هلذا الغرض.متتلك كامل املسؤولية عن عالقا
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 VI لـالفص

 أحكام خاصة بالخدمات والمحطات





 RR21-1أحكام خاصة باخلدمات واحملطات -VIالفصـل

 21املـادة 

 خدمات األرض والخدمات الفضائية التي تتقاسم
 GHz 1نطاقات تردد تفوق 

 اختيار المواقع والترددات  -  Iالقسم 

ليت جيري نطاقات الرتدد ا يف رض واحملطات األرضية العاملةُختتار املواقع والرتددات اخلاصة مبحطات األ 1البند  1.21
 ITU-Rتقامسها بتساوي احلقوق بني خدمات االتصاالت الراديوية لألرض وخدمات االتصاالت الراديوية الفضائية وفقاً للتوصيات 

 ذات الصلة املتعلقة بالفصل اجلغرايف بني احملطات األرضية وحمطات األرض.

اخلدمة املتنقلة ذات القدرة املشعة  يف أو اخلدمة الثابتة يف 3 ،1مواقع حمطات اإلرسال نبغي اختياري 1) 2البند  2.21
نطاقات الرتدد املذكورة اختياراً جيعل  يف أدناه 21-1اجلدول  يف اليت تفوق قيمتها القصوى القيم املذكورة (.e.i.r.p)املكافئة املتناحية 

ا على األقل الدرجات اجتاه اإلشعاع األقصى ألي هوائي  ينحرف عن مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض بزاوية تعادل درجا
WRC)-(12    .2اجلدول، كلما أمكن ذلك عملياً ومع مراعاة آثار االنكسار اجلوي يف املذكورة

 21-1اجلدول 

 نطاق الترددات
(GHz) 

(dBW) (.e.i.r.p)قيمة القدرة المشعة المكافئة المتناحية 
 )4.21و 2.21(انظر كذلك الرقمين 

 زاوية الفصل الدنيا بالنسبة 
إلى مدار السواتل المستقرة بالنسبة 

 (بالدرجات) (GSO)إلى األرض 
10-135+2

15-1045+1,5

MHz 1(1,5(يف أي نطاق قدره  +27,5-25,2524

3بدون حد+GHz 1555نطاقات أخرى تفوق 

 
  

                                                      
ات االتصاالت نطاقات جيري تقامسها مع خدم اخلدمة املتنقلة العاملة يف اخلدمة الثابتة أو يف طات االستقبال يفحمل ينبغي أيضاً  1.2.21  1

ا يف-الراديوية الفضائية (فضاء كانت  األرض، إذا سبة إىلناجتاه مدار السواتل املستقرة بال أرض) أن تتجنب، لتأمني محايتها اخلاصة، توجيه هوائيا
نطاقي  يف ويوصى، على وجه اخلصوص، من جانب إرساالت احملطات الفضائية. كبريةدرجة حساسيتها بالشدة اليت قد تؤدي إىل حدوث تداخالت  

تقرة بالنسبة بالنسبة إىل اجتاه مدار السواتل املس °1,5، باحلفاظ على زاوية فصل دنيا تبلغ 22GHz-21,4و 13,65GHz-13,4الرتدد 
     (WRC-15)األرض. إىل

).*Rev.WRC27)-(03(انظر القرار  SF.765R-ITUآخر نسخة من التوصية  ترد معلومات حول هذا املوضوع يف 2.2.21  2
 2012ولعام  WRC)-(07 2007املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  يف : متت مراجعة هذا القرارمالحظة من األمانة *

(WRC-12).
غري مستعمل. 3.2.21

تفرض قيود على الفصل الزاوي  ال )،27,5GHz-25,25(باستثناء النطاق  15GHzعندما يتعلق األمر بنطاقات الرتدد اليت تفوق  4.2.21 3
.(ITU-R) يويةاالتصاالت الراد قطاع يف اخلدمتني الثابتة واملتنقلة. وما زالت هذه املسألة قيد الدراسة يف حملطات اإلرسال
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RR21-2 الفصـلVI- حملطاتأحكام خاصة باخلدمات وا

 القدرة التي تنطبق على محطات األرض حدود  -  IIالقسم 

اخلدمة املتنقلة  أو ةاخلدمة الثابت يف جيب أال يتجاوز احلد األقصى للقدرة املشعة املكافئة املتناحية حملطة 1) 3البند  3.21
.+dBW 55 القيمة

GHzبشأن نطاقات الرتدد احملصورة بني  2.21عندما يتعذر عملياً التقيد بأحكام الرقم  2)  4.21 GHzو 1 10 
 ملتنقلة القيم التالية:اخلدمة ا يف حمطة أو اخلدمة الثابتة يف يتجاوز احلد األقصى للقدرة املشعة املكافئة املتناحية حملطة جيب أال

 dBW 47+ عن مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض، أو 0,5أي اجتاه ينحرف بأقل من  يف 

 dBW 47+  إىلdBW 55+ ديسيبلخطي مقدر بال حسب تغيري )dB 8 (0,5أي اجتاه حمصور بني  يف لكل درجة 
 .4بالنسبة إىل مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض، ومع مراعاة آثار االنكسار اجلوي 1,5و

لقيمة ملتنقلة ااخلدمة ا أو اخلدمة الثابتة يف جيب أال تتجاوز القدرة اليت يقدمها مرسل إىل هوائي حمطة 3)  5.21
dBW 13+ نطاقات الرتدد احملصورة بني  يفGHz 1 وGHz 10  والقيمةdBW 10+ نطاقات الرتدد اليت تفوق  يفGHz 10 ،

     5A.21.(WRC-2000)الرقم  يف احلاالت املشار إليها يف إال

5A.21  ئية (املنفعلة)اتتحدد بيئة التقاسم اليت تعمل فيها خدمة استكشاف األرض (املنفعلة) وخدمة األحباث الفض 
GHzالنطاق  يف ، باحلدود التالية املفروضة على تشغيل اخلدمة الثابتة: 5.21الرقم  يف ، استثناءً من سويات القدرة املعطاة18,8-18,6

، GHz 18,8-18,6النطاق  يف اخلدمة الثابتة يف جيب أال تتجاوز قدرة كل تردد راديوي حامل، تقدم عند مدخل كل هوائي حملطة
dBWيمة الق 3–.(WRC-2000)     

عند اللزوم، على اخلدمات  5A.21و 5.21و 4.21و 3.21و 2.21األرقام  يف تطبق احلدود املبينة 4)  6.21
دد احملطات الفضائية وعندما جيري تقاسم نطاقات الرت  يف ، وذلك فيما يتعلق باالستقبال21-2اجلدول  يف ونطاقات الرتدد احملددة
     (WRC-2000)اخلدمة املتنقلة: أو خلدمة الثابتةبتساوي احلقوق مع ا

 

 

 

 

 

  
                                                      

.)*Rev.WRC27)-(03(انظر القرار  SF.765R-ITUآخر نسخة من التوصية  يف ترد معلومات حول هذا املوضوع 41.4.21
 2012ولعام  WRC)-(07 2007املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  يف : متت مراجعة هذا القرارمالحظة من األمانة *

(WRC-12).
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 RR21-3أحكام خاصة باخلدمات واحملطات -VIالفصـل

     (Rev.WRC-15) 21-2اجلدول 
 الحدود المعينة  الخدمة نطاق الترددات

 في األرقام التالية
MHz 1 429- 1 427

MHz 1 645,5-1 610  359.5(الرقم(
MHz 1 660-1 646,5  359.5(الرقم( 

MHz 2 010-1 980
MHz 2 025-2 010 ) 2اإلقليم(
MHz 2 110-2 025
MHz 2 290-2 200 

2 655-MHz 2 6705  3و 2(اإلقليمان( 
2 670-MHz 2 6905  3و 2(اإلقليمان(

MHz 5 725-5  )455.5و 453.5(الرقمان  670
5 725-MHz 5 7555  املذكورة  1(بلدان اإلقليم 

 )455.5و 453.5 الرقمنييف 
5 755-MHz 5 8505  ذكورة امل 1(بلدان اإلقليم 

)455.5و 453.5الرقمني يف 
MHz 7 075-5 850 

7 145-MHz 7 235 * 
MHz 8 400-7 900 

اخلدمة الثابتة الساتلية
خدمة األرصاد اجلوية الساتلية

خدمة األحباث الفضائية
خدمة العمليات الفضائية

خدمة استكشاف األرض الساتلية
اخلدمة املتنقلة الساتلية

  3.21و 2.21
5.21و 4.21و

10,7-GHz 11,75 )1إلقليم ا(
12,5-GHz 12,755 496.5و .5494 ان(الرقم(
12,7-GHz  12,755 )2إلقليم ا(

GHz 13,25-12.75  
GHz )500.5و 499.5ان (الرقم 14-13,75

GHz 14,25-14,0  505.5(الرقم(
GHz 14,3-14,25 508.5و 505.5 ان(الرقم( 

14,3-GHz 14,45  3و 1(لإلقليمني(
GHz 14,5-14,4
GHz 14,8-14,5 

5.21و 3.21و 2.21 اخلدمة الثابتة الساتلية

GHz 18,4-17,7
GHz 18,8-18,6
GHz 19,7-19,3

GHz 23,55-22,55
GHz 24,75-24,45  3و 1(لإلقليمني( 
GHz 25,25-24,75 )3إلقليم ا(

GHz 29,5-25,25

اخلدمة الثابتة الساتلية
خدمة استكشاف األرض الساتلية

األحباث الفضائيةخدمة 
 خدمة ما بني السواتل

 5.21و 3.21و 2.21
5A.21و

MHzالنطاقات  ميكن أن تتجاوز األنظمة عرب األفق العاملة يف 5)  7.21 1 710-1 700 
MHzو 2 010-1 MHz 2و 980 110-2 MHzو 025 2 290-2 ولكن ينبغي مراعاة  5.21و 3.21الرقمني  يف احلدود املبينة 200

. ونظراً إىل صعوبة ظروف التقاسم مع اخلدمات األخرى، حتث اإلدارات على احلّد من عدد األنظمة 4.21و 2.21مني أحكام الرق
     (WRC-2000)هذه النطاقات إىل أدىن ما ميكن. يف عرب األفق

 
 

  
                                                      

ا يف على املساواة 8.4الرقم  ينص1.6.21  5 أقاليم  يف احلقوق بشأن تشغيل اخلدمات عند توزيع نطاق ترددات على خدمات خمتلفة من الفئة ذا
خبصوص التداخل بني األقاليم. ITU-Rالتوصيات  يف خمتلفة. وعليه ينبغي لإلدارات أن حترتم، قدر املستطاع عملياً، مجيع احلدود اليت ترد

 بالنسبة لنطاق الرتدد هذا فقط. 21.5و 21.3د الرقمني تنطبق حدو  *
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 حدود القدرة التي تنطبق على المحطات األرضية  -  IIIالقسم 

اجتاه ما صوب األفق من حمطة أرضية  يف املرسلة (.e.i.r.p)شعة املكافئة املتناحية إن سوية القدرة امل 1) 4البند  8.21
 :11.21الرقم  أو 10.21جيب أال تتجاوز احلدود املبينة أدناه إال وفقاً ألحكام الرقم 

:GHz 15و GHz 1يف نطاقات الرتدد احملصورة بني  أ )  

  dBW 40+ أي نطاق عرضه  يفkHz 4  0من أجل 

  dBW 3 + 40+ أي نطاق عرضه  يفkHz 4  5من أجل  ؛0

 :GHz 15ويف نطاقات الرتدد اليت تفوق  ب) 

  dBW 64+ أي نطاق عرضه  يفMHz 1  0من أجل 

  dBW 3 + 64+ أي نطاق عرضه  يفMHz 1  5من أجل 0، 

ة احملطة األرضية مقدرة بالدرجات ويعرب عن هذه الزاوية بقيمة موجب هي زاوية ارتفاع األفق املرئي من مركز إشعاع هوائي حيث 
فوق املستوي األفقي وبقيمة سالبة حتت هذا املستوي.

توجد قيود ختضع هلا قيمة القدرة املشعة املكافئة  ال ،5عندما تكون زوايا ارتفاع األفق أكرب من  2)  9.21
 ألفق.اجتاه ا يف املتناحية املرسلة من حمطة أرضية

اجتاه  يف ، فإن القدرة املشعة املكافئة املتناحية املرسلة8.21الرقم  يف استثناءً من احلدود املنصوص عليها 3)  10.21
dBWخدمة األحباث الفضائية (الفضاء السحيق) جيب أال تتجاوز  يف األفق من حمطة أرضية kHzأي نطاق عرضه  يف +55 من  4

GHzنطاقات الرتدد احملصورة بني  GHzو 1 MHzأي نطاق عرضه  يف +dBW 79 أو 15 من نطاقات الرتدد اليت تفوق  1
GHz 15. 

يزيد على  ال حسب احلالة مبقدار 10.21و 8.21الرقمني  يف جيوز جتاوز احلدود املنصوص عليها 4)  11.21
dB ارة هذا لتجاوز موضع موافقة من إد. ولكن إذا امتدت منطقة التنسيق الناجتة إىل أراضي بلد آخر، فيجب أن يصبح هذا ا10
 البلد.

عند االقتضاء على اخلدمات وعلى نطاقات الرتدد  8.21الرقم  يف تنطبق احلدود املنصوص عليها 5)  12.21
حالة اإلرسال من حمطات أرضية عندما جيري تقاسم نطاقات الرتدد بتساوي احلقوق مع اخلدمة  يف أدناه 21-3اجلدول  يف املبينة
 اخلدمة املتنقلة: أو الثابتة
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 RR21-5أحكام خاصة باخلدمات واحملطات -VIالفصـل

       (Rev.WRC-15) 21-3اجلدول 
 الخدمات نطاق الترددات

MHz 2 110-2 025
MHz 5 725-5 670

7255-MHz 5 7556

جتاه البلدان املعددة  454.5الرقم  (للبلدان املعددة يف
 )455.5و 453.5 الرقمني يف
 

  453.5الرقمني  جتاه البلدان املعددة يف 1(لإلقليم 
)455.5و

 خدمة استكشاف األرض الساتلية
 اخلدمة الثابتة الساتلية

خدمة األرصاد اجلوية الساتلية
 اخلدمة املتنقلة الساتلية

خدمة العمليات الفضائية
7555-MHz 5 8506 453.5الرقمني  جتاه البلدان املعددة يف 1(لإلقليم  

)455.5و
خدمة األحباث الفضائية

MHz 7 075-5 850
MHz 7 250-7 190
MHz 8 400-7 900

10,7-GHz 11,76 1(لإلقليم(
12,5-GHz 12,756 494.5الرقم  جتاه البلدان املعددة يف 1(لإلقليم(
12,7-GHz  12,756 2(لإلقليم(

GHz 13,25-12.75
GHz 14,25-14,0505.5الرقم  (بالنسبة إىل البلدان املعددة يف(
GHz 14,3-14,25508.5و 505.5 الرقمني (بالنسبة إىل البلدان املعددة يف(

14,3-GHz 14,46 3و 1(لإلقليمني(
GHz 14,8-14,4
GHz 18,1-17,7اخلدمة الثابتة الساتلية

GHz خدمة استكشاف األرض الساتلية23,15-22,55
0,27-5,27GHz6 اخلدمة املتنقلة الساتلية)3و 2(لإلقليمني

GHz خدمة األحباث الفضائية29,5-27,5
GHz )545.5الرقم  (بالنسبة إىل البلدان املعددة يف31,3-31,0
GHz )549.5الرقم  جتاه البلدان املعددة يف 550.5الرقم  (للبلدان املعددة يف35,2-34,2

الل الراديوي خدمة االستد يف طة أرضيةأي اجتاه من حم يف إن القدرة املشعة املكافئة املتناحية املرسلة 6)  13.21
MHzالنطاق  يف الساتلية 1 626,5-1 dBWجيب أال تتجاوز القيمة  610 kHzأي نطاق عرضه  يف 3 4. 

 

 

 

 

  
                                                      

ا يف املساواة على 8.4ينص الرقم  1.12.21 6 أقاليم  يف احلقوق بشأن تشغيل اخلدمات عند توزيع نطاق ترددات على خدمات خمتلفة من الفئة ذا
األقاليم. خبصوص التداخل بني ITU-Rالتوصيات  يف ليت تردإلدارات أن حترتم، قدر املستطاع عملياً، مجيع احلدود ال ينبغيخمتلفة. وعليه، 
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13A.21  (7 النطاق  يف جيب إال تتجاوز القدرة املشعة املكافئة املتناحية املرسلة خارج احملورGHz من  14-13,75
mستقرة بالنسبة إىل األرض للخدمة الثابتة الساتلية يقل قطر هوائيها عن شبكة م يف حمطة أرضية  القيم التالية: 4,5

 الزاوية خارج احملور
(بالدرجات)

 (.e.i.r.p)القيمة القصوى للقدرة املشعة املكافئة املتناحية 
MHz 1 (dBW)أي نطاق يبلغ  يف

2 ≤ φ ≤ 7
7 < φ ≤ 9,2

9,2 < φ ≤ 48
φ > 48

43 − 25 log φ
22

46 − 25 log φ
4(WRC-03)

 زاوية االرتفاع الدنيا للمحطات األرضية  -  IVالقسم 

 مقيسة من املستوي األفقي 3ال تستعمل هوائيات احملطات األرضية لإلرسال بزوايا ارتفاع تقل عن  1) 5البند  14.21
ا أن تتأثر.اجتاه اإلشعاع األقصى، إال مبوافقة اإلدارات املعنية و  يف حمطة أرضية،  يف تقبالحالة االس ويف اإلدارات اليت ميكن خلدما

 جيب أن تستخدم القيمة املبينة أعاله ألغراض التنسيق إذا كانت زاوية االرتفاع عند التشغيل تقل عن هذه القيمة.

ة دمة األحباث الفضائيخ تستعمل هوائيات احملطات األرضية يف ، ال14.21استثناًء من أحكام الرقم  2)  15.21
خدمة األحباث الفضائية (الفضاء  ، وال تستعمل هوائيات احملطات األرضية يف5(جبوار األرض) لإلرسال بزوايا ارتفاع تقل عن 

اجتاه اإلشعاع األقصى.  ، على أن تقاس هاتان الزاويتان من املستوي األفقي يف10السحيق) لإلرسال بزوايا ارتفاع تقل عن 
غيل حمطة أرضية جيب أن تستخدم القيمتان املبينتان أعاله ألغراض التنسيق إذا كانت زاوية االرتفاع عند التش ة االستقبال يفحال ويف

تقل عن هاتني القيمتني.

 حدود كثافة تدفق القدرة الناتجة عن المحطات الفضائية  -  Vالقسم 

 ،األرض عن إرساالت حمطة فضائية، مبا فيها إرساالت ساتل عاكسإن كثافة تدفق القدرة الناجتة عند سطح  1) 6البند  16.21
أدناه. وينطبق هذا احلد على كثافة تدفق  21-4اجلدول  مجيع الظروف وبكل طرائق التشكيل، جيب أال تتجاوز القيمة املبينة يف يف

للخدمة  ائية تابعةعلى اإلرسال من حمطة فض الفضاء احلر، كما ينطبق القدرة اليت ميكن احلصول عليها بافرتاض أن االنتشار جيري يف
 ذلك. اخلدمة املتنقلة، إال إذا ورد خالف املشار إليها حينما جيري تقاسم نطاقات الرتدد حبقوق متساوية مع اخلدمة الثابتة أو
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       (Rev.WRC-15) 21-4اجلدول 

 *الخدمة نطاق الترددات
  2dB(W/m(الحد مقدراً بالوحدات 

)وصول لزاوية  عرض النطاق فوق المستوي األفقي (
 المرجعي

°5-°0 °25-°5 °90-°25 
MHz 1 700-1 استكشاف األرض الساتلية670

األرصاد اجلوية الساتلية
–133

(القيمة على أساس التقاسم مع خدمة مساعدات األرصاد اجلوية)
MHz 1,5

MHz 1 525-1 518 
(ينطبق على أراضي 

 الواقعة يف الواليات املتحدة
عرض البني خطي  2اإلقليم 

غرباً) 125غرباً و 71

 املتنقلة الساتلية 
 أرض)-(فضاء

º0δ4ºº4δº20 º20δº60 º60δº90 kHz 4
–181,0–193,0 

20 log δ 
–213,3 35,6 

log δ
–150,0

MHz 1 525-1 518 
(ينطبق على أراضي 
 واقعة يفالواليات املتحدة ال

)2اإلقليم 

 املتنقلة الساتلية 
 أرض)-(فضاء

43,4 δ º60 δ º43,4º90 δ º60kHz 4

–155,0( 213,3 + 35,6 log δ)–150,0

5251-530MHz 17 
)3، اإلقليم 1(اإلقليم 

6701-690MHz 112 
MHz 1 700-1 690 

 )382.5و 381.5(الرقمان 
MHz 1 710-1 700 
MHz 2 110-2 025 
MHz 2 300-2 200 

 األرصاد اجلوية الساتلية
أرض)-(فضاء

 األحباث الفضائية
 أرض)-(فضاء
 فضاء)-(فضاء

 العمليات الفضائية
 أرض)-(فضاء
 فضاء)-(فضاء

 استكشاف األرض الساتلية 
 أرض)-(فضاء
فضاء)-(فضاء

°5-°0°25-°5°90-°25kHz 4

–154 9 –154 + (5 – ) 0,5 9 –144 9 

MHz 2 690-2 500
MHz 2 670-2 520

MHz 2 516,5-2 500
 )404.5(الرقم 

MHz 2 520-2 500 
MHz 2 535-2 520 

 )403.5(الرقم 

الثابتة الساتلية
اإلذاعية الساتلية

 االستدالل الراديوي الساتلية
 املتنقلة الساتلية

نقلة املتنقلة الساتلية (باستثناء املت
 الساتلية للطريان)

−136  10−136 + 11/20( − 5)  10−125  10MHz 1

MHz 4 200-3  رض)أ-الثابتة الساتلية (فضاء400
(مدار السواتل املستقرة بالنسبة 

 إىل األرض)

152– −152 + 0,5(δ − 5) –142 4 kHz

MHz 4 200-3 رض) أ-الثابتة الساتلية (فضاء400
(مدار السواتل غري املستقرة 

رض)بالنسبة إىل األ
−138 − Y

22, 23
−138 − Y

+ (12 + Y )(δ − 5)/2022, 23
−126  231 MHz

 
 
 
 
 

  

- 271 -



RR21-8 الفصـلVI- حملطاتأحكام خاصة باخلدمات وا

     (Rev.WRC-15)) تابع ( 21-4اجلدول 

 *الخدمة نطاق الترددات
  2dB(W/m(الحد مقدراً بالوحدات 

)لزاوية وصول   فوق المستوي األفقي (
عرض النطاق
 المرجعي

°5-°0 °25-°5 °90-°25 
MHz 4 800-4 500 
MHz 5 725-5 670 

)455.5و 453.5(الرقمان 
MHz 7 900-7 250 

 أرض)-الثابتة الساتلية (فضاء
 األرصاد اجلوية الساتلية 

 أرض)-(فضاء
 املتنقلة الساتلية
أحباث فضائية

152– −152 + 0,5(δ − 5) –142 4 kHz

MHz 5 216-5 الثابتة الساتلية150
أرض)-(فضاء

–164kHz 4

MHz 6 825-6 الثابتة الساتلية700
أرض)-(فضاء

−137 17−137 + 0,5(δ − 5)−127MHz 1

MHz 7 075-6 الثابتة الساتلية825
أرض)-(فضاء

–154
و

–134

−154 + 0,5(δ − 5)
و

−134 + 0,5(δ − 5)

–144
و

–124

kHz 4

MHz 1

MHz 8 500-8 استكشاف األرض الساتلية025
أرض)-(فضاء

الفضائيةاألحباث 
 أرض)-(فضاء

−150−150 + 0,5(δ − 5)−140kHz 4

MHz 10 400-9 استكشاف األرض الساتلية900
 (نشيطة)

°5,7-°0°53-°5,7°90-°53MHz 1
18−11318−109 + 25 log(δ − 5)186,−66

GHz  الثابتة الساتلية 11,7-10,7
 أرض) -(فضاء

(مدار السواتل املستقرة بالنسبة 
 األرض) إىل

°5-°0°25-°5°90-°25kHz 4

−150−150 + 0,5(δ − 5)−140

GHz  الثابتة الساتلية 11,7-10,7
 أرض) -(فضاء

(مدار السواتل غري املستقرة 
52بالنسبة إىل األرض) 

–126−126 + 0,5(δ − 5)–116MHz 1

GHz 11,7-10,7
GHz 12,5-11,7  

1)(اإلقليم 
GHz 12,75-12,5

املعددة يف 1ان اإلقليم (بلد
 496.5)و 494.5الرقمني 

GHz 12,7-11,7 
 2)(اإلقليم 

GHz 12,75-11,7 
3)(اإلقليم 

الثابتة الساتلية 
أرض) -(فضاء

(مدار السواتل غري املستقرة 
24بالنسبة إىل األرض) 

−129  23−129 + 0,75(δ − 5)  23−114  23MHz 1
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     (Rev.WRC-15)) تابع ( 21-4اجلدول 

 *الخدمة نطاق الترددات
 2dB(W/m(الحد مقدراً بالوحدات 

)لزاوية وصول  عرض النطاق فوق المستوي األفقي (
 المرجعي

°5-°0 °25-°5 °90-°25 
GHz 12,5-11,7  

1)(اإلقليم 
GHz 12,75-12,5

املعددة  1(بلدان اإلقليم 
 494.5يف الرقمني 

 496.5)و
GHz 12,7-11,7 

 2)قليم (اإل
GHz 12,75-11,7 

3)(اإلقليم 

الثابتة الساتلية 
أرض) -(فضاء

(مدار السواتل غري 
املستقرة بالنسبة إىل 

52األرض)  

−124−124 + 0,5(δ − 5)−114MHz 1

12,2-GHz 12,757

 3)(اإلقليم 
12,5-GHz 12,757 

املعددة  1(بلدان اإلقليم 
 494.5الرقمني  يف
)496.5و

تلية الثابتة السا
أرض)-(فضاء
مستقر  ساتلي(مدار 
 بالنسبة

إىل األرض)

−148−148 + 0,5(δ − 5)−1384 kHz

GHz 13,65-13,4 
 )1(اإلقليم 

الثابتة الساتلية
 أرض)-(فضاء

(مدار ساتلي مستقر 
 بالنسبة

 إىل األرض)

°25-°0 °80-°25°84-°80°90-°84 kHz 4

−159 + 
0,4δ19

−14919−149 − 0,5(δ 
− 80) 19

−15119

17,7-GHz 19,3 7 ،8الثابتة الساتلية 
 أرض)-(فضاء

خدمة األرصاد اجلوية 
 الساتلية
 أرض)-(فضاء

°5-°0 °25-°5 °90-°25 MHz 1

−115  14, 15

أو
−115 − X  13

−115 + 0,5(δ − 5)  14, 15

أو
−115 − X + ((10 + X )/20)

(δ − 5)  13

−105  14, 15

أو
−105  13

17,7-3,9GHz 1 7، 8الثابتة الساتلية 
 أرض)-(فضاء

-3 -1212-2561105−MHz 1

−120 16−120 + 
(8/9)

(δ − 3) 16

−112 +
(7/13)

(δ − 12)  16

GHz 19,7-19,3 الثابتة الساتلية 
أرض)-(فضاء

-3 -1212-2561105−MHz 1

−120 16−120 + 
(8/9)

(δ − 3) 16

−112 +
(7/13)

(δ − 12)  16
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     (Rev.WRC-15)) تابع ( 21-4اجلدول 

 *الخدمة نطاق الترددات
 2dB(W/m(الحد مقدراً بالوحدات 

)لزاوية وصول  عرض النطاق  فوق المستوي األفقي (
 المرجعي

°5-°0 °25-°5 °90-°25 
GHz 19,7-19,3 

GHz 22-21,4 
 )3و 1(اإلقليمان 

GHz 23,55-22,55 
GHz 24,75-24,45 

GHz 27,5-25,25 
GHz 27,501-27,500

 الثابتة الساتلية
 أرض)،-(فضاء

 إذاعية ساتلية
استكشاف األرض 

 )أرض-الساتلية (فضاء
 بني السواتل

 أحباث فضائية
أرض)-(فضاء

−115  15−115 + 0,5(δ − 5)  15−105  15MHz 1

GHz 31,3-31,0
GHz 35,2-34,7
أرض -(إرساالت فضاء
 550.5مذكورة يف الرقم 

فوق أراضي البلدان 
549.5)املعددة يف الرقم 

δ)0,5 + 115−115−أحباث فضائية − 5)−1051 MHz

GHz 32,3-31,8120−20  120−أحباث فضائية + 0,75(δ − 5)  20−1051 MHz

GHz 33-32,3135−135− بني السواتل (δ − 5)−1151 MHz

GHz 38-37 أحباث فضائية (مدارات
السواتل غري املستقرة 
بالنسبة إىل األرض)

−120  20−120 + 0,75(δ − 5)  20−1051 MHz

GHz 38-37 أحباث فضائية (مدار
ة السواتل املستقرة بالنسب

إىل األرض)
−125−125 + (δ − 5)−1051 MHz

GHz 40-37,5 الثابتة الساتلية 
ل غري (مدار السوات

املستقرة بالنسبة إىل 
 األرض)

املتنقلة الساتلية 
(مدارات السواتل غري 

املستقرة بالنسبة إىل 
األرض)

−120  11, 21−120 0,75( − 5)  11, 21−105  11, 211 MHz

GHz 40-37,5 الثابتة الساتلية 
(مدار السواتل املستقرة 

 بالنسبة إىل األرض)
 املتنقلة الساتلية 

السواتل املستقرة  (مدار
 بالنسبة إىل األرض)

°5-°0°20-°5°25-°20°90-°251 MHz

−127 21−127 + (4/3)
( − 5) 21

−107 + 0,4
( − 20) 21

−105 21

GHz 40,5-40115−115− الثابتة الساتلية + 0,5( − 5)−1051 MHz

GHz 42-40,5 الثابتة الساتلية 
(مدار السواتل غري 

ستقرة بالنسبة إىل امل
 األرض)

 اإلذاعية الساتلية 
(مدار السواتل غري 
املستقرة بالنسبة إىل 

األرض)

−115 11, 21−115 + 0,5( − 5) 11, 21−105 11, 211 MHz

- 274 -



 RR21-11أحكام خاصة باخلدمات واحملطات -VIالفصـل

     (Rev.WRC-15))النهاية ( 21-4اجلدول 

 *الخدمـة نطاق الترددات
 2dB(W/m(الحد مقدراً بالوحدات 

)لزاوية وصول  عرض النطاق  فوق المستوي األفقي (
 المرجعي

°5-°0 25- 20°90-°25 
GHz 42-40,5 الثابتة الساتلية 

(مدار السواتل املستقرة 
 بالنسبة إىل األرض)

 اإلذاعية الساتلية 
(مدار السواتل املستقرة 

بالنسبة إىل األرض)

21120−15- 525- 1521105−1 MHz
−120 

215)−(
−110 0,5

2115)−(

GHz 42,5-42 الثابتة الساتلية 
(مدار السواتل غري املستقرة 

 بالنسبة إىل األرض)
 اإلذاعية الساتلية 

(مدار السواتل غري املستقرة 
بالنسبة إىل األرض)

−120 11, 21 25- 5 21,11105−1 MHz

−120 + 0,75( − 5) 11, 21

GHz 42,5-42 الثابتة الساتلية 
(مدار السواتل املستقرة 

 بالنسبة إىل األرض)
 اإلذاعية الساتلية 

(مدار السواتل املستقرة 
بالنسبة إىل األرض)

21127−20- 525- 2021105−1 MHz

−127 + (4/3)
215)−(

−107 0.4
2120)−(

 :1يف اإلقليم 
GHz 47,9-47,5 

GHz 48,54-48,2 
GHz 50,2-49,44

 الثابتة الساتلية 
(مدار السواتل املستقرة 

 بالنسبة إىل األرض)

115–25- 5–1051 MHz
−115 0,5(δ − 5)

____________
 .5إن اخلدمات املشار إليها هي اخلدمات املوزع عليها ترددات يف املادة  *
ا يف على املساواة 8.4ينص الرقم  1.16.21 7 أقاليم  يف احلقوق بشأن تشغيل اخلدمات عند توزيع نطاق ترددات على خدمات خمتلفة من الفئة ذا

 خبصوص التداخل بني األقاليم. ITU-Rالتوصيات  يف خمتلفة. وعليه، يتعني على اإلدارات أن حترتم، قدر املستطاع عملياً، مجيع احلدود اليت ترد
، فإن بيئة التقاسم اليت سوف تعمل فيها خدمتا استكشاف 18,8GHz-18,6للنطاق  4-21اجلدول  يف إضافة إىل احلدود املبينة 2.16.21 8

جيب أال تتجاوز كثافة تدفق  :(املنفعلة) واألحباث الفضائية (املنفعلة) تتحدد باحلدود التالية املفروضة على عمل اخلدمة الثابتة الساتليةاألرض الساتلية 
 اليت تولدها إرساالت حمطة فضائية على سطح األرض، بافرتاض توفر ظروف االنتشار GHz 18,8-18,6من النطاق  200MHzإمجايل العرض  يف القدرة
على األكثر. وال تنطبق أحكام  3dBمن الوقت حيث ميكن جتاوز احلد بقدر  5%أقل من  يف ، ما عدا2dB(W/m(95–الفضاء احلر، القيمة  يف

 (WRC-2000)هذا النطاق. يف 17.21 الرقم

دف محاية اخلدمة الثابتة العاملة بتقنيات خط البصر. وعند تشغيل اخلدمة الثابتة باستخدام  3.16.21 9 مت حساب قيم كثافة تدفق القدرة احملددة 
صل الزاوي كافيًا بني اجتاه ون الفيكون الفصل بني الرتددات كافياً، جيب أن يك ال العمود األول، وحيث يف النطاق املبني يف االنتثار الرتوبوسفريي

تتجاوز قدرة  ال يثاخلدمة الثابتة اليت تستعمل تقنيات االنتثار الرتوبوسفريي، حب يف احملطة الفضائية واجتاه اإلشعاع األقصى هلوائي حمطة االستقبال
dBWالتداخل عند مدخل مستقبل حمطة اخلدمة الثابتة  kHzأي نطاق عرضه  يف –168 4.

10 6.213A.1 15ينطبق القرار)-(Rev.WRC903.     15)-(WRC 
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____________
 99تنطبق هذه القيم على إرساالت احملطات الفضائية املقامة على سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل األرض تابعة ألنظمة تعمل مع  4.16.21 11

      (WRC-2000)أكثر. أو ساتل 100م حبيث تصبح تنطبق على أنظمة تعمل مع أقل. ويلزم إجراء مزيد من الدراسة إلمكانية انطباق هذه القي أو ساتالً 
تطبق هذه القيم حيثما يتم تقاسم هذا النطاق بتساوي احلقوق مع خدمة مساعدات األرصاد اجلوية. 5.16.21 21
اتلية، على اخلدمة الثابتة الس يف لنسبة إىل األرضكوكبة السواتل غري املستقرة با يف املوجودة Nبداللة عدد السواتل  Xتعرف الداّلة  6.16.21 31

 النحو التايل:
  0X    dB for N 50

  50
119

5 NX dB for 50  <  N 288 

  402
69
1 NX  dB  for   N >  288

اخلدمة الثابتة  يف على إرساالت كل حمطة فضائية تابعة لنظام سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل األرض GHz 19,3-18,8النطاق  يف وتنطبق هذه احلدود
ا املعلومات الكاملة اخلاصة بالتنسيق واليت  1995نوفمرب  17عد احلالة، ببالتبليغ، حسب  أو الساتلية، كان مكتب االتصاالت الراديوية قد استلم بشأ

      (WRC-2000)هذا التاريخ. يف اخلدمة يف مل تكن موضوعة
41 6A.16.21 ة إىل األرض إلرساالت ساتل مستقر بالنسب أو تنطبق هذه احلدود على إرساالت حمطة فضائية تابعة خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية

ابتة ق أيضًا على إرساالت كل حمطة فضائية من نظام سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل األرض تابع للخدمة الثتابع للخدمة الثابتة الساتلية. وهي تنطب
GHzالنطاق  يف الساتلية ا املعلومات الكاملة اخلاصة بالتنسيق19,3-18,8 نوفمرب  17غ قبل بالتبلي أو ، كان مكتب االتصاالت الراديوية قد استلم بشأ
      (WRC-2000)هذا التاريخ. يف اخلدمة يف ةكانت موضوع أو ،1995

51 6B.16.21  ًعلى  ارتفاعها على احملطات الفضائية للخدمة الثابتة الساتلية اليت تستعمل مدارات شديدة امليل يزيد أوجتنطبق هذه احلدود أيضا
km 18 GHzالنطاق  يف 145°و 35°ويكون ميل مدارها بني  000       (WRC-07).(WRC-07) 147 ها القرارينطبق علي واليت 19,7-17,7

61 6C.16.21  فاعها على اخلدمة الثابتة الساتلية اليت تستعمل مدارات شديدة امليل يزيد أوج ارت يف تنطبق هذه احلدود على مجيع احملطات الفضائية
km 18 GHzالنطاق  يف 145و 35ويكون ميل مدارها بني  000 147قرار يغطيها ال ال واليت 19,7-17,7 (WRC-07)  واليت استلم مكتب

ا معلومات التنسيق  (WRC-07).2007 نوفمرب 16التبليغ الكاملة، حسب احلالة، بعد  أو االتصاالت الراديوية بشأ
عاملي خمتص ويتم تطبيقها إىل أن يراجعها مؤمتر  R-ITUختضع هذه احلدود املعينة لكثافة تدفق القدرة لتفحص جيريه القطاع  7.16.21 17

 لالتصاالت الراديوية.
 (pfd) دفق القدرةت (النشيطة) هي القيم املتوسطة لكثافة الساتليةاملقدمة بالنسبة خلدمة استكشاف األرض  القدرة تدفق كثافة  قيم 8.16.21 81

 واليت حتدد كالتايل:

 
 حيث:

 P:  قدرة الذروة للرتدد الراديوي(RF) ذي الفتحة الرتكيبية  عند دخل اهلوائي لساتل الرادار(SAR) (dBW) 
SAR (μs)طول نبضة الرادار  : 

 PRF:  تردد تكرار النبضة للرادارSAR (kHz) 
 δ:  زاوية ارتفاع ساتل الرادارSAR على مدار املستوى الرأسي (العمودي اخلاص خبدمة استكشاف األرض الساتلية فوق األرض يف 

 الساتل) (بالدرجات)
 Bc: ال الرادار عرض نطاق إرسSAR (MHz)

 )δ(tG:  كسب هوائي إرسال ساتل الرادارSAR املستوى الرأسي (العمودي على مدار الساتل) بالنسبة لزاوية االرتفاع يف δ املعنية (dBi) 
 d(δ):  املسافة بني ساتل الرادارSAR  واألرض بالنسبة لزاوية االرتفاعδ  املعنية(m) (WRC-15)      

 WRC)-(15       .الفضائية األحباث وخدمات(النشيطة)  الساتلية األرض استكشاف خدمة مع التقاسم على أيضاً  القيم هذه ندتست 9.16.21 91

)(4log10)()log(1030)log(10)log(10)( 2dGBcPRFPpfd t
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____________
 طور تشغيلها جبوار األرض، جيب أال تتجاوز كثافة تدفق القدرة لألنظمة الساتلية غري ويف ثناء إطالق منشآت إىل الفضاء السحيق 10.16.21 20
 ملستقرة بالنسبة إىل األرض التابعة خلدمة األحباث الفضائية، القيم:ا

  –115   dB(W/m2) for 5°
  –115 + 0,5 (δ – 5) dB(W/m2) for  5°  ≤ ≤  25°
  –105   dB(W/m2) for   25°

     (WRC-2000)هي زاوية السقوط فوق املستوي األفقي. ، حيث MHz 1يف أي نطاق عرضه 

11.16.21(SUP - WRC-03) 
12.16.21(SUP - WRC-03) 
13.16.21 (SUP - WRC-03)  

، ينبغي 42,5GHz-40,5و 40GHz-37,5النطاقني  يف عند معاجلة شروط التقاسم بني اخلدمة الثابتة واخلدمة الثابتة الساتلية   14.16.21 21
ر واألداء ساتل للخدمة الثابتة الساتلية أال تزيد عن السوية (السويات) املطلوبة لتلبية أهداف التيسلكثافة تدفق القدرة الناجتة عند سطح األرض عن أي 

 مجيع األحوال، يفو  اخلاصة بوصلة اخلدمة الثابتة الساتلية للتطبيقات املعنية، مع مراعاة املتطلبات التقنية والتشغيلية للتصميم العام للشبكة الساتلية.
      (WRC-03).21-4اجلدول  يف حدود كثافة تدفق القدرة املبينة تتجاوز السويات ال

ا  Yحتدد قيمة  15.16.21 22 العدد  هو NN، حيث SN,NN)) for max(SN,NN= 5 log(max(Y(<2؛ Y)SN,NN= 0 for max(≥2على أ
هو العدد  SNايل، وحيث نصف الكرة الشم يف الثابتة الساتلية اخلدمة يف نظام يقوم بالبث املتآون على نفس الرتدد يف األقصى للمحطات الفضائية
نصف الكرة اجلنويب. وعند حتديد  يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف نفس النظام الذي يقوم بالبث املتآون على نفس الرتدد يف األقصى للمحطات الفضائية

NN وSN03     واحد. خالل فرتات حتول قصري األمد مبثابة ساتل ، ستعترب احملطتان الفضائيتان اللتان تقومان بالبث املتآون)-(WRC 
قد يتعني أن يقوم مؤمتر مقبل خمتص باستعراض إمكانية تطبيق هذه احلدود إذا كان عدد األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض    16.16.21 23

      (WRC-03)نفس الكرة األرضية أكرب من مخسة. يف تنفس الوق يف اخلدمة ويتم تشغيلها يف الرتددات اليت توضع يف املشرتكة
تنطبق هذه احلدود على احملطات الفضائية للخدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت تستخدم مداراً بزاوية ميل    17.16.21 24

km 18وارتفاع أوج أكرب من  145و 35بني  000.(WRC-03)      
يغطيها  ال تنطبق هذه احلدود على احملطات الفضائية للخدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت   18.16.21 25

      (WRC-03).17.16.21 الرقم
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 فوق أراضي أي بلد تكون إدارته قد أعطت موافقتها 21-4اجلدول  يف ميكن جتاوز احلدود املوضحة 2)  17.21
 ا املوضوع.هذ يف

 حماية أنظمة خدمة المالحة الراديوية للطيران من اإلرساالت المجمعة الناتجة   -  VIالقسم 
 عن محطات فضائية تابعة ألنظمة خدمة المالحة الراديوية الساتلية 

      MHz 1 215-1 164 (WRC-03)في النطاق 

نطاق  مة خدمة مالحة راديوية ساتلية يفختطط لتشغيل، أنظ على اإلدارات اليت تشغل، أو 7البند  18.21
 ،2000 يونيو 2 تبليغ كاملة عنها، حسب احلالة، بعد يوم ، يكون املكتب قد تلقى معلومات تنسيق أوMHz 1 215-1 164 الرتددات

مع الفعلي *WRC609)-(03من القرار  2 يقررأن تتخذ، مبوجب  أنظمة  يف، مجيع اخلطوات الضرورية اليت تكفل أن التداخل ا
هذا  يف شبكات خدمة املالحة الراديوية الساتلية اليت تستخدم ترددات مشرتكة خدمة املالحة الراديوية للطريان اليت تسببها أنظمة أو

 WRC)-(WRC*.     03) 609-(03 القرار يف 1 يقرر النطاق للرتددات لن تتجاوز سوية كثافة تدفق القدرة املكافئة املبينة يف
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 RR22-1أحكام خاصة باخلدمات واحملطات -VIالفصـل

 22املـادة 

 1الخدمات الفضائية

 إيقاف اإلرساالت  -  Iالقسم 

ا الراديوية بالتحكم  1البند  1.22 فوراً كلما   ن بُعدعينبغي أن تزود احملطات الفضائية بأجهزة تسمح بإيقاف إرساال
 كان هذا اإليقاف مطلوباً مبوجب أحكام هذه اللوائح.

 سببة ألنظمة السواتل المستقرة بالنسبة إلى األرضالتداخالت الم في التحكم  -  IIالقسم 

جيب على أنظمة السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض أال تسبب تداخالت غري مقبولة لشبكات  1) 2البند  2.22
حيدد  مل ذه اللوائح، وماه اخلدمتني الثابتة الساتلية واإلذاعية الساتلية املشغلتني طبقاً ألحكام يف السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض

     (WRC-07)هذه احلالة. يف 43A.5تطالب باحلماية منها. وال ينطبق الرقم  ال هذه اللوائح يف خالف ذلك

هاً حنو اخلدمة ما بني السواتل موج يف كلما كان البث الوارد من السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض 2)  3.22
ن األرض أكرب من مسافة مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض، فإن حمور التسديد للحزمة حمطات فضائية تقع على مسافات م

بالنسبة إىل أية نقطة على مدار السواتل  15الرئيسية هلوائي الساتل املستقر بالنسبة إىل األرض جيب أال يسدد ضمن أقل من 
 املستقرة بالنسبة إىل األرض.

خدمة استكشاف األرض  يف GHz 30-29,95نطاق الرتددات  يف احملطات الفضائية املشغلةجيب أن تتقيد  3البند  4.22
أة على منت سواتل نفس اخلدمة منش يف الساتلية واملنشأة على منت سواتل مستقرة بالنسبة إىل األرض والعاملة مع حمطات فضائية

 غري مستقرة بالنسبة إىل األرض مبا يلي:

السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض موجهاً صوب مدار السواتل املستقرة بالنسبة  كلما كان البث الوارد من  
ابتة الساتلية، توجب اخلدمة الث يف إىل األرض وكان يسبب تداخالً غري مقبول ألي نظام فضائي لسواتل مستقرة بالنسبة إىل األرض

 تقل عنها. أو ختفيضه إىل سوية تساوي سوية التداخل املقبول

إن الكثافة القصوى لتدفق القدرة الناجتة عند مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض عن أي حمطة  4البند  5.22
، ضمن نطاق kHz 4أي نطاق عرضه  يف 2dB(W/m(174خدمة استكشاف األرض الساتلية جيب أال تتجاوز  يف فضائية

MHzالرتددات  8 400-8 ض الساتلية اليت تستعمل سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل الذي تتقامسه خدمة استكشاف األر  025
فضاء).-مع خدمة األرصاد اجلوية الساتلية (أرض أو فضاء)-األرض مع اخلدمة الثابتة الساتلية (أرض

5A.22 نظام  أي إن كثافة تدفق القدرة الكلية القصوى الناجتة عند مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض عن 5 الفقرة
، kHz 4 أي نطاق عرضه يف 2dB(W/m(168اخلدمة الثابتة الساتلية جيب أال تتجاوز  سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل األرض يف

MHzضمن نطاق الرتددات  7 075-6 عن مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض. وجيب  5وضمن زاوية ميل تبلغ  700
      ITU-R S.1256-0.(WRC-15)ى طبقاً للتوصية حساب كثافة تدفق القدرة الكلية القصو 

 
                                                      

1 1.22.A  ارات املعنية مع االسرتشاد ) باالتفاق بني اإلد168.1عند تطبيق أحكام هذه املادة، حتدد سوية التداخل املقبول (انظر الرقم
ذات الصلة. ITU-R بالتوصيات
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RR22-2 الفصـلVI- حملطاتأحكام خاصة باخلدمات وا

5B.22 (SUP - WRC-2000)  

5C.22  ( 2إن كثافة تدفق القدرة املكافئة 1) 6البند(epfd عند أي نقطة من سطح األرض مرئية من مدار السواتل ،
 ىل األرض عاملواتل غري مستقرة بالنسبة إاملستقرة بالنسبة إىل األرض، والناجتة عن إرساالت من مجيع احملطات الفضائية لنظام س

ذلك اإلرساالت الصادرة من ساتل  يف ، مبا1E-22إىل  1A-22اجلداول من  يف نطاقات الرتدد املدرجة يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف
خالل  1E-22 إىل 1A-22اجلداول من  يف مجيع الظروف وجلميع طرائق التشكيل، جيب أال تتجاوز احلدود املذكورة يف عاكس،

النسب املئوية احملددة من الوقت. وتتعلق هذه احلدود بكثافة تدفق القدرة املكافئة اليت ميكن احلصول عليها عندما تسود ظروف 
 1E-22إىل  1A-22اجلداول من  يف حالة هوائي مرجعي وعرض النطاق املرجعي احملدد يف الفضاء احلر، وهي تنطبق يف االنتشار

 (WRC-03)التسديد حنو مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض. مجيع اجتاهات يف

5CA.22  (2 1اجلداول من  يف ميكن جتاوز احلدود املبينةA-22  1إىلE-22  فوق أراضي أي بلد توافق إدارته على
 WRC*.(    03)-(WRC) 140-(03ذلك (انظر القرار 

 

 
  

                                                      
2  1.5C.22 تعرف كثافة تدفق القدرة املكافئة(epfd)  ا جمموع قيم كثافات تدفق القدرة، عند حمطة استقبال تابعة لنظام سواتل مستقرة بالنسبة بأ

نظام سواتل  يف ىل األرض، حسب احلالة، اليت تنتجها مجيع حمطات اإلرسالمدار السواتل املستقرة بالنسبة إ يف أو إىل األرض واقعة على سطح األرض
ب كثافة اغري مستقرة بالنسبة إىل األرض، مع مراعاة التمييز خارج احملور هلوائي استقبال مرجعي ُيُ◌فرتض أنه مسدد حنو اجتاهه االمسي. وجيري حس

تدفق القدرة املكافئة باستعمال الصيغة التالية:

  
a iN

i maxr

ir

i

it
P

G
G

d

G
epfd

1 ,2
1010

4
10log10

 حيث:
 aN: نظام السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض، املرئية من حمطة االستقبال التابعة لنظام السواتل املستقرة  عدد حمطات اإلرسال يف

 مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض، حسب احلالة يف بالنسبة إىل األرض؛ والواقعة على سطح األرض أو
 i: نظام السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ل حمطة اإلرسال املعنية يفدلي 
 iP:  القدرةRF نظام السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض، بالوحدات  عند مدخل هوائي حمطة اإلرسال املعنية يفdBW عرض  يف

 النطاق املرجعي
 i:  قبال من نظام السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض واجتاه حمطة االست املعنية يفالزاوية خارج احملور بني خط النظر حملطة اإلرسال

 مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض
 )I(iG: اجتاه حمطة االستقبال  نظام السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ويف كسب هوائي اإلرسال (يف شكل نسبة) للمحطة املعنية يف
 السواتل املستقرة إىل األرضنظام  يف

 id: نظام السواتل  نظام السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض وحمطة االستقبال املعنية يف املسافة باألمتار بني حمطة اإلرسال املعنية يف
 املستقرة بالنسبة إىل األرض

 i: طة اإلرسال نظام السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض واجتاه حم يفبني خط النظر هلوائي حمطة االستقبال املعنية  الزاوية خارج احملور
 من نظام السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض iاملعنية اليت دليلها 

 )i(rG: ية اليت طة اإلرسال املعناجتاه حم كسب (يف شكل نسبة) هوائي حمطة االستقبال التابعة لنظام السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض يف
التابعة لنظام السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض iدليلها 

 r,maxG: الكسب األقصى (يف شكل نسبة) هلوائي حمطة االستقبال التابعة لنظام السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض 
 epfd:  2(كثافة تدفق القدرة املكافئة احملسوبة بالوحداتdB(W/m 2000    جعي.عرض النطاق املر  يف)-(WRC

.WRC)-15( 1520املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  يف : متت مراجعة هذا القرارمالحظة من األمانة *
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 RR22-3أحكام خاصة باخلدمات واحملطات -VIالفصـل

 1A-22 (WRC-03) اجلدول

epfd)ق القدرة المكافئة حدود كثافة تدف  التي تشعها أنظمة سواتل غير مستقرة بالنسبة إلى األرض (
 6 ،5، 4، 3بعض نطاقات التردد في تابعة للخدمة الثابتة الساتلية

 نطاق الترددات
(GHz) 

كثافة تدفق القدرة 
epfd)(المكافئة 

))2(dB(W/m 

النسبة المئوية من الوقت التي 
وية  يمكن خاللها تجاوز س ال

كثافة تدفق القدرة المكافئة 
)(epfd 

عرض النطاق 
 المرجعي
(kHz) 

قطر الهوائي المرجعي ومخطط 
 7اإلشعاع المرجعي

11,7-10,7
 يف كل األقاليم؛

12,2-11,7
 ؛2يف اإلقليم 

12,5-12,2 
 ؛3يف اإلقليم 

175,4–
174–
170,8–
165,3–
160,4–
160–
160–

0
90
99
99,73
99,991
99,997

100

4060 cm
التوصيـة

ITU-R S.1428-1

12,75-12,5 
3و 1اإلقليمني  يف

181,9–
178,4–
173,4–
173–
164–
161,6–
161,4–
160,8–
160,5–
160–
160–

0
99,5
99,74
99,857
99,954
99,984
99,991
99,997
99,997
99,9993

100

401,2 m
التوصيـة

ITU-R S.1428-1

  
                                                      

3 2.5C.227أيضًا الرقمني  انظرA.9 7وB.9 فيما يتعلق ببعض حمطات االستقبال األرضية التابعة ألنظمة سواتل مستقرة بالنسبة إىل األرض 
(WRC-2000)مة الثابتة الساتلية.اخلد يف

4  3.5C.22 ذه احلدود، تتأكد اإلدارات اليت تزمع إقامة مثل هذه األنظمة من أن التخصيصات الواردة ستكون  30Bل خطة التذيي يف مع التقيد 
    (WRC-2000)حممية بالكامل.

5 4.5C.22 1-22اجلدول  يف إضافة إىل احلدود املبينةAكثافة تدفق القدرة املكافئة   ، تطبق حدود)(epfd  التالية من مصدر تداخل وحيد على
 :1A-22اجلدول  يف نطاقات الرتدد املبينة يف cm 60مجيع اهلوائيات اليت يزيد قطرها على 

من الوقت 100%أثناء  epfd)(كثافة تدفق القدرة المكافئة 
 • 40kHz)))2(dB(W/(m 

 جنوبًا) أو خط العرض (شماالً 
 (بالدرجات)

57,5  |خط العرض| 0  –160

63,75 |خط العرض| 57,5 /4)|خط العرض| – 57,5( 3,4+  –160

(WRC-2000) |خط العرض| 63,75–165,3

6  5.5C.22  ات كثافة تدفق ييكون احلد بالنسبة إىل قطر كل هوائي مرجعي هو املنحين الكامل املرسوم على حموري إحداثيات، ميثل أحدمها سو
(سلم خطي) وميثل اآلخر النسب املئوية من الوقت (سلم لوغاريتمي)، وتوصل نقاط املعطيات خبطوط  dBمقدرة بالوحدات  epfd)(القدرة املكافئة 

(WRC-2000)مستقيمة فيما بينها.    

7  6.5C.221التوصية  وارد يفهذا اجلدول اإلشعاع املرجعي ال جيب أال تستعمل املخططات اليت متثل يف-S.1428ITUR إال حلساب التداخل ،
لخدمة الثابتة ل الذي تسببه أنظمة سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل األرض تابعة للخدمة الثابتة الساتلية ألنظمة سواتل مستقرة بالنسبة إىل األرض تابعة

     (WRC-03).الساتلية
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RR22-4 الفصـلVI- حملطاتأحكام خاصة باخلدمات وا

 (WRC-03) )النهاية ( 1A-22 اجلدول

 نطاق الترددات
(GHz) 

كثافة تدفق القدرة 
epfd)(المكافئة 

))2(dB(W/m 

النسبة المئوية من الوقت التي 
يمكن خاللها تجاوز سوية   ال

كثافة تدفق القدرة المكافئة 
)(epfd 

عرض النطاق 
 المرجعي
(kHz) 

 خططقطر الهوائي المرجعي وم
 7اإلشعاع المرجعي

190,45–
189,45–
187,45–
182,4–
182–
168–
164–
162–
160–
160–

0
90
99,5
99,7
99,855
99,971
99,988
99,995
99,999

100

403 m
التوصيـة

ITU-R S.1428-1

195,45–
195,45–
190–
190–
172,5–
160–
160–

0
99
99,65
99,71
99,99
99,998

100

4010 m
التوصيـة

ITU-R S.1428-1
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 RR22-5أحكام خاصة باخلدمات واحملطات -VIالفصـل

     1B-22 (WRC-03) اجلدول
epfd)حدود كثافة تدفق القدرة المكافئة   التي تشعها أنظمة سواتل غير مستقرة بالنسبة إلى األرض (

 8 ،6 ،3بعض نطاقات التردد تابعة للخدمة الثابتة الساتلية في
 تردداتنطاق ال

(GHz) 
كثافة تدفق القدرة 

epfd)(المكافئة 
))2(dB(W/m 

النسبة المئوية من الوقت التي 
يمكن خاللها تجاوز سوية كثافة  ال

 epfd)(تدفق القدرة المكافئة 

عرض النطاق 
 المرجعي
(kHz) 

قطر الهوائي المرجعي ومخطط 
 7اإلشعاع المرجعي

18,6-17,8175,4–
175,4– 
172,5– 
167– 
164–
164– 

0
90
99 
99,714
99,971

100

401 m
التوصيـة

ITU-R S.1428-1

161,4–
161,4–
158,5–
153–
150–
150–

0
90
99
99,714
99,971

100

1 000

178,4–
178,4–
171,4–
170,5–
166–
164–
164–

0
99,4
99,9
99,913
99,971
99,977

100

402 m
التوصيـة

ITU-R S.1428-1

164,4–
164,4–
157,4–
156,5–
152–
150–
150–

0
99,4
99,9
99,913
99,971
99,977

100

1 000

185,4– 
185,4–
180–
180–
172–
164–
164–

0
99,8
99,8
99,943
99,943
99,998

100

405 m
التوصيـة

ITU-R S.1428-1

171,4–
171,4–
166–
166–
158– 
150–
150–

0
99,8
99,8
99,943
99,943
99,998

100

1 000

 
  

                                                      
8 7.5C.22 40النطاق املرجعيني  عرضي يف هذا اجلدول، يف ة بالنسبة إىل األرض أن يتقيد باحلدود املبينةجيب على نظام السواتل غري املستقرkHz 
MHzو      (WRC-2000)كليهما.  1
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RR22-6 الفصـلVI- حملطاتأحكام خاصة باخلدمات وا

    1C-22 (WRC-03)اجلدول 

epfd)حدود كثافة تدفق القدرة المكافئة   التي تشعها أنظمة سواتل غير مستقرة بالنسبة إلى األرض  (
 8 ،6 ،3 بعض نطاقات التردد تابعة للخدمة الثابتة الساتلية في

 نطاق الترددات
(GHz) 

كثافة تدفق القدرة 
epfd)( المكافئة

))2(dB(W/m 

 النسبة المئوية من الوقت التي
يمكن خاللها تجاوز سوية كثافة  ال

 epfd)( تدفق القدرة المكافئة

عرض النطاق 
 المرجعي

 (kHz)  
قطر الهوائي المرجعي ومخطط 

 7اإلشعاع المرجعي

20,2-19,7 187,4–
182–
172–
154– 
154–

0
71,429
97,143
99,983

100

4070 cm
التوصيـة

ITU-R S.1428-1

173,4–
168–
158–
140–
140–

0
71,429
97,143
99,983

100

1 000

190,4–
181,4–
170,4–
168,6–
165–
160–
154–
154–

0
91
99,8
99,8
99,943
99,943
99,997

100

4090 cm
التوصيـة

ITU-R S.1428-1

176,4–
167, 4–
156,4–
154,6–
151–
146–
140–
140–

0
91
99,8
99,8
99,943
99,943
99,997

100

1 000

196,4–
162–
154–
154–

0
99,98
99,99943

100

402,5 m
التوصيـة

ITU-R S.1428-1

182,4–
148– 
140–
140–

0 
99,98
99,99943

100

1 000

200,4–
189,4– 
187,8–
184–
175– 
164,2–
154,6–
154–
154–

0
90
94
97,143
99,886
99,99
99,999
99,9992

100

405 m
التوصيـة

ITU-R S.1428-1

186,4–
175,4–
173,8–
170–
161–
150,2– 
140,6–
140–
140–

0
90
94
97,143
99,886
99,99
99,999
99,9992

100

1 000
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    1D-22 (Rev.WRC-15)اجلدول 

epfd)حدود كثافة تدفق القدرة المكافئة   التي تشعها أنظمة سواتل غير مستقرة بالنسبة إلى األرض (
 التردد نحو هوائيات من الخدمة بعض نطاقات تابعة للخدمة الثابتة الساتلية في

 cm 90و cm 60و cm 45و cm 30اإلذاعية الساتلية أقطارها 
 cm 300و cm 240و cm 180و cm 120و

6 ،9 ،10 ،11 

 نطاق الترددات
(GHz) 

كثافة تدفق القدرة 
 epfd)(المكافئة 

))2(dB(W/m 

النسبة المئوية من الوقت 
يمكن خاللها  التي ال

ق دفتجاوز سوية كثافة ت
epfd)(القدرة المكافئة 

 عرض النطاق المرجعي
(kHz) 

قطر الهوائي المرجعي 
  ومخطط اإلشعاع

 12المرجعي
11,7-12,5

 ؛1يف اإلقليم 
11,7-12,2

 12,75-12,5و
 ؛3يف اإلقليم 

12,2-12,7
2يف اإلقليم 

–165,841 
–165,541
–164,041

–158,6
–158,6 

–158,33
–158,33

0 
25
96
98,857

,42999
99,429

100

4030 cm
التوصية

ITU-R BO.1443-3،
1امللحق 

–175,441
–172,441
–169,441

–164
–160,75

–160 
–160

0
66
97,75
99,357
99,809
99,986

100

4045 cm
التوصية

ITU-R BO.1443-3،
1امللحق 

–176,441 
–173,191

–167,75
–162
–161 

–160,2
–160
–160

0
97,8

7199,3
99,886
99,943
99,971
99,997

100 

4060 cm
التوصية

ITU-R BO.1443-3،
1امللحق 

  
                                                      

9 8.5C.22  وائيات اخلدمة اإلذاعية الساتلية اليت أقطارها ، تطبق أيضاً، إضافة إىل احلدود املتعلقة cm 300و cm 240و cm 180فيما بتعلق 
من الوقت والناجتة عن مصدر تداخل  100%أثناء  epfd)(، احلدود التالية لكثافة تدفق القدرة املكافئة 1D-22اجلدول  يف در تداخل وحيد املبينةمبص

 :1D-22اجلدول  يف نطاقات الرتدد املعددة يف وحيد، وذلك
من الوقت 100%أثناء  epfd)(كثافة تدفق القدرة المكافئة 

 kHz)))• 402(dB(W/(m 
 جنوبًا) أو خط العرض (شماالً 

 (بالدرجات)

57,5  |خط العرض| 0  –160

63,75 |خط العرض| 57,5 /4)|خط العرض| – 57,5( 3,4+  –160

(WRC-2000) |خط العرض| 63,75–165,3

10 9.5C.22 وائي حمطة أرضية تابعة للخدمة اإلذاعية الساتلية قطره حداً تشغيلياً لكثافة تدفق القدرة  4C-22 ، حيدد اجلدولcm 240 فيما يتعلق 
 100%املتعلق مبصدر تداخل وحيد أثناء  epfd)(من الوقت، إضافة إىل حد الكثافة  100%الناجتة عن مصدر تداخل وحيد أثناء  epfd)(املكافئة 

    (WRC-2000)من هذا اجلدول. 8.5C.22الرقم  يف من الوقت كما هو حمدد

11 10.5C.22 ذه احلدود، تتأكد اإلدارات اليت تزمع إقامة مثل هذه األنظمة من أن التخصيصات الواردة ستكون  30ييل خطيت التذ يف مع التقيد 
    (WRC-2000)حممية بالكامل.

12 11.5C.223بالتوصية  1امللحق  بالنسبة هلذا اجلدول، لن تستخدم املخططات املرجعية الواردة يف-BO.1443R-ITU من أجل حساب  إال
تقرة بالنسبة إىل األرض التابعة األنظمة الساتلية املس التداخل الذي تسببه أنظمة ساتلية غري مستقرة بالنسبة إىل األرض تابعة للخدمة الثابتة الساتلية يف

      (WRC-15).للخدمة اإلذاعية الساتلية
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    (Rev.WRC-15))النهاية ( 1D-22اجلدول 

 نطاق الترددات
(GHz) 

كثافة تدفق القدرة 
 epfd)(المكافئة 

))2(dB(W/m 

النسبة المئوية من الوقت 
يمكن خاللها  التي ال

تجاوز سوية كثافة تدفق 
epfd)(قدرة المكافئة ال

 عرض النطاق المرجعي
(kHz) 

قطر الهوائي المرجعي 
  ومخطط اإلشعاع

 12المرجعي
12,5-11,7
 ؛1يف اإلقليم 

11,7-12,2
 12,75-12,5و

 ؛3يف اإلقليم 
12,2-12,7

2يف اإلقليم 

–178,94
–178,44
–176,44

–171
–165,5

–163
–161
–160
–160

0
33
98
99,429
99,714

,85799
99,943
99,991

100

4090 cm
التوصيـة

ITU-R BO.1443-3،
1امللحق 

–182,44
–180,69
–179,19
–178,44
–174,94
–173,75

–173
–169,5
–167,8

–164
–161,9

–161
–160,4

–160

0 
90
98,9
98,9
99,5
99,68
99,68
99,85
99,915
99,94
99,97
99,99
99,998

100

40120 cm
ةالتوصيـ

ITU-R BO.1443-3،
1امللحق 

–184,941
–184,101
–181,691

–176,25
–163,25

–161,5
–160,35

–160
–160

0 
33
98,5
99,571
99,946
99,974
99,993
99,999

100

40 180 cm
التوصيـة

ITU-R BO.1443-3،
 1امللحق 

–187,441
–186,341
–183,441

–178
–164,4
–161,9
–160,5

–160
–160

0
33
99,25
99,786
99,957
99,983
99,994
99,999

100

40240 cm
التوصيـة

ITU-R BO.1443-3 ،
1امللحق 

–191,941
–189,441
–185,941

–180,5
–173
–167
–162
–160 
–160

0 
33
99,5
99,857
99,914
99,951
99,983
99,991

100 

40300 cm
التوصيـة

ITU-R BO.1443-3،
1امللحق 
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      1E-22 (WRC-03)اجلدول 

epfd) حدود كثافة تدفق القدرة المكافئة  التي تشعها أنظمة سواتل غير مستقرة بالنسبة إلى األرض  (
 بعض نطاقات التردد تابعة للخدمة الثابتة الساتلية في

 نطاق الترددات
(MHz) 

كثافة تدفق القدرة 
epfd)المكافئة  )

(dB(W/m2)) 

الوقت التي النسبة المئوية من 
يمكن خاللها تجاوز سوية كثافة  ال

epfd)تدفق القدرة المكافئة  ) 

عرض النطاق 
 المرجعي
(kHz) 

قطر الهوائي المرجعي ومخطط 
 اإلشعاع المرجعي

(m) 
3 700-4 200195,4−10048,113

197,9−10044,213

201,6−10047,313

203,3−10045,413

204,5−10045,513

207,5−1004,0813

208,5−1004,01013

212,0−1004,01513

                                                      
13 12.5C.22 تصل بذلك على النحو التايل:حيدد خمطط اإلشعاع املرجعي امل 
:D 100بالنسبة لقيم  أ ) 

G(φ)  Gmax – 2,5 × 10–3
2D   for 0 φ φm

G(φ)  G1  for φm φ φr

G(φ)  29  – 25 log φ  for φr φ 20
G(φ)  –3,5  for 20 φ  26,3
G(φ)  32  – 25 log φ  for 26,3 φ 48
G(φ)  –10  for 48 φ  180

 :D 42 100 >بالنسبة لقيم  ب)

G(φ)  Gmax – 2,5 10–3
2D   for 0 φ φm

G(φ)  G1  for φm φ  100 
D

G(φ)  29  – 25 log φ  for 100
D

φ 20

G(φ)  –3,5  for 20° φ  26,3° 
G(φ)  32  – 25 log φ  for 26,3 φ 48
G(φ)  –10  for 48 φ  180
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5D.22 13 (3 14إن كثافة تدفق القدرة املكافئة )(epfdعند أي نقطة من مدار السواتل املستقرة بالنسبة ، 
اخلدمة الثابتة  اتل غري مستقرة بالنسبة إىل األرض يفإىل األرض، والناجتة عن إرساالت من مجيع احملطات األرضية لنظام سو 

ورة تتجاوز احلدود املذك مجيع الظروف وجلميع طرائق التشكيل، جيب أال ، يف22-2اجلدول  نطاقات الرتدد املدرجة يف يف الساتلية
كن احلصول عليها ة املكافئة اليت ميخالل النسب املئوية احملددة من الوقت. وتتعلق هذه احلدود بكثافة تدفق القدر  22-2 اجلدول يف

جلميع اجتاهات  هذا اجلدول هوائي مرجعي داخل عرض النطاق املرجعي احملدد يف الفضاء احلر، يف عندما تسود ظروف االنتشار يف
    (WRC-2000)األرض. مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل التسديد حنو سطح األرض املرئي من موقع ما معني يف

  
                                                      

13 12.5C.22 ) تابع ( 
 :D 42بالنسبة لقيم  ج )

G(φ)  Gmax – 2,5 10–3
2D  for 0 φ φm

G(φ)  G1 for φm φ  100 
D

G(φ)  32  – 25 log φ for 100
D

φ 48

G(φ)  –10 for 48 φ  180

 حيث:
 D: قطر اهلوائي 
ل املوجةطو  :  

 معرباً عنها بنفس الوحدات

 φ: (بالدرجات) زاوية اهلوائي خارج احملور 

 1G: ي األول = كسب الفص اجلانب(dBi)    2 + 15 log D 

 mφ = 1
20 GG
D max (بالدرجات) 

 rφ = 15,85 
6.0D  جات)(بالدر 

 maxG = 7,7 + 20 log D (dBi) 03)-(WRC

141.5D.22  1.5انظر الرقمC.22.    2000)-(WRC
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     (WRC-03) 22-2 اجلدول

epfd)حدود كثافة تدفق القدرة المكافئة   التي تشعها أنظمة سواتل غير مستقرة بالنسبة إلى األرض  (
 15بعض نطاقات التردد تابعة للخدمة الثابتة الساتلية في

 نطاق الترددات
كثافة تدفق القدرة 

 epfd)(المكافئة 
 ))2(dB(W/m  

 وقتالنسبة المئوية من ال
يمكن خاللها تجاوز التي ال

سوية كثافة تدفق القدرة 
 epfd)(المكافئة 

عرض النطاق 
 المرجعي

 (kHz)  
فتحة حزمة الهوائي المرجعي 

 16ومخطط اإلشعاع المرجعي

MHz 6 725-5 925183,0–1004°1,5
التوصيـة
ITU-R S.672-4 ،Ls = –20

GHz 12,75-12,50
GHz 13,25-12,75

GHz 14,5-13,75 
160–10040°4

التوصيـة
ITU-R S.672-4 ،Ls = –20

GHz 18,1-17,3 
)3و 1(يف اإلقليمني 

GHz 18,1-17,8
 17 2) (يف اإلقليم

160– 10040°4
التوصيـة
ITU-R S.672-4، 20= Ls

GHz 28,6-27,5 162–10040°1,55
التوصيـة
ITU-R S.672-4، 10= Ls 

GHz 30-29,5 162–100401,55°
التوصيـة
ITU-R S.672-4 ،10= Ls

5E.22 (SUP - WRC-2000)  
5F.22  (4 18إن كثافة تدفق القدرة املكافئة )is(epfd عند أي نقطة من مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل ،

 دمة الثابتة الساتليةاخل يف األرض األرض، والناجتة عن إرساالت من مجيع احملطات الفضائية لنظام سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل
مجيع الظروف وجلميع طرائق التشكيل، جيب  يف ، مبا فيها اإلرساالت من ساتل عاكس22-3اجلدول  يف نطاقات الرتدد املعددة يف

لقدرة ا خالل النسب املئوية احملددة من الوقت. وتتعلق هذه احلدود بكثافة تدفق 22-3اجلدول  يف أال تتجاوز احلدود املذكورة
املرجعي  هوائي مرجعي داخل عرض النطاق يف الفضاء احلر يف املكافئة اليت ميكن احلصول عليها عندما تسود ظروف االنتشار

بالنسبة  مدار السواتل املستقرة يف هذا اجلدول جلميع اجتاهات التسديد حنو سطح األرض املرئي من موقع ما معني يف احملدد
    (WRC-2000)األرض. إىل

 
  

                                                      
152.5D.22 ذه احلدود، تتأكد اإلدارات اليت تزمع إقامة مثل هذه األنظمة من أن التخصيصات الواردة  30Aيلني خطط التذي يف مع التقيد 
    (WRC-2000)امل.ستكون حممية بالك 30Bو

163.5D.22 4التوصية  يف هذا اجلدول اإلشعاع املرجعي الوارد يف جيب أال تستعمل املخططات اليت متثل-S.672R-ITU  إال حلساب التداخل
األرض تابعة للخدمة الثابتة  الذي تسببه أنظمة سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل األرض تابعة للخدمة الثابتة الساتلية ألنظمة سواتل مستقرة بالنسبة إىل

Lsالساتلية. وعندما  = a، جيب استخدام القيمتني 10 bو 1,83 = من أجل احلزم  ITU-R S.672-4بالتوصية  1معادالت امللحق  يف 6,32 =
    (WRC-2000)ملكافئي.، جيب أن تبدأ من الصفر معادلة احلزمة الرئيسية للهوائي اLsالدائرية ذات التغذية الوحيدة، ومن أجل مجيع قيم 

174.5D.22  تنطبق هذه السوية لكثافة تدفق القدرة املكافئة)(epfd  ً17,3على نطاق الرتددات  أيضا-GHz 17,8  من أجل محاية وصالت
االجتاه  يف 3و 1اإلقليمني  يف رضمن إرساالت اخلدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األ 2اإلقليم  يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف التغذية
(WRC-2000)فضاء.-أرض

181.5F.22  1.5انظر الرقمC.22.    2000)-(WRC
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(WRC-2000) 22-3اجلدول 

 بالنسبة إلى األرض  التي تشعها أنظمة سواتل غير مستقرة (epfdis)حدود كثافة تدفق القدرة المكافئة 
 19بعض نطاقات التردد تابعة للخدمة الثابتة الساتلية في

 نطاق الترددات
(GHz) 

كثافة تدفق القدرة 
is(epfd(المكافئة 

))2(dB(W/m 

ئوية من الوقت التي النسبة الم
يمكن خاللها تجاوز سوية   ال

كثافة تدفق القدرة المكافئة 
)isepfd( 

عرض النطاق 
 المرجعي

 (kHz)  
فتحة حزمة الهوائي المرجعي 

 20ومخطط اإلشعاع المرجعي

11,7-10,7
1)(يف اإلقليم 

12,75-12,5
 1)(يف اإلقليم 

12,75-12,7
2)(يف اإلقليم 

160–10040°4
يـةالتوص

ITU-R S.672-4،
20  =Ls

18,4-17,8 160–10040°4
التوصيـة

ITU-R S.672-4،
20  =Ls

5G.22 (SUP - WRC-2000)  
5H.22  (55األرقام من  يف تنطبق احلدود املبينةC.22  باستثناء ما يتعلق باجلدول)1E-22 إىل (5D.22  باستثناء)

MHz 6د بشأن نطاق الرتد 22-2ما يتعلق باجلدول  725-5 على أنظمة السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض  5F.22) والرقم 925
ا املعلومات الكاملة اخلاصة بالتنسيق بالتبليغ، حسب احلالة،  أو التابعة للخدمة الثابتة الساتلية اليت كان املكتب قد استلم بشأ

MHzبشأن نطاق الرتدد  22-2اجلدول  وتلك املبينة يف 1E-22ول اجلد . وال تنطبق احلدود املبينة يف1997نوفمرب  22 بعد 6 725-5 925 
ا معلومات كامل  ةعلى أنظمة السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض التابعة للخدمة الثابتة الساتلية اليت كان املكتب قد استلم بشأ

على أنظمة السواتل  4C-22و 4B-22و 4A1-22و 4A-22اجلداول  يف . وال تنطبق احلدود املبينة2003يوليو  5خاصة بالتبليغ بعد 
ا املعلومات الكاملة اخلاصة بالتن  يقسغري املستقرة بالنسبة إىل األرض التابعة للخدمة الثابتة الساتلية اليت كان املكتب قد استلم بشأ

 (WRC-03).1997نوفمرب  22بالتبليغ، حسب احلالة، قبل  أو

5I.22  (6 ارة تشغل نظام سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل األرض تابعًا للخدمة الثابتة الساتلية، يتقيد كل إد
ا مبوجب الرقم 5F.22و 5D.22و 5C.22األرقام  يف باحلدود املبينة حيال أي شبكة ساتلية مستقرة  2.22، تعترب قد أوفت بالتزاما

احلالة، املتعلقة  بالتبليغ، حسب أو معلومات الكاملة اخلاصة بالتنسيقبالنسبة إىل األرض، مهما تكن تواريخ استالم املكتب لل
 بنظام السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض وبالشبكة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض، شريطة أال تتجاوز كثافة تدفق القدرة

عاملة ة أرضية  األرض التابع للخدمة الثابتة الساتلية حنو أي حمطاليت يشعها نظام السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل epfd)(املكافئة 
 4A-22 اجلداول اخلدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض، قيم احلدود التشغيلية واحلدود التشغيلية اإلضافية املبينة يف يف
 4A1-22 أو 4A-22اجلدول  يف للقيم املعطاة ، عندما يكون قطر هوائي احملطة األرضية مساوياً 4C-22و 4B-22و 4A1-22و
أكرب من أجل زاوية امليل املداري املقابلة  أو 4B-22اجلدول  يف يكون كسب احملطة األرضية مساويًا للقيم املبينة أو ،4C-22 أو

إىل األرض  تقرة بالنسبةمسللساتل املستقر بالنسبة إىل األرض التابع للخدمة الثابتة الساتلية. وكل إدارة تشغل نظام سواتل غري 
                                                      

192.5F.22 ذه احلدود، تتأكد اإلدارات اليت تزمع إقامة مثل هذه األنظمة من أن التخصيصات الواردة ستكون  30Aييل خطيت التذ يف مع التقيد 
(WRC-2000)حممية بالكامل.

20 3.5F.22 4التوصية  يف هذا اجلدول الوارد يف جيب أال يستعمل املخطط املرجعي-R S.672-ITU أنظمة  إال حلساب التداخل الذي تسببه
لية. وعند ساتلسواتل غري مستقرة بالنسبة إىل األرض تابعة للخدمة الثابتة الساتلية ألنظمة سواتل مستقرة بالنسبة إىل األرض تابعة للخدمة الثابتة ا

    (WRC-2000)، جيب أن تبدأ من الصفر معادلة احلزمة الرئيسية للهوائي املكافئي.ITU-R.4-672بالتوصية  1تطبيق معادالت امللحق 
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 epfd)(ويشع كثافة تدفق قدرة مكافئة  5F.22و 5D.22و 5C.22األرقام  يف تابعًا للخدمة الثابتة الساتلية وخاضعًا للحدود املبينة
احلدود  أو ةياخلدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض بسويات تتجاوز قيم احلدود التشغيل يف حنو أي حمطة أرضية عاملة
عندما يكون قطر هوائي احملطة األرضية مساويًا للقيم  4C-22و 4B-22و 4A1-22و 4A-22اجلداول  يف التشغيلية اإلضافية املبينة

أكرب  أو 4B-22اجلدول  يف يكون كسب احملطة األرضية مساوياً للقيم املبينة أو 4C-22 أو 4A1-22 أو 4A-22اجلدول  يف املبينة
ا من أجل زاوي ة امليل املداري املقابلة للساتل املستقر بالنسبة إىل األرض التابع للخدمة الثابتة الساتلية، تعترب قد أخلت بالتزاما
). باإلضافة إىل ذلك، حتث اإلدارات على استخدام توصيات V(القسم  15، وتنطبق حينئذ أحكام املادة 2.22مبوجب الرقم 

لة لتحديد ما إن كان قد حدت مثل هذا االنتهاك، ما مل تتفق اإلدارات املعنية على قطاع االتصاالت الراديوية ذات الص
 (WRC-03)ذلك. غري

    4A-22 (Rev.WRC-07)اجلدول 

epfd)الحدود التشغيلية لكثافة تدفق القدرة المكافئة   التي تشعها أنظمة السواتل (
 23 ،22 ،21بعض نطاقات التردد بتة الساتلية فيغير المستقرة بالنسبة إلى األرض التابعة للخدمة الثا

 نطاق الترددات
(GHz) 

كثافة تدفق القدرة 
epfd)( المكافئة

))2(dB(W/m 

النسبة المئوية من 
 الوقت التي

يمكن خاللها  ال
تجاوز سوية كثافة 

تدفق القدرة 
 epfd)(المكافئة

عرض 
النطاق 
 المرجعي
(kHz) 

قطر هوائي محطة 
نظام في ةاالستقبال األرضي

السواتل المستقرة بالنسبة 
  24إلى األرض

(m) 

زاوية الميل المداري 
ةللساتل المستقر بالنسب

 إلى األرض
 (بالدرجات)

10,7-11,7 
يف مجيع األقاليم

11,7-12,2
2يف اإلقليم 

12,2-12,5
،3يف اإلقليم 

12,75-12,5و
  3و 1يف اإلقليمني 

2005)ديسمرب  31(قبل 

 163–
 166– 

 167,5–
 169,5–

100403
6
9

18

2,5 

 160–
 163–

 164,5–
 166,5–

100403
6
9

18

 4,5و > 2,5

10,7-11,7 
يف مجيع األقاليم

11,7-12,2
 2يف اإلقليم 

12,2-12,5
،3يف اإلقليم 

12,75-12,5و
 3و 1يف اإلقليمني 

2005)ديسمرب  31(من 

 161,25–
 164–

 165,5– 
 167,5–

100403
6
9

18

2,5 

 158,25–
 161–

 162,5– 
 164,5–

100403
6
9 

18

 4,5و > 2,5

                                                      
21  1.5H.22  7انظر أيضًا الرقمنيA.9 7وB.9 ةأنظمة السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض التابع يف بشأن بعض حمطات االستقبال األرضية 

    (WRC-2000)للخدمة الثابتة الساتلية.

22  2.5H.22 4-22اجلدول  يف إضافة إىل احلدود التشغيلية املبينةA4-22اجلدول  يف ، تنطبق احلدود التشغيلية اإلضافية الواردةA1  على بعض قدود
 نطاقات الرتدد املعددة يف دمة الثابتة الساتلية والعاملةأنظمة السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض التابعة للخ يف اهلوائيات للمحطات األرضية

4A-22.(WRC-2000) اجلدول يف

23  3.5H.22  احلدود التشغيلية لكثافة تدفق القدرة املكافئة)(epfd  اليت تشعها أنظمة السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض التابعة للخدمة
(WRC-2000)، أيهما أشد صرامة.4A-22اجلدول  يف أو 4.5C.22الرقم  يف الثابتة الساتلية هي القيم املعطاة    

24  4.5H.22 اجلدول، فيمكن احلصول على احلدود بعملية استكمال داخلي مع سلم  يف أما من أجل أقطار اهلوائيات احملصورة بني القيم املبينة
WRC)-(2000غاريتمي لقطر اهلوائي باألمتار.وسلم لو  dBبالوحدات  epfd)(خطي لكثافة تدفق القدرة املكافئة 
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    4A1-22 (WRC-2000)اجلدول 

epfd)الحدود التشغيلية اإلضافية لكثافة تدفق القدرة المكافئة   التي تشعها أنظمة السواتل غير المستقرة  (
  m 10و m 3لثابتة الساتلية من أجل الهوائيات التي قطرها بالنسبة إلى األرض التابعة للخدمة ا

 األنظمة المستقرة بالنسبة إلى األرض التابعة للخدمة الثابتة الساتلية في للمحطات األرضية

epfd)( كثافة تدفق القدرة المكافئة
kHz))) · 40 2(dB(W/(m 

مكن ي النسبة المئوية من الوقت التي ال
 فة تدفق القدرةخاللها تجاوز سوية كثا

  )epfd( المكافئة
نظام  قطر هوائي محطة االستقبال األرضية في
 (m)السواتل المستقرة بالنسبة إلى األرض 

 182
 179–
 176–
 171–
 168–
 165–
 163–

 161,25–
 161,25–

 99,9
 99,94
 99,97
 99,98
 99,984
 99,993
 99,999

 99,99975
 100

3

 185–
 183–
 179–
 175–
 171–
 168–
 166–
 166–

 99,97
 99,98
 99,99
 99,996
 99,998
 99,999
 99,9998

 100

10

4B-22 (WRC-2000) اجلدول

epfd)الحدود التشغيلية لكثافة تدفق القدرة المكافئة   التي تشعها أنظمة السواتل (
 25 ،21بعض نطاقات التردد ة الساتلية فيغير المستقرة بالنسبة إلى األرض التابعة للخدمة الثابت

 نطاق الترددات
(GHz) 

كثافة تدفق 
القدرة المكافئة

)(epfd 
))2(dB(W/m

النسبة المئوية من 
 يمكن الوقت التي ال

خاللها تجاوز سوية  
كثافة تدفق القدرة 

 )epfd(المكافئة 

عرض النطاق
 المرجعي
(kHz) 

كسب هوائي محطة 
ظام ن االستقبال األرضية في

السواتل المستقرة بالنسبة إلى 
 (dBi)األرض 

زاوية الميل المداري 
للساتل المستقر 
بالنسبة إلى األرض

 (بالدرجات)

20,2-19,7 157–
157–
155–

100
100
100

40
40
40

49
43 25

49

2,5 
2,5 

4,5 و > 2,5
20,2-19,7 143–

143–
141–

100
100
100

1 000
1 000
1 000

49
43 25

49

2,5 
2,5 

4,5 و > 2,5
18,6-17,8 164–

162–
100
100

40
40

49
49

2,5 
4,5 و > 2,5

18,6-17,8 150–
148–

100
100

1 000
1 000

49
49

2,5 
4,5 و > 2,5

                                                      
25 5.5H.22 0007 ينطبق احلد التشغيلي على أنظمة السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت تعمل على ارتفاعkm أكثر من أجل محاية  أو

    (WRC-2000)لة بتشفري تكييفي.أنظمة السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض التابعة للخدمة الثابتة الساتلية والعام
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     4C-22 (WRC-2000)اجلدول 

epfd)الحدود التشغيلية لكثافة تدفق القدرة المكافئة   التي تشعها أنظمة السواتل (
 26نطاقات الترددبعض  في غير المستقرة بالنسبة إلى األرض التابعة للخدمة الثابتة الساتلية

 نطاق الترددات
(GHz) 

كثافة تدفق 
القدرة المكافئة

)(epfd 
))2(dB(W/m

النسبة المئوية من 
يمكن  الوقت التي ال

خاللها تجاوز سوية  
كثافة تدفق القدرة 

 )epfd( كافئةالم

عرض النطاق 
 المرجعي
(kHz) 

قطر هوائي محطة االستقبال 
نظام السواتل  األرضية في

المستقرة بالنسبة إلى األرض 
(m) 

زاوية الميل المداري
للساتل المستقر 
بالنسبة إلى األرض

 (بالدرجات)

12,7-12,2 GHz
0,5 100402,4 –2167يف اإلقليم 

5J.22  (7 حلاملة للتحكم عن بُعد والقياس عن بُعد اليت ترسلها السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل املوجات ا
 (WRC-2000).22-2 اجلدول يف ظروف القوة القاهرة للحدود املعطاة يف ختضع ال األرض التابعة للخدمة الثابتة الساتلية،

5K.22  (8لخدمة مستقرة بالنسبة إىل األرض تابعة ل ختطط لتشغيل أنظمة سواتل غري أو اإلدارات اليت تشغل
، تطبق أحكام القرار 5C.22التابعة للرقم  1D-22إىل  1A-22اجلداول من  يف النطاقات املعددة يف الثابتة الساتلية لكي تعمل

2000)-(WRC76* ستقرة مللكي تعمل على أال يتجاوز التداخل الرتاكمي الفعلي الذي تسببه هذه األنظمة لشبكات السواتل ا
 بالنسبة إىل األرض التابعة للخدمة الثابتة الساتلية ولشبكات السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض التابعة للخدمة اإلذاعية الساتلية

 الواردة 1Dإىل  1Aاجلداول من  يف هذه النطاقات الرتددية، سويات القدرة الرتاكمية املبينة يف والعاملة على تردد مشرتك
وعندما تالحظ إحدى اإلدارات اليت تشغل شبكة سواتل مستقرة بالنسبة إىل األرض طبقاً للوائح  .*WRC 76)-(2000 القرار يف

الراديو أن سويات كثافة تدفق القدرة املكافئة اليت تولدها أنظمة سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل األرض وتابعة للخدمة الثابتة 
، يكون *WRC76)-(2000القرار  يف الواردة 1Dإىل  1Aاجلداول من  يف ود الرتاكمية املبينةالساتلية، حيتمل هلا أن تتجاوز احلد

 2على اإلدارات املسؤولة عن أنظمة السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض التابعة للخدمة الثابتة الساتلية أن تطبق أحكام البند 
    (WRC-2000)القرار املذكور. يف من فقرة "يقرر"

 27الحفاظ على مواقع المحطات الفضائية  -  IIIالقسم 

جيب على احملطات الفضائية املقامة على منت سواتل مستقرة بالنسبة إىل األرض واليت تستخدم أي  1) 6البند  6.22
 :28اخلدمة اإلذاعية الساتلية أو نطاق ترددات موزع على اخلدمة الثابتة الساتلية

من خط طول موقعها االمسي؛ 0,1ى احلفاظ على موقعها ضمن أقل من أن تكون قادرة عل أ )  7.22

  
                                                      

26  6.5H.22 غرباً  140إىل الغرب من  2اإلقليم  أنظمة السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض والواقعة يف تطبق هذه احلدود حلماية احملطات األرضية يف
 غرباً  91د ابعة للخدمة اإلذاعية الساتلية الواقعة عناجتاه السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض الت مشاًال، واملسددة يف 60وإىل الشمال من 

    (WRC-2000)عاماً. 15. ويطبق هذا احلد لفرتة انتقالية متتد 5غرباً مع زوايا ارتفاع تزيد على  148غرباً و 119غرباً و 110غرباً و 101و

.WRC)-15( 1520االت الراديوية لعام املؤمتر العاملي لالتص يف : متت مراجعة هذا القرارمالحظة من األمانة *
27  1.III.22.A  5عندما يتعلق األمر باحملطات الفضائية املقامة على منت السواتل املتزامنة بالنسبة إىل األرض واليت يزيد ميل مدارها الدائري عن 

املوقع عائداً إىل النقطة العقدية. يف يكون التفاوت املسموح به
 اخلدمة اإلذاعية الساتلية املقامة على منت سواتل مستقرة بالنسبة إىل األرض واليت تشتغل الفضائية يف إن احملطات 1.6.22  28
GHzالنطاق  يف .30ليست ملزمة مبراعاة هذه األحكام ولكنها جيب أن حتافظ على موقعها طبقاً للتذييل  12,7-11,7
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 من خط طول موقعها االمسي؛ 0,1وأن حتافظ على موقعها ضمن أقل من  ب) 8.22

لكن حمطات التجارب املقامة على منت سواتل مستقرة بالنسبة إىل األرض ليست ملزمة مبراعاة أحكام  ج) 9.22
 من خط طول موقعها االمسي؛ 0,5، ولكنها جيب أن حتافظ على موقعها ضمن أقل من 8.22الرقم أو 7.22 الرقم

، حسب احلالة، 9.22الرقم أو 8.22 وليست احملطات الفضائية مع ذلك ملزمة مبراعاة أحكام الرقم د ) 10.22
شبكة ساتلية أخرى  ول أليتسبب تداخالً غري مقب ال دامت الشبكة الساتلية اليت تنتمي إليها احملطات الفضائية ما

 .9.22و 8.22الرقمني  يف متتثل حمطتها الفضائية للحدود املبينة

تستخدم  ال جيب على احملطات الفضائية املقامة على منت سواتل مستقرة بالنسبة إىل األرض واليت 2)  11.22
 اتلية:على اخلدمة اإلذاعية الس أو أي نطاق ترددات موزع على اخلدمة الثابتة الساتلية

من خط طول موقعها االمسي؛ 0,5ن تكون قادرة على احلفاظ على موقعها ضمن أقل من أ أ )  12.22

 من خط طول موقعها االمسي؛ 0,5أن حتافظ على موقعها ضمن أقل من  ب) 13.22

يها احملطات دامت الشبكة الساتلية اليت تنتمي إل ما 13.22لكنها ليست ملزمة مبراعاة أحكام الرقم  ج) 14.22
 .13.22 رقمال يف تسبب تداخًال غري مقبول ألي شبكة ساتلية أخرى متتثل للحدود املبينة ال الفضائية

اخلدمة  يف املنشأة على منت سواتل مستقرة بالنسبة إىل األرض واليت وضعت 29إن احملطات الفضائية 3)  15.22
، ليست ملزمة مبراعاة 1982يناير  1ت املتعلقة بالشبكة قد مت قبل ، على أن يكون النشر املسبق للمعلوما1987يناير  1قبل 

 ولكنها جيب: 14.22إىل  6.22األرقام من  يف األحكام الواردة

من خط طول موقعها االمسي، ولكن اجلهود  1أن تكون قادرة على احلفاظ على موقعها ضمن أقل من  أ )  16.22
 من خط طول موقعها االمسي على األقل؛ 0,5ظ على موقعها ضمن ينبغي أن تبذل لكي تصبح قادرة على احلفا

 من خط طول موقعها االمسي؛ 1أن حتافظ على موقعها ضمن أقل من  ب) 17.22

ما دامت الشبكة الساتلية اليت تنتمي إليها هذه  17.22ولكنها ليست ملزمة مبراعاة أحكام الرقم  ج) 18.22
بينة غري مقبول ألي شبكة ساتلية أخرى متتثل حمطتها الفضائية للحدود امل تسبب تداخالً  احملطات الفضائية ال

.17.22الرقم  يف

  
                                                      

 تلية املقامة على منت سواتل مستقرة بالنسبة إىل األرض واليت تشتغلاخلدمة اإلذاعية السا يف إن احملطات الفضائية 1.15.22  29
.30 ليست ملزمة مبراعاة هذه األحكام ولكنها جيب أن حتافظ على موقعها طبقاً للتذييل GHz 12,7-11,7 النطاق يف
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 دقة تسديد هوائيات السواتل المستقرة بالنسبة إلى األرض  -  IVالقسم 

جيب أن تتوفر إمكانية احلفاظ على اجتاه تسديد اإلشعاع األقصى ألي حزمة موجهة حنو األرض  1) 7البند  19.22
 ضمن أقل من: 30ابعة هلوائي ساتل مستقرة بالنسبة إىل األرضت

 من فتحة نصف القدرة للحزمة بالنسبة إىل االجتاه االمسي للتسديد، أو 10% أ )  

بالنسبة إىل االجتاه االمسي للتسديد، أيهما أكرب. وال يطبق هذا الشرط إال عندما تكون احلزمة معدة  0,3 ب) 
 العاملية.لتغطية تقل عن التغطية 

تتميز احلزمة بتناظر دوراين حول حمور اإلشعاع األقصى، جيب أن ينسب التفاوت املسموح  ال عندما 2)  20.22
 هذا املستوي. يف أي مستوي حيتوي هذا احملور إىل فتحة نصف القدرة للحزمة يف به

الت غري مقبولة ال يتم احلفاظ على هذه الدقة إال إذا كانت الزمة لتجنب حدوث تداخ 3)  21.22
 أخرى. ألنظمة

 منطقة القمر المحجوبة في علم الفلك الراديوي  -  Vالقسم 

 32اإلرساالت اليت تسبب تداخالً ضاراً بأرصاد علم الفلك الراديوي 31منطقة القمر احملجوبة يف حتظر 1) 8البند  22.22
 النطاقات التالية: يف داكامل طيف الرتددات ما ع يف بغريها من مستعملي اخلدمات املنفعلة أو

 نطاقات الرتدد املوزعة على خدمة األحباث الفضائية اليت تستخدم حمساسات نشيطة؛ أ )  23.22

نطاقات الرتدد املوزعة على خدمة العمليات الفضائية وخدمة استكشاف األرض الساتلية اليت تستعمل  ب) 24.22
ية، موقع اليت تستعمل حمطات منشأة على منت مركبات فضائاحملاسيس النشيطة، وعلى خدمة التحديد الراديوي لل

أي اخلدمات الضرورية لدعم األحباث الفضائية واالتصاالت الراديوية وإرساالت األحباث الفضائية داخل منطقة 
 القمر احملجوبة.

منطقة  يف علة)ة (املنفميكن باالتفاق بني اإلدارات املعنية محاية أرصاد الفلك الراديوي واألحباث الفضائي 2)  25.22
.24.22إىل  22.22حتظر فيها اإلرساالت مبوجب األرقام من  ال نطاقات الرتددات اليت يف القمر احملجوبة من التداخالت الضارة

  
                                                      

غري ملزمة مبراعاة هذه  12,7GHz-11,7النطاق  يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية اليت تشتغل يف إن هوائيات إرسال احملطات الفضائية 1.19.22  30
.30بالتذييل  5من امللحق  1.14.3الفقرة  يف األحكام، ولكنها جيب أن حتافظ على دقة التسديد احملددة

اور احملميني من اإلرساالت القادمة من نقطة واقعة 1.22.22  31 لى أقل ع تشمل منطقة القمر احملجوبة جزء سطح القمر واحلجم الفضائي ا
من مركز األرض. km 100 000 من
ذات الصلة. R-ITUحتدد سوية التداخل الضار باالتفاق بني اإلدارات املعنية، مع االسرتشاد بالتوصيات  2.22.22  32
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 حدود قدرة المحطات األرضية التابعة لشبكة سواتل مستقرة بالنسبة إلى األرض  -  VIالقسم 
 WRC)-(2000     34 ،33دمة الثابتة الساتليةالخ في خارج محور الحزمة الرئيسية

اليت تبثها حمطة أرضية تابعة لشبكة ساتلية مستقرة  (.e.i.r.p)إن سوية القدرة املشعة املكافئة املتناحية  9البند  26.22
ج حمور الفص الرئيسي أكثر خار  أو º3قدرها  بالنسبة إىل األرض جيب أال تتجاوز القيم التالية املقابلة ألي زاوية خارج احملور 

هلوائي احملطة األرضية:

القصوى .e.i.r.pالقدرة الزاوية خارج احملـور
3 742 – 25 log dB(W/40 kHz)
7 9.221 dB(W/40 kHz)
9.2 4845 – 25 log dB(W/40 kHz)

48 1803 dB(W/40 kHz)(WRC-2000)

اليت تستعمل تشتت الطاقة، جيوز  (FM-TV)عندما يتعلق األمر باإلرساالت التلفزيونية بتشكيل الرتدد   27.22
الكلية خارج احملور للموجة  e.i.r.p، شريطة أال تتجاوز القدرة dB 3يزيد على  ال بقدر 26.22الرقم  يف جتاوز احلدود املذكورة أعاله

تالية:املرسلة القيم ال FM-TVاحلاملة 

القصوى .e.i.r.pالقدرة الزاوية خارج احملـور
3 756 – 25 log dBW
7 9,235 dBW
9,2 4859 – 25 log dBW

48 18017 dBW(WRC-2000)

بدون تشتت للطاقة، ينبغي  (FM-TV)عندما يتعلق األمر بتشغيل موجات حاملة تلفزيونية بتشكيل الرتدد   28.22
تتجاوز  هذه احلالة أال يف خمططات اختبار مناسبة. وجيب أو مجيع األوقات من خالل برامج يف تشكيل هذه املوجات احلاملة

املرَسلة القيم التالية: FM-TVالكلية خارج احملور للموجة احلاملة  .e.i.r.pالقدرة 

القصوى .e.i.r.pالقدرة الزاوية خارج احملـور
3 756 – 25 log dBW
7 9,235 dBW
9,2 4859 – 25 log dBW

48 18017 dBW(WRC-2000)

  
                                                      

33 1.VI.22 لتقدير  أو ة الساتلية،تجيب أال تستخدم أحكام هذا القسم لتنسيق شبكات السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض التابعة للخدمة الثاب
(WRC-2000)).1.50.9التداخالت بني هذه الشبكات (انظر الرقم     

34  2.VI.22 احملطات  يف مجيع االجتاهات، فإن خمططات إشعاع اهلوائيات يف على الرغم من أن أحكام هذا القسم تغطي حدود القدرة خارج احملور
    (WRC-2000)أكثر من مستويني متعامدين. يف ستقرة بالنسبة إىل األرض غري الزمةاألرضية التابعة للخدمة الثابتة الساتلية امل
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 نطاقات الرتدد التالية يف يتم تطبيقها 28.22و 27.22و 26.22األرقام  يف املذكورة .e.i.r.pإن حدود القدرة   29.22
فضاء):-وزعة للخدمة الثابتة الساتلية (أرضامل

  GHz 13,25-12,75

  GHz 14-13,75

  GHz 14,5-14(WRC-97)

 32.22و 28.22و 27.22و 26.22األرقام  يف املذكورة (.e.i.r.p)إن حدود القدرة املشعة املكافئة املتناحية   30.22
على احملطات  ، وال2000يونيو  2قبل  35اخلدمة يف اجلاهزة للوضع أو مةاخلد يف تنطبق على هوائيات احملطات األرضية املوجودة ال

ا املعلومات الكاملة اخلاصة بالتنسيق بالتبليغ  وأ األرضية املصاحبة لشبكة ساتلية تابعة للخدمة الثابتة الساتلية اليت استلمت بشأ
(WRC-2000).2000يونيو  2قبل 

اليت ترسل حنو سواتل مستقرة بالنسبة إىل  36عن بُعدوالقياس  عن بُعدجيوز للموجات حاملة التحكم   31.22
والقياس  ن بُعدعاألرض تابعة للخدمة الثابتة الساتلية وتعمل باألسلوب االعتيادي (أي حمطة أرضية ترسل موجات حاملة للتحكم 

 على األكثر dB 16 بقدر 26.22الرقم  يف ددةحنو هوائي االستقبال االجتاهي للمحطة الفضائية)، أن تتجاوز السويات احمل عن بُعد
ختضع  ال حالة القوة القاهرة، ويف مجيع أساليب التشغيل األخرى، ويف .GHz 14,5-13,75و GHz 13,25-12,75نطاقي الرتدد  يف

للخدمة الثابتة الساتلية،  ةاليت ترسل حنو السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض التابع عن بُعدوالقياس  عن بُعداملوجات حاملة التحكم 
     (WRC-2000).26.22الرقم  يف للسويات احملددة

اليت ترسلها حمطة أرضية تابعة لشبكة  (.e.i.r.p)جيب أال تتجاوز سوية كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية  10البند  32.22
، قدرها ، القيم التالية املقابلة ألي زاوية خارج احملور GHz 30-29,5نطاق الرتدد  يف ساتلية مستقرة بالنسبة إىل األرض وعاملة

º3 أكثر عن حمور الفص الرئيسي هلوائي احملطة األرضية: أو

القصوى .e.i.r.pالقدرة الزاوية خارج احملـور
3 728 – 25 log dB(W/40 kHz)
7 9,27 dB(W/40 kHz)
9,2 4831 – 25 log dB(W/40 kHz)

48 1801 dB(W/40 kHz)(WRC-2000)

     (WRC-2000)غري مستعمل. 33.22
األرض  اليت ترسل حنو سواتل مستقرة بالنسبة إىل عن بُعدوالقياس  عن بُعدجيوز للموجات حاملة التحكم   34.22

عن والقياس  بُعد عنيادي (أي حمطة أرضية ترسل موجات حاملة للتحكم تابعة للخدمة الثابتة الساتلية وتعمل باألسلوب االعت
dBبقدر  32.22الرقم  يف حنو هوائي االستقبال االجتاهي للمحطة الفضائية)، أن تتجاوز السويات احملددة بُعد  على األكثر 10
GHzنطاق الرتدد  يف حكم ختضع املوجات حاملة الت ال اهرة،حالة القوة الق ويف مجيع أساليب التشغيل األخرى، ويف .30-29,5

 ددةاليت ترسل حنو السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض التابعة للخدمة الثابتة الساتلية، للسويات احمل عن بُعدوالقياس  عن بُعد
    (WRC-2000).32.22 الرقم يف

  
                                                      

 قوةدمة قد تأجل بسبب اخل اخلدمة" حبالة اهلوائيات اليت مت تركيبها، ولكن وضعها يف تتعلق العبارة "اجلاهزة للوضع يف 1.30.22  35
    (WRC-2000).قاهرة

WRC)-(2000ل.قياس املسافة إىل السات 1.31.22  36

- 297 -



RR22-20 الفصـلVI- حملطاتأحكام خاصة باخلدمات وا

ا األرضية أنفيما يتعلق بأنظمة السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت يط  35.22 وقت  يف ترسل لب من حمطا
kHzنفس النطاق الذي عرضه  يف واحد ، مثالً ألنظمة السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت تستخدم النفاذ املتعدد بتقسيم 40

10) بقدر (.e.i.r.p)للقدرة املشعة املكافئة املتناحية  32.22الرقم  يف الشفرة، جيب خفض القيم القصوى احملددة log(N)) dB ،
حزمة استقبال الساتل الذي تكون هذه احملطات األرضية على اتصال به واليت  يف هو عدد احملطات األرضية اليت توجد Nحيث 

ا ترسل مجيعها      (WRC-2000)نفس الوقت على نفس الرتدد. يف يفرتض أ

GHzنطاق الرتدد  يف ينبغي تصميم احملطات األرضية العاملة 36.22 من  90%تكون نسبة  ال حبيث 30-29,5
ا لذروة كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية  . ويلزم مزيد من 32.22الرقم  يف خارج احملور، أكرب من القيم احملددة (.e.i.r.p)سويا

ذه التجاوزات، مع مراعاة سوية التداخالت رض هلا السواتل اليت تتع الدراسة لتحديد املدى الزاوي خارج احملور الذي يسمح فيه 
اورة. وينبغي القيام باملعاجلة اإلحصائية لقيم الذروة لكثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية خارج احملور وفقًا للطريقة الو   ردةاا

ITU-Rأحدث صيغة للتوصية  يف S.732.(WRC-07)    

 ظروف السماء الصافية. يف 32.22الرقم  ويف 28.22إىل  26.22األرقام من  يف تنطبق احلدود املعطاة  37.22
حاالت التوهني الناتج عن املطر، جيوز للمحطات األرضية اليت تستخدم ضبط القدرة على الوصلة الصاعدة أن تتجاوز  ويف

     (WRC-2000)احلدود.

GHz النطاق يف فيما يتعلق باحملطات األرضية التابعة للخدمة الثابتة الساتلية العاملة  38.22 اليت تكون  30-29,5
اجتاه مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض، حيتاج األمر إىل زيادة سويات القدرة املشعة املكافئة  يف هلا زوايا ارتفاع أصغر

ا املطلوبة لنفس احملطات العاملة بزوايا ارتفاع أكرب للحصول على نفس كثافة تدفق الق (.e.i.r.p)املتناحية  رة عند مستوى دعن سويا
مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض، وذلك بفعل التأثري املرتاكب لزيادة املسافة ولالمتصاص اجلوي. جيوز للمحطات األرضية 

 بالقدر التايل: 32.22 الرقم يف اليت تكون هلا زوايا ارتفاع صغرية أن تتجاوز السويات احملددة

)زاوية االرتفاع  ) 
رضلسواتل املستقرة بالنسبة إىل األبالنسبة إىل ا

 .e.i.r.p زيادة كثافة القدرة
 (dB)  

 

ε 5°2,5
5° ε 300,1(25 − ε) + 0,5(WRC-2000)

أعدت مع  º180و º48اليت تنطبق على الزوايا خارج احملور احملصورة بني  32.22الرقم  يف القيم احملددة  39.22
    (WRC-2000)لفيض.األخذ باحلسبان آثار ا

 GHz 14,8-14,5نطاق التردد  حدود التداخل في - VIIالقسم 
      (WRC-15)الساتلية اإلذاعية فضاء) لغير وصالت التغذية للخدمة-من الخدمة الثابتة الساتلية (أرض

رة اليت تبثها حمطة دالفضاء احلر، يتعني أال تتجاوز كثافة تدفق الق يف إطار الشروط املفرتضة لالنتشار يف  40.22
GHzالرتدد  اتنطاق أرضية لشبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إىل األرض لغري وصالت التغذية للخدمة اإلذاعية الساتلية يف 14,75-14,5 

 WRC164)-(15القرار  البلدان املدرجة يف يف 14,8GHz-14,50و WRC163)-(15القرار  البلدان املدرجة يف يف
WRC)-(15      أي نقطة من املدار الساتلي املستقر بالنسبة إىل األرض. يف m)/MHz)) 27 · 2dB(W 76 قيمة
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 23 ادةـملا

 الخدمات اإلذاعية
 الخدمة اإلذاعية  -  Iالقسم 

1.23 A - اعتبارات عامـة 

أي  أو راتالطائ أو حيظر إنشاء وتشغيل حمطات إذاعة (إذاعة صوتية وتلفزيونية) على منت السفن 1) 1البند  2.23
 حممولة جواً خارج األراضي الوطنية. أو أجسام عائمة

kHzجيب من حيث املبدأ أال تتجاوز قدرة حمطات اإلذاعة اليت تستخدم ترددات أدىن من  2)  3.23 5 060 
MHzأعلى من  أو kHz(باستثناء نطاق الرتدد  41 4 000-3 ذات نوعية جيدة، الة و ) القيمة الالزمة لتأمني خدمة وطنية فعّ 900

 بأسلوب اقتصادي، داخل حدود البلد املعين.

4.23 B - املنطقة املدارية اإلذاعة يف 

 هذه اللوائح نوع خاص من اإلذاعة يُعد لالستعمال يف املنطقة املدارية" يف يقصد بتعبري "اإلذاعة 1) 2البند  5.23
، حيث ميكن أن يالحظ أن وجود سوية ضوضاء جوية 21.5إىل  16.5ام األرق يف الوطين داخل البلدان اليت تغطيها املنطقة املعرفة

االنتشار جيعل من غري املمكن اقتصاديًا أن تؤمن خدمة ذات نوعية أفضل باستعمال املوجات  يف مرتفعة، وصعوبات
 .(VHF) املرتية أو (MF) اهلكتومرتية أو (LF) الكيلومرتية

 للنطاقات املعددة أدناه على "املنطقة املدارية":يقتصر استخدام اخلدمة اإلذاعية  2)  6.23
 kHz 2 498-2 300  1(يف اإلقليم(

kHz 2 495-2 )3و 2(يف اإلقليمني  300
kHz 3 400-3 (يف مجيع األقاليم) 200
kHz 4 995-4 (يف مجيع األقاليم) 750
kHz 5 060-5  .(يف مجيع األقاليم) 005

 هذه اخلدمة ضمن النطاقات املعددة يف احلاملة للمرسالت العاملة جيب أال تتجاوز قدرة املوجة 3)  7.23
kW، القيمة 6.23 الرقم يف 50. 

"املنطقة املدارية" األولوية على اخلدمات األخرى اليت تتقاسم معها نطاقات  يف يكون للخدمة اإلذاعية 4)  8.23
 .6.23الرقم  يف الرتدد املعددة

النطاقات  يف مشاالً، تشغل فيه اخلدمة اإلذاعية 30لواقع مشال دائرة العرض بيد أن اجلزء من ليبيا ا 5)  9.23
 رية"."املنطقة املدا يف على أساس تساوي احلقوق مع اخلدمات األخرى اليت تتقاسم معها هذه النطاقات 6.23الرقم  يف املعددة
نطقة املدارية" واخلدمات األخرى اخلدمة اإلذاعية املشغلة داخل حدود "امل 8.4ختضع ألحكام الرقم  6)  10.23

 املشغلة خارج هذه املنطقة.
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11.23 C -  نطاقات املوجات الديكامرتية(HF)  املوزعة للخدمة اإلذاعية 
     (WRC-03) 66.23الرقم  باستثناء النطاقات املشار إليها يف 

 اخلدمة حمطات اإلرسال يف يف 11التذييل  جيب أن تتوافر مواصفات األنظمة املنصوص عليها يف 3البند  12.23
 املوزعة حصراً للخدمة اإلذاعية باستثناء النطاقات املشار إليها (HF)نطاقات املوجات الديكامرتية  اإلذاعية العاملة يف

     (WRC-03).6.23 الرقم يف

 الخدمة اإلذاعية الساتلية  -  IIالقسم 

احة  دمة اإلذاعية الساتلية، جيب استعمال الوسائل التقنية املتعند وضع خصائص حمطة فضائية تابعة للخ 4البند  13.23
 كي ختفض إىل احلد األقصى اإلشعاعات فوق أراضي بلدان أخرى، إال إذا سبق احلصول على موافقة هذه البلدان.

13A.23   عمود  يف ، يشري إىل هذا االتفاق13.23إذا استلم املكتب داللة على اتفاق مكتوب مبوجب الرقم
عندما  أو 13.23الحظات من السجل األساسي الدويل للرتددات عندما تكون ختصيصات النظام مسجلة فيه مع إحالة إىل الرقم امل

     (WRC-2000).3و 1قائمة اإلقليمني  يف تكون هذه التخصيصات متضمنة

13B.23   بشبكة اخلدمة إذا قامت إحدى اإلدارات، ضمن مهلة األربعة أشهر اليت تلي إصدار القسم اخلاص
، بإعالم املكتب أنه مل تستخدم مجيع 30التذييل  أو 9اإلذاعية الساتلية (ماعدا اإلذاعية الصوتية) اخلاضعة للتنسيق مبوجب املادة 

الوسائل التقنية خلفض اإلشعاعات فوق أراضيها، يقوم املكتب باسرتعاء انتباه اإلدارة املسؤولة إىل املالحظات املستلمة. ويطلب 
كتب من كلتا اإلدارتني بذل كل اجلهود املمكنة حلل املشكلة. وجيوز ألي من اإلدارتني أن تطلب إىل املكتب أن يدرس املسألة امل

وأن يقدم تقريره إىل اإلدارتني املعنيتني. وإذا مل يتم التوصل إىل أي اتفاق، يستبعد املكتب أراضي اإلدارة اليت أبدت االعرتاضات 
     (WRC-2000)دون أن يرتك ذلك أي وقع غري مؤات على بقية منطقة اخلدمة، ويعلم اإلدارة املسؤولة بذلك.من منطقة اخلدمة، 

13C.23   إذا مل توافق إحدى اإلدارات على البقاء داخل منطقة اخلدمة، بعد انقضاء مهلة األربعة أشهر املذكورة
من منطقة خدمة شبكة اخلدمة اإلذاعية الساتلية (ماعدا اإلذاعية سابقاً، يستبعد املكتب أراضي اإلدارة اليت أبدت االعرتاض 

     (WRC-2000)الصوتية) املعنية، دون أن يرتك ذلك أي وقع غري مؤات على بقية منطقة اخلدمة، ويعلم اإلدارة املسؤولة بذلك.
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 RR24-1أحكام خاصة باخلدمات واحملطات -VIالفصـل

 24ادة ـامل

 الخدمة الثابتة

ج (الصنف مزدو ي نبإلرساالت اهلاتفية الراديوية بنطاق جاحتث اإلدارات على أن تتخلى عن استعمال ا  1.24
A3E( اخلدمة الثابتة. يف 

 .MHz 30النطاقات األدىن من  يف اخلدمة الثابتة يف G3E أو F3Eحتظر اإلرساالت من الصنف   2.24

3.24 (SUP - WRC-03)  

4.24 (SUP - WRC-03)  

5.24 (SUP - WRC-03)  

6.24 (SUP - WRC-03)  
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 RR25-1أحكام خاصة باخلدمات واحملطات -VIلالفصـ

 25ادة ـامل

 خدمات الهواة

 خدمة الهواة  -  Iالقسم 

يسمح باالتصاالت الراديوية بني حمطات اهلواة التابعة لبلدان خمتلفة ما مل تبلغ إدارة بلد من البلدان املعنية  1البند  1.25
     (WRC-03)معارضتها ملثل هذه االتصاالت.

دمة ت اهلواة التابعة لبلدان خمتلفة على اتصاالت ثانوية تتعلق بأغراض ختقتصر اإلرساالت بني حمطا 1) 2البند  2.25
    (WRC-03)، وباملالحظات ذات الطابع الشخصي.56.1الرقم  يف اهلواة، على النحو احملدد

2A.25  (1A  ام معانيها، فيما عدا إشارات ال تشفر اإلرساالت بني حمطات اهلواة التابعة لبلدان خمتلفة بغرض إ
     (WRC-03)خدمة اهلواة الساتلية. يف لتحكم املتبادلة بني حمطات التحكم األرضية واحملطات الفضائيةا

حالة  يف ال جيوز استخدام حمطات اهلواة من أجل إرسال اتصاالت دولية بالنيابة عن أطراف ثالثة إال 2)  3.25
 باق هذا احلكم على حمطات اهلواة الداخلةاإلغاثة من الكوارث وجيوز لإلدارة أن حتدد مدى انط أو الطوارئ

     (WRC-03)القضائي. اختصاصها يف

4.25 (SUP - WRC-03)  

حتدد اإلدارات ما إن كان جيب على الشخص الذي يلتمس احلصول على رخصة لتشغيل حمطة هواة  1) 3البند  5.25
(WRC-03)أن يثبت قدرته على إرسال واستقبال نصوص بإشارات شفرة مورس.     

يل حمطة للهواة. تشغ يف تقوم اإلدارات بالتحقق من املؤهالت التشغيلية والتقنية لكل شخص يرغب 2)  6.25
ITU-Rأحدث نسخة من التوصية  يف وميكن العثور على إرشاد بشأن معايري الكفاءة M.1544.(WRC-03) 

     (WRC-03).حتدد اإلدارات املعنية القدرة القصوى حملطات اهلواة 4البند  7.25

ت هذه اللوائح على حمطا ويف الدستور واالتفاقية يف تطبق مجيع املواد واألحكام ذات الصلة 1) 5البند  8.25
     (WRC-03)اهلواة.

ا تقوم بإرسال رمزها الدليلي للنداء على فرتات قصرية. 2)  9.25 أثناء بث حمطات اهلواة إرساال

9A.25  5البندA القيام باخلطوات الالزمة للسماح حملطات اهلواة باالستعداد لالحتياجات من  حتث اإلدارات على
    (WRC-03)حاالت الكوارث، وتلبية تلك االحتياجات. يف االتصاالت لدعم اإلغاثة

9B.25  5البندB  جيوز لإلدارة أن حتدد ما إن كانت تسمح لشخص مت منحه رخصة لتشغيل حمطة هواة من قبل 
القيود  أو طأراضيها بصفة مؤقتة، رهناً بالشرو  يف الوقت الذي يكون فيها هذا الشخص موجوداً  يف غيل حمطة هواةإدارة أخرى بتش
     (WRC-03)اليت قد تفرضها.
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 خدمة الهواة الساتلية  -  IIالقسم 

 مناسباً. من هذه املادة على خدمة اهلواة الساتلية كذلك، إذا كان ذلك Iتطبق أحكام القسم  6البند  10.25

أرضية   خدمة اهلواة الساتلية إنشاء حمطات حتكم يف تكفل اإلدارات اليت ترخص بتشغيل حمطات فضائية 7البند  11.25
 خدمة اهلواة الساتلية فوراً  يف كافية قبل اإلطالق، لضمان اإلزالة الفورية ألي تداخالت ضارة ناجتة عن إرساالت حمطة

     (WRC-03)).1.22 الرقم (انظر
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 RR26-1أحكام خاصة باخلدمات واحملطات -VIالفصـل

 26ادة ـامل

 خدمة الترددات المعيارية وإشارات التوقيت

تعتزم تأمني خدمة الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت أن تنسق وفقاً  أو على اإلدارات اليت تؤمن 1) 1البند  1.26
ىل مناطق هذه اخلدمة لتصل إ يف التوسع وتشغيلها على املستوى العاملي، مع العمل على اخلدمةألحكام هذه املادة إنشاء هذه 

عم أنشطة تقنية استخدام طيف الرتددات الراديوية ولد يف تتوافر فيها بقدر كاف، وذلك لتحقيق املزيد من الفعالية ال العامل اليت
 وعلمية أخرى.

 ملعياريةا حتقيقًا هلذا الغرض، تتخذ اإلدارات التدابري الالزمة لتنسيق كل بث جديد للرتددات 2)  2.26
 البث املوجود بنطاقات الرتددات املعيارية مبساعدة املكتب. وتتبادل اإلدارات مجيع املعلومات يف أي تغيري أو إشارات التوقيت أو

ال فيما بينها وتبلغها إىل املكتب. يف املفيدة ليت هلا اهتمام هذا اخلصوص، يستشري املكتب املنظمات الدولية األخرى ا ويف هذا ا
 باشر وجوهري باملوضوع.م

بلغ إىل أال ي أو نطاقات خدمة الرتددات املعيارية يف ينبغي قدر اإلمكان أال خيصص أي تردد جديد 3)  3.26
 املكتب قبل إجراء التنسيق املشار إليه أعاله.

الرتددات  خلدمة نطاقات الرتددات املوزعة يف جيب أن تتعاون اإلدارات فيما بينها للحد من التداخالت 2البند  4.26
 املعيارية وإشارات التوقيت.

جيب على اإلدارات اليت تؤمن هذه اخلدمة أن تتعاون فيما بينها عن طريق املكتب من أجل جتميع نتائج  3البند  5.26
 قياسات الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت وتوزيعها، وكل تفاصيل التعديالت اخلاصة بالرتددات وإشارات التوقيت.

ذات الصلة عند اختيار اخلصائص التقنية لبث الرتددات املعيارية  ITU-Rتسرتشد اإلدارات بالتوصيات  4البند  6.26
 وإشارات التوقيت.
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 RR27-1أحكام خاصة باخلدمات واحملطات -VIالفصـل

 27ادة ـامل

 محطات التجارب

اليت  ةال جيوز حملطة جتارب أن جتري اتصاالت مبحطات جتارب تابعة لبلدان أخرى إال مبوافقة اإلدار  1) 1البند  1.27
 هذا الشأن. يف ختضع هلا. وعلى كل إدارة أن تبلغ اإلدارات املعنية بأية تراخيص تصدرها

حتدد اإلدارات املعنية من خالل ترتيبات خاصة الشروط الواجب توافرها عند إجراء مثل  2)  2.27
 االتصاالت. هذه

 بملؤهالت التشغيلية والتقنية لكل شخص يرغتتخذ اإلدارات التدابري اليت تراها الزمة للتحقق من ا 2البند  3.27
 حمطة جتارب. يف تشغيل األجهزة يف

حتدد اإلدارات املعنية القدرة القصوى حملطات التجارب مراعية اهلدف الذي رخص من أجله إنشاؤها  3البند  4.27
 والشروط الواجب توفرها عند تشغيل مثل هذه احملطات.

ات التجارب.  هذه اللوائح على حمط ويف االتفاقية ويف الدستور يف العامة احملددة تطبق مجيع القواعد 1) 4البند  5.27
س نطاقات الرتددات، نف يف كما جيب بصورة خاصة على هذه احملطات أن تتقيد بالشروط التقنية املفروضة على املرسالت العاملة

ذه احملطات أن . وعندئذ، جيوز لإلدارة اليت ترخص تشغيل هما عدا احلالة اليت تتعارض فيها هذه الشروط مع املبدأ التقين للتجارب
 متنح إعفاء بالشكل املناسب.

ا 2)  6.27 أي شكل آخر  وأ فرتات قصرية ببث رمزها الدليلي للنداء ويف تقوم حمطات التجارب أثناء إرساال
 ).19لتعرف اهلوية معرتف به (انظر املادة 

حمطة جتارب تداخالً ضاراً خبدمة تابعة لبلد آخر، جيوز لإلدارة املعنية أن تعتمد حيتمل أن تسبب  ال عندما 5البند  7.27
 هذه املادة، إذا رأت ذلك مستحسناً. يف ترتيبات ختتلف عن الرتتيبات الواردة
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 RR28-1أحكام خاصة باخلدمات واحملطات -VIالفصـل

 28دة املـا

 خدمات االستدالل الراديوي
 أحكام عامة  -  Iالقسم 

مة لالستدالل الراديوي أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتأمني فعالية هذه على اإلدارات اليت أنشأت خد 1البند  1.28
ا  على أي عيوب أو تقبل أي مسؤولية عن اآلثار اليت قد ترتتب على عدم صحة املعلومات املقدمة ال اخلدمة وانتظامها، غري أ

ا. يف توقف أو التشغيل يف  عمل حمطا
د التقومي صحتها، ينبغي للمحطة اليت تقوم بتحدي يف ميكن الوثوق ال عندما أو تالقياسا يف عند االرتياب 2البند  2.28
ذا االرتياب أو الزاوي  عدم االعتماد عند إعطائها مثل هذه املعلومات. أو املوقع أن تبلغ، كلما أمكن ذلك، احملطة املتنقلة 
م اخلدمة املتتبلغ اإلدارات املكتب خبصائص كل حمطة استدالل راديوي  3البند  3.28 نقلة تقوم بتأمني خدمة دولية 

جمموعة من احملطات، عند الضرورة، تلك القطاعات اليت ميكن فيها عادة االعتماد على املعلومات  أو البحرية، وتبني لكل حمطة
ب تبليغ املكتب مبا )، وجيIV قائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات اخلاصة (القائمة يف املقدمة. وجيري نشر هذه املعلومات

 (WRC-07)يدخل عليها من تغيريات تتخذ صفة الدوام.
تعرف هوية هذه  يف ختتار طرائق التعرف إىل هوية حمطات االستدالل الراديوي اختيارًا جينب أي ارتياب 4البند  4.28

 احملطات.
ا إرساًال يسمح بإجرا 5البند  5.28  ء قياسات صحيحة ودقيقة.ترسل حمطات االستدالل الراديوي إشارا
هذا  ويف تظام فيه،بعدم االن أو تنشر على الفور أي معلومة تتعلق بتعديل تشغيل حمطة لالستدالل الراديوي 6البند  6.28

 الصدد:
تبث احملطات الربية للبلدان اليت تشغل خدمة لالستدالل الراديوي كل يوم عند الضرورة البالغات اخلاصة  أ )  7.28

بأي عدم انتظام فيه، إىل أن ينتظم عمل هذه اخلدمة، أو، إذا تعلق األمر بإدخال تعديل  أو التشغيل يف بأي تعديل
ذا التعديل؛  له صفة الدوام، إىل أن يعتقد اعتقاداً معقوًال أن مجيع املالحني املعنيني قد مت إبالغهم 

 واملتحمل التعديالت اليت هلا صفة الدأسرع وقت ممكن  يف تبث التنبيهات املوجهة إىل املالحني، ب) 8.28
 املعلومات اخلاصة بعدم انتظام اخلدمة ملدد طويلة. أو

 أحكام تتعلق بخدمة االستدالل الراديوي الساتلية  -  IIالقسم 

، على خدمة املالحة الراديوية البحرية 2.28، باستثناء الرقم 8.28إىل  1.28تنطبق أحكام األرقام من  1) 7البند  9.28
 الساتلية.

، على خدمة املالحة الراديوية 3.28و 2.28، باستثناء الرقمني 8.28إىل  1.28تنطبق أحكام األرقام من  2)  10.28
 للطريان الساتلية.

، على خدمة االستدالل 3.28و 2.28، باستثناء الرقمني 8.28إىل  1.28تنطبق أحكام األرقام من  3)  11.28
 الراديوي الساتلية.
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 محطات التحديد الراديوي لزوايا االتجاه  -  IIIالقسم 

kHzيف خدمة املالحة الراديوية البحرية، يكون الرتدد  1) 8البند  12.28 التحديد الراديوي  يف هو الرتدد العادي 410
 ايا االجتاه العاملةو اإلبراق الراديوي. وجيب أن تتمكن من استخدام هذا الرتدد مجيع حمطات التحديد الراديوي لز  يف لزوايا االجتاه

خدمة املالحة الراديوية البحرية اليت تستعمل اإلبراق الراديوي. كما ينبغي هلذه احملطات أن تتمكن من إجراء التقومي الزاوي على  يف
 وخاصة التقومي الزاوي للمحطات اليت ترسل إشارات االستغاثة واإلنذار والطوارئ. kHz 500الرتدد 
kHzالنطاقات املرخصة بني  يف خدمة التحديد الراديوي لزوايا االجتاهعندما توجد  2)  13.28 1 606,5 

kHzو 2 ، ينبغي أن تكون حمطات التحديد الراديوي لزوايا االجتاه قادرة على إجراء التقومي الزاوي على تردد النداء واالستغاثة 850
kHz 2باملهاتفة الراديوية  182.(WRC-03)     

النطاقات بني  يف ،12.1الرقم  يف مل حمطة حتديد راديوي لزوايا االجتاه، كما هو معرفعندما تع 3)  14.28
MHz MHzو 156  (VHF)، جيب أن تكون قادرة على اختاذ تقوميات زاوية على تردد النداء واالستغاثة باملوجات املرتية 174

MHz MHz (VHF)وعلى تردد النداء االنتقائي الرقمي باملوجات املرتية  156,8 156,525. 
 غري مستعمل. 15.28
ما مل يكن هناك اتفاق سابق، جيب على حمطة الطائرة اليت تتصل مبحطة التحديد الراديوي لزوايا االجتاه  9البند  16.28

 هذا الغرض الرتدد الذي تداوم احملطة املطلوبة املراقبة عليه. يف لتحصل على التقومي الزاوي أن تستخدم
هذا القسم خبصوص التحديد الراديوي لزوايا االجتاه على خدمة املالحة  يف بق اإلجراءات الواردةتط 10البند  17.28

 الراديوية للطريان، ما مل يكن معموًال بإجراءات خاصة تستند إىل ترتيبات متفق عليها بني اإلدارات املعنية.

 محطات المنارات الراديوية  -  IVالقسم 
ة أنه حيسن تنظيم خدمة حملطات املنارات الراديوية لصاحل املالحة، جيوز هلذه اإلدارة أن إذا رأت إدار  11البند  18.28

 تستخدم هلذه الغاية:
ة مقامة، بصف أو على سفن راسية بشكل دائم، أو منارات راديوية، مبعىن الكلمة، مقامة على األرض أ )  19.28

ال ودها معروفة ومعلنة. وميكن أن يكون خمطط إرسمنطقة حمدودة، تكون حد يف استثنائية، على منت سفن تبحر
 ؛غري اجتاهي أو هذه املنارات الراديوية اجتاهياً 

طلب  على حمطات للطريان تُعني للعمل كمنارات راديوية بناءً  أو حمطات ساحلية أو حمطات ثابتة ب) 20.28
 متنقلة. حمطات

 .II لمة، ترددات النطاقات املتاحة هلا مبوجب أحكام الفصلتستخدم املنارات الراديوية، مبعىن الك 1) 12البند  21.28
ا، وصنف  2)  22.28 وتستخدم احملطات األخرى املبلغ عنها كمنارات راديوية تردد العمل العادي اخلاص 

 اإلرسال العادي الذي تستعمله، ألداء مهمتها.
الجيب ضبط القدرة املشعة لكل منار راديوي مبعىن الكلمة حس 3)  23.28  ب القيمة الالزمة لبلوغ شدة ا

 ).12املنصوص عليها عند حد املدى املطلوب (انظر التذييل 
kHzورة بني النطاقات احملص يف ترد القواعد اخلاصة اليت تنطبق على املنارات الراديوية للطريان العاملة 13البند  24.28 160 

kHzو kHzالنطاقات احملصورة بني  يف ملةوتنطبق على املنارات الراديوية البحرية العا 535 kHzو 283,5  .12 التذييل يف 335
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 RR29-1أحكام خاصة باخلدمات واحملطات -VIالفصـل

 29ة املـاد

 خدمة علم الفلك الراديوي

 أحكام عامة  -  Iالقسم 

 تتعاون اإلدارات حلماية خدمة علم الفلك الراديوي من التداخالت بعد أن تأخذ باحلسبان: 1البند  1.29

 طات الفلك الراديوي؛شدة احلساسية االستثنائية حمل أ )  2.29

 تكرر احلاجة إىل مدد رصد طويلة خالية من التداخالت الضارة؛ ب) 3.29

كل بلد، ومواقعها معروفة مما يسمح بإعارة اهتمام خاص  يف كون عدد حمطات الفلك الراديوي حمدوداً  ج) 4.29
 لكيفية جتنب التداخالت.

حمطات الفلك الراديوي الواجب محايتها وكذلك ترددات الرصد اليت  مبواقع 12.11يبلغ املكتب وفقاً للرقم  2البند  5.29
 إلطالع الدول األعضاء عليها. 16.20تستعملها وتنشر وفقاً للرقم 

 خدمة علم الفلك الراديوي في التدابير الواجب اتخاذها  -  IIالقسم 

ذه احملطات.ختتار مواقع حمطات الفلك الراديوي مع مراعاة احتماالت حدوث  3البند  6.29  تداخالت ضارة 

ض شدة حساسيتها حمطات الفلك الراديوي لتخفي يف تُعتمد مجيع الوسائل التقنية اليت ميكن حتقيقها عملياً  4البند  7.29
دراسات مشرتكة من  يف للتداخالت. وجيب مواصلة تطوير تقنيات حمسنة لتخفيض شدة احلساسية للتداخالت، مبا فيها املشاركة

 ع االتصاالت الراديوية.خالل قطا 

 حماية خدمة علم الفلك الراديوي  -  IIIالقسم 

نطاقات الرتددات  يف ) وضع خدمة علم الفلك الراديوي5حيدد جدول توزيع نطاقات الرتددات (املادة  5البند  8.29
نطاقات هذه ال يف اخلدمة املختلفة. وتؤمن اإلدارات محاية حمطات خدمة الفلك الراديوي من التداخالت على أساس وضع هذه

 ).25.22و 24.22إىل  22.22ومن  6.4(انظر أيضاً األرقام 

مؤقت،  أو عندما تؤمن اإلدارات محاية خدمة علم الفلك الراديوي من التداخالت على أساس دائم 6البند  9.29
تخدام تقاسم الوقت هية اهلوائي واستستخدم هلذا الغرض وحسب احلالة وسائل مثل الفصل اجلغرايف وتأثري حجب التضاريس واجتا

 وختفيض قدرة البث إىل احلد األدىن الذي ميكن التوصل إليه.
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RR29-2 الفصـلVI- حملطاتأحكام خاصة باخلدمات وا

اورة للنطاقات اليت تستخدم يف عندما ختصص اإلدارات ترددات حملطات اخلدمات األخرى 7البند  10.29 ها النطاقات ا
اً ائح، حتث هذه اإلدارات على اختاذ مجيع التدابري املمكنة عمليخدمة علم الفلك الراديوي ألغراض الرصد وفقاً ألحكام هذه اللو 

، ينبغي 9.29الرقم  يف . وفضًال عن التدابري املشار إليها5.4حلماية خدمة علم الفلك الراديوي من التداخالت الضارة وفقًا للرقم 
النطاق املستخدم  يف د األدىن عند الرتددات احملصورةإيالء عناية خاصة إىل الوسائل التقنية اليت تسمح بتخفيض القدرة املشعة إىل احل

 ).6.4للفلك الراديوي (انظر أيضاً الرقم 

نطاقات أخرى، ُحتث هذه اإلدارات على أن تأخذ باحلسبان  يف عندما ختصص اإلدارات ترددات حملطات 8البند  11.29
قاً داخالت ضارة خبدمة علم الفلك الراديوي العاملة وفقدر اإلمكان عمليًا ضرورة جتنب البث اهلامشي الذي حيتمل أن يسبب ت

 ).6.4هلذه اللوائح (انظر أيضاً الرقم 

هذا القسم، ُحتث هذه اإلدارات على أال تنسى أن خدمة علم  يف عندما تطبق اإلدارات التدابري احملددة 9البند  12.29
طات الطائرات (انظر من حم أو االت الواردة من احملطات الفضائيةالفلك الراديوي حساسة للغاية جتاه التداخالت اليت تسببها اإلرس

ITU-Rالتوصية  RA.769 .(للحصول على املزيد من املعلومات(WRC-03)     

ذات الصلة، بغية احلد من التداخالت اليت تسببها  ITU-Rعلى اإلدارات أن تأخذ علمًا بالتوصيات  10البند  13.29
 الراديوي. خدمات أخرى خلدمة علم الفلك
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 RR29A-1أحكام خاصة باخلدمات واحملطات -VIالفصـل

 29Aاملادة 

خدمات االتصاالت الراديوية المتصلة برصد األرض

29A.1 تشمل خدمات االتصاالت الراديوية املتصلة برصد األرض كًال من خدمة استكشاف األرض الساتلية  1 البند
(EESS)  وخدمة األرصاد اجلوية الساتلية(MetSat) ة وخدمة مساعدات األرصاد اجلوي(MetAids)  وتطبيقات خاصة خلدمة

ذا الصدد، انظر ه ويف رادارات رصد الرياح). أو الرادارات األوقيانوغرافية أو التحديد الراديوي للموقع (مثل رادارات األرصاد اجلوية
     (WRC-12).(Rev.WRC-12) 673 القرار
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 VIIل ـالفص

 1مةاتصاالت االستغاثة والسال

                                                      
1  VII.C .إن اتصاالت االستغاثة والسالمة، ألغراض هذا الفصل، تشمل نداءات ورسائل االستغاثة والطوارئ والسالمة





 RR30-1اتصاالت االستغاثة والسالمة -VIIالفصـل

 30ادة ـامل

 أحكام عامة

 مقدمـة  -  Iالقسم 

 (GMDSS) البحر يف يشمل هذا الفصل األحكام املتعلقة بتشغيل النظام العاملي لالستغاثة والسالمة1البند  1.30
البحر  يف ريةاالتفاقية الدولية للحفاظ على احلياة البش يف الذي ترد متطلباته الوظيفية وعناصره ومتطلبات محل التجهيزات

)SOLAS، 1974،( نسختها املعدلة. كما يتضمن هذا الفصل أحكاماً الستهالل اتصاالت االستغاثة والطوارئ والسالمة عن  يف
MHzطريق املهاتفة الراديوية على الرتدد      (WRC-07).(VHF))للموجات املرتية  16(القناة  156,8

اثة من أن حالة استغ يف حمطة أرضية متنقلة أو مينع حمطة متنقلةهذه اللوائح أن  يف ال ميكن ألي حكم 2البند  2.30
 ).9.4تستخدم مجيع الوسائل املتاحة هلا حىت جتلب االنتباه إليها وتعلن عن موقعها وحتصل على اإلغاثة (انظر أيضاً الرقم 

عمليات  يف سفن تشرتك أو هذه اللوائح أن مينع حمطات منشأة على منت طائرات يف ال ميكن ألي حكم 3البند  3.30
ا حىت ظروف استثنائية، مجيع الوسائل املتاحة هل يف حمطات أرضية ساحلية من أن تستخدم، أو حمطات برية أو البحث واإلنقاذ

 ).16.4و 9.4حالة استغاثة (انظر أيضاً الرقمني  يف حمطة أرضية متنقلة أو تساعد حمطة متنقلة

 حريةأحكام تتعلق بالخدمة الب  -  IIالقسم 

للمحطات اليت  الساتلية اخلدمة املتنقلة البحرية واخلدمة املتنقلة البحرية يف إن أحكام هذا الفصل إلزامية 4البند  4.30
     (WRC-07)).5.30هذا الفصل (انظر أيضاً الرقم  يف تستخدم الرتددات والتقنيات احملددة للوظائف املبينة

نسختها املعدلة، حتدد  يف )،SOLAS ،1974البحر ( يف فاظ على احلياة البشريةإن االتفاقية الدولية للح 5البند  5.30
ا اليت جيب تزويدها بتجهيزات راديوية، وكذلك السفن اليت جيب تزويدها بتجهيزات راديوية ميكن  السفن ومركبات اإلنقاذ اخلاصة 

ا هذه التجهيزات.مركبات اإلنقاذ. كما تنص االتفاقية على الشروط ا يف محلها الستخدامها  ليت جيب أن تفي 
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RR30-2 الفصـلVII- غاثة والسالمةاتصاالت االست

أن تتصل  2مراكز تنسيق اإلنقاذ يف ميكن إلدارة ما أن ترخص للمحطات األرضية على السفن املوجودة 6البند  6.30
 فألغراض االستغاثة والسالمة، بأي حمطة أخرى تستخدم النطاقات املوزعة للخدمة املتنقلة البحرية الساتلية، عندما حتتم ذلك ظرو 

 هذه اللوائح. يف خاصة، واستثناء من طرائق العمل املنصوص عليها

اخلدمة املتنقلة البحرية أن تتصل، ألغراض السالمة، مبحطات اخلدمة املتنقلة  يف 3ميكن للمحطات املتنقلة 7البند  7.30
ا ووفق الشروط امل (انظر  31 من املادة I القسم يف عينةللطريان. وجيب أن جتري عادة مثل هذه االتصاالت على الرتددات املرخص 

 ).9.4أيضاً الرقم 

 أحكام تتعلق بخدمة الطيران  -  IIIالقسم 

االتصاالت بني احملطات املنشأة على منت  يف هذا الفصل إجراءات إلزامية يف تعد اإلجراءات احملددة 8البند  8.30
ا. وأ احلاالت اليت يشار فيها صراحة إىل هذه اخلدمة مجيع يف الطائرات وحمطات اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية،  حمطا

 تطبق بعض أحكام هذا الفصل على اخلدمة املتنقلة للطريان إال إذا وجدت ترتيبات خاصة بني 9البند  9.30
 املعنية. احلكومات

مبحطات اخلدمة  اثة والسالمة،اخلدمة املتنقلة للطريان أن تتصل ألغراض االستغ يف ميكن للمحطات املتنقلة 10البند  10.30
 املتنقلة البحرية وفقاً ألحكام هذا الفصل.

 تغاثةالدولية أن تتصل ألغراض االس أو جيب على كل حمطة على منت طائرة ملزمة مبوجب اللوائح الوطنية 11البند  11.30
قبال ، أن تكون قادرة على إرسال واستالسالمة مبحطات اخلدمة املتنقلة البحرية اليت تفي بأحكام هذا الفصل أو الطوارئ أو

kHzعند استخدام الرتدد احلامل  J3Eإرساالت من الصنف  2  kHzعند استخدام الرتدد احلامل  J3Eمن الصنف  أو ،182
4 MHzعند استخدام الرتدد  G3Eمن الصنف  أو ،125 MHz، واختيارياً الرتدد 156,8 156,3. 

11A.30  11البندA عندما تقوم بعمليات حبث وإنقاذ أن تشغل جتهيزات النداء االنتقائي  يسمح كذلك للطائرات
MHzالبالغ  (VHF)على الرتدد احملجوز هلذا النوع من التجهيزات على املوجات املرتية  (DSC) الرقمي وأن تشغل  156,525

MHzعلى الرتددين احملجوزين هلذا النظام  (AIS)جتهيزات نظام حتديد اهلوية األوتومايت  MHzو 161,975 162,025.(WRC-07)    

  
                                                      

يشري إىل وحدة  (1979)البحر  يف االتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ يف إن املصطلح "مركز تنسيق عمليات اإلنقاذ" كما هو معرف 1.6.30  2
ال خلدمات البحث واإلنقاذ وتنسيق تنفيذ العمليات داخل منطقة حبث وإنقاذ.عن النهوض بالتنظيم الفعّ  مسؤولة

أن تتقيد  (R)النطاقات املوزعة للخدمة املتنقلة للطريان  يف (R)جيب على احملطات املتنقلة اليت تتصل مبحطات اخلدمة املتنقلة للطريان  1.7.30  3
ذه اخلدمة، وأن تتقيد عند اللزوم بأي ترتيبات خاصة بني احلكومات املعنية تنظم استعمال اخلدمة املتنقهذه  يف باألحكام الواردة لة اللوائح فيما يتعلق 

.(R)للطريان 
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 RR30-3اتصاالت االستغاثة والسالمة -VIIالفصـل

 أحكام تتعلق بالخدمة المتنقلة البرية  -  IVالقسم 

لنائية أن املناطق ا أو املناطق نادرة السكان أو املناطق املهجورة يف ميكن حملطات اخلدمة املتنقلة الربية 12البند  12.30
 هذا الفصل. يف تستخدم، ألغراض االستغاثة والسالمة، الرتددات املذكورة

هذا الفصل إجراءات إلزامية بالنسبة إىل حمطات اخلدمة املتنقلة الربية عند  يف تعد اإلجراءات احملددة 13البند  13.30
 هذه اللوائح ألغراض اتصاالت االستغاثة والسالمة. يف استخدام الرتددات املذكورة
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 RR31-1اتصاالت االستغاثة والسالمة -VIIالفصـل

 31املـادة 

 (GMDSS)البحر  في تغاثة والسالمةترددات النظام العالمي لالس

 اعتبارات عامة  -  Iالقسم 

لالستغاثة  إطار النظام العاملي يف إرسال معلومات االستغاثة والسالمة يف إن الرتددات اليت جيب استخدامها 1البند  1.31
، ينبغي حملطات السفن 15ييل التذ يف . وباإلضافة إىل الرتددات املدرجة15التذييل  يف واردة (GMDSS)البحر  يف والسالمة

 واحملطات الساحلية أن تستعمل ترددات أخرى مناسبة إلرسال رسائل السالمة واالتصاالت الراديوية العامة من وإىل األنظمة
     (WRC-07)الشبكات الراديوية القائمة على الرب. أو

لة المة على أي من الرتددات املنفصتداخل ضار التصاالت االستغاثة والس يف حيظر أي بث يتسبب 2البند  2.31
     (WRC-07).15التذييل  يف احملددة

ا عندما جترى هذه اإلرساالت على الرتددات  3البند  3.31 يراعى استخدام احلد األدىن من عدد إرساالت االختبار ومد
بقدرة  وأ رساالت على هوائيات اصطناعية، كما يتعني عند الضرورة تنسيقها مع سلطة خمتصة، وتبث هذه اإل15التذييل  يف املعرفة

حالة تعذر  ويف خمفضة كلما أمكن ذلك عملياً. إال أنه ينبغي جتنب إرساالت االختبار على ترددات نداء االستغاثة والسالمة،
ا إرساالت اختبار.  ذلك ينبغي اإلشارة إىل أ

 15 التذييل يف تغاثة على أي من الرتددات املعرفةينبغي ألي حمطة، قبل اإلرسال ألغراض غري أغراض االس 4البند  4.31
 ألغراض االستغاثة والسالمة وأينما أمكن ذلك عملياً، االستماع على الرتدد املعين للتأكد من عدم بث أي إرسال استغاثة عليه.

 غري مستعمل. 5.31

 محطات مركبات اإلنقاذ  -  IIالقسم 

ت قادرة حمطات مركبات اإلنقاذ، إذا كان يف املهاتفة الراديوية يف ستخدامجيب على األجهزة املعدة لال 1) 5البند  6.31
MHzالنطاقات احملصورة بني  يف على استعمال أي تردد MHzو 156  MHz 156,8، أن تستطيع اإلرسال واالستقبال على 174
 هذه النطاقات على األقل. يف وعلى تردد واحد آخر

رسال إشارات االستدالل من حمطات مركبات اإلنقاذ أن تكون قادرة جيب على األجهزة املعدة إل 2)  7.31
MHzالنطاق  يف على العمل 9 500-9 200. 

مركبات اإلنقاذ، إذا كانت قادرة  يف جيب على أجهزة النداء االنتقائي الرقمي املعدة لالستخدام 3)  8.31
 العمل: على

kHz 1يف النطاقات احملصورة بني  أ )  9.31 kHz 2و 605,5 kHz ، أن تستطيع اإلرسال على850 2 (WRC-03)؛187,5

kHz 4يف النطاقات احملصورة بني  ب) 10.31 kHz 27و 000 kHzأن تستطيع اإلرسال على  500 8  ؛414,5

MHz، أن تستطيع اإلرسال على MHz 174و MHz 156يف النطاقات احملصورة بني  ج) 11.31 156,525. 
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 لمراقبةمداومة ا  -  IIIالقسم 

12.31 A - احملطات الساحلية 

 غاثة والسالمةإطار النظام العاملي لالست يف جيب على احملطات الساحلية اليت تتوىل مسؤولية مداومة املراقبة 6البند  13.31
املعلومات  يف ليهاإالفرتات الزمنية املشار  ويف البحر أن تؤمن مراقبة أوتوماتية بواسطة النداء االنتقائي الرقمي على الرتددات يف

     IV.((WRC-07)قائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات اخلاصة (القائمة  يف املنشورة

14.31 B - احملطات األرضية الساحلية 

املي لالستغاثة إطار النظام الع جيب على احملطات األرضية الساحلية اليت تتوىل مسؤولية مداومة املراقبة يف 7البند  15.31
 البحر أن تؤمن مراقبة أوتوماتية دائمة إلنذارات االستغاثة املناسبة اليت ترحلها احملطات الفضائية. المة يفوالس

16.31 C - حمطات السفن 

هزة بالتجهيزات الالزمة، وخالل تواجدها 1) 8البند  17.31 راقبة البحر، أن تؤمن م يف جيب على حمطات السفن ا
ددات اليت تعمل عليها.  نطاقات الرت  يف نتقائي الرقمي على الرتددات املناسبة لنداءات االستغاثة والسالمةأوتوماتية بواسطة النداء اال

كذلك على حمطات السفن إذا كانت جمهزة بالتجهيزات الالزمة أن تؤمن املراقبة على الرتددات املناسبة لالستقبال األوتومايت 
     (WRC-07).غريها من املعلومات العاجلة املوجهة إىل السفنإلرساالت حتذيرات املالحة واألرصاد اجلوية و 

جيب على حمطات السفن اليت تتقيد بأحكام هذا الفصل أن تؤمن املراقبة، كلما أمكن ذلك عملياً،  2)  18.31
MHzعلى الرتدد       (WRC-07).(VHF))للموجات املرتية  16(القناة  156,800

19.31 D -  السفناحملطات األرضية على 

 جيب على احملطات األرضية على السفن اليت تتقيد بأحكام هذا الفصل أن تؤمن املراقبة عند تواجدها 9البند  20.31
 البحر إال عند االتصال على قناة عمل. يف
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 32ة املـاد

 اإلجراءات التشغيلية التصاالت االستغاثة
 (GMDSS)     (WRC-07) حرالب في في إطار النظام العالمي لالستغاثة والسالمة

 اعتبارات عامة  -  Iالقسم 

 (MF) ترتكز اتصاالت االستغاثة على استخدام االتصاالت الراديوية لألرض على املوجات اهلكتومرتية 1البند  1.32
ولوية املطلقة على ألواالتصاالت اليت تستخدم التقنيات الساتلية. وتتمتع اتصاالت االستغاثة با (VHF) واملرتية (HF) والديكامرتية

 مجيع اإلرساالت األخرى. وتنطبق الشروط التالية:

النطاقات املستخدمة  يف يستعمل نسق نداء استغاثة (DSC)إنذار االستغاثة هو نداء انتقائي رقمي  ) أ 
 ة.هذه احلالة عن طريق حمطات فضائي يف نسق رسالة استغاثة، ويرحل أو لالتصاالت الراديوية لألرض

 النصي األويل. أو ء االستغاثة هو اإلجراء الصويتندا ب)

 النصي الالحق. أو رسالة االستغاثة هي اإلجراء الصويت ج)

 بالنيابة عن حمطة أخرى. (DSC)إنذار االستغاثة املرحل هو إرسال نداء انتقائي رقمي  د )

      (WRC-07)اثة.حالة استغ ي نفسها يفالنصي األويل حملطة ليست ه أو نداء االستغاثة املرحل هو اإلجراء الصويت ) ه

مة، على قنوات االتصاالت العا يف يرسل إنذار االستغاثة عن طريق ساتل ويكون له األولوية املطلقة 1) 2البند  2.32
-الجتاه أرضا يف (EPIRB) الرتددات املقصورة على االستغاثة والسالمة احملجوزة للمنارات الراديوية للتحديد الساتلي ملوقع الطوارئ

للنداء  (VHF) واملرتية (HF) والديكامرتية (MF) نطاقات املوجات اهلكتومرتية يف على ترددات االستغاثة والسالمة املعّينة أو فضاء،
      (WRC-07)).15االنتقائي الرقمي (انظر التذييل 

2A.32 (1Aيةطاقات املوجات اهلكتومرت ن يف يرسل نداء االستغاثة على ترددات االستغاثة والسالمة املعينة (MF) 
 (WRC-07)للمهاتفة الراديوية. (VHF)واملرتية  (HF)والديكامرتية 

نداء االستغاثة والرسائل الالحقة إال بأمر من الشخص املسؤول عن  أو ال يرسل إنذار االستغاثة 2)  3.32
 (WRC-07)احملطة األرضية املتنقلة. أو عن أي مركبة أخرى حتمل احملطة املتنقلة أو عن الطائرة أو السفينة

اثة نداء استغاثة مرسًال على ترددات االستغ أو جيب على مجيع احملطات اليت تستقبل إنذار استغاثة 3البند  4.32
حركة  أن توقف فورًا أي إرسال ميكنه التداخل مع (VHF) واملرتية (HF) والديكامرتية (MF) والسالمة على املوجات اهلكتومرتية

 (WRC-07)االستغاثة وأن تستعد حلركة االستغاثة الالحقة.

ينبغي إلنذارات االستغاثة وإنذارات االستغاثة املرحلة اليت تستخدم النداء االنتقائي الرقمي أن تستخدم البنية  4البند  5.32
ITU-Rأحدث نسخة لكل من التوصيتني  يف واحملتويات التقنية الواردة M.493 وITU-R M.541.(WRC-07)
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5A.32  4البندA  جيب على كل إدارة أن تؤمن اختاذ الرتتيبات املناسبة بشأن ختصيص وتسجيل اهلويات اليت تستعملها
 متناول مراكز تنسيق عمليات اإلنقاذ على يف ، كما جيب عليها أن جتعل معلومات التسجيلGMDSSالنظام  يف السفن املشاركة

األسبوع. وجيب على اإلدارات عند اللزوم أن تبلغ فورًا املنظمات املسؤولة فيما يتعلق بأي  يف أيام 7اليوم و يف ساعة 24أساس 
). وجيب أن تكون معلومات 99.19و 96.19و 39.19هذه التخصيصات (انظر األرقام  يف أي تغيري آخر أو إلغاء أو إضافة

 WRC)-(WRC340*.07)-(97التسجيل املقدمة مطابقة ألحكام القرار 

5B.32  4البندB النظام  يف إن أي جتهيزاتGMDSS  ا إرسال إحداثيات املوقع ضمن إنذارات حممولة على السفن وبإمكا
نياً مبستقبل مالحة إطار نظام إلكرتوين لتحديد املوقع، جيب توصيلها بي يف يتوفر هلذه التجهيزات مستقبل يعمل ال االستغاثة، عندما

 (WRC-07)هذه املعلومات أوتوماتياً إذا كانت املنشآت املقامة تشمل مثل هذا املستقبل.مستقل يوفر 

 تتم اإلرساالت باملهاتفة الراديوية ببطء ووضوح، كما تلفظ كل كلمة بوضوح لتسهيل نسخها. 5البند  6.32

جي احلروف واألرقام الوارد 6البند  7.32 واستخدام املختصرات  14التذييل  يف يتعني عند االقتضاء استخدام جدول 
 R M.1172-ITU1.     03)-(WRCأحدث نسخة من التوصية  يف واإلشارات وفقاً ملا ورد

      (WRC-07)إنذار االستغاثة ونداء االستغاثة  -  IIالقسم 

8.32 A - اعتبارات عامة 

يهدده خطر بالغ  3شخصًا ما أو 2ة متنقلةنداء استغاثة إىل أن وحد أو يشري إرسال إنذار استغاثة 1) 7البند  9.32
 (WRC-07)وشيك الوقوع وحباجة إىل مساعدة فورية.

 املعلومات عن هوية احملطة املستغيثة وعن موقعها. 4يوفر إنذار االستغاثة 2)  10.32

  
                                                      

 .WRC)-(07 2007املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ألغي هذا القرار يف :مالحظة من األمانة *
، وإذا طرأت (Standard Marine Communication Phrases)م عبارات االتصاالت البحرية املعيارية يوصى كذلك باستخدا 1.7.32  1

.(IMO)، ومها من منشورات املنظمة البحرية الدولية (International Code of Signals)صعوبة لغوية تستخدم الشفرة الدولية لإلشارات 
ة أخرى.مركب أو طائرة أو وحدة متنقلة: سفينة 1.9.32  2
اليت تنطوي حتياجات التطبيق اإلجراءات لتلبية ا قد يكون من الضروري تكييفيف هذه املادة، عندما يتعلق األمر بشخص يستغيث،  2.9.32  3

 الظروف اخلاصة.عليها 
3.9.32 (SUP - WRC-07) 

ها وساعة املساعدة املطلوبة ووجهة الوحدة املتنقلة وسرعت ميكن أن يتضمن إنذار االستغاثة أيضاً معلومات عن طبيعة االستغاثة ونوع 1.10.32  4
تسجيل هذه املعلومات وأي معلومة أخرى ميكنها أن تسهل اإلنقاذ.
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10A.32  7البندA (1 حالة  يف شخصًا ما أو لةيكون إنذار االستغاثة زائفًا إذا جرى إرساله دون أن يُذكر أن وحدة متنق
). وجيب على اإلدارات اليت تستقبل إنذار استغاثة زائفًا أن تبلغ عن هذه 9.32استغاثة وحباجة إىل مساعدة فورية (انظر الرقم 

 ، إذا كان هذا اإلنذار:15من املادة  Vاملخالفة طبقاً للقسم 
 قد مت إرساله عمداً؛ أ ) 

 ؛*WRC349)-(97والقرار  3253A.مل جيِر إلغاؤه طبقاً للرقم  ب)
 16.31مل يكن باإلمكان التحقق منه ألن السفينة مل تداوم املراقبة على الرتددات املناسبة طبقاً لألرقام من  ج)

ا مل أو ،20.31إىل   ترد على نداءات سلطة اإلنقاذ املرخص هلا؛ أل
 قد تكرر؛ د )
 قد مت إرساله باستعمال هوية زائفة. ) ه

ري إلدارات اليت يتم تبليغها باملخالفة أن تتخذ التدابري املناسبة ملنع تكرار هذه املخالفة. وينبغي عادًة عدم اختاذ أي تدبوجيب على ا
 (WRC-07)املالح فيما يتعلق بالتبليغ عن إنذار استغاثة زائف وإلغائه. أو ضد السفينة

10B.32  (2  الضرورية لتفادي إرسال إنذارات استغاثة زائفة، جيب على اإلدارات أن تتخذ اخلطوات العملية و
 (WRC-07)تلك املرسلة عن غري قصد. فيها مبا

11.32 B - نداء استغاثة إرسال إنذار استغاثة أو(WRC-07)      

B1 - نداء استغاثة من حمطة سفينة  إرسال إنذار استغاثة أو 
      (WRC-07)أو حمطة أرضية على سفينة

نداءات االستغاثة من السفينة إىل الساحل لتنبيه مراكز تنسيق عمليات  أو تستخدم إنذارات االستغاثة 8البند  12.32
حمطات أرضية ساحلية بأن هناك سفينة تستغيث. وترتكز هذه اإلنذارات على استخدام إرساالت  أو اإلنقاذ عرب حمطات ساحلية

لتحديد الساتلي ملواقع الطوارئ) وخدمات األرض (من حمطات سفن منار راديوي ل أو عرب سواتل (من حمطة أرضية على سفينة
(WRC-07)ومنارات راديوية لتحديد مواقع الطوارئ).     

ار السفينة جو  يف من سفينة إىل سفينة لتنبيه سفن أخرى موجودة االستغاثةتستخدم إنذارات   1) 9البند  13.32
.  (MF)واملوجات اهلكتومرتية  (VHF)نطاقات املوجات املرتية  يف قائي الرقمياملستغيثة، وهي ترتكز على استخدام النداء االنت

    (WRC-07).(HF)ميكن استخدام نطاق املوجات الديكامرتية  كما

13A.32  (2  هزة الستخدام إجراءات النداء االنتقائي الرقمي أن ترسل نداءات ورسائل جيوز حملطات السفن ا
 (WRC-07)االستغاثة الجتذاب انتباه أكرب عدد ممكن من حمطات السفن.استغاثة فور إرسال إنذار 

13B.32 (3  هَّزة الستخدام إجراءات النداء االنتقائي الرقمي أن تطلق، إن أمكن جيوز حملطات السفن غري ا
MHzى الرتدد ذلك عملياً، اتصاالت االستغاثة بإرسال نداء استغاثة ورسالة استغاثة باملهاتفة الراديوية عل  16 (القناة 156,8

 (WRC-07).(VHF))املرتية  للموجات
13BA.32   9البندA املهاتفة الراديوية من كلمة  يف تتألف إشارة االستغاثةMAYDAY  وتنطق حسب التعبري الفرنسي
"m'aider".(WRC-07)     

                                                      
.WRC)-(12 2012املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  متت مراجعة هذا القرار يف: مالحظة من األمانة  *
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13C.32  9البندB(1  يكون نداء االستغاثة املرسل على الرتددMHz ) (VHF)للموجات املرتية  16(على القناة  156,8
 :7.32و 6.32، مع مراعاة الرقمني على النحو التايل
ا ثالث مرات؛”MAYDAY“إشارة االستغاثة  -  ، ينطق 
THIS"الكلمتان  - IS"؛ 
 اسم السفينة املستغيثة، ينطق به ثالث مرات؛ -
 أي تعرف هوية آخر؛ أو الرمز الدليلي للنداء -
      (WRC-12)(إذا أرسل أول إنذار بالنداء االنتقائي الرقمي). (MMSI)اخلدمة املتنقلة البحرية هوية  -

13D.32  (2 مع مراعاة  ،ينبغي أن تكون رسالة االستغاثة اليت تلي نداء االستغاثة على النحو التايل
 :7.32و 6.32الرقمني 

 ؛"MAYDAY"إشارة االستغاثة  -
 اسم السفينة املستغيثة؛ -
 أي تعريف آخر؛ أو الرمز الدليلي للنداء -
 (إذا كان اإلنذار األول قد أُرسل بالنداء االنتقائي الرقمي)؛ (MMSI)هوية اخلدمة املتنقلة البحرية  -
نسبًة إىل موقع جغرايف معروف، إذا مل يكن خطا العرض  أو املوقع معربًا عنه إما خبطي العرض والطول -

  يسمح الوقت املتاح؛إذا مل أو والطول معروفني
 طبيعة االستغاثة؛ -
 نوع املساعدة املطلوبة؛ -
 (WRC-12)أي معلومة مفيدة أخرى. -

13E.32  9البندC  تستخدم إجراءات النداء االنتقائي الرقمي جمموعة من الوظائف املؤمتتة والعمليات اليدوية من أجل إعداد
. ويتألف إنذار االستغاثة املرسل بواسطة نداء انتقائي ITU-R M.541حدث صيغة للتوصية النسق املالئم لنداء االستغاثة واملوافق أل

هلا وطبيعة  أكثر إلنذار استغاثة يُرسل فيها نسق رسالة حتدد هوية احملطة املستغيثة، وتذكر آخر موقع مسجل أو رقمي من حماولة واحدة
، على (HF) والديكامرتية (MF) نطاقات املوجات اهلكتومرتية يف الستغاثة،االستغاثة إن كانت مبينة. وجيوز إرسال حماوالت إنذار ا

تستخدم  فال (VHF)الدقيقة الواحدة. أما على املوجات املرتية  يف على عدة ترددات على عدد قد يصل إىل ستة ترددات أو تردد وحيد
ذلك إىل حني رتات زمنية عشوائية يفصل بينها بضع دقائق و ف يف إال حماوالت نداء على تردد وحيد. ويكرر إنذار االستغاثة أوتوماتياً 

      (WRC-07)وصول إشعار باالستالم يرسل بالنداء االنتقائي الرقمي.

B2 - مرحل من الساحل إىل سفينة نداء استغاثة أو إرسال إنذار استغاثة مرحل(WRC-07)      

استغاثة  نداء أو يات اإلنقاذ الذي يستقبل إنذار استغاثةعلى مركز تنسيق عمل أو احملطةجيب على 1) 10البند  14.32
إىل  وأ إرسال إنذار استغاثة مرحل من الساحل إىل السفن موجه، حبسب احلال، إىل مجيع السفن يف ورسالة استغاثة أن يشرع
 (WRC-07)إىل سفينة معينة، بواسطة ساتل و/أو وسائل خدمة األرض. أو جمموعة خمتارة من السفن

جيب أن حيتوي إنذار االستغاثة املرحل ونداء االستغاثة املرحل على هوية الوحدة املتنقلة املستغيثة  2)  15.32
 (WRC-07)وموقعها وأي معلومة أخرى ميكنها أن تسهل اإلنقاذ.
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B3 - نداء استغاثة مرحل أو إرسال إنذار استغاثة مرحل 
      (WRC-07)حالة استغاثة يف من حمطة ليست هي نفسها

 اتصال اخلدمة املتنقلة الساتلية أن وحدة متنقلة تستغيث (عرب يف أو اخلدمة املتنقلة يف عندما تعلم حمطة ما 11البند  16.32
ا تشرع أو راديوي  لة املستغيثةنداء استغاثة مرحل وترسله بالنيابة عن الوحدة املتنق أو إنذار استغاثة مرحل يف باملالحظة مثًال)، فإ

    (WRC-07)بعد أن تتحقق من وجود أي من الظروف التالية:

ة خالل مخس حمطة سفين أو نداء استغاثة مل تشعر باستالمه حمطة ساحلية أو بال إنذار استغاثةقعند است أ )  17.32
    (WRC-07))؛31.32والرقم  29A.32دقائق (انظر أيضاً الرقم 

يعترب اثة وعندما اتصاالت االستغ يف ميكنها املشاركة ال أو لة املستغيثة غري قادرةعند معرفة أن الوحدة املتنق ب) 18.32
 (WRC-07)شخص آخر مسؤول عن الوحدة املتنقلة غري املستغيثة أن املساعدة اإلضافية ضرورية. أو الربان

الئم للظروف شكل م يف املستغيثة جيب إرسال إنذار االستغاثة املرحل بالنيابة عن الوحدة املتنقلة 1) 12البند 19.32
 )19E.32و 19D.32) إما باستعمال نداء استغاثة مرحل باملهاتفة الراديوية (انظر الرقمني 19D.32إىل  19A.32(انظر األرقام من 

ية من خالل رسالة استغاثة ذات أولو  أو )19B.32نداء استغاثة مرحل منفرد موجه بواسطة النداء االنتقائي الرقمي (انظر الرقم  أو
 (WRC-07)حمطة أرضية على سفينة.

19A.32  (2  ًإىل  16.32نداء استغاثة مرحالً وفقاً لألرقام من  أو يتعني على احملطة اليت ترسل إنذار استغاثة مرحال
ا ليست هي نفسها 18.32  (WRC-07)حالة استغاثة. يف أن تبني أ

19B.32  (3  حَّل واملرَسل بالنداء االنتقائي الرقمي أن يستعمل نسق النداء الواردينبغي إلنذار االستغاثة املر 
مركز تنسيق عمليات  أو ويستحسن توجيهه إىل حمطة ساحلية M.541R-ITUو M.493R-ITUأحدث صيغة للتوصيتني  يف

 WRC)-(5.07اإلنقاذ

19C.32  (4 ،قمي السفن بواسطة النداء االنتقائي الر  مجيع إىلترسل سفينة ما إنذار استغاثة مرحًال  ال ومع ذلك
بعد استالم إنذار االستغاثة الذي ترسله السفينة املستغيثة  (MF)اهلكتومرتية  أو (VHF)على ترددات االستغاثة باملوجات املرتية 

    (WRC-07)بواسطة النداء االنتقائي الرقمي.

19D.32  (5  لتمكن من إقامة اتصاالت موثوقة من السفينة إىل ا وعندعند القيام مبراقبة مسعية على الساحل
إىل مركز  وأ الساحل باملهاتفة الراديوية، جيب إرسال نداء استغاثة مرحل باملهاتفة الراديوية وتوجيهه إىل احملطة الساحلية ذات الصلة

 WRC)-(07على الرتدد املالئم. 6تنسيق عمليات اإلنقاذ املعين

  
                                                      

5  1.19B.32 مركز لتنسيق  أو نداء استغاثة مرحًال أن تتأكد من وجود حمطة ساحلية مناسبة أو ر استغاثة مرحالً للسفن اليت ترسل إنذا ينبغي
     (WRC-07)عمليات اإلنقاذ على علم جبميع اتصاالت االستغاثة اليت سبق تبادهلا.

6  1.19D.32 م جبميع ركز لتنسيق عمليات اإلنقاذ على علم أو ينبغي للسفن اليت ترسل نداء استغاثة مرحًال أن تتأكد من وجود حمطة ساحلية
     (WRC-07)اتصاالت االستغاثة اليت سبق تبادهلا.
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19E.32  (6 مع مراعاة ،كون نداء االستغاثة املرحل باملهاتفة الراديوية على النحو التايلينبغي أن ي 
 :7.32و 6.32 الرقمني

ا ثالث مرات؛"MAYDAY RELAY"إشارة االستغاثة  -  ، ينطق 
 ثالث مرات؛ما اسم احملطة الساحلية ينطق  أو "ALL STATIONS""مجيع احملطات" الكلمتان  -
 ؛"THIS IS"الكلمتان  -
 اسم حمطة الرتحيل، ينطق به ثالث مرات؛ -
 تعرف هوية آخر حملطة الرتحيل؛ أو الرمز الدليلي للنداء -
(إذا كان اإلنذار األويل قد أُرسل بالنداء االنتقائي الرقمي) حملطة  (MMSI)هوية اخلدمة املتنقلة البحرية  -

    (WRC-12)الرتحيل (السفينة غري املستغيثة).
19F.32  7( اليت تضمنها إنذار االستغاثة  7اتباع هذا النداء برسالة استغاثة تكرر قدر اإلمكان املعلومات جيب
 (WRC-07)رسالة االستغاثة األصلية. أو األصلي

19G.32  (8 قة إقامة اتصاالت موثو  يف توجد صعوبات أخرى أو الساحل يف متارس املراقبة السمعية ال عندما
ئم من خالل مبركز تنسيق عمليات إنقاذ مال أو السفينة إىل الساحل، جيوز االتصال مبحطة ساحلية مالئمة باملهاتفة الراديوية من

إرسال نداء استغاثة مرحل منفرد بواسطة النداء االنتقائي الرقمي يوجه إىل تلك احملطة فقط، وباستعمال أنساق النداء 
    (WRC-07)املناسبة.

19H.32  (9 قد مبركز تنسيق عمليات اإلنقاذ أو االتصال مباشرة مبحطة ساحلية يف خفاقيف حال استمرار اإل ،
منطقة  يف ودةإىل مجيع السفن املوج أو يكون من املستحسن إرسال نداء استغاثة مرحل باملهاتفة الراديوية موجه إىل مجيع السفن

 19C.32.(WRC-07)جغرافية معينة. انظر أيضاً الرقم 

20.32 C - م إنذارات االستغاثة ونداءات االستغاثة واإلشعار باستالمهااستال(WRC-07)      

C1 - نداء االستغاثة أو إجراءات اإلشعار باستالم إنذارات االستغاثة(WRC-07)      

ريقة طجيب أن جيري اإلشعار باستالم إنذار استغاثة، مبا فيه إنذار االستغاثة املرحل، على حنو مالئم ل 1)13البند  21.32
الفرتة الزمنية املناسبة لدور احملطة اليت تستقبل اإلنذار. وجيب إرسال اإلشعار باالستالم بواسطة الساتل على  ويف إرسال اإلنذار

 (WRC-07)الفور.
21A.32  2( جيب أن يتم إشعار االستالم8لدى اإلشعار باستالم إنذار استغاثة مرسل بالنداء االنتقائي الرقمي ، 

ضيه باإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة، حسب ما تقت أو باملهاتفة الراديوية أو مات األرض بالنداء االنتقائي الرقميخد يف
أحدث  يف نفس النطاق الذي اسُتقبل فيه إنذار االستغاثة، مع مراعاة التوجيهات الواردة يف الظروف، على تردد االستغاثة والسالمة

 ITU-R M.541.(WRC-07)و ITU-R M.493صيغة للتوصيتني 
                                                      

7  1.19F.32 إذا مل يكن باإلمكان حتديد هوية احملطة املستغيثة، يكون من الضروري عندئذ أيضاً إرسال رسالة استغاثة تستخدم على سبيل املثال
     (WRC-07)ارة إىل الوحدة املتنقلة املستغيثة.عبارات مثل "حوامة جمهولة اهلوية" إش

8  1.21A.32باالستالم  إعالم السلطات الساحلية بواقعة استغاثة، جيب عادة عدم إجراء اإلشعار يف مربر له ال حرصًا على جتنب أي تأخري
يق عمليات إنقاذ، مركز تنس أو الرقمي إال من حمطة ساحلية باستعمال النداء االنتقائي الرقمي والذي يتعلق بإنذار استغاثة مرسل بالنداء االنتقائي

     (WRC-07)فاإلشعار بالنداء االنتقائي الرقمي يلغي أي تكرار أوتومايت آخر إلنذار االستغاثة باستعمال النداء االنتقائي الرقمي.
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21B.32   عند استالم إنذار استغاثة مرسل بالنداء االنتقائي الرقمي وموجه إىل حمطات اخلدمة املتنقلة البحرية، جيب
WRC)-(8.07توجيه اإلشعار باالستالم بالنداء االنتقائي الرقمي إىل مجيع احملطات

22.32 (SUP - WRC-07)  
عن  أو نةنداء استغاثة من حمطة سفي أو عند اإلشعار بواسطة املهاتفة الراديوية باستالم إنذار استغاثة 1) 15البند 23.32

 :7.32و 6.32 ، مع مراعاة الرقمنيحمطة أرضية على سفينة، ينبغي أن يكون اإلشعار على النحو التايل
 ؛”MAYDAY“إشارة االستغاثة  -
أي تعرف هوية آخر  أو (MMSI)هوية اخلدمة املتنقلة البحرية  أو االسم ويعقبه الرمز الدليلي للنداء -

 للمحطة اليت ترسل رسالة االستغاثة،
 ؛”THIS IS“الكلمتان  -
 أي تعرف هوية آخر للمحطة اليت تشعر باالستالم؛ أو االسم والرمز الدليلي للنداء -
 ؛”RECEIVED“كلمة  -
MAYDAY”.(WRC-12)“إشارة االستغاثة  -     

عند اإلشعار بواسطة اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة، باستالم إنذار استغاثة من حمطة سفينة،  2)  24.32
 ينبغي أن يكون اإلشعار على النحو التايل:

 ؛”MAYDAY“إشارة االستغاثة  -
 أي تعرف هوية آخر للمحطة اليت ترسل إنذار االستغاثة؛ أو الرمز الدليلي للنداء -
 ؛”DE“ احلرفان  -
 أي تعرف هوية آخر للمحطة اليت تشعر باستالم إنذار االستغاثة؛ أو الرمز الدليلي للنداء -
 ؛”RRR“اإلشارة  -
 MAYDAY”.(WRC-07)“إشارة االستغاثة  -

25.32 (SUP - WRC-07)  

C2 - حمطة أرضية ساحلية  أو حمطة ساحلية يف االستالم واإلشعار باالستالم 
      (WRC-07)اإلنقاذ أو مركز تنسيق لعمليات

نداءات  وأ جيب على احملطات الساحلية واحملطات األرضية الساحلية املعنية اليت تستلم إنذارات استغاثة 17البند  26.32
استغاثة أن تتأكد من أن هذه اإلنذارات ُتسري بأسرع ما ميكن إىل مركز تنسيق عمليات اإلنقاذ. وإضافة إىل ذلك، جيب على أي 

رع ما ميكن، نداء استغاثة أن يشعر باستالمه بأس أو مركز تنسيق عمليات اإلنقاذ الذي يتسلم إنذار استغاثة أو ة الساحليةمن احملط
غاثة حمطة أرضية ساحلية مالئمة. كما جيب إرسال نداء االست أو حالة مركز تنسيق عمليات اإلنقاذ عرب حمطة ساحلية يف ويتم ذلك
) عندما تستدعي طريقة االستقبال إنذاراً 15.32و 14.32املرحل من الساحل إىل السفينة (راجع الرقمني إنذار االستغاثة  أو املرحل

 (WRC-07)عندما تدل ظروف واقعة االستغاثة على ضرورة مساعدة إضافية. أو يذاع إىل السفن
ة أن ترسل لإلشعار باستالم إنذار استغاثجيب على احملطة الساحلية اليت تستخدم النداء االنتقائي الرقمي  18البند  27.32

اإلشعار على تردد نداء االستغاثة الذي استقبل عليه إنذار االستغاثة، وأن توجهه إىل مجيع السفن. وجيب أن يتضمن اإلشعار 
 (WRC-07)تعرف هوية السفينة اليت جيري اإلشعار باستالم إنذار استغاثتها.
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C3 - حمطة سفينة يف ماالستالم واإلشعار باالستال
      (WRC-07)حمطة أرضية على سفينة أو

نداء استغاثة،  وأ احملطات األرضية على السفن اليت تستلم إنذار استغاثة أو جيب على حمطات السفن 1) 19البند  28.32
      (WRC-07)الشخص املسؤول عن السفينة مبحتويات هذا اإلنذار بأسرع ما ميكن. أو أن تعلم الربان

ي حملطات أكثر، ينبغ أو يف املناطق اليت ميكن فيها إقامة اتصاالت موثوقة مع حمطة ساحلية واحدة 2)  29.32
 نداء استغاثة من سفينة أخرى أن تؤجل إشعارها باستالمه لفرتة قصرية، حىت تتمكن حمطة أو السفن اليت تستلم إنذار استغاثة

    (WRC-07)ساحلية أوالً من أن ترسل إشعارها باالستالم.

29A.32  (3  تستلم نداء استغاثة باملهاتفة الراديوية على الرتدد  اليتجيب على حمطات السفنMHz (القناة  156,8
16 VHFدقائق، أن ُتشعر السفينة  5غضون  يف من سفينة أخرى أو تتلقى إشعاراً باستالم هذا النداء من حمطة ساحلية ال ) واليت

لية أرضية خمتصة (انظر حمطة ساح أو ء وأن تستخدم مجيع األساليب لرتحيل نداء االستغاثة إىل حمطة ساحليةاملستغيثة باستالم الندا
 19F.32.((WRC-07) إىل 16.32أيضاً األرقام من 

ة، مناطق يتعذر فيها إجراء اتصاالت موثوقة مع حمطة ساحلي يف جيب على حمطات السفن اليت تعمل 1) 20البند  30.32
ذا كانت جوارها أن تقوم بأسرع ما ميكن، إ يف نداء استغاثة من حمطة سفينة موجودة، دون أي شك، أو  تستلم إنذار استغاثةواليت

عرب حمطة  وأ جمهزة بالتجهيزات املناسبة، بإشعار السفينة املستغيثة باالستالم مث ختطر مركز تنسيق عمليات اإلنقاذ عرب حمطة ساحلية
 19H.32.((WRC-07)إىل  16.32أيضاً األرقام من أرضية ساحلية (انظر 

ستلم االستجابة، جيب على حمطة السفينة اليت ت يف مضللة أو إال أنه جتنبًا إلرساالت غري ضرورية 2)  31.32
يها أن تراعي علواليت قد تكون على مسافة كبرية من الواقعة، أال تشعر باستالمه، بل  (HF)إنذار استغاثة على املوجات الديكامرتية 

دقائق وذلك  5، وعليها ترحيل إنذار االستغاثة إذا مل تشعر حمطة ساحلية باستالمه خالل فرتة 38.32إىل  36.32أحكام األرقام من 
 19H.32.((WRC-07)إىل  16.32حمطة أرضية ساحلية مناسبة (راجع أيضاً األرقام من  أو فقط إىل حمطة ساحلية

 30.32 الرقم أو 29.32ي حملطة سفينة تشعر باستالم إنذار استغاثة بالنداء االنتقائي الرقمي وفقاً للرقم ينبغ 21البند  32.32
    (WRC-07)أن تقوم مبا يلي:

 أن تشعر أوالً باستالم إنذار االستغاثة بواسطة املهاتفة الراديوية على الرتدد احملجوز حلركة االستغاثة والسالمة أ )  33.32
      (WRC-07)ق املستخدم لإلنذار مع مراعاة أي تعليمات قد تصدر عن حمطة ساحلية مستجيبة؛النطا يف

ان ك  أن تشعر باستالم إنذار االستغاثة عن طريق اإلجابة بنداء انتقائي رقمي على الرتدد املناسب، إذا ب) 34.32
غري ناجح  (VHF)املرتية  أو (MF)ية إرسال اإلشعار باستالم إنذار االستغاثة املستقبل على املوجات اهلكتومرت 

 باملهاتفة الراديوية.
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34A.32  21البندAق عمليات مركز تنسي أو ومع ذلك، إذا مل تتلق حمطة السفينة التعليمات ذات الصلة من حمطة ساحلية
 لتالية:احلاالت ا يف جيوز هلا أن ترسل إشعاراً باستالم مستخدمة النداء االنتقائي الرقمي إال ال إنقاذ،

 مالحظة عدم إرسال أي إشعار باالستالم بالنداء االنتقائي الرقمي من حمطة ساحلية؛ أ ) 
باإلبراق ضيق النطاق بالطباعة املباشرة  أو مالحظة عدم وجود أي اتصال آخر باملهاتفة الراديوية ب)

 موجه إليها؛ أو حالة استغاثة يف صادر عن سفينة
 ر إنذار االستغاثة بالنداء االنتقائي الرقمي (راجعاوتكر دقائق على األقل  5انقضاء  ج)

     1.21A.32.((WRC-07) الرقم

احل إىل نداء استغاثة مرحًال من الس أو يتعني على حمطة السفينة اليت تستلم إنذار استغاثة مرحالً  22البند  35.32
 (WRC-07)وأن تقدم املساعدة املطلوبة واملناسبة. ) أن تنشئ االتصال وفقاً للطريقة املبينة14.32السفينة (انظر الرقم 

36.32 D - االستعدادات ملعاجلة حركة االستغاثة 
 نداء استغاثة، جيب عليها أن أو عندما تستلم حمطات السفن واحملطات الساحلية إنذار استغاثة 23البند  37.32

السالمة ص حبركة االستغاثة والسالمة واملصاحب لرتدد نداء االستغاثة و تواصل املراقبة باالستماع على تردد املهاتفة الراديوية اخلا
    (WRC-07)الذي استلم عليه إنذار االستغاثة.

جيب على احملطات الساحلية وحمطات السفن املزودة بتجهيزات الطباعة املباشرة ضيقة النطاق أن  24البند  38.32
باشرة املباشرة ضيقة النطاق املصاحب إلنذار االستغاثة، إذا كان يشري إىل أن الطباعة امل تواصل املراقبة باالستماع على تردد الطباعة

ضيقة النطاق جيب أن ُتستخدم التصاالت االستغاثة الالحقة. وينبغي هلا أن تبدأ مداومة املراقبة على تردد املهاتفة الراديوية 
 (WRC-07)ياً.املصاحب لرتدد إنذار االستغاثة، إذا كان ذلك ممكناً عمل

 حركة االستغاثة  -  IIIالقسم 

39.32 A - اعتبارات عامة، واتصاالت التنسيق للبحث واإلنقاذ 

حالة استغاثة  يف تشمل حركة االستغاثة مجيع الرسائل املتعلقة بالنجدة الفورية الالزمة لسفينة 25البند  40.32
 املوقع. وتكون حركة االستغاثة بقدر اإلمكان على الرتددات املذكورة يف ذلك اتصاالت البحث واإلنقاذ واالتصاالت يف مبا
 .31 املادة يف

41.32 (SUP - WRC-07)  

عند إنشاء اتصاالت حركة االستغاثة باملهاتفة الراديوية، جيب أن تكون النداءات مسبوقة بإشارة  26البند  42.32
 .MAYDAYاالستغاثة 

ذات الصلة ألغراض حركة  ITU-Rتقنيات تصحيح األخطاء وفقًا للتوصيات يتعني استخدام  1) 27البند  43.32
االستغاثة بواسطة اإلبراق بطباعة مباشرة. كما يتعني أن يسبق كل الرسائل على أقل تقدير رجوع واحد للعربة، وإشارة واحدة لتغيري 

 .MAYDAYالسطر، وإشارة واحدة للقلب إىل حروف وإشارة االستغاثة 
قوم السفينة املستغيثة عادة بإنشاء اتصاالت االستغاثة املسرية باإلبراق بطباعة مباشرة وينبغي أن ت 2)  44.32

(الطلب األوتومايت  ARQتكون هذه االتصاالت باألسلوب اإلذاعي (تصحيح أمامي لألخطاء). وميكن الحقاً استخدام األسلوب 
 للتكرار) عندما يكون ذلك مفيداً.
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على مركز تنسيق عمليات اإلنقاذ املسؤول عن إدارة عمليات البحث واإلنقاذ أن ينسق أيضاً  جيب 1) 28البند  45.32
(WRC-07)أن يعني حمطة أخرى للقيام بذلك. أو حركة االستغاثة املتعلقة بالواقعة     

ات للوحدة اليت تنسق عملي أو ميكن ملركز تنسيق عمليات اإلنقاذ الذي ينسق حركة االستغاثة، 2)  46.32
للمحطة الساحلية املعنية أن تفرض الصمت على احملطات اليت تتداخل مع تلك احلركة. وجيب أن توجه هذه  أو ،9البحث واإلنقاذ

 احلالتني يستخدم التايل: ويف إىل حمطة واحدة فقط، وفقاً للظروف. أو التعليمات "إىل مجيع احملطات"
؛"silence, m’aider"تنطق كالتعبري الفرنسي  SEELONCE MAYDAYيف املهاتفة الراديوية: اإلشارة  أ )  47.32
 يف اإلبراق الضيق النطاق بطباعة مباشرة الذي يستخدم عادة أسلوب التصحيح األمامي لألخطاء: ب) 48.32

ميكن استخدامه عندما  (ARQ). غري أن أسلوب الطلب األوتومايت للتكرار SILENCE MAYDAYاإلشارة 
 يكون ذلك مفيداً.

تكن يها وملتشرتك ف ال حيظر على مجيع احملطات اليت تكون على علم بوجود حركة استغاثة، وإن كانت 29البند  49.32
ا ا  يف ذا حالة استغاثة، أن تبث على الرتددات اليت جتري عليها حركة االستغاثة، إىل أن تستلم هذه احملطات رسالة تشري إىل أ

 ).51.32ظر الرقم تستطيع استئناف عملها العادي (ان

تغاثة، أداء خدمتها العادية مع متابعة حركة اس يف اخلدمة املتنقلة، تستطيع االستمرار يف جيوز حملطة 30البند  50.32
اضطراب  يف وعدم التسبب 49.32العمل عندما تستقيم حركة االستغاثة، شريطة االمتثال ألحكام الرقم  يف أن تستمر

 االستغاثة. حركة

عندما تتوقف حركة االستغاثة على ترددات استخدمت حلركة االستغاثة، جيب على احملطة اليت تدير عملية  31د البن 51.32
      (WRC-07)البحث واإلنقاذ أن تبادر إىل إرسال رسالة على هذه الرتددات تشري إىل أن حركة االستغاثة قد انتهت.

، مع مراعاة مما يلي 51.32الرقم  يف تتألف الرسالة املشار إليهايف املهاتفة الراديوية، ينبغي أن  1) 32البند  52.32
 :7.32و 6.32 الرقمني

 ؛”MAYDAY“إشارة االستغاثة  -
ALL“الكلمتان  - STATIONS”  ثالث مرات؛ما (مجيع احملطات) وينطق 
 ؛”THIS IS“الكلمتان  -
 اسم احملطة املرسلة لتلك الرسالة وينطق به ثالث مرات؛  -
 أي تعرف هوية آخر للمحطة اليت ترسل الرسالة؛ أو الدليلي للنداء الرمز -
 موعد إيداع الرسالة؛ -
(إذا كان اإلنذار األول قد أُرسل بالنداء االنتقائي الرقمي) واسم  (MMSI)هوية اخلدمة املتنقلة البحرية  -

 حالة استغاثة والرمز الدليلي لندائها؛ يف احملطة املتنقلة اليت كانت
وتلفظان كما تلفظ الكلمتان باللغة الفرنسية  ”SEELONCE FEENEE“لمتان الك -

“silence fini”.(WRC-12)     

                                                      
.(CSS) منسق البحث على السطح أو (OSC)املوقع  يف لقائديعين ذلك ا (1979)البحر  يف وفقاً لالتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ 1.46.32  9
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 مما يلي: 51.32الرقم  يف يف اإلبراق بطباعة مباشرة تتكون الرسالة املشار إليها 2)  53.32
 ؛”MAYDAY“إشارة االستغاثة  -
 ؛”CQ“احلرفان   -
 ؛”DE“احلرفان  -
 أي تعرف هوية آخر للمحطة اليت تبث الرسالة؛ أو يلي للنداءالرمز الدل -
 ساعة إيداع الرسالة؛ -
 حالة استغاثة والرمز الدليلي لندائها؛ يف اسم احملطة املتنقلة اليت كانت -
 .”SILENCE FINI“الكلمتان  -

53A.32 إلغاء إنذار استغاثة أُرسل عن غري قصد(WRC-07)      

53B.32  32البندA(1 إنذار استغاثة عن غري قصد أن تلغي اإلرسال. ب على احملطة اليت ترسل نداء استغاثة أوجي(WRC-07) 

53C.32 (2  ،إذا أُرسل إنذار بالنداء االنتقائي الرقمي عن غري قصد جيب إلغاؤه بواسطة النداء االنتقائي الرقمي
ITU-Rيكون اإللغاء وفقاً ألحدث صيغة للتوصية وينبغي أن  .إذا مسحت جتهيزات النداء االنتقائي الرقمي بذلك M.493 وجيب .

 53E.32.(WRC-07)مجيع األحوال اإللغاءات باستخدام املهاتفة الراديوية وفقاً للرقم  يف أن ترسل

53D.32  (3 جيب إلغاء نداء االستغاثة املرسل عن غري قصد باستخدام املهاتفة الراديوية وفقًا لإلجراء الوارد 
 53E.32.(WRC-07) الرقم يف

53E.32  (4 جيب إلغاء إرساالت االستغاثة الصادرة عن غري قصد، شفوياً على تردد االستغاثة والسالمة احملجوز 
 :7.32و 6.32، مع مراعاة الرقمني نفس النطاق الذي مت إرسال إنذار االستغاثة فيه باستخدام اإلجراء التايل يف

ALL''الكلمتان  - STATIONS''  ثالث مرات؛ما (مجيع احملطات) وينطق 
 ؛”THIS IS“الكلمتان  -
 اسم السفينة، وينطق به ثالث مرات؛ -
 أي تعرف هوية آخر؛ أو الرمز الدليلي للنداء -
 (إذا كان اإلنذار األول قد أُرسل بالنداء االنتقائي الرقمي)؛ (MMSI)هوية اخلدمة املتنقلة البحرية  -
(رجاًء إلغاء إنذار االستغاثة)،  ”PLEASE CANCEL MY DISTRESS ALERT OF“الكلمات  -

 .(UTC)ساعة صدوره بالتوقيت العاملي املنسق تليها 

ينبغي رصد نفس النطاق الذي أرسل عليه إنذار االستغاثة عن غري قصد واالستجابة عند االقتضاء إىل أي اتصاالت  
    (WRC-12)بشأن إرسال إنذار االستغاثة.
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54.32 B - املوقع االتصاالت يف 

لة املوقع هي االتصاالت اليت يتم تبادهلا بني الوحدة املتنقلة املستغيثة والوحدات املتنق يف االتصاالت 1) 33البند  55.32
 .10اليت تقدم هلا املساعدة، وكذلك بني الوحدات املتنقلة والوحدة اليت تنسق عمليات البحث واإلنقاذ

. جيب أن 9املوقع على مسؤولية الوحدة اليت تنسق عمليات البحث واإلنقاذ يف ارة االتصاالتتقع إد 2)  56.32
ملتعلقة حبادث املوقع من أن حتصل على املعلومات املفيدة ا يف جترى االتصاالت باإلرسال املفرد كي تتمكن مجيع احملطات املتنقلة

 ن يكون بأسلوب التصحيح األمامي لألخطاء.االستغاثة. وعند استخدام اإلبراق بطباعة مباشرة، جيب أ
MHzاملوقع باملهاتفة الراديوية مها  يف الرتددان املفضالن لالتصاالت 1) 34البند  57.32 1 kHzو 56,8 2 . وميكن 182

kHzأيضاً استخدام الرتدد  2 مباشرة  ةاملوقع من سفينة إىل سفينة عند استخدام اإلبراق ضيق النطاق بطباع يف لالتصاالت 174,5
 بأسلوب التصحيح األمامي لألخطاء.

MHzعلى الرتددين  عالوةً  2)  58.32 kHzو 156,8 2 kHz، ميكن استخدام الرتددات 182 3 023 
kHzو 4 kHzو 125 5  املوقع من السفن إىل الطائرات. يف لالتصاالت MHz 156,3و MHz 123,1و 680

املوقع وتعيينها على مسؤولية الوحدة اليت تنسق عمليات البحث  يف يقع اختيار ترددات االتصاالت 35البند  59.32
 املشرتكة املوقع على هذا النحو، تقوم مجيع الوحدات املتنقلة يف احلالة الطبيعية ومبجرد تعيني تردد االتصاالت ويف .9واإلنقاذ

 عدية.باستعمال طابعة ب أو ل السمعيةعمليات املوقع مبداومة املراقبة املستمرة على الرتدد املختار عن طريق الوسائ يف

60.32 C - والتوجيه املوقع حتديد إشارات 

 إشارات حتديد املوقع هي إرساالت راديوية معدة لتسهيل االستدالل على وحدة متنقلة تستغيث 1) 36البند  61.32
تنقلة شارات اليت ترسلها الوحدة امللتحديد مواقع الناجني. وهذه اإلشارات تشمل اإلشارات اليت ترسلها وحدات البحث واإل أو

لساتلي ملواقع تنغمر، واملنارات الراديوية للتحديد ا ال املستغيثة، ومركبة اإلنقاذ، واملنارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ واليت
 الطوارئ، واملرسالت املستجيبة الرادارية للبحث واإلنقاذ ملساعدة وحدات البحث.

اإلنقاذ،  مركبات أو توجيه هي إشارات االستدالل اليت ترسلها وحدات متنقلة تستغيثإشارات ال 2)  62.32
 بغية تزويد وحدات البحث بإشارة ميكن استخدامها لتحديد موقع احملطات املرسلة.

 نطاقات الرتدد التالية: يف ميكن إرسال إشارات حتديد املوقع 3)  63.32
 MHz 137-117,975؛ 
 MHz 174-156؛ 
 MHz 406,1-406؛ 
 MHz 9 500-9 200.(WRC-07) 

64.32 (SUP - WRC-07)  

 
                                                      

منسق  أو (OSC)املوقع  يف يعين ذلك القائد (1979)البحر  يف وفقًا لالتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ 1.59.32و 1.56.32و 1.55.32  10
.(CSS)البحث على السطح 
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 33ة املـاد

 اإلجراءات التشغيلية التصاالت الطوارئ والسالمة 
 (GMDSS)البحر  في في إطار النظام العالمي لالستغاثة والسالمة

 اعتبارات عامة  -  Iالقسم 

 (WRC-07)تشمل اتصاالت الطوارئ والسالمة: 1) 1البند  1.33

 حتذيرات املالحة واألرصاد اجلوية واملعلومات العاجلة؛ أ )  2.33

 اتصاالت من سفينة إىل سفينة ختص سالمة املالحة؛ ب) 3.33

 اتصاالت متعلقة بتحركات السفن؛ ج) 4.33

 اتصاالت الدعم لعمليات البحث واإلنقاذ؛ د ) 5.33

 رسائل الطوارئ والسالمة األخرى؛ ) ه 6.33

ا، ورسائل الرصد اجلوي املعدة خلدمة رمسية و ) 7.33  اتصاالت متعلقة باملالحة وحتركات السفن واحتياجا
 لألرصاد اجلوية.

7A.33  (2 تتمتع اتصاالت الطوارئ باألولوية على مجيع االتصاالت األخرى باستثناء اتصاالت 
      (WRC-07)االستغاثة.

7B.33  (3 ولوية على مجيع االتصاالت األخرى باستثناء اتصاالت تتمتع اتصاالت السالمة باأل
      (WRC-07)والطوارئ. االستغاثة

 اتصاالت الطوارئ  -  IIالقسم 

7C.33  1البندA:تنطبق املصطلحات التالية 

النطاقات املستعملة لالتصاالت  يف 1إعالن الطوارئ هو نداء انتقائي رقمي باستخدام نسق نداء طوارئ أ ) 
 هذه احلالة جيرى ترحيله بواسطة حمطات فضائية. ويف نسق رسالة طوارئ، أو ية لألرضالراديو 

 النصي األويل. أو نداء الطوارئ هو اإلجراء الصويت ب)

     (WRC-07)النصي الالحق. أو رسالة الطوارئ هي اإلجراء الصويت ج)

                                                      
1  1.7C.33 07     طوارئ مع توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة.ينبغي أن يتوافق نسق نداءات الطوارئ ورسائل ال)-(WRC
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وعاً ن يرسل باستعمال النداء االنتقائي الرقمي، متبنظام لألرض من إعال يف تتألف اتصاالت الطوارئ1) 2البند  8.33
سال بيانات. وجيب بإر  أو باإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة أو بنداء طوارئ ورسالة طوارئ ترسل باستعمال املهاتفة الراديوية

من  Iقسم ال يف السالمة املعينةأكثر من ترددات نداءات االستغاثة و  أو نظام لألرض على تردد واحد يف الطوارئاإلعالن عن رسالة 
ارئ. حالة عدم تيسره، إجراءات املهاتفة الراديوية وإشارة الطو  يف النداء االنتقائي الرقمي ونسق نداء الطوارئ أو، باستخدام 31 املادة

أحدث صيغة للتوصيتني  يف واحملتوى التقنيني املبينني النسقوينبغي لإلعالنات اليت تستخدم النداء االنتقائي الرقمي أن تستعمل 
ITU-R M.493 وITU-R M.541 وال يلزم القيام بإعالن منفصل إذا كانت رسالة الطوارئ سرتسل عرب اخلدمة املتنقلة البحرية .

      (WRC-07)الساتلية.

8A.33  (2  هزة الستعمال إجراءات النداء االنتقائي الرقمي أن تعلن عن نداء طوار  السفنجيوز حملطات  ئغري ا
احلسبان أن  يف ) آخذة16(القناة  MHz 156,8إرسال إشارة الطوارئ باملهاتفة الراديوية على الرتدد من خالل رسالة طوارئ  أو

 (WRC-07)اإلعالن. تتلقى ال قد (VHF)احملطات األخرى خارج مدى املوجات املرتية 

8B.33  (3 حمطة معينة. إىل أو وارئ إما إىل مجيع احملطاتاخلدمة املتنقلة البحرية توجيه اتصاالت الط يف جيوز 
لرسالة الالحقة، استعماله إلرسال االواجب إىل الرتدد إعالن الطوارئ أن يشري جيب وعند استعمال تقنيات النداء االنتقائي الرقمي، 

 (WRC-07)إذا كانت الرسالة موجهة إىل مجيع احملطات. "All Ships"وأن يستعمل النسق 

8C.33  (4 ن موجودةإىل سف أو جيوز أيضاً توجيه إعالنات الطوارئ الصادرة عن حمطة ساحلية إىل جمموعة سفن 
 (WRC-07)منطقة جغرافية حمددة. يف

أكثر من ترددات حركة االستغاثة  أو جيب إرسال نداء الطوارئ ورسالة الطوارئ على تردد واحد 1)3البند  9.33
 (WRC-07).31من املادة  I القسم يف والسالمة املعينة

9A.33  (2 اخلدمة املتنقلة البحرية إرسال رسالة الطوارئ على تردد عمل: جيب مع ذلك يف 

 أونداء طيب؛  أو يف حالة رسالة طويلة أ ) 

 يف مناطق ازدحام احلركة عند تكرار الرسالة. ب)

    (WRC-07)نداء الطوارئ إشارة إىل ذلك. الطوارئ أوإعالن  يف وتدرج

9B.33  (3  تنقلة اخلدمة امل يف نداء طوارئ منفصل قبل إرسال رسالة الطوارئ طوارئ أوال حاجة للقيام بإعالن
جل إرسال من أإن كانت متاحة،  ،على الشبكةألولوية النفاذ املالئمة األنساق ينبغي استعمال ومع ذلك البحرية الساتلية. 

     (WRC-07)الرسالة.

موعة   ، ويفPAN PANتتكون إشارة الطوارئ من الكلمتني  4د البن 10.33 املهاتفة الراديوية تنطق كل كلمة من ا
 .”panne“كالكلمة الفرنسية 
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يشري نسق نداء الطوارئ وإشارة الطوارئ إىل أن احملطة املنادية لديها رسالة عاجلة جدًا إلرساهلا  1)5البند  11.33
 (WRC-07)شخص. أو بشأن سالمة وحدة متنقلة

11A.33  (2  ميكن إرسال إشارة طوارئ قبل االتصاالت اخلاصة باملشورة الطبية. وجيوز للمحطات املتنقلة اليت
خلدمات قائمة احملطات الساحلية وحمطات ا يف حتتاج إىل مشورة طبية احلصول عليها عرب أي حمطة من احملطات الربية الواردة

    (WRC-07)اخلاصة.

11B.33  (3  ال حتتاج اتصاالت الطوارئ املستخدمة لدعم عمليات البحث واإلنقاذ إىل أن تكون مسبوقة بإشارة
    (WRC-07)الطوارئ.

 :7.32و 6.32 ، مع مراعاة الرقمنينداء الطوارئ مما يلييتألف  1)6البند  12.33
ا ثالث مرات؛ ”PAN PAN“إشارة الطوارئ  -  وينطق 
 وينطق به ثالث مرات؛ (مجيع احملطات)، "ALL STATIONS" أو لوبةاحملطة املطاسم  -
 ؛”THIS IS“الكلمتان  -
 اسم احملطة املرِسلة لرسالة الطوارئ، وينطق به ثالث مرات؛ -
 ؛آخر هويةتعرف أي  أو الرمز الدليلي للنداء -
 نداء االنتقائي الرقمي)،(إذا كان اإلعالن األويل قد أرسل بال (MMSI)هوية اخلدمة املتنقلة البحرية  -

 اة عمل.احلالة اليت تستدعي استعمال قن يف تفاصيل القناة الواجب استعماهلا من أجل الرسالة أو وتتبع ذلك رسالة الطوارئ

 :7.32و 6.32، مع مراعاة الرقمني ويف املهاتفة الراديوية، يتألف نداء الطوارئ ورسالة الطوارئ، على تردد العمل املختار، مما يلي
ا ثالث مرات؛”PAN PAN“إشارة الطوارئ  -  ، وينطق 
 وينطق به ثالث مرات؛(مجيع احملطات)،  "ALL STATIONS"اسم احملطة املطلوبة  -
؛”THIS IS“الكلمتان  -
 اسم احملطة املرِسلة لرسالة الطوارئ، وينطق به ثالث مرات؛ -
 ؛آخرهوية تعرف أي  أو الرمز الدليلي للنداء -
 قد أرسل بالنداء االنتقائي الرقمي)؛ (إذا كان اإلعالن األويل (MMSI)املتنقلة البحرية خلدمة اهوية  -
    (WRC-12)نص رسالة الطوارئ. -

اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة أن تكون رسالة الطوارئ مسبوقة بإشارة الطوارئ (انظر  جيب يف 2)  13.33
 رسلة.) وبتعرف هوية احملطة امل10.33الرقم 

 الشخص املسؤول عن السفينة بأمرإشارة الطوارئ إال  أو ال ميكن أن يرسل نسق نداء الطوارئ1)7البند 14.33
     (WRC-07)احملطة األرضية املتنقلة. أو أي مركبة أخرى حتمل احملطة املتنقلة أو الطائرة أو
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حمطة أرضية ساحلية مبوافقة  له حمطة برية أوإشارة الطوارئ أن ترس ميكن لنسق نداء الطوارئ أو 2)  15.33
 املسؤولة. السلطة

15A.33 7البندA(1  موجهًا إىل مجيع احملطاتطوارئ نداء  أو إعالن طوارئاليت تتلقى حمطات السفن جيب على، 
 (WRC-07).ترسل إشعاراً باالستالم أال

15B.33  (2  القناة  أو دبرتصد الرتد ،رسالة طوارئلطوارئ  نداء اليت تتلقى إعالن طوارئ، أوتقوم حمطات السفن
صد، ينبغي، إن الرت من املشار إليها للرسالة ملدة مخس دقائق على األقل. فإذا مل تصل أي رسالة طوارئ بعد مرور فرتة مخس دقائق 

(WRC-07)أمكن، إبالغ حمطة ساحلية عن الرسالة املفقودة. وميكن بعد ذلك مواصلة العمل املعتاد.      

15C.33  (3  ملستعملة تلك اغري ترددات  تقيم اتصاالت علىجيوز للمحطات الساحلية وحملطات السفن اليت
 الرسالة الالحقة هلا أن تواصل عملها املعتاد دون انقطاع، شريطة أال تكون رسالة الطوارئ موجهة إليها أو إلرسال إشارة الطوارئ

    (WRC-07)موجهة إىل مجيع احملطات. أو

من الضروري نداء ورسالة طوارئ إىل أكثر من حمطة واحدة ومل يعد  أو عندما يتم إرسال إعالن طوارئ 8البند  16.33
 ، يرسل إلغاء الطوارئ من احملطة املسؤولة عن إرساله.اختاذ أي إجراءات

 :7.32و 6.32، مع مراعاة الرقمني إلغاء الطوارئ مما يليوينبغي أن يتألف 

ا ثالث مرات؛”PAN PAN“ارئ إشارة الطو  -  ، وينطق 

ا ثالث مرات؛)مجيع احملطات( ''ALL STATIONS''الكلمة  -  ، وينطق 

 ؛”THIS IS“الكلمتان  -

 ينطق به ثالث مرات؛و اسم احملطة اليت ترسل رسالة الطوارئ،  -

 ؛أي تعرف هوية آخر الرمز الدليلي للنداء أو -

 الرقمي)؛ (إذا كان اإلعالن األويل قد أرسل بواسطة النداء االنتقائي (MMSI)هوية اخلدمة املتنقلة البحرية  -

تليها (رجاًء إلغاء رسالة الطوارئ)  ”PLEASE CANCEL URGENCY MESSAGE OF“ الكلمات -
 (WRC-12).(UTC)ساعة صدورها بالتوقيت العاملي املنسق 

ذات الصلة ألغراض رسائل الطوارئ  ITU-Rللتوصيات تستخدم تقنيات تصحيح األخطاء وفقًا  1) 9البند  17.33
باإلبراق بطباعة مباشرة. وتكون كل الرسائل مسبوقة على األقل برجوع واحد للعربة، وبإشارة واحدة لتغيري السطر، وبإشارة واحدة 

 .PAN PANللقلب إىل احلروف، وبإشارة الطوارئ 

أمامي  األسلوب اإلذاعي (تصحيح اق الطباعة املباشرة يفتنشأ عادة اتصاالت الطوارئ املسرية بإبر  2)  18.33
 بعد ذلك عندما يكون مفيداً. (ARQ)لألخطاء). وميكن استخدام أسلوب الطلب األوتومايت للتكرار 
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 وسائل النقل الطبي  -  IIIالقسم 

ربوتوكوالت اإلضافية تشمل أي وال 1949اتفاقيات جنيف لعام  إن عبارة "وسائل النقل الطيب" املعرفة يف 10البند  19.33
مؤقت، تكون خمصصة حصراً للنقل الطيب، وتتحكم فيها السلطة  مدين، دائم أو جوي، عسكري أو حبري أو وسيلة نقل بري أو
الطائرات  ملراكب أوا نزاع مسلح، عندما تقوم هذه السفن أو لدول حمايدة ولدول أخرى ليست أطرافاً يف نزاع، أو املختصة لطرف يف

 نجدة اجلرحى واملرضى والغرقى.ب

من هذه املادة لغرض اإلعالن عن وسائل النقل الطيب  IIالقسم  يف يستخدم اإلجراء املنصوص عليه 1) 11البند  20.33
اليت تتمتع باحلماية مبوجب االتفاقيات املذكورة أعاله ولتعرف هوية هذه الوسائل. وجيب أن يكون نداء الطوارئ متبوعًا بإضافة 

 اليت تنطق كما MAY-DEE-CALاإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة، وبإضافة الكلمة  يف MEDICALلمة الوحيدة الك
     (WRC-07)املهاتفة الراديوية. يف ”médical“الفرنسية  يف

20A.33  (2  لدى استعمال تقنيات النداء االنتقائي الرقمي يوجه إعالن الطوارئ على ترددات االستغاثة
 وإىل منطقة جغرافية حمددة على املوجات (VHF)مة للنداء االنتقائي الرقمي إىل مجيع احملطات على الرتددات املرتية والسال

ITU-R" وفقًا آلخر صيغة من التوصيتني Medical transportمع بيان " (HF)والديكامرتية  (MF)اهلكتومرتية  M.493 
ITU-Rو M.541.(WRC-07)     

20B.33  (3 أكثر من ترددات حركة االستغاثة والسالمة احملددة أو عمليات النقل الطيب أن تستعمل واحداً جيوز ل 
لغرض اإلفصاح عن اهلوية وإقامة االتصاالت. وجيب، حاملا يكون ممكنًا عملياً، حتويل االتصاالت إىل  31من املادة  Iالقسم  يف

     (WRC-07)تردد عمل مالئم.

أن الرسالة اليت تلي اإلشارة تتعلق بوسيلة  20A.33و 20.33الرقمني  يف دام اإلشارات املوصوفةيبني استخ 12البند  21.33
 (WRC-07). وجيب أن حتتوي الرسالة على البيانات التالية:مشمولة باحلمايةنقل طيب 

ا لتعرف هوية وسيلة النقل الطيب الرمز الدليلي للنداء أو أ )  22.33  ؛أي وسيلة أخرى معرتف 

 موقع وسيلة النقل الطيب؛ ب) 23.33

 عدد وسائل النقل الطيب وطرازها؛ ج) 24.33

 خط السري املرسوم هلا؛ د ) 25.33

 املدة املقدرة لالنتقال، ومواعيد املغادرة والوصول، حسب احلال؛ ه ) 26.33

غات يها مداومة املراقبة، واللأي معلومة أخرى مثل ارتفاع الطريان، والرتددات الراديوية اليت جتري عل و ) 27.33
 املستخدمة، وأساليب أنظمة الرادار الثانوي املستعمل للمراقبة وشفرات هذه األنظمة.
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28.33 (SUP - WRC-07)  

29.33 (SUP - WRC-07)  

مر أإن استخدام االتصاالت الراديوية لإلعالن عن وسائل النقل الطيب املستعملة وتعريف هويتها هو  13البند  30.33
حالة استخدام  يف ،31و 30اختياري، ومع ذلك، تطبق أحكام هذه اللوائح وخاصة أحكام هذا القسم واملادتني 

 االتصاالت. هذه

 اتصاالت السالمة  -  IVالقسم 

30A.33  تنطبق املصطلحات التالية: 14البند 

ت النطاقات املستعملة لالتصاال يف إعالن السالمة هو نداء انتقائي رقمي باستخدام نسق نداء للسالمة أ ) 
 حمطات فضائية؛جيرى ترحيله بواسطة احلالة  هذه ويف نسق رسالة سالمة، أو الراديوية لألرض

 النصي األويل؛ أو نداء السالمة هو اإلجراء الصويت ب)

    (WRC-07)النصي الالحق. أو رسالة السالمة هي اإلجراء الصويت ج)

نظام لألرض من إعالن سالمة يرسل باستعمال النداء االنتقائي الرقمي،  يف تصاالت السالمةتتألف ا 1)15البند 31.33
بإرسال بيانات.  وأ اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة أو باستعمال املهاتفة الراديويةترسل ورسالة سالمة سالمة متبوعًا بنداء 

 31 من املادة I القسم يف االستغاثة والسالمة املعينة اتن ترددات نداءأكثر م أو وجيب اإلعالن عن رسالة السالمة على تردد واحد
 (WRC-07)إجراءات املهاتفة الراديوية وإشارة السالمة. أو باستخدام إما تقنيات النداء االنتقائي الرقمي ونسق نداء السالمة

31A.33  (2 مع عمال الستلاثة والسالمة احملددة االستغ اتترددات نداء يف ومع ذلك، جتنباً لالزدحام دون مربر
تقنيات النداء االنتقائي الرقمي:

 ،رسائل السالمة اليت ترسلها حمطات ساحلية وفقًا جلدول زمين حمدد مسبقاً تعلن ينبغي أّال  أ ) 
 بواسطة تقنيات النداء االنتقائي الرقمي؛

عين سوى ت ال ائل السالمة اليتينبغي أن تستعمل إجراءات املهاتفة الراديوية لإلعالن عن رس ب)
اورة مباشرة. يف املرّكبات اليت تبحر      (WRC-07)املنطقة ا

31B.33  (3  ًهزة الستعمال إجراءات النداء االنتقائي الرقمي أن  عالوة على ذلك، جيوز حملطات السفن غري ا
لرتدد هذه األحوال جيب أن يتم اإلعالن باستعمال ا ويف ية.السالمة باملهاتفة الراديو من خالل إرسال إشارة تعلن عن رسالة سالمة 

MHz  (VHF) املوجات املرتيةمدى خرى خارج األطات احلسبان أن احمل آخذة يف، (VHF))للموجات املرتية  16(القناة  156,8
 (WRC-07)تتلقى اإلعالن. ال قد

31C.33  (4 المة عمومًا إىل مجيع احملطات. ولكنها قد ترسلاخلدمة املتنقلة البحرية توجيه رسائل الس يف جيب، 
بعض احلاالت، إىل حمطة معينة. ولدى استعمال تقنيات النداء االنتقائي الرقمي جيب أن يشري إعالن السالمة إىل الرتدد الواجب  يف

(WRC-07)يع احملطات.إذا كانت الرسالة موجهة إىل مج "All Ships"استعماله إلرسال الرسالة الالحقة، وأن يستعمل النسق 
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نفس  اخلدمة املتنقلة البحرية إرسال رسالة السالمة، إن أمكن عملياً، على تردد عمل يف جيب يف 1) 16البند  32.33
. اية نداء السالمة نداء السالمة. ويشار إىل ذلك بشكل مناسب يف النطاق (النطاقات) املستعملة إلعالن السالمة أو

MHzوفر خيار عملي آخر جيوز إرسال رسالة السالمة باملهاتفة الراديوية على الرتدد عدم ت حالة ويف للموجات  16(القناة  156,8
 (WRC-07).(VHF))املرتية 

32A.33  (2 ل نداء سالمة منفصل قبل إرسا أو اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية إىل إعالن سالمة يف ال حاجة
ينبغي استعمال األنساق املالئمة ألولوية النفاذ على الشبكة، إن كانت متاحة، من أجل إرسال رسالة السالمة. ومع ذلك 

 (WRC-07)الرسالة.

 ية.الفرنس املهاتفة الراديوية، تنطق الكلمة كما يف . ويفSECURITEتتكون إشارة السالمة من الكلمة  17البند  33.33

األرصاد  وأ إشارة السالمة إىل أن لدى احملطة املنادية حتذيراً هاماً للمالحة أو يشري نسق نداء السالمة 1) 18البند  34.33
     (WRC-07)اجلوية ينبغي إرساله.

34A.33  (2  عاصريأجيب إرسال الرسائل الصادرة من حمطات السفن، واليت حتتوي على معلومات بشأن وجود، 
من  وأ اجلوار وإىل السلطات املختصة من خالل حمطة ساحلية، جودة يفاملو أقرب وقت ممكن، إىل احملطات املتنقلة األخرى  يف

بوقة . وجيب أن تكون هذه اإلرساالت مسخمتصة ساحليةأرضية حمطة  أو خالل مركز لتنسيق عمليات اإلنقاذ عرب حمطة ساحلية
    (WRC-07)نداء السالمة. بإعالن السالمة أو

34B.33  (3 ن حمطات السفن، واليت حتتوي على معلومات بشأن وجود جليد جيب إرسال الرسائل الصادرة م
ار وإىل اجلو  يف أقرب وقت ممكن، إىل السفن األخرى املوجودة يف أي خطر آخر يهدد املالحة البحرية، أو حطام خطر أو خطر

ية ساحلية حمطة أرض أو من خالل مركز لتنسيق عمليات اإلنقاذ عرب حمطة ساحلية أو السلطات املختصة من خالل حمطة ساحلية،
      (WRC-07)نداء السالمة. أو خمتصة. وجيب أن تكون هذه اإلرساالت مسبوقة بإعالن السالمة

 :7.32و 6.32 ، مع مراعاة الرقمنييتألف نداء السالمة الكامل مما يلي 1)19البند  35.33

ا ثالث مرات؛و ، ”SECURITE“إشارة السالمة  -  ينطق 

 ينطق به ثالث مرات؛و ، )مجيع احملطات( ”ALL STATIONS“ أو لوبةاسم احملطة املط -

 ؛”THIS IS“الكلمتان  -

 يُنطق به ثالث مرات؛و اسم احملطة اليت ترسل رسالة السالمة،  -

 ؛أي تعرف هوية آخر الرمز الدليلي للنداء أو -

 الرقمي)، اسطة النداء االنتقائي(إذا كان اإلعالن األويل قد أرسل بو  (MMSI)هوية اخلدمة املتنقلة البحرية  -

 مال قناة عمل.استعاليت تستدعي الة احل يف استعماهلا من أجل الرسالةالواجب تفاصيل القناة  أو ذلك رسالة السالمةوتتبع 
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 :7.32و 6.32لرقمني ا، مع مراعاة املهاتفة الراديوية أن يتألف نداء السالمة ورسالة السالمة، على تردد العمل املختار، مما يلي وينبغي يف
ا ثالث مرات؛و ، ”SECURITE“إشارة السالمة  -  ينطق 
 ينطق به ثالث مرات؛و ، )مجيع احملطات( ”ALL STATIONS“ أو اسم احملطة املطلوبة -
 ؛”THIS IS“الكلمتان  -
 ينطق به ثالث مرات؛و اسم احملطة اليت ترسل رسالة السالمة،  -
 ؛رف هوية آخرأي تع الرمز الدليلي للنداء أو -
 (إذا كان اإلنذار األويل قد أرسل بواسطة النداء االنتقائي الرقمي)؛ (MMSI)هوية اخلدمة املتنقلة البحرية  -
 (WRC-12).نص رسالة السالمة -

اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة أن تكون رسالة السالمة مسبوقة بإشارة السالمة (انظر  ويتعني يف 2)  36.33
 ) وبتعرف هوية احملطة املرسلة.33.33م الرق

ذات الصلة ألغراض رسائل السالمة  ITU-Rتستخدم تقنيات تصحيح األخطاء وفقًا للتوصيات  1) 20البند  37.33
باإلبراق بطباعة مباشرة. ويتعني أن تكون كل الرسائل مسبوقة على األقل برجوع واحد للعربة وبإشارة واحدة لتغيري السطر، وبإشارة 

 .SECURITEواحدة للقلب إىل احلروف، وبإشارة السالمة 

أمامي  األسلوب اإلذاعي (تصحيح تنشأ عادة اتصاالت السالمة املسّرية باإلبراق بطباعة مباشرة يف 2)  38.33
 بعد ذلك، عندما يكون مفيداً. (ARQ)لألخطاء) وميكن استخدام أسلوب الطلب األوتومايت للتكرار 

38A.33 20البندA(1  جيب على حمطات السفن اليت تتلقى إعالن سالمة باستعمال تقنيات النداء االنتقائي الرقمي ونسق
 (WRC-07)إىل مجيع احملطات، أال ترسل إشعاراً باالستالم.إعالن سالمة موجهاً  أو "مجيع السفن"،

38B.33  (2 القناة  وأ الرتددترصد مة أن نداء ورسالة سال أو جيب على حمطات السفن اليت تتلقى إعالن سالمة
ل من شأنه أن يعرض إرساأال جتري أي تعنيها. وعليها  ال املشار إليها لتلك الرسالة وعليها أن تستمع حىت تطمئن إىل أن الرسالة

    (WRC-07)الرسالة إىل التداخل.

 2البحر في إرسال معلومات السالمة  -  Vالقسم 

39.33 A - ةـاعتبارات عام 

39A.33 (SUP - WRC-07)  
39B.33 (SUP - WRC-07)  

40.33 (SUP - WRC-07)  
  

                                                      
2 1.V.33 البحر حتذيرات املالحة واألرصاد اجلوية وتنبؤات األرصاد اجلوية، وغري ذلك من رسائل عاجلة متعلقة  يف تتضمن معلومات السالمة

     (WRC-07).احملطات األرضية الساحلية أو بالسالمة ومرسلة من احملطات الساحلية
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ونسقها وفقاً  48.33و 46.33و 45.33و 43.33األرقام  جيب أن يكون أسلوب اإلرساالت املذكورة يف 22البند  41.33
 ذات الصلة. ITU-Rللتوصيات 

42.33 B -  النظامNAVTEX الدويل 

المة البحرية بواسطة اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة بتصحيح أمامي لألخطاء ترسل معلومات الس 23البند  43.33
 ).15الدويل (انظر التذييل  NAVTEXوفقاً للنظام  kHz 518مع استخدام الرتدد 

44.33 C - kHz 490 وkHz 4 209,5 

بحر بواسطة اإلبراق ضيق ال يف وذلك إلرسال معلومات السالمة kHz 490ميكن استخدام الرتدد  1) 24البند  45.33
      (WRC-03)).15النطاق بطباعة مباشرة بتصحيح أمامي لألخطاء (انظر التذييل 

kHzيستخدم الرتدد  2)  46.33 4 بواسطة اإلبراق ضيق  NAVTEXحصرًا لإلرساالت من النمط  209,5
 النطاق بطباعة مباشرة مع تصحيح أمامي لألخطاء.

47.33 D - أعايل البحار لق بالسالمة يفإذاعة معلومات تتع 

ترسل املعلومات املتعلقة بالسالمة البحرية بواسطة اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة مع تصحيح أمامي  25البند  48.33
kHz 4لألخطاء باستخدام الرتددات  kHzو 210 6 kHzو 314 8 kHzو 416,5 12 kHzو 579 16 kHzو 806,5 19 680,5 

kHzو 22 kHzو 376 26 100,5. 

49.33 E - إذاعة معلومات السالمة البحرية عرب ساتل 

طاق اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية، باستخدام الن يف ميكن إرسال معلومات السالمة البحرية عرب ساتل 26البند  50.33
MHz 1 545-1  ).15(انظر التذييل  530

 المالحة االتصاالت بين السفن فيما يتعلق بسالمة  -  VIالقسم 

تصاالت بني السفن فيما يتعلق بسالمة املالحة هي اتصاالت مهاتفة راديوية على املوجات الإن ا 1) 27البند  51.33
ا. يف اليت تتبادهلا السفن للمسامهة (VHF)املرتية   سالمة حتركا

 15ًا التذييل اتصاالت سالمة املالحة بني السفن (انظر أيض يف MHz 156,650يستخدم الرتدد  2)  52.33
 ).18التذييل  يف k)واملالحظة 
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      (WRC-07)استخدام ترددات أخرى للسالمة  -  VIIالقسم 

ميكن إقامة االتصاالت الراديوية ألغراض السالمة فيما يتعلق باتصاالت اإلبالغ عن أحوال السفن،  28البند  53.33
ا، ورسائل رصد األحوال اجلوية، على أي تردد اتصاالت مناسب، واالتصاالت املتعلقة باملالحة، وحتركات السفن واحتياج ا

kHzأنظمة األرض، تستخدم هلذه الغاية النطاقات  ويف ذلك الرتددات املستخدمة للمراسالت العمومية. يف مبا (انظر  535-415
kHz)، و52 املادة 4 000-1 kHz)، و52(انظر املادة  606,5 27 500-4 MHz)، و17 (انظر التذييل 000 (انظر  174-156

MHzالنطاقني  يف اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية تستخدم الرتددات ويف ).18 التذييل 1 544-1 MHzو 530 1 645,5-1 626,5 
      (WRC-07)).2.32 هلذه الوظيفة وألغراض إنذارات االستغاثة (انظر الرقم

54.33 (SUP - WRC-07)  

55.33 (SUP - WRC-07)  
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 34املـادة 

 (GMDSS)البحر  في إطار النظام العالمي لالستغاثة والسالمة في إشارات اإلنذار

  (EPIRB)إشارات المنارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ   -  Iالقسم 
 والمنارات الراديوية للتحديد الساتلي لمواقع الطوارئ

MHzالنطاق  يف ر الراديوي لتحديد مواقع الطوارئجيب أن تكون إشارة املنا 1البند  1.34 متوافقة مع  406,1-406
     ITU-R M.633-4.(WRC-12) التوصية

 النداء االنتقائي الرقمي  -  IIالقسم 

نظام النداء االنتقائي الرقمي متوافقة  يف )9.32أن تكون خصائص "نداء االستغاثة" (انظر الرقم  ينبغي 2 البند 2.34
ITU-Rيغة للتوصية أحدث صمع  M.493.(WRC-12)     
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 RR35-1خدمات الطريان -VIIIالفصـل

 35ادة ـامل

 مقدمة
، فإن األحكام األخرى هلذا الفصل ميكن أن حتكمها ترتيبات 2.44والرقم  43و 42و 39و 37و 36باستثناء املواد  1.35

 1وفقًا التفاقات بني احلكومات ، أو)1992 ، لالتصاالت (جنيفمن دستور االحتاد الدويل 42خاصة يتم اختاذها وفقًا للمادة 
 تداخل ضار للخدمات الراديوية لبلدان أخرى. يف شريطة أال يتسبب تنفيذها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

بعض املعايري مثًال، وأوصت مبمارسات متكيفة مع حاجات تشغيل الطائرات أثبتت  (ICAO)اعتمدت منظمة الطريان املدين الدويل  1.1.35  1
ا واستقامت حالياً  االستعمال اجلاري. يف التجربة جدار
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 36ادة ـامل

 سلطة الشخص المسؤول عن المحطة

ة حتمل عن أي مركب لطائرة أوتوضع خدمة حمطة متنقلة حتت السلطة العليا للشخص املسؤول عن ا 1البند  1.36
 احملطة املتنقلة.

جيب على الشخص الذي يتوىل هذه السلطة أن يطلب من كل مشغل أن يذعن هلذه اللوائح، وأن  2البند  2.36
 مجيع األوقات. يف تستخدم احملطة اليت ُيسأل عنها املشغل استخداماً موافقاً هلذه اللوائح

وكل األشخاص الذين قد تصل إىل علمهم أي معلومة، كيفما مت احلصول عليها عن يلتزم الشخص املسؤول  3البند  3.36
 ذه اللوائح.ه يف طريق خدمة اتصاالت راديوية، باحملافظة على سرية املراسالت وبضمان حتقيقها، إال إذا نص على غري ذلك

 الطائرات. يف األرضيةأيضاً على موظفي احملطات  3.36و 2.36و 1.36تنطبق أحكام األرقام  4البند  4.36
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 37ادة ـامل

 شهادات المشغلين

 أحكام عامة  -  Iالقسم 

 طائرة مشغل حيمل شهادة تصدرها يف خدمة كل حمطة طائرة وكل حمطة أرضية يف جيب أن يتحكم 1) 1البند  1.37
ا احلكومة اليت تتبع هلا هذه احملطة. ومع مراعاة التحكم أو ذا الشكل، جيوز ألشخاص آخرين غاحملط يف تعرتف  ري حامل ة 

 الشهادة أن يستخدموا جتهيزات اهلاتف الراديوي.

ميكن التفاقات خاصة تُعقد بني اإلدارات من أجل تلبية حاجات خاصة أن حتدد الشروط الواجب  2)  2.37
 احملطات األرضية ويف ائراتالط يف فة الراديويةحمطات املهات يف استيفاؤها للحصول على شهادة مشغل مهاتفة راديوية بغية استعماهلا

بشرط أال ينتج عن تطبيقها  الطائرات اليت تستويف بعض الشروط التقنية وشروط التشغيل. وال جيوز عقد مثل هذه االتفاقات إال يف
 املشغلني.الشهادات الصادرة هلؤالء  يف أي تداخل ضار للخدمات الدولية. وينّوه عن هذه الشروط وهذه االتفاقات

 حمطة أرضية أو حمطة طائرة يف املنشأة 1خدمة األجهزة األوتوماتية لالتصاالت يف جيب أن يتحكم 3)  3.37
ا احلكومة اليت تتبع هلا هذه احملطة. ومع مراعاة التحكم أو طائرة مشغل حيمل شهادة تصدرها يف ذا الشكل،  يف تعرتف  األجهزة 

 شهادة أن يستخدموا هذه األجهزة.جيوز ألشخاص آخرين غري حامل ال

فة الطائرات اليت تعمل باملهات يف وعلى كل حال، ففي خدمة حمطات الطائرات واحملطات األرضية 4)  4.37
، تقرر كل حكومة بنفسها إن كانت الشهادة ضرورية، وحتدد عند اللزوم شروط MHz 30الراديوية فقط على ترددات تفوق 

 عليها. احلصول

الطائرات  يف على احملطات األرضية أو على حمطات الطائرات 4.37تسري مع ذلك أحكام الرقم  ال 5)  5.37
 اليت تعمل على ترددات خمصصة لالستعمال الدويل.

يتوفر املشغل إطالقاً أثناء رحلة جوية، جيوز للشخص املسؤول عن احملطة أن يرخص ملشغل  ال عندما 1) 2البند  6.37
 فقط. كومة دولة أخرى من الدول األعضاء لكي يؤمن خدمة االتصاالت الراديوية، ولكن بصفة مؤقتةحيمل شهادة صادرة عن ح

حيمل شهادة كافية   ال استخدام مشغل أو حيمل شهادة ال عندما يستدعي األمر استخدام شخص 2)  7.37
ا، والرسكمشغل مؤقت، جيب أن يقتصر تدخله على إرسال إشارات االستغاثة والطوارئ والسالمة، و  ائل اليت الرسائل املرتبطة 

 الطائرة. متس مباشرة سالمة احلياة البشرية، وكذلك الرسائل األساسية املتعلقة باملالحة وسالمة حركة

  
                                                      

مثل الطابعات البعدية وأجهزة إرسال املعطيات، إخل.إن املصطلح "األجهزة األوتوماتية لالتصاالت" يشمل أجهزة  1.3.37  1
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مجيع احلاالت االستعاضة عن املشغل املؤقت، بأسرع ما ميكن، مبشغل حيمل الشهادة  يف وجيب 3)  8.37
 املادة. من هذه 1الفقرة  يف املشار إليها

هذا اخلصوص  ويف تتخذ كل إدارة التدابري الالزمة كي جتتنب استعمال شهادات مزيفة قدر املستطاع. 1) 3البند  9.37
ا. وجيوز لإلدارات أن تستعمل، إذا رغبت، وسائل  جيب أن حتمل الشهادات توقيع حاملها، وأن تصدق عليها اإلدارة اليت أصدر

 الفوتوغرافية وبصمات األصابع، إخل. أخرى لتعرف اهلوية مثل الصور

ا حتمل، إىل جانب النص احملرر باللغة الوطنية،  2)  10.37 حىت يسهل التحقق من صحة هذه الشهادات فإ
 االحتاد. يف ترمجة له عند اللزوم إىل إحدى لغات العمل

قًا ألحكام فاظ على سرية املراسالت وفتتخذ كل إدارة التدابري الالزمة كي ختضع املشغلني لاللتزام باحل 4البند  11.37
 .4.18 الرقم

 أصناف الشهادات وفئاتها  -  IIالقسم 

 هناك فئتان من الشهادات ملشغلي املهاتفة الراديوية، عامة وحمدودة. 1) 5البند  12.37

أي حمطة  يف ةويميكن ملن حيمل الشهادة العامة ملشغل مهاتفة راديوية، أن يقوم خبدمة املهاتفة الرادي 2)  13.37
 طائرة. يف حمطة أرضية أو طائرة

أي حمطة  يف ميكن ملن حيمل الشهادة احملدودة ملشغل مهاتفة راديوية أن يقوم خبدمة املهاتفة الراديوية 3)  14.37
لساتلية للطريان، ااخلدمة املتنقلة  أو طائرة، تعمل على ترددات موزعة حصرًا على اخلدمة املتنقلة للطريان يف حمطة أرضية أو طائرة

 شريطة أال يتطلب تشغيل املرسل إال استعمال أدوات تبديل خارجية بسيطة.

 شروط الحصول على شهادات المشغلين  -  IIIالقسم 

15.37 A - ةـاعتبارات عام 

لشروط ا حتدد الفقرات التالية الشروط الالزمة للحصول على الشهادات املختلفة. وجيب أن تعترب هذه 1) 6البند  16.37
 هي احلد األدىن املطلوب.

 حتديد عدد االمتحانات اليت تراها الزمة للحصول على كل شهادة. يف تبقى كل إدارة حرة 2)  17.37

جيوز لإلدارة اليت تصدر شهادة، قبل الرتخيص حلاملها بتأمني اخلدمة على منت طائرة، أن تطالب  1) 7البند  18.37
املالحة ها مثًال: اخلربة اجليدة باألجهزة األوتوماتية لالتصاالت، معرفة تقنية ومهنية إضافية تتعلق باملشغل باستيفاء شروط أخرى (من

 )..خاصة، مقدرات بدنية، استكمال عدد معني من ساعات الطريان بصفته املشغل، إخل

ميارسوا  ذين مللني الينبغي أن تتخذ اإلدارات مجيع التدابري اليت تراها الزمة الختبار مقدرات املشغ 2)  19.37
 وظائفهم منذ مدة طويلة.
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20.37 B - شهادة مشغل مهاتفة راديوية 

ُمتنح الشهادة العامة ملشغل مهاتفة راديوية للمرشحني الذين يثبتون امتالكهم للمعارف وللمقدرات املهنية  8البند  21.37
 ):13.37املعددة فيما بعد (انظر أيضاً الرقم 

 املبادئ األولية للمهاتفة الراديوية؛معرفة ب أ )  22.37

 معرفة تفصيلية بضبط أجهزة املهاتفة الراديوية وتشغيلها العملي؛ ب) 23.37

 االحتاد؛ يف املهاتفة الراديوية بإحدى لغات العمل يف املقدرة على اإلرسال واالستقبال الصحيحني ج) 24.37

نها بسالمة صاالت املهاتفة الراديوية، وخاصة ما يتعلق ممعرفة تفصيلية باللوائح اليت تنطبق على ات د ) 25.37
 احلياة البشرية.

ُمتنح الشهادة احملدودة ملشغل مهاتفة راديوية للمرشحني الذين يثبتون امتالكهم للمعارف وللمقدرات  1) 9البند  26.37
 املهنية املعددة فيما بعد:

 ءاته؛معرفة عملية بتشغيل اهلاتف الراديوي وإجرا أ )  27.37

 االحتاد؛ يف املهاتفة الراديوية بإحدى لغات العمل يف املقدرة على اإلرسال واالستقبال الصحيحني ب) 28.37

معرفة عامة باللوائح اليت تنطبق على اتصاالت املهاتفة الراديوية، وخاصة ما يتعلق منها بسالمة  ج) 29.37
 البشرية. احلياة

عمل على الطائرات اليت ت يف ت للمهاتفة الراديوية واحملطات األرضيةبالنسبة إىل حمطات الطائرا 2)  30.37
ول على اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان، تستطيع كل إدارة حتديد شروط احلص أو ترددات موزعة حصراً على اخلدمة املتنقلة للطريان

تصميم.  استخدام أدوات تبديل خارجية بسيطة الالشهادة احملدودة ملشغل مهاتفة راديوية، شريطة أال يتطلب تشغيل املرسل إال
وجيب أن تتأكد اإلدارة من أن املشغل ميتلك معرفة كافية بتشغيل اهلاتف الراديوي وإجراءاته، وخاصة ما يُعىن منها باالستغاثة 

 .2.37والطوارئ والسالمة. وال تتعارض هذه األحكام بأي حال مع أحكام الرقم 

شهادة مشّغل املهاتفة الراديوية، إن كانت هي شهادة عامة أم شهادة حمدودة، وإن   يف شارجيب أن ي 10البند  31.37
 .30.37احلالة األخرية طبقاً ألحكام الرقم  يف كانت قد أصدرت
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 38دة املـا

 الموظفون

ة ات أرضيحمط ويف حمطات للطريان يف جيب أن تضمن اإلدارات أن املوظفني الذين يلتحقون بالعمل  1.38
 للطريان هم مؤهلون تأهيًال وافياً جيعلهم يشغلون احملطات بكل كفاءة.
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 39املـادة 

 تفتيش المحطات

حمطة  وأ اإلدارات الوطنية املختصة ليزوروا حمطة طائرة أو جيوز للمفتشني الذين ترسلهم احلكومات 1) 1البند  1.39
فحص. الشخص املسؤول عنها تسهيل هذا الت أو لتفحصها. وجيب على مشغل احملطة طائرة أن يطلبوا إبراز الرخصة يف أرضية

 فينبغي االحتفاظ بالرخصة حبيث ميكن إبرازها عند الطلب.

شارة هوية صادرة عن السلطات املختصة، وعليهم أن  أو جيب أن يكون حبوزة املفتشني بطاقة هوية 2)  2.39
 ائرة.يربزوها لدى طلب الشخص املسؤول عن الط

ت اإلدارا أو عندما يالحظ بعض الشذوذ الصارخ، ميكن للحكومات أو ميكن إبراز الرخصة ال عندما 3)  3.39
 ائح.هذه اللو  يف أن تقوم بتفتيش املنشآت الراديوية، حىت تتأكد من استجابتها لالشرتاطات املنصوص عليها

طلبوا أي جيوز هلم أن ي ال املشغلني ولكنهموحيق فوق ذلك للمفتشني أن يطالبوا بإبراز شهادات  4)  4.39
 تثبيت من املعارف املهنية.

 عندما أو ،3.39الرقم  يف إدارة نفسها مضطرة إىل اللجوء إىل التدبري املشار إليه أو عندما جتد حكومة 1) 2البند  5.39
 احملطة األرضية وأ ليت تتبع هلا حمطة الطائرةاإلدارة ا أو ميكن إبراز شهادة املشغِّل، جيب أن ختطر بذلك دون تأخري احلكومة ال
 عند اللزوم. 15من املادة  Vالقسم  يف الطائرة. وفوق ذلك يطبق اإلجراء املبني يف

قبل أن يغادر املفتش الطائرة، عليه أن يطلع الشخص املسؤول على نتيجة معايناته. وإذ الحظ  2)  6.39
 ريره خطياً.انتهاكاً ملا تنص عليه هذه اللوائح يقدم تق

هذه  يف تتعهد الدول األعضاء بأال تفرض شروطاً تقنية وتشغيلية أشد صرامة من الشروط املنصوص عليها 3البند  7.39
اليت  وأ الطائرات اليت توجد مؤقتاً داخل حدودها اإلقليمية يف احملطات األرضية أو من حمطات الطائراتي نباللوائح، على ما هو أج

يت أراضيهم. وال يؤثر هذا التعهد بأي حال على الرتتيبات اليت تتم باتفاقات دولية تتعلق باملالحة اجلوية، وال تتوقف مؤقتًا على
 تشملها هذه اللوائح. ال بالتايل

 تتحقق خدمة التفتيش اليت تتبع هلا حمطات الطائرات من الرتددات اليت تبث عليها هذه احملطات. 4البند  8.39
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 40ملـادة ا

 المحطات في عات العملسا

 اخلدمة املتنقلة للطريان واخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان تكون جمهزة مبيقاتية دقيقة مضبوطة يف كل حمطة 1البند  1.40
 .(UTC)ضبطاً صحيحاً على التوقيت العاملي املنسق 

ة اليت تتحمالن اخلدمة املتواصلة أثناء الفرت  يف كلتامها أو حمطة أرضية للطريان أو جيب أن تبقى حمطة للطريان 2البند  2.40
 فيها مسؤولية خدمة االتصاالت الراديوية للطائرات أثناء الطريان.

ا خدمة تسمح مبواجهة احتياجات  يف تؤمن حمطات الطائرات واحملطات األرضية 3البند  3.40 الطائرات أثناء طريا
نتظامه. وتؤمن مداومة املراقبة اليت تفرضها السلطة املختصة، وجيب عليها الطائرة من االتصاالت الضرورية لسالمة الطريان وا

 احملطة األرضية للطريان إال لدواعي السالمة. أو تتوقف عن هذه املراقبة دون إعالم حمطة الطريان أال
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 41ة املـاد

 الخدمات البحرية في االتصاالت مع المحطات

حرية الساتلية املتنقلة الب أو الطائرات مع حمطات اخلدمتني املتنقلة البحرية يف ميكن أن تتصل احملطات  1.41
، IXو VII الفصلني يف . ولذلك جيب أن تتوافق هذه احملطات مع األحكام املناسبة1ألغراض االستغاثة واملراسالت العمومية

      (WRC-07)).43.4و 20.4و 19.4(انظر أيضاً األرقام  58و 57و 55و 54و 53) وIII (القسم 51 املواد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

الطائرات أن جتري اتصاالت ألغراض املراسالت العمومية، ما دام تأمني املراقبة جاريًا على الرتددات املتوفرة  يف ميكن للمحطات 1.1.41  1
لسالمة الطريان وانتظامه.
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 42ة املـاد

 شروط يجب أن تلتزم بها المحطات

 جيب أن تكون الطاقة اليت تشعها األجهزة املستقبلة خمفضة إىل أقل قدر ممكن عملياً، وأال تتسبب 1البند  1.42
 تداخل ضار للمحطات األخرى. يف

 اإللكرتونية املقامة وأ يتسبب تشغيل األجهزة الكهربائية ال ملية الالزمة حىتتتخذ اإلدارات كل التدابري الع 2البند  2.42
تغل طبقاً تداخل ضار للخدمات الراديوية األساسية هلذه احملطات، عندما تش يف احملطات األرضية املتنقلة يف أو احملطات املتنقلة يف

 ألحكام هذه اللوائح.

ق املتنقلة واحملطات األرضية املتنقلة، غري حمطات مركبات اإلنقاذ، مجيع الوثائجيب أن يكون حبوزة احملطات  3البند  3.42
 الطائرات").املقامة على منت طات احمل، "IV(القسم  16القسم املناسب من التذييل  يف املعددة

دمة إذاعية ) أن تقوم بتشغيل خ2.23فوقه (انظر أيضًا الرقم  أو البحر يف حيظر على حمطات الطائرات 4البند  4.42
 ).38.1(انظر الرقم 
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 43املـادة 

 أحكام خاصة تتعلق باستخدام الترددات

 (R) واخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان (R)ُحتتجز ترددات مجيع النطاقات املوزعة للخدمة املتنقلة للطريان  1البند  1.43
حالت طائرة وحمطات الطريان واحملطات األرضية للطريان املعنية أساسًا بالر  لالتصاالت املتعلقة بسالمة الطريان وانتظامه، بني أي

 الدولية. أو على طول الطرق اجلوية املدنية الوطنية

واخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان  (OR)ُحتتجز ترددات مجيع النطاقات املوزعة للخدمة املتنقلة للطريان  2البند  2.43
(OR) ئرة وحمطات الطريان واحملطات األرضية للطريان غري احملطات املعنية أساساً بالطريان على طول الطرق لالتصاالت بني أي طا

 الدولية. أو اجلوية املدنية الوطنية

kHzختصص ترددات النطاقات املوزعة للخدمة املتنقلة للطريان بني  3البند  3.43 2 kHzو 850 22 ) 5 (انظر املادة 000
 هذه اللوائح. يف ولألحكام األخرى املناسبة 27و 26لني طبقاً ألحكام التذيي

 نطاقات الرتدد املوزعة حصراً على اخلدمة املتنقلة للطريان يف على اإلدارات أال ترخص مبراسالت عمومية 4البند  4.43
 اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان. أو

ر اق للنداء تتسم تردداته بأحسن خصائص االنتشاجيب على حمطات الطائرات أن تسعى إىل اختيار نط 5البند  5.43
أكثر دقة،  غياب معطيات ويف سبيل احلد من التداخالت ما أمكن باستعمال الوسائل املتاحة. يف لتحقيق اتصال مرٍض، وذلك

ا، قبل أن ترسل أي نداء. وتعطي يف يتعني على حمطة الطائرة أن تستمع إىل إشارات احملطة اليت ترغب وة اإلشارات ق االتصال 
 النداء. املستقبلة ووضوحها معلومات مفيدة عن ظروف االنتشار، وتبني ما هو أفضل نطاق إلرسال

تنقلة للطريان اخلدمة امل يف ميكن للحكومات مبوجب اتفاق أن تقرر الرتددات اليت تستخدم للنداء واإلجابة 6البند  6.43
 واخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان.
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 44املـادة 

 ترتيب أولوية االتصاالت

اخلدمة املتنقلة للطريان واخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان كما يلي،  يف 1يكون ترتيب أولوية االتصاالت 1البند  1.44
 األوىل: ةهذه احلالة أن تعطى األولوية التصاالت الفئ يف نظام أوتومايت بالكامل، ومع ذلك جيب يف عندما يتعذر ذلك عملياً  إال

 نداءات االستغاثة ورسائل االستغاثة وحركة االستغاثة. 1
 االتصاالت اليت تسبقها إشارة الطوارئ. 2
 االتصاالت املتعلقة بتحديد زوايا االجتاه راديوياً. 3
 رسائل سالمة الطريان. 4
 رسائل األرصاد اجلوية. 5
 رسائل انتظام الطريان. 6
 األمم املتحدة. الرسائل املتعلقة بتطبيق ميثاق 7
 رسائل الدولة اليت يعرب صراحة عن طلب أولوية هلا. 8
 باتصاالت مت تبادهلا من قبل. أو اتصاالت اخلدمة املتعلقة بتشغيل خدمة اتصاالت 9

 اتصاالت أخرى للطريان. 10
ق مبوجب أحكام على مجيع االتصاالت األخرى بغض النظر عن وجود اتفا 2و 1تكون األولوية للفئتني  2البند  2.44
 .1.35 الرقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
الربقيات الراديوية والنداءات اهلاتفية الراديوية واتصاالت التلكس الراديوي. هذه املادة يف املستعمل االتصاالتيشمل مصطلح  1.1.44  1
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 45املـادة 

 إجراء عام لالتصاالت

تستطيع حمطة  ال القاعدة العامة هي أن يرتك حملطة الطائرة، أن تقيم االتصال مبحطة الطريان. وهلذا الغرض 1البند  1.45
 املعينة حملطة الطريان. 1الطائرة أن تنادي حمطة الطريان إال عندما تصل إىل داخل منطقة التغطية التشغيلية

إذا كان عند حمطة للطريان حركة حملطة طائرة ميكنها أن تنادي هذه احملطة، إن كان لديها سبب لالعتقاد بأن  2البند  2.45
ا موجودة داخل منطقة التغطية التشغيلية املعينة (انظر الرقم   ) حملطة الطريان.1.1.45حمطة الطائرة تداوم املراقبة، وأ

ا تقرر الرتتيب الذي  3البند  3.45 عندما تستلم حمطة للطريان نداءات سريعة التتابع من عدة حمطات طائرات، فإ
 .44املادة  يف مبوجبه ميكن هلذه احملطات أن ترسل حركتها. ويبىن قرارها على ترتيب األولوية الوارد

ات اتصال بني حمطات طائرات، فعلى هذه احملط يف إذا وجدت حمطة للطريان أن الضرورة تقضي بالتدخل 4البند  4.45
 اإلذعان للتعليمات اليت تعطيها حمطة الطريان.

ا لن تتداخل مع اتصال جاٍر، وأن احملطة املطلوبة  5البند  5.45 قبل أن تبدأ حمطة ما اإلرسال عليها أن حتتاط لتضمن أ
 ليست على اتصال مع حمطة أخرى.

هاتفة راديوية إىل حمطة للطريان، ويبقى دون رد، جيب أن تنقضي فرتة عشر ثوان على عندما يوجه نداء م 6البند  6.45
 األقل قبل توجيه نداء ثان إىل تلك احملطة.

ا احلاملة بني النداءات. 7البند  7.45  جيب على حمطات الطائرات أال تبث موجا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
التغطية التشغيلية املعينة هي ذلك احلجم من الفضاء اجلوي الالزم من الناحية التشغيلية لتأمني خدمة معينة، والذي تتمتع اخلدمة  1.1.45  1

داخله حبماية الرتددات.
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 RR46-1اخلدمات البحرية -IXالفصـل

 46 املـادة

 انالربسلطة 

ن أي مركب ع أو للشخص املسؤول عن السفينة أو توضع خدمة حمطة سفينة حتت السلطة العليا للربان 1البند  1.46
 آخر حيمل هذه احملطة.

جيب على من يتوىل هذه السلطة أن يطلب من كل مشغل أن ميتثل هلذه اللوائح، وأن تستخدم حمطة  2البند  2.46
 كل األوقات. يف ألحكام هذه اللوائحالسفينة اخلاضعة ملسؤولية املشغل وفقاً 

على  وأ الشخص املسؤول وكذلك مجيع األشخاص الذين قد يطلعون على نص برقية راديوية أو إن الربان 3البند  3.46
على أي معلومة يتم احلصول عليها عن طريق خدمة اتصاالت راديوية ملزمون مجيعاً باحملافظة على سرية املراسالت  أو جمرد وجودها

 على ضمان هذه السرية.و 

 سفن.ال احملطات األرضية على يف أيضاً على املوظفني العاملني 3.46و 2.46و 1.46تطبق أحكام األرقام  4البند  4.46
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 RR47-1اخلدمات البحرية -IXالفصـل

 47ملـادة ا

 شهادات المشغلين

 أحكام عامة  -  Iالقسم 

1.47 (SUP - WRC-03)  

فينة، وكل حمطة أرضية على سفينة، وكل حمطة سفينة تستخدم كل حمطة مهاتفة راديوية على س 1) 1البند  2.47
، جيب أن (GMDSS) البحر يف من أجل النظام العاملي لالستغاثة والسالمة VIIالفصل  يف الرتددات والتقنيات املنصوص عليها

ا مشغل حيمل شهادة تصدرها يف يتحكم ا احلكومة اليت تتبع هلا هذه احملطة. ومع أو خدما احملطة  يف التحكم مراعاة تعرتف 
     (WRC-07)ذا الشكل، جيوز ألشخاص آخرين غري حامل الشهادة أن يستخدموا األجهزة.

3.47 (SUP - WRC-03)  

MHzوعلى كل حال، ففي خدمة حمطات املهاتفة الراديوية اليت تعمل فقط على ترددات تفوق  2)  4.47 30 ،
 ة ضرورية، وحتدد عند اللزوم شروط احلصول عليها.تقرر كل حكومة بنفسها إن كانت الشهاد

على حمطات السفن العاملة على الرتددات املخصصة  4.47ال تسري، مع ذلك، أحكام الرقم  3)  5.47
 لالستعمال الدويل.

6.47 (SUP - WRC-07)  

7.47 (SUP - WRC-07)  

8.47 (SUP - WRC-07)  

هذا  ويف الزمة حىت جتتنب استعمال شهادات مزيفة، قدر اإلمكان.تتخذ كل إدارة التدابري ال 1) 3البند  9.47
ا. وجيوز لإلدارات أن تستعمل، إذا  اخلصوص، جيب أن حتمل الشهادات توقيع حاملها، وأن تصدق عليها اإلدارة اليت أصدر

 رغبت، وسائل أخرى لتعرف اهلوية مثل الصور الفوتوغرافية وبصمات األصابع، إخل.

صورة حاملها  1978يناير  1اخلدمة املتنقلة البحرية، أن حتمل الشهادات الصادرة بعد  يف ،جيب 2)  10.47
 ميالده. وتاريخ

ا حتمل، إىل جانب النص احملرر باللغة الوطنية،  3)  11.47 حىت يسهل التحقق من صحة هذه الشهادات، فإ
 االحتاد. يف ترمجة له عند اللزوم إىل إحدى لغات العمل

االحتاد  يف اخلدمة املتنقلة البحرية، أن تتضمن مجيع الشهادات غري احملررة بإحدى لغات العمل يف جيب 4)  12.47
 االحتاد: يف ، املعلومات التالية على األقل، حمررة بإحدى لغات العمل1978يناير  1والصادرة بعد 

 اسم حامل الشهادة وتاريخ ميالده؛ أ )  13.47
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 تاريخ إصدارها؛عنوان الشهادة و  ب) 14.47

 رقم الشهادة ومدة صالحيتها، عند اللزوم؛ ج) 15.47

 اسم اإلدارة اليت أصدرت الشهادة. د ) 16.47

 .4.18 تتخذ كل إدارة التدابري الالزمة كي ُختضع املشغلني لاللتزام باحلفاظ على سرية املراسالت وفقاً للرقم 4البند  17.47

18.47 (SUP - WRC-12)  

18A.47 (SUP - WRC-12)  

 فئات شهادات المشغلين  -  IIالقسم 

A - للسفن اخلاضعة البحر شهادات النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف) 
     (WRC-12)البحر) لالتفاقية الدولية حلماية األرواح يف

 تستخدم سفن اليتفئات من الشهادات ملوظفي حمطات السفن واحملطات األرضية على الأربع توجد  1) 6البند  19.47
، وهي معروضة بالرتتيب التنازيل للمتطلبات. واملشغل الذي يستويف متطلبات احلصول VIIالفصل  يف الرتددات والتقنيات املوصوفة
     (WRC-12)متطلبات احلصول على الشهادات ذات الرتتيب األدىن. تلقائياً مجيععلى شهادة معينة، يستويف 

 رتونيات راديوية من الدرجة األوىل.شهادة مشغل إلك أ )  20.47

 شهادة مشغل إلكرتونيات راديوية من الدرجة الثانية. ب) 21.47

 شهادة مشغل عامة. ج) 22.47

 شهادة مشغل حمدودة. د ) 23.47

23A.47 (SUP - WRC-12)  

23B.47 (SUP - WRC-12)  

حمطات  يف أن يقوم باخلدمة 23.47إىل  20.47األرقام من  يف ميكن ملن حيمل إحدى الشهادات املعينة 2)  24.47
 .VIIالفصل  يف احملطات األرضية على السفن اليت تستخدم الرتددات والتقنيات املوصوفة أو السفن
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B - البحر شهادات النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف 
      (WRC-12)البحر) (للسفن غري اخلاضعة لالتفاقية الدولية حلماية األرواح يف

24A.47  هناك فئتان من الشهادات تردان حسب الرتتيب التنازيل للمتطلبات. واملشغل الذي يستويف متطلبات شهادة معينة
    (WRC-12)يستويف تلقائياً مجيع متطلبات الشهادة ذات الرتتيب األدىن.

24B.47  ( طويلة املدى شهادة  أ(WRC-12)     
24C.47 (قصرية املدى  شهادة  ب(WRC-12)     

C - شهادات أخرى ملشغلي األجهزة الراديوية البحرية(WRC-12)      

شهادات مشغلي األجهزة الراديوية البحرية توجد ست فئات للشهادات. وجيوز مواصلة استعمال  1) 7البند  25.47
     (WRC-12)لألغراض اليت أصدرت من أجلها. 26F.47إىل  26A.47األرقام من  اخلاصة بالفئات املدرجة يف

     (WRC-12)ال تزال الشهادات الراديوية البحرية التالية صاحلة: 8البند  26.47
26A.47 ( شهادة عامة ملشغل اتصاالت راديوية أ.(WRC-12)     
26B.47 شهادة مشغل إبراق راديوي من الدرجة األوىل )ب.(WRC-12)     
26C.47 نيةشهادة مشغل إبراق راديوي من الدرجة الثا )ج.(WRC-12)     
26D.47 شهادة خاصة ملشغل إبراق راديوي ) د.(WRC-12)     
26E.47 شهادة عامة ملشغل مهاتفة راديوية ) ه.(WRC-12)     
26F.47 شهادة حمدودة ملشغل مهاتفة راديوية. ) و(WRC-12)     

 شروط الحصول على الشهادات  -  IIIالقسم 

، 23.47إىل  20.47األرقام من  يف شروط احلصول على الشهادات املذكورة 47-1اجلدول  يف ترد 1) 9البند  27.47
م التقنية واملهنية.      (WRC-12)واليت تتطلب من املرشحني هلا إثبات معارفهم ومقدرا

27A.47  (2  343يتضمن القرار (Rev.WRC-12)  شروط إصدار الشهادات طويلة املدى وقصرية املدى الواردة
     24C.47.(WRC-12)و 24B.47الرقمني  يف

27B.47  (3 ملنح شهادات النظام 27.47الرقم  جيوز لكل إدارة أن حتدد شروطاً، إضافة إىل الشروط احملددة يف ،
 20.47 األرقام من البحر) احملددة يف البحر (للسفن اخلاضعة لالتفاقية الدولية حلماية األرواح يف العاملي لالستغاثة والسالمة يف

     (WRC-12).23.47 إىل
27C.47  27 الرقم جيوز لكل إدارة أن حتدد شروطاً، باإلضافة إىل الشروط املبينة يف 10البندA.47 شهادات النظام ، ملنح

 24B.47األرقام من  ددة يفالبحر) احمل البحر (للسفن غري اخلاضعة لالتفاقية الدولية حلماية األرواح يف العاملي لالستغاثة والسالمة يف
     24C.47.(WRC-12)إىل 

27D.47  26 اماألرق يف أن حتدد شروط منح شهادات مشغلي األجهزة الراديوية البحرية األخرى احملددة لكل إدارةجيوزA.47 
     26F.47.(WRC-12) إىل

28.47 (SUP - WRC-07)  
29.47 (SUP - WRC-07)  
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 47-1اجلدول 
 ديوية وشهادة مشغلشروط الحصول على شهادة مشغل إلكترونيات را

تمنح الشهادة المشار إليها للمرشح الذي أثبت امتالكه 
 للمعارف والمقدرات التقنية والمهنية المدرجة فيما بعد

 المكان المناسب في (*)والمبينة بنجمة 

شهادة مشغل 
إلكترونيات 
راديوية من 
 الدرجة األولى

شهادة مشغل 
إلكترونيات 
راديوية من 
 الدرجة الثانية

دة مشغل شها
 عامة

شهادة مشغل 
 محدودة

معرفة مبادئ الكهرباء ونظرية الراديو واإللكرتونيات معرفة كافية
الستيفاء الشروط احملددة فيما يلي:

**

لعامليالنظام ا معرفة نظرية بتجهيزات االتصاالت الراديوية يف
، مبا فيها املرسالت(GMDSS)البحر  لالستغاثة والسالمة يف

املهاتفة اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة ويف بالت يفواملستق
الراديوية، وجتهيزات النداء االنتقائي الرقمي، واحملطات األرضية على
السفن، واملنارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ، وأنظمة اهلوائيات

مركبات االتصاالت البحرية، والتجهيزات الراديوية يف املستعملة يف
وكل املعدات املساعدة مبا فيها أجهزة التغذية بالطاقة اإلنقاذ

الكهربائية، وكذلك معرفة عامة مببادئ تشغيل أي معدات أخرى
تستخدم عادة للمالحة الراديوية، وخاصة ما يلزم منها لصيانة

اخلدمة. التجهيزات املوجودة يف

*

م العاملينظاال معرفة نظرية عامة بتجهيزات االتصاالت الراديوية يف
، مبا فيها املرسالت(GMDSS)البحر  لالستغاثة والسالمة يف

املهاتفة اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة ويف واملستقبالت يف
الراديوية، وجتهيزات النداء االنتقائي الرقمي، واحملطات األرضية على
تالسفن، واملنارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ، وأنظمة اهلوائيا

مركبات االتصاالت البحرية والتجهيزات الراديوية يف املستعملة يف
اإلنقاذ وبكل املعدات املساعدة، مبا فيها أجهزة التغذية بالطاقة
الكهربائية وكذلك معرفة عامة مببادئ تشغيل أي معدات أخرى
تستخدم عادة للمالحة الراديوية، وخاصة ما يلزم منها لصيانة

اخلدمة. يف التجهيزات املوجودة

*

املعرفة العملية الالزمة لتشغيل التجهيزات املذكورة أعاله واملعرفة
الالزمة لصيانتها الوقائية.

**

املعرفة العملية الالزمة لتحديد مكان األعطاب اليت ميكن أن حتدث
التجهيزات املذكورة أعاله وإصالح هذه األعطاب أثناء رحلة ما يف

القياس واألدوات املناسبة).(باستعمال أجهزة 

*

املعرفة العملية الالزمة إلصالح األعطاب اليت ميكن أن حتدث
التجهيزات املذكورة أعاله، باستعمال الوسائل املتوفرة على املنت، يف

واستبدال الوحدات عند اللزوم.

*
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 RR47-5اخلدمات البحرية -IXالفصـل

 (النهاية) 47-1اجلدول 

أثبت امتالكه  تمنح الشهادة المشار إليها للمرشح الذي
 للمعارف والمقدرات التقنية والمهنية المدرجة فيما بعد

 المكان المناسب في (*)والمبينة بنجمة 

شهادة مشغل 
إلكترونيات 
راديوية من 
 الدرجة األولى

شهادة مشغل 
إلكترونيات 
راديوية من 
 الدرجة الثانية

شهادة مشغل 
 عامة

شهادة مشغل 
 محدودة

جهيزاتية بتشغيل مجيع األنظمة الفرعية والتاملعرفة العملية التفصيل
.GMDSSالنظام  يف

***

النظام املعرفة العملية بتشغيل مجيع األنظمة الفرعية والتجهيزات يف
GMDSSأي املعرفة املطلوبة أثناء إحبار السفينة داخل مدى ،

).1 (انظر املالحظة (VHF)احملطات الساحلية على املوجات املرتية 

*

ة الراديويةاملهاتف املقدرة على اإلرسال واالستقبال بشكل صحيح يف
واإلبراق بطباعة مباشرة.

***

*ة الراديوية.املهاتف يف املقدرة على اإلرسال واالستقبال بشكل صحيح

رفةمعرفة تفصيلية باللوائح اليت تنطبق على االتصاالت الراديوية، ومع
تعلقةتصاالت الراديوية، ومعرفة باألحكام املالوثائق املتعلقة برسوم اال

البحر االتفاقية الدولية لسالمة احلياة البشرية يف بالراديو يف
)SOLAS ،1974.(

*** 

سيما معرفة باللوائح اليت تنطبق على االتصاالت اهلاتفية الراديوية، وال
البحر. ما يتعلق منها بسالمة احلياة البشرية يف

*

االحتاد. وينبغي أن يكون افية بإحدى لغات العمل يفمعرفة ك
ذه اللغة شفهياً وكت ابياً.املرشحون قادرين على التعبري تعبرياً مرضياً 

***

االحتاد. وينبغي أن يكون معرفة أولية بإحدى لغات العمل يف
ذه اللغة شفهياً وكت ابياً.املرشحون قادرين على التعبري تعبرياً مناسباً 

وتستطيع اإلدارات أن تتنازل عن شرط اللغة أعاله بالنسبة إىل من
حيملون شهادة مشغل حمدودة، عندما تقيد حمطة السفينة مبنطقة

هادة بشكلالش حمدودة تعينها اإلدارة املعنية، وعندئذ ينوه بذلك يف
مناسب.

*

والالزمة عند اإلحبار (GMDSS)البحر  يف نظام العاملي لالستغاثة والسالمةتقتصر شهادة املشغل احملدودة على تشغيل جتهيزات ال - 1المالحظة 
A4/A3/A2املناطق البحرية  يف GMDSS، وال تشمل هذه الشهادة تشغيل جتهيزات النظام GMDSSإطار النظام  يف A1املنطقة البحرية  يف

. ويرد تعريفA1املنطقة البحرية  يف حالة وجود هذه السفينة يف ىتح A1واملركبة على منت سفينة غري التجهيزات األساسية للمنطقة البحرية 
 ) كما مت تعديلها.SOLAS ،1974البحر ( يف االتفاقية الدولية لسالمة احلياة البشرية يف A4و A3و A2و A1املناطق البحرية 

SUP) - 2المالحظة  - WRC-12)
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 48املـادة 

 الموظفون

 ساحلية ومحطات أرضية ساحليةموظفو محطات   -  Iالقسم 

لساحلية احملطات األرضية ا أو احملطات الساحلية يف تتكفل اإلدارات بأن يكون املوظفون الذين خيدمون 1البند  1.48
 االً.مؤهلني تأهيًال وافياً لتشغيل هذه احملطات تشغيًال فعّ 

 محطات السفن  في صنف الموظفين وأصغر عدد منهم  -  IIالقسم 
 ت األرضية على السفنوالمحطا

حمطات السفن واحملطات األرضية على السفن من ذوي  يف تعمل اإلدارات على أن يكون املوظفون 2البند  2.48
يانة جتهيزات االً، وعلى أن تتخذ التدابري الالزمة لتأمني تيسر وصاملقدرات املهنية اليت تسمح بتشغيل هذه احملطات تشغيًال فعّ 

 السالمة مبوجب االتفاقات الدولية ذات الصلة.اتصاالت االستغاثة و 

حاالت  يف جيب أن يتوفر شخص مؤهل تأهيًال وافيًا لكي يؤدي خدمة متخصصة كمشغل لالتصاالت 3البند  3.48
 االستغاثة.

حمطات السفن واحملطات األرضية على السفن اليت تلزمها اتفاقات  يف جيب أن يتضمن جهاز املوظفني 4البند  4.48
 :47 ، مع مراعاة أحكام املادةVII الفصل يف ة بوجود منشأة راديوية عليها، واليت تستعمل الرتددات والتقنيات املنصوص عليهادولي

يف احملطات املوجودة على منت السفن اليت تبحر إىل أبعد من مدى احملطات الساحلية العاملة باملوجات  أ )  5.48
)، كما SOLAS ،1974البحر ( يف م االتفاقية الدولية لسالمة احلياة البشريةاالعتبار أحكا يف أخذاً  (VHF)املرتية 

 شهادة مشغل عامة؛ أو الثانية أو مت تعديلها: حامل شهادة إلكرتونيات راديوية من الدرجة األوىل

جات و تبحر إال ضمن مدى احملطات الساحلية العاملة بامل ال يف احملطات املوجودة على منت السفن اليت ب) 6.48
)،  SOLAS ،1974البحر ( يف االعتبار أحكام االتفاقية الدولية لسالمة احلياة البشرية يف ، أخذاً (VHF)املرتية 
هادة ش أو شهادة مشغل عامة أو الثانية أو مت تعديلها: حامل شهادة إلكرتونيات راديوية من الدرجة األوىل كما

 مشغل حمدودة.

فاقات دولية تلزمها ات ال حمطات السفن واحملطات األرضية على السفن اليت يف جيب أن يكون املوظفون 5البند  7.48
من ذوي املقدرات  VII فصلال يف وال قواعد تنظيمية وطنية بوجود منشأة راديوية عليها واليت تستعمل الرتددات والتقنيات املوصوفة

بعض اإلرشادات اخلاصة باملؤهالت  * WRC433)-(97املهنية ومحلة الشهادات وفقًا ملا تتطلبه اإلدارات. يتضمن القرار 
تكون  ال والشهادات. كما يصف هذا القرار شهادتني مناسبتني تتعلقان مبوظفي حمطات السفن واحملطات األرضية على السفن حيث

 املنشآت الراديوية إلزامية.
                                                      

.WRC)-(12 2012املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  راجعة هذا القرار يفمتت م: مالحظة من األمانة  *
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 49املـادة 

 تفتيش المحطات

طة أرضية على حم أو البلدان اليت تتوقف فيها حمطة سفينة يف ختصةاإلدارات امل أو جيوز للحكومات 1) 1البند  1.49
جيب أن الشخص املسؤول عنها تسهيل هذا التفحص. و  أو احملطة يف سفينة أن تطلب تقدمي الرخصة لتفحصها. وعلى املشغل

ليها من ها مصدق عنسخة طبق األصل عن أو ُحيتفظ بالرخصة حيث ميكن إبرازها عند الطلب، وأن توضع الرخصة إذا أمكن،
ا،  مكان ظاهر من حمطة السفينة بصفة دائمة. يف السلطة اليت أصدر

أن  شارة هوية صادرة عن السلطات املختصة، وعليهم أو ينبغي أن يكون حبوزة املفتشني بطاقة هوية 2)  2.49
ية على احملطة األرض أو السفينةعن أي مركب آخر حيمل حمطة  أو الشخص املسؤول عنها أو يربزوها لدى طلب ربان السفينة

 السفينة.

ت اإلدارا أو عندما يالحظ بعض الشذوذ الصارخ، ميكن للحكومات أو ميكن إبراز الرخصة ال عندما 3) 3.49
 هذه اللوائح. يف املعنية أن تقوم بتفتيش املنشآت الراديوية، حىت تتأكد من استجابتها لالشرتاطات املنصوص عليها

طلبوا أي جيوز هلم أن ي ال وق ذلك للمفتشني أن يطالبوا بإبراز شهادات املشغلني ولكنهموحيق ف 4) 4.49
 تثبت من املعارف املهنية.

 عندما أو ،3.49الرقم  يف إدارة نفسها مضطرة إىل اللجوء إىل التدبري املشار إليه أو عندما جتد حكومة 1) 2البند  5.49
احملطة األرضية  وأ اإلدارة اليت تتبع هلا حمطة السفينة أو ختطر بذلك دون تأخري احلكومة ميكن إبراز شهادات املشغلني، جيب أن ال

 عند اللزوم. 15املادة  يف على السفينة املعنية. وفوق ذلك، يطبق اإلجراء املذكور

سفينة، ال احملطة األرضية على أو أي مركب آخر حيمل حمطة السفينة أو قبل أن يغادر املفتش السفينة 2) 6.49
الشخص املسؤول عن السفينة على نتيجة معايناته. وإذا الحظ انتهاكًا ملا تنص عليه هذه اللوائح يقدم  أو عليه أن يطلع الربان

 تقريره خطياً.

هذه  يف تشغيلية أشد صرامة من الشروط املنصوص عليها أو تتعهد الدول األعضاء بأال تفرض شروطاً تقنية 3البند  7.49
تتوقف  اليت أو مياهها اإلقليمية يف السفن اليت توجد مؤقتاً احملطات األرضية على أو من حمطات السفني نبلى ما هو أجاللوائح، ع

 مؤقتًا على أراضيها، وال يؤثر هذا التعهد بأي حال على الرتتيبات اليت تتم باتفاقات دولية تتعلق باملالحة البحرية، واليت بالتايل
 .تشملها هذه اللوائح ال

 خدمة التفتيش اليت تتبع هلا حمطات السفن من الرتددات اليت تبث عليها هذه احملطات. قتتحق 4البند  8.49
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 50املـادة 

 المحطات في ساعات العمل

ة اخلدمة املتنقلة البحرية واخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية تكون جمهزة مبيقاتية دقيقة مضبوط يف كل حمطة 1البند  1.50
 ، حىت ميكن تطبيق القواعد التالية املتعلقة بساعات املراقبة.(UTC)طاً صحيحاً على التوقيت العاملي املنسق ضب

اعتباراً من منتصف  2359حىت الساعة  0000يستخدم التوقيت العاملي املنسق الذي حيسب من الساعة  2البند  2.50
زمها اتفاق مجيع الوثائق املماثلة األخرى اخلاصة بالسفن اليت يل ويف ةسجل خدمة االتصاالت الراديوي يف الليل جلميع التدوينات

 دويل حبمل أجهزة االتصاالت الراديوية. ويطبق هذا احلكم، قدر املستطاع، على السفن األخرى.

ارًا قدر اإلمكان، غري يف تستمر احملطات الساحلية واحملطات األرضية الساحلية 1) 3البند  3.50 أن  اخلدمة ليًال 
ا ومرخص أو بعض احملطات الساحلية ميكن أن تكون حمدودة املدة، وتقوم كل إدارة يف اخلدمة هلا  وكالة تشغيل خاصة معرتف 

 احملطات الساحلية املوضوعة حتت سلطتها. يف هلذا الغرض بتحديد ساعات اخلدمة

مة احملطات قائ يف لذي يقوم بنشرهاتُبلغ ساعات اخلدمة احملددة إىل مكتب االتصاالت الراديوية ا 2)  4.50
      IV.((WRC-07)القائمة (الساحلية وحمطات اخلدمات اخلاصة 

مجيع  تؤمن خدمة دائمة أال ختتتم ساعات خدمتها قبل االنتهاء من ال جيب على احملطات الساحلية اليت 4البند  5.50
      (WRC-07)سالمة. أو إشارة طوارئ أو العمليات املرتتبة على نداء استغاثة

6.50 (SUP - WRC-07)  

7.50 (SUP - WRC-07)  

8.50 (SUP - WRC-07) 

9.50 (SUP - WRC-07)  
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 51املـادة 

 الخدمات البحرية في الشروط الواجب استيفاؤها

 الخدمة المتنقلة البحرية  -  Iالقسم 

1.51 A - أحكام عامة 

االستقبال إىل أدىن حد ممكن عملياً، وجيب أال تسبب تداخًال ضاراً  ختفض الطاقة اليت تشعها أجهزة 1البند  2.51
 باحملطات األخرى.

 إلكرتوين مركب أو يسبب تشغيل أي جهاز كهربائي ال تتخذ اإلدارات مجيع التدابري العملية الالزمة حىت 2البند  3.51
 طبقاً ألحكام هذه اللوائح. حمطة سفينة تداخًال ضاراً باخلدمات الراديوية األساسية حملطات تعمل يف

 ينة ممكناً أي حمطة سف يف تردد أجهزة اإلرسال واالستقبال املركبة يف جيب أن يكون إجراء التغيري 1) 3البند  4.51
 أسرع وقت. يف

جيب أن تسمح جتهيزات أي حمطة سفينة، بعد إقامة االتصال، باالنتقال من اإلرسال إىل االستقبال،  2)  5.51
 أقصر وقت ممكن. وبالعكس، يف

5A.51  (3 انظر أيضًا الرقم  حيظر على حمطات السفن يف) أن تقوم بتشغيل خدمة إذاعية (انظر 2.23البحر (
).38.1الرقم 

جيب أن يكون حبوزة حمطات السفن واحملطات األرضية على السفن، غري حمطات مركبات اإلنقاذ، مجيع  4البند  6.51
.16ناسب من التذييل القسم امل الوثائق املعددة يف

دد حمطة السفينة قابالً للضبط ضبطاً جيعل تردده يفي بالتفاوت املسموح به احمل يكون املرسل يف عندما ال 5البند  7.51
جيب أن تكون حمطة السفينة جمهزة جبهاز يسمح هلا بقياس تردد اإلرسال بدقة تساوي نصف هذا التفاوت  2التذييل  يف

على األقل.

  (SUP - WRC-07) 23.51 إىل 8.51

24.51 C - حمطات السفن اليت تستخدم النداء االنتقائي الرقمي 

متوافقة مع أحدث صيغة للتوصية أن تكون خصائص أجهزة النداء االنتقائي الرقمي  ينبغي 12 البند 25.51
ITU-R M.493.(WRC-12)    
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26.51C1 -  النطاقات احملصورة بنيkHz kHzو 415 535

ا ب كل حمطة سفينة جمهزة بأجهزة النداء االنتقائي الرقمي املعدة لتعمل يف 13البند  27.51 kHzني النطاقات املرخص  415 
kHzو على قناتني على األقل من قنوات  J2B أو F1Bجيب أن تكون قادرة على إرسال واستقبال إرساالت من الصنفني  535

 ها.النداء االنتقائي الرقمي من أجل أداء خدمت

28.51C2 -  النطاقات احملصورة بنيkHz 1 kHz 4و 606,5 000 (WRC-03)      

ا ب كل حمطة سفينة جمهزة بأجهزة النداء االنتقائي الرقمي املعدة لتعمل يف 14البند  29.51 ني النطاقات املرخص 
kHz 1 kHzو 606,5 4      (WRC-03)جيب أن تكون قادرة على: 000

kHzعلى الرتدد  J2B أو F1Bواستقبال إرساالت من الصنفني إرسال  أ )  30.51 2 ؛187,5

هذا النطاق وعلى ترددات أخرى من  يف J2B أو F1Bوأيضًا إرسال واستقبال إرساالت من الصنفني  ب) 31.51
ترددات النداء االنتقائي الرقمي الالزمة ألداء خدمتها.

32.51C3 - النطاقات احملصورة بني kHz 4 kHz 27و 000 500

ا ب كل حمطة سفينة جمهزة بأجهزة النداء االنتقائي الرقمي املعدة لتعمل يف 15البند  33.51 ني النطاقات املرخص 
kHz 4 kHzو 000 27 جيب أن تكون قادرة على: 500

بالنداء على الرتددات احملجوزة لرسائل االستغاثة  J2B أو F1Bإرسال واستقبال إرساالت من الصنفني  أ )  34.51
).9.32 البحرية اليت تستخدمها (انظر أيضاً الرقم (HF)كل من نطاقات املوجات الديكامرتية  االنتقائي الرقمي يف

ITU-Rالتوصية  على قناة نداء دولية (حمددة يف J2B أو F1Bبث واستقبال إرساالت من الصنفني  ب) 35.51 M.541-10( 
        (WRC-15)اخلدمة املتنقلة البحرية الالزمة ألداء خدمتها؛ يف (HF)كل من نطاقات املوجات الديكامرتية  يف

على قنوات أخرى من قنوات النداء االنتقائي الرقمي  J2B أو F1Bإرسال واستقبال إرساالت من الصنفني  ج) 36.51
ا.اخلدمة املتنقلة البحرية الالزمة ألداء خدمته يف (HF)كل من نطاقات املوجات الديكامرتية  يف

37.51C4 - النطاقات احملصورة بني MHz MHzو 156 174

ا ب يف كل حمطة سفينة جمهزة بأجهزة النداء االنتقائي الرقمي املعدة لتعمل 16البند  38.51 ني النطاقات املرخص 
MHz MHzو 156 MHzعلى الرتدد  G2Bجيب أن تكون قادرة على إرسال واستقبال إرساالت من الصنف  174 156,525. 
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39.51 CA - حمطات السفن اليت تستعمل اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة 

كل حمطة سفينة تستخدم أجهزة اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة جيب أن تكون قادرة على  1) 17البند  40.51
اقات الرتدد اليت تشتغل فيها نط باشرة يفاإلرسال واالستقبال بالرتدد املعني لتسيري حركة االستغاثة باإلبراق ضيق النطاق بطباعة م

 هذه احملطة.
 متوافقة معجيب أن تكون خصائص أجهزة اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة  2)  41.51

ITU-Rو ITU-R M.476-5 التوصيتني M.625-4.  ينبغي أن تكون اخلصائص متوافقة أيضًا مع أحدث صيغةو 
    ITU-R M.627.(WRC-15) للتوصية

42.51CA1 -  النطاقات احملصورة بنيkHz 415 وkHz 535

ا النط كل حمطة سفينة جمهزة بأجهزة اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة املعدة لتعمل يف 18البند  43.51 اقات املرخص 
kHzبني  kHzو 415 جيب أن تكون قادرة على: 535

على ترددات العمل الالزمة ألداء خدمتها؛ J2B أو F1Bإرسال واستقبال إرساالت من الصنفني  أ )  44.51
kHzعلى الرتدد  F1Bاستقبال إرساالت الصنف  ب) 45.51 .VII، إن كانت مطابقة ألحكام الفصل 518

46.51CA2 -  النطاقات احملصورة بنيkHz 1 kHz 4و 606,5 000 (WRC-03)      

ا النط النطاق بطباعة مباشرة املعدة لتعمل يفكل حمطة سفينة جمهزة بأجهزة اإلبراق ضيق  19 البند 47.51 اقات املرخص 
kHz 1بني  kHz 4و 606,5 على ترددات  J2B أو F1Bجيب أن تكون قادرة على إرسال واستقبال إرساالت من الصنفني  000

    (WRC-03)العمل الالزمة ألداء خدمتها.

48.51 CA3 -  النطاقات احملصورة بنيkHz 4 kHz 27و 000 500

ا النط يف كل حمطة سفينة جمهزة بأجهزة اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة املعدة لتعمل 20البند  49.51 اقات املرخص 
kHz 4بني  kHz 27و 000 على ترددات  J2B أو F1Bجيب أن تكون قادرة على إرسال واستقبال إرساالت من الصنفني  500

اخلدمة املتنقلة البحرية. يف (HF)ن نطاقات املوجات الديكامرتية كل واحد م يف العمل الالزمة ألداء خدمتها

50.51 D - حمطات السفن اليت تستعمل املهاتفة الراديوية 

51.51 D1 -  النطاقات احملصورة بنيkHz 1 kHz 4و 606,5 000 (WRC-03)    

ا بني ا كل حمطة سفينة جمهزة بأجهزة مهاتفة راديوية معدة لتعمل يف 21البند  52.51 kHzلنطاقات املرخص  1 606,5 
kHzو 2     (WRC-03)جيب أن تكون قادرة على: 850

kHzعلى الرتدد احلامل  J3Eبث إرساالت من الصنف  أ )  53.51 2  J3E، واستقبال إرساالت من الصنف 182
kHz 2على الرتدد احلامل      (WRC-07)؛56.51الرقم  يف إال فيما يتعلق باألجهزة املذكورة 182
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 ؛1على ترددي عمل على األقل J3Eوأيضاً بث إرساالت من الصنف  ب) 54.51

 على مجيع الرتددات الالزمة ألداء خدمتها. J3Eوأيضاً استقبال إرساالت من الصنف  ج) 55.51

 رئ والسالمة.على األجهزة املعدة فقط حلاالت االستغاثة والطوا 55.51و 54.51ال تنطبق أحكام الرقمني  22البند  56.51

57.51D2 -  النطاقات احملصورة بنيkHz 4 kHz 27و 000 500 

هزة بأجهزة مهاتفة راديوية معدة لتعمل 23البند  58.51 ا بني  يف كل حمطات السفن ا kHzالنطاقات املرخص  4 000 
kHzو 27  kHz 4 125قبال على الرتددين احلاملني أن تكون قادرة على اإلرسال واالست ينبغي VIIتفي بأحكام الفصل  ال واليت 500
kHz 6و جيب أن تكون قادرة على اإلرسال واالستقبال على  VII. غري أن مجيع حمطات السفن اليت تفي بأحكام الفصل 215

فيها  عملتنطاقات الرتدد اليت  يف لتسيري حركة االستغاثة والسالمة باملهاتفة الراديوية 31املادة  يف الرتددات احلاملة املعينة
     (WRC-07)احملطات.هذه

59.51D3 -  النطاقات احملصورة بنيMHz 156 وMHz 174

هزة بأجهزة مهاتفة راديوية معدة لتعمل يف 24البند  60.51 ا بني  كل حمطات السفن ا MHzالنطاقات املرخص  156 
MHzو :G3E ل واستقبال إرساالت من الصنف) جيب أن تكون قادرة على إرسا18والتذييل  226.5(انظر الرقم  174

؛MHz 156,8على تردد االستغاثة والسالمة والنداء  أ )  61.51

؛MHz 156,3على الرتدد األويل بني السفن  ب) 62.51

؛MHz 156,65على الرتدد املستعمل بني السفن من أجل سالمة املالحة  ج) 63.51

تها.على مجيع الرتددات الالزمة ألداء خدم د ) 64.51

 الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية  -  IIالقسم 

ختفض الطاقة اليت تشعها أجهزة االستقبال إىل أدىن حد ممكن عملياً، وجيب أال تسبب تداخًال ضاراً  25البند  65.51
باحملطات األخرى.

إلكرتوين مركب  هاز كهربائي أويسبب تشغيل أي ج تتخذ اإلدارات مجيع التدابري العملية الالزمة حىت ال 26البند  66.51
 حمطة سفينة تداخًال ضاراً باخلدمات الراديوية األساسية حملطات تعمل طبقاً ألحكام هذه اللوائح. يف

  
                                                      

هذا البند على تردد عمل واحد. يف بعض املناطق أن تقتصر يف تستطيع اإلدارات 1.54.51  1
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 اتصاالت المحطات المقامة على متن الطائرات  -  IIIالقسم 
 بمحطات الخدمة المتنقلة البحرية والخدمة المتنقلة البحرية الساتلية

67.51 A - حكام عامةأ 

مبحطات  تستطيع احملطات املوجودة على منت الطائرات أن تتصل مبحطات اخلدمة املتنقلة البحرية أو 1) 27البند  68.51
اتني اخلدمتني. اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية، وجيب عليها حينئذ أن تفي بأحكام هذه اللوائح املتعلقة 

ا الغرض أن تستخدم الرتددات املوزعة على اخلدمتني املتنقلة البحرية ينبغي حملطات الطائرات هلذ 2)  69.51
واملتنقلة البحرية الساتلية.

حرية تستقبلها بواسطة حمطات اخلدمة املتنقلة الب عندما ترسل حمطات الطائرات املراسالت العمومية أو 3)  70.51
اخلدمة  ة يفد جبميع األحكام املنطبقة على إرسال املراسالت العموميحمطات اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية جيب عليها أن تتقي أو

).58و 57و 55و 54و 53اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية (انظر خصوصاً املواد  يف املتنقلة البحرية أو

إن نداء املهاتفة ف عندما يتعلق األمر باتصال بني حمطات على منت طائرات وحمطات اخلدمة املتنقلة البحرية 28البند  71.51
ITU-Rأحدث صيغة للتوصية  يف الراديوية ميكن جتديده كما هو مبني M.1171 أما نداء اإلبراق الراديوي فيمكن جتديده بعد فاصل ،

ITU-Rأحدث صيغة للتوصية  يف زمين قدره مخس دقائق، على الرغم من اإلجراءات الواردة M.1170.(WRC-07) 

72.51 B - باستعمال الرتددات احملصورة بني  أحكام تتعلقMHz 156 وMHz 174 

نظرًا إىل التداخالت اليت قد تسببها حمطات الطائرات على ارتفاعات عالية، فإن ترددات اخلدمة  1) 29البند  73.51
ني ددات احملصورة بجيب أال تستعملها حمطات الطائرات، باستثناء الرت  MHz 30النطاقات اليت تفوق  املتنقلة البحرية احملصورة يف

MHz MHzو 156 ، واليت خيضع استعماهلا للشروط التالية:18التذييل  احملددة يف 174

1مرت ( 300أال يتجاوز ارتفاع حمطات الطائرات  أ )  74.51 قدم)، ما عدا طائرات االستطالع اليت تشارك  000
1مرتاً ( 450عمليات اكتساح اجلليد واليت يرخص هلا بارتفاع  يف قدم)؛ 500

، وجيب مع ذلك السعي قدر اإلمكان إىل W 5أال تتجاوز القدرة املتوسطة ملرسالت حمطات الطائرات  ب) 75.51
 ؛W 1تتجاوز  استخدام قدرة ال
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؛18التذييل  أن تستخدم حمطات الطائرات القنوات احملددة هلذا الغرض يف ج) 76.51

ITU-Rالتوصية   اخلصائص التقنية الواردة يفأن متتثل مرسالت حمطات الطائرات إىل د ) 77.51 M.489-2  مع مراعاة
؛75.51أحكام الرقم 

أن تكون اتصاالت حمطات الطائرات قصرية ومقصورة على العمليات اليت تقوم فيها حمطات اخلدمة املتنقلة  ) ه 78.51
طة الساحلية.احمل أو ة السفينةالبحرية بدور رئيسي، واليت تقتضي إقامة اتصال مباشر بني حمطة الطائرة وحمط

MHzحملطات على منت طائرات أن تستخدم الرتدد  جيوز 2)  79.51 جيوز ألغراض تتعلق بالسالمة. كما  156,3
قاذ املنسقة عمليات البحث واإلن يف استعمال هذا الرتدد أيضًا لالتصاالت بني حمطات سفن وحمطات على منت طائرات تشارك

    (WRC-07)).15(انظر التذييل 

MHzحملطات على منت طائرات أن تستخدم الرتدد جيوز  3)  80.51 ألغراض تتعلق بالسالمة فقط (انظر  156,8
    (WRC-07)).15التذييل 
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 52املـادة 

 أحكام خاصة تتعلق باستعمال الترددات
 أحكام عامة  -  Iالقسم 

1.52 A - وحيدي نبإرساالت إبراق راديوي بنطاق جا 

 J2A الصنف أو A1Bفإن اإلرسال من الصنف  A1Aعندما حتدد هذه األحكام إرساالً من الصنف  1) 1البند  2.52
 يعترب مكافئاً له.

 J2Dالصنف  أو J2Bفإن اإلرسال من الصنف  F1Bعندما حتدد هذه األحكام إرساالً من الصنف  2)  3.52
على ترددات االستغاثة والسالمة باملوجات  J2Dعمل اإلرسال من الصنف يعترب مكافئًا له. ومع ذلك، جيب أال ُيست

 .15التذييل  املدرجة يف (HF) الديكامرتية

4.52 B -  النطاقات احملصورة بنيkHz 415 وkHz 535 

5.52 (SUP - WRC-12) 

إلرسال احملطات الساحلية إال  kHz 518اخلدمة املتنقلة البحرية أي ختصيص على الرتدد  ال جيري يف 1) 3البند  6.52
حنو السفن حتذيرات األرصاد اجلوية واملالحة واملعلومات العاجلة، بواسطة اإلبراق األوتومايت ضيق النطاق بطباعة مباشرة (النظام 

).NAVTEXالدويل 

kHzيستعمل الرتدد  2) 7.52 ن فاخلدمة املتنقلة البحرية حصرًا إلرسال احملطات الساحلية حنو الس يف 490
     (WRC-03)حتذيرات األرصاد اجلوية واملالحة واملعلومات العاجلة بواسطة اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة.

8.52 C -  النطاقات احملصورة بنيkHz 1 606,5 و(WRC-03)    kHz 4 000 

طاقات احملصورة الن للمحطات العاملة يف 1اإلقليم  ينبغي أن تكون الرتددات املخصصة يف 1) 4البند  9.52
kHz 3و kHz 1 850 بني ) متوافقة، قدر املستطاع، مع التقسيمات الفرعية التالية:5(انظر املادة  800

- kHz 1 950-1 850: ي وحيد.احملطات الساحلية، املهاتفة الراديوية بنطاق جانب
- kHz 2 045-1 950:ي وحيد.حمطات السفن، املهاتفة الراديوية بنطاق جانب
- kHz 2 262,5-2 194:ي وحيد.حمطات السفن، املهاتفة الراديوية بنطاق جانب
- kHz 2 498-2 262,5:ي وحيد.االتصاالت بني السفن، املهاتفة الراديوية بنطاق جانب 
- kHz 2 578-2 502: طات السفن، اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة.حم 
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- kHz 2 850-2 578:إلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة واملهاتفة الراديوية بنطاق احملطات الساحلية، ا
ي وحيد.جانب

- kHz 3 200-3 155: .حمطات السفن، اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة
- kHz 3 340-3 200:ي وحيد.حمطات السفن، املهاتفة الراديوية بنطاق جانب
- kHz 3 400-3 340:  ي وحيد.الراديوية بنطاق جانباالتصاالت بني السفن، املهاتفة
- kHz 3 600-3 500: ي وحيد.االتصاالت بني السفن، املهاتفة الراديوية بنطاق جانب
- kHz 3 800-3 600: ي وحيد.احملطات الساحلية، املهاتفة الراديوية بنطاق جانب

ملبينة أدناه، متوافقة مع النطاقات ا للمحطات العاملة يف 1اإلقليم  تكون الرتددات املخصصة يف 2)  10.52
التقسيمات الفرعية التالية:

- kHz 1 625-1 606,5:.احملطات الساحلية، اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة، النداء االنتقائي الرقمي 
- kHz 1 800-1 635: ي وحيد.احملطات الساحلية، املهاتفة الراديوية بنطاق جانب
- kHz 2 141,5-2 045:ي وحيد.ن، املهاتفة الراديوية بنطاق جانبحمطات السف
- kHz 2 160-2 141,5:.حمطات السفن، اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة، النداء االنتقائي الرقمي 

kHzيستخدم الرتددان احلامالن  5البند  11.52 2 kHz 2(الرتدد املخصص  635 kHz 2) و636,4 (الرتدد املخصص  638
kHz 2 ي وحيد فيما بني السفن، إىل جانب الرتددات كرتددي عمل للمهاتفة الراديوية بنطاق جانب  3و 2قليمني اإل ) يف639,4

kHzبعض اخلدمات. وينبغي استخدام الرتددين احلاملني  احملددة لالستخدام املشرتك يف 2 kHzو 635 2 فقط لإلرساالت  638
kHzبنطاق حارس حمصور بني  3اإلقليم  . وتؤمن محاية هذين الرتددين يفJ3Eمن الصنف  2 kHzو 634 2 642. 

12.52 D -  النطاقات احملصورة بنيkHz 4 000 وkHz 27 500 

kHzتقسم النطاقات املوزعة حصرًا للخدمة املتنقلة البحرية واحملصورة بني  6البند  13.52 4 kHzو 000 27 (انظر  500
.17التذييل  ا هو مبني يف) تقسيماً فرعياً إىل فئات ونطاقات فرعية كم5املادة 

14.52 E -  النطاقات احملصورة بنيMHz 156 وMHz 174 

ة البحري ينبغي تشغيل خدمة حركة السفن فقط على الرتددات املوزعة على اخلدمة املتنقلة 7البند  15.52
.MHz 174-156 النطاق يف

 (رقم مل يستعمل)  -  IIالقسم 
  (SUP - WRC-07) 93.52 إىل 16.52
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 اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة في استخدام الترددات  -  IIIلقسم ا

94.52 A - ةـاعتبارات عام 

ن تبني جيب أإن الرتددات املخصصة للمحطات الساحلية من أجل اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة  44البند  95.52
وحتتوي هذه القائمة عالوة على ذلك على أي معلومات  ).IVقائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات اخلاصة (القائمة  يف

(WRC-07)مفيدة أخرى ذات عالقة باخلدمة اليت تؤديها كل واحدة من هذه احملطات.     

96.52 B -  النطاقات احملصورة بنيkHz 415 وkHz 535 

النطاقات املرخص  عدة لتعمل يفكل حمطة سفينة جمهزة بأجهزة اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة امل 1) 45البند  97.52
kHzو kHz 415ا بني  طبقًا ملا هو موضح  F1B جيب أن تكون قادرة على إرسال واستقبال إرساالت من الصنف 535

قادرة على استقبال إرساالت من الصنف  VII، وينبغي فوق ذلك أن تكون حمطات السفن املطابقة ألحكام الفصل 44.51 الرقم يف
F1B د على الرتدkHz 518  45.51(انظر الرقم.(

98.52 (SUP - WRC-03)  

99.52 C -  النطاقات احملصورة بنيkHz 1 606,5 وkHz 4 000 (WRC-03)     

النطاقات املرخص  كل حمطة سفينة جمهزة بأجهزة اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة املعدة لتعمل يف 1) 46البند  100.52
kHz 1ا بني  kHzو 606,5 4 على ترددي  J2B أو F1B جيب أن تكون قادرة على إرسال واستقبال إرساالت من الصنف 000

    (WRC-03)عمل على األقل.

kHzالنطاق  يف حيظر اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة 2)  101.52 2 194-2 احلالة املنصوص  يف ، إال170
 (WRC-07).(WRC-07) 354 والقرار 15التذييل  يف عليها

102.52 D -  النطاقات احملصورة بنيkHz 4 000 وkHz 27 500 

ا النط كل حمطة سفينة جمهزة بأجهزة اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة املعدة لتعمل يف 47البند  103.52 اقات املرخص 
kHzبني  4 kHzو 000 27 . 49.51 بقاً ألحكام الرقمط F1Bجيب أن تكون قادرة على إرسال واستقبال إرساالت من الصنف  500

الرتددات املمكن ختصيصها. 17ويبني التذييل 
النطاقات املوزعة حصراً  يف وتعمل F1Bجيب على احملطات الساحلية اليت تستخدم إرساالت من الصنف  48البند  104.52

kHzعلى اخلدمة املتنقلة البحرية بني  4 kHzو 000 27  سطة تفوق القيم التالية:أي حال قدرة متو  يف أال تستعمل 500
القدرة املتوسطة القصوىالنطاق

4MHz5 kW
6MHz5 kW
8MHz10 kW

12MHz15 kW
16MHz15 kW

19/18MHz15 kW
22MHz15 kW

26/25MHz15 kW
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حملطات السفن اليت مجيع النطاقات هو املباعدة بني ترددات العمل  يف kHz 0,5يكون املقدار  1)  105.52
Bdتتجاوز  تستخدم أنظمة اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة ذات سرعة اإلرسال اليت ال  Bd 200لإلبراق بزحزحة الرتدد و 100

). 17 لإلبراق بزحزحة الطور، مبا فيها الرتددات املتزاوجة مع ترددات العمل املمكن ختصيصها للمحطات الساحلية (انظر التذييل
 17التذييل  رتددات املمكن ختصيصها حملطات السفن واملتزاوجة مع الرتددات اليت تستعملها احملطات الساحلية فهي حمددة يفأما ال

الذي حيدد كذلك الرتددات املمكن ختصيصها حملطات السفن وغري املتزاوجة مع الرتددات اليت تستعملها احملطات الساحلية.

106.52 (SUP - WRC-03)  

ختصص كل إدارة عند اللزوم لكل حمطة سفينة تتبع لسلطتها وتستخدم أنظمة غري متزاوجة لإلبراق  2)  107.52
.17 التذييل أكثر من الرتددات احملجوزة هلذا الغرض واملبينة يف ضيق النطاق بطباعة مباشرة تردداً واحداً أو

108.52 E -  النطاقات احملصورة بنيMHz 156 وMHz 174 

 MHzا بني النطاقات املرخص  كل حمطة سفينة جمهزة بأجهزة اإلبراق بطباعة مباشرة ميكنها أن تعمل يف 49البند  109.52
.18على أن تلتزم بأحكام التذييل  MHz 174و 156

 استعمال الترددات للنداء االنتقائي الرقمي  -  IVالقسم 

110.52 A - ةـاعتبارات عام 

هذا القسم على النداء وعلى اإلشعار باالستالم، عند استعمال تقنيات النداء  روحة يفتنطبق األحكام املش 50البند  111.52
.VIIاالنتقائي الرقمي، باستثناء حاالت االستغاثة والطوارئ والسالمة اليت تنطبق عليها أحكام الفصل 

ITU-Rجيب أن تكون خصائص أجهزة النداء االنتقائي الرقمي وفقاً للتوصية  51البند  112.52 M.541-10ينبغي أن  ، كما
ITU-Rتكون وفقاً ألحدث صيغة للتوصية  M.493.(WRC-15)      

أن تبني  ء االنتقائي الرقمي جيبإن الرتددات اليت تؤدي احملطات الساحلية عليها خدمات بتقنيات الندا 52البند  113.52
ما جيب أن حتتوي هذه القائمة على أي معلومات مفيدة . كIV)القائمة (قائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات اخلاصة  يف

ذه اخلدمات اليت تؤمنها  (WRC-07)احملطات.هذه أخرى ذات عالقة 

114.52 B -  النطاقات احملصورة بنيkHz 415 وkHz 526,5 

B1 - أسلوب التشغيل

املرخص  النطاقات مي وإلشعار االستالم يفإن صنف اإلرسال الواجب استعماله للنداء االنتقائي الرق 1) 53البند  115.52
 .F1Bجيب أن يكون  kHz 526,5و kHz 415ا بني 
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ورة بني النطاقات احملص عندما ترسل احملطات الساحلية نداءات انتقائية رقمية وإشعارات استالم يف 2)  116.52
kHz 415 وkHz 526,5 ا أن تستعمل أدىن قدرة الزمة لتغطية مناطق خد متها.جيدر 

ا حمطات السفن النداءات االنتقائية الرقمية وإشعارات االستالم  54البند  117.52 جيب أن تكون القدرة املتوسطة اليت ترسل 
.W 400حمدودة بالقيمة 

B2 - النداء واإلشعار باالستالم 

.النداء االنتقائي الرقميجيب أن تستخدم قناة نداء مناسبة للنداء واإلشعار باالستالم بتقنيات  55البند  118.52

أن خيصص حملطة ساحلية ما،  kHz 455,5ميكن للرتدد الدويل للنداء االنتقائي الرقمي الذي يساوي  56البند  119.52
وميكن للمحطات الساحلية، بغية خفض التداخالت على هذا الرتدد، أن تستعمله، كقاعدة عامة، ملناداة السفن اليت حتمل جنسية 

ينة املراقبة.هذه النطاقات تداوم حمطة السف إذا كانت جتهل على أي واحد من ترددات النداء االنتقائي الرقمي يف أو غري جنسيتها،

أن تستعمله أي حمطة سفينة. وجيب  kHz 458,5ميكن للرتدد الدويل للنداء االنتقائي الرقمي الذي يساوي  57البند  120.52
لنداء على الرتددات الوطنية املخصصة للمحطة الساحلية، بغية خفض التداخالت على هذا ميكن إجراء ا أال يستعمل إال عندما ال

الرتدد.

عمل الرتدد املتزاوج مع الرتدد املست جيب أن يكون الرتدد الواجب استعماله إلرسال إشعار باالستالم هو 58البند  121.52
للنداء عادة.

B3 - املراقبة

 تؤمن خدمة دولية للمراسالت العمومية بتقنيات النداء االنتقائي الرقمياليت ساحلية الة محطينبغي لل 1) 59البند  122.52
أن تداوم أثناء ساعات خدمتها املراقبة بالنداء االنتقائي الرقمي األوتومايت على  kHz 526,5و kHz 415النطاقات احملصورة بني  يف

دمات اخلاصة قائمة احملطات الساحلية وحمطات اخل يف الساعات والرتددات بنيتالدولية املناسبة. وجيب أن  أو ترددات النداء الوطنية
IV.(WRC-07))القائمة (

هزة بأجهزة النداء االنتقائي الرقمي املعدة لتعمل 2)  123.52 النطاقات  يف عندما تكون حمطات السفن ا
ا بني  ا  يف ات ساحلية تقدم خدماتمنطقة التغطية حملط يف موجودة kHz 526,5و kHz 415املرخص  هذه النطاقات ذا

ا أن تداوم املراقبة بالنداء االنتقائي الرقمي األوتومايت على واحد عدة من ترددات  وأ بتقنيات النداء االنتقائي الرقمي، فإنه جيدر 
ملها احملطات الساحلية.الرقمي اليت تستعهذه النطاقات على أن تراعي ترددات النداء االنتقائي  يف النداء االنتقائي الرقمي املناسبة

124.52  C -  النطاقات احملصورة بنيkHz 1 606,5 وkHz 4 000 (WRC-03)      

C1 - أسلوب التشغيل

احملصورة  النطاقات إن صنف اإلرسال الواجب استعماله للنداء االنتقائي الرقمي وإلشعار االستالم يف 1) 60البند  125.52
kHz 1بني  kHz 4و 606,5 F1B.(WRC-03)جيب أن يكون  000
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ورة بني النطاقات احملص عندما ترسل احملطات الساحلية نداءات انتقائية رقمية وإشعارات استالم يف 2)  126.52
kHz 1 kHzو 606,5 4     (WRC-03)ينبغي هلا أن تستعمل أدىن قدرة الزمة لتغطية منطقة خدمتها. 000

ا حمطات السفن النداءات االنتقائية الرقمية وإشعارات االستالم ينبغي للق 3)  127.52 درة املتوسطة اليت ترسل 
.W 400أن تكون حمدودة بالقيمة  1اإلقليم  يف

C2 - النداء واإلشعار باالستالم

ستعمل للنداء تينبغي حملطات السفن اليت تنادي حمطة ساحلية بتقنيات النداء االنتقائي الرقمي أن  1)  61البند  128.52
بالرتتيب التفضيلي:

قناة وطنية للنداء االنتقائي الرقمي تداوم احملطة الساحلية املراقبة عليها؛ أ )  129.52

kHz 2الرتدد الدويل للنداء االنتقائي الرقمي  ب) 130.52 .131.52الرقم  يف مبراعاة األحكام املنصوص عليها 189,5

kHz 2دويل للنداء االنتقائي الرقمي جيوز ختصيص الرتدد ال 2)  131.52 حملطة سفينة ما. وجيوز حملطات  189,5
السفن، بغية خفض التداخالت على هذا الرتدد، أن تستعمله، كقاعدة عامة، ملناداة احملطات الساحلية اليت حتمل جنسية غري 

جنسيتها.

خدم هلذه الغاية االنتقائي الرقمي أن تست ينبغي حملطة سفينة تنادي حمطة سفينة أخرى بتقنيات النداء 3)  132.52
kHz 2تردد النداء  . وينبغي أن ترسل إشعارات استالم هذا النداء على هذا الرتدد أيضاً.177

ينبغي للمحطات الساحلية اليت تنادي حمطات السفن بتقنيات النداء االنتقائي الرقمي أن تستعمل  1) 62البند  133.52
ي:للنداء بالرتتيب التفضيل

قناة وطنية للنداء االنتقائي الرقمي تداوم احملطة الساحلية املراقبة عليها؛ أ )  134.52

kHz 2الرتدد الدويل للنداء االنتقائي الرقمي  ب) 135.52 .136.52 الرقم مبراعاة األحكام املنصوص عليها يف 177

kHzجيوز ختصيص الرتدد الدويل للنداء االنتقائي الرقمي  2)  136.52 2 حملطة ساحلية ما. وجيوز للمحطات  177
الساحلية، بغية خفض التداخالت على هذا الرتدد، أن تستعمله، كقاعدة عامة، ملناداة السفن اليت حتمل جنسية غري جنسيتها، 

kHzالنطاقات احملصورة بني  إذا كانت جتهل على أي واحد من ترددات النداء االنتقائي الرقمي يف أو 1 kHzو 606,5 4 000 
    (WRC-03)تداوم حمطة السفينة املراقبة.

لنداء هو الرتدد املتزاوج مع الرتدد املستعمل ليكون عادة الرتدد الواجب استعماله إلرسال إشعار باالستالم  63البند  137.52
(انظر أيضاً  IV)القائمة (قائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات اخلاصة  يف الذي يتم استقباله، كما هو مبني

(WRC-07)).113.52 الرقم
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C3 - املراقبة

 هذا القسم الفرعي على مداومة املراقبة بالنداء االنتقائي تنطبق األحكام املشروحة شرحاً مفصًال يف 1) 64البند  138.52
.31ادة من امل IIIالرقمي، ما عدا حاالت االستغاثة والطوارئ والسالمة اليت تنطبق عليها أحكام القسم 

 تؤمن خدمة دولية للمراسالت العمومية بتقنيات النداء االنتقائي الرقمياليت ساحلية اللمحطة لينبغي  2)  139.52
kHz 1النطاقات احملصورة بني  يف kHz 4و 606,5 أن تداوم أثناء ساعات خدمتها املراقبة بالنداء االنتقائي الرقمي األوتومايت  000

طات اخلدمات قائمة احملطات الساحلية وحم يف الساعات والرتدداتتبني الدولية املناسبة. وجيب أن  أو نيةعلى ترددات النداء الوط
     IV.(WRC-07))القائمة (اخلاصة 

هزة بأجهزة النداء االنتقائي الرقمي املعدة لتعمل يف 3)  140.52 نطاقات املرخص ال عندما تكون حمطات السفن ا
kHz 1ا بني  kHz 4و 606,5 ا منطقة التغطية حملطات ساحلية تقدم خدمات يف موجودة يف 000  هذه النطاقات ذا
عدة من ترددات  النداء االنتقائي الرقمي فإنه ينبغي هلا أن تداوم املراقبة بالنداء االنتقائي الرقمي األوتومايت على واحد أو بتقنيات

 طاتت، على أن تراعي ترددات النداء االنتقائي الرقمي اليت تستعملها احملهذه النطاقا النداء االنتقائي الرقمي املناسبة يف
     (WRC-03)الساحلية.

141.52 D -  النطاقات احملصورة بنيkHz 4 000 وkHz 27 500 

D1 - أسلوب التشغيل

احملصورة  النطاقات يف إن صنف اإلرسال الواجب استعماله للنداء االنتقائي الرقمي وإلشعار االستالم 1) 65البند  142.52
kHz 4بني  kHz 27و 000 .F1Bجيب أن يكون  500

ورة بني النطاقات احملص عندما ترسل احملطات الساحلية نداءات انتقائية رقمية وإشعارات استالم يف 2)  143.52
kHz 4 kHzو 000 27 أي حال قدرة متوسطة تفوق القيم التالية: فيجب عليها أال تستعمل يف 500

القدرة املتوسطة القصوىطاقالن
4MHz5 kW

6MHz5 kW

8MHz10 kW

12MHz15 kW

16MHz15 kW

19/18MHz15 kW

22MHz15 kW

26/25MHz15 kW

ا حمطات السفن النداءات االنتقائية الرقمية وإشعارات االستالم  3)  144.52 ينبغي للقدرة املتوسطة اليت ترسل 
kHz 4النطاقات احملصورة بني  يف kHz 27و 000 .kW 1,5أن تكون حمدودة بالقيمة  500
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D2 - النداء واإلشعار باالستالم 

ا بني النطاقات املر  ينبغي للمحطة اليت تنادي حمطة أخرى بتقنيات النداء االنتقائي الرقمي يف 66البند  145.52  kHzخص 
4 kHz 27و 000 اء انتقائي رقمي مناسباً، مراعية خصائص االنتشار.أن ختتار تردد ند 500

ينبغي حملطات السفن اليت تنادي حمطة ساحلية بتقنيات النداء االنتقائي االنتقائي الرقمي على ترددات  67البند  146.52
ا بني  kHzالنطاقات املرخص  4 kHzو 000 27 أن تستخدم للنداء بالرتتيب التفضيلي: 500

وم احملطة الساحلية املراقبة عليها؛اًة وطنيًة للنداء االنتقائي الرقمي تدقنا أ )  147.52

     (WRC-07).149.52واحداً من الرتددات الدولية للنداء االنتقائي الرقمي مع مراعاة أحكام الرقم  ب) 148.52

ITU-Rالتوصية  تكون الرتددات الدولية للنداء االنتقائي الرقمي تلك املبينة يف 2)  149.52 M.541-10  وجيوز أن
راء النداءات على ميكن إج تستعملها أي حمطة سفينة. وبغية خفض التداخالت على هذه الرتددات جيب أال تستعمل إال عندما ال

     (WRC-15)الرتددات املخصصة على الصعيد الوطين.

ى ترددات ات النداء االنتقائي الرقمي علينبغي للمحطات الساحلية اليت تنادي حمطات السفن بتقني 1) 68البند  150.52
kHz 4النطاقات احملصورة بني  kHz 27و 000 أن تستخدم للنداء بالرتتيب التفضيلي: 500

قناًة وطنيًة للنداء االنتقائي الرقمي تداوم احملطة الساحلية املراقبة عليها؛ أ )  151.52

     (WRC-07).153.52ئي الرقمي مع مراعاة أحكام الرقم واحداً من الرتددات الدولية للنداء االنتقا ب) 152.52

ITU-Rالتوصية  تكون الرتددات الدولية للنداء االنتقائي الرقمي تلك املبينة يف 2)  153.52 M.541-10  وجيوز
ة عامة، دختصيصها ألي حمطة ساحلية. وبغية خفض التداخالت على هذه الرتددات، ميكن أن تستعملها احملطات الساحلية، كقاع

النطاقات  إذا كانت جتهل على أي واحد من ترددات النداء االنتقائي الرقمي يف ملناداة السفن اليت حتمل جنسية غري جنسيتها، أو
      (WRC-15)املعنية تداوم حمطة السفينة املراقبة.

D3 - املراقبة

ي قسم الفرعي على مداومة املراقبة بالنداء االنتقائهذا ال تنطبق األحكام املشروحة شرحاً مفصًال يف 1) 69البند  154.52
.31من املادة  IIIالرقمي، ما عدا حاالت االستغاثة والطوارئ والسالمة اليت تنطبق عليها أحكام القسم 

 تؤمن خدمة دولية للمراسالت العمومية بتقنيات النداء االنتقائي الرقمياليت ساحلية المحطة ينبغي لل 2)  155.52
kHz 4طاقات احملصورة بني الن يف kHz 27و 000 أن تداوم أثناء ساعات خدمتها املراقبة بالنداء االنتقائي الرقمي األوتومايت  500

IV.((WRC-07) قائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات اخلاصة (القائمة على ترددات النداء االنتقائي الرقمي املناسبة املبينة يف
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هزة بأجهزة النداء االنتقائي الرقمي املعدة لتعمل يفحيس 3)  156.52 ا النطاق ن مبحطات السفن ا ات املرخص 
kHz 4بني  kHz 27و 000 أن تداوم املراقبة بالنداء االنتقائي الرقمي األوتومايت على ترددات النداء االنتقائي الرقمي املناسبة  500
وترددات النداء للمحطات الساحلية اليت تؤمن خدمة بتقنيات النداء هذه النطاقات، مع مراعاة خصائص االنتشار  يف

الرقمي. االنتقائي

157.52 E -  النطاقات احملصورة بنيMHz 156 وMHz 174 

E1 - أسلوب التشغيل 

ا خص النطاقات املر  إن صنف اإلرسال الواجب استعماله للنداء االنتقائي الرقمي وإلشعار االستالم يف 70البند  158.52
.G2Bجيب أن يكون  MHz 174و MHz 156بني 

E2 - النداء واإلشعار باالستالم

ة اخلدمة املتنقلة البحرية لالستغاثة والطوارئ والسالم يف هو تردد دويل مستعمل MHz 156,525الرتدد  1) 71البند  159.52
    (WRC-07).15)لتذييل وا 31.33و 8.33وللنداءات بتقنيات النداء االنتقائي الرقمي (انظر الرقمني 

هو القاعدة العامة  MHz 156,525ينبغي أن يعترب استخدام تردد النداء االنتقائي الرقمي املساوي  2)  160.52
النطاقات  من سفينة إىل سفينة أخرى يف من حمطة ساحلية إىل سفينة أو فيما يتعلق بالنداءات من سفينة إىل حمطة ساحلية أو

ا بني  MHzاملرخص  MHzو 156 بتقنيات النداء االنتقائي الرقمي. 174

E3 - املراقبة

معلومات عن مداومة  IV)القائمة (قائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات اخلاصة  يف ينبغي أن تعطى 72البند  161.52
MHzاملراقبة الذي تؤمنه احملطات الساحلية بالنداء االنتقائي الرقمي األوتومايت على الرتدد  (انظر أيضاً  156,525

     (WRC-07)).13.31 الرقم
هزة بأجهزة النداء االنتقائي الرقمي املعدة لتعمل يف عندما تكون يف 73البند  162.52 النطاقات  البحر حمطات السفن ا

ا بني  ا أن تداوم املراقبة بالنداء االنتقائي الرقمي األوتومايت  MHz 174و MHz 156املرخص  MHzعلى الرتدد فيجدر  156,525 
).17.31(انظر أيضاً الرقم 

 وأنظمة اإلرسال الخاصة استخدام ترددات لإلبراق واسع النطاق والطبصلة  -  Vالقسم 
 وإرسال المعطيات عن دراسة المحيطات

163.52 A - اإلبراق واسع النطاق والطبصلة وأنظمة اإلرسال اخلاصة 

164.52 A1 - النطاقات احملصورة بني kHz 1 kHz 4و 606,5 000 (WRC-03)    

kHzالنطاق  إن الرتددات املوجودة يف 74البند  165.52 2 078,5-2 حملطات السفن اليت  2اإلقليم  ختصص يف 068,5
 .171.52تستعمل اإلبراق واسع النطاق والطبصلة وأنظمة اإلرسال اخلاصة. وتنطبق أحكام الرقم 
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166.52A2 -  ة بني النطاقات احملصورkHz 4 kHz 27و 000 500

هزة الستخدام  يف kHz 4يكون املقدار  75البند  167.52 مجيع النطاقات هو املباعدة بني ترددات العمل حملطات السفن ا
الرتددات املمكن ختصيصها. 17اإلبراق واسع النطاق والطبصلة وأنظمة اإلرسال اخلاصة. ويبني التذييل 

كل إدارة لكل حمطة سفينة تتبع لسلطتها وتستخدم اإلبراق واسع النطاق والطبصلة وأنظمة   ختصص 1) 76البند  168.52
. ويتحدد العدد الكلي من 17التذييل  أكثر من سالسل ترددات العمل احملجوزة هلذا الغرض واملبينة يف اإلرسال اخلاصة واحدة أو

 السالسل املخصصة لكل حمطة سفينة تبعاً حلاجات احلركة.

عندما يكون عدد ترددات العمل املخصصة حملطات السفن اليت تستخدم اإلبراق واسع النطاق  2)  169.52
ترددات  النطاق، تقوم اإلدارة املعنية بتخصيص والطبصلة وأنظمة اإلرسال اخلاصة أقل من العدد الكلي هلذه الرتددات املوجودة يف

ول على نفس العدد من التخصيصات على أي تردد عمل.عمل هلذه السفن وفقاً لنظام دورية منهجية يسمح باحلص

حىت تستجيب  17التذييل  غري أن اإلدارات ميكنها أن ختصص الرتددات على حنو خيتلف عما هو يف 3)  170.52
. ولكن جيب على اإلدارات أن تأخذ باالعتبار 17التذييل  حلاجات األنظمة اخلاصة، ولكن ضمن حدود النطاقات املبينة يف

kHzبشأن ترتيب القنوات واملباعدة اليت تساوي  17التذييل  أمكنها ما هو وارد يف ما 4.

هزة لإلبراق واسع النطاق والطبصلة وأنظمة اإلرسال اخلاصة أن تستخدم أي  77البند  171.52 ميكن حملطات السفن ا
ا حمصورة ضمن قنوات النطصنف من أصناف اإلرسال ضمن نطاقات الرتدد احملجوزة هلذه األغراض، شريطة أن  اق تبقى إرساال

ألغراض  وال املهاتفة، إال A1Aإبراق مورس من الصنف  كل األحوال ال . وهي لن تستعمل يف17التذييل  الواسع احملددة يف
الدارات. ضبط

النطاقات  مل يفتعجيب على احملطات الساحلية لإلبراق الراديوي اليت تستخدم إرساالت متعددة القنوات و  78البند  172.52
kHz 4املوزعة حصراً للخدمة املتنقلة البحرية بني  kHz 27و 000 kWأال تستعمل بأي حال قدرة متوسطة تفوق  500 لكل  2,5

Hz من عرض النطاق. 500

173.52 B - أنظمة إرسال املعطيات عن دراسة احمليطات 

كن ختصيصها إلرساالت املعطيات عن دراسة احمليطات بني الرتددات املم kHz 0,3تساوي املباعدة  79البند  174.52
الرتددات املمكن ختصيصها. 17مجيع النطاقات. ويبني التذييل  يف

) أن تستعملها 17ميكن لنطاقات الرتدد املعدة ألنظمة إرسال املعطيات عن دراسة احمليطات (انظر التذييل  80البند  175.52
 عن دراسة احمليطات واحملطات اليت تسائل هذه العوامات. أيضاً حمطات العوامات إلرسال املعطيات
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 المهاتفة الراديوية في استعمال الترددات  -  VIالقسم 

176.52 A - ةـاعتبارات عام 

ال بد دائمًا من تعيني الرتدد احلامل عند تعيني الرتددات املعدة إلرساالت املهاتفة الراديوية ذات النطاق  81البند  177.52
املتعلقة بالتبليغ عن الرتددات وتسجيلها. ويكون الرتدد املخصص أعلى من الرتدد  11ي الوحيد، إال فيما خيص أحكام املادة اجلانب

Hz 1احلامل مبقدار  400.

جيب على احملطات الساحلية أال تشغل قنوات شاغرة للمهاتفة الراديوية بإرساهلا إشارات تعرف اهلوية مثل  82البند  178.52
ط أشرطته. وميكن حملطة ساحلية بصورة استثنائية وبطلب من حمطة سفينة أن ترسل إشارات لضب تنتج عن النداء املتواصل أو اليت

ثوان. 10املستقبل بغية إقامة اتصال هاتفي راديوي، على أال يدوم هذا اإلرسال أكثر من 

ميكنها أن ترسل  (UHF)النطاقات الديسيمرتية  تعمل يف بيد أن احملطات الساحلية التابعة خلدمة أوتوماتية 83البند  179.52
إشارات لالستدالل، وجيب أن تكون قدرة إرسال هذه اإلشارات خمفضة حينئذ إىل أصغر قيمة الزمة حلسن اشتغال التشوير، كما 

جيب على هذه اإلرساالت أال تسبب تداخًال ضاراً باخلدمة املتنقلة البحرية لبلدان أخرى.

ترددات اإلرسال (واالستقبال حني  IV)القائمة (تبني قائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات اخلاصة  84ند الب 180.52
بني هذه القائمة تحالة املهاتفة الراديوية باإلرسال املزدوج) املخصصة لكل حمطة ساحلية. و  يف تكون هذه الرتددات متزاوجة كما

(WRC-07)خلدمة اليت تؤمنها كل حمطة ساحلية.أيضاً كل املعلومات األخرى املفيدة عن ا    

العاملة حمطات املهاتفة الراديوية من اخلدمة املتنقلة البحرية و  ي الوحيد اليت توجد يفإن أجهزة النطاق اجلانب 85البند  181.52
kHzالنطاقات املوزعة هلذه اخلدمة بني  يف 1 kHzو 606,5 4 kHzذه اخلدمة بني النطاقات املوزعة حصرًا هل ويف 000 4 000 
kHzو 27 ITU-Rالتوصية  جيب أن تستويف الشروط التقنية والتشغيلية احملددة يف 500 M.1173-1.(WRC-15)      

182.52 B -  النطاقات احملصورة بنيkHz 1 606,5 وkHz 4 000 (WRC-03)    

B1 - أسلوب تشغيل احملطات

kHzالنطاقات احملصورة بني  يف لواجب استخدامهيكون صنف اإلرسال ا 1) 86البند  183.52 1 kHzو 606,5 4 000 
     (WRC-07)).199.52و 189.52و 188.52و 53.51، ما مل تنص لوائح الراديو على غري ذلك (انظر األرقام J3Eهو 

kHz ا بنيالنطاقات املرخص  إن قدرة الذروة للمحطات الساحلية العاملة باملهاتفة الراديوية يف 2)  184.52 1 606,5 
kHzو 4     (WRC-03)جيب أال تتجاوز القيمتني التاليتني: 000

185.52 - kW 5  مشاالً؛ 32°للمحطات الواقعة مشال دائرة العرض

186.52 - kW 10  مشاالً. 32°للمحطات الواقعة جنوب دائرة العرض 
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لكل العادي التشغيل أسلوب  IV)القائمة (صة تبني قائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات اخلا 3)  187.52
      (WRC-07)حمطة ساحلية.

kHzالنطاقني  تقتصر اإلرساالت يف4)  188.52 2 173,5-2 kHzو 170 2 194-2  على الرتددين 190,5
kHzاحلاملني  2 kHzو 170,5 2 Wوبقدرة ذروة قدرها  J3Eعلى التوايل، على صنف اإلرسال  191 400.(WRC-07)    

B2 - النداء واإلجابة 

 15 هو تردد دويل لالستغاثة باملهاتفة الراديوية (انظر التذييل 182Hz 2k1الرتدد  1) 87البند  189.52
      (WRC-07).)(WRC-07) 354 والقرار

kHz 2جيوز استخدام الرتدد  2)  190.52  لألغراض التالية أيضاً: 182

؛57حكام املادة النداء واإلجابة وفقاً أل أ )  191.52

ا على تردد آخر حسبما هو حمدد ب) 192.52  إعالن احملطات الساحلية عن بث قوائم نداءا
      ITU-R M.1171-0.(WRC-15) التوصية يف

ا حىت تستخدمها للنداء واإلجابة. 3)  193.52  كما جيوز ألي إدارة أن ختصص ترددات أخرى حملطا

kHz 2رساالت على الرتدد ختفض مجيع اإل 88البند  194.52 kHzإىل احلد األدىن، حىت يسهل استخدام الرتدد  182 2 182 
ألغراض االستغاثة.

kHzقبل أن ترسل أي حمطة على الرتدد احلامل  1) 89 الفقرة 195.52 2 ، جيب عليها أن تستمع مدة كافية على هذا 182
      ITU-R M.1171-0.(WRC-15)األثناء وفقاً للتوصية هذه  الرتدد حىت تتحقق من عدم جريان أي حركة استغاثة يف

 على احملطات املستغيثة. 195.52ال تنطبق أحكام الرقم  2)  196.52

B3 - احلركة 

kHz 2جيب على احملطات الساحلية اليت تستخدم الرتدد  1) 90البند  197.52 للنداء أن تكون قادرة على استخدام  182
ا بني  ر يفتردد آخر على األقل، ُخيتا kHz 1النطاقات املرخص  kHz 2و 606,5 850.(WRC-03)      

أكثر  جيب على احملطات الساحلية املرخص هلا ببث إرساالت املهاتفة الراديوية على تردد واحد أو 2)  198.52
kHzغري الرتدد  2 ا بني  يف 182 kHzالنطاقات املرخص  1 kHz 2و 606,5 الرتددات إرساالت من ، أن تستخدم على هذه 850

     (WRC-03)).188.52(انظر أيضاً الرقم  J3Eالصنف 

                                                      
ا الساحلية املراقبة على الرتدد  1.189.52  1 باإلضافة إىل إرساالت  J3Eمن الصنف الستقبال إرساالت  182kHz 2عندما تؤمن اإلدارات مبحطا

.J3E أو H3E، ميكن حملطات السفن أن تنادي تلك احملطات الساحلية ألغراض السالمة باستخدام إرساالت من الصنفني H3Eو A3Eمن الصنفني 
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من  أكثر جيب على احملطات الساحلية املفتوحة خلدمة املراسالت العمومية على تردد واحد أو 3)  199.52
kHz 1الرتددات احملصورة بني  kHz 2و 606,5 على الرتدد  J3Eو H3Eأن تكون قادرة على بث إرساالت من الصنفني  850

kHzاحلامل  2 kHz على الرتدد احلامل J3Eو H3Eو A3Eوعلى استقبال إرساالت من األصناف  182 2 182.(WRC-03)      

أحد  IV)القائمة (قائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات اخلاصة  يف يطبع بسمات سوداء 4)  200.52
) للداللة على أن هذا الرتدد هو تردد 197.52قادرة على استخدامها (انظر الرقم  الرتددات اليت جيب أن تكون احملطات الساحلية

      (WRC-07)العمل العادي للمحطة. وتطبع بالسمات العادية الرتددات اإلضافية اليت حيتمل استخدامها.

ى.ر ختتار ترددات عمل احملطات الساحلية حبيث ميكن جتنب التداخالت مع احملطات األخ 5)  201.52

B4 - 1اإلقليم  يف أحكام إضافية تنطبق

ا بني إن قدرة الذروة ملرسالت حمطات السفن العاملة باملهاتفة الراديوية يف 91البند  202.52  النطاقات املرخص 
kHz 1 kHzو 606,5 2 W 400.(WRC-03)جيب أال تتجاوز  850

ليت تقوم برحالت دولية قادرة على استخدام:ينبغي أن تكون مجيع حمطات السفن ا 1) 92البند  203.52

تردد العمل التايل من السفينة إىل احملطة الساحلية، إذا تطلبت ذلك خدمتها: أ )  204.52

kHzالرتدد احلامل  -  205.52 2 kHz(الرتدد املخصص  045 2 ؛J3E) إلرساالت من الصنف 046,4

لك خدمتها:الرتدد التايل بني السفن، إذا تطلبت ذ ب) 206.52

kHzالرتدد احلامل  -  207.52 2 kHz(الرتدد املخصص  048 2 ؛J3E) إلرساالت من الصنف 049,4

ميكن استخدام هذا الرتدد كرتدد إضايف من السفينة إىل احملطة الساحلية.  208.52

209.52 (SUP - WRC-07)  

دم طة ساحلية ليست من جنسيتها، ميكنها أن تستخإن السفن اليت تتبادل املراسالت كثريًا مع حم 1) 93البند  210.52
نفس الرتددات اليت تستعملها السفن اليت حتمل جنسية احملطة الساحلية:

عندما تتفق اإلدارات املعنية فيما بينها على ذلك، أو - 211.52

من  قابل كلعندما تكون هذه اإلمكانية مفتوحة للسفن من مجيع اجلنسيات، مبوجب مالحظة واردة م - 212.52
     IV.(WRC-07)) القائمة( قائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات اخلاصة يف الرتددات املعنية
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، جيوز حملطة 210.52الرقم  أو 208.52إىل  203.52إذا تعذر استخدام الرتددات وفقًا لألرقام من  2)  213.52
لى الصعيد االجتاه "من السفينة إىل احملطة الساحلية" واملخصصة هلا ع ظروف استثنائية، أن تستخدم أحد الرتددات يف السفينة يف

السفينة  هذه احلالة، أن تتخذ كل من احملطة الساحلية وحمطة الوطين لتتصل مبحطة ساحلية من جنسية أخرى، ويشرتط صراحة، يف
لرتدد تداخالت ضارة باخلدمة اليت يكون يسبب استخدام هذا ا حىت ال ITU-R M.1171-0تدابري احلذر الالزمة وفقًا للتوصية 

     (WRC-15)استخدام هذا الرتدد مرخصاً هلا.

االجتاه من السفينة إىل احملطة الساحلية: إن الرتددات التالية، يف 94البند  214.52
kHz 2الرتدد احلامل  - kHz 2(الرتدد املخصص  051 052,4،(
kHz 2الرتدد احلامل  - kHz 2 (الرتدد املخصص 054 055,4،( 
kHz 2الرتدد احلامل  - kHz 2(الرتدد املخصص  057 058,4.( 

ميكن ختصيصها كرتددات استقبال للمحطات الساحلية.

B5 - 3و 2اإلقليمني  يف أحكام إضافية تنطبق

حلاملني ا ينبغي جلميع حمطات السفن اليت تقوم برحالت دولية أن تكون قادرة على استخدام الرتددين 95البند  215.52
التاليني لالتصال بني السفن، إذا كانت خدمتها تتطلب ذلك:

  kHz 2 635  الرتدد املخصص)kHz 2 ، أو)636,4
  kHz 2 638  الرتدد املخصص)kHz 2 639,4.(

شروط استخدام هذين الرتددين. 11.52وحيدد الرقم 

216.52 C -  النطاقات احملصورة بنيkHz 4 000 وkHz 27 500 

C1 - أسلوب تشغيل احملطات

 احملصورة النطاقات يكون صنف اإلرسال الواجب استخدامه للمهاتفة الراديوية التماثلية يف 1)96البند  217.52
kHz بني 4 kHzو 000 26  هذه النطاقات فيجب استعمال صنف االتصاالت الرقمية يف ، أما يفJ3Eهو  175

     J2D.(WRC-03) اإلرسال

كل لأسلوب التشغيل العادي  IV)القائمة (قائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات اخلاصة تبني  2)  218.52
      (WRC-07)حمطة ساحلية.

 217.52طبقًا للرقم  J2D أو J3Eجيب على احملطات الساحلية اليت تستعمل صنف اإلرسال  3)  219.52
kHzالنطاقات احملصورة بني  يف 4 kHzو 000 27 وال كل األح القدرة الدنيا الالزمة لتغطية منطقة خدمتها، ويفأن تستعمل  500

kWجيب أال تتجاوز قدرة الذروة  لكل قناة. 10
النطاقات  يف 217.52طبقاً للرقم  J2D أو J3Eجيب على حمطات السفن اليت تستعمل صنف اإلرسال  4)  220.52

kHzاحملصورة بني  4 kHzو 000 27 kWأي حال  تتجاوز يف أن تستعمل قدرة ذروة ال 500  لكل قناة. 1,5
  

- 408 -



 RR52-15اخلدمات البحرية -IXالفصـل

C2 - النداء واإلجابة 

220A.52 (5 ينبغي لإلدارات أن تدعو احملطات الساحلية وحمطات السفن اخلاضعة لسلطتها لكي تستخدم تقنيات
     (WRC-2000)النداء االنتقائي الرقمي للنداء واإلجابة.

220B.52  96البندA تفة الراديوية ضرورية، جيب إجراؤها (بالرتتيب التفضيلي):عندما تكون املناداة باملها(WRC-2000)

220C.52  (1 على الرتددات املخصصة للمحطات الساحلية؛ أو(WRC-2000)     

220D.52  (2 221 أو 221.52الرقمني  يف وعند االستحالة، على ترددات املناداة املدرجةA.52 .أدناه(WRC-2000)

 ميكن حملطات السفن أن تستخدم الرتددات احلاملة التالية للمناداة باملهاتفة الراديوية:1) 97ند الب 221.52

 125 4 kHz 2 ،3، 4

 215 6 kHz3، 4 
 8 255 kHz  

 291 8 kHz4  221الرقم أيضاً (انظرA.52( 

 290 12 kHz4  221الرقم أيضاً (انظرA.52( 

 420 16 kHz4  221الرقم أيضاً (انظرA.52(

 18 795 kHz 

 22 060 kHz 

 25 097kHz         (WRC-15) 

221A.52  (2  يرخص باستخدام الرتدد احلاملkHz 8 االستغاثة  حركةمن أجل إلرسال املفرد على أساس أسلوب ا 291
kHzيسمح بالنداءات على الرتددين احلاملني  ال). 15 فقط (انظر أيضًا التذييل والسالمة 12 kHzو 290 16 لإلرسال إىل  إال 420

 (WRC-03) 352 القرار الوقاية الواردة يف ) رهناً باختاذ إجراءات1.6.30 مراكز تنسيق عمليات اإلنقاذ واالستقبال منها فقط (انظر الرقم
kHz 12 وجيوز حملطات السفن واحملطات الساحلية استخدام الرتددين احلاملني البديلني kHzو 359 16 اإلرسال  للنداءات بأسلوب 537

kW 1.(WRC-15) املفرد، شريطة أال تتجاوز قدرة الذروة هلذه احملطات القيمة

                                                      
استخداماً مشرتكاً للمهاتفة  512kHz 4الواليات املتحدة للمحطات الساحلية وحمطات السفن باستخدام الرتدد احلامل  يف يرخص 1.221.52  2

).2.222.52 (انظر أيضاً الرقم kW 1الوحيد، شريطة أال تتجاوز قدرة الذروة هلذه احملطات ي نبالراديوية باإلرسال املفرد ذي النطاق اجلا
استخدامًا مشرتكاً  1526kHzو 1254kHzيرخص أيضًا للمحطات الساحلية وحمطات السفن باستخدام الرتددين احلاملني  2.221.52  3

kWالوحيد ألغراض النداء واإلجابة، شريطة أال تتجاوز قدرة الذروة هلذه احملطات ي نبللمهاتفة الراديوية باإلرسال املفرد ذي النطاق اجلا . كما أن 1
     (WRC-07)).1.221.52استعمال هذين الرتددين كرتددي عمل ليس مسموحاً به (انظر أيضاً الرقم 

 2918kHzو 2156kHzو 1254kHzيرخص أيضًا للمحطات الساحلية وحمطات السفن باستخدام الرتددات احلاملة  .221.523  4
kHzو 12 kHzو 290 16 سالمة.ي الوحيد ألغراض حركة االستغاثة والاستخداماً مشرتكاً للمهاتفة الراديوية باإلرسال املفرد ذي النطاق اجلانب 420
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 ميكن للمحطات الساحلية أن تستخدم الرتددات احلاملة التالية للمناداة باملهاتفة الراديوية: 3)  222.52
 417 4 kHz5  

 516 6 kHz5  

 8 779 kHz  
 13 137 kHz  222(انظر الرقمA.52( 

 17 302 kHz  222(انظر الرقمA.52( 

 19 770 kHz  
 22 756 kHz  

 26 172 kHz (WRC-2000) 

222A.52  (4  جيب أال يستخدم الرتددان احلامالنkHz 13 kHzو 137 17  كرتددين للنداء بعد  302
kHzني . وتستطيع حمطات السفن واحملطات الساحلية استخدام الرتددين احلاملني البديل2003 ديسمرب 31 12 kHzو 359 16 537 

     kW 1.(WRC-2000)للنداءات بأسلوب اإلرسال املفرد، شريطة أال تتجاوز قدرة الذروة هلذه احملطات القيمة 

احملطات  يف ساعات اخلدمة IV)القائمة (قائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات اخلاصة تبني  98البند  223.52
(WRC-07)الرتددات اليت تتم عليها مداومة املراقبة. ما تبني الرتدد أوت العمومية، كالساحلية املفتوحة للمراسال    

kHzقبل أن ترسل أي حمطة على أي من الرتددات احلاملة  1) 99 الفقرة 224.52 4  kHz 8 291 أو kHz 6 215 أو 125
ITU-Rوفقًا للتوصية  ،، جيب عليها أن تستمعkHz 16 420 أو kHz 12 290 أو M.1171-0 مدة كافية على هذا الرتدد لكي ،

      221A.52.((WRC-15)تتأكد من عدم جريان أي حركة استغاثة عليه (انظر الرقم 

على احملطات املستغيثة. 224.52ال تنطبق أحكام الرقم  2)  225.52

C3 - احلركة

ددات حمطات السفن اليت ترتاسل معها ألغراض تتم مزاوجة ترددات إرسال احملطات الساحلية مع تر  1) 100البند  226.52
، ما عدا حاالت مؤقتة متنع فيها ظروف العمل 17التذييل  التشغيل باستعمال املهاتفة الراديوية باإلرسال املزدوج، طبقاً ملا جاء يف

استخدام ترددات متزاوجة لالستجابة إىل احتياجات التشغيل.

الرتددات الواجب استخدامها ألغراض التشغيل باستعمال املهاتفة  17من التذييل  Bيبني القسم  2)  227.52
kWهذه احلالة، جيب على قدرة الذروة ملرسالت احملطات الساحلية أال تتجاوز  الراديوية باإلرسال املفرد. ويف 1. 

  
                                                      

1.222.52(SUP - WRC-07) 
استخدامًا مشرتكاً  5166kHzو 4174kHzيرخص أيضًا للمحطات الساحلية وحمطات السفن باستخدام الرتددين احلاملني  52.222.52

kWالوحيد، شريطة أال تتجاوز قدرة الذروة هلذه احملطات ي نبللمهاتفة الراديوية باإلرسال املفرد ذي النطاق اجلا تعمال الرتدد . وينبغي أن يقتصر اس1
kHzاحلامل  6 ).1.221.52هلذا الغرض على التشغيل أثناء ساعات النهار (انظر أيضاً الرقم  516
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طات السفن، إلرساالت حم 17التذييل  جيوز للسفن من مجيع الفئات أن تستخدم الرتددات احملددة يف 3)  228.52
حسب احتياجات احلركة.

kHzاحملصورة بني الرتدد نطاقات  متتثل املرسالت املستخدمة للمهاتفة الراديوية يف 4)  229.52 4 000 
kHzو 27       ITU-R M.1173-1.(WRC-15)التوصية  للخصائص التقنية احملددة يف 500

230.52 D -  النطاقات احملصورة بنيMHz 156 وMHz 174 

D1 - النداء واإلجابة

هو الرتدد الدويل املستعمل حلركة االستغاثة والنداء باملهاتفة الراديوية عند  MHz 156,8يكون الرتدد  1) 101البند  231.52
ا بني  يف استخدام ترددات MHzالنطاقات املرخص  MHzو 156 . كما أن صنف اإلرسال الواجب استخدامه للمهاتفة 174
MHzدد الراديوية على الرت       ITU-R M.489-2.((WRC-07)التوصية  يف هو حمددكما ( G3Eهو  156,8

MHzجيوز أيضاً أن تستخدم الرتدد  2)  232.52 156,8:

؛57و 54احملطات الساحلية وحمطات السفن ألغراض النداء واإلجابة وفقاً ألحكام املادتني  أ )  233.52

ا ومعلومات حبرية مهمة سيجري على تردد آخر وفقاً احملطات الساحلية لإلعالن أن  ب) 234.52  بث قوائم نداءا
      ITU-R M.1171-0.(WRC-15) للتوصية

235.52 (SUP - WRC-07) 

 جيوز لإلدارات، إذا أرادت، أن تستخدم ألغراض املناداة إحدى قنوات املراسالت العمومية احملددة 3)  236.52
قائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات اخلاصة  يف جيب ذكر هذا االستخدامهذه احلالة،  ويف .18 التذييل يف
      IV.(WRC-07)) القائمة(

خدمة املراسالت العمومية، تردد عمل  جيوز للمحطات الساحلية وحمطات السفن أن تستخدم، يف 5)  237.52
.57و 54املادتني  ألغراض املناداة ضمن الشروط املنصوص عليها يف

MHzالنطاق  متنع مجيع اإلرساالت يف 6)  238.52 تداخل ضار  القادرة على التسبب يف 156,8375-156,7625
ا حملطات اخلدمة املتنقلة البحرية على  .MHz 156,8لإلرساالت املرخص 

لتيسري استقبال نداءات االستغاثة وحركة االستغاثة، جيب ختفيض مجيع اإلرساالت على  7)  239.52
MHz إىل احلد األدىن وجيب أال تتجاوز دقيقة واحدة. 156,8

، جيب عليها أن تستمع مدة كافية على هذا الرتدد MHz 156,8قبل أن ترسل أي حمطة على الرتدد  8)  240.52
      ITU-R M.1171-0.(WRC-15)هذه األثناء وفقاً للتوصية  حىت تتحقق من عدم جريان أي حركة استغاثة يف

 على احملطات املستغيثة. 240.52نطبق أحكام الرقم ال ت 9)  241.52
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241A.52  (10  الرتددMHz 156,525  ديوية الرااملستعمل للمهاتفة هو الرتدد الدويل لالستغاثة والسالمة والنداء
اقات النط يف دداتعند استعمال تر اخلدمة املتنقلة البحرية  يف (DSC)باستخدام النداء االنتقائي الرقمي  (VHF)باملوجات املرتية 
ا بني       MHz 174.(WRC-07)و MHz 156املرخص 

241B.52  (11  النطاق  يف مجيع اإلرساالتحتظرMHz 156,5625–156,4875  ا أن تسبب تداخًال اليت من شأ
ا حملطات اخلدمة املتنقلة البحرية على الرتدد       MHz 156,525.(WRC-07)ضاراَ باإلرساالت املرخص 

241C.52  (12  تيسرياً الستقبال نداءات االستغاثة وحركة االستغاثة جيب اإلبقاء على مجيع اإلرساالت على الرتدد
MHz 156,525 .عند احلد األدىن(WRC-07)     

D2 - املراقبة 

اعات س ينبغي للمحطات الساحلية املفتوحة للخدمة الدولية للمراسالت العمومية أن تداوم أثناء 1) 102البند  242.52
 مات اخلاصةقائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلد على الرتددات األخرى املبينة يف خدمتها املراقبة على تردد استقباهلا أو

     IV(.(WRC-07) (القائمة

ترددات العمل أقل فعالية من الطريقة اليت يؤمنها مشغل. أو جيب أال تكون طريقة املراقبة على تردد 2)  243.52

، ما أمكنها ذلك عملياً، عندما MHz 156,8ينبغي حملطات السفن أن تداوم املراقبة على الرتدد  3)  244.52
MHzت احملصورة بني النطاقا منطقة اخلدمة حملطة ساحلية تؤمن خدمة متنقلة حبرية دولية باملهاتفة الراديوية يف تكون موجودة يف 156 

MHzو ا بني تعمل يف VHFها سوى أجهزة مهاتفة راديوية توجد في . وينبغي للمحطات اليت ال174  MHz 156 النطاقات املرخص 
MHzو  البحر. عندما تكون يف MHz 156,8، أن تداوم املراقبة على الرتدد 174

جيوز حملطات السفن عندما تكون على اتصال مبحطة مينائية، بصفة استثنائية وشريطة موافقة اإلدارة  4)  245.52
دد مداومة املراقبة فقط على الرتدد املناسب للعمليات املينائية، على أن تداوم احملطة املينائية املراقبة على الرت  تستمر يفاملعنية، أن 

MHz 156,8.

وافقة خدمة حركة السفن وشريطة م جيوز حملطات السفن، عندما تكون على اتصال مبحطة ساحلية يف 5)  246.52
داومة املراقبة فقط على الرتدد املناسب خلدمة حركة السفن على أن تداوم هذه احملطة الساحلية املراقبة م اإلدارة املعنية، أن تستمر يف

.MHz 156,8على الرتدد 

ها الرتدد منطقة يستخدم في يف خدمة العمليات املينائية عندما تقع يف احملطات الساحليةجيب على  103البند  247.52
MHz تقوم أثناء ساعات خدمتها مبداومة املراقبة اإلضافية على الرتدد أن طوارئ والسالمة، االستغاثة والمن أجل  156,8
MHz خلدمات قائمة احملطات الساحلية وحمطات ا يف على أي تردد آخر خلدمة العمليات املينائية مبني بالسمات السوداء أو 156,6

    IV.(WRC-07))القائمة (اخلاصة 

منطقة يستخدم فيها الرتدد  يف خدمة حركة السفن عندما تقع يف طات الساحليةجيب على احمل 104البند  248.52
MHz من أجل االستغاثة والطوارئ والسالمة، أن تقوم أثناء ساعات خدمتها مبداومة املراقبة اإلضافية على ترددات خدمة  156,8

IV.(WRC-07))القائمة (خلدمات اخلاصة قائمة احملطات الساحلية وحمطات ا يف حركة السفن املبينة بالسمات السوداء    
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D3 - احلركة

جيب على احملطات الساحلية املفتوحة للخدمة الدولية للمراسالت العمومية أن تكون قادرة، عند  1) 105البند  249.52
هزة هلذا الغرض. اإلمكان عملياً، على العمل باإلرسال املزدوج أو شبه املزدوج مع حمطات السفن ا

أن يستعمل  18التذييل  ترددين) احملدد لكل قناة يف ينبغي ألسلوب التشغيل (برتدد واحد أو 2)  250.52
 اخلدمات الدولية. يف

ن خدمة العمليات املينائية على الرسائل املتعلقة بصيانة السف يف تقتصر االتصاالت املتبادلة 106البند  251.52
بسالمة األشخاص عند الطوارئ. وتستبعد من هذه اخلدمة الرسائل اليت تتخذ  وحركتها وسالمتها، وعلى الرسائل املتعلقة

طابع املراسالت العمومية.

ذه خدمة حركة السفن على الرسائل املتعلقة حبركة السفن. وتستبعد من ه تقتصر االتصاالت املتبادلة يف 107البند  252.52
اخلدمة الرسائل اليت تتخذ طابع املراسالت العمومية.

قادرة على  للمناداة أن تكون MHz 156,8جيب على احملطات الساحلية اليت تستخدم الرتدد  1) 108البند  253.52
ا للمهاتفة الراديوية يف MHzالنطاق  اخلدمة املتنقلة البحرية يف استخدام قناة أخرى على األقل مرخص  174-156.

لسفن ترددات للخدمات الدولية اليت تراها ضرورية ختصص اإلدارات للمحطات الساحلية وحمطات ا 2)  254.52
MHzعندما ميكنها ذلك عملياً، وتؤخذ هذه الرتددات من النطاق  .18 التذييل طبقاً جلدول ترددات اإلرسال الوارد يف 174-156

255.52 (SUP - WRC-03)  

ا الساحلية ينبغي هلا أن تتع 3)  256.52 دوث اون إذا كان ُخيشى من حعندما ختصص اإلدارات ترددات حملطا
تداخالت ضارة.

.18التذييل  جدول ترددات اإلرسال الوارد يف يشار إىل القنوات بأرقام واردة يف 4)  257.52

ا غري اخلدمة املتنقلة البحرية،  1) 109البند  258.52 جيب على اإلدارات اليت ختصص ترددات حملطات اخلدمات املرخص 
MHzالنطاقات احملصورة بني  تداخالت للخدمة املتنقلة البحرية الدولية يفأن جتتنب احتمال حدوث  MHzو 156 174.

جدول ترددات  اخلدمة املتنقلة البحرية لغري األغراض املبينة يف جيب أن يكون استعمال القنوات يف 2)  259.52
طور هذه يضر بت ت العاملة وفقًا هلذا اجلدول، والأي تداخل ضار باخلدما يتسبب يف استعماًال ال 18التذييل  اإلرسال الوارد يف

املستقبل. اخلدمات يف

 .W 25إن قدرة املوجة احلاملة ملرسالت حمطات السفن جيب أال تتجاوز  110البند  260.52

  

- 413 -



RR52-20 الفصـلIX- اخلدمات البحرية

     (WRC-12)إلرسال البياناتاستعمال الترددات   -  VIIلقسم ا

261.52 A - ةـاعتبارات عام(WRC-12)    

حمطات قائمة احملطات الساحلية و  يف جيب إدراج الرتددات املخصصة للمحطات الساحلية إلرسال البيانات  262.52
). كما جيب أن تتضمن هذه القائمة أي معلومات أخرى مفيدة تتعلق باخلدمة اليت تقدمها كل IVاخلدمات اخلاصة (القائمة 

    (WRC-12)ساحلية. حمطة

263.52 B -  النطاقات بنيkHz 4 000 و(WRC-12)    kHz 27 500 

B1 - أسلوب تشغيل احملطات(WRC-12)     

ينبغي أن يكون صنف اإلرسال الذي يتعني استعماله إلرسال البيانات مبوجب هذا القسم وفقًا ألحدث صيغة  264.52
ITU-Rللتوصية  M.1798صيغة  أحدث حملددة يف. وينبغي أن تستعمل احملطات الساحلية وحمطات السفن األنظمة الراديوية ا
ITU-Rللتوصية  M.1798.(WRC-15)       

نطاقات الرتدد بني  يف 264.52احملطات الساحلية اليت تستعمل صنف إرسال وفقًا للرقم  على جيب  265.52
kHz 4 kHzو 000 27 kWأال تتجاوز قدرة ذروة غالفية قدرها  500 10.(WRC-12)     

نطاقات الرتدد بني  يف 264.52يت تستعمل صنف إرسال وفقًا للرقم حمطات السفن ال على جيب  266.52
kHz 4 kHzو 000 27 kWأال تتجاوز قدرة ذروة غالفية قدرها  500 1,5.(WRC-12)    
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 53املـادة 

 ترتيب أولوية االتصاالت

كون قادرة على لة البحرية الساتلية أن تاخلدمة املتنقلة البحرية واخلدمة املتنق جيب على مجيع احملطات يف1البند  1.53
توفري أربعة مستويات ألولوية االتصاالت حسب الرتتيب الوارد أدناه:

نداءات االستغاثة ورسائلها وحركتها.1)

اتصاالت الطوارئ.2)

اتصاالت السالمة.3)

 االتصاالت األخرى.4)

صل اتصاالت نظام أوتومايت بالكامل، حت ت األربعة لألولوية يفيكون ممكناً عملياً توفري املستويا عندما ال 2البند  2.53
إىل إلغاء اإلعفاءات املمنوحة ملثل هذه األنظمة واليت تعفيها  1الفئة األوىل على األولوية إىل أن تؤدي االتفاقات الدولية احلكومية

من تأمني ترتيب األولويات بالكامل.

 

 

                                                      
تواصل عملها إلعداد واعتماد املتطلبات ومعايري التشغيل اخلاصة باألنظمة والتجهيزات الراديوية  (IMO)إن املنظمة البحرية الدولية  1.2.53  1

البحر. يف االت الراديوية لالستغاثة والسالمةاملستعملة ألغراض االتص
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 54املـادة 

 يالنداء االنتقائ

ية معلومات بث أ يستخدم النداء االنتقائي ملناداة احملطات أوتوماتيًا وبث اإلنذار عند االستغاثة أو 1) 1البند  1.54
 تتعلق بتنظيم احلركة.

 جيرى النداء االنتقائي باستعمال نظام النداء االنتقائي الرقمي الذي جيب أن يكون وفقاً  2)  2.54
   ITU-R M.493.(WRC-15)ز أن يكون وفقًا ألحدث صيغة للتوصية كما جيو   ITU-R M.541-10 للتوصية

 

 

 

 

 

 

- 417 -





 RR55-1اخلدمات البحرية -IXالفصـل

 55املـادة 

 إبراق مورس الراديوي

خة للتوصية أحدث نس ترد تفاصيل اإلجراء املوصى به فيما يتعلق باتصاالت إبراق مورس الراديوي يف  1.55
ITU-R M.1170.(WRC-07)    
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 RR56-1اخلدمات البحرية -IXالفصـل

 56ة املـاد

 اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة

 .52و 51 جيب على احملطات اليت تستخدم اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة أن تفي بأحكام املادتني 1البند  1.56

السالمة  الطوارئ أو حاالت االستغاثة أو إال يف ITU-R M.492-6التوصية  ُتطبق اإلجراءات احملددة يف 2البند  2.56
     (WRC-07)غري معيارية. كن العمل بإجراءات بديلة أوحيث مي

ا لن تتداخل مع إرساالت  3البند  3.56 قبل أن تبدأ أي حمطة باإلرسال تتخذ االحتياطات الالزمة لتتأكد من أن إرساال
ق هذا اإللزام على معه. وال ينطب االتصال الذي قد تتداخل جارية. وإذا كان هذا االحتمال وارداً، فإن احملطة تنتظر توقفاً مناسباً يف

 احملطات اليت ميكنها أن تعمل بوسائل أوتوماتية دون مراقبة.

االتصال بني  يف (ARQ)ينبغي أن يستخدم أسلوب تصحيح األخطاء مع الطلب األوتومايت للتكرار  1) 4البند  4.56
ذا األسلوب.  حمطتني، إذا كانت احملطتان تعمالن 

حمطة سفينة إىل عدة حمطات أخرى، ينبغي استخدام أسلوب  ل من حمطة ساحلية أوعند اإلرسا 2)  5.56
ذا األسلوب.  "التصحيح األمامي لألخطاء" إذا كانت احملطات املعنية تعمل 

طات قائمة احملطات الساحلية وحم حتدد اخلدمات اليت تؤمنها كل حمطة مفتوحة للمراسالت العمومية يف 5البند  6.56
، باإلضافة إىل V) قائمة حمطات السفن وختصيص هويات اخلدمة املتنقلة البحرية (القائمة ) ويفIVاصة (القائمة اخلدمات اخل

    (WRC-07)املعلومات املتعلقة بالرتسيم.

عندما يسلك اإلرسال قنوات االتصاالت املفتوحة للمراسالت العمومية (ما عدا قنوات االتصاالت اخلاصة  6البند  7.56
 ITU-Tمة املتنقلة واخلدمة املتنقلة الساتلية ووصالت التغذية)، ينبغي مراعاة أحكام لوائح االتصاالت الدولية والتوصيات باخلد

ذات الصلة.
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 RR57-1اخلدمات البحرية -IXالفصـل

 57املـادة 

 المهاتفة الراديوية

ITU-Rالتوصية  تطبق اإلجراءات الواردة بالتفصيل يف 1 الفقرة 1.57 M.1171-0 ة الراديوية، على حمطات املهاتف
 (WRC-15)السالمة. الطوارئ أو حاالت االستغاثة أو يف إال

ينبغي قدر اإلمكان تشغيل خدمة املهاتفة الراديوية املفتوحة للمراسالت العمومية على منت السفن على  2البند  2.57
 أساس التشغيل املزدوج.

هناك اتصاًال جاريًا على قناة، شرط أال تسبب تداخالً جيوز استخدام أجهزة ترسل إشارة تبني أن  1) 3البند  3.57
 ضاراً باخلدمة اليت تؤمنها احملطات الساحلية.

خدمة  متكرراً يف تعرف اهلوية إرساالً مستمراً أو ال يسمح باستعمال أجهزة ترسل إشارات النداء أو 2)  4.57
 املهاتفة الراديوية اليدوية.

ن على أكثر عندما تكو  ل معلومات متطابقة إرساالً متآوناً على ترددين أوال جيوز ألي حمطة أن ترس 3)  5.57
 اتصال مبحطة واحدة أخرى.

ة الراديوية نظام املهاتف جيب على احملطات أال ترسل موجة حاملة ما بني النداءات. غري أن احملطات يف 4)  6.57
.179.52الرقم  نصوص عليها يفاملشغلة أوتوماتياً ميكنها بث إشارات االستدالل ضمن الشروط امل

جي بعض التعبريات  14التذييل  يستخدم جدول التهجي الصويت الوارد يف 5)  7.57 عندما حيتاج األمر إىل 
األرقام، إخل. خمتصرات اخلدمة أو الكلمات الصعبة أو أو

kHz 2ل ال جيوز إلرسال النداء واإلشارات التحضريية للحركة على الرتدد احلام 4البند  8.57 على الرتدد  أو 182
MHz      (WRC-07)السالمة. الطوارئ أو حاالت االستغاثة أو أن يتجاوز مدة دقيقة واحدة، إال يف 156,8

ا أن تسبب تداخالً  عندما تقضي الضرورة بأن ترسل حمطة سفينة إشارات اختبارات أو 5البند  9.57  ضبط من شأ
اورة، جيب احلصول على موافقة هذه احملطات قبل بث هذه اإلرساالت. لعمل احملطات الساحلية ا

عندما تقضي الضرورة بأن ترسل حمطة إشارات اختبار، إما لضبط مرسل قبل بث نداء وإما لضبط مستقبل،  6البند  10.57
الدليلي  ب أن تتضمن الرمزمجيع األحوال عشر ثواٍن، وجي جيب أن تكون مدة إرسال هذه اإلشارات عند احلد األدىن وإمنا أال تتجاوز يف

ة ببطء ووضوح.بإشارة تعرف اهلوي أي إشارة لتعرف هويتها. وجيب أن ينطق بالرمز الدليلي أو لنداء احملطة اليت ترسل هذه اإلشارات أو
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 RR58-1اخلدمات البحرية -IXالفصـل

 58املـادة 

 االتصاالت الراديوية البحرية الترسيم والمحاسبة في

.(ITU-T)مع مراعاة توصيات قطاع تقييس االتصاالت  تطبق أحكام لوائح االتصاالت الدولية، 1.58
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Xالفصـل 

     (WRC-12)أحكام سريان مفعول لوائح الراديو





 RR59-1أحكام سريان مفعول لوائح الراديو -Xالفصـل

 59املـادة 

     (WRC-12)سريان مفعول لوائح الراديو وتطبيقها المؤقت

الوثائق  دة يفاقيته، بصيغتها املراجعة والوار إن هذه اللوائح اليت تكمل أحكام دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتف 1.59
 WRC-12و WRC-07و WRC-03و WRC-2000و WRC-97و WRC-95اخلتامية للمؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية (

     (WRC-15)لألسس التالية.طبقاً من الدستور،  54)، يتم تطبيقها، عمًال باملادة WRC-15و

)، تطبيقاً مؤقتاً اعتباراً WRC-95اليت راجعها املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (تطبق أحكام هذه اللوائح  2.59
وزيعات معدلة تنطبق على ت ذلك أي شروط جديدة أو معدلة (مبا يف ، وهي تتعلق بتوزيعات ترددات جديدة أو1997يناير  1من 

 .*S4والتذييل  *S22و *S21املادتني  قائمة) واألحكام ذات الصلة يف

 WRC-95أما األحكام األخرى من هذه اللوائح اليت راجعها املؤمتران العامليان لالتصاالت الراديوية ( 3.59
     (WRC-2000)باستثناء ما يلي: 1999يناير  1) فتطبق تطبيقاً مؤقتاً اعتباراً من WRC-97و

ا القرارات:املراجعة اليت عينت هلا تواريخ تطبيق فعلية أخرى تنص عليه األحكام - 4.59

  97)-(WRC 49 97و)-(WRC51 97و)-(WRC52** 97و)-(WRC54** 97و)-(WRC130** 
 .**WRC538)-(97و **WRC534)-(97و WRC533)-(97و

 (WRC-2000)وأما األحكام األخرى من هذه اللوائح اليت راجعها املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  5.59
     (WRC-2000)باستثناء ما يلي: 2002يناير  1اراً من فيبدأ سريان مفعوهلا اعتب

األحكام املراجعة اليت عينت هلا تواريخ تطبيق فعلية أخرى تنص عليها القرارات: - 6.59

  2000)-(Rev.WRC 49 2000و)-(Rev.WRC51 2000و)-(Rev.WRC53*** 2000و)-(WRC55 
 ***WRC77)-(2000و ***WRC59)-(2000و WRC58)-(2000و ****WRC56)-(2000و
 Rev.WRC533)-(2000و ***Rev.WRC128)-(2000و Rev.122)WRC-(2000و ***WRC84)-(2000و
 ***WRC 542)-(2000و ***WRC 541)-(2000و ***WRC 540)-(2000و WRC 539)-(2000و
)WRC-(WRC605***.     2000)-(2000و ***WRC604)-(2000و

                                                      
 ، حبسب االقتضاء.4والتذييل  22و 21: نظراً إىل تعديل نظام الرتقيم، فإن هذه اإلشارات تناظر اآلن املادتني األمانة مالحظة من       *

.WRC)-(2000 2000ام املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لع يف : ألغي هذا القرارمالحظة من األمانة      **
.WRC)-(03 2003املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  يف : ألغي هذا القرارمالحظة من األمانة     ***

 .WRC)-(07 2007املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  يف ألغي هذا القرار :مالحظة من األمانة    ****
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RR59-2 الفصـلX- أحكام سريان مفعول لوائح الراديو

، فيبدأ (WRC-03)رى من هذه اللوائح اليت راجعها املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية وأما األحكام األخ  7.59
(WRC-03)باستثناء ما يلي: 2005يناير  1سريان مفعوهلا اعتباراً من 

األحكام املراجعة اليت عينت هلا تواريخ تطبيق فعلية أخرى تنص عليها القرارات: - 8.59
 03)-(Rev.WRC56**** 03و)-(WRC58 03و)-(WRC87**** 03و)-(WRC96**** 

 ****WRC146)-(03و WRC145)-(03و WRC142)-(03و Rev.WRC122)-(03و
 *****WRC546)-(03و Rev.WRC539)-(03و WRC413)-(03و Rev.WRC221)-(03و
743و (WRC-03) 902و (WRC-03).(WRC-12)     

األخرى من هذه اللوائح اليت راجعها املؤمتر العاملي لالتصاالت  األحكام لسريان مفعو  2009يناير  1 يبدأ يف  9.59
     (WRC-07)، باستثناء ما يلي:(WRC-07) 2007الراديوية لعام 

 األحكام املراجعة اليت عينت هلا تواريخ تطبيق فعلية أخرى تنص عليها القرارات: - 10.59
 07)-(Rev.WRC55 07و)-(WRC97***** 07و)-C(WR149 07و)-(WRC355***** 

WRC)-(WRC905*****.    12)-(07و

لراديوية املؤمتر العاملي لالتصاالت ا سريان مفعول األحكام األخرى هلذه اللوائح اليت راجعها يف 2013يناير  1 يبدأ يف 11.59
     (WRC-12)باستثناء ما يلي: 2012لعام 

 ريخ تطبيق فعلية أخرى ينص عليها القرار:األحكام املراجعة اليت عينت هلا توا- 12.59
  2)1-(WRC 98 ****** 15)-(WRC 

سريان مفعول األحكام األخرى من هذه اللوائح اليت راجعها املؤمتر العاملي لالتصاالت  2017 يناير 1 يبدأ يف13.59
 (WRC-15)    يلي: ، باستثناء ما(WRC-15) 2015 الراديوية لعام

 :ينالقرار  فعلية أخرى يف تطبيق تواريخ عينت هلااليت  ملراَجعةااألحكام  -14.59
  )WRC-15(31 99و (WRC-15)    (WRC-15) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 .WRC)-(07 2007املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  يف هذا القرارألغي  :مالحظة من األمانة    ****

 .WRC)-12( 1220املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  يف ألغي هذا القرار :مالحظة من األمانة   *****
 .WRC)-15( 1520ام املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لع يف ألغي هذا القرار مالحظة من األمانة:  ******
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