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 إخالء مسؤولية
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 من األمانة   حظة مال 

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

وتدخل غالبية أحكام هذه اللوائح حّيز  2019 (WRC-19)و  2015 (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 2017يناير    1التنفيذ يف  

متر العاملي لالتصاالت الراديوية ملؤ خطاء الطباعية اليت أقرها اللوائح الراديو بتصحيح األ  2020قامت األمانة لدى إعدادها طبعة  
 ، بعد أن اسرتعي انتباهه إليها. (WRC-19)  2019لعام 

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

خيص   املوادفيما  الرت   ،أرقام  الطبعة  هذه  املألوف.اتّبعت  التتابعي  يت  قيم  (مثل  فال  خمتصر  أي  املواد  أرقام    "(WRC-97)"بع 
). وعليه "(WRC-19)"أو    "(WRC-15)"أو    "(WRC-12)"أو    "(WRC-07)"أو    "(WRC-03)"أو    "(WRC-2000)" أو 

)، ويف نصوص  13  من املادة   1.13إحدى املواد، يف أي حكم من أحكام لوائح الراديو هذه (مثل الرقم  فإن أي إحالة إىل  
لد  لد  )2من التذييل    1من هذه الطبعة (مثل الفقرة    2  التذييالت الواردة يف ا من هذه   3، ويف نصوص القرارات الواردة يف ا

لد  ، ويف نصوص الت(Rev.WRC-97) 1) الطبعة (مثل القرار ، تعترب إحالة  )8من هذه الطبعة (مثل التوصية    3وصيات الواردة يف ا
 يظهر يف هذه الطبعة، ما مل حيدد غري ذلك.املادة املعنية كما  إىل نص

استمرت هذه الطبعة يف استخدام األرقام املركبة اليت تبني رقم املادة يليه رقم احلكم داخل   ،أرقام األحكام يف املوادوفيما خيص  
  "(WRC-12)" أو  "(WRC-15)"أو    "(WRC-19)"  . 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 
، WRC-97أو    WRC-2000أو    WRC-03أو    WRC-07أو    WRC-12  أو  WRC-15أو    WRC-19  أضافه املؤمتر قد عدله أو

اية احلحسب احلالة. وغياب   ا املؤمتر كم يعين أن احلكم مطابق للحكم الوارد يف لوائح الراديو املبّسطة اليت وافق عليهاملختصر من 
WRC-95  ئق املؤمتر  2والوارد نصها الكامل يف الوثيقة  .WRC-97من و

صر املناسب عند االقتضاء بعد  اتّبعت هذه الطبعة الرتقيم التتابعي املألوف، مع إضافة املخت   ، أرقام التذييالت وفيما خيص  
(مثل   التذييل    "(WRC-12)"أو    "(WRC-07)"أو    "(WRC-03)"أو    "(WRC-2000)"أو    "(WRC-97)"رقم 

). وبصورة عامة فإن أي إحالة إىل تذييل، يف أي حكم من أحكام لوائح الراديو هذه،  "(WRC-19)" أو   "(WRC-15)" أو 
لد   لد    2ويف نصوص التذييالت الواردة يف ا من هذه    3من هذه الطبعة، ويف نصوص القرارات والتوصيات الواردة يف ا

"التذييل   (مثل  املألوفة  لطريقة  معروضة  هي  إ ) 30 (Rev.WRC-19)"الطبعة،  يف ،  لتفصيل  مشروحة  تكن  مل  النص   ن 
التذييل  املؤمتر    4 (مثل  املؤمتر WRC-19املعدل يف  اليت عدهلا  التذييالت  فيشار إىل    WRC-19  ). أما يف نصوص  جزئيًا، 

ملختصر   اية النص املعين. وإذا وردت إحالة إىل تذييل بدون إضافة أي خمتصر بعد    "(WRC-19)"األحكام املعدلة  يف 
بدون أي شرح توضيحي آخر، تعترب هذه اإلحالة متعلقة بنص   ، أو 1.13)نصوص هذه الطبعة (مثل الرقم   ذييل يف رقم الت 

 ذي يرد يف هذه الطبعة. التذييل املعين ال 

 
  



 

- IV - 

ملثل استعمل الرمز    واستعمل الرمز   لإلشارة إىل قيم متعلقة   يف نص لوائح الراديو لإلشارة إىل قيم متعلقة بوصلة صاعدة، و
 بوصلة هابطة.

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

 
 املؤمتر  املختصر 

WARC Mar  ،خلدمة املتنقلة البحرية (جنيف  )1967املؤمتر اإلداري العاملي للراديو املعين مبعاجلة مسائل تتعلق 
WARC-71  ،التصاالت الفضائية (جنيف  ) 1971املؤمتر اإلداري العاملي للراديو املعين 
WMARC-74   ،التصاالت الراديوية البحرية (جنيف  ) 1974املؤمتر اإلداري العاملي للراديو املعين 
WARC SAT-77  ،إلذاعة الساتلية (جنيف  )1977املؤمتر اإلداري العاملي للراديو املعين 
WARC-Aer2  خلدمة املتنقلة للطريان  ) 1978ف،  (جني (R)املؤمتر اإلداري العاملي للراديو املعين 
WARC-79  ،1979املؤمتر اإلداري العاملي للراديو (جنيف ( 
WARC Mob-83  ،1983املؤمتر اإلداري العاملي للراديو حول اخلدمات املتنقلة (جنيف( 
WARC HFBC-84  املؤمتر اإلداري العاملي للراديو حول التخطيط لنطاقات املوجات الديكامرتية(HF)  املوزعة للخدمة اإلذاعية  

 ) 1984(جنيف، 
WARC Orb-85  لنسبة إىل األرض وختطيط اخلدمات  املؤمتر اإلداري العاملي للراديو حول استخدام مدار السواتل املستقرة 

 )1985جنيف،  - الفضائية اليت تستعمل هذا املدار (الدورة األوىل 
WARC HFBC-87 وجات الديكامرتية املؤمتر اإلداري العاملي للراديو حول التخطيط لنطاقات امل(HF)   املوزعة للخدمة اإلذاعية

 ) 1987(جنيف، 
WARC Mob-87  ،1987املؤمتر اإلداري العاملي للراديو حول اخلدمات املتنقلة (جنيف( 
WARC Orb-88   لنسبة إىل األرض وختطيط اخلدمات املؤمتر اإلداري العاملي للراديو حول استخدام مدار السواتل املستقرة 

 )1988جنيف،  - ية اليت تستعمل هذا املدار (الدورة الثانية الفضائ
WARC-92 املؤمتر اإلداري العاملي للراديو املعين بدراسة توزيعات الرتدد يف بعض أجزاء الطيف 

 )1992طورمولينوس،  - (مالقة 
WRC-95  ،1995املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف ( 
WRC-97 1997نيف، تصاالت الراديوية (ج املؤمتر العاملي لال ( 
WRC-2000 ) 2000سطنبول، ااملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية( 
WRC-03  ،2003املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف ( 
WRC-07  ،2007املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف ( 
WRC-12  2012 (جنيف،املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ( 
WRC-15  2015(جنيف، املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ( 
WRC-19  2019(شرم الشيخ، املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية( 
WRC-23  23201املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

 
___________________ 

ريخ انعقاد هذا  1  املؤمتر. مل حيدد بعد 
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لوائح الراديو 

متهيـد 

أعدت هذه اللوائح استناداً إىل املبادئ التالية: 1.0

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

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

حلسبان أن طيف الرتددات   3.0 خذوا  عندما يستعمل األعضاء نطاقات الرتددات للخدمات الراديوية عليهم أن 
لنسبة إىل األرض مها من املوارد الطبيعية احملدودة اليت جيب استعماهلا  الس   مدار مبا يف ذلك  الراديوية واملدارات املرتبطة به،   واتل املستقرة 

وفعّ  ألحكام هذه اللوائح، ليتسىن ملختلف البلدان أو استعماًال رشيداً  ً، وفقاً  موعات البلدان نفاذ منصف إىل هذه   اًال واقتصاد
 من الدستور).   196لبلدان النامية واملوقع اجلغرايف لبعض البلدان (الرقم    املدارات والرتددات، مع مراعاة احلاجات اخلاصة 

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

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

هداف االحتاد اليت تظهر يف  5.0 الدستور:  من   1 املادة  تتمثل أهداف هذه اللوائح فيما يلي، بغية اإليفاء 

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

مني تيسر الرتددات اليت تستعمل ألغراض االستغاثة والسالمة ومحاية هذه الرتددات من التداخالت الضارة؛  7.0

بعة إلدارات خمتلفة  ضارة اليت تنشأ بني اخلدمات الراديوية التاالوقاية من حاالت التداخالت ال املساعدة يف8.0
 هذه احلاالت؛والعمل على تسوية 

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

يف10.0 اجلديدة  التطبيقات  استعمال  حة  ا إ وحتديد  الراديوية  االتصاالت  تكنولوجيا  التنظيمية جمال  لقواعد 
ذه التطبيقات عند االقتضاء.   اخلاصة 

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

___________________
) هو "الدول األعضاء". 2002ملفوضني لعام (مؤمتر املندوبني ا 195الرقم  : املصطلح املستخدم يفمالحظة من األمانة * 
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 RR1-1املصطلحات واخلصائص التقنية -Iالفصـل

 1املـادة 
 مصطلحات وتعريفات

 مقدمة 

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

تفاقيته امللح يف االحتاد الدويل لالتصاالت أو  لداللة 1992(جنيف  -ق   (“(CS)” الداللة   أو“(CV)” .على التوايل 

ه، فكتب خبط مائل، فهذا يعين أن املصطلح هو نفسه معرف يف إذا أبرز أحد املصطلحات الواردة يف  -   مالحظة  املادة.  هذه  نص ألحد التعريفات أد

 مصطلحات عامة   -    Iالقسم  

خدمة    :اإلدارة  2.1 املقررة  أوهي كل  اللتزامات  للوفاء  الالزمة  التدابري  اختاذ  عن  مسؤولة  حكومية  دائرة 
 . (CS 1002)اللوائح اإلدارية  دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته ويف  يف

أو  :االتصاالت  3.1 إرسال  للعالماتاستقبا أو  بث هي كل  أو أو  ل  أو اإلشارات  ت  الصور   املكتو
أو أو أوا األصوات  السلكية  األنظمة  بواسطة  طبيعتها،  تكن  مهما  أو أو  الراديوية ملعلومات،  األنظمة  البصرية  من  غريها 

 . (CS) الكهرمغنطيسية

 .املوجات الراديوية هي صفة عامة تنطبق على استعمال   :الراديوي   4.1

 قل ترددها اصطالحاً هي املوجات الكهرمغنطيسية اليت ي   : ملوجات اهلرتزية ا  اديوية أو املوجات الر   5.1
GHz عن 3  الفضاء دون موجه اصطناعي. ، وتنتشر يف000

 . (CS) (CV)هي اتصاالت تتحقق بواسطة املوجات الراديوية   االتصاالت الراديوية:  6.1

اتصاالت   االتصاالت الراديوية الفضائية أو غري    يوي اتصال راد هي أي    االتصاالت الراديوية لألرض:   7.1
 . الفلك الراديوي علم  

أكثر،   واحدة أو   حمطة فضائية يتأمن عرب استعمال    اتصال راديوي هي أي    : االتصاالت الراديوية الفضائية  8.1
 عرب أجسام فضائية أخرى.  أكثر، أو  واحد أو ساتل عاكسعرب استعمال  أو

هو احلصول على  ، أوأي من خصائصه األخرى  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 الراديوي هي تطبيق   :املالحة الراديوية  10.1

تاالستدالل الراديوي هو تطبيق   :للموقع الراديوي التحديد   11.1  .املالحة الراديوية لغري غا
  

- 7 -



RR1-2 الفصـلI- املصطلحات واخلصائص التقنية

اجتاه   الراديوية لتحديد  املوجاتيستخدم استقبال    استدالل راديوي هو    : التحديد الراديوي لزوا االجتاه  12.1
 شيء.  حمطة أو

 املصدر. ، كونية ت راديويةجامو هو علم الفلك القائم على استقبال   :علم الفلك الراديوي   13.1

  ، حسب الوصف الوارد (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
ستبعاد التطبيقات  منزلية أو  طبية أو  علمية أو  ية، واستعماهلا حمليًا، ألغراض صناعية أو يد الطاقة الراديو ول لت    ما شابه ذلك، 
 . جمال االتصاالت يف

دارة الرتددات  -    IIالقسم    مصطلحات متخصصة مرتبطة 

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

 وينطبق هذا املصطلح كذلك على نطاق الرتددات املعين.

مؤمتر خمتص، حىت  خطة اعتمدها   ينة يفهو تدوين قناة راديوية مع  قناة راديوية): (تردد راديوي أو   تعيني  17.1
فضائية   إداراتعدة   أو  إدارةتستعملها   راديوية  اتصاالت  يف أو  خلدمة  أو لألرض  واحد  ويف يف  بلد  بلدان،  واحدة  عدة  منطقة 

 عدة مناطق جغرافية حمددة، ووفقاً لشروط خاصة.  يف أو

ً   ويةرادي حمطة إىل  إدارةهو ترخيص تعطيه   قناة راديوية): (تردد راديوي أو ختصيص  18.1 لتستعمل تردداً راديو
 قناة راديوية حمددة، وفقاً لشروط خاصة.  حمدداً أو

 اخلدمات الراديوية   -    IIIالقسم  

راديوية  19.1 اتصاالت  يف   :خدمة  معرفة  خدمة  تقتضي هي  القسم  راديويةإرسال   هذا    بثها  أو  موجات 
ت خاصة  أو  . التصاالتاستقباهلا لغا

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

بتة معينة. اتصاالت راديويةهي خدمة   :اخلدمة الثابتة  20.1 بني نقاط 

اقع معينة، عندما  مو  قائمة يف   حمطات أرضيةبني    خدمة اتصاالت راديويةهي    :اخلدمة الثابتة الساتلية  21.1
بتة حمددة أوسواتلعدة   واحد أو  ساتليستعمل   بتة تقع يف . وقد يكون املوقع املعني نقطة  مناطق حمددة. وتتضمن   أية نقطة 

مينها أيضاً ضمن  السواتلبعض احلاالت، وصالت بني   هذه اخلدمة، يف . وقد تتضمن اخلدمة الثابتة اخلدمة ما بني السواتل، ميكن 
 .التصاالت الراديوية الفضائيةخلدمات أخرى خاصة  وصالت تغذيةلية أيضاً السات

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

- 8 -
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ا  سيم ، والاملركبات الفضائيةمعدة حصراً لتشغيل    خدمة اتصاالت راديويةهي    :خدمة العمليات الفضائية  23.1
 .للتتبع الفضائي والقياس الفضائي عن بُعد والتحكم الفضائي عن بُعد

 فيها.  احملطة الفضائيةوستؤمن هذه الوظائف عادة داخل اخلدمة اليت تعمل   

املتنقلة  24.1 راديويةهي    :اخلدمة  اتصاالت  بريةبني    خدمة  وحمطات  متنقلة  أو حمطات  بني   ،  حمطات  ما 
 . (CV) متنقلة

 : خدمة اتصاالت راديويةهي   :ة الساتليةاملتنقلاخلدمة   25.1

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

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

 ة لتشغيلها. تغذية الالزمعلى وصالت الوميكن هلذه اخلدمة أن تشتمل فوق ذلك  

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

 الرب.  واقعة يف  احملطات األرضية املتنقلةتكون فيها    خدمة متنقلة ساتلية هي    :اخلدمة املتنقلة الربية الساتلية  27.1

،  حمطات سفنما بني   ، أوحمطات سفنو   حمطات ساحليةبني    خدمة متنقلةهي    :اخلدمة املتنقلة البحرية  28.1
حمطات مركبات اإلنقاذ وحمطات املنارات هذه اخلدمة أيضاً   . وميكن أن تشارك يفحمطات اتصاالت على املنت متصاحبةما بني   أو

 . الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ 

واقعة على    احملطات األرضية املتنقلة تكون فيها    متنقلة ساتلية هي خدمة    : ة الساتلية نقلة البحري اخلدمة املت  29.1
.حمطات مركبات اإلنقاذ وحمطات املنارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ هذه اخلدمة أيضاً   منت سفن. وميكن أن تشارك يف 

املينائية  30.1 العمليات  حبريةخدمة  هي    :خدمة  أو يف  متنقلة  بني   يف ميناء  ميناء،   ساحلية   حمطاتجوار 
دف إىل إرسال رسائل تعاجل حصراً مناورات السفن وحركتها وسالمتها، وعند الطوارئ حمطات سفنما بني   ، أوحمطات سفنو  ،

 تعاجل سالمة األشخاص. 

 .املراسالت العموميةوتستبعد من هذه اخلدمة الرسائل اليت هلا طابع   

،  خلدمة العمليات املينائية ، مغايرة  خدمة سالمة ضمن اخلدمة املتنقلة البحريةهي    :نكة السفخدمة حر   31.1
دف إىل إرسال رسائل تعاجل حمطات السفنما بني  ، أو احملطات الساحلية وحمطات السفنوتكون بني   حركة السفن حصراً. ، و

 .موميةاملراسالت العوتستبعد من هذه اخلدمة الرسائل اليت هلا طابع   

  

- 9 -



RR1-4 الفصـلI- املصطلحات واخلصائص التقنية

للطريان 32.1 املتنقلة  طائراتهي    :اخلدمة  وحمطات  للطريان  حمطات  بني  متنقلة  أوخدمة  حمطات  ،  بني  ما 
حمطات مركبات اإلنقاذ؛ وميكن أن تشارك يف حمطات املنارات الراديوية  طائرات، وميكن أن تشارك فيها أيضاً  هذه اخلدمة أيضاً 

 ستغاثة والطوارئ املعينة.لتحديد مواقع الطوارئ على ترددات اال

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

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

واقعة على   خدمة متنقلة ساتلية تكون فيها احملطات األرضية املتنقلة هي    : للطريان اخلدمة املتنقلة الساتلية   35.1
.حمطات مركبات اإلنقاذ وحمطات املنارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ هذه اخلدمة أيضاً   كن أن تشارك يف  طائرات؛ ومي منت 

للطريان   36.1 الساتلية  املتنقلة  للطريانخدمة  هي    :*(R)اخلدمة  ساتلية  املتعلقة متنقلة  لالتصاالت  حمجوزة   ،
الدولية للطريان املدين. قام األول على طول الطرق الوطنية أوامل بسالمة الرحالت اجلوية وانتظامها، ويف 

، معدة لالتصاالت، مبا فيها  خدمة متنقلة ساتلية للطريانهي    :**(OR)اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان   37.1
ريان املدين. الدولية للط املقام األول خارج الطرق الوطنية أو صاالت املتعلقة بتنسيق الرحالت اجلوية، ويفاالت

ا معدة ليستقبلها عموم اجلمهور مباشرة.  خدمة اتصاالت راديوية  هي    :اخلدمة اإلذاعية 38.1 تكون إرساال
. (CS)نواعاً أخرى من اإلرسال أ أو تلفزيونية وميكن أن تشمل هذه اخلدمة إرساالت صوتية أو 

تعيد إرساهلا   فيها اإلشارات اليت ترسلها أو  ون تكخدمة اتصاالت راديوية  هي   :اخلدمة اإلذاعية الساتلية 39.1
معدة ليستقبلها عموم اجلمهور مباشرة.  احملطات الفضائية

يف  مباشرة"  "ليستقبلها  عبارة  على   تنطبق  الساتلية  اإلذاعية  الفردي االستاخلدمة  االستقبال وعلى    قبال 
معاً.  اجلماعي

. ت االستدالل الراديوي راديوية لغا  خدمة اتصاالتهي   :خدمة االستدالل الراديوي  40.1

ت االستدالل الراديوي هي    :خدمة االستدالل الراديوي الساتلية 41.1 ، تقتضي  خدمة اتصاالت راديوية لغا
أكثر.  استخدام حمطة فضائية واحدة أو

الالزمة لتشغيلها.  وصالت التغذيةميكن أن تشمل هذه اخلدمة أيضاً  

ت  خدمة استدالل راديوي هي   :ديويةخدمة املالحة الرا 42.1 .املالحة الراديويةلغا

___________________
 * (R) .على طول الطرق :

** (OR) .خارج الطرق : 
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ت  خدمة استدالل راديوي ساتليةهي   :خدمة املالحة الراديوية الساتلية  43.1  .املالحة الراديويةلغا

 الالزمة لتشغيلها.  وصالت التغذيةميكن أن تشمل هذه اخلدمة أيضاً   

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

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

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

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

ت  خدمة استدالل راديوي هي   : خدمة التحديد الراديوي للموقع  48.1  . التحديد الراديوي للموقعلغا

ت    خدمة استدالل راديوي ساتليةهي    :لراديوي للموقع الساتليةتحديد اخدمة ال  49.1 التحديد  تستعمل لغا
 .للموقع الراديوي 

 الالزمة لتشغيلها. ةوصالت التغذيوميكن أن تشمل هذه اخلدمة أيضاً   

اجلوية  50.1 األرصاد  مساعدات  راديويةهي    :خدمة  اتصاالت  والسرب    خدمة  الرصد  لعمليات  تستعمل 
لم املياه.ذلك ع األرصاد اجلوية، مبا يف  يف

واحدة   حمطات أرضية وحمطة فضائيةبني    خدمة اتصاالت راديويةهي    :خدمة استكشاف األرض الساتلية  51.1
 ، ويتم فيها: حمطات فضائيةتشمل وصالت بني  أكثر، قد  أو

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

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

 تنتمي إىل النظام نفسه؛ حمطات أرضيةتوزيع هذه املعلومات على  -

 وميكن مساءلة املنصات أيضاً.  -

 الالزمة لتشغيلها.  وصالت التغذيةأن تشمل هذه اخلدمة أيضاً  كنمي  

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

راديويةهي    :خدمة الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت  53.1 خاصة   تؤمن إرسال ترددات   خدمة اتصاالت 
ت علمية وتقنية وغريها. النوعني معاً، بدقة فائقة  توقيت أوإشارات  أو  معطاة، وهذا اإلرسال معد لالستقبال العام، لغا
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حمطات فضائية  تستعمل    خدمة اتصاالت راديويةهي    :عيارية وإشارات التوقيت الساتليةخدمة الرتددات امل  54.1
دف إليه واقعة على سواتل ت اليت   .خدمة الرتددات املعيارية وإشارات التوقيتا أرضية، لنفس الغا

 الالزمة لتشغيلها.  وصالت التغذيةميكن أن تشمل هذه اخلدمة أيضاً   

أجسام فضائية   أو   مركبات فضائيةتستخدم فيها    خدمة اتصاالت راديويةهي   : لفضائيةخدمة األحباث ا  55.1
ت البحث العلمي أو   التكنولوجي. أخرى لغا

اهل  56.1 راديويةهي    :واةخدمة  اتصاالت  والدراسة   خدمة  البيين  واالتصال  الذايت  التدريب  توفري  إىل  دف 
ا اهلواة، أي األشخاص   لتقنية الراديوية بصفة شخصية حمض ودون التقنية اليت يقوم    املرخص هلم أصوًال، الذين يهتمون 

 استفادة مالية. 

أرضية    سواتلواقعة على    حمطات فضائية تستخدم    ت راديويةخدمة اتصاالهي    :خدمة اهلواة الساتلية  57.1
دف إليها   ت اليت   .خدمة اهلواةلنفس الغا

. علم الفلك الراديوي ي خدمة تشمل استعمال ه  :خدمة علم الفلك الراديوي   58.1

أو  خدمة اتصاالت راديويةهي    :خدمة السالمة  59.1 مني الس تشغل تشغيًال دائماً  بغية  المة للحياة  مؤقتاً 
 البشرية واحلفاظ على املمتلكات.

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

 احملطات واألنظمة الراديوية    -    IVالقسم  

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

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

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

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

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

 أكثر؛ أو  واحدة أو حمطة فضائيةمع  -
بواسطة أجسام   أكثر، أو  عاكس واحد أو ساتل  أكثر، بواسطة  واحدة من النوع نفسه أو  حمطة مع  -

 فضائية أخرى. 

معد   واقعة على جسم موجود فيما بعد اجلزء الرئيسي من اجلو األرضي، أو  حمطةهي    :احملطة الفضائية  64.1
 ذهب فعًال.  قد للذهاب إىل هناك، أو 
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معدة فقط    اخلدمة املتنقلة للطريان يف أو  اخلدمة املتنقلة البحرية حمطة متنقلة يفهي    : حمطة مركبة إنقاذ  65.1
 على معدات إنقاذ أخرى.  على طوف جناة، أو حلاجات الناجني، وموضوعة على قارب جناة، أو

 . 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
لنسبة إىل األرض.  بتة   نقطة امسية حمددة 

  نقاط  أثناء توقفها يف  معدة لالستعمال أثناء حتركها، أو اخلدمة املتنقلة   يف  حمطة هي    : احملطة املتنقلة   67.1
 غري حمددة.

أثناء   معدة لالستعمال أثناء حتركها، أو  اخلدمة املتنقلة الساتلية يف  حمطة أرضية هي    :طة األرضية املتنقلةاحمل  68.1
 نقاط غري حمددة. توقفها يف

غري معدة لالستعمال أثناء حتركها.  اخلدمة املتنقلة يف  حمطةهي   :احملطة الربية  69.1

ً،    اخلدمة املتنقلة الساتلية يف  ، أودمة الثابتة الساتليةاخل يف أرضية  حمطة  هي    : احملطة األرضية الربية  70.1 أحيا
بتة معينة أو تقع على الرب يف  . وصلة التغذية للخدمة املتنقلة الساتليةداخل منطقة معينة، ومعدة لتأمني  نقطة 

 .اخلدمة املتنقلة الربية حمطة برية يفهي   :احملطة القاعدة  71.1

  اخلدمة املتنقلة الربية الساتلية يف  أو   اخلدمة الثابتة الساتلية  حمطة أرضية يف هي    : دة ة القاع األرضي   احملطة   72.1
ً، تقع على الرب يف  بتة معينة أو  أحيا  . وصلة التغذية للخدمة املتنقلة الربية الساتلية داخل منطقة معينة، ومعدة لتأمني  نقطة 

الربية  73.1 املتنقلة  متنقحمهي    :احملطة  الربية يف  لةطة  املتنقلة  داخل  اخلدمة  السطح،  على  تنتقل  أن  ميكنها   ،
 لقارة.  احلدود اجلغرافية لبلد أو

، ميكنها أن تنتقل اخلدمة املتنقلة الربية الساتلية يف   حمطة أرضية متنقلةهي    :احملطة األرضية املتنقلة الربية   74.1
 ارة. لق على السطح، داخل احلدود اجلغرافية لبلد أو

 . اخلدمة املتنقلة البحرية حمطة برية يفهي    :احملطة الساحلية  75.1

  اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية  يف أو   اخلدمة الثابتة الساتلية حمطة أرضية يف هي    :احملطة األرضية الساحلية  76.1
ً، تقع على الرب يف  بتة معينة، ومعدة لتأمني  أحيا  . حرية الساتليةقلة البة املتنوصلة التغذية للخدمنقطة 

، موضوعة على منت سفينة غري راسية على الدوام،  اخلدمة املتنقلة البحرية يف  حمطة متنقلةهي    : حمطة سفينة  77.1
 . حمطة مركبة إنقاذوهي غري 

، موضوعة  اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية  حمطة أرضية متنقلة يف هي    : حمطة أرضية على سفينة   78.1
 فينة.منت س ى عل 

، معدة لالتصال الداخلي  اخلدمة املتنقلة البحرية  ضعيفة القدرة يف   حمطة متنقلة هي    : حمطة اتصال على املنت   79.1
لالتصاالت   أطواف النجاة التابعة هلا أثناء التمرينات وعمليات اإلنقاذ، أو  لالتصال بني سفينة وقوارب النجاة أو  على منت سفينة، أو 

لتعليمات اليت تعطى ملعاملة احلبال واإلرساء.  دفوعة، أو امل  املقطورة أو   جمموعة من السفن داخل    أيضاً لالتصال اخلاص 
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 .خدمة العمليات املينائية حمطة ساحلية يفهي   :حمطة مينائية  80.1
 . اخلدمة املتنقلة للطريان حمطة برية يف هي   :حمطة للطريان  81.1

ً وضع حم    البحر. على منصة يف  ، أومنت سفينة مثالً طة الطريان على ميكن أحيا
  اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان  يف ، أو اخلدمة الثابتة الساتلية  حمطة أرضية يفهي    :حمطة أرضية للطريان  82.1

ً، تقع على الرب يف  بتة معينة، ومعدة لتأمني  أحيا . للطريانوصلة التغذية للخدمة املتنقلة الساتلية نقطة 
، موضوعة على منت طائرة، وهي غري  اخلدمة املتنقلة للطريان  حمطة متنقلة يف هي    : حمطة طائرة   83.1
 . مركبة إنقاذ حمطة 
يف   84.1 أرضية  يف هي    : طائرة  حمطة  متنقلة  أرضية  للطريان  حمطة  الساتلية  املتنقلة  موضوعة اخلدمة   ،  

 طائرة.  على منت
 .يةاخلدمة اإلذاع حمطة يفهي    :حمطة إذاعية  85.1
 .خدمة االستدالل الراديوي  حمطة يفهي    :حمطة استدالل راديوي   86.1
الراديوية  87.1 للمالحة  متنقلة  الراديوية يف  حمطة هي    :حمطة  املالحة  حتركها،  خدمة  أثناء  لالستعمال  معدة   ،
 نقاط غري معينة. أثناء توقفها يف أو

 حتركها.  ، غري معدة لالستعمال أثناءاديويةاملالحة الر  خدمة حمطة يف هي   :الراديويةحمطة برية للمالحة   88.1
، معدة لالستعمال خدمة التحديد الراديوي للموقع يف  حمطة هي    :حمطة متنقلة للتحديد الراديوي للموقع  89.1

 نقاط غري معينة.  أثناء توقفها يف  أثناء حتركها، أو
، غري معدة لالستعمال يد الراديوي للموقعدمة التحدخ حمطة يفهي    :اديوي للموقعحمطة برية للتحديد الر   90.1

 أثناء حتركها. 
 تستخدم التحديد الراديوي لزوا االجتاه.   حمطة استدالل راديوي هي    :حمطة التحديد الراديوي لزوا االجتاه  91.1
ا   ،خدمة املالحة الراديوية يف  حمطةهي    :حمطة منار راديوي   92.1 ن  معدة لكي تسمح حمل  إرساال طة متنقلة 
لنسبة إىل   دد تقوميها الزاوي أوحت  . حمطة املنار الراديوي اجتاهها 

ا معدة لتسهيل عمليات اخلدمة املتنقلة حمطة يفهي    :حمطة منار راديوي لتحديد مواقع الطوارئ   93.1 ، إرساال
 البحث واإلنقاذ. 

السا  94.1 للتحديد  راديوي  الطوارئ منار  ملواقع  أحمطهي    :تلي  يفة  الساتلية رضية  املتنقلة  ا  اخلدمة  إرساال  ،
 معدة لتسهيل عمليات البحث واإلنقاذ.

 .خدمة الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت حمطة يفهي   :حمطة الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت  95.1
 .خدمة اهلواة حمطة يف هي   :حمطة هواة  96.1
 .مة علم الفلك الراديوي خد يفحمطة  هي   :حمطة فلك راديوي   97.1
م التقدم العلمي أو يف املوجات الراديويةتستخدم  حمطةهي   :حمطة جتارب  98.1  التقين. جتارب 

.حمطات اهلواةال يشمل هذا التعريف   

- 14 -



 RR1-9املصطلحات واخلصائص التقنية -Iالفصـل

على تردد    : مرسل جندة السفن   99.1 سفينة يستعمل حصراً  الطوارئ   االستغاثة حلاجات االستغاثة أو هو مرسل 
 السالمة.  أو 

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

عكسة  رنة بني إشارات مرجعية وإشارات راديوية منقائم على املقا  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
 إرساهلا من املوضع املراد حتديده.

بتة يف  :(racon)املنار الراداري    103.1 تعيد   رادارها  املالحة عندما يثري  هو مرسل مستقبل مصاحب لعالمة 
 أوتوماتياً إشارة متميزة تظهر على شاشته وتقدم معلومات عن املسافة والتقومي الزاوي وتعرف اهلوية.

ألجهزة    104.1 ورأ  مالحة راديويةهو نظام    : (ILS)نظام اهلبوط  أفقياً  قبل اهلبوط يقدم للطائرات إرشاداً  سياً 
 ددة، داللة عن البعد عن نقطة اهلبوط املرجعية.بعض النقاط احمل مباشرة وأثناءه، كما يقدم، يف

ألجهزة هو نظام لإلرشاد األفقي، مدمج يف  :الرتاصف الراديوي مع املدرج  105.1 ، يبني احنراف  نظام اهلبوط 
 ج اهلبوط.الطائرة األفقي عن مسار هبوطها األمثل وفق حمور مدر 

ألجهزة مدمج يف  رشاد الرأسي،هو نظام لإل  :الرتاصف الراديوي مع االحندار  106.1 ، يبني احنراف نظام اهلبوط 
 الطائرة الرأسي عن مسار هبوطها األمثل.

الرأسي ليقدم  االجتاه  ، يشع حزمة يفاملالحة الراديوية للطريانخدمة  هو مرسل يف  :املنار الراديوي الدليل  107.1
 للطائرة داللة معلومات عن املوقع.

، يسمح مركبة فضائية ، موضوع على منت طائرة أواملالحة الراديوية هو جهاز يف  :الراديوي   مقياس االرتفاع   108.1
 أي سطح آخر.  فوق سطح األرض أو املركبة الفضائيةهذه  بتعيني ارتفاع هذه الطائرة أو

108A.1  عّدة  ، غري مُ خدمة مساعدات األرصاد اجلوية  حمطة يف : هي عدات األرصاد اجلوية احملطة الربية ملسا
 (WRC-15)     حتركها. لالستعمال أثناء

108B.1   :ُمعدة لالستعمال    خدمة مساعدات األرصاد اجلوية يف  حمطةهي  احملطة املتنقلة ملساعدات األرصاد اجلوية
 (WRC-15)       ددة.أثناء حتركها أو أثناء توقفها عند نقاط غري حم

، حيمله عادة طائرة،  األرصاد اجلويةخدمة مساعدات   يت يفهو مرسل راديوي أوتوما  :املسبار الراديوي   109.1
 طائرة ورقية، وهو يرسل معطيات أرصاد جوية. مظلة، أو منطاد حر، أو  أو

109A.1  بعاً لنوعية القناة. تتغري خصائصه الراديوية ت اتصاالت راديويةهو نظام   :نظام تكييفي 

احملطات األرضية  من   ، أواحملطات الفضائيةمن   ، أوةاألرضي  احملطاتهو كل جمموعة من    :النظام الفضائي  110.1
مني  والفضائية ت معينة. االتصاالت الراديوية الفضائيةاملتعاونة على  لغا
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 . ساتلأكثر من  يتضمن ساتالً اصطناعياً واحداً لألرض، أو نظام فضائيهو   :النظام الساتلي  111.1

  احملطات األرضية واحد ومن    ساتل ، يتألف من  نظام ساتلي جزء من   أو   ساتلي نظام  هي    : الشبكة الساتلية   112.1
 تصاحبه.  اليت 

 واحد.   ساتل   مستقبلة بواسطة حمطة أرضية  مرسلة و   حمطة أرضية هي وصلة راديوية بني    : الوصلة الساتلية   113.1

 وتشمل الوصلة الساتلية وصلة صاعدة ووصلة هابطة.  

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

 أكثر، ووصلة هابطة.  السواتل أووتشمل الوصلة املتعددة السواتل وصلة صاعدة، ووصلة واحدة بني  

التغذية  115.1 من    :وصلة  تذهب  راديوية،  وصلة  أرضيهي  يف  ةحمطة  إىل   واقعة  معطى  ،  فضائية  حمطة موضع 
. أما املوضع املعطى فيمكن أن اخلدمة الثابتة الساتليةغري    خلدمة اتصاالت راديوية فضائيةلعكس، حىت تنقل املعلومات التابعة   أو

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

لتشغيل    -     Vالقسم    مصطلحات تتعلق 

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

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

 لربقية الراديوية ابغية تسليمها إىل املرسل إليه. ويشمل هذا املصطلح    لإلبراقهي مادة مكتوبة معدة    :الربقية  118.1
 . (CS)أيضاً، ما مل ينص على خالف ذلك 

 االتفاقية.  الوارد يف  هذا التعريف حيمل املعىن العام يف واإلبراق  

قاصدة إىل واحدة منهما،   ، أوحمطة أرضية متنقلةمن   أو  برقية صادرة من حمطة متنقلة هي    :الربقية الراديوية  119.1
. اخلدمة املتنقلة الساتلية أو اخلدمة املتنقلة يف قنوات االتصال الراديوي بعضه على  ومرسلة أثناء مسريها كله أو 

قاصد   ، أو حمطة أرضية متنقلة من   أو   حمطة متنقلة هو اتصال تلكسي صادر من    : كسي الراديوي االتصال التل  120.1
 .اخلدمة املتنقلة الساتلية  أو   اخلدمة املتنقلة  يف   االتصاالت الراديوية بعضه على قنوات   إىل أي منهما ومرسل أثناء مسريه كله أو 

  
___________________

والرجوع إليها؛ وقد تتخذ هذه الوثيقة شكل مادة  الوثيقة البيانية هي الوثيقة اليت تسجل فيها معلومات بشكل دائم وميكن حفظها   1.117.1 1
بتة. مطبوعة أو  مكتوبة أو  شكل صورة 
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يه اإلشارة الربقية تردد املوجة احلاملة بني قيم  دد، تزيح فبتشكيل الرت   إبراقهو    :اإلبراق بزحزحة الرتدد  121.1
 حمددة سلفاً.

ت متدرجة أو  اإلبراق هي شكل من أشكال   : لة الطبص  122.1 بتة، برماد ا، حىت   يهدف إىل إرسال صور  بدو
 تنسخ نسخة دائمة.

CS) شكل الكالم  ت يف معد أساساً لتبادل املعلوما   االتصاالت هي شكل من أشكال   : املهاتفة   123.1 1017) . 

قاصد إىل  أو  حمطة أرضية متنقلةمن   أو  طة متنقلةحمهو نداء هاتفي صادر من    :النداء اهلاتفي الراديوي   124.1
 . الساتلية اخلدمة املتنقلة أو اخلدمة املتنقلة يف االتصاالت الراديويةبعضه على قنوات  واحدة منهما، ومرسل أثناء مسريه كله أو

رسال مفرد  125.1 يف   االتصاالتقناة   هو أسلوب تشغيل جيعل اإلرسال يف   :التشغيل  االجتاهني على   ممكناً 
 مثًال.  2التناوب، عن طريق نظام حتكم يدوي 

مزدوج  126.1 رسال  يف  :التشغيل  اإلرسال  جيعل  تشغيل  أسلوب  يف  2االتصاالتقناة   هو  االجتاهني   ممكناً 
 واحد. آن يف

رسالتشغي  127.1 رسال مفردهو أسلوب    :ال شبه مزدوجل  ، وتشغيل تصاالتاالعند أحد طريف قناة    تشغيل 
 . 2عند طرفها اآلخر رسال مزدوج

بتة أو االتصاالتهو شكل من أشكال   :التلفزيون  128.1  متحركة.  يؤمن إرسال صور غري دائمة، ألشياء 

الفردي   129.1 ال  االستقبال  اإلذاعية  اخلدمة  استقبال    ساتلية): (يف  عن    اإلرساالت هو    فضائية   حمطة الصادرة 
وائيات صغرية. اعية الساتليةاخلدمة اإلذ يف  بواسطة منشآت منزلية بسيطة، وال سيما مبنشآت جمهزة 

  حمطة فضائية الصادرة عن    اإلرساالتهو استقبال    (يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية):  االستقبال اجلماعي  130.1
ً معقدة وهلا    ذاعية الساتليةة اإلاخلدم يف لالستقبال هوائيات أكرب من اهلوائيات املستعملة  بواسطة منشآت استقبال قد تكون أحيا

 ، ومعدة لتستعملها:الفردي 

 املكان نفسه؛ أو  مجاعة من عموم اجلمهور يف  -

بواسطة نظام توزيع خيدم منطقة حمدودة. -

تسجيل قياسات أوتوماتياً، من على مسافة   من أجل تبيان أو  االتصاالتهو استعمال    :القياس عن بُعد  131.1
 ن أداة القياس. ما م

 .قياس عن بُعد بواسطة املوجات الراديويةهو   :القياس الراديوي عن بُعد  132.1
  

___________________
رسال مزدوج  إن أسلويب تشغيل قناة   1.127.1و 1.126.1و 1.125.1 2 يستلزمان استعمال ترددين    رسال شبه مزدوجواتصاالت راديوية 

رسال مفردبصورة عامة. أما أسلوب  برتددين.  برتدد واحد أوفيمكن حتقيقه  التشغيل 
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ية  نتائج القياسات اجلار   حمطة فضائية يستعمل لكي ترسل    قياس عن بُعدهو    :القياس الفضائي عن بُعد  133.1
 .املركبة الفضائية، مبا فيها القياسات التابعة الشتغال مركبة فضائية يف

بتعديل   إلرسال إشارات تقوم بتشغيل جهاز عن بُعد، أو  االتصاالتهو استعمال    :التحكم عن بُعد  134.1
 يقافه.  اشتغاله، أو 

  حمطة فضائية ىل  ات راديوية إل إشار إلرسا  االتصاالت الراديويةهو استعمال    :التحكم الفضائي عن بُعد  135.1
يف مبا  املصاحب،  الفضائي  اجلسم  على  واقعة  أجهزة  بتشغيل  الفضائيةذلك   لتقوم  أواحملطة  األجهزة،   ،  هذه  اشتغال  بتعديل 

 يقافها.  أو

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

 خصائص اإلرساالت واملعدات الراديوية   -    VIالقسم  

  ، أو هو هذه موجات راديويةهو تدفق الطاقة اليت ينتجها مصدر ما على شكل    :اإلشعاع (الراديوي)  137.1
 لذات. الطاقة

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

 . إشعاعمستقبل راديوي مثًال ليست إرساًال، بل هي  فالطاقة اليت يشعها املذبذب احمللي يف  

ما، مثل منط تشكيل املوجة احلاملة الرئيسية، وطبيعة   إرسال هو جمموعة خصائص    :صنف اإلرسال   139.1
 نف مبجموعة من الرموز املعيارية.ع املعلومات املراد إرساهلا، وغري ذلك من اخلصائص احملتملة. ويتعني كل ص إشارة التشكيل، ونو 

 ني اجلانبيني. يتضمن إال واحداً من النطاق  بتشكيل االتساع، ال   إرسال هو    : ي وحيد البث بنطاق جانب   140.1

 بدون إنقاص   ي وحيد بنطاق جانب   بث ال هو    : ي وحيد وموجة حاملة كاملة البث بنطاق جانب   141.1
 احلاملة. املوجة

مع كبت املوجة احلاملة    ي وحيدبث بنطاق جانب هو    :ي وحيد وموجة حاملة منقصة البث بنطاق جانب   142.1
ا واستعماهلا إلزالة الت ستعاد  شكيل. بدرجة تسمح 

تكون فيه املوجة احلاملة    يد ي وحجانب بث بنطاق  هو    : ي وحيد وموجة حاملة مكبوتةالبث بنطاق جانب   143.1
مكبوتة تقديراً، وليست معدة الستعماهلا إلزالة التشكيل. 
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جواره  ، ولكنها يفعرض النطاق الالزمبرتددات واقعة خارج   برتدد واحد أو  بثهو    :* البث خارج النطاق  144.1
ستثناء  تج عن عملية التشكيل،   . البث اهلامشياملباشر، وهو 

، وميكن إنقاص سويته  عرض النطاق الالزم برتددات واقعة خارج   برتدد واحد أو  بث هو    :*البث اهلامشي  .1145
رسال املعلومات املقابلة. ويشمل البث اهلامشي   الطفيلية، وأنتجه التشكيل البيين    اإلرساالتالتوافقية، و  اإلرساالتدون املس 

ستثناء   . خارج النطاق البثوحتويل الرتدد، 

 . رج النطاقالبث اهلامشي والبث خاهو جمموعة إرساالت تتكون من   :* البث غري املطلوب  146.1

146A.1   مباشرة ولكن    عرض النطاق الالزم هو مدى الرتدد، الواقع خارج    (لبث ما):  جمال البث خارج النطاق
، الذي يعرف حبسب البث خارج النطاقوحيدث  بصفة عامة.  البث خارج النطاق  الذي يسود فيه    جمال البث اهلامشي يدخل فيه   ال

ملثل، قد حيدث  جمال البث اهلامشي دث بدرجة أقل يفامليدان خارج النطاق، كما حي مصدره، يف جمال البث   يف  البث اهلامشي. و
      (WRC-03).جمال البث اهلامشي  خارج النطاق وكذلك يف

146B.1   الذي يسود فيه    جمال البث خارج النطاق د الذي يتجاوز  هو مدى الرتد  (لبث ما):   جمال البث اهلامشي
      (WRC-03)بصفة عامة. البث اهلامشي

داخله. وعرض    إلرسالمعينة    حملطةهو نطاق الرتددات الذي يرخص فيه    :نطاق الرتددات املخصص  147.1
،  احملطات الفضائية حالة   . ويف املسموح بهالرتدد  لتفاوت  ، مضافاً إليه مثال القيمة املطلقة  عرض النطاق الالزمهذا النطاق يساوي  

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

 ما.  حملطةهو مركز نطاق الرتددات املخصص   :الرتدد املخصص  148.1

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

احلاملة ميكنه مثالً أن يكون تردداً مميزاً. فرتدد املوجة   

 
___________________

لغات العمل:  التالية يف لطريقة 146.1و 145.1و 1144.األرقام  جيب أن يعرب عن املصطلحات املصاحبة للتعريفات الواردة يف * 

لروسية  لصينية  لعربية  إلسبانية  إلنكليزية  لفرنسية  األرقام

144.1 Emission hors 
bande 

Out-of-band 
emission 

Emisión fuera de 
banda  بث خارج النطاق внеполосное 

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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لنسبة إىل    : الرتدد املرجعي   150.1 بت وحمدد متاماً  . وتكون زحزحة هذا الرتدد الرتدد املخصص هو تردد له موضع 
ملق  الرتدد املخصص عن   لعالمة)  هي نفس زحزحة (  .ال اإلرس عن مركز نطاق الرتددات الذي يشغله    الرتدد املميز دار و

مركز   والرتدد الواقع يف الرتدد املخصصهو االحنراف األقصى املسموح به بني   :تفاوت الرتدد املسموح به  151.1
 . الرتدد املميز إلرسال ماو الرتدد املرجعيبني  ما، أو إرسالالنطاق الذي يشغله 

ألجزاء من املليون  رب عنويع    هلرتز. أو  )106(تفاوت الرتدد املسموح به 

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

ن املتوسطتاندات الذي تكون فيه  نطاق الرتدهو عرض    :عرض النطاق املشغول  153.1 املرسلتان حتت    القدر
 .ما  القدرة املتوسطة الكلية إلرسالمن    2/د احلدي السفلي وفوق الرتدد احلدي العلوي مساوية كل منهما لنسبة مئوية معطاة  الرتد

 ذ ، تؤخ املعين   اإلرسال بشأن صنف    ITU-Rتوصية من التوصيات   ويف غياب مواصفات حمددة يف   
 . 0,5مساوية   2/القيمة 

ا ميامن  154.1 ً، يدور فيها   هي موجة مستقطبة إهليلجياً أو  (مع دوران عقارب الساعة):  موجة استقطا دائر
ئي مع الزمن، يف ال الكهر ظمي على منحى االنتشار إىل ميني املراقب الذي ينظر يف متجه ا بت ما  جهة االنتشار،   مستٍو 

 ور مع دوران عقارب الساعة.أي يد

ا مياسر    155.1 أو  دوران عقارب الساعة):  (بعكس موجة استقطا ً، يدور   هي موجة مستقطبة إهليلجياً  دائر
ئي مع الزمن، يف ال الكهر ظمي على منحى االنتشار، إىل يسار املراقب الذي ينظر يف فيها متجه ا بت ما  جهة   مستٍو 

 بعكس دوران عقارب الساعة. االنتشار، أي يدور 

ة مرسل راديوي، إخل، جيب أن يعرب عنها بواحد من األشكال التالية حسب  عندما يشار إىل قدر   :القدرة  156.1
ستخدام الرموز املبينة املختارة اعتباطاً:  اإلرسالصنف   و

 )؛ pX أو PX( قدرة الذروة -

 )؛ pY أو PY( القدرة املتوسطة -

 ).pZ أو  PZ(لة قدرة املوجة احلام -

ظروف  ويف  اإلرسال  أصنافخمتلف   قدرة املوجة احلاملة يفو  طةاملتوس  القدرةو  قدرة الذروةأما العالقة بني    
 اليت ميكن استخدامها لالسرتشاد.  ITU-Rالتوصيات  غياب التشكيل، فهي مبينة يف  التشغيل العادية ويف

لوات   ويعرب عن القدرة يف   لرمز  ندع  (W)الصيغ املختلفة  لديسيبل   pما يرمز هلا  (حرف صغري)، و
لرمز  (حرف كبري).  Pمنسوبة إىل سوية مرجعية عندما يرمز هلا 
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ظروف التشغيل العادية إىل خط  هي متوسط القدرة اليت يقدمها مرسل يف  (ملرسل راديوي): قدرة الذروة  157.1
 تشكيل. التساع األقصى لغالف التغذية اهلوائي، أثناء دورة تردد راديوي واحدة عند ا

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

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

خسارة فيه إىل القدرة املقدمة عند  هو نسبة القدرة الالزمة عند مدخل هوائي مرجعي ال  :كسب اهلوائي  160.1
ال مدخل هوائي معطى، حىت يولد اهلوائيان   ا أو  شدة ا ا يف كث  ذا ا، وتقدر  افة تدفق القدرة ذا االجتاه نفسه وعلى املسافة ذا

لديسيبل. ويكون كسب اهلوائي يف  ً أن   اإلشعاعاجتاه   هذه النسبة عامة  األقصى، إذا مل ينص على خالف ذلك، كما ميكن أحيا
 يكون الكسب الستقطاب معني.

 جعي املختار:تالية حسب اهلوائي املر وميكن التمييز بني الكسوب ال  

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

لنسبة إىل ثنائي أقطاب نصف موجي  ب) عندما يكون اهلوائي املرجعي ثنائي أقطاب نصف   )dG(الكسب 
 ه على االجتاه املعطى؛ ستوي االستوائي اخلاص بالفراغ، حيتوي امل موجي معزوًال يف 

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

املكافئة املتناح  161.1 املشعة  جدا  :(.e.i.r.p)ية  القدرة  يفهي  اهلوائي  إىل  املقدمة  القدرة  إىل   ء  لنسبة  كسبه 
 اجتاه معطى.  )، يفمطلق كسب متناٍح أوهوائي متناٍح (

لنسبة   هي جداء القدرة املقدمة إىل اهلوائي يف  (يف اجتاه معطى):  (.e.r.p)القدرة املشعة الفعّالة    162.1 كسبه 
 جتاه معطى. ا ، يفإىل ثنائي أقطاب نصف موجي

هي جداء القدرة املقدمة إىل    (يف اجتاه معطى): (.e.m.r.p)القدرة املشعة الفعّالة من هوائي رأسي قصري   163.1
لنسبة إىل هوائي رأسي قصري  اهلوائي يف  اجتاه معطى.  ، يف كسبه 

الصفات   م يفعدم االنتظابب  بس  املوجات الراديويةهو أسلوب انتشار تنتثر فيه    :االنتثار الرتوبوسفريي   164.1
ئية لغالف اجلو السفلي (الرتوبوسفري) واالنقطاعات يف   هذه الصفات.  الفيز

ين غالف  بسبب عدم االنتظام يف  املوجات الراديوية  هو أسلوب انتشار تنتثر فيه  :االنتثار األيونوسفريي   165.1
هذا التأين.  التأين (األيونوسفري) واالنقطاعات يف

 

- 21 -



RR1-16 الفصـلI- املصطلحات واخلصائص التقنية

 تقاسم الرتددات   -    VIIم  القس

واليت تكون   اتصاالت راديويةنظام   هو األثر الذي ترتكه الطاقة غري املطلوبة على االستقبال يف  :التداخل  166.1
أنواع احلث، ويظهر هذا   اإلشعاعات أو عن جمموعة من هذه اإلرساالت أو  عن حث، أو  ، أوإشعاع عن   ، أو إرسالمجة عن  
 املطلوبة. غياب هذه الطاقة غري ضياع معلومات كان ميكن استخراجها يف تشوه أو يف  ، أودة اإلرسالاحنطاط جو  األثر يف

هذه  والتقاسم الكمية، احملددة يف  التداخلمتوقع يفي مبعايري   ملحوظ أو  تداخلهو    : 3التداخل املسموح به  167.1
 ئح إمكان حدوثها. هذه اللوااتفاقات خاصة حتتسب  أيضاً يف  أو ITU-Rالتوصيات  يف اللوائح أو

بهيفوق التداخل املعرف بكونه    تداخلهو    :3التداخل املقبول  168.1  إدارتني ، مت االتفاق عليه بني  مسموحاً 
 أخرى.  إلداراتأكثر دون أن يسبب ضرراً  أو

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

احلماية    170.1 مدخل    : (.R.F)نسبة  عند  املطلوبة  غري  اإلشارة  إىل  املطلوبة  اإلشارة  لنسبة  الدنيا  القيمة  هي 
لد حلصول على نوعية استقبال معينة لإلشارة املطلوبة عند  ل عامة، وحتدد يف يبيسمستقبل. ويعرب عنها  ظروف معينة تسمح 

 خمرج املستقبل.

تتقاسم نفس نطاق    مبحطة أرضية أثناء تقرير وجود احلاجة إىل التنسيق، هي منطقة حتيط    :منطقة التنسيق  171.1
حمطات تتقاسم نفس نطاق الرتدد املوزع على االجتاهني مع    رضيةأ  المبحطة إرسهي منطقة حتيط   ، أوحمطات لألرضالرتدد مع  

لتايل لن تكون هناك حاجة إىل التنسيق.، التداخل املسموح به  ، وجيب أال يتم خارجها جتاوز سوية استقبال أرضية       (WRC-2000)و

.منطقة التنسيقهو خط حيدد   :كفاف التنسيق  172.1

من   تقرير وجود احلاجة إىل التنسيق، هي املسافة املقيسة يفء  ناأث  :مسافة التنسيق  173.1 مست معطى انطالقاً 
تتقاسم نفس نطاق الرتدد   حمطة إرسال أرضيةاملقيسة انطالقاً من   ، أو حمطات لألرضتتقاسم نفس نطاق الرتدد مع    حمطة أرضية 

لتايل لن تكون هناك سوية التداخل املسموح به ز او جتوجيب أال يتم خارجها ،حمطات استقبال أرضية املوزع على االجتاهني مع   ، و
      (WRC-2000)حاجة إىل التنسيق.

ساتلية  174.1 لوصلة  املكافئة  الضوضاء  حرارة  هوائي   :درجة  خمرج  إىل  املنسوبة  الضوضاء  حرارة  درجة  هي 
األرضيةاالستقبال   الضوض للمحطة  تولد  اليت  الراديوية  الضوضاء  لقدرة  املقابلة  خمرج  ا  اء،  عند  امللحوظة  الساتليةلكلية  ، الوصلة 

تسببها أنظمة األرض.  ، أوأخرى  سواتلتستخدم  وصالت ساتليةاليت تسببها  التداخالتستبعاد الضوضاء النامجة عن 

 
___________________

. اإلداراتل" يستعمالن أثناء تنسيق ختصيصات الرتدد بني إن املصطلحني "تداخل مسموح به" و"تداخل مقبو  1.168.1و 1.167.1 3
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قابلة للتوجيه): منطقة التسديد الفعّالة    175.1 حمور التسديد   (حلزمة ساتل  هي منطقة من سطح األرض يعد 
 لكي يسدد إىل داخلها. قابلة للتوجيه تلحلزمة سا

 .قابلة للتوجيهواحدة  حزمة ساتلميكن أن توجد عدة مناطق تسديد فّعالة غري متالصقة تسدد إليها   

هو غالف أكفة كسب اهلوائي الذي ينتج    للتوجيه):  (حلزمة ساتل قابلةالكفاف الفعّال لكسب هوائي    176.1
 .منطقة التسديد الفعّالةعلى طول حدود  قابلة للتوجيه  اتلحلزمة سعن حتريك حمور التسديد 

لفضاء  -    VIIIالقسم    مصطلحات تقنية تتعلق 

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

 رضي. األ  ب إىل ما بعد اجلزء الرئيسي من اجلو هي مركبة من صنع اإلنسان، معدة للذها  : املركبة الفضائية   178.1

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

 إرساهلا.  لكي تعيد  ، أو اتصاالت راديوية معدة لكي ترسل إشارات    حمطة حيمل    ساتل هو    : الساتل النشيط   180.1

 .اتصاالت راديويةمعد لكي يعكس إشارات  ساتلهو   :الساتل العاكس  181.1

نشيط   182.1 يف  :حمساس  تستعمل  قياس  أداة  الساتليةخدمة   هو  األرض  األحباث    خدمة يف  أو  استكشاف 
حلصول على معلومات ئيةالفضا  واستقباهلا.  رسال موجات راديوية، وتسمح 

منفعل  183.1 يف  : حمساس  تستعمل  قياس  أداة  الساتلية هو  األرض  استكشاف  األحباث    خدمة يف  أو  خدمة 
ستقبالالفضائية حلصول على معلومات   طبيعية املصدر.  موجات راديوية ، وتسمح 

الفضاء،   أي جسم آخر يف أو  ساتلنظام مرجعي حمدد، مركز ثقل   لذي يرمسه، يفهو املسار ا  :املدار  184.1
 ة. كل رئيسي لقوى طبيعية وال سيما قوى الثقاليكون خاضعاً بش

مع مستوي خط   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  º180ىل  إ  º0االستواء األرضي، مقيسة من  

     (WRC-2000).للمدارالصاعدة  العقدة

 .مدارهنقطة متميزة من  يف  لساتلمتعاقبني  هو الفاصل الزمين املنقضي بني مرورين  (لساتل): الدور   186.1

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

ً لدور دوران األرض حول ساتلهو    :ألرضتزامن مع االساتل امل  188.1  حمورها. أرضي يكون دور دورته مساو
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األرض  189.1 إىل  لنسبة  املستقر  األرضهو    :الساتل  مع  متزامن  يكون  ساتل  واقعاً  الدا  مداره،  املباشر  ئري 
لنسبة إىل األرض، وقد ين يف بت  لتايل  الساتل املتزامن مع سحب هذا املصطلح ليشمل  مستوي خط االستواء األرضي، وهو 

لنسبة إىل األرض. األرض بتاً تقريباً        (WRC-03)الذي يبقى 

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

ميكن تعديل تسديدها. ساتلهي حزمة هوائي   : بلة للتوجيهحزمة ساتل قا  191.1
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2املـادة 

 تسميات 

 نطاقات الرتدد وأطوال املوجات   -    Iالقسم  

عداد صحيحة   1.2 يقسم طيف الرتددات الراديوية تقسيماً فرعياً إىل تسعة نطاقات من الرتددات، يشار إليها 
لوحدات(Hz)ارد الحقاً. وملا كانت وحدة الرتدد هي اهلرتز متتالية، طبقاً للجدول الو   التالية:  ، فالرتددات يعرب عنها 

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

 ، ضمناً؛ MHz 3 000وحىت   MHz 3، فوق  (MHz)تز ميغاهر  -

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

احلاالت اليت يسبب فيها احرتام هذه القواعد   ، يف 1ذه القواعد بقدر معقول عن ه  املمكن االبتعاد  منبيد أن   
ت جدية، كما هي احلال يف        (WRC-15)ا.  املسائل املتعلقة بقوائم الرتددات واملسائل املرتبطة  وتسجيلها، ويف التبليغ عن الرتددات   صعو

رقم  
 النطاق 

الرموز  
إلنكليزية)  ) 

األصغر خارجاً،   مدى الرتددات (احلد 
 د األكرب ضمناً) احل

 التقسيم الفرعي  
 املرتي املقابل 

4 VLF  إىل  3منkHz 30  مرتية  املوجات املري
5 LF  إىل  30منkHz 300  املوجات الكيلومرتية 
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  السنتمرتية املوجات 
11 EHF  إىل  30منGHz 300  املوجات املليمرتية 
 املوجات الديسيمليمرتية  GHz 3 000إىل  300من   12

 . 310NHzإىل  0,310NHzاق) من رقم النط = N) "Nميتد "النطاق   :1املالحظة 
 . )9(giga) (10جيغا  = G، )6(mega) (10ميغا  = M، )3(kilo) (10كيلو   = kالسوابق:   :2املالحظة 

خمتصرات،  رموز أو  العالقات بني اإلدارات واالحتاد الدويل لالتصاالت تسميات أو  جيب أال تستعمل يف  2.2
رة إىل نطاقات الرتددات.شالإل  1.2الرقم  غري ما هو وارد يف

 
___________________

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

ريخ مستعمل   3.2 التصاالت الراديوية، مع التقومي الغريغوري. يفجيب أن يتطابق كل   عالقة 

لكتابة الكاملة أو إذا مل يشر يف  4.2 املختصرة، فيجب التعبري عنه بشكل رقمي، ضمن  ريخ ما إىل الشهر، 
 عني من األرقام، ميثل كل رقمني منها، اليوم والشهر والسنة.تتابع م

ريخ يف   5.2 لتوق كلما استعمل  ، يكون هذا التاريخ هو التاريخ عند مستوي  (UTC)يت العاملي املنسق  عالقة 
      (WRC-15)الزوال األصلي. ويقابل مستوي الزوال األصلي خط الطول اجلغرايف الصفري من الدرجات.

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

كل اللغات. يف

 تسمية اإلرساالت   -    IIIالقسم  

.1التذييل  الت تبعاً لعرض نطاقها الالزم ولصنفها، ووفقاً للطريقة املشروحة يف اإلرسا تسمى   7.2
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3املـادة 

 اخلصائص التقنية للمحطات

احملطات، وتشغيل هذه األجهزة ومجيع إرساالت احملطات، جيب   إن اختيار األجهزة املعدة لتستخدم يف  1.3
حكام هذه اللوائح  .أن تفي كلها 

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

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

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

حمطة ما أن تطبق، قدر اإلمكان، طرائق ملعاجلة اإلشارات تتيح أن يستخدم  ينبغي للتجهيزات املشغلة يف  4.3
للتوصيات   صلة. وتتضمن هذه الطرائق بعض تقنيات متديد  ذات ال  ITU-Rطيف الرتددات أفضل استخدام فّعال ممكن، طبقاً 

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

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

ا للقدرة يفال اإلرسجيب أن تتقيد حمطات    6.3 ت القصوى املسموح  للبث غري املطلوب    3 التذييل لسو
      (WRC-12)جمال البث اهلامشي. يف

ا للقدرة للبث خارج النطاق، أو  7.3 ت القصوى املسموح  لسو البث غري   جيب أن تتقيد حمطات اإلرسال 
حالة عدم وجود  من أجل خدمات وأصناف بث معينة. ويف   اليةئح احلاللوا جمال البث خارج النطاق، واحملددة يف املطلوب يف

حلد  لشروط اخلاصة  ا للقدرة من هذا القبيل، ينبغي حملطات اإلرسال أن تفي، قدر اإلمكان،  ت قصوى حمددة مسموح  سو
االت الراديوية ذات االتصقطاع  توصيات   جمال البث خارج النطاق، واحملددة يف البث غري املطلوب يف من البث خارج النطاق أو

     (WRC-12)الصلة.

غري    8.3 البث  سوية  وعلى  ا  املسموح  الرتدد  ت  تفاو على  للحفاظ  جهد  بذل كل  ذلك،  فوق  وينبغي، 
ا حالة التقنية وطبيعة اخلدمة املؤمنة. املطلوب عند أصغر قيم هلا تسمح 

م الطيف أفضل استخدام فّعال ممكن،  ستخدامني اجيب أن تسمح عروض نطاقات اإلرساالت أيضاً بتأ  9.3
ا حالة التقنية وطبيعة اخلدمة املؤمنة. ويشكل  وهذا يعين أن من الواجب أن حيتفظ بعروض النطاقات يف أصغر قيم هلا تسمح 

 دليًال لتحديد عرض النطاق الالزم.  1 التذييل

أصغ  10.3 تستعمل  أن  جيب  الطيف،  متديد  تقنيات  تستخدم  طير كثاعندما  واستخدام فة  تتالءم  للقدرة  فية 
 الطيف استخداماً فّعاًال. 
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ً الستخدام الطيف استخداماً فّعاًال،    11.3 ينبغي للمستقبالت اليت تستعملها خدمة ما، وعندما يكون ذلك ضرور
ثري د  ا ملرسالت هذه اخلدمة، مع مراعاة  ت الرتدد املسموح   للزوم.عند ا وبلر  أن تتقيد، قدر اإلمكان، بتفاو

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

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

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

ت العملية املتوفرة.ITU-Rوفواصله الزمنية اليت جيب احرتامها، مع أحدث التوصيات   ، وفقاً لإلمكا
ملوجات املخمدة يف  15.3 كل احملطات.  حيظر اإلرسال 
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 RR4-1الرتددات  -IIالفصـل

 4 املـادة

 صيص الرتددات واستعماهلا خت

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

CS)سرع ما ميكن   195) . 

ألحكام األخرى يف  تتعهد الدول األعضاء  2.4 هذه  ن تتقيد مبا ينص عليه جدول توزيع نطاقات الرتدد، و
 األخرى. اللوائح، عند ختصيصها الرتددات للمحطات اليت قد تسبب تداخالت ضارة للخدمات اليت تؤمنها حمطات البلدان

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

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

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

تطالب حبماية   ى تعمل طبقاً ألحكام الدستور واالتفاقية وهذه اللوائح وأاللتخصيص تداخًال ضاراً حملطة أخر تستعمل مثل هذا ا
 من التداخالت الضارة اليت تسببها هذه احملطة األخرى.

عن حدي النطاق املوزع هلذه اخلدمة، حىت    5.4 جيب أن يبتعد الرتدد املخصص حملطة خدمة ما بعداً كافياً 
حلسبان نطاق الرتددات هذا التخصيص تداخالت ضارة للخدميسبب   ال اورة، عندما يؤخذ  ات اليت وزعت عليها النطاقات ا

 املخصص هلذه احملطة.

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

 من بعض.

وخدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة)، تستفيد   7.4 إن كًال من خدمة األحباث الفضائية (املنفعلة) 
نفسها اليت ات أخرى، من درجة احلماية  نطاق ألغراض تسوية حاالت التداخالت الضارة اليت تسببها خدمات أخرى عاملة يف

 تستفيد منها خمتلف هذه اخلدمات بعضها من بعض.

أقاليم فرعية جماورة، على خدمات خمتلفة من الفئة نفسها   أقاليم أو  عندما يوزع نطاق من الرتددات، يف  8.4
ومن مث، جيب أن احلقوق.   على املساواة يف  )، تشغل هذه اخلدمات وفق املبدأ األساسي القائم5من املادة    IIو  I(انظر القسمني  

يسبب تداخًال ضاراً خلدمات من الفئة   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 
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حمطة أخرى تنجدها  أن يشكل عائقاً أمام حمطة مستغيثة أو  هذه اللوائح  حكم من أحكام   ال جيوز ألي   9.4
وموقعها   املستغيثة  احملطة  بوضع  والتعريف  االنتباه  جللب  لديهما  املتوفرة  الراديوية  االتصاالت  وسائل  استخدام كل  من  فيمنعهما 

 مينها. واحلصول على النجدة أو

جمال   ملالحة الراديوية وخدمات السالمة األخرى يفان الدور الذي تلعبه خدمة  تعرتف الدول األعضاء   10.4
االعتبار فيما  السالمة، يتطلب ترتيبات خاصة حلمايتها من التداخالت الضارة، ومن مث فإن من الضروري أن يؤخذ هذا العامل يف

 يتعلق بتخصيص الرتددات واستخدامها.

ن تردد  11.4 MHzات النطاقات احملصورة بني  تعرتف الدول األعضاء  MHzو   5 هي من بني الرتددات    30
اليت حيتمل أن تنتشر إىل مسافة بعيدة، وهي ذات فائدة خاصة لالتصاالت بعيدة املدى، وهي متفقة على السعي إىل احتجاز هذه 

ى، متوسطة املد صرية املدى أواالتصاالت ق النطاقات هلذا النوع من االتصاالت. أما إذا استعملت ترددات هذه النطاقات يف
صغر قدرة الزمة.   فيجب أن تتم اإلرساالت 

ن تستعمل، حيثما ميكنها ذلك عملياً، أية وسيلة اتصال أخرى ممكنة، بغية ختفيض   12.4 توصى اإلدارات 
لضارة فيما بني االتصاالت ، حىت تتأمن الوقاية من التداخالت اMHz 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  بعد، فيجوز هلا أن تلجأ إىل هذه الطرائق، بشرط صريح هو أن تبقى خصائص احملطات مطابقة للخصائص املدرجة يف

 دويل للرتددات:األساسي ال

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

بتة من اخلدمة ، أن  31.5إىل    28.5األرقام من   جيوز حملطة برية، ضمن الشروط احملددة يف ب) 15.4 تتصل مبحطات 
 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 
بتة مبحطات برية من فئة أخرى.  أو مبحطات 

للخدمة الثابتة الساتلية، حملطة   نطاق موزع للخدمة الثابتة، أو  جيوز ألي إدارة أن ختصص أي تردد خيتار يف  17.4
بتة حمددة، حنو نقطة أو إلرسال من جانب واحد، من نقطة  بتة حمددة، شريطة أال تكون ه مرخص هلا  ذه اإلرساالت عدة نقاط 

 ليستقبلها عموم اجلمهور مباشرة. معدة 

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

 احملطات األخرى ألي تداخل ضار. تتعرض  وأال

يف  19.4 إليها  مشار  معينة  حاالت  ترددات 51و  31املادتني   يف  ستخدام  الطائرات  حملطات  يرخص   ،
      (WRC-07)).73.51النطاقات املوزعة للخدمة املتنقلة البحرية لغرض االتصال مبحطات تلك اخلدمة (انظر الرقم  يف
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الطائرات أن تستخدم ترددات النطاقات املوزعة للخدمة املتنقلة البحرية  يف حطات األرضية  ص للميرخ  20.4
لشبكات العمومية الربقية واهلاتفية، بواسطة حمطات من هذه اخلدمة.  الساتلية لكي تتصل 

يف  21.4 يف  ميكن  الربية  املتنقلة  األرضية  للمحطات  استثنائية  الرب  حاالت  املتنقلة  تتصاخلدمة  أن  الساتلية  ل  ية 
ألحكام  مبحطات اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية واخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان. ويف هذه الظروف يتم تشغيل احملطات طبقاً 

ذه اخلدمات، ويكون خاضعاً التفاق بني اإلدارات املعنية، ومراعياً للرقم   . 10.4لوائح الراديو املتعلقة 
تصاالت االستغاثة أو   أن ينتجرسال حيتمل  حيظر أي إ  22.4 السالمة   الطوارئ أو اإلنذار أو تداخالت ضارة 

اليت جترى على الرتددات الدولية لالستغاثة والطوارئ اليت عينتها هذه اللوائح هلذا الغرض. وينبغي أن تستفيد من محاية مناسبة 
 ي. ل عن األساس العاملترددات االستغاثة اإلضافية املتوفرة على أساس جغرايف يق

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

يف  24.4 تشغيلها  املزمع  الفضائية  األحباث  ألنظمة  خدمة  ميكن  توزيعات  أيضاً  تستعمل  أن  السحيق  الفضاء 
حالة هذه التوزيعات عندما تكون املركبة الفضائية قريبة من األرض، على سبيل املثال  فضاء السحيق) بنفس  األحباث الفضائية (ال

لقرب من األرض والعودة إىل األرض. عند اإلطالق وبدء الدوران يف (WRC-15)      املدار والطريان 
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 5املـادة 
 توزيع نطاقات الرتدد 

 مقدمة 

حيثما    18.1إىل    16.1األرقام من   ، حتمل املعىن املعرف يف"ختصيص"و  "تعيني"و  "توزيع"ات  صطلحإن امل  1.5
ئق االحتاد، مع ما يقابلها من  استخدمت يف ه:  ترمجة يفمجيع و  لغات عمل االحتاد الست كما هو مبني أد

تقسيم نطاقات  
 لروسية  ية صينل إلسبانية  إلنكليزية  لفرنسية  لعربية  الرتدد على: 

 توزيع اخلدمات
(يوزع) 

Attribution
(attribuer)

Allocation
(to allocate)

nóAtribuci
(atribuir)

распределение
(распределять)

املناطق  
البلدان  أو

 تعيني  
(يعني)

Allotissement
(allotir)

Allotment
(to allot)

nóAdjudicaci
(adjudicar)

евыделени
ять)(выдел

 ختصيص احملطات
(خيصص) 

Assignation
(assigner)

Assignment
(to assign)

nóAsignaci
(asignar)

присвоение
(присваивать)

 األقاليم واملناطق   -    Iالقسم  

الواردة  خريطة العامل   من حيث توزيع نطاقات الرتدد، كما هو مبني يف   1مت تقسيم العامل إىل ثالثة أقاليم  2.5
ه، ويف  :9.5إىل  3.5األرقام من  أد

 
___________________

للغة األجنبية) يف  ”regional“و  ”region“جتدر اإلشارة إىل أن استخدام الكلمتني   1.2.5 1   ”R“ هذه اللوائح ودون أن يكون احلرف (
ما ال يف جياً يعين أ ت الرتدد.هذه النصوص ألغراض توزيع نطاقا تذهبان أبداً إىل األقاليم الثالثة املعرفة يف  أوهلما 
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. 21.5و 20.5إىل  16.5األرقام من  ملنطقة املدارية املعرفة يفإن اجلزء املظلل يقابل ا

1اإلقليم 
2اإلقليم 

3اإلقليم  3اإلقليم 
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ه)    Cو   Bو  Aشرقاً (انظر تعريف اخلطوط    Aاملنطقة اليت حيدها اخلط    1يشمل اإلقليم    :1اإلقليم    3.5 أد
ستثناء أراضي مجهورية إيران اإلسالمية احملصورة بني هذين احلدين. كم  B واخلط   ،ً ا يشمل كامل أراضي أرمينيا وأذربيجان  غر

وليا وأوزبكستان وقريغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وأوكرانيا ومنطقة مشال  واالحتاد الروسي وجورجيا وكازاخستان ومنغ
 . Cو A  اخلطنياالحتاد الروسي احملصورة بني 

ً. Cواخلط   قاً شر  Bاملنطقة اليت حيدها اخلط  2يشمل اإلقليم   :2اإلقليم   4.5  غر

اإلقليم    :3اإلقليم    5.5 اخلط    3يشمل  حيدها  اليت  واخلط    Cاملنطقة  أرمينيا    Aشرقاً  أراضي  ستثناء   ،ً غر
وأوزبك ومنغوليا  وكازاخستان  وجورجيا  الروسي  واالحتاد  وأوكرانيا  وأذربيجان  وتركيا  وتركمانستان  وطاجيكستان  وقريغيزستان  ستان 

 حلدود. د الروسي. كما يشمل اجلزء من أراضي مجهورية إيران اإلسالمية الواقع خارج هذه اومنطقة مشال االحتا

 كما يلي:  Cو Bو Aتُعرف اخلطوط   6.5

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

 شرقاً حىت القطب اجلنويب. 60°دائرة الطول 

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

ودائرة العرض    20°اطع دائرة الطول  مشاًال، مث من جديد، قوس الدائرة الكربى حىت نقطة تق  °40  ً دائرة   10°غر ً، وأخرياً  جنو
ً حىت القطب اجلنويب. 20°الطول   غر

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

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

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

وأ أ )   11.5 البلداالبلدان  العرض  جزاء  دائريت  بني  الواقعة  األفريقية  األراضي  وجمموعات  واألراضي  ً   40°ن  جنو
مشاًال؛  30°و

ً وقوس الدائرة الكربى    40°شرق غرينتش والواقعة بني دائرة العرض    60°دائرة الطول    جزر احمليط اهلندي غرب  ب) 12.5 جنو
ما هي   مشاًال للثانية؛   15°شرقاً و 60°مشاالً لألوىل و 30' 11°اً ورقش 45°الذي يصل النقطتني اللتني إحداثيا

من هذه اللوائح، والواقعة بني دائريت   8.5الرقم   املعرف يف  Bجزر احمليط األطلسي إىل الشرق من اخلط   ج) 13.5
ً و 40°العرض   مشاًال.  30°جنو
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حلدود ا  14.5  ً بدائرة الطول  1لغربية لإلقليم  تتعني حدود "املنطقة اإلذاعية األوروبية" غر شرق    40°، وشرقاً 
بدائرة  ً حبيث تشمل اجلزء الشمايل من اململكة العربية السعودية وجزء البلدان املشاطئة للبحر   30°العرض    غرينتش، وجنو مشاالً 

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

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

ً    32°خط يسري مع دائرة الطول     30°ئرة العرض  مشاًال. وحيدها من اجلنوب خط يسري مع دا  30°طعه مع دائرة العرض  حىت تقاغر
شرقاً حىت تقاطعه مع دائرة العرض    43°شرقاً. وحيدها من الشرق خط يسري مع دائرة الطول    43°مشاًال حىت تقاطعه مع دائرة الطول  

يسري مع دائرة الطول هذه    55° ة الطولقاطعه مع دائر مشاًال حىت ت  60°مشاًال، مث يسري مع دائرة العرض هذه    °60 شرقاً، وأخرياً 
 مشاالً.  72°شرقاً حىت تقاطعه مع دائرة العرض  °55

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

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

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

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

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

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

نفس اإلقليم. أكثر يف اإلقليم الفرعي هو منطقة تتكون من بلدين أو  22.5

 زيعات فئات اخلدمات والتو    -    IIالقسم  

 اخلدمات األولية والثانوية 23.5

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

خلدمات "األولية"؛ بتةكبرية" (مثل:   مسها "حبروفاخلدمات اليت يطبع ا أ )   25.5  ) وتسمى هذه اخلدمات 

خلدمات "الثانوية"   ب) 26.5 حلروف العادية" (مثل: متنقلة)، وتسمى هذه اخلدمات  اخلدمات اليت يطبع امسها "
 ). 31.5إىل  28.5األرقام من  (انظر

حلروف 2)  27.5  ما عدا املتنقلة للطريان). متنقلةالعادية (مثل:  ينبغي أن تطبع املالحظات التكميلية 
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نوية:  3)  28.5  إن حمطات خدمة 

حملطات خدمة أولية، سبق أن خصصت هلا ترددات، أو أ )   29.5 قد ختصص هلا   جيب أال تسبب تداخًال ضاراً 
 ترددات مستقبًال؛

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

حلماية من التداخالت الضارة اليت تسببها حمطات هذه اخلدمة أو ج) 31.5 حمطات خدمة   حيق هلا أن تطالب 
نوية أخرى قد ختصص هلا ترددات  مستقبًال.  (خدمات) 

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

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

 التوزيعات اإلضافية 34.5

منطقة أصغر  على أنه "يوزع أيضاً" خلدمة يفحاشية من حواشي اجلدول   عندما يشار إىل نطاق يف  1)  35.5
هذا البلد  يف هذه املنطقة أو  ياً" أي يكون توزيعاً يضاف يفبلد معني يكون هذا التوزيع "إضاف يف ساحة إقليم ما أو مساحة من م
 ). 36.5اجلدول (انظر الرقم  اخلدمات املبينة يف إىل اخلدمة أو

ستثنا د مفروضة على اخلدمة أوتتضمن احلاشية أي قيو  عندما ال 2)  36.5 قصر  على اخلدمات املعنية،  ء 
حقوق التشغيل مع حمطات  اخلدمات تعمل على أساس التساوي يف اخلدمة أو بلد معني، فإن حمطات هذه   تشغيلها على منطقة أو 

 اجلدول.  اخلدمات األولية األخرى املبينة يف اخلدمة أو

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

 التوزيعات البديلة  38.5

منطقة   أكثر يف  حاشية من حواشي اجلدول على أنه "موزع" على خدمة أو عندما يشار إىل نطاق يف  1)  39.5
هذا البلد  طقة أوهذه املن  ا التوزيع توزيعاً "بديًال" أي أنه توزيع يفبلد معني، يكون هذ يف  أصغر مساحة من مساحة إقليم ما أو

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

ستثناء قصر  تتضمن احلاشية أي قيود مفروضة على حمطات اخلدمة أو عندما ال 2)  40.5 اخلدمات املعنية، 
حقوق التشغيل مع   ساواة يف اخلدمات تعمل على أساس امل ، فإن حمطات هذه اخلدمة أوبلد معني تشغيلها على منطقة معينة أو 
 بلدان أخرى. مناطق أو اجلدول واليت وزع عليها النطاق يف بينة يفحمطات اخلدمات األولية امل

عندما تفرض قيود على حمطات خدمة تكون موضع توزيع بديل، عالوة على قصر تشغيلها على  3)  41.5
 احلاشية.  بلد معني، يشار إىل ذلك يف ة أومنطق
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 تلفة م خمأحكا 42.5

نطاق ترددات  خدمة ما جيوز تشغيلها يف  حمطات يف عندما تشري هذه اللوائح إىل أن خدمة ما أو  1)  43.5
اخلدمة اليت جيب أال  اخلدمة نفسها، فهذا يعين أيضاً أن هذه   حملطة أخرى يف تسبب تداخًال ضاراً خلدمة أخرى أو  معني شريطة أال 

حلماية من التداخالت الضارة اليت تسببها هذه اخلجيوز هلا أن   تسبب تداخالت ضارة ال  احملطة األخرى  دمة األخرى أوتطالب 
      (WRC-2000)اخلدمة نفسها. يف

43A.51  ًنطاق   خدمة ما جيوز تشغيلها يف  حمطات يف عندما تشري هذه اللوائح إىل أن خدمة ما أو ) مكررا
حلماية من خدمة أ ترددات معني شريطة أال جيوز  دمة اليت الاخلدمة نفسها، فهذا يعين أن اخل من حمطة أخرى يف خرى أوتطالب 

أال  عليها  جيب  حلماية  تطالب  أن  أو هلا  األخرى  للخدمة  ضارًاً◌  تداخًالً◌  يف تسبب  األخرى  اخلدمة  للمحطة 
     (WRC-2000)نفسها.

بتة" أينما ورد يفإن م 2)  44.5 ظمة اليت تستخدم يشمل األن ، المن هذه املادة   IVالقسم   صطلح "خدمة 
النتثار األيونوسفريي، ما مل يشر إىل غري ذلك يف لنص.  االنتشار   حاشية 

 غري مستعمل.   45.5

 وصف جدول توزيع نطاقات الرتدد   -    IIIالقسم  

قاليم من هذه املادة ثالثة أعمدة، يقابل كل منها أحد األ IVالقسم  تتضمن رأسية اجلدول الوارد يف  1)  46.5
اثنني من األعمدة الثالثة، يكون هذا التوزيع  ). وعندما حيتل توزيع معني إما عرض اجلدول كامًال، وإما واحداً أو2.5(انظر الرقم  

 إما عاملياً وإما إقليمياً على التوايل.

 اجلدول. عين يفالزاوية العليا اليمىن من كل جزء م إن نطاق الرتدد الذي يعنيه كل توزيع هو مبني يف 2)  47.5

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

على نوع التشغيل اجلدول، يكون هذا ال عندما ترد إضافة بني قوسني بعد توزيع يف 4)  49.5 توزيع مقصوراً 
 املبني بني القوسني.

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

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

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

kHz 110-8,3 
 زيع على اخلدمات تو ال

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

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

 54A.5مساعدات األرصاد اجلوية   11,3-9
 مالحة راديوية    

 مالحة راديوية  14-11,3
 بتة 19,95-14

 57.5متنقلة حبرية   
   56.5   55.5

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

بتة 70-20,05
57.5 متنقلة حبرية      
   58.5   56.5 

72-70 
    60.5راديويةمالحة 

90-70 
بتة 

57.5   متنقلة حبرية 
 60.5 مالحة راديوية حبرية   
حتديد راديوي للموقع 

72-70 
60.5   مالحة راديوية 

بتة 
57.5متنقلة حبرية   

59.5

84-72 
بتة 

57.5 متنقلة حبرية 
60.5 مالحة راديوية 

56.5

84-72
بتة 

57.5   متنقلة حبرية 
60.5   مالحة راديوية 

86-84 
  60.5 مالحة راديوية 

86-84
60.5 مالحة راديوية 

بتة 
57.5متنقلة حبرية 

59.5

90-86 
بتة 

57.5متنقلة حبرية 
مالحة راديوية 

90-86 
بتة 

  57.5 متنقلة حبرية 
   60.5 مالحة راديوية 

56.561.5

62.5 مالحة راديوية 110-90
بتة    
   64.5

  

- 40 -



 RR5-7الرتددات  -IIالفصـل

kHzعلى اإلدارات اليت ترخص استخدام ترددات أقل من  53.5 ا ال 8,3 دمات وزعت عليها  تسبب تداخالت ضارة خب  أن تتحقق من أ
kHzالنطاقات اليت تفوق  8,3.     (WRC-12) 

ستخدام ترددات أقل من   54.5 ً علمية  kHzحتث اإلدارات اليت جتري أحبا 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   الرتدد  يقتصر استعمال خدمة مساعدات األرصاد اجلوية لنطاقkHz kHz النطاق على االستعمال املنفعل. ويف  11,3-8,3 11,3-9  ،
ا قبل   جيب على حمطات خدمة مساعدات األرصاد اجلوية أال حلماية من حمطات خدمة املالحة الراديوية املقدمة لتبليغ املكتب   .2013  اير ين  1تطالب 

لنسبة إىل جلوية وحمطات خدمة املالحة الراديوية املبلغة بعد هذا التاريخ، ينبغي تطبيق أحدث نسخة  التقاسم بني حمطات خدمة مساعدات األرصاد او
ITU-Rللتوصية  RS.1881.(WRC-12)      
54B.5 يوزع نطاق الرتدد  توزيع إضايف :kHz يف  9-8,3 والبحرين ومصر  اجلزائر واململكة ال أيضاً  واإلمارات العربية املتحدة  عربية السعودية 

والعراق والكويت ولبنان واملغرب وقطر واجلمهورية العربية السورية والسودان وتونس خلدمة املالحة الراديوية  ومجهورية إيران اإلسالمية  واالحتاد الروسي  
 (WRC-15)أويل. قلة على أساسواخلدمة الثابتة واخلدمة املتن

54C.5 إضايف الرتدد توزيع  نطاق  يوزع   : kHz يف  9-8,3 أساس   أيضاً  على  البحرية  املتنقلة  واخلدمة  البحرية  الراديوية  املالحة  خلدمة  الصني 
      (WRC-12)أويل.
ية: أرمينيا واالحتاد الروسي  البلدان التال لى أساس أويل يفأيضاً خلدمة املالحة الراديوية ع  kHz 14-17يوزع نطاق الرتدد    : توزيع إضايف 55.5

      (WRC-15)جورجيا وقريغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان.و 

kHzجيوز حملطات اخلدمات اليت وزع عليها النطاقان   56.5 19,95 kHzو  14 70 kHz، وكذلك النطاقان  20,05 kHzو  84-72 90 86  
kHzلضار. وسيستخدم الرتددان  اية هذه احملطات من التداخل امعيارية وإشارات توقيت. وجيب مح، أن ترسل ترددات  1 اإلقليم يف kHzو  25 50 

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

للنطاقات   57.5 البحرية  املتنقلة  اخلدمة  استعمال  kHzإن  kHzو  19,95-14 kHzو  70-20,05 kHz(وللنطاقني    90-70 84-72  
kHzو ،  J7B أو   J2Bفقط). وترخص اإلرساالت من الصنفني    F1Bو  A1A) يقتصر على حمطات اإلبراق الراديوي الساحلية (1اإلقليم   يف  90-86

 النطاقات.  هذه يف  F1B أو  A1Aي اإلرسال وز عرض النطاق الالزم العرض الذي يقابل عادة صنفبصورة استثنائية، شريطة أال يتجا
البلدان التالية: أرمينيا وأذربيجان واالحتاد   أيضاً خلدمة املالحة الراديوية على أساس أويل يف kHz 67-70يوزع النطاق   :توزيع إضايف 58.5

      (WRC-2000)اجيكستان وتركمانستان. الروسي وجورجيا وكازاخستان وقريغيزستان وط
kHzيوزع النطاقان    : خمتلفة  خدمةفئة   59.5 kHzو  72-70 على اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة البحرية، على أساس أويل، (انظر    86-84
كستان.  ) يف33.5 الرقم        (WRC-2000)بنغالديش و

النب  60.5 الراديوية  املالحة  أنظمة  استخدام  يفجيوز  و1 م اإلقلي يف  kHz 90-70  )kHz 86-70النطاقني   ضية   (kHz 130-110  
)kHz 130-112 النطاقات. ) شريطة أال تسبب تداخالً ضاراً للخدمات األخرى اليت وزعت عليها هذه1اإلقليم  يف

يف  61.5 البحرية  الراديوية  املالحة  خلدمة  حمطات  وتشغيل  إنشاء  جيوز  النطاقني    2اإلقليم   ال  kHzداخل  kHzو  90-70 130-110  
ا اليت تعمل وفق هذا اجلدول. غري أنه جيب على حمطات اخلدمات الثابتة 21.9قم  التفاق، مبوجب الر  إال واملتنقلة   ، مع اإلدارات اليت قد تتأثر خدما

 االتفاقات.  الراديوية البحرية املنشأة مبوجب مثل هذهالبحرية والتحديد الراديوي للموقع أال تسبب تداخالً ضاراً حملطات خدمة املالحة 
kHzخدمة املالحة الراديوية داخل النطاق   يت تشغل حمطات يفدارات الحتث اإل 62.5 على تنسيق اخلصائص التقنية والتشغيلية    110-90

خلدمات اليت تؤمنها هذه احملطات.  للمحطات حبيث جتتنب التداخالت الضارة 
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   J2Bالت من الصنف  ). وترخص أيضاً، بصفة استثنائية، اإلرسا 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 اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
112-110

بتة 
 متنقلة حبرية 

 مالحة راديوية 

130-110 
بتة 

متنقلة حبرية 
60.5  مالحة راديوية حبرية 

112-110 
بتة 

متنقلة حبرية 
60.5  مالحة راديوية 

64.5حتديد راديوي للموقع 64.5
115-112 

60.5 مالحة راديوية 
117,6-112 

60.5 مالحة راديوية 
117,6-115

60.5 مالحة راديوية 
بتة 

متنقلة حبرية 

بتة 
متنقلة حبرية 

66.5   64.565.5   64.5
126-117,6 

بتة 
متنقلة حبرية 

60.5 مالحة راديوية 
64.5

126-117,6 
بتة 

متنقلة حبرية 
60.5 مالحة راديوية 

64.5
129-126 

60.5 مالحة راديوية 
129-126 

60.5مالحة راديوية  
بتة 

متنقلة حبرية 
65.5   64.5

130-129 
بتة 

 متنقلة حبرية 
60.5 مالحة راديوية 

130-129 
بتة 
لة حبرية نقمت

60.5 مالحة راديوية 
64.564.5  61.564.5

135,7-130 
بتة 

 متنقلة حبرية 
 

67.5   64.5 

135,7-130 
بتة 

حبرية  متنقلة 
 

64.5 

135,7-130 
بتة 

متنقلة حبرية 
راديوية مالحة 

64.5  
137,8-135,7

 بتة 
 متنقلة حبرية 

 67A.5  هواة

67B.5   67.5   64.5 

137,8-135,7 
 بتة 

متنقلة حبرية 
 67A.5  هواة

64.5 

137,8-135,7
بتة 

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

148,5-137,8
بتة 

 متنقلة حبرية 
67.5   64.5 

160-137,8
بتة 

 حبرية متنقلة 

160-137,8 
 بتة 

حبرية  متنقلة 
راديوية  مالحة

255-148,5 64.564.5 
 160-190إذاعية

 بتة 
190-160 

بتة 
مالحة راديوية للطريان 

200-190 
مالحة راديوية للطريان 

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

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

نوي يف  kHz 130-148,5نطاق الرتدد  يوزع    :توزيع إضايف  67.5 خلدمة املالحة الراديوية على أساس  : قريغيزستان البلدين التاليني  أيضاً 
 (WRC-19)حقوق التشغيل.  البلدان وفيما بينها على أساس املساواة يفوتركمانستان. وتشغل هذه اخلدمة داخل هذه  

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

67B.5   استعمال الرتدد  يقتصر  kHzنطاق  ولبنا يف  137,8-135,7 والعراق  ومصر  و اجلزائر  السورية  العربية  واجلمهورية  وجنوب  ن  السودان 
املتنقلة   واخلدمة  الثابتة  اخلدمة  على  وتونس  أالالبحريةالسودان  وجيب  يفُتستعم .  اهلواة  خدمة  يف ل  أعاله  املذكورة  نطاق   البلدان 

kHz الرتدد       (WRC-19)ذلك. ، وينبغي للبلدان اليت ترخص هذا االستعمال مراعاة137,8-135,7

kHzيوزع نطاق الرتدد    :توزيع بديل 68.5 البلدان التالية: مجهورية الكونغو ومجهورية الكونغو   للخدمة الثابتة على أساس أويل يف   200-160
      (WRC-15)الدميقراطية وجنوب إفريقيا.

kHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 69.5  ان على أساس أويل. الصومال أيضاً خلدمة املالحة الراديوية للطري  يف 255-200
kHzاق الرتدد  نط يوزع    :توزيع بديل  70.5 البلدان التالية: أنغوال وبوتسوا  خلدمة املالحة الراديوية للطريان على أساس أويل يف  283,5-200

ميبيا ونيجري وعُ وإثيوبيا وكينيا وليسوتو ومدغشقر ومالوي وموزاموإسواتيين  وبوروندي ومجهورية إفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو   مان ومجهورية بيق و
     (WRC-19)و الدميقراطية ومجهورية جنوب إفريقيا وتنزانيا وتشاد وزامبيا وزمبابوي. الكونغ
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kHz 415-200 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
275-200 

مالحة راديوية للطريان 
متنقلة للطريان 

285-200 
مالحة راديوية للطريان 

للطريان متنقلة 
283,5-255 

إذاعية
مالحة راديوية للطريان 

70.5
285-275 

مالحة راديوية للطريان 
متنقلة للطريان 

مالحة راديوية حبرية  
 (منارات راديوية) 

315-283,5 
مالحة راديوية للطريان 

 مالحة راديوية حبرية 
 73.5(منارات راديوية)   

74.5 
315-285 

راديوية للطريان مالحة 
73.5)   (منارات راديوية مالحة راديوية حبرية 

325-315 
مالحة راديوية للطريان 

مالحة راديوية حبرية 
73.5(منارات راديوية)  

325-315 
مالحة راديوية حبرية 
73.5(منارات راديوية)  
مالحة راديوية للطريان 

325-315 
ة للطريان مالحة راديوي

راديوية حبرية مالحة 
73.5(منارات راديوية) 

75.5

405-325 
مالحة راديوية للطريان 

335-325 
مالحة راديوية للطريان 

متنقلة للطريان 
مالحة راديوية حبرية 
(منارات راديوية) 

405-325 
 مالحة راديوية للطريان 

متنقلة للطريان 

405-335 
مالحة راديوية للطريان 

 للطريان لة متنق
415-405 

76.5  مالحة راديوية 
415-405 

 76.5  مالحة راديوية  
 متنقلة للطريان  
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71.5 (SUP - WRC-19) 

72.5 (SUP - WRC-12)  

يف  73.5 النطاق   جيوز  استعمال  البحرية  الراديوية  املالحة  kHzخدمة  325-285   )kHz إلرسال  1 اإلقليم  يف   325-283,5 مالح معلوما )  ية  ت 
ستخدام تقنيات النطاق الضيق، شريطة عدم التسبب يف  (WRC-97)خدمة املالحة الراديوية.  تداخالت ضارة حملطات املنارات الراديوية املشغلة يف  إضافية 

رات الراديوية)، على  املنا  ة (غريخلدمة املالحة الراديوية البحري   1اإلقليم   يف  kHz 285,7-285,3يوزع نطاق الرتددات    :توزيع إضايف 74.5
 أساس أويل. 

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

 (WRC-07)للطريان.  منطقة حبر البلطيق حملطات جديدة للمالحة الراديوية البحرية أو  بني اإلدارات املعنية قبل ختصيص ترددات هذا النطاق يف

اديوية البحرية. وجيب على خدمات املالحة الراديوية  حة الر املال  خدمة للتحديد الراديوي لزوا االجتاه يف   kHz 410ُيستعمل الرتدد   76.5
kHzالنطاق  أال تسبب تداخالت ضارة خبدمة التحديد الراديوي لزوا االجتاه يف kHz 415-405األخرى اليت وزع عليها النطاق  413,5-406,5 .
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kHz 495-415 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
435-415 

79.5 متنقلة حبرية 
 مالحة راديوية للطريان 

472-415 
79.5 متنقلة حبرية 

 80.5  77.5مالحة راديوية للطريان 
472-435 

79.5 متنقلة حبرية 
 77.5مالحة راديوية للطريان 

82.5 82.5 78.5 
479-472 

 79.5  متنقلة حبرية 
80A.5هواة  

 77.5  80.5 لطريانمالحة راديوية ل
82.5   80B.5 

495 479
79A.5 متنقلة حبرية  79.5 

 77.5مالحة راديوية للطريان 

495 479
79A.5 متنقلة حبرية  79.5 

 80.5  77.5  مالحة راديوية للطريان
82.5  82.5

kHzيوزع نطاق الرتدد    : فئة خدمة خمتلفة 77.5 البلدان التالية: أسرتاليا   أويل يف وية للطريان على أساس  خلدمة املالحة الرادي  495-415
يف  البحار  وراء  فيما  الفرنسية  والتجمعات  ومجهورية  3اإلقليم   والصني  واهلند  غينيا اجلديدة   ومجهورية كور  بوا  و كستان  و ن  واليا اإلسالمية  إيران 

kHzلرتدد  النكا. ويوزع نطاق ا وسري  ة كور الشعبية الدميقراطيةمجهوريو  البلدان  على خدمة املالحة الراديوية للطريان على أساس أويل يف  495-435
تلك البلدان   ه يف. وعلى مجيع اإلدارات املذكورة أعالقريغيزستان التالية: أرمينيا وأذربيجان وبيالروس واالحتاد الروسي وكازاخستان والتفيا وأوزبكستان و 

kHzنطاق الرتدد   ملة يف تتسبب حمطات املالحة الراديوية للطريان العا مة حىت ال أن تتخذ مجيع اخلطوات العملية الالز  تداخل الستقبال  يف 495-435
     (WRC-19)على أساس عاملي. احملطات الساحلية لإلرساالت من حمطات السفن على ترددات حمددة حملطات السفن

ت املتحدة   ملالحة الراديوية للطريان هو على أساس أويل، يفمة اخلد  kHz 435-415إن توزيع النطاق    :فئة خدمة خمتلفة 78.5 كو والوال
 األمريكية واملكسيك. 

kHz  الرتدد  نطاقي استعمال    يقتصر اخلدمة املتنقلة البحرية،    يف 79.5 kHzو  495-415 على اإلبراق الراديوي وميكن استعماهلما    526,5-505
. وتقتصر حمطات اإلرسال  بني اإلدارات املهتمة واملتأثرة التفاق  رهناً  ،ITU-R M.2010للتوصية  صيغة ألحدث  طبقاً  NAVDAT النظاممن أجل 
      (WRC-19)على احملطات الساحلية. NAVDAT للنظام

79A.5 اخلدمة   احلية يف عندما تعتزم اإلدارات إنشاء حمطات سNAVTEX    على الرتدداتkHz kHzو  490 kHzو  518 4 فهي   209,5
339(انظر القرار  (IMO)ق خصائص التشغيل طبقاً إلجراءات املنظمة البحرية الدولية ة على أن تنسحتث بشد (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
 يت. اإلرسال الصو 

80A.5   املتناحية املكافئة  املشعة  القدرة  تتجاوز  أال  يف   (.e.i.r.p)جيب  العاملة  لرتددات  للمحطات  املستعملة  اهلواة    خدمة 
kHzالنطاق  يف 479 Wالقيمة   472 دة هذا احلد إىل  1 W. وجيوز لإلدارات ز أجزاء من أراضيها تبعد أكثر  (القدرة املشعة املكافئة املتناحية) يف  5
km نم ة  عن حدود اجلزائر واململكة العربية السعودية وأذربيجان والبحرين وبيالروس والصني وجزر القمر وجيبويت ومصر واإلمارات العربية املتحد  800

كستان وقطر واجلمهورية ي ومجهورية إيران اإلسالمية والعراق واألردن وكازاخستان والكويت ولبنان وليبيا واملغرب وموريتانيا وعمان وأوزبواالحتاد الروس
مبحطات   تداخل ضار  تتسبب خدمة اهلواة يف هذا، جيب أال  نطاق الرتدد  العربية السورية وقرغيزستان والصومال والسودان وتونس وأوكرانيا واليمن. ويف 

حلماية منها.      (WRC-12)خدمة املالحة الراديوية للطريان وأال تطالب 
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80B.5 لرتدد  يقتصر استخدام نطاق اkHz اجلزائر واململكة العربية السعودية وأذربيجان والبحرين وبيالروس والصني وجزر القمر   يف  479-472
ا واالحتاد  املتحدة  العربية  واإلمارات  ومصر  وقطر وجيبويت  وأوزبكستان  وعمان  وموريتانيا  وليبيا  ولبنان  والكويت  وكازاخستان  واألردن  والعراق  لروسي 

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

81.5 (SUP - WRC-2000)  

الرتدد   82.5 استعمال  kHzيقتصر  اجلوية   يف  490 واألرصاد  املالحة  إلنذارات  الساحلية  احملطات  إرسال  على  البحرية  املتنقلة  اخلدمة 
kHzات العاجلة املرسلة إىل السفن بواسطة اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة. وترد شروط استعمال الرتدد  وللمعلوم .  52و  31دتني  املا يف  490

kHzوُيطلب من اإلدارات عند استعماهلا نطاق الرتدد   495 ينتج أي تداخل   خلدمة املالحة الراديوية للطريان أن تتخذ ما يلزم حبيث ال   415
لرتدد   kHzضار  kHz. وعند استخدام النطاق  490 اخل  ألغراض خدمة اهلواة، جيب على اإلدارات أن تضمن عدم حدوث أي تد   479-472
لرتدد   kHzضار  490.(WRC-12)    
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kHz 1 800-495 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
  82C.5متنقلة حبرية 505-495

526,5-505 
79.5 متنقلة حبرية 

84.5 79A.5 
 مالحة راديوية للطريان 

510-505 
 79.5 متنقلة حبرية 

526,5-505 
79.5 حبرية  متنقلة 

84.5 79A.5 
 مالحة راديوية للطريان 

للطريان متنقلة 
متنقلة برية 

525-510 
79A.5  84.5 متنقلة حبرية 

 مالحة راديوية للطريان 

   
 535-525  

1 606,5-526,5 
إذاعية

86.5 إذاعية 
مالحة راديوية للطريان 

535-526,5 
إذاعية
متنقلة
88.5

1 605-535 
ةإذاعي

1 606,5-535 
إذاعية

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

بتة 
90.5 متنقلة حبرية 

متنقلة برية 

 606,5 1-800 89.51إذاعية  
بتة 

متنقلة 
حتديد راديوي للموقع 

مالحة راديوية 
92.590.5

1 635-1 625 
حتديد راديوي للموقع 

 
93.5

1 705-1 625
بتة 

 متنقلة 
89.5 ية اعإذ

حتديد راديوي للموقع 
1 800-1 635 

بتة 
90.5 متنقلة حبرية 

متنقلة برية 

90.5

1 800-1 705 
بتة 

متنقلة 
حتديد راديوي للموقع 

91.5مالحة راديوية للطريان 92.5  96.5

82A.5 (SUP - WRC-12) 

82B.5 (SUP - WRC-12)  

82C.5الرتدد  نطاق    ُيستعملkHz 505-495    أجل املالحة  من  ت  بيا صيغة    (NAVDAT)نظام  أحدث  يف  املوصوف  الدويل 
ITU-R للتوصية  M.2010 وتقتصر حمطات اإلرسال للنظام .NAVDAT .على احملطات الساحلية(WRC-19)      

83.5 (SUP - WRC-07)  

kHzترد شروط استعمال اخلدمة املتنقلة البحرية للرتدد  84.5     (WRC-07).52و 31املادتني  يف 518
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 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. 
kHzنطاق الرتدد  يوزع    :يفتوزيع إضا 87.5 للخدمة املتنقلة، على أساس   535-526,5 بوتسوا  البلدان التالية: أنغوال و  نوي، يفأيضاً 

ميبيا والنيجر.وإسواتيين        (WRC-19)وليسوتو ومالوي وموزامبيق و
87A.5 إضايف النطاق    :توزيع  kHzيوزع  1 يف  606,5-526,5 هذا   أيضاً  وخيضع  أويل.  أساس  على  الراديوية  املالحة  خلدمة  أوزبكستان 

، كما يقتصر هذا االستعمال على املنارات الراديوية املقامة على األرض واملشغلة  21.9إلدارات املعنية مبوجب الرقم  االستعمال للحصول على موافقة ا
اية عمرها النافع. 1997أكتوبر  27اعتباراً من       (WRC-97)إىل 

نوي. الصني، أيضاً خلدمة املالحة الراديوية  يف kHz 535-526,5يوزع النطاق   :توزيع إضايف 88.5  للطريان، على أساس 
kHz 1خيضع استعمال النطاق   89.5 705-1 ، للخطة اليت وضعها املؤمتر اإلداري  2اإلقليم   من جانب حمطات اخلدمة اإلذاعية يف  605

 ). 1988و (ريو دي جانريو، اإلقليمي للرادي
kHzالنطاق   إن دراسة ختصيصات الرتدد حملطات اخلدمتني الثابتة واملتنقلة يف   1 705-1 خذ بعني االعتبار التعيينات  625 ، جيب أن 

 ). 1988اخلطة اليت وضعها املؤمتر اإلداري اإلقليمي للراديو (ريو دي جانريو،  الواردة يف
النطاق   90.5 kHzيف  1 705-1 ويف605 يف ،  إذاعة  حمطة  فيها  تكون  اليت  اخلدمة    2اإلقليم   احلاالت  منطقة  تقتصر  أن  جيب  معنية، 

 على املنطقة اليت يوفرها انتشار املوجة األرضية.  1اإلقليم   ت املتنقلة البحرية يف للمحطا
kHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 91.5 1 705-1 نوي يف 606,5      (WRC-97)النكا. الفلبني وسري أيضاً للخدمة اإلذاعية على أساس 
اإلقليم   92.5 بلدان  بعض  الراديوي  1تستخدم  االستدالل  kHzالنطاقات   يف  أنظمة  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 . 

kHzات الرتدد  توزع نطاق   :توزيع إضايف 93.5 1 635-1 kHzو  625 1 810-1 kHzو  800 2 170-2 يف  160 أرمينيا وأذربيجان   أيضاً 
رجيا وهنغار وكازاخستان والتفيا وليتوانيا ومنغوليا ونيجري وأوزبكستان وبولندا وقريغيزستان وسلوفاكيا وطاجيكستان  وبيالروس واالحتاد الروسي وجو 

      (WRC-15).21.9 على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة الربية على أساس أويل، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب أحكام الرقم وتشاد وتركمانستان وأوكرانيا  

 غري مستعملني.  95.5و 94.5
kHzجيوز لإلدارات أن توزع حىت   96.5 kHzنطاَقي الرتدد   خلدمة اهلواة التابعة هلا يف  200 1 800-1 kHzو  715 2 000-1 البلدان  يف  850

يرلندا وأيسلندا وإسرائيل  التالية: أملانيا وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيالروس وكرواتيا والدامنارك وإستونيا واالحتاد الروسي وفنلندا وجورجيا وهنغار وأ
وسلوفاكيا واجلمهورية التشيكية واململكة املتحدة   ناوكازاخستان والتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ومالطة ومولدوفا والنرويج وأوزبكستان وبولندا وقريغيزست

نطاَقي الرتدد هذين على  والسويد وسويسرا وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا. وعلى هذه اإلدارات، مع ذلك، عند قيامها بتوزيع هذه الرتددات يف
خلدمتني الثابتة واملتنقلة  تخدمتها للهواة، أن تتخذ ما قد يلزم من تدابري مناسبة، بعد التشاور مع إدارا اورة، حىت متنع التداخالت الضارة  البلدان ا

W يتجاوز للبلدان األخرى بسبب خدمة اهلواة التابعة هلا كما أن متوسط قدرة أي حمطة هواة جيب أال  10.(WRC-15)      
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kHz 2 194-1 800 
 التوزيع على اخلدمات 

 3 اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
1 810-1 800 

حتديد راديوي للموقع 
93.5

1 850-1 800 
هواة

2 000-1 800 
هواة
بتة 

 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
مالحة راديوية 

حتديد راديوي للموقع 

1 850-1 810 
هواة

100.5  99.5  98.5 
2 000-1 850 

بتة 
ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

2 000-1 850 
هواة
بتة 

ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
حتديد راديوي للموقع 

مالحة راديوية 
103.5  96.5  92.5102.597.5

2 025-2 000 
بتة 

 ستثناء املتنقلة  متنقلة 
(R)للطريان 

103.5  92.5

2 065-2 000 
بتة   
متنقلة   

2 045-2 025 
بتة 

 ستثناء املتنقلة  متنقلة 
 (R)للطريان 

104.5مساعدات أرصاد جوية  
103.5  92.5

2 160-2 045 
بتة 

متنقلة حبرية 
متنقلة برية 

2 107-2 065 
105.5متنقلة حبرية  

106.5

92.52 170-2 107 
بتة 

 متنقلة 
2 170-2 160 
للموقع حتديد راديوي 
107.5  93.5

متنقلة حبرية 170 173,5-2 2
(استغاثة ونداء)  متنقلة 173,5 190,5-2 2

111.5 110.5 109.5 108.5

متنقلة حبرية 190,5 194-2 2
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اإلقليم   97.5 املدى  3يف  طويل  املالحي  النظام  يعمل   ،(Loran)    علىkHz 1 kHzعلى   أو  850 1 ويكون  950 املشغوالن  ،  النطاقان 
kHz مها 1 875-1 kHzو  825 1 975-1 kHzت األخرى املوزع عليها النطاق  وميكن للخدما  على التوايل.   925 2 000-1 أن تستخدم أي   800

. kHz 1 950على  أو kHz 1 850تداخل ضار للنظام املالحي طويل املدى الذي يعمل على  تردد داخل هذا النطاق، شرط أال تتسبب يف
kHzيوزع نطاق الرتدد    :توزيع بديل 98.5 1 830-1 سعلى اخلدمتني الثا  810 تثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، على أساس أويل  بتة واملتنقلة، 
واالحتاد الروسي وجورجيا    البلدان التالية: أرمينيا وأذربيجان وبيالروس وبلجيكا والكامريون ومجهورية الكونغو والدامنارك ومصر وإريرت وإسبانيا وإثيوبيا يف

ن وإيطاليا وكازاخستان ولبنان وليتوان        (WRC-15)وتركمانستان وتركيا.يا واجلمهورية العربية السورية وقريغيزستان والصومال وطاجيكستان وتونس  واليو
kHzيوزع النطاق    :توزيع إضايف  99.5 1 830-1 على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة،   810 ستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، على أساس  أيضاً 

     (WRC-12)وليبيا وأوزبكستان وسلوفاكيا ورومانيا وسلوفينيا وتشاد وتوغو.والعراق  ململكة العربية السعودية والنمسا  البلدان التالية: ا أويل يف 

kHzجيوز ترخيص استخدام النطاق   ، ال 1يف 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   لتشاور مع البلدان املشار إليها يفإال بعد امشاالً،    40°العرض  

 . 99.5و  98.5 اهلواة وحمطات اخلدمات األخرى املشغلة وفقاً للرقمنيبني حمطات 
101.5 (SUP - WRC-12)  
kHzيوزع نطاق الرتدد    :توزيع بديل  102.5 2 000-1 ستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، وخدميت التحديد   850 على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، 

راغواي وبريو. ى أساس أويل يف الراديوي للموقع واملالحة الراديوية، عل       (WRC-15)البلدان التالية: بوليفيا وشيلي و

خل 103.5 عند ختصيص الرتددات حملطات اخلدمتني الثابتة    1اإلقليم   دمة املتنقلة البحرية، يفعلى اإلدارات أن تراعي االحتياجات اخلاصة 
kHzالنطاقات  واملتنقلة يف  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 ات العوامات اخلاصة بدراسة  حمط  على  1 اإلقليم  يف  025
 احمليطات.

اإلقليم   105.5 يف 2يف  الراديوية  املهاتفة  تستخدم  اليت  السفن  وحمطات  الساحلية  احملطات  ستكون  غرينالند،  ستثناء   النطاق   ، 
kHz 2 107-2 kWتتجاوز  وبقدرة ذروة ال  J3Eمقصورة على إرساالت الصنف   065 kHzاملة اآلتية: . ويفضل استخدام الرتددات احل1 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 كما هو منصوص عليه يف 

الرتددات احملصورة    3و  2اإلقليمني   يفجيوز   106.5 تستخدم  أن  فقط  الوطنية  احلدود  داخل  االتصاالت  جتري  اليت  الثابتة  اخلدمة  حملطات 
kHz بني 2 kHzو  065 2 خلدمة املتنقلة البحرية وجي ، شريطة أال يتسبب ذلك يف 107 W يتجاوز متوسط قدرة هذه احملطات  ب أالتداخل ضار  50  .

 هذه الرتددات، ينبغي اسرتعاء عناية املكتب إىل هذه األحكام. وعند التبليغ عن 
kHzنطاق الرتدد  يوزع    :توزيع إضايف  107.5 2 170-2 ستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان  160 ، على  (R) أيضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، 
وإثيوبيا والعراق وليبيا والصومال. وجيب أال يتجاوز متوسط قدرة احملطات وإسواتيين  ان التالية: اململكة العربية السعودية وإريرت  البلد ويل يفأساس أ

Wهاتني اخلدمتني  يف 50.(WRC-19)      
احلامل   108.5 kHzالرتدد  2 يف   182 والنداء  لالستغاثة  دويل  تردد  الراديوية هو  النطاق  املهاتفة  استخدام  شروط  وحتدد   .

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 دات يفالنداء االنتقائي الرقمي. وحتدد شروط استخدام تلك الرتد لالستغاثة يف 
kHzإن الرتددات   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 يف  اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة. وحتدد شروط استخدام تلك الرتددات لالستغاثة يف 
احلاملة   111.5 الرتددات  استخدام  kHzجيوز  2 kHzو  182 3 kHzو   023 5 kHzو  680 8 MHzوالرتددات    364 121,5 

MHzو MHzو  156,525 MHzو  156,8 ا   243 املعمول  لإلجراءات  وفقاً  املأهولة،  الفضائية  ملركبات  املتعلقة  واإلنقاذ  البحث  لعمليات  أيضاً 
 .31 ملادةا خدمات االتصاالت الراديوية لألرض. وترد شروط استخدام الرتددات يف يف

kHzوينطبق الشيء نفسه على الرتددات    10 kHzو  003 14 kHzو  993 19 من هذه احلاالت أن يكون    كل ، ولكن جيب يف 993
kHzنطاق  البث حمصوراً يف       (WRC-07)حول الرتدد. 3±
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RR5-18 الفصـلII-  الرتددات

kHz 3 230-2 194 

 التوزيع على اخلدمات 
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

2 300-2 194 
بتة 

 ستثناء املتنقلة   متنقلة 
 (R)للطريان 

2 300-2 194 
بتة  
متنقلة  

112.5   103.5   92.5112.5

2 498-2 300 
بتة 

 ستثناء املتنقلة   متنقلة 
(R)للطريان 

 113.5 إذاعية
103.5

2 495-2 300 
بتة 

متنقلة 
113.5  إذاعية

2 501-2 495 
kHz 2) ارات توقيت ترددات معيارية وإش  500) 

2 501-2 498 
 ترددات معيارية  

 وإشارات توقيت 
(kHz 2 500) 

 

ترددات معيارية وإشارات توقيت 501 502-2 2
أحباث فضائية   

2 625-2 502 
بتة 

 ستثناء املتنقلة   متنقلة 
(R)للطريان 

114.5   103.5   92.5

2 505-2 502 
يت ترددات معيارية وإشارات توق

2 850-2 505 
بتة 

 متنقلة 
2 650-2 625 

متنقلة حبرية 
حبرية مالحة راديوية 

92.5

2 850-2 650 
بتة 

 ستثناء املتنقلة   متنقلة 
(R)للطريان 

103.5   92.5

(R) متنقلة للطريان 850 025-2 3
115.5  111.5

(OR) متنقلة للطريان 025 155-3 3

بتة 155 200-3 3
(R)ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

117.5   116.5

بتة 200 230-3 3
(R)ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة    
113.5إذاعية    

  116.5
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 RR5-19الرتددات  -IIالفصـل

kHzنطاق الرتدد  يوزع    :توزيع بديل 112.5 2 300-2 ستثناء اخلدمة املتنقلة ل  194 لطريان، على أساس أويل  على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، 
 (WRC-19)النكا.  : سريالبلد التايل يف

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

kHzنطاق الرتدد  يوزع    :توزيع بديل 114.5 2 625-2 ستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، على أساس أويل    502 على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، 
      (WRC-19).البلد التايل: العراق يف

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

ستخدام النطاق  116.5 kHzحتث اإلدارات على الرتخيص  3 195-3 لتوفري قناة مشرتكة على أساس عاملي، ألجهزة التقومي السمعي  155
kHzبني    النطاقات احملصورة ارات أن ختصص لنفس هذه األجهزة قنوات إضافية يفالالسلكية ضعيفة القدرة. وجيوز لإلد 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 

kHzنطاق الرتدد  يوزع    :توزيع بديل 117.5 3 200-3 ستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، على أساس أويل    155 على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، 
     (WRC-19)النكا وتوغو.  البلدان التالية: كوت ديفوار ومصر وليبري وسري يف
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RR5-20 الفصـلII-  الرتددات

kHz 5 003-3 230 

 ت التوزيع على اخلدما
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

بتة 230 400-3 3
ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة   
113.5 إذاعية   
  118.5  116.5

(R) متنقلة للطريان 400 500-3 3
3 800-3 500 

هواة
 بتة 

ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

3 750-3 500 
هواة

119.5

3 900-3 500 
هواة 
ة بت

متنقلة 
92.54 000-3 750 

3 900-3 800 
بتة 

(OR)متنقلة للطريان 
متنقلة برية 

هواة 
 بتة 

(R)ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

3 950-3 900 
(OR)متنقلة للطريان 

123.5

3 950-3 900 
متنقلة للطريان 

إذاعية
4 000-3 950 

بتة 
إذاعية

4 000-3 950 
بتة 

إذاعية
125.5  122.5126.5

بتة 000 063-4 4
127.5 متنقلة حبرية  
 126.5

79A.5   109.5   110.5   130.5   131.5   132.5 متنقلة حبرية 063 438-4 4
 128.5

4 488-4 438 
بتة 

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

4 488-4 438 
بتة 

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

4 488-4 438 
بتة 

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

132B.5   
4 650-4 488 

 بتة  
(R)ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة  

4 650-4 488 
بتة 

(R) تنقلة للطريانستثناء امل متنقلة 
(R)متنقلة للطريان 650 700-4 4
(OR)متنقلة للطريان 700 750-4 4
4 850-4 750 

بتة 
(OR)متنقلة للطريان 

متنقلة برية 
113.5إذاعية  

4 850-4 750 
بتة 

(R)ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
113.5إذاعية 

4 850-4 750 
بتة 

113.5إذاعية 
برية  متنقلة

بتة 850 995-4 4
متنقلة برية  
113.5إذاعية   

kHz 5) ترددات معيارية وإشارات توقيت 995 003-4 5 000)
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 RR5-21الرتددات  -IIالفصـل

kHzنطاق الرتدد  يوزع    :توزيع إضايف 118.5 3 400-3 نوي، يف  230 البلدان التالية:   أيضاً خلدمة التحديد الراديوي للموقع، على أساس 
ت املتح      (WRC-19)دة واملكسيك وبريو.الوال

kHzيوزع نطاق الرتدد   :توزيع إضايف 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

kHzيوزع نطاق الرتدد    :توزيع بديل 122.5 4 000-3 ستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، على أساس  اخل  على  750 دمتني الثابتة واملتنقلة، 
راغواي وبريو. أويل، يف         (WRC-15)البلدان التالية: بوليفيا وشيلي وإكوادور و

kHzنطاق الرتدد  يوزع    :توزيع إضايف 123.5 3 950-3 وإسواتيين ة: بوتسوا  البلدان التالي على اخلدمة اإلذاعية على أساس أويل يف  900
ميبيا وجنوب إفريقيا وزامبيا وزمبابوي، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب أحكام الرقم       (WRC-19).21.9 وليسوتو ومالوي وموزامبيق و

124.5 (SUP - WRC-2000)  

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

kHzجيوز حملطات اخلدمات اليت وزع عليها النطاق   126.5 4 005-3  وإشارات توقيت. ، أن ترسل ترددات معيارية 3اإلقليم   ، يف 995

النطاق   127.5 استخدام  kHzيقتصر  4 063-4 للمهاتفة  يف  000 املستخدمة  السفن  حمطات  على  البحرية  املتنقلة  الراديوية   اخلدمة 
 ).17والتذييل  220.52 الرقم (انظر

Wتتجاوز   ة املتوسطة اليت ال جيوز بصفة استثنائية، حملطات اخلدمة الثابتة ذات القدر 128.5 جتري االتصاالت داخل حدود البلد  يت  وال  50
النطاقني   ترددات  تستخدم  أن  فقط،  فيه  توجد  kHzالذي  4 123-4 kHzو  063 4 438-4 أال  130 املتنقلة   شريطة  خلدمة  ضاراً  تداخالً  تسبب 

إلضافة إىل ذلك ميكن تشغيل حمطات اخلدمة الثابتة ذات ا kW تتجاوز لقدرة املتوسطة اليت الالبحرية. و kHzنطاقات الرتدد   يف  1 4 123-4 063 
kHzو 4 133-4 kHzو  130 4 438-4 وأرمينيا وبيالروس وبوتسوا وبوركينا فاصو ومجهورية إفريقيا  ، يف408 البلدان التالية: أفغانستان واألرجنتني 

كستان وقريغيزسالوسطى والصني واالحتاد الروسي وجورجيا واهلند   ، شريطة  تان وطاجيكستان وتشاد وتركمانستان وأوكرانياوكازاخستان ومايل والنيجر و
km تكون واقعة على مسافة أن خلدمة املتنقلة البحرية. 600       (WRC-19)على األقل من السواحل وأال تسبب تداخالً ضاراً 

129.5 (SUP - WRC-07)  

kHzددين احلاملني ترد شروط استخدام الرت  130.5 4 kHzو 125 6  (WRC-07).52و 31دتني املا 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.

kHz  إن 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  حملطات العاملة يف  يف خدمة التحديد الراديوي للموقع   جيب أال تتسبب احملطات يف اخلدمتني الثابتة   تداخالت ضارة 
الر واملتنق  التحديد  خدمة  تطبيقات  وتقتصر  منها.  حلماية  تطالب  وأال  وفقًا  لة  العاملة  األوقيانوغرافية  الرادارات  على  للموقع  اديوي 
612 للقرار  (Rev.WRC-12).     (WRC-12) 

132B.5 يوزَّع نطاق الرتدد    :توزيع بديلkHz 4 488-4 ستثناء اخلدمة امل  438 ، على أساس  (R) تنقلة للطريان للخدمتني الثابتة واملتنقلة، 
     (WRC-19). أرمينيا وبيالروس ومولدوفا وقريغيزستان البلدان التالية: أويل يف 
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RR5-22 الفصـلII-  الرتددات

kHz 7 000-5 003 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
ترددات معيارية وإشارات توقيت 003 005-5 5

أحباث فضائية  
بتة 005 060-5 5

113.5اعية ذإ 
بتة 060 250-5 5

ستثناء املتنقلة للطريان   متنقلة 
 133.5

5 275-5 250 
بتة 

 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
 132A.5حتديد راديوي للموقع 

5 275-5 250 
بتة 

 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
 132A.5 حتديد راديوي للموقع

5 275-5 250 
بتة 
 ستثناء املتنقلة للطريان  لة نقمت

 132A.5حتديد راديوي للموقع 
133A.5  

بتة 275 351,5-5 5
 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

بتة 351,5 366,5-5 5
 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
 133B.5هواة 

بتة 366,5 450-5 5
 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

5 480-5 450 
بتة 

(OR) متنقلة للطريان 
متنقلة برية 

5 480-5 450 
(R)متنقلة للطريان 

5 480-5 450 
بتة 

(OR)متنقلة للطريان 
متنقلة برية 

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

(OR) متنقلة للطريان 680 730-5 5
 115.5   111.5

5 900-5 730 5 900-5 730 5 900-5 730 
بتة 

متنقلة برية 
بتة 

(R)ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
بتة 

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

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

 137.5
(R)لطريان لة لمتنق525 685-6 6
(OR)متنقلة للطريان 685 765-6 6
بتة 765 000-6 7

 (R)ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة  
 138.5
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 RR5-23الرتددات  -IIالفصـل

kHzيوزع النطاق    : فئة خدمة خمتلفة 133.5 5 250-5 أرمينيا وأذربيجان وبيالروس واالحتاد الروسي وجورجيا وكازاخستان والتفيا   يف  130
املتنقلة  وليتواني للخدمة  وأوكرانيا  وتركمانستان  وطاجيكستان  وقريغيزستان  وأوزبكستان  والنيجر  أويل  ا  أساس  على  للطريان،  املتنقلة  اخلدمة  ستثناء 
    (WRC-12)).33.5الرقم  (انظر

133A.5   الرتدد    :بديلتوزيع نطاقا  kHzيوزَّع  5 275-5 kHzو  250 26 350-26 وامل  200 الثابتة  اخلدللخدمتني  ستثناء  املتنقلة  تنقلة،  مة 
     (WRC-19).أرمينيا وبيالروس ومولدوفا وقريغيزستان البلدان التالية: للطريان، على أساس أويل يف 

133B.5  يف العاملة  احملطات  تتجاوز  أال  الرتدد خدمة   جيب  نطاق  تستعمل  واليت  kHz اهلواة  5 366,5-5 للقدرة    351,5 قصوى  قيمة 
W ا املشعة مقداره  خدمة اهلواة   املكسيك، جيب أال تتجاوز احملطات العاملة يف  يف   2اإلقليم   (قدرة مشعة مكافئة متناحية). ومع ذلك، يف   15

الرتدد  نطاق  تستعمل  kHz واليت  5 366,5-5 مقدارها   351,5 املشعة  للقدرة  قصوى  W قيمة  بلدان    20 ويف  متناحية).  مكافئة  مشعة  (قدرة 
دوس وبليز وبوليفي تيغوا وبربود التالية: أن   2 اإلقليم  الدومينيكية   ا والربازيل وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وكو واجلمهورية ا واألرجنتني والبهاما وبر

راغواي وبريو وسانت لوسيا وسان ودومينيكا والسلفادور وإكوادور وغرينادا وغواتيماال وغُ  ت  يا وهاييت وهندوراس وجامايكا ونيكاراغوا وبنما و
غو وأوروغواي وفنزويال، إضافةً كيتس ونيفيس وسانت فنسنت وغرينادين وسورينام وترينيداد و  يف  قاطعات ما وراء البحار  البلدان وامل إىل    تو

kHz خدمة اهلواة واليت تستعمل نطاق الرتدد  تتجاوز احملطات العاملة يف  ، جيب أال 2 اإلقليم  هولندا يف مملكة   5 366,5-5 وى  قيمة قص   351,5
W ة املشعة مقدارها للقدر  (WRC-19)     . (قدرة مشعة مكافئة متناحية)   25

kHzلنطاقات الرتدد  إن استعمال اخلدمة اإلذاعية   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 kHzو   480 19 020-18 900  

لتطبي  املادة  خيضع  إجراء  استعمال  12ق  على  اإلدارات  وُحتث  الرتدد  .  ألحكام  نطاقات  وفقاً  رقمياً  املشكل  البث  عمليات  تنفيذ  لتسهيل  هذه 
517 القرار  (Rev.WRC-19) .(WRC-19)

135.5 (SUP - WRC-97) 
ت اخلدمات التالية، اليت جتري االتصاالت داخل حدود البلد الذي توجد فيه فقط، أن تستعمل ترددات  حملطاجيوز    :توزيع إضايف  136.5

kHzالنطاق   5 950-5 الربية    900 املتنقلة  واخلدمة  الثالثة)،  األقاليم  مجيع  (يف  الثابتة  اخلدمة  اإلذاعية:  خلدمة  ضاراً  تداخالً  تسبب  أال  شريطة 
ستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان  املت  خلدمة)، وا1 اإلقليم (يف ). وحتث اإلدارات، عند استعمال الرتددات هلذه اخلدمات، 3و  2 (يف اإلقليمني  (R)نقلة 

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

kHzبصفة استثنائية النطاقني   6 213,5-6 kHzو  200 6 خلدمة املتنقلة البحرية. وعند التبلي  220,5 525-6 غ عن  شريطة أال تسبب تداخالً ضاراً 
 هذه الرتددات، ينبغي اسرتعاء عناية املكتب إىل هذه الشروط. 

 تستعمل النطاقات التالية:  138.5
 kHz 6 795-6 765  الرتدد املركزي)kHz 6 780 ،( 
 MHz 434,79-433,05   الرتدد املركزي)MHz 433,92 280.5الرقم   ستثناء البلدان املذكورة يف   1 اإلقليم  ) يف ، 

 GHz 61,5-61  الرتدد املركزي)GHz 61,25 ،( 
 GHz 123-122  الرتدد املركزي)GHz 122,5 ،( 

 GHz 246-244  الرتدد املركزي)GHz 245( 
حلصول ع(ISM)من أجل التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية   التفاق مع . وهذا االستعمال مشروط  لى ترخيص خاص تصدره اإلدارة املعنية 

تطبيق هذا احلكم، على اإلدارات أن ترجع إىل آخر   قد تتأثر خدمات االتصاالت الراديوية التابعة هلا نتيجة لذلك. وألغراض   اإلدارات األخرى اليت 
ذا املوضوع. ITU-Rالتوصيات   املتعلقة 
138A.5 (SUP - WRC-12)  

139.5 (SUP - WRC-12) 
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kHz 7 450-7 000 
 التوزيع على اخلدمات 

 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 
يةإذاع

143B.5  143C.5

7 450-7 400 
بتة 

 (R)ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

7 450-7 400 
إذاعية

143A.5  143C.5 
kHzيوزع نطاق الرتدد    : توزيع إضايف 140.5 7 050-7 البلدان التالية: أنغوال والعراق والصومال   أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أويل يف   000
(WRC-15)وتوغو.      
kHzيوزع النطاق   :توزيع بديل 141.5 7 050-7 البلدان التالية: مصر وإريرت وإثيوبيا وغينيا وليبيا   للخدمة الثابتة على أساس أويل يف 000

     (WRC-12)ومدغشقر والنيجر.

141A.5 إضايف النطاقان    :توزيع  kHzيوزع  7 100-7 kHzو  000 7 200-7 وقريغيزست يف  100 و أوزبكستان  الثابتة  اخلدمة  على  اخلدمة  ان 
نوي.املتنقلة الربية على أ      (WRC-03)ساس 

141B.5  يوزع نطاق الرتدد    :توزيع إضايفkHz 7 200-7 ستثناء املتنقلة للطريان   100 على أساس   (R) أيضاً على اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة 
كور وديغو غارسيا  القمر ومجهورية السالم والصني وجزر  دار  ية السعودية وأسرتاليا والبحرين وبوتسوا وبروينالبلدان التالية: اجلزائر واململكة العرب  أويل يف

ن واألردن والكويت وليبيا ومايل واملغرب وموريتانيا وال  إيران  املتحدة وإريرت وغينيا وإندونيسيا ومجهورية العربية  وجيبويت ومصر واإلمارات نيجر اإلسالمية واليا
بوا و وُعمان  وا  غينيا  ونيوزيلندا  وقطر  الدميقراطيةو السورية   العربية جلمهورية اجلديدة  الشعبية  وجنوب  مجهورية كور  والسودان  وتونس  وسنغافورة  السودان 

(WRC-19)وفيتنام واليمن.

141C.5 (SUP - WRC-12)  
النطاق   142.5 استعمال  يفرض  kHzلن  7 300-7 اهل   200 قيوداً خلدمة  تشغيلها   واة  املقرر  اإلذاعية  اخلدمة    على 

     (WRC-12). 3و 1 اإلقليمني يف
جيوز حملطات اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة الربية، اليت جتري االتصاالت داخل حدود البلد الذي توجد فيه فقط،    توزيع إضايف:  143.5

خلدمة اإلذاعية. وحتث اإلدارات، عند استعمال الرتددات  سبب تداخالً ريطة أال ت ، ش kHz 7 350-7 300النطاق    أن تستعمل ترددات   ً  ضارا
للوا  هلاتني  وفقاً  املنشور  للرتددات  املومسي  اإلذاعية  اخلدمة  استعمال  حلسبان  خذ  أن  وعلى  الالزمة  الدنيا  القدرة  استعمال  على  ئح اخلدمتني، 

     (WRC-07)الراديو.
143A.5   النطاق   ددات يفتعمال الرت ، جيوز اس3يف اإلقليمkHz 7 450-7 اخلدمة الثابتة على أساس أويل   من جانب احملطات القائمة يف  350

للخ ضاراً  نوي، حبيث تقيم اتصاالت داخل حدود البلد الذي تقع فيه فحسب، شريطة أال تسبب تداخالً  دمة  واخلدمة املتنقلة الربية على أساس 
اإلدا وحتث  ااإلذاعية.  عند  تردرات،  اخلدمة ستخدام  استعمال  حلسبان  خذ  وعلى أن  الالزمة  الدنيا  القدرة  استخدام  على  اخلدمتني،  هلاتني  دات 

     (WRC-12)اإلذاعية املومسي للرتددات املنشورة وفقاً للوائح الراديو.
143B.5 النطاق   يف  ل الرتددات، أن تستعم1اإلقليم   اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة الربية، يف جيوز للمحطات يفkHz 7 450-7 حبيث   350

dBWتتجاوز القدرة املشعة اإلمجالية اليت تستخدمها كل حمطة تقيم اتصاالت داخل حدود البلد الذي تقع فيه فحسب. وجيب أال  24.(WRC-12)    
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143C.5 يوزع النطاقان    :توزيع إضايفkHz 7 400-7 kHzو  350 7 450-7 للخدمة ا  400 البلدان التالية:   أويل يف  لثابتة على أساس أيضاً 
واألردن  اإلسالمية  ومجهورية إيران  املتحدة  العربية  واإلمارات  ومصر  وجيبويت  القمر  وجزر  والبحرين  السعودية  العربية  واململكة  وليبيا   اجلزائر  والكويت 

     (WRC-12)تونس واليمن.وجنوب السودان و سورية والسودان واملغرب وموريتانيا والنيجر وعمان وقطر واجلمهورية العربية ال

143D.5 النطاق   ، أن تستعمل الرتددات يف2 اإلقليم  جيوز حملطات اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة الربية، يفkHz 7 400-7 ، حبيث تقيم  350
رات، عند استخدام ترددات من  عية. وحتث اإلدااً للخدمة اإلذااتصاالت داخل حدود البلدان اليت تقع فيها فحسب، شريطة أال تسبب تداخالً ضار 

حلسبان استعمال اخلدمة اإلذاعية املومسي للرتددات املنشورة وف خذ  للوائح  أجل هذه اخلدمات، على استخدام القدرة الدنيا الالزمة وعلى أن  قاً 
    (WRC-12)الراديو.
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kHz 13 360-7 450 
 ت التوزيع على اخلدما

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
بتة 450 100-7 8

(R)ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
144.5 

 بتة 100 195-8 8
 متنقلة حبرية 

109.5   110.5   132.5   145.5متنقلة حبرية  195 815-8 8
111.5

(R)متنقلة للطريان 815 965-8 8
(OR)لطريان متنقلة ل965 040-8 9
9 305-9 040

بتة 
9 400-9 040 

بتة 
9 305-9 040 

بتة 
9 355-9 305 

بتة 
 145A.5حتديد راديوي للموقع 

9 355-9 305 
بتة 

 145A.5حتديد راديوي للموقع 
145B.5 

9 400-9 355 
بتة 

9 400-9 355 
بتة 

134.5إذاعية  400 500-9 9
146.5

إذاعية500 900-9 9
147.5

بتة 900 995-9 9
kHz) ترددات معيارية وإشارات توقيت 995 003-9 10 10 000)

111.5
ترددات معيارية وإشارات توقيت 003 005-10 10

أحباث فضائية 
111.5

(R)متنقلة للطريان 005 100-10 10
111.5

بتة 100 150-10 10
هواة

بتة 150 175-10 11
ستثناء املتنقلة للطريان  (R)متنقلة 

(OR)متنقلة للطريان 175 275-11 11
(R)متنقلة للطريان 275 400-11 11
بتة 400 600-11 11
134.5إذاعية  600 650-11 11

146.5
إذاعية650 050-11 12

147.5
134.5 إذاعية 050 100-12 12

146.5
بتة 100 230-12 12
 109.5   110.5   132.5   145.5متنقلة حبرية  230 200-12 13
(OR)متنقلة للطريان 200 260-13 13
(R)متنقلة للطريان 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.  وإشاراتدات معيارية أن ترسل ترد 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 حملطات العاملة يف جيب أال تسبب احملطات يف ضاراً  ماية  حل تطالب اخلدمة الثابتة وأال خدمة التحديد الراديوي للموقع تداخالً 
612منها. وتقتصر تطبيقات خدمة التحديد الراديوي للموقع على الرادارات األوقيانوغرافية العاملة وفقاً للقرار  (Rev.WRC-12)    .(WRC-12) 

145B.5 يوزَّع نطاقا الرتدد  :توزيع بديل  kHz 9 355-9 kHzو  305 16 200-16 لية:  البلدان التا للخدمة الثابتة على أساس أويل يف  100
     (WRC-19).أرمينيا وبيالروس ومولدوفا وقريغيزستان

تستعمل  :توزيع إضايف  146.5 أن  فقط،  توجد فيه  الذي  البلد  حدود  داخل  االتصاالت  جتري  اليت  الثابتة،  اخلدمة  حملطات  ترددات   جيوز 
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 خل900 دمة اإلذاعية. وحتث اإلدارات، عند استعمال الرتددات للخدمة الثابتة، على أن تستعمل  ، شريطة أال تسبب تداخالً ضاراً 
حلسبان استعمال اخلدمة اإلذاعية املومسي للرتددات املنشور وفقاً لل  خذ       (WRC-07)وائح الراديو.القدرة الدنيا الالزمة وعلى أن 

تتجاوز فيها القدرة الكلية املشعة من كل حمطة   االت داخل احلدود الوطنية فقط واليت الجيوز حملطات اخلدمة الثابتة اليت جتري االتص 147.5
dBWالقيمة   kHzأن تستعمل ترددات النطاقات    24 9 900-9 kHzو  775 11 700-11 kHzو  650 12 050-11 بب تداخالً  تس أال  ، شريطة975

خلدمة اإلذاعية.   ضاراً 

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

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
بتة 360 410-13 13

فلك راديوي 
149.5

بتة 410 450-13 13
ستثناء املتنقلة للطريان  (R)متنقلة 

13 550-13 450
بتة 

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

13 550-13 450 
بتة  
ستثناء املتنقلة للطريان    (R)متنقلة 

 132A.5حتديد راديوي للموقع  
149A.5  

بتة 550 570-13 13
ستثناء املتنقلة للطريان    (R)متنقلة 
 150.5 

134.5 إذاعية 570 600-13 13
151.5

إذاعية600 800-13 13
134.5إذاعية  800 870-13 13

151.5
بتة 870 000-13 14

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

هواة ساتلية 
هواة 250 350-14 14

152.5
بتة 350 990-14 14

ستثن (R)لطريان اء املتنقلة لمتنقلة 
kHz 15) ترددات معيارية وإشارات توقيت 990 005-14 15 000)

111.5
ترددات معيارية وإشارات توقيت 005 010-15 15

أحباث فضائية 
(OR) متنقلة للطريان 010 100-15 15
إذاعية100 600-15 15
134.5إذاعية  600 800-15 15

146.5
بتة 800 100-15 16

153.5
16 200-16 100

بتة 
 145A.5حتديد راديوي للموقع 

16 200-16 100 
بتة 

 145A.5 حتديد راديوي للموقع

16 200-16 100 
بتة 

 145A.5حتديد راديوي للموقع 
145B.5   

بتة 200 360-16 16
 109.5   110.5   132.5   145.5 متنقلة حبرية 360 410-16 17
بتة 410 480-17 17
134.5إذاعية  480 550-17 17

146.5
إذاعية550 900-17 17
(R)متنقلة للطريان 900 970-17 17
(OR)متنقلة للطريان 970 030-17 18

 

- 62 -



 RR5-29الرتددات  -IIالفصـل

وزعت عليها النطاقات التالية: وحتث اإلدارات، عند ختصيص ترددات حملطات اخلدمات األخرى اليت  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  الضارة. وميكن إلرساالت احملطات على اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة عملياً حلماية خدمة الفلك الراديوي من التداخالت 
      (WRC-07)). 29واملادة    6.4و   5.4وي (انظر الرقمني  كل مصادر تداخل شديد للغاية خلدمة الفلك الرادي طائرات أن تش  فضائية أو 

149A.5 13يوزَّع نطاق الرتدد    : توزيع بديل 550-13 450 kHz   ستثناء اخلدمة املتنقلة للخدمة الثابتة، على أساس أويل، وللخدمة املتنقلة، 
نوي(R)للطريان   (WRC-19).أرمينيا وبيالروس ومولدوفا وقريغيزستان  لية: البلدان التا  يف  ، على أساس 

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

) GHz 24,125(الرتدد املركزي  GHz 24,25-24و
طاقات أن تقبل التداخالت الضارة اليت  هذه الن لراديوية املشغلة يف. وينبغي خلدمات االتصاالت ا(ISM)أيضاً للتطبيقات الصناعية والعلمية والطبية  

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

kHzالبلد الذي توجد فيه فقط، أن تستعمل ترددات النطاقني  13 600-13 kHzو 570 13 870-13 خلدمة 800 ، شريطة أال تسبب تداخالً ضاراً 
و  الالزمة  الدنيا  القدرة  استعمال  على  اخلدمتني،  هلاتني  الرتددات  استعمال  عند  اإلدارات  وحتث  اخلدمة  اإلذاعية.  استعمال  حلسبان  خذ  على أن 

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

تتجاوز القدرة   ال يا. وجيب أ اإلسالمية وكازاخستان وأوزبكستان وقريغيزستان واالحتاد الروسي وطاجيكستان وتركمانستان وأوكران  إيران  هورية ديفوار وجورجيا ومج 
dBWاملشعة اليت تستعملها حمطات اخلدمة الثابتة القيمة   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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RR5-30 الفصـلII-  الرتددات

kHz 23 350-18 030 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
بتة 030 052-18 18
بتة 052 068-18 18

أحباث فضائية   
 هواة068 168-18 18

  هواة ساتلية  
  154.5

ة بت168 780-18 18
ستثناء املتنقلة للطريان    متنقلة 

متنقلة حبرية 780 900-18 18
134.5 إذاعية 900 020-18 19

  146.5

بتة 020 680-19 19
132.5 متنقلة حبرية 680 800-19 19

بتة 800 990-19 19
ترددات معيارية وإشارات توقيت 990 995-19 19

أحباث فضائية   
  111.5

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

بتة 010 000-20 21
متنقلة  

 هواة000 450-21 21
 هواة ساتلية   

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

  155.5

155B.5بتة  870 924-21 21

(R)متنقلة للطريان 924 000-21 22

132.5 متنقلة حبرية 000 855-22 22
  156.5

بتة 855 000-22 23
  156.5

بتة 000 200-23 23
ستثناء املتنقلة للطريان    (R)متنقلة 
  156.5

156A.5بتة  200 350-23 23
(OR) متنقلة للطريان   
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 RR5-31الرتددات  -IIالفصـل

kHzيوزع النطاق    :توزيع إضايف 154.5 18 168-18 ل  068 ثابتة على أساس أويل لالستخدام داخل احلدود الوطنية بقدرة  لخدمة الأيضاً 
kWتتجاوز   ذروة ال وتركمانستان  ك يف، وذل1 واالحتاد الروسي وطاجيكستان  وأذربيجان وجورجيا وكازاخستان وقريغيزستان  البلدان التالية: أرمينيا 

     (WRC-03)وأوكرانيا.

kHzيوزع النطاق    : توزيع إضايف 155.5 21 870-21 للخدمة املتنقلة للطريان  850 يا  البلدان التالية: أرمين على أساس أويل يف   (R) أيضاً 
وتركمانست وطاجيكستان  وسلوفاكيا  وقريغيزستان  وأوزبكستان  ومنغوليا  ومولدوفا  وكازاخستان  وجورجيا  الروسي  واالحتاد  وبيالروس  ان وأذربيجان 

     (WRC-07)وأوكرانيا.

155A.5 خلدمة الثابتة للنطاق  ستعمال ايقتصر اkHz 21 870-21 850   البلدان   ية، وذلك يفعلى تقدمي خدمات تتعلق بسالمة الرحالت اجلو
وطا وسلوفاكيا  وقريغيزستان  وأوزبكستان  ومنغوليا  ومولدوفا  وكازاخستان  وجورجيا  الروسي  واالحتاد  وبيالروس  وأذربيجان  أرمينيا  جيكستان  التالية: 

     (WRC-07)كرانيا.وتركمانستان وأو 

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

kHzيوزع النطاق    : توزيع إضايف  156.5 23 200-22   نيجري أيضًا خلدمة مساعدات األرصاد اجلوية (املسابري الراديوية)  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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RR5-32 الفصـلII-  الرتددات

kHz 27 500-23 350 

 التوزيع على اخلدمات 
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

بتة 350 000-23 24
157.5ستثناء املتنقلة للطريان   متنقلة 

بتة 000 450-24 24
متنقلة برية 

24 600-24 450
 بتة 

 متنقلة برية 
 132A.5حتديد راديوي للموقع 

24 650-24 450 
 بتة 

 متنقلة برية 
 132A.5 حتديد راديوي للموقع

24 600-24 450 
 بتة 

 متنقلة برية 
 132A.5حتديد راديوي للموقع 

158.5  
24 890-24 600 

بتة 
 برية متنقلة 

 24 890-24 600 
بتة 

 متنقلة برية 
24 890-24 650 

بتة 
 متنقلة برية 

  هواة890 990-24 24
 هواة ساتلية 

kHz) ترددات معيارية وإشارات توقيت 990 005-24 25 25 000) 
ترددات معيارية وإشارات توقيت 005 010-25 25

 أحباث فضائية 
بتة 010 070-25 25

 ستثناء املتنقلة للطريان  ة متنقل
 متنقلة حبرية 070 210-25 25
بتة 210 550-25 25

 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
فلك راديوي 550 670-25 25

149.5
 إذاعية670 100-25 26
 132.5 متنقلة حبرية 100 175-26 26
بتة 175 200-26 26

لطريان لستثناء املتنقلة  متنقلة 
26 350-26 200

 بتة 
 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

 132A.5حتديد راديوي للموقع 

26 420-26 200 
 بتة 

 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
 132A.5 حتديد راديوي للموقع

26 350-26 200 
 بتة 

 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
 132A.5حتديد راديوي للموقع 

133A.5  
27 500-26 350 

بتة 
 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

27 500-26 350 
بتة 

 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
27 500-26 420 

بتة 
 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

150.5 150.5150.5 

kHzيقتصر استخدام النطاق  157.5 24 000-23 ي من سفينة إىل سفينة.ية على اإلبراق الراديو للخدمة املتنقلة البحر  350

kHzيوزَّع نطاق الرتدد    :توزيع بديل 158.5 24 600-24 البلدان التالية: أرمينيا   للخدمتني الثابتة واملتنقلة الربية على أساس أويل يف  450
(WRC-19)     .ريغيزستانوبيالروس ومولدوفا وق
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 RR5-33الرتددات  -IIالفصـل

MHz 40,98-27,5 
 التوزيع على اخلدمات 

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

بتة 
متنقلة 

هواة29,7-28
هواة ساتلية 

بتة 30,005-29,7
متنقلة 

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

متنقلة 
أحباث فضائية 

بتة 37,5-30,01
متنقلة 

بتة 38,25-37,5
متنقلة 

فلك راديوي 
149.5

39-38,25
 بتة 

 متنقلة 

39,986-38,25
 بتة 

 متنقلة 

39,5-38,25
بتة 

 متنقلة 
39,5-39

بتة 
 متنقلة 

132A.5حتديد راديوي للموقع 
159.5 

39,986-39,5 
 بتة 

 متنقلة 

 39,986-39,5 
 بتة 

 متنقلة 
 132A.5 حتديد راديوي للموقع

40,02-39,986 
بتة 

 متنقلة 
 أحباث فضائية 

40-39,986 
بتة 

 متنقلة 
 132A.5 حتديد راديوي للموقع

 أحباث فضائية 
  40,02-40 

بتة 
 متنقلة 
 فضائية أحباث 

بتة 40,98-40,02
متنقلة   
  150.5

بديل 159.5 الرتدد    :توزيع  نطاق  MHzيوزَّع  واملتنقلة    39,5-39 الثابتة  يف للخدمتني  أويل  أساس  الت  على  وبيالروس  البلدان  أرمينيا  الية: 
     (WRC-19)ومولدوفا وقريغيزستان.
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RR5-34 الفصـلII-  الرتددات

MHz 47-40,98 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
بتة 41,015-40,98

متنقلة   
أحباث فضائية   
  161.5  160.5

بتة 42-41,015
 متنقلة   
  161A.5  161.5  160.5

42,5-42 
 بتة 

 متنقلة 
 132A.5حتديد راديوي للموقع 

42,5-42 
 بتة 

 متنقلة 

 

160.5  161B.5 161.5  
بتة  44-42.5

 متنقلة    
   161A.5  161.5  160.5 

بتة 47-44
متنقلة   
   162A.5  162.5

MHzيوزع النطاق    :إضايف توزيع   160.5 البلدان التالية: بوتسوا وبوروندي   أساس أويل يف  الراديوية للطريان علىأيضاً خلدمة املالحة    44-41
    (WRC-12)ومجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا.

MHzيوزع النطاق    :توزيع إضايف  161.5 ن.  نوي يف  أيضاً خلدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس   44-41 مجهورية إيران اإلسالمية واليا

161A.5 وزع النطاقان  يُ   : توزيع إضايفMHz MHzو  41,665-41,015 خلدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس أويل    44-43,35 أيضاً 
ت املتحدة يف حملطات العاملة يف خدمة التحديد الراديوي لل . وجيب أال تسبب احملطات يف واملكسيك  مجهورية كور والوال اخلدمتني   موقع تداخالً ضاراً 
أو ال وتقتصر ثابتة  منها.  حلماية  تطالب  وأال  وفقاً    املتنقلة  العاملة  األوقيانوغرافية  الرادارات  على  للموقع  الراديوي  التحديد  خدمة  تطبيقات 

612 للقرار (Rev.WRC-12).     (WRC-19) 

161B.5 يوزَّع نطاق الرتدد    :توزيع بديلMHz ملانيا وأرمينيا  البلدان التالية: ألبانيا وأ أويل يف   للخدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس   42,5-42
ن وهنغ ندا وأيسلندا  ار وأيرلوالنمسا وبيالروس وبلجيكا والبوسنة واهلرسك وقربص والفاتيكان وكرواتيا والدامنارك وإسبانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا واليو

كو واجلبل األسود والنرويج وأوزبكستان وهولندا والربتغال  الشمالية    مقدونياو وإيطاليا والتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولكسمربغ   ومالطة ومولدوفا ومو
     (WRC-19)يسرا وتركيا وأوكرانيا. وقريغيزستان وسلوفاكيا واجلمهورية التشيكية ورومانيا واململكة املتحدة وسان مارينو وسلوفينيا والسويد وسو 

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

162A.5 نطاق الرتدد  يوزع    :توزيع إضايفMHz نوي يف  68-46 خلدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس  أملانيا    البلدان التالية:  أيضاً 
وإيطاليا والتفيا  ك وإسبانيا وإستونيا واالحتاد الروسي وفنلندا وفرنسا وأيرلندا وأيسلندا  والنمسا وبلجيكا والبوسنة واهلرسك والصني والفاتيكان والدامنار 

كو واجلبل األسود والنرويج وهولندا وبولندا والرب الشمالية  مقدونيا  و وليختنشتاين وليتوانيا ولكسمربغ   تغال واجلمهورية التشيكية واململكة املتحدة  ومو
ح وفقاً  وصربيا وسلوفينيا والسويد وس 217 للقرارويسرا. ويقتصر هذا االستعمال على تشغيل رادارات رصد خصائص الر (WRC-97).(WRC-19)
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 RR5-35الرتددات  -IIالفصـل

MHz 75,2-47 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
50-47 
إذاعية

 
165.5  164.5  163.5  162A.5 

50-47 
بتة 

متنقلة 

50-47 
بتة 

متنقلة 
يةإذاع
 

162A.5

52-50 
 إذاعية
  166C.5  166B.5  166A.5ةهوا

169A.5  169.5  166E.5  166D.5
169B.5

165.5  164.5  162A.5

54-50 
هواة

 
 

170.5  168.5  167A.5  167.5  162A.5 68-52 
 54-68 إذاعية

إذاعية
بتة 
 متنقلة

68-54 
بتة 

متنقلة 
إذاعية

165.5  164.5  163.5 162A.5
171.5  169B.5  169A.5  169.5 172.5

 
162A.5

74,8-68 
بتة 

 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

72-68 
إذاعية

بتة 
متنقلة

173.5

74,8-68 
بتة 

متنقلة 

73-72 
بتة 

متنقلة 
74,6-73 

فلك راديوي 
178.5

74,8-74,6 
بتة 

متنقلة 

177.5   175.5   149.5  179.5 
 

179.5   176.5   149.5

مالحة راديوية للطريان 75,2-74,8
  181.5   180.5
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RR5-36 الفصـلII-  الرتددات

MHzنطاقا الرتدد يوزع    : توزيع إضايف  163.5 MHzو   48,5-47 نوي يف  58-56,5 البلدان   أيضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة الربية على أساس 
(WRC-19)الروسي وجورجيا وكازاخستان والتفيا ومولدوفا وأوزبكستان وقريغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا.   التالية: أرمينيا وبيالروس واالحتاد 

MHzيوزع نطاق الرتدد    :توزيع إضايف  164.5 ألبانيا واجلزائر وأملانيا والنمسا وبلجيكا والبوسنة واهلرسك وبوتسوا وبلغار وكوت  يف   68-47
ن    إسواتيينو رواتيا والدامنارك وإسبانيا وإستونيا  ديفوار وك   ليبيا وليختنشتايندولة  وأيرلندا وإسرائيل وإيطاليا واألردن ولبنان و وهنغار  وفنلندا وفرنسا وغابون واليو

كو واجلبل األسود ونيجري والنرويج وهولن  دا وبولندا واجلمهورية العربية السورية وسلوفاكيا وليتوانيا ولكسمربغ ومدغشقر ومايل ومالطة واملغرب وموريتانيا ومو
MHzوكذلك يوزع نطاق الرتدد    ينيا والسويد وسويسرا وتشاد وتوغو وتونس وتركيا،واجلهورية التشيكية ورومانيا واململكة املتحدة وصربيا وسلوف  50-47 

MHzالرتدد    ا مجهورية جنوب إفريقيا ونطاق يف  MHzو   56,5-48,5 للخدمة املتنقلة الربية على أساس أويل. غري أن حمطات اخلدمة ا أيضاً  التفي  يف  68-58
بلدان  خمطط هلا يف  تداخل ضار حملطات إذاعة موجودة أو سبب يفتت  هذه احلاشية جيب أال  البلدان املذكورة لكل نطاق تردد أشري إليه يف  املتنقلة الربية يف 

(WRC-19)لب حبماية من هذه احملطات.غري البلدان املذكورة لنطاق الرتدد هذا، وأال تطا 

الرتدد  يوزع    : توزيع إضايف  165.5 MHzنطاق  لل   68-47 املتنقلة  اخلدمة  ستثناء  واملتنقلة،  الثابتة  اخلدمتني  على  أساس أيضاً  على  أويل   طريان، 
 (WRC-19)السودان وتنزانيا وتشاد.  ب ر والصومال والسودان وجنو ومدغشقر وموزامبيق والنيج ومصر  البلدان التالية: أنغوال والكامريون ومجهورية الكونغو   يف 

166.5 (SUP - WRC-15)  

166A.5خمتلفة خدمة  التشيكية    :فئة  واجلمهورية  وهولندا  والتفيا  وهنغار  وفنلندا  وإسبانيا  والدامنارك  وكرواتيا  والفاتيكان  وقربص  النمسا  يف 
MHzيوزع نطاق الرتدد  واململكة املتحدة وسلوفاكيا وسلوفينيا، خدمة اهلواة  احملطات يف تتسبب  وجيب أال  خلدمة اهلواة على أساس أويل. 50,5-50,0

MHz نطاق الرتدد طبقاً للوائح الراديو يف الثابتة واملتنقلة العاملة اخلدمات اإلذاعية و حطات تداخل ضار مب يف حدوث دان هذه البليف  يف  50,5-50,0
حلماية منها وأاليف هذا احلكم،  البلدان غري املذكورة   . 169B.5 رقم لا وفيما يتعلق مبحطات هذه اخلدمات، ينطبق أيضاً معيار احلماية الوارد يف.  تطالب 

ح العاملة يف خدمة التحديد الراديوي للموقع مبوجب  ،  169.5 الرقم  يف  املذكورةستثناء البلدان    ،1يف اإلقليم  و  يرخص لرادارات رصد خصائص الر
MHzخدمة اهلواة يف نطاق الرتدد  طات يف احمللعمل على أساس املساواة مع  162A.5 الرقم  50,5-50,0.     (WRC-19) 

166B.5  نوي   خدمة اهلواة يف  طات  احمل جيب أال تسبب  ،  1يف اإلقليم مبحطات اخلدمة اإلذاعية، وأال تطالب    العاملة على أساس  ضاراً  تداخالً 
ال    تتجاوز أال  وجيب    .حلماية منها  MHzنطاق الرتدد  يف    1اإلقليم   يف حمطة هواة    اليت تنتجها شدة ا dB(μV/m)قيمة حمسوبة قدرها    52-50 على    +6

mارتفاع   اورة اليت هلا    1يف اإلقليم    عاملة   متاثلية حمطات إذاعية    له   ما على طول حدود بلد    الوقت   من   10%ألكثر من    األرض سطح  فوق    10 والبلدان ا
(WRC-19). 168.5و   167.5واملدرجة يف الرقمني    3 طات إذاعية يف اإلقليم حم 

166C.5  يف نطاق الرتدد  اهلواة  يف خدمة  طات  احملأال تتسبب  ، جيب  1يف اإلقليمMHz ،  169.5 الرقم يف  املذكورةستثناء البلدان    ،52-50
ضار   يف تداخل  يفبحدوث  العاملة  ح  الر خصائص  رصد  للموقع  خدمة رادارات  الراديوي  الرقم  التحديد  وأال162A.5 مبوجب  حلماية   ،  تطالب 

(WRC-19)     .منها

166D.5يف لبنان، يوزع نطاق الرتدد    : فئة خدمة خمتلفةMHz خدمة   احملطات يفتتسبب   وجيب أال  خلدمة اهلواة على أساس أويل.  52-50
MHz نطاق الرتدد  طبقاً للوائح الراديو يف  الثابتة واملتنقلة العاملةذاعية و اخلدمات اإلحطات  تداخل ضار مب  اهلواة يف لبنان يف حدوث يف البلدان   52-50

حلماية منها وأال ذا احلكم،  غري املذكورة يف ه  (WRC-19)     .تطالب 

166E.5  يف االحتاد الروسي، يوزَّع نطاق الرتددMHz نوي.    50,280-50,080  166B.5 الرقمني د يف دَّ وحتفقط خلدمة اهلواة على أساس 
 (WRC-19)     األخرى يف البلدان غري املدرجة يف هذا احلكم.لخدمات ل احلماية معايري 169B.5و

MHzيوزع نطاق الرتدد    :توزيع بديل 167.5 البلدان التالية: بنغالديش   على اخلدمات الثابتة واملتنقلة واإلذاعية على أساس أويل يف  54-50
كستان وسنغافورة.وبروين دار السال       (WRC-15)م واهلند ومجهورية إيران اإلسالمية و

167A.5 إضايف الرت   :توزيع  نطاق  MHzدد  يوزع  يف   54-50 أويل  أساس  على  واإلذاعية  واملتنقلة  الثابتة  اخلدمات  على  إندونيسيا   أيضاً 
يالند.       (WRC-15)و

MHzيوزع النطاق    : توزيع إضايف 168.5 أسرتاليا والصني ومجهورية كور الشعبية الدميقراطية. اً للخدمة اإلذاعية على أساس أويل يفيض أ   54-50
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بديل  169.5 الرتدد  يوزع    :توزيع  MHzنطاق  يف   54-50 أساس أويل  على  اهلواة  بوتسوا  خلدمة  التالية:  ومالوي   وإسواتيين   البلدان  وليسوتو 
ميبيا   MHz نطاق الرتددوزمبابوي. ويوزع   يامب وزا  جنوب إفريقياورواندا و و  (WRC-19)السنغال. خلدمة اهلواة على أساس أويل يف  51-50

169A.5 نطاق الرتدد يوزع    ، 1اإلقليم    يف   :بديل   توزيع  MHz  العربية  واململكة   أنغوال :  التالية  البلدان  يف أساس أويل    على اهلواة    خلدمة   54-50
 وجنوب  وقطر   وأوغندا   وُعمان  وموزامبيق  وموريشيوس  والكويت وكينيا    واألردن  وغامبيا  املتحدة  العربية  واإلمارات  وبوروندي   فاصو  وبوركينا  والبحرين  السعودية
MHzالرتدد  غينيا بيساو يوزع نطاق   ويف . وتنزانيا   السودان MHzالرتدد يوزع نطاق    جيبويت خلدمة اهلواة على أساس أويل. ويف  50,5-50,0 خلدمة   52-50
مبوجب أحكام هذه   1خدمة اهلواة العاملة يف اإلقليم   يفطات  احملجيب أال تسبب    ،169.5ستثناء البلدان املذكورة يف الرقم  . و على أساس أويل   اهلواة

MHzاحلاشية، يف نطاق الرتدد   اجلزائر ومصر  يفيو  سائر اخلدمات العاملة وفقاً ألحكام لوائح الراد تداخالً ضاراً مبحطات    أجزاء منه، كمله أو يف   54-50
وأال تطالب واجلمهورية العربية السورية ومجهورية كور الدميقراطية الشعبية والسودان وتونس،    * ومجهورية إيران اإلسالمية والعراق وإسرائيل وليبيا وفلسطني 

ال اليت تنتجها   وجيب أال تتجاوز شدة  .تلك احملطات  حلماية من  MHz دد ق الرت يف نطا حمطة اهلواة العاملة  ا dB(μV/m)قيمة    54-50 على ارتفاع   +6
m  (WRC-19)     .اليت تتطلب محاية   على طول حدود البلدان املذكورة   الوقتمن    % 10األرض ألكثر من سطح  فوق    10

169B.5  يف نطاق الرتدد    1يف اإلقليم    املستخدمةخدمة اهلواة   يفطات  احمل ، جيب أال تسبب  169.5ستثناء البلدان املذكورة يف الرقمMHz 45-50 
ومصر واالحتاد خدمات أخرى ُتستخدم وفقاً ألحكام لوائح الراديو يف اجلزائر وأرمينيا وأذربيجان وبيالروس  تداخالً ضاراً مبحطات  أجزاء منه،   كمله أو يف

وفلسط  وأوزبكستان  وليبيا  وقريغيزستان  وكازاخستان  والعراق  اإلسالمية  إيران  ومجهورية  وأوكرانيا   *ني الروسي  وتونس  والسودان  السورية  العربية  واجلمهورية 
حلماية من وأال ال اليت تنتجها  .تلك احملطات تطالب  MHz  رتددنطاق ال يفحمطة هواة تعمل وجيب أال تتجاوز شدة ا dB(μV/m)قيمة  54-50 6+ 

mعلى ارتفاع   (WRC-19)يف هذا احلكم. لدان املذكورة على طول حدود الب   الوقت من   10%األرض ألكثر من سطح  فوق    10

MHzيوزع نطاق الرتدد   : توزيع إضايف  170.5       (WRC-15)نيوزيلندا.  أيضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل يف   54-51

MHzنطاق الرتدد  يوزع    : توزيع إضايف 171.5 ست   68-54 لدان الب  ثناء املتنقلة للطريان، على أساس أويل يفأيضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، 
ميبيا ومجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا وجنوب وإسواتيين  التالية: بوتسوا    (WRC-19)إفريقيا وزامبيا وزمبابوي.  وليسوتو ومالوي ومايل و

MHzيوزع نطاق الرتدد    :خمتلفةفئة خدمة  172.5 املقاطعات   ) يف33.5 (انظر الرقم  أساس أويل بتة واملتنقلة على  على اخلدمتني الثا 68-54
. ويف 2اإلقليم   ما وراء البحار يف الفرنسية يف       (WRC-15)غيا

MHzيوزع نطاق الرتدد    :فئة خدمة خمتلفة 173.5 املقاطعات   ) يف33.5 لة على أساس أويل (انظر الرقمعلى اخلدمتني الثابتة واملتنق 72-68
. 2اإلقليم   ر يفما وراء البحا سية يفالفرن       (WRC-15)وغيا

174.5 (SUP - WRC-07)  

MHzو   MHz 73-68يوزع النطاقان   : توزيع بديل  175.5 البلدان التالية: أرمينيا   للخدمة اإلذاعية على أساس أويل يف  87,5-76
 يا. ويوزع وأوزبكستان وقريغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوكران وبيالروس واالحتاد الروسي وجورجيا وكازاخستان ومولدوفا  وأذربيجان  

MHz النطاقان MHzو  73-68 أويل.  يف  87,5-76 أساس  على  للطريان،  املتنقلة  اخلدمة  ستثناء  املتنقلة  واخلدمة  اإلذاعية  للخدمة  وليتوانيا  التفيا 
اورة  البلدان املذكورة أعاله ختضع ال ذلك اخلدمة اإلذاعية يفالبلدان األخرى وك ات اليت يوزع عليها هذان النطاقان يفواخلدم تفاقات مع البلدان ا
     (WRC-07)املعنية.

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

MHzيوزع النطاق    : توزيع إضايف  177.5   ا وأذربيجان البلدان التالية: أرميني  أيضًا للخدمة اإلذاعية على أساس أويل يف   74-73
ريطة احلصول على املوافقة مبوجب وبيالروس واالحتاد الروسي وجورجيا وكازاخستان وأوزبكستان وقريغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا، ش

    (WRC-07).21.9 الرقم 

  
___________________

بعني االعتبار. 9951سبتمرب  28الفلسطيين املؤقت املؤرخ  -) ومع أخذ االتفاق اإلسرائيلي 2018(املراَجع يف ديب،  99وفقاً للقرار  * 
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نوي يفأيضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على    MHz 74,6-73يوزع النطاق    : توزيع إضايف 178.5 البلدان التالية: كولومبيا وكو   أساس 
     (WRC-12)والسلفادور وغواتيماال وغيا وهندوراس ونيكاراغوا.

MHzيوزع النطاقان    :توزيع إضايف 179.5 MHzو  74,8-74,6 أيضاً على أساس أويل خلدمة املالحة الراديوية للطريان من أجل    75,4-75,2
أرمينيا وأذربيجان وبيالروس والصني واالحتاد الروسي وجورجيا وكازاخستان وليتوانيا ومنغوليا وقريغيزستان   ألرض فقط يفاملرسالت القائمة على سطح ا

     (WRC-12)اجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا.وط

MHzخيصص الرتدد   180.5  للمنارات الراديوية الدليلة. وعلى اإلدارات أن تتجنب ختصيص ترددات جماورة حلدود النطاق احلارس   75
ملنارات الراديوية الدليلة أو  ا أن تفرض قيوداً  من أجل حمطات خدمات أخرى ميكنها أن تسبب تداخالت ضارة    أخرى عليها، نتيجة قدر

 موقعها اجلغرايف.  أو

قد  على  ويتعني مستقبالً،  ترسل  اليت  احملطات  قدرة  من  واحلد  جواً  احملمولة  املستقبالت  خصائص  حتسني  دة  ز حماولة  املستطاع،  ر 
MHzترددات قريبة من احلدين  MHzو 74,8 75,2. 

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

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

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

بتة 
 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

75,4-75,2 
بتة   
متنقلة   
  179.5

76-75,4 
بتة 

متنقلة 

87-75,4 
بتة 

متنقلة 
88-76 
إذاعية

182.5   183.5   188.5بتة 
 

187.5   179.5   175.5

 87-100متنقلة
بتة 

100-87,5 
185.5إذاعية

متنقلة 
إذاعية

190.5

100-88 
 إذاعية

إذاعية108-100
  194.5 192.5

مالحة راديوية للطريان 117,975-108
  197A.5   197.5 

(R) متنقلة للطريان 137-117,975
  202.5   201.5   200.5   111.5

   203C.5أرض)-(فضاء عمليات فضائية137,025-137
 أرض) -(فضاء أرصاد جوية ساتلية 

  208B.5  208A.5  209.5أرض)-(فضاء  متنقلة ساتلية
 أرض) -ضاء(ف  أحباث فضائية 

 بتة 
ستثناء املتنق (R)لة للطريان متنقلة 

 208.5  207.5  206.5  205.5  204.5

  203C.5أرض)-(فضاء عمليات فضائية137,175-137,025
 أرض) -(فضاء أرصاد جوية ساتلية 

أرض) -(فضاء أحباث فضائية 
بتة 

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

208.5  207.5  206.5  205.5  204.5 
MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 182.5 ساموا الغربية.  أيضاً للخدمة اإلذاعية على أساس أويل يف  87-75,4
MHzيوزع النطاق    : توزيع إضايف 183.5 ن والفلبني ومجهورية  الصني ومجهورية   س أويل يف أيضاً للخدمة اإلذاعية على أسا   87-76 كور واليا

كور الدميقراطية الشعبية. 
184.5 (SUP - WRC-07)  
MHzيوزع نطاق الرتدد    :فئة خدمة خمتلفة 185.5 ت   ) يف 33.5على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل (انظر الرقم    88-76 الوال

إلقليم  لفرنسية يف املقاطعات ا املتحدة ويف راغواي. 2ما وراء البحار        (WRC-15)وغيا و
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186.5 (SUP - WRC-97)  
MHzيوزع النطاق    :توزيع بديل 187.5 ئق   ألبانيا ويستخدم وفقاً للمقررات الواردة يف للخدمة اإلذاعية على أساس أويل يف   87,5-81 الو

 ). 1960، اخلتامية للمؤمتر اإلقليمي اخلاص (جنيف
MHzيوزع النطاق    :توزيع إضايف 188.5 أسرتاليا. وجيب أن يكون إدخال اخلدمة اإلذاعية   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 كو، شريطة احلصول على املوافقة   تنقلة الربية على أساس أويل، يفلخدمة املأيضاً ل  88-87,5 مو

     (WRC-97).21.9مبوجب الرقم 
 غري مستعمل.  191.5
.  أيضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل يف  MHz 108-100يوزع النطاق    :ضايف توزيع إ  192.5  (WRC-97)الصني ومجهورية كور
 غري مستعمل.  193.5
إضايف194.5 الرتدد  يوزع    : توزيع  MHzنطاق  يف  108-104 اخلدمة   أيضاً  ستثناء  املتنقلة،  للخدمة  وتركمانستان  والصومال  قريغيزستان 

نوي.(R)املتنقلة للطريان        (WRC-19)، على أساس 
 غري مستعملني.  196.5و 195.5
MHzيوزع النطاق    :توزيع إضايف  197.5 نوي، شريطة احلصول اجلمهورية العربية السورية للخدمة املتنقلة على   أيضاً يف  111,975-108 أساس 

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

197A.5 :108-117,975يوزع النطاق    توزيع إضايف  MHz   للخدمة املتنقلة للطريان(R)    أيضاً على أساس أويل، على أن يكون مقصوراً على
للمعايري الدو  ا للطريان. ويكون هذا االستخدام وفقاً للقرار األنظمة العاملة وفقاً  وجيب أن يقتصر استعمال   *Rev.WRC413)-(07 لية املعرتف 

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

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

MHzالطريان املساعد للرتدد   اخلدمة املتنقلة البحرية أن تتصل على هذين الرتددين ألغراض االستغاثة والسالمة مع   . وميكن للمحطات املتنقلة يف 121,5
 (WRC-07). 31 املادة  حمطات اخلدمة املتنقلة للطريان، وفقاً للشروط املنصوص عليها يف 

MHzيوزع نطاق الرتدد    : توزيع إضايف  201.5 للخدمة امل   136-132 البلدان التالية:   على أساس أويل يف   (OR)تنقلة للطريان  أيضاً 
ن وكازاخستان  أرمينيا وأذربيجان وبيالروس وبلغار وإستونيا واالحتاد الروسي وجورجيا وهنغار ومجهورية إيران اإلسالمية ومجهورية العراق واليا 

بوا غينيا اجلديدة وبولندا ومايل   وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا. وجيب  والسنغال  نيا  وقريغيزستان وروما   ومنغوليا وموزامبيق وأوزبكستان و
حلسبان الرتددات املخصصة حملطات أخرى يف   (OR) على اإلدارات عندما ختصص ترددات حملطات اخلدمة املتنقلة للطريان  خذ  اخلدمة   أن 

     (WRC-19). (R) املتنقلة للطريان 

MHzق الرتدد  يوزع نطا  :توزيع إضايف 202.5 البلدان التالية: اململكة   على أساس أويل يف  (OR)أيضاً للخدمة املتنقلة للطريان    137-136
 وبيالروس وبلغار واإلمارات العربية املتحدة واالحتاد الروسي وجورجيا ومجهورية إيران اإلسالمية واألردنوالبحرين  العربية السعودية وأرمينيا وأذربيجان  

وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا. وجيب على اإلدارات  والسنغال ا واجلمهورية العربية السورية وقريغيزستان ورومانيا  ستان وبولندوأوزبك  وُعمان  ومايل
للطريان املتنقلة  اخلدمة  حملطات  ترددات  ختصص  يف  أن   (OR) عندما  أخرى  حملطات  املخصصة  الرتددات  حلسبان  املتنقلة  خذ  اخلدمة 

     (WRC-19).(R) للطريان

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

203C.5لنسبة إىل األرض ذات مهمات قصرية املدة يف - خيضع استعمال خدمة العمليات الفضائية (فضاء أرض) مع أنظمة ساتلية غري مستقرة 
MHzالنطاق   القرار    138-137 660ألحكام  (WRC-19) .    القرار 32وينطبق  (WRC-19)  . أال ضاراً  وجيب  تداخالً  األنظمة  هذه  تسبب 

حلماية منها   نطاق الرتدد على أساس أويلا املوزع هلخلدمات القائمة          (WRC-19).وأال تطالب 
MHzنطاق الرتدد  يوزع    : فئة خدمة خمتلفة  204.5 ستثناء   138-137 ، على أساس أويل  (R) اخلدمة املتنقلة للطريان   على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، 

أفغانستان واململكة العربية السعودية والبحرين وبنغالديش وبروين دار السالم والصني وكو واإلمارات العربية املتحدة واهلند  البلدان التالية:   ) يف 33.5(انظر الرقم  
يالند واليمن. بل األسود وعُ وإندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمية والعراق والكويت واجل  كستان والفلبني وقطر وسنغافورة و       (WRC-19)مان و

MHzيوزع النطاق    :فئة خدمة خمتلفة  205.5 ستثناء املتنقلة للطريان، على أساس أويل (انظر    138-137 على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، 
 إسرائيل واألردن.  ) يف33.5الرقم 

البلدان   )، يف33.5 لرقم على أساس أويل (انظر ا  (OR) للخدمة املتنقلة للطريان  MHz 138-137يوزع النطاق    :تلفةفئة خدمة خم 206.5
ن وكازاخستان ولبنان ومولدوفا ومنغوليا وأوزبكس تان وبولندا وقريغيزستان  التالية: أرمينيا وأذربيجان وبيالروس وبلغار ومصر وفنلندا وفرنسا وجورجيا واليو

     (WRC-2000)اجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا.جلمهورية العربية السورية وسلوفاكيا واجلمهورية التشيكية ورومانيا واالحتاد الروسي وطوا
MHzيوزع النطاق    : توزيع إضايف 207.5 إطار   أسرتاليا إىل أن يتم إدراج هذه اخلدمة يف أيضاً للخدمة اإلذاعية على أساس أويل يف   144-137

التوزيعات اإلذاعية اإلقليمية. 
MHzإن استعمال اخلدمة املتنقلة الساتلية للنطاق  208.5      11A.9.(WRC-97)خيضع للتنسيق مبوجب الرقم  138-137

208A.5  نطاقات الرتدد   اخلدمة املتنقلة الساتلية يف جيب على اإلدارات، عندما ختصص ترددات للمحطات الفضائية يفMHz 138-137  
MHzو MHzو  390-387 الرتدد   يفأرض)  -(فضاء  الساتلية  البحرية  املتنقلة  اخلدمة  ويف  401-400,15 MHzنطاقي  157,3375-157,1875  
MHzو يف161,9375-161,7875 الراديوي  الفلك  خدمة  حلماية  عملياً  املمكنة  التدابري  مجيع  تتخذ  أن  الرتدد   ،  MHzنطاقات  153-150,05  
MHzو MHzو  328,6-322 MHzو  410-406,1 أحدث   مبينة يف  هي  كما املطلوبة   ة النامجة عن اإلرساالت غريمن التداخالت الضار   614-608

.ITU-Rلتوصية صيغة ل RA.769.(WRC-19)

208B.5*  :يف النطاقات 
 MHz 138-137 ، 

MHz 157,3375-157,1875 ،
MHz 161,9375-161,7875 ،

 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-19).(WRC-19)     

للنطاقات   209.5 الساتلية  املتنقلة  اخلدمة  استعمال  MHzإن  MHzو   138-137 MHzو   150,05-148 400,05-399,9  
MHzو  MHzو   401-400,15 MHzو   456-454 لنسبة إىل األرض.   460-459  (WRC-97)يقتصر على أنظمة السواتل غري املستقرة 

209A.5  11ال خيضع ألحكام الرقمA.9  لنسبة إىل األرض لنطاق الرتدد MHz  استعمال األنظمة الساتلية غري املستقرة  137,825-137,175 
      (WRC-19). 4يل وفقاً للتذي يف خدمة العمليات الفضائية احملددة كمهمات قصرية املدة 

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

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
  209A.5  203C.5أرض)-(فضاء عمليات فضائية137,825-137,175

 أرض) -(فضاء أرصاد جوية ساتلية   
208B.5  208A.5  209.5أرض)-(فضاء  متنقلة ساتلية  
 أرض) -(فضاء أحباث فضائية   
 بتة   
ستثناء املتنقلة للطريان    (R)متنقلة 
  208.5  207.5  206.5  205.5  204.5

  203C.5أرض)-(فضاء عمليات فضائية138-137,825
 أرض) -(فضاء أرصاد جوية ساتلية   
أرض) -(فضاء أحباث فضائية   
بتة   
ستثناء املتنقلة للطريان    (R)متنقلة 
208B.5  208A.5  209.5أرض)-نقلة ساتلية (فضاءتم  
  208.5  207.5  206.5  205.5  204.5 

143,6-138 
(OR) متنقلة للطريان 

143,6-138 
بتة 

متنقلة 
حتديد راديوي للموقع 

143,6-138 
بتة 

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 للطريان 
أرض) -(فضاء أحباث فضائية 

214.5   212.5   211.5

143,65-143,6 
بتة 

متنقلة 
حتديد راديوي للموقع 

أرض) -(فضاء أحباث فضائية 

143,65-143,6 
بتة 

متنقلة 
أرض) -(فضاء فضائية أحباث  

213.5   207.5

144-143,65 
(OR) طريان متنقلة لل

214.5   212.5   211.5   210.5

144-143,65 
بتة 

متنقلة 
حتديد راديوي للموقع 
أرض) -أحباث فضائية (فضاء

144-143,65 
بتة 

متنقلة 
أرض) -أحباث فضائية (فضاء

213.5   207.5

 هواة146-144
 ساتلية هواة   
  216.5

148-146 
بتة 

(R)ان ستثناء املتنقلة للطري  متنقلة 

148-146 
هواة

148-146 
هواة
بتة 

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. نوي يف 

MHzيوزع نطاق الرتدد    :توزيع إضايف  211.5 تالية: أملانيا البلدان ال  أيضاً على اخلدمتني املتنقلتني البحرية والربية على أساس أويل يف   144-138
نيا وأيرلندا وإسرائيل وكينيا والكويت ن وغي واليو  املتحدة وإسبانيا وفنلندا  العربية واململكة العربية السعودية والنمسا والبحرين وبلجيكا والدامنارك واإلمارات

والنرويج وهولندا وقطر وسلوفاكيا واململكة املتحدة وصربيا وسلوفينيا والصومال األسود   ومايل ومالطة واجلبلالشمالية  مقدونيا  و ولبنان وليختنشتاين ولكسمربغ  
(WRC-19)والسويد وسويسرا وتنزانيا وتونس وتركيا. 

ب 212.5 الرتدد  يوزع    :ديلتوزيع  MHzنطاق  يف   144-138 أويل  أساس  على  واملتنقلة  الثابتة  اخلدمتني  على  أنغوال   أيضاً  التالية:  البلدان 
وي  وغابون وغامبيا وغا وغينيا والعراق واألردن وليسوتو وليبري وليبيا ومال وإسواتيين تسوا والكامريون ومجهورية إفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو  وبو 

ميبيا والنيجر وُعمان وأوغندا واجلمهورية العربية السوري يون وجنوب إفريقيا وتشاد وتوغو وزامبيا ة ومجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا وسريالوموزامبيق و
      (WRC-19)وزمبابوي.

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

MHzنطاق الرتدد  يوزع    : توزيع إضايف  214.5 للخدمة الثابتة على أساس أويل يف   144-138 البلدان التالية: إريرت وإثيوبيا وكينيا  أيضاً 
      (WRC-19)واجلبل األسود وصربيا والصومال والسودان وجنوب السودان وتنزانيا. مقدونيا الشمالية  و 

 عمل. مست غري 215.5

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 216.5 نوي يف (OR)ة للطريان أيضاً للخدمة املتنقل 146-144  الصني. على أساس 

MHzيوزع النطاق    :توزيع بديل 217.5 البلدان التالية: أفغانستان وبنغالدش   على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل يف  148-146
ند. وكو وغيا واهل
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MHz 156,8375-148 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
149,9-148 

بتة 
(R)ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

 متنقلة ساتلية 
209.5فضاء)-(أرض

149,9-148 
بتة 

متنقلة 
  209.5فضاء)-(أرض  متنقلة ساتلية

221.5  219.5  218A.5  218.5221.5  219.5  218A.5  218.5
 209.5   220.5فضاء) -(أرض  متنقلة ساتلية 150,05-149,9

153-150,05 
بتة 

 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
فلك راديوي 

149.5

154-150,05
 بتة   
متنقلة   

154-153 
بتة 

(R)ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
225.5  وية مساعدات أرصاد ج

156,4875-154 
 بتة 

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

156,4875-154 
 بتة 

 متنقلة 
226.5 

156,4875-154 
 بتة 

 متنقلة 
226.5   225A.5 

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

156,7625-156,5625 
 بتة 

 (R)ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

156,7625-156,5625 
بتة   
 متنقلة   

226.5   226.5
156,7875 156,7625 

متنقلة حبرية 
 فضاء) متنقلة ساتلية (أرض

 

156,7875 156,7625 
 حبرية متنقلة 

 فضاء) (أرض  متنقلة ساتلية
 

156,7875 156,7625 
 حبرية متنقلة 

 فضاء) متنقلة ساتلية (أرض
 

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

   226.5 111.5 
156,8375 156,8125 

  حبرية متنقلة 
 فضاء) متنقلة ساتلية (أرض

156,8375 156,8125 
  حبرية  متنقلة 

 فضاء) (أرض  متنقلة ساتلية

156,8375 156,8125 
  حبرية  متنقلة 

 فضاء) متنقلة ساتلية (أرض
228.5 226.5 111.5 228.5 226.5 111.5 228.5 226.5 111.5 
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MHzيوزع النطاق    :توزيع إضايف 218.5 خلدمة العمليات الفضائية (أرض  149,9-148 أساس أويل، شريطة احلصول    فضاء) على -أيضاً 
. kHz 25±. وال جيوز لعرض نطاق إرسال ما أن يتجاوز 21.9لرقم على املوافقة مبوجب ا

218A.5لنسبة إىل األرض ذات املهمات قصرية املدة أن تستعمل نطاق الرتدد  الساتليةألنظمة  ل  جيوز MHz غري املستقرة  يف   149,9-148
لنسبة إىل األرض يف   ختضع  وال اء).  فض -خدمة العمليات الفضائية (أرض من أجل  خدمة العمليات الفضائية املستعملة   األنظمة الساتلية غري املستقرة 

 17.9الرقمني    أحكام   أيضاً نطبق  ت. ويف مرحلة التنسيق،  21.9 لوائح الراديو للموافقة مبوجب الرقم من    (WRC-19) 32 قرارللقصرية املدة وفقاً  مهمات  
MHz ق الرتدد. ويف نطا18.9و لنسبة إىل األرض ذات املهمات قصرية املدة تداخالً غري    149,9-148 جيب أال تسبب األنظمة الساتلية غري املستقرة 

العمليات الفضائية   ة وأال تفرض قيوداً إضافية على خدم  منها   حلماية   تطالب  وأال على أساس أويل    النطاق املوزع هلا هذا  ات القائمة  مقبول للخدم 
لنسبة إىل األرض يف خلوا إلضافة إىل ذلك، جيب على احملطات األرضية يف األنظمة الساتلية غري املستقرة  خدمة العمليات   دمات املتنقلة الساتلية. و

  149z))kH 4  2dB(W/(m–  القدرة  تدفق   كثافة   قيمةتتجاوز   أن تضمن أال   149,9MHz-148يف نطاق الرتدد  ذات املهمات قصرية املدة  الفضائية  
مجهورية  و اهلند  و اد الروسي االحتو كو  و مجهورية كور  و الصني  و  وبيالروسأذربيجان  و أرمينيا من الوقت عند حدود أراضي البلدان التالية:    1%ألكثر من  

ن  و إيران اإلسالمية   احلصول    هذه، يلزم  القدرة  تدفق  افةث ك. ويف حالة جتاوز قيمة  فيتنامو   يالندو قريغيزستان  و أوزبكستان  و ماليز  و كازاخستان  و اليا
      (WRC-19)هذه احلاشية. من البلدان املذكورة يف 21.9 على املوافقة مبوجب الرقم

الساتلية إن   219.5 املتنقلة  اخلدمة  الرتدد    استعمال  الرقم  MHz 149,9-148لنطاق  مبوجب  للتنسيق  اخلدمة  11A.9 خيضع  على  وجيب   .
تعرق الساتلية أال  العملاملتنقلة  وخدمة  واملتنقلة  الثابتة  اخلدمتني  سري  يف ل  ا  استعماال وال  الفضائية  MHz الرتددنطاق   يات  واستعمال .  149,9-148

لنسبة إىل األرض لنطاق الرتدد  األنظمة ال MHzساتلية غري املستقرة  خيضع  خدمة العمليات الفضائية احملددة كمهمات قصرية املدة ال يف  149,9-148
     11A.9.(WRC-19)للرقم 

الرتدد   220.5 لنطاَقي  الساتلية  املتنقلة  اخلدمة  استعمال  MHzإن  MHzو  150,05-149,9 مبوجب    400,05-399,9 للتنسيق  خيضع 
    11A.9.(WRC-15) الرقم 

MHzنطاق الرتدد   جيب على حمطات اخلدمة املتنقلة الساتلية يف 221.5 حطات اخلدمتني الثابتة  أالَّ تسّبب تداخالت ضارة مب  149,9-148
البلدان التالية: ألبانيا واجلزائر وأملانيا واململكة   املتنقلة اليت جيري تشغيلها وفقاً جلدول توزيع نطاقات الرتدد وأال تطالب حبماية من هذه احملطات يف وأ

وبن وبيالروس وبلجيكا  دوس  وبر والبحرين وبنغالديش  والنمسا  واهلرسك وبوتالعربية السعودية وأسرتاليا  سوا وبروين دار السالم وبلغار  ـن والبوسنة 
الكونغو ومجهورية كور وكوت ديفوار وكرواتيا وكو والدامنارك وجيبويت ومصر واإلمارات العربية املتحدة وإريرت مجهورية  والكامريون والصني وقربص و 

ن وغينيا وغينيا ندا وفرنسا وغابون وجورجيوإثيوبيا واالحتاد الروسي وفنلوإسواتيين  وإسبانيا وإستونيا   بيساو وهنغار واهلند ومجهورية إيران   ا وغا واليو
ن واألردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليسوتو والتفيا ولبنان وليب يا وليختنشتاين وليتوانيا  اإلسالمية وأيرلندا وأيسلندا وإسرائيل وإيطاليا وجامايكا واليا

ميبيا والنرويج ونيوزيلندا وُعمان وأوغندا   ايل ومالطة وموريتانيا ومولدوفا ومنغوليا واجلبلوماليز ومالشمالية  نيا  مقدو و ولكسمربغ   األسود وموزامبيق و
راغواي وهولندا والفلبني وبولندا والربتغال وقطر واجلمهورية العربية السورية   بوا غينيا اجلديدة و كستان وبنما و وقريغيزستان ومجهورية وأوزبكستان و

وجنوب إفريقيا   الشعبية الدميقراطية وسلوفاكيا ورومانيا واململكة املتحدة والسنغال وصربيا وسرياليون وسنغافورة وسلوفينيا والسودان وسري النكا  كور 
غو وتونس وتركيا وأوكرانيا وفيتنام         (WRC-19)واليمن وزامبيا وزمبابوي.والسويد وسويسرا وتنزانيا وتشاد وتوغو وتونغا وترينيداد وتو

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 هلند. أسرتاليا وا  أيضاً خلدمة علم الفلك الراديوي على أساس أويل يف   153-150,05
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225A.5  :يوزع نطاق الرتدد    توزيع إضايفMHz اجلزائر وأرمينيا وأذربيجان   أيضاً خلدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس أويل يف  156-154
ان وأوكرانيا وفيتنام. وفرنسا ومجهورية إيران اإلسالمية وكازاخستان وأوزبكستان وقريغيزستان وطاجيكستان وتركمانستواالحتاد الروسي والصني    وبيالروس

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

ثرها يف 21.9 مبوجب الرقم ال اآلنية اليت تبلغ 1 اإلقليم . ولتحديد اإلدارات اليت حيتمل  dB(μV/m) ، تستعمل قيمة شدة ا من   10% لنسبة  12
mالوقت واليت تنتج على ارتفاع   خرى. ولتحديد  عند حدود أراضي أي إدارة أ  kHz 25نطاق الرتدد املرجعي البالغ   فوق مستوى سطح األرض يف   10

ثرها يف   اإلدارات اليت dBW/4)اليت تبلغ    (I/N) ، تستعمل قيمة نسبة التداخل إىل الضوضاء 3 اإلقليم حيتمل  kHz 161− = N) dB dB أو  −6 10− 
dBW/4)  (PPDR)حاالت الكوارث   أكرب من احلماية، مثل احلماية العامة واإلغاثة يف  للتطبيقات اليت تتطلب قدراً  kHz 161− = N)    1%لنسبة  

ارتفاع   على  تنتج  واليت  الوقت،  mمن  ويف  فوق   60 أخرى.  إدارة  أي  أراضي  حدود  عند  األرض  سطح  الرتدد  نطاقات   مستوى 
MHz MHzو   156,8375-156,7625 MHzو   156,5375-156,5125 MHzو   161,9875-161,9625 جيب  ،  162,0375-162,0125

امل املكافئة  املشعة  القدرة  قيمة  تتجاوز  القيمة   (.e.i.r.p) تناحيةأال  الفضائية  املراقبة  لرادارات  النطاق  dBW خارج  خلدمة  −16 الرتدد  وختصيصات   .
      (WRC-12)موافقة مولدوفا. أوكرانيا جيب أال ُتستخدم بدون التحديد الراديوي للموقع مبوجب هذا التوزيع يف

الرتدد   226.5 MHzإن  و   156.525 لالستغاثة  الدويل  الرتدد  تستعمله  هو  الذي  والنداء  الراديوية  السالمة  البحرية للمهاتفة  املتنقلة  اخلدمة 
MHz. وترد شروط استخدام هذا الرتدد والنطاق  (DSC)ستخدام النداء االنتقائي الرقمي    (VHF)املوجات املرتية   على 156,5625-156,4875 
 .18والتذييل  52و 31 املادتني يف

الرت   MHz 156,8والرتدد    الدويلهو  على  دد  الراديوية  للمهاتفة  البحرية  املتنقلة  اخلدمة  تستعمله  الذي  والنداء  والسالمة  لالستغاثة   
MHz. وحتدد شروط استخدام هذا الرتدد والنطاق  (VHF)املوجات املرتية   . 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 ، جيب أن تعطي اإلدارات األولوية للخدمة املتنقلة البحرية فقط على الرتددات اليت ختصصها هذه اإلدارات حملطات اخلدمة  162,05-161,475

. )18والتذييل  52و 31املتنقلة البحرية (انظر املادتني 
كل منطقة   نطاق استخدام أي ترددات من النطاقات املذكورة أعاله، يفمات األخرى املوزع عليها الينبغي أن تتجنب حمطات اخلد 

التصاالت الراديوية للخدمة املتنقلة البحرية على املوجات املرتية   . (VHF)حيتمل أن يسبب فيها هذا االستخدام تداخالت ضارة 
MHzغري أنه ميكن استخدام الرتددين    MHzو  156,8 ونطاقات الرتددات اليت تعطى األولوية فيها للخدمة املتنقلة البحرية    156,525

تفاقات للرتددات واالمن أجل االتصاالت الراديوية على الطرق املائية الداخلية، شرط االتفاق بني اإلدارات املعنية واملتأثرة مع مراعاة االستخدام العادي  
     (WRC-07)القائمة.
MHzيوزع النطاقان   توزيع إضايف: 227.5 MHzو  156,5125-156,4875 أيضاً على اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة  156,5625-156,5375

التصاالت الراديوية للخدمة أي   اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة الربية يف  الربية على أساس أويل. وجيب أال يتسبب استعمال هذين النطاقني يف  تداخل ضار 
حلماية منها. (VHF)البحرية على املوجات املرتية  املتنقلة    (WRC-07)وأال يطالب 

227A.5(SUP - WRC-12)  
MHzفضاء) لنطاقي الرتدد  اخلدمة املتنقلة الساتلية (أرض استعمال    يقتصر  228.5 156,7875 MHzو   156,7625 156,8375 156,8125 

األوتومايت   التعرف  نظام  إرساالت  استقبال  النظام   (AIS)على  بث  (الرسالة    AIS لرسائل  املدى  صيغة  27الطويلة  أحدث  انظر   ،
ITU للتوصية  R M.1371  ستثناء إرساالت النظام نطاقي الرتدد  اخلدمة املتنقلة البحرية يف  تتجاوز إرساالت األنظمة العاملة يف  جيب أال ،  AIS). و

Wاملذكورين من أجل االتصاالت القيمة  1.(WRC-12)      
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MHz 161,9375-156,8375 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
157,1875-156,8375 

 بتة 
 ستثناء املتنقلة للطريان متنقلة 

157,1875-156,8375 
 بتة 

 متنقلة 
226.5 226.5 

157,1875-157,3375 
 بتة 

 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
  208A.5ساتليةمتنقلة حبرية 

228AC.5  228AB.5  208B.5 

157,1875-157,3375 
 بتة 

 متنقلة 
   228AC.5  228AB.5  208B.5  208A.5متنقلة حبرية

226.5226.5 
157,3375-161,7875 

 بتة 
ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

157,3375-161,7875 
 بتة 

 متنقلة   
226.5226.5

161,7875-161,9375 
 بتة 

 ستثناء املتنقلة للطريان متنقلة 
  208A.5متنقلة حبرية ساتلية

228AC.5  228AB.5  208B.5 

161,7875-161,9375 
 بتة   
 متنقلة   

  228AC.5  228AB.5  208B.5  208A.5ساتليةمتنقلة حبرية 

226.5  226.5

228AB.5ا البحرية  املتنقلة  اخلدمة  استعمال  (أرضيقتصر  الرتدد  -لساتلية  لنطاقي  MHzفضاء)  157,3375-157,1875  
MHzو لنسبة إىل األرض اليت تعمل وفقاً للتذييل  161,9375-161,7875       (WRC-19).18 على األنظمة الساتلية غري املستقرة 

228AC.5 فضاء) الساتلية  البحرية  املتنقلة  اخلدمة  استعمال  الرتدد أرض)  - يقتصر  MHz  لنطاَقي  157,3375-157,1875 
MHzو  وفقاً    غري   الساتلية األنظمة   على   161,9375-161,7875 تعمل  اليت  األرض  إىل  لنسبة  هذا  خيضع  و  . 18للتذييل  املستقرة 

فيما يتعلق خبدمات األرض يف أذربيجان وبيالروس والصني ومجهورية كور وكو    21.9  للحصول على املوافقة مبوجب الرقم   االستعمال 
 (WRC-19)     . قراطية وجنوب إفريقيا وفيتنام اد الروسي واجلمهورية العربية السورية ومجهورية كور الشعبية الدمي واالحت 
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MHz 223-161,9375 
 التوزيع على اخلدمات 

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

 بتة 
 ستثناء املتنقلة للطريان متنقلة 
 متنقلة

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

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

226.5   226.5 
161,9875 161,9625 

 بتة 
املتنقلة للطريان  ستثناء  متنقلة 

 فضاء) -متنقلة ساتلية (أرض
228F.5

161,9875 161,9625 
 (OR) للطريان متنقلة 
 حبرية متنقلة 
 فضاء) -(أرض  ساتليةمتنقلة 

161,9875 161,9625 
 متنقلة حبرية 

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

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

162,0125-161,9875 
 بتة 

 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
  فضاء) -أرضمتنقلة حبرية ساتلية (

228AA.5 

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

229.5  226.5   226.5 
162,0375-162,0125 

 بتة 
ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

 فضاء) -متنقلة ساتلية (أرض
228F.5

162,0375 162,0125 
 (OR) متنقلة للطريان 

 متنقلة حبرية 
 فضاء) -(أرض  ساتليةمتنقلة 

162,0375 162,0125 
 متنقلة حبرية 

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

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

174-162,0375 
 بتة 

 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
229.5   226.5 

174-162,0375 
 بتة   
 متنقلة   
  231.5   230.5   226.5 

223-174 
 إذاعية

216-174 
إذاعية

بتة 
متنقلة

234.5 

223-174
بتة 

متنقلة 
إذاعية

 
 220-216 

بتة 
متنقلة حبرية 

241.5حتديد راديوي للموقع  
242.5 

 

243.5  237.5  235.5  245.5  240.5  238.5  233.5 
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228A.5 لطائرات نطاقي الرتدد  عمل حمطات اجيوز أن تستMHz MHzو  161,9875-161,9625 ألغراض عمليات    162,0375-162,0125
لسالمة. (WRC-12)     البحث واإلنقاذ وغريها من االتصاالت املتعلقة 

228AA.5 الرتدد فضاء) لنطاقي  - يقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية (أرض MHz MHzو   161,9625-161,9375 162,0125-161,9875  
 (WRC-15)    . 18 على األنظمة اليت تعمل وفقاً للتذييل 

228B.5   اخلدمتني الثابتة واملتنقلة الربية لنطاقي الرتدد  استعمال  جيب أال يسبِّبMHz 161,9875 MHzو   161,9625 162,0375 162,0125  
حلماية منها.املتنقلة البحرية وأال يستدعي املطتداخالً ضاراً للخدمة   (WRC-12)     البة 

228C.5 أرضاستعمال    يقتصر) الساتلية  املتنقلة  واخلدمة  البحرية  املتنقلة  الرتدد  اخلدمة  لنطاقي  MHzفضاء)  161,9875 161,9625 
MHzو 162,0375 ذين فهو يقتصر الرتدد هلنطاقي    (OR)دمة املتنقلة للطريان  . أما استعمال اخل(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 الرت  أي قيود على تطوير واستعمال اخلدمات الثابتة واملتنقلة العاملة يف (WRC-12)     دد ا

228D.5  يف تستمر  أن  واملتنقلة  الثابتة  للخدمات  نط جيوز  الرتدد  استعمال  MHzاقي  161,9875-161,9625  (AIS 1)  
MHzو 162,0375 162,0125 (AIS اإلدارات  . وُتشجع وهو املوعد الذي تنتهي فيه صالحية هذا التوزيع 2025يناير   1على أساس أويل حىت  (2

ريخ االنتقال. ويكون اخلدمات الث قف عن استعمال نطاقي الرتدد هذين يفعلى بذل كل اجلهود املمكنة عملياً للتو  للخدمة املتنقلة   ابتة واملتنقلة قبل 
 (WRC-12)     ية واملتنقلة للطريان.استعمال النطاقني املذكورين على اخلدمات الثابتة واملتنقلة الرب  البحرية خالل هذه الفرتة االنتقالية األولوية يف

228E.5 املتنقلة للطريان  استعمال  صر  يقت األوتومايت    (OR)اخلدمة  التعرف  الرتدد   يف  (AIS)لنظام  MHzنطاقي  161,9875 161,9625  
MHzو 162,0375  (WRC-12)     لسالمة.االتصاالت املتعلقة  حمطات الطائرات ألغراض عمليات البحث واإلنقاذ وغريها من على  162,0125

228F.5   ااخلداستعمال  يقتصر (أرضمة  الساتلية  الرتدد  ملتنقلة  لنطاقي  MHzفضاء)  161,9875 161,9625 
MHzو 162,0375 (WRC-12)     اخلدمة املتنقلة البحرية. من احملطات العاملة يف  (AIS)نظام التعرف األوتومايت  على استقبال إرساالت    162,0125

MHzيوزع النطاق   :توزيع بديل 229.5 تفاق مع   يل يفية على أساس أو للخدمة اإلذاع  174-162  ً املغرب. ويكون هذا االستخدام مرهو
ا العاملة أو   1 يسري على احملطات القائمة يف ايل معرضة للتأثر. وهذا االتفاق الاملخطط هلا أن تعمل وفقاً للجدول احل اإلدارات اليت تكون خدما

 ذلك التاريخ.  مبا هلا من خصائص تقنية يف 1981يناير 

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

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

232.5 (SUP - WRC-15) 

MHzيوزع النطاق    :توزيع إضايف 233.5 أرض)  -اءأرض) والعمليات الفضائية (فض- أيضاً على خدميت األحباث الفضائية (فضاء  184-174
حملطات  . وجيب على هاتني اخلدمتني عدم التسبب يف 21.9صول على املوافقة مبوجب الرقم  الصني، شريطة احل على أساس أويل يف تداخل ضار 
 املخطط هلا، وعدم املطالبة حبماية جتاه هذه احملطات.  اإلذاعية القائمة أو

234.5 (SUP - WRC-15) 

إضايف 235.5 النطا  :توزيع  MHzق  يوزع  يف  223-174 أويل  أساس  على  الربية  املتنقلة  للخدمة  والدامنارك   أيضاً  وبلجيكا  والنمسا  أملانيا 
كو والنرويج وهولندا واململكة املتحدة والسويد وسويسرا. غري أ ن على حمطات وإسبانيا وفنلندا وفرنسا وإسرائيل وإيطاليا وليختنشتاين ومالطة ومو

تطالب حبماية   هذه احلاشية، وأال  بلدان غري البلدان الواردة يف خمطط هلا يف  داخل ضار حملطات إذاعية قائمة أو ت ال تتسبب يفاخلدمة املتنقلة الربية أ
 جتاه تلك احملطات. 

 غري مستعمل.  236.5
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MHzيوزع النطاق    : توزيع إضايف 237.5 نوي يف  223-174 : مجهورية الكونغو  بلدان التاليةال أيضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس 
       (WRC-12)ومصر وإريرت وإثيوبيا وغامبيا وغينيا وليبيا ومايل وسرياليون والصومال وتشاد.

بنغالدش واهلند   أيضًا خلدمة املالحة الراديوية للطريان على أساس أويل يف  MHz 216-200يوزع النطاق   : توزيع إضايف  238.5
كستان والفلبني.   و

 مل. غري مستع 239.5

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

MHzالنطاق  ع يفخدمة التحديد الراديوي للموق بتشغيل أي حمطة جديدة يف  2اإلقليم  لن يصرح يف  241.5 . وجيوز للمحطات  225-216
نوي.  أن تستمر يف 1990يناير  1املصرح هلا قبل   التشغيل على أساس 

MHzنطاق الرتدد  يوزع    : توزيع إضايف  242.5      (WRC-19). واملكسيك   كندا  الربية على أساس أويل يف   املتنقلة أيضاً للخدمة    220-216

تسبب   الصومال، شرط أال  أيضاً خلدمة املالحة الراديوية للطريان على أساس أويل يف   MHz 225-216ق  يوزع النطا  :توزيع إضايف 243.5
حملطات اإلذاعية القائمة أو  البلدان األخرى.  املخطط هلا يف  تداخالً ضاراً 

244.5 (SUP - WRC-97)  

لى أساس أويل وخلدمة التحديد الراديوي للموقع  وية للطريان عملالحة الراديأيضاً خلدمة ا  MHz 223-222يوزع النطاق    :توزيع إضايف 245.5
نوي يف ن.  على أساس   اليا
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 RR5-51الرتددات  -IIالفصـل

MHz 335,4-220 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
225-220 

230-223 
إذاعية

بتة 
متنقلة

هواة
بتة 

متنقلة 
241.5حتديد راديوي للموقع 

230-223 
بتة 

متنقلة 
إذاعية

235-225 
بتة 

متنقلة 

مالحة راديوية للطريان 
حتديد راديوي للموقع 

247.5   246.5   243.5250.5

235-230 
بتة 

متنقلة 

235-230 
بتة 

 متنقلة 
مالحة راديوية للطريان 

252.5   251.5   247.5250.5

بتة 267-235
متنقلة   
  256A.5   256.5   254.5   252.5   111.5

بتة 272-267
متنقلة   
أرض) -عمليات فضائية (فضاء  
  257.5 254.5

أرض) -(فضاء عمليات فضائية273-272
بتة   
متنقلة   
  254.5

بتة 312-273
متنقلة   
  254.5

بتة 315-312
متنقلة   
255.5فضاء)  -متنقلة ساتلية (أرض   254.5

بتة 322-315
متنقلة   

  254.5

بتة 328,6-322
متنقلة   
فلك راديوي   
  149.5

258.5مالحة راديوية للطريان  335,4-328,6
  259.5 
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RR5-52 الفصـلII-  الرتددات

MHzيوزع النطاق    :توزيع بديل 246.5 إسبانيا   يف)  33.5للخدمة اإلذاعية واخلدمة املتنقلة الربية على أساس أويل (انظر الرقم    230-223
سبقية اختيار الرتددات عند إعداد خطط الرتددات؛ كما يوزع هذا   كو، وذلك على أساس أن تتمتع اخلدمة اإلذاعية  النطاق وفرنسا وإسرائيل ومو

نوي للخدمتني الثابتة  ستثناء املتنقلة الربية. وجيب مع ذلك على حمطات اخلدمة املتنقلة الربية على أساس  حملطات واملتنقلة  أال تسبب تداخالً ضاراً 
زائر وأال تطالب حبماية جتاه تلك احملطات. كل من املغرب واجل اإلذاعية القائمة واملخطط هلا يف

MHzيوزع النطاق    : توزيع إضايف 247.5 البلدان التالية: اململكة العربية   مة املالحة الراديوية للطريان على أساس أويل يفأيضاً خلد  235-223
 لسورية. سعودية والبحرين واإلمارات العربية املتحدة واألردن وعمان وقطر واجلمهورية العربية ا ال

 غري مستعملني.   249.5و  248.5

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 250.5 نوي يفأيضاً خلدمة ع 235-225  الصني.  لم الفلك الراديوي على أساس 

، شريطة احلصول على   أيضاً خلدمة املالحة الراديوية للطريان على أساس أويل يف   MHz 235-230يوزع النطاق    :توزيع إضايف 251.5 نيجري
 .21.9املوافقة مبوجب الرقم 

إضايف 252.5 الرتدد  يوزع    : توزيع  MHzو  MHz 238-230نطاقا  يف   254-246 أويل  أساس  على  اإلذاعية  وإسواتيين  بوتسوا   للخدمة 
      (WRC-19).21.9 ا وزامبيا وزمبابوي، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقمميبيا ومجهورية جنوب إفريقيوليسوتو ومالوي وموزامبيق و

 غري مستعمل.  253.5

النطاقني   254.5 استخدام  MHzجيوز  مبوجب    MHz 399,9-335,4و  322-235 املوافقة  على  احلصول  شريطة  الساتلية،  املتنقلة  للخدمة 
وبشرط ع21.9 الرقم  جلدول توزيع  تداخل ضار مبحطات اخلدمات األخرى القائمة أو  طات هذه اخلدمة يفدم تسبب حم،  املخطط لتشغيلها وفقاً 

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

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

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

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

ي  نطاق الرتدد هذا أو قلة وأنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية املشغلة يفتداخل ضار ألنظمة اخلدمة املتن فضاء) يف -العمليات الفضائية (أرض تطالب 
فضاء) إىل  -(أرضفضاء) وخدمة العمليات الفضائية  -تقيد استخدامها وتطويرها. ولن تؤدي حمطات خدمة األحباث الفضائية (أرض محاية جتاهها أو

      (WRC-15)الً.بلدان أخرى مستقب تقييد تطوير أنظمة اخلدمة الثابتة يف

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

MHzللنطاق  الحة الراديوية للطريان  يقتصر استعمال خدمة امل 258.5 أل  335,4-328,6  االحندار).  جهزة (الرتاصف مع على أنظمة اهلبوط 

MHzيوزع النطاق    :توزيع إضايف 259.5 نوي يف  335,4-328,6 مصر واجلمهورية العربية السورية، شريطة   أيضاً للخدمة املتنقلة على أساس 
إدخال حمطات اخلدمة املتنقلة  . ولتجنب تداخل ضار مبحطات خدمة املالحة الراديوية للطريان، جيب عدم  21.9احلصول على املوافقة مبوجب الرقم  

     (WRC-12).21.9الرقم  إدارة ميكن حتديدها بتطبيق اإلجراء املقصود يف  دام مستعمالً خلدمة املالحة الراديوية للطريان من جانب أي  النطاق ما يف
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 RR5-53الرتددات  -IIالفصـل

MHz 410-335,4 

260.5 (SUP - WRC-15)  
  

 اخلدمات ع على التوزي
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

بتة 387-335,4
متنقلة 

254.5

بتة 390-387
   متنقلة 

208B.5 254.5أرض)  –متنقلة ساتلية (فضاء 208A.5   255.5 
بتة 399,9-390

متنقلة 
254.5

 260B.5  260A.5  220.5  209.5فضاء)  -متنقلة ساتلية (أرض 400,05-399,9
 (MHz 400,1) ساتليةترددات معيارية وإشارات توقيت 400,15-400,05

262.5 261.5

خدمة مساعدات األرصاد اجلوية 401-400,15
أرض) -(فضاء أرصاد جوية ساتلية 

209.5أرض)  -(فضاءمتنقلة ساتلية   208B.5 208A.5
 263.5أرض)  -(فضاءأحباث فضائية 

 أرض) -عمليات فضائية (فضاء 
262.5  264.5 

مساعدات أرصاد جوية  402-401
أرض) -(فضاء عمليات فضائية

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

بتة 
ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

264B.5  264A.5 
د جوية مساعدات أرصا 403-402

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

بتة 
ستثناء املتنقلة للطريان   متنقلة 

264B.5  264A.5

 مساعدات أرصاد جوية  406-403
 بتة    
ستثناء املتنقلة للطريان      متنقلة 
   265.5 

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

 بتة  410-406,1
 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة  
 فلك راديوي  

   265.5   149.5 
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260A.5نطاق الرتدد    يفMHz   ات احملط  من  إرساالت  ألي   القصوى  (.e.i.r.p)  املتناحيةال تتجاوز القدرة املشعة املكافئة    ،400,05-399,9
dBW  احلد  الساتليةاملتنقلة    اخلدمة  األرضية يف لكل حمطة أرضية   القصوى  املتناحية  املكافئة  املشعة  القدرة  تتجاوز  وال  ،kHz  4يبلغ    نطاق  أي   يف  5

dBW  احلداخلدمة املتنقلة الساتلية   يف MHzيف نطاق الرتدد    5 على األنظمة  يطبق هذا احلد   ال  ،2022 نوفمرب 22كمله. وحىت    400,05-399,9
حبلول    الساتلية  تبليغ كاملة  معلومات  ا  بشأ الراديوية  االتصاالت  مكتب  استلم  يف   2019نوفمرب    22اليت  التاريخ.   قبل اخلدمة   ووضعت  وبعد  هذا 

 . هذا  نطاق الرتدد  ُتطبق هذه احلدود على مجيع األنظمة يف اخلدمة املتنقلة الساتلية العاملة يف   ، 2022 نوفمرب  22
MHzلرتدد  طاق اويف ن  على مجيع األنظمة    2022نوفمرب    22احملددة أعاله بعد    .e.i.r.p، تطبق حدود القدرة  400,02-399,99

MHz نطاق الرتدد العاملة يف اخلدمة املتنقلة الساتلية. وعلى اإلدارات اليت هلا وصالت ساتلية للخدمة املتنقلة الساتلية يف االمتثال   400,02-399,99
(WRC-19).2019نوفمرب  22احملددة أعاله، بعد  .e.i.r.pرة حلدود القد

260B.5الرتدد  نطاق  يف MHz الرقم    ،400,05-400,02 أحكام  تطبق  يف  260A.5ال  بُعد  عن  التحكم  وصالت  اخلدمة   على 
 (WRC-19)الساتلية.  املتنقلة
kHzجيب أن حتد اإلرساالت بنطاق قدره   261.5 MHzدد املعياري ي الرت على جانب 25± 400,1 . 
النطاق    :توزيع إضايف  262.5 MHzيوزع  يف   401-400,05 على أساس أويل  واملتنقلة  الثابتة  اخلدمتني  على  اململكة   أيضاً  البلدان التالية: 

حدة وإكوادور واالحتاد الروسي وجورجيا  العربية السعودية وأرمينيا وأذربيجان والبحرين وبيالروس وبوتسوا وكولومبيا وكو ومصر واإلمارات العربية املت
كستان والفلبني وهنغار ومجهورية إيران اإلسالمي ة والعراق وإسرائيل واألردن وكازاخستان والكويت وليبري وماليز ومولدوفا وعمان وأوزبكستان و

     (WRC-12)وتركمانستان وأوكرانيا.  وقطر واجلمهورية العربية السورية وقريغيزستان وسنغافورة والصومال وطاجيكستان وتشاد 

MHzيوزع النطاق   263.5 ملركبات الفضائية املأهولة. وال-خلدمة األحباث الفضائية (فضاء  401-400,15 تعترب خدمة   فضاء) لالتصال 
 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. 5لتذييل  1 امللحق  القدرة املنصوص عليه يف تدفق 

264A.5 الرتدد  نطاق   يف MHz املكافئة    ،403-401 املشعة  القدرة  تتجاوز  األرضية    بث   أليالقصوى    (.e.i.r.p)  املتناحيةال  للمحطات 
dBWالقيمة    الساتليةوخدمة استكشاف األرض    الساتلية األرصاد اجلوية    خدمة يف kHz يبلغ   نطاق   أي   يف  22 املستقرة وغري   الساتليةلألنظمة    4

لنسبة إىل األرض ذات املدار الذي يساوي أوجه  kmاملستقرة  35  أو أكثر.  786
خدميت األرصاد اجلوية الساتلية واستكشاف األرض الساتلية  أرضية يفناحية القصوى لكل حمطة  ملشعة املكافئة املت وال تتجاوز القدرة ا   

dBWالقيمة   لنسبة إىل األرض اليت يقل أوج مدارها عن   kHz 4يف أي نطاق يبلغ    7 km لألنظمة الساتلية غري املستقرة  35 786 . 
خدميت األرصاد اجلوية الساتلية واستكشاف األرض الساتلية   يف   املتناحية القصوى لكل حمطة أرضية  ال تتجاوز القدرة املشعة املكافئةو   

dBWالقيمة   لنسبة إىل األرض ذات املدار الذي يساوي أوجه    22 أو أكثر، يف نطاق الرتدد   km 35 786لألنظمة الساتلية املستقرة وغري املستقرة 
MHz ال  . كمله   403-401 تتجاوز  املوال  املشعة  القصو قدرة  املتناحية  يف كافئة  حمطة  لكل  األرض  ى  واستكشاف  الساتلية  اجلوية  األرصاد  خدميت 

لنسبة إىل األرض مبدار يقل أوجه عن   dBW 7الساتلية القيمة    . كمله  MHz 403-401 يف نطاق الرتدد  km 35 786 لألنظمة الساتلية غري املستقرة 
ا معلومات تبليغ كاملة ا   الساتلية على األنظمة    هذه احلدود   بقتط  ال   ، 2029نوفمرب    22  وحىت    ليت استلم مكتب االتصاالت الراديوية بشأ

يف خدمة األرصاد   العاملة  احلدود على مجيع األنظمة هذه ، تطبق2029نوفمرب    22وبعد    هذا التاريخ.  حبلول ووضعت يف اخلدمة   2019نوفمرب    22حبلول  
 (WRC-19)هذا.  نطاق الرتدد  تكشاف األرض الساتلية يفاجلوية الساتلية وخدمة اس 

264B.5  الرقم أحكام  من  الساتلية    األرض  إىل  لنسبة   املستقرة  غري  الساتلية  األنظمة  264A.5 تستثىن  اجلوية  األرصاد  خدميت  يف  العاملة 
ا معلومات ت   هلا االستمرار يف العمل، وجيوز  2007 أبريل 28بليغ كاملة قبل  واستكشاف األرض الساتلية واليت استلم مكتب االتصاالت الراديوية بشأ

MHzنطاق الرتدد  يف dBWمقداره  .e.i.r.p على أساس أويل دون جتاوز مستوى أقصى للقدرة 402,522-401,898 12.(WRC-19)      
205ينطبق القرار 265.5 (Rev.WRC-19) نطاق الرتدد  يفMHz 410-403.     (WRC-19)

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 

ا يف حيظر أي بث من 267.5 MHzالنطاق  شأنه أن يسبب تداخالً ضاراً لالستخدامات املصرح  406,1-406 . 
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MHz 460-410 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
بتة 420-410

ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
268.5فضاء)  -(فضاء أحباث فضائية 

بتة 430-420
ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

حتديد راديوي للموقع 
271.5 270.5 269.5

432-430 
هواة

حتديد راديوي للموقع 

432-430 
حتديد راديوي للموقع 

هواة
274.5   271.5

277.5   276.5   275.5279.5 278.5 276.5 271.5
438-432 

هواة
حتديد راديوي للموقع 

 استكشاف األرض الساتلية (نشيطة) 
279A.5 

438-432 
حتديد راديوي للموقع 

هواة
 279A.5رض الساتلية (نشيطة)  اف األاستكش 

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

حتديد راديوي للموقع 

440-438 
حتديد راديوي للموقع 

هواة
275.5  274.5  271.5

283.5  277.5  276.5279.5 278.5 276.5 271.5
بتة 450-440

ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
حتديد راديوي للموقع 

286.5 285.5 284.5 271.5 270.5 269.5
بتة 455-450

286AA.5متنقلة 
286A.5 286.5 271.5 209.5 286E.5 286D.5 286C.5 286B.5 

456-455 
بتة 

286AA.5 متنقلة 

456-455 
 بتة 

286AA.5 متنقلة 
   متنقلة ساتلية

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

456-455 
بتة 

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

 تة ب459-456
286AA.5 متنقلة 

288.5 287.5 271.5
460-459 

بتة 
286AA.5 متنقلة 

460-459 
بتة 

286AA.5 متنقلة 
   متنقلة ساتلية

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

460-459 
بتة 

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

  

- 89 -



RR5-56 الفصـلII-  الرتددات

الرتدد   268.5 لنطاق  الفضائية  األحباث  خدمة  استعمال  MHzإن  يف  420-410 االتصاالت  وصالت  على  فضاء يقتصر  فضاء  -االجتاه 
يف  املأهولة  الفضائية  صادرة للمركبات  إرساالت  األرض  سطح  على  تنتجها  اليت  القدرة  وإن كثافة تدفق  األحباث   املدار.  خدمة  حمطات إرسال  عن 

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

kHz عرض النطاق املرجعي يبلغالرتدد الراديوي و  من تطلب محاية  هذا النطاق أال فضاء) يف-. وجيب على حمطات خدمة األحباث الفضائية (فضاء4
ا. وال تعرقل تطور أعمال هذه احملطات وال حمطات اخلدمتني الثابتة واملتنقلة وأال      (WRC-15).10.4 ينطبق الرقم  استعماال

خمتلفة 269.5 خدمة  اليو   :فئة  MHzنطاقان  زع  MHzو  430-420 (انظر    450-440 أويل  أساس  على  للموقع  الراديوي  التحديد  خلدمة 
ن واململكة املتحدة.  ) يف33.5 الرقم  ت املتحدة واهلند واليا  أسرتاليا والوال

MHzيوزع النطاقان    :توزيع إضايف 270.5 MHzو  430-420 نوي    450-440 خلدمة اهلواة على أساس  البلدان التالية: أسرتاليا   يف أيضاً 
 ت املتحدة وجامايكا والفلبني. والوال

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

272.5 (SUP - WRC-12)  
273.5 (SUP - WRC-12)  
بديل 274.5 النطاقان    :توزيع  MHzيوزع  432 MHzو  430 440 على    438 للطريان،  املتنقلة  ستثناء  واملتنقلة،  الثابتة  اخلدمتني  على 

     (WRC-12)والسويد وتشاد. الدامنارك والنرويج  أساس أويل يف 

MHzو  MHz 432-430يوزع نطاقا الرتدد    :توزيع إضايف 275.5 ستثناء املتنقلة للطريان،    440-438 أيضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، 
     (WRC-19)واجلبل األسود وصربيا.مقدونيا الشمالية  كرواتيا وإستونيا وفنلندا وليبيا و  على أساس أويل يف

إضايف 276.5 الرتدد    :توزيع  نطاق  MHzيوزع  الرتدد    440-430 ونطاقا  أويل،  أساس  على  الثابتة  للخدمة  MHzأيضاً  435-430 
MHzو ستثناء املتنقلة للطريان، على أساس أويل يف  440-438 كوادور، للخدمة املتنقلة،  البلدان التالية: أفغانستان واجلزائر   أيضاً، فيما عدا ما يتعلق 

وبروين دار السالم وبوركينا فاصو وجيبويت ومصر واإلمارات العربية املتحدة وإكوادور وإريرت وإثيوبيا    شواململكة العربية السعودية والبحرين وبنغالدي
ن وغينيا واهلند وإندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمية والعراق وإسرائيل وإيطاليا واألردن وكينيا والكويت وليبيا وماليز و  النيجر ونيجري وُعمان واليو

كستان يالند وتوغ  و و وتركيا  والفلبني وقطر واجلمهورية العربية السورية ومجهورية كور الدميقراطية الشعبية وسنغافورة والصومال والسودان وسويسرا و
       (WRC-15)واليمن.
MHzنطاق الرتدد  يوزع    : توزيع إضايف 277.5 وأذربيجان   ة: أنغوال وأرمينيا يلالبلدان التا أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أويل يف   440-430

هورية الكونغو  وبيالروس والكامريون ومجهورية الكونغو وجيبويت واالحتاد الروسي وجورجيا وهنغار وإسرائيل وكازاخستان ومايل وأوزبكستان وبولندا ومج
    (WRC-19)يا.ناالدميقراطية وقريغيزستان وسلوفاكيا ورومانيا ورواندا وطاجيكستان وتشاد وتركمانستان وأوكر 

MHzنطاق الرتدد   إن التوزيع خلدمة اهلواة يف  :فئة خدمة خمتلفة  278.5 والربازيل البلدان التالية: األرجنتني   هو على أساس أويل يف   440-430
راغواي وأوروغواي  يا وهندوراس وبنماوكولومبيا وكوستاريكا وكو وغُ  (WRC-19)).33.5وفنزويال (انظر الرقم    و

MHzو   MHz 435-430  ا الرتدد املكسيك نطاق  يوزع يف  :توزيع إضايف  279.5 ستثناء املتنقلة للطريان،  أيضاً للخدمة املتنقلة   440-438 على ، 
نوي  أساس أويل       (WRC-19). 21.9  ، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم وللخدمة الثابتة على أساس 
279A.5  خدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) لنطاق الرتدد مة يف االستشعار املستخد  يكون استعمال أجهزة MHz وفقاً    438-432
ITU-Rللتوصية   RS.1260-2 إلضافة إىل ذلك، ال تداخالً    MHz 438-432نطاق الرتدد   (النشيطة) يف  تسبب خدمة استكشاف األرض الساتلية  . و

خلدمة املالحة الراديوية للطريان   ي حال من األحوال من التزام خدمة استكشاف األرض الساتلية   احلاشية هذه  وال تنقص أحكام  الصني. يفضاراً 
نوية وفقاً للرقمني لعمل كخدمة        (WRC-19).30.5و 29.5 (النشيطة) 

MHz(الرتدد املركزي    MHz 434,79-433,05نطاق الرتدد  مل  يستع  280.5 أملانيا  يف  (ISM) علمية والطبية ) للتطبيقات الصناعية وال433,92
ية واجلبل األسود والربتغال وصربيا وسلوفينيا وسويسرا. وعلى خدمات االتصاالت الراديو ومقدونيا الشمالية  والبوسنة واهلرسك وكرواتيا وليختنشتاين   والنمسا 

ة والعلمية والطبية ها هذه التطبيقات. وختضع التجهيزات الصناعيهذا أن تقبل التداخالت الضارة اليت قد تسبب نطاق الرتدد   هذه البلدان واملشغلة يف يف 
 (WRC-19). 13.15هذا ألحكام الرقم  نطاق الرتدد   املشغلة يف
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املقاطعات   فضاء) على أساس أويل يف -أيضاً خلدمة العمليات الفضائية (أرض MHz 434,25-433,75يوزع النطاق   :توزيع إضايف 281.5
نوي يف ويف 2اإلقليم   راء البحار يفما و  الفرنسية يف  الربازيل.  فرنسا ويف اهلند. ويوزع هذا النطاق لنفس اخلدمة على أساس 

يف 282.5 الساتلية  اهلواة  خدمة  تشغيل  التالي جيوز  MHz ة: النطاقات  MHzو  438-435 1 270-1 MHzو  260 2 450-2 400  
MHzو 3 410-3 MHzفقط) و  3و  2(يف اإلقليمني    400 5 670-5 خلدمات األخرى املشغلة وفقاً للجدول  شريطة أال تتسبب يف   650 تداخل ضار 

ذا االستخدام أن تسعى حىت تزيل فوراً أي43.5(انظر الرقم   خدمة اهلواة الساتلية،  تداخل ضار تسببه إرساالت حمطة يف  ). وعلى اإلدارات اليت تصرح 
MHzللنطاقني  مة اهلواة الساتلية  . ويقتصر استخدام خد11.25وفقاً ألحكام الرقم   1 270-1 MHz 5و  260 670-5  فضاء. -على االجتاه أرض  650

ستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، على أساس أويل  أيضاً على اخلدمتني الثابتة وامل  MHz 440-438يوزع النطاق    :توزيع إضايف 283.5 تنقلة، 
 النمسا.  يف

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 284.5 نوي يف 450-440  كندا.  أيضاً خلدمة اهلواة على أساس 

خمتلفة 285.5 خدمة  النطاق    :فئة  توزيع  يف   MHz 450-440إن  للموقع  الراديوي  التحديد  أ خلدمة  أساس  على  هو  (انظر  كندا  ويل 
 ).33.5 الرقم 

فضاء)،  -اء) وخلدمة األحباث الفضائية (أرضفض- خلدمة العمليات الفضائية (أرض  MHz 450,25-449,75جيوز استخدام النطاق   286.5
 .21.9شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم 

286A.5   إن استعمال اخلدمة املتنقلة الساتلية للنطاقنيMHz MHzو   456-454  11A.9 .(WRC-97) خيضع للتنسيق مبوجب الرقم   460-459

286AA.5  دد  إن نطاق الرتMHz القرار   انظر  -  (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية غب يفاإلدارات اليت تر   حمدد لكي تستعمله  470-450
224 (Rev.WRC-19)النطاق وال حيدد أولوية  حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع عليها هذا . وال

      (WRC-19)لوائح الراديو. يف

286B.5 ة الساتلية للنطاق  ت اخلدمة املتنقل إن استعمال حمطاMHz MHzوالنطاقني    286D.5 الرقم  البلدان املدرجة يف 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)طالبة حبماية من هذه احملطات.لة املشغلة وفقاً جلدول توزيع نطاقات الرتدد وأال يؤدي إىل ماخلدمتني الثابتة واملتنق ضارة مبحطات 

286C.5   إن استعمال حمطات اخلدمة املتنقلة الساتلية للنطاقMHz 455-454  286 الرقم  البلدان املدرجة يف يفD.5    والنطاقنيMHz 456-455  
يعرقل تطور أعمال  جيب أال  286E.5الرقم   البلدان املدرجة يف يف  MHz 460-459و  MHz 456-454قني  والنطا  2اإلقليم   يف  MHz 460-459و

ً وفقاً جلدول توزيع نطاقات الرتدد.  ما عندما يكون تشغيلهما جار      (WRC-97)اخلدمتني الثابتة واملتنقلة وال استعماال

286D.5 إضايف النطاق    :توزيع  (أرضللخدمة  أيضاً    MHz 455-454يوزع  الساتلية  يف- املتنقلة  أويل  أساس  على  ت   فضاء)  والوال كندا 
     (WRC-07)املتحدة وبنما.

286E.5 :يوزع النطاقان    توزيع إضايفMHz MHzو  456-454 للخدمة املتنقلة الساتلية (أرض  460-459 لى أساس أويل  فضاء) ع-أيضاً 
. يف      (WRC-07)الرأس األخضر ونيبال ونيجري

الرتدد   287.5 لنطاقي  البحرية  املتنقلة  اخلدمة  استعمال  MHzيقتصر  457,5875- MHzو   457,5125 حمطات    467,5875-467,5125 على 
ITU-R االتصال على املنت. وجيب أن تكون خصائص األجهزة وترتيب القنوات طبقاً للتوصية  M.1174-4 املياه   استعمال نطاقي الرتدد هذين يف  . وخيضع

(WRC-19)للوائح الوطنية لإلدارة املعنية.   اإلقليمية 

ت املتحدة والفلبني هي  لى املنت يف تكون الرتددات اليت يفضل أن تستخدمها حمطات االتصال ع  288.5 MHz املياه اإلقليمية للوال 457,525  
MHzو  MHzو   457,550 MHzو   457,575 لرتددات التالية:  وتُ   ، 457,600 MHzزاَوج هذه الرتددات،  MHzو   467,750 MHzو   467,775 467,800  
MHzو   ITU-R M.1174-4 .(WRC-19)التوصية   بقة للمواصفات الواردة يف على التوايل. وجيب أن تكون خصائص األجهزة املستخدمة مطا   467,825
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MHz 890-460 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
بتة 470-460

286AA.5 متنقلة 
أرض) -أرصاد جوية ساتلية (فضاء

290.5   289.5   288.5   287.5

694-470 
 إذاعية

 
 

296.5  294.5  291A.5  149.5
312.5  306.5  304.5  300.5

512-470 
 إذاعية

 بتة 
 متنقلة

295.5  293.5  292.5 

585-470 
 بتة 

   296A.5متنقلة
 إذاعية

298.5  291.5 608-512 
إذاعية

297.5 295.5 
610-585 

بتة 
296A.5  متنقلة 
 إذاعية

مالحة راديوية 
307.5  306.5  305.5  149.5

614-608 
فلك راديوي 

ستثناء   متنقلة ساتلية 
 الساتلية للطريان  املتنقلة
 فضاء) -(أرض

890-610 
بتة 

  313A.5  296A.5متنقلة
317A.5 

 إذاعية

698-614 
إذاعية

بتة 
متنقلة

309.5  308A.5  308.5  293.5
790-694 

 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
317A.5 312A.5 

 إذاعية
312.5  300.5

806-698 
   317A.5متنقلة
 إذاعية

بتة 
 

309.5  293.5 
862-790 

بتة 
 للطريان ستثناء املتنقلة  متنقلة 

317A.5  316B.5 
 إذاعية

319.5 312.5 

890-806 
 بتة 

 317A.5  متنقلة 
 862-890 إذاعية

بتة 
للطريان ستثناء املتنقلة  متنقلة 

317A.5
 322.5  إذاعية

323.5  319.5 318.5  317.5 
307.5  306.5  305.5  149.5

320.5

MHzو  MHz 470-460جيوز استخدام النطاقني   289.5 1 710-1 اتلية اليت هي غري  ة استكشاف األرض السأيضاً لتطبيقات خدم  690
حملطات العاملة وفقاً -االجتاه فضاء تطبيقات خدمة األرصاد اجلوية الساتلية، لإلرساالت يف للجدول.  أرض، شريطة أال تسبب تداخالً ضاراً 

MHzيوزع النطاق  فئة خدمة خمتلفة: 290.5 )، 33.5لرقم  ى أساس أويل (انظر اأرض) عل- اتلية (فضاءخلدمة األرصاد اجلوية الس   470-460
احلصو  يف شريطة  وتركمانستان،  وطاجيكستان  وقريغيزستان  ن  واليا الروسي  واالحتاد  والصني  وبيالروس  وأذربيجان  أفغانستان  على البلدان التالية:  ل 

 (WRC-12).21.9املوافقة مبوجب الرقم 
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أرض) وخلدمة العمليات الفضائية  - خلدمة األحباث الفضائية (فضاءني أيضاً الص يف  MHz 485-470يوزع النطاق    :توزيع إضايف 291.5
حملطات اإلذاعية   ، مع مراعاة عدم التسبب يف 21.9أرض) على أساس أويل، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم  - (فضاء أي تداخل ضار 

 املخطط هلا.  القائمة أو 

291A.5 يوزع نطاق الرتدد    :توزيع إضايفMHz نوي يف  494-470 أملانيا والنمسا والدامنارك   أيضاً خلدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس 
للقرار  وفقاً  ح  الر خصائص  رصد  رادارات  تشغيل  على  االستعمال  هذا  ويقتصر  وسويسرا.  وصربيا  التشيكية  واجلمهورية  وليختنشتاين   وإستونيا 

217 (WRC-97).(WRC-15)     

خد 292.5 خمتفئة  الرتدد    : لفةمة  نطاق  MHzيوزَّع  يف  512-470 أويل  أساس  وفن على  وأوروغواي  (انظر  األرجنتني  املتنقلة  للخدمة  زويال 
      (WRC-15).21.9 )، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم 33.5 الرقم 

خمتلفة 293.5 خدمة  الرتدد   :فئة  نطاقا  MHz  يوزع  MHzو  512-470 الرقم الثابتة  للخدمة    806-614 (انظر  أويل  أساس  )،  33.5 على 
الرقم  يف مبوجب  املوافقة  على  احلصول  شريطة  وبنما،  وجامايكا  وغيا  املتحدة  ت  والوال وكو  وشيلي  التالية: كندا  نطاقا  21.9 البلدان  ويوزع   .

MHz الرتدد MHzو  512-470 دوس وكندا وشيلي وكو   يف  33.5) على أساس أويل (انظر الرقم للخدمة املتنقلة    698-614 البلدان التالية: البهاما وبر
الرقم  مبوجب  املوافقة  على  احلصول  شريطة  وبنما،  واملكسيك  وجامايكا  وغيا  املتحدة  ت  الرتدد  21.9 والوال ويوزع نطاقا   .MHz على   512-470

       (WRC-15).21.9 حلصول على املوافقة مبوجب الرقم إكوادور، شريطة ااألرجنتني و  ) يف33.5 اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل (انظر الرقم

MHzيوزع نطاق الرتدد    :توزيع إضايف  294.5 نوي يف  582-470 للخدمة الثابتة على أساس  ة العربية السعودية البلدان التالية: اململك  أيضاً 
 (WRC-15)رية العربية السورية وتشاد واليمن. والكامريون وكوت ديفوار ومصر وإثيوبيا وإسرائيل ليبيا واجلمهو 

MHzحيدد نطاق الرتدد  295.5   (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية أو أجزاء منه لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف  608-470
ت املتحدة واملكسيك، انظر القرارالبهام يف دوس وكندا والوال 224 ا وبر (Rev.WRC-19)هذا التحديد دون أن يستعمل نطاقات الرتدد   حيول . وال

تنقلة  نظام االتصاالت امل لوائح الراديو. وعلى حمطات اخلدمة املتنقلة يف حيدد أولوية يف هذه أي تطبيق للخدمات املوزع هلا نطاقات الرتدد هذه، وال 
اورة وأال تداخل ضار   تتسبب يف وجيب أال  21.9 نطاق الرتدد هذا أن حتصل على موافقة مبوجب الرقم  الدولية العاملة يف خلدمة اإلذاعية للبلدان ا

حلماية منها. وينطبق الرقمان        43A.5.(WRC-19)و 43.5 تطالب 

MHzيوزع نطاق الرتدد   : إضايف  توزيع 296.5 نوي للخدمة املتنقلة الربية من أجل التطبيقات املساعدة لإلذاعة  694-470 أيضاً على أساس 
لغار وبوركينا سعودية والنمسا والبحرين وبلجيكا وبنـن والبوسنة واهلرسك وبوتسوا وب البلدان التالية: ألبانيا وأملانيا وأنغوال واململكة العربية ال  وإعداد الربامج يف 

و  وجيبويت  والدامنارك  وكرواتيا  ديفوار  وكوت  الكونغو  ومجهورية  والفاتيكان  والكامريون  وبوروندي  وإستونيا فاصو  وإسبانيا  املتحدة  العربية  واإلمارات  مصر 
واألردن وكينيا والكويت وليسوتو والتفيا ولبنان وليبيا   وفنلندا وفرنسا وغابون وجورجيا وغا وهنغار والعراق وأيرلندا وأيسلندا وإسرائيل وإيطاليا وإسواتيين  

ميبيا والنيجر ومايل و ومالوي  الشمالية  مقدونيا  و وليختنشتاين وليتوانيا ولكسمربغ   كو وموزامبيق و مالطة واملغرب وموريشيوس وموريتانيا ومولدوفا ومو
واململكة املتحدة ورواندا ورومانيا  قطر واجلمهورية العربية السورية وسلوفاكيا واجلمهورية التشيكية  ونيجري والنرويج وُعمان وأوغندا وهولندا وبولندا والربتغال و 

را وتنزانيا وتشاد وتوغو وتونس وتركيا وأوكرانيا وزامبيا وزمبابوي. وجيب على حمطات اخلدمة بيا والسودان وجنوب إفريقيا والسويد وسويسوسان مارينو وصر 
بلدان  الرتدد يف خمطط هلا تعمل وفقاً جلدول توزيع نطاقات   تداخل ضار حملطات قائمة أو هذه احلاشية أال تتسبب يف  البلدان املذكورة يف  املتنقلة الربية يف

 (WRC-19)     احلاشية. هذه غري البلدان املذكورة يف

296A.5  حيدد نطاق الرتدد  MHz MHz  لو وفانواتو، ونطاق الرتدد أو أجزاء منه يف ميكرونيز وجزر سليمان وتوفا   698-470 698-610  
ترغ  اليت  اإلدارات  الستعماالت  ونيوزيلندا،  وملديف  بنغالديش  يف  منه  أجزاء  الدولية أو  املتنقلة  االتصاالت  تنفيذ  يف  انظر  (IMT) ب   ،

224 القرار  (Rev.WRC-19)  . وال حيدد  النطاقان أي تطبيق للخدمات املوزع هلا    ين الرتدد هذ نطاقي  حيول هذا التحديد دون أن يستعمل   وال ،
بعد احلصول على املوافقة   دولية إال نظمة االتصاالت املتنقلة ال املتنقلة يف نطاق الرتدد أل وجيب أال ُيستعمل توزيع اخلدمة أولوية يف لوائح الراديو. 

الرقم   ا   21.9مبوجب  خلدمات  ضاراً  تداخًال  التوزيع  هذا  يسبب  أال  وأال وجيب  اورة  ا للبلدان  ويطبَّق   إلذاعية  منها.  حلماية  يطالب 
      43A.5 .(WRC-19)و  43.5 الرقمان 

إضايف  297.5 الرتديُ   :توزيع  نطاق  MHzد  وزع  يف   608-512 أويل  أساس  على  واملتنقلة  الثابتة  اخلدمتني  على  التالية: كندا   أيضاً  البلدان 
وغواتيماال وغُ  ت املتحدة  والسلفادور والوال . ويوزع نطاق الرتدد 21.9 يا وجامايكا، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقموكوستاريكا وكو 

MHz دوس واملكسيك، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم  أساس أويل يفاملتنقلة على  أيضاً على اخلدمة    608-512  ويُوزّع  .21.9  البهاما وبر
نوي (انظر الرقم  MHz 608-512 النطاق  املكسيك يف      (WRC-19).من لوائح الراديو) 32.5أيضاً للخدمة الثابتة على أساس 
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MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 298.5 نوي يف-خلدمة العمليات الفضائية (فضاء 550,25-549,75 اهلند.  أرض) على أساس 
 غري مستعمل.  299.5
MHzيوزع نطاق الرتدد    : توزيع إضايف 300.5 ستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، على أساس    790-582 أيضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، 

يف  السعودي نوي  العربية  السورية  اململكة  العربية  واجلمهورية  وقطر  وعمان  واألردن  وليبيا  وإسرائيل  املتحدة  العربية  واإلمارات  ومصر  والكامريون  ة 
      (WRC-15).والسودان

 تعمل. غري مس 301.5
302.5 (SUP - WRC-12)  
غري مستعمل.  303.5
MHzيوزع النطاق    :توزيع إضايف  304.5 يف   614-606 )، خلدمة الفلك  13.5إىل    10.5من    ة اإلفريقية (انظر األرقاماملنطقة اإلذاعي أيضاً 

 الراديوي على أساس أويل. 
MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 305.5  دمة الفلك الراديوي على أساس أويل. الصني خل أيضاً يف  614-606
MHzيوزع النطاق    : توزيع إضايف 306.5 ستثناء املنطقة1اإلقليم   أيضاً يف  614-608 )،  13.5 إىل  10.5ة (انظر األرقام من  اإلذاعية اإلفريقي  ، 

نوي.  3اإلقليم  ويف  خلدمة الفلك الراديوي على أساس 
MHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 307.5  اهلند خلدمة الفلك الراديوي على أساس أويل.  أيضاً يف  614-608
MHzيوزع نطاق الرتدد    :توزيع إضايف308.5 . وختضع حمطات  وغواتيماال  بليز وكولومبيا نقلة على أساس أويل يفخدمة املتأيضاً لل  698-614

     (WRC-19).21.9 الرقماخلدمة املتنقلة داخل نطاق الرتدد لشرط احلصول على املوافقة مبوجب 

308A.5  الرتدد نطاق  MHzحيدد  منه    698-614 أجزاء  أجل  أو  الدولية  من  املتنقلة  دالبها يف  (IMT)االتصاالت  وبر وكندا  ما  وبليز  وس 
ت املتحدة األمريكية   224 واملكسيك، انظر القراروغواتيماال  وكولومبيا والوال (Rev.WRC-19)دون أن يستعمل نطاقات حيول هذا التحديد   . وال

نظام االتصاالت  ت اخلدمة املتنقلة يفلوائح الراديو. وعلى حمطا  الرتدد هذه أي تطبيق للخدمات املوزع هلا نطاقات الرتدد هذه، وال حيدد أولوية يف
اورة ل ضار  تداخ تتسبب يف  وجيب أال  21.9 نطاق الرتدد أن حتصل على موافقة مبوجب الرقم املتنقلة الدولية العاملة يف  خلدمة اإلذاعية للبلدان ا

حلماية منها. وينطبق الرقمان وأال 43A.5.(WRC-19)و 43.5 تطالب 

MHzيوزع نطاق الرتدد    : خمتلفة فئة خدمة   309.5 شريطة احلصول  )، 33.5الرقم  السلفادور للخدمة الثابتة على أساس أويل (انظر  يف  806-614
      (WRC-15).21.9على املوافقة مبوجب الرقم 

310.5 (SUP - WRC-97)  
311.5 (SUP - WRC-07)  

311A.5  
إضايف  312.5 ال يُ   : توزيع  املالحة  خلدمة  أيضاً  أ وزع  أساس  على  للطريان  الرتدد  راديوية  نطاق  MHzويل  أرمينيا  يف  862-645 التالية:  البلدان 

الرتدد  ونطاقات  وأوكرانيا،  وتركمانستان  وطاجيكستان  وقريغيزستان  وأوزبكستان  وكازاخستان  وجورجيا  الروسي  واالحتاد  وبيالروس   وأذربيجان 
MHz MHzو   686-646 MHzو  753-726 MHzو   811-778 . يف   852-822  (WRC-19)بلغار

312A.5 لنطاق للطريان،  املتنقلة  ستثناء  املتنقلة،  اخلدمة  استعمال  MHzالرتدد   خيضع  أحكام    1 اإلقليم  يف  790-694 إىل 
760 القرار (Rev.WRC-19)224 . انظر أيضاً القرار (Rev.WRC-19).(WRC-19)     

313.5 (SUP - WRC-97) 
313A.5  دد حيدد نطاق الرتMHz كور   أجزاء منه يف أسرتاليا وبنغالديش وبروين دار السالم وكمبود والصني ومجهورية  أو  790-698

ن وكرييبايت ومجهورية الو  بوا غينيا اجلديدة   وفيجي واهلند وإندونيسيا واليا كستان و الدميقراطية الشعبية وماليز واحتاد ميامنار ونيوزيلندا و
يالند وتونغا وتوفالو وفانواتو وفي  وجزر سليمان  الشعبية الدميقراطية  ية كور ومجهور والفلبني   تنام الستعمال تلك اإلدارات  وساموا وسنغافورة و

يف  ترغب  الدولية  اليت  املتنقلة  االتصاالت  وال (IMT) تنفيذ  للخدمات  .  تطبيق  هذا أي  الرتدد  نطاق  أن يستعمل  دون  التحديد  هذا  حيول 
      (WRC-19)لوائح الراديو.  حيدد أولوية يف  طاق الرتدد هذا وال املوزع عليها ن 
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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 ستثناء املتنقلة للطريان يف   1اإلقليم   إن التوزيع يف MHz الرتدد نطاق  للخدمة املتنقلة  خيضع للحصول على املوافقة مبوجب    862-790

يف   21.9 الرقم  الراديوية للطريان  املالحة  خدمة  يف بشأن  املذكورة  يف312.5الرقم   البلدان  األطراف  البلدان  لنسبة إىل  و جنيف لعام   .   2006اتفاق 
(GE06)حمطات استعمال  خيضع  إلجرا ،  الناجح  للتطبيق  أيضاً  املتنقلة  وياخلدمة  االتفاق.  ذلك  224القراران   نطبقءات  (Rev.WRC-19) 

749و (Rev.WRC-19)االقتضاء. ، حسب(WRC-19)      

MHzيوزع نطاق الرتدد    : توزيع إضايف 317.5 للخدمة املتنقلة الساتلية على أساس أويل يف   890-806 ستثناء الربازيل    2 اإلقليم أيضاً  )
ت املتحدة واملكسيك)، شريطة         (WRC-15). إن هذه اخلدمة معدة لالستعمال داخل احلدود الوطنية.21.9ة مبوجب الرقم  احلصول على املوافق  والوال

317A.5   الرتدد نطاق  أجزاء  MHzحتدد  الرتدد    2اإلقليم   يف   960-698 MHzونطاق  الرتدد   1اإلقليم   يف   790-694 MHz ونطاق  960-790  
انظر القرارات   -  (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية  يل لكي تستعملها اإلدارات اليت ترغب يف تنقلة على أساس أو املوزعة للخدمة امل   3و  1اإلقليمني   يف 

224 (Rev.WRC-19)   760و (Rev.WRC-19)   749و (Rev.WRC-19) نطاقات الرتدد هذه  حيول هذا التحديد دون أن يستعمل   ، حيثما تنطبق. وال
 (WRC-19)لوائح الراديو.  حيدد أولوية يف  وال  ، هذه النطاقات ليها  ق للخدمات املوزع ع أي تطبي 

إضايف 318.5 النطاقان    :توزيع  MHzيوزع  MHzو  851-849 يف  896-894 املتنقلة   كندا  أيضاً  للخدمة  واملكسيك  املتحدة  ت  والوال
MHzل النطاق  رات. ويقتصر استعماللطريان على أساس أويل من أجل املراسالت العمومية مع الطائ على إرساالت حمطات خدمة الطريان    851-849

MHzبينما يقتصر 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

ستثناء اخلدمة املتنقلة الساتلية وأوكرانيا لل . وجيب أال يسبب استعمال هذه اخلدمة هلذين النطاقني تداخالت ضارة  (R)للطريان  خدمة املتنقلة الساتلية 
جلدول توزيع نطاقات الرت  خلدمات اليت يتم تشغيلها يف ستعمال ددات وأال يتطلب محاية جتاه هذه اخلدمات. كما خيضع هذا االبلدان أخرى وفقاً 
املعنية.  التفاقات خاصة بني اإلدارات

ستثناء اخلدمة املتنقلة    MHz 960-942و   MHz 890-806يوزع النطاقان    : توزيع إضايف  320.5 للخدمة املتنقلة الساتلية،  أيضاً 
ستعمال هذه اخلدمة على التشغيل  تصر ا. ويق21.9 ، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم 3إلقليم  ا ، على أساس أويل يف(R)للطريان    الساتلية 

مني محاية مناسبة للخدمات املشغلة وفق اجلدول، حبيث ال تسبب تداخالت   داخل احلدود الوطنية. وعند السعي إىل احلصول على املوافقة جيب 
ذه اخلدمات.   ضارة 

321.5 (SUP - WRC-07)  
MHzضمن النطاق    1اإلقليم   ال ُتشغَّل حمطات اخلدمة اإلذاعية يف  322.5 960 إال داخل املنطقة اإلذاعية اإلفريقية (انظر األرقام    862
وتنزا13.5إىل    10.5 من ونيجري وجنوب إفريقيا  ميبيا  وليسوتو وليبيا واملغرب ومالوي و ستثناء اجلزائر وبوروندي ومصر وإسبانيا  نيا وزميبابوي  )، 

     (WRC-12).21.9 جب الرقموزامبيا، وذلك شريطة احلصول على املوافقة مبو 
خلدمة املالحة الراديوية للطريان على أساس أويل  يُ   :توزيع إضايف 323.5 MHzنطاق الرتدد  وزع أيضاً  البلدان التالية: أرمينيا   يف  960-862

وأوكران وتركمانستان  وطاجيكستان  وقريغيزستان  وأوزبكستان  وكازاخستان  الروسي  واالحتاد  وبيالروس  الرتدديا،  وأذربيجان  MHz ونطاقا  880-862 
MHzو ،  يف 925-915 MHz ونطاقا الرتدد بلغار MHzو 880-862 حصول على موافقة اإلدارات  رومانيا. وخيضع هذا االستعمال لل يف 925-915

(WRC-19)النافع.  هاء عمرهاانت حىت 1997أكتوبر  27 ويقتصر على املنارات الراديوية املقامة على األرض واملشغلة يف 21.9 املعنية مبوجب الرقم 
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MHz 1 300-890 
 التوزيع على اخلدمات 

3اإلقليم 2اإلقليم 1اإلقليم 
942-890 

 بتة 
 ستثناء املتنقلة   متنقلة 

317A.5للطريان  
322.5  إذاعية

 حتديد راديوي للموقع 

902-890 
بتة 

 ستثناء املتنقلة   متنقلة 
317A.5للطريان  

ديوي للموقع د راحتدي
318.5  325.5 

942-890 
بتة 

317A.5  متنقلة 
إذاعية

 حتديد راديوي للموقع 

928-902 
بتة 
هواة

ستثناء املتنقلة    متنقلة 
 325A.5للطريان  

حتديد راديوي للموقع 
150.5  325.5  326.5 

942-928 
بتة 

 ستثناء املتنقلة   متنقلة 
317A.5للطريان  
ع يوي للموقحتديد راد

323.5325.5 327.5

960-942 
بتة 

 ستثناء املتنقلة   متنقلة 
 317A.5للطريان  

   322.5  إذاعية
323.5

960-942 
بتة 

317A.5  متنقلة 

960-942 
بتة 

 ستثناء املتنقلة   متنقلة 
317A.5للطريان  

   إذاعية
320.5 

327A.5 متنقلة للطريان 164-960 1 (R) 
 328.5 ديوية للطريان ة رامالح 
 328AA.5 

 328.5 مالحة راديوية للطريان 164 215-1 1
 فضاء) -أرض) (فضاء-(فضاء  راديوية ساتليةمالحة  

328B.5
 328A.5 

 (نشيطة) استكشاف األرض الساتلية215 240-1 1
حتديد راديوي للموقع  
 فضاء) -أرض) (فضاء-(فضاء  مالحة راديوية ساتلية 

328B.5  329.5  329A.5
 (نشيطة)  أحباث فضائية  
 330.5  331.5  332.5 

(نشيطة) ستكشاف األرض الساتليةا240 300-1 1
حتديد راديوي للموقع 
 فضاء) -أرض) (فضاء-(فضاء  مالحة راديوية ساتلية

328B.5  329.5  329A.5
 (نشيطة) أحباث فضائية  
هواة 
 282.5  330.5  331.5  332.5  335.5  335A.5
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 RR5-63الرتددات  -IIالفصـل

 غري مستعمل.  324.5
خدمة   325.5 النطاق    :خمتلفة فئة  MHzيوزع  يف  942-890 للموقع  الراديوي  التحديد  (انظر   خلدمة  أويل  أساس  على  املتحدة  ت  الوال

 .21.9)، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم 33.5 الرقم 
325A.5  خمتلفة خدمة  الرتدد  يُ   :فئة  نطاق  MHzوزع  و  يف   928-902 وكو  وكوستاريكا  والربازيل  الدومينيكية األرجنتني  والسلفادور   اجلمهورية 

راغواي وأوروغواي وفنزويال للخدمة املتنقلة الربية على   2 اإلقليم  ما وراء البحار يف املقاطعات الفرنسية يف وإكوادور ويف  ويُوزّع  أساس أويل.   وغواتيماال و
ستثناء املتنقلة للطريان، للخدمة    MHz 928-902  الرتدد   نطاق   سيك كامل  يف MHzوزع نطاق الرتدد  ويُ   أويل.على أساس    املتنقلة،  يف كولومبيا   905-902

 (WRC-19)للخدمة املتنقلة الربية على أساس أويل.
MHzيوزع النطاق    : فئة خدمة خمتلفة 326.5 ستثناء    905-903 شيلي، شريطة احلصول   أويل يف   املتنقلة للطريان، على أساسللخدمة املتنقلة 

 .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 طاق الرتدد  يقتصر استعمال نMHz 1 على األنظمة اليت تعمل وفقاً للمعايري الدولية املعرتف    (R)دمة املتنقلة للطريان لخل  164-960
417وفقاً للقرار  ا للطريان. ويكون هذا االستعمال (Rev.WRC-15).(WRC-15)       

MHz 1حيتجز استعمال خدمة املالحة الراديوية للطريان للنطاق   328.5 ير املساعدات اإللكرتونية  العامل أمجع لتشغيل وتطو  يف  215-960
     (WRC-2000)املنشآت املصاحبة املقامة على سطح األرض.  املوجودة يف  املالحة اجلوية، احملمولة منها على منت الطائرات أو  يف

328A.5 يف الساتلية  الراديوية  املالحة  خدمة  حمطات  MHzالنطاق   تعمل  1 215-1 ألحك  164 القرار  وفقاً  609ام  (Rev.WRC-07) 
يف  وال احملطات  من  حلماية  يف  تطالب  للطريان  الراديوية  املالحة  MHzالنطاق   خدمة  1 وال215-960 الرقم   .  أحكام  43A.5ينطبق  وتنطبق   .

      (WRC-07).18.21 الرقم 
328AA.5  يوزَّع نطاق الرتدد  MHz 1 092,3-1 للخدمة املتنقلة    087,7 يـُْقَصر  أساس أويل، توز   فضاء) على - (أرض   (R) الساتلية للطريان أيضاً  يعاً 

سلوب اإلذاعة  اليت تُبث من مرسالت الطائرات اليت تعمل وفقاً للمعايري    (ADS-B) استعماله على استقبال احملطة الفضائية إرساالت املراقبة األوتوماتية التابعة 
ا. وجيب أال  خدمة املالحة الراديوية   حلماية من احملطات العاملة يف  (R) ة الساتلية للطريان اخلدمة املتنقل  ب احملطات العاملة يف تطال  الدولية للطريان املعرتف 

425 للطريان. وينطبق القرار  (Rev.WRC-19) .(WRC-19)

328B.5   للنطاقات الساتلية  الراديوية  املالحة  خدمة  وشبكات  أنظمة  استعمال  MHzيكون  1 300-1 MHzو  164 1 610-1 559  
MHzو 5 030-5 أو  010 تنسيق  معلومات  استلم  قد  الراديوية  االتصاالت  مكتب  يكون  االقتضاء،   اليت  حبسب  عنها،  تبليغ كاملة  معلومات 

األرقام    2005 يناير  1 بعد  بتطبيق أحكام   ً يف13.9و   12A.9و   12.9مرهو أيضاً  وينطبق  القرار   .  الصدد  يف * WRC610)-(03هذا  غري أنه  حالة  ؛ 
املالحة  شبكات خدمة  الساتلية    وأنظمة  القرار-(فضاءالراديوية  ينطبق  610 فضاء)،  (WRC-03)   ًوطبقا الفضائية.  اإلرسال  حمطات  على  فقط 

يف ،  329A.5 للرقم  والشبكات  لألنظمة  ا  لنسبة  الراديوية  املالحة  (فضاء خدمة  يف - لساتلية  MHzالنطاقني   فضاء)  1 300-1 215  
MHzو  1 610-1 األرقام   ،  559 أحكام  يف   13.9و   12A.9و   12.9و   7.9تنطبق  األخرى  والشبكات  لألنظمة  لنسبة  خدمة   فقط 

     (WRC-07)فضاء).- املالحة الراديوية الساتلية (فضاء 
MHzلنطاق الرتدد  خيضع استعمال خدمة املالحة الراديوية الساتلية   329.5 1 300-1 تداخالت ضارة وعدم املطالبة   لشرط عدم التسبب يف   215

خدمة  من  الرقم    حلماية  مبوجب  ا  املرخص  الراديوية  الساتلية  331.5املالحة  الراديوية  املالحة  خدمة  استعمال  خيضع  ذلك،  عن  وفضالً  الرتد .    د لنطاق 
MHz 1 300-1 وقع.  لنسبة خلدمة التحديد الراديوي للم   43.5تداخالت ضارة خلدمة التحديد الراديوي للموقع. وال ينطبق الرقم   لشرط عدم التسبب يف   215

608  وينطبق القرار  (Rev.WRC-19) .(WRC-19) 
329A.5 النطاقني   عاملة يف فضاء) ال-إن استعمال أنظمة خدمة املالحة الراديوية الساتلية (فضاءMHz 1 300-1 MHzو  215 1 610-1 559  

على  أرض) أو -املالحة الراديوية الساتلية (فضاء  ليس الغرض منه توفري تطبيقات خدمات السالمة، وجيب أال يفرض قيوداً إضافية على أنظمة خدمة 
     (WRC-07)ت الرتدد.خدمات أخرى عاملة طبقاً جلدول توزيع نطاقا

النطاق    : إضايفتوزيع   330.5 MHzيوزع  1 300-1 يف  215 أويل  أساس  على  واملتنقلة  الثابتة  اخلدمتني  على  أنغوال   أيضاً  التالية:  البلدان 
يا  ا واهلند وإندونيسدية والبحرين وبنغالديش والكامريون والصني وجيبويت ومصر واإلمارات العربية املتحدة وإريرت وإثيوبيا وغيواململكة العربية السعو 

والفلبني وقطر واجلمهورية العربية الس كستان  و ن واألردن والكويت ونيبال وعمان  والومجهورية إيران اإلسالمية والعراق وإسرائيل واليا صومال ورية 
      (WRC-12)والسودان وجنوب السودان وتشاد وتوغو واليمن.

___________________
.WRC)-(19 2019 العاملي لالتصاالت الراديوية لعام املؤمتر  : متت مراجعة هذا القرار يفمالحظة من األمانة* 
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MHzنطاق الرتدد  يوزع    : توزيع إضايف  331.5 1 300-1 البلدان التالية: اجلزائر وأملانيا واململكة   أيضاً خلدمة املالحة الراديوية على أساس أويل يف   215
وس وبلجيكا وبنن والبوسنة واهلرسك والربازيل وبوركينا فاصو وبوروندي والكامريون والصني ومجهورية كور  العربية السعودية وأسرتاليا والنمسا والبحرين وبيالر 

ن وغينيا وغينيا االستوائية وهنغار و وكرواتيا والدامن    اهلند وإندونيسيا ارك ومصر واإلمارات العربية املتحدة وإستونيا واالحتاد الروسي وفنلندا وفرنسا وغا واليو
ومدغشقر  الشمالية  مقدونيا  و انيا ولكسمربغ  ومجهورية إيران اإلسالمية والعراق وأيرلندا وإسرائيل واألردن وكينيا والكويت وليسوتو والتفيا ولبنان وليختنشتاين وليتو 

كستان و ومايل وموريتانيا واجلبل األسود ونيجري والنرويج وعُ  مجهورية كور الشعبية  واجلمهورية العربية السورية و   هولندا وبولندا والربتغال وقطر مملكة  مان و
يالند وتوغو    الدميقراطية وسلوفاكيا واململكة املتحدة وصربيا وسلوفينيا والصومال  والسودان وجنوب السودان وسري النكا وجنوب إفريقيا والسويد وسويسرا و

MHzنطاق الرتدد  وتركيا وفنزويال وفيتنام. ويوزع   1 300-1 ت املتحدة خلدمة املالحة الراديوية، ويكون استعمال خدمة املالحة   يف   ضاً أي   240 كندا والوال
(WRC-19)ة الراديوية للطريان. الراديوية مقصوراً على خدمة املالح 

يف  332.5 والعاملة  فضائياً  احملمولة  النشطة  احملاسيس  على  يف جيب  الفضائية  واألحباث  الساتلية  األرض  استكشاف  النطاق   خدميت 
MHz 1 260-1 مات األخرى اليت تستفيد من أال تسبب تداخالت ضارة خلدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة املالحة الراديوية الساتلية واخلد  215

 (WRC-2000)تطورها. توزيع على أساس أويل وأال تطالب حبماية من هذه اخلدمات وأال تفرض أي قيود على تشغيل هذه اخلدمات أو

333.5 (SUP - WRC-97)  

إضايف 334.5 النطاق    : توزيع  MHzيوزع  1 370-1 يف  350 أساس   أيضاً  على  للطريان  الراديوية  املالحة  خلدمة  املتحدة  ت  والوال كندا 
     (WRC-03)أويل.

والعاملة يف  335.5 ت   حباث الفضائية يف خدميت استكشاف األرض الساتلية واأل جيب على احملاسيس النشطة احملمولة فضائياً  كندا والوال
MHzالنطاق   املتحدة يف 1 300-1 تفرض   بب تداخالت ضارة خبدمة املالحة الراديوية للطريان وأال تطالب حبماية من هذه اخلدمة، وأالأال تس  240

     (WRC-97)تطورها. أي قيود على تشغيل هذه اخلدمة أو

335A.5  ف احملمولة  النشطة  احملاسيس  على  يف جيب  والعاملة  ا  ضائيًا  استكشاف  الفضائية خدميت  واألحباث  الساتلية    ألرض 
MHz طاقالن يف 1 300-1 ، أال تسبب تداخالت ضارة خلدمة التحديد الراديوي للموقع ولغريها من اخلدمات اليت تستفيد من توزيع على أساس  260

حلماية من هذه اخلدمات، وأ     (WRC-2000)تطورها. ال تفرض قيوداً على تشغيل هذه اخلدمات أوأويل مبوجب هذه احلواشي، وأال تطالب 
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MHz 1 525-1 300 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
حتديد راديوي للموقع 300 350-1 1

337.5  مالحة راديوية للطريان  
) فضاء-أرض(  ساتلية راديوية  مالحة 
 149.5   337A.5

1 400-1 350 
بتة 

متنقلة 
حتديد راديوي للموقع 

1 400-1 350 
338A.5حتديد راديوي للموقع

339.5 338A.5   338.5 149.5339.5 334.5 149.5 
 (منفعلة) استكشاف األرض الساتلية400 427-1 1

فلك راديوي  
(منفعلة)  أحباث فضائية  
 341.5 340.5

فضاء) -(أرض عمليات فضائية427 429-1 1
بتة  
341C.5ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة   341B.5 341A.5
 338A.5  341.5 

1 452-1 429 
بتة 

 341A.5ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

1 452-1 429 
بتة 

343.5متنقلة  341C.5 341B.5

338A.5  342.5 341.5 341.5 338A.5 
1 492-1 452 

بتة 
346.5ستثناء املتنقلة للطريان متنقلة 
   إذاعية

 208B.5  إذاعية ساتلية 

1 492-1 452 
بتة 

346A.5متنقلة    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 
بتة 
 341A.5ستثناء املتنقلة للطريان  نقلة تم

1 518-1 492 
بتة 

341B.5   343.5متنقلة 

1 518-1 492 
بتة 

341C.5متنقلة 

342.5   341.5 344.5   341.5341.5

1 525-1 518 
بتة 

 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
   متنقلة ساتلية

 348A.5  348.5أرض)  - (فضاء
348B.5  351A.5 

1 525-1 518 
بتة 

343.5متنقلة 
   متنقلة ساتلية

 348A.5  348.5أرض)  - (فضاء
348B.5  351A.5 

1 525-1 518 
بتة 

متنقلة 
   متنقلة ساتلية

 348A.5  348.5أرض)  - (فضاء
348B.5  351A.5 

342.5 341.5 344.5 341.5 341.5
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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
ترسل إال على ترددات من هذه النطاقات   على الرادارات املقامة عند سطح األرض وعلى ما يصاحبها من مرسالت مستجيبات حممولة جواً واليت ال 

 النطاق نفسه.  ت تعمل يف فقط حني تشغلها رادارا

337A.5   وعلى احملطات التابعة خلدمة التحديد الراديوي للموقع العاملة خلدمة املالحة الراديوية الساتلية  جيب على احملطات األرضية التابعة 
MHzالنطاق  يف 1 350-1      (WRC-2000)تشغيلها وتطويرها. أال تسبب تداخالَ ضاراً خلدمة املالحة الراديوية للطريان، وأال تفرض قيوداً على  300

MHzالعمل ضمن النطاق   جيوز للمنشآت القائمة خلدمة املالحة الراديوية أن تستمر يف 338.5 1 400 1 البلدان التالية: قريغيزستان   يف  350
     (WRC-12)وسلوفاكيا وتركمانستان.

338A.5   750ينطبق القرار (Rev.WRC-19)   نطاقات الرتدد   يفMHz 1 400-1 MHzو   350 1 452-1 GHzو  427 23,55-22,55  
GHzو  GHzو   27,5-24,25 GHzو   31,3-30 GHzو   50,2-49,7 GHzو   50,9-50,4 GHzو   52,4-51,4 GHzو   52,6-52,4 86-81  
GHzو  94-92 .(WRC-19)      

النطاقات   339.5 MHzتوزع  1 400-1 MHzو  370 2 655-2 MHzو  640 4 990-4 GHzو  950 خدمة    15,35-15,20 على  أيضاً 
نوي. ضائية (املنفعلة) وخدمة استكاألحباث الف  شاف األرض الساتلية (املنفعلة) على أساس 

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  ستثناء اإلرساالت املقصودة يف ، 
10,68 -10,7 GHz،483.5الرقم  قصودة يف ستثناء اإلرساالت امل ، 
15,35 -15,4 GHz، 511.5الرقم  ستثناء اإلرساالت املقصودة يف ، 

23,6-24 GHz، 
31,3-31,5 GHz، 
31,5-31,8 GHz، 2يف اإلقليم، 

48,94 -49,04 GHz، احملمولة جواً من احملطات 
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)     

منفعلة يف  341.5  ً MHzالنطاقات   جتري بعض البلدان أحبا 1 727-1 GHzو  400 GHzو  120-101 مج   وذلك يف  220-197 إطار بر
 متعمدة من مصدر خارج األرض. للبحث عن إرساالت 

___________________
يفرض   ضائية (املنفعلة) أال خلدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) وخدمة األحباث الف  GHz 50,4-50,2النطاق   ينبغي للتوزيع يف 21.340.5

اورة. ضرورة هلا على استعماالت اخلدمات اليت هلا توزيعات على أساس أويل يف  أي قيود ال (WRC-97)النطاقات ا
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341A.5 اإلقليم الرتدد  1 يف  نطاقا  ُحيدد   ،MHz 1 452-1 MHzو  427 1 518-1 ترغب    492 اليت  اإلدارات  تستعملهما  تنفيذ   يفلكي 
للقرار   (IMT) االتصاالت املتنقلة الدولية  هذين أي تطبيق  حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاَقي الرتدد   . وال* Rev.WRC223)-(15 طبقاً 

للحصول على موافقة  لوائح الراديو. وخيضع استعمال حمطات االتصاالت املتنقلة الدولية   مينح أولوية يف  والللخدمات املوزع هلا نطاقا الرتدد هذان  
خلدمة املتنقلة للطريان املستعملة للقياس عن بُعد يف 21.9مبوجب الرقم         (WRC-15).342.5 الطريان وفقاً للرقم  فيما يتعلق 

341B.5  ُحيدد نطاق الرتددMHz 1 518-1  (IMT) ولية تنفيذ االتصاالت املتنقلة الد لكي تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف   2اإلقليم   يف  427
223*وفقاً للقرار   (Rev.WRC-15)ا النطاق وال مينح  . وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذ
 (WRC-15)لوائح الراديو.  أولوية يف

341C.5  الرتدد حيدد MHz  نطاقا  1 452-1 MHzو  427 1 518-1 اإلدارات لكي    492 يف   3اإلقليم   يف  تستعملهما  ترغب  تنفيذ   اليت 
223* وفقاً للقرار   (IMT) االتصاالت املتنقلة الدولية  (Rev.WRC-15) د هذين لتنفيذ االتصاالت كورة أعاله لنطاَقي الرتد. واستعمال اإلدارات املذ

MHzنطاقي الرتدد   املتنقلة الدولية يف 1 452-1 MHzو  429 1 518-1 من البلدان اليت تستعمل   21.9للحصول على املوافقة مبوجب الرقم    خيضع   492
حيدد أولوية   دد هذين أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق والحيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاَقي الرت  حمطات اخلدمة املتنقلة للطريان. وال

       (WRC-15)لوائح الراديو. يف

للخدمة املتنقلة للطريان نطاق الرتدد  يوز   :توزيع إضايف  342.5 MHzع أيضاً  1 535 1 وأذربيجان وبيالروس  يف   429 البلدان التالية: أرمينيا 
ية حصراً. وخيضع استعمال نطاق غيزستان وأوكرانيا على أساس أويل ألغراض القياس عن بُعد للطريان داخل احلدود الوطن واالحتاد الروسي وأوزبكستان وقري 

MHzالرتدد   1 492 1  (WRC-15)لالتفاق بني اإلدارات املعنية.  2007 أبريل  1 ، اعتباراً من 452

MHz 1إن استعمال اخلدمة املتنقلة للطريان النطاق   343.5 535-1 لنسبة إىل    2اإلقليم   من أجل القياس عن بُعد يف   435 ألولوية  يتمتع 
 االستعماالت األخرى للخدمة املتنقلة.

MHzيوزع النطاق    : وزيع بديل ت  344.5 1 525-1   ) 343.5على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل (انظر أيضًا الرقم    452
ت املتحدة.  يف   الوال

MHzل اخلدمة اإلذاعية الساتلية واخلدمة اإلذاعية للنطاق  ستعماإن ا 345.5 1 492-1 يقتصر على اإلذاعة السمعية الرقمية وخيضع    452
      (WRC-19).(Rev.WRC-19) 528كام القرار ألح

MHzُحيدد نطاق الرتدد  346.5 1 492-1 فاصو وبوروندي   وبوتسوا وبوركينا  اجلزائر وأنغوال واململكة العربية السعودية والبحرين وبنن  يف  452
وغابون وغامبيا وغا وغينيا وإسواتيين  الكونغو وكوت ديفوار وجيبويت ومصر واإلمارات العربية املتحدة  مجهورية  والكامريون ومجهورية إفريقيا الوسطى و 

ميبيا والنيجر ونيجري  والعراق واألردن وكينيا والكويت وليسوتو ولبنان وليبري ومدغشقر ومالوي ومايل واملغ رب وموريشيوس وموريتانيا وموزمبيق و
وقطر ومجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا والسنغال وسيشيل والسودان وجنوب السودان وجنوب إفريقيا وتنزانيا وتشاد    ** طنيوُعمان وأوغندا وفلس

223وفقاً للقرار    (IMT) لدولية تنفيذ االتصاالت املتنقلة ا  تستعمله اإلدارات اليت ترغب يف  وتوغو وتونس وزامبيا وزمبابوي، لكي  (Rev.WRC-19) .  حيول  وال
نطاق  لوائح الراديو. واستعمال   مينح أولوية يف هذا والنطاق الرتدد  هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا  

خلدمة املتنقلة للطريان املستعملة للقياس عن  فيما يتعلق    21.9رقم  ية خيضع للحصول على موافقة مبوجب الهذا لتنفيذ االتصاالت ملتنقلة الدولالرتدد  
761 . انظر أيضاً القرار342.5 بُعد للطريان وفقاً للرقم  (Rev.WRC-19) .(WRC-19)     

346A.5  نطاق الرتددحيدد MHz 1 492-1   (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية ترغب يفيت  ال  3اإلقليم   لكي تستعمله اإلدارات يف  452
223 للقراروفقاً  (Rev.WRC-19)   761والقرار (Rev.WRC-19)  واستعمال اإلدارات املذكورة أعاله لنطاق الرتدد هذا لتنفيذ االتصاالت املتنقلة .

للحصول على املوافقة مبوجب الرقم  للطريان. والطال حممن البلدان اليت تستعم  21.9 الدولية خيضع  حيول هذا التحديد دون أن  ت اخلدمة املتنقلة 
      (WRC-19)لوائح الراديو. حيدد أولوية يف يستعمل هذا النطاق أي تطبيق للخدمات املوزع هلا هذا النطاق وال

  
___________________

.WRC)-91( 9201 املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  : متت مراجعة هذا القرار يفمالحظة من األمانة* 
استعمال  ** إىل  الرتدد    ُيشار  نطاق  يف  املتنقلة  اخلدمة  لتوزيع  وفقاً    4921MHz-4521فلسطني  الدولية  املتنقلة  االتصاالت  أجل  من  احملدد 

 . 1995سبتمرب  28الفلسطيين املؤقت املؤرخ -) مع األخذ يف االعتبار االتفاق اإلسرائيلي2018، ديب(املراَجع يف  99 للقرار
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347.5 (SUP - WRC-07)  
347A.5 * 07)-WRC-(SUP  

MHzاق  للنط إن استعمال اخلدمة املتنقلة الساتلية   348.5 1 525-1 MHz النطاق  . ويف 11A.9خيضع للتنسيق مبوجب الرقم    518 1 525-1 518  ،
حلماية من حمطات اخلدمة الثابتة. وال      43A.5.(WRC-03) ينطبق الرقم جيب أال تطالب حمطات اخلدمة املتنقلة الساتلية 

348A.5  لتنسيق يف MHzالنطاق   إن قيمة العتبة اخلاصة  1 525-1 ت كثافة تدفق القدرة عند سطح األرض   518 واملعرب عنها بسو
بشأن   11A.9 ، وذلك تطبيقاً للرقم 5 التذييل يف  2-5 اجلدول  جلميع زوا الوصول بدالً مما ورد يف  kHz 4أي نطاق يبلغ   يف  1502dB(W/m(  هي 

ستعما- اخلدمة املتنقلة الساتلية (فضاء احملطات الفضائية يف  مستعملة   ل اخلدمة املتنقلة الربية ألجهزة راديوية متنقلة متخصصة أو أرض) فيما يتعلق 
ن. ويف   (PSTN) القرتان مع شبكات هاتفية عمومية تبديلية MHzالنطاق   مشغلة داخل أراضي اليا 1 525-1 ، جيب أال تطالب حمطات 518

حلماية من حمطات اخلدمة املتنقلة يفاخلدمة املتنق ن. وال ينطبق الرقمأراضي ا لة الساتلية       43A.5.(WRC-03) ليا
348B.5   النطاق MHz 1يف  525-1 املتنقلة  518 بُعد  عن  القياس  حمطات  من  حلماية  الساتلية  املتنقلة  اخلدمة  حمطات  تطالب  جيب أال   ،

يف القائمة  يف  للطريان  املتنقلة  الرقمني   اخلدمة  (انظر  املتحدة  ت  الوال ويف344.5و  343.5أراضي  يفالبل )  املذكورة  ينطبق  342.5الرقم   دان  وال   .
     43A.5.(WRC-03) الرقم 

348C.5 (SUP - WRC-07) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________

حفاظاً   208B.5تعديالً على هذا احلكم، ومن مث أعيد ترقيمه ليصبح  2007العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  أدخل املؤمتر :انةمالحظة من األم * 
 على التسلسل. 
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MHz 1 610-1 525 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
1 525 -1 530 

أرض) -(فضاء عمليات فضائية
بتة 

متنقلة ساتلية 
 208B.5  351A.5أرض)  - (فضاء

استكشاف األرض الساتلية 
ستثناء املتنقلة للطريان   349.5متنقلة 

1 525 -1 530 
أرض) -(فضاء عمليات فضائية

متنقلة ساتلية 
208B.5  351A.5أرض)  - (فضاء

استكشاف األرض الساتلية 
 بتة 

343.5متنقلة  

1 525 -1 530 
أرض) -(فضاء عمليات فضائية

بتة 
متنقلة ساتلية

208B.5  351A.5ض)  أر - ء(فضا
استكشاف األرض الساتلية 

349.5متنقلة  

341.5  342.5  350.5  351.5  
352A.5  354.5 341.5  351.5  354.5341.5  351.5  352A.5  354.5

1 530 -1 535 
فضائية عمليات 
أرض) - (فضاء

متنقلة ساتلية 
  208B.5  351A.5أرض)  - (فضاء

353A.5
 رض الساتلية استكشاف األ

بتة 
ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

1 530 -1 535 
أرض) -(فضاء عمليات فضائية
  208B.5  351A.5  353A.5أرض)  - (فضاءمتنقلة ساتلية

 استكشاف األرض الساتلية 
بتة 

343.5متنقلة  

341.5  342.5  351.5  354.5341.5  351.5  354.5

208B.5  351A.5)  أرض-فضاء(ساتلية   متنقلة 559 1- 535 1
341.5   351.5   353A.5   354.5   355.5   356.5   357.5  357A.5   359.5   362A.5

مالحة راديوية للطريان 559 610-1 1
 فضاء) -أرض) (فضاء-(فضاءمالحة راديوية ساتلية  

 328B.5 208B.5  329A.5 
 341.5 

خمتلف 349.5 خدمة  الرتدد  يوزع    : ةفئة  MHz 1نطاق  530-1 (انظر    525 أويل  أساس  على  للطريان،  املتنقلة  ستثناء  املتنقلة  للخدمة 
ستان البلدان التالية: اململكة العربية السعودية وأذربيجان والبحرين والكامريون ومصر ومجهورية إيران اإلسالمية والعراق وإسرائيل وكازاخ يف 33.5) الرقم 

     (WRC-19)العربية السورية وقريغيزستان وتركمانستان واليمن. اجلمهوريةواملغرب وقطر و الشمالية  مقدونيا و نان والكويت ولب

MHzنطاق الرتدد  يوزع    : توزيع إضايف350.5 1 530-1 : قريغيزستان  البلدين التاليني أيضاً للخدمة املتنقلة للطريان، على أساس أويل يف   525
      (WRC-19)وتركمانستان.

MHz  جيب 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  
بتة حمددة وتنتمي إىل أي من  ظروف استثنائية أن ترخص حملطة أرضية موجودة يف  لوصالت التغذية ألي خدمة. على أن أي إدارة تستطيع يف نقطة 

ن تقيم االتصال بواسطة اخلدمات املتنق حمطات فضائية تستعمل هذه النطاقات. لة الساتلية 
351A.5   القرارين للنطاقات **Rev.WRC) 225-(07و   *Rev.WRC) 212-(07انظر  الساتلية  املتنقلة  اخلدمة  ستعمال  يتعلق  فيما   ،

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 MHzو   668 2 010-1 980  
MHzو  2 200-2 MHzو   170 2 520-2 MHzو   483,5 2 690-2 670 .(WRC-07)    

  
___________________

 .WRC)-91( 9201ولعام  WRC)-(15 2015املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  : متت مراجعة هذا القرار يفمالحظة من األمانة* 
.WRC)-(12 2012املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  : متت مراجعة هذا القرار يفمالحظة من األمانة **
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352.5 (SUP - WRC-97)  

352A.5  يف الساتلية،  البحرية  املتنقلة  اخلدمة  حمطات  ستثناء  الساتلية،  املتنقلة  اخلدمة  حمطات  الرتدد  إن  MHz نطاق  1 530-1 525  ،
اجلزائر واململكة   وأال تطالب حبماية من هذه احملطات الواقعة يف  1998أبريل    1طات اخلدمة الثابتة املبلغ عنها قبل  ت ضارة حملتسبب تداخال أال جيب

كستان والفلب وغينيا واهلند وإسرائيل وإيطاليا واألردن العربية السعودية ومصر  واجلمهورية  ني وقطر والكويت ومايل واملغرب وموريتانيا ونيجري وُعمان و
      (WRC-19)العربية السورية وفيتنام واليمن.

353.5(SUP - WRC-97)  

353A.5   القسم إجراءات  تطبيق  املادة    IIعند  يف   9من  الساتلية  املتنقلة  اخلدمة  MHzالنطاقني   على  1 544-1 530  
MHzو 1 645,5-1 العاملي  إطار النظام التصاالت االستغاثة والطوارئ والسالمة يفالالزمة  ، جيب إعطاء األولوية لتلبية االحتياجات الطيفية  626,5

لنفاذ   اخلدمة املتنقلة البحرية . وجيب أن تتمتع اتصاالت االستغاثة والطوارئ والسالمة يف(GMDSS)البحر   لالستغاثة والسالمة يف  ألولوية و الساتلية 
لنسبة إىل مجيع االتصاالت األخرى للخدم تسبب تداخالت غري   لة الساتلية داخل شبكة ما. وجيب على األنظمة املتنقلة الساتلية أالة املتنقالفوري 

االتصاالت. وجيب مراعاة أولوية االتصاالت املتعلقة  هذه وأال تطالب حبماية من  GMDSSالنظام   مقبولة التصاالت االستغاثة والطوارئ والسالمة يف 
 WRC222*(.    2000)-(WRC)-(2000 خرى. (تنطبق أحكام القرار اتلية األاخلدمات املتنقلة الس لسالمة يف 

للنطاقني إن   354.5 الساتلية  املتنقلة  اخلدمات  MHz  استعمال  1 559-1 MHzو  525 1 660,5-1 مبوجب    626,5 للتنسيق  خيضع 
 .11A.9 الرقم 

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
نوي يف  سورية  البلدان التالية: البحرين وبنغالديش ومجهورية الكونغو وجيبويت ومصر وإريرت والعراق وإسرائيل والكويت وقطر واجلمهورية العربية ال أساس 

     (WRC-12)والصومال والسودان وجنوب السودان وتشاد وتوغو واليمن.

(فضاء 356.5 الساتلية  املتنقلة  اخلدمة  استعمال  للنطاق  -يقتصر  MHzأرض)  1 545-1 والسالمة    544 االستغاثة  اتصاالت  على 
 ). 31 املادة (انظر

MHzالنطاق   يسمح أيضاً يف 357.5 1 555-1 ما بني حمطات   إلرساالت املباشرة من حمطات األرض للطريان إىل حمطات طائرات، أو   545
للطريان   يف طائرات،   يف املتنقلة  أو (R)اخلدمة  لتمديد  اإلرساالت  تلك  تستخدم  عندما  إىل  ،  السواتل  من  احملطات  بني  القائمة  الوصالت  تكميل 

 الطائرات.

357A.5   القسم إجراءات  تطبيق  املادة    IIعند  يف  9من  الساتلية  املتنقلة  اخلدمة  الرتدد   على  MHzنطاقي  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 للطريان  ،646,5

اليت هلا أولوية من الفئات من   (R) . كما أن اتصاالت اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان44 املادة  املنصوص عليها يف 6إىل 1هلا أولوية من الفئات من 
لنسبة إىل مجيع االتصاالت األخرى    44 املادة  املنصوص عليها يف  6إىل  1 جيب أن متنح األولوية والنفاذ الفوري، وحق األسبقية إذا استدعى األمر، 

ة املتنقلة الساتلية  مأنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية أال تسبب تداخالت غري مقبولة التصاالت اخلد للخدمة املتنقلة الساتلية داخل شبكة ما. وجيب على
من  (R) للطريان الفئات  من  أولوية  هلا  يف   6 إىل   1 اليت  عليها  أولوية   44املادة   املنصوص  مراعاة  وجيب  االتصاالت.  هذه  من  حبماية  تطالب  وأال 

لسالمة يف   Rev.WRC222*.(    12)-(WRC)-(12 اخلدمات املتنقلة الساتلية األخرى. (تنطبق أحكام القرار االتصاالت املتعلقة 

358.5 (SUP - WRC-97) 

إضايف  359.5 الرتدد    : توزيع  نطاقات  MHzتوزع  1 559-1 MHzو   550 1 645,5-1 MHzو   610 1 660-1 للخدمة   646,5 أيضاً 
واالحتاد الروسي وجورجيا وغينيا البلدان التالية: أملانيا واململكة العربية السعودية وأرمينيا وأذربيجان وبيالروس والكامريون  الثابتة على أساس أويل يف 

وأوغ - وغينيا  وموريتانيا  وليتوانيا  والكويت  وكازاخستان  واألردن  وقريغيزستان  بيساو  السورية  العربية  واجلمهورية  وبولندا  كستان  و وأوزبكستان  ندا 
اإلدارات على أن تبذل مجيع اجلهود املمكنة عملياً  ومجهورية كور الدميقراطية الشعبية ورومانيا وطاجيكستان وتونس وتركمانستان وأوكرانيا. وحتث  

 (WRC-19)نطاقات الرتدد هذه.  من أجل جتنب تشغيل حمطات جديدة للخدمة الثابتة يف 

SUP)   362.5إىل  360.5 - WRC-97)  
  

___________________
.WRC)-(12 2012ولعام  WRC)-(07 2007املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  : متت مراجعة هذا القرار يفمالحظة من األمانة *
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362A.5   إن اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان(R)  ت املتحدة، ضمن النطاقني   يف MHzالوال 1 559-1 MHzو  555 1 660,5-1 656,5 ،
لنسبة إىل مجيع االتصاالت األخرى للخدمة املتنقلة الساتلي شبكة ما.   ة يف جيب أن متنح األولوية والنفاذ الفوري، وحق األسبقية إذا استدعى األمر، 

  6 إىل  1وية من الفئات من اليت هلا أول (R)للطريان  وجيب على األنظمة املتنقلة الساتلية أال تسبب تداخالت ضارة التصاالت اخلدمة املتنقلة الساتلية 
لسالمة يف   44وفقًا للمادة     اخلدمات املتنقلة الساتلية  وأال تطالب حبماية من هذه االتصاالت. وجيب مراعاة أولوية االتصاالت املتعلقة 

     (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 اخلدمات 
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 

يوي ساتلية استدالل راد
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
متنقلة ساتلية 

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

1 621,35-1 613,8
متنقلة ساتلية 

 351A.5فضاء)  -(أرض
مالحة راديوية للطريان 
أرض) -متنقلة ساتلية (فضاء

208B.5

1 621,35-1 613,8 
متنقلة ساتلية 

351A.5فضاء)  -(أرض
مالحة راديوية للطريان 

 راديوي ساتلية استدالل 
 اء) فض-(أرض

أرض) -متنقلة ساتلية (فضاء
208B.5

1 621,35-1 613,8 
متنقلة ساتلية 

351A.5فضاء)  -(أرض
مالحة راديوية للطريان 
 أرض) -متنقلة ساتلية (فضاء

208B.5
 استدالل راديوي ساتلية  

 فضاء) -(أرض
365.5  364.5  359.5  355.5  341.5
371.5  369.5  368.5  367.5  366.5

372.5 
 

367.5 366.5  365.5  364.5  341.5
372.5  370.5  368.5 

 
365.5  364.5  359.5  355.5  341.5
372.5  369.5  368.5  367.5  366.5

1 626,5-1 621,35 
 أرض) -(فضاءمتنقلة حبرية ساتلية 
373A.5  373.5

متنقلة ساتلية 
  351A.5فضاء) -(أرض
راديوية للطريان مالحة 

املتنقلة   ستثناء أرض) -متنقلة ساتلية (فضاء
أرض) -الساتلية البحرية (فضاء

1 626,5-1 621,35 
 أرض) -(فضاءمتنقلة حبرية ساتلية 
373A.5  373.5 

متنقلة ساتلية 
  351A.5فضاء)-(أرض

مالحة راديوية للطريان 
 استدالل راديوي ساتلية  

فضاء) -(أرض
املتنقلة   ستثناء أرض) -متنقلة ساتلية (فضاء

أرض) -بحرية (فضاءالساتلية ال

1 626,5-1 621,35 
 أرض) -(فضاءمتنقلة حبرية ساتلية 
373A.5  373.5 

متنقلة ساتلية 
  351A.5فضاء)-(أرض

مالحة راديوية للطريان 
املتنقلة   ستثناء  أرض)-متنقلة ساتلية (فضاء

 ض) أر -الساتلية البحرية (فضاء
 استدالل راديوي ساتلية  

فضاء) -(أرض
364.5  359.5  355.5  341.5  208B.5
369.5  368.5  367.5  366.5  365.5

372.5  371.5 
366.5  365.5  364.5  341.5  208B.5

372.5  370.5  368.5  367.5 

364.5  359.5  355.5  341.5  208B.5
369.5  368.5  367.5  366.5  365.5

372.5 
 351A.5)  فضاء-أرض( ساتلية  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  
الرقم   مبوجب  للتنسيق  تتجاوز كث11A.9خيضع  أال  وجيب  امل.  املشعة  القدرة  تعمل افة  أرضية  متنقلة  حمطة  أي  تنتجها  اليت  القصوى  املتناحية  كافئة 

يف  أي يف اخلدمتني  هاتني  القيمة   من  النطاق،  dB(W/4 kHz)هذا  الرقم   يف  –15 ألحكام  وفقاً  تعمل  أنظمة  تستعمله  الذي  النطاق   366.5جزء 
تعمل فيه هذه األنظمة فيجب أال يتجاوز  جزء النطاق الذي ال ري ذلك. أما يف دارات املتأثرة على غ)، إال إذا اتفقت اإل10.4ينطبق عليها الرقم   (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  366.5ت اليت تعمل وفقاً ألحكام الرقم  يوية للطريان واحملطات خدمة املالحة الرادجتاه حمطا

طات املشغلة وفقاً ويتوجب على اإلدارات املسؤولة عن التنسيق بشأن الشبكات املتنقلة الساتلية أن تبذل كل اجلهود املمكنة عملياً كي تؤمن محاية احمل
.366.5 حكام الرقمأل

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 ملنشآت ة واحملمولة جواً، وا املالحة اجلوي العامل أمجع الستخدام وتطوير املساعدات اإللكرتونية يف يف   610
 . 21.9على منت السواتل. ويكون هذا االستعمال خاضعاً للحصول على املوافقة مبوجب الرقم   مباشرة واملقامة على سطح األرض أو املصاحبة هلا  

إضايف  367.5 الرتدد    :توزيع  نطاق  أيضاً  MHzيوزع  1 626,5-1 للطريان  610 الساتلية  املتنقلة  شريطة    على  (R) للخدمة  أويل،  أساس 
     (WRC-12).21.9 وجب الرقم صول على املوافقة مباحل

MHzنطاق الرتدد   يف  10.4ال تنطبق أحكام الرقم   368.5 1 626,5-1 املتنقلة  اخلدمة  االستدالل الراديوي الساتلية و   ةبشأن خدم،  610
MHzيف نطاق الرتدد    10.4ومع ذلك، تنطبق أحكام الرقم    ،الساتلية 1 626,5-1 عند تشغيلها    املالحة الراديوية الساتلية للطرياندمة  فيما يتعلق خب  610

خلدمة املتنقلة الساتلية للطريان  366.5وفقاً للرقم   MHzالرتدد  نطاق   ويف  367.5عند تشغيلها وفقاً للرقم    (R)، و 1 626,5-1 فيما يتعلق   621,35
      (WRC-19)ي لالستغاثة والسالمة يف البحر.ة الساتلية عند استعماهلا من أجل النظام العاملاملتنقلة البحري خلدمة

MHzيوزع النطاق    : فئة خدمة خمتلفة 369.5 1 626,5-1 فضاء) على أساس أويل (انظر  -خلدمة االستدالل الراديوي الساتلية (أرض  610
كستان  البلدان التالية: أنغوال وأسرتاليا والصني وإريرت وإثيوبيا واهلند ومجهورية إير  ) يف33.5الرقم   ان اإلسالمية وإسرائيل ولبنان وليبري ومدغشقر ومايل و

بوا غينيا اجلديدة و  بية السورية ومجهورية الكونغو الدميقراطية والسودان وجنوب السودان وتوغو وزامبيا، شريطة احلصول على املوافقة  اجلمهورية العر و
     (WRC-12)هذا احلكم. من البلدان غري الواردة يف 21.9مبوجب الرقم 

MHzالنطاق   إن التوزيع خلدمة االستدالل الراديوي الساتلية يف   : فئة خدمة خمتلفة 370.5 1 626,5-1 فضاء) هو على أساس  -(أرض  610
 فنزويال.  نوي يف 

إضايف:  371.5 النطاق    توزيع  MHzيوزع  1 626,5-1 أ-(أرض  610 على  الساتلية  الراديوي  االستدالل  خلدمة  أيضاً  نوي  فضاء)  ساس 
     (WRC-12).21.9، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم 1اإلقليم  يف

تداخل ضار حملطات خدمة علم الفلك  ات خدمة االستدالل الراديوي الساتلية واخلدمة املتنقلة الساتلية أال تتسبب يفجيب على حمط  372.5
MHzالرتدد  الراديوي اليت تستخدم نطاق   1 613,8-1 اليت   (epfd)وجيب أن متتثل كثافة تدفق القدرة املكافئة    ).13.29(وتنطبق أحكام الرقم    610,6

MHzطات الفضائية يف نطاق الرتدد  تنتجها مجيع احمل  1 613,8-1 لنسبة إىل األرض يف اخلدمة املتنقلة الساتلية (فضاء  610,6 - يف نظام غري مستقر 
MHzرض) يعمل يف نطاق الرتدد  أ  1 626,5-1 ستعمال   ITU-R RA.1513-2و   ITU-R RA.769-2، ملعايري احلماية الواردة يف التوصيتني  613,8

ITU-R ردة يف التوصيةاملنهجية الوا  M.1583-1    وملخطط إشعاع هوائي حمطة الفلك الراديوي املوصوف يف التوصيةITU-R RA.1631-0 .(WRC-19)

MHzالرتدد    نطاق  يف   البحرية  ة املتنقلةحمطات االستقبال األرضي  جيب أال تفرض 373.5 1 626,5-1 إضافية على احملطات    621,35 قيوداً 
على احملطات األرضية البحرية خلدمة االستدالل الراديوي الساتلية اليت تعمل وفقاً للوائح الراديو   العاملة يف اخلدمة املتنقلة الساتلية البحرية أواألرضية  

MHzيف نطاق الرتدد   1 621,35-1 للوائح ا610 الرتدد  نطاق  لراديو يف  ، أو على احملطات األرضية العاملة يف اخلدمة املتنقلة الساتلية البحرية وفقاً 
MHz 1 660,5-1 (WRC-19).، ما مل يُتفق على خالف ذلك بني اإلدارات املبلِّغة626,5

373A.5الرتدد    نطاق يف  البحرية  حمطات االستقبال األرضية املتنقلة  جيب أال تفرضMHz 1 626,5-1 طات  قيوداً على ختصيصات احمل  621,35
(أرضللخدمة  األرضية   الساتلية  و -املتنقلة  الساتليةفضاء)  الراديوي  االستدالل  يف -(أرض  خدمة  MHz  الرتدد  نطاق  فضاء)  1 626,5-1 621,35 ،

ا كامل معلومات ا يف      (WRC-19).2019أكتوبر  28لتنسيق قبل الشبكات اليت تلّقى مكتب االتصاالت الراديوية بشأ
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املتن 374.5 األرضية  احملطات  على  يفجيب  يف  قلة  العاملة  الساتلية  املتنقلة  MHzالنطاقني   اخلدمة  1 634,5-1 631,5  
MHzو 1 660-1      (WRC-97).359.5 الرقم البلدان املدرجة يف  تداخل ضار حملطات اخلدمة الثابتة العاملة يف أال تتسبب يف 656,5

النطاق   375.5 استعمال  MHzإن  1 646,5-1 ال يف  645,5 املتنقلة  (أرضاخلدمة  على  -ساتلية  يقتصر  السواتل  بني  وللوصالت  فضاء) 
 ).31اتصاالت االستغاثة والسالمة (انظر املادة 

يف 376.5 أيضاً  MHz 1النطاق   يسمح  656,5-1 الطائرات    646,5 حمطات  من  املباشرة  للطريان   يف إلرساالت  املتنقلة    (R)اخلدمة 
تكميل الوصالت القائمة بني احملطات من الطائرات   ات، عندما تكون تلك اإلرساالت لتمديد أوما بني حمطات الطائر  حمطات األرض للطريان أو  إىل

إىل السواتل. 
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MHz 1 710-1 660 
 التوزيع على اخلدمات 

 3قليم إلا 2اإلقليم  1اإلقليم 
351A.5فضاء)  -(أرض  متنقلة ساتلية660 660,5-1 1

فلك راديوي 
 376A.5  362A.5  354.5  351.5  341.5  149.5

فلك راديوي 660,5 668-1 1
(منفعلة)  أحباث فضائية 

بتة 
ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

379A.5  379.5  341.5  149.5

351A.5 379B.5  379C.5فضاء)  -(أرض  متنقلة ساتلية668 668,4-1 1
 فلك راديوي 

 (منفعلة)  أحباث فضائية  
بتة 

ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
 379A.5  379.5  341.5  149.5

 مساعدات أرصاد جوية 668,4 670-1 1
بتة 

ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
351A.5 379B.5  379C.5فضاء)  -(أرض  ليةة سات متنقل

 فلك راديوي 
379E.5  379D.5  341.5  149.5

مساعدات أرصاد جوية 670 675-1 1
بتة 

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
بتة 

أرض) -ء(فضا أرصاد جوية ساتلية 
ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

 341.5 
1 700-1 690 

مساعدات أرصاد جوية 
أرض) -أرصاد جوية ساتلية (فضاء

بتة 
ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

1 700-1 690 
مساعدات أرصاد جوية  
أرض) -(فضاء ساتلية  جوية  أرصاد  

382.5  341.5  289.5 381.5  341.5  289.5 
1 710-1 700 

بتة  
أرض) -(فضاء أرصاد جوية ساتلية  
ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة  

1 710-1 700 
بتة 

   أرصاد جوية ساتلية 
أرض) - (فضاء

ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
 341.5  289.5384.5 341.5  289.5
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376A.5  يف العاملة  املتنقلة  األرضية  احملطات  على  MHzالنطاق   جيب  1 660,5-1 علم    660 خدمة  حملطات  ضارة  تداخالت  تسبب  أال 
    (WRC-97)الراديوي. الفلك

377.5 (SUP - WRC-03)  
 غري مستعمل.  378.5
MHzيوزع النطاق    : توزيع إضايف 379.5 1 668,4-1 نوي، يفدمة مساعدات األرصاد ااً خلأيض  660,5 بنغالدش واهلند   جلوية على أساس 

كستان.   وإندونيسيا ونيجري و
379A.5 النطاق   حتث اإلدارات على منح احلماية املمكنة عملياً يفMHz 1 668,4-1 الفلك الراديوي،   لكل حبث جيري مستقبالً يف  660,5

ويف  اخلصوص  وجه  على  متنع،  ن  اجل  أقرب وذلك  من  اإلرساالت  ممكن،  يفوقت  األرض  إىل  يف  و  اجلوية  األرصاد  مساعدات  النطاق   خدمة 
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 يف الراديوي  الفلك  خدمة  محاية  MHz 1النطاق   بغية  670-1 ال668 عن   ،  الناجتة  الرتاكمية  القدرة  تدفق  قيم كثافة  تتجاوز 
 2dB(W/m(419–والقيمة    10MHz يف  W/m)2dB(181–هذا النطاق القيمة   شبكة للخدمة املتنقلة الساتلية العاملة يف املتنقلة األرضية يف  احملطات

kHzأي   يف يف  يف  20 مسجلة  راديوي  فلك  حمطة  من   أي  أكثر  خالل  للرتددات،  الدويل  األساسي  البالغة    2%السجل  التكامل  فرتات  من 
2      (WRC-03)نية. 000

379D.5 الق النطاق    على  (Rev.WRC-07) 744رار  ينطبق  MHz 1تقاسم  675-1 ا  668,4 واخلدمتني  الساتلية  املتنقلة  اخلدمة  لثابتة  بني 
     (WRC-07)ة.واملتنقل

379E.5   يف النطاقMHz 1 675-1 خدمة مساعدات األرصاد   اخلدمة املتنقلة الساتلية تداخالً ضاراً حملطات يف ، لن تسبب احملطات يف668,4
ن وأوزبكستان. ويف اجلوية يف MHzالنطاق   الصني ومجهورية إيران اإلسالمية واليا 1 675-1 يذ أنظمة جديدة تنف  رات على عدم، حتث اإلدا668,4

سرع  يف  أخرى  نطاقات  إىل  القائمة  اجلوية  األرصاد  مساعدات  خدمة  عمليات  نقل  على  وتشجع  اجلوية  األرصاد  مساعدات    خدمة 
     (WRC-03)ميكن. ما

380.5 (SUP - WRC-07)  
380A.5  النطاق   جيب أال تسبب حمطات اخلدمة املتنقلة الساتلية يفMHz 1 675-1 خدمة   اً للمحطات األرضية القائمة يفتداخالً ضار   670

هذا النطاق من   وأال تقيد تطويرها. وجيب أيضاً محاية أي ختصيص جديد هلذه احملطات األرضية يف  2004يناير    1األرصاد اجلوية الساتلية املبلغة قبل  
     (WRC-07)التداخل الضار الصادر عن حمطات اخلدمة املتنقلة الساتلية.

MHzيوزع النطاق    : إضايفتوزيع   381.5 1 700-1 ستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، على أساس    690 أيضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، 
كستان. أويل يف      (WRC-12)أفغانستان وكو واهلند ومجهورية إيران اإلسالمية و

MHzيوزع نطاق الرتدد    : فئة خدمة خمتلفة  382.5 1 700-1 ستثناء املتنقلة للطريان، على أساس  على    690 اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، 
البلدان التالية: اململكة العربية السعودية وأرمينيا وأذربيجان والبحرين وبيالروس ومجهورية الكونغو ومصر واإلمارات   ) يف 33.5أويل (انظر الرقم  

ا  واالحتاد  وإثيوبيا  وإريرت  املتحدة  وغيني العربية  ولبنان  لروسي  والكويت  وكازاخستان  واألردن  وإسرائيل  والعراق  وموريتانيا  الشمالية  مقدونيا  و ا 
وعُ  ومنغوليا  وأوكرانيا  ومولدوفا  وتركمانستان  وطاجيكستان  والصومال  وقريغيزستان  السورية  العربية  واجلمهورية  وقطر  وبولندا  وأوزبكستان  مان 

الرتدد   نطاق  ويوزع  MHzواليمن.  1 700-1 (انظر  يف   690 الثابتة  للخدمة  أويل  أساس  على  الشعبية  الدميقراطية  )  33.5 الرقم  مجهورية كور 
ستثناء املتنقلة للطريان.  وعلى  نوي للخدمة املتنقلة        (WRC-19)أساس 

 غري مستعمل.  383.5
MHzيوزع النطاق    : توزيع إضايف 384.5 1 710-1 اهلند وإندونيسيا   رض) على أساس أويل يفأ-ئية (فضاءأيضاً خلدمة األحباث الفضا  700

ن.     (WRC-97)واليا
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MHz 2 170-1 710 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
 بتة 710 930-1 1

 384A.5  388A.5  388B.5   متنقلة   
  386.5  385.5  341.5  149.5  388.5  387.5

1 930 -1 970 
ة بت

388B.5 متنقلة  388A.5 

1 930 -1 970 
بتة 

388B.5 متنقلة  388A.5
فضاء) -متنقلة ساتلية (أرض

1 970-1 930 
بتة 

388B.5 متنقلة  388A.5

388.5 388.5388.5 
بتة 970 980-1 1

388B.5 متنقلة    388A.5
  388.5

بتة 980 010-1 2
 متنقلة   
 351A.5 فضاء) -(أرض  متنقلة ساتلية   
  389F.5  389B.5  389A.5  388.5

2 025-2 010 
بتة 

388A.5  388B.5 متنقلة 

2 025-2 010 
بتة 

متنقلة  
فضاء) -(أرض  متنقلة ساتلية

2 025-2 010 
بتة 

388A.5  388B.5 متنقلة 

388.5 388.5  389C.5  389E.5  388.5

فضاء) -(فضاءفضاء) -(أرض عمليات فضائية025 110-2 2
فضاء) -فضاء) (فضاء- (أرض استكشاف األرض الساتلية  
بتة   
391.5  متنقلة   
فضاء) -فضاء) (فضاء -(أرض أحباث فضائية   
  392.5

 بتة 110 120-2 2
 388B.5  388A.5  متنقلة   
فضاء) -(فضاء سحيق) (أرض  أحباث فضائية   
  388.5

2 120 -2 160 
بتة 

388B.5  متنقلة  388A.5

2 120 -2 160 
بتة 

388B.5  متنقلة  388A.5
أرض) -متنقلة ساتلية (فضاء

2 120 -2 160 
بتة 

388B.5  388A.5  متنقلة 

388.5 388.5388.5

2 170-2 160 
بتة 

388A.5  388B.5  متنقلة 

2 170-2 160 
بتة 

متنقلة   
أرض) -(فضاء  متنقلة ساتلية

2 170-2 160 
بتة 
388A.5  388B.5  لة نقمت

388.5 388.5  389C.5  389E.5  388.5
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384A.5   الرتدد نطاقات  MHzإن  1 885-1 MHzو   710 2 400-2 MHzو   300 2 690-2 أو 500 لكي   ،  حمددة  منها،  أجزاء 
حيول دون   . وهذا التحديد ال * Rev.WRC) 223-(15طبقاً للقرار  (IMT)تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية  تستعملها اإلدارات اليت ترغب يف 

       (WRC-15)الراديو.  لوائح  أن َيْسَتعمل نطاقات الرتدد هذه أّي تطبيق للخدمات املوزع عليها هذه النطاقات، وال حيدد أولوية يف 

إضايف 385.5 النطاق    : توزيع  MHzيوزع  1 722,2-1 أجل  718,8 من  نوي  أساس  على  الراديوي  الفلك  خلدمة  اخلطوط    أيضاً  رصد 
     (WRC-2000)الطيفية.

الرتدد    :توزيع إضايف 386.5 نطاق  MHzيوزع  1 850-1 (أرض  750 الفضائية  العمليات  خلدمة  وخدم -أيضاً  الفضائية  فضاء)  األحباث  ة 
ستثناء املكسيك) على أساس أويل يف  2اإلقليم   فضاء) يف -(أرض ن، شريطة احلصول على املوافقة  كل من أسرتاليا وغوام واهلند وإندونيسيا واليا (

نظمة االنتثار الرتوبوسفريي. 21.9مبوجب الرقم         (WRC-15)، وخاصة فيما يتعلق 

MHzيوزع النطاق    : توزيع إضايف 387.5 1 790-1 بيالروس   البلدان التالية: أيضاً خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية على أساس أويل يف   770
     (WRC-12).21.9 قريغيزستان ورومانيا وطاجيكستان وتركمانستان، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقموجورجيا وكازاخستان و 

MHzإن نطاَقي الرتدد   388.5 2 025-1 MHzو   885 2 200-2 تنفيذ أنظمة   متاحان لتستعملهما على أساس عاملي اإلدارات اليت ترغب يف   110
وال يستبعد هذا االستعمال أن تستعمل نطاَقي الرتدد هذين خدمات أخرى موزع عليها نطاقا الرتدد هذان. وجيب وضع    . (IMT)االتصاالت املتنقلة الدولية  

212وفقاً ألحكام القرار    IMTاألنظمة  خدمة   نطاَقي الرتدد يف  (Rev.WRC-15) 223 أيضاً القرار  . (انظر (Rev.WRC-15) .((WRC-15) 

388A.5   عمل النطاقات  عالية االرتفاع أن تستجيوز حملطات املنصاتMHz 1 980-1 MHzو  885 2 025-2 MHzو  010 2 170-2 110  
النطاقني    3و  1اإلقليمني   يف تستعمل  MHzوأن  1 980-1 MHzو  885 2 160-2 يف 2 اإلقليم  يف  110 قاعدة  تعمل كمحطات  لكي  تقدمي   ، 

221، طبقاً للقرار  (IMT)االتصاالت املتنقلة الدولية   (Rev.WRC-07)  واستخدام تطبيقات االتصاالت .IMT    هلذه النطاقات وهي تستعمل حمطات
بعة للخدمات املوزعة عليها هذه النطاقات وال يعطي   املنصات عالية االرتفاع كمحطات قاعدة، ال يستبعد أن تستخدم هذه النطاقات أي حمطة 

    (WRC-12)لوائح الراديو.  أولوية يف

388B.5 بوركينا فاصو والكامريون وجزر القمر وكوت ديفوار والصني وكو وجيبويت ومصر  ة السعودية والبحرين وبنن و ململكة العربييف اجلزائر وا
غرب  ليبيا ومايل واملولبنان و واإلمارات العربية املتحدة وإريرت وإثيوبيا وغابون وغا واهلند ومجهورية إيران اإلسالمية وإسرائيل واألردن وكينيا والكويت  

وعُ   وموريتانيا وسنغافورة والسودان وجنوب السودان وتنزانيا وتشاد وتوغو مان وأوغندا  والنيجر  واجلمهورية العربية السورية والسنغال  كستان وقطر  و
نفس  أراضيها من تداخل يف الدولية يفوتونس واليمن وزامبيا وزمبابوي، بغية محاية اخلدمات الثابتة واملتنقلة مبا فيها احملطات املتنقلة لالتصاالت املتنقلة  

اورة يف تقدمي االتصاالت املتنقلة الدولية يف العاملة كمحطات قاعدة يف  (HAPS) اة، فإن حمطات املنصات عالية االرتفاعالقن النطاقات  البلدان ا
عند سطح األرض خارج حدود    127MHz)).2dB(W/(m–نفس القناة تبلغ   يف  (pfd)تتجاوز كثافة تدفق قدرة   ، لن388A.5 الرقم املذكورة يف
      (WRC-19)وقت التبليغ عن حمطة املنصات عالية االرتفاع.  يكن هناك موافقة صرحية من اإلدارة املتأثرة يف مل البلد ما

 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-(2000القرار وألحكام 

389B.5   لنطاق الرتدد  إن استعمال اخلدمة املتنقلة الساتليةMHz 1 990-1 أال يسبب تداخالت ضارة للخدمتني الثابتة واملتنقلة  جيب    980
ت املتحدة وهندوراس وجامايكا واملكسيك وإكوادور  الية: األرجنتني والربازيل وكندا وشيلي  البلدان الت وأال يعرقل تطور هاتني اخلدمتني، وذلك يف والوال

راغواي   غو وأوروغواي وفنزويال.و       (WRC-19)وبريو وسورينام وترينيداد وتو

389C.5   إن استعمال اخلدمة املتنقلة الساتلية للنطاقنيMHz 2 025-2 MHzو  010 2 170-2 خيضع للتنسيق مبوجب الرقم    2 ليم اإلق يف  160
11A.9  716-(2000وألحكام القرار (Rev.WRC* *.    07)-(WRC 

389D.5 (SUP - WRC-03) 
 

___________________
WRC)-91( 9201 ر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام املؤمت هذا القرار يف : متت مراجعةمالحظة من األمانة* 

 WRC)-(12 2012املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  : متت مراجعة هذا القرار يفمالحظة من األمانة**

- 112 -



 RR5-79الرتددات  -IIالفصـل

389E.5   إن استعمال اخلدمة املتنقلة الساتلية للنطاقنيMHz 2 025-2 MHzو  010 2 170-2 يسبب تداخالت   جيب أال  2اإلقليم   يف  160
 وأال يعرقل تطور هاتني اخلدمتني. 3و 1اإلقليمني  واملتنقلة يفضارة للخدمتني الثابتة  

389F.5   لنطاقي الرتدد إن استعمال اخلدمة املتنقلة الساتلية MHz 2 010-1 MHzو   980 2 200-2  كابو فرديكل من اجلزائر و  يف   170
يسبب تداخالت ضارة للخدمتني الثابتة واملتنقلة وأال يعرقل ومصر ومجهورية إيران اإلسالمية ومايل واجلمهورية العربية السورية وتونس، جيب أال  

حلماية من اخلدمتني الثابتة واملتنقلة. ، كما جيب أال تطالب اخلدمة امل 2005يناير    1  تطور هاتني اخلدمتني قبل        (WRC-19)تنقلة الساتلية 

390.5 (SUP - WRC-07)  

MHzنطاَقي الرتدد   للخدمة املتنقلة يفجيب على اإلدارات عند ختصيصها الرتددات   391.5 2 110-2 MHzو  025 2 290-2 تضع   أال  200
ملا تنص عليه التوصية   يف ITU-Rاخلدمة أنظمة متنقلة عالية الكثافة وفقاً  SA.1154-0  كما جيب على اإلدارات مراعاة هذه التوصية عندما تضع ،
       (WRC-15)اخلدمة أي منط آخر من أمناط األنظمة املتنقلة. يف

عملياً  392.5 املمكنة  التدابري  اختاذ كل  على  اإلدارات  فضاءحتث  اإلرساالت  تؤمن أن  أو-  كي  ساتلني  بني  السواتل  فضاء  من  غري   أكثر 
يف  األرض  إىل  لنسبة  يف املستقرة  الساتلية  األرض  واستكشاف  الفضائية  والعمليات  الفضائية  األحباث  MHzالنطاقني   خدمات  2 110-2 025 

MHzو 2 290-2 هذين  فضاء هلذه اخلدمات يف -وغريها من اإلرساالت فضاء   أرض-فضاء وفضاء-لن تفرض أي قيود على اإلرساالت أرض  200
لنسبة إىل األرض.   النطاقني بني السواتل املستقرة وغري املستقرة 

392A.5 (SUP - WRC-07) 
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MHz 2 520-2 170 
 ت التوزيع على اخلدما

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
بتة 200 2- 170 2

متنقلة 
351A.5أرض)  -(فضاء  متنقلة ساتلية 
 388.5  389A.5  389F.5  

 فضاء) -أرض) (فضاء-(فضاء عمليات فضائية290 2- 200 2
فضاء) -أرض) (فضاء- (فضاء استكشاف األرض الساتلية

بتة 
391.5  متنقلة 

فضاء) -أرض) (فضاء -(فضاء فضائية اث  أحب
392.5

بتة 300 2- 290 2
ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

أرض) -(فضاء سحيق) (فضاء  أحباث فضائية 
2 450-2 300 

بتة 
384A.5  متنقلة 
هواة

حتديد راديوي للموقع 

2 450-2 300 
بتة  
384A.5متنقلة   
 حتديد راديوي للموقع  
هواة 

150.5  282.5  395.5 150.5  282.5  393.5  394.5

2 483,5-2 450 
بتة 

متنقلة 
حتديد راديوي للموقع 

150.5   

2 483,5-2 450 
بتة  
متنقلة  
حتديد راديوي للموقع  
 150.5

2 483,5-2 500 
بتة 

 متنقلة 
أرض) -(فضاء  متنقلة ساتلية

351A.5
استدالل راديوي ساتلية 

398.5 أرض)- فضاء(
 398A.5حتديد راديوي للموقع 

2 483,5-2 500 
بتة 

متنقلة 
أرض) -(فضاء  متنقلة ساتلية

351A.5
حتديد راديوي للموقع 

استدالل راديوي ساتلية 
 398.5أرض)  - (فضاء

2 483,5-2 500 
بتة 

متنقلة 
أرض) -(فضاء  متنقلة ساتلية

351A.5
 حتديد راديوي للموقع 

وي ساتلية استدالل رادي
 398.5أرض)  - (فضاء

150.5  399.5  402.5  401.5 150.5  402.5150.5 401.5  402.5

2 520-2 500 
410.5بتة 
 ستثناء املتنقلة   متنقلة 

384A.5للطريان  

2 520-2 500 
410.5  بتة
 415.5أرض)  -(فضاء ساتلية بتة

384A.5ستثناء املتنقلة للطريان   متنقلة 

2 520-2 500 
410.5  بتة
415.5أرض)  -(فضاء ساتلية بتة

384A.5ستثناء 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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MHzيوزع نطاق الرتدد   : توزيع إضايف  393.5 2 360-2 ت ا  أيضاً يف  310 ى أساس أويل على  ملتحدة األمريكية واهلند عل كندا والوال
وخيضع    اخلدمة اإلذاعية الساتلية (الصوتية) واخلدمة اإلذاعية الصوتية التكميلية لألرض. ويقتصر هذا االستعمال على اإلذاعة السمعية الرقمية 

القرار  528 ألحكام  (Rev.WRC-19)  ستثناء لتقييدات "يقرر" من    3 الفقرة ،  يتعلق  فيما  اإل   ،  اخلدمة  على  الساتلية  املفروضة  ذاعية 
MHzالرتددات   يف  اإلذاعة وختضع    العليا.   25 لألرض    الصوتية   حمطات  وضعها  إلجراء  التكميلية  قبل  اورة  ا البلدان  مع  الثنائي  التنسيق 
      (WRC-19). اخلدمة  يف 

MHz 2يتمتع استعمال النطاق   394.5 390-2 أل  اخلدمة املتنقلة للطريان يف  300 لنسبة إىل االستعماالت  من أجل القياس عن بُعد  ولوية 
ت املتحدة، كما يتمتع استعمال النطاق   األخرى للخدمة املتنقلة يف MHzالوال 2 400-2 ياس  اخلدمة املتنقلة للطريان من أجل الق كندا يف  يف  360

لنسبة إىل االستعماالت األخرى للخدمة املتنقلة ألولوية   (WRC-07). عن بُعد 

MHz 2يتمتع استعمال النطاق   395.5 360-2 لنسبة إىل االستعماالت   يف  310 ألولوية  اخلدمة املتنقلة للطريان من أجل القياس عن بُعد 
     (WRC-03)فرنسا وتركيا. األخرى للخدمة املتنقلة يف

396.5 (SUP - WRC-19)  

397.5 (SUP - WRC-12)  

MHzالنطاق   تنطبق يف  ال   10.4الرقم   ردة يف إن األحكام الوا  398.5 2 500-2  على خدمة االستدالل الراديوي الساتلية.   483,5

398A.5 يففئة خمتلفة للخدمة وطاجكستان وأوكرانيا،   :  وقريغيزستان  واالحتاد الروسي وكازاخستان وأوزبكستان  أرمينيا وأذربيجان وبيالروس 
MHz يوزّع النطاق  2 500-2 هذه  حمطات التحديد الراديوي للموقع يفتتسبب   يل خلدمة التحديد الراديوي للموقع. وجيب أالساس أو على أ  483,5

يف الراديو  للوائح  طبقاً  العاملة  الساتلية  واملتنقلة  واملتنقلة  الثابتة  اخلدمات  حملطات  ضارة  بتداخالت  الرتدد البلدان  MHz نطاق  2 500-2 483,5 
حلماية منها.  وأال      (WRC-12)تطالب 

يف  399.5 إليها  املشار  احلاالت  حمطات 401.5الرقم   ستثناء  على  جيب  يف  ،  العاملة  الساتلية  الراديوي  االستدالل  نطاق   خدمة 
MHz الرتدد 2 500-2 ا بعدواليت استلم املكتب معلومات التبليغ  483,5 س  ، وتشمل منطقة خدمتها أرمينيا وأذربيجان وبيالرو 2012فرباير  17بشأ

أال تسبب تداخالت ضارة حملطات خدمة التحديد الراديوي للموقع ،  ي وكازاخستان وأوزبكستان وقريغيستان وطاجيكستان وأوكرانياواالحتاد الروس
حلماية من تلك احملطات 398A.5 هذه البلدان طبقاً للرقم  العاملة يف      (WRC-12).وأال تطاِلب 

400.5 (SUP - WRC-12)  

نطا401.5 الرت إن  MHzدد  ق  2 500-2 العاملي    483,5 املؤمتر  قبل  الساتلية  الراديوي  االستدالل  خلدمة  أويل  أساس  على  لفعل  موزع 
كستان   إسواتيين و أنغوال وأسرتاليا وبنغالديش والصني وإريرت   يف  2012لالتصاالت الراديوية لعام   وإثيوبيا واهلند ولبنان وليبري وليبيا ومدغشقر ومايل و

حلصول على املوافقة مبوجب الرق بوا غينيا  و  من   21.9 م اجلديدة واجلمهورية العربية السورية ومجهورية الكونغو الدميقراطية والسودان وتوغو وزامبيا، رهناً 
ا مكتب االتصا البلدان غري املدرجة يف ة معلومات التنسيق الت الراديويهذا احلكم. وحتتفظ أنظمة خدمة االستدالل الراديوي الساتلية اليت استلم بشأ

 (WRC-19).التنسيق حبالتها التنظيمية اليت كانت عليها وقت استالم معلومات طلب  2012 فرباير  18الكاملة قبل 

للنطاق   402.5 وخدمة االستدالل الراديوي الساتلية  MHzإن استعمال اخلدمة املتنقلة الساتلية  2 500-2   خيضع للتنسيق مبوجب   483,5
تداخالت ضارة خلدمة علم الفلك الراديوي بسبب اإلرساالت  . وحتث اإلدارات على اختاذ مجيع التدابري املمكنة عملياً لتجنب التسبب يف11A.9الرقم  
MHzالنطاق   يف 2 500-2 MHzوخصوصاً التداخالت النامجة عن إشعاعات التوافقية الثانية اليت قد تقع ضمن النطاق    483,5 5 000-4 املوزع    990
 العامل أمجع.  مة علم الفلك الراديوي يف خلد

MHz 2جيوز استخدام النطاق   403.5 535-2 ستثناء املتنقلة الساتلية للطريان، شريطة  - أيضاً للخدمة املتنقلة الساتلية (فضاء  520 أرض)، 
 11A.9.(WRC-07)وتنطبق أحكام الرقم  دود الوطنية. ، ويقتصر هذا االستخدام على التشغيل داخل احل21.9احلصول على املوافقة مبوجب الرقم 

استخدام النطاق    :توزيع إضايف 404.5 MHzميكن أيضاً  2 516,5-2 اهلند ومجهورية إيران اإلسالمية خلدمة االستدالل الراديوي   يف  500
.21.9يطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم أرض) على أن يقتصر هذا االستخدام على التشغيل داخل احلدود الوطنية، شر - الساتلية (فضاء
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405.5 (SUP - WRC-12)  

 غري مستعمل.  406.5

MHzالنطاق  ال جيوز يف  407.5 2 520-2 األرجنتني أن تتجاوز كثافة تدفق القدرة اليت تنتجها على سطح األرض حمطات فضائية   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)  

النطاق  جي  410.5 استعمال  MHzوز  2 690-2 يف  يف   500 الرتوبوسفريي  االنتثار  املوافقة 1 اإلقليم  أنظمة  على  احلصول  شريطة   ، 
لكامل خارج اإلقليم  21.9. وال ينطبق الرقم  21.9 مبوجب الرقم . وعلى اإلدارات أن تبذل كل جهد  1 على وصالت االنتثار الرتوبوسفريي الواقعة 

هذا النطاق. وعند التخطيط لوصالت ترحيل راديوي جديدة   ممكن من الناحية العملية لتجنب استحداث أنظمة انتثار تروبوسفريي جديدة يف 
و مدار السواتل املستقرة  يه هوائيات هذه الوصالت حن ب اختاذ مجيع التدابري املمكنة لتجنب توج هذا النطاق، جي  لالنتثار الرتوبوسفريي يف 

 (WRC-12)لألرض. لنسبة 

411.5 (SUP - WRC-07)  

MHzيوزع النطاق    :توزيع بديل 412.5 2 690-2 ستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، على أس  500 اس أويل  على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، 
     (WRC-12)البلدان التالية: قريغيزستان وتركمانستان يف

MHzالنطاقات الواقعة ما بني   الساتلية يف  اإلذاعية حتث اإلدارات، فيما يتعلق بتصميم أنظمة اخلدمة   413.5 2 MHzو   500 2 على    ،690
MHzالنطاق  اختاذ كل التدابري الالزمة حلماية خدمة علم الفلك الراديوي يف 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 الرقم  يف  520 مبوجب  واهلند  ن  ساتلية   يف  403.5 اليا شبكة 

 (pdf)وسوف تستخدم قيم كثافة تدفق القدرة . 11A.9 رهناً بتطبيق الرقم   غيل ضمن احلدود الوطنية أرض) على التش-ة الساتلية (فضاءللخدمة املتنقل
kmمنطقة مساحتها   جلميع الظروف وجلميع طرائق التشكيل يف  11A.9التالية كعتبة للتنسيق مبوجب الرقم   1 حول أراضي اإلدارة املبلغة عن   000

 دمة املتنقلة الساتلية: شبكة اخل

−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°

لدرجات. وينطب  حيث تكون    خارج هذه املنطقة. وعالوة على ذلك،   21 املادة  يف 21-4ق اجلدول زاوية الوصول للموجة الواردة فوق املستوي األفقي 
القرتان مع األحكام املنطبقة من املادتني  2004من لوائح الراديو (طبعة    5لتذييل    1من امللحق    5-2اجلدول   تنطبق عتبات التنسيق يف   11و  9)، 

لرقم   اال11A.9واملتصلة  مكتب  ا  بشأ تلقى  اليت  األنظمة  على  حب ،  تبليغ كاملة  معلومات  الراديوية  تكون  2007نوفمرب    14لول  تصاالت  واليت   ،
(WRC-07)ذلك التاريخ.  اخلدمة يف  يف

MHzساتلية للنطاق  يقتصر استعمال اخلدمة الثابتة ال  415.5 2 690-2 MHz، وللنطاقني  2اإلقليم   يف   500 2 535-2 MHz 2و  500 690-2 655  
، على أن يعار اهتمام خاص للخدمة اإلذاعية الساتلية  21.9 إلقليمية، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقمة الوطنية وا ، على األنظم3اإلقليم  يف
    (WRC-07).1اإلقليم  يف

415A.5  ن كذلك استعمال النطاق   جيوز يف   : توزيع إضايف MHzاهلند واليا 2 535-2  ، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب 515
يف21.9قم  الر  الستعماله  وذلك  (فضاء  ،  للطريان  الساتلية  املتنقلة  حدودمها -اخلدمة  داخل  التشغيل  على  االستعمال  هذا  يقتصر  أن  على  أرض)، 

(WRC-2000)الوطنية.
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MHz 2 700-2 520 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
2 655-2 520 

410.5بتة 
 تنقلة للطريان ناء املستث متنقلة 

384A.5
    إذاعية ساتلية 

413.5  416.5

2 655-2 520 
 410.5  بتة

 بتة ساتلية  
415.5أرض)  - (فضاء

 ستثناء املتنقلة للطريان    متنقلة 
384A.5

416.5  413.5إذاعية ساتلية  

2 535-2 520 
410.5  بتة

   بتة ساتلية
 415.5أرض)  - (فضاء

 نقلة للطريان   اء املتستثن متنقلة 
384A.5

416.5  413.5  إذاعية ساتلية 

403.5  415.5 414A.5

2 655-2 535 
410.5  بتة

384A.5ستثناء املتنقلة للطريان   متنقلة 
    إذاعية ساتلية 

413.5  416.5
339.5  412.5  418B.5  418C.5339.5  418B.5  418C.5   339.5  418.5  418A.5  418B.5   

418C.5   
2 670-2 655 

410.5  بتة
 ستثناء 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  بتة

 بتة ساتلية  
 فضاء) -(أرض
415.5أرض)  - (فضاء

 ستثناء 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  بتة

   بتة ساتلية
415.5فضاء) -(أرض

 ستثناء املتنقلة للطريان    متنقلة 
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.5149.5  420.5 
2 690-2 670 

 410.5بتة  
 ستثناء املتنقلة للطريان    متنقلة 

384A.5 
 استكشاف األرض الساتلية  

(منفعلة) 
فلك راديوي 

لة) أحباث فضائية (منفع

2 690-2 670 
410.5  بتة

 بتة ساتلية  
 فضاء) -(أرض
208B.5  415.5أرض)  - (فضاء

 ستثناء املتنقلة للطريان    متنقلة 
384A.5

 استكشاف األرض الساتلية  
(منفعلة) 
فلك راديوي 

أحباث فضائية (منفعلة) 

2 690-2 670 
410.5  بتة

   بتة ساتلية
415.5فضاء) -(أرض

 املتنقلة للطريان   ثناء ست 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) استكشاف األرض الساتلية 690 700-2 2
 فلك راديوي    
 (منفعلة)  أحباث 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
الرقم   مبوجب  املوافقة  على  الرقم21.9احلصول  أحكام  تطبيق  اإلدارات  على  وجيب  يف يف  19.9 .  النطاق  و  هذا  الثنائية  ا  مفاوضا املتعددة إطار 

     (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)  

MHzيوزع نطاق الرتدد    :توزيع إضايف 418.5 2 655-2 ة التكميلية لألرض  أيضاً للخدمة اإلذاعية (الصوتية) الساتلية وللخدمة اإلذاعي   535
528 تعمال على اإلذاعة السمعية الرقمية وخيضع ألحكام القرار على أساس أويل يف اهلند. ويقتصر هذا االس (Rev.WRC-19)تنطبق أحكام . وال

لن  األنظمة الساتلية   استعمالعلى هذا التوزيع اإلضايف. وخيضع    21 املادة من  21-4 واجلدول  416.5 الرقم  خلدمة ا سبة إىل األرض يف غري املستقرة 
539 اإلذاعية الساتلية (الصوتية) ألحكام القرار (Rev.WRC-19)  لنسبة إىل األرض للخدمة اإلذاعية الساتلية   األنظمة الساتلية . وتقتصر املستقرة 

األنظمة املعدة للتغطية الوطنية.  على  2005 يونيو 1قد استلمت بعد    4 التذييل علومات الكاملة بشأن تنسيقها املقصودة يف (الصوتية) اليت تكون امل
بعة للخدمة اإلذاعية الساتلية  وال لنسبة إىل األرض  (الصوتية)    تتجاوز كثافة تدفق القدرة الناجتة عند سطح األرض عن إرساالت حمطة فضائية مستقرة 
MHzنطاق الرتدد   مل يفتع 2 655-2 ، احلدود 2005يونيو    1استلمت بعد   قد   4التذييل   قصودة يفوتكون املعلومات الكاملة بشأن تنسيقها امل  630

لنسبة جلميع الظروف وجلميع طرائق التشكيل:   التالية، 

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

لدرجات. وجيوز جتاوز هذه احلدود يف   حيث تكون  أراضي أي بلد تكون إدارته قد وافقت على ذلك.   زاوية الوصول للموجة الواردة فوق املستوي األفقي 
مساحة   يف   11.9 وجب الرقم لتنسيق مب كعتبة ل   MHz)·2dB(W/(m(122– وكنوع من االستثناء من احلدود اآلنفة الذكر، تستعمل قيمة كثافة تدفق القدرة البالغة 

km 1 حول أراضي اإلدارة املبلغة عن نظام اخلدمة اإلذاعية الساتلية (الصوتية).   500

ال   ذلك،  إىل  إلضافة  يف  و مذكورة  إلدارة  يف  يكون  مرتاكبان  ختصيصان  احلكم  احلكم   هذا  هذا  مبوجب  واحد  الوقت،  نفس 
الرقم   مبوجب  األن   416.5واآلخر  أجل  تكو من  اليت  املعل ظمة  يف ن  املقصودة  تنسيقها  بشأن  الكاملة  استلمت   قد   4 التذييل  ومات 

      (WRC-19). 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
التاب  األرض  لنسبة إىل  الساتلية واليت تكون املعلومات  املستقرة  اإلذاعية (الصوتية)  للخدمة  املقصودة   الكاملة بشأن تنسيقها أو عة  عنها  التبليغ 

لنسبة إىل األرض اليت تعترب  حيال شبكات السواتل    12A.9، خاضعاً لتطبيق أحكام الرقم  2000يونيو    2قد استلمت بعد    4التذييل   يف  املستقرة 
.  2.22ينطبق الرقم   هذه احلالة، ال  ، ويف 2000يونيو   2التبليغ عنها قد استلمت بعد   بشأن تنسيقها أو   4التذييل   قصودة يف املعلومات الكاملة امل 

لنسبة إىل األرض اليت تعت   2.22ويستمر انطباق أحكام الرقم   بشأن   4التذييل   رب املعلومات الكاملة املقصودة يف على شبكات السواتل املستقرة 
      (WRC-03). 2000 يونيو  3ستلمت قبل  التبليغ عنها قد ا تنسيقها أو 

418B.5   إن استعمال النطاقMHz 2 655-2 لنسبة إىل األرض العاملة وفقاً للرقم    630 واليت    418.5من قبل أنظمة السواتل غري املستقرة 
الك املعلومات  يفتكون  املقصودة  أو  4التذييل   املة  تنسيقها  قد   بشأن  عنها  بعد  التبليغ  أحكام  2000يونيو    2استلمت  لتطبيق  خاضعاً  يكون   ،

      (WRC-03).12.9 الرقم 

418C.5   النطاق استعمال  MHzإن  2 655-2 التنسيق    630 معلومات  تكون  اليت  األرض  إىل  لنسبة  املستقرة  السواتل  شبكات  قبل  من 
حيال أنظمة السواتل غري   13.9، يكون خاضعاً لتطبيق أحكام الرقم  2000و  يوني  2معلومات التبليغ عنها قد استلمت بعد   أو   4التذييل   ة يفاملقصود

لنسبة إىل األرض التابعة للخدمة اإلذاعية (الصوتية) الساتلية والعاملة وفقاً للرقم        (WRC-03).2.22تنطبق أحكام الرقم  ، وال418.5املستقرة 
  

- 118 -



 RR5-85الرتددات  -IIالفصـل

MHzالنطاق   مة للخدمة املتنقلة الساتلية يفاخلدمة أنظ يتعني على اإلدارات عندما تضع يف  419.5 2 690-2 أن تتخذ مجيع التدابري    670
ريخ   الضرورية حلماية األنظمة الساتلية العاملة يف املتنقلة الساتلية   . وجيب أن يكون التنسيق بشأن أنظمة اخلدمة1992مارس    3هذا النطاق قبل 

      11A.9.(WRC-07)هذا النطاق وفقاً للرقم  يف

MHz 2جيوز استخدام النطاق   420.5 670-2 ستثناء املتنقلة الساتلية للطريان ويقتصر  -أيضاً للخدمة املتنقلة الساتلية (أرض  655 فضاء) 
ا على  احلصول  شريطة  الوطنية،  احلدود  داخل  التشغيل  على  االستخدام  الرقم  هذا  مبوجب  مبوجب  21.9ملوافقة  التنسيق  إجراءات  تنطبق  . كما 

      11A.9.(WRC-07) الرقم 

420A.5 (SUP - WRC-07) 

421.5 (SUP - WRC-03)  

MHzيوزع النطاق    :توزيع إضايف  422.5 2 700-2 ستثناء املتنقلة للطريان على أساس أويل   690 على اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة  أيضاً 
ان والبحرين وبيالروس وبروين دار السالم ومجهورية الكونغو وكوت ديفوار وكو وجيبويت ومصر البلدان التالية: اململكة العربية السعودية وأرمينيا وأذربيج  يف 

بيساو ومجهورية إيران اإلسالمية والعراق وإسرائيل واألردن والكويت ولبنان وموريتانيا -وإريرت وإثيوبيا وغابون وجورجيا وغينيا وغينيا   واإلمارات العربية املتحدة
كستان والفلبني وقطر واجلمهورية العربية السورية وقريغيزستان ومجهورية الكونغو الدميقراط ومنغوليا واجلب  ية ورومانيا والصومال ل األسود ونيجري وعمان و

 WRC)-(12. 1985يناير   1 وطاجيكستان وتونس وتركمانستان وأوكرانيا واليمن. ويقتصر هذا االستعمال على التجهيزات املوجودة قيد التشغيل يف 
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MHz 3 600-2 700 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
337.5 مالحة راديوية للطريان 700 900-2 2

حتديد راديوي للموقع    
   424.5 423.5

424A.5  حتديد راديوي للموقع900 100-2 3
 426.5  مالحة راديوية    
   427.5  425.5

حتديد راديوي للموقع 100 300-3 3
استكشاف األرض الساتلية (نشيطة)    
أحباث فضائية (نشيطة)    
   428.5  149.5

3 400-3 300 
حتديد راديوي للموقع 

3 400-3 300 
حتديد راديوي للموقع 

هواة
بتة 
متنقلة

3 400-3 300 
حتديد راديوي للموقع 

هواة

429B.5  429A.5  429.5  149.5
430.5429D.5  429C.5  149.5F429.5  429E.5  429.5  149.5 

3 600-3 400 
بتة 
   ساتليةبتة 

 أرض) - (فضاء
430A.5متنقلة 

حتديد راديوي للموقع 

3 500-3 400 
بتة 

 أرض) -(فضاء بتة ساتلية
 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
  431A.5 431B.5
 هواة

433.5  حتديد راديوي للموقع
282.5 

3 500-3 400 
بتة 

 أرض) -(فضاء بتة ساتلية
هواة

432B.5  432.5متنقلة  
 433.5حتديد راديوي للموقع  

 
282.5  432A.5

3 600-3 500 
بتة 

أرض) -(فضاء بتة ساتلية
431B.5ستثناء املتنقلة للطريان   متنقلة 

 433.5حتديد راديوي للموقع  

3 600-3 500 
بتة 

أرض) -(فضاء بتة ساتلية
433A.5ستثناء املتنقلة للطريان   متنقلة 

   431.5 433.5حتديد راديوي للموقع  
MHzالنطاق   يرخص للرادارات املقامة على سطح األرض املستعملة يف  423.5 2 900-2 ن تشغل على    700 ألغراض علم األرصاد اجلوية، 

حة الراديوية للطريان. أساس املساواة مع حمطات خدمة املال 
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   لتحديد الراديوي للموقع العاملة يفخدمة ا ال تسبب احملطات يفMHz 3 100-2 دمة  خ نظمة الرادار يفتداخالً ضاراً أل  900
حلماية منها.      (WRC-03)املالحة الراديوية وال تطالب 

سفينة   425.5 منت  على  املرسل املستجيب املستفهم  نظام  استخدام  MHzالنطاق   يف  (SIT)يكون  3 100-2 على    900 النطاق  مقتصراً 
MHzالفرعي  2 950-2 930. 
MHzللطريان للنطاق    يقتصر استعمال خدمة املالحة الراديوية  426.5 3 100-2 على الرادارات املقامة على سطح األرض.  900
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MHz  النطاقني  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  .9.4 غري أنه جيب مراعاة الرقم  خدمة املالحة الراديوية،  الطائرات يف أو تداخل لرادارات السفن وجيب أال تتسبب يف 300

إضايف 428.5 الرتدد    :توزيع  نطاق  MHzيوزع  3 300-3 أويل    100 أساس  على  الراديوية  املالحة  خلدمة  قريغيزستان   يفأيضاً 
       (WRC-19)وتركمانستان.

MHz 3وزع نطاق الرتدد  يُ   :توزيع إضايف 429.5 400-3 البلدان التالية: اململكة   أيضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل يف  300
وال  والكامريون  وكمبود  السالم  دار  وبروين  وبنن  وبنغالديش  والبحرين  السعودية  ومصر  العربية  ديفوار  وكوت  ومجهورية كور  الكونغو  ومجهورية  صني 

ن واألردن وكينيا والكويت ولبنانواإلمارات العربية املتحدة واهلند وإن مان  نيوزيلندا وعُ و ليبيا وماليز  و   دونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمية والعراق واليا
كستان وقطر واجلمهورية العربية السورية ومجه ندا زيلنيو لالكونغو الدميقراطية ومجهورية كور الدميقراطية الشعبية والسودان واليمن. وال حيق   وريةوأوغندا و

      (WRC-19)للبلدان املشاطئة للبحر األبيض املتوسط أن تطالب حبماية خدمتيها الثابتة واملتنقلة من خدمة التحديد الراديوي للموقع.و 

429A.5ليبري ومالوي  بيساو وليسوتو و -وغا وغينيا وغينياوجيبويت وإسواتيين  نن وبوتسوا وبوركينا فاصو وبوروندي  أنغوال وب يف  :توزيع إضايف
ميبيا والنيجر ونيجري ورواندا والسودان وجنوب السودان وجنوب إفريقيا وتنزانيا وتشاد وتوغو وزامبيا وزمب ابوي، يوزع نطاق الرتدد وموريتانيا وموزامبيق و

MHz 3 400-3 ستثناء املتنقلة للطريان، على أساس أويل. وجيب  300 نطاق الرتدد  ة املتنقلة العاملة يفاخلدم طات يفتتسبب احمل أال للخدمة املتنقلة، 
MHz 3 400-3 حلماية منها.  تداخالت ضارة على احملطات العاملة يف يف 300       (WRC-19)خدمة التحديد الراديوي للموقع وأال تطالب 

429B.5و وبوروندي والكامريون ومجهورية  ص وبوركينا فامشاالً: أنغوال وبنن بوتسوا  30°جنوب دائرة العرض    1اإلقليم   يف البلدان التالية يف
ميبيا والنيجر ونيجري وأوغندا بيساو وكينيا وليسوتو وليبري ومالوي وموريتانيا وموزامبيق و -وغا وغينيا وغينياوإسواتيين  الكونغو وكوت ديفوار ومصر  

وجن السودان  وجنوب  والسودان  ورواندا  الدميقراطية  الكونغو  وزامبياومجهورية  وتوغو  وتشاد  وتنزانيا  إفريقيا  الرتدد  وزمبابوي  وب  نطاق  حيدد   ،
MHz 3 400-3 223طبقاً للقرار    . وجيب أن يكون استعمال نطاق الرتدد هذا(IMT) لتنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية   300 (Rev.WRC-19)  .

املتنقلة العاملة يفاخلدم يتسبب استعمال حمطات االتصاالت املتنقلة الدولية يف  وجيب أال MHzنطاق الرتدد   ة  3 400-3 تداخالت ضارة  يف  300
حلماية منها، وعلى اإلدارات اليت   ألنظمة العاملة يف  تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية أن   ترغب يف خدمة التحديد الراديوي للموقع وأال تطالب 

اورة حلماية العمليات يف أي   حيول هذا التحديد دون استعمال نطاق الرتدد هذا يف خدمة التحديد الراديوي للموقع. وال حتصل على موافقة البلدان ا
      (WRC-19)اديو.الر  لوائح مينح أولوية يف  ات اليت يوزَّع هلا نطاق الرتدد هذا، والتطبيق للخدم

429C.5وإكوادور وغواتيماال  واجلمهورية الدومينيكية والسلفادور  يكا  وكولومبيا وكوستار وشيلي  والربازيل  وبليز  األرجنتني   يف  :فئة خدمة خمتلفة
راغواي وأوروغواي، يوزع نطاق الرتدد MHz واملكسيك و 3 400-3 ستثناء املتنقلة للطري   300 األرجنتني  على أساس أويل. ويف  ،انللخدمة املتنقلة، 

راغواي واجلمهورية الدومينيكية  والربازيل   MHz ، يوزع نطاق الرتددوأوروغواي   وغواتيماال واملكسيك و 3 400-3 أيضاً للخدمة الثابتة على أساس   300
يف العاملة  واملتنقلة  الثابتة  اخلدمتني  حمطات  تتسبب  أال  وجيب  الرتدد أويل.  MHz نطاق  3 400-3 العاملة  يف  300 احملطات  على  ضارة  تداخالت 

حلماية خدمة التحديد الراديوي للموقع وأال يف       (WRC-19)منها. تطالب 

429D.5 وإكوادور    واجلمهورية الدومينيكية والسلفادور  وكولومبيا وكوستاريكاوبليز والربازيل وشيلي  : األرجنتني  2اإلقليم   يف  يف البلدان التالية
راغواي  واملكسيك  وغواتيماال   MHzوأوروغواي، حيدد استعمال نطاق الرتدد  و 3 400-3 . وجيب أن (IMT) تنقلة الدوليةلتنفيذ االتصاالت امل  300

223 عمال طبقاً للقراريكون هذا االست (Rev.WRC-19)راغواي األرجنتني  . وهذا االستعمال يف . وجيب أال  21.9وأوروغواي خيضع لتطبيق الرقم  و
MHz نطاق الرتدد  اخلدمة املتنقلة العاملة يف يتسبب استعمال حمطات االتصاالت املتنقلة الدولية يف  3 400-3 تداخالت ضارة على األنظمة   يف 300

حلماية منها، وعلى اإلدارات اليت ترغب يف خدمة التحديد الراديوي للموقع وأال ة يف العامل تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية أن حتصل على  تطالب 
يف العمليات  حلماية  اورة  ا البلدان  وال موافقة  للموقع.  الراديوي  التحديد  يف حيو  خدمة  هذا  الرتدد  نطاق  استعمال  دون  التحديد  هذا  أي تطبيق   ل 

     (WRC-19)الراديو. لوائح مينح أولوية يف للخدمات اليت يوزَّع هلا نطاق الرتدد هذا، وال

429E.5بوا غينيا اجلديدة، يوزع نطاق الرتدد   : يف توزيع إضايفMHz 3 400-3 ستثناء املتنقلة لل  300 طريان على أساس  للخدمة املتنقلة، 
MHz نطاق الرتدد اخلدمة املتنقلة العاملة يف احملطات يفأويل. وجيب أال تتسبب   3 400-3 خدمة   تداخالت ضارة على احملطات العاملة يف  يف  300

حلماية      (WRC-15)منها.  التحديد الراديوي للموقع وأال تطالب 
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429F.5  كستان والفلبني وفيتنام، حيدد استعمال ومجهورية الو ال وإندونيسيا  هلند   وا كمبود:  3اإلقليم   يفيف البلدان التالية دميقراطية الشعبية و
MHz نطاق الرتدد 3 400-3 للقرار(IMT) لتنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية   300 223 . وجيب أن يكون هذا االستعمال طبقاً  (Rev.WRC-19) .

MHz قلة لنطاق الرتدداخلدمة املتن  الت املتنقلة الدولية يف وجيب أال يتسبب استعمال حمطات االتصا  3 400-3 تداخالت ضارة على احملطات  يف   300
حلماية منها. وقبل أن تضع إدارة ما حمطة قاعدة أو حمطة متنقلة ألحد أنظمة االتصاالت امل  العاملة يف تنقلة خدمة التحديد الراديوي للموقع وأال تطالب 
اورة طبقاً للرقم نطاق الرتدد هذا، عليها أن حتصل   ة يفاخلدم الدولية يف حيول هذا  حلماية خدمة التحديد الراديوي للموقع. وال  21.9 على موافقة البلدان ا

      (WRC-19)الراديو. لوائح  مينح أولوية يف  أي تطبيق للخدمات املوزع هلا نطاق الرتدد هذا، وال التحديد دون استعمال نطاق الرتدد هذا يف

إضايف 430.5 الرتدد    :توزيع  نطاق  MHzيوزع  3 400-3 يف  300 أويل  أساس  على  الراديوية  املالحة  خلدمة  قريغيزستان   أيضاً 
      (WRC-19)وتركمانستان.

430A.5   خيضع توزيع نطاق الرتددMHz 3 600-3 ستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، على أساس أويل، ل  400 لحصول على  للخدمة املتنقلة، 
حيول دون أن يستعمل   . وهذا التحديد ال(IMT) . ونطاق الرتدد هذا حمدد لالتصاالت املتنقلة الدولية 21.9ات األخرى مبوجب الرقم  موافقة اإلدار 

وال  هذا  الرتدد  نطاق  عليها  املوزع  للخدمات  أي تطبيق  هذا  الرتدد  يف نطاق  أولوية  وتنطبق حيدد  الراديو.  الرقم لوائح  أيضاً   18.9و  17.9 ني أحكام 
تتجاوز  نطاق الرتدد هذا، فإن عليها أن تكفل أالّ  متنقلة) للخدمة املتنقلة يف اخلدمة حمطة (قاعدة أو  مرحلة التنسيق. وقبل أن تضع أي إدارة يف  يف

  من الوقت عند  20%كثر من  خالل أ  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  حدود أراضي أي إدارة أخرى. وميكن جتاوز هذا احلد يف

التفاق امل دارة املسؤولة تبادل بني اإلدارتني (اإلحدود أراضي أي إدارة أخرى جترى عمليات احلساب والتحقق، مع مراعاة مجيع املعلومات ذات الصلة، 
حالة االختالف، جيري املكتب عملية احلساب والتحقق  احملطة األرضية) ومبساعدة املكتب إذا كانت مطلوبة. ويف عن حمطة األرض واإلدارة املسؤولة عن

MHzدد  نطاق الرت  ة املتنقلة يف جيوز حملطات اخلدم من كثافة تدفق القدرة مع مراعاة املعلومات املشار إليها أعاله. وال 3 600-3 أن تطالب حبماية   400
      (WRC-15) ).2004لوائح الراديو (طبعة  من 21-4 اجلدول من احملطات الفضائية تفوق احلماية املمنوحة يف

MHz 3وزع نطاق الرتدد يُ   :توزيع إضايف  431.5 475-3 نوي يف   400       (WRC-19)ا.أملاني  أيضاً خلدمة اهلواة على أساس 

431A.5 توزيع نطاق الرتدد    إنMHz 3 500-3 ستثناء املتنقلة للطريان على أساس أويل خيضع للحصول  2اإلقليم   يف  400 للخدمة املتنقلة 
     (WRC-15).21.9على املوافقة مبوجب الرقم 

431B.5  3ُحيدد نطاق الرتدد 600-3 400 MHz   تصاالت املتنقلة الدولية تنفيذ اال  ليت ترغب يف الستعمال اإلدارات ا   2 اإلقليم  يف (IMT) حيول   . وال
وال  الرتدد هذا  الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا نطاق  دون أن يستعمل نطاق  التحديد  يف  هذا  أحكام   حيدد أولوية  وتنطبق أيضاً  لوائح الراديو. 

من أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية، فإن عليها أن    اخلدمة حمطة قاعدة أو متنقلة لنظام  ة يف مرحلة التنسيق. وقبل أن تضع أي إدار  يف   18.9و   17.9 الرقمني 
أمتار فوق سطح األرض   3فاع  الناجتة على ارت   (pfd)تتجاوز كثافة تدفق القدرة   وأن تضمن أالّ   21.9تلتمس املوافقة من اإلدارات األخرى مبوجب الرقم  

أراضي أي بلد   احلد يف  الوقت عند حدود أراضي أي إدارة أخرى. وميكن جتاوز هذا  من   20% خالل أكثر من   kHz))42dB(W/(m,5154– القيمة 
احلساب والتحقق، مع مراعاة مجيع   إدارة أخرى جترى عمليات  عند حدود أراضي أي   (pfd)وافقت إدارته على ذلك. ولضمان الوفاء حبد كثافة تدفق القدرة 

ال  احملطة األرضية) ومبساعدة املكتب إذا كانت   ألرض واإلدارة املسؤولة عن املسؤولة عن حمطة ا  تفاق املتبادل بني اإلدارتني (اإلدارة املعلومات ذات الصلة، 
لب حمطات  تطا  درة مع مراعاة املعلومات املشار إليها أعاله. وجيب أال مطلوبة. ويف حالة االختالف، جيري املكتب عملية احلساب والتحقق من كثافة تدفق الق 

يف  مبا  املتنقلة  املت  اخلدمة  االتصاالت  أنظمة  يف ذلك  الدولية  الرتدد   نقلة  MHzنطاق  3 600-3 من   400 املمنوحة   حبماية  احلماية  تفوق  الفضائية  احملطات 
 (WRC-15)). 2004 الراديو (طبعة  لوائح  من   21-4 اجلدول  يف 

MHzنطاق الرتدد  يوزع    : فئة خدمة خمتلفة  432.5 3 500-3 كستان ومجهورية كور الشعبية  يف   400 ن و البلدان التالية: مجهورية كور واليا
ستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، على أساس أويل (انظر الرقم   (WRC-19)). 33.5الدميقراطية للخدمة املتنقلة، 
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432A.5   نطاق الرتدد  حيددMHz 3 500-3 كستان ومجهمجهورية كور وا  يف  400 ن و ورية كور الشعبية الدميقراطية لالتصاالت املتنقلة  ليا
لوائح  يف  وال حيدد أولوية  نطاق الرتدد هذاأي تطبيق للخدمات املوزع عليها    نطاق الرتدد هذا حيول دون أن يستعمل   . وهذا التحديد ال (IMT) الدولية

يف  18.9و  17.9  الراديو. وتنطبق أحكام الرقمني متنقلة) للخدمة املتنقلة   اخلدمة حمطة (قاعدة أو تنسيق. وقبل أن تضع أي إدارة يفمرحلة ال أيضاً 
هذا يف الرتدد  القدرةنطاق  تدفق  تتجاوز كثافة  أالّ  تكفل  أن  عليها  فإن   ، (pfd)    ارتفاع على  mالناجتة  األرض    3 سطح  القيمة فوق 
–154,5kHz))42dB(W/(m    أراضي أي بلد  راضي أي إدارة أخرى. وميكن جتاوز هذا احلد يف عند حدود أمن الوقت    20%خالل أكثر من

جترى عملية احلساب والتحقق، مع مراعاة مجيع   ،وافقت إدارته على ذلك. ولضمان تلبية حدود كثافة تدفق القدرة عند حدود أراضي أي إدارة أخرى
التفاق املتبادل بني اإلدارتني (اإلدا ية) ومبساعدة املكتب إذا رة املسؤولة عن حمطة األرض واإلدارة املسؤولة عن احملطة األرضاملعلومات ذات الصلة، 

جيوز  إليها أعاله. والمع مراعاة املعلومات املشار    ، حالة االختالف، جيري املكتب عملية احلساب والتحقق من كثافة تدفق القدرة كانت مطلوبة. ويف 
MHz  نطاق الرتدد حملطات اخلدمة املتنقلة يف  3 500-3 من   21-4 اجلدول  أن تطالب حبماية من احملطات الفضائية تفوق احلماية املمنوحة يف  400

      (WRC-19)).2004 لوائح الراديو (طبعة

432B.5 خمتلفة خدمة  الرتدد    : فئة  نطاق  MHzيوزع  3 500-3 وبنغالديش  يف  400 أسرتاليا  التالية:  السالم و   البلدان  دار  والصني    بروين 
يالند، للخدمة   واهلند وإندونيسيا ومجهورية إيران  3 اإلقليم  وراء البحار يف الفرنسية فيما التجمعات  و  اإلسالمية وماليز ونيوزيلندا والفلبني وسنغافورة و

أس على  للطريان،  املتنقلة  ستثناء  الرقم املتنقلة،  مبوجب  األخرى  اإلدارات  موافقة  على  احلصول  شريطة  أويل،  حمدد   ،21.9 اس  هذا  الرتدد  ونطاق 
حيول دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع عليها نطاق الرتدد هذا،  . وهذا التحديد ال (IMT) لالتصاالت املتنقلة الدولية

يف  وال أولوية  و  حيدد  الراديو.  الرقمني لوائح  أحكام  يف  18.9و  17.9 تنطبق  تضع أيضاً  أن  وقبل  التنسيق.  يف   مرحلة  إدارة  (قاعدة   أي  حمطة  اخلدمة 
mالناجتة على ارتفاع  (pfd) تتجاوز كثافة تدفق القدرة نطاق الرتدد هذا، فإن عليها أن تكفل أال  تنقلة) للخدمة املتنقلة يفم أو فوق سطح األرض  3

أراضي أي   . وميكن جتاوز هذا احلد يفإدارة أخرى من الوقت عند حدود أراضي أي  20% خالل أكثر من   154,5Hz))k42dB(W/(m–القيمة  
 وافقت إدارته على ذلك. ولضمان تلبية حدود كثافة تدفق القدرة عند حدود أراضي أي إدارة أخرى، جترى عمليات احلساب والتحقق، مع مراعاة   بلد

اإلدارة املسؤولة عن احملطة األرضية) ومبساعدة املكتب التفاق املتبادل بني اإلدارتني (اإلدارة املسؤولة عن حمطة األرض و  مجيع املعلومات ذات الصلة، 
مطلوب ويفإذا كانت  القدرة ة.  من كثافة تدفق  والتحقق  عملية احلساب  املكتب  جيري  أعاله.   ،حالة االختالف،  املشار إليها  مراعاة املعلومات  مع 

MHz نطاق الرتدد  ز حملطات اخلدمة املتنقلة يف جيو  وال 3 500-3  21-4 اجلدول طات الفضائية تفوق احلماية املمنوحة يف ماية من احملأن تطالب حب  400
      (WRC-19)).2004 من لوائح الراديو (طبعة 

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 عام لموقع يفتشغل أنظمة التحديد الراديوي ل ذلك، أن تتخذ كل التدابري   . وجيب عليها، بعد1985 هذا النطاق حتث على إ

 تفرض متطلبات تنسيق على اخلدمة الثابتة الساتلية.  ما يلزم حىت ال املمكنة عملياً حلماية اخلدمة الثابتة الساتلية، وأن تعمل 

433A.5   ُحيدد نطاق الرتددMHz 3 600-3   بروين دار السالمو يف البلدان التالية: أسرتاليا وبنغالديش    (IMT)لالتصاالت املتنقلة الدولية    500
كستان  ومجهور   3اإلقليم   والصني والتجمعات الفرنسية فيما وراء البحار يف ن ونيوزيلندا و ية كور واهلند وإندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمية واليا

حيول دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع عليها نطاق الرتدد  . وهذا التحديد البية الدميقراطيةكور الشعومجهورية    والفلبني
 اخلدمة حمطة (قاعدة  مرحلة التنسيق. وقبل أن تضع أي إدارة يف أيضاً يف   18.9و  17.9وتنطبق أحكام الرقمني    لوائح الراديو.  حيدد أولوية يف هذا وال

mالناجتة على ارتفاع  (pfd) ال تتجاوز كثافة تدفق القدرةنطاق الرتدد هذا، فإن عليها أن تكفل أ متنقلة) للخدمة املتنقلة يف أو فوق سطح األرض  3
أي    أراضي  من الوقت عند حدود أراضي أي إدارة أخرى. وميكن جتاوز هذا احلد يف  20% خالل أكثر من   154,5kHz))42dB(W/(m–القيمة  

جترى عمليات احلساب والتحقق، مع مراعاة   ، حدود أراضي أي إدارة أخرى بلد وافقت إدارته على ذلك. ولضمان تلبية حدود كثافة تدفق القدرة عند
التفاق املتبادل بني اإلدارتني (اإلدارة املسؤولة عن حمطة األرض واإلدارة املسؤولة عن احملطة األر مجيع املعلومات ذات ال  ضية) ومبساعدة املكتب صلة، 
ويف مطلوبة.  تد إذا كانت  من كثافة  والتحقق  عملية احلساب  املكتب  جيري  القدرةحالة االختالف،  أعاله.   ،فق  املشار إليها  مراعاة املعلومات  مع 

MHzنطاق الرتدد   جيوز حملطات اخلدمة املتنقلة يف  وال 3 600-3  21-4اجلدول   احلماية املمنوحة يفتطالب حبماية من احملطات الفضائية تفوق   أن  500
     (WRC-19)).2004 من لوائح الراديو (طبعة 
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MHz 4 800-3 600 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
4 200-3 600

بتة 
   بتة ساتلية
أرض) - (فضاء
متنقلة

3 700-3 600 
 بتة 

أرض) -(فضاء بتة ساتلية
 434.5لطريان املتنقلة لستثناء  متنقلة 

433.5حتديد راديوي للموقع 

3 700-3 600 
 بتة 

أرض) -(فضاء بتة ساتلية
 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

حتديد راديوي للموقع 
435.5 

4 200-3 700 
بتة 

أرض) -(فضاء بتة ساتلية
 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

436.5  (R) متنقلة للطريان 200 400-4 4
 438.5  مالحة راديوية للطريان    
   440.5   439.5   437.5 

 بتة 400 500-4 4
440A.5  متنقلة    

 بتة 500 800-4 4
441.5أرض)  -(فضاء ساتليةبتة    
440A.5  متنقلة    

MHz ُحيدد نطاق الرتدد  434.5 3 700-3 ت املتحدة  والسلفادور  ا  وكوستاريك  وكولومبيا  وشيلي  كندا أو أجزاء منه يف   600 راغواي  والوال و
ل هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق حيو  . وال(IMT)تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية   الستعمال هذه اإلدارات اليت ترغب يف

وقبل أن تضع    .مرحلة التنسيق يف  18.9و  17.9 تنطبق أيضاً أحكام الرقمني الراديو. و  لوائح للخدمات املوزع هلا نطاق الرتدد هذا وال حيدد أولوية يف
ملتنقلة الدولية، فإن عليها أن تلتمس املوافقة من اإلدارات األخرى طبقاً للرقم  متنقلة لنظام من أنظمة االتصاالت ا اخلدمة حمطة قاعدة أو  أي إدارة يف

خالل   42dB(W/(m((154,5kHz– فوق سطح األرض القيمة   3m الناجتة على ارتفاع  pfd)( وأن تكفل أال تتجاوز كثافة تدفق القدرة  21.9
أراضي أي بلد وافقت إدارته على ذلك. ولضمان الوفاء حبد   من الوقت عند حدود أراضي أي إدارة أخرى. وميكن جتاوز هذا احلد يف 20%أكثر من 

التفاق املتبادل بني ى عمجتر   ،حدود أراضي أي إدارة أخرى كثافة تدفق القدرة عند ليات احلساب والتحقق، مع مراعاة مجيع املعلومات ذات الصلة، 
حالة االختالف، جيري   احملطة األرضية) ومبساعدة املكتب إذا كانت مطلوبة. ويف رتني (اإلدارة املسؤولة عن حمطة األرض واإلدارة املسؤولة عن اإلدا

ذلك  ة مبا يف تطالب حمطات اخلدمة املتنقل مع مراعاة املعلومات املشار إليها أعاله. وجيب أال  ،تدفق القدرةاملكتب عملية احلساب والتحقق من كثافة 
يف الدولية  املتنقلة  االتصاالت  الرتدد أنظمة  MHz نطاق  3 700-3 يف  600 املمنوحة  احلماية  تفوق  الفضائية  احملطات  من   21-4 اجلدول حبماية 

     (WRC-19)).2004 الراديو (طبعة  لوائح من

ن خدمة التحديد الراديوي للموقع من النطاق  تستبعد يف 435.5 MHz 3اليا 700-3 620 . 

MHzللطريان لنطاق الرتدد    (R)اخلدمة املتنقلة   حيجز استعمال احملطات العاملة يف 436.5 4 400-4 حصراً من أجل أنظمة االتصاالت    200
ا داخل  الطريان  إللكرتونيات  وجيب  الالسلكية  للطريان.  ا  املعرتف  الدولية  للمعايري  طبقاً  تعمل  اليت  االستعمال  لطائرة  هذا  يكون  طبقاً أن 

424 للقرار (WRC-15).      (WRC-15) 

MHz نطاق الرتدد خدميت استكشاف األرض الساتلية واألحباث الفضائية يف ميكن ترخيص االستشعار املنفعل يف  437.5 4 400-4 200  
(WRC-15)      نوي. على أساس 

الرتدد   438.5 لنطاق  للطريان  الراديوية  املالحة  خدمة  استعمال  MHzحيجز  4 400-4 املركبة   200 الراديوية  االرتفاع  ملقاييس  حصراً 
(WRC-15)     الطائرات، واألجهزة املرسلة املستجيبة اليت تصاحبها واملقامة على األرض. يف
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MHzاق يوزع النط  :توزيع إضايف 439.5 4 400-4 نوي يف مجهورية إيران 200     (WRC-12)اإلسالمية. أيضاً للخدمة الثابتة على أساس 

الرتدد   440.5 ستعمال  الساتلية  التوقيت  وإشارات  املعيارية  الرتددات  خلدمة  يرخص  املمكن أن  MHzمن  4 يف  202 االجتاه   لإلرساالت 
ستعمال الرتدد  - فضاء MHz 6أرض، و  MHzفضاء. وجيب أن تنحصر هذه اإلرساالت ضمن حدين ميتدان إىل  -أرض االجتاه   ت يفرسااللإل  427
 . 21.9 ي هذين الرتددين، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقمعلى جانب ± 2

440A.5   جيوز استخدام النطاقMHz 4 940-4 َبل  من قِ   ارات الطريانمن أجل اختب  (AMT)اخلدمة املتنقلة للطريان   للقياس عن بُعد يف   400
الرقم   الطائرات (انظر  يف83.1حمطات  راغواي    2اإلقليم   )  و وغواتيماال  البحار  وراء  فيما  الفرنسية  والتجمعات  واملقاطعات  وكو  الربازيل  ستثناء  )

ويف للقرار   وأوروغواي وفنزويال)،  416أسرتاليا. وجيب أن يكون هذا االستعمال وفقاً  (WRC-07)   ّضا يسبب  وجيب أال للخدمة الثابتة تداخالً  راً 
خدمات  حيول دون أن يستعمل هذا النطاق تطبيقات أخرى للخدمة املتنقلة أو واخلدمة الثابتة الساتلية وأال يطالب حبماية منهما. وهذا االستخدام ال 

     (WRC-07)ديو.لوائح الرا حيدد أولوية يف  أخرى موزع عليها هذا النطاق على أساس أويل مشرتك كما أنه ال

للنطاقني   441.5 الساتلية  الثابتة  اخلدمة  استعمال  MHzإن  4 800-4 و- (فضاء  500 MHzأرض)  7 025-6 فضاء)  -(أرض  725
التذييل   أن جيب أحكام  مع  يف30Bيتطابق  األرض  إىل  لنسبة  املستقرة  الساتلية  األنظمة  استعمال  أن  للنطاقات   . كما  الساتلية  الثابتة  اخلدمة 

GHz و-(فضاء  10,95-10,7 GHzأرض)  و-(فضاء  11,45-11,2 GHzأرض)  أحكام  -(أرض   13,25-12,75 مع  يتطابق  أن  جيب  فضاء) 
لنسبة إىل األرض يف 30B التذييل GHzاخلدمة الثابتة الساتلية للنطاقات   . واستعمال األنظمة الساتلية غري املستقرة  أرض)  - (فضاء  10,95-10,7

GHzو GHzرض) و(فضاء أ  11,45-11,2 لتنسيقه مع أنظمة أخرى ساتلية غري   12.9فضاء) جيب أن خيضع لتطبيق الرقم  -(أرض  13,25-12,75
لنسبة إىل األرض يف لنسبة إىل األرض يف مستقرة  تطالب   اخلدمة الثابتة الساتلية أال  اخلدمة الثابتة الساتلية. وجيب على أنظمة السواتل غري املستقرة 

لنسبة إىل األرض يفحلماية من الشبك للوائح الراديو، مهما تكن تواريخ استالم املكتب اخلدمة الثابتة السا ات الساتلية املستقرة  تلية العاملة طبقاً 
لنسبة إىل األرض يف استالمه  وبشأن التبليغ عنها، حسب احلالة، أ اخلدمة الثابتة الساتلية أو  املعلومات الكاملة بشأن تنسيق األنظمة غري املستقرة 

. 43A.5تنطبق أحكام الرقم   بشأن التبليغ عنها، حسب احلالة. وال لنسبة إىل األرض أو  املعلومات الكاملة بشأن تنسيق شبكات السواتل املستقرة
لنسبة إىل األرض يف يث يزال بسرعة كل تداخل النطاقات املذكورة أعاله حب اخلدمة الثابتة الساتلية يف  وجيب أن تشغل أنظمة السواتل غري املستقرة 

    (WRC-2000)غري مقبول ميكن أن حيدث أثناء تشغيلها.
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MHz 5 250-4 800 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
بتة 800 990-4 4

 441B.5   441A.5   440A.5   442.5 متنقلة   
 فلك راديوي   
  443.5   339.5   149.5

بتة 990 000-4 5
ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة   
فلك راديوي   
أحباث فضائية (منفعلة)   
  149.5

443AA.5    (R) متنقلة ساتلية للطريان 000 010-5 5
 مالحة راديوية للطريان    
 فضاء) -(أرض  مالحة راديوية ساتلية   

443AA.5    (R) متنقلة ساتلية للطريان 010 030-5 5
 للطريان مالحة راديوية    
 فضاء) -أرض) (فضاء-(فضاءمالحة راديوية ساتلية     
   328B   443B.5 

 443C.5    (R) متنقلة للطريان  030 091-5 5
 443D.5  (R) متنقلة ساتلية للطريان 

 مالحة راديوية للطريان  
444.5

 444A.5فضاء)  -(أرض بتة ساتلية091 150-5 5
 444B.5  لة للطريان نقمت   
 443AA.5    (R) متنقلة ساتلية للطريان   
 مالحة راديوية للطريان   
   444.5 

   447A.5فضاء)-(أرض بتة ساتلية  150 250-5 5
   446B.5  446A.5ستثناء املتنقلة للطريان متنقلة    
مالحة راديوية للطريان   

447C.5  447B.5  447.5  446D.5  446C.5  446.5

441A.5   راغواي    الربازيل يف الرتدد و نطاق  ُحيدد  MHz وأوروغواي،  4 900-4 أو 800 املتنقلة  ،  االتصاالت  لتنفيذ  منه،  أجزاء 
وائح  ل  يف حيدد أولوية   وال   ستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا نطاق الرتدد هذا حيول هذا التحديد دون أن يَ  وال   . (IMT) الدولية 

اورة و  جيب أال تطالب  الراديو. وخيضع استعمال نطاق الرتدد هذا لتنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية للموافقة اليت يتم احلصول عليها من البلدان ا
يف  األخرى  التطبيقات  حمطات  من  حلماية  الدولية  املتنقلة  االتصاالت  اال  حمطات  هذا  يكون  أن  وجيب  املتنقلة.  طبقاً  عم ست اخلدمة  ال 

223 للقرار  (Rev.WRC-19) .(WRC-19)     

441B.5   والكامريون والصني وكوت ديفوار وجيبويت وإسواتيين  كمبود أنغوال وأرمينيا وأذربيجان وبنن وبوتسوا والربازيل وبوركينا فاصو وبوروندي و يف
الشعبية وليسوتو وليبري ومالوي وموريشيوس ومنغوليا    ومجهورية الو الدميقراطية كينيا  و   ان واالحتاد الروسي وغامبيا وغينيا ومجهورية إيران اإلسالمية وكازاخست 

نوب إفريقيا وتنزانيا وتوغو  وموزامبيق ونيجري وأوغندا وأوزبكستان ومجهورية الكونغو الدميقراطية وقريغيزستان ومجهورية كور الشعبية الدميقراطية والسودان وج 
MHz ، ُحيدد نطاق الرتدد وي اب مب وزامبيا وز   وفيتنام  4 990-4 .  (IMT) تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية  أجزاء منه، الستعمال اإلدارات اليت ترغب يف  ، أو 800

ضع استعمال  خي و  لوائح الراديو.  حيدد أولوية يف  حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا نطاق الرتدد هذا وال  وال 
وجيب أال تطالب حمطات االتصاالت املتنقلة الدولية    21.9 االتصاالت املتنقلة الدولية للموافقة اليت يتم احلصول عليها من اإلدارات املعنية مبوجب الرقم حمطات  

يف  األخرى  التطبيقات  حمطات  من  ذلك،   حلماية  إىل  إلضافة  و املتنقلة.  إدا اخلدمة  أي  تضع  أن  الدولية   يف   رة وقبل  املتنقلة  لالتصاالت  حمطة  اخلدمة 
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ارتفاع يصل  على    MHz))1·2dB(W/(m 155–القيمة  الناجتة عن هذه احملطة    (pfd) املتنقلة، فإن عليها أن تكفل أال تتجاوز كثافة تدفق القدرة  اخلدمة  يف 
km إىل  km على مسافة   البحر سطح  مستوى  فوق    19 معيار  الذي تعرتف به رمسياً الدولة الساحلية. وسيخضع  الساحل    يعرف خبط  من الساحل، وهو ما   20

223 القرار   وينطبق .  2023هذا ملراجعة املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  كثافة تدفق القدرة   (Rev.WRC-19)  . سيدخل هذا التحديد حيز النفاذ بعد  و
 (WRC-19). 2019 لعام   لالتصاالت الراديوية املؤمتر العاملي  

MHzنطاَقي الرتدد   يقتصر التوزيع للخدمة املتنقلة يف 442.5 4 835-4 MHzو  825 4 990-4 ستثناء اخلدمة  950 املتنقلة   للخدمة املتنقلة، 
ويف وأوروغ   2 اإلقليم للطريان.  راغواي  و واملكسيك  وغواتيماال  وكو  الربازيل  ستثناء  ويففنو واي  ( ن زويال)،  يوزَّع  الرتدد  طاق أسرتاليا، 

MHz 4 835-4 املتنقلة للطريان من أجل اختبارات الطريان من  اخلدمة   أيضاً للخدمة املتنقلة للطريان على أن يقتصر على القياس عن بُعد يف   825
416 قبل حمطات الطائرات. وجيب أن يكون هذا االستعمال وفقاً للقرار  (WRC-07) الّ يسبب تداخالً ضاراً للخدمات الثابتةوأ.(WRC-15)       

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)  ني النطاق 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). ويقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان 21.9 الرقم 

443B.5  ملوجات الصغرية العاملة لكي ال ألنظمة اهلبوط  تداخل ضار  MHzفوق الرتدد    حيدث أي  5 ، جيب على كثافة تدفق القدرة 030
MHzنطاق الرتدد   الرتاكمية الناجتة عند سطح األرض يف 5 150-5 خدمة املالحة الراديوية الساتلية  من مجيع احملطات الفضائية التابعة لنظام يف   030

حيدث  . ولكي ال150kHzنطاق تردد قدره   يف   2m/dB(W(124,5، أال تتجاوز القيمة  0305MHz-0105نطاق الرتدد   رض) عامل يف أ -(فضاء 
يف  الراديوي  الفلك  خلدمة  ضار  تداخل  الرتدد   أي  MHzنطاق  5 000-4 (فضاء 990 الساتلية  الراديوية  املالحة  خدمة  أنظمة  على  جيب  أرض) - ، 

يف  ا العاملة  MHzلرتدد  نطاق  5 030-5 يف010 املقررة  للحدود  متتثل  أن  الرتدد   ،  MHzنطاق  5 000-4 يف  990 عليها  القرار  املنصوص 
741 (Rev.WRC-15) .(WRC-15) 

443C.5   للطريان املتنقلة  اخلدمة  استعمال  MHzللنطاق    (R)يقتصر  5 091 5 وجيب   030 دولياً.  املقّيسة  الطريان  أنظمة  من   على  احلد 
يفاإل  اخلدمة  هلذه  املطلوبة  غري  ا  رساالت  الوصالت  حلماية  النطاق  الساتلية  هذا  الراديوية  املالحة  خدمة  ألنظمة  نطاق   يف   (RNSS)هلابطة 

MHz الرتدد 5 030 5 اور. وإىل أن ُحتدد قيمة مناسبة يف   010 توصية من توصيات قطاع االتصاالت الراديوية، ينبغي استعمال قيمة لكثافة القدرة   ا
dBW/MHzتبلغ    (.e.i.r.p)املشعة املكافئة املتناحية   MHzالرتدد    اقنط يف  –75 5 030-5 لنسبة لإلرساالت غري املطلوبة الصادرة عن أي    010

    (WRC-12).(R) ت اخلدمة املتنقلة للطريانحمطة من حمطا

443D.5   خيضع استعمال نطاق الرتددMHz 5 091-5 . ويقتصر استعمال  11A.9 للتنسيق مبوجب الرقم   (R)اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان   يف   030
(WRC-12)دولياً. على أنظمة الطريان املقّيسة    (R)اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان   نطاق الرتدد هذا يف 

MHzيستعمل نطاق الرتدد   444.5 5 150 5 ملوجات الصغرية) لالقرتاب واهلبوط الدقيقني.   يف   030 تشغيل النظام املعياري الدويل (نظام اهلبوط 
الرتدد   ويف  MHzنطاق  5 091 5 الرقم   030 وينطبق  هذا.  الرتدد  لنطاق  األخرى  االستعماالت  على  ألولوية  النظام  هذا  متطلبات    444A.5 تتمتع 

114 والقرار  (Rev.WRC-15)    نطاق الرتدد على استعمال MHz 5 150 5 091 .(WRC-15)

444A.5 الرتدد  نطاق   فضاء) يف -يقتصر استعمال توزيع اخلدمة الثابتة الساتلية (أرضMHz 5 150-5 على وصالت التغذية لألنظمة    091
لنسبة إىل األرض يف  . واستعمال وصالت التغذية لألنظمة الساتلية  11A.9 اخلدمة املتنقلة الساتلية، وخيضع للتنسيق مبوجب الرقم  الساتلية غري املستقرة 

لنسبة إىل األرض لنطاق الرتدد   MHzغري املستقرة  5 150-5 114مة املتنقلة الساتلية، خيضع لتطبيق القرار  داخل يف  091 (Rev.WRC-15)  وعالوًة .
ً للمحطات األرضية اليت تؤمن وصالت التغذية على ذلك، بغية ضمان محاية خدمة املالحة الراديوية للطريان من التداخل الضار،   يكون التنسيق ضرور

لنسبة إىل األرض يف km خلدمة املتنقلة الساتلية اليت تقع على بعد أقل منا لألنظمة الساتلية غري املستقرة  من أراضي إدارة تشّغل حمطات أرضية   450
      (WRC-15)للطريان. خدمة املالحة الراديوية  يف

444B.5  يقتصر استعمال اخلدمة املتنقلة للطريان لنطاق الرتددMHz 5 150-5  على ما يلي:  091
ووفقاً ملعايري الطريان الدولية القاصرة على التطبيقات على أرض املطارات.    (R)نقلة للطريان  اخلدمة املت األنظمة العاملة يف  -

748ويكون هذا االستعمال وفقاً للقرار  (Rev.WRC-19) ؛ 
418  للقرار   ) وفقاً 83.1 إرساالت القياس عن بُعد للطريان من حمطات الطائرات (انظر الرقم  -  (Rev.WRC-19) .(WRC-19) 
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 غري مستعمل.  445.5

MHz 5يوزّع نطاق الرتدد   : توزيع إضايف 446.5 216-5 خلدمة االستدالل الراديوي الساتلية (فضاء  150 أرض) على أساس أويل،  - أيضاً 
دالل الراديوي  . ويوزّع نطاق الرتدد هذا أيضاً خلدمة االست 21.9 ، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم 369.5الرقم   لدان املدرجة يف الب  يف 

ستثناء املكسيك). كما يوزّع نطاق الرتدد هذا خلدمة االستدالل الراديوي الساتلية    2اإلقليم   أرض) على أساس أويل يف - الساتلية (فضاء  )
نوي يف - (فضاء  ستدالل  ، وبنغالديش. ويقتصر استعمال خدمة اال 369.5 الرقم  ، عدا البلدان املدرجة يف 3و  1اإلقليمني   أرض) على أساس 

MHzنطاَقي الرتدد   ستدالل الراديوي الساتلية العاملة يف الراديوي الساتلية على وصالت التغذية املصاحبة خلدمة اال  1 626,5-1 610  
،  4kHzألي نطاق تردد قدره   2W/m(dB(159. وجيب أال تتجاوز الكثافة الكلية لتدفق القدرة عند سطح األرض 5002MHz-483,52 و/أو 
       (WRC-15)وال ومهما تكن زوا الوصول.يع األحمج يف

446A.5 املتنقلة للطريان،    يكون ستثناء  املتنقلة،  اخلدمة  حمطات  الرتدد  استعمال  MHzلنطاقي  5 350-5 MHzو   150 5 725-5 وفقاً   470
(WRC-19). (Rev.WRC-19) 229 للقرار

446B.5 النطاق   املة يف اخلدمة املتنقلة الع ال تطالب احملطات يفMHz 5 250-5 اخلدمة الثابتة الساتلية.   حلماية من احملطات األرضية يف   150
لنسبة للمحطات األرضية يف 43A.5وال ينطبق الرقم       (WRC-03)اخلدمة الثابتة الساتلية. على اخلدمة املتنقلة 

446C.5  إضايف ال   1اإلقليم   يف   : توزيع  واململكة  اجلزائر  ستثناء  و ( ومصر  والبحرين  السعودية  املتحدة  عربية  العربية  والعراق  اإلمارات 
MHz يوزع النطاق   ، مان وقطر واجلهورية العربية السورية والسودان وجنوب السودان وتونس) واألردن والكويت ولبنان واملغرب وعُ  5 250-5 150  

على اخلدمة املتنقلة   )  83.1ئرات (انظر الرقم  ت القياس عن بُعد للطريان من حمطات الطا للطريان على أساس أويل، ويقتصر على إرساال أيضاً 
للقرار   418وفقاً  (Rev.WRC-12) .    هذه تطالب  أال  للمادة  وجيب  طبقاً  العاملة  األخرى  احملطات  من  حلماية  ينطبق  5احملطات  وال   .

      43A.5 .(WRC-19) الرقم 

446D.5النطاق    :إضايف  توزيع يوزَّع  الربازيل،  MHzيف  5 250-5 على    150 ويقتصر  أويل،  أساس  على  للطريان  املتنقلة  للخدمة  أيضاً 
418)، وفقاً للقرار 83.1(انظر الرقم  لطائرات إرساالت القياس عن بُعد للطريان من حمطات ا (Rev.WRC-19).(WRC-19)     

MHz نطاق الرتدد يوزع    : توزيع إضايف  447.5 5 250-5 بلدان التالية: كوت ديفوار  ال  ة على أساس أويل يف أيضاً للخدمة املتنقل   150
الرقم  مبوجب  املوافقة  على  احلصول  شريطة  وتونس،  السورية  العربية  واجلمهورية  ولبنان  ويف 21.9 ومصر  ال  .  احلالة  أحكام   هذه  تنطبق 

229 القرار  (Rev.WRC-19) .(WRC-19)      

447A.5 النطاق   ) يف فضاء-تة الساتلية (أرضإن التوزيع للخدمة الثابMHz 5 250-5 يقتصر على وصالت التغذية ألنظمة سواتل غري    150
لنسبة إىل األرض يف .11A.9اخلدمة املتنقلة الساتلية وخيضع للتنسيق مبوجب الرقم  مستقرة 

447B.5 يوزع النطاق    : توزيع إضايفMHz 5 216-5 يل. ويقتصر هذا التوزيع  أرض) على أساس أو -أيضاً للخدمة الثابتة الساتلية (فضاء  150
لنسبة إىل األرض يف  على وصالت التغذية ألنظمة سواتل أما كثافة تدفق القدرة    .11A.9 اخلدمة املتنقلة الساتلية وخيضع ألحكام الرقم  غري مستقرة 

MHz 5النطاق   ض يفأر -االجتاه فضاء اخلدمة الثابتة الساتلية العاملة يف  يفعند سطح األرض واليت تنتجها احملطات الفضائية   216-5 فيجب   150
 مهما تكن زوا الوصول.  4kHzأي نطاق قدره  يف W/mdB)2(164مجيع األحوال القيمة  أال تتجاوز يف

447C.5  يف الساتلية  الثابتة  اخلدمة  شبكات  عن  املسؤولة  اإلدارات  MHzالنطاق   إن  5 250-5 الرقمني    150 مبوجب    447A.5واملشغلة 
لنسبة إىل  11A.9ا أن جتري التنسيق على أساس املساواة، وفقاً للرقم  عليهجيب    447B.5و ، مع اإلدارات املسؤولة عن شبكات سواتل غري مستقرة 

واليت بدأ تشغيلها   446.5اتلية املشغلة مبوجب الرقم  الشبكات الس . أما1995نوفمرب    17واليت بدأ تشغيلها قبل    446.5األرض ومشغلة مبوجب الرقم  
تسبب  وأال  447B.5و  447A.5فيجب عليها أال تطالب حبماية جتاه حمطات اخلدمة الثابتة الساتلية املشغلة مبوجب الرقمني    1995نوفمرب    17  بعد

تداخالت ضارة هلذه احملطات. 
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 RR5-95الرتددات  -IIالفصـل

MHz 5 570-5 250 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
(نشيطة) اتليةاستكشاف األرض الس250 255-5 5

446A.5  447F.5  للطريان املتنقلة  ستثناء متنقلة    
 حتديد راديوي للموقع   
447D.5 أحباث فضائية   
  447E.5  448A.5   448.5 

 (نشيطة) استكشاف األرض الساتلية255 350-5 5
446A.5  447F.5  للطريان املتنقلة  ستثناء متنقلة    
حتديد راديوي للموقع   
(نشيطة) أحباث فضائية   
  447E.5  448A.5   448.5 

448B.5(نشيطة)   استكشاف األرض الساتلية350 460-5 5
448D.5مالحة راديوية للطريان    
 449.5  حتديد راديوي للموقع  
448C.5(نشيطة)  أحباث فضائية   

 (نشيطة) استكشاف األرض الساتلية460 470-5 5
448D.5  ي للموقعحتديد راديو   
 449.5مالحة راديوية    
(نشيطة)  أحباث فضائية   
   448B.5 

(نشيطة) استكشاف األرض الساتلية470 570-5 5
446A.5  450A.5  للطريان املتنقلة  ستثناء متنقلة    
450B.5  حتديد راديوي للموقع  
 مالحة راديوية حبرية   
(نشيطة) أحباث فضائية   
  448B.5  451.5   450.5

447D.5   إن توزيع النطاقMHz 5 255-5 على أساس أويل خلدمة األحباث الفضائية يقتصر على احملاسيس النشطة احملمولة على مركبات    250
نوي. األخرى هلذا النطاق يف  فضائية. أما االستعماالت      (WRC-97)خدمة األحباث الفضائية فهي تكون على أساس 

447E.5  يوزع نطاق الرتدد    :ع إضايفزيتوMHz 5 350-5 : أسرتاليا  3 اإلقليم البلدان التالية يف  أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أويل يف  250
بوا غينيا اجلديدة والفلبني ومجهورية كور الدميقراطية ا ومجهورية كور واهلند وإندونيسيا ومجهورية إ  ن وماليز و يالند  يران اإلسالمية واليا لشعبية وسري النكا و

ITU-R وجيب أن ميتثل للتوصية   (FWA)يذ أنظمة النفاذ الالسلكي الثابت  وفيتنام. وُيستهدف من استعمال اخلدمة الثابتة لنطاق الرتدد هذا تنف  F.1613-0 .  
إلضافة إىل ذلك، ال  حلماية من خدمات االستدالل الراديوي واستكشاف   و   األرض الساتلية (النشيطة) واألحباث الفضائية (النشيطة)، تطالب اخلدمة الثابتة 

لنسبة إىل خدميت استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) واألحباث    43A.5تنطبق أحكام الرقم   ولكن ال  الفضائية (النشيطة).  على اخلدمة الثابتة 
تفرض عمليات تنفيذ   اية ألنظمة االستدالل الراديوي القائمة، ينبغي أالاخلدمة الثابتة مع توفري احلم وبعد تنفيذ أنظمة النفاذ الالسلكي الثابت يف

(WRC-15)املستقبل قيوداً أكثر صرامة على أنظمة النفاذ الالسلكي الثابت.  يف  أنظمة االستدالل الراديوي     

447F.5نطاق الرتدد  اخلدمة املتنقلة العاملة يف ال تطالب احملطات يف  MHz 5 350-5   من خدمة التحديد الراديوي للموقع،   مايةحل  250
(النشيطة) الفضائية  األحباث  وخدمة  (النشيطة)  الساتلية  األرض  استكشاف  تفرض  وخدمة  أال  وجيب  وخدمة .  للموقع،  الراديوي  التحديد  خدمة 

(النشيطة) الفضائية  األحباث  وخدمة  (النشيطة)  الساتلية  األرض  املتنقلة  اخلعلى  شروطاً    استكشاف  تلك  صرامة    ثر أكدمة  الواردة  من 
229 القرار يف (Rev.WRC-19).(WRC-19)     

MHzنطاق الرتدد  يوزع    : توزيع إضايف448.5 5 350-5 البلدان التالية: قريغيزستان   يف  أيضاً خلدمة املالحة الراديوية على أساس أويل   250
      (WRC-19)ورومانيا وتركمانستان.
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RR5-96 الفصـلII-  الرتددات

448A.5 استكش خدمة  استعمال  (الإن  الساتلية  األرض  الرتددات  اف  لنطاق  (النشيطة)  الفضائية  األحباث  وخدمة  نشيطة) 
MHz 5 350-5       43A.5.(WRC-03) جيب أال يؤدي إىل املطالبة حبماية من خدمة التحديد الراديوي للموقع. وال ينطبق الرقم  250

448B.5 النطاق   املة يف لساتلية (النشيطة) العجيب أال تسبب خدمة استكشاف األرض اMHz 5 570-5 وخدمة األحباث الفضائية    350
MHz 5النطاق   (النشيطة) العاملة يف  570-5 يف  460 خلدمة املالحة الراديوية للطريان  ضاراً  MHzالنطاق   تداخالً  5 460-5 وخلدمة املالحة    350

MHz 5النطاق   الراديوية يف  470-5 MHzالنطاق  الراديوية البحرية يف وخلدمة املالحة 460 5 570-5 470.(WRC-03)      
448C.5 النطاق   جيب أال تسبب خدمة األحباث الفضائية (النشيطة) العاملة يفMHz 5 460-5 تداخالً ضاراً للخدمات األخرى اليت    350

حلماية منها.       (WRC-03)وزع عليها هذا النطاق، وأال تطالب 
448D.5   نطاق الرتدد   قع العاملة يفتحديد الراديوي للمو خدمة ال احملطات يف   بب تسجيب أالMHz 5 470-5 ألنظمة    350 ضاراً  تداخالً 
حلماية منها.449.5خدمة املالحة الراديوية للطريان العاملة وفقاً للرقم  الرادار يف      (WRC-03)، وأال تطالب 

للنطاق   449.5 الراديوية للطريان  املالحة  خدمة  استعمال  MHz 5يقتصر  470-5 واملنارات    350 جواً  احملمولة  الرادارات  استعماالت  على 
 الراديوية املصاحبة هلا على املنت.

MHzيوزع النطاق    : توزيع إضايف 450.5 5 650-5 مسا وأذربيجان ومجهورية  الن أيضاً خلدمة املالحة الراديوية للطريان على أساس أويل يف  470
     (WRC-12)تركمانستان وأوكرانيا.إيران اإلسالمية وقريغيزستان ورومانيا و 

450A.5نطاق الرتدد   اخلدمة املتنقلة العاملة يف  ال تطالب احملطات يفMHz 5 725-5 . وجيب حلماية من خدمات االستدالل الراديوي   470
229 القرار  يفالواردة  من تلك  أكثر صرامة دمة املتنقلة اخل على  شروطاً    االستدالل الراديوي أال تفرض خدمات  (Rev.WRC-19) .(WRC-19) 

450B.5 يف يف  ال تسبب احملطات  للموقع  الراديوي  التحديد  MHz 5  الرتدد نطاق   خدمة  650-5 على    470 املقامة  الرادار  ستثناء أجهزة 
MHz 5النطاق   األرض ألغراض األرصاد اجلوية يف 650-5 حلماية   ديوية البحرية، والخدمة املالحة الرا ، تداخالً ضاراً ألنظمة الرادار يف 600 تطالب 

     (WRC-03)منها.
إضايف 451.5 النطاق    :توزيع  MHz 5يوزع  850-5 يف   470 على   أيضاً  الربية  املتنقلة  للخدمة  املتحدة  وتطبق  اململكة  نوي.  أساس 

MHz 5 النطاق يف 850-5 . 5.21و 4.21و 3.21و 2.21األرقام   حدود القدرة املنصوص عليها يف 725
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 RR5-97الرتددات  -IIالفصـل

MHz 6 700-5 570 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
446A.5  450A.5  للطريان املتنقلة  ستثناء متنقلة 570 650-5 5

450B.5  حتديد راديوي للموقع   
 مالحة راديوية حبرية   
  452.5 451.5 450.5 

446A.5  450A.5  للطريان نقلة تامل ستثناء متنقلة 650 725-5 5
حتديد راديوي للموقع   
هواة   
أحباث فضائية (فضاء سحيق)   
  455.5 454.5 453.5 451.5   282.5

5 830-5 725 
   بتة ساتلية
 فضاء) -(أرض

حتديد راديوي للموقع 
هواة

5 830-5 725 
حتديد راديوي للموقع  
هواة 

455.5   453.5   451.5   150.5 455.5   453.5   150.5

5 850-5 830 
بتة ساتلية 
فضاء) -(أرض

حتديد راديوي للموقع 
هواة

أرض) -هواة ساتلية (فضاء

5 850-5 830 
حتديد راديوي للموقع  

هواة 
أرض) -هواة ساتلية (فضاء 

455.5   453.5   451.5   150.5 455.5   453.5   150.5

5 925-5 850 
تة ب

بتة ساتلية 
فضاء) -(أرض

متنقلة 

5 925-5 850 
بتة 

بتة ساتلية 
فضاء) -(أرض

متنقلة 
هواة

حتديد راديوي للموقع 

5 925-5 850 
بتة 

بتة ساتلية 
فضاء) -(أرض

متنقلة 
حتديد راديوي للموقع 

150.5150.5150.5

457.5 بتة925 700-5 6
457A.5  457B.5فضاء) -(أرض بتة ساتلية  
457C.5  متنقلة   
  458.5 440.5 149.5
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األرض املستعملة ألغراض األرصاد اجلوية يف 452.5 MHzالنطاق   يرخص للرادارات املقامة على سطح  5 650-5 ن تعمل على  600  ،
أساس املساواة مع حمطات خدمة املالحة الراديوية البحرية. 

MHz  الرتدد طاق  يوزع ن   : توزيع إضايف  453.5 5 850-5 البلدان التالية: اململكة   واملتنقلة على أساس أويل يف أيضاً على اخلدمتني الثابتة    650
الكونغو ومجهورية كور وكوت ديفوار وجيبويت ومصر واإلمارات العربية    مجهورية والكامريون والصني و   العربية السعودية والبحرين وبنغالديش وبروين دار السالم 

ن واألردن وكينيا والكويت ولبنان وليبيا ومدغشقر  وغينيا وغينيا االستوائية واهلند    وغابون وإسواتيين  تحدة  امل  وإندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمية والعراق واليا
كستان والفلبني وقطر واجلمهورية العربية السورية ومجهورية كور وماليز والنيجر ونيجري وعُ    انيا تنز النكا و  الدميقراطية وسنغافورة وسري   الشعبية   مان وأوغندا و

ويف وت  واليمن  وفيتنام  وتوغو  يالند  و ال  شاد  احلالة،  القرار  هذه  ذلك،  (Rev.WRC-19)229 ينطبق  إىل  وإضافة  نطاق .    ويوزع 
MHz الرتدد  5 850-5 ن وبوتسوا  وأنغوال وبنن    أفغانستان على أساس أويل يف البلدان التالية:  الثابتة  أيضاً على اخلدمة    725   وبوروندي وبوركينا فاصو  وبو

ميبيا وميامنار وموزامبيق وميكرونيز ومنغوليا  ديف وموريشيوس ل وم وليسوتو ومالوي وكرييبايت  وغا  وفيجي مجهورية الكونغو الدميقراطية و  ورو ونيوزيلندا  و و
بوا غينيا اجلديدة   أال تتسبب احملطات العاملة يف اخلدمة    وزامبيا وزمبابوي، وجيب   وفانواتو   وتونغا قيا  ن وجنوب إفري وجنوب السودا   سليمان   وجزر ورواندا  و

حلماية منها.       (WRC-19)الثابتة يف تداخالت ضارة على اخلدمات األولية األخرى يف نطاق الرتدد هذا وأال تطالب 

MHzيوزع النطاق    :فئة خدمة خمتلفة 454.5 5 725-5 البلدان التالية:   ) يف33.5 حباث الفضائية على أساس أويل (انظر الرقم ة األخلدم  670
     (WRC-12)أذربيجان واالحتاد الروسي وجورجيا وقريغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان.

MHzنطاق الرتدد  يوزع    : توزيع إضايف 455.5 5 850-5 للخدمة الثابتة على أساس أويل يف  670 وبيالروس وكو  يجان  وأذربأرمينيا   أيضاً 
     (WRC-19)وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا. ورومانيا واالحتاد الروسي وجورجيا وهنغار وكازاخستان ومولدوفا وأوزبكستان وقريغيزستان 

456.5 (SUP - WRC-15) 
ت حملطات املنصات عالية االرتفاع ضمن أراضي  يف أسرتاليا وبوركينا فاصو وكوت ديفوار ومايل ونيجري جيوز أيضاً لوصالت البوا  457.5

MHzالنطاقني   منوح للخدمة الثابتة يفتستعمل التوزيع امل هذه البلدان أن 6 520-6 (االجتاه من حمطات املنصات عالية االرتفاع إىل األرض)    440
MHzو 6 640-6 ت حمطات   ا االستعمال على التشغيل يف(االجتاه من األرض إىل حمطات املنصات عالية االرتفاع). ويقتصر هذ  560 وصالت بوا

حلماية منها وأن ميتثل للقرار املنصات عالية اال خلدمات القائمة وأال يستدعي املطالبة  150 رتفاع وجيب أال يسبب تداخالت ضارة  (WRC-12)  .
ت حملطات املنصات عالية االرتفاع تطوير اخلدمات القاو  هذين  املستقبل. ويتطلب استعمال هذه الوصالت يف ئمة يف جيب أال تقيد وصالت البوا

kmمع اإلدارات األخرى اليت تقع أراضيها ضمن النطاقني اتفاقاً صرحياً  1     (WRC-12)من حدود أي إدارة تنوي استعمال هذه الوصالت. 000

457A.5 نطاَقي الرتدد   جيوز للمحطات األرضية املقامة على منت السفن والعاملة يفMHz 6 425-5 GHzو 925 إقامة اتصال مع   14,5-14
للقرار   وفقاً  االستعمال  هذا  ويكون  الساتلية.  الثابتة  للخدمة  الفضائية  902احملطات  (WRC-03)ويف الرتدد .  MHz نطاق  6 425-5 جيوز 925  ،

mتلية، أن تستعمل هوائيات إرسال بقطر  ألرضية املقامة على منت السفن وتقيم اتصال مع حمطات فضائية للخدمة الثابتة الساللمحطات ا على   1,2
kmاألقل وأن تعمل دون احلاجة إىل موافقة مسبقة من أي إدارة إذا كانت توجد على مسافة   الدولة    330 من خط الساحل الذي تعرتف به رمسياً 

902 . وتنطبق مجيع األحكام األخرى للقرارالساحلية (WRC-03).(WRC-15)      

457B.5   نطاَقي الرتدد   ت األرضية املقامة على منت السفن والعاملة يفللمحطاجيوزMHz 6 425-5 GHzو  925 تعمل وفقاً   أن  14,5-14
902القرار   للخصائص والشروط الواردة يف (Rev.WRC-15)  زائر واململكة العربية السعودية والبحرين وجزر القمر وجيبويت ومصر  البلدان التالية: اجل يف

اخلدمة املتنقلة   ية العربية السورية والسودان وتونس واليمن يفلعربية املتحدة واألردن والكويت وليبيا واملغرب وموريتانيا وعمان وقطر واجلمهور واإلمارات ا
نوي. ويكون هذا ا 902الستعمال وفقاً للقرار الساتلية البحرية على أساس  (Rev.WRC-15).(WRC-15) 

457C.5  اق الرتدد  جيوز استعمال نطMHz 6 700-5 من أجل اختبارات الطريان من   (AMT)اخلدمة املتنقلة للطريان   للقياس عن بُعد يف   925
ستثناء الربازيل وكو واملقاطعات والتجمعات الفرنسية فيما وراء البحار وغواتيماال واملكسيك   2اإلقليم   ) يف83.1ِقَبل حمطات الطائرات (انظر الرقم   )

راغواي و  416زويال). وجيب أن يكون هذا االستعمال وفقاً للقرار أوروغواي وفن و (WRC-07)   وأالّ يسبب تداخالً ضاراً للخدمة الثابتة الساتلية واخلدمة
خدمات أخرى  حيول دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا تطبيقات أخرى للخدمة اخلدمة املتنقلة أو الثابتة وأال يطالب حبماية منهما. وهذا االستخدام ال

 (WRC-15)لوائح الراديو.  أولوية يف   حيدد موزع عليها نطاق الرتدد هذا على أساس أويل مشرتك كما أنه ال 
MHz 7النطاق   حتقق القياسات يف 458.5 075-6 فوق احمليطات بواسطة حماسيس منفعلة ذات موجات صغرية. وحتقق القياسات    425

MHzالنطاق   يف  7 250-7 MHzقني  يس منفعلة ذات موجات صغرية. وينبغي لإلدارات، حني ختطط الستعمال النطا ة حماس بواسط   075 7 075-6 425 
MHzو 7 250-7 مل متطلبات خدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) وخدمة األحباث الفضائية (املنفعلة).  يف 075 املستقبل، أال 
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MHz 7 250-6 700 

 التوزيع على اخلدمات 
 3اإلقليم  2اإلقليم  1ليم قاإل

بتة 700 075-6 7
441.5أرض)  -فضاء) (فضاء-(أرض بتة ساتلية  

متنقلة   
  458B.5   458A.5   458.5

بتة 075 145-7 7
متنقلة   
  459.5   458.5 

بتة 145 235-7 7
متنقلة   
 فضاء)-(أرضأحباث فضائية    
  458.5  459.5 

460B.5   460A.5 فضاء) - أرضاستكشاف األرض الساتلية ( 190 235-7 7
 ة بت  
 متنقلة   
   460.5فضاء)-(أرضأحباث فضائية    
  458.5  459.5 

460A.5 فضاء) - (أرضاستكشاف األرض الساتلية 235 250-7 7
 بتة   

متنقلة   
  458.5 

458A.5 ق  النطا حتث اإلدارات، عندما متنح ختصيصات يفMHz 7 075-6 اخلدمة الثابتة الساتلية، على أن   للمحطات الفضائية يف  700
يف الطيفية  اخلطوط  لرصد  الراديوي  الفلك  علم  خدمة  عمليات  حلماية  عملياً  املمكنة  التدابري  MHzالنطاق   خذ  6 675,2-6 تسببه    650 قد  مما 

اإلرساالت غري املطلوبة من تداخالت ضارة. 

458B.5  أرض) ضمن النطاق  - االجتاه (فضاء  ابتة الساتلية يف مة الث رتددات للخد إن توزيع الMHz 7 075-6 يقتصر على وصالت التغذية ألنظمة    700
لنسبة إىل األرض يف MHz. إال أن استعمال النطاق  11A.9اخلدمة املتنقلة الساتلية وخيضع للتنسيق مبوجب الرقم  السواتل غري املستقرة  7 075-6 700  

لنسبة إىل األرض يف و  رض) يف أ - (فضاء   . 2.22 خيضع للرقم  اخلدمة املتنقلة الساتلية ال  صالت التغذية ألنظمة السواتل غري املستقرة 

458C.5 (SUP - WRC-15) 

MHzيوزع نطاقا الرتدد   : توزيع إضايف  459.5 7 155-7 MHzو   100 7 235-7 )  فضاء - أيضاً خلدمة العمليات الفضائية (أرض  190
MHzويف نطاق الرتدد  .  21.9وسي على أساس أويل، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم  حتاد الر اال  يف  7 235-7 ، فيما خيص خدمة  190

      (WRC-15). 21.9ينطبق الرقم   فضاء) ال - استكشاف األرض الساتلية (أرض 

  نطاق  من أجل الفضاء السحيق يف املعدة    فضاء) - رض جيب أال جيري أي إرسال من أنظمة خدمة األحباث الفضائية (أ  460.5
MHzالرتدد   7 235-7 يف190 األرض  لنسبة إىل  السواتل املستقرة  على  ويتعني  يف .  الفضائية  األحباث  الرتدد   خدمة  MHzنطاق  7 235-7 190 

حلماية من احملطات القائمة واحملطات املستقبلية يف  أال       43A.5.(WRC-15) ينطبق الرقم اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، وال   تطالب 
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460A.5  يقتصر استعمال خدمة استكشاف األرض الساتلية لنطاق الرتددMHz 7 250-7 فضاء) على التتبع والتحكم والقياس  -(أرض  190
نطاق   فضاء) يف-اتلية (أرضخدمة استكشاف األرض الس عن بُعد من أجل تشغيل املركبات الفضائية. وجيب أال تطالب احملطات الفضائية العاملة يف 

MHzالرتدد   7 250-7 أنه،   . كما17.9وينطبق الرقم    .43A.5 ينطبق الرقم  تنقلة والاخلدمتني الثابتة وامل حلماية من احملطات احلالية واملستقبلية يف   190
احمل مبوقع  يتعلق  فيما  جيب  املستقبل،  ويف  حالياً  واملتنقلة  الثابتة  اخلدمتني  نشر  محاية  يف لضمان  الفضائية  املركبات  تدعم  اليت  األرضية  خدمة  طات 

لنسبة إىل األرض احملافظة على مسافة فصل مقدارها،   رض أو يفلنسبة إىل األاملدارات غري املستقرة   استكشاف األرض الساتلية يف  املدار املستقر 
kmعلى التوايل،  kmو 10 اورة ما مل يُ  50       (WRC-15) .تفق على مسافات أقصر بني اإلدارات املعنيةعلى األقل من حدود البلدان ا

460B.5 لنسب  جيب على احملطات الفضائية يف فضاء)  - خدمة استكشاف األرض الساتلية (أرض  ة إىل األرض العاملة يف املدار املستقر 
الرتدد   يف  MHzنطاق  7 235-7 املس   190 واحملطات  القائمة  احملطات  من  حلماية  تطالب  يف أال  ينطبق   تقبلية  وال  الفضائية،  األحباث  خدمة 

      43A.5 .(WRC-15) الرقم
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MHz 8 500-7 250 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
بتة 250 300-7 7

أرض) -(فضاء بتة ساتلية  
متنقلة   
  461.5

بتة 300 375-7 7
أرض) -فضاء( بتة ساتلية  

ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة   
  461.5

 بتة  375 450-7 7
 أرض) -(فضاءبتة ساتلية    
 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة    
461AB.5أرض) -(فضاءمتنقلة حبرية ساتلية     461AA.5 

 بتة 450 550-7 7
أرض) -(فضاء بتة ساتلية  
أرض) -(فضاء أرصاد جوية ساتلية   
ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة   
461AB.5أرض)   -(فضاء متنقلة حبرية ساتلية     461AA.5 
  461A.5 

بتة 550 750-7 7
أرض) -(فضاء بتة ساتلية  

ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة   
461AB.5أرض)   -(فضاء متنقلة حبرية ساتلية     461AA.5 

 بتة 750 900-7 7
461B.5أرض) -(فضاء أرصاد جوية ساتلية   
ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة   

بتة 900 025-7 8
فضاء) -(أرض بتة ساتلية  
متنقلة   
  461.5

أرض) - (فضاء استكشاف األرض الساتلية025 175-8 8
بتة   
فضاء) -(أرض بتة ساتلية  
463.5متنقلة   
  462A.5

أرض) - (فضاء استكشاف األرض الساتلية175 215-8 8
بتة   
فضاء) -(أرض بتة ساتلية  
فضاء) -(أرض أرصاد جوية ساتلية   
463.5متنقلة    
  462A.5

أرض) - (فضاء استكشاف األرض الساتلية215 400-8 8
بتة   
فضاء) -(أرض بتة ساتلية  
463.5متنقلة    
  462A.5

بتة 400 500-8 8
للطريان  املتنقلة  ستثناء متنقلة   

466.5  465.5أرض)  -(فضاء أحباث فضائية   
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إضايف 461.5 النطاقان    :توزيع  MHzيوزع  7 375-7 و-(فضاء  250 MHzأرض)  8 025-7 املتنقلة  -(أرض  900 للخدمة  أيضاً  فضاء) 
 .21.9وافقة مبوجب الرقم الساتلية على أساس أويل، شريطة احلصول على امل

461A.5 فضاء) الساتلية  اجلوية  األرصاد  خدمة  استعمال  للنطاق  -إن  MHzأرض)  7 550-7 املستقرة    450 الساتلية  األنظمة  على  يقتصر 
لنسبة إىل األرض يف    30ذا النطاق واملبلغ عنها قبل  ه خدمة األرصاد اجلوية الساتلية العاملة يف لنسبة إىل األرض. أما األنظمة الساتلية غري املستقرة 

 (WRC-97)تشغيلها حىت انتهاء عمرها النافع. ، فيمكن االستمرار يف1997نوفمرب 

461AA.5   الرتدد لنطاق  الساتلية  البحرية  املتنقلة  اخلدمة  استخدام  MHzيقتصر  7 750-7 لنسبة    375 املستقرة  الساتلية  الشبكات  على 
(WRC-15)     األرض. إىل

461AB.5   يف نطاق الرتددMHz 7 750-7 تطالب احملطات األرضية العاملة يف 375 حلماية من  اخلدمة املتنقلة البحرية ا ، جيب أالّ  لساتلية 
ستثناء املتنقلة للطريان وأالّ تفرض قيوداً على استعماهلا وتطويرها. وال  43A.5 .     (WRC-15) تنطبق أحكام الرقم  حمطات اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة 

461B.5 أرض) للنطاق  -إن استعمال خدمة األرصاد اجلوية الساتلية (فضاءMHz 7 900-7 لى األنظمة الساتلية غري املستقرة  يقتصر ع  750
    (WRC-12)لنسبة إىل األرض.

462.5 (SUP - WRC-97)  
462A.5   النطاق ضمن  العاملة  الساتلية  األرض  استكشاف  خدمة  على  MHzجيب  8 400-8 ن)    3و  1 اإلقليمني يف  025 اليا ستثناء  )

)تنتج كثافة تدفق للقدرة تتجاوز القيم التالية لزوا 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    552 من أجل 
 -125)2dB(W/m 1نطاق عرضه   يفMHz   12    2590 من أجل)-(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  فضاء السحيق. خدمة األحباث الفضائية على ال يف 400
MHzيوزع النطاق   :فئة خدمة خمتلفة 466.5 8 500-8 نوي (انظر  400 سنغافورة   ) يف32.5 الرقم خلدمة األحباث الفضائية على أساس 

    (WRC-12)وسري النكا.

 
 
 
 
 
 

  

- 136 -



 RR5-103الرتددات  -IIالفصـل

MHz 10 000-8 500 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
وي للموقع رادي  حتديد500 550-8 8

469.5   468.5

(نشيطة) استكشاف األرض الساتلية550 650-8 8
حتديد راديوي للموقع 

(نشيطة)  أحباث فضائية 
469A.5   469.5   468.5

حتديد راديوي للموقع 650 750-8 8
469.5   468.5

حتديد راديوي للموقع 750 850-8 8
470.5  مالحة راديوية للطريان 

471.5

حتديد راديوي للموقع 850 000-8 9
472.5  مالحة راديوية حبرية 

473.5

حتديد راديوي للموقع 000 200-9 9
337.5 مالحة راديوية للطريان 

473A.5 471.5

474C.5(نشيطة)  األرض الساتليةاستكشاف 200 300-9 9 474B.5 474A.5 
 لموقع حتديد راديوي ل  

 472.5 مالحة راديوية حبرية 
474D.5   474.5 473.5

(نشيطة) استكشاف األرض الساتلية300 500-9 9
حتديد راديوي للموقع 

   475.5مالحة راديوية
(نشيطة)  أحباث فضائية  

  476A.5  475B.5  475A.5  474.5  427.5 
(نشيطة) استكشاف األرض الساتلية500 800-9 9

حتديد راديوي للموقع 
مالحة راديوية 
(نشيطة)  أحباث فضائية 

476A.5

حتديد راديوي للموقع 800 900-9 9
 استكشاف األرض الساتلية (نشيطة)  

 بتة 
(نشيطة) أحباث فضائية  

478.5   477.5  478B.5   478A.5

474C.5ة)  شيط(ن استكشاف األرض الساتلية900 000-9 10 474B.5   474A.5
 حتديد راديوي للموقع  

بتة 
479.5   478.5   477.5   474D.5
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467.5 (SUP - WRC-03)  

MHzيوزع نطاق الرتدد    :توزيع إضايف 468.5 8 750-8   البلدان التالية: اململكة  أيضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل يف  500
والكامريون والص والبحرين وبنغالديش وبروين دار السالم وبوروندي  ني ومجهورية الكونغو وجيبويت ومصر واإلمارات العربية املتحدة  العربية السعودية 

ليز ومايل واملغرب وموريتانيا  يا وإندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمية والعراق وجامايكا واألردن وكينيا والكويت ولبنان وليبيا وماوغابون وغُ اتيين  وإسو 
كستان وقطر واجلمهوريةونيبال ونيجري وعُ  نغال وسنغافورة والصومال والسودان الدميقراطية الشعبية والس كور  السورية ومجهورية العربية مان وأوغندا و

(WRC-19)واليمن. وتشاد وتوغو وتونس

MHzيوزع النطاق    :توزيع إضايف 469.5 8 750-8 على اخلدمتني املتنقلة الربية واملالحة الراديوية على أساس أويل يف   500 البلدان   أيضاً 
وليت وهنغار  وجورجيا  وبيالروس  وأذربيجان  أرمينيا  وطاجيكستان  التالية:  الروسي  واالحتاد  ورومانيا  وقريغيزستان  وبولندا  وأوزبكستان  ومنغوليا  وانيا 

 WRC)-(12وتركمانستان وأوكرانيا.

469A.5 يف العاملة  (النشيطة)  الفضائية  األحباث  وخدمة  (النشيطة)  الساتلية  األرض  استكشاف  خدمة  حمطات  على  النطاق   جيب 
MHz 8 650-8 ا وتطورها.أال تسبب تداخ 550     (WRC-97)الت ضارة حملطات خدمة التحديد الراديوي للموقع وأال تعوق استعماال

MHzان للنطاق  ملالحة الراديوية للطري يقتصر استعمال خدمة ا 470.5 8 850-8 على املساعدات املالحية احملمولة جواً واليت تستند إىل    750
MHzمفعول دوبلر عند تردد مركزي قدره   8 800 . 

MHzيوزع نطاقا الرتدد    : توزيع إضايف 471.5 8 850-8 MHzو  825 9 200-9 أساس أويل    أيضاً خلدمة املالحة الراديوية البحرية على  000
ن وإندونيسيا ومجهورية   من أجل الرادارات الساحلية فقط يف  اجلزائر وأملانيا والبحرين وبلجيكا والصني ومصر واإلمارات العربية املتحدة وفرنسا واليو

       (WRC-15)إيران اإلسالمية وليبيا وهولندا وقطر والسودان.

MHzالنطاقني   لى الرادارات الساحلية يف تقتصر خدمة املالحة الراديوية البحرية ع 472.5 9 000-8 MHzو 850 9 225-9 200 . 

إضايف 473.5 الرتدد  يوزع    : توزيع  MHzنطاقا  9 000-8 MHzو  850 9 300-9 أويل    200 أساس  على  الراديوية  املالحة  خلدمة  أيضاً 
ريغيزستان ورومانيا وطاجيكستان وسي وجورجيا وهنغار وأوزبكستان وبولندا وقنمسا وأذربيجان وبيالروس وكو واالحتاد الر البلدان التالية: أرمينيا وال يف

     (WRC-19)وتركمانستان وأوكرانيا.

473A.5 النطاق   جيب يفMHz 9 200-9 ألنظمة املذكورة  خدمة التحديد الراديوي للموقع تداخالً ضاراً  أال تسبب احملطات العاملة يف   000  
هذا النطاق  خدمة املالحة الراديوية البحرية العاملة على أساس أويل يف األنظمة الرادارية يف املالحة الراديوية للطريان أو   خدمة  يف   العاملة  337.5الرقم   يف
حلماية من هذه األنظمة. 471.5الرقم  البلدان املذكورة يف  يف      (WRC-07)، وأال تطالب 

MHzالنطاق   يف  (SART)إلنقاذ  جيوز استعمال املرسالت املستجيبة للبحث وا 474.5 9 500-9   ITU-R، على أن تعطى التوصية  200
).31ذات الصلة االعتبار الواجب (انظر أيضاً املادة 

474A.5 يقتصر استعمال خدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) لنطاقي الرتدد MHz 9 300-9 MHzو   200 10 400-9 على األنظمة    900
MHz طاق ضروري يزيد علىاليت حتتاج إىل عرض ن مينه بشكل كامل يف  600 MHz نطاق الرتدد  وال ميكن  9 900-9 وخيضع هذا االستعمال .  300

مصر وإندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمية ولبنان وتونس. من اجلزائر واململكة العربية السعودية والبحرين و   21.9إىل موافقة يتم احلصول عليها مبوجب الرقم  
هذه احلالة، ميكن أن تطلب اإلدارة املبلغة عن النظام الساتلي العامل  تعترب غري موافقة على طلب التنسيق. ويف  52.9ترد مبوجب الرقم   ارة اليت ال واإلد 

(WRC-15)     . 9من املادة    IIDالقسم الفرعي    مساعدة املكتب مبوجب خدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) يف 

474B.5 طات العاملة يف خدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) للتوصية  تثل احمل جيب أن متITU-R RS.2066-0 .    (WRC-15) 

474C.5  جيب أن متتثل احملطات العاملة يف خدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) للتوصيةITU-R RS.2065-0 .    (WRC-15) 

474D.5 يف العاملة  احملطات  تتسبَّب  أالَّ  (النشيط جيب  الساتلية  األرض  استكشاف  يف خدمة  خدمة  ة)  مبحطات  ضارة  املالحة   تداخالت 
MHzنطاق الرتدد   الراديوي للموقع يف   الراديوية البحرية وخدمة التحديد  9 300-9 ، وخدمة املالحة الراديوية وخدمة التحديد الراديوي للموقع  200

MHzنطاق الرتدد   يف  10 000-9 GHz نطاق الرتدد يف الراديوي للموقع ، وخدمة التحديد  900 حلماية منها.  10,4-10,0 (WRC-15)     وأال تطالب 
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MHzالنطاق   خدمة املالحة الراديوية للطريان يفيقتصر استعمال   475.5 9 500-9 وعلى    300 على رادارات األرصاد اجلوية احملمولة جواً 
لعمل    الرادارات املقامة على سطح األرض. ويرخص فوق ذلك، للمنارات الرادارية املقامة على سطح األرض والتابعة خلدمة املالحة الراديوية للطريان 

MHzلنطاق ا يف 9 320-9      (WRC-07)البحرية. ، شريطة أال تسبب أي تداخل ضار خلدمة املالحة الراديوية300

475A.5 ألحباث الفضائية (النشيطة) للنطاقيقتصر استعمال خدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) وخدمة ا MHz 9 500-9 300  
ً يتجاوز  لكامل يف MHz 300على األنظمة اليت تتطلب عرض نطاق ضرور ا  MHz النطاق  وال ميكن استيعا 9 800-9 500.(WRC-07)     

475B.5النطاق   جيب يفMHz 9 500-9 لرادارات العاملة    خدمة التحديد الراديوي تسبب احملطات العاملة يف  أال  300 للموقع تداخالً ضاراً 
حلماية من هذه الرادارات. والرادارات املقامة على سطح األرض املستعملة ألغر   خدمة يف اض األرصاد  املالحة الراديوية وفقاً للوائح الراديو، وأال تطالب 

    (WRC-07)اجلوية هلا األولوية على االستعماالت األخرى للتحديد الراديوي للموقع.

476.5 (SUP - WRC-07)  

476A.5  النطاق  طات خدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) وخدمة األحباث الفضائية (النشيطة) العاملة يف جيب على حم MHz 9 800-9 300  
حلماية م أال تسبب تداخالت ضارة حملطات خدميت املالحة الراديوية والتحديد الراديوي للموقع وأال       (WRC-07)نها.تطالب 

MHzاق الرتدد  يوزع نط  : فئة خدمة خمتلفة 477.5 10 000-9 البلدان التالية: اجلزائر واململكة العربية   للخدمة الثابتة على أساس أويل يف  800
ثيوبيا وغيا واهلند وإندونيسيا ومجهورية  السعودية والبحرين وبنغالديش وبروين دار السالم والكامريون وجيبويت ومصر واإلمارات العربية املتحدة وإريرت وإ

كستان وقطر واجلمهورية اإيران ا ن واألردن والكويت ولبنان وليبري وماليز ونيجري وعمان وأوغندا و لعربية السورية إلسالمية والعراق وجامايكا واليا
غو واليمن (انظر الرقم  ومجهورية كور الدميقراطية الشعبية وسنغافورة والصومال والسودان وجنوب (WRC-15)).33.5السودان وترينيداد وتو

MHzنطاق الرتدد  يوزع    : توزيع إضايف 478.5 10 000-9 البلدان التالية: أذربيجان   أيضاً خلدمة املالحة الراديوية على أساس أويل يف  800
      (WRC-19)وقريغيزستان ورومانيا وتركمانستان وأوكرانيا.

478A.5   يقتصر استخدام خدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) وخدمة األحباث الفضائية (النشيطة) للنطاقMHz 9 900-9 800  
ً يتجاوز على األنظم لكامل يف MHz 500ة اليت تتطلب عرض نطاق ضرور ا  MHzالنطاق  وال ميكن استيعا 9 800-9 300.(WRC-07)     

478B.5  النطاق  رض الساتلية (النشيطة) وخدمة األحباث الفضائية (النشيطة) يف ات خدمة استكشاف األ جيب أالّ تتسبب حمط MHz 9 900-9 800  
نوي وأال   مبحطاتتداخل ضار   يف حلماية  اخلدمة الثابتة املوزع عليها هذا النطاق على أساس       (WRC-07)منها.  تطالب 

MHzيوزع النطاق  479.5 10 025-9 نوي كي تستعمله رادارات األرصاد  مة األرصادأيضاً خلد  975 اجلوية.  اجلوية الساتلية على أساس 
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GHz 10,7-10 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
10,4-10 

(نشيطة)استكشاف األرض الساتلية 
474C.5  474B.5  474A.5 

 بتة 
 متنقلة 

حتديد راديوي للموقع 
 هواة

10,4-10 
(نشيطة)   استكشاف األرض الساتلية 

474C.5  474B.5  474A.5 
حتديد راديوي للموقع 

 هواة

10,4-10 
(نشيطة)   استكشاف األرض الساتلية 

474C.5  474B.5  474A.5 
بتة 

متنقلة 
حتديد راديوي للموقع 

 هواة
474D.5  479.5 474D.5   5.479  480.5474D.5   479.5 

10,45-10 
بتة 
 لة متنق

حتديد راديوي للموقع 
هواة

10,45-10 
حتديد راديوي للموقع 

هواة

10,45-10 
بتة 

متنقلة 
حتديد راديوي للموقع 

هواة
480.5

حتديد راديوي للموقع  10,5-10,45
هواة

هواة ساتلية 
481.5

10,55-10,5 
بتة 

متنقلة 
حتديد راديوي للموقع 

10,55-10,5 
بتة 

متنقلة 
د راديوي للموقع ديحت

بتة  10,6-10,55
ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

حتديد راديوي للموقع 
(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية 10,68-10,6

بتة 
ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

فلك راديوي 
(منفعلة)  أحباث فضائية 

حتديد راديوي للموقع 
149.5  482.5  482A.5

(منفعلة) الساتليةاستكشاف األرض  10,7-10,68
فلك راديوي 

(منفعلة)  أحباث فضائية 
483.5   340.5
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GHzيوزع نطاق الرتدد    :توزيع إضايف 480.5 البلدان التالية: األرجنتني   أيضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل يف  10,45-10
راغواي و والرب  وبريو   2يف اإلقليم    هولندامملكة    يفقاطعات ما وراء البحار  البلدان واملازيل وشيلي وكو والسلفادور وإكوادور وغواتيماال وهندوراس و

GHzوأورغواي. ويوزع نطاق الرتدد   (WRC-19). وفنزويالكولومبيا وكوستاريكا واملكسيك  للخدمة الثابتة على أساس أويل يف  أيضاً  10,45-10

GHzيوزع نطاق الرتدد    : توزيع إضايف 481.5 البلدان التالية: اجلزائر   أيضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل يف   10,5-10,45
ن وكي  ومصر  وأملانيا وأنغوال والربازيل والصني وكوت ديفوار مان وأوزبكستان نيا واملغرب ونيجري وعُ والسلفادور وإكوادور وإسبانيا وغواتيماال وهنغار واليا

راغواي وبريو   كستان و MHzوأوروغواي. ويوزع نطاق الرتدد  وتونس  ومجهورية كور الدميقراطية الشعبية ورومانيا  و يف كوستاريكا أيضاً    10,5-10,45
(WRC-19)للخدمة الثابتة على أساس أويل.

ستثناء اخلدمة املتنقلة للطي حمطات اخلدمتني الثابتة واملتنال تتجاوز القدرة املزودة هلوائ 482.5 GHzالنطاق   ريان، يفقلة،  10,68-10,6 ،
dBWالقيمة   اخلدمتني الثابتة واملتنقلة،   . بيد أن هذا القيد املفروض على21.9. وجيوز جتاوز هذا احلد، شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم  –3

ة السعودية وأرمينيا وأذربيجان والبحرين وبنغالديش وبيالروس ومصر البلدان التالية: اجلزائر واململكة العربي ينطبق يف لة للطريان، ال ستثناء اخلدمة املتنق
غرب وموريتانيا  وامل  واإلمارات العربية املتحدة وجورجيا واهلند وإندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمية والعراق واألردن وكازاخستان والكويت ولبنان وليبيا 

كستان والف لبني وقطر واجلمهورية العربية السورية وقريغيزستان وسنغافورة وطاجيكستان وتونس وتركمانستان  ومولدوفا ونيجري وعمان وأوزبكستان و
    (WRC-07)وفيتنام.

482A.5  751  ينطبق القرار (WRC-07)    فيما يتعلق بتقاسم النطاقGHz ض الساتلية (املنفعلة)  ستكشاف األر بني خدمة ا  10,68-10,6
س      (WRC-07)تثناء اخلدمة املتنقلة للطريان. واخلدمتني الثابتة واملتنقلة 

GHzنطاق الرتدد  يوزع    :توزيع إضايف 483.5 ستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، على أساس    10,7-10,68 أيضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، 
ور ومصر واإلمارات العربية املتحدة التالية: اململكة العربية السعودية وأرمينيا وأذربيجان والبحرين وبيالروس والصني وكولومبيا ومجهورية كالبلدان   أويل يف

 الدميقراطية الشعبية  إلسالمية والعراق وإسرائيل واألردن وكازاخستان والكويت ولبنان ومنغوليا وقطر وقريغيزستان ومجهورية كور وجورجيا ومجهورية إيران ا
     (WRC-19).1985يناير  1 وطاجيكستان وتركمانستان واليمن. ويقتصر هذا االستعمال على التجهيزات املشغلة يف
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GHz 11,7-10,7 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
10,95-10,7 

 بتة 
 بتة ساتلية 

441.5أرض)  - (فضاء  
484.5فضاء)  - (أرض  

 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

10,95-10,7 
 بتة  
441.5أرض)  -(فضاء بتة ساتلية 
 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة  

11,2-10,95 
 بتة 

 بتة ساتلية 
 484A.5  أرض)- (فضاء

484B.5 
484.5فضاء)  -(أرض

 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

11,2-10,95 
 بتة  
484A.5  484B.5  أرض) -(فضاء بتة ساتلية 
 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة  

11,45-11,2 
 بتة 

 اتلية بتة س 
441.5أرض)  - (فضاء
484.5فضاء)  -(أرض

 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

11,45-11,2 
 بتة  

441.5أرض)  -(فضاء بتة ساتلية 
 تثناء املتنقلة للطريان س متنقلة  

11,7-11,45 
 بتة 

 بتة ساتلية 
484A.5  484B.5  أرض)- (فضاء
484.5فضاء)  -(أرض

 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

11,7-11,45 
 بتة  
484A.5  484B.5  أرض) -(فضاء بتة ساتلية 
 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة  

اخلدم 484.5 استعمال  (يقتصر  الساتلية  الثابتة  للنطاق  -أرضة  GHzفضاء)  يف  1اإلقليم   يف  11,7-10,7 التغذية  وصالت  اخلدمة   على 
ية. اإلذاعية الساتل

484A.5  لنسبة إىل األرض يف GHzاخلدمة الثابتة الساتلية للنطاقات   إن استعمال نظام ساتلي غري مستقر  أرض)  -(فضاء  11,2-10,95
GHzو GHzو  أرض) -(فضاء  11,7-11,45 يف-(فضاء  12,2-11,7 والنطاق  2 اإلقليم  أرض)   ،GHz يف- (فضاء  12,75-12,2 ،  3اإلقليم   أرض) 

GHzوالنطاق   يف-(فضاء  12,75-12,5 والنطاقات  1 اإلقليم  أرض)   ،GHz و-(أرض  14,5-13,75 GHzفضاء)  أرض)  -(فضاء  18,6-17,8
GHzو و-(فضاء  20,2-19,7 GHzأرض)  و-(أرض  28,6-27,5 GHzفضاء)  أحكام الرقم  -(أرض  30-29,5 بشأن   12.9فضاء)، خيضع لتطبيق 

لنسبة إىل األرض يف  تنسيقه مع لنسبة إىل األرض   أنظمة أخرى ساتلية غري مستقرة  اخلدمة الثابتة الساتلية. وجيب على األنظمة الساتلية غري املستقرة 
حلماية من الشبكات الس يف لنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية أال تطالب  عاملة طبقاً للوائح الراديو، اخلدمة الثابتة الساتلية وال اتلية املستقرة 

لنسبة إىل األرض يف بشأن التبليغ  اخلدمة الثابتة الساتلية أو مهما تكن تواريخ استالم املكتب املعلومات الكاملة بشأن تنسيق األنظمة غري املستقرة 
لنسباست عنها، حسب احلالة، أو  بشأن التبليغ عنها، حسب احلالة.   ة إىل األرض أوالمه املعلومات الكاملة بشأن تنسيق شبكات السواتل املستقرة 

لنسبة إىل األرض يف43A.5تنطبق أحكام الرقم   وال النطاقات املذكورة أعاله  اخلدمة الثابتة الساتلية يف . وجيب أن تشغل أنظمة السواتل غري املستقرة 
     (WRC-2000)زال بسرعة كل تداخل غري مقبول ميكن أن حيدث أثناء تشغيلها.حبيث ي

484B.5 15جيب أن يطبق القرار)-(WRC155 *.      15)-(WRC

  
___________________
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GHz 13,4-11,7 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
12,5-11,7 

بتة 
 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
إذاعية
492.5  اتلية ية سإذاع

12,1-11,7 
486.5بتة 

 أرض) -(فضاء بتة ساتلية
484A.5  484B.5  488.5

ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
485.5

12,2-11,7 
بتة 

ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
إذاعية

492.5  إذاعية ساتلية 

12,2-12,1 
بتة ساتلية 
   484A.5  484B.5أرض) - (فضاء
488.5

489.5 485.5487A.5 487.5
12,7-12,2 

بتة 
ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
إذاعية

 492.5  إذاعية ساتلية 

12,5-12,2 
بتة 

 بتة ساتلية  
 484A.5أرض)  - (فضاء

ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
إذاعية

487A.5 487.5487.5  484A.5
12,75-12,5 

ية ساتل  بتة
484A.5  484B.5أرض)  - (فضاء
فضاء) -(أرض

496.5   495.5   494.5 

490.5 488.5 487A.512,75-12,5 
بتة 

بتة ساتلية 
484B.5  484A.5)  أرض- (فضاء

ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
 493.5إذاعية ساتلية  

12,75-12,7 
بتة 

بتة ساتلية 
فضاء) -(أرض

ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

بتة 13,25-12,75
441.5فضاء)  -(أرض بتة ساتلية 
متنقلة  
أرض) -أحباث فضائية (فضاء سحيق) (فضاء  

(نشيطة) استكشاف األرض الساتلية 13,4-13,25
497.5  مالحة راديوية للطريان  
(نشيطة)  أحباث فضائية  
 499.5   498A.5

GHzز للمرسالت املستجيبة ضمن النطاق  و جي 485.5 اخلدمة الثابتة الساتلية   واملقامة على منت احملطات الفضائية يف   2اإلقليم   يف  12,2-11,7
ار  ة املقدملستجيبهلذه املرسالت ا  (.e.i.r.p)أن تستعمل أيضاً إلرساالت اخلدمة اإلذاعية الساتلية، شريطة أال تتجاوز القدرة املشعة املكافئة املتناحية  

dBW أو  53 أكثر  تداخالت  تسبب  وأال  تلفزيونية،  قناة  أو  لكل  تسببه  مما  أكرب  محاية  يف تتطلب  املنسقة  الرتدد  ختصيصات  الثابتة   تتطلبه  اخلدمة 
لية. ة الساتالثابت الساتلية. وجيب أن يستخدم هذا النطاق، فيما يتعلق خبدمات االتصاالت الراديوية الفضائية استخداماً رئيسياً للخدمة

GHzيكون توزيع نطاق الرتدد    :فئة خدمة خمتلفة 486.5 ت   ) يف32.5 نوي (انظر الرقم  للخدمة الثابتة على أساس   12,1-11,7 الوال
       (WRC-15)املتحدة.
ستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان و  487.5 ة وفقاً لتوزيعات الرتددات اخلاصة  اإلذاعياخلدمة  جيب على اخلدمات الثابتة والثابتة الساتلية واملتنقلة، 

GHzالنطاق   بكل منها يف ألحكام خطة   3و  1، أال تسبب داخل اإلقليمني  12,5-11,7 للمحطات اإلذاعية الساتلية املشغلة طبقاً  ضاراً  تداخالً 
حلماية من هذه احملطات.30التذييل  يف 3و 1اإلقليمني      (WRC-03)، وأال تطالب 
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487A.5 يوزع النطاق    :زيع إضايفو تGHz GHzوالنطاق    1 اإلقليم  يف  12,5-11,7 GHz، والنطاق  2 اإلقليم يف  12,7-12,2 12,2-11,7 
لنسبة إىل-، أيضاً للخدمة الثابتة الساتلية (فضاء3اإلقليم   يف .  األرض أرض) على أساس أويل، على أن يقتصر التوزيع على أنظمة السواتل غري املستقرة 

لنسبة إىل األرض يف  12.9 ستعمال لتطبيق أحكام الرقمهذا اال  وخيضع  اخلدمة الثابتة الساتلية. وجيب  للتنسيق مع أنظمة السواتل األخرى غري املستقرة 
لنسبة إىل األرض يف حلماية من شبكات السواتل املستقرة   على أنظمة السواتل غري املستقرة  األرض   لنسبة إىلاخلدمة الثابتة الساتلية أال تطالب 

للوائح الراديو، مهما تكن تواريخ استالم املكتب للمعلومات الكاملة بشأن تنسيق األنظمة الساتلية غري اخلدمة اإلذاعية ا يف طبقاً  والعاملة  لساتلية 
لنسبة إىل األرض يف  واتل املعلومات الكاملة بشأن تنسيق شبكات الس استالمه   بشأن التبليغ عنها، حسب احلالة، أو  اخلدمة الثابتة الساتلية أو  املستقرة 
لنسبة إىل األرض أو لنسبة  . وجيب أن تشغل أنظمة السواتل غري املستقرة  43A.5 بشأن التبليغ عنها، حسب احلالة. وال تنطبق أحكام الرقم  املستقرة 

 (WRC-03)ثناء تشغيلها. سرعة كل تداخل غري مقبول ميكن أن حيدث أ النطاقات املذكورة أعاله حبيث يزال ب  اخلدمة الثابتة الساتلية يف  إىل األرض يف 

لنسبة إىل األرض يف 488.5 GHzاخلدمة الثابتة الساتلية للنطاق   إن استعمال شبكات السواتل املستقرة  ، خيضع  2 اإلقليم يف 12,2-11,7
اإلذاعية الساتلية للنطاق    بشأن استخدام اخلدمة  30 . انظر التذييل3و  2و   1األقاليم   للتنسيق مع حمطات اخلدمات لألرض يف  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

اإلقليم   490.5 داخل  النطاق    2جيب  GHzوضمن  خد  12,7-12,2 تسبب  االتصاالأال  القائمة  مات  لألرض  الراديوية  ستقام   اليت  أوت 
. 30 التذييل الواردة يف  2 اإلقليم املستقبل، تداخالً ضاراً خبدمات االتصاالت الراديوية الفضائية العاملة طبقاً خلطة اإلذاعة الساتلية يف يف

491.5 (SUP - WRC-03)  

  30 التذييل من  3و  1قائمة اإلقليمني   الواردة يف  أولية املطابقة للخطة اإلقليمية املناسبة  جيوز لتخصيصات حمطات اخلدمة اإلذاعية السات 492.5
تستدعي محاية من التداخل   أرض)، شريطة أال تسبب هذه اإلرساالت تداخالً أكثر أو - أن تستعمل أيضاً إلرساالت اخلدمة الثابتة الساتلية (فضاء

     (WRC-2000)للقائمة، حسب احلالة.  ة اإلذاعية الساتلية املشغلة وفقاً هلذه اخلطة أوتستدعيه إرساالت اخلدم أكرب مما تسببه أو 

  MHz))·2dB(W/(m 11127–تتجاوز   بكثافة تدفق قدرة ال   3اإلقليم   يف   12,75GHz-12,5تتقيد اخلدمة اإلذاعية الساتلية ضمن النطاق   493.5
(WRC-97)نطقة اخلدمة.مجيع الظروف ومجيع طرائق التشكيل عند حافة م يف

GHzيوزع نطاق الرتدد    :توزيع إضايف 494.5 ستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، على أساس  أيضاً    12,75-12,5 على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، 
وسطى ومجهورية الكونغو وكوت ديفوار وجيبويت ومصر البلدان التالية: اجلزائر واململكة العربية السعودية والبحرين والكامريون ومجهورية إفريقيا ال أويل يف

إثيوبيا وغابون وغا وغينيا والعراق وإسرائيل واألردن والكويت ولبنان وليبيا ومدغشقر ومايل واملغرب ومنغوليا ونيجري واإلمارات العربية املتحدة وإريرت و 
 (WRC-15)السورية والصومال والسودان وجنوب السودان وتشاد وتوغو واليمن. وعمان وقطر ومجهورية الكونغو الدميقراطية واجلمهورية العربية

GHzيوزع نطاق الرتدد    :زيع إضايفتو  495.5 ستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، على أساس    12,75-12,5 أيضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، 
كو واجلبل نوي يف  ن ومو       (WRC-19)األسود وأوغندا وتونس. البلدان التالية: اليو

GHzيوزع النطاق    :توزيع إضايف  496.5 النمسا وأذربيجان وقريغيزستان وتركمانستان على اخلدمتني الثابتة املتنقلة،   أيضاً يف  12,75-12,5
للمحطات األرضية التابعة للخدمة  ستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، على أساس أويل. بيد أن حمطات هاتني اخلدمتني جيب أال تسببا ت ضاراً  داخالً 

غري البلدان املذكورة يف1ن اإلقليم  بلدا الثابتة الساتلية يف مع حمطات اخلدمتني الثابتة  هذه احلاشية. وال ،  يطلب أي تنسيق هلذه احملطات األرضية 
هذه احلاشية، حدود كثافة تدفق القدرة على سطح األرض املنصوص   رة يفهذه احلاشية. وتطبق على أراضي البلدان املذكو  واملتنقلة للبلدان املذكورة يف 

     (WRC-2000)) للخدمة الثابتة الساتلية.21-4 (اجلدول 21املادة  ا يفعليه

GHzيقتصر استعمال النطاق   497.5  دوبلر.  خدمة املالحة الراديوية للطريان، على املساعدات املالحية اليت تستند إىل مفعول يف   13,4-13,25

498.5 (SUP - WRC-97)  

498A.5  النطاق   ض الساتلية (النشيطة) وخدمة األحباث الفضائية (النشيطة) العاملة يف جيب على حمطات خدمة استكشاف األرGHz 13,4-13,25  
ا وتطورها.      (WRC-97)أال تسبب تداخالت ضارة خلدمة املالحة الراديوية للطريان وأال تعوق استعماال

GHzيوزع النطاق    : توزيع إضايف  499.5  كستان يوزع  بنغالدش واهلند. ويف  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 اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
13,65-13,4 

 (نشيطة) تكشاف األرض الساتليةسا
 أرض) -(فضاء ساتليةبتة 

449B.5  499A.5
حتديد راديوي للموقع 

  499D.5  499C.5أحباث فضائية
ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية  

فضاء) -(أرض
 

501B.5  501.5  500.5  499E.5 

13,65-13,4 
 (نشيطة) استكشاف األرض الساتلية 
موقع حتديد راديوي لل 
  499D  499Cأحباث فضائية 
فضاء) -ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية (أرض 

 

 
 501B.5  501.5  500.5  499.5

(نشيطة) استكشاف األرض الساتلية 13,75-13,65
حتديد راديوي للموقع  

 501A.5أحباث فضائية  
فضاء) -ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية (أرض 
 501B.5  501.5  500.5  499.5 

484A.5فضاء)  -(أرض بتة ساتلية14-13,75
حتديد 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.5 دد  يقتصر استخدام نطاق الرتGHz لنسبة  - للخدمة الثابتة الساتلية (فضاء   13,65-13,4 أرض) على األنظمة الساتلية املستقرة 
حلصول على املوافقة مبوجب الرقم    ً ألنظمة الساتلية العاملة يف   21.9إىل األرض، ويكون مرهو - خدمة األحباث الفضائية (فضاء  فيما يتعلق 

ت من حمطات فضا ضاء) لرتحي ف  ا يف املدار الساتلي ا  ئية يف ل البيا لنسبة إىل األرض إىل حمطات فضائية مرتبطة  مدار ساتلي غري   ملستقر 
ا معلومات النشر املسبق حىت  لنسبة إىل األرض تلّقى املكتب بشأ       (WRC-15). 2015 نوفمرب  27 مستقر 

499B.5 وتش نشر  دون  اإلدارات  حتول  أال  األرض جيب  اإلرسال  حمطات  يف غيل  ل  ية  الساتلية  وإشارات  اخلدمة  املعيارية  لرتددات 
نوي يف - التوقيت (أرض  GHzنطاق الرتدد   فضاء)، اليت لديها توزيع على أساس  بسبب التوزيع على أساس أويل للخدمة    13,65-13,4

 (WRC-15)أرض). - الثابتة الساتلية (فضاء 

499C.5د إن توزيع نطاق الرتدGHz  خلدمة األحباث الفضائية يقتصر على:  اس أويلعلى أس 13,65-13,4

ت من حمطات فضائية يف-خدمة األحباث الفضائية (فضاء األنظمة الساتلية العاملة يف - املدار الساتلي املستقر   فضاء) لرتحيل البيا
ا يف لنسبة إىل األرض اليتمدار ساتلي غري مستق لنسبة إىل األرض إىل حمطات فضائية مرتبطة  ا مر  علومات   تلّقى املكتب بشأ

 ،2015نوفمرب  27النشر املسبق حىت 

أجهزة االستشعار النشيطة احملمولة على مركبات فضائية،  -

ت من حمطات فضائية يف - خدمة األحباث الفضائية (فضاء األنظمة الساتلية العاملة يف - ملستقر  املدار الساتلي ا أرض) لرتحيل البيا
ا. ض إىل حمطات أرضية مرتبطلنسبة إىل األر   ة 

نوي. واالستعماالت األخرى لنطاق الرتدد هذا يف       (WRC-15)خدمة األحباث الفضائية فهي تكون على أساس 
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499D.5  يف نطاق الرتددGHz خدمة األحباث الفضائية   أرض) و/أو-(فضاءخدمة األحباث الفضائية   ، على األنظمة الساتلية يف13,65-13,4
خل فضاء) أال - (فضاء دمة الثابتة واخلدمة املتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة)،  تسبب تداخالً ضاراً 

      (WRC-15)وأال تطالب حبماية من هذه اخلدمات.
499E.5  يف نطاق الرتددGHz أرض)  -لساتلية (فضاءاخلدمة الثابتة ا لنسبة إىل األرض يف ، جيب أال تطالب الشبكات املستقرة 13,65-13,4

.  43A.5خدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) العاملة طبقاً ألحكام هذه اللوائح وال ينطبق الرقم   حلماية من احملطات الفضائية يف 
تنطبق  الرقم    وال  اس  2.22أحكام  خدمة  يتعلى  فيما  (النشيطة)  الساتلية  األرض  (فضاءتكشاف  الثابتة  الساتلية  خلدمة  يفأرض -علق  نطاق  ) 

     (WRC-15).هذا الرتدد

إضايف 500.5 الرتدد    : توزيع  نطاق  GHzيوزع  يف  14-13,4 أويل  أساس  على  واملتنقلة  الثابتة  اخلدمتني  على  اجلزائر   أيضاً  التالية:  البلدان 
ة وغابون وإندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمية والعراق  لكامريون ومصر واإلمارات العربية املتحدالسعودية والبحرين وبروين دار السالم واواململكة العربية  

السو  العربية  واجلمهورية  وقطر  وعمان  ونيجري  والنيجر  وموريتانيا  واملغرب  ومايل  وماليز  ومدغشقر  ولبنان  والكويت  واألردن  وسنغافورة  ريوإسرائيل  ة 
وتش السودان  وجنوب  الرتدد  والسودان  نطاق  ويوزع  وتونس.  GHzاد  أويل    13,75-13,4 أساس  على  واملتنقلة  الثابتة  اخلدمتني  على  أيضاً 

      (WRC-15)كستان. يف

إضايف 501.5 النطاق    :توزيع  GHzيوزع  يف  14-13,4 أويل  أساس  على  الراديوية  املالحة  خلدمة  وهنغار   أيضاً  أذربيجان  التالية:  البلدان 
ن و       (WRC-12)قريغيزستان ورومانيا وتركمانستان.واليا

501A.5   إن توزيع نطاق الرتددGHz النشطة احملمولة   على أساس أويل خلدمة األحباث الفضائية يقتصر على احملاسيس   13,75-13,65
نوي. خدمة األحباث الفضائية فهي تكون عل  ى مركبات فضائية. أما االستعماالت األخرى لنطاق الرتدد هذا يف عل        (WRC-15)ى أساس 

501B.5 يف (النشيطة)  الفضائية  األحباث  وخدمة  (النشيطة)  الساتلية  األرض  استكشاف  خدمة  على  GHzالنطاق   جيب  13,75-13,4 
ا وتطورها. تسبب تداخالت ضارة خلد أال      (WRC-97)مة التحديد الراديوي للموقع وأال تعوق استعماال

GHzيف النطاق   502.5 لنسبة إىل األرض يف14-13,75 اخلدمة الثابتة الساتلية   ، جيب أن يكون للمحطة األرضية التابعة لشبكة مستقرة 
لنسبة إىل األرض يفمن األمتار على األقل وللمحطة األرضية التابعة لنظ  1,2هوائي قطره   من   4,5اخلدمة الثابتة الساتلية هوائي قطره   ام غري مستقر 

إلضافة إىل ذلك، األمتار على األقل نية واحدة للقدرة املشعة املكافئة املتناحية اليت تشعها حمطة  . و جيب أال تتجاوز القيمة املتوسطة احملسوبة خالل 
dBWخدمة املالحة الراديوية القيمة   وخدمة التحديد الراديوي للموقع أ ما يف Dbwوالقيمة    2لزوا ارتفاع فوق    59 ويتعني   لزوا ارتفاع أقل.   65

لنسبة إىل األرض يف اخلدمة حمطة أرضية يف ، قبل أن تضع يفعلى اإلدارة هذا النطاق يقل قطر هوائيها   اخلدمة الثابتة الساتلية يف شبكة ساتلية مستقرة 
 األرضية:  تتجاوز كثافة تدفق القدرة الناجتة عن هذه احملطة  تكفل أال، أن m 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    أمتار فوق سطح األرض عند حدود بلد    3من الوقت تتولد عند    1%أثناء أكثر من
ً يفجماور إلدارة تشغل راداراً    مسبقة. غيله، ما مل يكن قد مت احلصول على موافقةختطط لتش هذا النطاق أو متنقالً بر

لنسبة للمحطات األرضية التابعة للخدمة الثابتة الساتلية اليت هلا هوائي يبلغ قطره    يزيد على ذلك، ينبغي أن تبلغ القدرة   أو  m  4,5و
dBWعلى األقل وأال تتجاوز  dBW 68املشعة املكافئة املتناحية ألي إرسال  85.(WRC-03)

ا قبل   503.5 لنسبة إىل األرض التابعة خلدمة األحباث الفضائية واليت استلم املكتب بشأ  1992يناير    31إن احملطات الفضائية املستقرة 
GHzالنطاق   معلومات النشر املسبق، جيب أن تشغل يف د هذا  لية، أما بعمع حمطات اخلدمة الثابتة الساتاحلقوق   على أساس املساواة يف   14-13,75

نوي. وإىل أن يت  لنسبة إىل األرض والتابعة خلدمة األحباث الفضائية على أساس  م توقيف تشغيل التاريخ، فتشغل احملطات الفضائية اجلديدة املستقرة 
لنسبة إىل األرض التابعة خلدمة األحباث الفضا ا قبل احملطات الفضائية املستقرة   معلومات النشر املسبق:  1992ير ينا 31ئية واليت استلم املكتب بشأ

اخلدمة   تتجاوز كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية إلرساالت أي حمطة أرضية يف  ، الGHz 13,78-13,77يف النطاق   -
لنسبة إىل األرض القيم ال   تالية:الثابتة الساتلية العاملة مع حمطة فضائية مستقرة 

  (idB(W/40 kHz) 28 + 4,7D  كون  حيث تD  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   األرضية للخدمة الثابتة    هي قطر هوائي (م) احملطة
 من األمتار؛  31,9يزيد على ذلك ويقل عن  من األمتار أو  4,5قطر هوائي يساوي   حالة الساتلية يف
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  (iii dB(W/40 kHz) 66,2   من   31,9حالة قطر هوائي (م) يساوي   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) لنسبة إلرساالت من حمطة أرضية ضيقة النطاقkHz 40  (
يزيد  من األمتار أو  4,5اخلدمة الثابتة الساتلية هلا هوائي يبلغ قطره   اخلدمة الثابتة الساتلية من أي حمطة أرضية يف  يف

 عن ذلك؛ 

ة إلرساالت أي حمطة أرضية للخدمة الثابتة الساتلية وعاملة مع حمطة  ملتناحيجيب أال تتجاوز كثافة القدرة املشعة املكافئة ا -
لنسبة إىل األرض، القيمة   dBWفضائية غري مستقرة  MHzنطاق عرضه   يف   51 GHzحمصور بني    6 13,772 

GHzو 13,778. 

دة كثافة القدرة املشعة املكافئة ا وميكن استعمال التحكم األوتومايت يف هذا املدى من الرتددات، بغية تعويض   يف  ملتناحية القدرة لز
فيه كثافة تدفق القدرة عند احملطة الفضائية التابعة للخدمة الثابتة الساتلية القيمة الناجتة عن استخدام    تتجاوز  التوهني الناجم عن املطر، إىل احلد الذي ال

     (WRC-03)ه عندما تسود ظروف اجلو الصايف.كورة أعالحمطة أرضية للقدرة املشعة املكافئة املتناحية طبقاً للحدود املذ 

503A.5 (SUP - WRC-03) 
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GHz 14,5-14 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
   457A.5  457B.5  484A.5  484B.5فضاء)  -(أرض بتة ساتلية14,25-14

506.5  506B.5
 504.5  وية رادي مالحة  
504B.5  504C.5  506A.5فضاء)  -متنقلة ساتلية (أرض 

أحباث فضائية 
 504A.5  505.5

   457A.5  457B.5  484A.5  484B.5فضاء)  -(أرض بتة ساتلية 14,3-14,25
506.5  506B.5 

504.5  مالحة راديوية 
504B.5  506A.5  508A.5فضاء)  -متنقلة ساتلية (أرض

 أحباث فضائية 
508.5  505.5  504A.5

14,4-14,3 
بتة 

 بتة ساتلية 
  457A.5  457B.5)  فضاء-(أرض

484A.5  484B.5  506.5  506B.5
 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

   504B.5فضاء)  -متنقلة ساتلية (أرض
506A.5  509A.5

 مالحة راديوية ساتلية 

14,4-14,3 
 بتة 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 
بتة 

 بتة ساتلية 
  457A.5  484A.5فضاء)  -(أرض

484B.5  506.5  506B.5
 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

 فضاء) -متنقلة ساتلية (أرض
504B.5  506A.5  509A.5

 مالحة راديوية ساتلية 
504A.5504A.5504A.5

 بتة 14,47-14,4
   457A.5  457B.5  484A.5  484B.5فضاء)  -(أرض بتة ساتلية   

   506.5  506B.5
 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

  504B.5  506A.5  509A.5فضاء)  -متنقلة ساتلية (أرض
 أرض) -اءأحباث فضائية (فض

504A.5 
 بتة  14,5-14,47

 457A.5  457B.5  484A.5فضاء)  -(أرض بتة ساتلية  
506.5  506B.5

 ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة   
504B.5  506A.5  509A.5فضاء)  -متنقلة ساتلية (أرض 
 فلك راديوي  
 149.5  504A.5

GHzأن تستعمل النطاق    على خدمة املالحة الراديوية  504.5 يؤمن محاية كافية للمحطات الفضائية    14,3-14 للخدمة    التابعة استعماالً 
 الثابتة الساتلية. 

504A.5  للمحطات األرضية يف GHzالنطاق   الطائرات العاملة يف  جيوز أيضاً  اخلدمة املتنقلة الساتلية الثانوية للطريان أن تقيم   يف  14,5-14
 (WRC-03). 31.5و 30.5و  29.5اخلدمة الثابتة الساتلية. وتنطبق أحكام األرقام  لفضائية يفاالتصال مع احملطات ا

504B.5 نطاق الرتدد   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 ي حمطة لعلم الفلك الراديوي تقوم بعمليات رصد يف تعلق فيما يGHz تقع   14,5-14,47
       (WRC-15)إسبانيا وفرنسا واهلند وإيطاليا واململكة املتحدة وجنوب إفريقيا. أراضي  يف
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504C.5 يف املنتجة  القدرة  تدفق  تتجاوز كثافة  الرتدد   ال  GHzنطاق  امل يف  14,25-14 وبوتسوا   العربية ملكة أراضي  والبحرين  السعودية 
طائرة  السورية وتونس بواسطة حمطة أرضية يف العربية  ية والكويت ونيجري وُعمان واجلمهوريةاإلسالم إيران ديفوار ومصر وغينيا واهلند ومجهورية وكوت

ITU-R من التوصية  B ، اجلزء1 امللحق اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان، حدود القيم الواردة يف  يف M.1643-0مل تتفق على غري ذلك حتديداً  ، ما
نوية   اإلدارات املتأثرة. وال اإلدارة أو لعمل كخدمة  ي حال من األحوال من التزامات اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان  تنتقص أحكام هذه احلاشية 
      (WRC-15). 29.5 وفقاً للرقم 

GHzاق الرتدد  زع نطيو   :توزيع إضايف  505.5 البلدان التالية: اجلزائر واململكة العربية السعودية  أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أويل يف   14,3-14
ون وغابوإسواتيين    والبحرين وبوتسوا وبروين دار السالم والكامريون والصني ومجهورية الكونغو ومجهورية كور وجيبويت ومصر واإلمارات العربية املتحدة

ن واألردن والكويت ولبنان وماليز ومايل واملغرب وموريتانيا وعُ غينيا واهلند وإندونيسي و  مان والفلبني وقطر ا ومجهورية إيران اإلسالمية والعراق وإسرائيل واليا
 (WRC-19)ودان وتشاد وفيتنام واليمن. واجلمهورية العربية السورية ومجهورية كور الدميقراطية الشعبية وسنغافورة والصومال والسودان وجنوب الس

GHzميكن أن يستعمل النطاق   506.5 خلدمة  -الثابتة الساتلية (أرض  اخلدمة ضمن    14,5-14 فضاء) من أجل وصالت التغذية اخلاصة 
لواقعة خارج التغذية هو حمجوز للبلدان ااخلدمة الثابتة الساتلية. وهذا االستعمال لوصالت   اإلذاعية الساتلية، شريطة التنسيق مع الشبكات األخرى يف 

 . أورو

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  902  القرار  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   اخلدمة الثابتة الساتلية أن تعمل يف الفضائية يف جيوز للمحطات األرضية املقامة على منت السفن اليت تقيم االتصال مع احملطات
GHzالرتدد   يف   14,5-14 ومالطة  قربص  من  مسبقة  موافقة  إىل  احلاجة  البلدان   بدون  هذه  من  الدنيا  املسافة  عليها حدود  واملنصوص 

902 القرار يف (WRC-03).(WRC-15)       

 مستعمل.  غري  507.5

GHzرتدد  نطاق اليوزع    :توزيع إضايف 508.5 البلدان التالية: أملانيا وفرنسا وإيطاليا   أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أويل يف  14,3-14,25
      (WRC-19)املتحدة. واململكة مقدونيا الشمالية وليبيا و 

508A.5 يف  ال القدرة  الرتدد   تتجاوز كثافة تدفق  GHzنطاق  وا يف  14,3-14,25 السعودية  العربية  اململكة  واأراضي  وبوتسوا  لصني  لبحرين 
املتحدة وتونس   السورية واململكة  العربية اإلسالمية وإيطاليا والكويت ونيجري وُعمان واجلمهورية  إيران  ديفوار ومصر وفرنسا وغينيا واهلند ومجهورية وكوت

ITU-Rمن التوصية    B ، اجلزء1 امللحق اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان، القيم احملددة يف طائرة يف  الناجتة عن أي حمطة أرضية يف  M.1643-0  تتفق   مل ما
ي حال من األحوال من التزامات اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان   اإلدارات املتأثرة. وال على غري ذلك حتديداً اإلدارة أو تنتقص أحكام هذه احلاشية 
نوية وفقاً للرقم         (WRC-15).29.5 لعمل كخدمة 

509.5 (SUP - WRC-07)  

509A.5 نطاق الرتدد   تتجاوز كثافة تدفق القدرة يف الGHz أراضي اململكة العربية السعودية والبحرين وبوتسوا والكامريون   يف  14,5-14,3
لعربية السورية  وُعمان واجلمهورية ااإلسالمية وإيطاليا والكويت واملغرب ونيجري   إيران ديفوار ومصر وفرنسا وغابون وغينيا واهلند ومجهورية والصني وكوت

وسري واململكة يف املتحدة  أرضية  حمطة  أي  عن  الناجتة  وفيتنام  وتونس  يف  النكا  يف  طائرة  احملددة  القيم  للطريان،  الساتلية  املتنقلة  ، 1 امللحق اخلدمة 
ITU-Rمن التوصية    B اجلزء M.1643-0اإلدارة أو تتفق على غري  مل ، ما ي حال  املتأثرة. وال رات  اإلدا ذلك حتديداً  تنتقص أحكام هذه احلاشية 
نوية وفقاً للرقم  من لعمل كخدمة        (WRC-15).29.5 األحوال من التزامات اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان 
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RR5-116 الفصـلII-  الرتددات

GHz 15,4-14,5 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
بتة  14,75-14,5

509F.5  509E.5  509D.5  509C.5  509B.5  510.5  فضاء) -(أرض ليةساتبتة   
متنقلة    
509G.5  أحباث فضائية    

14,8-14,75 
بتة 

510.5فضاء)  -(أرض بتة ساتلية
 متنقلة 

509G.5  أحباث فضائية 

14,8-14,75 
بتة 

 فضاء) -(أرض بتة ساتلية
509E.5  509D.5  509C.5  509B.5 

510.5  509F.5
 متنقلة 

509G.5  أحباث فضائية 
 بتة  15,35-14,8

متنقلة    
أحباث فضائية    
   339.5

(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية 15,4-15,35
فلك راديوي    
(منفعلة)  أحباث فضائية    
   511.5  340.5

509B.5 الرتدد نطاق  استخدام  GHz إن  يف  يف  14,75-14,5 املدرجة  163ر  القرا  البلدان  (WRC-15)    الرتدد GHzونطاق  14,8-14,5  
يف يف املدرجة  164القرار   البلدان  (WRC-15)  أرض) الساتلية  الثابتة  على -للخدمة  مقصور  الساتلية  اإلذاعة  خدمة  تغذية  لوصالت  ليس  فضاء) 

لنسبة إىل األرض. (WRC-15)      السواتل املستقرة 

509C.5 ستخدام نطاق الرتددفيم GHz  ا يتعلق  163القرار   البلدان املدرجة يف يف   14,75-14,5 (WRC-15)  ونطاق الرتدد GHz 14,8-14,5  
164 القرار  البلدان املدرجة يف يف (WRC-15)  فضاء) لغري وصالت التغذية للخدمة اإلذاعة الساتلية، جيب أن يكون -اخلدمة الثابتة الساتلية (أرض يف

dBW/Hzأمتار على األقل وقيمة قصوى للكثافة الطيفية للقدرة تبلغ   6 لساتلية هوائي قطرهاخلدمة الثابتة ا للمحطات األرضية يف عند مدخل    44,5
(WRC-15)      مواقع برية معروفة. طات األرضية يف اهلوائي. ويتعني أن تبلَّغ احمل

509D.5 نطاق الرتدد  الت التغذية للخدمة اإلذاعية الساتلية يففضاء) لغري وص -قبل أن تضع أي إدارة حمطة أرضية للخدمة الثابتة الساتلية (أرض
GHz 163القرار   (يف البلدان املدرجة يف  14,75-14,5 (WRC-15)ونطاق الرتدد ( 14,5-14,8 GHz  يف البلدان املدرجة يف)  164 القرار (WRC-15) (

واملنتجة على كل االرتفاعات   kHz))·2dB(W/(m 151,54تجاوز القيمة  ت فإن عليها أن تضمن أن كثافة تدفق القدرة اليت تنتجها هذه احملطة األرضية ال 
m من  mإىل    0 19 kmفوق سطح البحر على بعد    000 من مجيع السواحل املعرفة بعالمة خط الساحل األساسي الذي  يف  22 اجتاه البحر انطالقاً 

 (WRC-15)تعرتف به رمسياً كل دولة ساحلية.

509E.5 الرت نطاق  GHzدد  يف  يف  يف   14,75-14,50 املدرجة  163القرار   البلدان  (WRC-15)    الرتدد  GHz 14,50-14,8ونطاق 
164القرار  البلدان املدرجة يف  يف  (WRC-15)  فضاء) لغري وصالت التغذية للخدمة  - اخلدمة الثابتة الساتلية (أرض  فإن موقع احملطات األرضية يف

على  حيافظ  أن  ينبغي  الساتلية  ال   اإلذاعية  فصل  عن   مسافة  kmتقل  على  500 بوضوح  اإلدارات  تلك  توافق  مل  ما  األخرى  البلدان  حدود   من 
األجزاء ذات الصلة بتلك اللوائح وأحدث   . وعند تطبيق هذا احلكم ينبغي لإلدارات أن تنظر يف 17.9 تسري أحكام الرقم مسافات أقصر. وال 

 (WRC-15)      لراديوية.  التوصيات ذات الصلة الصادرة عن قطاع االتصاالت ا 

509F.5  الرتدد GHzيف نطاق  يف يف   14,75-14,50 املدرجة  163القرار   البلدان  (WRC-15)    الرتدد GHzونطاق  البلدان  يف   14,8-14,50
يف  164القرار   املدرجة  (WRC-15)  وصالت ت - اخلدمة الثابتة الساتلية (أرض فإن على احملطات األرضية يف غذية اخلدمة اإلذاعية فضاء) لغري أغراض 

 (WRC-15)       الثابتة واملتنقلة. الساتلية أال تعيق النشر املستقبلي للخدمات  
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509G.5نطاق الرتدد إن GHz موزع أيضاً خلدمة األحباث الفضائية على أساس أويل. بيد أن هذا االستعمال مقصور على األنظمة    14,8-14,5
ت إىل احملطات الفضائية يف-اث الفضائية (أرضخدمة األحب الساتلية اليت تعمل يف  لنسبة إىل األرض من  فضاء) لرتحيل البيا مدار السواتل املستقرة 

حملطات العاملة يف تسبب احملطات العاملة يف  ب أال املصاحبة. وجي  احملطات األرضية اخلدمة الثابتة واخلدمة   خدمة األحباث الفضائية أي تداخل ضار 
خلدمة اإلذاعية الساتلية ووظائف العمليات الفضائية املستخدمة لنطاقات حارسة وصالت التغذية  دمة الثابتة الساتلية املقصورة على  املتنقلة واخل اخلاصة 

التذييل والعا مبوجب  يف   30A ملة  الساتلية  اإلذاعية  خلدمة  اخلاصة  التغذية  وت  2اإلقليم   ووصالت  احملطات.  هذه  من  حلماية  تطالب  كون وأال 
نوي. يف االستخدامات األخرى لنطاق الرتدد هذا  (WRC-15)     خدمة األحباث الفضائية على أساس 

163ستثناء االستعمال طبقاً للقرارين   510.5 (WRC-15)  164و (WRC-15)  فإن استعمال نطاق الرتدد ،GHz اخلدمة  يف  14,8-14,5
خلدمة اإلذاعية الساتلية يقتصر على البلدان الواقعةفضاء) لوصالت التغذية اخل- الثابتة الساتلية (أرض . والخ اصة  الستخدامات  ارج أورو يُرخص 

GHzنطاق الرتدد   يف  2و 1اإلقليمني  اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف وصالت التغذية يف األخرى ل 14,8-14,75.      (WRC-15)

GHzيوزع النطاق    :توزيع إضايف 511.5 نوي يف   على أيضاً   15,4-15,35 اململكة العربية السعودية   اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس 
ومصر والكامريون  وقطر   والبحرين  كستان  و وعمان  ولبنان  والكويت  وإسرائيل  والعراق  اإلسالمية  إيران  ومجهورية  وغينيا  املتحدة  العربية  واإلمارات 

(WRC-12)واجلمهورية العربية السورية والصومال.       
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GHz 18,4-15,4 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
511E.5  511F.5حتديد راديوي للموقع   15,43-15,4

 مالحة راديوية للطريان 
 511A.5فضاء) -(أرض بتة ساتلية15,63-15,43

511E.5  511F.5حتديد راديوي للموقع  
طريان ديوية للمالحة را
511C.5

511E.5  511F.5حتديد راديوي للموقع   15,7-15,63
 راديوية للطريان مالحة  

حتديد راديوي للموقع 16,6-15,7
513.5   512.5

حتديد راديوي للموقع 17,1-16,6
فضاء) -أحباث فضائية (فضاء سحيق) (أرض 

513.5   512.5
للموقع حتديد راديوي  17,2-17,1

513.5   512.5
(نشيطة) استكشاف األرض الساتلية 17,3-17,2

راديوي للموقع حتديد 
(نشيطة)  أحباث فضائية 

513A.5   513.5   512.5
17,7-17,3 
  بتة ساتلية
 516.5فضاء)  -(أرض
516A.5  516B.5أرض)  - (فضاء

 حتديد راديوي للموقع 

17,7-17,3 
  بتة ساتلية

516.5فضاء)  -رض(أ
إذاعية ساتلية 

حتديد راديوي للموقع 

17,7-17,3 
  بتة ساتلية
516.5فضاء)  -(أرض

حتديد راديوي للموقع 

514.5515.5 514.5  514.5 
18,1-17,7 

بتة 
  بتة ساتلية
 517A.5  484A.5أرض) - (فضاء
  516.5فضاء)-(أرض

متنقلة 

17,8-17,7 
بتة 

  بتة ساتلية
   517A.5  517.5أرض)- ءضا(ف

  516.5فضاء)-(أرض
إذاعية ساتلية 

متنقلة
515.5

18,1-17,7 
بتة 

  بتة ساتلية
   517A.5  484A.5أرض)- (فضاء
  516.5فضاء)-(أرض

متنقلة 

18,1-17,8 
بتة 

  بتة ساتلية
   517A.5  484A.5أرض)- (فضاء
  516.5فضاء)-(أرض

متنقلة 
519.5

 ة بت  18,4-18,1
  517A.5  516B.5  484A.5أرض)-(فضاء بتة ساتلية
  520.5فضاء)-(أرض

متنقلة 
521.5 519.5
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511A.5 فضاء) لنطاق الرتدد  -إن استعمال اخلدمة الثابتة الساتلية (أرضGHz يقتصر على وصالت التغذية لألنظمة الساتلية    15,63-15,43
لنسبة إىل األ       11A.9.(WRC-15)، شريطة التنسيق مبوجب الرقم اخلدمة املتنقلة الساتلية رض يفغري املستقرة 

511B.5 (SUP - WRC-97)  
511C.5  يف املشعة املكافئة املتناحية إن احملطات العاملة  الراديوية للطريان جيب أن حتد من قيمة القدرة  الفّعالة طبقاً   (.e.i.r.p) خدمة املالحة 
ITU-Rللتوصية   S.1340-0  من التداخالت الضارة اليت 10.4 الرقم  التنسيق الدنيا الالزمة حلماية حمطات املالحة الراديوية للطريان (يطبق . كما أن مسافة (

التغذية،   اجتاه املستوي األفقي احمللي من حمطة أرضية من حمطات وصالت املرسلة يف   .e.i.r.pتسببها احملطات األرضية لوصالت التغذية، والقدرة القصوى  
ITU-Rمطابقة للتوصية    جيب أن تكون S.1340-0 .(WRC-15) 

511D.5 (SUP - WRC-15)  
511E.5   يف نطاق الرتددGHz حملطات   خدمة التحديد الراديوي للموقع يف تتسبب احملطات العاملة يف  ، جيب أال15,7-15,4 تداخالت ضارة 
(WRC-12)حلماية منها.وأال تطالب  خدمة املالحة الراديوية للطريان  العاملة يف    

511F.5  نطاق الرتدد   حلماية خدمة الفلك الراديوي يفGHz نطاق  ، جيب أال تتجاوز حمطات التحديد الراديوي للموقع العاملة يف15,4-15,35
GHzالرتدد   MHz عرض نطاق يبلغ  يف  dB(W/m2) 156- مستوى كثافة تدفق القدرة البالغ   15,7-15,4 GHzنطاق الرتدد   خل ا د   50 15,4-15,35  

 (WRC-12)املائة من الوقت.  يف  2عند موقع أي مرصد للفلك الراديوي ألكثر من  
GHzيوزع نطاق الرتدد    :توزيع إضايف 512.5 على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل يف   17,3-15,7 اجلزائر واململكة العربية   أيضاً 

بحرين وبنغالديش وبروين دار السالم والكامريون ومجهورية الكونغو ومصر والسلفادور واإلمارات العربية املتحدة وإريرت وفنلندا لاالسعودية والنمسا و 
وموريتانيا   واملغرب  ومايل  وماليز  وليبيا  ولبنان  والكويت  وكينيا  واألردن  اإلسالمية  ومجهورية إيران  وإندونيسيا  واهلند  اوغواتيماال  ونيبال  ألواجلبل  سود 

كستان وقطر واجلمهورية العربية السورية ومجهورية الكونغو الدميقراطية وسنغافورة والصومال والسودان وج نوب السودان ونيكاراغوا والنيجر وعمان و
       (WRC-15)وتشاد وتوغو واليمن.

يف  GHz 17,3-15,7يوزع النطاق    :توزيع إضايف  513.5  الثابتة واملتنقلة على أساس أويل. وجيب على هاتني  نيتإسرائيل على اخلدم أيضاً 
حلماية من اخلدمات العاملة طبقاً للجدول يف  تداخالت ضارة هلذه  وعدم التسبب يف   512.5الرقم   بلدان غري البلدان الواردة يف  اخلدمتني عدم املطالبة 

 اخلدمات.
513A.5  النطاق   والعاملة يف   ة ي جيب على احملاسيس النشطة احملمولة على مركبات فضائGHz أال تسبب تداخالت ضارة خبدمة التحديد    17,3-17,2

 (WRC-97)الراديوي للموقع واخلدمات األخرى اليت تتمتع بتوزيع على أساس أويل وأال تعوق تطور هذه اخلدمات. 
GHzيوزع نطاق الرتدد    :توزيع إضايف 514.5 نوي يف أيضاً على اخلدمتني الثابتة وا  17,7-17,3 التالية: اجلزائر  دان  البل  ملتنقلة على أساس 

والسلفادور واإلمارات العربية املتحدة وغواتيماال واهلند ومجهورية إيران وبنغالديش والكامريون  والعراق    واململكة العربية السعودية والبحرين  اإلسالمية 
و  وليتوانيا  وليبيا  والكويت  واألردن  ن  واليا وإيطاليا  وأوإسرائيل  وعمان  ونيجري  ونيكاراغوا  والسودان نيبال  وقريغيزستان  وقطر  كستان  و وزبكستان 
 (WRC-15).5.21و  3.21 الرقمني وجنوب السودان. وتنطبق حدود القدرة املنصوص عليها يف

GHzالنطاق  جيب يف 515.5   ء) واإلذاعية الساتلية وفقاً ألحكام فضا-أن يتم التقاسم أيضاً بني اخلدمتني الثابتة الساتلية (أرض  17,8-17,3
 . 30Aلتذييل   4من امللحق  1 الرقم 

لنسبة إىل األرض يف  516.5 GHzفضاء) للنطاق  -اخلدمة الثابتة الساتلية (أرض يقتصر استعمال األنظمة الساتلية املستقرة  18,1-17,3 
GHz) للنطاق  فضاء-اخلدمة الثابتة الساتلية (أرض  على وصالت التغذية للخدمة اإلذاعية الساتلية. ويقتصر استعمال أنظمة    2 اإلقليم  يف  17,8-17,3

لنسبة إىل األرض. انظر املادة   GHzبشأن استعمال النطاق    11على السواتل املستقرة  لوصالت التغذية التابعة للخدمة   2اإلقليم   يف  17,8-17,3
GHzاإلذاعية الساتلية اليت تستعمل النطاق   لنسبة إىل األرض يف  ا أن. كم12,7-12,2 اخلدمة الثابتة الساتلية   استعمال األنظمة الساتلية غري املستقرة 

GHzللنطاق   GHzوالنطاق    3و  1اإلقليمني   فضاء) يف-(أرض  18,1-17,3 من   12.9، خيضع ألحكام الرقم  2اإلقليم   يففضاء)  -(أرض  18,1-17,8
لنسبة إىل األرض يفأجل تنسيقها مع األنظمة الساتلية األخرى غري امل لنسبة اخلدمة الثابتة السات ستقرة  لية. وجيب على األنظمة الساتلية غري املستقرة 

حلماية من الشبكات السا إىل األرض يف  لنسبة إىل األرض يفاخلدمة الثابتة الساتلية أال تطالب  اخلدمة الثابتة الساتلية والعاملة طبقاً   تلية املستقرة 
لنسبة إىل األرض يفديو، مهما تكن تواريخ استالم املكتب املعلومات الكاملة بشأن تنسيق األنظمة الساتلية غري  للوائح الرا اخلدمة الثابتة  املستقرة 
لنسبة إىل األرض أو  أو  بشأن التبليغ عنها حسب احلالة، الساتلية أو بشأن التبليغ   استالمه املعلومات الكاملة بشأن تنسيق شبكات السواتل املستقرة 

الرقم أحكام  وال تنطبق  احلالة.  حسب  يف43A.5 عنها،  األرض  لنسبة إىل  غري املستقرة  السواتل  وجيب أن تشغل أنظمة  الساتلية   .  الثابتة  اخلدمة 
 (WRC-2000)حبيث يزال بسرعة كل تداخل غري مقبول ميكن أن حيدث أثناء تشغيلها.  النطاقات املذكورة أعاله يف
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516A.5   يف النطاقGHz حلماية من احملطات    1 اإلقليم  أرض) يف-اخلدمة الثابتة الساتلية (فضاء تطالب احملطات األرضية يف  ، ال17,7-17,3
قيود على مواقع احملطات األرضية لوصالت  تفرض أي حدود أو  ، وال 30Aاملة مبوجب التذييل  األرضية لوصالت تغذية اخلدمة اإلذاعية الساتلية الع

 (WRC-03)بوصلة التغذية. أي مكان داخل منطقة اخلدمة اخلاصة  ية اخلدمة اإلذاعية الساتلية يفتغذ
516B.5 لثابتة الساتلية: اخلدمة ا مت حتديد النطاقات التالية الستعمال التطبيقات العالية الكثافة يف 

  GHz  ، 1أرض) يف اإلقليم - (فضاء 17,7-17,3
  GHz  ، 2يف اإلقليم أرض)  - (فضاء 19,3-18,3
  GHz  أرض) يف مجيع األقاليم، - (فضاء 20,2-19,7
  GHz  ، 1أرض) يف اإلقليم - (فضاء 40-39,5
  GHz  أرض) يف مجيع األقاليم، - (فضاء 40,5-40
  GHz  ، 2أرض) يف اإلقليم - (فضاء  42-40,5
  GHz  ، 1أرض) يف اإلقليم - (فضاء 47,9-47,5
  GHz  ، 1إلقليم أرض) يف ا- (فضاء 48,54-48,2
  GHz  ، 1أرض) يف اإلقليم - (فضاء 50,2-49,44
 و  
  GHz  ، 1فضاء) يف اإلقليم -(أرض 27,82-27,5
  GHz  ، 2فضاء) يف اإلقليم -(أرض 28,45-28,35
  GHz  فضاء) يف مجيع األقاليم، -(أرض 28,94-28,45
  GHz  ،3و  2فضاء) يف اإلقليمني -(أرض 29,1-28,94
  GHz  ، 2ضاء) يف اإلقليم ف-ض(أر  29,46-29,25
  GHz  فضاء) يف مجيع األقاليم، -(أرض 30-29,46
  GHz . 2فضاء) يف اإلقليم -(أرض 50,2-48,2
خدمات أخرى   اخلدمة الثابتة الساتلية أو هذه من قبل تطبيقات أخرى يفنطاقات الرتدد  وال حيول ذلك التحديد دون استعمال   

هذه اللوائح فيما بني مستعملي هذه النطاقات. وينبغي لإلدارات أن  رتك، وال يعطي أولوية يف اس أويل مشهذه على أسنطاقات الرتدد  وزعت عليها  
ا عند النظر يفح خذ ذلك يف  143 . انظر القرار بنطاقات الرتدد هذه أحكام تنظيمية متعلقة سبا (Rev.WRC-19).(WRC-19)   

ا 517.5 الثابتة  اخلدمة  استعمال  يسبب  أال  (فضاءجيب  يف - لساتلية  GHzالنطاق   أرض)  ضارة    2 اإلقليم  يف  17,8-17,7 تداخالت 
 (WRC-07)ة وفقاً للوائح الراديو وأال يطالب حبماية منها.اخلدمة اإلذاعية الساتلية العامل بتخصيصات 

517A.5  لنسبة إ خيضع تشغيل احملطات األرضية املتحركة اليت تتواصل مع نطاقي الرتدد   يف   الثابتة الساتلية اخلدمة   ىل األرض يف حمطات فضائية مستقرة 
GHz GHzو )  أرض - فضاء (   19,7-17,7 169 فضاء) لتطبيق القرار - (أرض   29,5-27,5 (WRC-19) .(WRC-19) 

518.5 (SUP - WRC-07) 
أيضاً خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية    3و   1 اإلقليمني  يف   GHz 18,4-18,1والنطاق    2اإلقليم   يف   GHz 18,3-18يوزع النطاق    : توزيع إضايف  519.5
لنسبة إىل األرض. - (فضاء   (WRC-07)أرض) على أساس أويل. ويقتصر استخدامهما على السواتل املستقرة 

(أرض 520.5 الساتلية  الثابتة  اخلدمة  استعمال  للنطاق  -يقتصر  GHzفضاء)  الساتل  18,4-18,1 لألنظمة  التابعة  التغذية  وصالت  ية  على 
لنسبة إىل األرض يفامل  (WRC-2000)اخلدمة اإلذاعية الساتلية. ستقرة 

GHzيوزع نطاق الرتدد    :توزيع بديل 521.5 أرض) واملتنقلة على أساس أويل  -على اخلدمات الثابتة والثابتة الساتلية (فضاء  18,4-18,1
ن.  ) يف33.5(انظر الرقم  (WRC-15).519.5 أيضاً أحكام الرقم طبق وتناإلمارات العربية املتحدة واليو    
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GHz 22-18,4 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
بتة   18,6-18,4

  517A.5  516B.5  484A.5أرض)-(فضاء بتة ساتلية
متنقلة 

18,8-18,6 
(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية

 بتة 
بتة ساتلية 
  522B.5  517A.5ض)أر - (فضاء

ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
أحباث فضائية (منفعلة) 

18,8-18,6 
(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية

بتة 
بتة ساتلية 
  517A.5  516B.5أرض)- (فضاء

522B.5 
ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

(منفعلة)  أحباث فضائية 

18,8-18,6 
(منفعلة) األرض الساتليةاستكشاف 

 بتة 
بتة ساتلية 
  522B.5  517A.5أرض)- (فضاء

ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
أحباث فضائية (منفعلة) 

522C.5  522A.5522A.5522C.5  522A.5

بتة   19,3-18,8
   523A.5  517A.5  516B.5أرض)-(فضاء ساتلية بتة

 متنقلة 
 بتة   19,7-19,3
   523B.5  517A.5فضاء)-أرض) (أرض-(فضاء ساتليةبتة  

523E.5  523D.5  523C.5
متنقلة 

20,1-19,7 
بتة ساتلية 
  484A.5  484B.5أرض)  - (فضاء

516B.5  527A.5
 أرض) -متنقلة ساتلية (فضاء

20,1-19,7 
بتة ساتلية 
  484A.5  484B.5أرض)  - (فضاء

516B.5  527A.5  
 متنقلة ساتلية 

 ) أرض- ء(فضا

20,1-19,7 
بتة ساتلية 
  484A.5  484B.5أرض)  - (فضاء

516B.5  527A.5  
 أرض) -متنقلة ساتلية (فضاء

524.5
528.5  527.5  526.5  525.5  524.5 

529.5524.5 
484A.5  484B.5  516B.5  527A.5أرض)  -(فضاء بتة ساتلية 20,2-20,1

 أرض)  -(فضاء  متنقلة ساتلية  
  528.5  527.5  526.5  525.5  524.5

أرض) -(فضاء بتة 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
بتة   
متنقلة   
(منفعلة)  أحباث فضائية   

22-21,4 
ة بت

متنقلة 
   208B.5إذاعية ساتلية

530B.5  530A.5 

22-21,4 
  530E.5بتة

متنقلة 
 

530A.5 

22-21,4 
بتة 

 متنقلة 
   208B.5إذاعية ساتلية

531.5  530B.5  530A.5 

  

- 155 -



RR5-122 الفصـلII-  الرتددات

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 لنسبة إىل األرض واألنظمة اليت    18,8-18,6   يزيد على أنظمة السواتل املستقرة 
20أوج مدارها على  000 km.(WRC-2000)    

522C.5 النطاق   اخلدمة الثابتة العاملة يفنظمة  إن أGHz ئق اخلتامية للمؤمتر   يف  18,8-18,6 ختضع حلدود   ، الWRC-2000ريخ نفاذ الو
وقطر    تالية: اجلزائر واململكة العربية السعودية والبحرين ومصر واإلمارات العربية املتحدة واألردن ولبنان وليبيا واملغرب وعمان البلدان ال يف  5A.21الرقم  

    (WRC-2000)واجلمهورية العربية السورية وتونس واليمن.

523.5 (SUP - WRC-2000) 

523A.5  لنسب املستقرة  وغري  املستقرة  الشبكات  استعمال  يف إن  األرض  إىل  للنطاقني   ة  الساتلية  الثابتة  GHzاخلدمة  19,3-18,8 
GHzأرض) و- (فضاء . واإلدارات اليت لديها شبكات ساتلية  2.22 ينطبق الرقم  بينما ال  11A.9الرقم    فضاء) خيضع لتطبيق أحكام-(أرض 29,1-28,6

ا قبل   لنسبة إىل األرض وكان التنسيق جيري بشأ قصى ما ميكن إلجراء التنسيق مبوجب الرقم  1995نوفمرب    18مستقرة  ، جيب عليها أن تتعاون 
11A.9    لنسبة إىل ا معلومات التبلمع الشبكات الساتلية غري املستقرة  دف التوصل إىل  األرض واليت استلم املكتب بشأ يغ قبل هذا التاريخ، وذلك 

لنسبة إىل األرض أال تسبب تداخالت غري مقبولة للشبكات الساتلية نتائج مقبولة جلميع األطراف املعنية. وجيب على الشبكات ا لساتلية غري املستقرة 
لنسبة إىل األرض يف ا معلومات التبليغ الكاملة مبوجب التذييلاخل املستقرة  نوفمرب    18قبل    4 دمة الثابتة الساتلية اليت يعترب املكتب قد استلم بشأ

1995.(WRC-97)     

523B.5 تعمال اخلدمة الثابتة الساتلية للنطاق  إن اسGHz 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  لنسبة إىل األرض يفاملستقرة 

523C.5   النطاقني   من لوائح الراديو يف  2.22جيب أن يستمر تطبيق الرقمGHz GHzو  19,6-19,3 بني وصالت التغذية للشبكات    29,4-29,1
لنسبة إىل األرض يف غري املس ا معلومات التنسيق ال تنقلة الساتلية وشبكات اخلدمة الثابتة الساتلية اليت يعترب املكتب قداخلدمة امل تقرة  كاملة استلم بشأ

     (WRC-97).1995نوفمرب  18معلومات التبليغ قبل  أو  4مبوجب التذييل 

523D.5 لنس لنسبة  اخلدمة الثابتة ووصالت التغذ بة إىل األرض يف إن استعمال األنظمة الساتلية املستقرة  ية لألنظمة الساتلية غري املستقرة 
يف  األرض  للنطاق   إىل  الساتلية  املتنقلة  GHzاخلدمة  الرقم  -(فضاء   19,7-19,3 أحكام  لتطبيق  خيضع  ال11A.9أرض)  ولكنه  ألحكام   ،  خيضع 

يف2.22 الرقم  النطاق  هذا  استعمال  أما  السا .  يف األنظمة  األرض  إىل  لنسبة  املستقرة  غري  أوا تلية  الساتلية،  الثابتة  املذكورة   يف خلدمة  احلاالت 
إلجراءات املادتني    11A.9لرقم  خيضع ألحكام ا ، فهو ال523E.5و  523C.5 الرقمني يف وألحكام   11) و11A.9(ما عدا الرقم    9بل يظل خاضعاً 

     (WRC-97).2.22 الرقم 

523E.5   النطاقني   من لوائح الراديو يف   2.22تطبيق الرقم  جيب أن يستمرGHz بني وصالت التغذية للشبكات    GHz 29,5-29,4و  19,7-19,6
لنسبة إىل األرض يف  ا معلومات التنسيق الكاملة  اخلدمة املتنقلة الساتلية وشبكات اخلدمة الثابتة الساتلية اليت يعترب املكتب قد غري املستقرة  استلم بشأ

     (WRC-97).1997نوفمرب  21معلومات التبليغ قبل  أو  4لتذييل مبوجب ا

GHzيوزع نطاق الرتدد    : توزيع إضايف 524.5 البلدان التالية: أفغانستان   أيضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل يف  21,2-19,7
لكامريون والصني ومجهورية الكونغو وكوستاريكا ومصر واإلمارات العربية املتحدة وغابون واجلزائر واململكة العربية السعودية والبحرين وبروين دار السالم وا

ن واألردن والكويت ولبنان وماليز ومايل واملغرب وموريتانيا ونيبال ونيجري  وغواتيماال وغينيا واهلند ومج هورية إيران اإلسالمية والعراق وإسرائيل واليا
و  والفلبني  كستان  و والصو وعمان  وسنغافورة  الشعبية  الدميقراطية  ومجهورية كور  الدميقراطية  الكونغو  ومجهورية  السورية  العربية  واجلمهورية  مال قطر 

يفرض حدوداً لكثافة تدفق القدرة على احملطات الفضائية   والسودان وجنوب السودان وتشاد وتوغو وتونس. وجيب على هذا االستعمال اإلضايف أال 
للخدم يفالتابعة  الساتلية  الثابتة  الرتدد   ة  GHzنطاق  يف  وال  21,2-19,7 الساتلية  املتنقلة  للخدمة  التابعة  الفضائية  احملطات  الرتدد  طاق ن على 

GHz     (WRC-15)نطاق الرتدد األخري هذا. عندما يكون التوزيع للخدمة املتنقلة الساتلية على أساس أويل يف 20,2-19,7
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دمة  اخل الساتلية، جيب أن تكون املوجات احلاملة يف  والثابتة اليم بني شبكات اخلدمتني املتنقلة الساتلية  ق فيما بني األقتسهيالً للتنسي 525.5
GHzاألجزاء العليا من النطاقني  املتنقلة الساتلية األكثر تعرضاً للتداخالت واقعة، قدر املستطاع عملياً، يف GHzو 20,2-19,7 30-29,5 . 

للش 526.5 العاميكن  يفبكات  النطاقني   ملة  ضمن  سواء  حد  على  الساتلية  املتنقلة  واخلدمة  الساتلية  الثابتة  GHzاخلدمة  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.  ن نقطة إىل نقاطعدة سواتل التصال من نقطة إىل نقطة وم أثناء احلركة، عن طريق ساتل أو  غري حمددة أو نقاط حمددة أو يف

GHzالنطاقني  الساتلية يف املتنقلة على اخلدمة  10.4م الرقم ال تنطبق أحكا 527.5 GHzو 20,2-19,7 30-29,5 . 

527A.5156ة الثابتة الساتلية للقرار خيضع تشغيل احملطات األرضية املتحركة واليت تتواصل مع اخلدم (WRC-15).(WRC-15)     

احملطات الفضائية هوائيات ذات حزم نقطية ضيقة وتقنيات   كات تستخدم يفإن التوزيع للخدمة املتنقلة الساتلية معد لتستعمله شب 528.5
GHzالنطاق   متطورة أخرى. وحتث اإلدارات اليت تشغل أنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية يف GHzالنطاق   ويف   2 اإلقليم  يف  20,1-19,7 20,2-20,1  

استعمال   االستمرار يف   524.5على اختاذ التدابري املمكنة عملياً حبيث تستطيع اإلدارات اليت تشغل أنظمة اخلدمتني املتنقلة والثابتة وفقاً ألحكام الرقم  
هذين النطاقني. 

ور على الشبكات الساتلية  مقص  2اإلقليم   يف  GHz 29,9-29,5و  GHz 20,1-19,7قني  إن استعمال اخلدمة املتنقلة الساتلية للنطا 529.5
 .526.5 الرقم  اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة املتنقلة الساتلية على حد سواء، على النحو املشار إليه يف العاملة يف

530.5 (SUP - WRC-12)  

530A.5 120,4–جاوز تنقلة إلدارة ما أال تنتج كثافة تدفق قدرة تتامل اخلدمتني الثابتة أو  جيب على أي حمطة يفMHz))·2B(W/(md  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

إجر  عند  اإلدارات  تستعمل  أن  وينبغي  املعنية،  اإلدارات  بني  للتوصية  ذلك  صيغة  آخر  ت  احلسا ITU-Rاء  P.452  أي صيغة  (انظر  أحدث  ضاً 
ITU-R للتوصية  BO.1898.((WRC-15)       

530B.5 النطاق   من أجل تسهيل تطوير اخلدمة اإلذاعية الساتلية يفGHz على عدم نشر    3و 1اإلقليمني   ، تشجع اإلدارات يف22-21,4
 (WRC-12)نقطة. اخلدمة الثابتة على الوصالت من نقطة إىل  حمطات يف  اخلدمة املتنقلة وأن تقصر نشر حمطات يف

530C.5 (SUP - WRC-15)  

530D.5 (SUP - WRC-19)  

530E.5 الرتدد  نطاق  يف   الثابتة   خدمة لل   توزيع ال  حيددGHz ال حيول  و . 2 اإلقليم  يف   (HAPS) االرتفاع  عالية  املنصات   حمطات  ال الستعم   22-21,4
على أساس أويل  هذا هلا نطاق الرتدد   يوزَّعاليت  للخدمة الثابتة أو غريها من اخلدماتتطبيقات أخرى  يفهذا نطاق الرتدد  استعمالون هذا التحديد د

  HAPS تاحملطا  من  االجتاه   على  هذا  الثابتة   اخلدمة  لتوزيع   االرتفاع  عالية  املنصات  حمطات  استعمال  ويقتصر  أولوية يف لوائح الراديو.  حيدد وال    ،مشرتك
165ألحكام القرار  طبقاً إىل األرض  (WRC-19).(WRC-19)     

ن للخدمة اإلذاعية على أساس أويل.  أيضاً يف GHz 22-21,4يوزع النطاق   :توزيع إضايف 531.5  اليا
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GHz 24,75-22 

 التوزيع على اخلدمات 
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

بتة 22,21-22
املتنقلة للطريان ثناء ست متنقلة   
  149.5 

(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية 22,5-22,21
بتة   
ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة   
فلك راديوي   
(منفعلة)  أحباث فضائية   
  532.5  149.5

بتة  22,55-22,5
متنقلة   

بتة 23,15-22,55
  338A.5بني السواتل  
متنقلة   
 532A.5فضاء) -(أرض أحباث فضائية    
  149.5 

بتة 23,15--23,55
338A.5بني السواتل  
متنقلة   

بتة  23,6-23,55
متنقلة   

(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية24-23,6
فلك راديوي   
(منفعلة)  أحباث فضائية   
  340.5

هواة24,05-24
هواة ساتلية   
  150.5

حتديد راديوي للموقع 24,25-24,05
هواة  

استكشاف األرض الساتلية (نشيطة)   
  150.5

24,45-24,25 
 بتة 

ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
532AB.5  338A.5

24,45-24,25 
  532AA.5بتة

ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
532AB.5  338A.5 

مالحة راديوية 

24,45-24,25 
ة بت

  532AB.5  338A.5متنقلة
مالحة راديوية 

24,65-24,45 
بتة 

 بني السواتل 
ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

532AB.5  338A.5

24,65-24,45 
  532AA.5بتة

بني السواتل 
للطريان  ستثناء املتنقلة  متنقلة 

532AB.5  338A.5
مالحة راديوية 

24,65-24,45 
بتة 

بني السواتل 
  532AB.5  338A.5لةمتنق

مالحة راديوية 
533.5533.5

24,75-24,65 
بتة 

 بتة ساتلية 
   532B.5فضاء) - (أرض 

 بني السواتل 
ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

532AB.5  338A.5 

24,75-24,65 
  532AA.5بتة

 بني السواتل 
ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

532AB.5  338A.5
 وقع  ديوي للمحتديد را
 فضاء) -(أرض ساتلية 

24,75-24,65 
بتة 

 بتة ساتلية 
  532B.5فضاء) - (أرض 

 بني السواتل 
  532AB.5  338A.5متنقلة
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النطاق   532.5 الستعمال  (املنفعلة)،   يف  GHz 22,5-22,21ينبغي  الفضائية  واألحباث  (املنفعلة)  الساتلية  األرض  استكشاف  خدميت 
ستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان.يفرض قيوداً على  أال  اخلدمتني الثابتة واملتنقلة 

532A.5 خدمة األحباث الفضائية على مسافة فصل مقدارها جيب أن حتافظ احملطات األرضية يف km اورة    على األقل من   54 حدود البلدان ا
 17.9ما مل يُتفق على مسافات أقصر بني اإلدارات املعنية. وال ينطبق الرقمان  حلماية عمليات النشر احلايل واملستقبلي ألنظمة اخلدمتني الثابتة واملتنقلة

     (WRC-12).18.9و

532AA.5 الرتدد  توزيع اخلدمة الثابتة يف نطاق إن GHz 25,25-24,25  االرتفاع الستعمال حمطات املنصات عاليةحمدد (HAPS)  2 اإلقليم  يف  .
على هذا  هلا نطاق الرتدد    يوزَّع اليت    تطبيقات أخرى للخدمة الثابتة أو غريها من اخلدمات  يف هذا  رتدد  ق ال نطا  استعمال ال حيول هذا التحديد دون  و 

على االجتاه من   هذا   الثابتة   اخلدمة   لتوزيع  االرتفاع   عالية   املنصات   حمطات  استعمال   ويقتصر   . راديوأولوية يف لوائح ال   حيدد وال    ، أساس أويل مشرتك
166ر القرا ألحكام رض طبقاً إىل األ HAPS احملطات (WRC-19).(WRC-19)      

532AB.5 َالرتددد  ُحيد GHz  نطاق  يف  27,5-24,25 ترغب  اليت  اإلدارات  تستعمله  لتنفيذ   لكي  األرضي  املتنقلة  املكون  التصاالت 
 لوائح الراديو.  مينح أولوية يف ا هذا النطاق والأي تطبيق للخدمات املوزع هل   نطاق الرتدد هذا وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل    .(IMT) الدولية
242القرار  (WRC-19) ينطبق.(WRC-19)     

532B.5 أرض) الساتلية  الثابتة  اخلدمة  استعمال  للنطاق  -إن  GHzفضاء)  GHzوالنطاق    1 اإلقليم  يف  25,25-24,65 24,75-24,65  
    (WRC-12)األقل. األمتار علىمن 4,5 ياً يبلغ قطرهيقتصر على احملطات األرضية اليت تستعمل هوائ 3 اإلقليم يف

ية محاية من التداخالت الضارة اليت تسببها حمطات معدات املراقبة السطحية للمطارات  ال جيوز للخدمة ما بني   533.5 السواتل املطالبة 
 خدمة املالحة الراديوية.  يف

534.5 (SUP - WRC-03)  
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GHz 29,9-24,75 
 زيع على اخلدمات تو ال

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
25,25-24,75 

بتة 
 ساتلية بتة 

   532B.5فضاء)-(أرض
ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 

532AB.5  338A.5 

25,25-24,75 
  532AA.5بتة

بتة ساتلية 
 535.5فضاء)-(أرض

ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة 
532AB.5  338A.5

25,25-24,75 
 بتة 

بتة ساتلية 
  535.5فضاء)-(أرض
   532AB.5  338A.5متنقلة

  534A.5بتة  25,5-25,25
  536.5بني السواتل 

  532AB.5  338A.5متنقلة 
فضاء) -ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية (أرض 

   536B.5أرض)- (فضاء استكشاف األرض الساتلية  27-25,5
  534A.5بتة 
  536.5بني السواتل  
   532AB.5  338A.5متنقلة  
  536C.5أرض)-(فضاء أحباث فضائية   
 فضاء) -ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية (أرض  
  536A.5

27,5-27 
بتة 

  536.5بني السواتل
  532AB.5  338A.5متنقلة

27,5-27 
  534A.5بتة 
فضاء) -(أرض ساتليةبتة  
  536.5  537.5بني السواتل 
  3532AB.5  338A.5متنقلة 

   537A.5بتة  28,5-27,5
  517A.5  516B.5  484A.5  539.5فضاء)-(أرض بتة ساتلية

 متنقلة 
540.5  538.5

 بتة   29,1-28,5
   523A.5  517A.5  516B.5  484A.5  539.5فضاء) - (أرض   بتة ساتلية  
 متنقلة  
  541.5فضاء)-استكشاف األرض الساتلية (أرض 
 540.5

 بتة   29,5-29,1
  523E.5  523C.5  517A.5  516B.5فضاء)-(أرض بتة ساتلية 

541A.5  539.5  535A.5
متنقلة  
  541.5فضاء)-(أرضاستكشاف األرض الساتلية  
 540.5

29,9-29,5 
بتة ساتلية 
  484A.5  484B.5 فضاء)  -(أرض

516B.5  527A.5  539.5
 استكشاف األرض الساتلية  

 541.5فضاء)  -(أرض
فضاء) -متنقلة ساتلية (أرض

29,9-29,5 
بتة ساتلية 
  484A.5  484B.5 فضاء)  -(أرض

516B.5  527A.5  539.5
 فضاء) -(أرض  ساتليةمتنقلة 

   استكشاف األرض الساتلية
541.5ضاء)  ف-ض(أر 

29,9-29,5 
) بتة ساتلية
  484A.5  484B.5 فضاء)  -(أرض

516B.5  527A.5  539.5
 استكشاف األرض الساتلية  

 541.5فضاء)  -(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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534A.5 الرتدد  يف نطاق  لخدمة الثابتة ل توزيع  ال   حيدد GHz 27,5-25,25   الستعمال حمطات املنصات عالية االرتفاع (HAPS)  وفقاً  2اإلقليم   يف
 HAPSعلى االجتاه من األرض إىل احملطات    هذا   الثابتة  اخلدمة  لتوزيع  االرتفاع   عالية  املنصات  حمطات   استعمالويقتصر    .(WRC-19) 166ألحكام القرار  

GHz  يف النطاق GHz النطاق إىل األرض يف  HAPSوعلى االجتاه من احملطات    ، 27,0-25,25 حمطات   استعمالعلى ذلك، يقتصر    وعالوةً   . 27,5-27,0
GHz الرتدد   لنطاق   (HAPS)املنصات عالية االرتفاع   ت.   على وصالت  27,0-25,5 وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا   البوا

 (WRC-19)أولوية يف لوائح الراديو.  حيدد على أساس أويل مشرتك وال   املوزع هلا هذا النطاق   تابتة أو غريها من اخلدما تطبيقات أخرى للخدمة الث  يف 

لوصالت التغذية للمحطات التابعة للخدمة اإلذاعية الساتلية على االستعماالت    GHz 25,25-24,75النطاق   تعطى األولوية يف 535.5
اتلية  فضاء). وجيب على هذه االستعماالت األخرى محاية شبكات وصالت التغذية للمحطات اإلذاعية الس-ساتلية (أرضاألخرى للخدمة الثابتة ال

 ية محاية. املستقبلية، وال جيوز هلا مطالبة هذه الشبكات  القائمة أو 

535A.5   إن استعمال اخلدمة الثابتة الساتلية للنطاقGHz لفضاء) يقتصر على أن-(أرض  29,5-29,1 نسبة إىل األرض  ظمة السواتل املستقرة 
لنسبة إىل األرض يف  11A.9 ام الرقم اخلدمة املتنقلة الساتلية. وخيضع هذا االستعمال لتطبيق أحك ووصالت التغذية ألنظمة السواتل غري املستقرة 

ملا ينص عليه الرقمان    2.22خيضع ألحكام الرقم   ولكنه ال  بل   11A.9ضع هذا االستعمال ألحكام الرقم  خي ال حيث    523E.5و  523C.5إال وفقاً 
ستثناء الرقم  9 يظل خاضعاً لتطبيق إجراءات املادتني  )11A.92.22وألحكام الرقم  11) و.(WRC-97)     

GHzدمة ما بني السواتل للنطاق  إن استعمال اخل 536.5 لية  يقتصر على تطبيقات األحباث الفضائية واستكشاف األرض السات  27,5-25,25
 الفضاء.  بية يف وعلى إرسال املعطيات الناشئة عن األنشطة الصناعية والط

536A.5 حلماية من  خد خدمة استكشاف األرض الساتلية أو  جيب أال تطالب اإلدارات اليت تشغل حمطات أرضية يف مة األحباث الفضائية 
إلضافة   اخلدمتني الثابتة واملتنقلة  يف   حمطات خدمة استكشاف األرض  طات األرضية يفإىل ذلك، ينبغي عند تشغيل احمل  تشغلها إدارات أخرى. و

ITU-Rخدمة األحباث الفضائية مراعاة أحدث صيغة للتوصية  يف الساتلية أو  SA.1862242 . القرار (WRC-19) ينطبق.(WRC-19)      

536B.5  يف العاملة  األرضية  احملطات  على  يف جيب  الساتلية  األرض  استكشاف  الرتدد  نط  خدمة  GHzاق  من  أال  27-25,5 حلماية  تطالب 
ا، وذلك يف اخلدمتني الثابتة واملتنقلة وأال  حمطات والنمسا والبحرين   اململكة العربية السعوديةو اجلزائر  البلدان التالية:   تعوق إقامة هذه احملطات واستعماال

وأيرلندا   والعراق   ارات العربية املتحدة وإستونيا وفنلندا وهنغار واهلند ومجهورية إيران اإلسالميةوبلجيكا والربازيل والصني ومجهورية كور والدامنارك ومصر واإلم 
كستان والفلبني وبولندا والربتغالليتوانيا ومولدوفا والنرويج وعُ وإسرائيل وإيطاليا واألردن وكينيا والكويت ولبنان وليبيا و  واجلمهورية   وقطر  مان وأوغندا و

وتنزانيا والسويد    وسلوفينيا والسودان   لدميقراطية الشعبية وسلوفاكيا واجلمهورية التشيكية ورومانيا واململكة املتحدة وسنغافورة سورية ومجهورية كور ا العربية ال 
(WRC-19). ينطبق (WRC-19) 242 . القرار وزمبابوي   يتناموتركيا وف 

536C.5 النطاق   حباث الفضائية يفخدمة األ تطالب احملطات األرضية يف جيب أالGHz اجلزائر واململكة العربية السعودية   العاملة يف  27-25,5
ان اإلسالمية وإسرائيل  والبحرين وبوتسوا والربازيل والكامريون وجزر القمر وكو وجيبويت ومصر واإلمارات العربية املتحدة وإستونيا وفنلندا ومجهورية إير 

وجنوب السودان وتنزانيا وتونس  ن وقطر واجلمهورية العربية السورية والصومال والسودانانيا وماليز واملغرب ونيجري وعماواألردن وكينيا والكويت وليتو 
حلماية من حمطات اخلدمتني الثابتة واملتنقلة وال تعوق استعماهلا  (WRC-12)ونشرها. وأوروغواي وزامبيا وزميبابوي، 

ا 537.5 الفضائية  اخلدمات  غريإن  السواتل  تستعمل  ل  ليت  يفاملستقرة  تعمل  واليت  األرض  إىل  يف نسبة  السواتل  بني  ما  النطاق   اخلدمة 
GHz  .2.22تعفى من مراعاة أحكام الرقم  27,5-27

537A.5 الرتدد  نطاق   جيوز للتوزيع يفGHz داخل أراضي   (HAPS) للخدمة الثابتة أن تستعمله أيضاً حمطات املنصات عالية االرتفاع   28,2-27,9
ن البلدان التالية: ن وكازاخستان وماليز والصني  والكامريون    بو ومجهورية كور واالحتاد الروسي واهلند وإندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمية والعراق واليا

كستان والفلبني وقريغيزستان ومجهورية كور الشعبية ال  يال وملديف ومنغوليا وميامنار وأوزبكستان و أن  ند وفيتنام. كمادميقراطية والسودان وسري النكا و
عالية املنصات  حمطات  للنطاق   استعمال  MHzاالرتفاع  يف  300 الثابتة  للخدمة  يف  املوزع  التشغيل  على  مقصور  الذكر  اآلنفة  من  البلدان  االجتاه 

ألمناط أخرى من أنظمة   HAPS احملطات ليت هلا توزيع على أساس أويل اخلدمات األخرى ا  اخلدمة الثابتة أو   إىل األرض وجيب أال يسبب تداخالً ضاراً 
انظر  األخرى.  اخلدمات  تلك  تطور  االرتفاع  عالية  املنصات  حمطات  تعوق  أال  جيب  ذلك،  عن  وفضالً  منها.  حلماية  يطالب  وأال  مشرتك 

145 القرار (Rev.WRC-19) .(WRC-19) 

GHzيوزع النطاقان    : توزيع إضايف 538.5 GHzو  27,501-27,500 أرض) على  - أيضاً للخدمة الثابتة الساتلية (فضاء  30,000-29,999
أرض) قدرة مشعة مكافئة  -أساس أويل إلرساالت املنارات الراديوية ألغراض ضبط قدرة الوصلة الصاعدة. وجيب أال تتجاوز هذه اإلرساالت (فضاء 

dBWتساوي  (.e.i.r.p)متناحية  10 لنسبة إىل األرض.ى تل املتجاورة علاجتاه السوا يف +     (WRC-07)مدار السواتل املستقرة 
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 الساتلية.  إلقامة وصالت تغذية للخدمة اإلذاعية GHz 30-27,5فضاء) للنطاق  -جيوز استخدام اخلدمة الثابتة الساتلية (أرض 539.5

إضايف 540.5 النطاق    :توزيع  الث   GHz 29,999-27,501يوزع  للخدمة  (فض أيضاً  الساتلية  إلرساالت  -اءابتة  نوي  أساس  على  أرض) 
 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. وحملاسيس النشيطة أاألويل مبساعدة ا

541A.5 لنسبة إىل األرض يف  حيب على وصالت التغذية يف اخلدمة املتنقلة الساتلية وشبكات السواتل املستقرة   شبكات السواتل غري املستقرة 
GHzالنطاق   اخلدمة الثابتة الساتلية املشغلة يف  لنسبة إىل األرض يف القدرة للوصلة   التحكم التكييفي يففضاء) أن تستعمل  -(أرض  29,5-29,1

أوا املرغوبة  لصاعدة  األداء  نوعية  لتحقيق  املطلوبة  القدرة  سوية  بتطبيق  األرضية  احملطة  إرساالت  جترى  حبيث  اخلبو  تعويض  طرائق  من  ذلك  غري 
رب املكتب أنه قد الشبكات اليت يعت  الوصالت مع ختفيض التداخالت اليت تسببها كل من الشبكتني للشبكة األخرى. وتطبق هذه الطرائق على يف

لتذييل ا معلومات التنسيق املتعلقة  املستقبل مؤمتر عاملي خمتص لالتصاالت الراديوية. أما اإلدارات  وإىل أن يغريها يف   1996مايو    17بعد    4 استلم بشأ
لتذييل  لقتشجع على استعمال  قبل هذا التاريخ املشار إليه فهي    4 اليت قدمت معلومات التنسيق املتعلقة  -WRC)در املمكن عملياً. هذه التقنيات 

2000)     
GHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 542.5 نوي يف   31-29,5 البلدان التالية: اجلزائر واململكة   أيضاً على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس 

ات العربية املتحدة وإريرت وإثيوبيا وغينيا واهلند ومجهورية ونغو ومصر واإلمار لصني ومجهورية الكالعربية السعودية والبحرين وبروين دار السالم والكامريون وا
كستان والفلبني وقطر  ن واألردن والكويت ولبنان وماليز ومايل واملغرب وموريتانيا ونيبال وعمان و واجلمهورية العربية    إيران اإلسالمية والعراق واليا

 3.21 الرقمني  النكا وتشاد. وتنطبق حدود القدرة املذكورة يف والسودان وجنوب السودان وسري  الشعبية والصومال   كور الدميقراطيةالسورية ومجهورية  
    (WRC-12).5.21و
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 RR5-129الرتددات  -IIالفصـل

GHz 34,2-29,9 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
516B.5  484A.5  539.5فضاء)  -(أرض بتة ساتلية 30-29,9

فضاء) -(أرضمتنقلة ساتلية   
541.5  543.5فضاء)  -استكشاف األرض الساتلية (أرض 
 542.5  540.5  538.5  527.5  526.5  525.5

338A.5فضاء)-(أرض بتة ساتلية 31-30
فضاء) -(أرض  متنقلة ساتلية 
أرض) -وإشارات توقيت ساتلية (فضاءترددات معيارية  
 542.5

543B.5  338A.5بتة  31,3-31
متنقلة   
 أرض) -ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية (فضاء  

  544.5  545.5أحباث فضائية  
 149.5

(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية 31,5-31,3
فلك راديوي  
(منفعلة)  أحباث فضائية  
 340.5

31,8-31,5 
(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية

فلك راديوي 
(منفعلة)  أحباث فضائية 

بتة 
ستثناء املتنقلة للطريان   متنقلة 

31,8-31,5 
(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية

فلك راديوي 
(منفعلة)  أحباث فضائية 

31,8-31,5 
(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية

فلك راديوي 
(منفعلة)  أحباث فضائية 

بتة 
ستثناء ا ملتنقلة للطريان متنقلة 

546.5  149.5340.5149.5
547A.5بتة   32-31,8

مالحة راديوية  
أرض) -(فضاء سحيق) (فضاء  أحباث فضائية  
 548.5  547B.5  547.5

547A.5بتة   32,3-32
راديوية مالحة  
أرض) -(فضاء سحيق) (فضاء  أحباث فضائية  
 548.5  547C.5  547.5

547A.5بتة   33-32,3
بني السواتل  
مالحة راديوية  
 548.5  547D.5  547.5

547A.5بتة   33,4-33
مالحة راديوية  
 547E.5  547.5

حتديد راديوي للموقع  34,2-33,4
 549.5
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RR5-130 الفصـلII-  الرتددات

GHzجيوز أن يستعمل النطاق   543.5 نوي يف  30-29,95 خدمة استكشاف األرض الساتلية   يف   "فضاء-فضاء"الوصالت   على أساس 
 ألغراض القياس عن بُعد والتتبع والتحكم عن بُعد. 

543A.5(SUP - WRC-19)

543B.5الرتدد  لخدمة الثابتة يف نطاق  لتوزيع  ال  حيددGHz   . (HAPS)على أساس عاملي الستعمال حمطات املنصات عالية االرتفاع    31,3-31
على  هذا  هلا نطاق الرتدد    يوزَّعاليت    غريها من اخلدمات  تطبيقات أخرى للخدمة الثابتة أو   يف هذا  نطاق الرتدد    ل استعما ال حيول هذا التحديد دون  و 

ألحكام  طبقاً  استعمال حمطات املنصات عالية االرتفاع لتوزيع اخلدمة الثابتة هذا    يكون  أن وجيب أولوية يف لوائح الراديو.حيدد  وال    ، أساس أويل مشرتك
      167.(WRC-19) (WRC-19) القرار

GHz ) على خدمة األحباث الفضائية داخل النطاق 21-4(اجلدول    21املادة   تطبق حدود كثافة تدفق القدرة املشار إليها يف 544.5 31,3-31 . 
GHzيوزع النطاق    :فئة خدمة خمتلفة 545.5 لتالية:  بلدان اال ) يف33.5 خلدمة األحباث الفضائية على أساس أويل (انظر الرقم   31,3-31

     (WRC-12)أرمينيا وجورجيا وقريغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان.
GHzنطاق الرتدد  يوزع    :فئة خدمة خمتلفة 546.5 ستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان، على أساس  ع  31,8-31,5 لى اخلدمتني الثابتة واملتنقلة، 

البحرين وبيالروس ومصر واإلمارات العربية املتحدة وإسبانيا  و نيا وأذربيجان  لكة العربية السعودية وأرميالبلدان التالية: املم ) يف33.5 أويل (انظر الرقم 
ار ومجهورية إيران اإلسالمية وإسرائيل واألردن ولبنان ومولدوفا ومنغوليا وُعمان وأوزبكستان وبولندا واجلمهورية  وإستونيا واالحتاد الروسي وجورجيا وهنغ

 (WRC-19)وتركيا. رية وقريغيزستان ورومانيا واململكة املتحدة وجنوب إفريقيا وطاجيكستان وتركمانستانالعربية السو 
النطاقات   547.5 GHzإن  GHzو   33,4-31,8 GHzو  40-37 GHzو  43,5-40,5 GHzو  52,6-51,4 GHzو  59-55,78 66-64 

أحكام   . وينبغي لإلدارات أن تراعي ذلك عندما تنظر يف ) * WRC75)-(2000رار  اخلدمة الثابتة (انظر الق  متيسرة للتطبيقات عالية الكثافة يف 
إمكاني  إىل  ونظراً  النطاقات.  ذه  متعلقة  يف تنظيمية  الكثافة  عالية  تطبيقات  تنفيذ  يف  ة  الساتلية  الثابتة  GHzالنطاقني   اخلدمة  40-39,5 

GHzو القيود احملتمل أن تفر )، ينبغي لإلدارات أن تراعي  516B.5الرقم   (انظر  42-40,5 اخلدمة الثابتة،  ض على التطبيقات عالية الكثافة يف أيضاً 
     (WRC-07)حسب االقتضاء.

547A.5 دارات أن تتخذ التدابري العملية خلفض احتماالت حدوث التداخل إىل أقصى حد بني حمطات اخلدمة الثابتة واحملطات  ينبغي لإل
املالح خلدمة  التابعة  جواً  يف احملمولة  العاملة  الراديوية  GHzالنطاق   ة  يف33,4-31,8 آخذة  احملمولة   ،  الرادارات  أنظمة  تشغيل  احتياجات  احلسبان 

(WRC-2000)جواً.    

547B.5 يوزع النطاق    :توزيع بديلGHz ت املتحدة األمريكية خلدميت املالحة الراديوية واألحباث الفضائية (فضاء سحيق)   يف  32-31,8 الوال
     (WRC-97)أرض) على أساس أويل.- (فضاء

547C.5 يوزع النطاق    :توزيع بديلGHz ت املتحدة األمريكية خلدميت املالحة الراديوية واألحباث الفضائية (فضاء سحيق)   يف  32,3-32 الوال
     (WRC-03)أرض) على أساس أويل.- (فضاء

547D.5 يوزع النطاق    :توزيع بديلGHz ت ا يف  33-32,3 ية للخدمة ما بني السواتل وخدمة املالحة الراديوية على أساس  ملتحدة األمريكالوال
     (WRC-97).أويل

547E.5 يوزع النطاق   :توزيع بديلGHz ت املتحدة األمريكية خلدمة املالحة الراديوية على أساس  يف 33,4-33     (WRC-97)أويل. الوال

السواتل   548.5 بني  اخلدمة  أنظمة  تصميم  يف عند  يفGHz 33-32,3النطاق   العاملة  يف ،  الراديوية  املالحة  GHz النطاق خدمة  33-32 
، تتخذ اإلدارات كل الرتتيبات الالزمة لتجنب التداخالت الضارة بني GHz 32,3-31,8النطاق   وكذلك خدمة األحباث الفضائية (فضاء سحيق) يف

     (WRC-03)).707 الراديوية (انظر التوصية خدمة املالحة هذه اخلدمات، مع مراعاة جوانب السالمة يف
إضايف  549.5 النطاق    : توزيع  يف   GHz 36-33,4يوزع  أويل  أساس  على  واملتنقلة  الثابتة  اخلدمتني  على  السعودية  أيضاً  العربية  اململكة 

ية والعراق وإسرائيل واألردن والكويت ولبنان وليبيا  والبحرين وبنغالديش ومصر واإلمارات العربية املتحدة وغابون وإندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالم 
كستان والفلبني وقطر واجلمهورية العربية السورية ومجهورية الكونغو الدميقراطية وسنغافورة  وماليز ومايل واملغرب وم  وريتانيا ونيبال ونيجري وعمان و

    (WRC-12). النكا وتوغو وتونس واليمن والصومال والسودان وجنوب السودان وسري 

 
___________________

.WRC)-(12 2012املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  : متت مراجعة هذا القرار يفمالحظة من األمانة * 
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 RR5-131الرتددات  -IIالفصـل

GHz 40-34,2 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
حتديد راديوي للموقع  34,7-34,2

فضاء) -(فضاء سحيق) (أرض  أحباث فضائية    
   549.5

حتديد راديوي للموقع  35,2-34,7
550.5أحباث فضائية     
   549.5

  مساعدات أرصاد جوية 35,5-35,2
حتديد راديوي للموقع    
   549.5

مساعدات أرصاد جوية  36-35,5
(نشيطة) استكشاف األرض الساتلية   
حتديد راديوي للموقع    
(نشيطة)  أحباث فضائية    
   549A.5  549.5

(منفعلة)استكشاف األرض الساتلية  37-36
 بتة    
 متنقلة    
 (منفعلة) أحباث فضائية    
   550A.5 149.5 

بتة   37,5-37
  550B.5ستثناء املتنقلة للطريان متنقلة   

أرض) -(فضاء أحباث فضائية 
547.5 

بتة  38-37,5
  550C.5أرض)-(فضاء بتة ساتلية 

   550B.5ستثناء املتنقلة للطريان متنقلة  
أرض) -(فضاء أحباث فضائية  
رض)أ - استكشاف األرض الساتلية (فضاء 
 547.5 

  550D.5بتة 39,5-38
  550C.5أرض)-(فضاء بتة ساتلية 
   550B.5متنقلة 
أرض)- استكشاف األرض الساتلية (فضاء 
 547.5 

 بتة  40-39,5
  550C.5   516B.5أرض)-(فضاء بتة ساتلية 
   550B.5متنقلة 
أرض) -(فضاء  متنقلة ساتلية 
أرض)- الساتلية (فضاءألرض شاف ااستك 
 550E.5  547.5 
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RR5-132 الفصـلII-  الرتددات

549A.5   يف النطاقGHz 36,0-35,5الفضاء   يتجاوز متوسط كثافة تدفق القدرة عند سطح األرض اليت يولدها أي حمساس حممول يف ، ال
أو  يف (النشيطة)  الساتلية  األرض  استكشاف  ألي خدمة  لنسبة  (النشيطة)،  الفضائية  األحباث  من    خدمة  أكرب  احلزمة،    0,8زاوية  مركز  من 

 WRC)-(03   هذا النطاق. يف W/m)73,32dB (– القيمة

GHzيوزع النطاق    :فئة خدمة خمتلفة 550.5 البلدان التالية:   ) يف33.5 األحباث الفضائية على أساس أويل (انظر الرقم  خلدمة  35,2-34,7
     (WRC-12)رجيا وقريغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان.أرمينيا وأذربيجان وبيالروس واالحتاد الروسي وجو 

550A.5  752ينطبق القرار (WRC-07)  فيما يتعلق بتقاسم النطاقGHz بني خدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) واخلدمتني    37-36
     (WRC-07)الثابتة واملتنقلة.

550B.5  نطاق الرتدد  ُحيددGHz التصاالت املتنقلة  املكون األرضي لتنفيذ   ترغب يف  ي تستعمله اإلدارات اليتكلأو أجزاء منه    43,5-37
لوائح  مينح أولوية يف حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا نطاق الرتدد هذا وال . وال(IMT) الدولية

إىل إمكانية نشر حمطات أرضية للخدم يف مدى الرتددالراديو. ونظراً  GHz ة الثابتة الساتلية  يف  42,5-37,5 اخلدمة الثابتة  وتطبيقات عالية الكثافة 
GHz الرتدد  نطاقالساتلية يف   GHz الرتدد   ونطاق   1 اإلقليم يف  40-39,5 GHz الرتدد   نطاق  يف يف مجيع األقاليم و   40,5-40   2يف اإلقليم    42-40,5
وينطبق   الرتدد هذه، حسب االقتضاء.القيود احملتملة على االتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاقات  أيضاً  أن تراعي  )، ينبغي لإلدارات  516B.5 (انظر الرقم 

243 القرار (WRC-19).     (WRC-19) 

550C.5يف لنسبة إىل األرض  GHz  الرتدد  لنطاقات  اخلدمة الثابتة الساتلية إن استعمال نظام ساتلي غري مستقر  -ء(فضا   39,5-37,5
GHz) ورضأ GHzأرض) و-(فضاء   42,5-39,5 GHzو)  فضاء-(أرض   50,2-47,2 )، خيضع لتطبيق أحكام الرقم  فضاء-(أرض  51,4-50,4

لنسبة املساتلية غري الخرى األنظمة األمع  من أجل التنسيق  12.9 غري  ، ولكن ليس مع األنظمة الساتلية اخلدمة الثابتة الساتلية يف إىل األرض  ستقرة 
770يف اخلدمات األخرى. وينطبق القرار  لنسبة إىل األرض ةستقر امل (WRC-19) 2.22 أيضاً ويستمر تطبيق الرقم.(WRC-19)      

550D.5الرتددلخدمة الثابتة يف نطاق  لتوزيع  ال  حيدد GHz اإلدارات الراغبة يف تنفيذ حمطات املنصات    جانب   من   العاملي  لالستعمال  39,5-38
  أن تطالب  طات املنصات عالية االرتفاع للمحطة األرضية التابعة حملإىل األرض، ال جيوز    HAPSطات  ويف االجتاه من احمل  . (HAPS)عالية االرتفاع  

ستعمل نطاق الرتدد هذا توهذا التحديد ال حيول دون أن   .43A.5ينطبق الرقم  حلماية من احملطات يف اخلدمات الثابتة واملتنقلة والثابتة الساتلية؛ وال 
 على أساس أويل مشرتك كما أنه ال حيدد أولوية يف لوائح الراديو. عالوةً الرتدد هذا  طاق  ن  هلاموزع    أخرى  خدمات  أو   الثابتة  للخدمة  أخرى  اتتطبيق

ت يكون استعمال حمطا  دون مربر. وجيب أن   واملتنقلة الثابتة الساتلية والثابتة    ات تقيد تطور اخلدمأن    طات املنصات عالية االرتفاع ال جيوز حملعلى ذلك،  
     (WRC-19).(WRC-19) 168لقرار حكام األ  وفقاً دمة الثابتة هذا  املنصات عالية االرتفاع لتوزيع اخل

550E.5لنسبة إىل األرض يف  نظمة  األاستعمال    إن GHzالرتدد  لنطاقي    )أرض-فضاء(  اخلدمة املتنقلة الساتليةالساتلية غري املستقرة  40-39,5 
GHzو  لنسبة إىل    40,5-40 من    12.9 لتطبيق أحكام الرقمخيضع    ،أرض) - (فضاء   الساتلية   الثابتة  اخلدمة  األرض يفواألنظمة الساتلية غري املستقرة 

لنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة املتنقلة الساتلية، ولكن ليسلتنسيق أجل ا مع األنظمة   مع األنظمة األخرى الساتلية غري املستقرة 
األرض  ةستقر املغري  الساتلية   إىل  األخرى.   لنسبة  اخلدمات  الرقميف  تطبيق  ل  2.22 ويستمر  املستقرة  غري  الساتلية  لألنظمة  إىل  لنسبة  نسبة 
 (WRC-19)األرض.
551.5 (SUP - WRC-97) 

551A.5 (SUP - WRC-03)  

551AA.5 (SUP - WRC-03) 
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 RR5-133الرتددات  -IIالفصـل

GHz 47,5-40 
 ع على اخلدمات وزيالت

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
 فضاء) - (أرض استكشاف األرض الساتلية  40,5-40

 بتة     
   550C.5  516B.5أرض)-(فضاء بتة ساتلية    
  550B.5متنقلة    
 أرض) -(فضاء  متنقلة ساتلية    
 فضاء) -(أرض أحباث فضائية     
رض)أ - استكشاف األرض الساتلية (فضاء    

550E.5 
41-40,5 

 بتة 
بتة ساتلية 
  550C.5أرض)- (فضاء

برية  متنقلة 
550B.5
إذاعية

إذاعية ساتلية 
 للطريان  متنقلة
 حبرية  متنقلة

 
547.5 

41-40,5 
بتة 

بتة ساتلية 
  550C.5  516B.5أرض)- (فضاء

برية  متنقلة 
550B.5
 إذاعية

 إذاعية ساتلية 
 للطريان  متنقلة
ية حبر  متنقلة

 أرض) -متنقلة ساتلية (فضاء
547.5 

41-40,5 
بتة 

 بتة ساتلية 
  550C.5أرض)- (فضاء

برية  متنقلة 
550B.5
إذاعية

 إذاعية ساتلية 
 للطريان  متنقلة
 حبرية  متنقلة

547.5

بتة  42,5-41
   550C.5  516B.5أرض)-(فضاءبتة ساتلية   

   550B.5متنقلة برية
 إذاعية  
 ة ساتلية اعيإذ  
 للطريان  متنقلة    
حبرية  متنقلة   

551I.5  551H.5  551F.5  547.5 
 بتة   43,5-42,5
   552.5فضاء)-(أرض بتة ساتلية   
  550B.5ستثناء املتنقلة للطريان متنقلة    
 فلك راديوي    
   547.5  149.5

  553A.5  553.5متنقلة  47-43,5
 لية ات س متنقلة    
مالحة راديوية    
 مالحة راديوية ساتلية    
   554.5 

هواة  47,2-47
 ساتلية  هواة   
 بتة   47,5-47,2
   550C.5  552.5فضاء)-(أرض بتة ساتلية   
  553B.5متنقلة   
   552A.5 
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551B.5 (SUP - WRC-2000) 
551C.5 (SUP - WRC-2000)  
551D.5 (SUP - WRC-2000)  
551E.5 (SUP - WRC-2000) 
551F.5 يكون توزيع النطاق    :فئة خدمة خمتلفةGHz ن للخدمة املتنقلة على أساس أويل (انظر الرقم  يف  42,5-41,5  (WRC-97)). 33.5 اليا
551G.5 (SUP - WRC-03)  
551H.5 يف الناجتة  املكافئة  القدرة  تدفق  الرتدد   إن كثافة  يف ن  ع  GHz 43,5-42,5نطاق  العاملة  الفضائية  احملطات  نطاق   مجيع 

GHz الرتدد لنسبة إىل األرض يف يف  42,5-42 اخلدمة اإلذاعية الساتلية،  أرض)، أو يف- اخلدمة الثابتة الساتلية (فضاء أي نظام ساتلي غري مستقر 
ت: من الوق 2%موقع أي حمطة فلك راديوي خالل أكثر من  تتجاوز القيم التالية يف  جيب أال

  ) 2302dB(W/m  يف GHz 1  و) 2462dB(W/m  أي   يفkHz 500    42,5من نطاق الرتدد-GHz 43,5  موقع أي حمطة فلك   يف
 راديوي مسجلة كراصدة راديوية بطبق وحيد؛

  ) 2092dB(W/m  أي   يفkHz 500    42,5من نطاق الرتدد-GHz 43,5  موقع أي حمطة فلك راديوي مسجلة كمحطة قياس   يف
 ط أساس طويل جداً. خ ذيللتداخل 

ستخدام املنهجية الواردة يف   ITU-R التوصية  وسيتم تقييم هذه القيم اخلاصة بكثافة تدفق القدرة املكافئة  S.1586-1    وخمطط اهلوائي
ملا يرد يف املرجعي والكسب األقصى للهوائي يف ITU-Rالتوصية   خدمة الفلك الراديوي وفقاً  RA.1631-0  كملها ولزوا ء  ماوسينطبق على الس

 حالة عدم وجود معلومات مبلغة).  يف 5للراصدة الراديوية (وينبغي اعتماد قيمة افرتاضية هلا تبلغ   minاالرتفاع اليت تزيد عن أدىن زاوية تشغيل 
 وتنطبق هذه القيم على أي حمطة فلك راديوي تكون:   

 ؛2004يناير  4الت الراديوية عنها قبل صا تومت تبليغ مكتب اال 2003يوليو  5إما قيد التشغيل قبل  -
ريخ استالم معلومات التنسيق أو - لنسبة  4 التذييل  التبليغ الكاملة املقصودة يف أو مت التبليغ عنها قبل  ، حسب االقتضاء، 

 للمحطة الفضائية اليت تنطبق عليها احلدود.
مع اإلدارات اليت رخصت  وجيوز حملطات الفلك الراديوي األخرى اليت مت التبليغ عنها     حملطات  بعد هذه التواريخ أن تلتمس اتفاقاً 

743الفضائية. وينطبق القرار  (WRC-03) بعة ألي بلد تواف  هذه احلاشية يف . وجيوز جتاوز احلدود الواردة يف2اإلقليم  يف ق موقع حمطة فلك راديوي 
       (WRC-15)إدارته على ذلك. 

551I.5 الق تدفق  يفإن كثافة  GHzالنطاق   درة  يف   43,5-42,5 عاملة  األرض  إىل  لنسبة  مستقرة  فضائية  حمطة  أي  عن  النطاق   الناجتة 
GHz  راديوي:  موقع أي حمطة فلك  ية يفاخلدمة اإلذاعية الساتلية، جيب أال تتجاوز القيم التال  أرض) أو- اخلدمة الثابتة الساتلية (فضاء يف 42,5-42

  ) 1372dB(W/m  يف GHz 1  و) 1532dB(W/m  أي   يفkHz 500    42,5من النطاق-GHz 43,5  موقع أي حمطة فلك   يف
 راديوي مسجلة كراصدة راديوية بطبق وحيد؛

  ) 1162dB(W/m  500أي   يفkHz    43,5-42,5من النطاقGHz  محطة قياس للتداخل  موقع أي حمطة فلك راديوي مسجلة ك يف
 ذي خط أساس طويل جداً. 

 لك راديوي تكون: يم على أي حمطة فوتنطبق هذه الق  
 ؛2004يناير  4ومت تبليغ مكتب االتصاالت الراديوية عنها قبل  2003يوليو  5إما قيد التشغيل قبل  -
ريخ استالم معلومات التنسيق أو - لنسبة  4 التذييل  قصودة يفالتبليغ الكاملة امل أو مت التبليغ عنها قبل  ، حسب االقتضاء، 

 ية اليت تنطبق عليها احلدود.للمحطة الفضائ
حملطات     مع اإلدارات اليت رخصت  وجيوز حملطات الفلك الراديوي األخرى اليت مت التبليغ عنها بعد هذه التواريخ أن تلتمس اتفاقاً 

بعة ألي بلد  موقع حمطة هذه احلاشية يف . وجيوز جتاوز احلدود الواردة يف2اإلقليم  يف (WRC-03) 743الفضائية. وينطبق القرار  توافق فلك راديوي 
     (WRC-03)إدارته على ذلك. 
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GHzالنطاقني   إن جزء الطيف املوزع يف 552.5 GHzو  43,5-42,5 االجتاه   للخدمة الثابتة الساتلية من أجل اإلرساالت يف  50,2-47,2
GHzالنطاق   فضاء يكون أعرض من اجلزء املوزع يف-أرض وفري وصالت التغذية للسواتل ا يسمح بتأرض، مم-جتاه فضاءاال لإلرساالت يف   39,5-37,5

لكي حيتجز النطاق   وحتث اإلدارات على اختاذ كل التدابري املمكنة عملياً  GHzاإلذاعية.  لوصالت التغذية للخدمة اإلذاعية الساتلية    49,2-47,2
 . GHz 42,5-40,5النطاق   العاملة يف

552A.5  توزيع GHz  الرتدد   نطاقي إن  GHzو  47,5-47,2 عالية    للخدمة  48,2-47,9 املنصات  حمطات  الستعمال  حمدد  الثابتة 
. وهذا التحديد ال حيول دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوزع هلا نطاق الرتدد هذا على أساس أويل مشرتك (HAPS) االرتفاع

GHz نطاقي الرتدد  اع لتوزيع اخلدمة الثابتة يف حمطات املنصات عالية االرتف كما أنه ال حيدد أولوية يف لوائح الراديو. ويكون استعمال   47,5-47,2 
GHzو 122وفقاً ألحكام القرار  48,2-47,9 (Rev.WRC-19).(WRC-19)

GHzالنطاقني   جيوز حملطات اخلدمة املتنقلة الربية أن تعمل يف 553.5 GHzو   47-43,5 اراً خلدمات  ، شريطة أال تسبب تداخالً ض71-66
     (WRC-2000)).43.5ديوية الفضائية اليت وزعت عليها هذه النطاقات (انظر الرقم  االتصاالت الرا

553A.5 ُحيدد نطاق الرتدد GHz هورية  وأنغوال والبحرين وبيالروس وبنن وبوتسوا والربازيل وبوركينا فاصو وكابو فريدي ومج  اجلزائر يف  47-45,5
ن وغينيا وغينياكرواتيا واإلمارات العربية  كور وكوت ديفوار و  بيساو وهنغار ومجهورية إيران -املتحدة وإستونيا وإسواتيين وغابون وغامبيا وغا واليو

ميبيا والنيجر شيوس وموريتانيا وموزامبيق  اإلسالمية والعراق واألردن والكويت وليسوتو والتفيا وليبري وليتوانيا ومدغشقر ومالوي ومايل واملغرب وموري و
وزمبابوي  وتونس وزامبيا  والسويد وتنزانيا وتوغو  وسلوفينيا والسودان وجنوب إفريقيا  والسنغال وسيشيل وسرياليون  وقطر  لكي تستعمله   ونيجري وُعمان 

خلدمة املتنقلة للطريان وخدمة ي ف و   . 553.5 لرقم مراعاة ا  مع  ، (IMT) التصاالت املتنقلة الدوليةاملكون األرضي ل تنفيذ   اإلدارات اليت ترغب يف ما يتعلق 
استعمال   خيضع  الراديوية،  هذااملالحة  الرتدد  الدولية إىل  نطاق  املتنقلة  االتصاالت  تتسبب   وجيب أال   21.9 مبوجب الرقم اإلدارات املعنية    موافقة   لتنفيذ 

حلما   هذه اخلدمات املوزع هلا نطاق الرتدد هذا  تداخل ضار على  يف  وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي   ية منها. وأال تطالب 
     (WRC-19). (WRC-19) 244 القرار وينطبق  لوائح الراديو.  مينح أولوية يف وال   املوزع هلا نطاق الرتدد هذا تطبيق للخدمات  

553B.5   الرتدد نطاق  GHzُحيدد  اإلقليم    48,2-47,2 التالية  و   2يف  تستعالبلدان  اإلدلكي  املتنقلة    االتصاالتتنفيذ   يف   الراغبة ارات  مله 
وبوركينا فاصو وبوروندي والكامريون ومجهورية إفريقيا الوسطى    بوتسوا : اجلزائر وأنغوال واململكة العربية السعودية وأسرتاليا والبحرين وبنن و (IMT) الدولية

بويت ومصر واإلمارات العربية املتحدة وإسواتيين وإثيوبيا وغابون وغامبيا وغا وغينيا وجزر القمر ومجهورية الكونغو ومجهورية كور وكوت ديفوار وجي
ن واألردن وكينيا والكويت وليسوتو وليبري وليبيا و ند ومجهورية إيران اإلبيساو وغينيا االستوائية واهل-وغينيا  ماليزومدغشقر و   ليتوانياسالمية والعراق واليا

ميبيا والنيجر ونيجري وُعمان وأوغندا وقطر واجلمهورية العربية السورية ومجهورية الكونغو  ب وموريشيوس وموريتانومالوي ومايل واملغر  يا وموزامبيق و
وروا وسانالدميقراطية  و  ندا  وسرياليون  وسيشيل  والسنغال  وبرينسييب  إفريقيا   سنغافورةتومي  وجنوب  السودان  وجنوب  والسودان  والصومال  وسلوفينيا 

هلا نطاق    ع حيول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق الرتدد هذا أي تطبيق للخدمات املوز  والوتنزانيا وتشاد وتوغو وتونس وزامبيا وزمبابوي.    السويد و 
      (WRC-19).(WRC-19) 243. وينطبق القرار الراديو لوائح أولوية يف أي  حيدد وال دد هذا الرت 

الساتل 554.5 للوصالت  أيضاً  برية  يرخص  حمطات  بني  الواصلة  يف ية  النطاقات   واقعة  ضمن  حمددة  بتة  GHzنقاط  47-43,5  
GHzو GHzو  71-66 GHzو   100-95 GHzو  130-123 GHzو  200-191,8 يف   265-252 الوصالت  هذه  تشغل  املتنقلة   حني  اخلدمة  إطار 

    (WRC-2000)خدمة املالحة الراديوية الساتلية. الساتلية أو 
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GHz 51,4-47,5 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
47,9-47,5 

 بتة 
 بتة ساتلية 
  550C.5  552.5فضاء)-(أرض
 554A.5  516B.5أرض)- (فضاء
  553B.5متنقلة

47,9-47,5 
 بتة  
  550C.5  552.5فضاء)-(أرض بتة ساتلية 
  553B.5متنقلة 

 بتة  48,2-47,9
   550C.5  552.5فضاء)-(أرض بتة ساتلية 
   553B.5متنقلة 
 552A.5 

48,54-48,2 
 بتة 

 بتة ساتلية 
  550C.5  552.5فضاء)-(أرض
   554A.5  516B.5أرض)- (فضاء

555B.5 
متنقلة 

50,2-48,2 
 بتة   
  550C.5  516B.5  338A.5فضاء)-(أرضبتة ساتلية   

552.5 
 متنقلة   

49,44-48,54 
بتة 

 بتة ساتلية 
   550C.5  552.5فضاء) - (أرض 

متنقلة 
555.5  340.5  149.5 

50,2-49,44 
 بتة 

 بتة ساتلية 
  550C.5  338A.5فضاء) - (أرض 

552.5 
  554A.5  516B.5أرض)- (فضاء

555B.5 
 149.5  340.5  555.5  متنقلة 

 (منفعلة) الساتليةاألرض  استكشاف   50,4-50,2
 (منفعلة)  فضائية   أحباث  
  340.5 

 بتة  51,4-50,4
  550C.5  338A.5فضاء)-(أرض بتة ساتلية  
متنقلة   
فضاء) -متنقلة ساتلية (أرض  
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554A.5   أرض) للنطاقات  -(فضاء  الساتلية يقتصر استعمال اخلدمة الثابتةGHz GHzو  47,9-47,5 GHzو  48,54-48,2 على   50,2-49,44
لنسبة إىل األرض.     (WRC-03)السواتل املستقرة 

GHzيوزع النطاق   :توزيع إضايف 555.5      (WRC-2000)أيضاً خلدمة الفلك الراديوي على أساس أويل. 49,04-48,94
555A.5 (SUP - WRC-03)  
555B.5 النطاق   إن كثافة تدفق القدرة يفGHz 49,04-48,94  لنسبة إىل األرض يفئااليت تنتجها أي حمطة فض اخلدمة الثابتة   ية مستقرة 

(فضاء يف-الساتلية  تعمل  تتجاوز    GHz 50,2-49,44و  GHz 48,54-48,2النطاقني   أرض)  أال  نطاق   يف  W/mdB)2(−151,8جيب  أي 
kHz يبلغ      (WRC-03)موقع أي حمطة علم فلك راديوي. يف 500
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GHz 55,78-51,4 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
 بتة   52,4-51,4

   555C.5فضاء)-(أرض بتة ساتلية    
 متنقلة     
   556.5  547.5  338A.5 

  338A.5بتة 52,6-52,4
 متنقلة     
   556.5 547.5 

(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية 54,25-52,6
) فعلة(من أحباث فضائية    
   556.5  340.5 

(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية 55,78-54,25
556A.5 بني السواتل    
(منفعلة)  أحباث فضائية    
   556B.5

555C.5 لنطاق الرتدد  فضاء)  -يقتصر استعمال اخلدمة الثابتة الساتلية (أرضGHz 52,4-51,4    لنسبة إىل  على الشبكات الساتلية املستقرة 
ت حبد أدىن لقطر اهلوائي يبلغ لرضية األطات احملوجيب أن تقتصر احملطات األرضية على رض. األ mلبوا 2,4.(WRC-19)     

يف   ميكن 556.5 الراديوي  الفلك  أرصاد  GHzالنطاقات   إجراء  GHzو   54,25-51,4 GHzو   59-58,2 ترتيبات    65-64 مبوجب 
(WRC-2000)نية. وط 

556A.5 اتل للنطاقات  دمة ما بني السو إن استعمال اخلGHz 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   لنسبة إىل األرض. وجيب أال تتجاوز كثافة تدفق القدرة الناجتة عن إرساالت حمطة يف

ي ارتفاع ابتداًء من  مجيع الظرو  ع زوا الوصول، ويفبشأن مصدر تداخالت واحد وجلمي kmف ومجيع طرائق التشكيل، وفيما يتعلق  kmإىل    0 1 000  
    (WRC-97)فوق سطح األرض.

556B.5 إضايف النطاق    : توزيع  GHzيوزع  أسا أيضاً   55,78-54,25 على  املتنقلة  الكثافة  للخدمة  منخفضة  لالستعماالت  أويل  س 
ن. يف     (WRC-97)اليا
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GHz 66-55,78 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية 56,9-55,78

557A.5بتة     
556A.5  بني السواتل    
558.5متنقلة     
(منفعلة)  فضائية أحباث     
   557.5   547.5

(منفعلة) لساتليةاستكشاف األرض ا 57-56,9
بتة    
558A.5 بني السواتل    
558.5متنقلة     
(منفعلة)  أحباث فضائية    
   557.5   547.5

(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية 58,2-57
بتة    
556A.5 بني السواتل    
558.5متنقلة    
(منفعلة)  أحباث فضائية    
   557.5   547.5

(منفعلة) الساتليةاألرض  استكشاف  59-58,2
بتة    
متنقلة    
(منفعلة)  أحباث فضائية    
   556.5   547.5

(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية 59,3-59
بتة    
556A.5 بني السواتل    
558.5متنقلة     
559.5 للموقعحتديد راديوي    
(منفعلة)  أحباث فضائية    

بتة  64-59,3
ل لسواتبني ا   
558.5متنقلة     
559.5حتديد راديوي للموقع     
   138.5

بتة  65-64
بني السواتل    
ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة    
   556.5   547.5

استكشاف األرض الساتلية  66-65
بتة    
بني السواتل    
ستثناء املتنقلة للطريان  متنقلة    
أحباث فضائية    
   547.5
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ن. أيضاً خلدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس أويل يف  GHz 58,2-55,78يوزع النطاق   :توزيع إضايف 557.5      (WRC-97)اليا

557A.5   بعة للخدمة الثابتة أال تتجاوز القيمة dB(W/MHz)جيب على الكثافة العظمى للقدرة اليت يقدمها مرسل إىل هوائي حمطة  26−  ،
GHzالنطاق  محاية احملطات التابعة خلدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) يف  أجل من 56,26-55,78.(WRC-2000)     

املتن 558.5 اخلدمة  حملطات  يفجيوز  تعمل  أن  للطريان  GHzالنطاقات   قلة  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 تداخالً ضاراً للخدمة ما200-191,8

    (WRC-2000)).43.5 الرقم 

558A.5   للنطاق السواتل  بني  ما  األنظمة  استعمال  GHzإن  األرض    57-56,9 إىل  لنسبة  املستقرة  السواتل  بني  الوصالت  على  يقتصر 
إ وعلى لنسبة  املستقرة  غري  السواتل  يفإرساالت  األرض  سواتل  ىل  حنو  موجهة  اإلرساالت  هذه  تكون  عندما  األرض  إىل  لنسبة  مرتفعة  مدارات 

لنسبة إىل األرض، جيب أال تتجاوز كثافة تدفق القدرة مدارات منخفضة   يف   لنسبة إىل األرض. وفيما يتعلق بوصالت بني سواتل مستقرة 
مجيع الظروف ومجيع طرائق التشكيل، وفيما يتعلق  الوصول، ويفواحد وجلميع زوا  ، بشأن مصدر تداخالتMHz)/2dB(W/m 100 147- القيمة

kmإىل  km 0ي ارتفاع ابتداًء من  1  (WRC-97)فوق سطح األرض. 000

GHzالنطاق   تشغل الرادارات احملمولة جواً التابعة خلدمة التحديد الراديوي للموقع يف  559.5 الً ضاراً للخدمة  تسبب تداخ ، شريطة أال64-59
    (WRC-2000)).43.5ني السواتل (انظر الرقم ما ب
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 RR5-141الرتددات  -IIالفصـل

GHz 81-66 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
بني السواتل  71-66

559AA.5  558.5  553.5
متنقلة ساتلية 
مالحة راديوية 

مالحة راديوية ساتلية 
554.5

بتة 74-71
أرض) -(فضاء بتة ساتلية  
متنقلة   
أرض) -(فضاءمتنقلة ساتلية    

بتة 76-74
 أرض) -(فضاء بتة ساتلية  
متنقلة   
 إذاعية   
 إذاعية ساتلية    
أرض) -أحباث فضائية (فضاء  
   561.5 

فلك راديوي 77,5-76
 راديوي للموقع حتديد    
 هواة   
تلية هواة سا  
أرض) -أحباث فضائية (فضاء  
   149.5 

هواة 78-77,5
559B.5حتديد راديوي للموقع    
 هواة ساتلية   
فلك راديوي   
 أرض) -أحباث فضائية (فضاء   
   149.5 

 حتديد راديوي للموقع 79-78
هواة  

هواة ساتلية   
فلك راديوي   
 أرض) -أحباث فضائية (فضاء   
  560.5  149.5

فلك راديوي  81-79
 حتديد راديوي للموقع    
 هواة   
هواة ساتلية   
أرض) -أحباث فضائية (فضاء  
   149.5 
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RR5-142 الفصـلII-  الرتددات

559A.5 (SUP - WRC-07)  

559AA.5   الرتدد نطاق  GHzُحيدد  يف  71-66 ترغب  اليت  اإلدارات  تستعمله  لتنفيذ   لكي  األرضي  الدوليةاملكون  املتنقلة  . (IMT) التصاالت 
أي تطبيق وال  هذا  الرتدد  نطاق  يستعمل  دون أن  التحديد  هذا  وال  حيول  هذا  الرتدد  نطاق  هلا  املوزع  يف  للخدمات  أولوية  الراديو. مينح  وينطبق   لوائح 

 (WRC-19)     . (WRC-19) 241 القرار
559B.5  الرتدد  يقتصر استخدام خدمة التحديد الراديوي للموقع لنطاقGHz للتطبيقات األرضية، مبا  قصرية املدى    على الرادارات  78-77,5

يف يف الرادارات  هلذه  التقنية  اخلصائص  وترد  املركبات.  رادارات  تطبيقات  التوصية ذلك  من  نسخة  ITU-R أحدث  M.2057ال أحكام  .  تنطبق 
(WRC-15)      .10.4 الرقم 

GHzالنطاق  تشغل الرادارات املوضوعة على منت حمطات فضائية يف 560.5 خدمة استكشاف األرض الساتلية   أساس أويل يف  لىع  79-78
وخدمة األحباث الفضائية. 

GHzالنطاق   جيب على حمطات اخلدمات الثابتة واملتنقلة واإلذاعية يف  561.5  ضاراً حملطات اخلدمة الثابتة الساتلية  أال تسبب تداخالً   76-74
    (WRC-2000)ملؤمتر املكلف بتخطيط ختصيصات الرتدد للخدمة اإلذاعية الساتلية.حملطات اخلدمة اإلذاعية الساتلية العاملة طبقاً ملقررات ا أو
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 RR5-143الرتددات  -IIصـلالف

GHz 86-81 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
338A.5  بتة 84-81

فضاء) -(أرض بتة ساتلية   
متنقلة    
فضاء) -(أرض  متنقلة ساتلية   
وي فلك رادي   
 أرض) -أحباث فضائية (فضاء   
   149.5  561A.5 

338A.5   بتة 86-84
 561B.5فضاء)  -(أرضبتة ساتلية    
متنقلة    
فلك راديوي    
   149.5

561A.5  يوزع النطاقGHz نوي. 81,5-81     (WRC-2000)أيضاً على خدميت اهلواة واهلواة الساتلية على أساس 

561B.5 مال النطاق  يقتصر استعMHz ن على وصالت التغذية يف فضاء) يف -للخدمة الثابتة الساتلية (أرض  86-84 اخلدمة اإلذاعية   اليا
لنسبة إىل األرض.الساتلية اليت تستخدم مدار السواتل      (WRC-2000)املستقرة 
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RR5-144 الفصـلII-  الرتددات

GHz 111,8-86 
 التوزيع على اخلدمات 

 3ليم اإلق 2اإلقليم  1اإلقليم 
(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية 92-86

فلك راديوي    
(منفعلة)  أحباث فضائية    
   340.5

338A.5بتة   94-92
 متنقلة    
 راديوي فلك     
حتديد راديوي للموقع    
   149.5

(نشيطة) استكشاف األرض الساتلية 94,1-94
حتديد راديوي للموقع    
) (نشيطة أحباث فضائية    
 فلك راديوي    
   562.5  562A.5

بتة  95-94,1
متنقلة    
فلك راديوي    
حتديد راديوي للموقع    
   149.5 

بتة  100-95
 متنقلة     
فلك راديوي    
 حتديد راديوي للموقع    
مالحة راديوية    
مالحة راديوية ساتلية    
   554.5   149.5

(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية 102-100
فلك راديوي    
(منفعلة)  أحباث فضائية    
   341.5   340.5

بتة  105-102
متنقلة    
 فلك راديوي    
   341.5   149.5

بتة  109,5-105
 متنقلة    
 فلك راديوي    
562B.5(منفعلة)   أحباث فضائية    
   341.5   149.5

(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية 111,8-109,5
فلك راديوي    
(منفعلة)  أحباث فضائية    
   341.5   340.5

 

 

- 178 -



 RR5-145الرتددات  -IIالفصـل

النطاق   562.5 استعمال  GHzإن  على    94,1-94 يقتصر  (النشيطة)  الفضائية  واألحباث  (النشيطة)  الساتلية  األرض  استكشاف  خلدميت 
    (WRC-97)رادارات الُسُحب احملمولة على مركبات فضائية.

562A.5 ا إلرساالت  احيتمل  الفضائية  يفحملطات  العاملة  (النشيطة)  الساتلية  األرض  استكشاف  خلدمة  GHzالنطاقني   لتابعة  94,1-94 
GHzو الفلك الراديوي، فعلى   خدمة الفلك الراديوي، أن تلحق الضرر ببعض أجهزة االستقبال يف واملوجهة حنو احلزمة الرئيسية هلوائي يف   134-130

قدر  ذلك  حصول  تتجنب  لكي  تشغيلها  أعمال  معاً  ختطط  أن  املعنية  الراديوي  الفلك  وحمطات  اإلرسال  أجهزة  تشغل  اليت  الفضائية  الوكاالت 
     (WRC-2000)ان.اإلمك

562B.5 الرتدد  نطاقات  إن استعمال هذا التوزيع يف  GHz GHzو  109,5-105 GHzو  114,25-111,8 مقصور على املهمات    226-217
     (WRC-19). فقط الفضائية خلدمة الفلك الراديوي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 179 -



RR5-146 الفصـلII-  الرتددات

GHz 119,98-111,8 
 التوزيع على اخلدمات 

 3 اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
بتة  114,25-111,8

 متنقلة    
فلك راديوي    
562B.5(منفعلة)   أحباث فضائية    
   341.5   149.5

(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية 116-114,25
فلك راديوي    
(منفعلة)  أحباث فضائية    
   341.5   340.5

(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية 119,98-116
562C.5 بني السواتل    
(منفعلة)  أحباث فضائية    
   341.5

562C.5   يقتصر استعمال اخلدمة ما بني السواتل للنطاقGHz لنسبة إىل   على السواتل املوجودة يف  122,25-116 مدار السواتل املستقرة 
بعة للخدمة ما بني ا من حمطة  وجيب على كثافة تدفق القدرة الناجتة عن مصدر تداخل وحيد  مجيع الظروف وجلميع طرائق   لسواتل، يف األرض. 

kmو  0التشكيل، عند مجيع االرتفاعات احملصورة بني   1 لنسبة إىل األرض اليت  فوق سطح األرض وجب  000 وار مجيع املواقع املدارية للسواتل املستقرة 
WRC)-(2000    ول. من أجل مجيع زوا الوص W/m)148MHz))·2dB–تشغلها حماسيس منفعلة، أال تتجاوز القيمة 
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 RR5-147الرتددات  -IIالفصـل

GHz 151,5-119,98 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
(منفعلة) استكشاف األرض الساتلية 122,25-119,98

562C.5بني السواتل     
(منفعلة)  أحباث فضائية    
   341.5   138.5

 بتة  123-122,25
بني السواتل    
558.5لة  متنق   
هواة   
   138.5

أرض) -(فضاءبتة ساتلية  130-123
أرض) -(فضاءمتنقلة ساتلية    
 مالحة راديوية    
مالحة راديوية ساتلية    
562D.5فلك راديوي     
   554.5 149.5 

562E.5(نشيطة)  استكشاف األرض الساتلية 134-130
بتة    
 بني السواتل    
 558.5متنقلة     
 فلك راديوي    
   149.5  562A.5 

هواة 136-134
هواة ساتلية    
 فلك راديوي    

فلك راديوي  141-136
حتديد راديوي للموقع    
 هواة   
 هواة ساتلية    
   149.5 

بتة  148,5-141
متنقلة    
 فلك راديوي    
 حتديد راديوي للموقع    
   149.5 

(منفعلة) اتليةاستكشاف األرض الس 151,5-148,5
فلك راديوي    
 (منفعلة)  أحباث فضائية    
   340.5 

562D.5  توزع نطاقات الرتدد    :توزيع إضايفGHz GHzو  130-128 GHzو  171,6-171 GHzو  172,8-172,2 مجهورية   يف  174-173,3
هذه  نطاقات الرتدد املشار إليها يف هورية كور العاملة يفمج كور أيضاً خلدمة الفلك الراديوي على أساس أويل. وجيب على حمطات الفلك الراديوي يف

حلماية من اخلدمات العاملة يفت احلاشية أال       (WRC-15).تقيد استعماهلا وتطورها  بلدان أخرى وفقاً للوائح الراديو وأال طالب 

562E.5   يقتصر التوزيع خلدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) على النطاقGHz 134-133,5.(WRC-2000)    
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RR5-148 الفصـلII-  الرتددات

GHz 158,5-151,5 

 التوزيع على اخلدمات 
 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 

بتة  155,5-151,5
 متنقلة    
 فلك راديوي    
 حتديد راديوي للموقع    
   149.5 

بتة   158,5-155,5
 متنقلة    
 فلك راديوي    
  149.5

562F.5 (SUP - WRC-19)

562G.5 (SUP - WRC-19)
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 RR5-149الرتددات  -IIالفصـل

GHz 200-158,5 
 اخلدمات التوزيع على 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
بتة  164-158,5

 أرض) -(فضاءبتة ساتلية    
 متنقلة    
 أرض) -(فضاءمتنقلة ساتلية     

(منفعلة)استكشاف األرض الساتلية  167-164
 فلك راديوي    
 لة) (منفع أحباث فضائية    
   340.5 

بتة  174,5-167
 أرض) -(فضاءبتة ساتلية    
 بني السواتل    
 558.5 متنقلة    
   149.5  562D.5 

بتة  174,8-174,5
 بني السواتل    
 558.5متنقلة     

(منفعلة)استكشاف األرض الساتلية  182-174,8
 562H.5بني السواتل     
 (منفعلة)  أحباث فضائية    

(منفعلة)استكشاف األرض الساتلية  185-182
 فلك راديوي     
 (منفعلة)   أحباث فضائية    
   340.5    

 (منفعلة)استكشاف األرض الساتلية  190-185
 562H.5بني السواتل     
 (منفعلة) أحباث فضائية    

(منفعلة)استكشاف األرض الساتلية  191,8-190
 (منفعلة) أحباث فضائية    
   340.5 

بتة  200-191,8
 بني السواتل    
 558.5متنقلة     
 متنقلة ساتلية    
 مالحة راديوية    
 مالحة راديوية ساتلية    
   149.5  341.5  554.5 

562H.5   السواتل للنطاقني بني  اخلدمة ما  استعمال  GHzيقتصر  GHzو  182-174,8 يف  190-185 املوجودة  السواتل  السواتل   على  مدار 
لن بعة للخدمة ما بني السواتل، يفاملستقرة  مجيع الظروف   سبة إىل األرض. وجيب على كثافة تدفق القدرة الناجتة عن مصدر تداخل وحيد من حمطة 

kmو  0وجلميع طرائق التشكيل، عند مجيع االرتفاعات احملصورة بني  1 لنسب فوق سطح األرض، و  000 ة  جبوار مجيع املواقع املدارية للسواتل املستقرة 
WRC)-(2000    من أجل مجيع زوا الوصول.  W/m)144MHz))·2dB-إىل األرض اليت تشغلها حماسيس منفعلة، أال تتجاوز القيمة 

563.5 (SUP - WRC-03)  
563A.5   بقياسات للقيام  األرض  سطح  على  املقامة  املنفعلة  احملاسيس  النطاقات  إن  تستعمل  GHzجوية  GHzو  209-200 238-235  

GHzو GHzو 252-250 ت اجلو األرضي. 275-265     (WRC-2000)ملراقبة مكو
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RR5-150 الفصـلII-  الرتددات

GHz 248-200 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
(منفعلة)استكشاف األرض الساتلية  209-200

 فلك راديوي    
 (منفعلة) أحباث فضائية    
   340.5  341.5  563A.5 

بتة  217-209
 فضاء) -(أرضساتلية بتة    
 متنقلة    
 فلك راديوي    
   149.5  341.5 

بتة  226-217
 فضاء) -(أرضبتة ساتلية    
 متنقلة    
 فلك راديوي    
 562B.5(منفعلة)  أحباث فضائية    
   149.5  341.5 

 (منفعلة)استكشاف األرض الساتلية  231,5-226
 فلك راديوي    
 (منفعلة) أحباث فضائية    
   340.5 

بتة  232-231,5
 متنقلة    
 حتديد راديوي للموقع    

 بتة  235-232
 أرض) -(فضاءبتة ساتلية    
 متنقلة    
 حتديد راديوي للموقع    

 (منفعلة)استكشاف األرض الساتلية  238-235
 أرض) -(فضاءبتة ساتلية    
 (منفعلة) أحباث فضائية    
   563A.5  563B.5 

تة ب 240-238
 أرض) -(فضاءبتة ساتلية    
 متنقلة    
 حتديد راديوي للموقع    
 مالحة راديوية    
 مالحة راديوية ساتلية    

 بتة  241-240
 متنقلة    
 راديوي للموقع حتديد    

 فلك راديوي  248-241
 حتديد راديوي للموقع    
 هواة   
 هواة ساتلية    
   138.5  149.5 

563B.5   يوزع النطاقGHz على خدمة استكشاف األرض الساتلية (نشيطة) وعلى خدمة األحباث الفضائية (نشيطة)    238-237,9 أيضاً 
    (WRC-2000)الفضاء لرصد السحب. فقط للرادارات احملمولة يف
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 RR5-151الرتددات  -IIالفصـل

GHz 3 000-248 
 التوزيع على اخلدمات 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم 
هواة 250-248

 هواة ساتلية    
 راديوي فلك    
   149.5 

(منفعلة)استكشاف األرض الساتلية  252-250
 فلك راديوي    
 (منفعلة) أحباث فضائية    
   340.5  563A.5 

 بتة  265-252
 متنقلة    
 فضاء) -(أرضمتنقلة ساتلية     
 فلك راديوي    
 مالحة راديوية    
 مالحة راديوية ساتلية    
   149.5  554.5 

 بتة  275-265
 فضاء) -(أرض بتة ساتلية   
 متنقلة    
 فلك راديوي    
   149.5  563A.5 

   564A.5  565.5(غري موزع) 000-275 3

564.5 (SUP - WRC-2000)  

564A.5 لتشغيل تطبيقات اخلدمتني الثابتة واملتنقلة الربية يف نطاقات الرتدد الواقعة يف املدىGHz 450-275 : 

الرتدد   نطاقات  GHzحتدد  GHzو  296-275 GHzو  313-306 GHzو  333-318 يف  450-356 اإلدارات  اخلدمتني تنفيذ   لتستخدمها  تطبيقات 
 شروط حمددة ضرورية حلماية تطبيقات خدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة). املتنقلة الربية والثابتة، عندما ال تكون هناك 

GHzة الربية يف نطاقات الرتدد  وال جيوز استعمال تطبيقات اخلدمتني الثابتة واملتنقل  GHzو   306-296 GHzو   318-313 إال عندما تكون هناك   356-333
731 املنفعلة) حمددة طبقاً للقرار شروط حلماية تطبيقات خدمة استكشاف األرض الساتلية (  (Rev.WRC-19). 

GHzويف هذه األجزاء من مدى الرتدد   قد يلزم وجود شروط حمددة (مثل مسافات فصل دنيا   حيث تستعمل تطبيقات الفلك الراديوي،  450-275
و الربية  املتنقلة  اخلدمتني  تطبيقات  من  الراديوي  الفلك  مواقع  محاية  لضمان  جتنب)  زوا  طبقاً /و/أو  حدة  على  حالة  أساس كل  على  الثابتة  أو 

731 للقرار (Rev.WRC-19). 

قات الرتدد املذكورة أعاله ال حيول دون أن تستعملها أي تطبيقات أخرى للخدمات الراديوية  واستعمال تطبيقات اخلدمتني املتنقلة الربية والثابتة لنطا
GHzاملدى  يف      (WRC-19)من هذه التطبيقات األخرى.، وال مينحها أولوية على أي 450-275
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RR5-152 الفصـلII-  الرتددات

GHzاملدى   حتدد نطاقات الرتدد التالية يف 565.5 1  بيقات اخلدمات املنفعلة:الستعمال اإلدارات ألغراض تط 000-275
الراديوي:   - الفلك  GHzخدمة  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 نفعلة دون استعمال هذا املدى من جانب اخلدمات النشيطة.  من جانب اخلدمات امل  000-275
حة الرتددات يف وحتث اإلدارات اليت ترغب يف GHzاملدى  إ 1 يقات اخلدمات النشيطة على اختاذ كل التدابري املمكنة عملياً ألغراض تطب 000-275

GHzاملدى الرتددي   يعات نطاقات الرتدد يف حلماية هذه اخلدمات املنفعلة من التداخالت الضارة، إىل حني وضع جدول توز  1 املذكور   000-275
 أعاله.

GHzاملدى   ددات يف وجيوز للخدمات النشيطة واملنفعلة على السواء أن تستخدم مجيع الرت    3 000-1 000 .(WRC-12)    
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 RR6-1الرتددات  -IIالفصـل

 6املـادة 
 اتفاقات خاصة 

أو 1البند  1.6 دولتان  يف تستطيع  األعضاء،  الدول  من  الواردة   أكثر  اخلاصة  لرتتيبات  املتعلقة  األحكام  إطار 
لتوزيع الفرعي لنطاقات الرتد يف  دات فيما بني اخلدمات املعنية هلذه البلدان. الدستور، عقد اتفاقات خاصة تتعلق 

أو 2البند  2.6 دولتان  األ تستطيع  الدول  من  يفأكثر  الواردة   عضاء،  اخلاصة  لرتتيبات  املتعلقة  األحكام  إطار 
جل  الدستور، عقد اتفاقات خاصة، على أساس النتائج اليت يسفر عنها مؤمتر تدعى إليه مجيع الدول األعضاء املعنية، من أ يف

يف تشارك  اليت  ا  حملطا ترددات  أو ختصيص  الرتد يف خدمة واحدة  نطاقات  ضمن  حمددة،  خدمات  هذه عدة  على  املوزعة  دات 
kHz، سواء كانت هذه الرتددات حتت 5اخلدمات وفقاً للمادة  5 kHz، أم فوق 060 27  احلدين.  ، ولكن ليس بني هذين500

لرتتيبات اخلاصة الواردة يفإطا  تستطيع الدول األعضاء، يف 3البند  3.6 الدستور، أن تعقد اتفاقات   ر األحكام املتعلقة 
ا اليت تشارك يفخاصة، على أساس ع خدمة  املي، وإثر مؤمتر تُدعى إليه مجيع الدول األعضاء، من أجل ختصيص ترددات حملطا

 . 5 للمادة اخلدمة حصراً وفقاً  حمددة، شريطة أن تتم هذه التخصيصات ضمن حدود نطاقات الرتددات املوزعة هلذه

احملددة   4البند  4.6 اخلاصة،  االتفاقات  عقد  إمكانية  تتضمن  من   يفال  ألحكام  3.6إىل    1.6األرقام  خمالفة  أية   ،
 اللوائح.  هذه

دف عقد اتفاقات خاصة، كما يتم   5البند  5.6 جتماع كل مؤمتر يدعى إىل االنعقاد  يتم إعالم األمني العام مسبقاً 
 عالمه بشروط هذه االتفاقات، وهو يعلم الدول األعضاء بوجود مثل هذه االتفاقات. إ

إعداد  وز دعوة مدير مكتب االتصاالت الراديوية ورئيس جلنة لوائح الراديو، إىل إيفاد ممثلني للمشاركة يف جت 6البند  6.6
 احلاالت. أكثر هذه املشاركة مرغوب فيها يف أعمال املؤمترات بصفة استشارية، فمن املسلم به أن مثل اتفاقات خاصة ويف 

إلضافة إىل ما ميكن اختاذه مبوجب الرقم  أكثر من الدول األ إذا قامت دولتان أو 7البند  7.6 ، بتنسيق 2.6عضاء، 
ن على هاتني ، يكو 5املادة   نطاقات الرتددات املقصودة يف استخدام ترددات حمددة قبل التبليغ عن ختصيصات الرتدد اليت تقابلها يف

الدولتني (هذه الدول) إعالم املكتب بذلك عند اللزوم.
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IIIالفصـل 

والتبليغ عنها وتسجيلها،   تنسيق ختصيصات الرتدد
اخلطط  والتعديالت املدخلة يف 





 RR7-1اخلطط  سجيلها، والتعديالت املدخلة يفتنسيق ختصيصات الرتدد والتبليغ عنها وت -IIIالفصـل

7املـادة 

 تطبيق اإلجراءات 

راديو (اللجنة) ومكتب االتصاالت  هذا الفصل تطبقها اإلدارات وجلنة لوائح ال إن اإلجراءات اليت ترد يف  1.7
 التالية:الراديوية (املكتب) لألغراض 

أو أ )   2.7 أخرى  إدارات  مع  التنسيق  حمدداً  إجراء  شرطاً  ذلك  اإلدارات كلما كان  هذه  موافقة  على  احلصول 
 )؛9أكثر من أحكام هذه اللوائح (انظر املادة  حكم أو يف

 غري مستعمل.   3.7

 ). 11املادة  السجل األساسي (انظر تخصيصات الرتدد بغية تفحصها وتسجيلها يفتبليغ املكتب ب ب) 4.7

4A.7  قرار يتعلق  يف هذه اللوائح أو حكم تنظيمي سار يف يقوم املكتب بتطبيق ما يلي ما مل يرد خالف ذلك يف
 : 11 أو 9بتطبيق أحكام املادتني 

ريخ   ضاء، يقوم املكتب بتطبيق األحكام السارية يف، حسب االقت36.9الرقم   أو  35.9عند تطبيق أحكام الرقم   -
 ؛ 34.9علومات املقدمة مبوجب الرقم استالم امل

ريخ استالم بطاقة التبليغ الكاملة املقدمة  ، يقوم املكتب بتطبيق األحكام السارية يف31.11عند تطبيق أحكام الرقم   -
 ؛ 15.11مبوجب الرقم 

ريخ استالم املعلومات الكاملة املقدمة   وم املكتب بتطبيق األحكام السارية يف ، يق32.11عند تطبيق أحكام الرقم   -
، حيثما  11 ريخ استالم التبليغ مبوجب املادة حالة وجود شكل جديد من التنسيق يف . ويف 34.9مبوجب الرقم  

يف ال ريخ استالم   ية يف لسار مرحلة التنسيق، يقوم املكتب بتطبيق أشكال التنسيق ا يكون هذا الشكل موجوداً 
ت الكاملة املقصودة يف  ؛ 11مبوجب املادة  4التذييل  البيا

حيثما    9 ريخ استالم معطيات التنسيق الكاملة مبوجب املادة متطلبات للتنسيق يف يف حالة وجود شكل للتنسيق أو  -
تبليغ الكاملة مبوجب املادة ت الريخ استالم معطيا هذه املتطلبات للتنسيق موجودة يف يكون هذا الشكل أو ال

ذه األشكال للتنسيق أو خذ املكتب يف ، ال 11       (WRC-03)ذه املتطلبات للتنسيق. اعتباره 

تطبيق أي جزء من اإلجراءات اليت ترد  مساعدة املكتب يف جيوز ألي إدارة أن تطلب مساعدة اللجنة أو  5.7
 ). 14و 13هذا الفصل (انظر املادتني  يف

5A.7    حد ختصيصات الرتدد قبل بدء إجراء التنسيق مبوجب املادة ، إذا كان التنسيق الزماً،  9عندما يبدأ العمل 
ولوية ما.  قبل التبليغ إذا كان التنسيق غري الزم، فإن التشغيل قبل تطبيق اإلجراء ال  أو  ي حال من األحوال التمتع  يعين 

صة إذا كانت هذه اإلدارة لبلد حيتاج مساعدة خاصة، يقوم املكتب،  وخا  عندما تطلب إدارة ما املساعدة،  6.7
ستعمال الوسائل املتاحة هلما  اللجنة عندما يستدعي األمر، بتقدمي املساعدة املطلوبة لتطبيق اإلجراءات الواردة يف أو هذا الفصل 

 واملناسبة للظروف.
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RR7-2 الفصـلIII- اخلطط  تنسيق ختصيصات الرتدد والتبليغ عنها وتسجيلها، والتعديالت املدخلة يف

املناسبة  7.7 لألحكام  وفقاً  اللجنة،  توافق  أن  القواعد من    جيب  على  اللوائح،  هذه  ومن  واالتفاقية  الدستور 
 ). 13من املادة  IIIاإلجرائية اليت يتعني على املكتب تطبيقها (انظر القسم 

ستثناء   15من املادة    VIعندما تطبق اإلدارات أحكام القسم    8.7 بشأن حالة من حاالت التداخالت الضارة 
الة التداخالت الضارة مبوجب أحكام هذا الفصل، جيب عليها أن تبدي أكرب قدر من ت إز احلاالت اليت يتعني فيها على اإلدارا

حلسبان مجيع العوامل التقنية والتشغيلية ذات الصلة.   حسن النية واالستعداد للتعاون آخذة 
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 RR8-1اخلطط  سجيلها، والتعديالت املدخلة يفتنسيق ختصيصات الرتدد والتبليغ عنها وت -IIIالفصـل

 8 املـادة
 الوضع الذي تتمتع به ختصيصات الرتدد 

 لرتدداتالسجل األساسي الدويل ل املسجلة يف

فيما يتعلق بتخصيصات الرتدد  1.8 ا أو   1إن احلقوق والواجبات الدولية لإلدارات  دارات أخرى  اخلاصة 
من التزام هذه اإلدارات خبطة  السجل األساسي الدويل للرتددات (السجل األساسي) أو تستمد مما يتم تسجيله من ختصيصات يف 
 ختصيص ترددات ذات صلة. وق ختضع ألحكام هذه اللوائح وألحكام أي خطة تعيني أومعينة عندما يلزم األمر. غري أن هذه احلق

 غري مستعمل.   2.8
ا وذلك عندما تكون مسجلة يف   3.8 السجل األساسي مع   تتمتع ختصيصات الرتدد حبق االعرتاف الدويل 

حلسبان  . ويعين هذا احلق ملثل هذه التخصيصات أن اإلدا31.11نتيجة مؤاتية مبوجب الرقم   خذ  رات األخرى يتعني عليها أن 
ا هي وذلك الجتناب حدوث تداخالت ضارة. إضافة إىل ذلك، فإن ختصيصات هذه التخصيصات عند اإلعداد لتخصيصا

ذا ال نطاقات تردد ختضع للتنسيق أو الرتدد يف ا استناداً إىل تطبيق اإلجراءات املتعلقة  تنسيق خلطة ما جيب حتديد الوضع اخلاص 
ذه اخلطة. أو  املرتبطة 

يكون هذا التخصيص متوافقاً مع جدول توزيع نطاقات   ندما اليعترب ختصيص الرتدد ختصيصاً غري مطابق ع  4.8
من هذه اللوائح. وسوف يتم تسجيل هذا التخصيص لغرض اإلعالم فقط عندما تؤكد اإلدارة   2مع األحكام األخرى  الرتدد أو

 ). 5.8(انظر أيضاً الرقم  4.4التخصيص سيتم وفقاً ألحكام الرقم  املبلغة أن تشغيل هذا
تداخل ضار الستقبال أية حمطة يتم  فعًال يف  31.11بب استعمال ختصيص تردد غري مطابق للرقم  إذا تس  5.8

ألحكام الرقم   مب31.11تشغيلها وفقاً  ا يلزم إلزالة التداخل ، فإن احملطة اليت تستعمل التخصيص غري املطابق عليها أن تقوم فوراً 
 الضار وذلك فور استالمها ما يفيد بوقوع هذا التداخل. 

 
 
 
 
 

 
 

___________________
إىل تعديل ختصيص مسجل من   هذا الفصل، على أنه يشري إىل ختصيص تردد جديد أو يفسر تعبري "ختصيص الرتدد" أينما ورد يف 11.1.8

لنسبة إىل األرض، فال بد أن تصاحبه  ندما يتعلق هذا التعبري مبحطة فضائية مستقرة أو السجل األساسي. إضافة إىل ذلك، ع قبل يف غري مستقرة 
نية، مبحطة أرضية مصاحبة حملطة فضائية مستقرة 4لتذييل    2من امللحق    A.4ة من الفقرة  األحكام املناسب حية  . وعندما يتعلق هذا التعبري من 

لنسبة إىل األ أو (WRC-12).4 لتذييل 2ج من امللحق A.4.بد أن تصاحبه األحكام املناسبة من الفقرة  رض، فالغري مستقرة 

القواعد اإلجرائية.  د هذه "األحكام األخرى" وإدراجها يفسيتم حتدي 1.4.8 2
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 RR9-1اخلطط  سجيلها، والتعديالت املدخلة يفتنسيق ختصيصات الرتدد والتبليغ عنها وت -IIIالفصـل

 9املـادة 
 اإلجراءات الواجب تطبيقها لتحقيق التنسيق مع اإلدارات األخرى  

 WRC)-(19      8 ، 7 ، 6 ، 5 ،4  ،3  ،2  ،1أو احلصول على موافقة هذه اإلدارات

 ت اخلاصة النشر املسبق للمعلوما   -    Iالقسم  
 األنظمة الساتلية  لشبكات الساتلية أو

  
___________________

1  1.9.A   30انظر التذييلB  يف بشأن تطبيق أحكام هذه املادة على حمطات  فضائية تستعمل نطاقات تردد  خدمة اتصاالت راديوية   أيضاً 
تشملها خطة التعيني للخدمة الثابتة الساتلية. 

2 2.9.A  احملطات املوجودة على منت مركبات إطالق السواتل. ميكن تطبيق هذه اإلجراءات على
3 3.9.A  30و 30انظر التذييلنيA :حسب احلالة، بغية ،

يف أ )    املقرتحة  التعديالت  التذييل   تنسيق  يف  30خطيت  الساتلية  اإلذاعية  اخلدمة  الرتدد   بشأن  GHzنطاقات  12,2-11,7 
GHz) و3اإلقليم   (يف GHz) و1(يف اإلقليم    12,5-11,7 املعدلة املقرتح إدخاهلا  تنسيق التخصيصات اجلديدة أو )، أو2(يف اإلقليم    12,7-12,2
خدمات أخرى موزعة عليها هذه النطاقات؛ يف اخلدمة نفسها أو املوجودة يف، مع ختصيصات الرتدد  3و  1قائمة االستخدامات اإلضافية لإلقليمني   يف

اإلقليم   أعاله، يف  أ)الفقرة خدمات أخرى موزعة عليها نطاقات الرتدد املذكورة يف دد املوجودة يف تنسيق ختصيصات الرت  ب)  
GHzاقات الرتدد  نط إقليم آخر، مع ختصيصات اخلدمة اإلذاعية الساتلية املوجودة يف يف نفسه أو GHz) و3(يف اإلقليم    12,2-11,7 (يف    12,5-11,7
GHz ) أو1اإلقليم   )؛ 2اإلقليم  (يف 12,7-12,2

يف  ج )   املقرتحة  التعديالت  التذييل   تنسيق  يف   30Aخطيت  التغذية  وصالت  يف بشأن  الساتلية  اإلذاعية  نطاقات   اخلدمة 
GHz الرتدد GHz) و2(يف اإلقليم    17,8-17,3 GHzو  14,8-14,5 املعدلة  تنسيق التخصيصات اجلديدة أو  )، أو3و  1(يف اإلقليمني    18,1-17,3

إد يفاملقرتح  لإلقليمني   خاهلا  اإلضافية  االستخدامات  يف 3و  1قائمة  الرتدد  ختصيصات  مع  أو ،  نفسها  عليها  يف اخلدمة  موزعة  أخرى  خدمات 
 النطاقات؛  هذه

اإلقليم   أعاله، يف  ج) الفقرة خدمات أخرى موزعة عليها نطاقات الرتدد املذكورة يف يف تنسيق ختصيصات الرتدد املوجودة  د )  
أو (أرض يف نفسه  الساتلية  الثابتة  اخلدمة  ختصيصات  مع  آخر،  يف-إقليم  املوجودة  الرتدد   فضاء)  GHzنطاقات  اإلقليم    17,8-17,3 ) 2(يف 

GHzو GHzو 14,8-14,5  ). 3و 1(يف اإلقليمني  18,1-17,3
خلدمة اإلذاعية الساتلية ووصالت التغذية التابعة هلذه اخلدمة العاملة يف   *Rev.Orb  42)-(88وينطبق القرار    اخلدمة   أيضاً فيما يتعلق 
 .2اإلقليم  الثابتة الساتلية يف

 2012ولعام    (WRC-03)  2003املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام   : متت مراجعة هذا القرار يفمالحظة من األمانة *
(WRC-12) 2015 ولعام (WRC-15) 2019 ولعام (WRC-19) .

4 4.9.A  ًأيضا القرار    WRCRev.(552-(19القرار    أو  Rev.WRC49)-(19القرار   يطبق  االقتضاء،  ،  WRC32)-(19أو  حسب 
لشبكات الساتلية واألنظمة الساتلية اليت ختضع فيما      (WRC-19). لتطبيقه يتعلق 

5 5.9.A  2000انظر كذلك القرار)-(Rev.WRC51**.     2000)-(WRC

.(WRC-15) 2015 : ألغى املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعاممالحظة من األمانة **
6 6.9.A   التذييالت أحكام  تنطبق  يف  30Bو  30Aو  30ال  األرض  إىل  لنسبة  املستقرة  غري  الساتلية  األنظمة  الث  على  ابتة  اخلدمة 

(WRC-2000)الساتلية.

7  6A.9.A يف املوضوع  الساتل  يعترب  املادة،  هذه  مداره   ألغراض  ميل  يساوي  الذي  الساتل  هو  األرض  إىل  لنسبة  مستقر   15مدار 
(WRC-03)أقل. أو

7.9.A (SUP - WRC-19)
8 8.9.A   لتبليغات بشأن الشبكات الساتلية لإلقليمني   22GHz-21,4النطاق   اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف يف   3و  1فيما يتعلق 

(WRC-12).     ***(WRC-12) 553ي متطلبات خاصة، ينطبق القرار اليت تلب

.(WRC-15) 2015 ديوية لعام املؤمتر العاملي لالتصاالت الرا : متت مراجعة هذا القرار يفمالحظة من األمانة ***
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 اعتبارات عامـة 

ختاذ أي    9جيب على اإلدارة أو أي إدارة  1.9 مسائها، قبل املبادرة  تنوب عن جمموعة من اإلدارات املعينة 
 II القسم يف   وصفهلتنسيق الوارد  ا  إلجراءغري اخلاضعة    بشأن ختصيصات الرتدد لشبكة ساتلية أو نظام ساتلي  11 إجراء مبوجب املادة

ه  9 املادة  من  النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات لغرض النشر املسبق يف، أن ترسل إىل املكتب وصفاً عاماً للشبكة أو للنظام  أد
BR) الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية IFIC)  النظام ، على أن ترسل ذلك قبل التاريخ املخطط لبدء تشغيل الشبكة أو

الرقم تقدمي املعلومات عنها    تقل عن سنتني. واخلصائص الواجب تزيد عن سبع سنوات ويفضل أال ) بفرتة ال44.11 (انظر أيضاً 
يعترب حينئذ   ولكنالوقت نفسه،   لتبليغ إىل املكتب يف . وميكن أيضاً إرسال املعلومات اخلاصة  4 التذييل هلذا الغرض مدرجة يف

لنشر املسبق. أربعةها بعد مضي استلم قدأن املكتب  ريخ نشر املعلومات اخلاصة        (WRC-19)أشهر على األقل من 

1A.9  اخلصائص األساسية    ستعمال ،  يوفر   ، أن 30.9إطار الرقم   جيب على املكتب، عند استالم املعلومات الكاملة يف
للشبكة أو النظام من أجل النشر املس  عاماً  هلذا الغرض  توفريها  ترد اخلصائص اليت يتعني  و .  قسم خاص  بق يف لطلب التنسيق، وصفاً 

 (WRC-19). 4 التذييل  يف 

الرقم   2.9 ألحكام  وفقاً  املبلغة  املعلومات  تعديالت  أيضاً  املكتب  إىل  التعديالت.    1.9 ترسل  هذه  تيسر  فور 
لنسبة إىل األرض أو مدار السواتل امل   استعمال نطاق تردد إضايف أو تعديل املوقع املداري حملطة فضائية تستخدم  وإن  تعديل اجلسم   ستقرة 

لنسبة إىل األرض، فضًال عن استعمال الوصالت بني   املرجعي أو  تعديل اجتاه اإلرسال حملطة فضائية تستخدم مداراً ساتلياً غري مستقر 
لنسبة إىل األرض تتصل مبحطة فضائية غري مستقرة   ختضع إلجراء التنسيق مبوجب   وال   لنسبة إىل األرض السواتل حملطة فضائية مستقرة 

WRC)-(19. 10املسبق  يتطلب تطبيق إجراء النشر   9من املادة    II القسم 

2A.9   من اإلدارة املعنية أي توضيح يلزم أو أي معلومات   إذا اتضح أن املعلومات غري كاملة، يطلب املكتب فوراً 
تقدم.  مل 

2B.9   شهرين مهلة   يف   11فإنه ينشرها   2.9و   1.9ملعلومات الكاملة املرسلة مبوجب الرقمني  وعندما يستلم املكتب ا  
ملهلة املذكورة أعاله فهو يعلم    قسم خاص من نشرته اإلعالمية الدولية للرتددات.  يف  وعندما يكون املكتب غري قادر على االلتزام 

ً ويوضح أسباب ذلك.       (WRC-19)اإلدارات بذلك دور

 

 
  

___________________
مسائها، حيتفظ كل عضو يف عندما تنوب إدارة، مبوج 1.1.9 9 موعة حبقه يف  ب هذا احلكم، عن جمموعة من اإلدارات املعينة  الرد   هذه ا

أنظمته.  بشأن شبكاته أو 
لنسبة إىل األرض اليت تستخدم وصالت بني السواتل  1.2.9  10 لشبكات الساتلية املستقرة  لنسبة إىل  فيما يتعلق  مستقرة  حملطة فضائية 

لنسبة إىل األرض    األرض تتصل  ، فاخلصائص الواجب تقدميها  9 املادةمن    II ضع إلجراء التنسيق مبوجب القسم خت ال  و مبحطة فضائية غري مستقرة 
ستكون نفس اخلصائص املسرودة بغرض تنسيق شبكة ساتلية مستقرة    (BR IFIC)ر املسبق يف نشرة املكتب اإلعالمية الدولية للرتددات  بغرض النش
     (WRC-19) األرض.لنسبة إىل 

111.2B.9  لس رقم سرتداد التكالي 482إذا مل يتم استالم املدفوعات طبقاً ألحكام مقرر ا ف ملعاجلة بطاقات التبليغ عن  املعدل، بشأن العمل 
ذلك، ويوضح هلا أنه مل يعد من الضروري الشبكات الساتلية، يلغي املكتب النشر، بعد أن يعلم اإلدارة املعنية. وحييط املكتب مجيع اإلدارات علماً ب

حلسبان الشبكة احملددة يف  خذ املكتب واإلدارات األخرى  ريخ  هذا النشر. ويرسل املكتب تذكرياً   أن  إىل اإلدارة املبلغة شهرين على األقل قبل 
لس رقم      (WRC-07)عات حىت هذا التاريخ. يكن قد استلم أي مدفو  املذكور أعاله، إن مل  482استحقاق الدفع وفقاً ملقرر ا
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2C.9   تتطلب تعديالت معلومات التنسيق اليت تشمل استخدام نطاق تردد إضايف أو تعديل موقع مداري حملطة
لنسبة إىل األرض تطبيق اإلجراء املذكور يف       1A.9.(WRC-15)الرقم  فضائية تستخدم مدار السواتل املستقرة 

لشبكات     -     IAالقسم الفرعي    ساتلية الالنشر املسبق للمعلومات اخلاصة 
 IIختضع إلجراء التنسيق مبوجب القسم   أو األنظمة الساتلية اليت ال

للرتددات    3.9 الدولية  اإلعالمية  النشرة  ما  إدارة  تستلم    االتصاالت   مكتب  عن  الصادرةعندما 
BR) الراديوية IFIC)    2اليت تتضمن معلومات نشرت مبوجب الرقمB.9غري مقبولة   ون، إذا رأت هذه اإلدارة أن تداخالت قد تك

ا أو  ا أنظمتها الساتلية القائمة أو  حيتمل أن حتدث لشبكا ا ترسل إىل اإلدارة اليت طلبت نشر املعلومات مالحظا   12املخطط هلا، فإ
أربعة أشهر    املخطط هلا على أن يتم ذلك ضمن مهلة خصائص التداخالت املتوقع أن تتعرض هلا أنظمتها الساتلية القائمة أو  بشأن

نسخة عن هذه املالحظات إىل املكتب. وجيب بعد لت ريخ إصدار النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات املذكورة. وترسل أيضاً  ي 
ت، مبساعدة املكتب إذا طلب ذلك أحد الطرفني،   ذلك أن تسعى كلتا اإلدارتني إىل التعاون معاً يف جهود مشرتكة حلل الصعو

ن أي معلوم  ترسل مالحظات خالل املهلة   ت إضافية ذات صلة ميكن توفريها. ويفرتض أن اإلدارة اليت ال اكما تتبادل اإلدار
الشبكات) الساتلية املخطط هلا واليت تنتمي إىل النظام الذي نشرت  يوجد لديها اعرتاض أساسي على الشبكة (أو املذكورة ال

     (WRC-19)التفاصيل بشأنه.

اإل  4.9 فإن  ت،  صعو حتدث  مجيع  دعندما  تبحث  أن  عليها  هلا  املخطط  الساتلية  الشبكة  عن  املسؤولة  ارة 
خذ يف ت دون أن  حتدث يف الوسائل املمكنة حلل هذه الصعو الشبكات التابعة إلدارات  االعتبار التعديالت اليت ميكن أن 

األخرى حبث مجيع الوسائل املمكنة لتفي  أخرى. وإذا مل جتد اإلدارة املسؤولة مثل هذه الوسائل، فيجوز هلا أن تطلب من اإلدارات
ا تعديًال يقبله الطرفان. واإلدارة  ت عن طريق تعديل شبكا ا. وعلى اإلدارات املعنية أن تبذل كل جهد ممكن حلل الصعو مبتطلبا

ا تفاصيل عن الشبكات الساتلية املخطط هلا، مبوجب أحكام الرقم  فرتة أربعة أشهر أن  ر بعد مرو جيوز هلا، ، 2B.9اليت تنشر بشأ
لتقدم احملرز يف  ت.الحل  تعلم املكتب       (WRC-19)صعو

الرقم    5.9 مبوجب  مالحظات  أرسلت  اليت  اإلدارات  بقائمة  اإلدارات  مجيع  املكتب  عن   3.9يزود  ومبوجز 
 املالحظات اليت استلمها. 

5A.9  القسم   إن اإلجراء املقصود يفIA  لتطورات االعتبار بشكل رئيس يؤخذ يف دف إفادة مجيع اإلدارات  ي 
 جمال استعمال االتصاالت الراديوية الفضائية.  يف

 

 

 
  

___________________
اليت تتضمن    IFIC)(BR الت الراديويةالصادرة عن مكتب االتصا  ذا رأت أي إدارة، عند استالم النشرة اإلعالمية الدولية للرتدداتإ1.3.9  12

لنسبة إىل األرض اليت ختض لتخصيصات   2B.9 معلومات نشرت مبوجب الرقم  32ع للقرار الرتدد لألنظمة غري املستقرة  (WRC-19)تداخالت   ، أن
ا أو ا   أنظمتها الساتلية القائمة أو قد تكون غري مقبولة حيتمل أن حتدث لشبكا أشهر    أربعة غضون   أسرع وقت ممكن ويف  ترسل يفاملخطط هلا، فإ

ا بشأن خصائص التداخل املتوقع  املبلِّغةإىل اإلدارة   . وفور  هلا املخطط ه أنظمتها الساتلية القائمة أو أن تتعرض ل، مع نسخة إىل املكتب، مالحظا
(WRC-19).لالحتاد املوقع اإللكرتوين ذلك، جيب أن يتيح املكتب هذه املالحظات "كما وردت" يف
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 *IB        15)-WRC - (SUPالقسم الفرعي  

5B.9 (SUP - WRC-15) 

5C.9 (SUP - WRC-15) 

5D.9 (SUP - WRC-15) 

 14 ، 13إجراء التنسيق   -    IIالقسم  

 سيق وطلباته متطلبات التن  -    IIAالقسم الفرعي  

بتشغيل هذا التخصيص  بتبليغ املكتب عن أحد ختصيصات الرتدد أو  17  ،16  ،15ة  قبل أن تقوم أي إدار   6.9
ه، جيب على هذه اإلدارة إجراء التنسيق على النحو املطلوب مع اإلدارات األخرى احملددة  يف أي حالة من احلاالت املدرجة أد

     (WRC-03):27.9مبوجب الرقم 

يف أ )   7.9 امل حمطة  السواتل  مدار  تستعمل  ساتلية  يفشبكة  األرض  إىل  لنسبة  من خدمات  ستقرة  خدمة  أي 
ي   ختضع هذه اخلدمة خلطة ما، يف  إقليم حيث ال أي نطاق تردد ويف االتصاالت الراديوية الفضائية ويف عالقتها 

إقليم حيث   االت الراديوية الفضائية ويفأي خدمة من خدمات االتص شبكة ساتلية أخرى تستعمل هذا املدار يف
لتنسيق بني احملطات األرضية العاملة يف ختضع هذ ال  اجتاه اإلرسال املعاكس. ه اخلدمة خلطة ما، إال فيما يتعلق 

  
___________________

1.5B.9(SUP - WRC-15) 
13  1.II.9.A   وخدمة األحباث الفضائية وخدمة  تنطبق هذه اإلجراءات كذلك على احملطات األرضية التابعة خلدمة استكشاف األرض الساتلية

حمددة.  أثناء فرتات توقفها عند نقاط غري  العمليات الفضائية وخدمة االستدالل الراديوي الساتلية واملخصصة لالستعمال خالل حترك هذه احملطات أو 
14   2.II.9.A  صول على موافقة إدارات أخرى عندما تكون  هذه املادة، تشري أيضاً إىل عملية السعي إىل احل  إن كلمة "التنسيق" كما استعملت يف

.21.9هذه املوافقة مطلوبة مبوجب الرقم 
مسائها، وذلك يف 1.6.9  15 كة ساتلية. وعندما تنوب  حالة التنسيق بشأن ختصيص لشب ميكن ألي إدارة أن تنوب عن جمموعة إدارات معينة 

مسائها حي موعة حبقه يف تفظ كل عضو يفإدارة مبوجب هذا احلكم عن جمموعة إدارات معينة  التخصيص   الرد بشأن خدماته اليت قد تؤثر يف  هذه ا
تتأثر بسببه.  املقرتح أو

مجيع   اجتاه اإلرسال املعاكس جيب أن يبقى يف يف   حمطات أرضية أخرى عاملة إن التنسيق بشأن حمطة أرضية مع حمطات لألرض أو 2.6.9  16
هذه احملطة على أراضيها.  األحوال ضمن سلطة اإلدارة اليت تقع 

عندما تكون   21.9إىل   7.9األرقام من  أي من حاالت التقاسم املعينة احملددة يف  يطبق التنسيق يف ما مل ينص على خالف ذلك، ال 3.6.9  17
    (WRC-03)موضع آخر من هذه اللوائح. وصاً عليها يفحدود حالة التقاسم هذه منص
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7A.9 (لنسبة إىل األرض للخدمة الثابتة الساتلية، ضمن بعض   حمطة أرضية خاصة يف  19  ،18ب شبكة ساتلية مستقرة 
    (WRC-2000)لنسبة إىل األرض للخدمة الثابتة الساتلية؛الرتدد، حيال نظام سواتل غري مستقرة  نطاقات 

7B.9 (لنسبة إىل األرض يف   19  ، 18ج اخلدمة الثابتة الساتلية، ضمن بعض نطاقات الرتدد، حيال   نظام سواتل غري مستقرة 
لنسبة إىل األر  حمطة أرضية خاصة يف      (WRC-2000)ض للخدمة الثابتة الساتلية؛شبكة ساتلية مستقرة 

8.9 (SUP - WRC-2000)  

9.9 (SUP - WRC-2000)  

 غري مستعمل؛   10.9

ملساواة يف  اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف حمطة فضائية يف د ) 11.9 احلقوق مع   كل نطاق تتقامسه على أساس أويل و
 ا خبدمات لألرض؛ عالقته ذاعية الساتلية، يفتوجد خطة ختضع هلا اخلدمة اإل خدمات لألرض وحيث ال

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 

لنسشبكة ساتلية تستعمل أحد مدارات   حمطة يف  و )  12.9 بة إىل األرض، أشري إىل ضرورة السواتل غري املستقرة 
، مع أي شبكة ساتلية  11A.9إىل الرقم   حاشية من جدول توزيع نطاقات الرتدد حتيل إىل هذا احلكم أو تنسيقها، يف 

ستثناء التنسيق بني احملطات األرضي لنسبة إىل األرض،  ة العاملة  أخرى تستعمل أحد مدارات السواتل غري املستقرة 
    (WRC-2000)املعاكس؛ اجتاه اإلرسال يف

12A.9  ( لنسبة إىل األرض، أشري إىل ضرورة  حمطة يف  ز شبكة ساتلية تستعمل أحد مدارات السواتل غري املستقرة 
، مع أي شبكة ساتلية  11A.9إىل الرقم   حاشية من جدول توزيع نطاقات الرتدد حتيل إىل هذا احلكم أو تنسيقها، يف 

ستثناء التنسيق بني احملطات األرضية العاملة يفأخرى تستعمل مدار السواتل ا لنسبة إىل األرض،  اجتاه   ملستقرة 
      (WRC-2000)اإلرسال املعاكس؛

يف ح) 13.9 تنسيقها،   حمطة  ضرورة  إىل  أشري  األرض،  إىل  لنسبة  السواتل املستقرة  مدار  تستعمل  ساتلية  شبكة 
، مع أي شبكة ساتلية أخرى 11A.9  إىل الرقم حتيل إىل هذا احلكم أوتوزيع نطاقات الرتدد  حاشية من جدول   يف

العاملة   األرضية  احملطات  بني  التنسيق  ستثناء  األرض،  إىل  لنسبة  غري املستقرة  السواتل  مدارات  أحد  تستعمل 
     (WRC-2000)اجتاه اإلرسال املعاكس؛ يف

  
___________________

18  1.7A.9 1.7وB.9 7ق حمطة أرضية خاصة مبوجب الرقمني يبقى تنسيA.9 7وB.9   من اختصاص سلطة اإلدارة اليت تقع هذه احملطة األرضية
    (WRC-2000)فوق أراضيها.

19  2.7A.9 2.7وB.9  تعترب معلومات كاملة مبوجب    2000 يونيو 30إن املعلومات املتعلقة بتنسيق حمطة أرضية خاصة اليت يستلمها املكتب قبل
لشبكة الساتلية املصاحبة مبوجب الرقم ٍ 7B.9الرقم   أو   7A.9الرقم   ريخ استالم املعلومات الكاملة املتعلقة  ، شريطة أن يكون الكسب  7.9، بدءاً من 

ستقبله احملطة  األقصى للهوائي، ودرجة حرارة الضوضاء الدنيا إلمجايل نظام االستقبال للمحطة األرضية، وعرض النطاق الالزم لإلرسال الذي ت  املتناحي
يف مقصودة  منوذجية  حمطة أرضية  ألي  التابعة  ا  ملثيال مساوية  يف  األرضية  األرض  لنسبة إىل  الساتلية املستقرة  الشبكة  الثابتة اخلد طلب تنسيق  مة 

(WRC-2000)الساتلية.
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حاشية من جدول توزيع نطاقات الرتدد  ضرورة تنسيقها، يف   شبكة ساتلية أشري إىل حمطة إرسال فضائية يف ط) 14.9
     (WRC-07)خدمات األرض مت فيها جتاوز قيمة العتبة؛ ، مع حمطات استقبال يف11A.9حتيل إىل الرقم 

لنسبة إىل األرض أ حمطة أرضية منوذجية يف حمطة أرضية خاصة أو  ي) 15.9 شري إىل  شبكة سواتل غري مستقرة 
نطاقات   ، مع حمطات لألرض يف 11A.9حاشية من جدول توزيع نطاقات الرتدد حتيل إىل الرقم   ا، يف ضرورة تنسيقه

تردد موزعة بتساوي احلقوق على خدمات فضائية وخدمات لألرض، وتكون فيها منطقة التنسيق للمحطة األرضية  
     (WRC-2000)تشتمل أراضي بلد آخر؛

حاشية من جدول توزيع نطاقات الرتدد حتيل  إىل ضرورة تنسيقها يف خدمة لألرض أشري   يف  حمطة إرسال ك) 16.9
الرقم   يف  ، 11A.9إىل  أرضية  حملطة  التنسيق  منطقة  داخل  واقعة  إىل   وهي  لنسبة  مستقرة  غري  سواتل  شبكة 
    (WRC-2000)األرض؛

MHzطاقات تردد تفوق  ن حمطة أرضية متنقلة منوذجية يف  كل حمطة أرضية خاصة أو  ل) 17.9 وموزعة بتساوي    100
احلقوق على خدمات فضائية وخدمات لألرض، مع حمطات لألرض وحيث تشتمل منطقة التنسيق للمحطة األرضية 

ستثناء التنسيق مبوجب الرقم       (WRC-2000)؛15.9على أراضي بلد آخر، 

17A.9  ( اجتاه اإلرسال املعاكس،   ات أرضية أخرى تعمل يفكل حمطة أرضية حمددة، فيما يتعلق بعالقتها مع حمط م
اجتاه اإلرسال املعاكس   أي حمطة متنقلة أرضية منوذجية فيما يتعلق بعالقتها مع حمطات أرضية حمددة تعمل يف أو
كال اجتاهي اإلرسال وحيث   نطاقات تردد موزعة بتساوي احلقوق على خدمات اتصاالت راديوية فضائية يف يف

تكون احملطة األرضية واقعة داخل منطقة التنسيق  ة على أراضي بلد آخر أو لتنسيق للمحطة األرضيتشتمل منطقة ا
ستثناء التنسيق مبوجب الرقم      (WRC-03)؛19.9 حملطة أرضية أخرى، 

داخل منطقة التنسيق حملطة أرضية،    17.9الرقم   النطاقات املذكورة يف خدمة لألرض يف كل حمطة إرسال يف ن) 18.9
ستثناء التنسيق مبوجب الرقمني       (WRC-2000)؛19.9و  16.9مع هذه احملطة األرضية؛ 

فضاء)  -اخلدمة الثابتة الساتلية (أرض  كل حمطة إرسال أرضية يف خدمة لألرض أو كل حمطة إرسال يف س) 19.9
مع حمطات أرضية منوذجية قوق مع اخلدمة اإلذاعية الساتلية نطاق ترددات تتقامسه على أساس أويل وتساوي احل يف

     (WRC-2000)اخلدمة اإلذاعية الساتلية؛  منطقة اخلدمة حملطة فضائية يف واقعة يف

 غري مستعمل؛   20.9

ا التعبري عن ضرورة احلصول على موافقة إدارات أخرى يف كل حمطة يف ع)  21.9 إحدى حواشي  خدمة مت بشأ
     (WRC-2000)م.نطاقات الرتدد حتيل إىل هذا احلك جدول توزيع

 غري مستعمل.   22.9
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، جيب حتديد الطلبات 30.9كلما تطلب األمر إجراء أكثر من شكل واحد من أشكال التنسيق وفقاً للرقم    23.9
لرجوع إىل األرقام من   نفس الوقت إذا اقتضى األمر  يف . وترسل الطلبات إىل املكتب وتنشر 21.9و 14.9إىل    7.9حتديداً مناسباً 

إلمكان. وإ  ذا كان ذلك 

 غري مستعملني.  25.9و 24.9

حملطة الفضائية، مبا يف   26.9 ستعمال املعلومات املتعلقة  ذلك منطقة   ميكن إجراء التنسيق بشأن شبكة ساتلية 
ا واملعلمات اخلاصة مبحطة أرضية منوذجية واحدة أو اخلدمة للمحطة جزء من منطقة   أكثر من احملطات الواقعة يف  اخلدمة اخلاصة 

ستعمال املعلومات املتعلقة مبحطات لألرض كامل هذه املنطقة. وميكن   يف  الفضائية أو أيضاً إجراء التنسيق بشأن حمطات لألرض 
ستثناء احملطات املذكورة يف  .23.11إىل  18.11األرقام من  منوذجية 

ستعمال التذييلاحلسبان عند إجرا إن ختصيصات الرتدد اليت جيب أن تؤخذ يف  27.9  . 5 ء التنسيق يتم حتديدها 

، جيب على اإلدارة اليت تقدم الطلب أن تقوم، بقدر  29.9يتعلق األمر بطلبات تنسيق مبوجب الرقم    عندما  28.9
ات  على ختصيص  5التذييل   اإلمكان، بتحديد اإلدارات اليت جيب التنسيق معها، وذلك بتطبيق طريقة احلساب واملعايري الواردة يف

املعنية. الرتدد

لى اإلدارة اليت قدمت الطلب  ، جيب ع 19.9إىل    15.9عندما يتعلق األمر بطلبات التنسيق مبوجب األرقام من    29.9
 هلذه اللوائح.  4التذييل   أن ترسل إىل اإلدارات اليت مت حتديدها طلب التنسيق ومعه املعلومات املناسبة املدرجة يف 

، يتعني على اإلدارة اليت 21.9و  14.9إىل    7.9لبات التنسيق مبوجب األرقام من  عندما يتعلق األمر بط   30.9
 هلذه اللوائح. 4التذييل  املكتب طلب التنسيق ومعه املعلومات املناسبة املدرجة يف قدمت الطلب أن ترسل إىل

ن املعلومات املرسلة ، جيب أن تتضم 17A.9الرقم  أو  17.9الرقم  أو   15.9ويف احلاالت اليت يغطيها الرقم   31.9
الرقم   اإل  29.9مبوجب  من  بكل  يتعلق  فيما  تبني،  مناسب  بقياس  معدة  خمططات  من  احملطة نسخة  موقع  واالستقبال،  رسال 

فيها تشغيل احملطة األرضية املتنقلة،  األرضية ومنطقة التنسيق املصاحبة هلا، أو منطقة التنسيق املقابلة ملنطقة اخلدمة اليت يراد 
 18.9و   16.9م  احلاالت اليت يغطيها األرقا عطيات اليت تستند إليها هذه املخططات. أما فيما يتعلق مبحطات األرض يفوكذلك امل 

 الصلة. ، فيجب أن تتضمن املعلومات مواقع حمطات األرض الواقعة داخل منطقة التنسيق للمحطة األرضية ذات 19.9و 

ً مبوجب األرقام من إذا استنتجت اإلدارة املسؤولة أن التنسيق   32.9 ، جيب عليها أن  7B.9إىل  7.9ليس مطلو
     (WRC-2000)؛34.9إىل املكتب كي يتخذ التدابري الالزمة مبوجب الرقم  4ترسل املعلومات ذات الصلة تبعاً للتذييل 

32A.9    وذلك بعد تطبيق األرقام من ،ً   ، 19.9إىل    15.9إذا استنتجت اإلدارة املسؤولة أن التنسيق ليس مطلو
. 11 من املادة Iإىل املكتب كي يتخذ التدابري الالزمة مبوجب القسم  4ميكنها أن ترسل املعلومات ذات الصلة تبعاً للتذييل 

أن تطلب مساعدة املكتب. يقوم املكتب   29.9تستطيع ألي سبب التصرف وفقاً للرقم   على اإلدارة اليت ال  33.9
رسال طلب التنسيق إىل   . 46.9و  45.9ملعنية كما يتخذ أي تدابري أخرى مناسبة مبوجب الرقمني اإلدارة ابعد ذلك 
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، فهو يسارع إىل القيام  32.9الرقم   أو  30.9عندما يستلم املكتب املعلومات الكاملة املرسلة مبوجب الرقم    34.9
 يلي: مبا

 )WRC-(19    ؛31.1120يتفحص هذه املعلومات من حيث مطابقتها ألحكام الرقم   أ )   35.9

WRC)-(19     ؛22، 21كل إدارة أخرى قد يلزم إجراء التنسيق معها  27.9حيدد مبوجب الرقم  ب) 36.9

؛38.9يدرج أمساء هذه اإلدارات ضمن النشرة الصادرة مبوجب الرقم  ج) 37.9

مهلة   ، يف (BR IFIC)  النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات  املعلومات الكاملة، عندما يلزم، يف   23ينشر  د ) 38.9
ً، مبيناً  أربعة أشهر، وعندما ال  ملهلة املذكورة أعاله، يعلم اإلدارات بذلك دور   يستطيع املكتب االلتزام 

     (WRC-2000)األسباب.

غري مستعمل؛   39.9

ت اليت أجر  ) ه 40.9 بالغها بنتائج احلسا لتدابري اليت اختذها ويقوم  اها ويسرتعي انتباهها  يعلم اإلدارات املعنية 
 ذات الصلة. (BR IFIC)إىل النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات 

40A.9   من اإلدارة املعنية أي توضيح يلزم أو أي معلومات   إذا اتضح أن املعلومات غري كاملة، يطلب املكتب فوراً 
 تقدم.  مل 

 

 

 

  
___________________

حلدود املبينة يفللت  31.11والنتائج املفصلة اليت حيصل عليها املكتب من تفحصه مبوجب الرقم   1.35.9  20  3-22إىل    1-22 اجلداول من قيد 
(WRC-19).38.9 النشرة مبوجب الرقم يدرجها يف  حسبما ينطبق، ،22من املادة  5L.22 الرقم املبينة يف  املصدر أحادية احلدود أو

يلزم   الشبكات أو األنظمة الساتلية اليت قد   ، جيب على املكتب أيضاً حتديد13.9و  12A.9و  12.9يف حالة التنسيق مبوجب األرقام   1.36.9  21
أو األنظمة الساتلية اليت حيددها    ، وقائمة الشبكات21.9و  14.9إىل    11.9قائمة اإلدارات اليت حيددها املكتب مبوجب األرقام من  التنسيق معها. و 

     (WRC-19)ذا اإلجراء. التقيد  بغية مساعدة اإلدارات يف للعلم فقط إمنا مها 13.9و 12A.9و 12.9املكتب مبوجب األرقام 
احملطات األرضية اليت جيب إجراء   لية اخلاصة أو، حيدد املكتب أيضاً الشبكات السات7B.9و  7A.9و  7.9عند التنسيق مبوجب األرقام  2.36.9  22

(WRC-12)).42.9التنسيق معها. (انظر أيضاً الرقم 

لس رقم إذا مل يتم استالم املدفوعات 1.38.9  23 سرتداد التكاليف ملعاجلة بطاقات التبليغ عن   482طبقاً ألحكام مقرر ا املعدل، بشأن العمل 
من الضروري   الشبكات الساتلية، يلغي املكتب النشر، بعد أن يعلم اإلدارة املعنية. وحييط املكتب مجيع اإلدارات علماً بذلك، ويوضح هلا أنه مل يعد

خذ املكتب واإلدارا حلسبان الشبكة احملددة أن  ريخ   يف   ت األخرى  إىل اإلدارة املبلغة شهرين على األقل قبل  هذا النشر. ويرسل املكتب تذكرياً 
لس رقم      (WRC-07)يكن قد استلم أي مدفوعات حىت هذا التاريخ.  املذكور أعاله، إن مل  482استحقاق الدفع وفقاً ملقرر ا

- 202 -



 RR9-9اخلطط  يفتنسيق ختصيصات الرتدد والتبليغ عنها وتسجيلها، والتعديالت املدخلة  -IIIالفصـل

BR)ولية للرتددات  إذا رأت إدارة ما، بعد استالمها النشرة اإلعالمية الد 41.9 IFIC)    املتعلقة بطلبات التنسيق
ا الساتلية اليت مل حتدد طبقاً للرقم   ، أن امسها أو 7B.9إىل    7.9مبوجب األرقام من   ، كان ينبغي إدراجه 2.36.9اسم أي من شبكا

شبكات الساتلية احملددة مبوجب أي من ال إجراء التنسيق أن اسم إحدى اإلدارات أو إذا رأت اإلدارة اليت شرعت يف الطلب، أو يف
ألحكام الرقم    ، 2.36.9الرقم   (GSO/GSO)طبقاً    7A.9 ألحكام الرقم من عمود نطاق الرتددات)، أو  8)إىل    1) العناصر(  7.9

من   5-1 اجلدول الواردة يف  GSO)حمطة أرضية  /non-GSO(نظام    7B.9ألحكام الرقم   ، أوnon-GSO)نظام  /GSO(حمطة أرضية  
اإلدارة احملددة، حسب احلالة،   اإلجراء أو الطلب، جيب عليها أن تعلم اإلدارة اليت شرعت يف ، كان ينبغي عدم إدراجه يف5 التذييل

ريخ إصدار النشرة   ا أربعة أشهر بدءاً من  BRوتعلم املكتب كذلك، خالل مهلة مد IFIC   ذات الصلة، مع توضيح األسباب
ا الساتلية اليت مل إضافة امسها أو   التقنية اليت دفعتها إىل ذلك، وتطلب استبعاد اسم   أو   2.36.9حتدد طبقاً للرقم   اسم أي من شبكا

ا الساتلية احملددة مبوجب الرقم  اإلدارة احملددة أو      (WRC-12)، حسب احلالة.2.36.9أي من شبكا

لنتائج اليت يتوصل إليها.    ويعلم كلتا  5يقوم املكتب بدراسة هذه املعلومات استناداً إىل التذييل    42.9 اإلدارتني 
استبعاده منه، حسب احلالة، فإنه ينشر قسماً خاصاً   وإذا وافق املكتب على إضافة اسم إدارة و/أو شبكة ساتلية إىل الطلب أو

ا اليت يلزم التنسيق معها WRC)-(24.12يشري إىل قائمة اإلدارات والشبكات الساتلية املرتبطة 

هذا الرقم سوف تعترب غري متأثرة،  خالل املهلة احملددة يف  41.9ترد مبوجب الرقم   إلدارات اليت الاإن    43.9
 . 49.9و 48.9وتنطبق حينئذ أحكام الرقمني 

املكتب عندما يتصرف وفقاً   قد تقوم اإلدارة اليت تطلب التنسيق واإلدارات املطلوب التنسيق معها، أو  44.9
ضافية تعترب ضرورية. إ، بطلب معلومات 6.7للرقم 

ستالم طلبات التنسيق   -   IIBالقسم الفرعي    اإلشعار 

ستالمه يف 29.9على اإلدارة اليت تستلم طلب تنسيق مبوجب الرقم   45.9 مهلة تبلغ ثالثني يوماً تلي   أن تشعر 
ن ترسل برقية إىل اإلدارة اليت طلبت التنسيق. وعندما ال  ستالم  إلتستلم ا ريخ الطلب، وذلك  دارة اليت طلبت التنسيق إشعاراً 

الستالم.  طلبها يف ا ترسل برقية تطلب فيها اإلشعار   مهلة الثالثني يوماً، فإ

الستالم يف   46.9 تلي طلبها   وإذا مل تستلم اإلدارة اليت طلبت التنسيق إشعاراً  غضون مهلة مخسة عشر يوماً 
هذه احلالة يرسل املكتب فوراً برقية إىل اإلدارة اليت  كنها أن تطلب مساعدة املكتب. ويف ، مي45.9الثاين الذي أرسلته مبوجب الرقم  

الستالم. مل ترد طالباً منها أن ترسل فوراً إشعا  راً 

الستالم يف   47.9 ، يرسل املكتب 46.9يوماً تلي تصرف املكتب مبوجب الرقم  30غضون  وإذا مل يرد أي إشعار 
الستالم يف   15ري تتيح  على الفور رسالة تذك  اإلدارة اليت  يوماً، فإن   15غضون   يوماً إضافية من أجل الرد. ويف حال عدم ورود إشعار 

       (WRC-15)الستالم تعترب متعهدة: ترسل إشعاراً   مل 

ا بسبب التخصيص الذي مت طلب  أ )   48.9   ال تقدم شكوى من التداخالت الضارة اليت قد تتعرض هلا ختصيصا
 التنسيق بشأنه؛

  
___________________

WRC)-(12    عملية التنسيق بناًء على اتفاق بني اإلدارات املعنية.  ات إضافية يف نسيق بني اإلدارات ميكن إدراج شبك أثناء مداوالت الت  241.42.9
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لتخصيص الذي مت طلب التنسيق بشأنه. ب) 49.9  ال تسبب التخصيصات التابعة هلا تداخالت ضارة 

 حالة طلب التنسيق التدابري الواجب اختاذها يف   -    IICالقسم الفرعي  

للتنسيق مبوجب األرقام من    50.9 اليت مشلها اإلجراء    اإلدارة ، أو 21.9إىل    7.9إن اإلدارة اليت استلمت طلباً 
تداخالت اليت ، جيب عليها أن تدرس املسألة على وجه السرعة من حيث ال41.9الذي يلي التدابري اليت مت اختاذها مبوجب الرقم  

ا يف قد ،526احملددة وفقاً للتذييل  25تتعرض هلا هذه التخصيصات بعض احلاالت أو تسببها ختصيصا
 

27.      15)-(WRC 

ا  7B.9إىل    7.9ى اإلدارة اليت مت طلب التنسيق معها مبوجب األرقام من  جيب عل  51.9 ، إثر التدابري اليت اختذ
الرقم   أو 50.9مبوجب  مبوافقتها  واملكتب  التنسيق  طلبت  اليت  اإلدارة  تعلم  أن  الرقم   ،  أحكام  مبوجب  تتصرف  وذلك 52.9أن   ،

ريخ صدور النشرة األسبوع يف (WRC-2000).38.9ية ذات الصلة مبوجب الرقم غضون مهلة أربعة أشهر تلي 

51A.9  ا  19.9ىل إ 15.9ارة اليت مت طلب التنسيق معها مبوجب األرقام من جيب على اإلد ، إثر التدابري اليت اختذ
غضون أربعة   ، وذلك يف52.9أن تتصرف مبوجب أحكام الرقم   ، أن تعلم اإلدارة اليت طلبت التنسيق مبوافقتها أو50.9مبوجب الرقم  

لتنسيق مبوجب  ريخ إرسال املعطيات اخلاصة  . 29.9الرقم أشهر تلي 

ا مبوجب الرقم جيب على اإلدارة اليت ال   52.9 ، أن تعلم  50.9 توافق على طلب التنسيق، إثر التدابري اليت اختذ
ريخ يف  28اإلدارة اليت طلبت التنسيق بعدم موافقتها   38.9 صدور النشرة األسبوعية مبوجب الرقم  غضون مهلة أربعة أشهر تلي 

ريخ إرسال معطي أو ا اليت ترتكز عليها عدم املوافقة. 29.9 ات التنسيق مبوجب الرقمتلي  ، وأن ترسل املعلومات املتعلقة بتخصيصا
ا تعرض املقرتحات اليت تستطيع أن تبديها من أجل التوصل إىل حل مرض للمسألة. وترسل نسخة من   كما هذه املعلومات إىل أ

اجتاه اإلرسال املعاكس وتقع داخل منطقة  حمطات أرضية تعمل يف رض أواملكتب. وعندما تتعلق هذه املعلومات مبحطات لأل
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  اخلدمة خالل األشهر الثالثة الالحقة فيما يتعلق مبحطات لألرض أو حمطات ستوضع يف  االت راديوية قائمة أومبحطات اتص
       (WRC-15)أرضية. السنوات الثالث التالية فيما يتعلق مبحطات

  
___________________

إىل   9.50.1 25 تستند  أن  جيب  واملعايري  احلساب  طرائق  فإن  التداخالت،  تقدير  شأن  اللوائح  هذه  يف  خاصة  أحكام  وجود  عدم  حالة  يف 
وعند اخلالف بشأن إحدى التوصيات أو عند عدم وجود مثل هذه التوصيات،   وافقت عليها اإلدارات املعنية.  ذات الصلة واليت  ITU-R التوصيات 

هذه االتفاقات دون أن تسبب ضرراً لإلدارات األخرى. جيب أن تتفق اإلدارات املعنية على الطرائق واملعايري الواجب استعماهلا وجيب أن تربم 
التفاق بني    5عندما حيدد التذييل   262.50.9 حلسبان التخصيصات املخطط هلا، جيوز متديد هذه الفرتة  الفرتة اليت ميكن خالهلا أن تؤخذ 

اإلدارات املعنية. 
WRC)-(15      .1.52.9انظر أيضاً الرقم 273.50.9

احل281.52.9 الساتلية  أنظمتها  أو  ا  شبكا له  تتعرض  قد  مقبول  غري  تداخالً  أن  تعتقد  إدارة  أوكل  إلجراء   الية  اخلاضعة  غري  هلا  املخطط 
ا إىل اإلدارة اليت طلبت التنسيق. وميكنها أيضاً إرسال نسخة عن هذه التعليقات إىل  9 من املادة   II التنسيق مبوجب القسم ، ميكن أن ترسل تعليقا

ا عدم موافقة مبوجب الرقم  كتب. على أن مثل هذه التعليقات الامل جيب بعد ذلك أن تسعى كلتا اإلدارتني إىل التعاون معاً  و .  52.9 تشكل حبد ذا
صلة   يف ذات  إضافية  معلومات  أي  ن  اإلدار تتبادل  الطرفني، كما  أحد  ذلك  طلب  إذا  املكتب  مبساعدة  ت،  الصعو حلل  مشرتكة  جهود 

      (WRC-15)ها.توفري  ميكن
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52A.9    دة، بعد استالمها  ، ميكن لإلدارة اليت حتتاج إىل مساع14.9عندما يتعلق األمر بتنسيق مطلوب مبوجب الرقم
ريخ نشر هذا  ويف  38.9الرقم   القسم اخلاص من النشرة األسبوعية املشار إليها يف  ا اليت تبلغ أربعة أشهر تلي  غضون املهلة ذا

نه يوجد   خمطط هلا قد تتأثر بسبب الشبكة الساتلية املخطط هلا،  لديها حمطات لألرض قائمة أو القسم اخلاص، أن تعلم املكتب 
. وعلى املكتب أن  5ميكن هلذه اإلدارة أن تطلب من املكتب حتديد احلاجة إىل التنسيق بتطبيق املعايري اليت يتضمنها التذييل    كما

ذا الطلب، ذاكراً التاريخ   الذي يعتقد أنه يستطيع فيه تقدمي نتائج الدراسة التحليلية اليت سيجريها.  يعلم اإلدارة اليت تطلب التنسيق 
ر هذه النتائج لدى املكتب فإنه يعلم كلتا اإلدارتني بذلك. كما أن هذا الطلب سيعترب خالفاً إىل أن يتم احلصول على وعندما تتوف

 .نتائج الدراسة التحليلية اليت جيريها املكتب بشأن احلاجة إىل التنسيق

52B.9  احملطة األرضية   ألرض أوعندما يتم التوصل إىل اتفاق بشأن التنسيق، فإن اإلدارة املسؤولة عن حمطات ا
حملطات اليت يشملها االتفاق واليت تنوي هذه  العاملة يف اجتاه اإلرسال املعاكس ميكنها أن ترسل إىل املكتب املعلومات املتعلقة 

املعلومات   . وال يعترب املكتب هذه املعلومات تبليغات إال عندما تتعلق هذه9.11الرقم   أو  2.11قم  اإلدارة التبليغ عنها مبوجب الر 
اخلدمة خالل السنوات  حمطات ستوضع يف اجتاه اإلرسال املعاكس أو حمطات أرضية قائمة ويتم تشغيلها يف  مبحطات لألرض أو

 التالية. الثالث

52C.9   ترد مبوجب   ، فإن اإلدارة اليت ال 21.9والرقم    14.9إىل الرقم    11.9رقام من  طلبات التنسيق مبوجب األ لنسبة ل
ا اليت تبلغ أربعة أشهر سوف تعترب غري متأثرة، وتنطبق أحكام الرقمني   يف   52.9 الرقم  احلاالت  يف   49.9و   48.9غضون املهلة ذا

لنسبة للتنسيق مبوجب األرقام  .  14.9إىل    11.9األرقام من   املذكورة يف  ، فإن مجيع الشبكات  13.9و   12A.9و   12.9وعالوًة على ذلك، 
احملدد الساتلية  األنظمة  الرقم  أو  مبوجب  الرقم  1.36.9ة  مبوجب  املعنية  اإلدارة  من  املقدمة  الردود  يف  تؤكد  أن  دون    52.9 ولكن 

     (WRC-19).49.9و  48.9وتنطبق كذلك أحكام الرقمني  غضون نفس املهلة البالغة أربعة أشهر ستعترب غري متأثرة يف

52D.9    رسال برقية معممة 14.9إىل    12.9عندما يتعلق األمر بطلبات التنسيق مبوجب األرقام من ، يقوم املكتب 
ا اليت تبلغ أربعة أشهر.  وعندما تستلم اإلدارات   إىل مجيع اإلدارات إلطالعهم على األمر مخسة وأربعني يوماً قبل انتهاء املهلة ذا

ستالمها. أما إذا مل إلشعار برقياً  ا تقوم فوراً  الستالم يف  الربقية املعممة املذكورة أعاله، فإ غضون ثالثني يوماً،  يصل إشعار 
الستالم، وعلى اإلدارة اليت تستلم هذه الربقية أن ترد يف لة إضافية تبلغ غضون مه فإن املكتب يرسل برقية يطلب فيها اإلشعار 

 مخسة عشر يوماً. 

ل اجلهود املشرتكة املمكنة يتعني بعد ذلك على اإلدارة اليت طلبت التنسيق واإلدارة اليت ترد أن تبذال ك  53.9
 لتذليل الصعاب بشكل تقبله األطراف املعنية. 

53A.9   بطلب  و اخلاصة  التعليقات  الستالم  احملدد  النهائي  املوعد  انقضاء  األرقام  بعد  مبوجب  املقدم  التنسيق 
ئمة اإلدارات اليت أبلغت عن ، بنشر قسم خاص يعطي فيه قاسجالته، يقوم املكتب، استناداً إىل  21.9والرقم   14.9 إىل  11.9 من

مقدمة أخرى  تعليقات  أي   أووقائمة الشبكات أو األنظمة الساتلية اليت يستند إليها عدم موافقتها، حسب االقتضاء،    عدم موافقتها
      (WRC-19)املهل النظامية. يف

تطلب معلومات إضافية قد  لإلدارة اليت هلا ختصيصات قد تتأثر، أن   ميكن لإلدارة اليت تطلب التنسيق، أو  54.9
ا أو حتتاجها يف  املساعدة على حل املسألة. يف  تقدير التداخالت اليت حتدث لتخصيصا
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أن تنظم اجتماعات   أي وسيلة اتصاالت مناسبة أو  مل املراسالت أو ميكن جلميع اإلدارات أن تستع   55.9
املرتتبة   يف  لنتائج  املكتب  يف سبيل حل املسألة، على أن تبلغ  املكتب  النشرة األسبوعية، إذا كان   على ذلك، كي ينشرها 

 ذلك مناسباً. 

 غري مستعملني.  57.9و 56.9

ي تعديل   التنسيق، وكذلك كل تقوم كل إدارة شرعت يف  58.9 بالغ املكتب  إدارة يُطلب التنسيق معها، 
ول التنسيق. وينشر املكتب هذه املعلومات طبقاً اخلصائص اليت ُنشرت بشأن شبكة كل منهما من أجل التوصل إىل اتفاق ح يف

وصل إىل اتفاق حول التنسيق، مبيناً أن هذه التعديالت جاءت نتيجة اجلهود املشرتكة اليت بذلتها اإلدارات املعنية للت  38.9للرقم  
ا لذلك جيب أن تعطى أمهية خاصة. وقد تنطوي هذه التعديالت على تطبيق أحكام القسم الفرعي   يتعلق  فيما   9 من املادة  IIAوأ

 إلدارات األخرى.

خيص سوية  عندما تكون اإلدارة اليت تطلب التنسيق واإلدارة اليت يطلب منها التنسيق غري متفقتني فيما    59.9
ملعلومات الضرورية اليت التداخل املقبول، جيوز ألي منهما أن تطلب مساعدة املكتب، على أن تزود املكتب يف  تسمح   هذه احلالة 

له ببذل اجلهود الالزمة من أجل إجراء التنسيق. 

 حالة عدم الرد  التدابري الواجب اختاذها يف   -    IIDالقسم الفرعي  
 املوافقة بشأن طلب تنسيقعدم   أو عدم القرار أو

معها    ترد اإلدارة اليت يطلب التنسيق جيوز لإلدارة اليت طلبت التنسيق أن تطلب مساعدة املكتب عندما ال  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 52.9إذا مل تقم هذه اإلدارة، إثر اإلفادة بعدم موافقتها مبوجب الرقم   ، أو51A.9 أو  51.9قمني  الر  احملددة يف
ا واليت تقوم عليها عدم املوافقة.الالزمة بشأن        (WRC-2000)ختصيصا

رة املعنية أن تتخذ يطلب دون إمهال من اإلدا  60.9عندما يستلم املكتب طلباً للمساعدة مبوجب الرقم    61.9
أن تقدم املعلومات ذات الصلة.  بسرعة قراراً بشأن املسألة أو 

،  61.9 يوماً تلي تصرف املكتب مبوجب الرقم  30غضون   ذا الشأن يفتبلغ اإلدارة املعنية قرارها  عندما ال  62.9
ذا الشأن بعد رسالة تذكري  يوماً إضافية من أجل الرد. وإذا مل  15يرسل املكتب على الفور رسالة تذكري تتيح    تبلغ اإلدارة قرارها 

       (WRC-15).49.9و 48.9يوماً، تطبق أحكام الرقمني  15غضون  املكتب يف

ملوضوع احلصول على مساعدة املكتب،   إذا استمر اخلالف، أو  63.9 عندما تطلب إحدى اإلدارات املعنية 
الستنتاجات اليت يسعى املكتب إىل احلصول على املعلومات الضرو    رية اليت تسمح له بتقدير التداخل ويبلغ اإلدارات املعنية 

 يتوصل إليها.
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الستنتاجات اليت توصل إليها، تقوم  عندما يستمر اخلالف بعد أن ق  64.9 بالغ اإلدارات املعنية  ام املكتب 
، ملدة ستة 11 املتعلقة بتخصيصات الرتدد إىل املكتب مبوجب أحكام املادةاإلدارة اليت طلبت التنسيق بتأجيل إرسال بطاقة التبليغ 

ريخ الطلب أو تضمن طلب التنسيق، حسب احلالة، مع مراعاة األحكام ريخ صدور النشرة األسبوعية اليت ت أشهر اعتباراً من 
 هذا القسم. األخرى الواردة يف

يف  65.9 اخلالف  ستمرار  املكتب  يعلم  الرقم   عندما  مبوجب  التبليغ  بطاقة  استالم  يقوم   64.9ريخ  أعاله، 
 . 38.11للرقم ويتخذ التدابري املناسبة وفقاً  33.1129الرقم  أو 32A.11بتفحص البطاقة مبوجب الرقم 

 

 

 

 

 

 

 

___________________
يتم تفحصها   ويستمر اخلالف خبصوصها، ال  21.9ا التنسيق مبوجب الرقم  إن بطاقة التبليغ املتعلقة بتخصيصات ترددات طلب بشأ 1.65.9  29

. 31.11، بيد أنه يتم تفحصها مبوجب الرقم 33.11 أو 32A.11مبوجب الرقم 
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رقم مل يستعمل)( 10املـادة 
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 11املـادة 
 WRC)-(19     7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2  ،1التبليغ عن ختصيصات الرتدد وتسجيلها

  
___________________

1 1.11.A 30و 30انظر كذلك التذييلنيAلتبليغ عن ختصيصات الرتدد التالية وتسجيلها: ، حسب ا حلالة، فيما يتعلق 
ال  أ )   يف ختصيصات  حملطات  يف رتدد  الساتلية  اإلذاعية  الرتدد   اخلدمة  اإلقليم   GHz 12,2-11,7نطاقات    3) (يف 

GHzو )؛ 2(يف اإلقليم  GHz 12,7-12,2و  1)(يف اإلقليم  12,5-11,7
نفسه  اإلقليم  أعاله يف أ)الفقرة  خدمات أخرى وزعت عليها نطاقات الرتدد املشار إليها يف  ختصيصات الرتدد حملطات يف ب) 

يف  يف أو الساتلية  اإلذاعية  خلدمة  التخصيصات  هذه  عالقة  خيص  فيما  آخر،  الرتدد   إقليم  اإلقليم   GHz 12,2-11,7نطاقات    3) (يف 
GHzو  )؛ 2(يف اإلقليم  GHz 12,7-12,2و  1)(يف اإلقليم  12,5-11,7

GHzنطاق الرتدد   فضاء) يف -اخلدمة الثابتة الساتلية (أرض ختصيصات الرتدد حملطات وصالت التغذية يف ج)  14,8-14,5  
الرقم    1اإلقليم   يف ويف 3و  1اإلقليمني   يف  GHz 18,1-17,3النطاق   ويف  3اإلقليم   ويف  510.5)(انظر  GHzالنطاق   ،  ، 2اإلقليم   يف  17,8-17,3

 خدمات أخرى ضمن هذه النطاقات؛  وختصيصات الرتدد حملطات يف 
ا أو اخلدم ختصيصات الرتدد حملطات يف  د )      ج)الفقرة   خدمات أخرى وزعت عليها نطاقات الرتدد املشار إليها يف يف ة ذا

خلدمة  يف اإلقليم نفسه أو  أعاله يف  النطاقات.  فضاء) ضمن هذه-الثابتة الساتلية (أرضإقليم آخر، فيما خيص عالقة هذه التخصيصات 
خلدمة ا*   (Rev.Orb-88) 42ويطبق القرار  فيما يتعلق  ووصالت التغذية التابعة هلذه اخلدمة    2اإلقليم   إلذاعية الساتلية يفأيضاً 

 . 2اإلقليم  اخلدمة الثابتة الساتلية يف  والعاملة يف
نطاقات الرتدد التالية:  لتبليغ عن ختصيصات وتسجيلها يف فيما يتعلق   30Bانظر أيضاً التذييل   
 مجيع األقاليم، اخلدمة الثابتة الساتلية فقط  
  MHz 4 أرض) - (فضاء 500 800-4
  MHz 7 فضاء) -(أرض 725 025-6
  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   : متت مراجعة هذا القرار يفمالحظة من األمانة *
(WRC-12) 2015 ولعام (WRC-15) .

2 2.11.A القرار أيضاً  القرار    Rev.WRC552)-(19  القرارأو    Rev.WRC49)-(19 يطبق  االقتضاء،  ،  WRC32)-(19أو  حسب 
لشبكات الساتلية واألنظمة الساتلية اليت ختضع لتطبيق فيما      (WRC-19)ه. يتعلق 

3 3.11.A 51-(2000 انظر أيضاً القرار (Rev.WRC**.2000)-(WRC

.(WRC-15) 2015 : ألغى املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعاممالحظة من األمانة **
4 4.11.A  30و   30ال تنطبق أحكام التذييالتA   30وB   لنسبة إىل األرض يف WRC)-(2000    اخلدمة الثابتة الساتلية.  على أنظمة السواتل غري املستقرة 

5 4A.11.A لنسبة إىل األرض هو الساتل الذي يساوي ميل مداره   ألغراض هذه املادة، يعترب الساتل املوضوع يف WRC)-(03. أقل  أو   15مدار مستقر 

5.11.A (SUP - WRC-19)
6 6.11.A  لس رقم سرتداد التكاليف ملعاجلة بطاقات التبليغ عن   املعدَّل، بشأن العمل 482إذا مل يتم استالم املدفوعات طبقاً ألحكام مقرر ا

 37.11 أو 36.11السجل األساسي مبوجب األرقام  واملدخالت املقابلة يف 43.11و 28.11الرقمني  الشبكات الساتلية، يلغي املكتب النشر احملدد يف
نه  ، بعد أن يُعِلم اإلدا، حسب احلالة43C.11 أو  43B.11 أو  41.11 أو  39.11 أو  38.11 أو رة املعنية. وحييط املكتب مجيع اإلدارات علماً بذلك و
حلسبان املدخالت احملددة يف مل خذ املكتب واإلدارات األخرى  النشر املعين وأن أي بطاقة تبليغ يُعاد تقدميها ستعترب بطاقة  يعد من الضروري أن 

اإل إىل  تذكرياً  املكتب  ويرِسل  جديدة.  عتبليغ  شهرين  املبلغة  رقم  دارة  لس  ا ملقرر  وفقاً  الدفع  استحقاق  ريخ  قبل  األقل  أعاله،    482لى  املذكور 
905يكن قد استلم أي مدفوعات حىت هذا التاريخ. انظر أيضاً القرار  مل  إن (WRC-07)****.(WRC-07)    

.(WRC-12) 2012املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  : ألغي هذا القرار يفمالحظة من األمانة ****
7 7.11.A   لتبليغات بشأن الشبكات الساتلية لإلقليمني ي  اليت تلب  22GHz-21,4النطاق   اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف يف  3و  1فيما يتعلق 

    (WRC-12).(WRC-12) 554متطلبات خاصة، ينطبق القرار 
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 التبليغ    -    Iالقسم  

جديد هذه املادة على أنه يشري إىل ختصيص تردد   ينبغي أن يفسر تعبري "ختصيص الرتدد" أينما ورد يف   1.11
لسجل األساسي)السجل األساسي الدويل للرتددات  إىل تعديل ختصيص سبق تسجيله يف أو  . (املسمى فيما بعد 

ستثناء   2.11 هلا،  املصاحبة  االستقبال  وحملطات  إرسال  حملطة  تردد  ختصيص  عن كل  املكتب  تبليغ  جيري 
 : 14.11و 13.11الرقمني  التخصيصات املذكورة يف

بعة إلدارة أخرى؛ أوإذا كا أ )   3.11 مكانه أن يسبب تداخالت ضارة خبدمة ما   ن استعمال التخصيص املعين 

3A.11 (SUP - WRC-07)  

 إذا كان التخصيص املعين ينبغي استعماله لالتصاالت الراديوية الدولية؛ أو  ب) 4.11

أو ج) 5.11 تعيني  خيضع خلطة  التخصيص  هذا  عاملية كان  إذا كان  ترددات،  إقليمية، وال ختصيص  أم  تتضمن  ت 
ا؛ أو   إجراء تبليغ خاصاً 

 كانت له صلة مبثل هذه احلالة؛ أو  أو 9املادة  إذا كان هذا التخصيص خيضع إلجراء التنسيق الوارد يف د ) 6.11

ذا التخصيص؛ أو إذا كانت هناك رغبة يف )  ه 7.11  احلصول على اعرتاف دويل 

غري و )  8.11 التخصيص  هذا  الرقم    إذا كان  مبوجب  يف  4.8مطابق  ترغب  اإلدارة  يف  وكانت  السجل   تسجيله 
 األساسي على سبيل اإلعالم. 

نصة عالية االرتفاع  ملحملطة استقبال   فضائية أو جيري تبليغ مماثل لكل ختصيص تردد حملطة استقبال أرضية أو  9.11
تستخدم   يف الثابتة  الرتدد  اخلدمة  يفنطاقات  أو552A.5و  550D.5و  543B.5و  534A.5و   457.5 األرقام  املذكورة  برية  ،  حمطة 

      (WRC-19)الستقبال إرساالت احملطات املتنقلة:

 على حمطة االستقبال؛ أو 7.11 أو 5.11 أو   4.11األرقام  عندما ينطبق ظرف من الظروف احملددة يف أ )   10.11

 ال املصاحبة. حمطة اإلرس على 2.11الرقم  عندما ينطبق ظرف من الظروف احملددة يف ب) 11.11

تسجيل  االستقبال حمطة فلك راديوي إذا كانت هناك رغبة يف  جيوز التبليغ عن كل تردد معد لتستعمله يف  12.11
 السجل األساسي. هذه املعلومات يف

ال جيري التبليغ عن التخصيصات اليت تتضمن ترددات حمددة تنص هذه اللوائح على أن تستعملها حمطات    13.11
بعة  ل   مقدمة  السجل األساسي كما يُنشر جدول جممل يف  خلدمة معينة استعماًال مشرتكاً. تدخل هذه التخصيصات يفألرض 

BR)النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية  IFIC).(WRC-19)

خصصة حملطات سفن وحمطات متنقلة خلدمات أخرى ال جيري التبليغ مبوجب هذه املادة عن الرتددات امل  14.11
يف يف وحمطات  أرضية  وحمطات  اهلواة  يف خدمة  اإلذاعية  للمحطات  املخصصة  الرتددات  عن  وال  الساتلية  اهلواة  نطاقات  خدمة 

kHzاملوزعة للخدمة اإلذاعية بني  (HF)املوجات الديكامرتية  5 kHzو 900 26  . 12 واليت تنطبق عليها املادة 100

  

- 212 -



 RR11-3اخلطط  يفتنسيق ختصيصات الرتدد والتبليغ عنها وتسجيلها، والتعديالت املدخلة  -IIIالفصـل

 WRC)-(07    . 4 التذييل  لتبليغ عن ختصيص تردد فهي توفر اخلصائص ذات الصلة املدرجة يف   8عندما تقوم إدارة  15.11

 غري مستعمل.   16.11

شكل بيان خصائص   التبليغ عنها يفاحملطات األرضية ميكن   إن الرتددات املخصصة لعدد من احملطات أو  17.11
ضية منوذجية واحدة مع بيان املنطقة اجلغرافية املقرر التشغيل فيها. وإمنا يلزم مع ذلك تقدمي بطاقات حمطة أر  حمطة منوذجية واحدة أو

ستثناء احملطات األرضية املتنقلة يف  ): 14.11 لرقماحلاالت التالية (انظر أيضاً ا تبليغ مستقلة بشأن ختصيصات الرتدد، 

 ؛ 27و 26و 25التذييالت  ردة يفاحملطات اليت تغطيها خطط التعيني الوا أ )   18.11

 حمطات إذاعية؛ ب) 19.11

   9حمطات األرض الواقعة داخل منطقة التنسيق حملطة أرضية؛  ج) 20.11

يف د ) 21.11 تعمل  لألرض  حمطات  وتتجاوز   أي  فضائية  خدمات  مع  لتقاسم  تستعمل  املعينة نطاقات  احلدود 
 9؛ 3.21قم الر  ويف 7د من التذييل 8و ج8ب و8أ و8اجلداول  يف

21A.11 9؛2-21اجلدول  نطاقات مدرجة يف أي حمطات لألرض يف  )  ه 

21B.11  ( إذا كانت تنتمي    ، 21.9حاشية تتضمن اإلشارة إىل الرقم   النطاقات املشار إليها يف  أي حمطة لألرض يف  و
لتماس موافقة مبوجب الرقم إىل خدمة ختضع لتطبيق ا      (WRC-03)؛21.9إلجراء اخلاص 

ا أراضي إدارة أخرى، أو  ز )  22.11 حيث تقع احملطة األرضية   احملطات األرضية اليت تشمل منطقة التنسيق اخلاصة 
 10 ،9اجتاه اإلرسال املعاكس؛ منطقة التنسيق حملطة أرضية عاملة يف يف

    03)-(WRC 

ا أكرب منه حملطة أرضية من ح) 23.11 WRC)-(03     9وذجية منسقة.احملطات األرضية اليت يكون احتمال تداخال

  
___________________

مسائه 1.15.11 8 لتبليغ عن ختصيص تردد حملطة فضائية أوجيوز إلدارة تنوب عن جمموعة إدارات معينة  حمطة أرضية منوذجية تشكل   ا أن تقوم 
سم جمموعة اإلدارات كلها، ما ملإلغاء) يتع جزءاً من الشبكة الساتلية. وأي تبليغ الحق (تعديل أو  ذا التخصيص سيعترب أنه مقدم  ترد معلومات  لق 

بغري ذلك. 
يف  1.23.11و  111.22.و  1.21A.11و  1.21.11و  1.20.11 9 الرتددات   يلزم  ختصيصات  بشأن  مستقلة  تبليغ  بطاقات  تقدمي  احلاالت  هذه 
.5-1 ، اجلدول5دمات فضائية، حيث يلزم التنسيق مبوجب التذييل نطاقات تردد موزعة حبقوق متساوية على خدمات لألرض وخ يف
نطاقات تردد موزعة حبقوق متساوية على خدمات   ختصيصات الرتددات يفهذه احلاالت تقدمي بطاقات تبليغ مستقلة بشأن  يلزم يف 2.22.11  10

.5-1، اجلدول 5اجتاه اإلرسال املعاكس، حيث يلزم التنسيق مبوجب التذييل  فضائية، يف
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ستثناء   24.11 جيب أن تصل إىل املكتب بطاقات التبليغ املتعلقة بتخصيصات ترددات حملطات خدمات لألرض، 
ريخ وضع هذه   غضون فرتة ال  ، يف26A.11الرقم  أو 26.11الرقم  أو 25.11الرقم  البطاقات املذكورة يف تزيد عن ثالثة أشهر قبل 

     (WRC-03)اخلدمة. التخصيصات يف

خدمات لألرض   حمطات يف خدمات فضائية أو تعلق بطاقات التبليغ بتخصيصات حملطات يف عندما ت  25.11
تزيد عن ثالث سنوات قبل   غضون فرتة ال التنسيق بشأن شبكة ساتلية، جيب أن تصل هذه البطاقات إىل املكتب يف تشارك يف 

 اخلدمة. ريخ وضع التخصيصات يف

نطاقات  اخلدمة الثابتة ضمن   ات حملطات منصات عالية االرتفاع يفعندما تتعلق بطاقات التبليغ بتخصيص  26.11
جيب أن تصل هذه    552A.5و 550D.5و  543B.5و 534A.5و 532AA.5و  530E.5و 537A.5و  457.5األرقام  احملددة يفالرتدد 

ريخ وضع التخصيصات تزيد على مخس سنوات ق  غضون فرتة ال البطاقات إىل املكتب يف       (WRC-19)اخلدمة. يف بل 

26A.11    عندما تتعلق بطاقات التبليغ بتخصيصات حملطات منصات عالية االرتفاع عاملة كمحطات قاعدة لتوفري
ت من ، جيب أن تصل هذه احملطات إىل املكتب قبل ثالث سنوا388A.5الرقم  النطاقات احملددة يف االتصاالت املتنقلة الدولية يف

     (WRC-03)تنفيذ التخصيصات.

 تفحص بطاقات التبليغ وتسجيل ختصيصات الرتدد    -    IIالقسم  
 يف السجل األساسي 

ا اخلصائص اإللزامية أو  4التذييل   تتضمن اخلصائص احملددة يف إن البطاقات اليت ال  27.11 الضرورية   على أ
طاقات وإعادة تقدميها من جديد، إال إذا أرسلت ه اإلدارة على إكمال البسوف تعاد إىل اإلدارة املبلغة مع مالحظات تساعد هذ
 فوراً هذه املعلومات الالزمة استجابة لطلب من املكتب. 

ريخ استالمه هلذه البطاقات، ويتفحصها برتتيب    28.11 حيدد املكتب بطاقات التبليغ اليت يعتربها كاملة ويسجل عليها 
ا، مبا  مهلة ال  ملة يقوم، يف م املكتب بطاقة تبليغ كا ريخ االستالم. وعندما يستل  فيها أي خمططات   تزيد عن شهرين، بنشر حمتو

ريخ االستالم، يف  أو  لنسبة إىل اإلدارة املبلغة   BR IFICالنشرة   خرائط مع  ستالم بطاقة التبليغ  . وعندما  11اليت ستعد مبثابة إشعار 
ملهلة  ال  ً ويوضح األسباب ذات املذكورة أعاله فهو    يستطيع املكتب االلتزام   (WRC-12)الصلة.  يعلم اإلدارات بذلك دور

تنقصه املعلومات   29.11 إذا كانت  إال  تبليغ كاملة  ببطاقة  اخلاصة  للنتيجة  إعداده  يرجئ  أن  للمكتب  جيوز  ال 
ذا اخلصوص. وعالوة على ذلك، ال ة تقنية ببطاقة مستلمة  بطاقة تبليغ هلا عالقيبت املكتب بشأن   الكافية للتوصل إىل نتيجة 

يزال جيري تفحصها، إال بعد أن يتخذ املكتب قراره بشأن هذه البطاقة األخرية. سابقاً وال

 
___________________

تقد أن تداخالً غري  ، كل إدارة تع9 من املادة   II راء التنسيق مبوجب القسماألنظمة الساتلية غري اخلاضعة إلج يف حالة الشبكات أو  1.28.11  11
ا أو ،  2B.9 أصالً مبوجب الرقممن جراء تقدمي تعديالت على اخلصائص املنشورة املخطط هلا  أنظمتها الساتلية احلالية أو مقبول قد تتعرض له شبكا

ا إىل اإلدارة املبلغة. وبع لتعاونميكن هلا أن تقدم تعليقا ن  ت  د ذلك تقوم اإلدار     (WRC-12)تنشأ. قد معاً لتذليل أي صعو
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 جيري تفحص كل بطاقة تبليغ:  30.11

ستثناء  13ولألحكام األخرى   12من حيث مطابقتها جلدول توزيع نطاقات الرتدد أ )   31.11 األحكام    هلذه اللوائح 
ملطابقة خلطة معينة إذا لزم   احتمال التداخالت الضارة أو ملطابقة إلجراءات التنسيق أواملتعلقة  األحكام املتعلقة 

   14األمر، وهي األحكام اليت تتناوهلا الفقرات الفرعية التالية؛

األخرى   ب) 32.11 اإلدارات  مع  لتنسيق  تتعلق  اليت  لإلجراءات  مطابقتها  حيث  خمن  على  تنطبق  دمة  واليت 
 االتصاالت الراديوية املعنية وعلى نطاق الرتددات املعين؛ أو 

32A.11 (تسببها ختصيصات سبق تسجيلها مع نتيجة  من حيث احتمال حدوث تداخالت ضارة قد تتعرض هلا أو ج
الرقم   مبوجب  أو 38.11الرقم   أو  37.11والرقم    36.11مؤاتية  تطبيقاً  ،  تسجيلها  مت  ،  41.11للرقم    ختصيصات 

ولكنها مل يتم التبليغ عنها بعد، حسب احلالة، وذلك    58.9الرقم   أو  38.9ختصيصات مت نشرها مبوجب الرقم   أو
حلاالت اليت تعلن فيها اإلدارة املبلغة أن إجراء التنسيق مبوجب األرقام     11.9و  7B.9و  7A.9و  7.9فيما يتعلق 

WRC)-(15      أو  16  ،15؛)65.9 له بنجاح (انظر أيضاً الرقممل ميكن إكما 14.9أو  13.9و 12A.9و 12.9و

 

 

 

  
___________________

ً. بيد أن تسجيل التخصيصات  21.9إن املطابقة جلدول توزيع نطاقات الرتدد تفرتض التطبيق الناجح للرقم   1.31.11   12 ، عندما يكون ذلك ضرور
يطالب   لتخصيص املقصود تداخالً ضاراً أول على موافقتها يتم مع نتيجة مؤاتية شريطة أال يسبب النسبة لإلدارة (لإلدارات) املعرتضة اليت مل يتم احلصو 

اليت (اإلدارات)  إلدارة  يتعلق  وفيما  موافقتها.  التماس  مت  اليت  املعرتضة  (اإلدارات)  لإلدارة  بعة  (خدمات)  خدمة  من  مبوجب  مل حلماية  تعرتض 
(WRC-03)أيضاً تبعاً مع نتيجة مؤاتية.، سيتم تسجيل التخصيص 21.9 الرقم 

القواعد اإلجرائية.  سيتم حتديد "األحكام األخرى" وإدراجها يف 12.31.1   13
. 31.11يتم تفحصها إال فيما خيص الرقم  إن بطاقات التبليغ املتعلقة مبحطات الفلك الراديوي ال  3.31.11   14
15   1.32A.11ي ختصيص تردد آخر كان طلب التنسيق بشأنه  7A.9 أو  7.9مبوجب األرقام    يتفحص املكتب مثل هذه البطاقات فيما يتعلق 
ولكن دون أن يتم التبليغ عنه حىت ذلك احلني، على أن جيري املكتب هذا   38.9وجب الرقم  قد مت نشره مب  13.9 أو  12A.9 أو  12.9 أو  7B.9 أو

ستعمال أحدث املعلومات املتيسرة.     (WRC-2000)التفحص حسب ترتيب نشر الطلبات ومبوجب الرقم األخري ذاته و
16   2.32A.11   32لنسبة لتطبيق الرقمA.11   جراء التنسيق مبوجب )  1(اإلقليم    8505MHz-7255 نطاقات الرتدد يف  7.9الرقم    فيما يتعلق 
MHzو 6 725-5 MHzو  850 7 075-7 يف-(أرض  025 االمسية  املدارية  الفصل  مسافات  ذات  الساتلية  للشبكات  الساتلي  فضاء)  املدار 

لن GHzدرجات، ويف نطاقات الرتدد    7سبة إىل األرض اليت تزيد على  املستقر  GHzو  11,2-10,95 GHzو  11,7-11,45 )  2(اإلقليم    12,2-11,7
GHzو GHz) و3(اإلقليم    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

الف  زوا  ذات  الساتلية  يف للشبكات  االمسية  املدارية  األرض   صل  إىل  لنسبة  املستقر  الساتلي  على  املدار  تزيد  ينطبق   6اليت  درجات، 
762 القرار (WRC-15)احلاالت األخرى، جيب حتديد املنهجية وإضافتها إىل القاعدة اإلجرائية، إذا لزم األمر. . ويف(WRC-15)       
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من حيث احتمال حدوث تداخالت ضارة قد تتعرض هلا ختصيصات سبق تسجيلها مع نتيجة مؤاتية تطبيقاً   د )  33.11
حل 41.11تطبيقاً للرقم  أو  38.11للرقم   أو   37.11والرقم    36.11للرقم   االت اليت تعلن  ، حسب احلالة، وذلك فيما يتعلق 

أو  التنسيق  إجراء  أن  املبلغة  اإلدارة  الرقم   فيها  مبوجب  املسبق    17.917الرقم   أو   16.917الرقم   أو   15.917االتفاق 
WRC)-(2000أو   18؛ )65.9مل ميكن إكماله بنجاح (انظر أيضاً الرقم    18.917الرقم   أو   17A.9 الرقم  أو 

 ختصيص ترددات وأحكامها ذات الصلة. إقليمية معينة لتعيني أو  أو من حيث مطابقتها خلطة عاملية ه )  34.11

على التفحص مبوجب الرقم   عندما ال  35.11 ، يعلم اإلدارة املبلغة 33.11الرقم   أو   32A.11يكون املكتب قادراً 
ة أن النتيجة جاءت غري ، معترب 41.11اقة تبليغها مبوجب الرقم  بذلك فوراً، وعند ذلك تستطيع هذا اإلدارة أن تقدم من جديد بط

     (WRC-2000).33.11 أو  32A.11مؤاتية مبوجب الرقم 

لرقم    36.11 السجل األساسي   عن نتيجة مؤاتية، يتم تسجيل التخصيص يف  31.11عندما يسفر التفحص املتعلق 
ألرقام من   أو عندما تكون النتيجة غري مؤاتية   حسب ما يستدعي األمر. أما  34.11إىل    32.11خيضع للمزيد من التفحص املتعلق 

لرقم   ن 5.8السجل األساسي للعلم وشريطة تطبيق الرقم   ، يتم تسجيل التخصيص يف 31.11فيما يتعلق  ، إذا تعهدت اإلدارة 
 ، وإال فتعاد بطاقة التبليغ مع توضيح التدابري املناسبة.4.4يكون تشغيله طبقاً للرقم  

لرقم  عندما يسفر التفحص املتعل  37.11 السجل األساسي   عن نتيجة مؤاتية، يتم تسجيل التخصيص يف  32.11ق 
عندما تكون النتيجة غري مؤاتية فتعاد بطاقة التبليغ إىل اإلدارة  . أما20  ،19مع ذكر اإلدارات اليت مت معها إكمال إجراء التنسيق

     (WRC-12).33.11لرقم ا أو  32A.11ينطبق الرقم  املبلغة، مع توضيح التدابري املناسبة، إذا مل 

لرقم    38.11 يص عن نتيجة مؤاتية يتم تسجيل التخص  33.11الرقم   أو   32A.11عندما يسفر التفحص املتعلق 
ا   يف السجل األساسي مع ذكر أمساء اإلدارات اليت مت معها إكمال التنسيق واإلدارات اليت مل يكمل التنسيق معها وإمنا صدرت بشأ

 ا عندما تكون النتيجة غري مؤاتية فتعاد بطاقة التبليغ مع توضيح التدابري املناسبة.نتيجة مؤاتية. أم

  
___________________

كتب إجراء التفحص. ية منوذجية، على اإلدارات أن تقدم املعلومات الالزمة اليت تتيح للمعندما يتعلق األمر مبحطات أرض 1.33.11  17
خذ يف  33.11إن التفحص مبوجب الرقم   2.33.11  18 ختصيصات خدمات األرض املوجودة يف  جيب أن  اليت سيتم   اخلدمة أو احلسبان أيضاً 

ا نتيجة الستمرار اخلالف يفاخلدمة خالل السنوات الثالث التالية واليت مت  وضعها يف التنسيق.  إبالغ املكتب 
ذا مت احلصول على موافقة اإلدارات املتأثرة وكانت هذه املوافقة لفرتة حمددة فقط، جيب تبليغ املكتب بذلك، وجيري تسجيل ختصيص  إ 1.37.11   19

يف خ الرتدد  سيكون صاحلاً  الرتدد  ختصيص  تشري إىل أن  مالحظة  مع  األساسي  تستعمل السجل  اليت  املبلغة  اإلدارة  وعلى  فقط.  احملددة  الفرتة  الل 
االستفادة من هذا الوضع لتربير استمرارها يف ختصيص ا استعمال ختصيص الرتدد بعد الفرتة احملددة إال إذا  لرتدد خالل فرتة حمددة أال حتاول الحقاً 

حصلت على موافقة اإلدارة (اإلدارات) املعنية. 
يفعندما   2.37.11   20 يف يسجل  فضائية  حملطة  تردد  ختصيص  األساسي  اإلذاعية  السجل  يف   اخلدمة  ال الساتلية  نطاق  نطاق  غري  خلطة    خيضع 

GHz الرتدد يف22-21,4 مالحظة  توضع  ال ،  التسجيل  هذا  إىل أن  تشري  املالحظات  ستتضمنها  عمود  اليت  املقررات  من األحوال  حال  ي  ميس 
     (WRC-19).(Rev.WRC-19) 507القرار  شار إليها يفاالتفاقات واخلطط املصاحبة امل
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املتعلق   39.11 التفحص  يسفر  يف  34.11لرقم  عندما  التخصيص  تسجيل  يتم  مؤاتية،  نتيجة  السجل   عن 
مع توضيح التدابري املناسبة. إال أن بطاقات األساسي. أما عندما تكون النتيجة غري مؤاتية فتعاد بطاقة التبليغ إىل اإلدارة املبلغة،  

لتذييل ذي الصلة ولكنها ليست  واليت تكون مطابقة للمبادئ التقني  27و  26و  25التبليغ املقدمة مبوجب التذييالت   ة اخلاصة 
     (WRC-03)مطابقة خلطة التعيني املصاحبة تعامل كما يلي:

39A.11  ولكنها غري مطابقة خلطة    27ة للمبادئ التقنية اليت يتضمنها التذييل  عندما يتعلق األمر ببطاقة تبليغ مطابق
مني احلماية احملددة يف اخلطة والتخصيصات اليت سبق  للرتددات املعينة يف  27التذييل   التعيني، فإن املكتب عليه أن يتحقق من 

السجل األساسي مع نتيجة مؤاتية.  تسجيلها يف

39B.11  مبوج التفحص  يسفر  الرقم  عندما  تسجيل    39A.11ب  يتم  مؤاتية  نتيجة  يفعن  السجل   التخصيص 
السجل األساسي مع رمز يدل على أنه لن يسبب   األساسي. أما عندما تكون النتيجة غري مؤاتية فيتم تسجيل التخصيص يف

أو التعيني  خلطة  مطابقاً  يكون  تردد  ختصيص  ي  ضارة  يف تداخالت  مسجالً  نتي يكون  مع  األساسي  وفقاً  السجل  مؤاتية  جة 
 . 39A.11 للرقم

39C.11  ولكنها غري مطابقة خلطة    26ما يتعلق األمر ببطاقة تبليغ مطابقة للمبادئ التقنية اليت يتضمنها التذييل  عند
لرتددات املعينة يف  .26من التذييل  IIIاجلزء  التعيني، جيب تفحص هذه البطاقة فيما يتعلق 

39D.11  مبوج التفحص  يسفر  الرقم  عندما  تسجيل    39C.11ب  يتم  مؤاتية  نتيجة  يفعن  السجل   التخصيص 
السجل األساسي مع رمز يدل على أنه لن يسبب   األساسي. أما عندما تكون النتيجة غري مؤاتية فيتم تسجيل التخصيص يف

أو التعيني  خلطة  مطابقاً  يكون  تردد  ختصيص  ي  ضارة  يف تداخالت  مسجالً  نتي يكون  مع  األساسي  وفقاً  السجل  مؤاتية  جة 
 . 39C.11 للرقم

39E.11  ميكن تسجيل التخصيص 25التذييل   ما يتعلق األمر ببطاقة تبليغ غري مطابقة خلطة التعيني الواردة يف عند ،
 23.1وفقاً للفقرة    25 التذييل اإلجراء املنصوص عليه يف السجل األساسي شريطة أن تكون اإلدارة املعنية قد شرعت يف مؤقتاً يف

 . 25من التذييل  Iالقسم  يف

39F.11  حسب احلالة، إىل اإلدارة 27 أو  26 أو  25التبليغ غري املطابقة للمبادئ التقنية للتذييالت    تعاد بطاقة ،
السجل األساسي بغرض   هذه احلالة يتم تسجيل التخصيص يف ؛ ويف4.4املبلغة، ما مل تتعهد اإلدارة بتشغيل التخصيص طبقاً للرقم  

     (WRC-03).5.8ريطة تطبيق الرقم العلم به وش

 غري مستعمل.   40.11

من جديد  21، وإذا أرادت اإلدارة املبلغة أن تقدم البطاقة 38.11بعد إعادة بطاقة التبليغ مبوجب الرقم    41.11
دراج التخصيص يف ا  السجل األساسي مع ذكر اإلدارات اليت شكلت خت وأصرت على إعادة تفحصها، فإن املكتب يقوم  صيصا

ه). 42.11أيضاً الرقم أساس النتيجة غري املؤاتية (انظر       (WRC-12)أد

  
___________________

1.41.11 12)-WRC-(SUP 
للرقم   212.41.11 تطبيقاً  تبليغ  بطاقات  تقدمي  اليت كانت 41.11عند  اإلدارات  مع  للتنسيق  جهود  ببذل  املكتب  تُبلغ  املبلغة أن  اإلدارة  على   ،

ا أساس النتائج غري املؤاتية مبوجب الرقم  ن هذه اجلهود مل تنجح.38.11ختصيصا (WRC-12)، و
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41A.11    الرقم مبوجب  املؤاتية  غري  النتيجة  أساس  تشكل  بتخصيصات كانت  األمر  يتعلق    32A.11عندما 
، حسب 44.11 أو   25.11الرقم   أو   24.11الرقم   اخلدمة خالل الفرتة احملددة يف ومل يتم وضع هذه التخصيصات يف  33.11 الرقم أو

لتخصيصات املقدمة من جديد مبوجب الرقم   سيعاد النظر فيها وفقاً لذلك.  41.11احلالة، فإن النتيجة املتعلقة 

41B.11  ا أساساً    32.11الرقم   يف حالة استكمال إجراء التنسيق املنصوص عليه يف مع اإلدارة اليت كانت ختصيصا
اإلشارات املتصلة   فيتم، بناًء على املعلومات احملدَّثة اليت ترسلها اإلدارة املبّلغة، إلغاء املالحظات أو  41.11للتسجيل مبوجب الرقم  

    (WRC-12)جراء نتيجة غري مؤاتية. 41.11لتخصيصات املسجلة مبوجب الرقم 

شكل أساس  تداخل ضار بتخصيص مسجل وكان ي يف  41.11إذا تسبب ختصيص مسجل مبوجب الرقم   42.11
أن توقف فوراً   41.11 النتيجة غري املؤاتية، يكون على اإلدارة املسؤولة عن احملطة اليت تستخدم التخصيص املسجل مبوجب الرقم

 WRC)-(12    .22لضارالتداخل الضار عند استالمها لتقرير يبني خصائص التداخل ا

42A.11    لشبكات الساتل  42.11عند تطبيق الرقم ية، على اإلدارات املعنية أن تتعاون إلزالة التداخل  فيما يتعلق 
الضار وميكن أن تطلب مساعدة املكتب، وعليها أن تتبادل املعلومات التقنية والتشغيلية ذات الصلة املطلوبة لتسوية املسألة. وإذا 

الضار، على املكتب أن يبلغ اإلدارات   ارة ما من اإلدارات املعنية املكتب بفشل اجلهود الرامية إىل تسوية مسألة التداخلأبلغت إد
ئق الداعمة املطلوبة (مبا يف وأن يعد تقريراً، إىل جانب مجيع الو ذلك التعليقات الواردة من اإلدارات املعنية)  األخرى املعنية فوراً 

)  41.11مبوجب الرقم    ذلك احتمال إلغاء التخصيص املسجل للجنة لتنظر فيها وتتخذ أي إجراء الزم (مبا يف  لالجتماع التايل
 (WRC-12)حسب االقتضاء. وعلى املكتب أن ينفذ قرار اللجنة بعد ذلك وأن يبلغ اإلدارات املعنية.

من   8 السجل األساسي، وفقاً ألحكام املادة  يفمجيع احلاالت اليت يسجل فيها ختصيص جديد  جيب يف  43.11
النشرة   ة وتشري إىل وضع التخصيص. كما يتعني نشر هذه املعلومات يفهذا الفصل، أن حيمل هذا التخصيص إشارة إىل النتيج

 اإلعالمية الدولية للرتددات.

43A.11 جيلها وفقاً ملا ينص عليه إذا كانت بطاقة التبليغ تتعلق بتعديل خصائص أحد التخصيصات اليت سبق تس
خصائص   ، حسب احلالة. وأي تعديل يف34.11إىل    31.11، فإن املكتب عليه أن يتفحص هذه البطاقة مبوجب األرقام من  4 التذييل

كيد أنه قد وضع يف  ريخ   اخلدمة يف اخلدمة، جيب أن يوضع يف ختصيص سبق تسجيله و غضون مهلة تبلغ مخس سنوات من 
ون غض اخلدمة يف  اخلدمة، جيب وضعه يف  خصائص ختصيص سبق تسجيله دون أن يوضع يف  تعديل. وأي تعديل يفالتبليغ عن ال

     (WRC-07).44.11املهلة اليت ينص عليها الرقم 

 

 

  
___________________

، على اإلدارات املعنية أن تستخدم إىل أقصى قدر ممكن الَنسق املبني  42.11عند تقدمي خصائص تتعلق بتداخل ضار مبوجب الرقم   .111.42  22
    (WRC-12)من لوائح الراديو.  10التذييل  يف
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43B.11  وإذا توصل املكتب إىل نتيجة 31.11خصائص ختصيص مطابق للرقم   عندما يتعلق األمر حبالة تغيري يف ،
ي  فيما  من  مؤاتية  ألرقام  أو 34.11إىل    32.11تعلق  احلالة،  حسب  ا  ،  من  تزيد  لن  التغيريات  أن  للمكتب  اتضح  حتمال إذا 

لتاريخ األصلي  التداخالت الضارة اليت تتعرض هلا التخصيصات اليت سبق تسجيلها، فإن التخصيص الذي مت تعديله حيتفظ 
لتغيري يتم إدراجه  السجل األساسي. كما الذي مت فيه إدراج هذا التخصيص يف  ريخ استالم املكتب لبطاقة التبليغ اخلاصة  أن 

 السجل األساسي. يف 

43C.11    عندما تقوم اإلدارة املبلغة بتقدمي بطاقة التبليغ من جديد ويتضح للمكتب أن إجراءات التنسيق احملددة
لألرض قد تتأثر، يتم تسجيل  تصاالت راديوية فضائية أوقد مت إكماهلا بنجاح مع مجيع اإلدارات اليت هلا حمطات ا  32.11الرقم   يف

يف ريخ   التخصيص  أن  األساسي. كما  يفالسجل  إدراجه  يتم  األصلية  للبطاقة  املكتب  السجل  استالم  من  املناسب  العمود 
ريخ استالم املكتب للبطاقة املعاد تقدميها فيتم إدراجه يف عمود "املالحظات".  األساسي. أما 

43D.11  جراء التنسيقع مبوجب    ندما تقوم اإلدارة املبلغة بتقدمي بطاقة التبليغ من جديد وتطلب أن يقوم املكتب 
، حسب ما يستدعي  11و  9، على املكتب أن يتخذ التدابري الالزمة وفقاً لألحكام ذات الصلة من املادتني  19.9إىل    7.9األرقام من  

ريخ استالم املكتب للبطاقة املعاد تقدميها يتم إدراجه يف عمود  األمر. ومع ذلك، إذا مت أي تسجيل الحق للتخصيص، فإن 
 "املالحظات".

ريخ  44.11 اخلدمة ضمن شبكة ساتلية   وضع ختصيص الرتدد حملطة فضائية يف   25  ،24  ،23عندما يتم التبليغ عن 
ريخ استالم املكتب للمعلومات الكاملة ذات الصلة مبوجب الرقم جيب أال أو نظام ساتلي    1.9 يتجاوز هذا التاريخ سبعة أعوام بعد 

حالة الشبكات  يف  1A.9 أو مبوجب الرقم  9من املادة    IIة غري اخلاضعة للقسم  حالة الشبكات أو األنظمة الساتلي يف  ، 2.9 أو
املكتب  اخلدمة خالل املهلة احملددة، يقوم يوضع يف  . وأي ختصيص تردد ال9من املادة    II األنظمة الساتلية اخلاضعة للقسم أو

(WRC-19)أشهر. ن ثالثةتقل ع لغائه بعد أن يعلم اإلدارة بذلك قبل انتهاء هذه املهلة بفرتة ال     

44A.11   تعاد هذه البطاقة إىل اإلدارة املبلغة مع التوصية 44.11عندما يتعلق األمر ببطاقة تبليغ غري مطابقة للرقم ،
 إجراء النشر املسبق. لشروع من جديد يف

  
___________________

ف 231.44.11 حملطة  تردد  بتخصيصات  يتعلق  يف فيما  وضعت  إجراء   ضائية  انتهاء  قبل  مبوجب  اخلدمة  املطلوبة  املعلومات  وكانت  التنسيق، 
49 القرار (Rev.WRC-19)  552القرار   أو (Rev.WRC-19)حلسبان    ، حسب االقتضاء، قد قدمت إىل املكتب، يستمر أخذ هذه التخصيصات 

ريخ استالم املعلومات ذات ال  من  مل يستلم بطاقة التبليغ األوىل بشأن  كان املكتب   وإذا  . A1.9 صلة مبوجب الرقم ملدة أقصاها سبع سنوات بدءاً 
، بعد انقضاء مهلة السبع سنوات، يلغي املكتب التخصيصات  A1.9 أو الرقم   1.9لرقم    الصلةذات    15.11 تسجيل التخصيصات املعنية مبوجب الرقم 

لتدابري اليت يزمع اختاذه (WRC-19)ا مسبقاً قبل ستة أشهر.بعد إعالم اإلدارة املبلِّغة 
ريخ وضع ختصيص تردد حملطة فضائية   242.44.11   املستمرةاخلدمة، ميثل هذا التاريخ بدء الفرتة   ساتلي يف   نظام أو  ساتلية  لشبكةعند التبليغ عن 

(WRC-19).االقتضاء  حسب ،44E.11م الرق أو 44D.11الرقم   ريخ النشر احملدد يف  أو 44C.11 الرقم  أو 44B.11 الرقم  يف احملددة
عند استالم هذه املعلومات وعندما يبدو من املعلومات املوثوقة املتاحة   1.44E.11و 2.44D.11و 2.44C.11و 1.44B.11و 253.44.11
  حسب  ،44E.11  الرقم أو  44D.11 الرقم  أو   44C.11الرقم    أو  44B.11أو الرقم    44.11 اخلدمة وفقاً للرقم   يوضع يف  تردد مبلغاً عنه مل   ختصيص أن  

(WRC-19)، حسب االقتضاء.6.13 الرقم  يف املبني النحو  على  الحقاً  املطبق العمل  وسري  التشاور إجراءات  تنطبق احلالة،
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44B.11   فضائية حملطة  تردد  ختصيص  املستقر  يُعترب  الساتلي  املدار  إىل  يف  يف لنسبة  موضوعاً  إذا اخلدمة  األرض   ،
ستعمال ستقبال  اال   رسال أو اإل املوقع املداري املبلَّغ عنه وكانت قادرة على   لنسبة إىل األرض يف  وضعت حمطة فضائية مستقرة  ما 

متواصلة. وتُعلم اإلدارة املبلِّغة املكتب بذلك يف  ملدة تسعني  ذلك املوقع  هذا التخصيص، وظلت يف  ة ثالثني يوماً  غضون مد  يوماً 
اية فرتة التسعني يوماً   اعتباراً  سرع ما   وفور   .26،  52من  استالم املعلومات املرسلة مبوجب هذا احلكم، يتيح املكتب تلك املعلومات 

. وينطبق  النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية  ميكن على املوقع اإللكرتوين لالحتاد وينشرها يف 
40 القرار  (Rev.WRC-19) .(WRC-19)     

44C.11   فضائية حملطة  تردد  ختصيص  يف  يفيُعترب  نظام  أو  األرض  ساتليمدار    شبكة  إىل  لنسبة  مستقر   غري 
ضائية  حمطة ف  عتُوض اخلدمة، إذا ما يفقد ُوضع  ،اخلدمة الثابتة الساتلية أو اخلدمة املتنقلة الساتلية أو اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف

ستعمال  رسال  اإلقادرة على   ت املدارية املبلغ عنهاأو االستقبال  للشبكة الساتلية غري    27ختصيص الرتدد هذا يف أحد املستو
لنسبة إىل األرض أو ا النظر عن   متواصلًة، بغض  وماً ي  90ة  دمل  وظلت فيه   ىل األرض إ  لنسبةغري املستقر    الساتلي  لنظاماملستقرة 

ت املدارية والسواتل املبلغ عنه لكل مستٍو مداري يف الشبكة أو النظام  عدد غضون  اإلدارة املبلِّغة املكتب بذلك يفطر  . وختاملستو
اية فرتة الـ  املعلوماتهذه  استالم املعلومات املرسلة مبوجب هذا احلكم، يتيح املكتب  وعند    .29  ،28  ، 52يوماً   تسعنيثالثني يوماً من 

النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب  يفبعد ذلك  املوقع اإللكرتوين لالحتاد وينشرها   يف  قت ممكنو أقرب   يف
      (WRC-19)االتصاالت الراديوية.

 

  
___________________

26  2.44B.11 ختصيص تردد حملطة فضائية يف ريخ وضع يف يعترب أيضاً  لنسبة إىل األرض مع  ريخ استالم    اخلدمة مبّلغ املدار املستقر  عنه قبل 
يف   120ت التبليغ بفرتة تزيد على  معلوما موضوعاً  اخلدمة إذا أكدت اإلدارة املبلِّغة، عند تقدمي معلومات التبليغ عن هذا التخصيص، أن حمطة   يوماً 

ستعمال ختصيص الرتدد ه فضائية يف  لنسبة إىل األرض قادرة على اإلرسال أو االستقبال  وظلت فيه   املوقع املداري وضعت يف ذا قد املدار املستقر 
ريخ الوضع يف ريخ استالم معلومات التبليغ عن ختصيص الرتدد ملدة متواصلة اعتباراً من        (WRC-15)هذا. اخلدمة املبلغ عنه إىل 

27  1.44C.11 1.44وD.11 44  الرقم   ألغراضC.11    44أو الرقمD.11غري لنظام  لاملداري    ي " املستو عنه  غبلّ ، يعين املصطلح "املستوي املداري امل
األرض إىل  لنسبة  معلومات  املستقر  أحدث  يف  املكتب  إىل  املقدم  النظام،   التبليغ،  تردد  للبنود   لتخصيصات  د .4.بA.4.و  أ.4.بA.4. املقابلة 

(WRC-19).4 لتذييل  2 امللحق يف A اجلدول (للمدارات اليت ختتلف فيها ارتفاعات األوج واحلضيض فقط) يف ج.5.بA.4.وه .4.بA.4.و

28  3.44C.11  ُلنسبة إىل األرض ساتلي غري مدار ختصيص تردد حملطة فضائية يفأن  عترب أيضاً ي اخلدمة مبّلغ   ريخ وضع يف  ، لهمستقر 
ريخ استالم معلوم  ة، عند تقدمي معلومات التبليغ عن هذا التخصيص، اخلدمة إذا أكدت اإلدارة املبلِّغ موضوع يف  ، يوماً   120ات التبليغ بفرتة  عنه قبل 

لنسبة إىل األرض  غري   ساتلي  مدار  أن حمطة فضائية يف  ُوضعت يف أحد   ختصيص الرتدد هذا قد ستعمال    اإلرسال أو االستقبال قادرة على    مستقر 
ت ا ريخ الوضع يف  ةلفرتة مستمر   44C.11 مالرقوظلت فيه حسبما ينص عليه    غ عنهاملدارية املبلّ املستِو ريخ استالم   حىتغ عنه  اخلدمة املبلّ  اعتباراً من 

     (WRC-19)هذا.  معلومات التبليغ عن ختصيص الرتدد 
29  4.44C.11 3.44وD.11 44  نيألغراض الرقمC.11  44وD.11  ،لوضع يف  حتدد املستوي   رقم اخلدمة،   اإلدارة املبلِّغة، عند إخطار املكتب 

فيه احملطة الفضائية لوضع ختصيصات الرتدد    ُوضعت املستوي املداري الذي  يقابل    والذي  أحدث معلومات التبليغ اليت استلمها املكتب  املداري الوارد يف 
     (WRC-19).اخلدمة يف
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44D.11    رض وتتخذ األلنسبة إىل    مستقر  غريشبكة أو نظام يف مدار ساتلي    يفيُعترب ختصيص تردد حملطة فضائية
حمطة    ُوضعت اخلدمة، إذا ما يفقد ُوضع    ،44C.11ختصيصات الرتدد اليت ينطبق عليها الرقم    غريجسماً مرجعياً هلا،    "األرض"من  

ت    أحد يف  ختصيص الرتدد هذاستعمال  ستقبال  اال رسال أواإلفضائية قادرة على   للشبكة الساتلية   27ااملبلَّغ عنه  ةاملدارياملستو
لنسبة إىل اغري امل لنسبة إىل األرض  الساتليلنظام  ألرض أو استقرة  ت املدارية والسواتل ،  غري املستقر  بغض النظر عن عدد املستو

النظام. أو  الشبكة  يف  مداري  مستٍو  لكل  عنه  يف  املبلغ  بذلك  املكتب  املبلِّغة  اإلدارة  فرتة  وتُعلم  يف  ولكن  ممكن  وقت  أقرب 
اية   30 تتجاوز ال من  املشار    يوماً  الرقم  الفرتة  يف  احلكم، عند  و   29  ،44.11.52إليها  هذا  مبوجب  املرسلة  املعلومات  استالم 

ممكن  املعلوماتهذه  املكتب   يتيح وقت  أقرب  وينشرها يف  يف  لالحتاد  اإللكرتوين  ذلك  املوقع  الدولية  يف  بعد  اإلعالمية  النشرة 
      (WRC-19)الراديوية.للرتددات الصادرة عن مكتب االتصاالت 

44E.11   اخلدمة عندما  يفجسماً مرجعياً هلا، موضوعاً  رض"  األ "   ال تتخذ من  ختصيص تردد حملطة فضائية يعترب
ن حمطة فضائية  ا املبلِّغة  اإلدارة    تُعلم   اخلدمة وضعت يف ختصيص الرتدد هذا قد  ستعمال    ستقبال االرسال أو  اإلعلى    قادرةملكتب 

اية  30 أقرب وقت ممكن ولكن يف فرتة ال تتجاوز  ملبلِّغة املكتب بذلك يف وتُعلم اإلدارة ا .  التبليغ وفقاً ملعلومات   الفرتة   يوماً من 
أقرب وقت  يف   املعلوماتهذه  استالم املعلومات املرسلة مبوجب هذا احلكم، يتيح املكتب  وعند   52. 44.11 الرقم املشار إليها يف 

وينشرها  يف  ممكن  لالحتاد  اإللكرتوين  ذلك   املوقع  االتصاالت ا  يف   بعد  مكتب  عن  الصادرة  للرتددات  الدولية  اإلعالمية  لنشرة 
      (WRC-19). الراديوية 

44F.11(SUP - WRC-03)  

44G.11 (SUP - WRC-03) 

44H.11 (SUP - WRC-03)  

44I.11 (SUP - WRC-03)  

بع حملطة لألرض وذلك ب ه لوضع ختصيص يفجيوز متديد التاريخ املبلغ عن  45.11 ناًء على طلب اإلدارة اخلدمة 
 تتجاوز مدة التمديد ستة أشهر على األكثر.  املبلغة، على أال

تطبيقاً ألحكام هذه املادة، عندما يعاد تقدمي بطاقة تبليغ إىل املكتب فيستلمها بعد أكثر من ستة أشهر    46.11
ريخ إعادته للبطاقة األص ا تبليغ جديد بتاريخ استالم جديدلية، تعامل هذه البطاقة املعادة إىل املكتب على  من  . وعندما  30أ

الستالم البطاقة ال  1.44.11 الرقم ميتثل للمهلة احملددة يف يتعلق األمر بتخصيصات تردد حملطة فضائية، إذا كان التاريخ اجلديد 
ا  1.44.11حالة الرقم   تبليغ إىل اإلدارة املبلِّغة يفحسب االقتضاء، تعاد بطاقة ال  ،43A.11 الرقم أو ، وتُفحص بطاقة التبليغ على أ

لفعل بتاريخ استالم جديد يف بطاقة جديدة للتبليغ عن تغيري يف على   يشريو   . 43A.11 حالة الرقم خصائص ختصيص مسجل 
      (WRC-19).يوماً من استالمها  30 غضون  يف لالحتاد  اإللكرتوين املوقع يف التبليغبطاقة  تقدميإعادة إىل املكتب النحو املناسب 

 

 

 
  

___________________
  فوراً   املكتب  يرسل  األصلية،   للبطاقة  املكتب  إعادة  ريخ  من   أشهر  أربعة  غضون  يف  املعادة  التبليغ  لبطاقة  املكتب  استالم  عدم  حالة  يف 1.46.11  30

WRC)-(19     .املبلِّغة اإلدارة إىل  تذكريية رسالة
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اخلدمة. وكل   السجل األساسي كل ختصيص تردد مت التبليغ عنه قبل وضعه يف يسجل بشكل مؤقت يف 47.11
اي موعد ال اخلدمة يف ختصيص تردد حملطة فضائية مسجل مؤقتاً مبوجب هذا احلكم، جيب أن يوضع يف  ة املهلة املنصوص  يتجاوز 

اخلدمة حبلول التاريخ احملدد  آخر يسجل مؤقتاً مبوجب هذا احلكم جيب أن يوضع يف. وأي ختصيص تردد  44.11الرقم   عليها يف
، حسب احلالة. وإذا مل يتسن لإلدارة املبلغة تبليغ املكتب 45.11قبل انتهاء مهلة التمديد املمنوحة مبوجب الرقم   بطاقة التبليغ أو يف
اخلدمة،  مخسة عشر يوماً قبل التاريخ املبلغ لوضع التخصيص يفموعد أقصاه   اخلدمة، فإن املكتب يقوم، يف وضع التخصيص يفب
اية املهلة التنظيمية احملددة مبوجب الرقم   يف  حالة حمطة أرضية، أو يف ، حسب احلالة، بتوجيه رسالة 45.11 أو   44.11موعد أقصاه 

كيد و  مهلة   يستلم املكتب هذا التأكيد يف ا ملغضون هذه املهلة التنظيمية. وإذ اخلدمة يف ضع التخصيص يفتذكري يطلب فيها 
الفرتة املنصوص عليها مبوجب  حالة احملطة األرضية، أو اخلدمة، يف الثالثني يوماً التالية للتاريخ املبلغ عنه بشأن وضع التخصيص يف

مع ذلك جيب  السجل األساسي. و  جيب على املكتب إلغاء تسجيل التخصيص يف، حسب احلالة،  45.11الرقم   أو  44.11الرقم  
     (WRC-07)أن يعلم املكتب اإلدارة املعنية قبل أن يتخذ هذا اإلجراء.

يف   48.11 إليها  املشار  الكاملة  املعلومات  استالم  ريخ  بعد  سنوات  السبع  مهلة  انقضت    1.9 الرقم  إذا 
حالة الشبكات   يف   1A.9الرقم   أو يف   9من املادة    IIحالة الشبكات أو األنظمة الساتلية غري اخلاضعة للقسم   يف   2.9 أو 

، دون أن تقوم اإلدارة املسؤولة عن الشبكة الساتلية بوضع ختصيصات  9من املادة    IIأو األنظمة الساتلية اخلاضعة للقسم  
،  15.11 تقدم بطاقة التبليغ األوىل لتسجيل ختصيصات الرتدد مبوجب الرقم دون أن  اخلدمة، أو  الرتدد حملطات الشبكة يف 

لقرار   أو دون أن  49 تقدم حسب االقتضاء، معلومات االحتياط الواجب عمًال  (Rev.WRC-19)  حسب احلالة، تلغى ،
غ اإلدارة املعنية بذلك  ، حسب احلالة، ولكن فقط بعد إبال 38.9و   2B.9و  1A.9املنشورة مبوجب األرقام املقابلة املعلومات  

  10 ، وحسب االقتضاء الفقرة 1.44.11و   44.11 الرقمني  شار إليه يف تقل عن ستة أشهر قبل انقضاء املوعد النهائي امل  مبدة ال 
 Rev.WRC49)-(19 لقرار   1 من امللحق 

31 .     19)-(WRC

 

 

 

 

 

  
___________________

القرار  1.48.11  31 مبوجب  تقدميها  الواجب  املعلومات  تقدم  مل  املعلوماتRev.WRC552)-(19إذا  فإن  املنشورة    ،   املقابلة 
الرقم   بعد    38.9مبوجب  من  30تلغى  السبع  السنوات  مهلة  انقضاء  من  مبوجب   يوماً  الصلة  ذات  الكاملة  املعلومات  املكتب  استالم  ريخ 

     1A.9.(WRC-19) الرقم 

- 222 -



 RR11-13اخلطط  يفتنسيق ختصيصات الرتدد والتبليغ عنها وتسجيلها، والتعديالت املدخلة  -IIIالفصـل

لشبكة ساتلية أو جلميع احملطات الفضائية  ختصيص تردد مسجل حملطة فضائية    استعمال عندما يعلق    49.11
لنسبة إىل األرض   عالم املكتب بتاريخ تعليق   فرتة تزيد على ستة أشهر، تقوم اإلدارة ل لنظام ساتلي غري مستقر  املبلِّغة 

سرع ما اخلدمة، تعلم اإلدارة ا  الرتدد. وعندما يُعاد وضع التخصيص املسجل يف   استعمال  ميكن طبقاً   ملبلِّغة املكتب بذلك 
انطباقها. وعند تلقي املعلومات  حسب    ، 4.49.11أو الرقم    3.49.11أو الرقم    2.49.11أو الرقم    1.49.11ألحكام الرقم  

سرع وقت ممكن يف   ، املرسلة مبوجب هذا احلكم  حتها  املوقع اإللكرتوين لالحتاد الدويل لالتصاالت وينشرها   يقوم املكتب 
الراديوية.   يف  االتصاالت  مكتب  عن  الصادرة  للرتددات  الدولية  اإلعالمية  أال النشرة  إعادة   وجيب  ريخ  وضع  يتجاوز 

ريخ تعليق مدة ثالثة أعوام بع  36، 35، 34، 33، 32اخلدمة  التخصيص يف  تعلم اإلدارة   ختصيص الرتدد، شريطة أن   استعمال د 
لتعليق يف  ستة أشهر من التاريخ الذي ُعلق فيه   املبلِّغة املكتب  . وإذا أعلمت اإلدارُة املبلِّغة املكتَب  االستعمال غضون 
تقصَّر فرتة الثالث سنوات.    ختصيص الرتدد،   استعمال ن ستة أشهر على التاريخ الذي ُعلق فيه  لتعليق بعد مضي أكثر م 

اية فرتة الستة أشهر والتاريخ الذي يُعَلم فيه   ويف  هذه احلالة، تقصَّر فرتة الثالث سنوات مبقدار الوقت الذي انقضى بني 
عالم امل  املكتب  ريخ تعليق  لتعليق. وإذا قامت اإلدارة املبلِّغة  لتعليق بعد  ختصيص الرتدد بفرتة تزيد    استعمال كتب 

 

___________________
ريخ إعادة وضع ختصيص تردد حملطة فضائية   1.49.11  32 ه   لنسبة إىل األرض يف  يف املدار املستقر يكون  ريخ بدء الفرتة احملددة أد اخلدمة هو 

لنسبة إىل األرض معاداً إىل اخلدمة، إذا ما يوماً. ويُعترب ختصيص الرتدد حملط بتسعني لنسبة   ة فضائية مستقرة  إىل األرض  وضعت حمطة فضائية مستقرة 
ذلك املوقع ملدة تسعني يوماً متواصلة. وتُعلم  هذا التخصيص، وظلت يفستعمال  االستقبال   املوقع املداري املبلَّغ عنه وكانت قادرة على اإلرسال أو يف

اية فرتة التسعني يوماً. وينطبق القر  لِّغة املكتب بذلك يفاإلدارة املب 40 ار غضون مدة ثالثني يوماً اعتباراً من  (Rev.WRC-19).(WRC-19)

ريخ إعادة   2.49.11  33 لنسبة إىل األرض    شبكة أو نظام يف مدار ساتلي غري  يف  تخصيص تردد حملطة فضائية ل   يف اخلدمة  وضعاليكون  مستقر 
ر مل يف اخلدمة الثابتة الساتلية أو اخلدمة املتنقلة الساتلية أو اخلدمة اإلذاعية الساتلية  وتع ه. ويُعتربيوماً    90املدة البالغة  يخ بدء  هو  ختصيص    احملدد أد

ستعمرسال  اإلقادرة على  حمطة فضائية    إذا ُوضعت  اخلدمة   كهذه قد أُعيد وضعه يف   تردد حملطة فضائية أحد   يف  هذا   الرتدد   ختصيص ال  أو االستقبال 
ت املدارية املبلغ عنها (انظر الرقم   لنسبة إىل5.49.11املستو لنسبة إىل األرض  ) للشبكة الساتلية غري املستقرة  األرض أو النظام الساتلي غري املستقر 

ت املدارية والسواتل املبيوماً متواصلًة،    90وظلت فيه ملدة   يف الشبكة أو النظام. وتُعلم اإلدارة لغ عنه لكل مستٍو مداري  بغض النظر عن عدد املستو
اية الفرتة    30  غضون  املبلِّغة املكتب بذلك يف من  رقم    اخلدمة،  يف   الوضع عادة    املكتب  إخطار   عند   املبلِّغة،   اإلدارة   حتدد و   يوماً.   90البالغة  يوماً 

 وضع عادة  إل  الفضائية   احملطة   فيه  ُوضعت  الذي  املداري  املستويل  يقاب  والذي  املكتب  تلمها اس  اليت  التبليغ   معلومات  أحدث   يف  الوارد   املداري  املستوي
(WRC-19).اخلدمة يف  الرتدد ختصيصات

لنسبة إىل األرض  مداريف  شبكة أو نظام    يف ختصيص تردد حملطة فضائية  يُعترب   3.49.11  34 وتتخذ من "األرض" جسماً    ساتلي غري مستقر 
أو االستقبال  رسال  اإلقادرة على  حمطة فضائية    ، قد أعيد وضعه يف اخلدمة إذا ُوضعت 2.49.11ا، غري ختصيصات الرتدد اليت ينطبق عليها الرقم  مرجعياً هل

ت املدارية املبلغ عنها (انظر الرقم  هذا   الرتدد  ختصيص ستعمال   لنسبة إىل  ) للشبكة ا5.49.11 يف أحد املستو األرض أو النظام لساتلية غري املستقرة 
لنسبة إىل األرض،   ت املدارية والسواتل املبلغ عنه لكل مستٍو مداري يف الشبكة أو النظام. وتُعلم الساتلي غري املستقر  بغض النظر عن عدد املستو

اية على األكثر  يوماً    30  غضون اإلدارة املبلِّغة املكتب بذلك يف  إخطار  عند  املبلِّغة،   اإلدارة  حتدد. و 49.11  رتة التعليق املشار إليها يف الرقم ف  من 
 الذي   املداري  املستوي يقابل    والذي   املكتب  استلمها   اليت   التبليغ  معلومات  أحدث   يف   الوارد  املداري  املستويرقم    اخلدمة،   يف   الوضععادة    املكتب
     (WRC-19).اخلدمة  يف الرتدد  ختصيصات  وضععادة إل الفضائية احملطة  فيه  ُوضعت

ملكتب  ااإلدارة املبلِّغة    تُعلم يف اخلدمة عندما  قد أُعيد وضعه    ال تتخذ من "األرض" جسماً مرجعياً هلاختصيص تردد حملطة فضائية  يُعترب   4.49.11  35
ملعلومات  وُشّغلت  قد ُوضعت  ختصيص الرتدد هذاستعمال    االستقبالرسال أو  اإلعلى    قادرةن حمطة فضائية   علم اإلدارة املبلِّغة  وتُ التبليغ.   وفقاً 
     (WRC-19).49.11 الرقم  فرتة التعليق املشار إليها يف ايةعلى األكثر بعد  يوماً  30 غضون املكتب بذلك يف 

الرقم5.49.11  36 املصطلح  ،  3.49.11و  2.49.11  نيألغراض  املبلّ "يعين  املداري  عاملستوي  ر  املستق غري  الساتلي  لنظاملاملداري    ياملستو   "نهغ 
األرض  إىل  معلومات    لنسبة  أحدث  يف  املكتب  إىل  النظام،    التبليغ املقدم  تردد  تقابل لتخصيصات  د، .4.بA.4.و  أ.4.بA.4.  بنود ال  اليت 

     (WRC-19).4 لتذييل  2 امللحق يف  A اجلدول للمدارات اليت ختتلف فيها ارتفاعات األوج واحلضيض فقط) يف ( ج.5.بA.4.وه، .4.بA.4.و
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  . املبلِّغة يوجه املكتب رسالة تذكري إىل اإلدارة   ، فرتة التعليق اية  وقبل تسعني يومًا من .  الرتدد  شهراً، يلغى ختصيص  21 عن 
ددة  يت تلي فرتة التعليق احمل ثني يومًا ال ثال غضون   يف   اخلدمة  عادة وضع ختصيص الرتدد يف   يستلم املكتب التأكيد  وإذا مل 

اإلدارة    يُبلغ أن    على املكتب   السجل األساسي. ومع ذلك جيب  لغاء تسجيل التخصيص يف مبوجب هذا احلكم، يقوم  
      (WRC-19)املعنية قبل أن يتخذ هذا اإلجراء. 

دف احملافظة على د  50.11  ً ستعراض السجل األساسي دور حتسينها، مع الرتكيز على  قته أويقوم املكتب 
    (WRC-03)صوص على استعراض النتائج بغية مواءمتها مع أحوال التوزيع املتغرية بعد كل مؤمتر.وجه اخل

 تسجيل ختصيصات الرتدد لألنظمة الساتلية ب  االحتفاظ  -   IIIالقسم  
لنسبة إىل األرض يف       (WRC-19)السجل األساسي غري املستقرة 

لنسبة إىل األرض يف نطاقاتفيما يتعلق بتخصيصات الرتدد لبعض   51.11   تردد   األنظمة الساتلية غري املستقرة 
     (WRC-19). (WRC-19) 35طبق القرار نوخدمات حمددة، ي
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 RR12-1اخلطط  سجيلها، والتعديالت املدخلة يفتنسيق ختصيصات الرتدد والتبليغ عنها وت -IIIالفصـل

 12املـادة 
 (HF)ختطيط املواقيت املومسية لنطاقات املوجات الديكامرتية 

 kHz 26 100و kHz 5 900املوزعة للخدمة اإلذاعية بني 

 مقدمـة   -    Iالقسم  

الديكامرتية    1.12 ملوجات  لإلذاعة  املوزعة  الرتدد  نطاقات  استعمال  kHzبني    (HFBC)إن  5 900  
kHzو 26 ه وجيب أن يكون مطابقاً لتخطيط امليقات املومسي على أساس إجراء التنسيق جيب أن يستند إىل املبادئ الوا  100 ردة أد

سم "اإلجراء") وهو اإلجراء املبني يف رات (يشار إىل هذا اإلجراء يفبني اإلدا . وميكن أن 45.12إىل  2.12األرقام من  هذه املادة 
ذا التنسيق.هذه املادة  ختول إدارة ما ملنظمة إذاعية (يشار إليها يف لنيابة عنها فيما يتعلق   سم "إذاعي") أن تتصرف 

 مبادئ   -    IIالقسم  

النفاذ   احلقوق بني مجيع البلدان، كبريها وصغريها، يف جيب أن يرتكز اإلجراء على أساس مبدأ املساواة يف 1بند ال 2.12
ال فّعال لنطاقات الرتددات مع مراعاة القيود التقنية واالقتصادية  أيضاً حماولة التوصل إىل استعم  وجيبنفاذاً منصفاً إىل هذه النطاقات.  

 االت. ونظراً إىل ما تقدم جيب تطبيق املبادئ التالية.بعض احل اليت قد توجد يف

يف 2البند 3.12 تؤخذ  أن  أساس   جيب  على  تعاجل  وأن  اإلدارات،  تقدمها  اليت  اإلذاعية  االحتياجات  مجيع  االعتبار 
مني خدمة مرضية. 2.12الرقم  احلقوق املنصوص عليها يف ن املساواة يفمنصف معاجلة تضم  ومتكن كل إدارة من 

جيب أن يكون اإلجراء مرتكزاً فقط على االحتياجات اإلذاعية املتوقع أن تدخل حيز التشغيل أثناء فرتة   3البند 4.12
ليأخذ يف  ً عتبار االحتياجات اإلذاعية اجلديدة وتعديالت االحتياجات اال امليقات املعنية. كما جيب أن يكون هذا اإلجراء مر

 اإلذاعية القائمة.

منها والدولية، على قدم املساواة، مع االنتباه بصورة    1ب أن تعاجل مجيع االحتياجات اإلذاعية، الوطنيةجي 4البند 5.12
 خاصة للفوارق القائمة بني هذين النوعني من االحتياجات اإلذاعية.

استعمال تردد جيب أن تبذل اجلهود الالزمة لدى تطبيق اإلجراء، كي تؤمن قدر اإلمكان عملياً استمرارية   5البند 6.12
نطاق ترددات. أو

ي وحيد. ويسمح بتقنيات تشكيل بنطاق جانب ي مزدوج أويقوم اإلجراء على أساس إرساالت بنطاق جانب 6البند  7.12
ا قطاع االتصاالت الر  ي وحيد، شريطة  اإلرساالت بنطاق جانب  ي مزدوج أو اديوية بدًال من اإلرساالت بنطاق جانب أخرى يوصي 

 ع سوية التداخالت اليت تتعرض هلا اإلرساالت القائمة. أال ترتف

سعياً إىل تعزيز االستعمال الفّعال للطيف، جيب أن يكون عدد الرتددات املستعملة هو العدد األدىن الالزم   7البند 8.12
 أمني نوعية استقبال مرضية. وينبغي قدر اإلمكان عملياً استعمال تردد واحد فقط. لت

  
___________________

تؤمن تغطية وطنية عندما تكون حمطة اإلرسال ومنطقة اخلدمة املطلوبة املصاحبة هلا    (HF)يعترب أن اإلذاعة على املوجات الديكامرتية   .1121.5
أراضي بلد واحد.  واقعتني كلتيهما يف
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. (RRB)تضمن اإلجراء حتليًال تقنياً، وفقاً ملا تنص عليه القواعد اإلجرائية للجنة لوائح الراديو ي 8البند  9.12

أو 9البند 10.12 اإلدارات  يشجع  أن  لإلجراء  إدخال ينبغي  املخولني  تنسيق    اإلذاعيني  عملية  اتباع  على  تعديالت، 
 ملراسلة.  متعددة األطراف) أو ية، وثنائية أو عامل أو  2اجتماعات (إقليمية متواصلة حلل حاالت عدم التالؤم يف

إن جمموعات التنسيق اإلقليمية اليت سوف تسهل التنسيق الثنائي ومتعدد األطراف بني اإلدارات واإلذاعيني   10البند 11.12
موعات التنسيق جم لف أحناء العامل، جيب أن تعرف نفسها لدى املكتب. وجيب حث اإلدارات واإلذاعيني على املشاركة يفخمت يف

 اإلقليمية ذات الصلة. غري أن هذه املشاركة تكون على أساس اختياري.

عندما تكون   عندما تطلب إدارة ما املساعدة يف 11البند 12.12 إدارة ألحد البلدان النامية،  تطبيق اإلجراء، وخصوصاً 
الحت جيب أن يتخذ املكتب التدابري املناسبة مبا يف   ياجات اليت تقدمها هذه اإلدارة إن استدعى األمر. ذلك التنسيق اخلاص 

. جيب  IIIالقسم   جيب على جمموعات التنسيق اإلقليمية أن تتبع إجراءات التنسيق املنصوص عليها يف  12البند 13.12
اعية، مع ود للتوصل إىل االتفاق بشأن أكرب عدد ممكن من االحتياجات املقدمة، خالل عملية تنسيق االحتياجات اإلذبذل اجله

 مني مستوى النوعية املقبولة لإلدارات واإلذاعيني. 

كن من تطبيق اإلجراء، جيب أن تبدي اإلدارات واإلذاعيون أقصى ما مي  بغية ضمان حتقيق أكرب جناح يف 13البند 14.12
 حسن النية والتعاون املتبادل، مع مراعاة مجيع العوامل التقنية والتشغيلية ذات الصلة.

 اإلجـراء   -    IIIالقسم  

يعمل املكتب على تسهيل تطبيق اإلجراء وتنسيقه وفقاً لألحكام األخرى من هذه املادة. 15.12

نطاقات الرتددات ذات   املواقيت اإلذاعية املومسية املخطط هلا يفالسنة   تقدم اإلدارات إىل املكتب مرتني يف 16.12
  التاليتني:الصلة. وتغطي جداول املواقيت الفرتتني املومسيتني

 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 0100الساعة  يبدأ تنفيذ هذه املواقيت يف 19.12

حلسبان ت 20.12 خذ  غريات ظروف االنتشار خالل فرتة امليقات،  إذا اعتربت إدارة ما أنه من الضروري أن 
 املوعدين التاليني وذلك ألسباب تتعلق بفعالية استعمال الطيف: يوصى بتنفيذ االحتياجات ذات الصلة يف

 ول من شهر مايو؛ األحد األ 21.12

 األحد األول من شهر سبتمرب. 22.12

 ين اليومني.من هذ UTC 0100الساعة  يبدأ تنفيذ هذه التعديالت يف 23.12
  

___________________
قاليم االحتاد.  ذه املادة اله إن كلمة "إقليمية" املستعملة يف 1.10.12 2 عالقة هلا 
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حلسبان احتياجات هلا فرتات   24.12 اية ضمن فرتة امليقات، وذلك كي تؤخذ  ميكن استعمال تواريخ بداية و
 ذلك.  تواريخ ختتلف عن تواريخ فرتيت امليقات، وغري اخلاصة وتغيري الساعة يف الوقائع ميقات خمتلفة كما هو احلال يف

 تزيد على سنة واحدة. اقيتها ختصيصات قبل استخدامها بفرتة المو  جيوز لإلدارات أن تدرج يف  25.12

ا اخلاصة مبيقات مومسي جديد، فإن املكتب يستعمل خت وعندما ال 26.12 صيصات  تذكر بعض اإلدارات احتياجا
ات. ويتبع املكتب  امليقات تشري إىل هذه االحتياج امليقات السابق هلذه اإلدارة خالل فرتة امليقات اجلديدة. وتوضع مالحظة يف

 هذا اإلجراء لفرتتني متتاليتني من فرتات امليقات.

ن ا26.12بعد التدابري اليت يتخذها املكتب وفقاً للرقم   27.12 ا  ، يبلغ اإلدارة املعنية  مليقات لن يتضمن احتياجا
 اإلذاعية إال إذا طلبت اإلدارة غري ذلك.

جيب عليها أن    (HF)نطاقات املوجات الديكامرتية   ا اإلذاعية يفعندما تقرر إدارة إيقاف تشغيل خدمته 28.12
 تبلغ املكتب بقرارها هذا.

املوسم املعين، وينبغي   يعتزم استخدامها يفاملواقيت هي الرتددات اليت   جيب أن تكون الرتددات املبينة يف  29.12
كل من املناطق والفرتات املعنية. وينبغي قدر املستطاع  يف  أن يقتصر عددها على العدد األدىن الالزم لتحقيق استقبال مرٍض للربامج

ا املست أن تكون الرتددات املستعملة اليت ترد يف  عملة من موسم إىل موسم. كل ميقات بشأن كل منطقة استقبال هي الرتددات ذا

خلاصة بكل منها.  تشجع اإلدارات على أن تنسق قدر اإلمكان مع اإلدارات األخرى قبل تقدمي املواقيت ا 30.12
ا لن تتمتع  ذه اإلدارات غري أن الرتددات اخلاصة  سم جمموعة إدارات، أن تقدم املواقيت املنسقة اخلاصة  وميكن إلدارة معينة، 

املواقيت اليت تقدمها اإلدارات األخرى. الرتددات الواردة يف ولوية على

الست  31.12 النهائية  املواعيد  بتحديد  املكتب  يتعلق يقوم  فيما  وذلك  املواقيت،  هذه  ينشر  املواقيت كما  المه 
 . 18.12و 17.12الرقمني  ملومسني املذكورين يف

 .4التذييل  تقدم املواقيت مع املعطيات ذات الصلة احملددة يف 32.12

حليل اخلاص  عندما يستلم املكتب املواقيت يتأكد من صحة املعطيات الواردة فيها إذا لزم األمر وجيري الت 33.12
يقات املؤقت)، طبقاً للقواعد " (امل(HF)لتالؤم، كما يعمل املكتب على إعداد "امليقات املؤقت لإلذاعة على املوجات الديكامرتية  

ها احلاالت اليت مل تقرتح اإلدارات املعنية بدائل هلا، والرتددات اليت اختار  اإلجرائية. ويتضمن هذا امليقات مجيع ختصيصات الرتدد يف
فة على احلاجة  احلاالت اليت دل حذفها عمداً من مواقيت خمتل املكتب من أي بدائل مقرتحة، والرتددات اليت اختارها املكتب يف 

     (WRC-03)إىل مساعدة من املكتب.

جيب نشر امليقات املؤقت قبل شهرين وشهر واحد على األقل من بداية كل من فرتيت امليقات املذكورتني   34.12
     (WRC-03).18.12و 17.12الرقمني  يف

ا كي حتل، أوتتفحص اإلدارات هذا امليقات املؤقت وتنسق مواقيت الرتددات   35.12 تقلل إىل أدىن   اخلاصة 
لتالؤم أو اليت يتم حتديدها من نتائج مراقبة اإلرساالت   حد ممكن، حاالت عدم التالؤم اليت يتم حتديدها من خالل التحليل اخلاص 

ستعمال الطريقتني معاً.  ملتعلقة بتخصيصات مماثلة أو ا  اليت يتم حتديدها 
  

- 227 -



RR12-4 الفصـلIII- اخلطط  تنسيق ختصيصات الرتدد والتبليغ عنها وتسجيلها، والتعديالت املدخلة يف

من   متعددة األطراف تنعقد بني اإلدارات واإلذاعيني أو خالل اجتماعات ثنائية أو  جيب إجراء التنسيق من 36.12
 خالل وسائل أخرى تقبلها األطراف املعنية. 

سرع ما ميكن  جيب على اإلدارات، سواء جمموعة من اإل 37.12 دارات أم كل إدارة على حدة، أن تعلم املكتب، 
ا إثر عملية التنسيق. يعد املكتب نسخة   عن أسبوعني، بكل التعديالت املدخلة يفيقل   وإمنا قبل بداية فرتة امليقات مبا ال  احتياجا

ي حتليًال جديداً بشأن التالؤم. ينشر املكتب  (امليقات) وجير   (HF)جديدة من امليقات املركب لإلذاعة على املوجات الديكامرتية  
لتالؤم يف  إلذاعي املعين.بداية املوسم ا امليقات ونتائج التحليل اخلاص 

يف 38.12 تدخلها  اليت  لتعديالت  ميكن  ما  سرع  املكتب  تبلغ  أن  اإلدارات  على  ا   جيب  اخلاصة  املواقيت 
على أساس شهري. وجيري املكتب حتليًال جديداً بشأن التالؤم وينشر امليقات بعد   يقوم املكتب بتحيني امليقات وجيعله متيسراً  مث

     (WRC-03)يل على فرتات منتظمة خالل املوسم.حتيينه ومعه نتائج التحل
 بغية تسهيل عملية التنسيق، يرسل املكتب املواقيت إىل جمموعات التنسيق اإلقليمية. 39.12
إلدارات واإلذاعيني من خالل أي وسائل مناسبة   التنسيق اإلقليمية يف  ينبغي أن تنظر جمموعات 40.12 االتصال 

مثل األطراف  مجيع  اإللكرتونية    تقبلها  الوسائل  من  ذلك  وغري  اإللكرتوين  العرض  ولوحات  اإلخبارية  واألفرقة  اإللكرتوين  الربيد 
 املعطيات.  لنقل

عملية التنسيق.  عيني جلنة توجيهية لتأمني سالسة التقدم يف ت  ينبغي أن تنظر كل جمموعة تنسيق إقليمية يف  41.12
الل عملية التنسيق وبعدها، معطيات امليقات فيما بينها بغية رفع  تتبادل جمموعات التنسيق اإلقليمية، خ 42.12

 كفاءة عملية التنسيق.
اية كل موسم بشهر واحد، امليقات النهائي لإلذاعة على 43.12   (HF) املوجات الديكامرتية  ينشر املكتب، بعد 

ي تعديالت أجريت منذ امليقات املركب السابق، جيري املكتب كذلك التحليل اخلاص   (امليقات النهائي). وإذا مت تبليغ املكتب 
 لتالؤم وينشره مع امليقات النهائي.

ممثلي   44.12 بني  جتمع  مشرتكة  اجتماعات  عقد  إىل  يدعو  أن  اللزوم  عند  للمكتب  التنسيق ينبغي  جمموعات 
إعالم   اإلقليمية وجيب  الصلة.  ذات  األمور  وحبث  التالؤم  عدم  حاالت  ختفيض  من  مزيد  إىل  ترمي  اسرتاتيجيات  وضع  دف 

موعات اإلقليمية واإلدارات بنتائج هذه االجتماعات.  ا
بداء أكرب قدر  ، على إ15حالة حدوث تداخالت ضارة تتطلب تطبيق أحكام املادة   حتث اإلدارات، يف 45.12

حلالة املعنية. من حسن الني ة واالستعداد للتعاون املتبادل، مع مراعاة مجيع العوامل التقنية والتشغيلية املتعلقة 
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 13املـادة 

 تعليمات للمكتب

 وضع قواعد إجرائية واقرتاحات    -    0القسم  
      (WRC-03)الراديوتطبيق لوائح   حلل التنافر املواجه يف

ال تقوم اللجنة بوضع قاعدة إجرائية جديدة إال عندما تكون هناك حاجة واضحة إىل تلك القاعدة ومربر    1.0.13
لوائح الراديو إىل املؤمتر العاملي التايل لالتصاالت  وجيه. وتقوم اللجنة، فيما يتعلق جبميع هذه القواعد، بتقدمي التعديالت الضرورية يف 

ت أوديوية، لتخفيف حدة ه الرا ا يف ذه الصعو تقرير مدير املكتب إىل املؤمتر العاملي التايل لالتصاالت  أوجه التنافر، وإدراج اقرتاحا
     (WRC-03)الراديوية.

ت  ، فإن اللجنة تقدم أيضاً إىل املؤمتر العاملي التايل لالتصاال1.0.13وإذا مل حتدد هذه احلاجة مبوجب الرقم    2.0.13
ت أو  ت الضرورية يفالراديوية التعديال      (WRC-03)أوجه التنافر. لوائح الراديو لتخفيف حدة هذه الصعو

 املساعدة اليت يقدمها املكتب لإلدارات    -    Iالقسم  

ت يف 1.13 يبذل    30Bو  30Aو  30والتذييالت    11و   9تطبيق إجراءات املادتني   عندما تواجه أي إدارة صعو
 ة لإلدارة عندما تطلب منه ذلك.وسعه لتقدمي املساعداملكتب ما ب

ت يف  2.13 جتة عن تداخالت ضارة وتطلب مساعدة املكتب، يساعدها   عندما تواجه إدارة صعو حل مسألة 
املسألة، ويعد تقريراً حل   حتديد مصدر التداخالت، ويسعى إىل احلصول على تعاون اإلدارة املسؤولة يف  املكتب إذا اقتضى األمر يف

 جنة يضمنه مشاريع توصيات موجهة إىل اإلدارات املعنية.تنظر فيه الل

ستعمال الوسائل املتوفرة لديه واملناسبة للظروف بغية إجراء دراسة    3.13 يقوم املكتب بناًء على طلب أي إدارة 
ا،   عن احلاالت املبلغ عنها بشأن خمالفة هذه اللوائح أو  مشاريع توصيات موجهة    ويعد تقريراً تنظر فيه اللجنة يضمنه عدم مراعا

 إىل اإلدارات املعنية. 

لسجل األساسي واخلطط العاملية    -    IIالقسم    احتفاظ املكتب 

لسجل األساسي طبقاً للقواعد اإلجرائية وجيب عليه خاصة:   4.13  إن املكتب وحده هو املسؤول عن االحتفاظ 

قت إىل آخر وبعد التشاور مع اإلدارات، وذلك السجل األساسي من و  لزم من تعديل يفأن يدخل ما ي أ )   5.13
هذا السجل؛ من حيث النسق والشكل وطريقة تقدمي املعطيات يف
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ا أن ختصيصاً مسجالً مل  ب) 6.13  اخلدمة  موضوعاً يف مل يعد   أو   يوضع يف اخلدمة عندما تبني معلومات متوفرة موثوق 
للخصائص  اخلدمةيف  يزال   ال أو مع   ، يتشاور املكتب4 التذييل زمة املبلغ عنها واحملددة يفالال  1ولكن ليس طبقاً 

املبلِّ  قد  اإلدارة  التخصيص  إذا كان  عما  ويستوضح  أو يف   وضعغة  عنها  املبلغ  للخصائص  طبقاً  يزال  ال  اخلدمة 
للخصائص املبلغ عنها. وجيب أن يتضمن طلب التوضيح هذا سبب االستفسار. ويف  اخلدمة يف حالة الرد   طبقاً 
مبوافقة اإلدارة املبلِّ وره يعدهلا بشكل مالئم   التسجيل أو أن يلغي املكتب اخلصائص األساسية الواردة يف  غة إماناً 
ذه اخلصائص األساسية كما أو أشهر، يرسل املكتب  غضون ثالثة  غة يفرة املبلِّ حالة عدم رد اإلدا هي. ويف حيتفظ 

إليها. ويف نياً.   واحد من غضون شهر غة يفحالة عدم رد اإلدارة املبلِّ  تذكرياً  التذكري األول يرسل املكتب تذكرياً 
لغاء  الثاين، خيضع اإلجراء الذي يتخذه املكتب إل واحد من التذكري غضون شهر  حالة عدم رد اإلدارة املبلغة يف ويف

جلنة لقرار  الراديو  التسجيل  ويف لوائح  املبلِّ  .  اإلدارة  رد  عدم  أوحالة  موافقتها،  غة  يف  عدم  املكتب  مراعاة   يستمر 
لغاء التسجيل أو لفحص إىل أن تتخذ اللجنة قراراً  حالة وجود رد، خيطر املكتب   تعديله. ويف التسجيل عند قيامه 

الستنتاج الذي ياإلدارة املبلِّ  يسمح   وضع ال توصل إليه يف غضون ثالثة أشهر من رد اإلدارة. وإذا كان املكتب يفغة 
المتثال مل حالة وقوع   غة مبيناً أسباب ذلك. ويف هلة الثالثة أشهر املشار إليها أعاله، خيطر املكتب اإلدارة املبلِّ له 

مع مراعاة املواد الداعمة اإلضافية املقدمة من غة واملكتب، تبحث اللجنة هذه املسألة بعناية خالف بني اإلدارة املبلِّ 
حيول تطبيق هذا احلكم دون تطبيق أحكام  يت تضعها اللجنة. والاملكتب ضمن احلدود الزمنية ال اإلدارات عن طريق

      (WRC-19)لوائح الراديو األخرى.

وينشر هذه    ستعماهلا استعماالً ا السجل األساسي مجيع الرتددات اليت تنص هذه اللوائح على   أن يدون يف  ج)  7.13
BR) ن مكتب االتصاالت الراديوية النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة ع   مقدمة  الرتددات يف  IFIC) ؛(WRC-19)

السجل األساسي ما يلزم تسجيله إثر تفحصه لبطاقات التبليغ عن ختصيصات الرتدد طبقاً  أن يدخل يف د ) 8.13
 ؛ 11 للمادة

مبقدمة   ه )  9.13 الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية  حيتفظ  الدولية للرتددات  بتحديثها  وم  ويق النشرة اإلعالمية 
 .ً       (WRC-19)دور

يف   10.13 املتضمنة  لتسجيالت  اخلاصة  الشاملة  القوائم  بتجميع  احلاجة  حسب   ً دور املكتب  يقوم  السجل   كما 
أو  أخرى كي   يف   األساسي  ئق  يف و العام  األمني  االتصاالت    إطار  ينشرها  مكتب  عن  الصادرة  للرتددات  الدولية  اإلعالمية  النشرة 

      (WRC-19). ية الراديو 

ختصيص ترددات واليت تتضمنها   حيتفظ املكتب بنسخ مرجعية من مجيع اخلطط العاملية لتوزيع ترددات أو  11.13
ا مؤمترات عاملية عقدها االحتاد مبا يفاليت   التذييالت هلذه اللوائح أو ذلك عند اللزوم نسب املوجة احلاملة إىل التداخل  اعتمد

هذه النسخ املرجعية التعديالت الناجتة عن التطبيق الناجح  تعيني للرتددات. ويدخل املكتب يف  لكل ختصيص أو واهلوامش املصاحبة  
كل مناسب لألمني العام كي ينشرها عندما تستدعي الظروف. ش إلجراء التعديل ذي الصلة، مث يقدم هذه النسخ يف

 
___________________

الرقم  ان 1.6.13 1 أيضاً  ختصيصات  ،  51.11ظر  إىل  الساتلية  لنسبة  لألنظمة  األرض  الرتدد  إىل  لنسبة  املستقرة  السجل  غري  يف  املسجلة 
     (WRC-19)األساسي.
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 RR13-3اخلطط  يفتنسيق ختصيصات الرتدد والتبليغ عنها وتسجيلها، والتعديالت املدخلة  -IIIالفصـل

لقواعد اإلجرائية    -    IIIالقسم    احتفاظ املكتب 

تضطلع اللجنة مبسؤولية املوافقة على جمموعة من القواعد اإلجرائية اليت حتكم أنشطتها وأنشطة مكتب    12.13
معاجلة بطاقات التبليغ عن ختصيصات  الراديو، توخياً لإلنصاف والدقة والتناسق يف االتصاالت الراديوية فيما يتعلق بتطبيق لوائح  

 تطبيق هذه اللوائح.  الرتدد، وللمساعدة يف

12A.13  :عند إعداد القواعد اإلجرائية ووضعها، تقوم اللجنة واملكتب واإلدارات بتطبيق اخلطوات التالية 

لقواعد املقرتحة للمستقبل   17.13لرقم  ينشر املكتب على موقع االحتاد مبوجب ا أ )    على شبكة الويب، قائمة 
لت لنظر فيها وقيام اإلدارات   عليق على قائمة القواعد املقرتحة للمستقبل؛واإلطار الزمين لقيام اللجنة 

ا  تطبيق أحكام لوائح الراديو سيتم حتديدها واقرتاحها من أجل إدراجه أي ممارسة يستعملها املكتب يف  ب) 
 هذا القسم؛  لوائح الراديو وفقاً لإلجراءات الواردة يف يف

قع االحتاد على شبكة الويب وبواسطة مجيع مشاريع القواعد اليت يعدها املكتب تتاح لإلدارات على مو  ج) 
 رسالة معممة قبل عشرة أسابيع على األقل من بدء اجتماع اللجنة؛

قواعد إىل املكتب قبل أربعة أسابيع على األقل من بدء  تقدم أي تعليقات من اإلدارات على هذه ال  د ) 
 اجتماع اللجنة؛ 

قرتاح النص الفعلي للقواعد اليت تقرتحها؛ ينبغي لإلدارات عند تقدمي االقرتاحات أن تقوم، إن   ه )    أمكن 

ة لن تقوم موقع االحتاد على شبكة الويب. بيد أن اللجن توضع مجيع التعليقات املقرتحة من اإلدارات يف و )  
حلدود الزمنية اآلنفة الذكر؛ تلك التعليقات اليت ال لنظر يف  تفي 

روح الدستور واالتفاقية ولوائح الراديو ومبادئها، وأن  يتعني أن تكون شىت القواعد اإلجرائية مت ز )   فقة مع 
     (WRC-03)د.تطبيق أحكام لوائح الراديو املقابلة اليت تشري إليها تلك القواع تتجنب أي تراخ يف

تتضمن القواعد اإلجرائية، فيما تتضمن، طرائق احلساب واملعطيات األخرى الالزمة لتطبيق هذه اللوائح.   13.13
ي تستند إىل مقررات املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية وإىل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية. وعندما تستدعي الضرورة وه

عداد هذه املعطيات طبقاً ألحكام الرقم ديدة ال احلصول على معطيات ج ا مقررات وال توصيات، يقوم املكتب   14.13 يوجد بشأ
 التوصيات املناسبة متيسرة.  ملقررات أومث يراجعها عندما تصبح ا

نشر  تُ  القواعد اإلجرائية. مث يعرض املكتب على اللجنة املشاريع النهائية لكل ما هو مقرتح من تعديل يف  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  العام يف
ذا  ذا األمر. ويستمر كل من اللجنة واملكتب يفاملعنية  لقواعد اإلجرائية اليت تشكل موضوع اخلالف إىل أن يؤخذ قرار  العمل 

سرع   إمنا إثر التوصل إىل حل للمسألة يتمثل يفالشأن. و  أحد املقررات الصادرة عن مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية، تقوم اللجنة 
اإلجرائية ومراجعتها، حسب ما يستدعي األمر. كما يقوم املكتب بتفحص مجيع النتائج ذات الصلة.ما ميكن بتفحص القواعد 
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RR13-4 الفصـلIII- اخلطط  تنسيق ختصيصات الرتدد والتبليغ عنها وتسجيلها، والتعديالت املدخلة يف

لقواعد  اللجنة أو ت أوعندما ترى إحدى اإلدارا  15.13 املكتب أن هناك حاجة إىل إجراء دراسة خاصة تتعلق 
ختصيص ترددات، يتم تناول هذه احلالة وفقاً ألحكام  تفاق إقليمي تصاحبه خطة تعيني أو حكام لوائح الراديو أو اإلجرائية أو

إثر أي تدابري  القواعد اإلجرائية إثر مراجعة نتيجة أو حاجة إىل إعادة النظر يف. ويطبق الشيء ذاته إذا كانت هناك  14.13الرقم  
ا اللجنة.  أخرى اختذ

شكل يسهل تعديلها ويزيد إىل أقصى حد ممكن من نفعها   حتفظ القواعد اإلجرائية بعد حتيينها وتُنشر يف   16.13
 لنسبة إىل اإلدارات واملستعملني اآلخرين.

 ئق اللجنة و   -    IVالقسم  

ا   17.13 أويعد  تعديالت  مشاريع  اللزوم  عند  يف  ملكتب  هذه  إضافات  تكون  أن  وجيب  اإلجرائية،  القواعد 
املشاريع متوفرة للحصول على تعليقات عليها قبل عرضها على اللجنة. وجيب إرسال مشروع جدول أعمال كل اجتماع للجنة 

لفاكس أو  سبوع، كما لربيد قبل انعقا  إىل مجيع اإلدارات  شكل إلكرتوين.  يكون مشروع جدول األعمال متوفراً يف  د االجتماع 
ئق املشار إليها يف ويف  ذلك الوقت، جيب إرساهلا  مشروع جدول األعمال واليت تكون متيسرة يف  الوقت نفسه، فإن مجيع الو

ئق متوفرة للحصول ذاته أن تكون هذه الو   الوقت لربيد إىل اإلدارات اليت تطلب احلصول عليها، كما جيب يف لفاكس أو
 شكل إلكرتوين. عليها يف

هذا االجتماع،  وخالل أسبوع واحد بعد انعقاد اجتماع اللجنة، جيب نشر موجز جلميع القرارات املتخذة يف  18.13
ا عمم احملضر املعتمد هلذ ذلك مسوغات كل قرار، على موقع االحتاد على شبكة الويب. وبعد كل اجتماع للجنة، جيب أن ي مبا يف

شكل رسالة معممة قبل بداية االجتماع التايل بشهر واحد على األقل. وجيب توفري هذا احملضر  االجتماع، على مجيع اإلدارات يف
     (WRC-03)املعتمد على موقع االحتاد على شبكة الويب.

ت تصرف  ذلك احملضر، حت اجتماعات اللجنة، مبا يف  يفتوضع نسخة من كل وثيقة جيري النظر فيها    19.13
ا يف  سرع ما ميكن. مقر املكتب، وجيب توفريها يف اإلدارات للتشاور العام بشأ     (WRC-2000)شكل إلكرتوين 
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 RR14-1اخلطط  سجيلها، والتعديالت املدخلة يفتنسيق ختصيصات الرتدد والتبليغ عنها وت -IIIالفصـل

 14املـادة 

عادة النظر يف  أحد قراراته  املكتب أوإحدى نتائج  اإلجراءات املتعلقة 

النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل  يف  ائج أوإحدى النت جيوز ألي إدارة أن تطلب إعادة النظر يف  1.14
أي قرار آخر صادر عن   أن تطلب إعادة النظر يف اتفاق إقليمي، أو مبوجب خطة أو دراسة خاصة أجريت مبوجب هذه اللوائح أو

 إحدى النتائج مببادرة من املكتب نفسه إذا رأى أن هناك مربراً لذلك. النظر يفاملكتب. كما ميكن إعادة 

ذا اخلصوص، وتشري إىل األحكام    2.14 إن اإلدارة املعنية اليت تريد إجراء إعادة النظر ترسل إىل املكتب طلباً 
 ختاذها.ذات الصلة من لوائح الراديو وإىل أي مراجع أخرى، كما تذكر التدابري اليت تطلب ا

ستالم الطلب وينظر فوراً يف  يسرع املكتب يف  3.14 . ويبذل بعد ذلك كل جهد مع اإلدارة األمر إرسال إشعار 
 املعنية بغية حل املسألة دون اإلضرار مبصاحل اإلدارات األخرى. 

جحاً مع اإلدارة اليت طلبت إجراء إعادة ا  4.14 لنظر، وذلك دون إذا أدت إعادة النظر إىل حل املسألة حًال 
ادة النظر واحلجج املقدمة وتسوية املسألة وأي أمور أخرى قد تتأثر  اإلضرار مبصاحل إدارات أخرى، ينشر املكتب تقريراً موجزاً عن إع

ملوضوع. وإذا أسفرت إعادة النظر عن تعديل لنتيجة سابقة صادرة عن  ا إدارات أخرى، وذلك بغية إعالم مجيع أعضاء االحتاد 
ذلك إلغاء التسجيل  ا النتيجة السابقة، مبا يفكتب، على املكتب أن يعيد تطبيق اخلطوات املناسبة من اإلجراء واليت تستند إليهامل

 أي تغيري آخر خيص بطاقات التبليغ اليت استلمها املكتب الحقاً.  املقابل من السجل األساسي عند اللزوم أو

جحاً، أوحل ا وإذا مل تسهم إعادة النظر يف  5.14 إذا أدت إىل اإلضرار مبصاحل إدارات أخرى،   ملسألة حًال 
عداد تقرير يرسله أوالً إىل اإلدارة اليت طلبت إعادة النظر وإىل أي إدارات معنية أخرى مما يسمح هلذه اإلدارات أن يقوم املكتب  

للجنة إن أرادت ذلك. يرسل املكتب بعد ذلك التقرير إىل اللجنة ومعه  مجيع املستندات املؤيدة.  تتصل 

فيما خيص املكتب  كل قرار تتخذه اللجنة بشأن إعادة النظر ويتم و   6.14 ائياً  ألحكام االتفاقية، يعترب  فقاً 
للرقم   . وإذا أدت إعادة النظر إىل تعديل إحدى النتائج اليت 4.14واللجنة. وينشر هذا القرار مع مجيع املستندات املؤيدة طبقاً 

ذلك،  جبها النتيجة السابقة، مبا يف مراحل اإلجراء املقابلة اليت سبق أن صيغت مبو   صاغها املكتب، يقوم املكتب من جديد بتطبيق
رمبا إلغاء النتائج الصادرة بشأن بعض بطاقات التبليغ اليت استلمها  السجل األساسي عند اللزوم أو إلغاء التسجيالت املقابلة يف

ن تعرض األمر على  تتفق مع قرار اللجنة، ميكنها أ إعادة النظر الكل األحوال، إذا كانت اإلدارة اليت طلبت   املكتب الحقاً. ويف
     (WRC-2000)مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية.

اختاذ التدابري الالزمة بناًء على القرار الذي اختذته اللجنة. يشرع املكتب بعدئذ يف  7.14

ة لالتصاالت الراديوية، يسرع املكتب إىل اختاذ التدابري املرتتبوبعد حل املسألة بقرار يتخذه مؤمتر عاملي    8.14
مجيع النتائج ذات الصلة إذا كان األمر يستدعي ذلك. على ذلك، مبا فيها أن يطلب إىل اللجنة أن تعيد النظر يف
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IVالفصـل 

التداخـالت 





 RR15-1التداخـالت -IVالفصـل

15املـادة 

 التداخـالت 

 التداخالت اليت تسببها احملطات الراديوية    -    Iالقسم  

ال 1البند  1.15 غري  إرساالت  بث  احملطات  مجيع  على  أو حيظر  أو  زمة  زائدة  إشارات  زائفة   إرسال  إشارات  إرسال 
 ). 19ستثناء ما تنص عليه املادة إرسال إشارات هويتها غري معروفة ( مضللة أو  أو

 جيب على حمطات اإلرسال أن حتد القدرة اليت ُتشعها إىل أدىن ما يلزم منها لتأمني خدمة مرضية. 2البند  2.15

 ) جيب: 1.22والرقم   3التداخالت (انظر أيضاً املادة يف سبيل اجتناب  3البند  3.15

 حمطات اإلرسال، وكذلك مواقع حمطات االستقبال إن مسحت طبيعة اخلدمة بذلك؛ أن ختتار بعناية فائقة مواقع   أ )   4.15

الستف أن خيفض اإلشعاع يف ب) 5.15 ادة  اجتاهات غري ضرورية واالستقبال من اجتاهات غري ضرورية إىل أدىن حد، 
 إىل أقصى حد من مزا اهلوائيات االجتاهية، كلما مسحت طبيعة اخلدمة بذلك؛

حكام املادة  ج) 6.15  ؛ 3أن يفي اختيار املرسالت واملستقبالت واستخدامها 

 . 1.22الرقم  أن تستوىف الشروط احملددة يف د ) 7.15

دات االستغاثة والسالمة، وعلى الرتددات ذات ينبغي إيالء عناية خاصة الجتناب التداخالت على ترد 4البند  8.15
الستغاثة والسالمة املشار إليها   ، وكذلك على الرتددات ذات العالقة بسالمة الرحالت اجلوية وانتظامها املشار 31املادة   يف العالقة 

 (WRC-07).27 التذييل إليها يف

ة ما إىل أقل تداخل، وأن حيقق استخدام الطيف ينبغي أن يؤدي صنف اإلرسال الذي تستخدمه حمط 5البند  9.15
فّعاًال. وهذا يقتضي عامة بذل ك ل اجلهود املمكنة جلعل عرض النطاق املستعمل أضيق ما ميكن عند اختيار صنف استخداماً 

مينها. خلدمة املطلوب   اإلرسال، على أن تراعى االعتبارات التقنية والتشغيلية اليت تتعلق 

خلدمات العام  نبغي أال يتسبب البث خارج النطاق الذي تبثه حمطات اإلرسال يف ي  6البند   10.15 النطاقات   لة يف تداخل ضار 
اورة طبقاً ألحكام هذه اللوائح، واليت تستخدم مستقبالت مطابقة لألرقام    ITU-Rوللتوصيات    13.3و  12.3و  11.3و   3.3ا

 الصلة. ذات 

حكام املادة  تداخال إذا تسببت حمطة يف 7البند  11.15 بد   ، فال 3ت ضارة نتيجة بثها اهلامشي على الرغم من وفائها 
من اختاذ تدابري خاصة إلزالة هذه التداخالت. 
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ئية    -    IIالقسم    التداخالت اليت تسببها أجهزة ومنشآت كهر
 ية والطبية من أي نوع ما عدا األجهزة املعدة لالستخدامات الصناعية والعلم 

ئية  8البند  12.15 ينبغي أن تتخذ اإلدارات مجيع التدابري العملية الالزمة للتحقق من أن تشغيل األجهزة واملنشآت الكهر
أو  الطاقة  توزيع  شبكات  فيها  مبا  نوع،  أي  والطبية،   من  والعلمية  الصناعية  لالستخدامات  املعدة  األجهزة  عدا  ما  االتصاالت 

ديوية، وخاصة خبدمات املالحة الراديوية وغريها من خدمات السالمة املشغلة  ت ضارة خبدمة اتصاالت راتداخال يتسبب يف  ال
 .1وفقاً ألحكام هذه اللوائح

 التداخالت اليت تسببها األجهزة املعدة    -    IIIالقسم  
 لالستخدامات الصناعية والعلمية والطبية 

تحقق من أن اإلشعاعات الصادرة عن األجهزة  دابري العملية الالزمة للينبغي أن تتخذ اإلدارات مجيع الت 9البند  13.15
املعدة لالستخدامات الصناعية والعلمية والطبية منخفضة إىل احلد األدىن، وأن سوية اإلشعاعات خارج النطاقات اليت تستخدمها 

مات السالمة  ة الراديوية وغريها من خدتداخل ضار خبدمة اتصاالت راديوية، وخاصة خبدمات املالح تتسبب يف هذه األجهزة ال
 . 1املشغلة وفقاً ألحكام هذه اللوائح

 االختبارات    -    IVالقسم  

يف 1) 10البند  14.15 والتجارب  الختبارات  الرتخيص  قبل  تعليمات  إدارة  مجيع  تصدر كل  تتخذ  حىت  حمطة  أي 
إلغائها كلما كان ذلك  عات أوعيد املناسبة وخفض اإلشعااالحتياطات املمكنة لتجنب التداخل الضار مثل اختيار الرتدد واملوا
تج عن االختبارات والتجارب يف  أقصر مهل ممكنة.  ممكناً. وجيب إزالة أي تداخل ضار 

املادة   2)  15.15 أو  19انظر  االختبارات  أثناء  اجلارية  اإلرساالت  هوية  بتعرف  يتعلق  الضبط  فيما  عمليات 
 التجارب.  أو

لسالمة، إرسال تعرف اهلوية العادي خدمة املالحة الر  تحسن يفال يس 3)  16.15 اديوية للطريان وألسباب تتعلق 
ضبطها. وينبغي، مع ذلك، ختفيض اإلرساالت غري احملددة اهلوية   عند عمليات البث من أجل التحقق من املعدات املستخدمة أو

 إىل أقل ما ميكن.

خمتصر، إخل...، يكون ذا معىن  مع إشارة أواختياراً مينع كل التباس ختتار إشارات االختبار والضبط  4)  17.15
 الشفرة الدولية لإلشارات. يف هذه اللوائح أو خاص مت تعريفه يف

حمطات اخلدمة املتنقلة. بشأن االختبارات يف 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 املخالفات    -     Vالقسم  

م عن وقوع خمالفات الدستور واالتفاقية ولوائح امل احملطات أو هيئات املراقبة أوتقوم   11البند  19.15 بالغ إدارا فتشون 
ا، ويستعملون هلذا الغرض استمارات مطابقة للنموذج الوارد يف  . 9 التذييل الراديو اليت يالحظو

ارير  يت تالحظ هذه املخالفات بتقدمي تقعندما ترتكب إحدى احملطات خمالفات كربى، تقوم اإلدارات ال 12البند  20.15
 عن وقوعها إلدارة البلد الذي تتبع هذه احملطة لسلطته القضائية. 

من الدستور   45 للوائح الراديو (خاصة املادة لالتفاقية أو عندما يرد إىل علم إدارة وقوع خمالفة للدستور أو 13البند  21.15
ق هذه اإلدارة من الوقائع وتتخذ التدابري  طة ختضع لواليتها القانونية، تتحق من لوائح الراديو) ارتكبتها حم   1.15والرقم  

     (WRC-12)الالزمة. 

لتداخالت الضارة    -    IVالقسم    اإلجراءات اخلاصة 

جمال تطبيق   أقصى حد من حسن النية والتعاون املتبادل يف  ‡إنه ألمر أساسي أن تبدي الدول األعضاء 14البند  22.15
 سم بغية تسوية مشاكل التداخل الضار. من الدستور وأحكام هذا الق 45أحكام املادة 

ا املراعاة الواجبة، مبا فيها العوامل التقنية والتشغيلية  15البند  23.15 عند تسوية هذه املشاكل، تراعى مجيع العوامل املتصلة 
إل مثل فيما يتعلق  رساالت متعددة  : ضبط الرتددات وخصائص هوائيات اإلرسال واالستقبال، والتقاسم الزمين وتغيري القنوات 

 القنوات. 

هذه املادة مكتب التجميع املركزي الذي تعينه اإلدارة وفقاً   ميكن أن يشمل مصطلح "إدارة" املستخدم يف  16البند  24.15
 . 3.16 للرقم

ستخدام  17البند  25.15 جيب على اإلدارات أن تتعاون على الكشف عن أي تداخل ضار وعلى إزالته، وعند اللزوم 
 هذا القسم. ، واتباع اإلجراءات املفصلة يف16املادة  املوصوفة يف الوسائل

من خالل   ميكن معاجلة مشاكل التداخل الضار مباشرة عن طريق حمطات املراقبة املعينة هلذا الغرض أو 18البند  26.15
 تفاق بني اإلدارات املعنية. التنسيق املباشر بني اهليئات املشرفة على التشغيل، كلما كان ذلك ممكناً عملياً وشريطة اال

لشكل املشار إليه يف  19البند   27.15 لتداخل الضار   ، كلما كان ذلك ممكناً. 10التذييل   تعطى املعلومات التفصيلية املتعلقة 

ن إرساالت ترددات االستغاثة والسالمة والرتددات املستعملة لسالمة الرحالت اجلوية وانتظا 20البند  28.15 مها  اعرتافاً 
بد من إزالة أي تداخل ضار يؤثر على هذه اإلرساالت،   ية دولية مطلقة، ومن مث، ال) تتطلب محا27والتذييل    31(انظر املادة  

عطاء األولوية ملعاجلة أي تداخل ضار من هذا النوع عندما تبلغ به. (WRC-07)تتعهد اإلدارات 

الضار 21البند  29.15 التداخل  حاالت  تتطلب  بعضها    عندما  اإلدارات  تتصل  عاجلة،  إجراءات  سرع  اختاذ  ببعض 
الوسائل املتاحة، كما جيوز حملطات النظام الدويل ملراقبة اإلرساالت املعينة خصيصاً هلذا الغرض أن جتري اتصاالت مباشرة لتبادل 

 املعلومات فيما بينها شريطة احلصول على تصريح بذلك من اإلدارات املعنية. 
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ضار يكون عليها أن تعطي مجيع املعلومات املمكنة إىل حمطة  عندما ُتشعر حمطة استقبال بوجود تداخل   22د البن 30.15
ا على حتديد مصدر التداخل وخصائصه.   اإلرسال اليت تتعرض خدمتها للتداخل، وذلك ملساعد

أن تبلغ به اإلدارة اليت تتبع هلا حمطة  على كل إدارة تتبع هلا حمطة االستقبال اليت تكتشف تداخًال ضاراً   23البند  31.15
سال اليت تتعرض خدمتها للتداخل، وأن تعطيها مجيع املعلومات املتاحة، وذلك عندما تربر حالة التداخل الضار اختاذ مثل  اإلر 
 اإلجراء.  هذا

الضار وخصائصه    إذا تبني أن هناك حاجة إىل مزيد من أعمال الرصد والقياسات لتحديد مصدر التداخل 24البند  32.15
إلدارة اليت تتبع هلا حمطة اإلرسال اليت يعاين إرساهلا من هذا التداخل أن تطلب من إدارات أخرى التعاون واجلهة املسؤولة عنه، جيوز ل

 اهليئات.  من غريها من هذا الصدد، وال سيما من اإلدارة اليت تتبع هلا حمطة االستقبال اليت الحظت التداخل، أو معها يف

فضائ 25البند  33.15 حمطات  إرساالت  تتسبب  يف عندما  هذه   ية  هلا  تتبع  اليت  اإلدارات  على  يكون  ضارة،  تداخالت 
لتداخل، معطيات املوقع اليومية الالزمة   اليت  احملطات املسببة للتداخل أن توفر، بناًء على طلب اإلدارة اليت تتبع هلا احملطة املتأثرة 

 ة بوسائل أخرى. ت الفضائية، إذا كانت هذه املواقع غري معروف تسمح بتحديد مواقع هذه احملطا 

عندما يتحدد مصدر التداخل الضار وخصائصه، تقوم اإلدارة اليت تتبع هلا حمطة اإلرسال اليت يعاين إرساهلا   26البند  34.15
بالغ اإلدارة اليت تتبع هلا احملطة املسببة للتداخل جبميع املعلومات حىت ة  تستطيع هذه اإلدارة اختاذ التدابري الالزممن هذا التداخل 

 إلزالة التداخل.

ا تسببت يف  27البند   35.15 ستالم على اإلدارة اليت تتبع هلا حمطة يُعتقد أ سرع ما ميكن،    تداخل ضار أن تشعر، 
ه  ميثل  أن  دون  ا،  إبالغها  بعد  هلا  متوفرة  اتصال  وسيلة  سرع  ذلك  إىل  تشري  اليت  إقراراً املعلومات  اإلشعار    ذا 

 (WRC-2000)مبسؤوليتها. 

عندما تتأثر خدمة سالمة بتداخل ضار، ميكن لإلدارة اليت تتبع هلا حمطة االستقبال اليت الحظت هذا   28البند  36.15
حاالت  ذا اإلجراء يفالتداخل أن تقوم أيضاً مبداخالت مباشرة مع اإلدارة اليت تتبع هلا احملطة املسببة للتداخل. وجيوز اتباع نفس ه

ى موافقة مسبقة من اإلدارة اليت تتبع هلا حمطة اإلرسال اليت يعاين إرساهلا من التداخل. أخرى شريطة احلصول عل

ا تسبب تداخًال ضاراً خبدمة سالمة معينة يكون   29البند  37.15 ن إحدى حمطا عندما تستلم إحدى اإلدارات إشعاراً 
     (WRC-2000)أفضل مهلة زمنية. ملعاجلتها، وأن ترد يفاحلالة فوراً وأن تتخذ التدابري الالزمة  عليها أن جتري التحقيق يف

عندما تتأثر خدمة تؤمنها حمطة أرضية من تداخل ضار، ميكن لإلدارة اليت تتبع هلا حمطة االستقبال اليت   30البند  38.15
 اخل.إلدارة اليت تتبع هلا احملطة املسببة للتدالحظت هذا التداخل أن تقوم أيضاً مبداخالت مباشرة مع ا

إذا استمر التداخل الضار رغم تنفيذ اإلجراءات املنصوص عليها أعاله، جيوز لإلدارة اليت تتبع هلا حمطة   31البند  39.15
إىل اإلدارة اليت تتبع هلا حمطة اإلرسال املسببة   لتداخل أن توجه تقريراً  للتداخل بشأن عدم االنتظام  اإلرسال اليت يتأثر إرساهلا 

 . Vبقاً ألحكام القسم املخالفة، ط أو

ملخالفات   عندما توجد منظمة دولية متخصصة خلدمة معينة، ميكن للتقارير املتعلقة بعدم االنتظام أو 32البند  40.15
أو اخلدمة  هذه  حمطات  تعانيها  ضارة  بتداخالت  امل املتعلقة  إىل  توجه  أن  احملطات،  هذه  املعنية تسببها  واإلدارة  املذكورة  نظمة 

 وقت. ال نفس يف
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عند الضرورة، وخاصة إذا كانت إجراءات املداخالت املذكورة أعاله مل تُفض إىل نتيجة مرضية، تقوم  1) 33البند  41.15
رد االطالع.  بالغ املكتب بتفاصيل احلالة   اإلدارة املعنية 

لإل  2)  42.15 أيضاً  جيوز  احلالة،  هذه  ألويف  وفقاً  املكتب  تدخل  تطلب  أن  املعنية  القسم  دارة  من   Iحكام 
 ، غري أنه يتعني عليها أن تعطي املكتب كل وقائع احلالة، مبا فيها التفاصيل التقنية والتشغيلية ونسخ عن املراسالت. 13 املادة

ت يف 1) 34البند  43.15 ،  (HF)وجات الديكامرتية  نطاقات امل حتديد مصدر التداخل الضار يف إذا وجدت إدارة صعو
بالغ املكتب بذلك سريعاً.وإذا كانت ترغب   ستعجال التماس مساعدة املكتب تقوم اإلدارة املعنية 

احملطات التابعة للنظام   ما أن يستلم املكتب هذه املعلومات حىت يلتمس فوراً تعاون اإلدارات املعنية أو 2)  44.15
 ر التداخل الضار.هلذا الغرض واليت قد تساعد على حتديد مصد  الدويل للمراقبة واملعينة خصيصاً 

، وحياول 44.15 جيمع املكتب مجيع التقارير اليت يستلمها استجابة للطلبات املقدمة مبوجب الرقم 3)  45.15
 حتديد مصدر التداخل الضار بسرعة مستخدماً أية معلومات أخرى متاحة له. 

أبلغت عن حالة التداخل الضار. كما  نتاجاته وتوصياته إىل اإلدارة اليت  يرسل املكتب بعد ذلك است 4)  46.15
يف منها  طالباً  الضار،  التداخل  مصدر  عن  مسؤولة  ا  أ يعتقد  اليت  اإلدارة  إىل  منها  نسخة  التدابري  يرسل  اختاذ  الوقت  نفس 

سريعاً.  الالزمة
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 16املـادة 

 املراقبة الدولية لإلرساالت

يف  1.16 التوسع  مواصلة  على  اإلدارات  يف  تتفق  والتعاون،  اإلرساالت  مراقبة  عملياً،   وسائل  املمكنة  احلدود 
احلدود املمكنة عملياً، وخاصة   جمال التطوير التدرجيي لنظام املراقبة الدولية لإلرساالت حىت يتسىن تطبيق أحكام هذه اللوائح يف يف

سرعة إزالة التداخالت الضارة، مع مراعاة  خدام طيف الرتددات الراديوية واإلسهام يفاست من أجل حتقيق الفعالية واالقتصاد يف
 ذات الصلة. R-ITU1التوصيات 

ال يشمل نظام املراقبة الدولية لإلرساالت إال حمطات مراقبة اإلرساالت اليت تعينها اإلدارات هلذا الغرض    2.16
للقرار  طباملعلومات اليت ترسلها إىل األمني العام   يف ITU-Rقاً  . وجيوز أن تقوم  ITU-R SM.1139وأحدث صيغة للتوصية    23

أي  أي مصلحة مراقبة تنشئها عدة بلدان بصورة مشرتكة أو  خاصة أو أي مؤسسة عمومية أو بتشغيل هذه احملطات أي إدارة، أو
       (WRC-15)منظمة دولية، مبوجب ترخيص متنحه هلا اإلدارة املعنية.

نظام   كل منظمة دولية تشارك يف كل مصلحة مراقبة تنشئها عدة بلدان بصورة مشرتكة أو إدارة أو  كلإن    3.16
املراقبة الدولية تعني مكتب جتميع مركزي ينبغي أن توجه إليه مجيع الطلبات املقدمة للحصول على معلومات املراقبة، وأن ترسل عن  

 لتجميع املركزي التابعة إلدارات أخرى.ا إىل مكاتب  طريقه معلومات املراقبة إىل املكتب أو

املؤسسات   املنظمات الدولية أو ال متس أحكام هذه املادة اتفاقات املراقبة اخلاصة اليت تعقدها اإلدارات أو  4.16
 اخلاصة ألغراض معينة. العمومية أو

 من املكتب.  رات أخرى أو إدا جتري اإلدارات مراقبة اإلرساالت، كلما رأت ذلك ممكناً عملياً، بطلب من    5.16

تتوافق   استعمال نظام املراقبة الدولية لإلرساالت وتشغيله أن  ينبغي للقواعد اإلدارية واإلجرائية اليت تطبق يف  6.16
ITU-Rمع أحدث صيغة للتوصية  SM.1139.(WRC-12)     

ً  ملر نظام ا يسجل املكتب النتائج اليت تقدمها حمطات املراقبة املشاركة يف   7.16 اقبة الدولية لإلرساالت، ويعد دور
حملطات اليت أسهمت يف توفري هذه املعطيات، حىت ينشرها   خالصات عن معطيات املراقبة املفيدة اليت يستلمها، ومعها قائمة 

 األمني العام. 

نظام   اركة يفملشعندما تتقدم إدارة مبالحظات ختص املراقبة واردة من إحدى حمطات املراقبة التابعة هلا وا 8.16
ن إرساًال معروفاً دون لبس ليس مطابقاً ألحكام هذه اللوائح، يلفت املكتب انتباه  املراقبة الدولية لإلرساالت، وتصرح للمكتب 

اإلدارة املعنية إىل هذه املالحظات.

___________________
الكتيب الصادر عن قطاع االتصاالت الراديوية بشأن مراقبة طيف الرتددات الراديوية.  ذا املوضوع يفترد معلومات بشأن ه 1.1.16 1
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 RR17-1أحـكام إداريـة  -Vالفصـل

 17املـادة 

 السـرية 

ن تتخذ بنفسها التدابري الالزمة  عند تطبيق األحكام املالئمة من الد  1.17 ستور واالتفاقية، تلتزم اإلدارات 
 ومنع: حلظر

عرتاض اتصاالت راديوية ليست ُمعدة ليستخدمها اجلمهور عام أ )   2.17  ة؛ القيام، دون ترخيص، 

ذاعة مضمون أي نوع من املعلومات، يكون قد مت احلصول عليها من اعرت  ب)  3.17 اض القيام، دون ترخيص، 
أي استخدام  نشرها أو  إفشاء جمرد وجود هذه املعلومات أو  ، أو2.17الرقم   االتصاالت الراديوية املشار إليها يف 

آخر هلا.
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 RR18-1أحـكام إداريـة  -Vالفصـل

 18املـادة 

 الرخـص

جيوز ألي فرد أو 1) 1البند  1.18 رخصة حمررة   هيئة إنشاء أو ال  ووفقاً  تشغيل حمطة إرسال دون  لصيغة املناسبة 
 2.18 نيابة عن هذه احلكومة (ومع ذلك انظر األرقام حكام هذه اللوائح وصادرة عن حكومة البلد الذي تتبع له احملطة املذكورة أوأل
 ). 11.18و 8.18و

حكومات بلدان متامخة له   وجيوز مع ذلك، حلكومة أي بلد أن تعقد مع حكومة بلد متاخم له أو  2)  2.18
خاصاً خبصوص حمطة أو اتف MHzخدماته املتنقلة الربية العاملة على ترددات تفوق   أكثر من حمطات خدمته اإلذاعية أو اقاً  41  

مع أحكام هذه  والواقعة يف أراضي بلد متاخم بقصد حتسني التغطية الوطنية. وميكن هلذا االتفاق الذي جيب أن يكون متالئماً 
وجيب أن   1.18 ان املعنية، أن ينص على استثناءات من أحكام الرقممية اليت وقعت عليها البلداللوائح وأحكام االتفاقات اإلقلي

 يبلغ هذا االتفاق إىل األمني العام حىت ُحيمل إىل علم اإلدارات على سبيل االطالع. 

املسؤولية عن متتلك كامل   جمموعة من األراضي ال أرض أو وميكن للمحطات املتنقلة املسجلة يف 3)  3.18
ا الدولية أن ت صدار عترب حمطات تتبع سلطة هذه األراضي أوعالقا موعة من األراضي فيما يتعلق   الرخص. هذه ا

ملا تنص عليه األحكام ذات الصلة من الدستور   2البند   4.18 جيب على حامل الرخصة أن حيفظ سرية االتصاالت وفقاً 
حملطة، حيظر اعرتاض مراسالت    أنه يف إمياًء، إىل  ن تشري الرخصة، صراحة أو واالتفاقية. وعالوة على ذلك، جيب أ  حالة وجود مستقبل 

ستقباهلا، وعند استالمها هذه املراسالت بصورة غري متعمدة ال  جيوز استنساخها   االتصاالت الراديوية غري املراسالت اليت رخص هلا 
لثة وال استخدامها ألي  وال   جودها. غرض من األغراض وال الكشف حىت عن و   إبالغها إىل أطراف 

لكي يسهل التحقق من الرخص الصادرة للمحطات املتنقلة واحملطات األرضية املتنقلة، جيب أن تضاف   3البند  5.18
للغة الوطنية ترمجة له إىل إحدى لغات العمل يف  االحتاد، حيث يلزم. إىل النص املكتوب 

طة أرضية متنقلة أن تشري فيها بشكل واضح حمل ة اليت تصدر رخصة حملطة متنقلة أو جيب على احلكوم 1) 4البند  6.18
يف مبا  خصائص احملطة،  اخلصائص  إىل  إىل  إضافة  العمومية،  املراسالت  فئة  االقتضاء،  وعند  لندائها،  الدليلي  والرمز  امسها  ذلك 

 للمنشأة. العامة

يف 2)  7.18 بند  يف يدرج  املتن الرخصة  احملطات  اليت  حالة  احملطات  فيها  مبا  الربية،  سوى  القلة  فيها  يوجد 
أراضي بلدان غري البلد الذي أصدر الرخصة،  إمياًء إىل حظر تشغيل مثل هذه احملطات يف أكثر ويشري صراحة أو مستقبل واحد أو

إال عند وجود اتفاق خاص بني حكومات البلدان املعنية.
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إصدار الرخصة من قبل  خرياً يف  ظروف قد تسبب ئرة تسجيًال جديداً يفطا عند تسجيل سفينة أو 1) 5البند  8.18
احملطة األرضية املتنقلة أن تبدأ رحلتها منه ميكنها،   البلد الذي جيب أن تسجل فيه، فإن إدارة البلد الذي ترغب احملطة املتنقلة أو
حك ن احملطة تفي  ة املصممة بشكل ام هذه اللوائح. وينبغي هلذه الشهادبناًء على طلب من الشركة املشغلة، أن تصدر شهادة 

اجلوية إىل البلد   ، وهي ليست صاحلة إال ملدة الرحلة البحرية أو6.18الرقم  حتدده اإلدارة املصدرة أن تتضمن اخلصائص املذكورة يف
 ملدة ثالثة أشهر، أيهما أقل.  الطائرة، أو الذي سينفذ فيه تسجيل السفينة أو

لتدابري اليت على اإلدارة اليت تصدر الشهادة أن خت جيب   2)  9.18 ا.  طر اإلدارة املسؤولة عن إصدار الرخصة   اختذ

حكام هذه اللوائح املنطبقة على حاملي الرخص. 3)  10.18  جيب على حامل الشهادة أن يتقيد 

صل  دارة اليت يتبع هلا املشغل الذي حيعند مبادلتها، جيوز لإل ألمد طويل أو عند استئجار طائرة مؤقتاً أو  6البند  11.18
ألحكام   مطابقة  رخصة  الطائرة،  هذه  فيه  سجلت  الذي  البلد  إدارة  مع  التفاق  تصدر،  أن  الرتتيبات،  هذه  مبثل  الطائرة  على 

لتحل مؤقتاً حمل الرخصة األصلية.  6.18 الرقم
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 RR19-1أحـكام إداريـة  -Vالفصـل

 19املـادة 
 تعرف هوية احملطات 

 أحكام عامة    -    Iالقسم  

 . 1بوسائل أخرى  مجيع اإلرساالت ممكناً عن طريق إشارات تعرف اهلوية أوجيب أن يكون تعرف  1البند  1.19
شارات تعرف هوية زائفة أو  1) 2البند  2.19  مضللة.  حيظر على مجيع احملطات أن تصاحب إرساهلا 
يف 2)  3.19 أوتوماتياً  اهلوية  تعرف  إشارات  بث  وفقاً   ينبغي  عملياً،  ذلك  أمكن  وكلما  املناسبة  اخلدمات 
 ذات الصلة. ITU-Rصيات للتو 

ستثناء ما ورد يف ينبغي جلميع اإلرساالت يف 3)  4.19 ، أن 15.19إىل    13.19األرقام من   اخلدمات التالية، 
 حتمل إشارات تعرف اهلوية: 

 هلواة؛خدمة ا أ )   5.19
 اخلدمة اإلذاعية؛  ب) 6.19
 ؛ kHz 28 000النطاقات األدىن من  اخلدمة الثابتة يف ج) 7.19
 اخلدمة املتنقلة؛  د ) 8.19
 خدمة الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت. ) ه  9.19

لتعرف اهلوية. أما  على مجيع اإلرساالت اليت تشغل عن طريق املنارات الراديوية أن تتضمن إشارات   4)  10.19
دة إشارات لتعرف اهلوية، فيقبل، عندما لنسبة إىل املنارات الراديوية وإىل بعض خدمات املالحة الراديوية األخرى اليت ترسل عا

عند توقف اخلدمة، أن يكون عدم إرسال إشارات اهلوية املتعمد هو الوسيلة املتفق عليها لتنبيه  التشغيل أو  يكون هناك خلل يف 
 يعول عليها لألغراض املالحية بكل أمان. تعملي هذه اخلدمات إىل أن هذه اإلرساالت ال مس

اإل 5)  11.19 مجيع  تعمل إن  الطوارئ  ملواقع  الساتلي  للتحديد  راديوية  منارات  عن  الصادرة  رساالت 
MHzالنطاق:   يف أو  MHz 406,1-406 النطاق يف 1 646,5-1 راديوية لتحديد مواقع الطوارئ الصادرة عن منارات   ، 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
يف 7)  13.19 اإلرساالت  بعض  على  املفروض  فالشرط  ذلك،  تعرف ومع  إشارات  تتضمن  اهلوية    أن 

 على: ينطبق ال
 حمطات مركبات اإلنقاذ عندما ترسل إشارات االستغاثة أوتوماتياً؛  أ )   14.19
). 11.19الرقم  ارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ (ما عدا املنارات املذكورة يفاملن ب) 15.19

  
___________________

ن إرسال إشارات تعر  يعرتف مع التقدم احلايل يف 1.1.19 1 لنسبة إىل بعض األنظمة الراديوية (االستدالل  التقنية،  ف اهلوية ليس ممكناً دوماً 
واألنظمة الفضائية على سبيل املثال). الراديوي واملرحالت الراديوية 
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إ  3البند  16.19 التعرف  يتم  اهلوية  تعرف  إشارات  حتمل  اليت  اإلرساالت  للنداء،  يف  الدليلي  الرمز  بواسطة  احملطة  ىل 
أكثر:   ا لتعرف اهلوية واليت قد تكون واحدة من اآليت أوبواسطة وسائل أخرى معرتف  بواسطة هوية اخلدمة املتنقلة البحرية، أو أو

رقم النداء االنتقائي  حلة اجلوية أورقم التعرف إىل هوية الر  عالمة التسجيل الرمسية، أو  وكالة التشغيل أو  موقع احملطة أو  اسم احملطة أو
أي خصائص إرسال أخرى مميزة بوضوح  ملميزة لإلرسال أواإلشارة ا إشارته أو رقم التعرف إىل هوية النداء االنتقائي أو إشارته أو أو

 يسهل التعرف إليها دولياً. 

طات بسهولة، على كل حمطة أن  عندما تتضمن اإلرساالت إشارات تعرف اهلوية ولكي يتسىن تعرف احمل 4البند  17.19
فرتات متقاربة كلما أمكن ذلك عملياً، أثناء اإلرساالت ذلك اإلرسال بقصد االختبار   ، مبا يفترسل إشارة تعرف هويتها على 

مجيع األحوال، ترسل إشارات تعرف اهلوية، أثناء هذه اإلرساالت مرة على األقل كل ساعة، ويفضل   التجريب. ويف الضبط أو أو
مة  إ ا نتج عن  إىل اخلمس دقائق اليت تليها، إال إذ  (UTC)رساهلا خالل الفرتة اليت متتد من اخلمس دقائق اليت تسبق كل ساعة 

 ايتها.  بداية اإلرساالت ويف هذه احلالة تعطى إشارة اهلوية يف احلركة، ويف ذلك توقف غري مقبول يف

 شكال التالية كلما أمكن ذلك:تتخذ إشارات تعرف اهلوية أحد األ 5البند  18.19

ستخدام التشكيل البسيط لالتساع أو  أ )   19.19  الرتدد؛ إشارات صوتية 

 رات شفرة مورس الدولية املرسلة بسرعة يدوية؛ إشا ب) 20.19

 إشارات ترسل حسب شفرة إبراق متالئمة مع أجهزة الطباعة التقليدية؛  ج) 21.19

ستخدام د ) 22.19  ه قطاع االتصاالت الراديوية.أي شكل آخر يوصي 

 ذات الصلة. ITU-Rينبغي، قدر املستطاع، إرسال إشارة تعرف اهلوية وفقاً للتوصيات  6البند  23.19

لرتاكب وفقاً للتوصيات   7البند  24.19 ، كلما أمكن  ITU-Rعلى اإلدارات أن حترص على استخدام طرائق تعرف اهلوية 
 ذلك عملياً.

لتوازي على  عندما تعمل عدة حمطات على نفس الوصلة ويف 8البند  25.19 نفس الوقت إما كمحطات مرحالت وإما 
أن ترسل إشارات تعرف هوية مجيع احملطات املعنية،   نها أن ترسل اإلشارة اخلاصة بتعرف هويتها أوترددات خمتلفة، جيب عل كل م

 كلما أمكن ذلك عملياً.

تتضمن إشارات تعرف للهوية   رص على أن يكون تعرف هوية مجيع اإلرساالت اليت العلى اإلدارات أن حت 9البند  26.19
هذه اإلرساالت تداخالت ضارة خبدمات إدارة أخرى يكون تشغيلها مطابقاً ألحكام   ممكناً بوسائل أخرى، عندما حيتمل أن تسبب

ستثناء احلاالت املشار إليها يف   . 15.19 إىل  13.19األرقام من   هذه اللوائح، وذلك 

ا للتحقق من االمتثال ألحكام الرقم   10البند  27.19 ة أحكام  مع مراعا  26.19على اإلدارات أن تعتمد التدابري اخلاصة 
 السجل األساسي.  هذه اللوائح املتعلقة بتبليغ ختصيصات الرتدد بغرض تسجيلها يف 

ا لتعرف هوية احملطات اليت تستخدمها  حتديد ت حتتفظ كل دولة من الدول األعضاء حبقها يف 11البند  28.19 دابري خاصة 
ا جيب أن تستخدم يف  ذه الصفة،  هذا اخلصوص، قدر   ألغراض الدفاع الوطين. بيد أ اإلمكان، رموزاً دليلية للنداء ميكن تعرفها 

وتتضمن السمات املميزة جلنسيتها. 
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 ة للنداء توزيع السالسل الدولية وختصيص الرموز الدليلي    -    IIالقسم  

28A.19   11البندA (1 " كلمة  " أواألراضيعندما يتعلق األمر بتوفري إشارات تعرف اهلوية، جيب أن يُفهم من كلمة  
ا تعين األراضي اليت تقع احملطة ضمن حدودها. ويُفهم، يفاملنطقة اجلغرافية" ا تعين األراضي اليت توجد  " أ حالة احملطات املتنقلة، أ

ا الدولية جيب أيضاً اعتبارها  اإلدارة املسؤول ة ضمن حدودها. وهلذا الغرض، فإن األراضي اليت ليس هلا مسؤولية كاملة عن عالقا
 غرافية.منطقة ج

28B.19   (2 ختصيص  ء" و"توزيع السالسل الدولية من الرموز الدليلية للندا "  عندما يستعمل املصطلحان
ئق االحتاد مجيعها، جيب أن يكون للمصطلحني املعىن التايل: أي وثيقة من  " يفالرموز الدليلية للنداء  و

 هذه اللوائح  املصطلح املستعمل يف وسائل تعرف اهلوية 
للنداء (مبا يف السالس ذلك أرقام تعرف   ل الدولية من الرموز الدليلية 

 وأرقام النداء االنتقائي)  (MID)اهلوية البحرية 
األعضاء   الدول  من  دولة  إلدارة  الوارد توزيع  التعريف    (انظر 

 من الدستور) 1002 الرقم يف
  (MID)ذلك أرقام تعرف اهلوية البحرية   الرموز الدليلية للنداء (مبا يف 

 أرقام النداء االنتقائي) و 
يف عاملة  حملطات  إدارة  متنحه  أو ختصيص  جغرافية   يف  أراٍض  منطقة 

 )28A.19(انظر الرقم 

إن مجيع احملطات املفتوحة للمراسالت العمومية الدولية ومجيع حمطات اهلواة واحملطات األخرى اليت  1) 12البند  29.19
رافية اليت توجد فيها يكون هلا رموز نداء دليلية من املنطقة اجلغ األراضي أو  حيتمل أن تسبب تداخالت ضارة فيما وراء حدود

ا وفقاً جلدول توزيع السالسل الدولية للرموز الدليلية للنداء، والوارد يف  .42 التذييل السلسلة الدولية املوزعة على إدار

تنطبق 2)  30.19 اليت  السفن  على  األرضية  وللمحطات  السفن  حملطات  الفصل  ختصص  أحكام  ،  IX عليها 
غريها من احملطات غري احملمولة على السفن اليت ميكنها االتصال مع حمطات  احملطات األرضية الساحلية أو للمحطات الساحلية أوو 

ت اخلدمة املتنقلة البحرية وفقاً للقسم       (WRC-07)من هذه املادة، كلما دعت احلاجة إىل ذلك. VIالسفن هذه، هو

ت من اخلدمة املتنقلة  3)  31.19 و ال يُلزم بتخصيص رموز نداء دليلية من السلسلة الدولية للمحطات املعرفة 
خصائص  ) واليت تنشر إشارات تعرف هويتها أو16.19احملطات اليت ميكن تعرفها بسهولة بوسائل أخرى (انظر الرقم   البحرية أو
ئق دولية.  إرساهلا يف  و

31A.19  (4  أنظمة اتصاالت أوتوماتية لألرض   ل للتعريف املوحد هلوية احملطات املتنقلة العاملة يفسائيتم توفري و
جابة نداءات االستغاثة، وذلك لتجنب التداخل وألغراض الفوترة. ويعترب تعرف هوية حمطة متنقلة  ساتلية يف أو األغراض املتعلقة 

ستطاعة النظام أن يربط بني رقم طلب احملطة املتنقلة وبني   أن  بواسطة النفاذ إىل قاعدة معطيات التسجيل كافياً، شريطة يكون 
     (WRC-03)مستخدم حمطة متنقلة بعينه.

، ميكن توزيع سالسل جديدة من الرموز  42التذييل   عند استنفاد سالسل الرموز الدليلية للنداء واملذكورة يف 13البند  32.19
13القرار   حسب املبادئ املنصوص عليها يف (Rev.WRC-97)   .املتعلق بتكوين الرموز الدليلية للنداء وتوزيع سالسل دولية جديدة
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لتغيريات   يرخص لألمني العام يف 14البند  33.19 الفاصل الزمين بني مؤمترين لالتصاالت الراديوية مبعاجلة املسائل املتعلقة 
إىل   يف مؤقت،  أساس  على  للنداء،  الدليلية  الرموز  سالسل  يفأن  توزيع  التغيريات  هذه  كيد  (انظر يتم  الالحق  أيضاً   املؤمتر 

 ). 32.19 الرقم

عن توزيع أرقام تعرف اهلوية البحرية   15البند  34.19 على اإلدارات وعليه أن ينشر    (MID)يكون األمني العام مسؤوالً 
 نتظام املعلومات املتعلقة بتوزيع هذه األرقام. 

عام مسؤوالً عن توزيع أرقام إضافية لتعرف اهلوية البحرية على اإلدارات ضمن احلدود املعينة،  يكون األمني ال 16البند  35.19
رغم التخصيص   MIDشريطة أن يكون على يقني من أن اإلمكانيات اليت تقدمها األرقام   املوزعة على إدارة ما ستستنفد قريباً 

ت حمطات السفن، كما هو موضح يف   VI.03)-(WRCالقسم  احلكيم هلو

ا. وجيب أال يطلب أو  MIDلقد وزع رقم واحد   17البند  36.19 ن أو   2أكثر على كل إدارة من أجل استعماال الحق   رقم 
كثر من    MIDالرقم    لتعرف اهلوية البحرية إال إذا استنفد ويكون معدل التخصيصات حبيث يتوقع نسبة    80%الذي وزع أوًال 

     (WRC-19).90%استنفاد تبلغ 

عن توفري سالسل أرقام النداء االنتقائي أو 18البند  37.19   92.19إشاراته (انظر األرقام من   يكون األمني العام مسؤوالً 
 رات املعنية.)، وذلك بناًء على طلب اإلدا95.19إىل 

املعطاة هلا وتبلغ اإلدارة  أو  بني السالسل الدولية املوزعة عليها ختتار كل إدارة الرموز الدليلية للنداء من 1) 19البند  38.19
ذه املعلومات، إىل جانب املعلومات الواجب إيرادها يف ، وال يشمل هذا التبليغ الرموز الدليلية Vو  IVو  Iالقوائم   األمني العام 

     (WRC-07)للنداء املخصصة حملطات اهلواة وحمطات التجارب.

ت اخلدمة املتنقلة ال 2)  39.19 ا من بني سالسل أرقام تعرف اهلوية البحرية  ختصص كل إدارة هو بحرية حملطا
 . 20 ألحكام املادةالقوائم ذات الصلة وفقاً   اليت وزعت عليها وتبلغ هذه املعلومات إىل األمني العام بغية إدراجها يف

هوية  نفس   جيب أن حيرص األمني العام على التحقق من عدم ختصيص نفس الرمز الدليلي للنداء أو 3)  40.19
نفس رقم تعرف اهلوية أكثر من مرة واحدة وعلى التحقق من عدم ختصيص   نفس رقم النداء االنتقائي أو  اخلدمة املتنقلة البحرية أو
 مع إشارات أخرى من نفس الطبيعة. ليت حيتمل التباسها مع إشارات االستغاثة أوالرموز الدليلية للنداء ا

اخلدمة الدولية، ميكن تعرف هوية كل تردد برمز  بتة أكثر من تردد واحد يفعندما تستخدم حمطة   1) 20البند  41.19
يستعمل إال هلذا الرتدد. دليلي للنداء متميز، ال

 
___________________

1.35.1903)-WRC-(SUP 
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

1السفن املبلغة إىل االحتاد الدويل لالتصاالت مقسوماً على   ت اخلدمة ، زائداً  000 واحد. وعلى اإلدارات أن تبذل كل ما بوسعها إلعادة استعمال هو
أصبحت فائضة بعد خروج السفن من سجالت سفنها  املخصصة من موارد سابقة ألرقام تعرف اهلوية البحرية تكون قد  (MMSI)ملتنقلة البحرية  ا

اليت تتضمنها مطبوعات    Vغابت عن طبعتني متعاقبتني على األقل للقائمة    إعادة ختصيص هذه األرقام بعد أن تكون قد الوطنية. وينبغي النظر يف
عن مجيع دمة الصادرة عن االحتاد. وجيب على اإلدارات اليت تلتمس موارد إضافية من أرقام تعرفة اهلوية البحرية أن تفي بشرط أن تكون قد أبلغت اخل

ت اخلدمة املتنقلة البحرية يف  . وينطبق هذا الشرط16.20التخصيصات السابقة وفقاً للرقم   ام تعرف اهلوية  الفئة األساسية وعلى مجيع أرق فقط على هو
    (WRC-07)البحرية املخصصة لإلدارة.
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اخلدمة الدولية، ميكن تعرف هوية كل تردد   إذاعية أكثر من تردد واحد يف  عندما تستخدم حمطة  2)  42.19
 هلذا الرتدد، وإما بوسائل مناسبة أخرى مثل اإلعالن عن املوقع اجلغرايف والرتدد  يستعمل إال  إما برمز دليلي للنداء متميز، ال 

 املستخدم. 
رف هوية كل تردد، على أساس اختياري،  عندما تستخدم حمطة برية أكثر من تردد واحد، ميكن تع  3)  43.19

 برمز دليلي للنداء متميز. 
أمكن ذلك عملياً، رمزاً دليلياً للنداء مشرتكاً لكل سلسلة  ينبغي أن تستخدم احملطات الساحلية، كلما   4)  44.19

.3من الرتددات

 تكوين الرموز الدليلية للنداء    -    IIIالقسم  

احلاالت احملددة فيما بعد  روف اهلجائية الالتينية الستة والعشرين وكذلك األرقام يف جيوز استخدام احل 1) 21البند  45.19
 . (accented)للنداء. وتستبعد احلروف اليت حتمل حركة  من أجل تكوين الرموز الدليلية 

 جيوز استخدامها كرموز دليلية للنداء: غري أن الرتكيبات املشار إليها فيما يلي ال 2)  46.19
 مع إشارات أخرى من نفس الطبيعة؛ الرتكيبات اليت ميكن أن تلتبس مع إشارات االستغاثة أو أ )   47.19
الوا  ب) 48.19 يفالرتكيبات  الواجب   ITU-R M.1172-0التوصية   ردة  للمختصرات  ا  حيتفظ  اليت 

      (WRC-15)خدمات االتصاالت الراديوية؛ استخدامها يف

49.19 (SUP - WRC-03) 
. وجيب أن  71.19إىل    51.19األرقام من   السالسل الدولية وفقاً ملا جاء يف  تتألف الرموز الدليلية للنداء يف 22البند  50.19

السمة األوىل للرمز الدليلي  رقماً يليه حرف. ومتثل السمتان األوليان، أو حرفاً واحداً يليه رقم، أو ون السمتان األوليان حرفني أوتك
. 4بعض احلاالت، تعرف هوية اجلنسية للنداء يف

 احملطات الربية واحملطات الثابتة  51.19
 1) 23البند  52.19

 أو مستان وحرف واحد،  -
لى األكثر (على أال يكون الرقم الذي يلي مباشرة األحرف هو  حرف واحد تليها ثالثة أرقام عمستان و  -

 . (1))الواحد  أو  (0)الصفر 
حملطات الثابتة قدر املستطاع مما  2)  53.19 ن تتألف رموز النداء الدليلية اخلاصة   يلي:  ومع ذلك يوصى 

  (0)و الصفر  رقم الذي يلي مباشرة األحرف ه مستان وحرف واحد يليها رقمان (على أال يكون ال  -
. (1))الواحد   أو 

 
___________________

  50027kHzو  0004kHzيقصد من "سلسلة الرتددات" جمموعة ترددات ينتمي كل منها إىل أحد النطاقات املختلفة احملصورة بني   1.44.19 3
وزيعها على اخلدمة املتنقلة البحرية. واملقصور ت

حلروف   1.50.19 4 فإن السمة األوىل هي    2والرقم    Wو  Rو   Nو   Mو  Kو  Iو  Gو  Fو  Bلنسبة إىل سالسل الرموز الدليلية للنداء اليت تبدأ 
لى أكثر من دولة عضو)، فإن السمات األوليان موزعتني عحالة السالسل النصفية (عندما تكون السمتان   املطلوبة فقط لتعرف هوية اجلنسية. ويف

(WRC-03)الثالث األوىل مطلوبة لتعرف هوية اجلنسية.
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 حمطات السفن  54.19
 24البند  55.19

 أو مستان وحرفان،  -
 أو )، (1)الواحد  أو (0)مستان وحرفان ورقم (غري الصفر   -
يت  - بعد احلرف مستان (شرط أن تكون السمة الثانية حرفاً) تليهما أربعة أرقام (على أال يكون الرقم الذي 

 أو )، 1 أو 0مباشرة 
يت بعد احلرف مباشرة  -      (WRC-07)).1 أو  0مستان وحرف تليها أربعة أرقام (على أال يكون الرقم الذي 

56.19 (SUP - WRC-07)  
 ئرات حمطات الطا  57.19
 25البند  58.19

 مستان وثالثة أحرف.  -
 حمطات مركبات إنقاذ السفن   59.19
 26البند  60.19

  (0) الرمز الدليلي لنداء السفينة القاعدة يليه رقمان (على أال يكون الرقم الذي يلي مباشرة األحرف هو الصفر  -
 . (1))الواحد  أو

 مواقع الطوارئ حمطات املنارات الراديوية لتحديد   61.19
 27البند  62.19

أو   Bاحلرف   - مورس  شفرة  ي من  اليت  القاعدة  السفينة  لنداء  الدليلي  الراديوي  الرمز  املنار  إليها   نتمي 
 أو كلتا املعلومتني. 

 حمطات مركبات إنقاذ الطائرات  63.19
 28البند  64.19

الرقم   - (انظر  القاعدة  الطائرة  لنداء  الكامل  الدليلي  الصفر  58.19الرمز  غري  واحد  رقم  يليه   ((0)  
 . (1) الواحد أو

 احملطات املتنقلة الربية  65.19
 29البند  66.19

ان (شرط أن تكون السمة الثانية حرفاً) تليهما أربعة أرقام (على أال يكون الرقم الذي يلي األحرف مست -
 أو ، (1))الواحد  أو  (0)و الصفر مباشرة ه

  (0)حرفان تليها أربعة أرقام (على أال يكون الرقم الذي يلي األحرف مباشرة هو الصفر  مستان وحرف أو -
. (1)) الواحد أو
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 ت اهلواة وحمطات التجارب حمطا  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 يف تصرح  أن  لإلدارات  من  جيوز  أكثر  من  مكونة  دليلية  لرموز  مؤقت  ستعمال  خاصة  مناسبات 
     (WRC-03).68.19الرقم  السمات األربع املشار إليها يف

 ينطبق على حمطات اهلواة. ال  (1)واحد  أو (0)استخدام الرقمني صفر غري أن منع  2)  69.19
 حمطات اخلدمة الفضائية   70.19
ن تتألف مما يلي:  31البند  71.19  عندما تستعمل حمطات اخلدمة الفضائية رموزاً دليلية للنداء، يوصى 

أو  - رقمان  يليهما  األ مستان  يلي  الذي  الرقم  يكون  أال  (على  أرقام  الصفر  ثالثة  هو  مباشرة    (0)حرف 
 . (1))الواحد  أو

 تعرف هوية احملطات اليت تستخدم املهاتفة الراديوية   -    IVالقسم  

يف  32البند  72.19 مبني  هو  الراديوية كما  املهاتفة  تستخدم  اليت  احملطات  هوية  تعرف  من  األرق  يتم    73.19ام 
     82A.19.(WRC-03) إىل

 حليةاحملطات السا 1) 33البند  73.19
 )؛ 52.19إما برمز دليلي للنداء (انظر الرقم  -
السم اجلغرايف للموقع كما يرد يف - قائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات اخلاصة، ويفضل أن   وإما 

     (WRC-07)أي إشارة أخرى مالئمة. أو RADIOتليه كلمة 
 حمطات السفن 2)  74.19

 )؛ 55.19إما برمز دليلي للنداء (انظر الرقم  -
السم الرمسي للسفينة يسبقه اسم مالك - السفينة، إذا دعت الضرورة، على أال ينتج عن ذلك أي   وإما 

 السالمة،  الطوارئ أو لبس حمتمل مع إشارات االستغاثة أو
إشارته.  وإما برقم النداء االنتقائي للسفينة أو -

 حمطات مركبات إنقاذ السفن  3)  75.19
 )؛ 60.19نظر الرقم إما برمز دليلي (ا -
شارات تعرف اهلوية املكون -  ة من اسم السفينة القاعدة يليه رقمان. وإما 

  
___________________

لنسبة للسالسل النصفية (أي عندما تكون السمتان األوليان موزعتني على أكثر من دولة عضو)، تكون السمات الثالث األوىل   1.68.19 5
تزيد على ثالث مسات،   ز الدليلي للنداء من ثالث مسات يليها رقم وحيد وجمموعة من السمات الاحلالة يتكون الرم هذه  مطلوبة لتعرف اجلنسية. ويف

    (WRC-07)على أن تكون السمة األخرية منها حرفاً.
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 حمطات املنارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ  4)  76.19
 يف حالة اإلرساالت الصوتية:  

لرمز الدليلي لنداء السفينة القاعدة اليت ينتمي إليها املنار الرادي -     (WRC-07)وي.السم و/أو 

 حمطات الطريان  1) 34البند  77.19
 السم اجلغرايف للموقع يليه، إذا دعت الضرورة، كلمة مناسبة توضح وظيفة احملطة.  سم املطار أو  -

 حمطات الطائرات  2)  78.19
 ازها؛ طر  ) ميكن أن تسبقه كلمة تشري إىل مالك الطائرة أو 58.19إما برمز دليلي للنداء (انظر الرقم  -
 التسجيل املعطاة رمسياً للطائرة؛ وإما برتكيبة من السمات تقابل عالمة  -
 وإما بكلمة تشري إىل شركة النقل اجلوي، يليها رقم تعرف هوية الرحلة اجلوية. -

  يف النطاقات املوزعة حصراً على اخلدمة املتنقلة للطريان، جيوز حملطات الطائرات اليت تستخدم املهاتفة  3)  79.19
 احلكومات أن تستعمل وسائل أخرى لتعرف اهلوية شريطة أن تكون معروفة دولياً. الراديوية وبعد التوصل إىل اتفاق خاص بني  

 حمطات مركبات إنقاذ الطائرات 4)  80.19
 ). 64.19برمز دليلي للنداء (انظر الرقم  -

 احملطات القاعدة  1) 35البند  81.19
 )؛ 52.19لرقم إما برمز دليلي للنداء (انظر ا -
السم اجلغرايف للموق -  ع تليه، عند الضرورة، أي إشارة أخرى مالئمة.وإما 

 احملطات املتنقلة الربية 2)  82.19
 )؛ 66.19إما برمز دليلي للنداء (انظر الرقم  -
 أي إشارة أخرى مالئمة.  وإما ببيان هوية املركبة أو -

82A.19   35البندA ريبية حمطات اهلواة واحملطات التج 
     (WRC-03)).68.19رمز دليلي للنداء (انظر الرقم  -

 اخلدمة املتنقلة البحرية  أرقام النداء االنتقائي يف   -    Vالقسم  

ITU-R عندما تستخدم حمطات اخلدمة املتنقلة البحرية أجهزة للنداء االنتقائي مطابقة للتوصيتني  36البند   83.19 M.476-5 
ITU-Rو M.625-4 ه.  إلدارات املسؤولة عنها أرقاماً للنداء وفقاً لألحكام الواردةختصص هلا ا       (WRC-15)أد
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 تكوين أرقام النداء االنتقائي حملطات السفن وأرقام تعرف هوية احملطات الساحلية  84.19

 قائي.لنداء االنتتستخدم األرقام العشرة من الصفر إىل التسعة ضمناً لرتكيب أرقام ا 1) 37البند  85.19
 لتكوين أرقام تعرف هوية احملطات الساحلية.   (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 88.19قام السالسل الدولية وفقاً ألحكام األر 

 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:  -

 مرات؛إما من نفس الرقم يكرر مخس  -
 من رقمني خمتلفني يكرران مناوبة. وإما  -

 ختصيص أرقام النداء االنتقائي حملطات السفن وأرقام تعرف هوية احملطات الساحلية  91.19

عندما ُتطلب أرقام النداء االنتقائي حملطات السفن وأرقام تعرف هوية احملطات الساحلية الستعماهلا   1) 38البند  92.19
طي األمني العام أرقام النداء االنتقائي وأرقام تعرف اهلوية املذكورة، حسب الطلب. وعندما تبلغ إدارة ة البحرية، يعاخلدمة املتنقل يف

دخال النداء االنتقائي ألغراض استعماله يف       (WRC-07)اخلدمة املتنقلة البحرية: ما 
االحتيا  أ )   93.19 حسب  السفن  حملطات  االنتقائي  النداء  أرقام  وحيدتعطى  رقام  أو ج  ال  ة  مئة   بشرائح  تتجاوز 

     (WRC-12)؛(100) رقم
عشرة   ب) 94.19 من  مكونة  بشرائح  الساحلية  احملطات  هوية  تعرف  أرقام  لالستجابة    (10)وتعطى  أرقام 

 الفعلية؛ لالحتياجات
بنفس شروط    90.19  للرقموتعطى أرقام النداء االنتقائي ملناداة جمموعات حمطات السفن احملددة سلفاً وفقاً  ج) 95.19

 إعطاء األرقام للمحطات الفردية.

ختتار كل إدارة أرقام النداء االنتقائي اليت ستخصص حملطات سفنها من بني شرائح السالسل املعطاة   2)  96.19
 . 16.20 حكام الرقمهلا. وعندما ختصص اإلدارات أرقام نداء انتقائي حملطات السفن، جيب عليها تبليغ املكتب بذلك فوراً وفقاً أل

96A.19  (3   ختصص لتجهيزات الطباعة املباشرة ضيقة النطاق(NBDP)   أرقام للنداء االنتقائي حملطات السفن
ITU-Rالتوصية  مكونة من مخسة أرقام (وفقاً للشرح الوارد يف M.476-5.((WRC-07)     

ختصص   4)  97.19 اليت  اهلوية  تعرف  أرقام  إدارة  من  ختتار كل  الساحلية  ا  السالسل  حملطا شرائح  بني 
هلا.  املعطاة 
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ت يف   -    VIالقسم        (WRC-12)اخلدمة املتنقلة البحرية اهلو

98.19 A   -   اعتبارات عامـة 

الساتلية  اخلدمة املتنقلة البحرية  اخلدمة املتنقلة البحرية أو يف عاملة يفال 6طاتاحمل عندما جيب على إحدى  39البند  99.19
اخلدم ت  هو تستخدم  يف أن  الواردة  لألحكام  وفقاً  احملطة  هلذه  اهلوية  املسؤولة  اإلدارة  ختصص  البحرية،  املتنقلة   1 امللحق ة 

ITU-R لتوصية M.585-8ت يف اخلدمة املتنقلة البحرية، جيب عليها تبليغ مكتب االتصاالت  . وعندما ختصص اإلدارات هو
      (WRC-19).16.20 وفقاً ألحكام الرقم الراديوية بذلك فوراً،

يف 1) 40البند  100.19 ت  اهلو الراديوي  تتألف  املسري  على  ترسل  أرقام  تسعة  من  سلسلة  من  البحرية  املتنقلة  اخلدمة 
األرضية الساحلية  للتعرف بطريقة وحيدة على هوية حمطات السفن واحملطات األرضية على السفن واحملطات الساحلية واحملطات  

احمل غري  احملطات  من  يفوغريها  والعاملة  السفن  على  أو مولة  البحرية  املتنقلة  ونداءات  اخلدمة  الساتلية  البحرية  املتنقلة  اخلدمة 
موعة.      (WRC-07)ا

ت حبيث ميكن للهوية كلها أو  2)  101.19 لني  بعضها أن تسمح ملشرتكي اهلاتف والتلكس املوص  تتكون هذه اهلو
لسفن  سفينة. كما ميكن حتقيق النفاذ إىل الشبكات العامة بواسطة  - االجتاه ساحل  أوتوماتياً يف   بشبكة االتصاالت العامة أن يتصلوا 

ستعمال قاعدة معطيات تسجيل النظام (انظر   خطط الرتقيم احلر الشكل طاملا كان من املمكن تعرف هوية السفينة بشكل موحد 
 (WRC-03)اسم السفينة وجنسيتها.  لنداء أو الرمز الدليلي ل  رف على هوية حمطة السفينة أو ) للتع 31A.19 الرقم 

ت    أمناط تكون   3) 102.19 النحو    املتنقلة  اخلدمة هو على   لتوصية  1امللحق    يف   املوضحالبحرية 
ITU-R M.585-8.(WRC-19)      

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  3أرقام تعرف اهلوية البحرية   41البندD2I1M  يتجزأ من هوية اخلدمة املتنقلة البحرية وتدل، من حيث املبدأ،  جزء ال
ذه الطريقة. ويف على اإلدارة على منطقة جغرافية حتت   3D2I1Mن تدل األرقام  بعض احلاالت، ميكن أ املسؤولة عن احملطة املعرفة 

إلضافة إىل ذلك، حسبما أشري يف  ITU-Rأحدث صيغة للتوصية   مسؤولية إدارة ما. و M.585 فإن بعض أرقام تعرف اهلوية ،
      (WRC-15)أي منطقة جغرافية. لى أي إدارة أوالبحرية حمجوزة لألجهزة البحرية وال تدل ع

109.19 (SUP - WRC-03) 
 

___________________
لة هلا. إىل حمطة ساحلية جيوز أن تتضمن احملطات األرضية املقاب هذا القسم إىل حمطة سفينة أو كل إحالة يف 61.99.19
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110.19  C  - ت اخلدمة املتنقلة البحرية       (WRC-07)هو

امللحق   1) 43البند  111.19 اإلدارات  ITU-Rلتوصية    1تتبع  M.585-8   املتنقلة اخلدمة  ت  هو بتخصيص  املتعلقة 
      (WRC-19)البحرية واستعماهلا.

    (WRC-07)ينبغي لإلدارات أن: 2)  112.19

البحرية  تستخ أ )   113.19 اهلوية  تعرف  رقم  من  ت  اهلو تشكيل  إمكانيات  استخدام  أفضل  الوحيد   (MID)دم 
     (WRC-07)عليها؛ املوزع

114.19  
115.19 (SUP - WRC-03)  
116.19 (SUP - WRC-03)  
SUP) 126.19إىل  117.19 - WRC-07)  

 أحكام خاصة    -    VIIالقسم  

جيوز حملطة  يف اخلدمة املتنقلة   1) 47البند  127.19 للنداء بكامله،  للطريان وبعد أن يتم االتصال بواسطة الرمز الدليلي 
 التباس: ارة تعرف اهلوية يتألف مما يلي، شرط أال حيتمل حدوث أي إش الطائرة أن تستعمل خمتصراً للرمز الدليلي أو

 )؛ 58.19 دليلي الكامل للنداء (انظر الرقميف اإلبراق الراديوي: السمة األوىل واحلرفان األخريان من الرمز ال  أ )   128.19
 يف املهاتفة الراديوية: ب) 129.19

 اء؛ إما السمة األوىل من الرمز الدليلي الكامل للند -
 الشخص)؛  وإما خمتصر اسم مالك الطائرة (الشركة أو  -
 وإما طراز الطائرة.  -

(انظ   للنداء  الكامل  الدليلي  الرمز  من  األخريان  احلرفان  ذلك  الرقم  ويلي  أو 58.19ر  ن   )  األخري السمتان 
 لعالمة التسجيل. 

تفاقات بني اإلدارات املعنية.  أو   129.19و   128.19و   127.19ميكن إكمال أحكام األرقام   2)  130.19  تعديلها 
ع رموز  الصويت متوافقة بشكل عام، م  تكون اإلشارات املميزة املعينة للسفن من أجل التشوير املرئي أو 48البند  131.19

النداء الدليلية حملطات السفن.
 
 
 

- 261 -





 RR20-1أحـكام إداريـة  -Vالفصـل

 20املـادة 

     (WRC-07)وأنظمة املعلومات اإللكرتونية منشورات اخلدمة 

ا  -    Iالقسم        (WRC-03)عناوين منشورات اخلدمة وحمتو

و  1البند  1.20 الظروف،  حسب  املنشورة،  املعلومات  وتتاح  التالية.  املنشورات  العام  األمني  للطلبات ينشر  استجابة 
لوسائل اخلاصة املقدمة من اإلدارات، يف      (WRC-07)املالئمة. أشكال خمتلفة و

 (WRC-19). النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية   -   BR IFICالنشرة   2البند   2.20

     BR IFIC:(WRC-19)النشرة  تتضمن  3.20

ت املميزة لتخصيصات الرتدد املسجلة يفا أ )   4.20  للرتددات؛ السجل األساسي الدويل  لبيا

 (WRC-07)الرتددات اليت تنص هذه اللوائح على استخدامها استخداماً مشرتكاً بني بعض اخلدمات؛ ب) 5.20

 . 27و 26و 25التذييالت  خطط التعيني املدرجة يف التعيينات الواردة يف ج) 6.20

 (WRC-07)قائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات اخلاصة. -  IVالقائمة  3د البن 7.20

ت اخلدمة املتنقلة البحرية -  Vالقائمة  4البند  8.20      (WRC-07).قائمة حمطات السفن وختصيصات هو

9.20 (SUP - WRC-07)  

10.20 (SUP - WRC-07)  

11.20 (SUP - WRC-2000)  

 قائمة تسميات حمطات املراقبة الدولية لإلرساالت. -  VIIIمة القائ 8البند  12.20

 قائمة تسميات حمطات خدمات االتصاالت الراديوية الفضائية وخدمة علم الفلك الراديوي.   -   VIII Aالقائمة   9البند   13.20

كتيب تستعمله اخلدمتان املتنقلة البحرية واملتنقلة البحرية الساتلية. 10البند  14.20

     (WRC-07)أنظمة املعلومات اإللكرتونية   -    IIالقسم  

14A.20   10البندA  :(التالية) يتيح مكتب االتصاالت الراديوية نظام (أنظمة) املعلومات اإللكرتونية التايل 

ت اخلدمة املتنقلة البحرية والبحث فيها       (WRC-07).(MARS)نظام النفاذ إىل قاعدة بيا
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 نشورات اخلدمة إعداد م    -    IIIالقسم  
     (WRC-07)وأنظمة املعلومات اإللكرتونية وتعديلها

يقرر مكتب االتصاالت الراديوية ما يتعلق بشكل كل من هذه املنشورات وحمتواها والفرتات الدورية اليت   11البند  15.20
مما مشاورات  وجترى  املعنية.  الدولية  واملنظمات  اإلدارات  مع  لتشاور  وذلك  فيها،  املعلومات تصدر  أنظمة  بشأن  ثلة 

     (WRC-07)اإللكرتونية.

لتعديالت املدخلة  1) 12البند  16.20 تتخذ اإلدارات مجيع الرتتيبات املناسبة لكي تبلغ مكتب االتصاالت الراديوية فوراً 
لتشغيل والواردة يف لسالمة خاصة. وفيما  نظراً إىل أمهية هذه املعلومات فيم   Vو  IVالقائمتني   على املعلومات اخلاصة  ا يتعلق 

ملعلومات املنشو  ، فتبلغ اإلدارات التعديالت مرة واحدة MARS، اليت تتوفر أيضاً إلكرتونياً من خالل نظام  Vالقائمة   رة يفيتعلق 
لتبليغ عن التعديالت املدخلة   سرع ما ميكن  ً على األقل. أما خبصوص املنشورات األخرى، فتقوم اإلدارات  على املعلومات شهر

     (WRC-07)هذه املنشورات. الواردة يف

16A.20  (2  لتعديالت اليت أدخلت على املعلومات تنشر أمساء اإلدارات اليت مل تبلغ مكتب االتصاالت الراديوية 
لتشغيل الواردة يف      (WRC-07)هاتني القائمتني. يف V أو IVالقائمتني  اخلاصة 

16B.20  (3   كيد ا ويطلب مكتب ً من اإلدارات إعادة  القائمتني   ملعلومات املنشورة يف االتصاالت الراديوية دور
IV  وV حالة عدم تلقي املكتب أي معلومات فيما خيص طبعتني متتابعني من القائمتني  . ويفIV   وV تُقر   ، حتذف املعلومات اليت مل

 (WRC-07)اختاذ أي إجراء من هذا القبيل.صالحيتها. غري أن على املكتب أن يبلغ اإلدارات املعنية قبل  

لغرض منشورات اخلدمة، يقصد بكلمة "بلد" األراضي اليت تقع احملطة ضمن حدودها، كما تعترب أي  13البند  17.20
ا الدولية "بلداً" هلذا الغرض. أرض ال     (WRC-03)متتلك كامل املسؤولية عن عالقا
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خلدمات واحملطات أحـكام  -VIالفصـل  RR21-1خاصة 

21املـادة 

خدمات األرض واخلدمات الفضائية اليت تتقاسم
 GHz 1نطاقات تردد تفوق 

اختيار املواقع والرتددات  - Iالقسم  

نطاقات الرتدد اليت جيري   ُختتار املواقع والرتددات اخلاصة مبحطات األرض واحملطات األرضية العاملة يف  1البند  1.21
 ITU-Rساوي احلقوق بني خدمات االتصاالت الراديوية لألرض وخدمات االتصاالت الراديوية الفضائية وفقاً للتوصيات  تقامسها بت

لفصل اجلغرايف بني احملطات األرضية وحمطات األرض.  ذات الصلة املتعلقة 

ة املتنقلة ذات القدرة املشعة  اخلدم يف  اخلدمة الثابتة أو يف  3  ،1حمطات اإلرسالينبغي اختيار مواقع   1) 2البند  2.21
ه يف   21-1اجلدول   اليت تفوق قيمتها القصوى القيم املذكورة يف   (.e.i.r.p)املكافئة املتناحية   نطاقات الرتدد املذكورة اختياراً جيعل  أد

لنسبة إىل األرض بزاوية تعادل درجا اجتاه اإلشعاع األقصى ألي هوائ ا على األقل الدرجات  ي ينحرف عن مدار السواتل املستقرة 
ر االنكسار اجلوي  املذكورة يف  WRC)-(12    . 2اجلدول، كلما أمكن ذلك عملياً ومع مراعاة آ

21-1اجلدول

نطاق الرتددات 
(GHz)

(dBW) (.e.i.r.p)قيمة القدرة املشعة املكافئة املتناحية 
) 4.21و 2.21(انظر كذلك الرقمني  

لنسبة    زاوية الفصل الدنيا 
لنسبة  إىل  مدار السواتل املستقرة 

لدرجات)  (GSO)إىل 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  

___________________
يف ي 1.2.21 1 االستقبال  حملطات  أيضاً  يف  نبغي  أو  الثابتة  يف اخلدمة  العاملة  املتنقلة  االتصاالت   اخلدمة  خدمات  مع  تقامسها  جيري  نطاقات 

ا يف -الراديوية الفضائية (فضاء لنسبة إىل  أرض) أن تتجنب، لتأمني محايتها اخلاصة، توجيه هوائيا كانت  األرض، إذا اجتاه مدار السواتل املستقرة 
لشدة اليت قد تؤدي إىل حدوث تداخالت كبرية من جانب إرساالت احملطات الفضائية. ويوصى، على وجه اخلصوص، يف  نطاقي  درجة حساسيتها 

GHzالرتدد   GHzو  13,65-13,4 تبلغ  22-21,4 دنيا  فصل  زاوية  على  حلفاظ  لنسبة    °1,5،  املستقرة  السواتل  مدار  اجتاه  إىل  لنسبة 
(WRC-15)األرض. إىل

*). Rev.WRC27)-(03(انظر القرار  SF.765R-ITUآخر نسخة من التوصية  ترد معلومات حول هذا املوضوع يف  22.2.21
(WRC-12)2012ولعام    (WRC-07)2007ديوية لعام  املؤمتر العاملي لالتصاالت الرا  متت مراجعة هذا القرار يف   مالحظة من األمانة:  * 

. (WRC-19)  2019لعام  و 
غري مستعمل.  3.2.21

ستثناء النطاق  15GHzعندما يتعلق األمر بنطاقات الرتدد اليت تفوق   34.2.21 )25,25-27,5GHzتفرض قيود على الفصل الزاوي   )، ال
.(ITU-R)قطاع االتصاالت الراديوية  اخلدمتني الثابتة واملتنقلة. وما زالت هذه املسألة قيد الدراسة يف حملطات اإلرسال يف 
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RR21-2 الفصـلVI-  خلدمات واحملطات أحـكام خاصة 

 حدود القدرة اليت تنطبق على حمطات األرض   -    IIالقسم  

اخلدمة املتنقلة   اخلدمة الثابتة أو حلد األقصى للقدرة املشعة املكافئة املتناحية حملطة يفجيب أال يتجاوز ا 1)3البند  3.21
dBW القيمة 55+ .

حكام الرقم   2)4.21 GHzرة بني  بشأن نطاقات الرتدد احملصو   2.21عندما يتعذر عملياً التقيد  GHzو  1 10
اخلدمة املتنقلة القيم التالية: حمطة يف  اخلدمة الثابتة أو  ناحية حملطة يفيتجاوز احلد األقصى للقدرة املشعة املكافئة املت جيب أال 

dBW 47+ قل من   يف لنسبة إىل األرض، أو 0,5أي اجتاه ينحرف  عن مدار السواتل املستقرة 

dBW 47+    إىلdBW 55+  ) لديسيبل 0,5أي اجتاه حمصور بني   لكل درجة) يف  dB 8حسب تغيري خطي مقدر 
ر االنكسار اجلوي   ,51و لنسبة إىل األرض، ومع مراعاة آ . 4لنسبة إىل مدار السواتل املستقرة 

دمة املتنقلة القيمة  اخل اخلدمة الثابتة أو جيب أال تتجاوز القدرة اليت يقدمها مرسل إىل هوائي حمطة يف 3)5.21
dBW 13+  بني   يف احملصورة  الرتدد  تفوق يف  +dBW 10والقيمة    GHz 10و  GHz 1نطاقات  اليت  الرتدد  GHzنطاقات  10 ،

   5A.21.(WRC-2000)الرقم  احلاالت املشار إليها يف يف إال

5A.21 ة األحباث الفضائية (املنفعلة) تتحدد بيئة التقاسم اليت تعمل فيها خدمة استكشاف األرض (املنفعلة) وخدم
GHzالنطاق   يف ت القدرة ا18,8-18,6 حلدود التالية املفروضة على تشغيل اخلدمة الثابتة: 5.21الرقم   ملعطاة يف، استثناًء من سو  ،

،GHz 18,8-18,6النطاق   اخلدمة الثابتة يف جيب أال تتجاوز قدرة كل تردد راديوي حامل، تقدم عند مدخل كل هوائي حملطة يف
dBWالقيمة  3–.(WRC-2000)    

يف 4)  6.21 املبينة  احلدود  اخلدمات   5A.21و  5.21و  4.21و  3.21و  2.21األرقام   تطبق  على  اللزوم،  عند 
الستقبال يف21-2اجلدول   ونطاقات الرتدد احملددة يف الرتدد احملطات الفضائية وعندما جيري تقاسم نطاقات   ، وذلك فيما يتعلق 

    (WRC-2000)اخلدمة املتنقلة: بتساوي احلقوق مع اخلدمة الثابتة أو

___________________
). *Rev.WRC27)-(03(انظر القرار  SF.765R-ITUآخر نسخة من التوصية  ترد معلومات حول هذا املوضوع يف  41.4.21

(WRC-12)2012ولعام    (WRC-07)2007املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام   : متت مراجعة هذا القرار يف مالحظة من األمانة  * 
. (WRC-19)  2019ولعام  
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خلدمات واحملطات أحـكام  -VIالفصـل  RR21-3خاصة 

     (Rev.WRC-19) 21-2اجلدول 

 احلدود املعينة   اخلدمة  نطاق الرتددات 
 يف 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  2(اإلقليم(
MHz 2 110-2 025
MHz 2 290-2 200

2 655-MHz 2 6705 3و 2ليمان (اإلق( 
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 453.5يف الرقمني 
5 755-850MHz 5 5  املذكورة   1(بلدان اإلقليم 

 ) 455.5و 453.5يف الرقمني 
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 
لساتلية اخلدمة املتنقلة ا

  3.21و 2.21
5.21و 4.21و

10,7-GHz 11,75  1(اإلقليم (
12,5-GHz 12,755  5496و 494.5(الرقمان. (
12,7-GHz 12,755  2(اإلقليم(

GHz 13,25-12,75
GHz  ) 500.5و  499.5(الرقمان  14-13,75

GHz 14,25-14,0  505.5(الرقم(
GHz 14,3-14,25  508.5و 505.5(الرقمان ( 

14,3-14,4GHz5  3و 1(لإلقليمني(
GHz 14,5-14,4
GHz 14,8-14,5 
GHz 52,4-51,4

 5.21و 3.21و 2.21اخلدمة 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 

خدمة األحباث الفضائية 
خدمة ما بني السواتل 

  5.21و 3.21و 2.21
 5A.21و

يف  5)  7.21 العاملة  األفق  عرب  األنظمة  تتجاوز  أن  MHzالنطاقات   ميكن  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   ملبينة يفاحلدود ا  200

ت األخرى، حتث اإلدارات على احلّد من عدد األنظمة . ونظراً إىل صعوبة ظروف التقاسم مع اخلدما4.21و 2.21أحكام الرقمني 
    (WRC-2000)هذه النطاقات إىل أدىن ما ميكن. عرب األفق يف

  

___________________
ا يف  على املساواة يف  8.4ينص الرقم  1.6.21 5 أقاليم   احلقوق بشأن تشغيل اخلدمات عند توزيع نطاق ترددات على خدمات خمتلفة من الفئة ذا

خبصوص التداخل بني األقاليم.  ITU-Rالتوصيات  خمتلفة. وعليه ينبغي لإلدارات أن حترتم، قدر املستطاع عملياً، مجيع احلدود اليت ترد يف
لنسبة لنطاق الرتدد هذا فقط.  21.5و 21.3تنطبق حدود الرقمني  * 
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RR21-4 الفصـلVI-  خلدمات واحملطات أحـكام خاصة 

 حدود القدرة اليت تنطبق على احملطات األرضية    -    IIIالقسم  

األفق من حمطة أرضية    اجتاه ما صوب املرسلة يف  (.e.i.r.p)إن سوية القدرة املشعة املكافئة املتناحية   1) 4البند  8.21
ه إال وفقاً ألحكام الرقم   : 11.21الرقم  أو 10.21جيب أال تتجاوز احلدود املبينة أد

 : 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 ، 

لدرجات ويعرب عن هذه الزاوية بقيمة   حيث   موجبة   هي زاوية ارتفاع األفق املرئي من مركز إشعاع هوائي احملطة األرضية مقدرة 
 فوق املستوي األفقي وبقيمة سالبة حتت هذا املستوي.

كافئة  توجد قيود ختضع هلا قيمة القدرة املشعة امل ، ال 5عندما تكون زوا ارتفاع األفق أكرب من   2)  9.21
اجتاه األفق.  املتناحية املرسلة من حمطة أرضية يف

اجتاه   ، فإن القدرة املشعة املكافئة املتناحية املرسلة يف 8.21  الرقم  استثناًء من احلدود املنصوص عليها يف  3)  10.21
dBWخدمة األحباث الفضائية (الفضاء السحيق) جيب أال تتجاوز   األفق من حمطة أرضية يف  kHzأي نطاق عرضه   يف   +55 من    4

GHzنطاقات الرتدد احملصورة بني   GHzو   1 dBW أو   15 MHzأي نطاق عرضه   يف   +79 GHzرتدد اليت تفوق  من نطاقات ال   1 15 . 

dBيزيد على   حسب احلالة مبقدار ال   10.21و   8.21الرقمني   جيوز جتاوز احلدود املنصوص عليها يف  4)  11.21 10  .
 دت منطقة التنسيق الناجتة إىل أراضي بلد آخر، فيجب أن يصبح هذا التجاوز موضع موافقة من إدارة هذا البلد.ولكن إذا امت

احل 5)  12.21 عليها يفتنطبق  الرتدد   8.21الرقم   دود املنصوص  نطاقات  وعلى  اخلدمات  على  االقتضاء  عند 
ه يف  21-3اجلدول   املبينة يف عندما جيري تقاسم نطاقات الرتدد بتساوي احلقوق مع اخلدمة حالة اإلرسال من حمطات أرضية   أد
اخلدمة املتنقلة: الثابتة أو
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خلدمات واحملطات أحـكام  -VIالفصـل  RR21-5خاصة 

       (Rev.WRC-19) 21-3اجلدول 

 اخلدمات  ق الرتددات نطا
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 
 تلية اخلدمة الثابتة السا

 خدمة األرصاد اجلوية الساتلية 
اخلدمة املتنقلة الساتلية 

 خدمة العمليات الفضائية 

7555-850MHz 5 6 453.5الرقمني  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 11,761قليم (لإل(
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 14,25-14,0لنسبة إىل البلدان املعددة يف ) 505.5الرقم   (
GHz 14,3-14,25لنسبة إىل البلدان املعددة يف ) 508.5و 505.5الرقمني  (

14,3-GHz 14,46 3و 1(لإلقليمني (
14,4-GHz 14,8

17,7-GHz 18,1 اخلدمة الثابتة الساتلية
22,55-23,15GHz خدمة استكشاف األرض الساتلية

27,0-GHz 27,56 اخلدمة املتنقلة الساتلية ) 3و 2(لإلقليمني
27,5-GHz 29,5 خدمة األحباث الفضائية
31,0-GHz 31,3لن ) 545.5الرقم   سبة إىل البلدان املعددة يف(
34,2-GHz 35,2الرقم   جتاه البلدان املعددة يف 550.5الرقم  (للبلدان املعددة يف

549.5 (
51,4-52,4GHz  اخلدمة الثابتة الساتلية

الستدالل الراديوي خدمة ا أي اجتاه من حمطة أرضية يف إن القدرة املشعة املكافئة املتناحية املرسلة يف 6)  13.21
MHzالنطاق   الساتلية يف 1 626,5-1 dBWجيب أال تتجاوز القيمة  610 kHzأي نطاق عرضه  يف 3 4 .

 
___________________

ا يف  على املساواة يف  8.4ينص الرقم   61.12.21 أقاليم   احلقوق بشأن تشغيل اخلدمات عند توزيع نطاق ترددات على خدمات خمتلفة من الفئة ذا
األقاليم.  خبصوص التداخل بني ITU-Rالتوصيات  يع احلدود اليت ترد يفخمتلفة. وعليه، ينبغي لإلدارات أن حترتم، قدر املستطاع عملياً، مج
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RR21-6 الفصـلVI-  خلدمات واحملطات أحـكام خاصة 

13A.21  (7  النطاق  جيب إال تتجاوز القدرة املشعة املكافئة املتناحية املرسلة خارج احملور يفGHz من  14-13,75
لنسبة إىل ا حمطة أرضية يف  mألرض للخدمة الثابتة الساتلية يقل قطر هوائيها عن شبكة مستقرة   القيم التالية:  4,5

 الزاوية خارج احملور
لدرجات) ) 

  (.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 بزوا ارتفاع تقل عن  1) 5البند  14.21
ا أن تتأثر. ويف اجتاه اإلشعاع األقصى، إال مبوافقة اإلدارات املعنية واإلدارات اليت مي يف حمطة أرضية،   حالة االستقبال يف  كن خلدما

 اض التنسيق إذا كانت زاوية االرتفاع عند التشغيل تقل عن هذه القيمة.جيب أن تستخدم القيمة املبينة أعاله ألغر 

ائية خدمة األحباث الفض تستعمل هوائيات احملطات األرضية يف ، ال14.21استثناًء من أحكام الرقم  2)  15.21
األحباث الفضائية (الفضاء  خدمة   ، وال تستعمل هوائيات احملطات األرضية يف5(جبوار األرض) لإلرسال بزوا ارتفاع تقل عن  

عن   تقل  ارتفاع  بزوا  لإلرسال  يف 10السحيق)  األفقي  املستوي  من  الزاويتان  ن  ها تقاس  أن  على  األقصى.   ،  اإلشعاع  اجتاه 
شغيل طة أرضية جيب أن تستخدم القيمتان املبينتان أعاله ألغراض التنسيق إذا كانت زاوية االرتفاع عند التحم حالة االستقبال يف  ويف

 تقل عن هاتني القيمتني.

 حدود كثافة تدفق القدرة الناجتة عن احملطات الفضائية    -    Vالقسم  

، حمطة فضائية، مبا فيها إرساالت ساتل عاكس   إن كثافة تدفق القدرة الناجتة عند سطح األرض عن إرساالت  1) 6البند  16.21
ه. وينطبق هذا احلد على كثافة تدفق  21-4اجلدول  يمة املبينة يفمجيع الظروف وبكل طرائق التشكيل، جيب أال تتجاوز الق يف أد

فرتاض أن االنتشار جيري يف  بعة الفضاء احلر، كما ينطبق على اإلرسال من   القدرة اليت ميكن احلصول عليها  للخدمة    حمطة فضائية 
اخلدمة املتنقلة، إال إذا ورد خالف ذلك.  ثابتة أواملشار إليها حينما جيري تقاسم نطاقات الرتدد حبقوق متساوية مع اخلدمة ال
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خلدمات واحملطات أحـكام  -VIالفصـل  RR21-7خاصة 

       (Rev.WRC-19) 21-4اجلدول 

 *اخلدمة نطاق الرتددات 
لوحدات     2dB(W/m(احلد مقدراً 

)لزاوية وصول  عرض النطاق  توي األفقيفوق املس  (
 املرجعي 

°5-°0 °25-°5 °90-°25 
MHz 1 700-1 الساتلية استكشاف األرض 670

األرصاد اجلوية الساتلية 
–133

(القيمة على أساس التقاسم مع خدمة مساعدات األرصاد اجلوية) 
MHz 1,5

MHz 1 525-1 518
(ينطبق على أراضي  

ت املتحدة الواقعة يف   الوال
بني خطي العرض   2يم اإلقل
ً و 71 ً)  125غر  غر

 املتنقلة الساتلية  
أرض) - (فضاء

º0δ º4  º4δ º20 º20δ º60 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  

ت املتحدة الواقعة يف   الوال
) 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 

ستثناء املتنقلة   املتنقلة الساتلية (
 الساتلية للطريان) 

−136  10 −136 + 11/20( − 5)  10−125  10MHz 1

MHz 4 200-3 أرض) - الثابتة الساتلية (فضاء400
لنسبة   (مدار السواتل املستقرة 

 إىل األرض) 

152– −152 + 0,5(δ − 5) –142 4 kHz 

MHz 4 200-3 أرض)  - الثابتة الساتلية (فضاء400
(مدار السواتل غري املستقرة  

لنسبة إىل األرض) 
−138 − Y

22, 23
−138 − Y

+ (12 + Y )(δ − 5)/2022, 23
−126  231 MHz
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RR21-8 الفصـلVI-  خلدمات واحملطات أحـكام خاصة 

     (Rev.WRC-19)) بع (  21-4اجلدول 

 *اخلدمة نطاق الرتددات 
لوحدات     2dB(W/m(احلد مقدراً 

)لزاوية وصول   فوق املستوي األفقي (
عرض النطاق 

 املرجعي 
°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 الساتلية 150
أرض) - (فضاء

–164kHz 4

MHz 6 825-6 ساتلية الثابتة ال700
أرض) - (فضاء

−137 17−137 + 0,5(δ − 5)−127MHz 1

MHz 7 075-6 الثابتة الساتلية 825
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 الساتلية 025
أرض) - (فضاء

األحباث الفضائية 
أرض) - (فضاء

−150 −150 + 0,5(δ − 5)−140kHz 4

MHz 10 400-9 استكشاف األرض الساتلية 900
(نشيطة)

°5,7-°0 °53-°5,7°90-°53MHz 1
18−11318−109 + 25 log(δ − 5)18−66,6

GHz  الثابتة الساتلية  11,7-10,7
 أرض)  - (فضاء

لنسبة   (مدار السواتل املستقرة 
إىل األرض) 

°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  
25لنسبة 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

يفاملعددة  1(بلدان اإلقليم 
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  
24لنسبة إىل األرض) 

−129  23−129 + 0,75(δ − 5)  23−114  23MHz 1
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خلدمات واحملطات أحـكام  -VIالفصـل  RR21-9خاصة 

     (Rev.WRC-19)) بع (  21-4اجلدول 

 *اخلدمة رتددات نطاق ال
لوحدات    2dB(W/m(احلد مقدراً 

)لزاوية وصول  عرض النطاق  فوق املستوي األفقي (
 املرجعي 

°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)(اإلقليم 
GHz 12,75-11,7 

 3)(اإلقليم 

الثابتة الساتلية  
أرض)  - (فضاء

(مدار السواتل غري  
لنسبة إىل   املستقرة 

25األرض)  

−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

الثابتة الساتلية  
أرض) - (فضاء
ر ساتلي مستقر  (مدا

 لنسبة 
إىل األرض) 

−148−148 + 0,5(δ − 5)−1384 kHz

GHz 13,65-13,4
 ) 1(اإلقليم 

 الثابتة الساتلية 
أرض) - (فضاء

(مدار ساتلي مستقر  
 لنسبة 

 إىل األرض) 

°25-°0 °80-°25 °84-°80°90-°84kHz 4 
−159 + 
0,4δ19

−14919−149 − 0,5(δ 
− 80) 19

−15119

17,7-19,3GHz  7  ،8 الثابتة 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 ،  8لثابتة الساتلية ا 
أرض) - (فضاء

 -3  -12 12 -2516−105MHz 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 -12 12 -2516−105MHz 1

−120 16−120 + 
(8/9)

(δ − 3) 16

−112 +
(7/13)

(δ − 12)  16
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RR21-10 الفصـلVI-  خلدمات واحملطات أحـكام خاصة 

     (Rev.WRC-19)) بع (  21-4اجلدول 

 *اخلدمة نطاق الرتددات 
لوحدات    2dB(W/m(احلد مقدراً 

)لزاوية وصول  عرض النطاق   فوق املستوي األفقي (
 املرجعي 

°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) - (فضاءالساتلية 
 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

 550.5كورة يف الرقم مذ 
فوق أراضي البلدان  

549.5)املعددة يف الرقم 

1051 MHz−(δ − 5)0,5 + 115−115−أحباث فضائية 

GHz 32,3-31,8 120−20  120−أحباث فضائية + 0,75(δ − 5)  20−1051 MHz
GHz 33-32,3 135− 135−بني السواتل (δ − 5)−1151 MHz

GHz 38-37ئية (مدارات  أحباث فضا
السواتل غري املستقرة  
لنسبة إىل األرض) 

−120  20−120 + 0,75(δ − 5)  20−1051 MHz

GHz 38-37  أحباث فضائية (مدار
لنسبة   السواتل املستقرة 

إىل األرض) 
−125−125 + (δ − 5)−1051 MHz

GHz 40-37,5  الثابتة الساتلية 
(مدار السواتل غري  

لنسب ة إىل  املستقرة 
األرض)

املتنقلة الساتلية  
(مدارات السواتل غري  

لنسبة إىل   املستقرة 
 األرض)

−120  11, 21−120 0,75( − 5)  11, 21−105  11, 211 MHz

GHz 40-37,5  الثابتة الساتلية 
(مدار السواتل املستقرة  

لنسبة إىل األرض) 
 املتنقلة الساتلية  

(مدار السواتل املستقرة  
 نسبة إىل األرض) ل 

°5-°0 °20-°5°25-°20°90-°251 MHz
−127 21−127 + (4/3) 

( − 5) 21
−107 + 0,4
( − 20) 21

−105 21

GHz 40,5-40 الثابتة الساتلية 
املتنقلة الساتلية 

115– −115 + 0,5( − 5)105–1 MHz

GHz 42-40,5  الثابتة الساتلية 
(مدار السواتل غري  

لنسبة إىل  املست  قرة 
األرض) 

 اإلذاعية الساتلية  
(مدار السواتل غري  
لنسبة إىل   املستقرة 

 األرض) 

−115 11, 21−115 + 0,5( − 5) 11, 21−105 11, 211 MHz
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خلدمات واحملطات أحـكام  -VIالفصـل  RR21-11خاصة 

    (Rev.WRC-19))النهاية (  21-4اجلدول 

 *اخلدمـة نطاق الرتددات 
لوحدات    2dB(W/m(احلد مقدراً 

)لزاوية وصول  عرض النطاق   فوق املستوي األفقي (
 املرجعي 

°5-°0 25- 20°90-°25 
GHz 42-40,5  الثابتة الساتلية 

(مدار السواتل املستقرة  
لنسبة إىل األرض) 

 اإلذاعية الساتلية  
(مدار السواتل املستقرة  

 لنسبة إىل األرض) 

21−12015- 525- 1521−1051 MHz

−120 
215)−(

−110 0,5
2115)−(

GHz 42,5-42  الثابتة الساتلية 
(مدار السواتل غري املستقرة  

لنسبة إىل األرض) 
 اإلذاعية الساتلية  

(مدار السواتل غري املستقرة  
 لنسبة إىل األرض) 

−120 11, 2125- 5 11, 21−105 1 MHz

−120 + 0,75( − 5) 11, 21

GHz 42,5-42  الثابتة الساتلية 
املستقرة  (مدار السواتل  

لنسبة إىل األرض) 
 اإلذاعية الساتلية  

(مدار السواتل املستقرة  
 لنسبة إىل األرض) 

21−12720- 525- 2021−1051 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  

لنسبة 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 يف  8.4ينص الرقم   1.16.21 7 أقاليم   احلقوق بشأن تشغيل اخلدمات عند توزيع نطاق ترددات على خدمات خمتلفة من الفئة ذا

 خبصوص التداخل بني األقاليم.  ITU-Rالتوصيات  خمتلفة. وعليه، يتعني على اإلدارات أن حترتم، قدر املستطاع عملياً، مجيع احلدود اليت ترد يف
، فإن بيئة التقاسم اليت سوف تعمل فيها خدمتا استكشاف  18,8GHz-18,6للنطاق    4-21اجلدول   يف  ىل احلدود املبينة إضافة إ 2.16.21 8

حلدود التالية املفروضة على عمل اخلدمة الثابتة الساتلية: جيب أال تتجاوز كثافة  األرض الساتلية   تدفق (املنفعلة) واألحباث الفضائية (املنفعلة) تتحدد 
MHzإمجايل العرض   يف  القدرة فرتاض توفر ظروف االنتشار   GHz 18,8-18,6من النطاق    200 اليت تولدها إرساالت حمطة فضائية على سطح األرض، 

يف 2dB(W/m(95–الفضاء احلر، القيمة   يف  عدا  على األكثر. وال تنطبق أحكام   3dBمن الوقت حيث ميكن جتاوز احلد بقدر    5%أقل من   ، ما 
 (WRC-2000)هذا النطاق.  يف  17.21 الرقم 

ستخدام   3.16.21 9 دف محاية اخلدمة الثابتة العاملة بتقنيات خط البصر. وعند تشغيل اخلدمة الثابتة  مت حساب قيم كثافة تدفق القدرة احملددة 
ن يكون الفصل الزاوي كافياً بني اجتاه كافياً، جيب أ   2-21يكون الفصل بني الرتددات العمود األول، وحيث ال  النطاق املبني يف االنتثار الرتوبوسفريي يف

واجتاه اإلشعاع األقصى هلوائي حمطة االستقبال يف  الثابتة اليت تستعمل تقنيات االنتثار الرتوبوسفريي، حبيث ال احملطة الفضائية  تتجاوز قدرة   اخلدمة 
dBWالتداخل عند مدخل مستقبل حمطة اخلدمة الثابتة  kHzق عرضه أي نطا يف –168 4.

10 3A.16.21 19ينطبق القرار)-(Rev.WRC903.    19)-(WRC

 

- 277 -



RR21-12 الفصـلVI-  خلدمات واحملطات أحـكام خاصة 

 ____________
بعة ألنظمة تعمل مع   4.16.21 11 لنسبة إىل األرض    99تنطبق هذه القيم على إرساالت احملطات الفضائية املقامة على سواتل غري مستقرة 

     (WRC-2000)أكثر. ساتل أو  100القيم حبيث تصبح تنطبق على أنظمة تعمل مع    أقل. ويلزم إجراء مزيد من الدراسة إلمكانية انطباق هذه ساتالً أو

 تطبق هذه القيم حيثما يتم تقاسم هذا النطاق بتساوي احلقوق مع خدمة مساعدات األرصاد اجلوية.  16.215. 12
لنسبة إىل األرض يفكوكبة السواتل غري املستق املوجودة يف  Nبداللة عدد السواتل    Xتعرف الدالّة   6.16.21 13 اخلدمة الثابتة الساتلية، على   رة 

النحو التايل: 

0X dB for N ≤ 50

5 50
119

X N dB for 50  <  N ≤ 288

1 402
69

X N dB for N >  288

لنسبة إىل األرض يف   GHz 19,3-18,8النطاق  وتنطبق هذه احلدود يف  بعة لنظام سواتل غري مستقرة  اخلدمة الثابتة   على إرساالت كل حمطة فضائية 
لتنسيق أو ا املعلومات الكاملة اخلاصة  واليت    1995نوفمرب    17لتبليغ، حسب احلالة، بعد   الساتلية، كان مكتب االتصاالت الراديوية قد استلم بشأ

     (WRC-2000)هذا التاريخ. يف اخلدمة  يف  مل تكن موضوعة

14 6A.16.21 بعة خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية أو لنسبة إىل األرض   تنطبق هذه احلدود على إرساالت حمطة فضائية  إلرساالت ساتل مستقر 
بع للخدمة الثابتة تل غري مستقبع للخدمة الثابتة الساتلية. وهي تنطبق أيضاً على إرساالت كل حمطة فضائية من نظام سوا لنسبة إىل األرض  رة 

GHzالنطاق   الساتلية يف لتنسيق أو19,3-18,8 ا املعلومات الكاملة اخلاصة  نوفمرب    17لتبليغ قبل   ، كان مكتب االتصاالت الراديوية قد استلم بشأ
      (WRC-2000)هذا التاريخ. اخلدمة يف كانت موضوعة يف ، أو1995

15 6B.16.21  أيضاً تن احلدود  هذه  أوج طبق  يزيد  امليل  شديدة  مدارات  تستعمل  اليت  الساتلية  الثابتة  للخدمة  الفضائية  احملطات  على   ارتفاعها  على 
km 18 GHzالنطاق   يف   145°و   35°ويكون ميل مدارها بني    000 147 ينطبق عليها القرار  واليت   19,7-17,7 (WRC-07) .(WRC-07) 

16 216C.16.   اخلدمة الثابتة الساتلية اليت تستعمل مدارات شديدة امليل يزيد أوج ارتفاعها على   تنطبق هذه احلدود على مجيع احملطات الفضائية يف
km 18 بني    000 مدارها  ميل  GHzالنطاق   يف  145و  35ويكون  ال  19,7-17,7 القرار   واليت  147يغطيها  (WRC-07)    مكتب استلم  واليت 
ا معلومات التنسيق أولرااالتصاالت ا  (WRC-07).2007نوفمرب  16التبليغ الكاملة، حسب احلالة، بعد  ديوية بشأ

القطاع   7.16.21 17 جيريه  لتفحص  القدرة  تدفق  لكثافة  املعينة  احلدود  هذه  خمتص    R-ITUختضع  عاملي  مؤمتر  يراجعها  أن  إىل  تطبيقها  ويتم 
 لالتصاالت الراديوية. 

لنسبة خلدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) هي القيم املتوسطة لكثافة تدفق القدرةكث  قيم  8.16.21 81   (pfd) افة تدفق القدرة املقدمة 
 واليت حتدد كالتايل: 

210log 10log 30 10log 10log 4pfd P PRF Bc G dt

 حيث:
 P:  قدرة الذروة للرتدد الراديوي(RF) ة عند دخل اهلوائي لساتل الرادار ذي الفتحة الرتكيبي(SAR) (dBW) 
 τ :   طول نبضة الرادارSAR (μs) 

 PRF:  تردد تكرار النبضة للرادارSAR (kHz)

 δ:   زاوية ارتفاع ساتل الرادارSAR  على مدار   املستوى الرأسي (العمودي اخلاص خبدمة استكشاف األرض الساتلية فوق األرض يف
لدرجات)   الساتل) (

 Bc:  عرض نطاق إرسال الرادارSAR (MHz) 
 )δ(tG:  كسب هوائي إرسال ساتل الرادارSAR  لنسبة لزاوية االرتفاع يف (dBi) املعنية  δ املستوى الرأسي (العمودي على مدار الساتل) 

 d(δ):  املسافة بني ساتل الرادارSAR  لنسبة لزاوية االرتفاع        (WRC-15) (m)املعنية  δواألرض 
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 ____________ 

WRC)-(15      األرض الساتلية (النشيطة) وخدمات األحباث الفضائية.  ذه القيم أيضاً على التقاسم مع خدمة استكشافتستند ه 9.16.21 91

طور تشغيلها جبوار األرض، جيب أال تتجاوز كثافة تدفق القدرة لألنظمة الساتلية غري   ثناء إطالق منشآت إىل الفضاء السحيق ويف 10.16.21 20
لنسبة إ لقيم: ىل األرض التابعة خلدمة األحباث الفضائية، ااملستقرة 

–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) 

يف   14.16.21 21 الساتلية  الثابتة  واخلدمة  الثابتة  اخلدمة  بني  التقاسم  شروط  معاجلة  ينبغي 42,5GHz-40,5و  40GHz-37,5النطاقني   عند   ،
ت) املطلوبة لتلبية أهداف التيسر واألداء    تة الساتلية أال تزيد عنلكثافة تدفق القدرة الناجتة عند سطح األرض عن أي ساتل للخدمة الثاب السوية (السو

مجيع األحوال،   ويف   اخلاصة بوصلة اخلدمة الثابتة الساتلية للتطبيقات املعنية، مع مراعاة املتطلبات التقنية والتشغيلية للتصميم العام للشبكة الساتلية. 
ت حدود كثافة تدفق  ال       (WRC-03).21-4ل اجلدو  القدرة املبينة يف تتجاوز السو

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
لبث املتآون على نفس الرتدد يف األقصى للمحطات الفضائية يف هو العدد    SNنصف الكرة الشمايل، وحيث   يف  اخلدمة الثابتة الساتلية نظام يقوم 
لبث املتآون على نفس الرتدد يف األقصى للمحطات الفضائية يف  رة اجلنويب. وعند حتديد نصف الك اخلدمة الثابتة الساتلية يف نفس النظام الذي يقوم 

NN  وSN لبث املتآون خالل فرتات حتول  WRC)-(03     واحد. قصري األمد مبثابة ساتل، ستعترب احملطتان الفضائيتان اللتان تقومان 

ستعراض إمكانية تطبيق هذه احلدود إذا كان عدد األنظمة غري املستقر    16.16.21 23 لنسبة إىل األرض  قد يتعني أن يقوم مؤمتر مقبل خمتص  ة 
      (WRC-03)رضية أكرب من مخسة.نفس الكرة األ نفس الوقت يف اخلدمة ويتم تشغيلها يف الرتددات اليت توضع يف املشرتكة يف

لنسبة إىل األرض اليت تستخدم مداراً بزاوية ميل     17.16.21 24 تنطبق هذه احلدود على احملطات الفضائية للخدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة 
km 18وارتفاع أوج أكرب من  145و 35بني  000.(WRC-03)      

احلد   18.16.21 25 هذه  الساتلتنطبق  الثابتة  للخدمة  الفضائية  احملطات  على  الود  اليت  األرض  إىل  لنسبة  املستقرة  غري  يغطيها   ية 
     (WRC-03).17.16.21 الرقم 

 

- 279 -



RR21-14 الفصـلVI-  خلدمات واحملطات أحـكام خاصة 

فوق أراضي أي بلد تكون إدارته قد أعطت موافقتها    21-4اجلدول   ميكن جتاوز احلدود املوضحة يف  2)  17.21
 هذا املوضوع. يف

معة الناجتة مح  -    VIالقسم    اية أنظمة خدمة املالحة الراديوية للطريان من اإلرساالت ا
بعة ألنظمة خدمة املالحة الراديوية الساتلية   عن حمطات فضائية 

      MHz 1 215-1 164  (WRC-03)يف النطاق  

أو 7البند  18.21 تشغل،  اليت  اإلدارات  سات على  راديوية  مالحة  خدمة  أنظمة  لتشغيل،  يف ختطط  نطاق   لية 
MHz الرتددات  1 215-1   ، 2000 يونيو  2 تبليغ كاملة عنها، حسب احلالة، بعد يوم  ، يكون املكتب قد تلقى معلومات تنسيق أو 164

مع الفعلي يف  ، مجيع* WRC609)-(03من القرار    2 يقررأن تتخذ، مبوجب   أنظمة  اخلطوات الضرورية اليت تكفل أن التداخل ا
هذا  شبكات خدمة املالحة الراديوية الساتلية اليت تستخدم ترددات مشرتكة يف اديوية للطريان اليت تسببها أنظمة أو خدمة املالحة الر 

WRC)-(WRC*.     03) 609-(03 القرار  يف 1 رريق النطاق للرتددات لن تتجاوز سوية كثافة تدفق القدرة املكافئة املبينة يف

___________________
.WRC)-(07 2007املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ت مراجعة هذا القرار يف: متمالحظة من األمانة * 
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 22املـادة 
 1الفضائية  اخلدمات

 إيقاف اإلرساالت    -    Iالقسم  

لتحكم عن بُعد فوراً كلما  1البند  1.22 ا الراديوية  يقاف إرساال جهزة تسمح  ينبغي أن تزود احملطات الفضائية 
ً مبوجب أحكام هذه اللوائح.كان هذا اإليقاف   مطلو

لنسبة إىل األرضالتداخالت املسببة ألنظمة السواتل امل التحكم يف   -    IIالقسم    ستقرة 

لنسبة إىل األرض أال تسبب تداخالت غري مقبولة لشبكات  1) 2البند  2.22 جيب على أنظمة السواتل غري املستقرة 
لنسبة إىل األرض يف دد حي مل  اخلدمتني الثابتة الساتلية واإلذاعية الساتلية املشغلتني طبقاً ألحكام هذه اللوائح، وما السواتل املستقرة 

حل هذه اللوائح ال خالف ذلك يف      (WRC-07)هذه احلالة. يف 43A.5ماية منها. وال ينطبق الرقم تطالب 

لنسبة إىل األرض يف 2)  3.22 اخلدمة ما بني السواتل موجهاً حنو   كلما كان البث الوارد من السواتل املستقرة 
لنسبة إىل األرض،  حمطات فضائية تقع على مسافات من األرض أكرب من مسافة   فإن حمور التسديد للحزمة  مدار السواتل املستقرة 

لنسبة إىل األرض جيب أال يسدد ضمن أقل من   لنسبة إىل أية نقطة على مدار السواتل   15الرئيسية هلوائي الساتل املستقر 
لنسبة إىل األرض.   املستقرة 

استكشاف األرض  خدمة   يف  GHz 30-29,95نطاق الرتددات   لة يفجيب أن تتقيد احملطات الفضائية املشغ 3البند  4.22
لنسبة إىل األرض والعاملة مع حمطات فضائية يف نفس اخلدمة منشأة على منت سواتل  الساتلية واملنشأة على منت سواتل مستقرة 

لنسبة إىل األرض مبا يلي:  غري مستقرة 

لن   لنسبة  سبة إىل األرض موجهاً صوب مدار السواتل املكلما كان البث الوارد من السواتل املستقرة  ستقرة 
لنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية، توجب  إىل األرض وكان يسبب تداخًال غري مقبول ألي نظام فضائي لسواتل مستقرة 

 تقل عنها. ختفيضه إىل سوية تساوي سوية التداخل املقبول أو

لنسبة إىل األرض عن أي حمطة    صوى لتدفق القدرة الناجتة عند مدار السواتلإن الكثافة الق 4البند  5.22 املستقرة 
يف  تتجاوز   فضائية  أال  جيب  الساتلية  األرض  استكشاف  عرضه   يف   2dB(W/m(174خدمة  نطاق  نطاق  kHz 4أي  ضمن   ،
MHzالرتددات   8 400-8 لنسبة إىل األرض   الذي تتقامسه خدمة استكشاف األرض الساتلية اليت تستعمل   025 سواتل غري مستقرة 
 فضاء). -مع خدمة األرصاد اجلوية الساتلية (أرض  فضاء) أو-دمة الثابتة الساتلية (أرض مع اخل

5A.22  لنسبة إىل األرض عن 5الفقرة نظام  أي  إن كثافة تدفق القدرة الكلية القصوى الناجتة عند مدار السواتل املستقرة 
لنس ، 4kHz أي نطاق عرضه  يف   2dB(W/m(168ب أال تتجاوز  اخلدمة الثابتة الساتلية جي بة إىل األرض يفسواتل غري مستقرة 
MHzضمن نطاق الرتددات   7 075-6 لنسبة إىل األرض. وجيب    5وضمن زاوية ميل تبلغ    700 عن مدار السواتل املستقرة 

ITU-Rحساب كثافة تدفق القدرة الكلية القصوى طبقاً للتوصية  S.1256-0.(WRC-15)      

 
___________________

11.22.A   الرقم (انظر  املقبول  التداخل  سوية  حتدد  املادة،  هذه  أحكام  تطبيق  التفا168.1عند  االسرتشاد  )  مع  املعنية  اإلدارات  بني  ق 
ذات الصلة.  ITU-R لتوصيات
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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 ،

لنسب  لنسبة إىل األرض، والناجتة عن إرساالت من مجيع احملطات الفضائية لنظام سواتل غري مستقرة  ة إىل األرض عامل  املستقرة 
ذلك اإلرساالت الصادرة من ساتل   ، مبا يف 1E-22إىل    1A-22اجلداول من   نطاقات الرتدد املدرجة يف  بتة الساتلية يف اخلدمة الثا  يف 

خالل    1E-22إىل    1A-22اجلداول من   مجيع الظروف وجلميع طرائق التشكيل، جيب أال تتجاوز احلدود املذكورة يف  عاكس، يف 
ه احلدود بكثافة تدفق القدرة املكافئة اليت ميكن احلصول عليها عندما تسود ظروف  وية احملددة من الوقت. وتتعلق هذ النسب املئ

  1E-22إىل    1A-22اجلداول من   حالة هوائي مرجعي وعرض النطاق املرجعي احملدد يف  الفضاء احلر، وهي تنطبق يف  االنتشار يف 
لنسبة إىل األرض. مجيع اجتاهات التسديد حنو مدار السو  يف   (WRC-03)اتل املستقرة 

5CA.22  (2  1اجلداول من   ميكن جتاوز احلدود املبينة يفA-22    1إىلE-22   فوق أراضي أي بلد توافق إدارته
     (WRC-19)).(Rev.WRC-15) 140على ذلك (انظر القرار 

  
___________________

2 1.5C.22  تعرف كثافة تدفق القدرة املكافئة(epfd)    لنسبة بعة لنظام سواتل مستقرة  ا جمموع قيم كثافات تدفق القدرة، عند حمطة استقبال 
تل نظام سوا لنسبة إىل األرض، حسب احلالة، اليت تنتجها مجيع حمطات اإلرسال يف مدار السواتل املستقرة   يف إىل األرض واقعة على سطح األرض أو

لنسبة إىل األرض، مع مراعاة التمييز خارج احملور هلوائي استقبال مرجعي يُفرتض أنه مسدد حنو اجتاهه االمسي. وجيري حسا ب كثافة تدفق  غري مستقرة 
ستعمال الصيغة التالية: القدرة املكافئة 

1010log 1010 2 ,41

ia PN G Gt i r iepfd
Gr maxdi i

حيث:
 aN :  لنسبة إىل األرض، املرئية من حمطة االستقبال التابعة لنظام السواتل املستقرة  نظام   عدد حمطات اإلرسال يف السواتل غري املستقرة 

لنسبة إىل األرض، حسب احل يف لنسبة إىل األرض؛ والواقعة على سطح األرض أو   الة مدار السواتل املستقرة 
 i:  لنسبة إىل األرضنظام السواتل غري املستقرة   دليل حمطة اإلرسال املعنية يف 
 iP:   القدرةRF  لوحدات   عند مدخل هوائي حمطة اإلرسال املعنية يف لنسبة إىل األرض،  عرض   يف  dBWنظام السواتل غري املستقرة 

 النطاق املرجعي 
 i:  لنسبة إىل األ طة اإلرسال املعنية يفالزاوية خارج احملور بني خط النظر حمل رض واجتاه حمطة االستقبال من  نظام السواتل غري املستقرة 

لنسبة إىل األرض  مدار السواتل املستقرة 
 )I(iG: لنسبة إىل األرض ويف كسب هوائي اإلرسال (يف شكل نسبة) للمحطة املعنية يف ال  اجتاه حمطة االستقب نظام السواتل غري املستقرة 

 نظام السواتل املستقرة إىل األرض  يف
 id :  ألمتار بني لنسبة إىل األرض وحمطة االستقبال املعنية يف حمطة اإلرسال املعنية يف  املسافة  نظام السواتل   نظام السواتل غري املستقرة 

لنسبة إىل األرض   املستقرة 
 i: لنسبة إىل األرض واجتاه حمطة اإلرسال   ال املعنية يفبني خط النظر هلوائي حمطة االستقب  الزاوية خارج احملور نظام السواتل املستقرة 

لنسبة إىل األرض  iاملعنية اليت دليلها   من نظام السواتل غري املستقرة 
 )i(rG:  رسال املعنية اليت  اجتاه حمطة اإل لنسبة إىل األرض يف كسب (يف شكل نسبة) هوائي حمطة االستقبال التابعة لنظام السواتل املستقرة

لنسبة إىل األرض  iدليلها   التابعة لنظام السواتل غري املستقرة 
 r,maxG:  لنسبة إىل األرض الكسب األقصى (يف شكل نسبة) هلوائي حمطة االستقبال التابعة لنظام السواتل املستقرة 

 epfd: لوحدات كثافة تدفق القدرة املكافئة احمل WRC)-(2000النطاق املرجعي.عرض  يف  W/m)2dB(سوبة 
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 1A-22  (WRC-03)  اجلدول 

epfd)حدود كثافة تدفق القدرة املكافئة  لنسبة إىل األرض (  اليت تشعها أنظمة سواتل غري مستقرة 
 6،  5، 4، 3بعض نطاقات الرتدد بعة للخدمة الثابتة الساتلية يف 

 نطاق الرتددات 
(GHz) 

كثافة تدفق القدرة  
epfd)(املكافئة 

))2(dB(W/m 

النسبة املئوية من الوقت اليت  
كن خالهلا جتاوز سوية كثافة  مي ال

 epfd)(درة املكافئة تدفق الق

عرض النطاق  
 املرجعي 
(kHz) 

قطر اهلوائي املرجعي وخمطط  
 7اإلشعاع املرجعي

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.22الرقمني    انظر لنسبة إىل األرض    7B.9و  7A.9أيضاً  فيما يتعلق ببعض حمطات االستقبال األرضية التابعة ألنظمة سواتل مستقرة 
(WRC-2000)اخلدمة الثابتة الساتلية. يف

4 3.5C.22  ذه احلدود، تتأكد اإلدارات اليت تزمع ن  ستكو   30Bخطة التذييل   إقامة مثل هذه األنظمة من أن التخصيصات الواردة يف  مع التقيد 
لكامل.      (WRC-2000)حممية 

5 4.5C.22  1-22اجلدول   إضافة إىل احلدود املبينة يفA  تطبق حدود كثافة تدفق القدرة املكافئة ،)(epfd   التالية من مصدر تداخل وحيد على
:1A-22اجلدول  نطاقات الرتدد املبينة يف يف cm 60طرها على مجيع اهلوائيات اليت يزيد ق

من الوقت  100%أثناء   epfd)(قدرة املكافئة كثافة تدفق ال
 • 40kHz)))2(dB(W/(m 

ً)  خط العرض (مشاالً أو  جنو
لدرجات)  )

 57,5 |خط العرض | 0  –160
 63,75 |خط العرض | 4/57,5)|خط العرض | – 57,5( 3,4+  –160

(WRC-2000)|خط العرض | 63,75–165,3

6  5.5C.22   ت كثافة تدفق لنسبة إىل قطر كل هوائي مرجعي هو املنحين الكامل املرسوم على حموري إحداثيات، ميثل أحدمها سو يكون احلد 
epfd)القدرة املكافئة   لوحدات    ( من الوقت (سلم لوغاريتمي)، وتوصل نقاط املعطيات خبطوط (سلم خطي) وميثل اآلخر النسب املئوية    dBمقدرة 
(WRC-2000)ما بينها.مستقيمة في

7  6.5C.221التوصية   هذا اجلدول اإلشعاع املرجعي الوارد يف جيب أال تستعمل املخططات اليت متثل يف-S.1428ITUR  إال حلساب التداخل ،
لنسبة إىل لنالذي تسببه أنظمة سواتل غري مستقرة  بعة للخدمة الثابتة الساتلية ألنظمة سواتل مستقرة  بعة للخدمة الثابتة   األرض  سبة إىل األرض 

     (WRC-03)الساتلية.
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RR22-4 الفصـلVI-  خلدمات واحملطات أحـكام خاصة 

 (WRC-03)  )النهاية ( 1A-22دول اجل

 نطاق الرتددات 
(GHz) 

كثافة تدفق القدرة  
epfd)(املكافئة 

))2(dB(W/m 

النسبة املئوية من الوقت اليت  
ميكن خالهلا جتاوز سوية كثافة   ال

 epfd)(تدفق القدرة املكافئة 

عرض النطاق  
 املرجعي 
(kHz) 

قطر اهلوائي املرجعي وخمطط  
 7ياإلشعاع املرجع

 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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خلدمات واحملطات أحـكام  -VIالفصـل  RR22-5خاصة 

     1B-22 (WRC-03)اجلدول 

epfd)حدود كثافة تدفق القدرة املكافئة  لنسبة إىل األرض (  اليت تشعها أنظمة سواتل غري مستقرة 
 8 ، 6، 3نطاقات الرتددبعض  بعة للخدمة الثابتة الساتلية يف 

 نطاق الرتددات 
(GHz) 

افة تدفق القدرة  كث
 epfd)(املكافئة 

))2(dB(W/m 

النسبة املئوية من الوقت اليت  
ميكن خالهلا جتاوز سوية كثافة   ال

 epfd)(تدفق القدرة املكافئة 

عرض النطاق  
 املرجعي 
(kHz) 

قطر اهلوائي املرجعي وخمطط  
 7اإلشعاع املرجعي

18,6-17,8 175,4–
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

  
___________________

87.5C.22 حلدود املبينة يف لنسبة إىل األرض أن يتقيد   40kHzعرضي النطاق املرجعيني   هذا اجلدول، يف جيب على نظام السواتل غري املستقرة 
MHzو      (WRC-2000)كليهما.  1
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RR22-6 الفصـلVI-  خلدمات واحملطات أحـكام خاصة 

     1C-22 (WRC-03)اجلدول 
epfd)حدود كثافة تدفق القدرة املكافئة  لنسبة إىل األرض   (  اليت تشعها أنظمة سواتل غري مستقرة 

8  ،6  ،3 دبعض نطاقات الرتد بعة للخدمة الثابتة الساتلية يف 

 الرتددات نطاق 
(GHz) 

كثافة تدفق القدرة  
epfd)(املكافئة 

))2(dB(W/m 

ميكن   النسبة املئوية من الوقت اليت ال 
خالهلا جتاوز سوية كثافة تدفق القدرة  

 epfd)(املكافئة 

عرض النطاق  
 املرجعي 

 (kHz)  
قطر اهلوائي املرجعي وخمطط  

 7اإلشعاع املرجعي

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

  

- 286 -



خلدمات واحملطات أحـكام  -VIالفصـل  RR22-7خاصة 

    1D-22 (Rev.WRC-15)اجلدول 

epfd)حدود كثافة تدفق القدرة املكافئة  لنسبة إىل األرض (  اليت تشعها أنظمة سواتل غري مستقرة 
 ائيات من اخلدمةهو بعض نطاقات الرتدد حنو  بعة للخدمة الثابتة الساتلية يف 

 cm 90و cm 60و cm 45و cm 30اإلذاعية الساتلية أقطارها 
 cm 300و cm 240و  cm 180و cm 120و

6 ،9 ،10 ،11 

نطاق الرتددات 
(GHz) 

كثافة تدفق  
القدرة املكافئة  

)(epfd 
))2(dB(W/m 

النسبة املئوية من الوقت اليت  
ميكن خالهلا جتاوز سوية كثافة   ال

 epfd)(كافئة تدفق القدرة امل
عرض النطاق  

 املرجعي 
(kHz) 

قطر اهلوائي املرجعي وخمطط  
 اإلشعاع 
 12املرجعي

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
99,429
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

99,371
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 
epfd)، احلدود التالية لكثافة تدفق القدرة املكافئة  1D-22اجلدول   مبصدر تداخل وحيد املبينة يف من الوقت والناجتة عن مصدر تداخل    100%ء  أثنا  (

: 1D-22اجلدول  نطاقات الرتدد املعددة يف وحيد، وذلك يف 
من الوقت  100%أثناء   epfd)(كثافة تدفق القدرة املكافئة 

 • 40kHz)))2(dB(W/(m 
ً)  خط العرض (مشاالً أو  جنو
لدرجات)  )

 57,5  |خط العرض | 0  –160
 63,75 |العرض خط | 4/57,5)|خط العرض | – 57,5( 3,4+  –160

(WRC-2000)|خط العرض | 63,75–165,3

10  9.5C.22   بعة للخدمة اإلذاعية الساتلية قطره وائي حمطة أرضية  حداً تشغيلياً لكثافة تدفق القدرة    4C-22 ، حيدد اجلدولcm 240فيما يتعلق 
epfd)املكافئة   epfd)من الوقت، إضافة إىل حد الكثافة    100%تداخل وحيد أثناء  الناجتة عن مصدر    (  100%املتعلق مبصدر تداخل وحيد أثناء    (

    (WRC-2000)من هذا اجلدول. 8.5C.22الرقم  من الوقت كما هو حمدد يف 

11  10.5C.22 ذه احلدود، تتأكد اإلدارات اليت تزمع إقامة مثل هذه األنظمة من أن الت ستكون  30خطيت التذييل  خصيصات الواردة يف مع التقيد 
لكامل.      (WRC-2000)حممية 

12  11.5C.223لتوصية    1امللحق   لنسبة هلذا اجلدول، لن تستخدم املخططات املرجعية الواردة يف-BO.1443R-ITU  من أجل حساب   الإ
ب لنسبة إىل األرض  لنسبة إىل األرض التابعة  عة للخدمة الثابتة الساتلية يف التداخل الذي تسببه أنظمة ساتلية غري مستقرة  األنظمة الساتلية املستقرة 

      (WRC-15)للخدمة اإلذاعية الساتلية.
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RR22-8 الفصـلVI-  خلدمات واحملطات أحـكام خاصة 

     (Rev.WRC-15))النهاية ( 1D-22اجلدول 

الرتددات نطاق 
(GHz) 

كثافة تدفق  
القدرة املكافئة  

)(epfd 
))2(dB(W/m 

النسبة املئوية من الوقت اليت  
الهلا جتاوز سوية كثافة  ميكن خ ال

 epfd)(تدفق القدرة املكافئة 

عرض النطاق  
 املرجعي 
(kHz) 

قطر اهلوائي املرجعي وخمطط  
 اإلشعاع 
 12املرجعي

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
99,857
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
التوصيـة 

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

40180 cm
يـة التوص

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

40 300 cm
التوصيـة 

ITU-R BO.1443-3 ،
1امللحق 
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خلدمات واحملطات أحـكام  -VIالفصـل  RR22-9خاصة 

      1E-22 (WRC-03)اجلدول 
epfd) حدود كثافة تدفق القدرة املكافئة لنسبة إىل األرض   (  اليت تشعها أنظمة سواتل غري مستقرة 

 بعض نطاقات الرتدد  ة للخدمة الثابتة الساتلية يف بع

 نطاق الرتددات 
(MHz) 

كثافة تدفق القدرة  
epfd)املكافئة  )

(dB(W/m2)) 

ميكن   النسبة املئوية من الوقت اليت ال 
خالهلا جتاوز سوية كثافة تدفق القدرة  

epfd)املكافئة  ) 

عرض النطاق  
 املرجعي 
(kHz) 

قطر اهلوائي املرجعي وخمطط  
 شعاع املرجعي اإل

(m) 
3 700-4 200195,4−10041,813

197,9−10042,413

201,6−10043,713

203,3−10044,513

204,5−10045,513

207,5−1004,0813

208,5−1004,01013

212,0−1004,01513

___________________
13  12.5C.22  النحو التايل: حيدد خمطط اإلشعاع املرجعي املتصل بذلك على
 :D ≤ 100   لنسبة 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 لنسبة 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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RR22-10 الفصـلVI-  خلدمات واحملطات أحـكام خاصة 

5D.22 13 (3  14املكافئة   إن كثافة تدفق القدرة  )(epfd  لنسبة ، عند أي نقطة من مدار السواتل  املستقرة 
لنسبة إىل األرض يف  اخلدمة الثابتة   إىل األرض، والناجتة عن إرساالت من مجيع احملطات األرضية لنظام سواتل غري مستقرة 

تتجاوز احلدود املذكورة  ق التشكيل، جيب أالمجيع الظروف وجلميع طرائ ، يف22-2اجلدول   نطاقات الرتدد املدرجة يف يف  الساتلية 
خالل النسب املئوية احملددة من الوقت. وتتعلق هذه احلدود بكثافة تدفق القدرة املكافئة اليت ميكن احلصول عليها   22-2 ولاجلد يف

اجلدول جلميع اجتاهات   هذا هوائي مرجعي داخل عرض النطاق املرجعي احملدد يف الفضاء احلر، يف عندما تسود ظروف االنتشار يف 
لنسبة إىل ي من موقع ما معني يف التسديد حنو سطح األرض املرئ     (WRC-2000)األرض. مدار السواتل املستقرة 

 
___________________

13 12.5C.22 ) بع ( 
 : D 42لنسبة 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 
طول املوجة  :  

 معرباً عنها بنفس الوحدات

 φ: لدرجات) زاوية ا  هلوائي خارج احملور (

 1G: ي األول =  كسب الفص اجلانبD(dBi)    2 + 15 log  

 mφ  = 1
20 GG
D max  (لدرجات ) 

 rφ  = 6.0D15,85   (لدرجات ) 

 maxG  = D7,7 + 20 log  (dBi) 03)-(WRC

14  1.5D.22  1.5انظر الرقمC.22.    2000)-(WRC
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خلدمات واحملطات أحـكام  -VIالفصـل  RR22-11خاصة 

      (WRC-03) 22-2اجلدول 

epfd)حدود كثافة تدفق القدرة املكافئة  لنسبة إىل األرض   (  اليت تشعها أنظمة سواتل غري مستقرة 
15بعض نطاقات الرتدد لخدمة الثابتة الساتلية يف بعة ل

 نطاق الرتددات 
كثافة تدفق القدرة  

 epfd)(املكافئة 
 ))2(dB(W/m  

النسبة املئوية من الوقت اليت
ميكن خالهلا جتاوز سوية   ال

كثافة تدفق القدرة املكافئة  
)(epfd 

عرض النطاق  
 املرجعي 

 (kHz)  
  فتحة حزمة اهلوائي املرجعي وخمطط

 16اإلشعاع املرجعي

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– 100 40°4
التوصيـة 
ITU-R S.672-4،  20 =  Ls

GHz 28,6-27,5162– 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  لنسبة إىل ، عند أي نقطة من مدار السواتل املستقرة 
لنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية  األرض، والناجتة عن إرساالت من مجيع احملطات الفضائية لنظام سواتل غري مستقرة 

طرائق التشكيل، جيب    وف وجلميعمجيع الظر  ، مبا فيها اإلرساالت من ساتل عاكس يف22-3اجلدول   نطاقات الرتدد املعددة يف يف
خالل النسب املئوية احملددة من الوقت. وتتعلق هذه احلدود بكثافة تدفق القدرة   22-3اجلدول   أال تتجاوز احلدود املذكورة يف

هوائي مرجعي داخل عرض النطاق املرجعي  الفضاء احلر يف املكافئة اليت ميكن احلصول عليها عندما تسود ظروف االنتشار يف
يف يف احملدد  معني  ما  موقع  من  املرئي  األرض  سطح  حنو  التسديد  اجتاهات  جلميع  اجلدول  لنسبة   هذا  املستقرة  السواتل  مدار 

    (WRC-2000)األرض. إىل

 
___________________

15  2.5D.22  ذه احلدود، تتأكد اإلدارات اليت تزمع إقامة مثل هذه األنظمة من أن التخصيصات الواردة يف   30Aخطط التذييلني   مع التقيد 
لكامل. 30Bو     (WRC-2000)ستكون حممية 

16  3.5D.22 672.-4التوصية   هذا اجلدول اإلشعاع املرجعي الوارد يف جيب أال تستعمل املخططات اليت متثل يفSR-ITU    إال حلساب التداخل
بعة لنسبة إىل األرض  بعة للخدمة الثابتة الساتلية ألنظمة سواتل مستقرة  لنسبة إىل األرض  للخدمة الثابتة   الذي تسببه أنظمة سواتل غري مستقرة 

Lsالساتلية. وعندما   = aام القيمتني  ، جيب استخد10 bو  1,83 = من أجل احلزم   ITU-R S.672-4توصية  ل  1معادالت امللحق   يف  6,32 =
(WRC-2000)، جيب أن تبدأ من الصفر معادلة احلزمة الرئيسية للهوائي املكافئي.Lsالدائرية ذات التغذية الوحيدة، ومن أجل مجيع قيم 

17  4.5D.22 لقدرة املكافئة  تنطبق هذه السوية لكثافة تدفق ا)(epfd    على نطاق الرتددات من أجل محاية وصالت     17,8GHz-17,3أيضاً 
لنسبة إىل األرض يف   2اإلقليم   اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف التغذية يف  االجتاه  يف   3و  1اإلقليمني   من إرساالت اخلدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة 

(WRC-2000)فضاء.-أرض

18  .221.5F  1.5انظر الرقمC.22.    2000)-(WRC

- 291 -



RR22-12 الفصـلVI-  خلدمات واحملطات أحـكام خاصة 

 (WRC-2000) 22-3اجلدول 

لنسبة إىل األرض   (epfdis)حدود كثافة تدفق القدرة املكافئة   اليت تشعها أنظمة سواتل غري مستقرة 
 19بعض نطاقات الرتدد عة للخدمة الثابتة الساتلية يف ب

 نطاق الرتددات 
(GHz) 

كثافة تدفق القدرة  
is(epfd(املكافئة 

))2(dB(W/m 

النسبة املئوية من الوقت اليت  
ميكن خالهلا جتاوز سوية كثافة ال

)isepfd( تدفق القدرة املكافئة 

عرض النطاق  
 املرجعي 

 (kHz)  
رجعي وخمطط  فتحة حزمة اهلوائي امل

 20اإلشعاع املرجعي

11,7-10,7
 1)(يف اإلقليم 

12,75-12,5
1)(يف اإلقليم 

12,75-12,7
 2)(يف اإلقليم 

160–10040°4
التوصيـة 

ITU-R S.672-4 ،
20  =Ls

18,4-17,8160– 10040°4
التوصيـة 

ITU-R S.672-4 ،
20  =Ls

5G.22 (SUP - WRC-2000) 
5H.22(5يف  تنطبق املبينة  من   احلدود  جلدول    5C.22األرقام  يتعلق  ما  ستثناء  )1E-22  إىل  (5D.22 

جلدول   ستثناء ما يتعلق  MHz 6بشأن نطاق الرتدد    2-22( 725-5 لنسبة    5F.22) والرقم  925 على أنظمة السواتل غري املستقرة 
لتنسيق أوإىل األرض التابعة للخدمة الثابتة الساتلية اليت كان املكتب   ا املعلومات الكاملة اخلاصة  لتبليغ، حسب  قد استلم بشأ

بعد يف1997نوفمرب   22 احلالة،  املبينة  احلدود  تنطبق  وال  يف  1E-22اجلدول   .  املبينة  الرتدد   22-2  اجلدول وتلك  نطاق  بشأن 
MHz 6 725-5 لنسبة إىل األرض التابعة لل  925 خدمة الثابتة الساتلية اليت كان املكتب قد استلم على أنظمة السواتل غري املستقرة 

لتبليغ بعد   ا معلومات كاملة خاصة  لى ع  4B-22و  4A1-22و  4A-22اجلداول   . وال تنطبق احلدود املبينة يف2003يوليو    5بشأ
لنسبة إىل األرض التابعة للخدمة الثابتة الساتلية اليت كان املكتب قد ا املعلومات الكاملة    أنظمة السواتل غري املستقرة  استلم بشأ

لتنسيق أو   (WRC-19).1997نوفمرب  22لتبليغ، حسب احلالة، قبل   اخلاصة 

5I.22(6  لنسب للخدمة الثابتة الساتلية، يتقيد  كل إدارة تشغل نظام سواتل غري مستقرة  بعاً  ة إىل األرض 
ا مبوجب الرقم  ،  5F.22و   5D.22و   5C.22األرقام   حلدود املبينة يف  لتزاما حيال أي شبكة ساتلية مستقرة    2.22تعترب قد أوفت 

لتنسيق أو  لتبليغ، حسب احلالة، املتعلقة بنظام    لنسبة إىل األرض، مهما تكن تواريخ استالم املكتب للمعلومات الكاملة اخلاصة 
لشبكة الساتلية املستق  لنسبة إىل األرض و لنسبة إىل األرض، شريطة أال تتجاوز كثافة تدفق القدرة املكافئة  السواتل غري املستقرة  رة 

)(epfd   لنسبة إىل األرض التابع للخدمة الثابتة الساتلي اخلدمة   ة حنو أي حمطة أرضية عاملة يف اليت يشعها نظام السواتل غري املستقرة 
لنسبة إىل األرض، قيم احلدود التشغي   4A1-22و   4A-22 اجلداول  لية واحلدود التشغيلية اإلضافية املبينة يف الثابتة الساتلية املستقرة 

للقيم املعطاة يف 4B-22و   ً األرضية مساو قطر هوائي احملطة  يكون كسب احملطة  ، أو 4A1-22 أو   4A-22 اجلدول  ، عندما يكون 
ً للقيم املبينة يف  لنسبة إىل األرض التابع   أكرب من أجل زاوية امليل املداري  أو   4B-22اجلدول   األرضية مساو املقابلة للساتل املستقر 

بعاً للخدمة الثابتة الس  لنسبة إىل األرض  اتلية وخاضعاً للحدود  للخدمة الثابتة الساتلية. وكل إدارة تشغل نظام سواتل غري مستقرة 
___________________

192.5F.22 ذه احلدود، تتأكد اإلدارات اليت تزمع إقامة مثل هذه األنظمة من أن التخصيصات الواردة يف  مع ستكون    30Aخطيت التذييل   التقيد 
لكامل.      (WRC-2000)حممية 

20   3.5F.22 يف أنظمة   ي تسببه إال حلساب التداخل الذ  R S.672-ITU-4التوصية   وارد يف هذا اجلدول ال  جيب أال يستعمل املخطط املرجعي 
بعة للخدمة الثابتة ا لنسبة إىل األرض  بعة للخدمة الثابتة الساتلية ألنظمة سواتل مستقرة  لنسبة إىل األرض  لساتلية. وعند سواتل غري مستقرة 

    (WRC-2000)املكافئي.تبدأ من الصفر معادلة احلزمة الرئيسية للهوائي ، جيب أن ITU-R.4-672لتوصية  1تطبيق معادالت امللحق 
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اخلدمة الثابتة   ي حمطة أرضية عاملة يف حنو أ   epfd)(ويشع كثافة تدفق قدرة مكافئة    5F.22و   5D.22و   5C.22األرقام   املبينة يف 
ت تتجاوز قيم احلدود التشغيلية أو  لنسبة إىل األرض بسو   4A-22 اجلداول  احلدود التشغيلية اإلضافية املبينة يف  الساتلية املستقرة 

للقيم املبينة يف   4B-22و   4A1-22و   ً يكون كسب   أو   4A1-22 أو   4A-22اجلدول   عندما يكون قطر هوائي احملطة األرضية مساو
ً للقيم املبينة يف  لنسبة إىل األرض   أو  4B-22اجلدول  احملطة األرضية مساو أكرب من أجل زاوية امليل املداري املقابلة للساتل املستقر 

ا مبوجب الرقم التابع ل  لتزاما تتفق   مل  ما  ، ) Vسم (الق  15، وتنطبق حينئذ أحكام املادة 2.22لخدمة الثابتة الساتلية، تعترب قد أخلت 
إلضافة إىل ذلك، حتث اإلدارات على   توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة    استعمال اإلدارات املعنية على غري ذلك. 

     (WRC-19)ت مثل هذا االنتهاك.لتحديد ما إن كان قد حد

     4A-22 (Rev.WRC-07)اجلدول 
epfd)كافئة  احلدود التشغيلية لكثافة تدفق القدرة امل  اليت تشعها أنظمة السواتل (

لنسبة إىل األرض التابعة للخدمة الثابتة الساتلية يف   23،  22،  21الرتدد بعض نطاقات  غري املستقرة 

 نطاق الرتددات 
(GHz) 

كثافة تدفق القدرة  
epfd)(املكافئة 

))2(dB(W/m 

النسبة املئوية من  
ميكن   الوقت اليت ال 

خالهلا جتاوز سوية  
افة تدفق القدرة  كث

 epfd)(املكافئة

النطاق عرض
 املرجعي 
(kHz) 

قطر هوائي حمطة االستقبال  
نظام السواتل   األرضية يف

لنسبة إىل   املستقرة 
   24األرض
(m) 

زاوية امليل املداري  
لنسبة   للساتل املستقر 

 إىل األرض 
لدرجات)  ) 

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
 ،3قليم يف اإل

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   الرقمني أيضاً  يف  7B.9و  7A.9انظر  األرضية  االستقبال  حمطات  بعض  التابعة   بشأن  األرض  إىل  لنسبة  املستقرة  السواتل  أنظمة 
    (WRC-2000)للخدمة الثابتة الساتلية. 

22 2.5H.22 4-22اجلدول   حلدود التشغيلية املبينة يفإضافة إىل اA4-22اجلدول   ق احلدود التشغيلية اإلضافية الواردة يف ، تنطبA1    على بعض قدود
يف األرضية  للمحطات  يف  اهلوائيات  والعاملة  الساتلية  الثابتة  للخدمة  التابعة  األرض  إىل  لنسبة  املستقرة  السواتل  املعددة   أنظمة  الرتدد  نطاقات 

    4A-22.(WRC-2000) اجلدول يف
23  3.5H.22 غيلية لكثافة تدفق القدرة املكافئة  احلدود التش)(epfd    لنسبة إىل األرض التابعة للخدمة اليت تشعها أنظمة السواتل غري املستقرة 

(WRC-2000)، أيهما أشد صرامة.4A-22اجلدول  يف أو 4.5C.22الرقم  الثابتة الساتلية هي القيم املعطاة يف     

24   4.5H.22  اجلدول، فيمكن احلصول على احلدود بعملية استكمال داخلي مع سلم   صورة بني القيم املبينة يفأما من أجل أقطار اهلوائيات احمل
ألمتار. dBلوحدات  epfd)(خطي لكثافة تدفق القدرة املكافئة  WRC)-(2000وسلم لوغاريتمي لقطر اهلوائي 
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    4A1-22 (WRC-2000)اجلدول 

epfd)املكافئة   احلدود التشغيلية اإلضافية لكثافة تدفق القدرة  اليت تشعها أنظمة السواتل غري املستقرة   (
   m 10و m 3لنسبة إىل األرض التابعة للخدمة الثابتة الساتلية من أجل اهلوائيات اليت قطرها 

لنسبة إىل األرض التابعة للخد للمحطات األرضية يف  مة الثابتة الساتلية األنظمة املستقرة 

epfd)( ئةكثافة تدفق القدرة املكاف
kHz))) · 40 2(dB(W/(m 

ميكن   النسبة املئوية من الوقت اليت ال 
خالهلا جتاوز سوية كثافة تدفق القدرة  

  )epfd(املكافئة 
نظام السواتل   قطر هوائي حمطة االستقبال األرضية يف
لنسبة إىل األرض   (m)املستقرة 

 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)كافئة  احلدود التشغيلية لكثافة تدفق القدرة امل  اليت تشعها أنظمة السواتل (
لنسبة إىل األرض التابعة للخدمة الثابتة الساتلية يف   25  ،21الرتدد بعض نطاقات  غري املستقرة 

 نطاق الرتددات 
(GHz) 

كثافة تدفق  
  القدرة املكافئة 

)(epfd 
))2(dB(W/m

النسبة املئوية من  
ميكن   الوقت اليت ال 

خالهلا جتاوز سوية  
تدفق القدرة  كثافة 

 )epfd(املكافئة 

ق  عرض النطا
 املرجعي 
(kHz) 

كسب هوائي حمطة االستقبال  
نظام السواتل   األرضية يف

لنسبة إىل    املستقرة 
 (dBi)األرض 

زاوية امليل املداري  
للساتل املستقر  
لنسبة إىل األرض 

لدرجات)  ) 
20,2-19,7157– 

157–
155–

100
100
100

40
40
40

49
43 25

49

2,5 
2,5 

4,5 و > 2,5
20,2-19,7143– 

143–
141–

100
100
100

1 000
1 000
1 000

49
43 25

49

2,5 
2,5 

4,5 و > 2,5
18,6-17,8164– 

162–
100
100

40
40

49
49

2,5 
4,5 و > 2,5

18,6-17,8150– 
148–

100
100

1 000
1 000

49
49

2,5 
4,5 و > 2,5

  
___________________

25  5.5H.22 لنسبة إىل األرض اليت تعمل على ارتفاع  ينطبق ا أكثر من أجل محاية   أو  0007kmحلد التشغيلي على أنظمة السواتل غري املستقرة 
لنسبة إىل األرض التابعة للخدمة الثابتة الساتلية والعاملة بتشفري تكييفي.     (WRC-2000)أنظمة السواتل املستقرة 

6.5H.22(SUP - WRC-19)
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5J.22  (7  لنسبة إىل املوجات احلاملة للتحكم عن بُعد والقياس عن بُعد اليت ترسلها السواتل غري املستقرة 
    (WRC-2000).22-2 اجلدول ظروف القوة القاهرة للحدود املعطاة يف ختضع يف  األرض التابعة للخدمة الثابتة الساتلية، ال

5K.22  (8 بعة  ختطط لتشغيل أنظمة   شغل أو اإلدارات اليت ت لنسبة إىل األرض  سواتل غري مستقرة 
،  5C.22التابعة للرقم    1D-22إىل    1A-22اجلداول من   املعددة يف نطاقات الرتدد   للخدمة الثابتة الساتلية لكي تعمل يف 

76 تطبق أحكام القرار  (Rev.WRC-15)    ذي تسببه هذه األنظمة  الفعلي ال   الكلي لكي تعمل على أال يتجاوز التداخل
لنسبة إىل األرض  لشبك  لنسبة إىل األرض التابعة للخدمة الثابتة الساتلية ولشبكات السواتل املستقرة  ات السواتل املستقرة 

ت القدرة هذه   نطاقات الرتدد  التابعة للخدمة اإلذاعية الساتلية والعاملة على تردد مشرتك يف  اجلداول   املبينة يف  الكلية ، سو
76 لقرار ا  الواردة يف   1Dإىل   1Aمن   (Rev.WRC-15) .    وعندما تالحظ إحدى اإلدارات اليت تشغل شبكة سواتل مستقرة

لنسبة   ت كثافة تدفق القدرة املكافئة اليت تولدها أنظمة سواتل غري مستقرة  لنسبة إىل األرض طبقًا للوائح الراديو أن سو
بعة للخدمة الثابتة الس  الواردة    1Dإىل    1Aاجلداول من   املبينة يف   الكلية ز احلدود  اتلية، حيتمل هلا أن تتجاو إىل األرض و

76القرار   يف  (Rev.WRC-15)  لنسبة إىل األرض التابعة ، يكون على اإلدارات املسؤولة عن أنظمة السواتل غري املستقرة 
 (WRC-19)ر املذكور. القرا  يف   "يقرر" من    2 الفقرة للخدمة الثابتة الساتلية أن تطبق أحكام  

5L.22 (9 اخلدمة    األرض   إىل   لنسبة   املستقر   غري   الساتلي   النظام   على الساتلية يف  نطاقات    الثابتة  يف 
GHz الرتدد  GHzو أرض)  - (فضاء   39,5-37,5 GHzو أرض)  - (فضاء   42,5-39,5 GHzو فضاء)  - (أرض   50,2-47,2 51,4-50,4 
 : يتجاوز   أال فضاء)  - (أرض 

 األداء  هدف احملددة يف  C/N  نسبة  قيمةللتدهور من حيث    3% عن  قدرهايزيد    املصدر  أحاديةصوى  مهلة زمنية ق -
  26العامة  املرجعية  للوصالت حمددة يف هدف األداء يف األجل القصري  قصر نسبة مئوية زمنية    املرتبط   األجل  قصري

األرض؛  إىل  لنسبة املستقرة

مقدارها - اخنفاض  مسمو   3%  نسبة  حد  املصدركأقصى  وحيد  للتداخل  به  حيث    ح  الطيفية  من  الكفاءة  متوسط 
ستعمالاحملسوب  و   املرّجح زمنياً  لنسبة إىل األرض    التشفري  على أساس سنوي للوصالت املرجعية العامة املستقرة 
      (WRC-19).نييالتكيف والتشكيل

5M.22 (10  الثابتة اخلدمة   يف   األرض   إىل   لنسبة   تقرة مس   غري   أنظمة   تشغل   أن   تعتزم  أو   تشغل   اليت   اإلدارات   على 
GHz  الرتدد   نطاقات  يف الساتلية   GHzو أرض)  - (فضاء   39,5-37,5 GHzو   أرض) - (فضاء   42,5-39,5   فضاء)- (أرض   50,2-47,2

GHzو  لنسبة إىل األرض يف    الكلي التداخل    أال يتجاوز   تضمن أن    فضاء) - (أرض   51,4-50,4 اخلدمات على الشبكات املستقرة 
لنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية  الذي تسب اإلذاعية الساتلية  و واملتنقلة الساتلية    ابتة الساتلية الث  به مجيع األنظمة غري املستقرة 

 العاملة يف نطاقات الرتدد هذه:

دة بنسبة   - قصر نسبة    ةطاملرتب  C/N  املوجة احلاملة إىل الضوضاء  نسبة  قيمة  من حيث  املسموح به  يف الوقت  10%ز
؛ األرض إىل لنسبة  املستقرة العامة  املرجعية للوصالت األجل قصري األداء هدفيف للوقت احملدد مئوية 

 
___________________

26  221.5L.   لنسبة إىل األرض من معلمات ميزانية الوصالت املعلمية وتستخدم لغرض حتديد مدى تتشكل الوصالت املرجعية العامة املستقرة 
لنسبة إىل األرض للرقم    غري امتثال نظام   لنسبة إىل األرض يف اجلدول  5L.22مستقر   1مللحق  من ا  1. وترد معلمات الوصلة املرجعية العامة املستقرة 

. (WRC-19) 770لقرار 
يف احملددة  واملنهجيات  اإلجراءات  تدفق   (WRC-19) 770القرار   وتستخدم  ت كثافة  مستو ُتشتق  أن  وينبغي  احلسابية.  العمليات   إلجراء 

الساتلية   الثابتة  اخلدمة  يف  األرض  إىل  لنسبة  املستقر  غري  الساتلي  النظام  من  املكافئة  مالقدرة  نسخة  أحدث  ن ستعمال 
ITU-R التوصية  S.1503.(WRC-19)     
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واحملسوب على أساس    8%نسبة اخنفاض مقدارها   - كأقصى حد من حيث متوسط الكفاءة الطيفية املرجح زمنياً 
لنسبة إىل ستعمال التشفري والتشكيل التكيفيني،  سنوي للوصالت املرجعية العامة املستقرة   األخذ  مع  األرض 

احلد األقصى   يف كل وصلة أقل منزمنياً  االعتبار أن املنهجية تضمن أن تدهور متوسط الكفاءة الطيفية املرجح   يف
 املسموح به، 

لنسبة إىل األرض يف امللحق   . (WRC-19) 770لقرار  1لنسبة لكل وصلة مرجعية عامة مستقرة 

دة بنسبة   -   ف اهد  املرتبطة  C/N  املوجة احلاملة إىل الضوضاء  نسبة  قيممن حيث    املسموح به  يف الوقت  10%وز
 األرض؛ إىل  لنسبة املستقرة التكميلية للوصالت األجل قصري األداء

واحملسوب علكأقصى حد    8%ونسبة اخنفاض مقدارها   - ى أساس  من حيث متوسط الكفاءة الطيفية املرجح زمنياً 
لنسبة إىل األرض املرتبطة بتخصيصات الرتدد املبلغ عنها واملوضوعة يفسنوي للوصالت التكميلية   اخلدمة  املستقرة 

االعتبار أن املنهجية تضمن أن تدهور متوسط الكفاءة الطيفية  مع األخذ يفستعمال التشفري والتشكيل التكيفيني،
 . األقصى املسموح به  يف كل وصلة أقل من احلد زمنياً  املرجح

      (WRC-19).  (WRC-19) 769  اً القرار وينطبق أيض 

 27احلفاظ على مواقع احملطات الفضائية   -    IIIالقسم  

لنسبة إىل األرض واليت تستخدم أي  1) 6البند  6.22 جيب على احملطات الفضائية املقامة على منت سواتل مستقرة 
 : 28اإلذاعية الساتليةاخلدمة  ة الساتلية أونطاق ترددات موزع على اخلدمة الثابت

 من خط طول موقعها االمسي؛  0,1أن تكون قادرة على احلفاظ على موقعها ضمن أقل من  أ )   7.22

 من خط طول موقعها االمسي؛  0,1وأن حتافظ على موقعها ضمن أقل من  ب) 8.22

األرض ليست ملزمة مبراعاة أحكام  لنسبة إىل  لكن حمطات التجارب املقامة على منت سواتل مستقرة   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

دامت   ، حسب احلالة، ما9.22الرقم  أو  8.22  وليست احملطات الفضائية مع ذلك ملزمة مبراعاة أحكام الرقم د ) 10.22
تسبب تداخًال غري مقبول ألي شبكة ساتلية أخرى متتثل  تنتمي إليها احملطات الفضائية ال  لساتلية اليتالشبكة ا

 .9.22و  8.22الرقمني  حمطتها الفضائية للحدود املبينة يف

  
___________________

27   1.III.22.A   لنسبة إىل األرض واليت يزيد ميل مدارها الدائري عن حملطات الفضائية املقامة على منت السواتل املتزامنة    5عندما يتعلق األمر 
املوقع عائداً إىل النقطة العقدية.  يكون التفاوت املسموح به يف

احملط 1.6.22   28 يف إن  الفضائية  يف  ات  تشتغل  واليت  األرض  إىل  لنسبة  مستقرة  سواتل  منت  على  املقامة  الساتلية  اإلذاعية  النطاق   اخلدمة 
GHz .30ليست ملزمة مبراعاة هذه األحكام ولكنها جيب أن حتافظ على موقعها طبقاً للتذييل  12,7-11,7
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لنسبة إىل األرض واليت ال  2)  11.22 تستخدم  جيب على احملطات الفضائية املقامة على منت سواتل مستقرة 
 على اخلدمة اإلذاعية الساتلية:  ترددات موزع على اخلدمة الثابتة الساتلية أو  أي نطاق

من خط طول موقعها االمسي؛  0,5أن تكون قادرة على احلفاظ على موقعها ضمن أقل من  أ )   12.22

من خط طول موقعها االمسي؛  0,5أن حتافظ على موقعها ضمن أقل من  ب) 13.22

مل ج) 14.22 ليست  الرقم  ز لكنها  أحكام  مبراعاة  احملطات  ما   13.22مة  إليها  تنتمي  اليت  الساتلية  الشبكة  دامت 
 . 13.22 الرقم تسبب تداخًال غري مقبول ألي شبكة ساتلية أخرى متتثل للحدود املبينة يف الفضائية ال 

لنسبة إىل األرض واليت 29إن احملطات الفضائية  3)  15.22 اخلدمة   وضعت يف املنشأة على منت سواتل مستقرة 
لشبكة قد مت قبل  1987يناير    1قبل   ، ليست ملزمة مبراعاة األحكام 1982يناير    1، على أن يكون النشر املسبق للمعلومات املتعلقة 

 ولكنها جيب:  14.22إىل  6.22األرقام من  الواردة يف

ل موقعها االمسي، ولكن اجلهود من خط طو   1ن قادرة على احلفاظ على موقعها ضمن أقل من  أن تكو  أ )   16.22
 من خط طول موقعها االمسي على األقل؛   0,5ينبغي أن تبذل لكي تصبح قادرة على احلفاظ على موقعها ضمن  

 من خط طول موقعها االمسي؛  1أن حتافظ على موقعها ضمن أقل من  ب) 17.22

لشبكة الساتلية اليت تنتمي إليها هذه  ما دامت ا   17.22ولكنها ليست ملزمة مبراعاة أحكام الرقم   ج) 18.22
تسبب تداخًال غري مقبول ألي شبكة ساتلية أخرى متتثل حمطتها الفضائية للحدود املبينة   احملطات الفضائية ال 

 . 17.22الرقم  يف

لنسبة إىل األرض دقة تسديد هوائيات السواتل     -    IVالقسم    املستقرة 

احلفاظ على اجتاه تسديد اإلشعاع األقصى ألي حزمة موجهة حنو األرض    جيب أن تتوفر إمكانية  1) 7البند  19.22
لنسبة إىل األرض   ضمن أقل من:  30بعة هلوائي ساتل مستقرة 

لنسبة إىل االجتاه االمسي للتسديد 10% أ )     ، أومن فتحة نصف القدرة للحزمة 

يطبق هذا الشرط إال عندما تكون احلزمة معدة    لنسبة إىل االجتاه االمسي للتسديد، أيهما أكرب. وال  0,3 ب) 
 لتغطية تقل عن التغطية العاملية.

  
___________________

يف  1.15.22   29 الفضائية  احملطات  ال إن  اإلذاعية  تشتغل  اخلدمة  واليت  األرض  إىل  لنسبة  مستقرة  سواتل  منت  على  املقامة  ساتلية 
GHz النطاق يف .30 ليست ملزمة مبراعاة هذه األحكام ولكنها جيب أن حتافظ على موقعها طبقاً للتذييل 12,7-11,7
غري ملزمة مبراعاة هذه    12,7GHz-11,7النطاق   اخلدمة اإلذاعية الساتلية اليت تشتغل يف إن هوائيات إرسال احملطات الفضائية يف 1.19.22   30

.30لتذييل  5من امللحق  1.14.3الفقرة  األحكام، ولكنها جيب أن حتافظ على دقة التسديد احملددة يف
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تتميز احلزمة بتناظر دوراين حول حمور اإلشعاع األقصى، جيب أن ينسب التفاوت املسموح  عندما ال 2)  20.22
 هذا املستوي. حيتوي هذا احملور إىل فتحة نصف القدرة للحزمة يفأي مستوي  به يف

مقبولة   3)  21.22 غري  تداخالت  حدوث  لتجنب  الزمة  إذا كانت  إال  الدقة  هذه  على  احلفاظ  يتم  ال 
أخرى.  ألنظمة 

 منطقة القمر احملجوبة علم الفلك الراديوي يف   -    Vالقسم  

رصاد علم الفلك الراديو   31جوبةمنطقة القمر احمل حتظر يف 1) 8البند  22.22   32ياإلرساالت اليت تسبب تداخًال ضاراً 
 النطاقات التالية:  كامل طيف الرتددات ما عدا يف بغريها من مستعملي اخلدمات املنفعلة يف أو

 نطاقات الرتدد املوزعة على خدمة األحباث الفضائية اليت تستخدم حمساسات نشيطة؛  أ )   23.22
لساتلية اليت تستعمل نطاقات الرتدد املوزعة على خدمة العمليات الفضائية وخدمة استكشاف األرض ا ب) 24.22

احملاسيس النشيطة، وعلى خدمة التحديد الراديوي للموقع اليت تستعمل حمطات منشأة على منت مركبات فضائية،  
االت األحباث الفضائية داخل منطقة  أي اخلدمات الضرورية لدعم األحباث الفضائية واالتصاالت الراديوية وإرس 

 القمر احملجوبة.
التف  2)  25.22 منطقة   اق بني اإلدارات املعنية محاية أرصاد الفلك الراديوي واألحباث الفضائية (املنفعلة) يف ميكن 

 . 24.22إىل    22.22حتظر فيها اإلرساالت مبوجب األرقام من   نطاقات الرتددات اليت ال  القمر احملجوبة من التداخالت الضارة يف 

لنسبة إىل األرضلتابعة لشبك حدود قدرة احملطات األرضية ا  -    VIالقسم    ة سواتل مستقرة 
 WRC)-(2000     34 ،33اخلدمة الثابتة الساتلية خارج حمور احلزمة الرئيسية يف 

سوية القدرة املشعة املكافئة املتناحية   9البند  26.22 بعة لشبكة ساتلية مستقرة    (.e.i.r.p)إن  اليت تبثها حمطة أرضية 
أكثر خارج حمور الفص الرئيسي  أو  º3قدرها    قيم التالية املقابلة ألي زاوية خارج احملور  أال تتجاوز اللنسبة إىل األرض جيب  

 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)

 
___________________

اور احملميني من اإلرساالت القادمة من نقطة واقتشمل منطقة القمر   1.22.22   31 واحلجم الفضائي ا عة على أقل  احملجوبة جزء سطح القمر 
من مركز األرض. km 100 000 من
لتوصيات  2.22.22   32 التفاق بني اإلدارات املعنية، مع االسرتشاد  ذات الصلة.  R-ITUحتدد سوية التداخل الضار 
33  1.VI.22 لنسبة إىل األرض التابعة للخدمة الثجيب أال تس لتقدير   ابتة الساتلية، أوتخدم أحكام هذا القسم لتنسيق شبكات السواتل املستقرة 

    (WRC-2000)).1.50.9التداخالت بني هذه الشبكات (انظر الرقم 

34   2.VI.22 احملطات   جتاهات، فإن خمططات إشعاع اهلوائيات يفمجيع اال على الرغم من أن أحكام هذا القسم تغطي حدود القدرة خارج احملور يف
لنسبة إىل األرض غري الزمة يفاألرضية التابعة للخدمة الثابتة الساتلية      (WRC-2000)أكثر من مستويني متعامدين. املستقرة 
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إلرساالت التلفزيونية بتشكيل الرتدد    27.22 اليت تستعمل تشتت الطاقة، جيوز    (FM-TV)عندما يتعلق األمر 
الكلية خارج احملور للموجة   e.i.r.pدرة  ، شريطة أال تتجاوز القdB 3يزيد على   بقدر ال   26.22الرقم   جتاوز احلدود املذكورة أعاله يف

املرسلة القيم التالية:  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 خمططات اختبار مناسبة. وجيب يف مجيع األوقات من خالل برامج أو تشكيل هذه املوجات احلاملة يف

املرَسلة القيم التالية:  FM-TVة الكلية خارج احملور للموجة احلامل .e.i.r.pالقدرة 
قصوى ال .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)

نطاقات الرتدد التالية   يتم تطبيقها يف  28.22و  27.22و  26.22رقام  األ املذكورة يف  .e.i.r.pإن حدود القدرة    29.22
 فضاء): -املوزعة للخدمة الثابتة الساتلية (أرض

GHz 13,25-12,75

GHz 14-13,75

GHz 14,5-14(WRC-97)

  32.22و 28.22و   27.22و  26.22األرقام   املذكورة يف  (.e.i.r.p)إن حدود القدرة املشعة املكافئة املتناحية    30.22
على احملطات  ، وال2000يونيو  2قبل    35اخلدمة اجلاهزة للوضع يف خلدمة أو ا تنطبق على هوائيات احملطات األرضية املوجودة يف ال

لتنسيق أو  ا املعلومات الكاملة اخلاصة  بعة للخدمة الثابتة الساتلية اليت استلمت بشأ  لتبليغ  األرضية املصاحبة لشبكة ساتلية 
    (WRC-2000).2000يونيو  2قبل 

لنسبة إىل    36حكم عن بُعد والقياس عن بُعدجيوز للموجات حاملة الت  31.22 اليت ترسل حنو سواتل مستقرة 
ألسلوب االعتيادي (أي حمطة أرضية ترسل موجات حاملة للتحكم عن بُعد والقياس   بعة للخدمة الثابتة الساتلية وتعمل  األرض 

ت احملددة يفعن بُعد حن dB بقدر   26.22الرقم   و هوائي االستقبال االجتاهي للمحطة الفضائية)، أن تتجاوز السو على األكثر   16
ختضع  حالة القوة القاهرة، ال  مجيع أساليب التشغيل األخرى، ويف . ويفGHz 14,5-13,75و  GHz 13,25-12,75نطاقي الرتدد   يف

لنسبة إىل األرض التابعة للخدمة الثابتة الساتلية،  املوجات حاملة التحكم عن بُعد والقي اس عن بُعد اليت ترسل حنو السواتل املستقرة 
ت احملددة يف     (WRC-2000).26.22الرقم  للسو

 
___________________

جل بسبب   وضعها يف   اخلدمة" حبالة اهلوائيات اليت مت تركيبها، ولكن  تتعلق العبارة "اجلاهزة للوضع يف  1.30.22   35 WRC)-(2000. قوة قاهرة اخلدمة قد 

WRC)-(2000اتل.قياس املسافة إىل الس  1.31.22   36
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بعة    (.e.i.r.p)جيب أال تتجاوز سوية كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية   10البند  32.22 لشبكة  اليت ترسلها حمطة أرضية 
لنسبة إىل األرض وعاملة يف   º3، قدرها  ، القيم التالية املقابلة ألي زاوية خارج احملور  GHz 30-29,5نطاق الرتدد   ساتلية مستقرة 

 سي هلوائي احملطة األرضية: أكثر عن حمور الفص الرئي 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)مستعمل.غري  33.22

لنسبة إىل األرض    جيوز للموجات حاملة التحكم عن بُعد والقياس عن بُعد اليت ترسل حنو سواتل مستقرة  34.22
ألسلوب االعتيادي (أي حمطة أرضية ترسل موجات حاملة للتحكم عن بُعد والقياس عن  بعة للخدمة الثابتة الساتلية وتعمل 

ت احملددة يفبُعد حنو هوائي االس dBبقدر    32.22الرقم   تقبال االجتاهي للمحطة الفضائية)، أن تتجاوز السو على األكثر   10
GHzلرتدد  نطاق ا يف ختضع املوجات حاملة التحكم  حالة القوة القاهرة، ال مجيع أساليب التشغيل األخرى، ويف . ويف30-29,5

ت احملددة عن بُعد والقياس عن بُعد اليت ترسل حنو السواتل ا لنسبة إىل األرض التابعة للخدمة الثابتة الساتلية، للسو ملستقرة 
     (WRC-2000).32.22 الرقم يف

ا األرضية أن ترسل يف   35.22 لنسبة إىل األرض اليت يطلب من حمطا نظمة السواتل املستقرة  وقت   فيما يتعلق 
kHzنفس النطاق الذي عرضه   واحد يف لنسبة إىل األرض اليت تستخدم النفاذ املتعدد بتقسيم ، مثالً ألنظ40 مة السواتل املستقرة 

10)بقدر    (.e.i.r.p)للقدرة املشعة املكافئة املتناحية    32.22الرقم   ددة يفالشفرة، جيب خفض القيم القصوى احمل log(N)) dB  ،
تكون هذه احملطات األرضية على اتصال به واليت  حزمة استقبال الساتل الذي   هو عدد احملطات األرضية اليت توجد يف  Nحيث  

ا ترسل مجيعها يف       (WRC-2000)نفس الوقت على نفس الرتدد. يفرتض أ

GHzنطاق الرتدد   ينبغي تصميم احملطات األرضية العاملة يف 36.22 من    90%تكون نسبة   حبيث ال  30-29,5
ا لذروة كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحي . ويلزم مزيد من 32.22الرقم   خارج احملور، أكرب من القيم احملددة يف  (.e.i.r.p)ة  سو

ذه التجاوزات، مع مراعاة سوية التداخالت اليت تتعرض هلا السواتل    الدراسة لتحديد املدى الزاوي  خارج احملور الذي يسمح فيه 
لكثا الذروة  لقيم  اإلحصائية  ملعاجلة  القيام  وينبغي  اورة.  الواردة ا للطريقة  وفقاً  احملور  خارج  املتناحية  املكافئة  املشعة  القدرة  فة 

ITU-Rأحدث صيغة للتوصية  يف S.732.(WRC-07)     

يف  37.22 املعطاة  احلدود  من   تنطبق  الصافية.   يف  32.22الرقم   ويف   28.22إىل    26.22األرقام  السماء  ظروف 
لل ويف جيوز  املطر،  عن  الناتج  التوهني  تتجاوز حاالت  أن  الصاعدة  الوصلة  على  القدرة  ضبط  تستخدم  اليت  األرضية  محطات 

    (WRC-2000)احلدود.
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حملطات األرضية التابعة للخدمة الثابتة الساتلية العاملة يففيما ي  38.22 GHzالنطاق   تعلق  اليت تكون   30-29,5
زوا ارتفاع أصغر يف  ت القدرة املشعة املكافئة   هلا  سو دة  ز حيتاج األمر إىل  لنسبة إىل األرض،  اجتاه مدار السواتل املستقرة 

ا املطلوب  (.e.i.r.p)املتناحية   سو عند عن  القدرة  تدفق  نفس كثافة  على  للحصول  أكرب  ارتفاع  بزوا  العاملة  احملطات  لنفس  ة 
دة املسافة ولالمتصاص اجلوي. جيوز للمحطات  مستو  لنسبة إىل األرض، وذلك بفعل التأثري املرتاكب لز ى مدار السواتل املستقرة 

ت  لقدر التايل:  32.22 الرقم احملددة يف األرضية اليت تكون هلا زوا ارتفاع صغرية أن تتجاوز السو

)زاوية االرتفاع   ) 
لنسبة إىل األرض لنسبة إىل  السواتل املستقرة 

دة كثافة القدرة   .e.i.r.pز
 (dB)  

 

ε 5°2,5
5° ε 300,1(25 − ε) + 0,5(WRC-2000)

أعدت مع    º180و  º48لزوا خارج احملور احملصورة بني  اليت تنطبق على ا  32.22الرقم   القيم احملددة يف  39.22
ر الفيض. حلسبان آ     (WRC-2000)األخذ 

 GHz 14,8-14,5نطاق الرتدد   حدود التداخل يف  -  VIIالقسم  
      (WRC-15)فضاء) لغري وصالت التغذية للخدمة اإلذاعية الساتلية-من اخلدمة الثابتة الساتلية (أرض

الفضاء احلر، يتعني أال تتجاوز كثافة تدفق القدرة اليت تبثها حمطة   لشروط املفرتضة لالنتشار يفيف إطار ا  40.22
لنسبة إىل األرض لغري وصالت التغذية للخدمة اإلذاعية الساتلية يف  GHzنطاقات الرتدد   أرضية لشبكة ساتلية مستقرة  14,75-14,5 

يف  يف  املدرجة  163القرار   البلدان  (WRC-15)   وGHz يف  يف   14,8-14,50 املدرجة  164القرار   البلدان  (WRC-15)  
لنسبة إىل األرض.  يف 76MHz))27·2dB(W/(m قيمة  WRC)-(15      أي نقطة من املدار الساتلي املستقر 
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23املـادة 

اخلدمات اإلذاعية 

اخلدمة اإلذاعية    -   Iالقسم  

1.23A -   اعتبارات عامـة 

أي  الطائرات أو حيظر إنشاء وتشغيل حمطات إذاعة (إذاعة صوتية وتلفزيونية) على منت السفن أو 1) 1البند  2.23
 حممولة جواً خارج األراضي الوطنية.  أجسام عائمة أو

kHzستخدم ترددات أدىن من  جيب من حيث املبدأ أال تتجاوز قدرة حمطات اإلذاعة اليت ت  2)3.23 5 060
MHzأعلى من   أو س  41 kHzتثناء نطاق الرتدد  ( 4 000-3 ) القيمة الالزمة لتأمني خدمة وطنية فّعالة وذات نوعية جيدة،  900

سلوب اقتصادي، داخل حدود البلد املعين. 

4.23B -  املنطقة املدارية  اإلذاعة يف 

ذاعة يُعد لالستعمال هذه اللوائح نوع خاص من اإل املنطقة املدارية" يف يقصد بتعبري "اإلذاعة يف 1) 2البند  5.23
، حيث ميكن أن يالحظ أن وجود سوية ضوضاء جوية 21.5إىل    16.5األرقام   الوطين داخل البلدان اليت تغطيها املنطقة املعرفة يف

يف ت  وصعو اق مرتفعة،  املمكن  غري  من  جيعل  املوجات االنتشار  ستعمال  أفضل  نوعية  ذات  خدمة  تؤمن  أن   ً تصاد
. (VHF) املرتية أو  (MF) اهلكتومرتية أو (LF)الكيلومرتية

ه على "املنطقة املدارية": 2)6.23 يقتصر استخدام اخلدمة اإلذاعية للنطاقات املعددة أد
kHz 2 498-2 ) 1(يف اإلقليم 300
kHz 2 495-2 ) 3و 2(يف اإلقليمني 300
kHz 3 400-3 (يف مجيع األقاليم) 200
kHz 4 995-4 اليم) (يف مجيع األق750
kHz 5 060-5 (يف مجيع األقاليم). 005

يف  3)7.23 العاملة  للمرسالت  احلاملة  املوجة  قدرة  تتجاوز  أال  املعددة  جيب  النطاقات  ضمن  اخلدمة  هذه 
kW، القيمة 6.23 الرقم يف 50 . 

سم معها نطاقات "املنطقة املدارية" األولوية على اخلدمات األخرى اليت تتقا ة اإلذاعية يفيكون للخدم 4)8.23
.6.23الرقم  الرتدد املعددة يف

النطاقات  مشاالً، تشغل فيه اخلدمة اإلذاعية يف  30بيد أن اجلزء من ليبيا الواقع مشال دائرة العرض   5)  9.23
دارية". "املنطقة امل احلقوق مع اخلدمات األخرى اليت تتقاسم معها هذه النطاقات يفعلى أساس تساوي  6.23الرقم  املعددة يف

اخلدمة اإلذاعية املشغلة داخل حدود "املنطقة املدارية" واخلدمات األخرى   8.4ختضع ألحكام الرقم  6)  10.23
املشغلة خارج هذه املنطقة.
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11.23C  -    نطاقات املوجات الديكامرتية(HF)  املوزعة للخدمة اإلذاعية   
    (WRC-03)6.23الرقم   ستثناء النطاقات املشار إليها يف 

اخلدمة  حمطات اإلرسال يف  يف   11التذييل   جيب أن تتوافر مواصفات األنظمة املنصوص عليها يف  3البند  12.23
ستثناء النطاقات املشار إليها   (HF)امرتية  اإلذاعية العاملة يف نطاقات املوجات الديك   املوزعة حصرًا للخدمة اإلذاعية 

    (WRC-03).6.23 الرقم يف

اخلدمة اإلذاعية الساتلية   - IIالقسم  

بعة للخدمة اإلذاعية الساتلية، جيب استعمال الوسائل التقنية املتاحة  4البند  13.23 عند وضع خصائص حمطة فضائية 
  احلد األقصى اإلشعاعات فوق أراضي بلدان أخرى، إال إذا سبق احلصول على موافقة هذه البلدان. كي ختفض إىل 

13A.23  ا استلم  الرقم  إذا  مبوجب  مكتوب  اتفاق  على  داللة  يف 13.23ملكتب  االتفاق  هذا  إىل  يشري  عمود  ، 
عندما   أو  13.23املالحظات من السجل األساسي الدويل للرتددات عندما تكون ختصيصات النظام مسجلة فيه مع إحالة إىل الرقم  

    (WRC-2000).3و 1قائمة اإلقليمني  تكون هذه التخصيصات متضمنة يف

13B.23  األربع مهلة  ضمن  اإلدارات،  إحدى  قامت  اخلدمة إذا  بشبكة  اخلاص  القسم  إصدار  تلي  اليت  أشهر  ة 
عالم املكتب أنه مل تستخدم مجيع 30التذييل   أو  9اإلذاعية الساتلية (ماعدا اإلذاعية الصوتية) اخلاضعة للتنسيق مبوجب املادة    ،

سرتعاء انتباه اإلدارة املسؤولالوسائل التقنية خلفض اإلشعاعات فوق أراضيها ة إىل املالحظات املستلمة. ويطلب ، يقوم املكتب 
املكتب من كلتا اإلدارتني بذل كل اجلهود املمكنة حلل املشكلة. وجيوز ألي من اإلدارتني أن تطلب إىل املكتب أن يدرس املسألة 

أبدت االعرتاضات   ىل أي اتفاق، يستبعد املكتب أراضي اإلدارة اليتوأن يقدم تقريره إىل اإلدارتني املعنيتني. وإذا مل يتم التوصل إ
     (WRC-2000)من منطقة اخلدمة، دون أن يرتك ذلك أي وقع غري مؤات على بقية منطقة اخلدمة، ويعلم اإلدارة املسؤولة بذلك.

13C.23  ة األربعة أشهر املذكورة  إذا مل توافق إحدى اإلدارات على البقاء داخل منطقة اخلدمة، بعد انقضاء مهل
يستبعد   اإلذاعية  سابقاً،  (ماعدا  الساتلية  اإلذاعية  اخلدمة  شبكة  خدمة  منطقة  من  االعرتاض  أبدت  اليت  أراضي اإلدارة  املكتب 

    (WRC-2000)الصوتية) املعنية، دون أن يرتك ذلك أي وقع غري مؤات على بقية منطقة اخلدمة، ويعلم اإلدارة املسؤولة بذلك.
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 24املـادة 
اخلدمة الثابتة 

) A3E (الصنف ي مزدوج  حتث اإلدارات على أن تتخلى عن استعمال اإلرساالت اهلاتفية الراديوية بنطاق جانب  1.24
اخلدمة الثابتة.  يف 

. MHz 30األدىن من النطاقات  اخلدمة الثابتة يف  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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 25املـادة 
 خدمات اهلواة 

 خدمة اهلواة    -    Iالقسم  

التصاالت الراديوية بني حمطات  1البند  1.25 اهلواة التابعة لبلدان خمتلفة ما مل تبلغ إدارة بلد من البلدان املعنية يسمح 
     (WRC-03)معارضتها ملثل هذه االتصاالت.

غراض خدمة  1) 2البند  2.25 نوية تتعلق  تقتصر اإلرساالت بني حمطات اهلواة التابعة لبلدان خمتلفة على اتصاالت 
ملالحظات ذات الطابع الشخصي.56.1الرقم  اهلواة، على النحو احملدد يف      (WRC-03)، و

2A.25  (1A ام معانيها، فيما عدا إشارات ال تشفر اإلرس االت بني حمطات اهلواة التابعة لبلدان خمتلفة بغرض إ
(WRC-03)خدمة اهلواة الساتلية. التحكم املتبادلة بني حمطات التحكم األرضية واحملطات الفضائية يف

لنيابة عن أط 2)  3.25 لثة إال يفال جيوز استخدام حمطات اهلواة من أجل إرسال اتصاالت دولية  حالة   راف 
أو الداخلة   الطوارئ  اهلواة  حمطات  على  احلكم  هذا  انطباق  مدى  حتدد  أن  لإلدارة  وجيوز  الكوارث  من  اإلغاثة 

     (WRC-03)القضائي. اختصاصها يف

4.25 (SUP - WRC-03)  

تشغيل حمطة هواة حتدد اإلدارات ما إن كان جيب على الشخص الذي يلتمس احلصول على رخصة ل 1) 3البند  5.25
شارات شفرة مورس.      (WRC-03)أن يثبت قدرته على إرسال واستقبال نصوص 

لتحقق من املؤهالت التشغيلية والتقنية لكل شخص يرغب يف 2)  6.25 شغيل حمطة للهواة.  ت تقوم اإلدارات 
ITU-Rأحدث نسخة من التوصية  وميكن العثور على إرشاد بشأن معايري الكفاءة يف M.1544.(WRC-03)     

     (WRC-03)حتدد اإلدارات املعنية القدرة القصوى حملطات اهلواة. 4البند  7.25

الصلة   1) 5البند  8.25 ذات  واألحكام  املواد  مجيع  ويف يفتطبق  واالتفاقية  حمطات  الدستور  على  اللوائح  هذه 
     (WRC-03)اهلواة.

ا  2)  9.25 رسال رمزها الدليلي للنداء على فرتات قصرية. أثناء بث حمطات اهلواة إرساال  تقوم 

9A.25  5البندA لالحتياجا الستعداد  اهلواة  حملطات  للسماح  الالزمة  خلطوات  القيام  على  اإلدارات  من حتث  ت 
    (WRC-03)حاالت الكوارث، وتلبية تلك االحتياجات. االتصاالت لدعم اإلغاثة يف

9B.25  5البندB   لإلدارة قبل  جيوز  من  هواة  حمطة  لتشغيل  رخصة  منحه  مت  لشخص  تسمح  إن كانت  ما  حتدد   أن 
لشروط أو  أراضيها الوقت الذي يكون فيها هذا الشخص موجوداً يف إدارة أخرى بتشغيل حمطة هواة يف القيود  بصفة مؤقتة، رهناً 

    (WRC-03)اليت قد تفرضها.
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 خدمة اهلواة الساتلية    -    IIالقسم  

 من هذه املادة على خدمة اهلواة الساتلية كذلك، إذا كان ذلك مناسباً.  Iتطبق أحكام القسم  6البند  10.25

خدمة اهلواة الساتلية إنشاء حمطات حتكم أرضية   تكفل اإلدارات اليت ترخص بتشغيل حمطات فضائية يف 7البند  11.25
ضارة   تداخالت  ألي  الفورية  اإلزالة  لضمان  اإلطالق،  قبل  يفكافية  حمطة  إرساالت  عن  فوراً خ جتة  الساتلية  اهلواة  دمة 

    (WRC-03)).1.22 الرقم (انظر
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خلدمات واحملطات أحـكام  -VIالفصـل  RR26-1 خاصة 

 26املـادة 
 خدمة الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت

مني خدمة الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت أن تنس على اإلدارات اليت تؤمن أو 1) 1البند  1.26 ق وفقاً  تعتزم 
هذه اخلدمة لتصل إىل مناطق  وتشغيلها على املستوى العاملي، مع العمل على التوسع يف  اخلدمةألحكام هذه املادة إنشاء هذه  

استخدام طيف الرتددات الراديوية ولدعم أنشطة تقنية  ملزيد من الفعالية يفتتوافر فيها بقدر كاف، وذلك لتحقيق ا العامل اليت ال 
 وعلمية أخرى.

املعيارية   2)  2.26 للرتددات  جديد  بث  لتنسيق كل  الالزمة  التدابري  اإلدارات  تتخذ  الغرض،  هلذا  حتقيقاً 
اعدة املكتب. وتتبادل اإلدارات مجيع املعلومات البث املوجود بنطاقات الرتددات املعيارية مبس أي تغيري يف إشارات التوقيت أو أو

ال فيما بينها وتبلغه املفيدة يف هذا اخلصوص، يستشري املكتب املنظمات الدولية األخرى اليت هلا اهتمام  ا إىل املكتب. ويفهذا ا
ملوضوع.   مباشر وجوهري 

أال يبلغ إىل  لرتددات املعيارية أونطاقات خدمة ا ينبغي قدر اإلمكان أال خيصص أي تردد جديد يف 3)  3.26
 املكتب قبل إجراء التنسيق املشار إليه أعاله. 

نطاقات الرتددات املوزعة خلدمة الرتددات  جيب أن تتعاون اإلدارات فيما بينها للحد من التداخالت يف 2لبند ا 4.26
 املعيارية وإشارات التوقيت. 

اخلدمة أن تتعاون فيما بينها عن طريق املكتب من أجل جتميع نتائج جيب على اإلدارات اليت تؤمن هذه   3البند  5.26
لرتددات وإشارات التوقيت. قياسات الرتددات املعيا  رية وإشارات التوقيت وتوزيعها، وكل تفاصيل التعديالت اخلاصة 

لتوصيات   4البند  6.26 لرتددات املعيارية  ذات الصلة عند اختيار اخلصائص التقنية لبث ا  ITU-Rتسرتشد اإلدارات 
وإشارات التوقيت. 
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خلدمات واحملطات أحـكام  -VIالفصـل  RR27-1 خاصة 

 27املـادة 
 حمطات التجارب 

بعة لبلدان أخرى إال مبوافقة اإلدارة اليت  1) 1البند  1.27 ال جيوز حملطة جتارب أن جتري اتصاالت مبحطات جتارب 
ية تراخيص تصدرها يفختضع هلا. وعلى كل إدارة أن تبلغ   هذا الشأن.  اإلدارات املعنية 

إ  2)  2.27 عند  توافرها  الواجب  الشروط  خاصة  ترتيبات  خالل  من  املعنية  اإلدارات  مثل  حتدد  جراء 
 االتصاالت.  هذه 

يرغب 2البند  3.27 شخص  لكل  والتقنية  التشغيلية  املؤهالت  من  للتحقق  الزمة  تراها  اليت  التدابري  اإلدارات   تتخذ 
 حمطة جتارب. تشغيل األجهزة يف يف

إن 3البند  4.27 أجله  من  رخص  الذي  مراعية اهلدف  التجارب  حملطات  القصوى  القدرة  املعنية  اإلدارات  شاؤها  حتدد 
 والشروط الواجب توفرها عند تشغيل مثل هذه احملطات. 

هذه اللوائح على حمطات التجارب.  ة ويف االتفاقي الدستور ويف تطبق مجيع القواعد العامة احملددة يف 1) 4البند  5.27
لشروط التقنية املفروضة على املرسالت العاملة يف نفس نطاقات الرتددات،  كما جيب بصورة خاصة على هذه احملطات أن تتقيد 

هذه احملطات أن ما عدا احلالة اليت تتعارض فيها هذه الشروط مع املبدأ التقين للتجارب. وعندئذ، جيوز لإلدارة اليت ترخص تشغيل  
لشكل املناسب.   متنح إعفاء 

ا ويف  2)  6.27 أي شكل آخر  فرتات قصرية ببث رمزها الدليلي للنداء أو تقوم حمطات التجارب أثناء إرساال
 ). 19لتعرف اهلوية معرتف به (انظر املادة 

بعة لب عندما ال 5البند  7.27 لد آخر، جيوز لإلدارة املعنية أن تعتمد حيتمل أن تسبب حمطة جتارب تداخًال ضاراً خبدمة 
هذه املادة، إذا رأت ذلك مستحسناً.  ترتيبات ختتلف عن الرتتيبات الواردة يف
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خلدمات واحملطات أحـكام  -VIالفصـل  RR28-1 خاصة 

 28ة املـاد
 خدمات االستدالل الراديوي 

 أحكام عامة    -    Iالقسم  

أنشأت خدمة لالستدالل الراديوي أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتأمني فعالية هذه على اإلدارات اليت   1البند  1.28
ا ال ر اليت قد ترتتب على عدم صحة املعلومات امل اخلدمة وانتظامها، غري أ على أي عيوب  قدمة أوتقبل أي مسؤولية عن اآل

ا.  توقف يف  التشغيل أو يف  عمل حمطا
صحتها، ينبغي للمحطة اليت تقوم بتحديد التقومي   ميكن الوثوق يف  عندما ال  القياسات أو  عند االرتياب يف  2البند   2.28

ذا االرتياب أو  الزاوي أو   إعطائها مثل هذه املعلومات.  عدم االعتماد عند  املوقع أن تبلغ، كلما أمكن ذلك، احملطة املتنقلة 
م اخلدمة املتنقلة   تبلغ اإلدارات املكتب خبصائص كل حمطة استدالل 3البند  3.28 راديوي تقوم بتأمني خدمة دولية 

جمموعة من احملطات، عند الضرورة، تلك القطاعات اليت ميكن فيها عادة االعتماد على املعلومات  البحرية، وتبني لكل حمطة أو 
)، وجيب تبليغ املكتب مبا  IV قائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات اخلاصة (القائمة ة. وجيري نشر هذه املعلومات يفاملقدم

     (WRC-07)يدخل عليها من تغيريات تتخذ صفة الدوام.
يف  4البند  4.28 ارتياب  أي  جينب  اختياراً  الراديوي  االستدالل  حمطات  هوية  إىل  التعرف  طرائق  هوية  ت ختتار  عرف 
 احملطات.  هذه

ا إرساًال يس 5البند  5.28 جراء قياسات صحيحة ودقيقة. ترسل حمطات االستدالل الراديوي إشارا  مح 
أو 6البند  6.28 الراديوي  لالستدالل  حمطة  تشغيل  بتعديل  تتعلق  معلومة  أي  الفور  على  فيه،   تنشر  االنتظام  بعدم 
 الصدد: هذا ويف

لربية للبلدان اليت تشغل خدمة لالستدالل الراديوي كل يوم عند الضرورة البالغات اخلاصة  تبث احملطات ا أ )   7.28
دخال تعديل   التشغيل أو ي تعديل يف ي عدم انتظام فيه، إىل أن ينتظم عمل هذه اخلدمة، أو، إذا تعلق األمر 

ذا التعديل؛له صفة الدوام، إىل أن يعتقد اعتقاداً معقوًال أن مجيع املالحني املعني  ني قد مت إبالغهم 
يف ب) 8.28 املالحني،  إىل  املوجهة  التنبيهات  و  تبث  الدوام  أسرع  صفة  هلا  اليت  التعديالت  لتحمل  ممكن  قت 

 املعلومات اخلاصة بعدم انتظام اخلدمة ملدد طويلة. أو

 أحكام تتعلق خبدمة االستدالل الراديوي الساتلية    -    IIالقسم  

من  تن 1) 7البند  9.28 األرقام  أحكام  الرقم  8.28إىل    1.28طبق  ستثناء  املالحة  2.28،  خدمة  على  الراديوية  ، 
 الساتلية. البحرية
ستثناء الرقمني  8.28إىل    1.28تنطبق أحكام األرقام من   2)  10.28 ، على خدمة املالحة الراديوية  3.28و  2.28، 

 للطريان الساتلية.
ستثناء الرقمني  8.28إىل    1.28  تنطبق أحكام األرقام من 3)  11.28 ، على خدمة االستدالل 3.28و  2.28، 

لساتلية. الراديوي ا
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 حمطات التحديد الراديوي لزوا االجتاه  -    IIIالقسم  

kHzيف خدمة املالحة الراديوية البحرية، يكون الرتدد   1) 8البند  12.28 التحديد الراديوي  هو الرتدد العادي يف  410
لتحديد الراديوي لزوا االجتاه العاملة  اإلبراق الراديوي. وجيب أن تتمكن من استخدام هذا الرتدد مجيع حمطات ا جتاه يفلزوا اال

خدمة املالحة الراديوية البحرية اليت تستعمل اإلبراق الراديوي. كما ينبغي هلذه احملطات أن تتمكن من إجراء التقومي الزاوي على  يف
 ة التقومي الزاوي للمحطات اليت ترسل إشارات االستغاثة واإلنذار والطوارئ.وخاص  kHz 500الرتدد 
يف 2)  13.28 االجتاه  لزوا  الراديوي  التحديد  خدمة  توجد  بني   عندما  املرخصة  kHzالنطاقات  1 606,5  

kHzو 2 اوي على تردد النداء واالستغاثة ، ينبغي أن تكون حمطات التحديد الراديوي لزوا االجتاه قادرة على إجراء التقومي الز 850
kHz 2ملهاتفة الراديوية  182.(WRC-03) 

يف 3)  14.28 معرف  هو  االجتاه، كما  لزوا  راديوي  حتديد  حمطة  تعمل  يف12.1الرقم   عندما  بني   ،  النطاقات 
MHz MHzو  156 زاوية على تردد النداء واالستغا174 قادرة على اختاذ تقوميات  ملوجات املرتية  ، جيب أن تكون   (VHF)ثة 

MHz MHz  (VHF)ملوجات املرتية  وعلى تردد النداء االنتقائي الرقمي  156,8 156,525 . 
 غري مستعمل.  15.28
ما مل يكن هناك اتفاق سابق، جيب على حمطة الطائرة اليت تتصل مبحطة التحديد الراديوي لزوا االجتاه   9البند  16.28

 املراقبة عليه.هذا الغرض الرتدد الذي تداوم احملطة املطلوبة  وي أن تستخدم يفلتحصل على التقومي الزا
هذا القسم خبصوص التحديد الراديوي لزوا االجتاه على خدمة املالحة الراديوية   تطبق اإلجراءات الواردة يف 10البند  17.28

جراءات خاصة تستند إىل ترتيبات متفق ع  ليها بني اإلدارات املعنية.للطريان، ما مل يكن معموًال 

 يوية حمطات املنارات الراد  -    IVالقسم  

أن  11البند  18.28 اإلدارة  هلذه  جيوز  املالحة،  لصاحل  الراديوية  املنارات  حملطات  خدمة  تنظيم  حيسن  أنه  إدارة  رأت  إذا 
 تستخدم هلذه الغاية: 

راديوية، مبعىن الكلمة، مقامة على األرض أو أ )   19.28 راسية بشكل دائم، أو منارات  مقامة، بصفة   على سفن 
منطقة حمدودة، تكون حدودها معروفة ومعلنة. وميكن أن يكون خمطط إرسال   فن تبحر يفاستثنائية، على منت س

 غري اجتاهي؛  هذه املنارات الراديوية اجتاهياً أو
أو ب) 20.28 بتة  أو حمطات  ساحلية  للعمل كمنارا حمطات  تُعني  للطريان  طلب  حمطات  على  بناًء  راديوية  ت 

 متنقلة. حمطات
 .II دم املنارات الراديوية، مبعىن الكلمة، ترددات النطاقات املتاحة هلا مبوجب أحكام الفصلتستخ 1) 12البند  21.28
وصنف  2)  22.28 ا،  اخلاص  العادي  العمل  تردد  راديوية  عنها كمنارات  املبلغ  األخرى  احملطات  وتستخدم 

 الذي تستعمله، ألداء مهمتها.  اإلرسال العادي 
ال  3)  23.28 جيب ضبط القدرة املشعة لكل منار راديوي مبعىن الكلمة حسب القيمة الالزمة لبلوغ شدة ا

 ). 12املنصوص عليها عند حد املدى املطلوب (انظر التذييل 
kHzالنطاقات احملصورة بني   العاملة يفترد القواعد اخلاصة اليت تنطبق على املنارات الراديوية للطريان   13البند  24.28 160  

kHzو kHzالنطاقات احملصورة بني  وتنطبق على املنارات الراديوية البحرية العاملة يف 535 kHzو 283,5 .12 التذييل يف  335
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خلدمات واحملطات أحـكام  -VIالفصـل  RR29-1 خاصة 

 29املـادة 
 خدمة علم الفلك الراديوي

 أحكام عامة    -    Iالقسم  

حلسبان: علم تتعاون اإلدارات حلماية خدمة  1البند  1.29 خذ   الفلك الراديوي من التداخالت بعد أن 
 شدة احلساسية االستثنائية حملطات الفلك الراديوي؛  أ )   2.29
 تكرر احلاجة إىل مدد رصد طويلة خالية من التداخالت الضارة؛ ب) 3.29
عارة اهتمام خاص  ح كل بلد، ومواقعها معروفة مما يسم كون عدد حمطات الفلك الراديوي حمدوداً يف ج) 4.29

 لكيفية جتنب التداخالت.
مبواقع حمطات الفلك الراديوي الواجب محايتها وكذلك ترددات الرصد اليت   12.11يبلغ املكتب وفقاً للرقم   2البند  5.29

 إلطالع الدول األعضاء عليها. 16.20تستعملها وتنشر وفقاً للرقم 

 مة علم الفلك الراديوي خد يفالتدابري الواجب اختاذها     -    IIالقسم  

ذه احملطات. 3البند  6.29  ختتار مواقع حمطات الفلك الراديوي مع مراعاة احتماالت حدوث تداخالت ضارة 
حمطات الفلك الراديوي لتخفيض شدة حساسيتها   تُعتمد مجيع الوسائل التقنية اليت ميكن حتقيقها عملياً يف 4البند  7.29

دراسات مشرتكة من   ر تقنيات حمسنة لتخفيض شدة احلساسية للتداخالت، مبا فيها املشاركة يفمواصلة تطويللتداخالت. وجيب  
 خالل قطاع االتصاالت الراديوية.

 محاية خدمة علم الفلك الراديوي   -    IIIالقسم  

ددات  نطاقات الرت  ) وضع خدمة علم الفلك الراديوي يف5حيدد جدول توزيع نطاقات الرتددات (املادة   5البند  8.29
هذه النطاقات  املختلفة. وتؤمن اإلدارات محاية حمطات خدمة الفلك الراديوي من التداخالت على أساس وضع هذه اخلدمة يف

 ). 25.22و  24.22إىل  22.22ومن  6.4(انظر أيضاً األرقام 
التداخالت   6البند  9.29 من  الراديوي  الفلك  علم  خدمة  محاية  اإلدارات  تؤمن  داعندما  أساس  أوعلى  مؤقت،   ئم 

ثري حجب التضاريس واجتاهية اهلوائي واستخدام تقاسم الوقت  تستخدم هلذا الغرض وحسب احلالة وسائل مثل الفصل اجلغرايف و
وختفيض قدرة البث إىل احلد األدىن الذي ميكن التوصل إليه.

اورة للنطاقات اليت تستخدمها النطاقات   عندما ختصص اإلدارات ترددات حملطات اخلدمات األخرى يف 7البند  10.29 ا
خدمة علم الفلك الراديوي ألغراض الرصد وفقاً ألحكام هذه اللوائح، حتث هذه اإلدارات على اختاذ مجيع التدابري املمكنة عملياً  

، ينبغي 9.29رقم  ال إليها يف. وفضًال عن التدابري املشار  5.4حلماية خدمة علم الفلك الراديوي من التداخالت الضارة وفقاً للرقم  
النطاق املستخدم  إيالء عناية خاصة إىل الوسائل التقنية اليت تسمح بتخفيض القدرة املشعة إىل احلد األدىن عند الرتددات احملصورة يف

 ). 6.4للفلك الراديوي (انظر أيضاً الرقم 
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حلسبان  ُحتث هذه ا  نطاقات أخرى، عندما ختصص اإلدارات ترددات حملطات يف 8البند  11.29 خذ  إلدارات على أن 
قدر اإلمكان عملياً ضرورة جتنب البث اهلامشي الذي حيتمل أن يسبب تداخالت ضارة خبدمة علم الفلك الراديوي العاملة وفقاً  

 ). 6.4هلذه اللوائح (انظر أيضاً الرقم 

دارات على أال تنسى أن خدمة علم ُحتث هذه اإلهذا القسم،   عندما تطبق اإلدارات التدابري احملددة يف 9البند  12.29
من حمطات الطائرات (انظر  الفلك الراديوي حساسة للغاية جتاه التداخالت اليت تسببها اإلرساالت الواردة من احملطات الفضائية أو 

ITU-Rالتوصية  RA.769  .(للحصول على املزيد من املعلومات(WRC-03)     

خذ عل  على اإلدارات 10البند  13.29 لتوصيات  أن  ذات الصلة، بغية احلد من التداخالت اليت تسببها    ITU-Rماً 
خدمات أخرى خلدمة علم الفلك الراديوي. 
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 29Aاملادة 
 خدمات االتصاالت الراديوية املتصلة برصد األرض 

29A .1  كشاف األرض الساتلية  تشمل خدمات االتصاالت الراديوية املتصلة برصد األرض كًال من خدمة است  1 البند(EESS)  
وتطبيقات خاصة خلدمة التحديد الراديوي    (MetAids)وخدمة مساعدات األرصاد اجلوية    (MetSat)وخدمة األرصاد اجلوية الساتلية  

أو  اجلوية  األرصاد  رادارات  (مثل  أو الرادارات   للموقع  ويف  األوقيانوغرافية  ح).  الر رصد  انظر   رادارات  الصدد،  هذا 
673 القرار  (Rev.WRC-12) .(WRC-12)
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VIIالفصـل 

1اتصاالت االستغاثة والسالمة 

___________________
1VII.C  .إن اتصاالت االستغاثة والسالمة، ألغراض هذا الفصل، تشمل نداءات ورسائل االستغاثة والطوارئ والسالمة





 RR30-1اتصاالت االستغاثة والسالمة -VIIالفصـل

30املـادة 

أحكام عامة 

مقدمـة   -    Iالقسم  

يف1البند  1.30 والسالمة  لالستغاثة  العاملي  النظام  بتشغيل  املتعلقة  األحكام  الفصل  هذا  (GMDSS) البحر يشمل 
يفالذ التجهيزات  محل  ومتطلبات  وعناصره  الوظيفية  متطلباته  ترد  يف ي  البشرية  احلياة  على  للحفاظ  الدولية  ر البح االتفاقية 
)SOLAS، 1974نسختها 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

حالة استغاثة من أن   حمطة أرضية متنقلة يف  حمطة متنقلة أو هذه اللوائح أن مينع   ال ميكن ألي حكم يف 2البند  2.30
). 9.4نظر أيضاً الرقم تستخدم مجيع الوسائل املتاحة هلا حىت جتلب االنتباه إليها وتعلن عن موقعها وحتصل على اإلغاثة (ا

عمليات  شرتك يفسفن ت هذه اللوائح أن مينع حمطات منشأة على منت طائرات أو ال ميكن ألي حكم يف 3البند  3.30
ظروف استثنائية، مجيع الوسائل املتاحة هلا حىت   حمطات أرضية ساحلية من أن تستخدم، يف حمطات برية أو البحث واإلنقاذ أو

). 16.4و  9.4حالة استغاثة (انظر أيضاً الرقمني  حمطة أرضية متنقلة يف و تساعد حمطة متنقلة أ

خلدمة البحرية   - IIالقسم   أحكام تتعلق 

الساتلية للمحطات اليت  اخلدمة املتنقلة البحرية واخلدمة املتنقلة البحرية إن أحكام هذا الفصل إلزامية يف 4البند  4.30
    (WRC-07)).5.30هذا الفصل (انظر أيضاً الرقم   للوظائف املبينة يف تستخدم الرتددات والتقنيات احملددة

نسختها املعدلة، حتدد   )، يف SOLAS  ،1974البحر ( للحفاظ على احلياة البشرية يف إن االتفاقية الدولية   5البند  5.30
ا اليت جيب تزويدها بتجهيزات راديوية، وكذلك السفن ا ليت جيب تزويدها بتجهيزات راديوية ميكن السفن ومركبات اإلنقاذ اخلاصة 

ا هذه التجهيزات.مركبات اإلنقاذ. كما تنص االتفاقية على الشرو  محلها الستخدامها يف ط اليت جيب أن تفي 

أن تتصل    2مراكز تنسيق اإلنقاذ ميكن إلدارة ما أن ترخص للمحطات األرضية على السفن املوجودة يف 6البند  6.30
ي حمطة أخرى تستخدم النطاقات املوزعة للخدمة املتنقلة البحرية الساتلية، عندما حتتم ذلك ظ ألغراض االستغاث روف ة والسالمة، 

 هذه اللوائح. خاصة، واستثناء من طرائق العمل املنصوص عليها يف

___________________
يشري إىل وحدة    (1979)البحر   االتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ يف  إن املصطلح "مركز تنسيق عمليات اإلنقاذ" كما هو معرف يف  1.6.30 2

لتنظيم الفّعال خلدمات البحث واإلنقاذ وتنسيق تنفيذ العمليات داخل منطقة حبث وإنقاذ. مسؤولة عن النهوض 
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حطات اخلدمة املتنقلة اخلدمة املتنقلة البحرية أن تتصل، ألغراض السالمة، مب يف  3ميكن للمحطات املتنقلة 7البند  7.30
ا ووفق الشر  (انظر   31 من املادة  Iالقسم   وط املعينة يفللطريان. وجيب أن جتري عادة مثل هذه االتصاالت على الرتددات املرخص 

 ). 9.4أيضاً الرقم 

 أحكام تتعلق خبدمة الطريان   -    IIIالقسم  

يف 8البند  8.30 احملددة  اإلجراءات  إل تعد  إجراءات  الفصل  يفهذا  منت   زامية  على  املنشأة  احملطات  بني  االتصاالت 
ا.  مجيع احلاالت اليت يشار فيها صراحة إىل هذه اخلدمة أو الطائرات وحمطات اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية، يف   حمطا

 تطبق بعض أحكام هذا الفصل على اخلدمة املتنقلة للطريان إال إذا وجدت ترتيبات خاصة بني  9البند   9.30
 املعنية. احلكومات

الستغاثة والسالمة، مبحطات اخلدمة اخلدمة املتنقلة للطريان أن تتصل ألغراض ا ميكن للمحطات املتنقلة يف 10البند  10.30
 املتنقلة البحرية وفقاً ألحكام هذا الفصل. 

أن تتصل ألغراض االستغاثة   الدولية جيب على كل حمطة على منت طائرة ملزمة مبوجب اللوائح الوطنية أو 11البند  11.30
أو أو هذا   الطوارئ  حكام  تفي  اليت  البحرية  املتنقلة  اخلدمة  مبحطات  واستقبال السالمة  إرسال  على  قادرة  تكون  أن  الفصل، 

kHzعند استخدام الرتدد احلامل    J3Eإرساالت من الصنف   2 kHzعند استخدام الرتدد احلامل    J3Eمن الصنف   ، أو 182 4 125 ،
MHzعند استخدام الرتدد  G3Eالصنف من  أو ً الرتدد 156,8 MHz، واختيار 156,3 . 

11A.30  11البندA   االنتقائي  يسمح كذلك النداء  جتهيزات  تشغل  أن  وإنقاذ  حبث  بعمليات  تقوم  عندما  للطائرات 
املرتية    (DSC) الرقمي املوجات  على  التجهيزات  من  النوع  هلذا  احملجوز  الرتدد  MHz  البالغ  (VHF)على  تشغل   156,525 وأن 

MHzظام على الرتددين احملجوزين هلذا الن (AIS)جتهيزات نظام حتديد اهلوية األوتومايت  MHzو 161,975 162,025.(WRC-07)    

خلدمة املتنقلة الربية    -    IVالقسم    أحكام تتعلق 

يف 12البند  12.30 الربية  املتنقلة  اخلدمة  حملطات  املهجورة ميكن  أو أو  املناطق  السكان  درة  أن   املناطق  النائية  املناطق 
 هذا الفصل. الرتددات املذكورة يفتستخدم، ألغراض االستغاثة والسالمة، 

يف 13البند  13.30 احملددة  اإلجراءات  عند   تعد  الربية  املتنقلة  اخلدمة  حمطات  إىل  لنسبة  إلزامية  إجراءات  الفصل  هذا 
ه اللوائح ألغراض اتصاالت االستغاثة والسالمة. هذ استخدام الرتددات املذكورة يف

___________________
أن تتقيد    (R)النطاقات املوزعة للخدمة املتنقلة للطريان   يف  (R)تتصل مبحطات اخلدمة املتنقلة للطريان    جيب على احملطات املتنقلة اليت 1.7.30 3

ي ترتيبات خاصة بني احلكومات املعنية تنظم استعمال اخلدمة املتنقلة  هذه ا ألحكام الواردة يف ذه اخلدمة، وأن تتقيد عند اللزوم  للوائح فيما يتعلق 
. (R)للطريان 
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 31املـادة 
 (GMDSS)البحر   ترددات النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف

 اعتبارات عامة    -    Iالقسم  

ة  إطار النظام العاملي لالستغاث إرسال معلومات االستغاثة والسالمة يف إن الرتددات اليت جيب استخدامها يف  1البند  1.31
يف يف  (GMDSS)البحر   والسالمة  إىل15التذييل   واردة  إلضافة  و يف.  املدرجة  الرتددات  السفن 15التذييل     حملطات  ينبغي   ،

األنظمة  وإىل  من  العامة  الراديوية  واالتصاالت  السالمة  رسائل  إلرسال  مناسبة  أخرى  ترددات  تستعمل  أن  الساحلية  واحملطات 
     (WRC-07)لى الرب.الشبكات الراديوية القائمة ع أو

تداخل ضار التصاالت االستغاثة والسالمة على أي من الرتددات املنفصلة  حيظر أي بث يتسبب يف 2البند  2.31
     (WRC-07).15التذييل  احملددة يف

ا عندما جترى هذه اإلرساالت على ال 3البند  3.31 رتددات  يراعى استخدام احلد األدىن من عدد إرساالت االختبار ومد
بقدرة  يتعني عند الضرورة تنسيقها مع سلطة خمتصة، وتبث هذه اإلرساالت على هوائيات اصطناعية أو، كما  15التذييل   املعرفة يف

حالة تعذر ذلك   خمفضة كلما أمكن ذلك عملياً. إال أنه ينبغي جتنب إرساالت االختبار على ترددات نداء االستغاثة والسالمة، ويف 
ا إرساالت اختبار. ينبغي اإلشارة   إىل أ

 15 التذييل ينبغي ألي حمطة، قبل اإلرسال ألغراض غري أغراض االستغاثة على أي من الرتددات املعرفة يف 4د البن 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

 بات اإلنقاذ حمطات مرك  -    IIالقسم  

حمطات مركبات اإلنقاذ، إذا كانت قادرة  املهاتفة الراديوية يف جيب على األجهزة املعدة لالستخدام يف 1) 5البند  6.31
MHzالنطاقات احملصورة بني   على استعمال أي تردد يف MHzو   156 MHz، أن تستطيع اإلرسال واالستقبال على  174 156,8  
 لنطاقات على األقل. هذه ا وعلى تردد واحد آخر يف

جيب على األجهزة املعدة إلرسال إشارات االستدالل من حمطات مركبات اإلنقاذ أن تكون قادرة  2)  7.31
MHzالنطاق  على العمل يف 9 500-9 200 . 

يف 3)  8.31 لالستخدام  املعدة  الرقمي  االنتقائي  النداء  أجهزة  على  قادرة مركبا جيب  إذا كانت  اإلنقاذ،  ت 
 ل: العم على

kHz 1يف النطاقات احملصورة بني   أ )    9.31 kHz 2و   605,5 kHz، أن تستطيع اإلرسال على  850 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 156حملصورة بني يف النطاقات ا ج) 11.31 156,525 .
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 مداومة املراقبة   -    IIIالقسم  

12.31  A   -   احملطات الساحلية 

إطار النظام العاملي لالستغاثة والسالمة   جيب على احملطات الساحلية اليت تتوىل مسؤولية مداومة املراقبة يف 6البند  13.31
املعلومات  الفرتات الزمنية املشار إليها يف  ن مراقبة أوتوماتية بواسطة النداء االنتقائي الرقمي على الرتددات ويفالبحر أن تؤم يف

     IV.((WRC-07)قائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات اخلاصة (القائمة  املنشورة يف

14.31  B   -  احملطات األرضية الساحلية 

إطار النظام العاملي لالستغاثة   ت األرضية الساحلية اليت تتوىل مسؤولية مداومة املراقبة يفب على احملطاجي 7البند  15.31
 البحر أن تؤمن مراقبة أوتوماتية دائمة إلنذارات االستغاثة املناسبة اليت ترحلها احملطات الفضائية.  والسالمة يف 

16.31  C  -  حمطات السفن 

لتجهيزات الالزمة، وخالل تواجدها يفعلى حمطات السفن اجيب   1) 8البند  17.31 البحر، أن تؤمن مراقبة   هزة 
نطاقات الرتددات اليت تعمل عليها.  أوتوماتية بواسطة النداء االنتقائي الرقمي على الرتددات املناسبة لنداءات االستغاثة والسالمة يف 

لتجهيزات   جمهزة  إذا كانت  السفن  حمطات  على  املكذلك  تؤمن  أن  األوتومايت الالزمة  لالستقبال  املناسبة  الرتددات  على  راقبة 
     (WRC-07). إلرساالت حتذيرات املالحة واألرصاد اجلوية وغريها من املعلومات العاجلة املوجهة إىل السفن

حكام هذا الفصل أن تؤمن املراقبة، كلما أمكن ذل 2)  18.31 ك عملياً،  جيب على حمطات السفن اليت تتقيد 
MHzدد على الرت       (WRC-07).(VHF))للموجات املرتية  16(القناة  156,8

19.31  D   -  احملطات األرضية على السفن 

حكام هذا الفصل أن تؤمن املراقبة عند تواجدها  9البند  20.31 جيب على احملطات األرضية على السفن اليت تتقيد 
ل.البحر إال عند االتصال على قناة عم يف
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 32دة املـا

 اإلجراءات التشغيلية التصاالت االستغاثة 
 (GMDSS)     (WRC-07) البحر يف إطار النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف

 اعتبارات عامة    -    Iالقسم  

  (MF) االتصاالت الراديوية لألرض على املوجات اهلكتومرتية ترتكز اتصاالت االستغاثة على استخدام   1البند  1.32
ألولوية املطلقة على   (VHF) واملرتية  (HF) يةوالديكامرت  واالتصاالت اليت تستخدم التقنيات الساتلية. وتتمتع اتصاالت االستغاثة 

 مجيع اإلرساالت األخرى. وتنطبق الشروط التالية: 

انتق أ )   نداء  هو  االستغاثة  رقمي  إنذار  يف   (DSC)ائي  استغاثة  نداء  نسق  املستخدمة   يستعمل  النطاقات 
 هذه احلالة عن طريق حمطات فضائية. نسق رسالة استغاثة، ويرحل يف تصاالت الراديوية لألرض أولال

 النصي األويل.  نداء االستغاثة هو اإلجراء الصويت أو ب)

 .النصي الالحق رسالة االستغاثة هي اإلجراء الصويت أو ج)

 لنيابة عن حمطة أخرى.  (DSC)إنذار االستغاثة املرحل هو إرسال نداء انتقائي رقمي  د )

 (WRC-07)حالة استغاثة.  النصي األويل حملطة ليست هي نفسها يف  أو   نداء االستغاثة املرحل هو اإلجراء الصويت  ه ) 

قنوات االتصاالت العامة، على  ولوية املطلقة يفيرسل إنذار االستغاثة عن طريق ساتل ويكون له األ 1) 2البند  2.32
- االجتاه أرض يف  (EPIRB) على االستغاثة والسالمة احملجوزة للمنارات الراديوية للتحديد الساتلي ملوقع الطوارئ الرتددات املقصورة  

للنداء   (VHF) واملرتية  (HF) كامرتيةوالدي  (MF) نطاقات املوجات اهلكتومرتية على ترددات االستغاثة والسالمة املعيّنة يف ضاء، أوف
      (WRC-07)).15ل االنتقائي الرقمي (انظر التذيي

2A.32 (1A نطاقات املوجات اهلكتومرتية  يرسل نداء االستغاثة على ترددات االستغاثة والسالمة املعينة يف (MF)  
      (WRC-07)للمهاتفة الراديوية. (VHF)واملرتية   (HF)والديكامرتية 

مر من الشخص املسؤول عن نداء االستغاثة والرسائل الالحق ال يرسل إنذار االستغاثة أو 2)  3.32 ة إال 
      (WRC-07)احملطة األرضية املتنقلة. عن أي مركبة أخرى حتمل احملطة املتنقلة أو عن الطائرة أو  السفينة أو

نداء استغاثة مرسًال على ترددات االستغاثة والسالمة   غاثة أوجيب على مجيع احملطات اليت تستقبل إنذار است 3البند  4.32
أن توقف فوراً أي إرسال ميكنه التداخل مع حركة االستغاثة    (VHF) واملرتية   (HF) والديكامرتية  (MF) جات اهلكتومرتيةعلى املو 

      (WRC-07)وأن تستعد حلركة االستغاثة الالحقة.

ي أن تستخدم البنية غاثة وإنذارات االستغاثة املرحلة اليت تستخدم النداء االنتقائي الرقم ينبغي إلنذارات االست  4البند   5.32
ت التقنية الواردة يف  ITU-Rأحدث نسخة لكل من التوصيتني  واحملتو M.493  وITU-R M.541.(WRC-07)
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5A.32  4البندA ختص بشأن  املناسبة  الرتتيبات  اختاذ  تؤمن  أن  إدارة  على كل  تستعملها  جيب  اليت  ت  اهلو وتسجيل  يص 
متناول مراكز تنسيق عمليات اإلنقاذ على  ا جيب عليها أن جتعل معلومات التسجيل يف، كمGMDSSالنظام   السفن املشاركة يف 

م يف  7اليوم و ساعة يف   24أساس   املنظمات املسؤولة فيما يتعلق أ ي   األسبوع. وجيب على اإلدارات عند اللزوم أن تبلغ فوراً 
). وجيب أن تكون معلومات التسجيل 99.19و  96.19و  39.19  هذه التخصيصات (انظر األرقام أي تغيري آخر يف إلغاء أو إضافة أو

WRC)-(WRC340*.     07)-(97املقدمة مطابقة ألحكام القرار 

5B.32  4البندB النظام   إن أي جتهيزات يفGMDSS    ا إرسال إحداثيات املوقع ضمن إنذارات مكا حممولة على السفن و
إطار نظام إلكرتوين لتحديد املوقع، جيب توصيلها بينياً مبستقبل مالحة  مستقبل يعمل يفيتوفر هلذه التجهيزات   االستغاثة، عندما ال

      (WRC-07)ذا املستقبل.مستقل يوفر هذه املعلومات أوتوماتياً إذا كانت املنشآت املقامة تشمل مثل ه

ملهاتفة الراديوية ببطء ووضوح، كما تلفظ كل كلمة ب 5البند  6.32  وضوح لتسهيل نسخها. تتم اإلرساالت 

جي احلروف واألرقام الوارد يف 6البند  7.32 واستخدام املختصرات   14التذييل   يتعني عند االقتضاء استخدام جدول 
 R M.1172-ITU1.     03)-(WRCحدث نسخة من التوصية أ واإلشارات وفقاً ملا ورد يف

      (WRC-07)إنذار االستغاثة ونداء االستغاثة   -    IIالقسم  

8.32  A   -   اعتبارات عامة 

لغ   3شخصاً ما أو  2نداء استغاثة إىل أن وحدة متنقلة يشري إرسال إنذار استغاثة أو 1) 7البند  9.32 يهدده خطر 
      (WRC-07)وشيك الوقوع وحباجة إىل مساعدة فورية.

 عها. املعلومات عن هوية احملطة املستغيثة وعن موق 4يوفر إنذار االستغاثة 2)  10.32

 
___________________

.WRC)-(07 2007املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  : ألغي هذا القرار يفمالحظة من األمانة * 
ستخدام 1.7.32  1 املعيارية    يوصى كذلك  البحرية  االتصاالت  طرأت  (Standard Marine Communication Phrases)عبارات  وإذا   ،

. (IMO)، ومها من منشورات املنظمة البحرية الدولية (International Code of Signals)صعوبة لغوية تستخدم الشفرة الدولية لإلشارات 
أخرى.  مركبة طائرة أو وحدة متنقلة: سفينة أو 1.9.32  2
يف هذه املادة، عندما يتعلق األمر بشخص يستغيث، قد يكون من الضروري تكييف تطبيق اإلجراءات لتلبية االحتياجات اليت تنطوي   2.9.32  3

 عليها الظروف اخلاصة. 
3.9.32 (SUP - WRC-07) 

املساعدة املطلوبة ووجهة الوحدة املتنقلة وسرعتها وساعة  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 لة  حا  شخصاً ما يف  يكون إنذار االستغاثة زائفاً إذا جرى إرساله دون أن يُذكر أن وحدة متنقلة أو
املخالفة   ). وجيب على اإلدارات اليت تستقبل إنذار استغاثة زائفاً أن تبلغ عن هذه9.32استغاثة وحباجة إىل مساعدة فورية (انظر الرقم  

 ، إذا كان هذا اإلنذار:15من املادة  V طبقاً للقسم
 قد مت إرساله عمداً؛  أ )  

349والقرار  53A.32مل جيِر إلغاؤه طبقاً للرقم  ب) (Rev.WRC-19)؛ 
إلمكان التحقق منه ألن السفينة مل تداوم املراقبة على الرتددات املناسبة طبقاً لألرقام من  ج)   16.31 مل يكن 

ا مل  ، أو 20.31إىل   على نداءات سلطة اإلنقاذ املرخص هلا؛ ترد أل
 قد تكرر؛  د )
ستعمال هوية زائفة. ه )   قد مت إرساله 

ملخالفة أن تتخذ التدابري املناسبة ملنع تكرار هذه املخالفة. وينبغي عادًة عدم اختاذ أي تدبري  وجيب على اإلدارات اليت   يتم تبليغها 
لتبليغ ضد السفينة أو       (WRC-19)عن إنذار استغاثة زائف وإلغائه. املالح فيما يتعلق 

10B.32  (2 لتفا والضرورية  العملية  اخلطوات  تتخذ  أن  اإلدارات  على  زائفة،  جيب  استغاثة  إنذارات  إرسال  دي 
      (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  سال إنذار استغاثة أو إر 
      (WRC-07)أو حمطة أرضية على سفينة

نداءات االستغاثة من السفينة إىل الساحل لتنبيه مراكز تنسيق عمليات  رات االستغاثة أوتستخدم إنذا 8البند  12.32
ن هناك سفينة ت اإلنقاذ عرب حمطات ساحلية أو ستغيث. وترتكز هذه اإلنذارات على استخدام إرساالت حمطات أرضية ساحلية 

لي ملواقع الطوارئ) وخدمات األرض (من حمطات سفن منار راديوي للتحديد السات عرب سواتل (من حمطة أرضية على سفينة أو 
      (WRC-07)ومنارات راديوية لتحديد مواقع الطوارئ).

إنذارات    1) 9البند  13.32 س  االستغاثة تستخدم  يف من  موجودة  أخرى  سفن  لتنبيه  سفينة  إىل  السفينة  فينة  جوار 
.  (MF)واملوجات اهلكتومرتية    (VHF)نطاقات املوجات املرتية   املستغيثة، وهي ترتكز على استخدام النداء االنتقائي الرقمي يف

      (WRC-07).(HF)ميكن استخدام نطاق املوجات الديكامرتية  كما

13A.32  (2 هزة الستخدام إجراءات النداء االنتقائي الرقمي أن ترسل نداءات ورسائل ات الجيوز حملط سفن ا
 (WRC-07)استغاثة فور إرسال إنذار االستغاثة الجتذاب انتباه أكرب عدد ممكن من حمطات السفن.

13B.32 (3   الستخدام إجراءات النداء االنتقائي الرقمي هَّزة  لق، إن أمكن أن تطجيوز حملطات السفن غري ا
الرتدد   على  الراديوية  ملهاتفة  استغاثة  ورسالة  استغاثة  نداء  رسال  االستغاثة  اتصاالت  عملياً،  MHzذلك    16 (القناة   156,8

      (WRC-07).(VHF))املرتية  للموجات
13BA.32    9البندA يف االستغاثة  إشارة  من كلمة   تتألف  الراديوية  حس  MAYDAYاملهاتفة  التوتنطق  الفرنسي  ب  عبري 
"m'aider".(WRC-07)     
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13C.32  9البندB(1   يكون نداء االستغاثة املرسل على الرتددMHz )  (VHF)للموجات املرتية    16(على القناة    156,8
 : 7.32و  6.32على النحو التايل، مع مراعاة الرقمني 

ا ثالث مرات؛”MAYDAY“إشارة االستغاثة  -  ، ينطق 
THIS"الكلمتان  - IS"؛ 
 اسم السفينة املستغيثة، ينطق به ثالث مرات؛ -
 أي تعرف هوية آخر؛ الرمز الدليلي للنداء أو -
لنداء االنتقائي الرقمي). (MMSI)هوية اخلدمة املتنقلة البحرية  -       (WRC-12)(إذا أرسل أول إنذار 

13D.32(2   تلي اليت  االستغاثة  رسالة  تكون  أن  االستغاثة ينبغي  مراعاة    نداء  مع  التايل،  النحو  على 
 : 7.32و 6.32الرقمني 

 ؛"MAYDAY"إشارة االستغاثة  -
 اسم السفينة املستغيثة؛  -
 أي تعريف آخر؛ الرمز الدليلي للنداء أو -
لنداء االنتقائي الرقمي)؛  (MMSI)هوية اخلدمة املتنقلة البحرية  -  (إذا كان اإلنذار األول قد أُرسل 
ع - نسبًة إىل موقع جغرايف معروف، إذا مل يكن خطا العرض   نه إما خبطي العرض والطول أواملوقع معرباً 

 إذا مل يسمح الوقت املتاح؛ والطول معروفني أو
 طبيعة االستغاثة؛  -
 نوع املساعدة املطلوبة؛ -
      (WRC-12)فيدة أخرى.أي معلومة م -

13E.32   9البندC  ي جمموعة من الوظائف املؤمتتة والعمليات اليدوية من أجل إعداد  تستخدم إجراءات النداء االنتقائي الرقم
ي . ويتألف إنذار االستغاثة املرسل بواسطة نداء انتقائ ITU-R M.541النسق املالئم لنداء االستغاثة واملوافق ألحدث صيغة للتوصية  

هلا وطبيعة   احملطة املستغيثة، وتذكر آخر موقع مسجل أكثر إلنذار استغاثة يُرسل فيها نسق رسالة حتدد هوية   رقمي من حماولة واحدة أو 
، على  (HF) والديكامرتية   (MF) نطاقات املوجات اهلكتومرتية االستغاثة إن كانت مبينة. وجيوز إرسال حماوالت إنذار االستغاثة، يف 

تستخدم   فال   (VHF)ملوجات املرتية  الدقيقة الواحدة. أما على ا  على عدة ترددات على عدد قد يصل إىل ستة ترددات يف  أو تردد وحيد  
فرتات زمنية عشوائية يفصل بينها بضع دقائق وذلك إىل حني  إال حماوالت نداء على تردد وحيد. ويكرر إنذار االستغاثة أوتوماتياً يف 

الستالم يرسل        (WRC-07)لنداء االنتقائي الرقمي.  وصول إشعار 

B2  - استغاثة مرحل من الساحل إىل سفينة  نداء إرسال إنذار استغاثة مرحل أو(WRC-07)      

نداء استغاثة   على مركز تنسيق عمليات اإلنقاذ الذي يستقبل إنذار استغاثة أو احملطة أوجيب على 1) 10البند  14.32
إىل  فن أو إرسال إنذار استغاثة مرحل من الساحل إىل السفن موجه، حبسب احلال، إىل مجيع الس يشرع يف ورسالة استغاثة أن  

      (WRC-07)إىل سفينة معينة، بواسطة ساتل و/أو وسائل خدمة األرض. جمموعة خمتارة من السفن أو
هوية الوحدة املتنقلة املستغيثة    جيب أن حيتوي إنذار االستغاثة املرحل ونداء االستغاثة املرحل على 2)  15.32

     (WRC-07)وموقعها وأي معلومة أخرى ميكنها أن تسهل اإلنقاذ.
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B3  - نداء استغاثة مرحل  إرسال إنذار استغاثة مرحل أو 
      (WRC-07)حالة استغاثة من حمطة ليست هي نفسها يف 

اخلدمة املتنقلة الساتلية أن وحدة متنقلة تستغيث (عرب اتصال   يف اخلدمة املتنقلة أو عندما تعلم حمطة ما يف  11البند  16.32
ا تشرع يفملالحظة مثالً  راديوي أو لنيابة عن الوحدة املتنقلة املستغيثة  إنذار استغاثة مرحل أو )، فإ نداء استغاثة مرحل وترسله 

      (WRC-07)بعد أن تتحقق من وجود أي من الظروف التالية:

ستالمه حمطة ساحلية أو استقبال إنذار استغاثة أوعند   أ )   17.32 ل مخس حمطة سفينة خال  نداء استغاثة مل تشعر 
      (WRC-07))؛31.32والرقم  29A.32دقائق (انظر أيضاً الرقم 

يعترب    اتصاالت االستغاثة وعندما ميكنها املشاركة يف ال  عند معرفة أن الوحدة املتنقلة املستغيثة غري قادرة أو ب) 18.32
ن أو   (WRC-07)ة ضرورية. شخص آخر مسؤول عن الوحدة املتنقلة غري املستغيثة أن املساعدة اإلضافي  الر

لنيابة عن الوحدة املتنقلة املستغيثة يف 1) 12البند 19.32 شكل مالئم للظروف  جيب إرسال إنذار االستغاثة املرحل 
ملهاتفة الراديوية (انظر الرقمني  19D.32إىل    19A.32(انظر األرقام من   ستعمال نداء استغاثة مرحل  ) 19E.32و   19D.32) إما 

رسالة استغاثة ذات أولوية من خالل  ) أو19B.32استغاثة مرحل منفرد موجه بواسطة النداء االنتقائي الرقمي (انظر الرقم    نداء أو
      (WRC-07)حمطة أرضية على سفينة.

19A.32  (2 إىل   16.32نداء استغاثة مرحًال وفقاً لألرقام من   ى احملطة اليت ترسل إنذار استغاثة مرحالً أويتعني عل
ا ليست هي نفسها يف  18.32       (WRC-07)حالة استغاثة. أن تبني أ

19B.32(3  الوار النداء  نسق  يستعمل  أن  الرقمي  االنتقائي  لنداء  واملرَسل  املرحَّل  االستغاثة  إلنذار  د  ينبغي 
للتوصيتني   يف صيغة  ITU-Rأحدث  M.493  وITU-R M.541  أو ساحلية  حمطة  إىل  توجيهه  ت ويستحسن  عمليات مركز  نسيق 

 WRC)-(07     .5اإلنقاذ

19C.32  (4 مجيع السفن بواسطة النداء االنتقائي الرقمي  إىل ترسل سفينة ما إنذار استغاثة مرحًال  ومع ذلك، ال
ملو  ثة  بعد استالم إنذار االستغاثة الذي ترسله السفينة املستغي  (MF)اهلكتومرتية   أو   (VHF)جات املرتية  على ترددات االستغاثة 

      (WRC-07)بواسطة النداء االنتقائي الرقمي.

19D.32(5   الساحل على  مسعية  مبراقبة  القيام  إىل   وعند عند  السفينة  من  موثوقة  اتصاالت  إقامة  من  التمكن 
ملهاتفة ال ملهاتفة الراديوية وتوجيهه إىل احملطة الساحلية ذات الالساحل  إىل مركز  صلة أو راديوية، جيب إرسال نداء استغاثة مرحل 

WRC)-(07     على الرتدد املالئم. 6تنسيق عمليات اإلنقاذ املعين

 
___________________

5  1.19B.32 أو مرحالً  استغاثة  إنذار  ترسل  اليت  للسفن  أو ينبغي  مناسبة  ساحلية  حمطة  وجود  من  تتأكد  أن  مرحالً  استغاثة  لتنسيق   نداء  مركز 
     (WRC-07)ذ على علم جبميع اتصاالت االستغاثة اليت سبق تبادهلا.عمليات اإلنقا

6  1.19D.32 أن تتأك مركز لتنسيق عمليات اإلنقاذ على علم جبميع   د من وجود حمطة ساحلية أو ينبغي للسفن اليت ترسل نداء استغاثة مرحالً 
     (WRC-07)اتصاالت االستغاثة اليت سبق تبادهلا.
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19E.32  (6   النحو على  الراديوية  ملهاتفة  املرحل  االستغاثة  نداء  يكون  أن  مراعاة ينبغي  مع   التايل، 
 : 7.32و 6.32 الرقمني

ا ثالث مرات؛"MAYDAY RELAY"إشارة االستغاثة  -  ، ينطق 
ما ثالث مرات؛ أو "ALL STATIONS"متان "مجيع احملطات" الكل -  اسم احملطة الساحلية ينطق 
 ؛"THIS IS"الكلمتان  -
 اسم حمطة الرتحيل، ينطق به ثالث مرات؛  -
 تعرف هوية آخر حملطة الرتحيل؛ الدليلي للنداء أوالرمز  -
لنداء االنتقائي الرقمي) حملطة    (إذا كان اإلنذار األويل  (MMSI)هوية اخلدمة املتنقلة البحرية   - قد أُرسل 

      (WRC-12)الرتحيل (السفينة غري املستغيثة). 
19F.32(7 اليت تضمنها إنذار االستغاثة    7كان املعلوماتجيب اتباع هذا النداء برسالة استغاثة تكرر قدر اإلم

      (WRC-07)رسالة االستغاثة األصلية. األصلي أو
19G.32(8   يف العندما السمعية  املراقبة  أو متارس  يف الساحل  أخرى  ت  صعو موثوقة   توجد  اتصاالت  إقامة 

مبركز تنسيق عمليات إنقاذ مالئم من خالل  ة مالئمة أوملهاتفة الراديوية من السفينة إىل الساحل، جيوز االتصال مبحطة ساحلي
الرق االنتقائي  النداء  بواسطة  منفرد  مرحل  استغاثة  نداء  النداء إرسال  أنساق  ستعمال  و فقط،  احملطة  تلك  إىل  يوجه  مي 

      (WRC-07)املناسبة.
19H.32(9 تنسيق عمليات اإلنقاذ، قد   مبركز  االتصال مباشرة مبحطة ساحلية أو  يف حال استمرار اإلخفاق يف

ملهاتفة الراديوية موجه إىل مجيع السفن أو  منطقة  إىل مجيع السفن املوجودة يف يكون من املستحسن إرسال نداء استغاثة مرحل 
      19C.32.(WRC-07)جغرافية معينة. انظر أيضاً الرقم  

20.32 C  -   ستالمهاار  استالم إنذارات االستغاثة ونداءات االستغاثة واإلشع(WRC-07)      

C1  - ستالم إنذارات االستغاثة أو       (WRC-07)نداء االستغاثة إجراءات اإلشعار 

ستالم إنذار استغاثة، مبا فيه إنذار االستغاثة املرحل، على حنو مالئم لطريقة   1)13البند  21.32 جيب أن جيري اإلشعار 
الستالم بواسطة الساتل على الفرتة   إرسال اإلنذار ويف الزمنية املناسبة لدور احملطة اليت تستقبل اإلنذار. وجيب إرسال اإلشعار 

      (WRC-07)الفور.
221A.3  (2 لنداء االنتقائي الرقمي ستالم إنذار استغاثة مرسل  ، جيب أن يتم إشعار االستالم  8لدى اإلشعار 
ال يف االنتقائي  لنداء  األرض  أوخدمات  أو رقمي  الراديوية  تقتضيه   ملهاتفة  ما  حسب  مباشرة،  بطباعة  النطاق  ضيق  إلبراق 

أحدث  النطاق الذي اسُتقبل فيه إنذار االستغاثة، مع مراعاة التوجيهات الواردة يفنفس   الظروف، على تردد االستغاثة والسالمة يف
     ITU-R M.541.(WRC-07)و ITU-R M.493صيغة للتوصيتني 

 
___________________

7  1.19F.32إلمكان حتديد هوية احملطة املستغيثة، يكون من الضروري عندئذ أيضاً إرسال رسالة استغاثة تستخدم على سبيل املثال    إذا مل يكن 
     (WRC-07)ل "حوامة جمهولة اهلوية" إشارة إىل الوحدة املتنقلة املستغيثة.عبارات مث

8  1.21A.32 ال خري  أي  جتنب  على  يف حرصاً  له  اإلشعارإعالم   مربر  إجراء  عدم  عادة  جيب  استغاثة،  بواقعة  الساحلية  الستالم   السلطات 
لنداء االنتقائي الرقمي إال من حمطة ساحلية أوستعمال النداء االنتقائي الرقمي والذي يتعلق   مركز تنسيق عمليات إنقاذ،  نذار استغاثة مرسل 

لنداء االنتقائي الرقمي يلغي أي تكرار أ ستعمال النداء االنتقائي الرقمي.فاإلشعار       (WRC-07)وتومايت آخر إلنذار االستغاثة 
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21B.32    لنداء االنتقائي الرقمي وموجه إىل حمطات اخلدمة املتنقلة البحرية، جيب عند استالم إنذار استغاثة مرسل 
لنداء االنتقائي الرقمي إىل مجيع احملطاتتوجيه اإلشعار   WRC)-(07     .8الستالم 

22.32 (SUP - WRC-07) 
ستالم إنذار استغاثة أوعند اإلشعار بواسطة   1) 15البند 23.32 عن  نداء استغاثة من حمطة سفينة أو املهاتفة الراديوية 

 : 7.32و 6.32 التايل، مع مراعاة الرقمنيحمطة أرضية على سفينة، ينبغي أن يكون اإلشعار على النحو 
 ؛”MAYDAY“إشارة االستغاثة  -
أو - للنداء  الدليلي  الرمز  ويعقبه  البحرية   االسم  املتنقلة  اخلدمة  آخر   أو   (MMSI)هوية  هوية  تعرف  أي 

 للمحطة اليت ترسل رسالة االستغاثة، 
 ؛”THIS IS“الكلمتان  -
الستالم؛ أي تعر  االسم والرمز الدليلي للنداء أو -  ف هوية آخر للمحطة اليت تشعر 
 ؛”RECEIVED“كلمة  -
      MAYDAY”.(WRC-12)“ستغاثة إشارة اال -

ستالم إنذار استغاثة من حمطة سفينة،   2)24.32 عند اإلشعار بواسطة اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة، 
 ينبغي أن يكون اإلشعار على النحو التايل: 

 ؛”MAYDAY“ إشارة االستغاثة  -
 سل إنذار االستغاثة؛ أي تعرف هوية آخر للمحطة اليت تر  الرمز الدليلي للنداء أو -
 ؛ ”DE“احلرفان   -
ستالم إنذار االستغاثة؛  الرمز الدليلي للنداء أو -  أي تعرف هوية آخر للمحطة اليت تشعر 
 ؛ ”RRR“اإلشارة  -
      MAYDAY”.(WRC-07)“إشارة االستغاثة  -

25.32 (SUP - WRC-07)  

C2  -  الستالم يف  ة أرضية ساحلية حمط حمطة ساحلية أو االستالم واإلشعار 
      (WRC-07)أو مركز تنسيق لعمليات اإلنقاذ

نداءات   جيب على احملطات الساحلية واحملطات األرضية الساحلية املعنية اليت تستلم إنذارات استغاثة أو 17البند  26.32
سرع ما ميكن إىل مركز تنسيق عمليات اإلنقاذاستغاثة أن تتأكد م . وإضافة إىل ذلك، جيب على أي ن أن هذه اإلنذارات ُتسري 

سرع ما ميكن،   مركز تنسيق عمليات اإلنقاذ الذي يتسلم إنذار استغاثة أو من احملطة الساحلية أو ستالمه  نداء استغاثة أن يشعر 
االستغاثة    حمطة أرضية ساحلية مالئمة. كما جيب إرسال نداء نقاذ عرب حمطة ساحلية أوحالة مركز تنسيق عمليات اإل ويتم ذلك يف
) عندما تستدعي طريقة االستقبال إنذاراً 15.32و 14.32إنذار االستغاثة املرحل من الساحل إىل السفينة (راجع الرقمني  املرحل أو

      (WRC-07)ة مساعدة إضافية.عندما تدل ظروف واقعة االستغاثة على ضرور  يذاع إىل السفن أو
ستالم إنذار استغاثة أن ترسل جيب على احملطة   18البند  27.32 الساحلية اليت تستخدم النداء االنتقائي الرقمي لإلشعار 

  اإلشعار على تردد نداء االستغاثة الذي استقبل عليه إنذار االستغاثة، وأن توجهه إىل مجيع السفن. وجيب أن يتضمن اإلشعار 
ستالم إنذار استغاثتها      (WRC-07). تعرف هوية السفينة اليت جيري اإلشعار 
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C3  -  الستالم يف حمطة سفينة  االستالم واإلشعار 
      (WRC-07)حمطة أرضية على سفينة أو

نداء استغاثة،   احملطات األرضية على السفن اليت تستلم إنذار استغاثة أو جيب على حمطات السفن أو 1) 19البند  28.32
ن أو سرع ما ميكن.الشخص املسؤول عن السفينة مبح أن تعلم الر ت هذا اإلنذار        (WRC-07)تو

أكثر، ينبغي حملطات  يف املناطق اليت ميكن فيها إقامة اتصاالت موثوقة مع حمطة ساحلية واحدة أو 2)  29.32
ستالمه لفرتة قصرية، حىت تتمكن حمنداء استغاثة من   السفن اليت تستلم إنذار استغاثة أو طة سفينة أخرى أن تؤجل إشعارها 

الستالم.       (WRC-07)ساحلية أوًال من أن ترسل إشعارها 

29A.32  (3   ملهاتفة الراديوية على الرتدد    اليتجيب على حمطات السفن MHzتستلم نداء استغاثة    16(القناة    156,8
VHFدقائق، أن ُتشعر السفينة    5غضون   من سفينة أخرى يف  ستالم هذا النداء من حمطة ساحلية أوتتلقى إشعاراً   ) واليت ال

ستالم النداء وأن تستخدم مجيع األساليب لرتحيل نداء االستغاثة إىل حمطة ساحلية أو  حمطة ساحلية أرضية خمتصة (انظر  املستغيثة 
      19F.32.((WRC-07) إىل 16.32أيضاً األرقام من 

مناطق يتعذر فيها إجراء اتصاالت موثوقة مع حمطة ساحلية،   جيب على حمطات السفن اليت تعمل يف 1) 20البند  30.32
سرع ما ميكن، إذا كانت   نداء استغاثة من حمطة سفينة موجودة، دون أي شك، يف واليت تستلم إنذار استغاثة أو جوارها أن تقوم 

شعار ال  لتجهيزات املناسبة،  عرب حمطة  الستالم مث ختطر مركز تنسيق عمليات اإلنقاذ عرب حمطة ساحلية أوسفينة املستغيثة  جمهزة 
      19H.32.((WRC-07)إىل  16.32أرضية ساحلية (انظر أيضاً األرقام من 

إلرساالت غري ضرورية أو  2)  31.32 االستجابة، جيب على حمطة السفينة اليت تستلم  مضللة يف  إال أنه جتنباً 
ستالمه، بل عليها أن تراعي   (HF)إنذار استغاثة على املوجات الديكامرتية   واليت قد تكون على مسافة كبرية من الواقعة، أال تشعر 

ستالمه خالل فرتة  ، وعليها ترح38.32إىل    36.32أحكام األرقام من   دقائق وذلك    5يل إنذار االستغاثة إذا مل تشعر حمطة ساحلية 
      19H.32.((WRC-07)إىل  16.32حمطة أرضية ساحلية مناسبة (راجع أيضاً األرقام من   حلية أوفقط إىل حمطة سا

لنداء االنتقائي   21البند  32.32 ستالم إنذار استغاثة    30.32 الرقم أو   29.32الرقمي وفقاً للرقم  ينبغي حملطة سفينة تشعر 
      (WRC-07)أن تقوم مبا يلي:

ستالم إنذار االستغاثة بواسطة املهاتفة الراديوية على الرتدد احملجوز حلركة االستغاثة والسالمة  أن تشعر أ أ )   33.32 والً 
      (WRC-07)لية مستجيبة؛النطاق املستخدم لإلنذار مع مراعاة أي تعليمات قد تصدر عن حمطة ساح يف

ستالم إنذار االستغاثة عن طريق اإلجابة بنداء ا ب) 34.32 نتقائي رقمي على الرتدد املناسب، إذا كان أن تشعر 
اهلكتومرتية   املوجات  على  املستقبل  االستغاثة  إنذار  ستالم  اإلشعار  جح    (VHF)املرتية   أو   (MF)إرسال  غري 

ملهاتفة الراديوية.
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34A.32   21البندAكز تنسيق عمليات مر  ومع ذلك، إذا مل تتلق حمطة السفينة التعليمات ذات الصلة من حمطة ساحلية أو
ستالم مستخدمة النداء االنتقائي الرقمي إال يف  إنقاذ، ال  احلاالت التالية: جيوز هلا أن ترسل إشعاراً 

لنداء اال أ )   الستالم   نتقائي الرقمي من حمطة ساحلية؛مالحظة عدم إرسال أي إشعار 
ملهاتفة الراديوية أو ب) لطباعة املباشرة صادر  إل مالحظة عدم وجود أي اتصال آخر  براق ضيق النطاق 

 موجه إليها؛  حالة استغاثة أو عن سفينة يف
(راجع   5انقضاء   ج) الرقمي  االنتقائي  لنداء  االستغاثة  إنذار  وتكرار  األقل  على   دقائق 

      1.21A.32.((WRC-07) الرقم

نداء استغاثة مرحًال من الساحل إىل   رحًال أو يتعني على حمطة السفينة اليت تستلم إنذار استغاثة م 22البند  35.32
     (WRC-07) للطريقة املبينة وأن تقدم املساعدة املطلوبة واملناسبة.) أن تنشئ االتصال وفقاً 14.32السفينة (انظر الرقم 

36.32  D   -   االستعدادات ملعاجلة حركة االستغاثة 
ال 23البند  37.32 واحملطات  السفن  حمطات  تستلم  أوعندما  استغاثة  إنذار  أن  ساحلية  عليها  جيب  استغاثة،  نداء 

الستماع على تردد املها تفة الراديوية اخلاص حبركة االستغاثة والسالمة واملصاحب لرتدد نداء االستغاثة والسالمة  تواصل املراقبة 
      (WRC-07)الذي استلم عليه إنذار االستغاثة.

حلية وحمطات السفن املزودة بتجهيزات الطباعة املباشرة ضيقة النطاق أن جيب على احملطات السا 24البند  38.32
الستما  ع على تردد الطباعة املباشرة ضيقة النطاق املصاحب إلنذار االستغاثة، إذا كان يشري إىل أن الطباعة املباشرة  تواصل املراقبة 

هل وينبغي  الالحقة.  االستغاثة  التصاالت  ُتستخدم  أن  جيب  النطاق  الراديوية ضيقة  املهاتفة  تردد  على  املراقبة  مداومة  تبدأ  أن  ا 
      (WRC-07)كان ذلك ممكناً عملياً.املصاحب لرتدد إنذار االستغاثة، إذا  

 حركة االستغاثة   -    IIIالقسم  

39.32  A   -   اعتبارات عامة، واتصاالت التنسيق للبحث واإلنقاذ 

ال  25البند  40.32 مجيع  االستغاثة  حركة  يفتشمل  لسفينة  الالزمة  الفورية  لنجدة  املتعلقة  استغاثة   رسائل  حالة 
واإل يف مبا البحث  اتصاالت  يف ذلك  واالتصاالت  املذكورة  نقاذ  الرتددات  على  اإلمكان  بقدر  االستغاثة  حركة  وتكون  املوقع. 
 . 31 املادة يف

41.32 (SUP - WRC-07)  
شارة عند إنشاء اتصاالت حركة االستغا 26البند  42.32 جيب أن تكون النداءات مسبوقة  ملهاتفة الراديوية،  ثة 

 . MAYDAYاالستغاثة 
للتوصيات   1) 27البند  43.32 وفقاً  األخطاء  تصحيح  تقنيات  استخدام  حركة    ITU-Rيتعني  ألغراض  الصلة  ذات 

رجوع واحد للعربة، وإشارة واحدة لتغيري يسبق كل الرسائل على أقل تقدير  االستغاثة بواسطة اإلبراق بطباعة مباشرة. كما يتعني أن  
 . MAYDAYالسطر، وإشارة واحدة للقلب إىل حروف وإشارة االستغاثة 

إلبراق بطباعة مباشرة وينبغي أن   2)  44.32 نشاء اتصاالت االستغاثة املسرية  تقوم السفينة املستغيثة عادة 
ألس (الطلب األوتومايت   ARQاء). وميكن الحقاً استخدام األسلوب  لوب اإلذاعي (تصحيح أمامي لألخطتكون هذه االتصاالت 

للتكرار) عندما يكون ذلك مفيداً.
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جيب على مركز تنسيق عمليات اإلنقاذ املسؤول عن إدارة عمليات البحث واإلنقاذ أن ينسق أيضاً   1) 28البند  45.32
لواقع       (WRC-07)بذلك.أن يعني حمطة أخرى للقيام  ة أوحركة االستغاثة املتعلقة 

أو 2)  46.32 االستغاثة،  حركة  ينسق  الذي  اإلنقاذ  عمليات  تنسيق  ملركز  عمليات  ميكن  تنسق  اليت  للوحدة 
ذه للمحطة الساحلية املعنية أن تفرض الصمت على احملطات اليت تتداخل مع تلك احلركة. وجيب أن توجه ه  ، أو9البحث واإلنقاذ

 احلالتني يستخدم التايل:  إىل حمطة واحدة فقط، وفقاً للظروف. ويف أو التعليمات "إىل مجيع احملطات"
 ؛ "silence, m’aider"تنطق كالتعبري الفرنسي    SEELONCE MAYDAYيف املهاتفة الراديوية: اإلشارة   أ )   47.32
  طاء: يستخدم عادة أسلوب التصحيح األمامي لألخ يف اإلبراق الضيق النطاق بطباعة مباشرة الذي   ب) 48.32

للتكرار  SILENCE MAYDAYاإلشارة   األوتومايت  الطلب  أسلوب  أن  غري   .(ARQ)    عندما استخدامه  ميكن 
يكون ذلك مفيداً.

تكن تشرتك فيها ومل حيظر على مجيع احملطات اليت تكون على علم بوجود حركة استغاثة، وإن كانت ال  29البند  49.32
ا  حالة استغاثة، أن تبث على الرتدد ا يفذا ات اليت جتري عليها حركة االستغاثة، إىل أن تستلم هذه احملطات رسالة تشري إىل أ

 ). 51.32تستطيع استئناف عملها العادي (انظر الرقم 

تابعة حركة استغاثة،  أداء خدمتها العادية مع م  اخلدمة املتنقلة، تستطيع االستمرار يف  جيوز حملطة يف  30البند   50.32
يف  تستمر  الرقم  العمل   أن  ألحكام  االمتثال  شريطة  االستغاثة،  حركة  تستقيم  يف   49.32عندما  التسبب  اضطراب   وعدم 

 االستغاثة.  حركة 

عندما تتوقف حركة االستغاثة على ترددات استخدمت حلركة االستغاثة، جيب على احملطة اليت تدير عملية  31البند  51.32
      (WRC-07)ه الرتددات تشري إىل أن حركة االستغاثة قد انتهت.إلنقاذ أن تبادر إىل إرسال رسالة على هذالبحث وا

يف  1) 32البند  52.32 إليها  املشار  الرسالة  تتألف  أن  ينبغي  الراديوية،  املهاتفة  مراعاة   51.32الرقم   يف  مع  يلي،  مما 
 : 7.32و 6.32 الرقمني

 ؛”MAYDAY“إشارة االستغاثة  -
ALL“الكلمتان  - STATIONS” ما ثالث مرات؛(مجيع احمل  طات) وينطق 
 ؛”THIS IS“الكلمتان  -
 ؛ مراتاسم احملطة املرسلة لتلك الرسالة وينطق به ثالث  -
 أي تعرف هوية آخر للمحطة اليت ترسل الرسالة؛  الرمز الدليلي للنداء أو -
 موعد إيداع الرسالة؛  -
لنداء االنتقائي الرقمي) واسم  (إذا كان اإلنذار األول ق   (MMSI)هوية اخلدمة املتنقلة البحرية   - د أُرسل 

 حالة استغاثة والرمز الدليلي لندائها؛ احملطة املتنقلة اليت كانت يف
الفرنسية    ”SEELONCE FEENEE“الكلمتان   - للغة  الكلمتان  تلفظ  كما  وتلفظان 

“silence fini”.(WRC-12)     

 
___________________

. (CSS) منسق البحث على السطح أو  (OSC)املوقع   يعين ذلك القائد يف  (1979)البحر   ث واإلنقاذ يفوفقاً لالتفاقية الدولية للبح 1.46.32  9
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مما يلي:  51.32الرقم  املشار إليها يف يف اإلبراق بطباعة مباشرة تتكون الرسالة  2)  53.32
 ؛”MAYDAY“إشارة االستغاثة  -
 ؛ ”CQ“احلرفان   -
 ؛ ”DE“احلرفان  -
 أي تعرف هوية آخر للمحطة اليت تبث الرسالة؛  الرمز الدليلي للنداء أو -
 ساعة إيداع الرسالة؛  -
 ها؛ حالة استغاثة والرمز الدليلي لندائ  احملطة املتنقلة اليت كانت يفاسم  -
 .”SILENCE FINI“الكلمتان  -

53A.32   إلغاء إنذار استغاثة أُرسل عن غري قصد(WRC-07)      

53B.32   32البندA(1  اإلرسال. إنذار استغاثة عن غري قصد أن تلغي   جيب على احملطة اليت ترسل نداء استغاثة أو(WRC-07)     
53C.32 (2   لنداء االنتقائي الرقمي عن غري قصد جيب إلغاؤه بواسطة النداء االنتقائي الرقمي،  إذا أُرسل إنذار 

ITU-Rإذا مسحت جتهيزات النداء االنتقائي الرقمي بذلك. وينبغي أن يكون اإللغاء وفقاً ألحدث صيغة للتوصية   M.493 وجيب .
ستخدام املهاتفة الراديوية وفقاً للرقم مجيع  أن ترسل يف       53E.32.(WRC-07)األحوال اإللغاءات 

53D.32  (3   الوارد لإلجراء  وفقاً  الراديوية  املهاتفة  ستخدام  قصد  غري  عن  املرسل  االستغاثة  نداء  إلغاء  جيب 
      53E.32.(WRC-07) الرقم يف

53E.32  (4 على تردد االستغاثة والسالمة احملجوز  جيب إلغاء إرساالت االستغاثة الصاد ً رة عن غري قصد، شفو
ستخدام اإلجراء التايل، مع مراعاة الرقمني نفس النطاق ا يف  : 7.32و 6.32لذي مت إرسال إنذار االستغاثة فيه 

ALL''الكلمتان  - STATIONS''  ما ثالث مرات؛  (مجيع احملطات) وينطق 
 ؛”THIS IS“الكلمتان  -
 سفينة، وينطق به ثالث مرات؛اسم ال -
 أي تعرف هوية آخر؛ الرمز الدليلي للنداء أو -
لنداء االنتقائي الرقمي)؛  (MMSI)هوية اخلدمة املتنقلة البحرية  -  (إذا كان اإلنذار األول قد أُرسل 
االستغاثة)،    ”PLEASE CANCEL MY DISTRESS ALERT OF“الكلمات   - إنذار  إلغاء  (رجاًء 

لتوقيت العاملي املنسق  تليها ساعة  . (UTC)صدوره 
ه إنذار االستغاثة عن غري قصد واالستجابة عند االقتضاء إىل أي اتصاالت  ينبغي رصد نفس النطاق الذي أرسل علي 

     (WRC-12)بشأن إرسال إنذار االستغاثة.

54.32  B   -  املوقع االتصاالت يف 

املوقع هي االتصاالت اليت يتم تبادهلا بني الوحدة املتنقلة املستغيثة والوحدات املتنقلة   يفاالتصاالت   1) 33البند  55.32
 . 10اليت تقدم هلا املساعدة، وكذلك بني الوحدات املتنقلة والوحدة اليت تنسق عمليات البحث واإلنقاذ 

___________________
لالتفاقية الدولي 1.59.32و 1.56.32و 1.55.32 10 منسق   أو   (OSC)املوقع   يعين ذلك القائد يف  (1979)البحر   ة للبحث واإلنقاذ يفوفقاً 

.(CSS)البحث على السطح 
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. جيب أن 9ات البحث واإلنقاذاملوقع على مسؤولية الوحدة اليت تنسق عملي تقع إدارة االتصاالت يف 2)  56.32
إلرسال املفرد كي تتمكن مجيع احملطات املتنقلة   املوقع من أن حتصل على املعلومات املفيدة املتعلقة حبادث  يفجترى االتصاالت 

سلوب التصحيح األمامي لألخطاء.  االستغاثة. وعند استخدام اإلبراق بطباعة مباشرة، جيب أن يكون 

ملهاتفة الراديوية مها   الرتددان املفضالن لالتصاالت يف 1) 34البند  57.32 MHzاملوقع  1 kHzو  56,8 2 ن . وميك182
kHzأيضاً استخدام الرتدد   2 املوقع من سفينة إىل سفينة عند استخدام اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة  لالتصاالت يف   174,5

 سلوب التصحيح األمامي لألخطاء.

الرتددين    عالوةً  2)  58.32 MHzعلى  kHzو  156,8 2 الرتددات  182 استخدام  ميكن   ،kHz 3 023  
kHzو 4 kHzو 125 5  املوقع من السفن إىل الطائرات.  لالتصاالت يف  MHz 156,3و MHz 123,1و  680

يف 35البند  59.32 االتصاالت  ترددات  اختيار  تنسق   يقع  اليت  الوحدة  مسؤولية  على  وتعيينها  البحث  املوقع  عمليات 
ويف 9واإلنقاذ يف .  االتصاالت  تردد  تعيني  ومبجرد  الطبيعية  تق احلالة  النحو،  هذا  على  املتنقلةاملوقع  الوحدات  مجيع  املشرتكة   وم 

 ستعمال طابعة بعدية.  عمليات املوقع مبداومة املراقبة املستمرة على الرتدد املختار عن طريق الوسائل السمعية أو يف

60.32  C  - شارات حتديد املوقع والتوجيه إ 

ستدالل على وحدة متنقلة تستغيث  إشارات حتديد املوقع هي إرساالت راديوية معدة لتسهيل اال 1) 36البند  61.32
لتحديد مواقع الناجني. وهذه اإلشارات تشمل اإلشارات اليت ترسلها وحدات البحث واإلشارات اليت ترسلها الوحدة املتنقلة   أو

ال واليت  الطوارئ  مواقع  لتحديد  الراديوية  واملنارات  اإلنقاذ،  ومركبة  للتحدي املستغيثة،  الراديوية  واملنارات  ملواقع تنغمر،  الساتلي  د 
 الطوارئ، واملرسالت املستجيبة الرادارية للبحث واإلنقاذ ملساعدة وحدات البحث.

مركبات اإلنقاذ،   ها وحدات متنقلة تستغيث أو إشارات التوجيه هي إشارات االستدالل اليت ترسل 2)  62.32
شارة ميكن استخدامها لتحديد موقع احملطات امل  رسلة. بغية تزويد وحدات البحث 

 نطاقات الرتدد التالية:  ميكن إرسال إشارات حتديد املوقع يف 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) 
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 33املـادة 
 اإلجراءات التشغيلية التصاالت الطوارئ والسالمة 

 (GMDSS)البحر  ملي لالستغاثة والسالمة يفيف إطار النظام العا 

 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
 ت متعلقة بتحركات السفن؛اتصاال ج) 4.33
 اتصاالت الدعم لعمليات البحث واإلنقاذ؛  د ) 5.33
 األخرى؛رسائل الطوارئ والسالمة  ه )  6.33
ا، ورسائل الرصد اجلوي املعدة خلدمة رمسية  و )  7.33 ملالحة وحتركات السفن واحتياجا   اتصاالت متعلقة 

 لألرصاد اجلوية. 
7A.33(2  الطوارئ اتصاالت  اتصاالت   تتمتع  ستثناء  األخرى  االتصاالت  مجيع  على   ألولوية 

      (WRC-07)االستغاثة.
7B.33(3  ستثناء اتصاالت االستغاثة تتمتع اتصاالت ا ألولوية على مجيع االتصاالت األخرى   لسالمة 

      (WRC-07)والطوارئ.

 اتصاالت الطوارئ   -    IIالقسم  

7C.33  1البندA التالية:تنطبق املصطلحات 
ستخدام نسق نداء طوارئ  أ )   االت  النطاقات املستعملة لالتص يف  1إعالن الطوارئ هو نداء انتقائي رقمي 

 هذه احلالة جيرى ترحيله بواسطة حمطات فضائية.  نسق رسالة طوارئ، ويف الراديوية لألرض أو
 النصي األويل.  نداء الطوارئ هو اإلجراء الصويت أو ب)
     (WRC-07)النصي الالحق. وارئ هي اإلجراء الصويت أورسالة الط ج)

ستعمال النداء االنتقائي الرقمي، متبوعاً   تتألف اتصاالت الطوارئ يف1) 2البند  8.33 نظام لألرض من إعالن يرسل 
ستعمال املهاتفة الراديوية أو ت. وجيب  أوإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة   بنداء طوارئ ورسالة طوارئ ترسل  رسال بيا

رسالة   عن  من    Iالقسم   أكثر من ترددات نداءات االستغاثة والسالمة املعينة يف  د واحد أو نظام لألرض على ترد  الطوارئ يف اإلعالن 
ارة الطوارئ. حالة عدم تيسره، إجراءات املهاتفة الراديوية وإش النداء االنتقائي الرقمي ونسق نداء الطوارئ أو، يف  ستخدام   31 املادة 

ت اليت تستخدم النداء االنتقائي الرقمي أن   أحدث صيغة للتوصيتني  تستعمل النسق واحملتوى التقنيني املبينني يفوينبغي لإلعال
ITU-R M.493  وITU-R M.541  عالن منفصل إذا كانت رسالة الطوارئ سرتسل عرب اخلدمة املتنقلة البحرية . وال يلزم القيام 

     (WRC-07)الساتلية.

___________________
1 1.7C.33 .07ينبغي أن يتوافق نسق نداءات الطوارئ ورسائل الطوارئ مع توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة)-(WRC
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8A.33(2   هزة الستعمال إجراءات ا  السفن جيوز حملطات لنداء االنتقائي الرقمي أن تعلن عن نداء طوارئ غري ا
ملهاتفة الراديوية على الرتدد   أو احلسبان أن  ) آخذة يف 16(القناة    MHz 156,8رسالة طوارئ من خالل إرسال إشارة الطوارئ 

      (WRC-07)تتلقى اإلعالن. قد ال  (VHF)وجات املرتية احملطات األخرى خارج مدى امل

8B.33(3  إىل حمطة معينة.   اخلدمة املتنقلة البحرية توجيه اتصاالت الطوارئ إما إىل مجيع احملطات أو جيوز يف
رسال الرسالة الالحقة،  وعند استعمال تقنيات النداء االنتقائي الرقمي، جيب أن يشري إعالن الطوارئ إىل الرتدد الواجب استعماله إل

      (WRC-07)موجهة إىل مجيع احملطات.إذا كانت الرسالة  "All Ships"وأن يستعمل النسق  

8C.33(4 ت الطوارئ الصادرة عن حمطة ساحلية إىل جمموعة سفن أو إىل سفن موجودة  جيوز أيضاً توجيه إعال
      (WRC-07)منطقة جغرافية حمددة. يف

ات حركة االستغاثة  أكثر من تردد جيب إرسال نداء الطوارئ ورسالة الطوارئ على تردد واحد أو 1)3البند  9.33
      (WRC-07).31من املادة  Iالقسم  والسالمة املعينة يف 

9A.33(2 اخلدمة املتنقلة البحرية إرسال رسالة الطوارئ على تردد عمل: جيب مع ذلك يف 
 أو ء طيب؛ ندا يف حالة رسالة طويلة أو  أ )  

 يف مناطق ازدحام احلركة عند تكرار الرسالة.  ب)

      (WRC-07)نداء الطوارئ إشارة إىل ذلك. إعالن الطوارئ أو يفوتدرج 

9B.33(3 عالن طوارئ أو اخلدمة املتنقلة  نداء طوارئ منفصل قبل إرسال رسالة الطوارئ يف ال حاجة للقيام 
ينبغي   ذلك  ومع  الساتلية.  متالبحرية  إن كانت  الشبكة،  على  النفاذ  ألولوية  املالئمة  األنساق  إرسال استعمال  أجل  من  احة، 

      (WRC-07)الرسالة.

الكلمتني   4البند  10.33 من  الطوارئ  إشارة  ويفPAN PANتتكون  موعة  ،  ا من  تنطق كل كلمة  الراديوية  املهاتفة 
. ”panne“كالكلمة الفرنسية 

إلرساهلا  نداء الطوارئ وإشارة الطوارئ إىل أن احملطة املنادية لديها    يشري نسق 1)5البند  11.33 رسالة عاجلة جداً 
      (WRC-07)شخص. بشأن سالمة وحدة متنقلة أو

11A.33(2  ملشورة الطبية. وجيوز للمحطات املتنقلة اليت ميكن إرسال إشارة طوارئ قبل االتصاالت اخلاصة 
احلصول   طبية  مشورة  إىل  يفحتتاج  الواردة  الربية  احملطات  من  حمطة  أي  عرب  احملط عليها  اخلدمات قائمة  وحمطات  الساحلية  ات 

      (WRC-07)اخلاصة.

11B.33(3   شارة ال حتتاج اتصاالت الطوارئ املستخدمة لدعم عمليات البحث واإلنقاذ إىل أن تكون مسبوقة 
      (WRC-07)الطوارئ.

 : 7.32و 6.32 لطوارئ مما يلي، مع مراعاة الرقمنييتألف نداء ا 1)6البند  12.33
ا ثالث مرات؛ ”PAN PAN“ارئ إشارة الطو  -  وينطق 
 (مجيع احملطات)، وينطق به ثالث مرات؛  "ALL STATIONS" اسم احملطة املطلوبة أو -
 ؛”THIS IS“الكلمتان  -
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 اسم احملطة املرِسلة لرسالة الطوارئ، وينطق به ثالث مرات؛ -
 أي تعرف هوية آخر؛ مز الدليلي للنداء أوالر  -
لنداء االنتقائي الرقمي)،  (MMSI)هوية اخلدمة املتنقلة البحرية  -  (إذا كان اإلعالن األويل قد أرسل 

 احلالة اليت تستدعي استعمال قناة عمل. تفاصيل القناة الواجب استعماهلا من أجل الرسالة يف وتتبع ذلك رسالة الطوارئ أو

 : 7.32و   6.32ة الطوارئ، على تردد العمل املختار، مما يلي، مع مراعاة الرقمني  هاتفة الراديوية، يتألف نداء الطوارئ ورسال ويف امل 
ا ثالث مرات؛”PAN PAN“إشارة الطوارئ  -  ، وينطق 
 (مجيع احملطات)، وينطق به ثالث مرات؛ "ALL STATIONS"اسم احملطة املطلوبة  -
 ؛”THIS IS“الكلمتان  -
ينطق به ثالث مرات؛اسم احملطة املرِسلة لرسالة الطوارئ، و  -
 أي تعرف هوية آخر؛ الرمز الدليلي للنداء أو -
لنداء االنتقائي الرقمي)؛  (MMSI)هوية اخلدمة املتنقلة البحرية  -  (إذا كان اإلعالن األويل قد أرسل 
      (WRC-12)نص رسالة الطوارئ. -

شارة الطوارئ (انظر   اق ضيق النطاق بطباعة مباشرة أن تكون رسالةاإلبر  جيب يف 2)  13.33 الطوارئ مسبوقة 
 ) وبتعرف هوية احملطة املرسلة.10.33الرقم 

أو1)7البند 14.33 الطوارئ  نداء  نسق  يرسل  أن  ميكن  السفينة   ال  عن  املسؤول  الشخص  مر  إال  الطوارئ  إشارة 
     (WRC-07)احملطة األرضية املتنقلة. طة املتنقلة أوأي مركبة أخرى حتمل احمل الطائرة أو أو

أو 2)  15.33 الطوارئ  نداء  لنسق  أو ميكن  برية  حمطة  ترسله  أن  الطوارئ  مبوافقة   إشارة  ساحلية  أرضية  حمطة 
املسؤولة. السلطة

15A.33 7البندA(1 أو طوارئ  إعالن  تتلقى  اليت  السفن  حمطات  على  إىل   جيب  موجهاً  طوارئ  احملطات، نداء  مجيع 
الستالم. أال       (WRC-07)ترسل إشعاراً 

15B.33(2 القناة  نداء طوارئ لرسالة طوارئ، برتصد الرتدد أو تقوم حمطات السفن اليت تتلقى إعالن طوارئ، أو
من الرتصد، ينبغي، إن املشار إليها للرسالة ملدة مخس دقائق على األقل. فإذا مل تصل أي رسالة طوارئ بعد مرور فرتة مخس دقائق  

      (WRC-07)ساحلية عن الرسالة املفقودة. وميكن بعد ذلك مواصلة العمل املعتاد.أمكن، إبالغ حمطة 

15C.33(3  املستعملة تلك  غري  ترددات  على  اتصاالت  تقيم  اليت  السفن  الساحلية وحملطات  للمحطات  جيوز 
أال تكون رسالة الطوارئ موجهة إليها  تواصل عملها املعتاد دون انقطاع، شريطة  الرسالة الالحقة هلا أن   إلرسال إشارة الطوارئ أو

      (WRC-07)موجهة إىل مجيع احملطات. أو

نداء ورسالة طوارئ إىل أكثر من حمطة واحدة ومل يعد من الضروري   عندما يتم إرسال إعالن طوارئ أو 8البند  16.33
 ن احملطة املسؤولة عن إرساله. اختاذ أي إجراءات، يرسل إلغاء الطوارئ م
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 : 7.32و 6.32وينبغي أن يتألف إلغاء الطوارئ مما يلي، مع مراعاة الرقمني 
ا ثالث مرات؛”PAN PAN“إشارة الطوارئ  -  ، وينطق 
ا ثالث مرات؛ ''ALL STATIONS''الكلمة  -  (مجيع احملطات)، وينطق 
 ؛”THIS IS“الكلمتان  -
 ات؛رسالة الطوارئ، وينطق به ثالث مر اسم احملطة اليت ترسل  -
 أي تعرف هوية آخر؛ الرمز الدليلي للنداء أو -
 الرقمي)؛  (إذا كان اإلعالن األويل قد أرسل بواسطة النداء االنتقائي  (MMSI)هوية اخلدمة املتنقلة البحرية   -
ليها  (رجاًء إلغاء رسالة الطوارئ) ت ”PLEASE CANCEL URGENCY MESSAGE OF“الكلمات  -

لتوقيت العامل       (WRC-12).(UTC)ي املنسق ساعة صدورها 
للتوصيات   1) 9البند  17.33 ذات الصلة ألغراض رسائل الطوارئ   ITU-Rتستخدم تقنيات تصحيح األخطاء وفقاً 

شارة واحدة لتغيري   شارة واحدة إلبراق بطباعة مباشرة. وتكون كل الرسائل مسبوقة على األقل برجوع واحد للعربة، و السطر، و
شارة الطوارئ للقلب إىل   . PAN PANاحلروف، و

براق الطباعة املباشرة يف 2)  18.33 األسلوب اإلذاعي (تصحيح أمامي  تنشأ عادة اتصاالت الطوارئ املسرية 
بعد ذلك عندما يكون مفيداً.  (ARQ)لألخطاء). وميكن استخدام أسلوب الطلب األوتومايت للتكرار 

 الطيبوسائل النقل     -    IIIم  القس

والربوتوكوالت اإلضافية تشمل أي   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  املراكب أو نزاع مسلح، عندما تقوم هذه السفن أو ايدة ولدول أخرى ليست أطرافاً يف لدول حم نزاع، أو  رف يفاملختصة لط
 بنجدة اجلرحى واملرضى والغرقى. 

من هذه املادة لغرض اإلعالن عن وسائل النقل الطيب  IIالقسم  يستخدم اإلجراء املنصوص عليه يف 1) 11البند  20.33
ضافة حلماية مبوجب االتفاقاليت تتمتع   يات املذكورة أعاله ولتعرف هوية هذه الوسائل. وجيب أن يكون نداء الطوارئ متبوعاً 

الوحيدة   الكلمة   يف  MEDICALالكلمة  ضافة  و مباشرة،  بطباعة  النطاق  ضيق  تنطق كما    MAY-DEE-CALاإلبراق  اليت 
      (WRC-07)املهاتفة الراديوية. يف ”médical“الفرنسية  يف

20A.33  (2  دى استعمال تقنيات النداء االنتقائي الرقمي يوجه إعالن الطوارئ على ترددات االستغاثة  ل
  وإىل منطقة جغرافية حمددة على املوجات   (VHF)والسالمة للنداء االنتقائي الرقمي إىل مجيع احملطات على الرتددات املرتية  

ITU-R" وفقًا آلخر صيغة من التوصيتني  Medical transportبيان " مع    (HF)والديكامرتية    (MF)اهلكتومرتية   M.493  
ITU-Rو M.541.(WRC-07)      

20B.33(3 أكثر من ترددات حركة االستغاثة والسالمة احملددة  جيوز لعمليات النقل الطيب أن تستعمل واحداً أو
ممكناً عملياً، حتويل االتصاالت إىل الت. وجيب، حاملا يكون  لغرض اإلفصاح عن اهلوية وإقامة االتصا  31من املادة    Iالقسم   يف

      (WRC-07)تردد عمل مالئم.
أن الرسالة اليت تلي اإلشارة تتعلق بوسيلة    20A.33و   20.33الرقمني   يبني استخدام اإلشارات املوصوفة يف 12البند  21.33

حلماية. وجيب أن حتتوي الرسالة على البيا       (WRC-07)ت التالية:نقل طيب مشمولة 
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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
 والوصول، حسب احلال؛ واعيد املغادرة املدة املقدرة لالنتقال، وم ه )  26.33
واللغات  و )  27.33 املراقبة،  مداومة  عليها  جتري  اليت  الراديوية  والرتددات  الطريان،  ارتفاع  مثل  أخرى  معلومة  أي 

املستخدمة، وأساليب أنظمة الرادار الثانوي املستعمل للمراقبة وشفرات هذه األنظمة.
28.33 (SUP - WRC-07)  
29.33 (SUP - WRC-07)  
إن استخدام االتصاالت الراديوية لإلعالن عن وسائل النقل الطيب املستعملة وتعريف هويتها هو أمر   13البند   30.33

واملادتني   القسم  هذا  أحكام  وخاصة  اللوائح  هذه  أحكام  تطبق  ذلك،  ومع  يف 31و   30اختياري،  استخدام   ،  حالة 
 االتصاالت.  هذه 

 لسالمة اتصاالت ا   -    IVالقسم  

30A.33  تنطبق املصطلحات التالية: 14البند 
ستخدام نسق نداء للسالمة يف  أ )   النطاقات املستعملة لالتصاالت   إعالن السالمة هو نداء انتقائي رقمي 

 هذه احلالة جيرى ترحيله بواسطة حمطات فضائية؛  نسق رسالة سالمة، ويف  الراديوية لألرض أو
 النصي األويل؛   أواإلجراء الصويتنداء السالمة هو  ب)
      (WRC-07)النصي الالحق. رسالة السالمة هي اإلجراء الصويت أو ج)

ستعمال النداء االنتقائي الرقمي،   تتألف اتصاالت السالمة يف 1)15البند 31.33 نظام لألرض من إعالن سالمة يرسل 
ستعمال امل بنداء سالمة ورسالة سالمة ترسل  ت.   اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة أو  ية أوهاتفة الراديو متبوعاً  رسال بيا
 31 من املادة  I القسم أكثر من ترددات نداءات االستغاثة والسالمة املعينة يف وجيب اإلعالن عن رسالة السالمة على تردد واحد أو

      (WRC-07)فة الراديوية وإشارة السالمة.جراءات املهاتإ ستخدام إما تقنيات النداء االنتقائي الرقمي ونسق نداء السالمة أو
31A.33(2 ترددات نداءات االستغاثة والسالمة احملددة لالستعمال مع  ومع ذلك، جتنباً لالزدحام دون مربر يف

 تقنيات النداء االنتقائي الرقمي:
وفقاً   أ )   ساحلية  حمطات  ترسلها  السالمة اليت  رسائل  تعلن  أالّ  زمين حمينبغي  مسبقاً،  جلدول  دد 

بواسطة تقنيات النداء االنتقائي الرقمي؛
تعين سوى   ينبغي أن تستعمل إجراءات املهاتفة الراديوية لإلعالن عن رسائل السالمة اليت ال ب)

اورة مباشرة. املرّكبات اليت تبحر يف       (WRC-07)املنطقة ا
31B.33(3 هزة عالوًة على ذلك، جيوز حملطات السف الستعمال إجراءات النداء االنتقائي الرقمي أن    ن غري ا

ملهاتفة الراديوية. ويف ستعمال الرتدد  تعلن عن رسالة سالمة من خالل إرسال إشارة السالمة  هذه األحوال جيب أن يتم اإلعالن 
MHz  (VHF) وجات املرتيةخارج مدى امل  احلسبان أن احملطات األخرى  ، آخذة يف(VHF))للموجات املرتية    16(القناة    156,8

     (WRC-07)تتلقى اإلعالن. قد ال

- 341 -



RR33-6 الفصـلVII- غاثة والسالمةاتصاالت االست

31C.33(4  يف ترسل،   جيب  قد  ولكنها  احملطات.  مجيع  إىل  عموماً  السالمة  رسائل  توجيه  البحرية  املتنقلة  اخلدمة 
ة إىل الرتدد الواجب  إعالن السالم   بعض احلاالت، إىل حمطة معينة. ولدى استعمال تقنيات النداء االنتقائي الرقمي جيب أن يشري  يف 

(WRC-07)إذا كانت الرسالة موجهة إىل مجيع احملطات.   "All Ships"استعماله إلرسال الرسالة الالحقة، وأن يستعمل النسق  

نفس   يف اخلدمة املتنقلة البحرية إرسال رسالة السالمة، إن أمكن عمليًا، على تردد عمل   جيب يف  1) 16البند   32.33
(النطاق  أو النطاق  السالمة  إلعالن  املستعملة  يف  ات)  مناسب  بشكل  ذلك  إىل  ويشار  السالمة.  السالمة.   نداء  نداء  اية 

ملهاتفة الراديوية على الرتدد    حالة  ويف  MHzعدم توفر خيار عملي آخر جيوز إرسال رسالة السالمة  للموجات   16(القناة    156,8
(WRC-07).(VHF))املرتية      

32A.33(2 نداء سالمة منفصل قبل إرسال  اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية إىل إعالن سالمة أو جة يفال حا
إرسال  أجل  من  متاحة،  إن كانت  الشبكة،  على  النفاذ  ألولوية  املالئمة  األنساق  استعمال  ينبغي  ذلك  ومع  السالمة.  رسالة 

      (WRC-07)الرسالة.
 الفرنسية.  املهاتفة الراديوية، تنطق الكلمة كما يف . ويفSECURITEكلمة ن إشارة السالمة من التتكو  17البند  33.33
األرصاد  إشارة السالمة إىل أن لدى احملطة املنادية حتذيراً هاماً للمالحة أو  يشري نسق نداء السالمة أو  1) 18البند  34.33

      (WRC-07)اجلوية ينبغي إرساله.
34A.33(2 من حمطات السفن، واليت حتتوي على معلومات بشأن وجود أعاصري،  رسال الرسائل الصادرة جيب إ

من  اجلوار وإىل السلطات املختصة من خالل حمطة ساحلية، أو  أقرب وقت ممكن، إىل احملطات املتنقلة األخرى املوجودة يف يف
كون هذه اإلرساالت مسبوقة  حلية خمتصة. وجيب أن تحمطة أرضية سا خالل مركز لتنسيق عمليات اإلنقاذ عرب حمطة ساحلية أو

      (WRC-07)نداء السالمة. عالن السالمة أو
34B.33(3  جيب إرسال الرسائل الصادرة من حمطات السفن، واليت حتتوي على معلومات بشأن وجود جليد
اجلوار وإىل  ة يفالسفن األخرى املوجود  أقرب وقت ممكن، إىل  أي خطر آخر يهدد املالحة البحرية، يف حطام خطر أو  خطر أو

حمطة أرضية ساحلية  من خالل مركز لتنسيق عمليات اإلنقاذ عرب حمطة ساحلية أو  السلطات املختصة من خالل حمطة ساحلية، أو
عالن السالمة أو       (WRC-07)نداء السالمة. خمتصة. وجيب أن تكون هذه اإلرساالت مسبوقة 

 : 7.32و 6.32 مل مما يلي، مع مراعاة الرقمنيألف نداء السالمة الكايت 1)19البند  35.33
ا ثالث مرات؛”SECURITE“إشارة السالمة  -  ، وينطق 
 ، وينطق به ثالث مرات؛ )مجيع احملطات( ”ALL STATIONS“ اسم احملطة املطلوبة أو -
 ؛”THIS IS“الكلمتان  -
 ويُنطق به ثالث مرات؛ اسم احملطة اليت ترسل رسالة السالمة،  -
 أي تعرف هوية آخر؛ الدليلي للنداء أوالرمز  -
 الرقمي)،  (إذا كان اإلعالن األويل قد أرسل بواسطة النداء االنتقائي  (MMSI)هوية اخلدمة املتنقلة البحرية   -

تستدعي استعمال قناة عمل.احلالة اليت  تفاصيل القناة الواجب استعماهلا من أجل الرسالة يف وتتبع ذلك رسالة السالمة أو
 : 7.32و 6.32املهاتفة الراديوية أن يتألف نداء السالمة ورسالة السالمة، على تردد العمل املختار، مما يلي، مع مراعاة الرقمني   غي يف وينب 

ا ثالث مرات؛”SECURITE“إشارة السالمة  -  ، وينطق 
 ، وينطق به ثالث مرات؛ )تمجيع احملطا( ”ALL STATIONS“ اسم احملطة املطلوبة أو -
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 ؛”THIS IS“لكلمتان ا -
 اسم احملطة اليت ترسل رسالة السالمة، وينطق به ثالث مرات؛  -
 أي تعرف هوية آخر؛ الرمز الدليلي للنداء أو -
 (إذا كان اإلنذار األويل قد أرسل بواسطة النداء االنتقائي الرقمي)؛   (MMSI)هوية اخلدمة املتنقلة البحرية   -
      (WRC-12).ص رسالة السالمة ن -

شارة السالمة (انظر  ويتعني يف 2)  36.33 اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة أن تكون رسالة السالمة مسبوقة 
 ) وبتعرف هوية احملطة املرسلة.33.33الرقم 

للتوصيات   1) 20البند  37.33 ذات الصلة ألغراض رسائل السالمة    ITU-Rتستخدم تقنيات تصحيح األخطاء وفقاً 
شارة إلبراق بطبا شارة واحدة لتغيري السطر، و عة مباشرة. ويتعني أن تكون كل الرسائل مسبوقة على األقل برجوع واحد للعربة و

شارة السالمة   .SECURITEواحدة للقلب إىل احلروف، و
إلبراق بطباعة مباشرة يف 2)  38.33 ي األسلوب اإلذاعي (تصحيح أمام  تنشأ عادة اتصاالت السالمة املسّرية 

 بعد ذلك، عندما يكون مفيداً.  (ARQ)لألخطاء) وميكن استخدام أسلوب الطلب األوتومايت للتكرار 
38A.33  20البندA(1 ستعمال ت قنيات النداء االنتقائي الرقمي ونسق جيب على حمطات السفن اليت تتلقى إعالن سالمة 

الستالم.إعالن سالمة موجهاً إىل مجيع احملطات، أال  "مجيع السفن"، أو       (WRC-07)ترسل إشعاراً 

38B.33(2 القناة  نداء ورسالة سالمة أن ترصد الرتدد أو  جيب على حمطات السفن اليت تتلقى إعالن سالمة أو
تعنيها. وعليها أال جتري أي إرسال من شأنه أن يعرض   وعليها أن تستمع حىت تطمئن إىل أن الرسالة الاملشار إليها لتلك الرسالة 

      (WRC-07)الرسالة إىل التداخل.

 2البحر إرسال معلومات السالمة يف   -    Vالقسم  

39.33  A   -   اعتبارات عامـة 

39A.33 (SUP - WRC-07)  
39B.33 (SUP - WRC-07)  

40.33 (SUP - WRC-07) 
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 

اشرة بتصحيح أمامي لألخطاء ترسل معلومات السالمة البحرية بواسطة اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مب 23البند  43.33
 ). 15الدويل (انظر التذييل  NAVTEXوفقاً للنظام  kHz 518مع استخدام الرتدد 

___________________
21.V.33 ذيرات املالحة واألرصاد اجلوية وتنبؤات األرصاد اجلوية، وغري ذلك من رسائل عاجلة متعلقة  البحر حت تتضمن معلومات السالمة يف

(WRC-07)احملطات األرضية الساحلية. حملطات الساحلية أولسالمة ومرسلة من ا
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44.33  C  - kHz 490   وkHz 4 209,5 

البحر بواسطة اإلبراق ضيق  وذلك إلرسال معلومات السالمة يف  kHz 490ميكن استخدام الرتدد   1) 24البند  45.33
      (WRC-03)).15النطاق بطباعة مباشرة بتصحيح أمامي لألخطاء (انظر التذييل 

الرتدد   2)  46.33 kHzيستخدم  4 لإلرساال  209,5 النمط  حصراً  من  ضيق   NAVTEXت  اإلبراق  بواسطة 
 خطاء. النطاق بطباعة مباشرة مع تصحيح أمامي لأل

47.33  D   -  لسالمة يف  أعايل البحار  إذاعة معلومات تتعلق 

لسالمة البحرية بواسطة اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة مع تصحيح أمامي   25البند  48.33 ترسل املعلومات املتعلقة 
kHz 4ستخدام الرتددات    لألخطاء 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 

ستعمال نطاقي  الساتلية،  اخلدمة املتنقلة البحرية   ميكن إرسال معلومات السالمة البحرية عرب ساتل يف 26البند  50.33
MHzالرتدد  1 545-1 MHzو  530 1 626,5-1      (WRC-19)).15(انظر التذييل   621,35

 االتصاالت بني السفن فيما يتعلق بسالمة املالحة    -    VIالقسم  

ى املوجات تصاالت بني السفن فيما يتعلق بسالمة املالحة هي اتصاالت مهاتفة راديوية علإن اال 1) 27البند  51.33
ا.  اليت تتبادهلا السفن للمسامهة يف (VHF)املرتية   سالمة حتركا
التذييل   يف  MHz 156,650يستخدم الرتدد   2)  52.33   15اتصاالت سالمة املالحة بني السفن (انظر أيضاً 

). 18ذييل الت يف  k)واملالحظة 

      (WRC-07)استخدام ترددات أخرى للسالمة   -    VIIالقسم  

السفن،   28البند  53.33 أحوال  عن  اإلبالغ  تصاالت  يتعلق  فيما  السالمة  ألغراض  الراديوية  االتصاالت  إقامة  ميكن 
مناسب،  اتصاالت  تردد  أي  على  اجلوية،  األحوال  رصد  ورسائل  ا،  واحتياجا السفن  وحتركات  ملالحة،  املتعلقة  واالتصاالت 

الرتددات   يف مبا العموم  املستعملةذلك  ويفللمراسالت  األرض،  أ ية.  الغاية    تستعملنظمة  الرتدد  هلذه  kHzنطاقات  535-415 
و52 املادة (انظر  ،(kHz 4 000-1 املادة    606,5 و52(انظر   ،(kHz 27 500-4 التذييل  000 و17 (انظر   ،(MHz 174-156 
ويف18 التذييل (انظر الساتلية   ).  البحرية  املتنقلة  يف  تستعملاخلدمة  MHz  ددالرت   نطاقات الرتددات  1 544-1 530  

MHzو 1 626,5-1 MHzو   621,35 1 645,5-1       (WRC-19)).2.32 الوظيفة وألغراض إنذارات االستغاثة (انظر الرقم هلذه  626,5
54.33 (SUP - WRC-07)  

55.33 (SUP - WRC-07) 

- 344 -



 RR34-1اتصاالت االستغاثة والسالمة -VIIالفصـل

 34املـادة 

 (GMDSS)ر  البح إطار النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف إشارات اإلنذار يف 

  (EPIRB)إشارات املنارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ    -    Iالقسم  
 واملنارات الراديوية للتحديد الساتلي ملواقع الطوارئ 

MHzالنطاق   وارئ يفجيب أن تكون إشارة املنار الراديوي لتحديد مواقع الط 1البند  1.34 متوافقة مع    406,1-406
ITU-R التوصية M.633-4.(WRC-12)     

 النداء االنتقائي الرقمي    -    IIالقسم  

نظام النداء االنتقائي الرقمي متوافقة مع   ) يف9.32ينبغي أن تكون خصائص "نداء االستغاثة" (انظر الرقم   2البند  2.34
ITU-Rأحدث صيغة للتوصية  M.493.(WRC-12)    
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 35املـادة 
 مقدمة

األحكام األخرى هلذا الفصل ميكن أن حتكمها ترتيبات    ، فإن2.44والرقم    43و  42و  39و   37و  36ستثناء املواد   1.35
للمادة   التفاقات بني احلكومات )، أو1992من دستور االحتاد الدويل لالتصاالت (جنيف،    42خاصة يتم اختاذها وفقاً    1وفقاً 

ل ضار للخدمات الراديوية لبلدان أخرى. تداخ شريطة أال يتسبب تنفيذها يف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________
مع حاجات تشغيل الطائرات أثبتت    بعض املعايري مثالً، وأوصت مبمارسات متكيفة  (ICAO)اعتمدت منظمة الطريان املدين الدويل  1.1.35 1

ا واستقامت حالياً يف  االستعمال اجلاري. التجربة جدار
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 36املـادة 
 سلطة الشخص املسؤول عن احملطة 

عن أي مركبة حتمل   املسؤول عن الطائرة أو توضع خدمة حمطة متنقلة حتت السلطة العليا للشخص   1البند  1.36
 احملطة املتنقلة. 

ه 2البند  2.36 يتوىل  الذي  الشخص  على  وأن  جيب  اللوائح،  هلذه  يذعن  أن  مشغل  من كل  يطلب  أن  السلطة  ذه 
 مجيع األوقات. تستخدم احملطة اليت ُيسأل عنها املشغل استخداماً موافقاً هلذه اللوائح يف

يلتزم الشخص املسؤول وكل األشخاص الذين قد تصل إىل علمهم أي معلومة، كيفما مت احلصول عليها عن   3البند   3.36
حملافظة على سرية املراسالت وبضمان حتقيقها، إال إذا نص على غري ذلك يف طريق خدمة ات   هذه اللوائح. صاالت راديوية، 

الطائرات. أيضاً على موظفي احملطات األرضية يف 3.36و 2.36و  1.36تنطبق أحكام األرقام   4البند  4.36
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 37املـادة 

شهادات املشغلني 

أحكام عامة   - Iالقسم  

تصدرها  طائرة مشغل حيمل شهادة   خدمة كل حمطة طائرة وكل حمطة أرضية يف جيب أن يتحكم يف 1) 1البند  1.37
ا احلكومة اليت تتبع هلا هذه احملطة. ومع مراعاة التحكم يف أو ذا الشكل، جيوز ألشخاص آخرين غري حامل  تعرتف  احملطة 

 تف الراديوي. الشهادة أن يستخدموا جتهيزات اهلا

جب ميكن التفاقات خاصة تُعقد بني اإلدارات من أجل تلبية حاجات خاصة أن حتدد الشروط الوا  2)  2.37
احملطات األرضية   الطائرات ويف حمطات املهاتفة الراديوية يف استيفاؤها للحصول على شهادة مشغل مهاتفة راديوية بغية استعماهلا يف 

بشرط أال ينتج عن تطبيقها   الشروط التقنية وشروط التشغيل. وال جيوز عقد مثل هذه االتفاقات إالالطائرات اليت تستويف بعض   يف
 الشهادات الصادرة هلؤالء املشغلني.  للخدمات الدولية. وينّوه عن هذه الشروط وهذه االتفاقات يف أي تداخل ضار 

حمطة أرضية  حمطة طائرة أو  نشأة يفامل  1خدمة األجهزة األوتوماتية لالتصاالت جيب أن يتحكم يف 3)  3.37
ا احلكومة اليت تتبع هلا ه طائرة مشغل حيمل شهادة تصدرها أو يف ذا الشكل،  ذه احملطة. ومع مراعاة التحكم يفتعرتف  األجهزة 

 جيوز ألشخاص آخرين غري حامل الشهادة أن يستخدموا هذه األجهزة.

ملهاتفة   رات واحملطات األرضية يفوعلى كل حال، ففي خدمة حمطات الطائ 4)4.37 الطائرات اليت تعمل 
تفوق   ترددات  على  فقط  حكو MHz 30الراديوية  تقرر كل  شروط ،  اللزوم  عند  وحتدد  ضرورية،  الشهادة  إن كانت  بنفسها  مة 

عليها. احلصول

الطائرات  على احملطات األرضية يف على حمطات الطائرات أو 4.37ال تسري مع ذلك أحكام الرقم   5)  5.37
 اليت تعمل على ترددات خمصصة لالستعمال الدويل. 

أثناء رحلة جوية، جيوز للشخص املسؤول عن احملطة أن يرخص ملشغل يتوفر املشغل إطالقاً   عندما ال 1) 2البند  6.37
فقط.  صفة مؤقتة حيمل شهادة صادرة عن حكومة دولة أخرى من الدول األعضاء لكي يؤمن خدمة االتصاالت الراديوية، ولكن ب

ية  حيمل شهادة كاف استخدام مشغل ال حيمل شهادة أو عندما يستدعي األمر استخدام شخص ال 2)  7.37
ا، والرسائل اليت  كمشغل مؤقت، جيب أن يقتصر تدخله على إرسال إشارات االستغاثة والطوارئ والسالمة، والرسائل املرتبطة 

ملالحة وسالمة حركة متس مباشرة سالمة احلياة البشرية، وكذل الطائرة. ك الرسائل األساسية املتعلقة 

يف  3) 8.37 الشهادة  وجيب  حيمل  مبشغل  ميكن،  ما  سرع  املؤقت،  املشغل  عن  االستعاضة  احلاالت  مجيع 
من هذه املادة. 1الفقرة  املشار إليها يف 

___________________
املصطلح "األجهزة األوتوماتية لالتصاالت" يشمل أجهزة مثل الطابعات البعدية وأجهزة إرسال املعطيات، إخل.إن  11.3.37

- 353 -



RR37-2 الفصـلVIII-  خدمات الطريان

هذا اخلصوص   شهادات مزيفة قدر املستطاع. ويف تتخذ كل إدارة التدابري الالزمة كي جتتنب استعمال   1) 3البند  9.37
ا. وجيوز لإلدارات أن تستعمل، إذا رغبت، وسائل  جيب أن حتمل الشهادات توقي ع حاملها، وأن تصدق عليها اإلدارة اليت أصدر

 أخرى لتعرف اهلوية مثل الصور الفوتوغرافية وبصمات األصابع، إخل. 

للغة الوطنية،  حىت يسهل التحقق من صحة هذه ا 2)  10.37 ا حتمل، إىل جانب النص احملرر  لشهادات فإ
 االحتاد.  ند اللزوم إىل إحدى لغات العمل يفترمجة له ع

ألحكام   4البند  11.37 حلفاظ على سرية املراسالت وفقاً  تتخذ كل إدارة التدابري الالزمة كي ختضع املشغلني لاللتزام 
. 4.18 الرقم

ا أصناف الشها  - IIالقسم   دات وفئا

 الراديوية، عامة وحمدودة. هناك فئتان من الشهادات ملشغلي املهاتفة 1)5البند  12.37

أي حمطة   ميكن ملن حيمل الشهادة العامة ملشغل مهاتفة راديوية، أن يقوم خبدمة املهاتفة الراديوية يف 2)13.37
طائرة.  حمطة أرضية يف طائرة أو

أي حمطة  يفادة احملدودة ملشغل مهاتفة راديوية أن يقوم خبدمة املهاتفة الراديوية ميكن ملن حيمل الشه 3)  14.37
اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان،  طائرة، تعمل على ترددات موزعة حصراً على اخلدمة املتنقلة للطريان أو حمطة أرضية يف طائرة أو 

 رجية بسيطة. شريطة أال يتطلب تشغيل املرسل إال استعمال أدوات تبديل خا

شروط احلصول على شهادات املشغلني    -    IIIالقسم  

15.37 A   -   اعتبارات عامـة 

حتدد الفقرات التالية الشروط الالزمة للحصول على الشهادات املختلفة. وجيب أن تعترب هذه الشروط  1) 6البند  16.37
هي احلد األدىن املطلوب.

ت اليت تراها الزمة للحصول على كل شهادة.  حتديد عدد تبقى كل إدارة حرة يف 2)17.37 االمتحا

جيوز لإلدارة اليت تصدر شهادة، قبل الرتخيص حلاملها بتأمني اخلدمة على منت طائرة، أن تطالب   1) 7بند ال 18.37
ألجهزة األوتوماتية لالتصاالت، معرفة تقنية ومهن ستيفاء شروط أخرى (منها مثًال: اخلربة اجليدة  ملالحة  املشغل  ية إضافية تتعلق 

 استكمال عدد معني من ساعات الطريان بصفته املشغل، إخل.). خاصة، مقدرات بدنية، 

ميارسوا  ينبغي أن تتخذ اإلدارات مجيع التدابري اليت تراها الزمة الختبار مقدرات املشغلني الذين مل 2)19.37
وظائفهم منذ مدة طويلة.
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20.37B -  فة راديويةشهادة مشغل مهات 

ملشغل مهاتفة راديوية للمرشحني الذين يثبتون امتالكهم للمعارف وللمقدرات املهنية  ُمتنح الشهادة العامة 8البند  21.37
): 13.37املعددة فيما بعد (انظر أيضاً الرقم 

ملبادئ األولية للمهاتفة الراديوية؛  أ )   22.37 معرفة 
 ملهاتفة الراديوية وتشغيلها العملي؛معرفة تفصيلية بضبط أجهزة ا ب) 23.37
حدى لغات العمل يف ملقدرة على اإلرسال واالستقبال الصحيحني يفا ج) 24.37 االحتاد؛  املهاتفة الراديوية 
للوائح اليت تنطبق على اتصاالت املهاتفة الراديوية، وخاصة ما يتعلق منها بسالمة   د ) 25.37 معرفة تفصيلية 

احلياة البشرية.

هاتفة راديوية للمرشحني الذين يثبتون امتالكهم للمعارف وللمقدرات ُمتنح الشهادة احملدودة ملشغل م 1) 9البند  26.37
املهنية املعددة فيما بعد:

 معرفة عملية بتشغيل اهلاتف الراديوي وإجراءاته؛  أ )   27.37
حدى لغات العمل يفاملهاتفة الرا املقدرة على اإلرسال واالستقبال الصحيحني يف ب) 28.37 االحتاد؛  ديوية 
بسالمة   ج) 29.37 منها  يتعلق  ما  وخاصة  الراديوية،  املهاتفة  اتصاالت  على  تنطبق  اليت  للوائح  عامة  معرفة 

البشرية. احلياة

يف 2)30.37 األرضية  واحملطات  الراديوية  للمهاتفة  الطائرات  حمطات  إىل  على  لنسبة  تعمل  اليت  الطائرات 
خلدمة املتنقلة الساتلية للطريان، تستطيع كل إدارة حتديد شروط احلصول على ا موزعة حصراً على اخلدمة املتنقلة للطريان أوترددات  

الشهادة احملدودة ملشغل مهاتفة راديوية، شريطة أال يتطلب تشغيل املرسل إال استخدام أدوات تبديل خارجية بسيطة التصميم.  
الستغاثة  املشغل ميتلك معرفة كافية بتشغيل اهلاتف الرا   وجيب أن تتأكد اإلدارة من أن ديوي وإجراءاته، وخاصة ما يُعىن منها 

ي حال مع أحكام الرقم  . 2.37والطوارئ والسالمة. وال تتعارض هذه األحكام 

دودة، وإن  شهادة مشّغل املهاتفة الراديوية، إن كانت هي شهادة عامة أم شهادة حم جيب أن يشار يف  10البند  31.37
. 30.37بقاً ألحكام الرقم احلالة األخرية ط كانت قد أصدرت يف 
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 38املـادة 
 املوظفون 

يف  1.38 لعمل  يلتحقون  الذين  املوظفني  أن  اإلدارات  تضمن  أن  ويف جيب  للطريان  أرضية   حمطات  حمطات 
هيًال وافياً جيعلهم يشغلون احملطات بكل كفاءة. للطريان هم مؤهلون 
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 RR39-1 خدمات الطريان  -VIIIالفصـل

 39املـادة 

 تفتيش احملطات 

حمطة  اإلدارات الوطنية املختصة ليزوروا حمطة طائرة أو جيوز للمفتشني الذين ترسلهم احلكومات أو 1) 1البند  1.39
هذا التفحص.   الشخص املسؤول عنها تسهيل احملطة أوطائرة أن يطلبوا إبراز الرخصة لتفحصها. وجيب على مشغل   أرضية يف

لرخصة حبيث ميكن إبرازها عند الطلب.  فينبغي االحتفاظ 

شارة هوية صادرة عن السلطات املختصة، وعليهم أن  جيب أن يكون حبوزة املفتشني بطاقة هوية أو 2)  2.39
 يربزوها لدى طلب الشخص املسؤول عن الطائرة.

اإلدارات  عض الشذوذ الصارخ، ميكن للحكومات أوعندما يالحظ ب ميكن إبراز الرخصة أو عندما ال 3)  3.39
 هذه اللوائح.  أن تقوم بتفتيش املنشآت الراديوية، حىت تتأكد من استجابتها لالشرتاطات املنصوص عليها يف

براز شهادات املشغلني ولكنهم ال 4)  4.39 هلم أن يطلبوا أي جيوز   وحيق فوق ذلك للمفتشني أن يطالبوا 
 املهنية.تثبيت من املعارف 

عندما   ، أو 3.39الرقم   إدارة نفسها مضطرة إىل اللجوء إىل التدبري املشار إليه يف  عندما جتد حكومة أو 1) 2البند  5.39
خري احلكومة أو ال احملطة األرضية   ة أواإلدارة اليت تتبع هلا حمطة الطائر  ميكن إبراز شهادة املشغِّل، جيب أن ختطر بذلك دون 
 عند اللزوم.  15من املادة  Vالقسم  وق ذلك يطبق اإلجراء املبني يفالطائرة. وف يف

الحظ  2)  6.39 وإذ  معايناته.  نتيجة  على  املسؤول  الشخص  يطلع  أن  الطائرة، عليه  املفتش  يغادر  أن  قبل 
 انتهاكاً ملا تنص عليه هذه اللوائح يقدم تقريره خطياً.

ال تفرض شرو  3البند  7.39 هذه   طاً تقنية وتشغيلية أشد صرامة من الشروط املنصوص عليها يفتتعهد الدول األعضاء 
اليت  الطائرات اليت توجد مؤقتاً داخل حدودها اإلقليمية أو احملطات األرضية يف ي من حمطات الطائرات أواللوائح، على ما هو أجنب

على أراضيهم. وال يؤث ي حال على الرتتيبات اليت تتتوقف مؤقتاً  ملالحة اجلوية، واليت ر هذا التعهد  تفاقات دولية تتعلق  تم 
 تشملها هذه اللوائح. لتايل ال 

تتحقق خدمة التفتيش اليت تتبع هلا حمطات الطائرات من الرتددات اليت تبث عليها هذه احملطات. 4البند  8.39
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 RR40-1خدمات الطريان  -VIIIالفصـل

 40املـادة 
احملطات ساعات العمل يف

قلة للطريان واخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان تكون جمهزة مبيقاتية دقيقة مضبوطة  اخلدمة املتن كل حمطة يف  1البند  1.40
. (UTC)ضبطاً صحيحاً على التوقيت العاملي املنسق 

اخلدمة املتواصلة أثناء الفرتة اليت تتحمالن  كلتامها يف حمطة أرضية للطريان أو ى حمطة للطريان أوجيب أن تبق 2البند  2.40
خدمة االتصاالت الراديوية للطائرات أثناء الطريان. فيها مسؤولية 

يف  3البند  3.40 األرضية  واحملطات  الطائرات  حمطات  احتياج تؤمن  مبواجهة  تسمح  خدمة  ا  طريا أثناء  ات الطائرات 
املختصة، السلطة  تفرضها  اليت  املراقبة  مداومة  وتؤمن  وانتظامه.  الطريان  لسالمة  الضرورية  االتصاالت  من  عليها    الطائرة  وجيب 

احملطة األرضية للطريان إال لدواعي السالمة. تتوقف عن هذه املراقبة دون إعالم حمطة الطريان أو أال
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 RR41-1 خدمات الطريان  -VIIIالفصـل

 41املـادة 
 اخلدمات البحرية  االتصاالت مع احملطات يف

يف  1.41 احملطات  تتصل  أن  أو ميكن  البحرية  املتنقلة  اخلدمتني  حمطات  مع  الساتلية   الطائرات  البحرية  املتنقلة 
العمومية واملراسالت  االستغاثة  ا1ألغراض  هذه  تتوافق  أن  جيب  ولذلك  يف.  املناسبة  األحكام  مع  ، IXو   VII الفصلني حملطات 

      (WRC-07)).43.4و  20.4و 19.4(انظر أيضاً األرقام   58و  57و  55و 54و  53) وIII (القسم 51 املواد

 
 
 
 
 
 

___________________
يف  1.1.41 1 امل ميكن للمحطات  ألغراض  اتصاالت  جتري  املتوفرة  الطائرات أن  الرتددات  على   ً جار املراقبة  مني  دام  ما  العمومية،  راسالت 

لسالمة الطريان وانتظامه. 
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 RR42-1 خدمات الطريان  -VIIIالفصـل

 42املـادة 
ا احملطات   شروط جيب أن تلتزم 

تتسبب   1البند  1.42 وأال  عملياً،  ممكن  قدر  أقل  إىل  خمفضة  املستقبلة  األجهزة  تشعها  اليت  الطاقة  تكون  أن  جيب 
 تداخل ضار للمحطات األخرى. يف

ئية أويتسبب تشغيل األجهزة   تتخذ اإلدارات كل التدابري العملية الالزمة حىت ال 2البند  2.42 اإللكرتونية املقامة   الكهر
تداخل ضار للخدمات الراديوية األساسية هلذه احملطات، عندما تشتغل طبقاً   احملطات األرضية املتنقلة يف يف تنقلة أواحملطات امل يف

 ألحكام هذه اللوائح.
ئق جيب أن يكون حبوزة احملطات املتنقلة واحملطات األرضية املتنقلة، غري   3البند  3.42 حمطات مركبات اإلنقاذ، مجيع الو

 ، "احملطات املقامة على منت الطائرات").IV(القسم  16لقسم املناسب من التذييل ا املعددة يف
الرقم   البحر أو حيظر على حمطات الطائرات يف  4البند  4.42 ) أن تقوم بتشغيل خدمة إذاعية 2.23فوقه (انظر أيضاً 

). 38.1(انظر الرقم 
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 RR43-1 خدمات الطريان  -VIIIالفصـل

 43املـادة 
ستخدام الرتددات   أحكام خاصة تتعلق 

  (R) واخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان  (R)ُحتتجز ترددات مجيع النطاقات املوزعة للخدمة املتنقلة للطريان   1البند  1.43
لرحالت رضية للطريالالتصاالت املتعلقة بسالمة الطريان وانتظامه، بني أي طائرة وحمطات الطريان واحملطات األ ن املعنية أساساً 

 الدولية.  على طول الطرق اجلوية املدنية الوطنية أو

للطريان   2البند  2.43 املتنقلة  للخدمة  املوزعة  النطاقات  مجيع  ترددات  للطريان    (OR)ُحتتجز  الساتلية  املتنقلة  واخلدمة 
(OR) لطريان على طول الطرق ة للطريان غلالتصاالت بني أي طائرة وحمطات الطريان واحملطات األرضي ري احملطات املعنية أساساً 

 الدولية. اجلوية املدنية الوطنية أو

kHzختصص ترددات النطاقات املوزعة للخدمة املتنقلة للطريان بني   3البند  3.43 2 kHzو   850 22 )  5 (انظر املادة  000
 لوائح. هذه ال ة يف ولألحكام األخرى املناسب  27و 26طبقاً ألحكام التذييلني 

نطاقات الرتدد املوزعة حصراً على اخلدمة املتنقلة للطريان   على اإلدارات أال ترخص مبراسالت عمومية يف 4البند  4.43
 اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان. أو

حسن خصائص 5البند  5.43 االنتشار    جيب على حمطات الطائرات أن تسعى إىل اختيار نطاق للنداء تتسم تردداته 
ستعمال الوسائل املتاحة. ويف لتحقيق اتصال مرٍض، وذلك يف  غياب معطيات أكثر دقة،   سبيل احلد من التداخالت ما أمكن 

ا، قبل أن ترسل أي نداء. وتعطي قوة اإلشارات  يتعني على حمطة الطائرة أن تستمع إىل إشارات احملطة اليت ترغب يف االتصال 
 النداء. ومات مفيدة عن ظروف االنتشار، وتبني ما هو أفضل نطاق إلرساللاملستقبلة ووضوحها مع

اخلدمة املتنقلة للطريان   ميكن للحكومات مبوجب اتفاق أن تقرر الرتددات اليت تستخدم للنداء واإلجابة يف 6البند  6.43
واخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان. 
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 RR44-1 خدمات الطريان  -VIIIالفصـل

 44املـادة 
 تترتيب أولوية االتصاال 

االتصاالت  1البند  1.44 أولوية  ترتيب  يلي،   يف   1يكون  للطريان كما  الساتلية  املتنقلة  واخلدمة  للطريان  املتنقلة  اخلدمة 
لكامل، ومع ذلك جيب يف  عندما يتعذر ذلك عملياً يف  إال  احلالة أن تعطى األولوية التصاالت الفئة األوىل: هذه  نظام أوتومايت 

 ائل االستغاثة وحركة االستغاثة. نداءات االستغاثة ورس 1
 االتصاالت اليت تسبقها إشارة الطوارئ.  2
3 .ً  االتصاالت املتعلقة بتحديد زوا االجتاه راديو
 رسائل سالمة الطريان. 4
 رسائل األرصاد اجلوية.  5
 انتظام الطريان.رسائل  6
 الرسائل املتعلقة بتطبيق ميثاق األمم املتحدة.  7
 ليت يعرب صراحة عن طلب أولوية هلا. رسائل الدولة ا 8
 تصاالت مت تبادهلا من قبل. اتصاالت اخلدمة املتعلقة بتشغيل خدمة اتصاالت أو  9

 اتصاالت أخرى للطريان. 10
لى مجيع االتصاالت األخرى بغض النظر عن وجود اتفاق مبوجب أحكام  ع  2و  1تكون األولوية للفئتني   2البند  2.44
. 1.35 الرقم

 
 
 

___________________
هذه املادة الربقيات الراديوية والنداءات اهلاتفية الراديوية واتصاالت التلكس الراديوي.  املستعمل يف االتصاالت يشمل مصطلح  1.441. 1
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 RR45-1 خدمات الطريان  -VIIIالفصـل

 45املـادة 
 إجراء عام لالتصاالت 

تستطيع حمطة  الالقاعدة 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  2البند   2.45
ا موجودة داخل منطقة التغطية التشغيلية املعينة (انظر الرقم  ن حمطة الطائرة تداوم املراقب   ) حملطة الطريان.1.1.45ة، وأ

ا تقرر الرتتيب الذي مبوجبه عندما تستلم حمطة لل 3البند  3.45 طريان نداءات سريعة التتابع من عدة حمطات طائرات، فإ
 . 44املادة  األولوية الوارد يف ميكن هلذه احملطات أن ترسل حركتها. ويبىن قرارها على ترتيب 

لتدخل يف 4البند  4.45 هذه احملطات   اتصال بني حمطات طائرات، فعلى إذا وجدت حمطة للطريان أن الضرورة تقضي 
 اإلذعان للتعليمات اليت تعطيها حمطة الطريان.

ا لن تتداخل مع 5البند  5.45 اتصال جاٍر، وأن احملطة املطلوبة   قبل أن تبدأ حمطة ما اإلرسال عليها أن حتتاط لتضمن أ
 ليست على اتصال مع حمطة أخرى.

ان، ويبقى دون رد، جيب أن تنقضي فرتة عشر ثوان على عندما يوجه نداء مهاتفة راديوية إىل حمطة للطري  6البند  6.45
ن إىل تلك احملطة.  األقل قبل توجيه نداء 

ا احلاملة بني النداءات.جيب على حمطات الطائرات أال تبث مو  7البند  7.45 جا

___________________
ي ذلك احلجم من الفضاء اجلوي الالزم من الناحية التشغيلية لتأمني خدمة معينة، والذي تتمتع اخلدمة  التغطية التشغيلية املعينة ه 11.1.45
خله حبماية الرتددات. دا
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 RR46-1 اخلدمات البحرية  -IXالفصـل

 46 املـادة

ن   سلطة الر

ن أو توضع خدمة حمطة س 1البند  1.46 عن أي مركب   أو للشخص املسؤول عن السفينة   فينة حتت السلطة العليا للر
 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
 ألوقات.كل ا السفينة اخلاضعة ملسؤولية املشغل وفقاً ألحكام هذه اللوائح يف

ن أو 3البند  3.46 على   األشخاص الذين قد يطلعون على نص برقية راديوية أو  الشخص املسؤول وكذلك مجيع إن الر
حملافظة على سرية املراسالت  جمرد وجودها أو على أي معلومة يتم احلصول عليها عن طريق خدمة اتصاالت راديوية ملزمون مجيعاً 

 وعلى ضمان هذه السرية.
السفن. احملطات األرضية على ظفني العاملني يفأيضاً على املو  3.46و 2.46و 1.46تطبق أحكام األرقام   4البند  4.46
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 RR47-1 اخلدمات البحرية  -IXالفصـل

 47املـادة 
 شهادات املشغلني 

 أحكام عامة    -    Iالقسم  

1.47 (SUP - WRC-03)  

أرض 1) 1البند  2.47 حمطة  وكل  على سفينة،  راديوية  مهاتفة  حمطة  تستخدم كل  سفينة  حمطة  وكل  على سفينة،  ية 
، جيب أن (GMDSS) البحر من أجل النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف  VIIالفصل   الرتددات والتقنيات املنصوص عليها يف

ا مشغل حيمل شهادة تصدرها أو يتحكم يف ا احلكومة ا خدما ذا  ليت تتبع هلا هذه احملطة. ومع مراعاة التحكم يفتعرتف  احملطة 
      (WRC-07)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  ،

 د اللزوم شروط احلصول عليها. حكومة بنفسها إن كانت الشهادة ضرورية، وحتدد عن تقرر كل
الرقم   3)  5.47 أحكام  ذلك،  مع  تسري،  املخصصة    4.47ال  الرتددات  على  العاملة  السفن  حمطات  على 

 لالستعمال الدويل.
6.47 (SUP - WRC-07)  
7.47 (SUP - WRC-07)  
8.47 (SUP - WRC-07)  
اس 1) 3البند  9.47 جتتنب  حىت  الالزمة  التدابري  إدارة  ويفتتخذ كل  اإلمكان.  قدر  مزيفة،  شهادات  هذا  تعمال 

ا. وجيوز لإلدارات أن تستعمل، إذا  اخلصوص، جيب أن حتمل الشهادات توقيع حاملها، وأن تصدق عليها اإلدارة اليت أصدر
 ة وبصمات األصابع، إخل. رغبت، وسائل أخرى لتعرف اهلوية مثل الصور الفوتوغرافي

حتمل الشهادات الصادرة بعد  اخلدمة املتنق جيب، يف  2)  10.47 صورة حاملها    1978يناير    1لة البحرية، أن 
ريخ  ميالده.  و
للغة الوطنية،   3)  11.47 ا حتمل، إىل جانب النص احملرر  حىت يسهل التحقق من صحة هذه الشهادات، فإ

 االحتاد.  إىل إحدى لغات العمل يفترمجة له عند اللزوم 
يف 4)  12.47 امل جيب  العمل اخلدمة  لغات  حدى  احملررة  غري  الشهادات  مجيع  تتضمن  أن  البحرية،  تنقلة 

حدى لغات العمل يف1978يناير   1االحتاد والصادرة بعد  يف  االحتاد:  ، املعلومات التالية على األقل، حمررة 
ريخ ميالده؛اسم حامل الشهادة  أ )   13.47 و
ريخ إصدارها؛  ب) 14.47  عنوان الشهادة و
 رقم الشهادة ومدة صالحيتها، عند اللزوم؛ ج) 15.47
 اسم اإلدارة اليت أصدرت الشهادة. د ) 16.47
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حلفاظ على سرية املراسالت وفقاً للرقم 4البند  17.47  . 4.18 تتخذ كل إدارة التدابري الالزمة كي ُختضع املشغلني لاللتزام 
18.47 (SUP - WRC-12)  

18A.47 (SUP - WRC-12)  

 فئات شهادات املشغلني    -    IIالقسم  

A   -  البحر (للسفن اخلاضعة  شهادات النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف 
      (WRC-12)البحر) لالتفاقية الدولية حلماية األرواح يف

توجد أربع فئات من الشهادات ملوظفي حمطات السفن واحملطات األرضية على السفن اليت تستخدم  1) 6البند  19.47
لرتتيب التنازيل للمتطلبات. واملشغل الذي يستويف متطلبات احلصول VIIالفصل   رتددات والتقنيات املوصوفة يفال ، وهي معروضة 

    (WRC-12)لى الشهادات ذات الرتتيب األدىن.على شهادة معينة، يستويف تلقائياً مجيع متطلبات احلصول ع

 الدرجة األوىل.  شهادة مشغل إلكرتونيات راديوية من 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)  

خلدمة يف أن يق  23.47إىل    20.47األرقام من   ميكن ملن حيمل إحدى الشهادات املعينة يف 2)  24.47 حمطات  وم 
. VIIالفصل   احملطات األرضية على السفن اليت تستخدم الرتددات والتقنيات املوصوفة يف السفن أو

B   -  البحر شهادات النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف 
      (WRC-12)البحر) (للسفن غري اخلاضعة لالتفاقية الدولية حلماية األرواح يف

24A.47  من الشهادات تردان حسب الرتتيب التنازيل للمتطلبات. واملشغل الذي يستويف متطلبات شهادة معينة  فئتان هناك
     (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  -  خرى ملشغلي األجهزة الراديوية البحريةشهادات أ(WRC-12)      

توجد ست فئات للشهادات. وجيوز مواصلة استعمال شهادات مشغلي األجهزة الراديوية البحرية   1) 7البند  25.47
لفئات املدرجة يف     (WRC-12)لألغراض اليت أصدرت من أجلها. 26F.47إىل  26A.47األرقام من  اخلاصة 
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     (WRC-12)ال تزال الشهادات الراديوية البحرية التالية صاحلة: 8بند ال 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 (شهادة مشغل إبراق راديوي من الدرجة الثانية. ج(WRC-12)     

26D.47 ( شهادة خاصة ملشغل إبراق راديوي. د(WRC-12)     

26E.47  ( دة عامة ملشغل مهاتفة راديوية.شها ه(WRC-12)     

26F.47  ( شهادة حمدودة ملشغل مهاتفة راديوية. و(WRC-12)     

 شروط احلصول على الشهادات   -    IIIالقسم  

،  23.47إىل    20.47األرقام من   ى الشهادات املذكورة يفشروط احلصول عل  47-1اجلدول   ترد يف 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 ،
يف  والسالمة  لالستغاثة  يف العاملي  األرواح  حلماية  الدولية  لالتفاقية  اخلاضعة  (للسفن  يف البحر  احملددة  من البحر)   20.47 األرقام 

     (WRC-12).23.47 إىل

27C.47  إلضافة إىل الشروط املبينة يف 10البند شهادات النظام  ، ملنح  27A.47 الرقم جيوز لكل إدارة أن حتدد شروطاً، 
  24B.47األرقام من   البحر) احملددة يف البحر (للسفن غري اخلاضعة لالتفاقية الدولية حلماية األرواح يف  العاملي لالستغاثة والسالمة يف 

     24C.47.(WRC-12)إىل 

27D.47  26األرقام   ة يفجيوز لكل إدارة أن حتدد شروط منح شهادات مشغلي األجهزة الراديوية البحرية األخرى احملددA.47  
     26F.47.(WRC-12) إىل

28.47 (SUP - WRC-07)  

29.47 (SUP - WRC-07)  
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 47-1اجلدول 
 مشغل شروط احلصول على شهادة مشغل إلكرتونيات راديوية وشهادة 

متنح الشهادة املشار إليها للمرشح الذي أثبت امتالكه للمعارف
 املدرجة فيما بعد واملقدرات التقنية واملهنية 

 املكان املناسب يف (*)واملبينة بنجمة 

شهادة مشغل  
إلكرتونيات  
راديوية من  
 الدرجة األوىل 

شهادة مشغل  
إلكرتونيات  
راديوية من  
 الدرجة الثانية 

شهادة مشغل  
 عامة 

شهادة مشغل  
 حمدودة 

معرفة كافية واإللكرتونيات  الراديو  ونظرية  ء  الكهر مبادئ  معرفة 
الستيفاء الشروط احملددة فيما يلي: 

**

يف  الراديوية  االتصاالت  بتجهيزات  نظرية  العاملي معرفة  النظام 
يف والسالمة  املرسالت(GMDSS)البحر   لالستغاثة  فيها  مبا   ،

يف  ويف اإلبر  واملستقبالت  مباشرة  بطباعة  النطاق  ضيق  املهاتفة اق 
االنتقائي الرقمي، واحملطات األرضية علىالراديوية، وجتهيزات النداء  

السفن، واملنارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ، وأنظمة اهلوائيات
يف يف  املستعملة  الراديوية  والتجهيزات  البحرية،  مركبات االتصاالت 

املعدات   وكل  لطاقةاإلنقاذ  التغذية  أجهزة  فيها  مبا  املساعدة 
عامة معرفة  وكذلك  ئية،  أخرى  الكهر معدات  أي  تشغيل  مببادئ 

لصيانة منها  يلزم  ما  وخاصة  الراديوية،  للمالحة  عادة  تستخدم 
اخلدمة.  التجهيزات املوجودة يف 

*

النظام العاملي معرفة نظرية عامة بتجهيزات االتصاالت الراديوية يف
يفلال والسالمة  املرسالت(GMDSS)البحر   ستغاثة  فيها  مبا   ،

يف  ويف  واملستقبالت  مباشرة  بطباعة  النطاق  ضيق  املهاتفة اإلبراق 
الراديوية، وجتهيزات النداء االنتقائي الرقمي، واحملطات األرضية على

نارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ، وأنظمة اهلوائياتالسفن، وامل
يف يف  املستعملة  الراديوية  والتجهيزات  البحرية  مركبات االتصاالت 

لطاقة التغذية  أجهزة  فيها  مبا  املساعدة،  املعدات  وبكل  اإلنقاذ 
أخرى معدات  أي  تشغيل  مببادئ  عامة  معرفة  وكذلك  ئية  الكهر

ا للمالحة  عادة  لصيانةتستخدم  منها  يلزم  ما  وخاصة  لراديوية، 
اخلدمة.  التجهيزات املوجودة يف 

*

واملعرفة أعاله  املذكورة  التجهيزات  لتشغيل  الالزمة  العملية  املعرفة 
الالزمة لصيانتها الوقائية. 

**

املعرفة العملية الالزمة لتحديد مكان األعطاب اليت ميكن أن حتدث
التجهيزات املذكورة أعاله وإصالح هذه األعطاب يفأثناء رحلة ما  

ستعمال أجهزة القياس واألدو  ات املناسبة). (

*

حتدث أن  ميكن  اليت  األعطاب  إلصالح  الالزمة  العملية  املعرفة 
ستعمال الوسائل املتوفرة على املنت، يف التجهيزات املذكورة أعاله، 

واستبدال الوحدات عند اللزوم. 

*

 
  

- 380 -



 RR47-5اخلدمات البحرية  -IXالفصـل

 (النهاية)  47-1اجلدول 

للمعارف متنح الشهادة املشار إليها للمرشح الذي أثبت امتالكه 
 واملقدرات التقنية واملهنية املدرجة فيما بعد 

 املكان املناسب يف (*)واملبينة بنجمة 

شهادة مشغل  
إلكرتونيات  
راديوية من  
 الدرجة األوىل 

شهادة مشغل  
إلكرتونيات  
راديوية من  

 ثانية الدرجة ال

شهادة مشغل  
 عامة 

شهادة مشغل  
 حمدودة 

مجي  بتشغيل  التفصيلية  العملية  والتجهيزاتاملعرفة  الفرعية  األنظمة  ع 
. GMDSSالنظام  يف

***

النظام املعرفة العملية بتشغيل مجيع األنظمة الفرعية والتجهيزات يف
GMDSSمدى داخل  السفينة  إحبار  أثناء  املطلوبة  املعرفة  أي   ،

).1 (انظر املالحظة  (VHF)احملطات الساحلية على املوجات املرتية  

*

الراديويةاملهاتفة  إلرسال واالستقبال بشكل صحيح يفاملقدرة على ا
واإلبراق بطباعة مباشرة. 

***

*املهاتفة الراديوية. املقدرة على اإلرسال واالستقبال بشكل صحيح يف

للوائح اليت تنطبق على االتصاالت الراديوية، ومعرفة معرفة تفصيلية 
ئق املتعلقة برسوم االتصاالت الراد  ألحكام املتعلقةالو يوية، ومعرفة 

يف  يف لراديو  البشرية  احلياة  لسالمة  الدولية  البحر االتفاقية 
)SOLAS ،1974.(

*** 

للوائح اليت تنطبق على االتصاالت اهلاتفية الراديوية، وال سيما معرفة 
البحر.  ما يتعلق منها بسالمة احلياة البشرية يف

*

لغ حدى  يفمعرفة كافية  العمل  يكوناالحتاد.   ات  أن  وينبغي 
ذه اللغة شفهياً وكتابياً.  املرشحون قادرين على التعبري تعبرياً مرضياً 

***

يف العمل  لغات  حدى  أولية  يكون معرفة  أن  وينبغي  االحتاد. 
ذه اللغة شفهياً وكتابياً. املرشحون قادرين على التعبري تعبرياً مناسباً 

لنسبة إىل منرات أن تتنازل عن  وتستطيع اإلدا شرط اللغة أعاله 
مبنطقة السفينة  حمطة  تقيد  عندما  حمدودة،  مشغل  شهادة  حيملون 

الشهادة بشكل حمدودة تعينها اإلدارة املعنية، وعندئذ ينوه بذلك يف
مناسب.

*

والالزمة عند اإلحبار  (GMDSS)البحر   لالستغاثة والسالمة يف تقتصر شهادة املشغل احملدودة على تشغيل جتهيزات النظام العاملي    -   1املالحظة  
A4/A3/A2املناطق البحرية   يف  GMDSS، وال تشمل هذه الشهادة تشغيل جتهيزات النظام  GMDSSإطار النظام   يف   A1املنطقة البحرية   يف

تعريفA1املنطقة البحرية   ود هذه السفينة يف حالة وج حىت يف  A1سفينة غري التجهيزات األساسية للمنطقة البحرية    واملركبة على منت . ويرد 
) كما مت تعديلها. SOLAS ،1974البحر ( االتفاقية الدولية لسالمة احلياة البشرية يف يف A4و  A3و A2و A1املناطق البحرية  

SUP) -  2املالحظة  - WRC-12) 
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 48املـادة 
 املوظفون 

 أرضية ساحلية موظفو حمطات ساحلية وحمطات    -    Iالقسم  

ن يكون املوظفون الذين خيدمون يف تتكفل   1البند  1.48 احملطات األرضية الساحلية   احملطات الساحلية أو  اإلدارات 
هيًال وافياً لتشغيل هذه احملطات تشغيًال فّعاًال.   مؤهلني 

 حمطات السفن  صنف املوظفني وأصغر عدد منهم يف   -    IIالقسم  
 السفنواحملطات األرضية على  

اإلدارات 2البند  2.48 يف  تعمل  املوظفون  يكون  أن  ذوي  على  من  السفن  على  األرضية  واحملطات  السفن  حمطات 
املقدرات املهنية اليت تسمح بتشغيل هذه احملطات تشغيًال فّعاًال، وعلى أن تتخذ التدابري الالزمة لتأمني تيسر وصيانة جتهيزات  

 االتفاقات الدولية ذات الصلة. اتصاالت االستغاثة والسالمة مبوجب 
هيًال وافياً لكي يؤدي خدمة متخصصة كمشغل لالتصاالت يف  3البند  3.48 حاالت   جيب أن يتوفر شخص مؤهل 

 االستغاثة. 
حمطات السفن واحملطات األرضية على السفن اليت تلزمها اتفاقات   جيب أن يتضمن جهاز املوظفني يف 4البند  4.48

 : 47 ، مع مراعاة أحكام املادةVII الفصل ددات والتقنيات املنصوص عليها يف راديوية عليها، واليت تستعمل الرت دولية بوجود منشأة  
ملوجات   أ )   5.48 يف احملطات املوجودة على منت السفن اليت تبحر إىل أبعد من مدى احملطات الساحلية العاملة 

)، كما  SOLAS  ،1974البحر ( دولية لسالمة احلياة البشرية يفاالعتبار أحكام االتفاقية ال أخذاً يف  (VHF)املرتية  
 شهادة مشغل عامة؛  الثانية أو  ىل أومت تعديلها: حامل شهادة إلكرتونيات راديوية من الدرجة األو 

ملوجات   يف احملطات املوجودة على منت السفن اليت ال ب) 6.48 تبحر إال ضمن مدى احملطات الساحلية العاملة 
يف(VHF)املرتية   أخذاً  يف ،  البشرية  احلياة  لسالمة  الدولية  االتفاقية  أحكام  ( االعتبار  )،  SOLAS  ،1974البحر 
شهادة   شهادة مشغل عامة أو الثانية أو  تعديلها: حامل شهادة إلكرتونيات راديوية من الدرجة األوىل أومت   كما

 مشغل حمدودة.
تلزمها اتفاقات دولية   ن واحملطات األرضية على السفن اليت الحمطات السف جيب أن يكون املوظفون يف  5البند  7.48

من ذوي املقدرات   VII الفصل عليها واليت تستعمل الرتددات والتقنيات املوصوفة يف  وال قواعد تنظيمية وطنية بوجود منشأة راديوية
القرار   يتضمن  اإلدارات.  تتطلبه  ملا  وفقاً  الشهادات  ومحلة  ملؤهالت ب  * WRC343)-(97املهنية  اخلاصة  اإلرشادات  عض 

ال حمطات  مبوظفي  تتعلقان  مناسبتني  شهادتني  القرار  هذا  يصف  حيث  والشهادات. كما  السفن  على  األرضية  واحملطات  سفن 
تكون املنشآت الراديوية إلزامية. ال
 
 

___________________
.WRC)-(12 2012املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  : متت مراجعة هذا القرار يفمالحظة من األمانة * 
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 49املـادة 
 تفتيش احملطات 

حمطة أرضية على  دان اليت تتوقف فيها حمطة سفينة أوالبل اإلدارات املختصة يف  جيوز للحكومات أو 1) 1البند  1.49
الشخص املسؤول عنها تسهيل هذا التفحص. وجيب أن  احملطة أو دمي الرخصة لتفحصها. وعلى املشغل يفسفينة أن تطلب تق

لرخصة حيث ميكن إبرازها عند الطلب، وأن توضع الرخصة إذا أمكن، أو  ا من نسخة طبق األصل عنها مصدق عليه ُحيتفظ 
ا، يف  .مكان ظاهر من حمطة السفينة بصفة دائمة السلطة اليت أصدر

شارة هوية صادرة عن السلطات املختصة، وعليهم أن  ينبغي أن يكون حبوزة املفتشني بطاقة هوية أو  2)  2.49
ن السفينة أو  حملطة األرضية على ا عن أي مركب آخر حيمل حمطة السفينة أو  الشخص املسؤول عنها أو يربزوها لدى طلب ر

 السفينة.
اإلدارات  عندما يالحظ بعض الشذوذ الصارخ، ميكن للحكومات أو ميكن إبراز الرخصة أو عندما ال 3) 3.49

 هذه اللوائح.  املعنية أن تقوم بتفتيش املنشآت الراديوية، حىت تتأكد من استجابتها لالشرتاطات املنصوص عليها يف
براز شهادات املشغلني ولكنهم الوحيق فوق ذلك للمفت 4) 4.49 ا أي جيوز هلم أن يطلبو  شني أن يطالبوا 

 تثبت من املعارف املهنية. 
عندما   ، أو 3.49الرقم   إدارة نفسها مضطرة إىل اللجوء إىل التدبري املشار إليه يف  عندما جتد حكومة أو 1) 2البند  5.49
خري احلكومة أو ميكن إبراز شهادات املشغلني، جيب أن ختطر بذلك د ال احملطة األرضية  اإلدارة اليت تتبع هلا حمطة السفينة أو ون 

 عند اللزوم.  15املادة  على السفينة املعنية. وفوق ذلك، يطبق اإلجراء املذكور يف
احملطة األرضية على السفينة،   ب آخر حيمل حمطة السفينة أوأي مرك قبل أن يغادر املفتش السفينة أو 2) 6.49
ن أوعليه   ملا تنص عليه هذه اللوائح يقدم  أن يطلع الر الشخص املسؤول عن السفينة على نتيجة معايناته. وإذا الحظ انتهاكاً 

 تقريره خطياً.
ال تفرض شروطاً تقنية أو  3البند  7.49 هذه  صرامة من الشروط املنصوص عليها يف  تشغيلية أشد  تتعهد الدول األعضاء 

اليت تتوقف  مياهها اإلقليمية أو  السفن اليت توجد مؤقتاً يفاحملطات األرضية على ي من حمطات السفن أو ب اللوائح، على ما هو أجن
ملال تفاقات دولية تتعلق  ي حال على الرتتيبات اليت تتم  على أراضيها، وال يؤثر هذا التعهد  لتايل مؤقتاً  حة البحرية، واليت 

 تشملها هذه اللوائح. ال
تتحقق خدمة التفتيش اليت تتبع هلا حمطات السفن من الرتددات اليت تبث عليها هذه احملطات. 4 البند 8.49
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 50املـادة 
 احملطات ساعات العمل يف

اخلدمة املتنقلة البحرية واخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية تكون جمهزة مبيقاتية دقيقة مضبوطة   كل حمطة يف  1البند  1.50
 ، حىت ميكن تطبيق القواعد التالية املتعلقة بساعات املراقبة.(UTC) على التوقيت العاملي املنسق ضبطاً صحيحاً 

اعتباراً من منتصف    2359حىت الساعة    0000سب من الساعة  يستخدم التوقيت العاملي املنسق الذي حي 2البند  2.50
لسفن اليت يلزمها اتفاق مجي سجل خدمة االتصاالت الراديوية ويف  الليل جلميع التدوينات يف ئق املماثلة األخرى اخلاصة  ع الو

 دويل حبمل أجهزة االتصاالت الراديوية. ويطبق هذا احلكم، قدر املستطاع، على السفن األخرى.
قدر اإلمكان، غري أن  تستمر احملطات الساحلية واحملطات األرضية الساحلية يف 1) 3البند  3.50 اراً  اخلدمة ليًال 
ا ومرخص هلا   بعض احملطات الساحلية ميكن أن تكون حمدودة املدة، وتقوم كل إدارة أو مة يفاخلد وكالة تشغيل خاصة معرتف 

 احملطات الساحلية املوضوعة حتت سلطتها. هلذا الغرض بتحديد ساعات اخلدمة يف
قائمة احملطات  بنشرها يف تُبلغ ساعات اخلدمة احملددة إىل مكتب االتصاالت الراديوية الذي يقوم   2)  4.50

      IV.((WRC-07)القائمة (الساحلية وحمطات اخلدمات اخلاصة 
مجيع  أال ختتتم ساعات خدمتها قبل االنتهاء من  تؤمن خدمة دائمة جيب على احملطات الساحلية اليت ال 4البند  5.50

(WRC-07)سالمة. إشارة طوارئ أو العمليات املرتتبة على نداء استغاثة أو      
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 
اخلدمات البحرية  الشروط الواجب استيفاؤها يف 

اخلدمة املتنقلة البحرية    -    Iالقسم  

1.51A   -   أحكام عامة 

ستقبال إىل أدىن حد ممكن عملياً، وجيب أال تسبب تداخًال ضاراً  ختفض الطاقة اليت تشعها أجهزة اال 1البند  2.51
 حملطات األخرى.

ئي أو رات مجيع التدابري العملية الالزمة حىت التتخذ اإلدا 2البند  3.51 إلكرتوين مركب   يسبب تشغيل أي جهاز كهر
خلدمات الراديوية األساسية حملطات تعمل طب يف قاً ألحكام هذه اللوائح.حمطة سفينة تداخًال ضاراً 

يف  1)3البند  4.51 التغيري  إجراء  يكون  أن  امل جيب  اإلرسال واالستقبال  أجهزة  يفتردد  ممكناً   ركبة  سفينة  حمطة  أي 
أسرع وقت.  يف

النتقال من اإلرسال إىل االستقبال،  2)  5.51 جيب أن تسمح جتهيزات أي حمطة سفينة، بعد إقامة االتصال، 
لعكس، يف   قصر وقت ممكن.أ و

5A.51(3 الرقم   حيظر على حمطات السفن يف عية (انظر ) أن تقوم بتشغيل خدمة إذا2.23البحر (انظر أيضاً 
). 38.1الرقم 
جيب أن يكون حبوزة حمطات السفن واحملطات األرضية على السفن، غري حمطات مركبات اإلنقاذ، مجيع  4البند  6.51

ئق املعددة يف .16سب من التذييل القسم املنا الو
لتفاوت املسموح به احملدد  يكون املرسل يف عندما ال 5البند  7.51 حمطة السفينة قابًال للضبط ضبطاً جيعل تردده يفي 

جيب أن تكون حمطة السفينة جمهزة جبهاز يسمح هلا بقياس تردد اإلرسال بدقة تساوي نصف هذا التفاوت    2يل  التذي  يف 
على األقل. 

SUP)23.51 إىل  8.51 - WRC-07)

24.51C  -  حمطات السفن اليت تستخدم النداء االنتقائي الرقمي 

االنتقائي   12البند  25.51 النداء  أجهزة  خصائص  تكون  أن  للتوصية ينبغي  صيغة  أحدث  مع  متوافقة  الرقمي 
ITU-R M.493.(WRC-12)  

26.51C1-   النطاقات احملصورة بنيkHz kHzو  415 535

جهزة النداء االنتقائي الرقمي املعدة لتعمل يف 13بند ال 27.51 ا بني   كل حمطة سفينة جمهزة  kHzالنطاقات املرخص  415
kHzو على قناتني على األقل من قنوات   J2B أو  F1Bجيب أن تكون قادرة على إرسال واستقبال إرساالت من الصنفني    535

النداء االنتقائي الرقمي من أجل أداء خدمتها. 
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28.51C2  -   النطاقات احملصورة بنيkHz 1 kHz 4و  606,5 000 (WRC-03)      

يف 14البند  29.51 لتعمل  املعدة  الرقمي  االنتقائي  النداء  جهزة  جمهزة  سفينة  حمطة  بني   كل  ا  املرخص  النطاقات 
kHz 1 kHzو 606,5 4       (WRC-03)جيب أن تكون قادرة على:  000

kHzعلى الرتدد  J2B أو  F1Bقبال إرساالت من الصنفني إرسال واست أ )   30.51 2 ؛ 187,5

إرسال واستقبال إرساالت من الصنفني   ب) 31.51 هذا النطاق وعلى ترددات أخرى من  يف  J2B أو  F1Bوأيضاً 
ترددات النداء االنتقائي الرقمي الالزمة ألداء خدمتها.

32.51C3  -   النطاقات احملصورة بنيkHz 4 kHz 27و  000 500

يف 15البند  33.51 لتعمل  املعدة  الرقمي  االنتقائي  النداء  جهزة  جمهزة  سفينة  حمطة  بني   كل  ا  املرخص  النطاقات 
kHz 4 kHzو 000 27 جيب أن تكون قادرة على:   500

لن  J2B أو   F1Bإرسال واستقبال إرساالت من الصنفني   أ )   34.51 داء على الرتددات احملجوزة لرسائل االستغاثة 
). 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
 دمة املتنقلة البحرية الالزمة ألداء خدمتها.اخل يف  (HF)كل من نطاقات املوجات الديكامرتية   يف

37.51C4  -   النطاقات احملصورة بنيMHz MHzو  156 174

يف 16البند  38.51 لتعمل  املعدة  الرقمي  االنتقائي  النداء  جهزة  جمهزة  سفينة  حمطة  بني   كل  ا  املرخص  النطاقات 
MHz MHzو 156 MHzعلى الرتدد  G2Bاالت من الصنف جيب أن تكون قادرة على إرسال واستقبال إرس  174 156,525 .

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
لرتدد املعني   إلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرةاإلرسال واالستقبال  نطاقات الرتدد اليت تشتغل فيها   يف  لتسيري حركة االستغاثة 

هذه احملطة. 

مع  2)  41.51 متوافقة  مباشرة  بطباعة  النطاق  ضيق  اإلبراق  أجهزة  خصائص  تكون  أن    جيب 
ITU-R التوصيتني  M.476-5   وITU-R M.625-4  أيضًا متوافقة  اخلصائص  تكون  أن  وينبغي  صيغة .  أحدث   مع 
ITU-R للتوصية M.627.(WRC-15)     
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42.51CA1   -    النطاقات احملصورة بنيkHz 415  وkHz 535

جهزة اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة املعدة لتعمل يف 18البند  43.51 ا   كل حمطة سفينة جمهزة  النطاقات 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)     

جهزة اإلبراق ضيق الن 19البند  47.51 ا   طاق بطباعة مباشرة املعدة لتعمل يفكل حمطة سفينة جمهزة  النطاقات 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

جهزة اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة املعدة لتعمل يف 20البند  49.51 ا   كل حمطة سفينة جمهزة  النطاقات 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)الديكامرتية طاقات املوجات  كل واحد من ن العمل الالزمة ألداء خدمتها يف

50.51  D   - حمطات السفن اليت تستعمل املهاتفة الراديوية 

51.51 D1   -   النطاقات احملصورة بنيkHz 1 kHz 4و  606,5 000 (WRC-03)    

جهزة مهاتفة راديوية معدة لتعمل يف 21البند  52.51 ا بني  الن  كل حمطة سفينة جمهزة  kHzطاقات 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  ألجهزة املذكورة يف 182     (WRC-07)؛56.51الرقم  إال فيما يتعلق 

؛ 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

 والسالمة.   على األجهزة املعدة فقط حلاالت االستغاثة والطوارئ   55.51و   54.51ال تنطبق أحكام الرقمني   22البند   56.51
  

___________________
هذا البند على تردد عمل واحد. اطق أن تقتصر يفبعض املن تستطيع اإلدارات يف 1.54.51 1
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57.51D2   -   النطاقات احملصورة بنيkHz 4 kHz 27و  000 500 

جهزة مهاتفة راديوية معدة لتعمل يف  23البند  58.51 هزة  ا بني  كل حمطات السفن ا kHzالنطاقات املرخص  4 000  
kHzو 27 ال  500 الفصل   واليت  حكام  واالست  VIIتفي  اإلرسال  على  قادرة  تكون  أن  احلاملني  ينبغي  الرتددين  على  قبال 

kHz 4 kHz 6و  125 الفصل  215 حكام  تفي  اليت  السفن  حمطات  مجيع  أن  غري   .VII   اإلرسال على  قادرة  تكون  أن  جيب 
ملهاتفة الراديوية يفلتسيري حركة ا  31املادة   واالستقبال على الرتددات احلاملة املعينة يف عمل  نطاقات الرتدد اليت ت الستغاثة والسالمة 

     (WRC-07)احملطات.فيها هذه

59.51D3   -   النطاقات احملصورة بنيMHz 156  وMHz 174 

جهزة مهاتفة راديوية معدة لتعمل يف 24البند  60.51 هزة  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

 اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية    -    IIالقسم  

ًال ضاراً  ختفض الطاقة اليت تشعها أجهزة االستقبال إىل أدىن حد ممكن عملياً، وجيب أال تسبب تداخ 25البند  65.51
حملطات األخرى.

ئي أويسبب تشغيل أي ج تتخذ اإلدارات مجيع التدابري العملية الالزمة حىت ال 26البند  66.51 إلكرتوين مركب   هاز كهر
خلدمات الراديوية األساسية حملطات تعمل طبقاً ألحكام هذه اللوائح. يف حمطة سفينة تداخًال ضاراً 

 اتصاالت احملطات املقامة على منت الطائرات    -    IIIالقسم  
 مبحطات اخلدمة املتنقلة البحرية واخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية 

67.51  A   -  كام عامة أح 

مبحطات  تستطيع احملطات املوجودة على منت الطائرات أن تتصل مبحطات اخلدمة املتنقلة البحرية أو 1) 27البند  68.51
اتني اخلدمتني. اخلدمة املتنقلة حكام هذه اللوائح املتعلقة  البحرية الساتلية، وجيب عليها حينئذ أن تفي 

هلذا 2)  69.51 الطائرات  حملطات  البحرية    ينبغي  املتنقلة  اخلدمتني  على  املوزعة  الرتددات  تستخدم  أن  الغرض 
واملتنقلة البحرية الساتلية.

تستقبلها بواسطة حمطات اخلدمة املتنقلة البحرية   اسالت العمومية أوعندما ترسل حمطات الطائرات املر  3)  70.51
اخلدمة  جبميع األحكام املنطبقة على إرسال املراسالت العمومية يف  حمطات اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية جيب عليها أن تتقيد أو

). 58و 57و 55و 54و 53املواد اخلدمة املتنقلة البحرية الساتلية (انظر خصوصاً  يف املتنقلة البحرية أو
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تصال بني حمطات على منت طائرات وحمطات اخلدمة املتنقلة البحرية  28البند   71.51 فإن نداء املهاتفة  عندما يتعلق األمر 
ITU-Rأحدث صيغة للتوصية   الراديوية ميكن جتديده كما هو مبني يف  M.1171  أما نداء اإلبراق الراديوي فيمكن جتديده بعد فاصل ،

ITU-Rأحدث صيغة للتوصية  ءات الواردة يف زمين قدره مخس دقائق، على الرغم من اإلجرا M.1170 .(WRC-07)

72.51 B   -  ستعمال الرتددات احملصورة بني   أحكام تتعلقMHz 156  وMHz 174 

إىل التداخالت اليت قد تسببها حمطات الطائرات على ارتفاعات عالية، فإن ترددات اخلدمة   1) 29البند  73.51 نظراً 
ستثناء الرت   MHz 30النطاقات اليت تفوق   صورة يفاملتنقلة البحرية احمل ددات احملصورة بني  جيب أال تستعملها حمطات الطائرات، 

MHz MHzو 156  ، واليت خيضع استعماهلا للشروط التالية: 18التذييل  احملددة يف 174
الطائرات   أ )   74.51 حمطات  ارتفاع  يتجاوز  (  300أال  1مرت  تشارك    000 اليت  االستطالع  طائرات  عدا  ما  قدم)، 

رتفاع  يف 1مرتاً (  450عمليات اكتساح اجلليد واليت يرخص هلا  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
 ؛18التذييل  حمطات الطائرات القنوات احملددة هلذا الغرض يف أن تستخدم 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 
وم فيها حمطات اخلدمة املتنقلة أن تكون اتصاالت حمطات الطائرات قصرية ومقصورة على العمليات اليت تق  )   ه  78.51

احملطة الساحلية. السفينة أو البحرية بدور رئيسي، واليت تقتضي إقامة اتصال مباشر بني حمطة الطائرة وحمطة  
MHzعلى منت طائرات أن تستخدم الرتدد    جيوز حملطات 2)  79.51 لسالمة. كما جيوز    156,3 ألغراض تتعلق 

عمليات البحث واإلنقاذ املنسقة   صاالت بني حمطات سفن وحمطات على منت طائرات تشارك يف استعمال هذا الرتدد أيضاً لالت
    (WRC-07)).15(انظر التذييل 

MHzجيوز حملطات على منت طائرات أن تستخدم الرتدد   3)  80.51 لسالمة فقط (انظر   156,8 ألغراض تتعلق 
    (WRC-07)).15التذييل 
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 52املـادة 
ستعمال الرتددات   أحكام خاصة تتعلق 

 أحكام عامة    -    Iالقسم  

1.52  A   -  حيدي و إرساالت إبراق راديوي بنطاق جانب 

 J2A الصنف أو  A1Bفإن اإلرسال من الصنف    A1Aعندما حتدد هذه األحكام إرساالً من الصنف   1) 1البند  2.52
 رب مكافئاً له. يعت

 J2Dالصنف   أو  J2Bفإن اإلرسال من الصنف    F1Bعندما حتدد هذه األحكام إرساالً من الصنف   2)  3.52
اإل ُيستعمل  أال  جيب  ذلك،  ومع  له.  مكافئاً  الصنف  يعترب  من  ملوجات   J2Dرسال  والسالمة  االستغاثة  ترددات  على 

 .15التذييل  املدرجة يف (HF) الديكامرتية

4.52  B   -    النطاقات احملصورة بنيkHz 415  وkHz 535 

5.52 (SUP - WRC-12)  

ل احملطات الساحلية  إال إلرسا  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 إلرسال احملطات الساحلية حن يف  490 و السفن اخلدمة املتنقلة البحرية حصراً 
     (WRC-03)ذيرات األرصاد اجلوية واملالحة واملعلومات العاجلة بواسطة اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة. حت

8.52  C  -    النطاقات احملصورة بنيkHz 1 606,5  و(WRC-03)    kHz 4 000 

يف 1) 4البند  9.52 املخصصة  الرتددات  تكون  أن  العاملة    1اإلقليم   ينبغي  احملصورة النطاقا يفللمحطات  ت 
kHz بني 1 kHz 3و 850 ) متوافقة، قدر املستطاع، مع التقسيمات الفرعية التالية:5(انظر املادة   800

- kHz 1 950-1 ي وحيد.احملطات الساحلية، املهاتفة الراديوية بنطاق جانب  : 850
- kHz 2 045-1 ي وحيد.جانب حمطات السفن، املهاتفة الراديوية بنطاق : 950
- kHz 2 262,5-2 ي وحيد.حمطات السفن، املهاتفة الراديوية بنطاق جانب : 194
- kHz 2 498-2 ي وحيد.االتصاالت بني السفن، املهاتفة الراديوية بنطاق جانب: 262,5
- kHz 2 578-2 حمطات السفن، اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة.  : 502
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- kHz 2 850-2 اق ضيق النطاق بطباعة مباشرة واملهاتفة الراديوية بنطاق احملطات الساحلية، اإلبر : 578
 ي وحيد.جانب

- kHz 3 200-3 حمطات السفن، اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة.  : 155
- kHz 3 340-3 ي وحيد.حمطات السفن، املهاتفة الراديوية بنطاق جانب : 200
- kHz 3 400-3 ي وحيد.ديوية بنطاق جانباالتصاالت بني السفن، املهاتفة الرا : 340
- kHz 3 600-3 ي وحيد.االتصاالت بني السفن، املهاتفة الراديوية بنطاق جانب : 500
- kHz 3 800-3 ي وحيد.احملطات الساحلية، املهاتفة الراديوية بنطاق جانب  : 600

يف 2)  10.52 املخصصة  الرتددات  يف  1  اإلقليم تكون  العاملة  املبي للمحطات  مع النطاقات  متوافقة  ه،  أد نة 
التقسيمات الفرعية التالية:

- kHz 1 625-1 احملطات الساحلية، اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة، النداء االنتقائي الرقمي.: 606,5
- kHz 1 800-1  ي وحيد.احملطات الساحلية، املهاتفة الراديوية بنطاق جانب  : 635
- kHz 2 141,5-2 ي وحيد.ملهاتفة الراديوية بنطاق جانب حمطات السفن، ا: 045
- kHz 2 160-2 حمطات السفن، اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة، النداء االنتقائي الرقمي.: 141,5

احلامالن   5البند  11.52 الرتددان  kHzيستخدم  2 املخصص    635 kHz 2(الرتدد  و636,4  (kHz 2 لرتدد (ا  638
kHz 2املخصص   ي وحيد فيما بني السفن، إىل جانب  كرتددي عمل للمهاتفة الراديوية بنطاق جانب  3و  2ني  اإلقليم ) يف 639,4

يف املشرتك  لالستخدام  احملددة  احلاملني   الرتددات  الرتددين  استخدام  وينبغي  اخلدمات.  kHzبعض  2 kHzو   635 2 فقط   638
kHzحمصور بني   اق حارس بنط 3اإلقليم  . وتؤمن محاية هذين الرتددين يفJ3Eلإلرساالت من الصنف  2 kHzو 634 2 642 . 

12.52  D   -    النطاقات احملصورة بنيkHz 4 000  وkHz 27 500 

kHzتقسم النطاقات املوزعة حصراً للخدمة املتنقلة البحرية واحملصورة بني   6البند  13.52 4 kHzو  000 27 (انظر   500
.17التذييل  يف و مبني ) تقسيماً فرعياً إىل فئات ونطاقات فرعية كما ه5املادة 

14.52  E   -   النطاقات احملصورة بنيMHz 156  وMHz 174 

املتنقلة 7البند  15.52 اخلدمة  على  املوزعة  الرتددات  على  فقط  السفن  حركة  خدمة  تشغيل  البحرية    ينبغي 
MHz النطاق  يف  174-156 .

 (رقم مل يستعمل)   -    IIالقسم  

SUP) 93.52 إىل  16.52 - WRC-07) 
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 اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة  استخدام الرتددات يف   -    IIIسم  الق

94.52  A   -   اعتبارات عامـة 

إن الرتددات املخصصة للمحطات الساحلية من أجل اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة جيب أن تبني   44البند  95.52
وحتتوي هذه القائمة عالوة على ذلك على أي معلومات ).  IVقائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات اخلاصة (القائمة   يف

خلدمة اليت تؤديها كل واحدة من هذه احملطات.     (WRC-07)مفيدة أخرى ذات عالقة 

96.52  B   -    النطاقات احملصورة بنيkHz 415  وkHz 535 

جهزة اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة 1) 45البند  97.52 النطاقات املرخص  عدة لتعمل يفامل  كل حمطة سفينة جمهزة 
بني   kHzو  kHz 415ا  الصنف  535 من  إرساالت  واستقبال  إرسال  على  قادرة  تكون  أن  موضح   F1B جيب  هو  ملا  طبقاً 

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)     

جهزة اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة املعدة لتعمل يف 1) 46البند  100.52 النطاقات املرخص  كل حمطة سفينة جمهزة 
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   حيظر اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة يف 2)  101.52 2 194-2 احلالة املنصوص   ، إال يف170
    (WRC-07).(WRC-07) 354 والقرار 15التذييل  عليها يف

102.52  D   -    النطاقات احملصورة بنيkHz 4 000  وkHz 27 500 

جهزة اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة املعدة لتعمل يف 47البند  103.52 ا   كل حمطة سفينة جمهزة  النطاقات املرخص 
kHzبني   4 kHzو   000 27 . 49.51 طبقاً ألحكام الرقم  F1Bجيب أن تكون قادرة على إرسال واستقبال إرساالت من الصنف    500

الرتددات املمكن ختصيصها.  17ويبني التذييل 
النطاقات املوزعة حصراً  وتعمل يف   F1Bجيب على احملطات الساحلية اليت تستخدم إرساالت من الصنف   48لبند  ا  104.52

kHzعلى اخلدمة املتنقلة البحرية بني   4 kHzو   000 27 توسطة تفوق القيم التالية:أي حال قدرة م  أال تستعمل يف   500
القدرة املتوسطة القصوى النطاق

4MHz5 kW
6MHz5 kW
8MHz10 kW

12MHz15 kW
16MHz15 kW

19/18MHz15 kW
22MHz15 kW

26/25MHz15 kW
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املقدار   1)  105.52 العمل   يف   kHz 0,5يكون  ترددات  بني  املباعدة  هو  النطاقات  اليت مجيع  السفن  حملطات 
Bdتتجاوز   تستخدم أنظمة اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة ذات سرعة اإلرسال اليت ال  Bd 200لإلبراق بزحزحة الرتدد و  100

).  17 يصها للمحطات الساحلية (انظر التذييللإلبراق بزحزحة الطور، مبا فيها الرتددات املتزاوجة مع ترددات العمل املمكن ختص
  17التذييل   رتددات املمكن ختصيصها حملطات السفن واملتزاوجة مع الرتددات اليت تستعملها احملطات الساحلية فهي حمددة يفأما ال

 طات الساحلية. الذي حيدد كذلك الرتددات املمكن ختصيصها حملطات السفن وغري املتزاوجة مع الرتددات اليت تستعملها احمل
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 

يف 49البند  109.52 تعمل  أن  ميكنها  مباشرة  بطباعة  اإلبراق  جهزة  جمهزة  سفينة  حمطة  بني   كل  ا  املرخص  النطاقات 
MHz حكام التذييل  MHz 174و 156 .18على أن تلتزم 

 استعمال الرتددات للنداء االنتقائي الرقمي   -    IVالقسم  

110.52  A   -   اعتبارات عامـة 

الستالم، عند استعمال تقنيات النداء  شروحة يفتنطبق األحكام امل 50البند  111.52 هذا القسم على النداء وعلى اإلشعار 
ستثناء حاالت االستغاثة والطوارئ والسالمة اليت تنطبق عليها أحكام الفصل  . VIIاالنتقائي الرقمي، 

ITU-Rن تكون خصائص أجهزة النداء االنتقائي الرقمي وفقاً للتوصية  جيب أ 51البند  112.52 M.541-10ينبغي أن   ، كما
ITU-Rتكون وفقاً ألحدث صيغة للتوصية  M.493.(WRC-15)      

إن الرتددات اليت تؤدي احملطات الساحلية عليها خدمات بتقنيات النداء االنتقائي الرقمي جيب أن تبني  52البند  113.52
كما جيب أن حتتوي هذه القائمة على أي معلومات مفيدة    .IV)القائمة  (قائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات اخلاصة   يف

ذه اخلدمات اليت تؤمنها هذه احملطات.     (WRC-07)أخرى ذات عالقة 

114.52  B   -    النطاقات احملصورة بنيkHz 415  وkHz 526,5 

B1  - أسلوب التشغيل

النطاقات املرخص  لرقمي وإلشعار االستالم يفإن صنف اإلرسال الواجب استعماله للنداء االنتقائي ا 1) 53البند  115.52
. F1Bجيب أن يكون  kHz 526,5و kHz 415ا بني  
قات احملصورة بني النطا 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 خ  دمتها.جيدر 
ا حمطات السفن النداءات االنتقائية الرقمية وإشعارات االستالم   54البند  117.52 جيب أن تكون القدرة املتوسطة اليت ترسل 

لقيمة  Wحمدودة  400 .
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B2  -  الس تالم النداء واإلشعار 

الستالم بتقنيات 55البند  118.52  النداء االنتقائي الرقمي.  جيب أن تستخدم قناة نداء مناسبة للنداء واإلشعار 

يساوي   56البند  119.52 الذي  الرقمي  االنتقائي  للنداء  الدويل  للرتدد  ما،    kHz 455,5ميكن  ساحلية  حملطة  خيصص  أن 
ت على هذا الرتدد، أن تستعمله، كقاعدة عامة، ملناداة السفن اليت حتمل جنسية وميكن للمحطات الساحلية، بغية خفض التداخال 

هذه النطاقات تداوم حمطة السفينة املراقبة.  إذا كانت جتهل على أي واحد من ترددات النداء االنتقائي الرقمي يف ، أوغري جنسيتها

أن تستعمله أي حمطة سفينة. وجيب    kHz 458,5ذي يساوي  ميكن للرتدد الدويل للنداء االنتقائي الرقمي ال 57البند  120.52
النداء على الرتددات الوطنية املخصصة للمحطة الساحلية، بغية خفض التداخالت على هذا ميكن إجراء   أال يستعمل إال عندما ال 

الرتدد.

الستالم هو 58البند  121.52 املتزاوج مع الرتدد املستعمل   الرتدد جيب أن يكون الرتدد الواجب استعماله إلرسال إشعار 
للنداء عادة.

B3  -  املراقبة

طة الساحلية اليت تؤمن خدمة دولية للمراسالت العمومية بتقنيات النداء االنتقائي الرقمي ينبغي للمح 1) 59البند  122.52
لنداء االنتقائي الرقمي األوتومايت على   kHz 526,5و   kHz 415النطاقات احملصورة بني   يف أن تداوم أثناء ساعات خدمتها املراقبة 

قائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات اخلاصة   تبني الساعات والرتددات يف. وجيب أن  الدولية املناسبة ترددات النداء الوطنية أو
    IV.(WRC-07))القائمة (

يف  2)  123.52 لتعمل  املعدة  الرقمي  االنتقائي  النداء  جهزة  هزة  ا السفن  حمطات  تكون  النطاقات   عندما 
ا بني   ساحلية تقدم خدمات يفلتغطية حمل منطقة ا موجودة يف  kHz 526,5و  kHz 415املرخص  ا  طات  هذه النطاقات ذا

لنداء االنتقائي الرقمي األوتومايت على واحد أو  ا أن تداوم املراقبة  عدة من ترددات  بتقنيات النداء االنتقائي الرقمي، فإنه جيدر 
الرقمي اليت تستعملها احملطات الساحلية.  االنتقائي  هذه النطاقات على أن تراعي ترددات النداء النداء االنتقائي الرقمي املناسبة يف 

124.52   C  -    النطاقات احملصورة بنيkHz 1 606,5  وkHz 4 000  (WRC-03)      

C1  - أسلوب التشغيل 

النطاقات احملصورة  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

النطاقات احملصورة بني  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 
لقيمة  1اإلقليم  يف Wأن تكون حمدودة  400 . 
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C2  -   الستالم النداء واإلشعا ر 

ن تستعمل للنداء  ينبغي حملطات السفن اليت تنادي حمطة ساحلية بتقنيات النداء االنتقائي الرقمي أ 1)  61البند  128.52
لرتتيب التفضيلي: 

قناة وطنية للنداء االنتقائي الرقمي تداوم احملطة الساحلية املراقبة عليها؛ أ )   129.52

kHz 2ء االنتقائي الرقمي الرتدد الدويل للندا  ب) 130.52 . 131.52الرقم  مبراعاة األحكام املنصوص عليها يف 189,5

kHz 2الدويل للنداء االنتقائي الرقمي جيوز ختصيص الرتدد  2)  131.52 حملطة سفينة ما. وجيوز حملطات   189,5
طات الساحلية اليت حتمل جنسية غري السفن، بغية خفض التداخالت على هذا الرتدد، أن تستعمله، كقاعدة عامة، ملناداة احمل 

جنسيتها.

اء االنتقائي الرقمي أن تستخدم هلذه الغاية  ينبغي حملطة سفينة تنادي حمطة سفينة أخرى بتقنيات الند 3)  132.52
kHz 2تردد النداء  . وينبغي أن ترسل إشعارات استالم هذا النداء على هذا الرتدد أيضاً.177

داء االنتقائي الرقمي أن تستعمل ينبغي للمحطات الساحلية اليت تنادي حمطات السفن بتقنيات الن 1) 62البند  133.52
لرتتيب التفض يلي: للنداء 

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   قائي الرقمي يفإذا كانت جتهل على أي واحد من ترددات النداء االنت أو 1 kHzو   606,5 4 000  
    (WRC-03)تداوم حمطة السفينة املراقبة.

الستالم يكون عادة هو الرتدد املتزاوج مع الرتدد املستعمل للنداء   63البند  137.52 الرتدد الواجب استعماله إلرسال إشعار 
يف مبني  هو  استقباله، كما  يتم  اخلاصة  قائم الذي  اخلدمات  وحمطات  الساحلية  احملطات  أيضاً    IV)القائمة  (ة  (انظر 

    (WRC-07)).113.52 الرقم

C3  -  املراقبة

لنداء االنتقائي  تنطبق األحكام املشروحة شرحاً مفصًال يف 1) 64البند  138.52 هذا القسم الفرعي على مداومة املراقبة 
. 31 ادةمن امل IIIارئ والسالمة اليت تنطبق عليها أحكام القسم الرقمي، ما عدا حاالت االستغاثة والطو 

ينبغي للمحطة الساحلية اليت تؤمن خدمة دولية للمراسالت العمومية بتقنيات النداء االنتقائي الرقمي  2)  139.52
kHz 1النطاقات احملصورة بني  يف kHz 4و  606,5 لنداء االنتقائي الرقمي األوتومايت  000 أن تداوم أثناء ساعات خدمتها املراقبة 

قائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات  الدولية املناسبة. وجيب أن تبني الساعات والرتددات يف نية أوعلى ترددات النداء الوط
     IV.(WRC-07))القائمة  (اخلاصة 
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جهزة النداء االنتقائي الرقمي املعدة لتعمل يف  عندما تكون حمطات 3)  140.52 هزة  النطاقات املرخص  السفن ا
بني   kHz 1ا  kHz 4و   606,5 يف  موجودة يف   000 خدمات  حملطات ساحلية تقدم  التغطية  ا   منطقة  ذا النطاقات  هذه 
لنداء اال  بتقنيات  عدة من ترددات   نتقائي الرقمي األوتومايت على واحد أوالنداء االنتقائي الرقمي فإنه ينبغي هلا أن تداوم املراقبة 

  قات، على أن تراعي ترددات النداء االنتقائي الرقمي اليت تستعملها احملطات هذه النطا  النداء االنتقائي الرقمي املناسبة يف 
     (WRC-03)الساحلية.

141.52  D   -    النطاقات احملصورة بنيkHz 4 000  وkHz 27 500 

D1   -  التشغيل   أسلوب

النطاقات احملصورة  الم يفإن صنف اإلرسال الواجب استعماله للنداء االنتقائي الرقمي وإلشعار االست 1) 65البند  142.52
kHz 4بني  kHz 27و 000 . F1Bجيب أن يكون  500

النطاقات احملصورة بني  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 القصوىالنطاق
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 لقيمة  500 . kW 1,5أن تكون حمدودة 

D2   -   الستالم  النداء واإلشعار 

بتق 66البند  145.52 أخرى  حمطة  تنادي  اليت  للمحطة  يفينبغي  الرقمي  االنتقائي  النداء  بني   نيات  ا  املرخص  النطاقات 
kHz 4 kHz 27و 000  داء انتقائي رقمي مناسباً، مراعية خصائص االنتشار. أن ختتار تردد ن 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 لرتتيب التفضيلي:  500 أن تستخدم للنداء 

عليها؛ اًة وطنيًة للنداء االنتقائي الرقمي تداوم احملطة الساحلية املراقبةقن أ )   147.52
     (WRC-07).149.52واحداً من الرتددات الدولية للنداء االنتقائي الرقمي مع مراعاة أحكام الرقم  ب) 148.52

  

- 401 -



RR52-8 الفصـلIX-  اخلدمات البحرية

ITU-Rية  التوص تكون الرتددات الدولية للنداء االنتقائي الرقمي تلك املبينة يف 2)  149.52 M.541-10   وجيوز أن
ميكن إجراء النداءات على  تستعملها أي حمطة سفينة. وبغية خفض التداخالت على هذه الرتددات جيب أال تستعمل إال عندما ال

     (WRC-15)الرتددات املخصصة على الصعيد الوطين.

قنيات النداء االنتقائي الرقمي على ترددات ينبغي للمحطات الساحلية اليت تنادي حمطات السفن بت 1) 68البند  150.52
kHz 4النطاقات احملصورة بني  kHz 27و 000 لرتتيب التفضيلي:  500 أن تستخدم للنداء 

ة املراقبة عليها؛قناًة وطنيًة للنداء االنتقائي الرقمي تداوم احملطة الساحلي أ )   151.52
     (WRC-07).153.52تقائي الرقمي مع مراعاة أحكام الرقم واحداً من الرتددات الدولية للنداء االن ب) 152.52

ITU-Rالتوصية   تكون الرتددات الدولية للنداء االنتقائي الرقمي تلك املبينة يف  2)  153.52 M.541-10    وجيوز
قاعدة عامة،  ض التداخالت على هذه الرتددات، ميكن أن تستعملها احملطات الساحلية، كختصيصها ألي حمطة ساحلية. وبغية خف

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   -   اقبةاملر

لنداء االنتقائي   هذا تنطبق األحكام املشروحة شرحاً مفصًال يف 1) 69البند  154.52 القسم الفرعي على مداومة املراقبة 
. 31 من املادة IIIالرقمي، ما عدا حاالت االستغاثة والطوارئ والسالمة اليت تنطبق عليها أحكام القسم 

عمومية بتقنيات النداء االنتقائي الرقمي ينبغي للمحطة الساحلية اليت تؤمن خدمة دولية للمراسالت ال 2)  155.52
kHz 4النطاقات احملصورة بني   يف kHz 27و  000 لنداء االنتقائي الرقمي األوتومايت    500 أن تداوم أثناء ساعات خدمتها املراقبة 

IV .((WRC-07) صة (القائمة قائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات اخلا  على ترددات النداء االنتقائي الرقمي املناسبة املبينة يف 

جهزة النداء االنتقائي الرقمي املعدة لتعمل يفحي 3)  156.52 هزة  ا   سن مبحطات السفن ا النطاقات املرخص 
kHz 4بني   kHz 27و  000 لنداء االنتقائي الرقمي األوتومايت على ترددات النداء االنتقائي الرقمي املناسبة   500   أن تداوم املراقبة 
االنتشار يف خصائص  مراعاة  مع  النطاقات،  النداء   هذه  بتقنيات  خدمة  تؤمن  اليت  الساحلية  للمحطات  النداء  وترددات 

الرقمي. االنتقائي

157.52  E   -   النطاقات احملصورة بنيMHz 156  وMHz 174 

E1   -   أسلوب التشغيل

ا  النطاقات املرخ الرقمي وإلشعار االستالم يف   إن صنف اإلرسال الواجب استعماله للنداء االنتقائي 70البند  158.52 ص 
 . G2Bجيب أن يكون  MHz 174و MHz 156بني 

E2   -   الستالم النداء واإلشعار 

يف  MHz 156,525الرتدد   1) 71البند  159.52 مستعمل  دويل  تردد  والطوارئ  هو  لالستغاثة  البحرية  املتنقلة  اخلدمة 
    (WRC-07). 15)والتذييل  31.33و  8.33والسالمة وللنداءات بتقنيات النداء االنتقائي الرقمي (انظر الرقمني 
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القاعدة العامة  هو    MHz 156,525ينبغي أن يعترب استخدام تردد النداء االنتقائي الرقمي املساوي   2)  160.52
لنداءات من سفينة إىل حمطة ساحلية أو  النطاقات  من سفينة إىل سفينة أخرى يف من حمطة ساحلية إىل سفينة أو  فيما يتعلق 

ا بني  MHzاملرخص  MHzو  156 بتقنيات النداء االنتقائي الرقمي. 174

E3   -  املراقبة

معلومات عن مداومة   IV)القائمة  (ساحلية وحمطات اخلدمات اخلاصة  قائمة احملطات ال ينبغي أن تعطى يف 72البند  161.52
الرتدد   على  األوتومايت  الرقمي  االنتقائي  لنداء  الساحلية  احملطات  تؤمنه  الذي  MHzاملراقبة  أيضاً    156,525 (انظر 

    (WRC-07)).13.31 الرقم

جهزة النداء االنتقائي الرقمي املعدة لتعمل يف عندما تكون يف 73البند  162.52 هزة  النطاقات   البحر حمطات السفن ا
ا بني   لنداء االنتقائي الرقمي األوتومايت  MHz 174و   MHz 156املرخص  ا أن تداوم املراقبة  MHz على الرتدد  فيجدر  156,525 

 ). 17.31(انظر أيضاً الرقم 

 خدام ترددات لإلبراق واسع النطاق والطبصلة وأنظمة اإلرسال اخلاصة است   -    Vالقسم  
 وإرسال املعطيات عن دراسة احمليطات 

163.52 A   -  اإلبراق واسع النطاق والطبصلة وأنظمة اإلرسال اخلاصة 

164.52 A1   -  ني النطاقات احملصورة بkHz 1 kHz 4و  606,5 000 (WRC-03)    

يف 74البند  165.52 املوجودة  الرتددات  kHzالنطاق   إن  2 078,5-2 يف  068,5 اليت    2اإلقليم   ختصص  السفن  حملطات 
. 171.52تستعمل اإلبراق واسع النطاق والطبصلة وأنظمة اإلرسال اخلاصة. وتنطبق أحكام الرقم 

166.52A2   -   ة بني النطاقات احملصورkHz 4 kHz 27و  000 500 

هزة الستخدام  يف kHz 4ر يكون املقدا 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 

اسع النطاق والطبصلة وأنظمة  كل إدارة لكل حمطة سفينة تتبع لسلطتها وتستخدم اإلبراق و   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. 

السفن   2)  169.52 حملطات  املخصصة  العمل  ترددات  عدد  يكون  النطاق  عندما  واسع  اإلبراق  تستخدم  اليت 
النطاق، تقوم اإلدارة املعنية بتخصيص ترددات   والطبصلة وأنظمة اإلرسال اخلاصة أقل من العدد الكلي هلذه الرتددات املوجودة يف

حلص  ول على نفس العدد من التخصيصات على أي تردد عمل. عمل هلذه السفن وفقاً لنظام دورية منهجية يسمح 
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حىت تستجيب    17التذييل   غري أن اإلدارات ميكنها أن ختصص الرتددات على حنو خيتلف عما هو يف 3)  170.52
يف املبينة  النطاقات  حدود  ضمن  ولكن  اخلاصة،  األنظمة  العتبار 17التذييل   حلاجات  خذ  أن  اإلدارات  على  جيب  ولكن   .

kHzملباعدة اليت تساوي بشأن ترتيب القنوات وا 17التذييل  أمكنها ما هو وارد يف ام 4 .

لإلبراق واسع النطاق والطبصلة وأنظمة اإلرسال اخلاصة أن تستخدم أي  77البند  171.52 هزة  ميكن حملطات السفن ا
ا حمصورة ضمن قنوات النطاق صنف من أصناف اإلرسال ضمن نطاقات الرتدد احملجوزة هلذه األغراض، شريطة أ ن تبقى إرساال

احملددة يف17التذييل   يف  الواسع  تستعمل  لن  وهي  ال .  األحوال  الصنف   كل  من  مورس  إال   A1Aإبراق  املهاتفة،  ألغراض  وال 
الدارات. ضبط 

النطاقات   وتعمل يف  جيب على احملطات الساحلية لإلبراق الراديوي اليت تستخدم إرساالت متعددة القنوات 78البند  172.52
kHz 4ة بني  املوزعة حصراً للخدمة املتنقلة البحري kHz 27و  000 ي حال قدرة متوسطة تفوق    500 kWأال تستعمل  لكل   2,5

Hz من عرض النطاق.  500

173.52 B   -   أنظمة إرسال املعطيات عن دراسة احمليطات 

املباعدة   79البند  174.52 امل  kHz 0,3تساوي  الرتددات  احمليطات بني  دراسة  عن  املعطيات  إلرساالت  ختصيصها  مكن 
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
ات عن دراسة احمليطات واحملطات اليت تسائل هذه العوامات.ات إلرسال املعطيأيضاً حمطات العوام

 املهاتفة الراديوية استعمال الرتددات يف   -    VIالقسم  

176.52 A   -   اعتبارات عامـة 

ال بد دائماً من تعيني الرتدد احلامل عند تعيني الرتددات املعدة إلرساالت املهاتفة الراديوية ذات النطاق   81البند  177.52
لتبليغ عن الرتددات وتسجيلها. ويكون الرتدد املخصص أعلى من الرتدد  11ي الوحيد، إال فيما خيص أحكام املادة اجلانب املتعلقة 

Hz 1احلامل مبقدار  400 .

رساهلا إشارات تعرف اهلوية مثل   82ند الب 178.52 جيب على احملطات الساحلية أال تشغل قنوات شاغرة للمهاتفة الراديوية 
أشرطته. وميكن حملطة ساحلية بصورة استثنائية وبطلب من حمطة سفينة أن ترسل إشارات لضبط  تنتج عن النداء املتواصل أو  اليت

ثوان.  10، على أال يدوم هذا اإلرسال أكثر من املستقبل بغية إقامة اتصال هاتفي راديوي 

ميكنها أن ترسل   (UHF)النطاقات الديسيمرتية   تعمل يف  بيد أن احملطات الساحلية التابعة خلدمة أوتوماتية 83البند  179.52
التشوير، كما   إشارات لالستدالل، وجيب أن تكون قدرة إرسال هذه اإلشارات خمفضة حينئذ إىل أصغر قيمة الزمة حلسن اشتغال

خلدمة املتنقلة البحرية لبلدان أخرى.  جيب على هذه اإلرساالت أال تسبب تداخًال ضاراً 
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ترددات اإلرسال (واالستقبال حني   IV)القائمة  (تبني قائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات اخلاصة   84لبند ا 180.52
إلرسال املزدوج) املخصصة لكل حمطة ساحلية. وتبني هذه القائمة   تكون هذه الرتددات متزاوجة كما يف  حالة املهاتفة الراديوية 

    (WRC-07)اخلدمة اليت تؤمنها كل حمطة ساحلية. أيضاً كل املعلومات األخرى املفيدة عن

حمطات املهاتفة الراديوية من اخلدمة املتنقلة البحرية والعاملة   ي الوحيد اليت توجد يفزة النطاق اجلانبإن أجه 85البند  181.52
بني   يف اخلدمة  هلذه  املوزعة  kHzالنطاقات  1 kHzو  606,5 4 حصراً   ويف   000 املوزعة  بني  النطاقات  اخلدمة  kHzهلذه  4 000  
kHzو 27 ITU-Rالتوصية  تشغيلية احملددة يفجيب أن تستويف الشروط التقنية وال 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   الواجب استخدامه يف  يكون صنف اإلرسال 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 

ملهاتفة الراديوية يف  2)  184.52 kHzا بني    النطاقات املرخص  إن قدرة الذروة للمحطات الساحلية العاملة  1 606,5 
kHzو 4      (WRC-03)جيب أال تتجاوز القيمتني التاليتني: 000

185.52 - kW 5  مشاًال؛  32°للمحطات الواقعة مشال دائرة العرض
186.52 - kW 10  مشاًال.  32°ة العرض للمحطات الواقعة جنوب دائر
أسلوب التشغيل العادي لكل   IV)القائمة  (صة  تبني قائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات اخلا 3)  187.52

      (WRC-07)حمطة ساحلية.
kHzالنطاقني  تقتصر اإلرساالت يف 4)  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 

التذييل   182kHz 21الرتدد   1) 87البند  189.52 (انظر  الراديوية  ملهاتفة  لالستغاثة  دويل  تردد    15 هو 
354 والقرار (WRC-07).((WRC-07)      

kHz 2تخدام الرتدد جيوز اس 2)  190.52  لألغراض التالية أيضاً:  182
 ؛ 57حكام املادة النداء واإلجابة وفقاً أل أ )   191.52
حمدد  ب)  192.52 هو  حسبما  آخر  تردد  على  ا  نداءا قوائم  بث  عن  الساحلية  احملطات    إعالن 

ITU-R التوصية يف M.1171-0.(WRC-15)     

ا حىت تستخدمها للنداء واإلجابة.كما جيوز ألي إدارة أن  3)  193.52  ختصص ترددات أخرى حملطا
  

___________________
ا الساحلية املراقبة على الرتدد   1.189.52  1 إلضافة إىل إرساالت    J3Eالستقبال إرساالت من الصنف    182kHz 2عندما تؤمن اإلدارات مبحطا

ستخدام إرساالت من الصنفني  ، ميكن حملطات السفن أن تنادي تلك احملطات الساحلية ألغراض السالH3Eو  A3Eمن الصنفني   .J3E أو  H3Eمة 
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kHz 2إلرساالت على الرتدد  ختفض مجيع ا 88البند  194.52 kHzإىل احلد األدىن، حىت يسهل استخدام الرتدد    182 2 182  
 ألغراض االستغاثة. 

kHzقبل أن ترسل أي حمطة على الرتدد احلامل   1) 89الفقرة  195.52 2 عليها أن تستمع مدة كافية على هذا   ، جيب182
ن أي حركة استغاثة يف       ITU-R M.1171-0.(WRC-15)ه األثناء وفقاً للتوصية هذ الرتدد حىت تتحقق من عدم جر

 على احملطات املستغيثة.  195.52ال تنطبق أحكام الرقم  2)  196.52

B3  -   احلركة 

kHz 2اليت تستخدم الرتدد  جيب على احملطات الساحلية   1) 90البند  197.52 للنداء أن تكون قادرة على استخدام   182
ا بني  تار يف تردد آخر على األقل، خيُ  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
kHzالرتدد    غري 2 ا بني   يف   182 kHzالنطاقات املرخص  1 kHz 2و  606,5 ه الرتددات إرساالت من ، أن تستخدم على هذ850

     (WRC-03)).188.52(انظر أيضاً الرقم   J3Eالصنف 

أو  3)  199.52 واحد  تردد  على  العمومية  املراسالت  خلدمة  املفتوحة  الساحلية  احملطات  على  من  جيب  أكثر 
kHz 1ددات احملصورة بني  الرت  kHz 2و  606,5 على الرتدد   J3Eو  H3Eأن تكون قادرة على بث إرساالت من الصنفني    850

kHzاحلامل  2 kHzعلى الرتدد احلامل  J3Eو H3Eو A3Eوعلى استقبال إرساالت من األصناف  182 2 182.(WRC-03)     

يف  4)  200.52 سوداء  بسمات  اخلاصة   يطبع  اخلدمات  وحمطات  الساحلية  احملطات  أحد   IV)القائمة  (قائمة 
) للداللة على أن هذا الرتدد هو تردد 197.52قادرة على استخدامها (انظر الرقم    الرتددات اليت جيب أن تكون احملطات الساحلية

لسمات العادية الرتددات اإلضا       (WRC-07)فية اليت حيتمل استخدامها.العمل العادي للمحطة. وتطبع 

 رى.ختتار ترددات عمل احملطات الساحلية حبيث ميكن جتنب التداخالت مع احملطات األخ 5)  201.52

B4  - 1اإلقليم   أحكام إضافية تنطبق يف

يف 91البند  202.52 الراديوية  ملهاتفة  العاملة  السفن  حمطات  ملرسالت  الذروة  قدرة  بني  النطاقات   إن  ا  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
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الرتدد كرتدد إضايف من السفينة إىل احملطة الساحلية.ميكن استخدام هذا   208.52
209.52 (SUP - WRC-07) 
مع 1) 93البند  210.52 حمطة ساحلية ليست من جنسيتها، ميكنها أن تستخدم   إن السفن اليت تتبادل املراسالت كثرياً 

 نفس الرتددات اليت تستعملها السفن اليت حتمل جنسية احملطة الساحلية:
ندما تتفق اإلدارات املعنية فيما بينها على ذلك، أو ع - 211.52
مقابل كل من   عندما تكون هذه اإلمكانية مفتوحة للسفن من مجيع اجلنسيات، مبوجب مالحظة واردة - 212.52

     IV.(WRC-07)) القائمة(قائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات اخلاصة  الرتددات املعنية يف

لألرقام من   2)  213.52 ، جيوز حملطة  210.52رقم  ال أو   208.52إىل    203.52إذا تعذر استخدام الرتددات وفقاً 
االجتاه "من السفينة إىل احملطة الساحلية" واملخصصة هلا على الصعيد   ظروف استثنائية، أن تستخدم أحد الرتددات يف السفينة يف

هذه احلالة، أن تتخذ كل من احملطة الساحلية وحمطة السفينة   الوطين لتتصل مبحطة ساحلية من جنسية أخرى، ويشرتط صراحة، يف 
للتوصية  ت خلدمة اليت يكون  يسبب استخدام هذا ا حىت ال  ITU-R M.1171-0دابري احلذر الالزمة وفقاً  لرتدد تداخالت ضارة 

     (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   أحكام إضافية تنطبق يف

احلاملني    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 kHz 2(الرتدد املخصص  635 )، أو 636,4
  kHz 2 kHz 2(الرتدد املخصص  638 639,4 .(

شروط استخدام هذين الرتددين.   11.52وحيدد الرقم 

216.52 C  -    النطاقات احملصورة بنيkHz 4 000  وkHz 27 500 

C1  - أسلوب تشغيل احملطات

 رة يكون صنف اإلرسال الواجب استخدامه للمهاتفة الراديوية التماثلية يف النطاقات احملصو  1)96البند   217.52
kHzبني   4 kHzو   000 26 صنف J3Eهو    175 استعمال  فيجب  النطاقات  هذه  يف  الرقمية  االتصاالت  يف  أما   ، 

     J2D.(WRC-03) اإلرسال

أسلوب التشغيل العادي لكل   IV)القائمة  (قائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات اخلاصة  تبني   2)  218.52
     (WRC-07)حمطة ساحلية.
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اإلرسال   3)  219.52 صنف  تستعمل  اليت  الساحلية  احملطات  على  للرقم    J2D أو   J3Eجيب    217.52طبقاً 
kHzالنطاقات احملصورة بني  يف 4 kHzو 000 27 كل األحوال  ل القدرة الدنيا الالزمة لتغطية منطقة خدمتها، ويفأن تستعم 500

kWجيب أال تتجاوز قدرة الذروة   ل قناة. لك 10

اإلرسال   4)  220.52 صنف  تستعمل  اليت  السفن  حمطات  على  للرقم    J2D أو  J3Eجيب    217.52طبقاً 
kHzالنطاقات احملصورة بني  يف 4 kHzو 000 27 kWأي حال  تتجاوز يف أن تستعمل قدرة ذروة ال 500 لكل قناة.  1,5

C2  -   النداء واإلجابة 

220A.52 (5  احملطات الساحلية وحمطات السفن اخلاضعة لسلطتها لكي تستخدم تقنيات ينبغي لإلدارات أن تدعو
      (WRC-2000)النداء االنتقائي الرقمي للنداء واإلجابة.

220B.52   96البندA  ملها لرتتيب التفضيلي): عندما تكون املناداة  (WRC-2000)تفة الراديوية ضرورية، جيب إجراؤها (

220C.52  (1  الرتددات املخصصة للمحطات الساحلية؛ أوعلى(WRC-2000)     

220D.52  (2  221 أو   221.52الرقمني   وعند االستحالة، على ترددات املناداة املدرجة يفA.52   .ه (WRC-2000)أد

ملهاتفة الراد1) 97ند الب 221.52 يوية:ميكن حملطات السفن أن تستخدم الرتددات احلاملة التالية للمناداة 

 1254 kHz 2 ،3 ،4 
 2156 kHz3 ،4

 8 255 kHz  

 2918 kHz4   221(انظر أيضاً الرقمA.52 ( 

 29012 kHz4   221(انظر أيضاً الرقمA.52 ( 

 42016 kHz4   221(انظر أيضاً الرقمA.52 ( 

 18 795 kHz 

 22 060 kHz 

 25 097kHz  (WRC-15)

  
___________________

ستخدام الرتدد احلامل   خص يفير  1.221.52 2 ت املتحدة للمحطات الساحلية وحمطات السفن  استخداماً مشرتكاً للمهاتفة    125kHz 4الوال
إلرسال املفرد ذي النطاق اجلانب ). 2.222.52(انظر أيضاً الرقم  kW 1احملطات  ي الوحيد، شريطة أال تتجاوز قدرة الذروة هلذهالراديوية 

احلاملني  يرخ 2.221.52 3 الرتددين  ستخدام  السفن  وحمطات  الساحلية  للمحطات  أيضاً  مشرتكاً    2156kHzو  1254kHzص  استخداماً 
إلرسال املفرد ذي النطاق اجلانب kWتتجاوز قدرة الذروة هلذه احملطات  ي الوحيد ألغراض النداء واإلجابة، شريطة أال  للمهاتفة الراديوية  . كما أن  1

     (WRC-07)).1.221.52الرتددين كرتددي عمل ليس مسموحاً به (انظر أيضاً الرقم   استعمال هذين
احلاملة   3.221.52 4 الرتددات  ستخدام  السفن  وحمطات  الساحلية  للمحطات  أيضاً    2918kHzو  2156kHzو  1254kHzيرخص 
kHzو 12 kHzو 290 16 إلرسال املفرد ذي النطاق اجلانب 420 ي الوحيد ألغراض حركة االستغاثة والسالمة. استخداماً مشرتكاً للمهاتفة الراديوية 
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221A.52  (2   احلامل الرتدد  ستخدام  kHzيرخص  8 أجل    291 من  املفرد  اإلرسال  أسلوب  أساس  على 
التذييل  حركة  أيضاً  فقط (انظر  والسالمة  لنداءات على الرتددين احلاملني   ). ال 15 االستغاثة  kHzيسمح  12 kHzو   290 16 420  

(ا  إال  فقط  منها  واالستقبال  اإلنقاذ  عمليات  تنسيق  مراكز  إىل  الرقم لإلرسال  إجراءات 1.6.30 نظر  ختاذ  رهناً  الواردة   )  الوقاية 
352 القرار  يف  (WRC-03)   وجيوز حملطات السفن واحملطات الساحلية استخدام الرتددين احلاملني البديلني kHz 12 kHzو   359 16 537  

سل  kW وب اإلرسال املفرد، شريطة أال تتجاوز قدرة الذروة هلذه احملطات القيمة للنداءات  1 .(WRC-15)

ملهاتفة الراديوية: 3)  222.52 ميكن للمحطات الساحلية أن تستخدم الرتددات احلاملة التالية للمناداة 

 4174 kHz5  

 5166 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    302
البديل2003 ديسمرب 31  بعد  احلاملني  الرتددين  استخدام  الساحلية  واحملطات  السفن  حمطات  وتستطيع  kHzني  .  12 359 
kHzو 16 سلوب اإلرسال املفرد، شريطة أال تتجاوز قدرة الذروة هلذه احملطات القيمة  537       kW 1.(WRC-2000)للنداءات 

اخلدم 98البند  223.52 وحمطات  الساحلية  احملطات  قائمة  اخلاصة  تبني  يف  IV)القائمة  (ات  اخلدمة  احملطات  ساعات 
    (WRC-07)الرتددات اليت تتم عليها مداومة املراقبة. ت العمومية، كما تبني الرتدد أو الساحلية املفتوحة للمراسال

احلاملة   1) 99الفقرة  224.52 الرتددات  من  أي  على  حمطة  أي  ترسل  أن  kHzقبل  4 kHz أو  125 6 215  
kHz أو 8 kHz أو  291 12 kHz 16 أو  290 ITU-Rوفقاً للتوصية    ، جيب عليها أن تستمع،420 M.1171-0 مدة كافية على ،

ن أي حركة استغاثة عليه (انظر الرقم        221A.52.((WRC-15)هذا الرتدد لكي تتأكد من عدم جر

املستغيثة.على احملطات   224.52ال تنطبق أحكام الرقم  2)  225.52

 

 

___________________
1.222.5207)-WRC-(SUP 

احلاملني   2.222.52 5 الرتددين  ستخدام  السفن  وحمطات  الساحلية  للمحطات  أيضاً  مشرتكاً  استخدا  5166kHzو  4174kHzيرخص  ماً 
إلرسال املفرد ذي النطاق اجلانب kWي الوحيد، شريطة أال تتجاوز قدرة الذروة هلذه احملطات  للمهاتفة الراديوية  . وينبغي أن يقتصر استعمال الرتدد  1

kHzاحلامل  6 ). 1.221.52هلذا الغرض على التشغيل أثناء ساعات النهار (انظر أيضاً الرقم  516
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C3  -   احلركة

ع ترددات حمطات السفن اليت ترتاسل معها ألغراض تتم مزاوجة ترددات إرسال احملطات الساحلية م 1) 100البند  226.52
إلرسال املزدوج، طبقاً ملا جاء يف ستعمال املهاتفة الراديوية   ، ما عدا حاالت مؤقتة متنع فيها ظروف العمل17التذييل   التشغيل 

استخدام ترددات متزاوجة لالستجابة إىل احتياجات التشغيل. 

ستعمال املهاتفة    17ل  من التذيي  Bيبني القسم   2)  227.52 الرتددات الواجب استخدامها ألغراض التشغيل 
إلرسال املفرد. ويف kWهذه احلالة، جيب على قدرة الذروة ملرسالت احملطات الساحلية أال تتجاوز  الراديوية  1 .

حمطات السفن، إلرساالت    17التذييل   جيوز للسفن من مجيع الفئات أن تستخدم الرتددات احملددة يف 3)  228.52
 حسب احتياجات احلركة. 

يف 4)  229.52 الراديوية  للمهاتفة  املستخدمة  املرسالت  بني   متتثل  احملصورة  الرتدد  kHzنطاقات  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

ملهاتفة الراديوية عند  MHz 156,8يكون الرتدد  1) 101البند   231.52 هو الرتدد الدويل املستعمل حلركة االستغاثة والنداء 
ا بني   استخدام ترددات يف MHzالنطاقات املرخص  MHzو  156 . كما أن صنف اإلرسال الواجب استخدامه للمهاتفة 174

MHzلرتدد الراديوية على ا     ITU-R M.489-2.((WRC-07)التوصية  (كما هو حمدد يف  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 وفق احملطات الساحلية لإلعالن أ  ب) 234.52   اً ن 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
ويف18 التذييل يف احلالة .  يفهذه  االستخدام  هذا  ذكر  جيب  اخلاصة  ،  اخلدمات  وحمطات  الساحلية  احملطات  قائمة 
     IV.(WRC-07)) القائمة(

خدمة املراسالت العمومية، تردد عمل  جيوز للمحطات الساحلية وحمطات السفن أن تستخدم، يف  5)  237.52
 .57و  54ادتني امل 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 
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اإل 7)  239.52 مجيع  ختفيض  جيب  االستغاثة،  وحركة  االستغاثة  نداءات  استقبال  على لتيسري  رساالت 
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
ن أي حركة استغاثة يف       ITU-R M.1171-0.(WRC-15)هذه األثناء وفقاً للتوصية  حىت تتحقق من عدم جر

على احملطات املستغيثة.  240.52ال تنطبق أحكام الرقم  9)  241.52
241A.52(10   الرتددMHz 156,525    الراديوية للمهاتفة  املستعمل  والنداء  والسالمة  لالستغاثة  الدويل  الرتدد  هو 

النطاقات  ترددات يفبحرية عند استعمال  اخلدمة املتنقلة ال يف   (DSC)ستخدام النداء االنتقائي الرقمي    (VHF)ملوجات املرتية  
ا بني       MHz 174.(WRC-07)و  MHz 156املرخص 

241B.52(11  النطاق   حتظر مجيع اإلرساالت يفMHz 156,5625–156,4875   ا أن تسبب تداخًال اليت من شأ
ا حملطات اخلدمة املتنقلة البحرية على الرتدد  إلرساالت املرخص       MHz 156,525.(WRC-07)ضاراَ 

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 

اء ساعات مومية أن تداوم أثنينبغي للمحطات الساحلية املفتوحة للخدمة الدولية للمراسالت الع 1) 102البند   242.52
  قائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات اخلاصة  على الرتددات األخرى املبينة يف  خدمتها املراقبة على تردد استقباهلا أو 

     IV.((WRC-07) (القائمة
 الطريقة اليت يؤمنها مشغل. ترددات العمل أقل فعالية من   جيب أال تكون طريقة املراقبة على تردد أو  2)  243.52
، ما أمكنها ذلك عملياً، عندما  MHz 156,8ينبغي حملطات السفن أن تداوم املراقبة على الرتدد   3)  244.52

ملهاتفة الراديوية يف تكون موجودة يف MHzالنطاقات احملصورة بني   منطقة اخلدمة حملطة ساحلية تؤمن خدمة متنقلة حبرية دولية  156 
MHzو ال174 اليت  للمحطات  وينبغي  راديوية  توجد   .  مهاتفة  أجهزة  سوى  يف  VHFفيها  ا  تعمل  املرخص  النطاقات 
MHz بني MHzو 156 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
ئية، على أن تداوم احملطة املينائية املراقبة على الرتدد مداومة املراقبة فقط على الرتدد املناسب للعمليات املينا ن تستمر يفاملعنية، أ

MHz 156,8 . 
خدمة حركة السفن وشريطة موافقة   جيوز حملطات السفن، عندما تكون على اتصال مبحطة ساحلية يف  5)  246.52

داوم هذه احملطة الساحلية املراقبة مداومة املراقبة فقط على الرتدد املناسب خلدمة حركة السفن على أن ت اإلدارة املعنية، أن تستمر يف 
. MHz 156,8على الرتدد 

يف 103البند   247.52 الساحلية  احملطات  على  يف جيب  تقع  عندما  املينائية  العمليات  الرتدد   خدمة  فيها  يستخدم  منطقة 
MHz و   156,8 االستغاثة  أجل  اإلمن  املراقبة  مبداومة  خدمتها  ساعات  أثناء  تقوم  أن  والسالمة،  الرتدد الطوارئ  على  ضافية 
MHz لسمات السوداء يف أو  156,6 قائمة احملطات الساحلية وحمطات اخلدمات  على أي تردد آخر خلدمة العمليات املينائية مبني 

    IV.(WRC-07))القائمة  (اخلاصة 
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عل 104البند  248.52 يفجيب  الساحلية  احملطات  يف  ى  تقع  عندما  السفن  حركة  ف خدمة  يستخدم  الرتدد  منطقة  يها 
MHz من أجل االستغاثة والطوارئ والسالمة، أن تقوم أثناء ساعات خدمتها مبداومة املراقبة اإلضافية على ترددات خدمة  156,8

لسمات السوداء يف     IV.(WRC-07))القائمة (ات اخلدمات اخلاصة  قائمة احملطات الساحلية وحمط حركة السفن املبينة 

D3   -   احلركة

جيب على احملطات الساحلية املفتوحة للخدمة الدولية للمراسالت العمومية أن تكون قادرة، عند  1) 105البند   249.52
إلرسال املزدوج أو هزة هلذا الغرض. اإلمكان عملياً، على العمل  شبه املزدوج مع حمطات السفن ا

أو 2)  250.52 واحد  (برتدد  التشغيل  ألسلوب  ا ينبغي  يفترددين)  قناة  لكل  يستعمل   18التذييل   حملدد  أن 
اخلدمات الدولية. يف

يف  106البند   251.52 املتبادلة  االتصاالت  السفن   تقتصر  بصيانة  املتعلقة  الرسائل  على  املينائية  العمليات  خدمة 
سائل اليت تتخذ  قة بسالمة األشخاص عند الطوارئ. وتستبعد من هذه اخلدمة الر وحركتها وسالمتها، وعلى الرسائل املتعل 

 طابع املراسالت العمومية. 

خدمة حركة السفن على الرسائل املتعلقة حبركة السفن. وتستبعد من هذه  تقتصر االتصاالت املتبادلة يف 107البند   252.52
اخلدمة الرسائل اليت تتخذ طابع املراسالت العمومية. 

تستخد 1) 108البند   253.52 اليت  الساحلية  احملطات  على  الرتدد  جيب  تكون  MHz 156,8م  أن  على  للمناداة  قادرة 
ا للمهاتفة الراديوية يف MHzالنطاق  اخلدمة املتنقلة البحرية يف استخدام قناة أخرى على األقل مرخص  174-156 .

السفن ترددات للخدمات الدولية اليت تراها ضرورية    ختصص اإلدارات للمحطات الساحلية وحمطات 2)  254.52
MHzكنها ذلك عملياً، وتؤخذ هذه الرتددات من النطاق عندما مي . 18 التذييل طبقاً جلدول ترددات اإلرسال الوارد يف  174-156

255.52 (SUP - WRC-03) 

ا الساحلية ينبغي هلا أن ت 3)  256.52 تعاون إذا كان ُخيشى من حدوث عندما ختصص اإلدارات ترددات حملطا
 تداخالت ضارة. 

رقام واردة يف  4)  257.52 .18التذييل  جدول ترددات اإلرسال الوارد يف يشار إىل القنوات 

ا غري اخلدمة املتنقلة البحرية،   1) 109البند  258.52 جيب على اإلدارات اليت ختصص ترددات حملطات اخلدمات املرخص 
MHzاحملصورة بني   النطاقات ث تداخالت للخدمة املتنقلة البحرية الدولية يفأن جتتنب احتمال حدو  MHzو 156 174 .

جدول ترددات   اخلدمة املتنقلة البحرية لغري األغراض املبينة يف جيب أن يكون استعمال القنوات يف 2)  259.52
خلد يتسبب يف  استعماًال ال   18التذييل   اإلرسال الوارد يف  يضر بتطور هذه  مات العاملة وفقاً هلذا اجلدول، والأي تداخل ضار 

املستقبل. مات يفاخلد

W إن قدرة املوجة احلاملة ملرسالت حمطات السفن جيب أال تتجاوز 110لبند  ا 260.52 25 .
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ت   -    VIIالقسم        (WRC-12)استعمال الرتددات إلرسال البيا

261.52  A   -  اعتبارات عامـة(WRC-12)    

ت يف  262.52 قائمة احملطات الساحلية وحمطات  جيب إدراج الرتددات املخصصة للمحطات الساحلية إلرسال البيا
خلدمة اليت تقدمها كل IVاخلدمات اخلاصة (القائمة   جيب أن تتضمن هذه القائمة أي معلومات أخرى مفيدة تتعلق  ). كما 

    (WRC-12)ساحلية. حمطة

263.52 B   -    النطاقات بنيkHz 4 000  و(WRC-12)    kHz 27 500 

B1  - أسلوب تشغيل احملطات(WRC-12)    

ألحدث صيغة   264.52 وفقاً  ت مبوجب هذا القسم  إلرسال البيا ينبغي أن يكون صنف اإلرسال الذي يتعني استعماله 
ITU-Rللتوصية   M.1798السف وحمطات  الساحلية  احملطات  تستعمل  أن  وينبغي  الراديوي.  األنظمة  يفن  احملددة  صيغة  ة  أحدث 
ITU-Rللتوصية  M.1798.(WRC-15)       
للرقم    265.52 وفقاً  إرسال  صنف  تستعمل  اليت  الساحلية  احملطات  على  بني   يف  264.52جيب  الرتدد  نطاقات 

kHz 4 kHzو 000 27 kWأال تتجاوز قدرة ذروة غالفية قدرها  500 10.(WRC-12)     
السفن  266.52 حمطات  على  للرقم    جيب  وفقاً  إرسال  صنف  تستعمل  بني  يف  264.52اليت  الرتدد  نطاقات 

kHz 4 kHzو 000 27 kWأال تتجاوز قدرة ذروة غالفية قدرها  500 1,5.(WRC-12)    
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53املـادة 

 ترتيب أولوية االتصاالت

مة املتنقلة البحرية الساتلية أن تكون قادرة على اخلدمة املتنقلة البحرية واخلد جيب على مجيع احملطات يف1البند  1.53
ه: ت ألولوية االتصاالت حسب الرتتيب الوارد أد  توفري أربعة مستو

نداءات االستغاثة ورسائلها وحركتها. 1)
اتصاالت الطوارئ.2)
اتصاالت السالمة. 3)
االتصاالت األخرى. 4)

ت األربعة لألولوية يف   يكون ممكناً عملياً توفري  عندما ال 2البند  2.53 لكامل، حتصل اتصاالت   املستو نظام أوتومايت 
إىل إلغاء اإلعفاءات املمنوحة ملثل هذه األنظمة واليت تعفيها   1الدولية احلكومية  الفئة األوىل على األولوية إىل أن تؤدي االتفاقات

لكامل. ت  مني ترتيب األولو  من 

 
 
 
 

___________________
ألنظمة والتجهيزات الراديوية    (IMO)نظمة البحرية الدولية  إن امل 1.2.53 1 تواصل عملها إلعداد واعتماد املتطلبات ومعايري التشغيل اخلاصة 

البحر.  ثة والسالمة يفاملستعملة ألغراض االتصاالت الراديوية لالستغا
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54املـادة 

 النداء االنتقائي 

بث أية معلومات  احملطات أوتوماتياً وبث اإلنذار عند االستغاثة أويستخدم النداء االنتقائي ملناداة   1) 1البند  1.54
 تتعلق بتنظيم احلركة. 

ستعمال نظام النداء االنتقائي الرقمي الذي جيب أن يكون وفقاً  2)  2.54   جيرى النداء االنتقائي 
ITU-R للتوصية  M.541-10    كما جيوز أن يكون وفقًا ألحدث صيغة للتوصيةITU-R M.493.(WRC-15)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 417 -





 RR55-1 اخلدمات البحرية  -IXالفصـل

55املـادة 

 إبراق مورس الراديوي 

تصاالت إبراق مورس الراديوي يف  1.55 أحدث نسخة للتوصية  ترد تفاصيل اإلجراء املوصى به فيما يتعلق 
ITU-R M.1170.(WRC-07)    
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56املـادة 

 اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة 

حكام املادتنيجيب على  1البند  1.56  . 52و 51 احملطات اليت تستخدم اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة أن تفي 
السالمة   الطوارئ أو تغاثة أو حاالت االس إال يف  ITU-R M.492-6التوصية   ُتطبق اإلجراءات احملددة يف 2البند  2.56

جراءات بديلة أو      (WRC-07)غري معيارية. حيث ميكن العمل 
ا لن تتداخل مع إرساالت   3بند ال 3.56 إلرسال تتخذ االحتياطات الالزمة لتتأكد من أن إرساال قبل أن تبدأ أي حمطة 

االتصال الذي قد تتداخل معه. وال ينطبق هذا اإللزام على   مناسباً يف  جارية. وإذا كان هذا االحتمال وارداً، فإن احملطة تنتظر توقفاً 
 بوسائل أوتوماتية دون مراقبة.  احملطات اليت ميكنها أن تعمل

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

تخدام أسلوب حمطة سفينة إىل عدة حمطات أخرى، ينبغي اس عند اإلرسال من حمطة ساحلية أو 2)  5.56
ذا األسلوب.  "التصحيح األمامي لألخطاء" إذا كانت احملطات املعنية تعمل 

احملطات الساحلية وحمطات قائمة   حتدد اخلدمات اليت تؤمنها كل حمطة مفتوحة للمراسالت العمومية يف 5البند  6.56
(القائمة   اخلاصة  ويفIVاخلدمات  اخلدمة  )  ت  هو وختصيص  السفن  حمطات  (القائمة  قائمة  البحرية  إىل V) املتنقلة  إلضافة   ،
لرتسيم.      (WRC-07)املعلومات املتعلقة 

ا عدا قنوات االتصاالت اخلاصة  عندما يسلك اإلرسال قنوات االتصاالت املفتوحة للمراسالت العمومية (م 6البند  7.56
 ITU-Tي مراعاة أحكام لوائح االتصاالت الدولية والتوصيات  خلدمة املتنقلة واخلدمة املتنقلة الساتلية ووصالت التغذية)، ينبغ

ذات الصلة.
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 RR57-1 اخلدمات البحرية  -IXالفصـل

57املـادة 

 املهاتفة الراديوية 

يف 1 بندال 1.57 لتفصيل  الواردة  اإلجراءات  ITU-R  التوصية تطبق  M.1171-0   ،الراديوية املهاتفة  حمطات  على 
 (WRC-15)السالمة. الطوارئ أو حاالت االستغاثة أو يف إال

ينبغي قدر اإلمكان تشغيل خدمة املهاتفة الراديوية املفتوحة للمراسالت العمومية على منت السفن على   2 البند 2.57
 أساس التشغيل املزدوج. 

ً على قناة، شرط أال تسبب تداخالً  استخدام أجهزة تجيوز   1) 3البند  3.57 رسل إشارة تبني أن هناك اتصاًال جار
خلدمة اليت تؤمنها احملطات الساحلية.  ضاراً 

ستعمال أجهزة ترسل إشارات النداء أو 2)  4.57 خدمة   متكرراً يف تعرف اهلوية إرساًال مستمراً أو ال يسمح 
 املهاتفة الراديوية اليدوية. 

ً على ترددين أوال   3)  5.57 أكثر عندما تكون على  جيوز ألي حمطة أن ترسل معلومات متطابقة إرساالً متآو
 اتصال مبحطة واحدة أخرى.

نظام املهاتفة الراديوية   جيب على احملطات أال ترسل موجة حاملة ما بني النداءات. غري أن احملطات يف 4)  6.57
 . 179.52الرقم  تدالل ضمن الشروط املنصوص عليها يف ث إشارات االساملشغلة أوتوماتياً ميكنها ب 

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

واإلشارات   4البند  8.57 النداء  إلرسال  جيوز  احلامل  ال  الرتدد  على  للحركة  kHz 2التحضريية  الرتدد   أو  182 على 
MHz     (WRC-07)السالمة. الطوارئ أو ثة أو حاالت االستغا أن يتجاوز مدة دقيقة واحدة، إال يف  156,8

ن ترسل حمطة سفينة إشارات اختبارات أو 5البند  9.57 ا أن تسبب تداخالً  عندما تقضي الضرورة  ضبط من شأ
اورة، جيب احلصول على موافقة هذه احملطات قبل بث هذه اإلرساالت.لع  مل احملطات الساحلية ا

ن ترسل حمطة إشارات اختبار، إما لضبط مرسل قبل بث نداء وإما لضبط مستقبل،  عندما تقضي الضرو  6البند   10.57 رة 
مجيع األحوال عشر ثواٍن، وجيب أن تتضمن الرمز الدليلي   اوز يف جيب أن تكون مدة إرسال هذه اإلشارات عند احلد األدىن وإمنا أال تتج 

لرمز الدليلي أو أي إشارة لتعرف هوي  لنداء احملطة اليت ترسل هذه اإلشارات أو  شارة تعرف اهلوية ببطء ووضوح.  تها. وجيب أن ينطق 
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 RR58-1 اخلدمات البحرية  -IXالفصـل

58املـادة 

 االتصاالت الراديوية البحرية  الرتسيم واحملاسبة يف
.(ITU-T)تطبق أحكام لوائح االتصاالت الدولية، مع مراعاة توصيات قطاع تقييس االتصاالت   1.58
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ن مفعول لوائح الراديو (WRC-12)أحكام سر  





ن مفعول لوائح الراديو  -Xالفصـل  RR59-1 أحكام سر

 59املـادة 
ن مفعول لوائح الراديو وتطبيقها املؤقت      (WRC-12)سر

تكمل أحكام دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته، بصيغتها املراجعة والواردة  يت  إن هذه اللوائح ال 1.59
( يف الراديوية  لالتصاالت  العاملية  للمؤمترات  اخلتامية  ئق    WRC-07و   WRC-03و   WRC-2000و   WRC-97و  WRC-95الو
ملادة WRC-19و  WRC-15و WRC-12و       (WRC-19)لألسس التالية. من الدستور، طبقاً  54)، يتم تطبيقها، عمالً 

)، تطبيقاً مؤقتاً اعتباراً  WRC-95تطبق أحكام هذه اللوائح اليت راجعها املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ( 2.59
معدلة تنطبق على توزيعات  ذلك أي شروط جديدة أو معدلة (مبا يف  ، وهي تتعلق بتوزيعات ترددات جديدة أو1997يناير  1من 
 .S41والتذييل   S221و  S211املادتني  ) واألحكام ذات الصلة يفقائمة
3.59 ) الراديوية  لالتصاالت  العامليان  املؤمتران  راجعها  اليت  اللوائح  هذه  من  األخرى  األحكام   WRC-95أما 

     (WRC-2000)ستثناء ما يلي: 1999ير ينا 1) فتطبق تطبيقاً مؤقتاً اعتباراً من WRC-97و
 املراجعة اليت عينت هلا تواريخ تطبيق فعلية أخرى تنص عليها القرارات:   اماألحك - 4.59

  97)-(WRC492   97و)-(WRC513   97و)-(WRC524   97و)-(WRC544   97و)-(WRC1304  
. WRC5384)-(97و   WRC5344)-(97و   WRC5335)-(97و 

  (WRC-2000)لالتصاالت الراديوية    وأما األحكام األخرى من هذه اللوائح اليت راجعها املؤمتر العاملي 5.59
ن مفعوهلا اعتباراً من      (WRC-2000)ستثناء ما يلي: 2002يناير  1فيبدأ سر

 األحكام املراجعة اليت عينت هلا تواريخ تطبيق فعلية أخرى تنص عليها القرارات:  - 6.59
  2000)-(Rev.WRC492   2000و)-(Rev.WRC513   2000و)-(Rev.WRC536   2000و)-WRC(557  

  WRC776)-(2000و   WRC596)-(2000و   WRC583)-(2000و   WRC568)-(2000و 
  Rev.WRC5335)-(2000و   Rev.WRC1286)-(2000و   Rev.1229)WRC-(2000و   WRC846)-(2000و 
  WRC 5426)-(2000و  WRC 5416)-(2000و  WRC 5406)-(2000و  WRC 53910)-(2000و
)WRC-(WRC6056.     2000)-2000(و WRC6046)-(2000و

___________________
، حبسب االقتضاء. 4والتذييل   22و 21اآلن املادتني  : نظراً إىل تعديل نظام الرتقيم، فإن هذه اإلشارات تناظر األمانة مالحظة من1
األمانة2 من  مراجعة  :مالحظة  الراديوية    متت  لالتصاالت  العاملي  املؤمتر  يف  القرار    WRC)-(03  2003ولعام    WRC)-(2000  2000لعام  هذا 

.(WRC-19) 2019م لعاو  (WRC-15) 2015ولعام  (WRC-12) 2012 ولعام
.WRC)-(15 2015املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  لغي هذا القرار يفأ مالحظة من األمانة:  3
. WRC)-(2000 2000املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  : ألغي هذا القرار يفمالحظة من األمانة4
.WRC)-(12 2201املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  : ألغي هذا القرار يفمالحظة من األمانة5
.WRC)-(03 2003ت الراديوية لعام املؤمتر العاملي لالتصاال : ألغي هذا القرار يفمالحظة من األمانة6
األمانة7 من  مراجعة   :مالحظة  الراديوية    متت  لالتصاالت  العاملي  املؤمتر  يف  القرار   WRC)-(12  2012ولعام    WRC)-(07  2007لعام  هذا 

.(WRC-19) 2019م لعاو  (WRC-15) 2015 ولعام
.WRC)-(07 2007املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  : ألغي هذا القرار يفمالحظة من األمانة8
األمانة9 من  مراجعة   :مالحظة  الراديوية    متت  لالتصاالت  العاملي  املؤمتر  يف  القرار   WRC)-(07  2007ولعام    WRC)-(03  2003لعام  هذا 
.(WRC-19) 2019 ملعاو 

األمانةم10 من  الراديوية    مراجعة متت    :الحظة  لالتصاالت  العاملي  املؤمتر  يف  القرار   WRC)-(15  2015ولعام    WRC)-(03  2003لعام  هذا 
.(WRC-19) 2019 ملعاو 
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RR59-2 الفصـلX-  ن مفعول لوائح الراديو أحكام سر

، فيبدأ  (WRC-03)وأما األحكام األخرى من هذه اللوائح اليت راجعها املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية    7.59
ن مفعوهلا اعتباراً من  (WRC-03)ستثناء ما يلي: 2005يناير  1سر

عليها القرارات:  األحكام املراجعة اليت عينت هلا تواريخ تطبيق فعلية أخرى تنص - 8.59
 03)-Rev.WRC(568   03و)-(WRC85   03و)-(WRC878   03و)-(WRC968  

  WRC1468)-(03و   WRC14511)-(03و   WRC1423)-(03و   Rev.WRC1229)-(03و 
   Rev.WRC53901)-(03و   WRC41313)-(03و   Rev.WRC22112)-(03و 
WRC)-(WRC902.    12)-(03و WRC743)-(03و WRC5465)-(03و 

يف  9.59 مفعول  2009يناير    1 يبدأ  ن  العاملي    األحكام   سر املؤمتر  راجعها  اليت  اللوائح  هذه  من  األخرى 
ستثناء ما يلي:(WRC-07)  2007لالتصاالت الراديوية لعام   ،(WRC-07)     

 األحكام املراجعة اليت عينت هلا تواريخ تطبيق فعلية أخرى تنص عليها القرارات:  - 10.59
 07)-ev.WRC(R557   07و)-(WRC975   07و)-(WRC14914   07و)-(WRC3555 

WRC)-(WRC9055.    12)-(07و

ن مفعول األحكام األخرى هلذه اللوائح اليت راجعها يف   2013يناير    1 يبدأ يف 11.59 املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  سر
    (WRC-12)ستثناء ما يلي: 2012لعام 

 املراجعة اليت عينت هلا تواريخ تطبيق فعلية أخرى ينص عليها القرار: ألحكاما- 12.59
  12)-(WRC983     15)-(WRC 

ن مفعول األحكام األخرى من هذه اللوائح اليت راجعها املؤمتر العاملي لالتصاالت   2017 يناير  1 يبدأ يف 13.59 سر
ستثناء ما (WRC-15) 2015 الراديوية لعام   (WRC-15)    يلي:  ، 

 :القرارين األحكام املراَجعة اليت عينت هلا تواريخ تطبيق فعلية أخرى يف -14.59
  )15-WRC(3115 15و)-(WRC9916 19)-(WRC 

ن مفعول األحكام األخرى من هذه اللوائح اليت راجعها املؤمتر العاملي لالتصاالت    2021يناير    1 يبدأ يف15.59 سر
ستثناء ما يلي:(WRC-19)  2019الراديوية لعام   ،(WRC-19)     

 : يف القرار خرى عة اليت عينت هلا تواريخ تطبيق فعلية أاألحكام املراجَ  - 16.59
 (WRC-19)     99 (Rev.WRC-19) 

___________________
األمانة11 من  مراجعة   :مالحظة  الراديوية    متت  لالتصاالت  العاملي  املؤمتر  يف  القرار   WRC)-(12  2012ولعام    WRC)-(07  2007لعام  هذا 
.(WRC-19) 2019 ملعاو 

.WRC)-(07 2007لعام هذا القرار يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  متت مراجعة :مالحظة من األمانة12
.WRC)-(12 2012ولعام  WRC)-(07 2007لعام هذا القرار يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  متت مراجعة :مالحظة من األمانة 13
.WRC)-(12 2012لعام هذا القرار يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  متت مراجعة :األمانةالحظة من م14
.WRC)-(19 2019م ألغي هذا القرار يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعا :مالحظة من األمانة15
.WRC)-(19 2019لعام الت الراديوية ي لالتصاهذا القرار يف املؤمتر العامل متت مراجعة :مالحظة من األمانة16
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