
 
 

International Telecommunication Union • Place des Nations • CH-1211 Geneva 20 • Switzerland  
Tel: +41 22 730 5111 • Fax: +41 22 733 7256 • E-mail: itumail@itu.int • www.itu.int • 

 (MSS) محاية اخلدمة املتنقلة الساتلية الذي يتناول 205القرار  (WRC-15) 2015راجع املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
ساتليًا اليت تعمل  (EPIRB)الذي تستخدمه حصرًا املنارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ  MHz 406,1-406نطاق الرتدد  يف
  .Cospas-Sarsatالنظام  يف

. 15 والتذييل 267.5وتوفر لوائح الراديو محاية مطلقة لنطاق الرتدد هذا من التداخل الضار، على النحو املنصوص عليه يف الرقم 
جمًا للمراقبةوينفذ  إىل نتائج إرساالت غري مرخصة. واستنادًا  دف حتديد مصادر أيّ  MHz 406,1-406يف النطاق  املكتب بر
إلرسال يف ، يتواصل املكتباملراقبة النطاق  مع اإلدارات املسؤولة عن حمطات اخلدمات، غري اخلدمة املتنقلة الساتلية، اليت تقوم 

  لوقف هذه اإلرساالت غري املرخصة.املذكور ويطلب منها أن تتخذ التدابري الالزمة 
العاملة خارج نطاق  اديويةاالتصاالت الر  خدماتالنامجة عن إلرساالت غري املرغوب فيها ا ن WRC-15وأقر املؤمتر 

ذلك املؤمتر خذ أقد ضمن هذا النطاق. و  الت اخلدمة املتنقلة الساتليةستقبِ مل تداخل التسبب يف ميكنها MHz 406,1-406 الرتدد
لنطاقني املقرر  عندما االعتبار يف  MHz 406,2-406,1و MHz 406,0-405,9جاورين تإدخال تدابري محاية إضافية فيما يتعلق 

  حتديداً ما يلي:املؤمتر  وقرر
 MHz 406,0-405,9نطاَقي الرتددات  أن يطلب من اإلدارات عدم منح ختصيصات تردد جديدة يف  -

  اخلدمتني املتنقلة والثابتة؛إطار   يف MHz 406,2-406,1و
 MHz 405  األعلى منالراديوية عند اختيارها ترددات التشغيل اخلاصة املسابري أن تراعي اإلدارات خصائص احنراف تردد   -

لقرب من كافةً واختاذ اخلطوات العملية   MHz 406,1-406نطاق الرتدد   لتفادي اإلرسال يف   .MHz 406  لتفادي احنراف الرتدد 
ثري اإلرساالت غري ا برامج مراقبة بتنظيم مدير مكتب االتصاالت الراديويةوعالوًة على ذلك، كلف املؤمتر  ملرغوب فيها من بشأن 

نطاق  على استقبال اخلدمة املتنقلة الساتلية يف MHz 406,2-406,1و MHz 406-405,9نطاقي الرتدد  األنظمة العاملة يف
  .بغية تقدير فعالية هذا القرار MHz 406,1-406 الرتدد

لنظام لقطاع االتصاال 1Cهلذا القرار، حددت فرقة العمل  واستجابةً  لتعاون مع اللجنة املشرتكة املعنية   Cospas-Sarsatت الراديوية، 
 قياسها. اليت ينبغيواستكملت قائمة املعلمات  MHz 406,2-406,1و MHz 406-405,9واملكتب، الطرق املمكنة ملراقبة النطاقني 

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
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 الدويل لالتصاالت إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد
 
 

مج :املوضوع  MHz 406,2-406,1وMHz 406,0-405,9النطاقنييفللمراقبةتنظيم بر
 نطاق يفالساتلية  املتنقلةاألنظمة العاملة يف اخلدمة  محاية بشأن (Rev.WRC-15) 205القرار  املرجع:

 MHz 406,1-406 الرتدد
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  امللحق
  

  MHz 406-405,9قائمة املعلمات اليت ينبغي مراقبتها يف نطاقي الرتدد 
  واملعلومات األخرى ذات الصلة MHz 406,2-406,1و

  األرضإرساالت مراقبة املعلومات املطلوبة يف حالة   1
  الطول، البلد، أقرب مدينة كربى). موقع مستقِبل املراقبة (خط العرض، خط •
  .وقت البدء/التوقف، فرتة املراقبة •
لوحدة  • ئي  اخلطي للكاشف) واحلد أو املتوسط (املتوسط  dBµV/mاحلد املتوسط واألدىن واألقصى لشدة اجملال الكهر

لوحدة األدىن واألقصى  (املتوسط اللوغاريتمي للكاشف) كما استقبلها هوائي جهاز املراقبة  dBµWللقدرة املستقَبلة 
  .MHz 406-405,9نطاق الرتدد  يف

لوحدة  • ئي  اخلطي للكاشف) واحلد أو املتوسط (املتوسط  dBµV/mاحلد املتوسط واألدىن واألقصى لشدة اجملال الكهر
لوحدة األدىن واألقصى  اللوغاريتمي للكاشف) كما استقبلها هوائي جهاز املراقبة (املتوسط  dBµWللقدرة املستقَبلة 

  .MHz 406,2-406,1نطاق الرتدد  يف
ت ستتضمن املعلمات التالية:   وإذا مت كشف إرسال ما، فإن قاعدة البيا

  .)Hz 100الرتدد املركزي لعرض نطاق معني لإلرسال (عرض نطاق االستبانة للمستقِبل حوايل  •
  .عملية رصد ُحيصل عليه لكلالذي عرض النطاق  •
لوحدة  • ئي    .كما استقبلها هوائي جهاز املراقبة  dBµV/mشدة اجملال الكهر
ستعمال هوائي اجتاهي •   .مست االستقبال يف حالة إجراء القياسات 
  قبة عند توفرها مثل َشغل القناة.إضافية للمرانتائج ميكن تقدمي و 

ت أن تقوم حبمالت مراقبة على أساس منتظم (مثًال عدة مرات يف السنة إن أمكن). وينبغي لإلدارات اليت ترغب يف تقدمي  البيا
بت   (عادًة يومان). ةوينبغي حتديد مدة املراقبة على النحو األمثل وفقاً ألنواع الرصد: 

ستخدام السواتل  2   املعلومات املطلوبة يف حالة املراقبة 
  :ن تقدم قائمة املعلومات التاليةأ أو املنظمات الدولية اليت لديها إمكانية النفاذ إىل البنية التحتية الساتليةلوكاالت الفضائية أو املؤسسات لميكن 

  .وقت البدء/التوقف، فرتة املراقبة •
  .متوسط خطْي العرض/الطول، موقع اإلرسال الذي جتري مراقبته، مبا يف ذلك البلد وأقرب مدينة كربى •
  .الحدوث اإلرسمدة ووقت  •
  .املركزي لعرض نطاق معني لإلرسال الرتدد •
  .إرسال مت رصده الذي ُحيصل عليه لكلعرض النطاق  •
  .شدة اإلشارة •
ستعمال هوائي اجتاهي  •   .مست االستقبال يف حالة إجراء القياسات 
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  قبة عند توفرها مثل َشغل القناة.إضافية للمرانتائج وميكن تقدمي 
ت أن تقوم حبمالت مراقبة على أساس  وينبغي للوكاالت الفضائية أو املؤسسات أو املنظمات الدولية اليت ترغب يف تقدمي البيا

بتمنتظم (مثالً عدة مرات يف السنة إن أمكن).    (عادًة يومان). ةوينبغي حتديد مدة املراقبة على النحو األمثل وفقاً ألنواع الرصد: 

___________  


