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تمهيد
يقدم هذا الكتيب معلومات عامة عن خدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية .كما يتضمن خالصة وافية لنصوص االحتاد
خبدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية.

احلالية

ذات الصلة

خدمة اهلواة هي أقدم خدمة راديوية وترجع إىل ما قبل تنظيم االتصاالت الراديوية .ويف عام  ،1912كان باستطاعة اهلواة استددام أ تردد
فوق  ،MHz 1,5حيث كانت تعترب هذه الرتددات "ال قيمة هلا بالنسبة لالتصاالت البحرية واحلكومية التجارية" أو "غري مرغوب فيها ونادرا
وسع اهلواة اجملال خلدمات أخرى يف نطاقات فوق  .MHz 1,5أما اليوم ،فإن خدمة اهلواة تعمل
ما كانت مفيدة" .وحبلول عام ّ ،1924
يف ختصيصات صغرية نسبيا عرب الطيف الرتدد .
وأدرج املؤمتر اإلدار العاملي للراديو ) 1963 (WARCاحلاشية  ،284Aاليت تنص على ما يلي" :يف النطاق  ،MHz 146-144ميكن استددام
السواتل الصناعية من قبل خدمة اهلواة" .وأنشئت خدمة اهلواة الساتلية ومنحت ختصيصات الرتدد يف املؤمتر اإلدار العاملي للراديو – الفضاء
عام  .1971ومنذ ذلك احلني ،صممت عشرات سواتل اهلواة وبنيت وشغلت .باإلضافة إىل ذلك ،استددم راديو اهلواة على م ن احملطات
الفضائية املأهولة مبا يف ذلك املركبة  MIRوحمطة الفضاء الدولية .ومعظم رواد الفضاء مرخص هلم بتشغيل أجهزة راديو اهلواة.
والتدريب الذايت هدف مهم من أهداف خدمات اهلواة ،كما ورد يف تعريف خدمة اهلواة يف الرقم  56.1من لوائح الراديو ).(RR
وقد أسهم هواة الراديو بإسهامات تقنية كبرية يف جماالت االنتشار الراديو  ،واملهاتفة الراديوية بنطاق جانبي وحيد عايل الرتدد ،واتصاالت
البيانات باملوجات الديكامرتية ) ،(HFوبروتوكوالت احلزم الراديوية ،وتصميم سواتل االتصاالت.
ويشجع الرقم  9A.25من لوائح الراديو اإلدارات على السماح حملطات اهلواة بأن تدعم أعمال اإلغاثة يف حاالت الكوارث .إذ يستمر راديو
اهلواة يف توفري االتصاالت الراديوية األساسية وخاصة يف اللحظات األوىل من وقوع كارثة تتسبب يف انقطاع شبكات االتصاالت االعتيادية
أو فرط حتميلها.
والغرض من هذا الكتيب هو أن يقدم ،يف منشور واحد ،معلومات عن خدمات اهلواة لإلدارات وملنظمات هواة الراديو.
وما كان هذا الكتيب لريى النور لوال جهود العديد من املتطوعني واملندوبني على مدى عدد من السنني ،وال بد من االعرتاف بفضلهم.

ديل هيوز
رئيس فرقة العمل  5Aاملعنية باالتصاالت الراديوية
(فريق العمل  - 1خدمات اهلواة)
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1

1

الفصل

1

خدمات الهواة
1.1

طبيعة خدمات الهواة

خدمة اهلواة هي أقدم خدمة راديوية وترجع إىل ما قبل تنظيم االتصاالت الراديوية .وكان السبب األساسي لتنظيم الطيف الراديو هو حتسني
السالمة البحرية واحلرص على أن تتمكن احملطات الساحلية من التواصل مع مجيع السفن ،وليس فقط السفن اليت تستددم أجهزة الشركة.
ويف عام  ،1912كان باستطاعة اهلواة استددام أ تردد فوق  ،MHz 1,5حيث كانت تعترب تلك الرتددات "ال قيمة جتارية هلا لالتصاالت
عرتف بقيمة نطاقات الرتدد العايل يف العشرينيات .واليوم ،حتتفظ خدمة اهلواة بنطاقات ضيقة
البحرية واحلكومية والتجارية" .ومع ذلك ،ا ر
نسبيا عرب كامل مدى الطيف الراديو  .وتوفر هذه النطاقات كامل جمال آليات انتشار املوجات الراديوية ،ومن خالل التجريب أسهم اهلواة
يف فهم االنتشار.
وقد أسهم هواة الراديو بإسهامات تقنية كبرية يف جماالت االنتشار الراديو  ،واملهاتفة الراديوية بنطاق جانبي وحيد عايل الرتدد ،واتصاالت
البيانات باملوجات الديكامرتية ) ،(HFوالربوتوكوالت الراديوية الرقمية ،وتصميم سواتل االتصاالت.
وما زال راديو اهلواة يؤد دورا هاما يف االتصاالت يف حاالت الكوارث .إذ لديه قدرة فريدة على توفري االتصاالت الراديوية مبعزل عن
الشبكة اهلاتفية أو اخلدمات الراديوية األخرى ،ال سيما يف األيام القليلة األوىل قبل وصول وكاالت اإلغاثة إىل مكان الكارثة وإقامة خدمات
االتصاالت يف حاالت الطوارئ.
وتشمل خدمات اهلواة التدريب الذايت باعتباره غرضا هاما .وهذا يشمل تدريب الشباب يف االتصاالت الراديوية .وهواة الراديو لديهم الفرصة
لتدطيط وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة حمطة إذاعية كاملة ،مما يسهم يف تنمية املوارد البشرية يف جمال االتصاالت يف أ بلد.
احتاد راديو اهلواة الدويل ) (IARUهو احتاد مجعيات هواة الراديو الوطنية القائمة يف معظم البلدان .وهو ميثل خدمات اهلواة وخدمات اهلواة
الساتلية يف االحتاد الدويل لالتصاالت ويف املنظمات اإلقليمية لالتصاالت ،وهو عضو يف قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تنمية االتصاالت
يف االحتاد الدويل لالتصاالت.
2.1

التدريب

لدى بعض مجعيات هواة الراديو الوطنية واحد أو أكثر من الدورات التدريبية ومنشورات مصممة لألفراد الذين يستعدون الجتياز امتحانات
رخصة اهلواة .ولدى البعض دورات تعليم مستمر يف طائفة متنوعة من املواضيع ،مبا يف ذلك دورات يف التأهب حلاالت الطوارئ.
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3.1

االعتراف المتبادل بتراخيص راديو الهواة

يقوم اهلواة أحيانا بزيارة بلدان أخرى ويرغبون يف تشغيل حمطاهتم .وأنواع سلطة التشغيل املتبادلة هي:
–

توصية املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت ) (CEPTرقم

–

رخصة راديو اهلواة الدولية

–

االتفاق املتبادل

–

ويف بعض األحوال ،تراخيص زوار تصدرها اإلدارة بناء على إبراز رخصة صاحلة من بلد املشغل األصلي.

1.3.1

توصية  CEPTرقم

T/R 61-01

T/R 61-01

اعتمدت جلنة االتصاالت اإللكرتونية ) (ECCاملنبثقة عن املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت ) (CEPTالتوصية ( T/R 61-01املراجعة
يف نيقوسيا  )2003رخصة هواة الراديو  CEPTلتمكني اهلواة من بلدان  CEPTمن تشغيل أجهزهتم خالل زيارات قصرية يف بلدان CEPT
أخرى دون احلاجة إىل ترخيص مؤقت فرد من بلد  CEPTالذ يزورونه .وتسمح التوصية لبلدان غري  CEPTباملشاركة يف نظام
الرتخيص هذا.
2.3.1

رخصة راديو الهواة الدولية لمنظمة الدول األمريكية

أنشأت منظمة الدول األمريكية ) (OASرخصة راديو اهلواة الدولية ) (IARPبناء على توصية من جلنة البلدان األمريكية لالتصاالت ).(CITEL
وهي متكن اهلواة من البلدان املوقعة يف األمريكتني تشغيل أجهزهتم يف البلدان األخرى املوقعة يف األمريكتني دون احلاجة إىل ترخيص أو إذن
خاص عدا رخصة .IARP
4.1

مؤهالت المشغل الموحدة

1.4.1

التوصية

ITU-R M.1544

حتدد هذه التوصية احلد األدىن من املؤهالت املطلوبة هلواة الراديو .وشهادة امتحان هواة الراديو املنسقة ) (HARECهي عبارة عن منهج
أكثر تفصيال ينطبق على بلدان  CEPTوغريها من البلدان اليت اعتمدته من قبيل التيسري .وقد وضعت بلدان أخرى مناهج خاصة هبا
وجمموعات مشرتكة من أسئلة االمتحان .واجلمعيات الوطنية على علم بالنظم املستددمة يف بلدان أخرى ،وهناك اجتاه حنو توحيد النرـ رهج.
2.4.1

شهادة امتحان هواة الراديو المنسقة ) (HARECالصادرة عن

CEPT

متكن التوصية  T/R 61-02الصادرة عن  CEPTاإلدارات األعضاء من إصدار شهادة امتحان هواة الراديو املنسقة ) .(HARECوتشهد
الوثيقة  HARECعلى النجاح يف اجتياز امتحان هواة الراديو الذ ميتثل ملنهج امتحان  .HARECوهي تسهل إصدار ترخيص فرد هلواة
الراديو الذين يقيمون يف بلد ما ملدة أطول مما جاء يف التوصية  T/R 61-01الصادرة عن  .CEPTوهي تسهل أيضا إصدار ترخيص فرد
هلاو راديو يعود إىل بلده األصلي ويربز شهادة  HARECصادرة عن إدارة أجنبية .وتتضمن التوصية حكما لتمكني بلدان غري CEPT
من املشاركة يف هذا النظام.

الفصل
5.1

1
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تصنيف تراخيص هواة الراديو

رغم التفاوت من بلد آلخر ،رمبا هنالك نوعان من الرتاخيص:
–

ترخيص مشغِّل

–

وترخيص حمطة.

وترخيص املشغل هو تصريح لشدص بتشغيل حمطة هواة .وقد يكون ترخيص املشغل صاحلا لعدد حمدد من السنوات ولكن هناك بعض
اإلدارات اليت تصدر تراخيص مشغل ملدى احلياة .أما تراخيص احملطات فتصدر عموما لعدد معني من السنوات لتمكني اإلدارة من احلفاظ
على قاعدة بيانات معاصرة حملطات اهلواة.
1.5.1

ترخيص فرادى الهواة

تصدر معظم تراخيص هواة الراديو ملشغلني أفراد .وال جيوز نقل امتيازات الرتخيص ألشداص آخرين ولكن ميكن للمرخص له أن يسمح
لشدص آخر بتشغيل حمطة اهلواة شريطة أن يسيطر املرخص له مباشرة على اإلرساالت.
2.5.1

محطات النوادي

قد تصدر اإلدارات تراخيص حمطة ناد إىل منظمة هلواة الراديو .ويتم عادة إصدار الرتخيص إىل "وصي" يكون عادة مشغال مرخصا له مسؤوال
عن التشغيل السليم حملطة الناد  .وحمطات النواد ذات قيمة خاصة لألغراض التعليمية.
ومن أبرز أمثلة نواد هواة الراديو ناد هواة الراديو الدويل ) (IARCالذ يستددم إشارة النداء  4U1ITUويعمل يف مبىن فارامبيه يف االحتاد
الدويل لالتصاالت .وهو متاح لالستددام من قبل مندويب االحتاد من هواة الراديو املرخص هلم لدى استصدار ترخيص زائر.
3.5.1

محطات المناسبات الخاصة

تصدر بعض اإلدارات تراخيص مؤقتة للمناسبات اخلاصة ،من قبيل إحياء ذكرى سنوية وطنية .وميكن إصدار هذه الرتاخيص لفرد أو لناد.
6.1

الخصائص التقنية للمحطات

ينص الرقم  7.25من لوائح الراديو على أن "حتدد اإلدارات املعنية القدرة القصوى حملطات اهلواة" .ولئن كانت طريقة تنظيم قدرة اإلرسال
ختتلف بني اإلدارات ،فهي حمددة عموما مبثابة خرج قدرة الذروة .وحتدد القدرة القصوى عموما ما بني  26و dBW 33ألكثر املشغلني
تأهيال ،وتكون احلدود الدنيا لنطاقات تردد معينة وألصناف من تراخيص املشغل.

الفصل
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الفصل

2

خدمة الهواة

1.2

تطبيقات النطاقات الموزعة على خدمة الهواة

يصف اجلدول التايل التطبيقات النموذجية لنطاقات الرتدد املتاحة خلدمة اهلواة .يرجى الرجوع إىل املادة  5من لوائح الراديو لالطالع على
وضع التوزيعات احملددة لكل نطاق .ويرجى الرجوع إىل اللوائح الوطنية لالطالع على املدصصات احملددة ،ألهنا قد ختتلف من بلد آلخر.

طول الموجة
m 2 200

m 630

m 160

نطاق التردد
)(kHz

( = Rإقليم)

التطبيق

االنتشار يف هذا النطاق يسمح باتصاالت قصرية املدى خالل ساعات النهار وباتصاالت
137.8-135.7
مدى أطول عرب االنكسار األيونوسفري ليال ،عندما يضعف امتصاص الطبقة .D
(ثانو )
وينحصر خرج القدرة مبقدار  1واط من القدرة املشعة املكافئة املتناحية ) ،(e.i.r.pوهو ما
القيود اجلغرافية واردة يف الرقمني
 67A.5و 67B.5من لوائح الراديو يكفي لإلرسال عرب القارات وعرب احمليطات ليال.
االنتشار يف هذا النطاق يسمح باتصاالت قصرية املدى خالل ساعات النهار وباتصاالت
479-472
مدى أطول عرب االنكسار األيونوسفري ليال ،عندما يضعف امتصاص الطبقة .D
(ثانو )
وينحصر خرج القدرة مبقدار  1واط أو  5واط من القدرة املشعة املكافئة املتناحية )،(e.i.r.p
القيود اجلغرافية والتقنية واردة
تبعا ملوقع احملطات (انظر  RRالرقم  80A.5و)80B.5
يف األرقام  82.5و80A.5
و 80B.5من RR
متكن خصائص انتشارها من االتصاالت قصرية املدى خالل ساعات النهار ،واالتصاالت
 1 850 -1 810يف R1
متوسطة وبعيدة املدى خالل ساعات الليل .وهذا النطاق مفيد بشكل خاص أثناء احلدود
(استعمال أويل مشرتك مع
الدنيا للبقع الشمسية ،عندما يكون أقصى تردد صاحل لالستعمال ) (MUFدون 3 500
خدمات أخرى)
.kHz
األرقام  98.5و 99.5و100.5
و 101.5و 103.5من لوائح
الراديو
 1 850 -1 800يف R2
 2 000-1 800يف  R2وR3
(استعمال أويل مشرتك مع
خدمات أخرى)
الرقم  102.5من لوائح الراديو

خدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية
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نطاق التردد

طول الموجة
m 80

m 80

m 40

)(kHz

( = Rإقليم)

 3 800-3 500يف
(استعمال أويل مشرتك مع
خدمات أخرى)
الرقم  92.5من لوائح الراديو
 3 750-3 500يف R2
(أويل)
الرقم  119.5من لوائح الراديو
 3 900-3 500يف R3
(استعمال أويل مشرتك مع
خدمات أخرى)
 4 000-3 750يف R2
(استعمال أويل مشرتك مع
خدمات أخرى)
الرقمان  122.5و 125.5من لوائح
الراديو
 7 200 -7 000يف  R1وR3
(أويل)
األرقام  40.5و 141.5و141A.5
و 142.5من لوائح الراديو
 7 300-7 000يف R2
(أويل)
الرقم  142.5من لوائح الراديو
R1

التطبيق
يستددم هذا النطاق لالتصال عرب مسافات تصل إىل  500كيلومرت خالل النهار،
وملسافات  2 000كم وأكثر يف الليل .ويشتد استددامه يف حاالت طوارئ االتصاالت.

يستددم النطاق  MHz 7بشدة  24ساعة كل يوم .وخالل ساعات النهار ،حيمل النطاق
اجلزء األكرب من اتصاالت اهلواة يف موجة السماء عرب مسافات أقل من  1 300كم.

m 30

10 150 -10 100

يستددم هذا النطاق  24ساعة كل يوم ،كجسر بني نطاقي  MHz 7و.MHz 14

m 20

14 250-14 000

هذا هو النطاق األكثر شعبية لالتصاالت الدولية.

(ثانو )

(أويل)

14 350-14 250

(شروط االستددام األويل املشرتك
مع خدمات أخرى يف عدد من
البلدان واردة يف الرقم  152.5من
لوائح الراديو)

m 17

18 168-18 068

m 15

21 450-21 000

m 12

24 990-24 890

m 10

29 700-28 000

(شروط االستددام األويل املشرتك
مع خدمات أخرى يف عدد من
البلدان واردة يف الرقم  154.5من
لوائح الراديو)

(أويل)
(أويل)
(أويل)

يستددم النطاق كبديل للنطاق  MHz 14الذ غالبا ما يكون مزدمحا باحلركة.

تستددم هذه النطاقات خاصة خالل النهار وعندما يكون نشاط البقع الشمسية مرتفعا.

الفصل
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نطاق التردد

طول الموجة
m6

m2

)(kHz

( = Rإقليم)

 54-50يف
(موزع فقط يف  11بلدا يف اإلقليم
اإلفريقي حيث التوزيع أويل) الرقم
 169.5من لوائح الراديو
 54-50يف  R2وR3
(القيود اجلغرافية واردة يف
األرقام  162A.5و 166.5و167.5
و 167A.5و 158.5و 170.5من
لوائح الراديو)
 146-144يف R1
(أويل)
 148-144يف  R2وR3
(شروط االستددام األويل املشرتك
مع خدمات أخرى يف عدد من
البلدان واردة يف الرقم  217.5من
لوائح الراديو)
R1

m 1,25

 225-220يف

cm 70

440-430

cm 33

R2

التطبيق
يستددم هذا النطاق لالتصاالت احمللية يف مجيع األوقات مبا يف ذلك عرب املكررات.
وميكن أن يشمل استعمال هذا النطاق أيضا التحكم النائي يف مناذج ألعاب من قبل
هواة الراديو .وميكن أيضا أن يستددم النطاق يف بعض األحيان لالتصال ملسافات
تصل إىل  2 000كم عرب موجة السماء ،والتشتت الرتوبوسفري  ،واتصاالت األرض-
القمر-األرض ) ،(EMEوانعكاسات متفرقة من الطبقة  Eيف األيونوسفري )(Es
وتشتت من قبل ذيول الشهب املؤينة ).(MS

يستددم هذا النطاق بشدة يف مجيع أحناء العامل لالتصاالت قصرية املدى ،مبا يف
ذلك استددام املكررات .ويستددم هذا النطاق بنشاط التصاالت األرض-القمر-
األرض ) (EMEباستددام تقنيات التشكيل التماثلي والرقمي ،ألنواع خمتلفة من
موجات االنتشار الراديو  -والتشتت الرتوبوسفري واالنعراج الشديد )،(TROPO
والتشتت بسبب أحوال عدم االنتظام يف األيونوسفري املندفض ) ،(FAIوالتشتت يف
ذيول الشهب املؤينة ) ،(MSوكذلك التشتت األيونوسفري يف املناطق القطبية أثناء
العواصف القطبية ) (AURORAمما جيعل االتصال ممكنا ،باستددام تقنيات
التشكيل التماثلي والرقمي ،عرب مسافات تصل إىل  3 000-2 000كم.
يستددم هذا النطاق بنشاط لالتصاالت احمللية يف أوقات الكوارث .كما يستددم
لالتصاالت باستعمال املكررات على م ن سواتل خدمة اهلواة.
يستددم هذا النطاق ،عندما يوزع ،كبديل للنطاق  MHz 144لالتصاالت قصرية
املدى.
يستددم هذا النطاق لالتصاالت قصرية املدى مبا يف ذلك املكررات وتلفزيون اهلواة
التماثلي والرقمي .كما يستددم لالتصاالت أرض-قمر-أرض ) (EMEباستددام
تقنيات التشكيل التماثلي والرقمي .وميكن التشتت الرتوبوسفري واالنعراج الشديد
) (TROPOمن االتصال عرب مسافات تصل إىل  1 000كم .وهو يستددم أيضا
للتواصل مع املكررات على م ن سواتل خدمة اهلواة.

(يف  R1استعمال أويل مشرتك مع
خدمات أخرى)
األرقام  138.5و 271.5و272.5
و 273.5و 274.5و 275.5و276.5
و 277.5و 279A.5و280.5
و 281.5و 282.5و 283.5من لوائح
الراديو
 430-420و 450-440يف عدة
بلدان.
 R2و R3على أساس ثانو
الرقم  270.5من لوائح الراديو
 440-430يف R3
(ثانو )
هذا النطاق موزع خلدمة اهلواة فقط يف اإلقليم .2
 928-902يف R2
(ثانو )
الرقم  150.5من لوائح الراديو

خدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية
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طول الموجة

نطاق التردد
)(kHz

( = Rإقليم)

cm 23

1 300-1 240

cm 13

2 450-2 300

cm 9
cm 5

التطبيق

(ثانو )

(ثانو )

 3 500-3 300يف
( R3ثانو )
 5 850-5 650يف  R1وR3
 5 925-5 650يف R2
(ثانو يف األقاليم الثالثة)
نطاق التردد
R2

يستددم هذا النطاق يف االتصاالت اليت تستعمل تقنيات التشكيل التماثلي والرقمي،
فضال عن شبكات التلفزيون الرقمي واملكررات الرقمية .وميكن التشتت الرتوبوسفري
واالنعراج الشديد ) (TROPOمن االتصال عرب مسافات تزيد عن 1 000كم.
هذا النطاق هو األكثر شعبية يف االتصاالت أرض-قمر-أرض ) (EMEباستددام
تقنيات التشكيل التماثلي والرقمي .كما يستددم هذا النطاق للتواصل على م ن
سواتل اهلواة.
يستددم هذا النطاق التصاالت النطاق الضيق والبيانات والتلفزيون والتجارب.
كما تستددم يف االتصاالت أرض-قمر-أرض ) (EMEوالتواصل باستددام
املكررات على م ن سواتل اهلواة (بالدرجة األوىل فضاء-أرض).
يستددم هذا النطاق التصاالت النطاق الضيق ،ووصالت البيانات واالتصاالت
أرض-قمر-أرض ) (EMEباستددام تقنيات التشكيل التماثلي والرقمي.
يستددم هذا النطاق التصاالت النطاق الضيق ،ووصالت البيانات واالتصاالت
أرض-قمر-أرض ) (EMEباستددام تقنيات التشكيل التماثلي والرقمي.

)(GHz

cm 3

cm 1,2

mm 6
mm 4

mm 2,5
mm 2
mm 1

( 10,5-10ثانو )

( 24,05-24أويل)
( 24,25-24,05ثانو )
الرقم  150.5من لوائح الراديو
( 47,2-47أويل)
( 77,5-76ثانو )
( 78-77.5أويل)
( 81,5-78ثانو )
( 123-122.25ثانو )
( 136-134أويل)
( 141-136ثانو )
( 248-241ثانو )
( 250-248أويل)

يستددم هذا النطاق التصاالت النطاق الضيق ،واتصاالت النطاق العريض قصرية
املدى والتلفزيون (مبا يف ذلك املكررات) ،واالتصاالت أرض-قمر-أرض )(EME
باستددام تقنيات التشكيل التماثلي والرقمي.
وهو النطاق األكثر شعبية فوق .GHz 1,3
ميكن أن تؤد ظروف انتشار معينة مثل  TROPOأو  RAINSCATTERإىل
أمداء اتصاالت تفوق  1 000كم.
تستددم هذه النطاقات (يف  GHz 24و GHz 47و )GHz 76إىل حد كبري
التصاالت النطاق الضيق ويف التجارب ،وكذلك االتصاالت أرض-قمر-أرض
).(EME

تستددم النطاقات يف تردد  GHz 122وما فوق إىل حد كبري يف اتصاالت النطاق
الضيق ويف التجارب.

مالحظة  -تسمح بعض اإلدارات بتجارب اهلواة يف ترددات فوق  ،GHz 275مبا يتفق مع الرقم  565.5من لوائح الراديو ).(WRC-12
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خطط نطاقات راديو الهواة

يقوم االحتاد الدويل لالتصاالت بتوزيع نطاقات الرتدد خلدمة اهلواة واليت تنعكس يف اللوائح الوطنية .ويوصى بتطبيقات حمددة ألجزاء من
هذه التوزيعات من خالل "خطط النطاقات" .وتقوم كل منظمة إقليمية يف االحتاد الدويل هلواة الراديو ) (IARUبوضع خطة نطاقات إقليمية
بشأن استددام الرتددات .وهي توجيهات عامة قد ال تأخذ يف االعتبار االختالفات يف أنظمة كل بلد يف اإلقليم .وهلذا السبب ،تضع بعض
اجلمعيات الوطنية خطط نطاقات وطنية متتثل للوائح الوطنية وتتوافق إىل أقصى حد ممكن مع خطة النطاقات اإلقليمية.
3.2

عمليات خدمة الهواة وتدريب المشغلين

1.3.2

العمليات الشائعة

تتكون العمليات الشائعة يف خدمة اهلواة من التواصل بني حمطتني أو أكثر من حمطات اهلواة كما جاء يف الرقم  56.1من لوائح الراديو،
أ ألغراض "توفري التدريب الذايت واالتصال البيين والدراسة التقنية اليت يقوم هبا اهلواة".
وتشمل العمليات االعتيادية احلوار بني املشغلني بشأن جمموعة متنوعة من املواضيع مبا يف ذلك املناقشات التقنية .وهناك أيضا تبادل الرسائل
الرمسية وغري الرمسية اليت تنقل اآلن عادة عرب وسائط اتصاالت البيانات .وجير تنفيذ عدد من املسابقات للكشف عن مستوى الكفاءات،
وحتفيز ورفع مستوى املهارات لدى املشغلني ،والربهان على قدرات حمطات اهلواة وإحياء ذكرى املناسبات اخلاصة.
2.3.2

أنشطة التشغيل

يستددم هواة الراديو حمطاهتم يف طائفة واسعة متنوعة من وسائط التشغيل .والكثري من اهلواة يقضون الكثري من وقتهم يف االستماع إىل
حمطات هواة أخرى بإجراء اتصال يف اجتاهني (املعروف باسم " - "QSOرمز  Qمبعىن "ميكنين التواصل مع  .)"...وقد ينضمون لالتصال
ويشاركون يف حمادثة جارية .وقد تكون االتصاالت مطولة تصل إىل ساعة من الزمن ولكنها غالبا ما تكون قصرية جدا ،وذلك ببساطة لتبادل
الرمز الدليلي للنداء وتقارير اإلشارة واألمساء واملواقع .واالتصاالت القصرية شائعة حملطات اهلواة العاملة من مواقع (بلدان وسابقات الرموز
الدليلية للنداء) اليت نادرا ما تكون على اهلواء.
ومثة أسلوب تشغيل آخر هو النداء ( CQمبعىن "دعوة عامة جلميع احملطات") لدعوة أ حمطة أخرى إلجراء االتصال .فإذا شارك أكثر من
حمطتني يف االتصال ،ميكن تسميتها "طاولة مستديرة" .أما االتصال اجلماعي بانتظام (نفس اليوم من األسبوع ،ونفس الوقت ونفس الرتدد)
فيسمى "شبكة" .وتوجد الشبكات ألغراض خمتلفة ،مثل تبادل الرسائل املتعلقة حباالت الطوارئ ،واملعلومات الصحية والرعاية االجتماعية،
وأحوال الطقس وغري ذلك.
3.3.2

رياضة الراديو

رياضة الراديو تعبري عن طائفة متنوعة من األنشطة التنافسية هلواة الراديو .ويرعى االحتاد  IARUبعض هذه األنشطة والبعض اآلخر ترعاها
مجعيات هواة الراديو الوطنية أو جمالت هواة الراديو ،وعدد قليل منها ضمن برامج رياضية ترعاها الدولة .وهلذه األنشطة قواعد رمسية ينشرها
رعاهتا ،وهلا مقاييس لألداء أو اإلجناز ،وتنطو عادة على نشر النتائج وإصدار شهادة أو دبلوم.
1.3.3.2

التسابق

التسابق هو نشاط تنافسي ينطو عادة على حماولة للوصول إىل هدف ،ورمبا إلجراء اتصال مع أكرب عدد ممكن من حمطات اهلواة خالل
فرتة زمنية معينة ،على ترددات معينة وداخل مناطق جغرافية حمددة .وهناك مسابقات على مدار السنة ،ال سيما يف عطلة هناية األسبوع.
ومن أمثلة املسابقات "مسابقة  DXالدولية  "CQ-Mبرعاية مجعية هواة الراديو الوطنية الروسية .(SRR) Soyuz Radiolyubitelei Rossii -
والغرض املعلن هلذه املسابقة هو "توحيد الناس يف إطار التعايش السلمي وتعزيز التفاهم املتبادل واعتناق الروح الرياضية والتعاون من خالل
راديو اهلواة" .وهي تعقد عادة يف ثاين عطلة هناية أسبوع كاملة يف شهر مايو من كل عام يف نطاقات تردد خدمة اهلواة  1,8و 3,5و 7و14
و 21و.MHz 28
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2.3.3.2

برامج الجوائز

تقديرا التصاالت راديو اهلواة الدويل يف اجتاهني ،يصدر االحتاد  IARUشهادات تواصل مجيع القارات ) (WACحملطات هواة الراديو
يف العامل .ويستند التأهيل للجائزة  WACعلى فحص من قبل األمانة الدولية ،أو مجعية عضو يف االحتاد  ،IARUلبطاقات "( QSLأ ِ
رخطر
باالستالم") تفيد بأن مقدم الطلب تلقاها من حمطات هواة أخرى يف كل من القارات الست.
وتصدر جائزة  DXCCعن مجعية الرتحيل الراديو األمريكية ) (ARRLإلثبات أن حمطة ما اتصلت مبحطات يف ما ال يقل عن  100بلد خمتلف.
وترمي جائزة جزر على اهلواء ) ،(IOTAبرعاية اجلمعية الراديوية لربيطانيا العظمى ) ،(RSGBإىل تشجيع االتصاالت مع حمطات اهلواة على
اجلزر يف مجيع أحناء العامل.
ويصدر العديد من مجعيات هواة الراديو الوطنية شهادات أو ديبلومات لالتصال بعدد معني من حمطات اهلواة يف أراضيها يف ظل شروط حمددة.
3.3.3.2

DXpeditions

جير تنظيم بعثات ( DXمبعىن "مسافة طويلة") ،"DXpeditions" ،لتوصيل مواقع نادرة (بلدان أو بقاع نائية لديها قليل من حمطات اهلواة
أو ال تعمل فيها هذه احملطات بانتظام) على األثري لفرتات حمدودة من الزمن .وهي تتيح أمام حمطات اهلواة الفرصة إلجراء اتصاالت مع هذه
املواقع النادرة وتبادل بطاقات  QSLكدليل على االتصال.
4.3.3.2

تحديد االتجاه بواسطة راديو الهواة

حتديد االجتاه بواسطة راديو اهلواة ) ،(ARDFويسمى أحيانا "التوجيه" أو "صيد األرانب" ،هو سباق حمدود الزمن إلثبات املهارات يف البحث
عن املرسالت الراديوية .ويستددم عادة هلذا الغرض نطاقا خدمة اهلواة  MHz 3,5و .MHz 144وقد بدأت ممارسة  ARDFيف مشال وشرق
أوروبا مث انتشرت يف مجيع أحناء العامل ،وخاصة يف نصف الكرة الشمايل .وجترى أنشطة  ARDFالسنوية يف عدد من البلدان وتعمل مبوجب
قواعد االحتاد  .IARUويرعى هذا االحتاد بطولة العامل.
5.3.3.2

االتصال البرقي عالي السرعة

يتحدى االتصال الربقي عايل السرعة ) (HSTاملشغلني لنسخ شفرة مورس بشكل صحيح بأعلى سرعة ممكنة .ويرعى بطولة العامل الدولية
االحتاد .IARU
4.2

دور خدمة الهواة في االتصاالت في حاالت الطوارئ

إن سعة نطاق أنشطة ومهارات مشغلي راديو اهلواة جتعل خدمة اهلواة رصيدا قيّما يف جمال االتصاالت يف حاالت الطوارئ .إذ تتمتع هذه
اخلدمة بعدد كبري من حمطات اهلواة العاملة يف مجيع بلدان العامل تقريبا ،مما يوفر شبكة قوية مستقلة عن أ شبكة أخرى .ويف كثري من
األحوال ،وفرت خدمة اهلواة أول توصيل ،وأحيانا التوصيل الوحيد ،خارج املنطقة املتضررة من الكارثة .وتشتمل خدمة اهلواة على برامج
تدريبية ومتارين حملاكاة الطوارئ تضعها بعض مجعيات هواة الراديو الوطنية.
وتشمل احلاالت النموذجية خلدمة اهلواة اليت ميكن أن تكمل االتصاالت يف حاالت الطوارئ ما يلي:
–

–

–

–

قد تنشأ تنبيهات الطوارئ األولية من حمطات هواة فردية السرتعاء انتباه خدمات الطوارئ املؤسسية املدتصة لوقوع
حادث ما.
يف عمليات البحث واإلنقاذ ،ميكن حملطات اهلواة أن تعزز الفرق احملرتفة من خالل زيادة قدرات االتصال لديها وإبالغها
بأ مشاهدات.
قد تنقطع املستشفيات واملنشآت املشاهبة يف أعقاب وقوع كارثة عن شبكة االتصاالت .وتستعد أفرقة طوارئ راديو اهلواة احمللية
مقدما لتوفري هذه املساعدة.
قد تتطلب املواد اخلطرة ) (HAZMATوغريها من احلوادث إخالء السكان ،والتنسيق بني موقع الكارثة ومواقع اإلخالء أو املالج .
وقد يرطلب من حمطات طوارئ اهلواة إقامة االتصاالت مع هذه املؤسسات.

الفصل
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شبكات الهواة متاحة لالتصاالت في حاالت الطوارئ
الشبكات القصيرة المدى

توفر شبكات اهلواة القصرية املدى االتصاالت التشغيلية أو التكتيكية يف موقع الكارثة ومع املناطق احمليطة هبا .وميكن أن تشمل املعدات
الثابتة واملتنقلة واجلوالة وتستددم عموما الرتددات يف نطاقات  MHz 54-50و MHz 148-144و ،MHz 450-420علما بأن هناك
اختالفات إقليمية ووطنية يف نطاقات الرتدد هذه.
وترستددم حمطات املكررات لتوسيع جمال االتصاالت حملطات املوجات املرتية ) (VHFوالديسيمرتية ) .(UHFوحبكم متركزها يف مواقع مرتفعة،
فهي تسمح بالتواصل بني حمطات هواة ثابتة أو متنقلة تفصلها عوائق من قبيل اجلبال أو املباين العالية عندما تعمل يف بيئة حضرية .وتستقبل
حمطة مكرر على قناة وترسل على تردد خمتلف ،عادة ضمن نفس نطاق الرتدد.
2.1.4.2

الشبكات المتوسطة المدى

توفر شبكات اهلواة املتوسطة املدى عادة االتصاالت من موقع الكارثة إىل املراكز التنظيمية واإلدارية خارج املنطقة املتضررة ،أو إىل مقر
مقدمي خدمات االستجابة يف البلدان اجملاورة .كما أهنا تضمن التواصل مع املركبات والسفن والطائرات اليت تعمل خارج نطاق تغطية
شبكات املوجات  VHFأو  UHFاملتاحة .وميكن توفري االتصاالت على مسافات متوسطة تصل إىل  500كم عن طريق انتشار موجات
مساوية شبه شاقولية الورود ) (NVISيف موجات  MF/HFأخفض يف نطاقات  ،kHz 2 000-1 800وkHz 4 000-3 500
و ،kHz 7 300-7 000علما بأن هناك اختالفات إقليمية ووطنية يف هذه النطاقات .وباإلضافة إىل ذلك ،عينت عدة إدارات وطنية ترددات
(قنوات) حمددة حلركة طوارئ هواة الراديو والتدريب ذ الصلة.
3.1.4.2

الشبكات الطويلة المدى

توفر شبكات اهلواة الطويلة املدى االتصاالت مع مراكز مقدمي خدمات الطوارئ واالستجابة للكوارث على الصعيد ا لدويل .وهي
تعمل مبثابة اتصاالت احتياطية بني مكاتب هذه املؤسسات يف بلدان خمتلفة أو يف قارات خمتلفة .وتتواصل حمطات اهلواة بشكل
روتيين عرب مسافات طويلة تتجاوز عادة 500كم ،وذلك عن طريق انتشار موجات مساوية مائلة الورود يف نطاقات ترتاوح من kHz 3 500
إىل .MHz 29,7
5.2

نظم الهواة

مت يف التوصية ، ITU-R M.1732ألغراض دراسات التقاسم ،توثيق خصائص نظم اهلواة النموذجية.
1.5.2

نظم اإلبراق

شفرة مورس – ما زالت شفرة مورس الدولية ،وفقا للتوصية  ،ITU-R M.1677تستددم يف خدمة اهلواة على الرغم من إلغاء الشرط اإللزامي
للربهان على إتقان مورس مبوجب املادة  25من لوائح الراديو يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  .(WRC-03) 2003وقد توقف بعض
اإلدارات عن اختبار مورس بينما حافظت إدارات أخرى على االختبار مبعدل  5كلمات يف الدقيقة لفئات معينة من تراخيص اهلواة.
وال يتطلب اإلبراق بشفرة مورس معدات معقدة وهو أسلوب قو قادر على التشغيل بإشارات ضعيفة يف ظروف سيئة.
الطابعة الراديوية ) – (Radioteletypeمعروفة باسم  RTTYيف خدمة اهلواة .وينطو هذا األسلوب على طابعات نائية يف كل هناية من
دارة الراديو .وما زال هناك أسلوب تشغيل بدء -وقف لطابعة  RTTYمبعدل  45بود بزحزحة الرتدد وطباعة مباشرة ضيقة النطاق )(NBDP
باستددام بديل من التوصية ( ITU-R M.476معروف باسم  )AMTORيف نطاقات املوجات الديكامرتية ) (HFيف خدمة اهلواة .ومييل
االجتاه حنو استبدال هذه األساليب بنظم اإلبراق بزحزحة الطور ) (PSKضيقة النطاق مثل  PSK31وخمتلف أساليب اتصاالت البيانات.
 – PSK31هو أسلوب اتصاالت رقمي يتوخى تشغيل لوحة مفاتيح تفاعلية بني احلواسيب الشدصية ومستقبل -مرسل هواة ذ نطاق
جانبي وحيد ) .(SSBويبلغ معدل نقل البيانات  31,25بود (حوايل  30كلمة يف الدقيقة) ورمز البث هو  .60H0J2Bوهو ينفذ باستددام
برجميات مكتوبة لبطاقات الصوت يف احلاسوب الشدصي.
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2.5.2

نظم اتصاالت البيانات

 – PACTOR-IIهو نظام تكيفي التصاالت البيانات باستددام أساليب تشكيل وجتفري خمتلفة تبعا لنوعية القناة .وهو يستددم تشكيل
اإلبراق التفاضلي بزحزحة الطور ) (DPSKثنائي النغمة .وبفضل انضغاط البيانات ،يبلغ معدل الصبيب الفعلي  1 200بتة/ثانية .ورمز البث
هو .375HJ2D
 – PACTOR-IIIيتزايد استددام هذا النظام وغريه من نظم اتصاالت البيانات يف عرض نطاق الرتدد الصويت يف خدمة اهلواة.
وهو ارتقاء لربجميات مودمات  PACTOR-IIالقائمة .وبفضل انضغاط البيانات ،يبلغ معدل الصب يب الفعلي  5 200بتة/ثانية.
ورمز البث هو .2K20J2D
 – CLOVER 2000يسمح انضغاط البيانات مبعدل صبيب يصل إىل  5 200بتة/ثانية .ورمز البث هو .2K00J2D
 – MFSK16وهو نظام التصاالت البيانات يستددم اإلبراق بزحزحة الرتدد ذ  16نغمة ،ويكفل معدل بيانات مبقدار  3 000بتة/ثانية.
ورمز البث هو .316HJ2D
 – APRSهو نظام اإلبالغ التلقائي باملوقع ) (APRSقيد التشغيل يف خدمة اهلواة .وتستمد الوحدات املتنقلة الفردية مواقعها من
سواتل النظام العاملي لتحديد املواقع ،وتبلغ مسار التتبع واملناقلة والبيانات ذات الصلة إىل حمطات اهلواة عرب أجهزة راديو اهلواة باملوجات
الديكامرتية ) (HFأو املرتية ).(VHF
3.5.2

الترابط عبر اإلنترنت

ترستددم اإلنرتنت مبثابة توصيل بني شبكات اخلدمة اهلواة .وقد وضعت هلذا الغرض عدة طرائق.
 – WinLink 2000تسمح هذه الطريقة بالنقل التلقائي للرسائل بني اإلنرتنت وحمطات اهلواة النائية.
 – IRLPيستددم مشروع الربط الراديو عرب اإلنرتنت
حمطات اهلواة بواسطة اإلنرتنت.

)(IRLP

بروتوكول نقل الصوت بواسطة بروتوكول اإلنرتنت ) (VoIPللربط بني

 – EchoLinkيربط هذا النظام احلاسوب الشدصي مبحطة هواة عرب اإلنرتنت.
4.5.2

نظم المهاتفة

 – SSBكاد نظام املهاتفة ذو النطاق اجلانبي الوحيد واملوجة احلاملة املكبوتة اهلاتفية حيل حمل نظام املهاتفة ذ النطاق اجلانبي املزدوج
بتشكيل االتساع يف خدمة اهلواة .ورمز البث هو  ،2K70J3Eعلى الرغم من بقاء قدر من استددام عرض نطاق تردد أضيق وأوسع.
ويستددم نظام  SSBيف ترددات من  MHz 1.8حىت .GHz 47.2
الصوت الرقمي – يرستددم الصوت الرقمي يف خدمة اهلواة منذ عام  .2 000وقد استددمت فيه تقنيتان لتعدد اإلرسال بتقسيم تعامد
للرتدد ) ،(OFDMإحدامها على أساس جمفر -مفكك حتريض تكيفي متعدد النطاقات ) (AMBEواألخرى على أساس بديل من راديو
مونديال الرقمي ) (DRMبعد تعديله ليتسع داخل نطاق الرتدد  .kHz 2,7وكانت التطبيقات األوىل على تردد  HFمبا يف ذلك االختبارات
عرب األطلسي .ومن املتوقع أن يزيد استددام نطاقات املوجات الصغرية .VHF/UHF
الصوت بتشكيل التردد – يرستددم الصوت بتشكيل الرتدد ) (FMورمزا البث  11K0F3Eو 16K0F3Eيف نطاقات
إىل  .GHz 47,2ومن الشائع استددام مكررات  FMلتمديد النطاق.

الرتدد من MHz 29
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نظم اتصاالت الصور

 – SSTVيستددم اهلواة نظم التلفزيون مبسح بط
البطيء للصور امللونة يف عرض نطاقات الرتددات الصوتية.

)(SSTV

حاليا بواسطة كامريات وحواسيب شدصية تتضمن برجمية خاصة للبث

 – FSTVتتطلب معظم نظم التلفزيون مبسح سريع ) (FSTVيف خدمة اهلواة ،نظام  NTSCأو  ،PALاستددام مكررات لتمديد األمداء.
وتعمل نظم  FSTVيف ترددات فوق .MHz 420
 – DATVوضع هواة الراديو نظام تلفزيون رقميا كامل احلركة باستددام تقنيات انضغاط رقمية يف عرض نطاقات مبعدالت ترتاوح
من  1,5ميغابتة/ثانية إىل  2ميغابتة/ثانية يف ترددات فوق .MHz 420
6.5.2

النظم متعددة الوسائط

هناك حبوث مستمرة يف نظم خدمة اهلواة قادرة على اجلمع بني اتصاالت البيانات والصوت والصورة .وهناك قدر من استددام األجهزة
الالسلكية القياسية يف النطاق  ،MHz 2 450-2 400وفقا للقيود املفروضة على تراخيص اهلواة احمللية ،وذلك بغية الوصول إىل أمداء موسعة.
 – D-Starهو نظام رقمي للصوت والبيانات استحدثته مجعية هواة الراديو اليابانية بالتعاون مع إدارة ودوائر صناعة االتصاالت .وهو مصمم
لنفاذ املستعمل يف املوجات  .VHFويدعم النظام اإلشارات الصوتية/السمعية الرقمية ورسائل البيانات القصرية .وأساليب التشكيل املدعومة
هي GMSK :و QPSKو ،4-FSKمبعدل  4,8كيلوبتة/ثانية .وأسلوب جتفري الصوت هو  (2020) AMBEمبعدل  2,4كيلوبتة/ثانية ضمن
عرض نطاق قدره  .kHz 6وبالنسبة للبيانات ،فإن معدل اإلرسال هو  128كيلوبتة/ثانية ضمن عرض نطاق قدره .kHz 150
وجتر اتصاالت الشبكة األساسية بني مكررات حتتو اإلشارات الصوتية/السمعية الرقمية وبيانات املستعمل وتربط إشارات بيانات التحكم
مبعدل  10ميغابتة/ثانية ضمن عرض نطاق قدره .MHz 10,5
6.2

التجارب في خدمة الهواة

خدمة اهلواة هي ،جزئيا على األقل ،خدمة جتريبية تقدم إمكانية إثبات أداء تكنولوجيات جديدة.
1.6.2

تطوير النظم

إن أكثر جهود هواة الراديو تركيزا هي تطوير البث الرقمي املتقدم للبيانات ومعلومات الوسائط املتعددة.
2.6.2

تصميم الهوائيات

غالبا ما تكون حمطات اهلواة يف أماكن السكن أو يف السيارات اخلاصة .وتنطو التجهيزات يف كلتا احلالتني على قيود من حيث تركيب
اهلوائي ،وهناك حاجة مستمرة لتطوير تصاميم نظم هوائيات مبتكرة.
3.6.2

الحواسيب الشخصية

تكاد تشكل احلواسيب الشدصية اآلن جزءا من كل حمطة هواة .ومع ذلك ،هناك حاجة لتطوير برجميات لتويل مهام كانت تؤديها األجهزة
حىت اآلن .وباإلضافة إىل الربامج اليت مت تنفيذها باستددام املعاجل املركز للحاسوب الشدصي ،يوىل االهتمام للربجميات الستغالل قدرات
بطاقات الصوت يف احلاسوب الشدصي لوظائف من قبيل املودمات.
4.6.2

بحوث االنتشار

يف بداية عهد الراديو ،كان يعود هلواة الراديو فضل اكتشاف واستغالل أساليب االنتشار .ولئن كانت خدمات االتصاالت األخرى هتتم يف
انتشار موثوق لتوصيل إشارة مطلوبة ،فإن لدى اهلواة أيضا دوافع الستغالل فرص االنتشار غري املألوفة.
ويعمل هواة الراديو على تشغيل نظام منارات راديوية عاملي باملوجات الديكامرتية ) (HFيعرف باسم مشروع االحتاد
الراديوية .http://www.ncdxf.org/beacons.html ،وباإلضافة إىل ذلك ،هناك منارات يف الرتددات الديكامرتية ) (HFواملرتية )(VHF
والديسيمرتية ) (UHFوالسنتيمرتية ) (SHFيف العديد من البلدان إلعطاء إشارات يف الوقت الفعلي للداللة على وجود مسار انتشار.
IARU

للمنارات
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5.6.2

المعالجة الرقمية لإلشارات

هناك جمال للعمل يف تطبيقات املعاجلة الرقمية لإلشارات ) (DSPللمراشيح واملودمات .وقد وضع هواة الراديو خوارزميات املعاجلة الرقمية
لإلشارات من أجل ختفيض أو إزالة ضوضاء الغالف اجلو (الساكنة) ،وضوضاء خطوط الكهرباء وأنواع معينة من إشارات التداخل.
وقد مت تنفيذ هذه التقنيات يف املنتجات التجارية وما زالت التجارب مستمرة.

الفصل
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خدمة الهواة الساتلية
تطبيقات النطاقات الموزعة لخدمة الهواة الساتلية

1.3

يصف اجلدول التايل تطبيقات منوذجية لنطاقات الرتدد املتاحة خلدمة اهلواة الساتلية .يرجى الرجوع إىل املادة  5من لوائح الراديو ملعرفة الوضع
احملدد للتوزيع لكل نطاق.
طول الموجة

نطاق التردد
)(MHz

( = Rإقليم)

40 m

( 7 100-7 000أويل)

20 m

( 14 250-14 000أويل)
18 168-18 068

17 m

15 m
12 m

( 24 990-24 890أويل)

10 m

( 29 700-28 000أويل)
نطاق التردد

يستعمل هذا النطاق يف املقام األول بالرتادف مع دخل أو خرج يف نطاق .MHz 144

)(MHz

( 146-144أويل)

cm 70

( 438-435ثانو )
الرقم  282.5من لوائح الراديو

cm 23

( 1 270-1 260ثانو )
أرض -فضاء فقط
الرقم  282.5من لوائح الراديو

cm 13

( 2 450-2 400ثانو )
الرقم  282.5من لوائح الراديو

cm 9

( 3 410-3 400ثانو )
اإلقليمان  2و 3فقط
الرقم  282.5من لوائح الراديو

cm 5

يتم حتديد هذه النطاقات فقط لتطبيق ساتلي حمدود ،مثل البحوث األيونوسفريية ،بسبب
تداخل حمتمل مع املستعملني على األرض ومنهم.
من املزمع مثال أن يعمل ساتل جنوب إفريقيا  Cubesat ZACube-1يف تردد MHz 14
لدعم البحوث الشفقية.

(شروط االستعمال األويل املشرتك
مع خدمات أخرى واردة يف الرقم
 154.5من لوائح الراديو)

( 21 450-21 000أويل)

2m

التطبيقات

( 5 670-5 650ثانو )
أرض -فضاء فقط
الرقم  282.5من لوائح الراديو
( 5 850-5 830ثانو )
فضاء -أرض فقط

تستددم هذه النطاقات بكثافة من قبل العديد من سواتل اهلواة للمدخالت واملدرجات.

تستددم هذه النطاقات كبدائل لنطاقي  MHz 144و MHz 435بسبب االزدحام.

تستددم هذه النطاقات لسواتل اهلواة التجريبية.
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طول الموجة

نطاق التردد
)(MHz

( = Rإقليم)

cm 3

( 10,5-10,45ثانو )

cm 1,2

( 24,05-24أويل)

mm 6

( 47,2-47أويل)

mm 4

( 77,5-76ثانو )

التطبيقات

تستددم هذه العصابات التجريبية هلواة االتصاالت الساتلية.
تستددم هذه العصابات لألقمار الصناعية اهلواة التجريبية.

( 78-77,5أويل)
( 81-78ثانو )
mm 2

( 136-134أويل)

mm 2

( 141-136ثانو )

mm 1

( 248-241ثانو )

mm 1

( 250-248أويل)

2.3

خلفية

بدأ برنامج خدمة اهلواة الساتلية يف عام  1961لدى تصميم وإطالق ( OSCARأول ساتل يستددم خمتصر ’ساتل مدار حيمل
راديو هواة‘) .وكان فريق املشروع  OSCARاألصلي مسؤوال عن أول  4سواتل هواة .ويف عام  1969مت تشكيل شركة سواتل اهلواة
الراديوية ) (AMSATيف الواليات املتحدة .وتبع ذلك إنشاء منظمات يف بلدان أخرى تشمل األرجنتني وأسرتاليا والربازيل وشيلي والدامنارك
وأملانيا وإيطاليا واهلند واليابان ومجهورية كوريا وماليزيا ونيوزيلندا والربتغال واجلمهورية الروسية (واالحتاد السوفيييت السابق) ومجهورية جنوب
إفريقيا وإسبانيا والسويد وتركيا واململكة املتحدة .وقد بنيت هذه السواتل ،مع بعض االستثناءات ،من قبل هواة الراديو املرخص هلم ،مبن
فيهم طلبة اجلامعات .وقد أدت التطورات األخرية يف السواتل النانوية والبيكوية (مثل  )Cubesatsإىل زيادة كبرية يف قيام جامعات وغريها
من اجلماعات بتطوير وإطالق سواتل هواة باإلضافة إىل مجاعات  AMSATاألصلية.
وكانت معظم السواتل من منط املدار األرضي املندفض ) .(LEOوقد صمم بعضها ملدارات شديدة اإلهليلجية ) .(HEOوبسبب التكلفة،
مل يكن هناك أ سواتل يف مدار مستقر بالنسبة إىل األرض ) (GSOيف خدمة اهلواة الساتلية .وقد مت تطبيق التكنولوجيا اليت تطورت
يف خدمة اهلواة الساتلية مباشرة يف نظم  LEOالساتلية التجارية ،وكانت خدمة اهلواة الساتلية مبثابة ميدان تدريب ملهندسي التصميم.
3.3

سواتل الهواة التشغيلية

اجلدول التايل ألغراض توضيحية فقط وال يشمل كل ساتل نانو /بيكو يف خدمة اهلواة الساتلية .يالحظ أن ليس هناك أ اشرتاط
لتدصيص رقم  OSCARإىل ساتل ما لكي يرعرتف به بشكل مشروع ويستددم يف خدمة اهلواة الساتلية.
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الساتل

اإلطالق

AMSAT-OSCAR 7

1974

UoSat-OSCAR 11

1984

AMRAD-OSCAR 27

1993

Fuji-OSCAR 29

1996

Gurwin-OSCAR 32

1998

SEDSat-OSCAR 33

1998

Navy-OSCAR 44

2001

Saudi-OSCAR 50

2002

RS-22

2003

VUSat-OSCAR 52

2005

CubeSat-OSCAR 55

2003

CubeSat-OSCAR 57

2003

CubeSat-OSCAR 58

2005

GeneSat-1

2006

Delfi-OSCAR 64

2008

Cubesat OSCAR 65

2008

Cubesat OSCAR 66

2008

COMPASS-1

2008

RS-30

2008

PRISM

2009

KKS-1

2009

STARS

2009

SwissCube

2009

ITUpSAT1

2009

UWE-2

2009

BEESAT

2009

Hope OSCAR 68

2009

Fastrac OSCAR 69

2010

Fastrac OSCAR 70

2010

O/OREOS

2010

SRMSAT

2011

JUNGU

2011

SRMSAT

2011

Explorer 1 Prime Unit 2

2011

MCubed

2011

RAX-2

2011

AO-71

2011

PW-Sat

2012

MO-72

2012

ARISS

جار

مالحظة  -مزيد من املعلومات متاحة يف املوقع:

مالحظات
مرسل مستجيب خطي ،منارات راديوية (ساعات ضوء الشمس)
منار راديو للقياس عن برعد
مكرر صوت  ،FMقياس عن برعد بالرزم
مرسل مستجيب خطي ،منار راديو  ،ختزين وإحالة  9 600بود" ،متحدث رقمي"
لوحة إعالن بالرزم  9 600بود
مكرر بالرزم  9 600بود
مكرر رقمي ختزين وإحالة  1 200بود
مكرر  FMوعدة جتارب
منار راديو للقياس عن برعد
مرسل مستجيب خطي ومنار راديو  CWمورس
منارات راديوية للقياس عن برعد
منار راديو وقياس عن برعد
منار راديو وقياس عن برعد
منار راديو للقياس عن برعد  1 200بود
منار راديو للقياس عن برعد  1 200بود
منار راديو للقياس عن برعد  1 200بود ،مكرر رقمي  9 600بود
منار راديو  CWمورس  ،مكرر  FMبالرزم ،متحدث رقمي
منار راديو  CWمورس
منار راديو  CWمورس
منار راديو  CWمورس  ،منارات راديوية للقياس عن برعد  1 200بود و 9 600بود
منار راديو  CWمورس ،وصلة هابطة رقمية
منار راديو  CWمورس ،وصلة هابطة بالرزم  1 200بود
منار راديو  CWمورس ،منار راديو للقياس عن برعد  1 200بود
منار راديو  CWمورس ،منار راديو للقياس عن برعد  19 200بود
منار راديو للقياس عن برعد  9 600بود
منار راديو  CWمورس ،منار راديو للقياس عن برعد  4 800بود و 9 600بود
منار راديو  CWمورس
منار راديو للقياس عن برعد  1 200بود
منار راديو للقياس عن برعد  1 200بود
منار راديو للقياس عن برعد  1 200بود
منار راديو  CWمورس
منار راديو  CWمورس
منار راديو  CWمورس
منار راديو للقياس عن برعد  1 200بود
منار راديو للقياس عن برعد  9 600بود
منار راديو للقياس عن برعد  9 600بود
منار راديو  CWمورس
منار راديو  CWمورس
منار راديو للقياس عن برعد  650بود  1 250بود
يتضمن راديو اهلواة على حمطة الفضاء الدولية
والتلفزيون الرقمي والعديد من التجارب.
http://www.amsat.org

)(ARISS

االتصاالت الصوتية ،والراديو بالرزم،

خدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية

18

4.3

محطات الهواة األرضية

تنقسم حمطات اهلواة األرضية يف خدمة اهلواة الساتلية إىل فئتني :التحكم عن برعد واملستعملون.

تتمتع حمطات التحكم عن برعد املنتشرة يف مجيع أحناء العامل مبيزة تفعيل وتبطيل سواتل اهلواة ،ويكون تعديل تشغيلها وفقا للرقم  11.25من
لوائح الراديو.
وحمطات املستعملني هي حمطات هواة مرخصة هلا أساسا نفس املعدات املستددمة لعمليات اهلواة األرضية .واالختالفات األساسية هي
اهلوائيات واملرسالت -املستقبالت املستمثلة لعمليات خدمة اهلواة الساتلية.
وحتمله تلقائيا حنو حمطة حتكم عن برعد عرب اإلنرتنت لتوفري
ومثة ممارسة شائعة بشكل متزايد وهي أن تتلقى حمطات هواة متعددة القياس ّ
تغطية مدارية أكرب.
5.3

التجارب في خدمة الهواة الساتلية

خدمة اهلواة الساتلية جتريبية إىل حد كبري .ومل يكن من املؤكد يف بداية الربنامج  OSCARما إذا كانت جمموعات صغرية من اهلواة قادرة على
تصميم السواتل والرتتيب إلطالقها وتعبئة املوارد املالية الكافية وإدارة السواتل يف مداراهتا .وكانت اإلجابة على هذه األسئلة باإلجياب
يف السنوات األوىل من الربنامج .وجاء كل ساتل بقدر من التحديات اجلديدة اليت جنح يف التصد هلا اهلواة املرخص هلم.
وملا كانت املوارد شحيحة منتشرة يف بلدان خمتلفة ،أصبح من الضرور استددام "اهلندسة املوزعة" إلجناز تصميم وبناء واختبار سواتل اهلواة.
وكان للربيد اإللكرتوين عرب اإلنرتنت ،وملؤمترات سواتل اهلواة واالتصاالت الالسلكية بني اهلواة دور أساسي يف التنسيق.
وباإلضافة إىل حل حتديات التصميم "الراديو " ،استدلص العديد من الدروس بشأن التصميم املاد واحلرار للمركبة الفضائية والتحكم
يف سلوكها وإدارة نظام الكهرباء وامليكانيكا املدارية .وأثبتت خدمة اهلواة الساتلية أهنا ساحة تدريب جيدة للتكنولوجيا الساتلية.
6.3

تنسيق الترددات في خدمة الهواة الساتلية

يقدم االحتاد الدويل هلواة الراديو ) (IARUاملشورة وتنسيق الرتددات ملساعدة بناة سواتل اهلواة والبناة احملتملني .ملزيد من املعلومات يف هذا
الشأن يرجى زيارة املوقعhttp://www.iaru.org/satellite.html :
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مقتطفات من لوائح الراديو (طبعة )2012

املـادة

1

مصطلحات وتعريفات
القسم الثالث – الخدمات الراديوية
خدمة اهلواة :هي خدمة اتصاالت راديوية هتدف إىل توفري التدريب الذايت واالتصال البيين والدراسة التقنية اليت
56.1
يقوم هبا اهلواة ،أ األشداص املرخص هلم أصوال ،الذين يهتمون بالتقنية الراديوية بصفة شدصية حمض ودون استفادة مالية.
خدمة اهلواة الساتلية :هي خدمة اتصاالت راديوية تستددم حمطات فضائية واقعة على سواتل أرضية لنفس
57.1
الغايات اليت هتدف إليها خدمة اهلواة.
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املادة

5

توزيع نطاقات التردد
القسم  – Iاألقاليم والمناطق
مت تقسيم العامل إىل ثالثة أقاليم 1من حيث توزيع نطاقات الرتدد ،كما هو مبني يف خريطة العامل الواردة أدناه،
2.5
ويف األرقام من  3.5إىل :9.5
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اجلزء املظلل يقابل املنطقة املدارية املعرفة يف األرقام من  16.5إىل  20.5و.21.5

اإلقليم  :1يشمل اإلقليم  1املنطقة اليت حيدها اخلط  Aشرقا (انظر تعريف اخلطوط  Aو Bو Cأدناه) واخلط  Bغربا،
3.5
باستثناء أراضي مجهورية إيران اإلسالمية احملصورة بني هذين احلدين .كما يشمل كامل أراضي أرمينيا وأذربيجان واالحتاد الروسي وجورجيا
وكازاخستان ومنغوليا وأوزبكستان وقريغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وأوكرانيا ومنطقة مشال االحتاد الروسي احملصورة بني
اخلطني  Aو.C
4.5

اإلقليم  :2يشمل اإلقليم  2املنطقة اليت حيدها اخلط  Bشرقا واخلط  Cغربا.

اإلقليم  :3يشمل اإلقليم  3املنطقة اليت حيدها اخلط  Cشرقا واخلط  Aغربا ،باستثناء أراضي أرمينيا وأذربيجان واالحتاد
5.5
الروسي وجورجيا وكازاخستان ومنغوليا وأوزبكستان وقريغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وأوكرانيا ومنطقة مشال االحتاد الروسي.
كما يشمل اجلزء من أراضي مجهورية إيران اإلسالمية الواقع خارج هذه احلدود.
____________________
1

 1.2.5جتدر اإلشارة إىل أن استددام الكلمتني " "regionو"( "regionalباللغة األجنبية) يف هذه اللوائح ودون أن يكون احلرف " "Rيف أوهلما
تاجيا يعين أهنما ال تذهبان أبدا إىل األقاليم الثالثة املعرفة يف هذه النصوص ألغراض توزيع نطاقات الرتدد.
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ترعرف اخلطوط  Aو Bو Cكما يلي:

اخلط  :Aينطلق اخلط  Aمن القطب الشمايل ويتبع خط الزوال (دائرة الطول)  °40شرق غرينتش حىت خط التواز (دائرة
7.5
العرض)  °40مشاال ،مث قوس الدائرة الكربى حىت نقطة تقاطع دائرة الطول  °60شرقا مع مدار السرطان ،وأخريا دائرة الطول  °60شرقا حىت
القطب اجلنويب.
اخلط  :Bينطلق اخلط  Bمن القطب الشمايل ويتبع دائرة الطول  °10غرب غرينتش حىت تقاطعها مع دائرة العرض  °72مشاال،
8.5
مث قوس الدائرة الكربى حىت نقطة تقاطع خط الزوال (دائرة الطول)  °50غربا وخط التواز (دائرة العرض)  °40مشاال ،مث من جديد ،قوس
الدائرة الكربى حىت نقطة تقاطع دائرة الطول  °20غربا ودائرة العرض  °10جنوبا ،وأخريا دائرة الطول  °20غربا حىت القطب اجلنويب.
اخلط  :Cينطلق اخلط  Cمن القطب الشمايل ويتبع قوس الدائرة الكربى حىت نقطة تقاطع دائرة العرض  '30 °65مشاال مع
9.5
احلد الدويل ملضيق برينغ ،مث قوس الدائرة الكربى حىت نقطة تقاطع دائرة الطول  °165شرق غرينتش مع دائرة العرض  °50مشاال ،مث قوس
الدائرة الكربى حىت نقطة تقاطع دائرة الطول  °170غربا ودائرة العرض  °10مشاال ،مث يسري مع دائرة العرض  °10مشاال حىت تقاطعها مع
دائرة الطول  °120غربا ،ويتبع أخريا دائرة الطول  °120غربا حىت القطب اجلنويب.
10.5
11.5

ألغراض تطبيق هذه اللوائح ،يشري مصطلح "املنطقة اإلذاعية اإلفريقية" إىل:
أ ) البلدان وأجزاء البلدان واألراضي وجمموعات األراضي اإلفريقية الواقعة بني دائريت العرض  °40جنوبا و °30مشاال؛

ب) جزر احمليط اهلند غرب دائرة الطول  °60شرق غرينتش والواقعة بني دائرة العرض  °40جنوبا وقوس الدائرة الكربى الذ
12.5
يصل النقطتني اللتني إحداثياهتما هي  °45شرقا و 30 °11مشاال لألوىل و °60شرقا و °15مشاال للثانية؛
ج) جزر احمليط األطلسي إىل الشرق من اخلط  Bاملعرف يف الرقم  8.5من هذه اللوائح ،والواقعة بني دائريت العرض  °40جنوبا
13.5
و °30مشاال.
تتعني حدود "املنطقة اإلذاعية األوروبية" غربا باحلدود الغربية لإلقليم  ،1وشرقا بدائرة الطول  °40شرق غرينتش ،وجنوبا بدائرة
14.5
العرض  °30مشاال حبيث تشمل اجلزء الشمايل من اململكة العربية السعودية وجزء البلدان املشاطئة للبحر األبيض املتوسط داخل احلدود
املذكورة .وتشمل املنطقة اإلذاعية األوروبية فوق ذلك أرمينيا وأذربيجان وجورجيا واجلزء من أراضي العراق واألردن واجلمهورية العربية السورية
كيا وأوكرانيا الذ يقع خارج احلدود املذكورة أعاله(WRC-07) .
وتر
حيد "املنطقة األوروبية البحرية" من الشمال خط يسري مع دائرة العرض  °72مشاال ،ومن نقطة تقاطعه مع دائرة الطول  °55شرق
15.5
غرينتش إىل نقطة تقاطعه مع دائرة الطول  °5غربا ،مث يسري مع دائرة الطول هذه  °5غربا حىت تقاطعه مع دائرة العرض  °67مشاال ،وأخريا
يسري مع دائرة العرض هذه  °67مشاال حىت تقاطعه مع دائرة الطول  °32غربا .وحيدها من الغرب خط يسري مع دائرة الطول  °32غربا حىت
تقاطعه مع دائرة العرض  °30مشاال .وحيدها من اجلنوب خط يسري مع دائرة العرض  °30مشاال حىت تقاطعه مع دائرة الطول  °43شرقا.
وحيدها من الشرق خط يسري مع دائرة الطول  °43شرقا حىت تقاطعه مع دائرة العرض  °60مشاال ،مث يسري مع دائرة العرض هذه  °60مشاال
حىت تقاطعه مع دائرة الطول  °55شرقا ،وأخريا يسري مع دائرة الطول هذه  °55شرقا حىت تقاطعه مع دائرة العرض  °72مشاال.
16.5
17.5
18.5

(1

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

أ ) يف اإلقليم  ،2هي كل املنطقة احملصورة بني مدار السرطان واجلد ؛

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

19.5

ʻ1ʼ

املنطقة احملصورة بني دائريت الطول  °40شرقا و °80شرق غرينتش وبني دائريت العرض  °30مشاال و °40مشاال؛

20.5

ʻ2ʼ

جزء من ليبيا مشال دائرة العرض  °30مشاال.

 (2يف اإلقليم  ،2قد متتد املنطقة املدارية حىت دائرة العرض  °33مشاال باتفاقات خاصة تعقد بني البلدان املعنية يف هذا
21.5
اإلقليم (انظر املادة .)6
22.5

اإلقليم الفرعي هو منطقة تتكون من بلدين أو أكثر يف نفس اإلقليم.
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القسم  - IIفئات الخدمات والتوزيعات
23.5

اخلدمات األولية والثانوية

 (1عندما يشار إىل نطاق ترددات يف أحد أحواز اجلدول الوارد يف القسم  IVمن هذه املادة على أنه موزع على عدة
24.5
خدمات يف العامل أمجع أو يف إقليم معني ،جيرى سرد هذه اخلدمات حسب الرتتيب التايل:
25.5
26.5

أ ) اخلدمات اليت يطبع امسها "حبروف كبرية" (مثل :ثابتة) وتسمى هذه اخلدمات باخلدمات "األولية"؛
ب) اخلدمات اليت يطبع امسها "باحلروف العادية" (مثل :متنقلة) ،وتسمى هذه اخلدمات باخلدمات "الثانوية" (انظر األرقام
من  28.5إىل .)31.5

27.5

(2

ينبغي أن تطبع املالحظات التكميلية باحلروف العادية (مثل :متنقلة ما عدا املتنقلة للطريان).

28.5

(3

إن حمطات خدمة ثانوية:

29.5
30.5

31.5

أ ) جيب أال تسبب تداخال ضارا حملطات خدمة أولية ،سبق أن خصصت هلا ترددات ،أو قد ختصص هلا ترددات مستقبال؛
ب) ال جيوز هلا أن تطالب باحلماية من التداخالت الضارة اليت تسببها حمطات خدمة أولية سبق أن خصصت هلا ترددات،
أو قد ختصص هلا ترددات مستقبال؛
ج) حيق هلا أن تطالب باحلماية من التداخالت الضارة اليت تسببها حمطات هذه اخلدمة أو حمطات خدمة (خدمات) ثانوية
أخرى قد ختصص هلا ترددات مستقبال.

 (4عندما يشار إىل نطاق يف حاشية من حواشي اجلدول على أنه خمصص خلدمة "على أساس ثانو " يف منطقة أصغر
32.5
مساحة من مساحة إقليم ما ،أو يف بلد معني ،تكون هذه اخلدمة خدمة ثانوية (انظر األرقام من  28.5إىل .)31.5
 (5عندما يشار إىل نطاق يف حاشية من حواشي اجلدول على أنه خمصص خلدمة "على أساس أويل" يف منطقة أصغر
33.5
مساحة من مساحة إقليم ما ،أو يف بلد معني ،تكون هذه اخلدمة خدمة أولية يف هذه املنطقة أو يف هذا البلد فقط.
34.5

التوزيعات اإلضافية

 (1عندما يشار إىل نطاق يف حاشية من حواشي اجلدول على أنه "يوزع أيضا" خلدمة يف منطقة أصغر مساحة من
35.5
مساحة إقليم ما أو يف بلد معني يكون هذا التوزيع "إضافيا" أ يكون توزيعا يضاف يف هذه املنطقة أو يف هذا البلد إىل اخلدمة أو اخلدمات
املبينة يف اجلدول (انظر الرقم .)36.5
 (2عندما ال تتضمن احلاشية أ قيود مفروضة على اخلدمة أو على اخلدمات املعنية ،باستثناء قصر تشغيلها على منطقة
36.5
أو بلد معني ،فإ ن حمطات هذه اخلدمة أو اخلدمات تعمل على أساس التساو يف حقوق التشغيل مع حمطات اخلدمة أو اخلدمات األولية
األخرى املبينة يف اجلدول.
(3

37.5

حواشي اجلدول.
38.5

عندما تفرض قيود على توزيع إضايف فضال عن قصر تشغيله على منطقة أو بلد معني ،يشار إىل ذلك يف حاشية من

التوزيعات البديلة

 (1عندما يشار إىل نطاق يف حاشية من حواشي اجلدول على أنه "موزع" على خدمة أو أكثر يف منطقة أصغر مساحة
39.5
من مساحة إقليم ما أو يف بلد معني ،يكون هذا التوزيع توزيعا "بديال" أ أنه توزيع يف هذه املنطقة أو هذا البلد حيل حمل التوزيع املشار إليه
يف اجلدول (انظر الرقم .)40.5
 (2عندما ال تتضمن احلاشية أ قيود مفروضة على حمطات اخلدمة أو اخلدمات املعنية ،باستثناء قصر تشغيلها على
40.5
منطقة معينة أو بلد معني ،فإن حمطات هذه اخلدمة أو اخلدمات تعمل على أساس املساواة يف حقوق التشغيل مع حمطات اخلدمات األولية
املبينة يف اجلدول واليت وزع عليها النطاق يف مناطق أو بلدان أخرى.
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 (3عندما تفرض قيود على حمطات خدمة تكون موضع توزيع بديل ،عالوة على قصر تشغيلها على منطقة أو بلد معني،
41.5
يشار إىل ذلك يف احلاشية.
42.5

أحكام خمتلفة

 (1عندما تشري هذه اللوائح إىل أن خدمة ما أو حمطات يف خدمة ما جيوز تشغيلها يف نطاق ترددات معني شريطة
43.5
أال تسبب تداخال ضارا خلدمة أخرى أو حملطة أخرى يف اخلدمة نفسها ،فهذا يعين أيضا أن هذه اخلدمة اليت جيب أال تسبب تداخالت
ضارة ال جيوز هلا أن تطالب باحلماية من التداخالت الضارة اليت تسببها هذه اخلدمة األخرى أو احملطة األخرى يف اخلدمة
نفسها(WRC-2000) .
 1مكررا) عندما تشري هذه اللوائح إىل أن خدمة ما أو حمطات يف خدمة ما جيوز تشغيلها يف نطاق ترددات معني شريطة
43A.5
أال تطالب باحلماية من خدمة أخرى أو من حمطة أخرى يف اخلدمة نفسها ،فهذا يعين أن اخلدمة اليت ال جيوز هلا أن تطالب باحلماية جيب
عليها أال تسبب تداخال ضارا للددمة األخرى أو للمحطة األخرى يف اخلدمة نفسها(WRC-2000) .
 (2إن مصطلح "خدمة ثابتة" أينما ورد يف القسم  IVمن هذه املادة ،ال يشمل األنظمة اليت تستددم االنتشار باالنتثار
44.5
األيونوسفري  ،ما مل يشر إىل غري ذلك يف حاشية بالنص.

القسم  - IVجدول توزيع نطاقات التردد
اإلقليم

التوزيع على الخدمات
اإلقليم 2

1

اإلقليم

3

kHz
137,8-135,7

137,8-135,7

137,8-135,7

67B.5 67.5 64.5

64.5

67B.5 64.5

ثابتة
متنقلة بحرية
هواة 67A.5

ثابتة
متنقلة بحرية
هواة 67A.5

ثابتة
متنقلة بحرية
مالحة راديوية
هواة 67A.5

479-472

متنقلة بحرية
هواة
مالحة راديوية للطريان 77.5
79.5

80A.5

80.5

82.5 80B.5
1 810-1 800

تحديد راديوي للموقع

1 850-1 800

هواة

93.5
1 850-1 810

هواة

101.5 100.5 99.5 98.5
2 000-1 850

2 000-1 800

هواة
ثابتة
متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان
مالحة راديوية
حتديد راديو للموقع

2 000-1 850

ثابتة
متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان

هواة
ثابتة
متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان
تحديد راديوي للموقع
مالحة راديوية

103.5 96.5 92.5

102.5

97.5
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ترخص فقط اإلرساالت من األصناف  A1Aأو  F1Bو A2Cو A3Cو F1Cأو  F3Cحملطات اخلدمة الثابتة يف النطاقات
64.5
املوزعة هلذه اخلدمة بني  kHz 90و kHz 148,5( kHz 160يف اإلقليم  ) 1وحملطات اخلدمة املتنقلة البحرية يف النطاقات املوزعة هلذه
اخلدمة بني  kHz 110و kHz 148,5( kHz 160يف اإلقليم  .)1وترخص أيضا ،بصفة استثنائية ،اإلرساالت من الصنف  J2Bأو J7B
يف النطاق  kHz 148,5( kHz 160-110يف اإلقليم  )1حملطات اخلدمة املتنقلة البحرية.
توزيع إضايف :يوزع النطاق  kHz 148,5-130أيضا خلدمة املالحة الراديوية على أساس ثانو يف البلدان التالية :منغوليا
67.5
كمانستان .وتشغل هذه اخلدمة داخل هذه البلدان وفيما بينها على أساس املساواة يف حقوق التشغيل(WRC-07) .
وقريغيزستان وتر
 67A.5ال تتجاوز حمطات خدمة اهلواة اليت تستعمل ترددات يف النطاق  kHz 137,8-135,7حدا أقصى للقدرة املشعة املكافئة املتناحية
) (e.i.r.p.قدره  W 1وال تسبب تداخال ضارا مبحطات خدمة املالحة الراديوية العاملة يف البلدان املدرجة يف الرقم (WRC-07) .67.5
 67B.5يقتصر استعمال النطاق  kHz 137,8-135,7يف اجلزائر ومصر ومجهورية إيران اإلسالمية والعراق ولبنان واجلمهورية العربية السورية
والسودان وجنوب السودان وتونس على اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة البحرية .وجيب أال ترستعمل خدمة اهلواة يف البلدان املذكورة أعاله
يف النطاق  ، kHz 137,8-135,7وينبغي للبلدان اليت ترخص هذا االستعمال مراعاة ذلك(WRC-12) .
فئة خدمة خمتلفة :يوزع نطاق الرتدد  kHz 495415خلدمة املالحة الراديوية للطريان على أساس أويل يف البلدان التالية :أسرتاليا
77.5
والصني والتجمعات الفرنسية فيما وراء البحار يف اإلقليم  3ومجهورية كوريا واهلند ومجهورية إيران اإلسالمية واليابان وباكستان وبابوا غينيا
اجلديدة وسر النكا ،ويوزع نطاق الرتدد  kHz 495-415على خدمة املالحة الراديوية للطريان على أساس أويل يف البلدان التالية :أرمينيا
وأذربيجان وبيالروس واالحتاد الروسي وكازاخستان والتفيا وأوزبكستان وقريغيزستان .وعلى مجيع اإلدارات املذكورة أعاله يف تلك البلدان أن
تتدذ مجيع اخلطوات العملية الالزمة حىت ال تتسبب حمطات املالحة الراديوية للطريان العاملة يف نطاق الرتدد  kHz 495435يف تداخل
الستقبال احملطات الساحلية لإلرساالت من حمطات السفن على ترددات حمددة حملطات السفن على أساس عاملي(WRC12) .
إن استعمال اخلدمة املتنقلة البحرية للنطاقني  kHz 495-415و kHz 510-505( kHz 526,5-505يف اإلقليم  )2مقصور على
79.5
اإلبراق الراديو .
 80A.5جيب أال تتجاوز القدرة املشعة املكافئة املتناحية ) (e.i.r.pللمحطات العاملة يف خدمة اهلواة املستعملة لرتددات يف النطاق
 kHz 479472القيمة  .W 1وجيوز لإلدارات زيادة هذا احلد إىل ( W 5القدرة املشعة املكافئة املتناحية) يف أجزاء من أراضيها تبعد أكثر
من  km 800عن حدود اجلزائر واململكة العربية السعودية وأذربيجان والبحرين وبيالروس والصني وجزر القمر وجيبويت ومصر واإلمارات
العربية املتحدة واالحتاد الروسي ومجهورية إيران اإلسالمية والعراق واألردن وكازاخستان والكويت ولبنان وليبيا واملغرب وموريتانيا وعمان
وأوزبكستان وقطر واجلمهورية العربية السورية وقرغيزستان والصومال والسودان وتونس وأوكرانيا واليمن .ويف نطاق الرتدد هذا ،جيب أال تتسبب
خدمة اهلواة يف تداخل ضار مبحطات خدمة املالحة الراديوية للطريان وأال تطالب باحلماية منها(WRC-12) .
 80B.5يقتصر استددام نطاق الرتدد  kHz 479-472يف اجلزائر واململكة العربية السعودية وأذربيجان والبحرين وبيالروس والصني وجزر
القمر وجيبويت ومصر واإلمارات العربية املتحدة واالحتاد الروسي والعراق واألردن وكازاخستان والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا وعمان
وأوزبكستان وقطر واجلمهورية العربية السورية وقرغيزستان والصومال والسودان وتونس واليمن على اخلدمة املتنقلة البحرية وخدمة املالحة
الراديوية للطريان .وجيب أال تستددم خدمة اهلواة يف البلدان املشار إليها أعاله يف نطاق الرتدد هذا ،وينبغي للبلدان اليت ترخص هذا
االستعمال مراعاة ذلك(WRC-12) .
يقتصر استعمال الرتدد  kHz 490يف اخلدمة املتنقلة البحرية على إرسال احملطات الساحلية إلنذارات املالحة واألرصاد اجلوية
82.5
وللمعلومات العاجلة املرسلة إىل السفن بواسطة اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة .وترد شروط استعمال الرتدد  kHz 490يف املادتني  31و.52
ويرطلب من اإلدارات عند استعماهلا نطاق الرتدد  kHz 495415خلدمة املالحة الراديوية للطريان أن تتدذ ما يلزم حبيث ال ينتج أ تداخل
ضار بالرتدد  .kHz 490وعند استددام النطاق  kHz 479-472ألغراض خدمة اهلواة ،جيب على اإلدارات أن تضمن عدم حدوث أ
تداخل ضار بالرتدد (WRC-12) .kHz 490
 kHz 1 625-1 606,5وkHz 1 800-1 635

تستددم بعض بلدان اإلقليم  1أنظمة االستدالل الراديو يف النطاقات
92.5
و kHz 2 160-1 850و kHz 2 300-2 194و kHz 2 850-2 502و ،kHz 3 800-3 500شريطة احلصول على املوافقة مبوجب أحكام
الرقم  .21.9كما أن متوسط القدرة املشعة هلذه احملطات جيب أال يتجاوز .W 50
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توزيع إضايف :توزع النطاقات  kHz 1 635-1 625و kHz 1 810-1 800و kHz 2 170-2 160أيضا يف أنغوال وأرمينيا وأذربيجان
93.5
وبيالروس واالحتاد الروسي وجورجيا وهنغاريا وكازاخستان والتفيا وليتوانيا ومنغوليا ونيجرييا وأوزبكستان وبولندا وقريغيزستان وسلوفاكيا
وطاجيكستان وتشاد وتركمانستان وأوكرانيا على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة الربية على أساس أويل ،شريطة احلصول على املوافقة مبوجب أحكام
الرقم (WRC-12) .21.9
جيوز لإلدارات أن توزع حىت  kHz 200خلدمة اهلواة التابعة هلا يف النطاقني  kHz 1 800-1 715و kHz 2 000-1 850يف البلدان
96.5
التالية :أملانيا وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيالروس والدامنارك وإستونيا واالحتاد الروسي وفنلندا وجورجيا وهنغاريا وأيسلندا وأيرلندا
وإسرائيل وكازاخستان والتفيا وليدتنشتاين وليتوانيا ومالطة ومولدوفا والنرويج وأوزبكستان وبولندا وقريغيزستان وسلوفاكيا واجلمهورية
التشيكية واململكة املتحدة والسويد وسويسرا وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا .وعلى هذه اإلدارات ،مع ذلك ،عند قيامها بتوزيع هذه
الرتددات يف هذين النطاقني على خدمتها للهواة ،أن تتدذ ما قد يلزم من تدابري مناسبة ،بعد التشاور مع إدارات البلدان اجملاورة ،حىت متنع
التداخالت الضارة باخلدمتني الثابتة واملتنقلة للبلدان األخرى بسبب خدمة اهلواة التابعة هلا كما أن متوسط قدرة أ حمطة هواة جيب
أال يتجاوز (WRC-03) .W 10
يف اإلقليم  ،3يعمل النظام املالحي طويل املدى ) (Loranعلى  kHz 1 850أو على  ،kHz 1 950ويكون النطاقان املشغوالن
97.5
مها  kHz 1 875-1 825و kHz 1 975-1 925على الت وايل .وميكن للددمات األخرى املوزع عليها النطاق kHz 2 000-1 800
أن تستددم أ تردد داخل هذا النطاق ،شرط أال تتسبب يف تداخل ضار للنظام املالحي طويل املدى الذ يعمل على kHz 1 850
أو على .kHz 1 950
توزيع بديل :يوزع النطاق  kHz 1 830-1 810على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة ،باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان ،على أساس أويل
98.5
يف البلدان التالية :أنغوال وأرمينيا وأذربيجان وبيالروس وبلجيكا والكامريون ومجهورية الكونغو والدامنارك ومصر وإريرتيا وإسبانيا وإثيوبيا
واالحتاد الروسي وجورجيا واليونان وإيطاليا وكازاخستان ولبنان وليتوانيا واجلمهورية العربية السورية وقريغيزستان والصومال وطاجيكستان
كيا وأوكرانيا(WRC-12) .
وتونس وتركمانستان وتر
توزيع إضايف :يوزع النطاق  kHz 1 830-1 810أيضا على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة ،باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان،
99.5
على أساس أويل يف البلدان التالية :اململكة العربية السعودية والنمسا والعراق وليبيا وأوزبكستان وسلوفاكيا ورومانيا وسلوفينيا وتشاد
وتوغو(WRC-12) .
 100.5يف اإلقليم  ،1ال جيوز ترخيص استددام النطاق  kHz 1 830-1 810خلدمة اهلواة يف البلدان الواقع كاملها أو جزء منها مشال
دائرة العرض  °40مشاال ،إال بعد التشاور مع البلدان املشار إليها يف الرقمني  98.5و 99.5بغية حتديد التدابري الواجب اختاذها لتجنب
التداخالت الضارة بني حمطات اهلواة وحمطات اخلدمات األخرى املشغلة وفقا للرقمني  98.5و.99.5
 102.5توزيع بديل :يوزع النطاق  kHz 2 000-1 850على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة ،باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان ،وخدميت التحديد
الراديو للموقع واملالحة الراديوية ،على أساس أويل يف البلدان التالية :بوليفيا وشيلي واملكسيك وباراغوا وبريو وأوروغوا (WRC-07) .
 103.5على اإلدارات أن تراعي االحتياجات اخلاصة باخلدمة املتنقلة البحرية ،يف اإلقليم  1عند ختصيص الرتددات حملطات اخلدمتني
الثابتة واملتنقلة يف النطاقات  kHz 2 045-1 850و kHz 2 498-2 194و kHz 2 625-2 502و.kHz 2 850-2 650
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kHz 5 003-3 230

اإلقليم
3 800-3 500

1

هواة
ثابتة
متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان

92.5

التوزيع على الخدمات
اإلقليم 2
3 750-3 500

هواة

119.5

اإلقليم

3

3 900-3 500

هواة
ثابتة
متنقلة

4 000-3 750

3 900-3 800

ثابتة
متنقلة للطيران
متنقلة برية

)(OR

متنقلة للطيران

)(OR

هواة
ثابتة
متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان )(R
3 950-3 900

3 950-3 900

متنقلة للطيران
إذاعية

123.5

4 000-3 950

4 000-3 950

ثابتة
إذاعية

ثابتة
إذاعية

125.5 122.5

126.5

 119.5توزيع إضايف :يوزع النطاق  kHz 3 750-3 500أيضا على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل يف البلدان التالية :هندوراس
واملكسيك وبريو(WRC-07) .
 122.5توزيع بديل :يوزع النطاق  kHz 4 000-3 750على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة ،باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان ،على أساس أويل،
يف البلدان التالية :بوليفيا وشيلي وإكوادور وباراغوا وبريو وأوروغوا (WRC-07) .
 123.5توزيع إضايف :يوزع النطاق  kHz 3 950-3 900على اخلدمة اإلذاعية على أساس أويل يف البلدان التالية :بوتسوانا وليسوتو
ومالو وموزامبيق وناميبيا ومجهورية جنوب إفريقيا وسوازيالند وزامبيا وزميبابو  ،شريطة احلصول على املوافقة مبوجب أحكام الرقم .21.9
 125.5توزيع إضايف :يوزع النطاق  kHz 4 000-3 950يف غرينالند أيضا للددمة اإلذاعية على أساس أويل .وجيب أال تتجاوز قدرة
احملطات اإلذاعية املشغلة يف هذا النطاق القيمة الالزمة لتأمني خدمة وطنية ،وعلى أ حال ،جيب أال تتجاوز هذه القدرة .kW 5
126.5

جيوز حملطات اخلدمات اليت وزع عليها النطاق  ،kHz 4 005-3 995يف اإلقليم  ،3أن ترسل ترددات معيارية وإشارات توقيت.
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kHz 7 450-5 003

التوزيع على الخدمات
اإلقليم

اإلقليم

1

7 100-7 000

اإلقليم

2

3

هواة
هواة ساتلية
141A.5 141.5 140.5

7 200-7 100

هواة
141B.5 141A.5

7 300-7 200

إذاعية

7 300-7 200

7 300-7 200

إذاعية

هواة

142.5
7 400-7 300

إذاعية

134.5

143D.5 143C.5 143B.5 143A.5 143.5
7 450-7 400

إذاعية

143C.5 143B.5

138.5

7 450-7 400

7 450-7 400

إذاعية

ثابتة
متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان )(R

143C.5 143A.5

تستعمل النطاقات التالية:
kHz 6 795-6 765
MHz 434,79-433,05

(الرتدد املركز ،)kHz 6 780
(الرتدد املركز  )MHz 433,92يف اإلقليم
باستثناء البلدان املذكورة يف الرقم ،280.5

GHz 61,5-61

(الرتدد املركز ،)GHz 61,25

GHz 123-122

(الرتدد املركز ،)GHz 122,5

GHz 246-244

(الرتدد املركز )GHz 245

1

من أجل التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية ) .(ISMوهذا االستعمال مشروط باحلصول على ترخيص خاص تصدره اإلدارة املعنية باالتفاق
مع اإلدارات األخرى اليت قد تتأثر خدمات االتصاالت الراديوية التابعة هلا نتيجة لذلك .وألغراض تطبيق هذا احلكم ،على اإلدارات أن
ترجع إىل آخر التوصيات  ITU-Rاملتعلقة هبذا املوضوع.
 140.5توزيع إضايف :يوزع النطاق  kHz 7 050-7 000أيضا للددمة الثابتة على أساس أويل يف البلدان التالية :أنغوال والعراق وكينيا
والصومال وتوغو(WRC-12) .
 141.5توزيع بديل :يوزع النطاق  kHz 7 050-7 000للددمة الثابتة على أساس أويل يف البلدان التالية :مصر وإريرتيا وإثيوبيا وغينيا
وليبيا ومدغشقر والنيجر(WRC-12) .
 141A.5توزيع إضايف :يوزع النطاقان  kHz 7 100-7 000و kHz 7 200-7 100يف أوزبكستان وقريغيزستان على اخلدمة الثابتة واخلدمة
املتنقلة الربية على أساس ثانو (WRC-03) .
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 141B.5توزيع إضايف :يوزع النطاق  kHz 7 200-7 100أيضا على اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة باستثناء املتنقلة للطريان ) (Rعلى أساس
أويل يف البلدان التالية :اجلزائر واململكة العربية السعودية وأسرتاليا والبحرين وبوتسوانا وبروين دار السالم والصني وجزر القمر ومجهورية كوريا
وديغو غارسيا وجيبويت ومصر واإلمارات العربية املتحدة وإريرتيا وإندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمية واليابان واألردن والكويت وليبيا واملغرب
وموريتانيا والنيجر ونيوزيلندا وعمان وبابوا غينيا اجلديدة وقطر واجلمهورية العربية السورية وسنغافورة والسودان وجنوب السودان وتونس وفيتنام
واليمن(WRC-12) .
(SUP - WRC-12) 141C.5

 142.5لن يفرض استعمال النطاق
اإلقليمني  1و(WRC-12) .3

kHz 7 300-7 200

خلدمة اهلواة يف اإلقليم

2

قيودا على اخلدمة اإلذاعية املقرر تشغيلها يف

 143.5توزيع إضايف :جيوز حملطات اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة الربية ،اليت جتر االتصاالت داخل حدود البلد الذ توجد فيه فقط،
أن تستعمل ترددات النطاق  ،kHz 7 350-7 300شريطة أال تسبب تداخال ضارا باخلدمة اإلذاعية .وحتث اإلدارات ،عند استعمال الرتددات
هلاتني اخلدمتني ،على استعمال القدرة الدنيا الالزمة وعلى أن تأخذ باحلسبان استعمال اخلدمة اإلذاعية املومسي للرتددات املنشور وفقا للوائح
الراديو(WRC-07) .
 143A.5يف اإلقليم  ،3جيوز استعمال الرتددات يف النطاق  kHz 7 450-7 350من جانب احملطات القائمة يف اخلدمة الثابتة على أساس
أويل واخلدمة املتنقلة الربية على أساس ثانو  ،حبيث تقيم اتصاالت داخل حدود البلد الذ تقع فيه فحسب ،شريطة أال تسبب تداخال
ضارا للددمة اإلذاعية .وحتث اإلدارات ،عند استددام ترددات هلاتني اخلدمتني ،على استددام القدرة الدنيا الالزمة وعلى أن تأخذ باحلسبان
استعمال اخلدمة اإلذاعية املومسي للرتددات املنشورة وفقا للوائح الراديو(WRC-12) .
 143B.5جيوز للمحطات يف اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة الربية ،يف اإلقليم  ،1أن تستعمل الرتددات يف النطاق
حبيث تقيم اتصاالت داخل حدود البلد الذ تقع فيه فحسب .وجيب أال تتجاوز القدرة املشعة اإلمجالية اليت تستددمها كل
حمطة (WRC-12) .dBW 24
kHz 7 450-7 350

 143C.5توزيع إضايف :يوزع النطاقان  kHz 7 400-7 350و kHz 7 450-7 400أيضا للددمة الثابتة على أساس أويل يف البلدان التالية:
اجلزائر واململكة العربية السعودية والبحرين وجزر القمر وجيبويت ومصر واإلمارات العربية املتحدة ومجهورية إيران اإلسالمية واألردن والكويت
وليبيا واملغرب وموريتانيا والنيجر وعمان وقطر واجلمهورية العربية السورية والسودان وجنوب السودان وتونس واليمن(WRC-12) .
 143D.5جيوز حملطات اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة الربية ،يف اإلقليم  ،2أن تستعمل الرتددات يف النطاق  ،kHz 7 400-7 350حبيث
تقيم اتصاالت داخل حدود البلدان اليت تقع فيها فحسب ،شريطة أال تسبب تداخال ضارا للددمة اإلذاعية .وحتث اإلدارات ،عند استددام
ترددات من أجل هذه اخلدمات ،على استددام القدرة الدنيا الالزمة وعلى أن تأخذ باحلسبان استعمال اخلدمة اإلذاعية املومسي للرتددات
املنشورة وفقا للوائح الراديو(WRC-12) .

الفصل

4

29

kHz 13 360-7 450

التوزيع على الخدمات
اإلقليم

اإلقليم

1

اإلقليم

2

3

ثابتة
هواة

10 150-10 100

kHz 18 030-13 360

التوزيع على الخدمات
اإلقليم

اإلقليم

1

14 250-14 000
14 350-14 250

اإلقليم

2

3

هواة
هواة ساتلية
هواة
152.5

149.5

وحتث اإلدارات ،عند ختصيص ترددات حملطات اخلدمات األخرى اليت وزعت عليها النطاقات التالية:

،kHz 13 410-13 360
،kHz 25 670-25 550
،MHz 38,25-37,5
 MHz 74,6-73يف اإلقليمني  1و،3
 MHz 153-150,05يف اإلقليم ،1
،MHz 328,6-322
،MHz 410-406,1
 MHz 614-608يف اإلقليمني  1و،3
،MHz 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
،GHz 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 31,8-31,5يف اإلقليمني  1و،3
،GHz 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

على اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة عمليا حلماية خدمة الفلك الراديو من التداخالت الضارة .وميكن إلرساالت احملطات املشغلة على م ن
كبات فضائية أو طائرات أن تشكل مصادر تداخل شديد للغاية خلدمة الفلك الراديو (انظر الرقمني  5.4و 6.4واملادة (WRC-07) .)29
مر
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150.5

تستددم النطاقات التالية:
kHz 13 567-13 553

(الرتدد املركز ،)kHz 13 560

kHz 27 283-26 957

(الرتدد املركز ،)kHz 27 120

MHz 40,70-40,66

(الرتدد املركز ،)MHz 40,68

MHz 928-902

يف اإلقليم ( 2الرتدد املركز ،)MHz 915

MHz 2 500-2 400

(الرتدد املركز ،)MHz 2 450

MHz 5 875-5 725

(الرتدد املركز ،)MHz 5 800

وGHz 24,25-24

(الرتدد املركز )GHz 24,125

أيضا للتطبيقات الصناعية والعلمية والطبية ) . (ISMوينبغي خلدمات االتصاالت الراديوية املشغلة يف هذه النطاقات أن تقبل التداخالت
الضارة اليت ميكن أن حتدث نتيجة هذه التطبيقات .وختضع التجهيزات املشغلة يف هذه النطاقات ألحكام الرقم .13.15
 152.5توزيع إضايف :يوزع النطاق  kHz 14 350-14 250أيضا للددمة الثابتة على أساس أويل يف البلدان التالية :أرمينيا وأذربيجان
والصني وكوت ديفوار وجورجيا ومجهورية إيران اإلسالمية وكازاخستان وأوزبكستان وقريغيزستان واالحتاد الروسي وطاجيكستان وتركمانستان
وأوكرانيا .وجيب أال تتجاوز القدرة املشعة اليت تستعملها حمطات اخلدمة الثابتة القيمة (WRC-03) .dBW 24
kHz 23 350-18 030

التوزيع على الخدمات
اإلقليم

اإلقليم

1

2

اإلقليم

3

هواة
هواة ساتلية

18 168-18 068

154.5
…

هواة
هواة ساتلية

21 450-21 000

 154.5توزيع إضايف :يوزع النطاق  kHz 18 168-18 068أيضا للددمة الثابتة على أساس أويل لالستددام داخل احلدود الوطنية بقدرة
ذروة ال تتجاوز  ، kW 1وذلك يف البلدان التالية :أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وكازاخستان وقريغيزستان واالحتاد الروسي وطاجيكستان
كمانستان وأوكرانيا(WRC-03) .
وتر
kHz 27 500-23 350

اإلقليم
24 990-24 890

1

التوزيع على الخدمات
اإلقليم 2

هواة
هواة ساتلية

اإلقليم

3

الفصل
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MHz 47-27,5

اإلقليم

التوزيع على الخدمات
اإلقليم 2

1

اإلقليم

هواة
هواة ساتلية

29,7-28

3

 162A.5توزيع إضايف :يوزع النطاق  MHz 68-46أيضا خلدمة التحديد الراديو للموقع على أساس ثانو يف البلدان التالية :أملانيا
والنمسا وبلجيكا والبوسنة واهلرسك والصني والفاتيكان والدامنارك وإسبانيا وإستونيا واالحتاد الروسي وفنلندا وفرنسا وأيرلندا وأيسلندا وإيطاليا
والتفيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وليدتنشتاين وليتوانيا ولكسمربغ وموناكو واجلبل األسود والنرويج وهولندا وبولندا والربتغال
واجلمهورية التشيكية واململكة املتحدة وصربيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا .ويقتصر هذا االستعمال على تشغيل رادارات رصد خصائص
الرياح وفقا للقرار )(WRC-12) .217 (WRC-97
MHz 75,2-47

اإلقليم

التوزيع على الخدمات
اإلقليم 2

1

68-47

إذاعية

50-47

ثابتة
متنقلة

اإلقليم

3

50-47

ثابتة
متنقلة
إذاعية

162A.5
54-50

هواة

170.5 168.5 167A.5 167.5 166.5 162A.5
68-54

68-54

172.5

162A.5

إذاعية
ثابتة
متنقلة

165.5 164.5 163.5 162A.5
171.5 169.5

ثابتة
متنقلة
إذاعية

 163.5توزيع إضايف :يوزع النطاقان  MHz 48,5-47و MHz 58-56,5أيضا على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة الربية على أساس ثانو
يف البلدان التالية :أرمينيا وبيالروس واالحتاد الروسي وجورجيا وهنغاريا وكازاخستان والتفيا ومولدوفا وأوزبكستان وقريغيزستان وطاجيكستان
كمانستان وأوكرانيا(WRC-12) .
وتر
 164.5توزيع إضايف :يوزع النطاق  MHz 68-47يف ألبانيا واجلزائر وأملانيا والنمسا وبلجيكا والبوسنة واهلرسك وبوتسوانا وبلغاريا وكوت
ديفوار والدامنارك وإسبانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا وغابون واليونان وأيرلندا وإسرائيل وإيطاليا واألردن ولبنان وليبيا وليدتنشتاين وليتوانيا
ولكسمربغ ومدغشقر ومايل ومالطة واملغرب وموريتانيا وموناكو واجلبل األسود ونيجرييا والنرويج وهولندا وبولندا واجلمهورية العربية السورية
وسلوفاكيا واجلهورية التشيكية ورومانيا واململكة املتحدة وصربيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا وسوازيالند وتشاد وتوغو وتونس وتركيا ،وكذلك
يوزع النطاق  MHz 50-47يف مجهورية جنوب إفريقيا والنطاق  MHz 56,5-48,5يف التفيا أيضا للددمة املتنقلة الربية على أساس أويل.
غري أن حمطات اخلدمة املتنقلة الربية يف البلدان املذكورة لكل نطاق أشري إليه يف هذه احلاشية جيب أال تتسبب يف تداخل ضار حملطات إذاعة
موجودة أو خمطط هلا يف بلدان غري البلدان املذكورة هلذا النطاق ،وأال تطالب حبماية من هذه احملطات(WRC-12) .
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 165.5توزيع إضايف :يوزع النطاق  MHz 68-47أيضا على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة ،باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان ،على أساس أويل
يف البلدان التالية :أنغوال والكامريون ومجهورية الكونغو ومدغشقر وموزامبيق والنيجر والصومال والسودان وجنوب السودان وتنزانيا
وتشاد(WRC-12) .
166.5

توزيع بديل :يوزع النطاق  MHz 51-50يف نيوزيلندا على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل ،كما يوزع النطاق MHz 54-53

على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل.

)(WRC-12

 167.5توزيع بديل :يوزع النطاق  MHz 54-50على اخلدمات الثابتة واملتنقلة واإلذاعية على أساس أويل يف البلدان التالية :بنغالديش
وبروين دار السالم واهلند ومجهورية إيران اإلسالمية وباكستان وسنغافورة وتايالند(WRC-07) .
167A.5

توزيع إضايف :يوزع النطاق  MHz 54-50أيضا على اخلدمات الثابتة واملتنقلة واإلذاعية على أساس أويل يف إندونيسيا.

168.5

توزيع إضايف :يوزع النطاق  MHz 54-50أيضا للددمة اإلذاعية على أساس أويل يف أسرتاليا والصني ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية.

)(WRC-07

 169.5توزيع بديل :يوزع النطاق  MHz 54-50خلدمة اهلواة على أساس أويل يف البلدان التالية :بوتسوانا وليسوتو ومالو وناميبيا
ومجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا ومجهورية جنوب إفريقيا وسوازيالند وزامبيا وزميبابو  .ويوزع النطاق  MHz 51-50خلدمة اهلواة على
أساس أويل يف السنغال(WRC-12) .
170.5

توزيع إضايف :يوزع النطاق  MHz 53-51أيضا على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل يف نيوزيلندا.

 171.5توزيع إضايف :يوزع النطاق  MHz 68-54أيضا على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة ،باستثناء املتنقلة للطريان ،على أساس أويل يف البلدان
التالية :بوتسوانا وليسوتو ومالو ومايل وناميبيا ومجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا وجنوب إفريقيا وسوازيالند وزامبيا وزميبابو (WRC-12) .
MHz 148-137,175

اإلقليم

1

146-144

هواة
هواة ساتلية

التوزيع على الخدمات
اإلقليم 2

اإلقليم

3

216.5
148-146

ثابتة
متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان )(R

216.5

148-146

148-146

217.5

217.5

هواة

هواة
ثابتة
متنقلة

توزيع إضايف :يوزع النطاق  MHz 146-144أيضا للددمة املتنقلة للطريان ) (ORعلى أساس ثانو يف الصني.

 217.5توزيع بديل :يوزع النطاق  MHz 148-146على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل يف البلدان التالية :أفغانستان وبنغالديش
وكوبا وغيانا واهلند.
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MHz 335,4-220

اإلقليم

التوزيع على الخدمات
اإلقليم 2

1

اإلقليم

3

225-220
230-223

إذاعية
ثابتة
متنقلة

5.247 5.246 5.243

هواة
ثابتة
متنقلة
حتديد راديو للموقع 241.5

230-223

ثابتة
متنقلة
إذاعية

250.5

 241.5لن يصرح يف اإلقليم  2بتشغيل أ حمطة جديدة يف خدمة التحديد الراديو للموقع يف النطاق  .MHz 225-216وجيوز
للمحطات املصرح هلا قبل  1يناير  1990أن تستمر يف التشغيل على أساس ثانو .
 243.5توزيع إضايف :يوزع النطاق  MHz 225-216أيضا خلدمة املالحة الراديوية للطريان على أساس أويل يف الصومال ،شرط أال تسبب
تداخال ضارا باحملطات اإلذاعية القائمة أو املدطط هلا يف البلدان األخرى.
 246.5توزيع بديل :يوزع النطاق  MHz 230-223للددمة اإلذاعية واخلدمة املتنقلة الربية على أساس أويل (انظر الرقم  )33.5يف إسبانيا
وفرنسا وإسرائيل وموناكو ،وذلك على أساس أن تتمتع اخلدمة اإلذاعية بأسبقية اختيار الرتددات عند إعداد خطط الرتددات؛ كما يوزع هذا
النطاق على أساس ثانو للددمتني الثابتة واملتنقلة باستثناء املتنقلة الربية .وجيب مع ذلك على حمطات اخلدمة املتنقلة الربية أال تسبب
تداخال ضارا باحملطات اإلذاعية القائمة واملدطط هلا يف كل من املغرب واجلزائر وأال تطالب حبماية جتاه تلك احملطات.
 247.5توزيع إضايف :يوزع النطاق  MHz 235-223أيضا خلدمة املالحة الراديوية للطريان على أساس أويل يف البلدان التالية :اململكة
العربية السعودية والبحرين واإلمارات العربية املتحدة واألردن وعمان وقطر واجلمهورية العربية السورية.

250.5

توزيع إضايف :يوزع النطاق  MHz 235-225أيضا خلدمة علم الفلك الراديو على أساس ثانو يف الصني.
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MHz 460-410

اإلقليم

التوزيع على الخدمات
اإلقليم 2

1

430-420

اإلقليم

ثابتة
متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان
حتديد راديو للموقع

3

271.5 270.5 269.5
432-430

هواة
تحديد راديوي للموقع
274.5 273.5 272.5 271.5
277.5 276.5 275.5

438-432

هواة
تحديد راديوي للموقع
استكشاف األرض الساتلية (نشيطة)
279A.5

276.5 272.5 271.5 138.5
282.5 281.5 280.5 277.5
440-438

432-430

تحديد راديوي للموقع
هواة
279.5 278.5 276.5 271.5

438-432

تحديد راديوي للموقع
هواة
استكشاف األرض الساتلية (نشيطة)

279A.5

282.5 281.5 279.5 278.5 276.5 271.5
440-438

هواة
تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع
هواة

275.5 274.5 273.5 271.5
283.5 277.5 276.5

279.5 278.5 276.5 271.5

ثابتة
متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان
حتديد راديو للموقع

450-440

286.5 285.5 284.5 271.5 270.5 269.5

 269.5فئة خدمة خمتلفة :يوزع النطاقان  MHz 430-420و MHz 450-440خلدمة التحديد الراديو للموقع على أساس أويل (انظر
الرقم  )33.5يف أسرتاليا والواليات املتحدة واهلند واليابان واململكة املتحدة.
 270.5توزيع إضايف :يوزع النطاقان  MHz 430-420و MHz 450-440أيضا خلدمة اهلواة على أساس ثانو يف البلدان التالية :أسرتاليا
والواليات املتحدة وجامايكا والفلبني.
 271.5توزيع إضايف :يوزع النطاق  MHz 460-420أيضا خلدمة املالحة الراديوية للطريان (مقاييس االرتفاع الراديوية) على أساس ثانو
كمانستان(WRC-07) .
يف البلدان التالية :بيالروس والصني واهلند وقريغيزستان وتر
272.5

)(SUP - WRC-12

273.5

)(SUP - WRC-12

 274.5توزيع بديل :يوزع النطاقان  MHz 432430و MHz 440438على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة ،باستثناء املتنقلة للطريان ،على
أساس أويل يف الدامنارك والنرويج والسويد وتشاد(WRC-12) .
 275.5توزيع إضايف :يوزع النطاقان  MHz 432-430و MHz 440-438أيضا على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة ،باستثناء املتنقلة للطريان،
على أساس أويل يف كرواتيا وإستونيا وفنلندا وليبيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة واجلبل األسود وصربيا وسلوفينيا(WRC-07) .

الفصل
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توزيع إضايف :يوزع النطاق  MHz 440-430أيضا للددمة الثابتة على أساس أويل ،والنطاقان  MHz 435-430وMHz 440-438

أيضا للددمة املتنقلة ،باستثناء املتنقلة للطريان ،على أساس أويل يف البلدان التالية :أفغانستان واجلزائر واململكة العربية السعودية والبحرين
وبنغالديش وبروين دار السالم وبوركينا فاصو وجيبويت ومصر واإلمارات العربية املتحدة وإكوادور وإريرتيا وإثيوبيا واليونان وغينيا واهلند
وإندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمية والعراق وإسرائيل وإيطاليا واألردن وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والنيجر ونيجرييا وعرمان وباكستان
والفلبني وقطر واجلمهورية العربية السورية ومجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية وسنغافورة والصومال والسودان وسويسرا وتنزانيا وتايالند وتوغو
كيا واليمن(WRC-12) .
وتر
 277.5توزيع إضايف :يوزع النطاق  MHz 440-430أيضا للددمة الثابتة على أساس أويل يف البلدان التالية :أنغوال وأرمينيا وأذربيجان
وبيالروس والكامريون ومجهورية الكونغو وجيبويت واالحتاد الروسي وجورجيا وهنغاريا وإسرائيل وكازاخستان ومايل ومنغوليا وأوزبكستان وبولندا
كمانستان وأوكرانيا(WRC-12) .
ومجهورية الكونغو الدميقراطية وقريغيزستان وسلوفاكيا ورومانيا ورواندا وطاجيكستان وتشاد وتر
 278.5فئة خدمة خمتلفة :إن التوزيع خلدمة اهلواة يف النطاق  MHz 440-430هو على أساس أويل يف البلدان التالية :األرجنتني وكولومبيا
وكوستاريكا وكوبا وغيانا وهندوراس وبنما وفنزويال (انظر الرقم .)33.5
 279.5توزيع إضايف :يوزع النطاقان
شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم .21.9

 MHz 435-430وMHz 440-438

أيضا للددمة املتنقلة الربية يف املكسيك على أساس أويل،

 279A.5يكون استعمال أجهزة االستشعار املستددمة يف خدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) هلذا النطاق وفقا للتوصية
 . ITU-R SA.1260-1وباإلضافة إىل ذلك ،ال تسبب خدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) يف النطاق  MHz 438-432تداخال
ضارا خلدمة املالحة الراديوية للطريان يف الصني .وال تنقص أحكام هذه احلاشية بأ حال من األحوال من التزام خدمة استكشاف األرض
الساتلية (النشيطة) بالعمل كددمة ثانوية وفقا للرقمني  29.5و(WRC-03) .30.5
 280.5يستعمل النطاق ( MHz 434,79-433,05الرتدد املركز  )MHz 433,92للتطبيقات الصناعية والعلمية والطبية ) (ISMيف أملانيا
والنمسا والبوسنة واهلرسك وكرواتيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وليدتنشتاين واجلبل األسود والربتغال وصربيا وسلوفينيا وسويسرا.
وعلى خدمات االتصاالت الراديوية يف هذه البلدان واملشغلة يف هذا النطاق أن تقبل التداخالت الضارة اليت قد تسببها هذه التطبيقات.
وختضع التجهيزات الصناعية والعلمية والطبية املشغلة يف هذا النطاق ألحكام الرقم (WRC-07) .13.15
 281.5توزيع إضايف :يوزع النطاق  MHz 434,25-433,75أيضا خلدمة العمليات الفضائية (أرض-فضاء) على أساس أويل يف املقاطعات
الفرنسية يف ما وراء البحار يف اإلقليم  2ويف اهلند .ويوزع هذا النطاق لنفس اخلدمة على أساس ثانو يف فرنسا ويف الربازيل.
 MHz 438-435و MHz 1 270-1 260وMHz 2 450-2 400

 282.5جيوز تشغيل خدمة اهلواة الساتلية يف النطاقات التالية:
و( MHz 3 410-3 400يف اإلقليمني  2و 3فقط) و MHz 5 670-5 650شريطة أال تتسبب يف تداخل ضار باخلدمات األخرى املشغلة
وفقا للجدول (انظر الرقم  .)43.5وعلى اإلدارات اليت تصرح هبذا االستددام أن تسعى حىت تزيل فورا أ تداخل ضار تسببه إرساالت
حمطة يف خدمة اهلواة الساتلية ،وفقا ألحكام الرقم  .11.25ويقتصر استددام خدمة اهلواة الساتلية للنطاقني MHz 1 270-1 260
و MHz 5 670-5 650على االجتاه أرض-فضاء.
 283.5توزيع إضايف :يوزع النطاق  MHz 440-438أيضا على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة ،باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان ،على أساس
أويل يف النمسا.
284.5

توزيع إضايف :يوزع النطاق  MHz 450-440أيضا خلدمة اهلواة على أساس ثانو يف كندا.

 285.5فئة خدمة خمتلفة :إن توزيع النطاق
الرقم .)33.5

MHz 450-440

 286.5جيوز استددام النطاق
فضاء) ،شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم .21.9

MHz 450,25-449,75

خلدمة التحديد الراديو للموقع يف كندا هو على أساس أويل (انظر

خلدمة العمليات الفضائية (أرض-فضاء) وخلدمة األحباث الفضائية (أرض-

 317A.5حتدد أجزاء النطاق  MHz 960-698يف اإلقليم  2والنطاق  MHz 960-790يف اإلقليمني  1و 3املوزعة للددمة املتنقلة على
أساس أويل لكي تستعملها اإلدارات اليت ترغب يف تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية ) - (IMTانظر القرارين )224 (Rev.WRC-12
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و) ،749 (Rev.WRC-12حسب االقتضاء .وال حيول هذا التحديد دون أن يستعمل هذين النطاقني أ تطبيق للددمات املوزع عليها
هذان النطاقان ،وال حيدد أولوية يف لوائح الراديو(WRC-12) .
 322.5ال ترشغل حمطات اخلدمة اإلذاعية يف اإلقليم  1ضمن النطاق  MHz 960862إال داخل املنطقة اإلذاعية اإلفريقية (انظر األرقام
من  10.5إىل  ،)13.5باستثناء اجلزائر وبوروند ومصر وإسبانيا وليسوتو وليبيا واملغرب ومالو وناميبيا ونيجرييا وجنوب إفريقيا وتنزانيا
وزميبابو وزامبيا ،وذلك شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم (WRC-12) .21.9
MHz 1 300-890

اإلقليم

التوزيع على الخدمات
اإلقليم 2

1

اإلقليم

942-890

ثابتة
متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان
إذاعية 322.5
حتديد راديو للموقع

3

942-890

ثابتة
متنقلة 317A.5
إذاعية
حتديد راديو للموقع

317A.5

928-902

ثابتة
هواة
متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان 325A.5
حتديد راديو للموقع

326.5 325.5 150.5
327.5

323.5

...
1 300-1 240

استكشاف األرض الساتلية (نشيطة)
تحديد راديوي للموقع
مالحة راديوية ساتلية (فضاء-أرض) (فضاء-فضاء)
329A.5 329.5 328B.5

أبحاث فضائية (نشيطة)
هواة

335A.5 335.5 332.5 331.5 330.5 282.5

 325.5فئة خدمة خمتلفة :يوزع النطاق  MHz 942-890خلدمة التحديد الراديو للموقع يف الواليات املتحدة على أساس أويل (انظر
الرقم  ،)33.5شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم .21.9
325A.5

فئة خدمة خمتلفة :يوزع النطاق  MHz 915-902يف كوبا للددمة املتنقلة الربية على أساس أويل.

 326.5فئة خدمة خمتلفة :يوزع النطاق
احلصول على املوافقة مبوجب الرقم .21.9
327.5

MHz 905-903

)(WRC-2000

للددمة املتنقلة باستثناء املتنقلة للطريان ،على أساس أويل يف شيلي ،شريطة

فئة خدمة خمتلفة :يوزع النطاق  MHz 928-915خلدمة التحديد الراديو للموقع على أساس أويل (انظر الرقم  )33.5يف أسرتاليا.

 327A.5يقتصر استعمال نطاق الرتدد  MHz 1 164-960للددمة املتنقلة للطريان
املعرتف هبا للطريان .ويكون هذا االستعمال وفقا للقرار )(WRC-12) .417 (Rev.WRC-12
)(R

على األنظمة اليت تعمل وفقا للمعايري الدولية

الفصل
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 328A.5تعمل حمطات خدمة املالحة الراديوية الساتلية يف النطاق  MHz 1 215-1 164وفقا ألحكام القرار
وال تطالب باحلماية من احملطات يف خدمة املالحة الراديوية للطريان يف النطاق  .MHz 1 215-960وال ينطبق الرقم  .43A.5وتنطبق أحكام
الرقم (WRC-07) .18.21
)609 (Rev.WRC-07

 MHz 1 300-1 164وMHz 1 610-1 559

 328B.5يكون استعمال أنظمة وشبكات خدمة املالحة الراديوية الساتلية للنطاقات
و MHz 5 030-5 010اليت يكون مكتب االتصاالت الراديوية قد استلم معلومات تنسيق أو معلومات تبليغ كاملة عنها ،حبسب االقتضاء،
بعد  1يناير  2005مرهونا بتطبيق أحكام األرقام  12.9و 12A.9و .13.9وينطبق أيضا يف هذا الصدد القرار )610 (WRC-03؛ غري أنه
يف حالة شبكات وأنظمة خدمة املالحة الراديوية الساتلية (فضاء-فضاء) ،ينطبق القرار ) 610 (WRC-03فقط على حمطات اإلرسال
الفضائية .وطبقا للرقم  ،329A.5بالنسبة لألنظمة والشبكات يف خدمة املالحة الراديوية الساتلية (فضاء-فضاء) يف النطاقني MHz 1 300-1 215
و ،MHz 1 610-1 559تنطبق أحكام األرقام  7.9و 12.9و 12A.9و 13.9فقط بالنسبة لألنظمة والشبكات األخرى يف خدمة املالحة
الراديوية الساتلية (فضاء-فضاء)(WRC-07) .
 329.5خيضع استعمال خدمة املالحة الراديوية الساتلية للنطاق  MHz 1 300-1 215لشرط عدم التسبب يف تداخالت ضارة وعدم
املطالبة باحلماية من خدمة املالحة الراديوية املرخص هبا مبوجب الرقم  .331.5وفضال عن ذلك ،خيضع استعمال خدمة املالحة الراديوية
الساتلية للنطاق  MHz 1 300-1 215لشرط عدم التسبب يف تداخالت ضارة خلدمة التحديد الراديو للموقع .وال ينطبق الرقم  43.5بالنسبة
خلدمة التحديد الراديو للموقع .وينطبق القرار )(WRC-03) .608 (WRC-03
 329A.5إن استعمال أنظمة خدمة املالحة الراديوية الساتلية (فضاء -فضاء) العاملة يف النطاقني
و MHz 1 610-1 559ليس الغرض منه توفري تطبيقات خدمات السالمة ،وجيب أال يفرض قيودا إضافية على أنظمة خدمة املالحة الراديوية
الساتلية (فضاء-أرض) أو على خدمات أخرى عاملة طبقا جلدول توزيع نطاقات الرتدد(WRC-07) .
MHz 1 300-1 215

 330.5توزيع إضايف :يوزع النطاق  MHz 1 300-1 215أيضا على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل يف البلدان التالية :أنغوال
واململكة العربية السعودية والبحرين وبنغالديش والكامريون والصني وجيبويت ومصر واإلمارات العربية املتحدة وإريرتيا وإثيوبيا وغيانا واهلند
وإندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمية والعراق وإسرائيل واليابان واألردن والكويت ونيبال وعمان وباكستان والفلبني وقطر واجلمهورية العربية
السورية والصومال والسودان وجنوب السودان وتشاد وتوغو واليمن(WRC-12) .
 331.5توزيع إضايف :يوزع النطاق  MHz 1 300-1 215أيضا خلدمة املالحة الراديوية على أساس أويل يف البلدان التالية :اجلزائر وأملانيا
واململكة العربية السعودية وأسرتاليا والنمسا والبحرين وبيالروس وبلجيكا وبنن والبوسنة واهلرسك والربازيل وبوركينا فاصو وبوروند والكامريون
والصني ومجهورية كوريا وكرواتيا والدامنارك ومصر واإلمارات العربية املتحدة وإستونيا واالحتاد الروسي وفنلندا وفرنسا وغانا واليونان وغينيا
وغينيا االستوائية وهنغاريا واهلند وإندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمية والعراق وأيرلندا وإسرائيل واألردن وكينيا والكويت ومجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة وليسوتو والتفيا ولبنان وليدتنشتاين وليتوانيا ولكسمربغ ومدغشقر ومايل وموريتانيا واجلبل األسود ونيجرييا والنرويج
وعمان وباكستان وهولندا وبولندا والربتغال وقطر واجلمهورية العربية السورية ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وسلوفاكيا واململكة املتحدة
وصربيا وسلوفينيا والصومال والسودان وجنوب السودان وسر النكا وجنوب إفريقيا والسويد وسويسرا وتايالند وتوغو وتركيا وفنزويال وفيتنام.
ويوزع النطاق  MHz 1 300-1 240أيضا يف كندا والواليات املتحدة خلدمة املالحة الراديوية ،ويكون استعمال خدمة املالحة الراديوية
مقصورا على خدمة املالحة الراديوية للطريان(WRC-12) .
 332.5جيب على احملاسيس النشطة احملمولة فضائيا والعاملة يف خدميت استكشاف األرض الساتلية واألحباث الفضائية يف النطاق
 MHz 1 260-1 215أال تسبب تداخالت ضارة خلدمة التحديد الراديو للموقع وخدمة املالحة الراديوية الساتلية واخلدمات األخرى اليت
تستفيد من توزيع على أساس أويل وأال تطالب حبماية من هذه اخلدمات وأال تفرض أ قيود على تشغيل هذه اخلدمات
أو تطورها(WRC-2000) .
334.5

أويل.

توزيع إضايف :يوزع النطاق  MHz 1 370-1 350أيضا يف كندا والواليات املتحدة خلدمة املالحة الراديوية للطريان على أساس
)(WRC-03
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 335.5جيب على احملاسيس النشطة احملمولة فضائيا والعاملة يف خدميت استكشاف األرض الساتلية واألحباث الفضائية يف كندا والواليات
املتحدة يف النطاق  MHz 1 300-1 240أال تسبب تداخالت ضارة خبدمة املالحة الراديوية للطريان وأال تطالب حبماية من هذه اخلدمة،
وأال تفرض أ قيود على تشغيل هذه اخلدمة أو تطورها(WRC-97) .
 335A.5جيب على احملاسيس النشطة احملمولة فضائيا والعاملة يف خدميت استكشاف األرض الساتلية واألحباث الفضائية يف النطاق
 ،MHz 1 300-1 260أال تسبب تداخالت ضارة خلدمة التحديد الراديو للموقع ولغريها من اخلدمات اليت تستفيد من توزيع على أساس
أويل مبوجب هذه احلواشي ،وأال تطالب باحلماية من هذه اخلدمات ،وأال تفرض قيودا على تشغيل هذه اخلدمات أو تطورها(WRC-2000) .
MHz 2 520-2 170

اإلقليم

التوزيع على الخدمات
اإلقليم 2

1

2 450-2 300

اإلقليم

3

2 450-2 300

ثابتة
متنقلة
هواة
حتديد راديو للموقع

ثابتة
متنقلة
تحديد راديوي للموقع
هواة

395.5 282.5 150.5

396.5 394.5 393.5 282.5 150.5

384A.5

384A.5

 384A.5إن النطاقات  MHz 1 885-1 710و MHz 2 400-2 300و ،MHz 2 690-2 500أو أجزاء منها ،حمددة لكي تستعملها
اإلدارات اليت ترغب يف تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية ) (IMTطبقا للقرار ) .*223 (Rev.WRC-07وهذا التحديد ال حيول دون أن
يستعمل هذه النطاقات أ تطبيق للددمات املوزع عليها هذه النطاقات ،وال حيدد أولوية يف لوائح الراديو(WRC-07) .
ّ
ْ
 393.5توزيع إضايف :يوزع النطاق  MHz 2 360-2 310أيضا يف كندا والواليات املتحدة األمريكية واهلند واملكسيك على أساس أويل
على اخلدمة اإلذاعية (الصوتية) الساتلية واخلدمة اإلذاعية الصوتية التكميلية لألرض .ويقتصر هذا االستعمال على اإلذاعة السمعية الرقمية
وخيضع ألحكام القرار ) ،528 (WARC-92باستثناء البند  3من الفقرة "يقرر" ،فيما يتعلق بالتقييدات املفروضة على اخلدمة اإلذاعية
الساتلية يف الرتددات  MHz 25العليا(WRC-2000) .
 394.5يتمتع استعمال النطاق  MHz 2 390-2 300يف اخلدمة املتنقلة للطريان من أجل القياس عن برعد باألولوية بالنسبة إىل
االستعماالت األخرى للددمة املتنقلة يف الواليات املتحدة .كما يتمتع استعمال النطاق  MHz 2 483,5-2 300يف كندا يف اخلدمة املتنقلة
للطريان من أجل القياس عن برعد باألولوية بالنسبة إىل االستعماالت األخرى للددمة املتنقلة.
 395.5يتمتع استعمال النطاق
االستعماالت األخرى للددمة املتنقلة يف فرنسا وتركيا.

MHz 2 360-2 310

يف اخلدمة املتنقلة للطريان من أجل القياس عن برعد باألولوية بالنسبة إىل

)(WRC-03

 396.5إن احملطات الفضائية يف خدمة اإلذاعة الساتلية واليت يتم تشغيلها يف النطاق  MHz 2 360-2 310وفقا للرقم  393.5واليت
قد تؤثر يف اخلدمات املوزع عليها النطاق يف بلدان أخرى ختضع إلجراءات التنسيق والتبليغ وفقا للقرار ) .*33 (Rev.WRC-97وجيب إجراء
التنسيق الثنائي مع البلدان اجملاورة بشأن حمطات اإلذاعة التكميلية لألرض قبل وضعها يف اخلدمة.
____________________
*
*

مالحظة من األمانة :متت مراجعة هذا القرار يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام .(WRC-12) 2012
مالحظة من األمانة :متت مراجعة هذا القرار يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام .(WRC-03) 2003
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MHz 4 800-2 700

اإلقليم

التوزيع على الخدمات
اإلقليم 2

1

3 400-3 300

3 400-3 300

اإلقليم
3 400-3 300

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع
هواة
ثابتة
متنقلة

تحديد راديوي للموقع
هواة

430.5 429.5 149.5

149.5

429.5 149.5

3 600-3 400

3 500-3 400

3 500-3 400

ثابتة
ثابتة ساتلية
(فضاء-أرض)
متنقلة 430A.5
حتديد راديو للموقع

ثابتة
ثابتة ساتلية (فضاء-أرض)
هواة
متنقلة 431A.5
حتديد راديو للموقع 433.5

431.5

282.5

3

ثابتة
ثابتة ساتلية (فضاء-أرض)
هواة
متنقلة 432B.5
حتديد راديو للموقع 433.5

432A.5 432.5 282.5

 429.5توزيع إضايف :يوزع النطاق  MHz 3 400-3 300أيضا على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل يف البلدان التالية :اململكة
العربية السعودية والبحرين وبنغالديش وبروين دار السالم والكامريون والصني ومجهورية الكونغو ومجهورية كوريا وكوت ديفوار ومصر واإلمارات
العربية املتحدة واهلند وإندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمية والعراق وإسرائيل واليابان واألردن وكينيا والكويت ولبنان وليبيا وماليزيا وعمان
وأوغندا وباكستان وقطر واجلمهورية العربية السورية ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية واليمن .وال حيق للبلدان
املشاطئة للبحر األبيض املتوسط أن تطالب حبماية خدمتيها الثابتة واملتنقلة من خدمة التحديد الراديو للموقع(WRC-12) .
 430.5توزيع إضايف :يوزع النطاق  MHz 3 400-3 300أيضا خلدمة املالحة الراديوية على أساس أويل يف أذربيجان ومنغوليا وقريغيزستان
كمانستان(WRC-12) .
وتر
431.5

املتحدة.

توزيع إضايف :يوزع النطاق

MHz 3 475-3 400

أيضا خلدمة اهلواة على أساس ثانو يف أملانيا وإسرائيل واململكة

)(WRC-03

 432.5فئة خدمة خمتلفة :يوزع النطاق  MHz 3 500-3 400يف البلدان التالية :مجهورية كوريا واليابان وباكستان للددمة املتنقلة ،باستثناء
)(WRC-2000
اخلدمة املتنقلة للطريان ،على أساس أويل (انظر الرقم .)33.5
 432A.5حيدد النطاق  MHz 3 500-3 400يف مجهورية كوريا واليابان وباكستان لالتصاالت املتنقلة الدولية ) .(IMTوهذا التحديد
ال حيول دون أن يستعمل هذا النطاق أ تطبيق للددمات املوزع عليها هذا النطاق وال حيدد أولوية يف لوائح الراديو .وتنطبق أحكام
الرقمني  17.9و 18.9أيضا يف مرحلة التنسيق .وقبل أن تضع أ إدارة يف اخلدمة حمطة (قاعدة أو متنقلة) للددمة املتنقلة يف هذا النطاق،
فإن عليها أن تكفل أالّ تتجاوز كثافة تدفق القدرة الناجتة على ارتفاع  3أمتار فوق سطح األرض القيمة –dB(W/(m2  4 kHz)) 154,5
خالل أكثر من  %20من الوقت عند حدود أراضي أ إدارة أخرى .وميكن جتاوز هذا احلد يف أراضي أ بلد وافقت إدارته على ذلك.
ولضمان تلبية حدود كثافة تدفق القدرة ) (pfdعند حدود أراضي أ إدارة أخرى جترى عملية احلساب والتحقق ،مع مراعاة مجيع املعلومات
ذات الصلة ،باالتفاق املتبادل بني اإلدارتني (اإلدارة املسؤولة عن حمطة األرض واإلدارة املسؤولة عن احملطة األرضية) ومبساعدة
املكتب إذا كانت مطلوبة .ويف حالة االختالف ،جير املكتب عملية احلساب والتحقق من كثافة تدفق القدرة مع مراعاة املعلومات املشار
إليها أعاله .وال جيوز حملطات اخلدمة املتنقلة يف النطاق  MHz 3 500-3 400أن تطالب حبماية من احملطات الفضائية تفوق احلماية املمنوحة
يف اجلدول  4-21من لوائح الراديو (طبعة (WRC-07) .)2004

40

خدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية

يوزع النطاق  MHz 3 500-3 400يف البلدان التالية :بنغالديش والصني والتجمعات الفرنسية فيما وراء البحار
 432B.5فئة خدمة خمتلفةّ :
يف اإلقليم  3واهلند ومجهورية إيران اإلسالمية ونيوزيلندا وسنغافورة ،للددمة املتنقلة ،باستثناء املتنقلة للطريان ،على أساس أويل ،شريطة
احلصول على موافقة اإلدارات األخرى مبوجب الرقم  ،21.9وهذا النطاق حمدد لالتصاالت املتنقلة الدولية .وهذا التحديد ال حيول دون أن
املوزع عليها هذا النطاق ،وال حيدد أولوية يف لوائح الراديو .وتنطبق أحكام الرقمني  17.9و18.9
يستعمل هذا النطاق أ تطبيق للددمات ّ
أيضا يف مرحلة التنسيق .وقبل أن تضع أ إدارة يف اخلدمة حمطة (قاعدة أو متنقلة) للددمة املتنقلة يف هذا النطاق ،فإن عليها أن تكفل
أالّ تتجاوز كثافة تدفق القدرة الناجتة على ارتفاع  3أمتار فوق سطح األرض القيمة – dB(W/(m2  4 kHz)) 154,5خالل أكثر من %20
من ال وقت عند حدود أراضي أ إدارة أخرى .وميكن جتاوز هذا احلد يف أراضي أ بلد وافقت إدارته على ذلك .ولضمان تلبية حدود
كثافة تدفق القدرة عند حدود أراضي أ إدارة أخرى ،جترى عمليات احلساب والتحقق ،مع مراعاة مجيع املعلومات ذات الصلة ،باالتفاق
املتبادل بني اإلدارتني (اإلدارة املسؤولة عن حمطة األرض واإلدارة املسؤولة عن احملطة األرضية) ومبساعدة املكتب إذا كانت مطلوبة .ويف حالة
االختالف ،جير املكتب عملية احلساب والتحقق من كثافة تدفق القدرة مع مراعاة املعلومات املشار إليها أعاله .وال جيوز حملطات اخلدمة
املتنقلة يف النطاق  MHz 3 500-3 400أن تطالب حبماية من احملطات الفضائية تفوق احلماية املمنوحة يف اجلدول  4-21من لوائح الراديو
(طبعة  .)2004ويكون هذا التوزيع ساريا اعتبارا من  17نوفمرب (WRC-12) .2010
 433.5يوزع النطاق  MHz 3 600-3 400يف اإلقليمني  2و 3خلدمة التحديد الراديو للموقع على أساس أويل .ولكن مجيع اإلدارات
اليت تشغل أنظمة التحديد الراديو للموقع يف هذا النطاق حتث على إهناء هذا التشغيل قبل عام  .1985وجيب عليها ،بعد ذلك ،أن تتدذ
كل التدابري املمكنة عمليا حلماية اخلدمة الثابتة الساتلية ،وأن تعمل ما يلزم حىت ال تفرض متطلبات تنسيق على اخلدمة الثابتة الساتلية.
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MHz 7 250-5 570

اإلقليم

1

5 725-5 650

التوزيع على الخدمات
اإلقليم 2
متنقلة باستثناء املتنقلة للطريان 446A.5
تحديد راديوي للموقع
هواة
أحباث فضائية (فضاء سحيق)

اإلقليم

3

450A.5

455.5 454.5 453.5 451.5 282.5
5 830-5 725

5 830-5 725

ثابتة ساتلية
(أرض-فضاء)
تحديد راديوي للموقع
هواة

تحديد راديوي للموقع
هواة

456.5 455.5 453.5 451.5 150.5

455.5 453.5 150.5

5 850-5 830

ثابتة ساتلية
(أرض-فضاء)
تحديد راديوي للموقع

5 850-5 830

تحديد راديوي للموقع
هواة
هواة ساتلية (فضاء-أرض)

هواة
هواة ساتلية (فضاء-أرض)
456.5 455.5 453.5 451.5 150.5
5 925-5 850

ثابتة
ثابتة ساتلية
(أرض-فضاء)
متنقلة

455.5 453.5 150.5
5 925-5 850

ثابتة
ثابتة ساتلية
(أرض-فضاء)
متنقلة
هواة
حتديد راديو للموقع

150.5

150.5

5 925-5 850

ثابتة
ثابتة ساتلية
(أرض-فضاء)
متنقلة
حتديد راديو للموقع

150.5

 446A.5يكون استعمال حمطات اخلدمة املتنقلة ،باستثناء املتنقلة للطريان ،للنطاقني  MHz 5 350-5 150و MHz 5 725-5 470وفقا
للقرار )(WRC-12) .229 (Rev.WRC-12
 450.5توزيع إضايف :يوزع النطاق  MHz 5 650-5 470أيضا خلدمة املالحة الراديوية للطريان على أساس أويل يف النمسا وأذربيجان
كمانستان وأوكرانيا(WRC-12) .
ومجهورية إيران اإلسالمية وقريغيزستان ورومانيا وتر
 450A.5ال تطالب احملطات يف اخلدمة املتنقلة العاملة يف النطاق  MHz 5 725-5 470باحلماية من خدمات االستدالل الراديو  .ولن
تفرض خدمات االستدالل الراديو معايري محاية صارمة تستند إىل خصائص النظام ومعايري التداخل تزيد عن تلك املنصوص عليها
يف التوصية (WRC-03) .ITU-R M.1638
 450B.5ال تسبب احملطات يف خدمة التحديد الراديو للموقع يف نطاق الرتدد  MHz 5 650-5 470باستثناء أجهزة الرادار املقامة على
األرض ألغراض األرصاد اجلوية يف النطاق  ،MHz 5 650-5 600تداخال ضارا ألنظمة الرادار يف خدمة املالحة الراديوية البحرية ،وال تطالب
باحلماية منها(WRC-03) .

خدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية
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 451.5توزيع إضايف :يوزع النطاق  MHz 5 850-5 470أيضا يف اململكة املتحدة للددمة املتنقلة الربية على أساس ثانو  .وتطبق
يف النطاق  MHz 5 850-5 725حدود القدرة املنصوص عليها يف األرقام  2.21و 3.21و 4.21و.5.21
 452.5يرخص للرادارات املقامة على سطح األرض املستعملة ألغراض األرصاد اجلوية يف النطاق  MHz 5 600و ،MHz 5 650بأن
تعمل على أساس املساواة مع حمطات خدمة املالحة الراديوية البحرية.
 453.5توزيع إضايف :يوزع النطاق  MHz 5 850-5 650أيضا على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل يف البل دان التالية:
اململكة العربية السعودية والبحرين وبنغالديش وبروين دار السالم والكامريون والصني ومجهورية الكونغو وكوت ديفوار ومجهورية كوريا وجيبويت
ومصر واإلمارات العربية املتحدة وغابون وغينيا وغينيا االستوائية واهلند وإندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمية والعراق وإسرائيل واليابان واألردن
وكينيا والكويت ولبنان وليبيا ومدغشقر وماليزيا والنيجر ونيجرييا وعمان وأوغندا وباكستان والفلبني وقطر واجلمهورية العربية السورية ومجهورية
كوريا الدميقراطية الشعبية وسنغافورة وسر النكا وسوازيالند وتنز انيا وتشاد وتايالند وتوغو وفيتنام واليمن .ويف هذه احلالة ،ال ينطبق
القرار )(WRC-12) .229 (Rev.WRC-12
 454.5فئة خدمة خمتلفة :يوزع النطاق  MHz 5 725-5 670خلدمة األحباث الفضائية على أساس أويل (انظر الرقم  )33.5يف البلدان
كمانستان(WRC-12) .
التالية :أذربيجان واالحتاد الروسي وجورجيا وقريغيزستان وطاجيكستان وتر
 455.5توزيع إضايف :يوزع النطاق  MHz 5 850-5 670أيضا للددمة الثابتة على أساس أويل يف أرمينيا وأذربيجان وبيالروس وكوبا
كمانستان وأوكرانيا(WRC-07) .
واالحتاد الروسي وجورجيا وهنغاريا وكازاخستان ومولدوفا ومنغوليا وأوزبكستان وقريغيزستان وطاجيكستان وتر
456.5

توزيع إضايف :يوزع النطاق  MHz 5 850-5 755أيضا يف الكامريون للددمة الثابتة على أساس أويل.

)(WRC-03

GHz 11,7-10

اإلقليم
10,45-10

التوزيع على الخدمات
اإلقليم 2

1
10,45-10

اإلقليم
10,45-10

ثابتة
متنقلة
تحديد راديوي للموقع
هواة

تحديد راديوي للموقع
هواة

ثابتة
متنقلة
تحديد راديوي للموقع
هواة

479.5

480.5 479.5

479.5

10,5-10,45

3

تحديد راديوي للموقع
هواة
هواة ساتلية
481.5

479.5

يوزع النطاق  MHz 10 025-9 975أيضا خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية على أساس ثانو كي تستعمله رادارات األرصاد اجلوية.

 480.5توزيع إضايف :يوزع النطاق  GHz 10,45-10أيضا على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل يف البلدان التالية :األرجنتني
والربازيل وشيلي وكوستاريكا وكوبا والسلفادور وإكوادور وغواتيماال وهندوراس واملكسيك وباراغوا وبريو وأورغوا  .ويوزع
النطاق  GHz 10,45-10للددمة الثابتة على أساس أويل يف فنزويال(WRC-07) .
 481.5توزيع إضايف :يوزع النطاق  GHz 10,5-10,45أيضا على اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على أساس أويل يف البلدان التالية :أملانيا
وأنغوال والربازيل والصني وكوستاريكا وكوت ديفوار والسلفادور وإكوادور وإسبانيا وغواتيماال وهنغاريا واليابان وكينيا واملغرب ونيجرييا وعمان
وأوزبكستان وباكستان وباراغوا وبريو ومجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية ورومانيا وتنزانيا وتايالند وأوروغوا (WRC-12) .
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GHz 24,75-22

اإلقليم

1

هواة
هواة ساتلية

24,05-24

التوزيع على الخدمات
اإلقليم 2

اإلقليم

3

150.5

تحديد راديوي للموقع
هواة
استكشاف األرض الساتلية (نشيطة)

24,25-24,05

150.5

GHz 47,5-40

اإلقليم
47,2-47

1

هواة
هواة ساتلية

التوزيع على الخدمات
اإلقليم 2

اإلقليم

3

خدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية
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GHz 81-66

اإلقليم
77,5-76

التوزيع على الخدمات
اإلقليم 2

1

فلك راديوي
تحديد راديوي للموقع
هواة
هواة ساتلية
أحباث فضائية (فضاء-أرض)

اإلقليم

3

149.5
78-77,5

هواة
هواة ساتلية
فلك راديو
أحباث فضائية (فضاء-أرض)
149.5

79-78

تحديد راديوي للموقع
هواة
هواة ساتلية
فلك راديو
أحباث فضائية (فضاء-أرض)
560.5 149.5

81-79

فلك راديوي
تحديد راديوي للموقع
هواة
هواة ساتلية
أحباث فضائية (فضاء-أرض)
149.5

 560.5تشغل الرادارات املوضوعة على م ن حمطات فضائية يف النطاق
الساتلية وخدمة األحباث الفضائية.

GHz 79-78

على أساس أويل يف خدمة استكشاف األرض

 561.5جيب على حمطات اخلدمات الثابتة واملتنقلة واإلذاعية يف النطاق  GHz 76-74أال تسبب تداخال ضارا حملطات اخلدمة
الثابتة الساتلية أو حملطات اخلدمة اإلذاعية الساتلية العاملة طبقا ملقررات املؤمتر املكلف بتدطيط ختصيصات الرتدد للددمة اإلذاعية
الساتلية(WRC-2000) .
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GHz 151,5-119,98

اإلقليم

التوزيع على الخدمات
اإلقليم 2

1

اإلقليم

ثابتة
بين السواتل
متنقلة 558.5
هواة

123-122,25

3

138.5

هواة
هواة ساتلية
فلك راديو
فلك راديوي
تحديد راديوي للموقع
هواة
هواة ساتلية

136-134

141-136

149.5

GHz 248-200

اإلقليم

التوزيع على الخدمات
اإلقليم 2

1

اإلقليم

فلك راديوي
تحديد راديوي للموقع
هواة
هواة ساتلية

248-241

3

149.5 138.5

هواة
هواة ساتلية
فلك راديو

250-248

149.5

GHz 1 000-248

اإلقليم
1 000-275

1

التوزيع على الخدمات
اإلقليم 2
(غري موزع) 565.5

اإلقليم
1 000-275

3
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565.5

حتدد نطاقات الرتدد التالية يف املدى  GHz 1 000-275الستعمال اإلدارات ألغراض تطبيقات اخلدمات املنفعلة:
 GHz 323-275و GHz 371-327و GHz 424-388وGHz 442-426

 خدمة الفلك الراديو :و GHz 510-453و GHz 711-623و GHz 909-795وGHz 945-926؛

 خدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) وخدمة األحباث الفضائية (املنفعلة): GHz 286-275و GHz 306-296و GHz 356-313وGHz 365-361
و GHz 399-397و GHz 411-409و GHz 434-416وGHz 467-439
و GHz 527-523و GHz 581-538و GHz 630-611وGHz 654-634
و GHz 718-713و GHz 733-729و GHz 754-750وGHz 776-771
و GHz 854-850و GHz 862-857و GHz 882-866وGHz 928-905
و GHz 973-968و.GHz 990-985

وGHz 392-369
وGHz 502-477
وGHz 692-657
وGHz 846-823
وGHz 956-951

وال حيول استعمال املدى  GHz 1 000-275من جانب اخلدمات املنفعلة دون استعمال هذا املدى من جانب اخلدمات النشيطة.
وحتث اإلدارات اليت ترغب يف إتاحة الرتددات يف املدى  GHz 1 000-275ألغراض تطبيقات اخلدمات النشيطة على اختاذ كل
التدابري املمكنة عمليا حلماية هذه اخلدمات املنفعلة من التداخالت الضارة ،إىل حني وضع جدول توزيعات نطاقات الرتدد يف املدى
الرتدد  GHz 1 000-275املذكور أعاله.
وجيوز للددمات النشيطة واملنفعلة على السواء أن تستددم مجيع الرتددات يف املدى .GHz 3 000-1 000

)(WRC-12
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املـادة

19

تعرف هوية المحطات
القسم  - Iأحكام عامة
1.19

البند

1

جيب أن يكون تعرف مجيع اإلرساالت ممكنا عن طريق إشارات تعرف اهلوية أو بوسائل أخرى.

2.19

البند

2

(1

حيظر على مجيع احملطات أن تصاحب إرساهلا بإشارات تعرف هوية زائفة أو مضللة.

(2

ينبغي بث إشارات تعرف اهلوية أوتوماتيا يف اخلدمات املناسبة وكلما أمكن ذلك عمليا ،وفقا للتوصيات

(3

إىل  ،15.19أن حتمل

3.19

1

 ITU-Rذات الصلة.
4.19

إشارات تعرف اهلوية:
5.19

ينبغي جلميع اإلرساالت يف اخلدمات التالية ،باستثناء ما ورد يف األرقام من

13.19

أ ) خدمة اهلواة؛

...
(6

12.19

جيب أن تكون إشارات تعرف اهلوية املرسلة مطابقة ألحكام هذه املادة.

...
18.19
19.19

البند

5

تتدذ إشارات تعرف اهلوية أحد األشكال التالية كلما أمكن ذلك:

أ ) إشارات صوتية باستددام التشكيل البسيط لالتساع أو الرتدد؛

20.19

ب) إشارات شفرة مورس الدولية املرسلة بسرعة يدوية؛

21.19

ج) إشارات ترسل حسب شفرة إبراق متالئمة مع أجهزة الطباعة التقليدية؛

22.19

د ) أ شكل آخر يوصي باستددامه قطاع االتصاالت الراديوية.

23.19

البند

6

ينبغي ،قدر املستطاع ،إرسال إشارة تعرف اهلوية وفقا للتوصيات  ITU-Rذات الصلة.

…

____________________
1

 1.1.19يعرتف مع التقدم احلايل يف التقنية ،بأن إرسال إشارات تعرف اهلوية ليس ممكنا دوما بالنسبة إىل بعض األنظمة الراديوية (االستدالل الراديو
واملرحالت الراديوية واألنظمة الفضائية على سبيل املثال).
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القسم  - IIIتكوين الرموز الدليلية للنداء
 45.19البند  (1 21جيوز استددام احلروف اهلجائية الالتينية الستة والعشرين وكذلك األرقام يف احلاالت احملددة فيما بعد من أجل
تكوين الرموز الدليلية للنداء .وتستبعد احلروف اليت حتمل حركة ).(accented
46.19
47.19
48.19

49.19

(2

غري أن الرتكيبات املشار إليها فيما يلي ال جيوز استددامها كرموز دليلية للنداء:

أ ) الرتكيبات اليت ميكن أن تلتبس مع إشارات االستغاثة أو مع إشارات أخرى من نفس الطبيعة؛
ب) الرتكيبات الواردة يف التوصية  ITU-R M.1172اليت حيتفظ هبا للمدتصرات الواجب استددامها يف خدمات االتصاالت
الراديوية؛ )(WRC-03
)(SUP – WRC-03

 50.19البند  22تتألف الرموز الدليلية للنداء يف السالسل الدولية وفقا ملا جاء يف األرقام من  51.19إىل  .71.19وجيب أن تكون
السمتان األوليان حرفني أو حرفا واحدا يليه رقم ،أو رقما يليه حرف .ومتثل السمتان األوليان ،أو السمة األوىل للرمز الدليلي للنداء يف بعض
احلاالت ،تعرف هوية اجلنسية.4
…

حمطات اهلواة وحمطات التجارب

67.19
68.19

البند

30

(1

 مسة واحدة (شريطة أن تكون احلرف  Bأو  Fأو  Gأو  Iأو  Kأو  Mأو  Nأو  Rأو  )Wورقم واحد (غريالصفر ) (0أو الواحد ) )(1تليهما جمموعة تتكون من أربع مسات على األكثر يكون آخرها حرف ،أو
 مستان ورقم واحد (غري الصفرآخرها حرف(WRC-03) .

)(0

أو الواحد ) )(1تليها جمموعة تتكون من أربع مسات على األكثر يكون

 (1Aجيوز لإلدارات أن تصرح يف مناسبات خاصة باستعمال مؤقت لرموز دليلية مكونة من أكثر من السمات األربع املشار
68A.19
إليها يف الرقم (WRC-03) .68.19
69.19

(2

غري أن منع استددام الرقمني صفر ) (0أو واحد ) (1ال ينطبق على حمطات اهلواة.

...
____________________
4

 1.50.19بالنسبة إىل سالسل الرموز الدليلية للنداء اليت تبدأ باحلروف  Bو Fو Gو Iو Kو Mو Nو Rو Wوالرقم  2فإن السمة األوىل هي
املطلوبة فقط لتعرف هوية اجلنسية .ويف حالة السالسل النصفية (عندما تكون السمتان األوليان موزعتني على أكثر من دولة عضو) ،فإن السمات
الثالث األوىل مطلوبة لتعرف هوية اجلنسية(WRC-03) .
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املادة

25

خدمات الهواة
القسم  - Iخدمة الهواة
البند
1.25
ملثل هذه االتصاالت.
1

يسمح باالتصاالت الراديوية بني حمطات اهلواة التابعة لبلدان خمتلفة ما مل تبلغ إدارة بلد من البلدان املعنية معارضتها
)(WRC-03

البند  (1 2تقتصر اإلرساالت بني حمطات اهلواة التابعة لبلدان خمتلفة على اتصاالت ثانوية تتعلق بأغراض خدمة اهلواة،
2.25
على النحو احملدد يف الرقم  ،56.1وباملالحظات ذات الطابع الشدصي(WRC-03) .
 (1Aال تشفر اإلرساالت بني حمطات اهلواة التابعة لبلدان خمتلفة بغرض إهبام معانيها ،فيما عدا إشارات التحكم
2A.25
املتبادلة بني حمطات التحكم األرضية واحملطات الفضائية يف خدمة اهلواة الساتلية(WRC-03) .
 (2ال جيوز استددام حمطات اهلواة من أجل إرسال اتصاالت دولية بالنيابة عن أطراف ثالثة إال يف حالة الطوارئ
3.25
أو اإلغاثة من الكوارث .وجيوز لإلدارة أن حتدد مدى انطباق هذا احلكم على حمطات اهلواة الداخلة يف اختصاصها القضائي.
4.25

)(SUP – WRC-03

البند  (1 3حتدد اإلدارات ما إن كان جيب على الشدص الذ يلتمس احلصول على رخصة لتشغيل حمطة هواة أن يثبت
5.25
قدرته على إرسال واستقبال نصوص بإشارات شفرة مورس(WRC-03) .
 (2تقوم اإلدارات بالتحقق من املؤهالت التشغيلية والتقنية لكل شدص يرغب يف تشغيل حمطة للهواة .وميكن
6.25
العثور على إرشاد بشأن معايري الكفاءة يف أحدث نسدة من التوصية (WRC-03) .ITU-R M.1544
7.25

البند

4

8.25

البند

5

9.25

حتدد اإلدارات املعنية القدرة القصوى حملطات اهلواة.

)(WRC-03

(1

تطبق مجيع املواد واألحكام ذات الصلة يف الدستور واالتفاقية ويف هذه اللوائح على حمطات اهلواة.

(2

أثناء بث حمطات اهلواة إرساالهتا تقوم بإرسال رمزها الدليلي للنداء على فرتات قصرية.

)(WRC-03

 9A.25البند  5Aحتث اإلدارات على القيام باخلطوات الالزمة للسماح حملطات اهلواة باالستعداد لالحتياجات من االتصاالت لدعم
اإلغاثة يف حاالت الكوارث ،وتلبية تلك االحتياجات(WRC-03) .
 9B.25البند  5Bجيوز لإلدارة أن حتدد ما إن كانت تسمح لشدص مت منحه رخصة لتشغيل حمطة هواة من قبل إدارة أخرى بتشغيل
حمطة هواة يف الوقت الذ يكون فيها هذا الشدص موجودا يف أراضيها بصفة مؤقتة ،رهنا بالشروط أو القيود اليت قد تفرضها(WRC-03) .

القسم  - IIخدمة الهواة الساتلية
10.25

البند

6

تطبق أحكام القسم  Iمن هذه املادة على خدمة اهلواة الساتلية كذلك ،إذا كان ذلك مناسبا.

 11.25البند  7تكفل اإلدارات اليت ترخص بتشغيل حمطات فضائية يف خدمة اهلواة الساتلية إنشاء حمطات حتكم أرضية كافية قبل
اإلطالق ،لضمان اإلزالة الفورية أل تداخالت ضارة ناجتة عن إرساالت حمطة يف خدمة اهلواة الساتلية فورا (انظر الرقم (WRC-03) .)1.22
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التذييـل

)42 (REV.WRC-12

جدول توزيع السالسل الدولية من الرموز الدليلية للنداء
(انظر املادة )19
الموزعة على

سالسل الرموز الدليلية
AAA-ALZ
AMA-AOZ
APA-ASZ
ATA-AWZ
AXA-AXZ
AYA-AZZ
A2A-A2Z
A3A-A3Z
A4A-A4Z
A5A-A5Z
A6A-A6Z
A7A-A7Z
A8A-A8Z
A9A-A9Z

الواليات املتحدة األمريكية
إسبانيا
مجهورية باكستان اإلسالمية
مجهورية اهلند
أسرتاليا
مجهورية األرجنتني
مجهورية بوتسوانا
مملكة تونغا
سلطنة رعمان
مملكة بوتان
اإلمارات العربية املتحدة
دول قطر
مجهورية ليبرييا
مملكة البحرين

BAA-BZZ

مجهورية الصني الشعبية

CAA-CEZ
CFA-CKZ
CLA-CMZ
CNA-CNZ
COA-COZ
CPA-CPZ
CQA-CUZ
CVA-CXZ
CYA-CZZ
C2A-C2Z
C3A-C3Z
C4A-C4Z
C5A-C5Z
C6A-C6Z
*C7A-C7Z
C8A-C9Z

شيلي
كندا
كوبا
اململكة املغربية
كوبا
مجهورية بوليفيا
الربتغال
مجهورية أوروغوا الشرقية
كندا
مجهورية ناورو
إمارة أندورا
مجهورية قربص
مجهورية غامبيا
البهاما (كومنولث)
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
مجهورية موزامبيق

DAA-DRZ
DSA-DTZ
DUA-DZZ
D2A-D3Z
D4A-D4Z
D5A-D5Z
D6A-D6Z
D7A-D9Z

مجهورية أملانيا االحتادية
مجهورية كوريا
مجهورية الفلبني
مجهورية أنغوال
مجهورية الرأس األخضر
مجهورية ليبرييا
احتاد جزر القمر
مجهورية كوريا
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سالسل الرموز الدليلية
EAA-EHZ
EIA-EJZ
EKA-EKZ
ELA-ELZ
EMA-EOZ
EPA-EQZ
ERA-ERZ
ESA-ESZ
ETA-ETZ
EUA-EWZ
EXA-EXZ
EYA-EYZ
EZA-EZZ
E2A-E2Z
E3A-E3Z
E4A-E4Z
E5A-E5Z
E6A-E6Z
E7A-E7Z

1
2

الموزعة على

إسبانيا
إيرلندا
مجهورية أرمينيا
مجهورية ليبرييا
أوكرانيا
مجهورية إيران اإلسالمية
مجهورية مولدوفا
مجهورية إستونيا
مجهورية إثيوبيا االحتادية الدميقراطية
مجهورية بيالروس
مجهورية قريغيزستان
مجهورية طاجيكستان
تركمانستان
تايالند
إريرتيا
1
السلطة الفلسطينية
نيوزيلندا  -جزر كوك
2
نيوزيلندا  -نيو
البوسنة واهلرسك

FAA-FZZ

فرنسا

GAA-GZZ

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

HAA-HAZ
HBA-HBZ
HCA-HDZ
HEA-HEZ
HFA-HFZ
HGA-HGZ
HHA-HHZ
HIA-HIZ
HJA-HKZ
HLA-HLZ
HMA-HMZ
HNA-HNZ
HOA-HPZ
HQA-HRZ
HSA-HSZ
HTA-HTZ
HUA-HUZ
HVA-HVZ
HWA-HYZ
HZA-HZZ
H2A-H2Z
H3A-H3Z
H4A-H4Z
H6A-H7Z
H8A-H9Z

مجهورية هنغاريا
االحتاد السويسر
إكوادور
االحتاد السويسر
مجهورية بولندا
مجهورية هنغاريا
مجهورية هاييت
اجلمهورية الدومينيكية
مجهورية كولومبيا
مجهورية كوريا
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
مجهورية العراق
مجهورية بنما
مجهورية هندوراس
تايالند
نيكاراغوا
مجهورية السلفادور
دولة مدينة الفاتيكان
فرنسا
اململكة العربية السعودية
مجهورية قربص
مجهورية بنما
جزر سليمان
نيكاراغوا
مجهورية بنما

إيطاليا
IAA-IZZ
استجابة للقرار ( 99املراجع يف غواداالخارا )2010 ،الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني.
أضيفت يف  3أغسطس  2012بعد طباعة لوائح الراديو لعام .2012

)(WRC-07
)(WRC-07

)(WRC-2012
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سالسل الرموز الدليلية
JAA-JSZ
JTA-JVZ
JWA-JXZ
JYA-JYZ
JZA-JZZ
J2A-J2Z
J3A-J3Z
J4A-J4Z
J5A-J5Z
J6A-J6Z
J7A-J7Z
J8A-J8Z
KAA-KZZ
LAA-LNZ
LOA-LWZ
LXA-LXZ
LYA-LYZ
LZA-LZZ
L2A-L9Z

اليابان
منغوليا
النرويج
اململكة األردنية اهلامشية
مجهورية إندونيسيا
مجهورية جيبويت
غرينادا
اليونان
مجهورية غينيا-بيساو
سانت لوسيا
دومينيكا (كومنولث)
سانت فنسنت وغرينادين

الموزعة على

الواليات املتحدة األمريكية
النرويج
مجهورية األرجنتني
لكسمربغ
مجهورية ليتوانيا
مجهورية بلغاريا
مجهورية األرجنتني

MAA-MZZ

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

NAA-NZZ

الواليات املتحدة األمريكية

OAA-OCZ
ODA-ODZ
OEA-OEZ
OFA-OJZ
OKA-OLZ
OMA-OMZ
ONA-OTZ
OUA-OZZ
PAA-PIZ
PJA-PJZ
PKA-POZ
PPA-PYZ
PZA-PZZ
P2A-P2Z
P3A-P3Z
P4A-P4Z
P5A-P9Z
RAA-RZZ

بريو
لبنان
النمسا
فنلندا
اجلمهورية التشيكية
اجلمهورية السلوفاكية
بلجيكا
الدامنارك
مملكة هولندا
مملكة هولندا – جزر األنتيل اهلولندية
مجهورية إندونيسيا
مجهورية الربازيل االحتادية
مجهورية سورينام
بابوا  -غينيا اجلديدة
مجهورية قربص
مملكة هولندا  -آروبا
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
االحتاد الروسي
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سالسل الرموز الدليلية
SAA-SMZ
SNA-SRZ
SSA-SSM
SSN-STZ
SUA-SUZ
SVA-SZZ
S2A-S3Z
S5A-S5Z
S6A-S6Z
S7A-S7Z
S8A-S8Z
S9A-S9Z
TAA-TCZ
TDA-TDZ
TEA-TEZ
TFA-TFZ
TGA-TGZ
THA-THZ
TIA-TIZ
TJA-TJZ
TKA-TKZ
TLA-TLZ
TMA-TMZ
TNA-TNZ
TOA-TQZ
TRA-TRZ
TSA-TSZ
TTA-TTZ
TUA-TUZ
TVA-TXZ
TYA-TYZ
TZA-TZZ
T2A-T2Z
T3A-T3Z
T4A-T4Z
T5A-T5Z
T6A-T6Z
T7A-T7Z
T8A-T8Z
UAA-UIZ
UJA-UMZ
UNA-UQZ
URA-UZZ

الموزعة على

السويد
مجهورية بولندا
مجهورية مصر العربية
مجهورية السودان
مجهورية مصر العربية
اليونان
مجهورية بنغالديش الشعبية
مجهورية سلوفينيا
مجهورية سنغافورة
مجهورية سيشيل
مجهورية جنوب إفريقيا
مجهورية سان تومي وبرينسيبي الدميقراطية
تركيا
مجهورية غواتيماال
كوستاريكا
أيسلندا
مجهورية غواتيماال
فرنسا
كوستاريكا
مجهورية الكامريون
فرنسا
مجهورية إفريقيا الوسطى
فرنسا
مجهورية الكونغو
فرنسا
اجلمهورية الغابونية
تونس
مجهورية تشاد
مجهورية كوت ديفوار
فرنسا
مجهورية بنن
مجهورية مايل
توفالو
مجهورية كرييبايت
كوبا
مجهورية الصومال الدميقراطية
أفغانستان
مجهورية سان مارينو
مجهورية باالو
االحتاد الروسي
مجهورية أوزبكستان
مجهورية كازاخستان
أوكرانيا

خدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية
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سالسل الرموز الدليلية
VAA-VGZ
VHA-VNZ
VOA-VOZ
VPA-VQZ
VRA-VRZ
VSA-VSZ
VTA-VWZ
VXA-VYZ
VZA-VZZ
V2A-V2Z
V3A-V3Z
V4A-V4Z
V5A-V5Z
V6A-V6Z
V7A-V7Z
V8A-V8Z

الموزعة على

كندا
أسرتاليا
كندا
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
مجهورية الصني الشعبية  -هونغ كونغ
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
مجهورية اهلند
كندا
أسرتاليا
أنتيغوا وبربودا
بليز
احتاد سانت كيتس ونيفيس
مجهورية ناميبيا
واليات ميكرونيزيا املوحدة
مجهورية جزر مارشال
بروين دار السالم

WAA-WZZ

الواليات املتحدة األمريكية

XAA-XIZ
XJA-XOZ
XPA-XPZ
XQA-XRZ
XSA-XSZ
XTA-XTZ
XUA-XUZ
XVA-XVZ
XWA-XWZ
XXA-XXZ
XYA-XZZ

املكسيك
كندا
الدامنارك
شيلي
مجهورية الصني الشعبية
بوركينا فاصو
مملكة كمبوديا
مجهورية فيتنام االشرتاكية
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
مجهورية الصني الشعبية  -ماكاو
احتاد ميامنار

YAA-YAZ
YBA-YHZ
YIA-YIZ
YJA-YJZ
YKA-YKZ
YLA-YLZ
YMA-YMZ
YNA-YNZ
YOA-YRZ
YSA-YSZ
YTA-YUZ
YVA-YYZ
Y2A-Y9Z

أفغانستان
مجهورية إندونيسيا
مجهورية العراق
مجهورية فانواتو
اجلمهورية العربية السورية
مجهورية التفيا
تركيا
نيكاراغوا
رومانيا
مجهورية السلفادور
مجهورية صربيا
مجهورية فنزويال البوليفارية
مجهورية أملانيا االحتادية

ZAA-ZAZ
ZBA-ZJZ
ZKA-ZMZ
ZNA-ZOZ
ZPA-ZPZ

مجهورية ألبانيا
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
نيوزيلندا
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
مجهورية باراغوا

)(WRC-07

)(WRC-07
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سالسل الرموز الدليلية
ZQA-ZQZ
ZRA-ZUZ
ZVA-ZZZ
Z2A-Z2Z
Z3A-Z3Z
Z8A-Z8Z

الموزعة على
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
مجهورية جنوب إفريقيا
مجهورية الربازيل االحتادية
مجهورية زميبابو
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
مجهورية جنوب السودان3
أضيفت بعد طباعة لوائح الراديو لعام  2012مباشرة.3

2AA-2ZZ

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

3AA-3AZ
3BA-3BZ
3CA-3CZ
3DA-3DM
3DN-3DZ
3EA-3FZ
3GA-3GZ
3HA-3UZ
3VA-3VZ
3WA-3WZ
3XA-3XZ
3YA-3YZ
3ZA-3ZZ

إمارة موناكو
مجهورية موريشيوس
مجهورية غينيا االستوائية
مملكة سوازيالند
مجهورية فيجي
مجهورية بنما
شيلي
مجهورية الصني الشعبية
تونس
مجهورية فيتنام الشعبية
مجهورية غينيا
النرويج
مجهورية بولندا

4AA-4CZ
4DA-4IZ
4JA-4KZ
4LA-4LZ
4MA-4MZ
4OA-4OZ
4PA-4SZ
4TA-4TZ
*4UA-4UZ
4VA-4VZ
4WA-4WZ
4XA-4XZ
*4YA-4YZ
4ZA-4ZZ

املكسيك
مجهورية الفلبني
مجهورية أذربيجان
جورجيا
مجهورية فنزويال البوليفارية
اجلبل األسود
مجهورية سر النكا االشرتاكية الدميقراطية
بريو
منظمة األمم املتحدة
مجهورية هاييت
مجهورية تيمور ليشيت الدميقراطية
دولة إسرائيل
منظمة الطريان املدين الدويل
دولة إسرائيل

5AA-5AZ
5BA-5BZ
5CA-5GZ
5HA-5IZ
5JA-5KZ
5LA-5MZ
5NA-5OZ
5PA-5QZ
5RA-5SZ
5TA-5TZ
5UA-5UZ
5VA-5VZ
5WA-5WZ
5XA-5XZ
5YA-5ZZ

ليبيا
مجهورية قربص
اململكة املغربية
مجهورية تنزانيا املتحدة
مجهورية كولومبيا
مجهورية ليبرييا
مجهورية نيجرييا االحتادية
الدامنارك
مجهورية مدغشقر
مجهورية موريتانيا اإلسالمية
مجهورية النيجر
مجهورية توغو
دولة ساموا املستقلة
مجهورية أوغندا
مجهورية كينيا

)(WRC-07

)(WRC-03
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سالسل الرموز الدليلية
6AA-6BZ
6CA-6CZ
6DA-6JZ
6KA-6NZ
6OA-6OZ
6PA-6SZ
6TA-6UZ
6VA-6WZ
6XA-6XZ
6YA-6YZ
6ZA-6ZZ

*

مجهورية مصر العربية
اجلمهورية العربية السورية
املكسيك
مجهورية كوريا
مجهورية الصومال الدميقراطية
مجهورية باكستان اإلسالمية
مجهورية السودان
مجهورية السنغال
مجهورية مدغشقر
جامايكا
مجهورية ليبرييا

الموزعة على

7AA-7IZ
7JA-7NZ
7OA-7OZ
7PA-7PZ
7QA-7QZ
7RA-7RZ
7SA-7SZ
7TA-7YZ
7ZA-7ZZ

مجهورية إندونيسيا
اليابان
مجهورية اليمن
مملكة ليسوتو
مالو
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
السويد
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
اململكة العربية السعودية

8AA-8IZ
8JA-8NZ
8OA-8OZ
8PA-8PZ
8QA-8QZ
8RA-8RZ
8SA-8SZ
8TA-8YZ
8ZA-8ZZ

مجهورية إندونيسيا
اليابان
مجهورية بوتسوانا
بربادوس
مجهورية ملديف
غريانا
السويد
مجهورية اهلند
اململكة العربية السعودية

9AA-9AZ
9BA-9DZ
9EA-9FZ
9GA-9GZ
9HA-9HZ
9IA-9JZ
9KA-9KZ
9LA-9LZ
9MA-9MZ
9NA-9NZ
9OA-9TZ
9UA-9UZ
9VA-9VZ
9WA-9WZ
9XA-9XZ
9YA-9ZZ

مجهورية كرواتيا
مجهورية إيران اإلسالمية
مجهورية إثيوبيا االحتادية الدميقراطية
غانا
مالطة
مجهورية زامبيا
دولة الكويت
سرياليون
ماليزيا
مجهورية نيبال الدميقراطية االحتادية
مجهورية الكونغو الدميقراطية
مجهورية بوروند
مجهورية سنغافورة
ماليزيا
مجهورية رواندا
ترينيداد وتوباغو

سلسلة موزعة ملنظمة دولية.
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القـرار

)641 (Rev.HFBC-87

استخدام نطاقات الترددات

kHz 7 100-7 000

إن املؤمتر اإلدار العاملي للراديو املعين بتدطيط نطاقات املوجات الديكامرتية ) (HFاملوزعة للددمة اإلذاعية (جنيف،)1987 ،

إذ يضع يف اعتباره
أ)

أن تقاسم نطاقات الرتددات بني خدمة اهلواة واخلدمة اإلذاعية غري مستحسن وينبغي جتنبه؛

ب)

أن من املستحسن أن تكون هلاتني اخلدمتني توزيعات عاملية تقتصر عليهما يف النطاق 7؛

ج)

أن النطاق  kHz 7 100-7 000موزع حصرا خلدمة اهلواة يف العامل أمجع،

يقـرر
أن يكون النطاق  kHz 7 100-7 000حمظورا على اخلدمة اإلذاعية ،وأن تتوقف حمطات اإلذاعة عن اإلرسال على ترددات هذا النطاق،

حيـث
اإلدارات املسؤولة عن حمطات اإلذاعة اليت تبث على ترددات النطاق  kHz 7 100-7 000على اختاذ التدابري الالزمة لوقف هذه اإلرساالت فورا،

يكلف األمني العام
بإحاطة اإلدارات علما هبذا القرار.

خدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية
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القـرار

642

المتعلق بتشغيل محطات أرضية في خدمة الهواة الساتلية
إن املؤمتر اإلدار العاملي للراديو (جنيف،)1979 ،

إذ يدرك
أن اإلجراءات املنصوص عليها يف املادتني  9و 11تنطبق على خدمة اهلواة الساتلية،

ويدرك كذلك
أ)

أن خصائص احملطات األرضية يف خدمة اهلواة الساتلية بالغة التنوع؛

ب)

أن احملطات الفضائية يف خدمة اهلواة الساتلية قد مت تصميمها حىت تتمكن حمطات اهلواة األرضية يف مجيع البلدان من النفاذ إليها؛

ج)

أن التنسيق بني حمطات خدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية جير دون حاجة إىل إجراءات رمسية؛

د)

أن اإلدارة اليت ترخص حمطة فضائية خلدمة اهلواة الساتلية يتعني عليها أن توقف أ تداخالت ضارة ،عمال بأحكام الرقم ،11.25

وإذ يالحظ
أن بعض املعلومات احملددة يف التذييل  4ال ميكن توفريها بشكل معقول للمحطات األرضية يف خدمة اهلواة الساتلية،

يقـرر
أنه عندما تعتزم إدارة (أو إدارة تتصرف باسم جمموعة من اإلدارات املعينة باالسم) أن تقيم نظاما ساتليا خلدمة اهلواة الساتلية،
1
وترغب يف نشر معلومات تتعلق مبحطات أرضية هلذا النظام ،فإن هذه اإلدارة جيوز هلا:
أن حتيط مكتب االتصاالت الراديوية علما بكامل املعلومات املطلوبة يف التذييل  4أو جبزء منها ،فيقوم املكتب بنشر هذه املعلومات
1.1
يف قسم خاص من نشرته الدولية اإلعالمية للرتددات طالبا إبالغه بأ تعليق يف غضون مهلة أربعة أشهر ،اعتبارا من تاريخ هذا النشر؛
أن تبلغ كامل املعلومات املطلوبة يف التذييل  4أو جزءا منها ،عمال باألرقام من  2.11إىل  ،8.11فيسجل املكتب هذه املعلومات
2.1
يف قائمة خاصة؛
أن تشمل هذه املعلومات على األقل خصائص حمطة أرضية منوذجية خلدمة اهلواة الساتلية ،قادرة على إرسال إشارات إىل احملطة
2
الفضائية لبدء تشغيل احملطة الفضائية أو تعديل وظائفها أو إيقافها.
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القـرار

)644 (Rev.WRC-12

موارد االتصاالت الراديوية الالزمة لإلنذار المبكر
ولتخفيف عواقب الكوارث ولعمليات اإلغاثة
إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (جنيف،)2012 ،

إذ يضع يف اعتباره
استحثت الختاذ مجيع اخلطوات العملية لتسهيل النشر السريع ملوارد االتصاالت واستعماهلا استعماال ف ّعاال
أ)
أن اإلدارات قد ر
يف اإلنذار املبكر ويف التدفيف من عواقب الكوارث ويف عمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث ،وذلك من خالل تقليص احلواجز التنظيمية
وإزالتها ،حيثما أمكن ،ومن خالل دعم التعاون العاملي واإلقليمي وعرب احلدود فيما بني الدول؛
أن تكنولوجيات االتصاالت احلديثة متثل أداة أساسية للتدفيف من عواقب الكوارث ويف عمليات اإلغاثة ،والدور احليو
ب)
لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالنسبة لسالمة العاملني يف جمال اإلغاثة يف امليدان وأمنهم؛
عرضة للكوارث
ج)
االحتياجات املعينة لدى البلدان النامية واملتطلبات اخلاصة لدى السكان الذين يعيشون يف مناطق عالية اخلطر م ّ
وكذلك لدى السكان يف املناطق النائية؛
األعمال اليت اضطلع هبا قطاع تقييس االتصاالت يف تقييس بروتوكول اإلنذار املوحد ) (CAPمن خالل املوافقة على التوصية
د)
ذات الصلة هبذا الربوتوكول؛
أنه وفقا خلطة االحتاد االسرتاتيجية للفرتة  ،2015-2012فإن "احلاجة إىل االستعمال الفعّال لالتصاالت/تكنولوجيات املعلومات
ه)
واالتصاالت والتكنولوجيات احلديثة أثناء حاالت الطوارئ احلرجة باعتبارها عنصرا حامسا يف اسرتاتيجيات التنبؤ بالكوارث واستشعارها
واإلنذار املبكر حبدوثها والتدفيف من آثارها وإدارهتا وعمليات اإلغاثة املتصلة هبا" تعترب أولوية من أولويات االحتاد يف هذه الفرتة؛

و)

أن غالبية شبكات األرض يف املناطق املنكوبة قد أصيبت بالتلف أثناء الكوارث اليت وقعت مؤخرا،

وإذ يشري إىل
أ)

املادة  40من الدستور بشأن أولوية االتصاالت املتعلقة بسالمة األرواح؛

ب)

املادة  46من الدستور بشأن نداءات االستغاثة ورسائلها؛

الفقرة  91من برنامج عمل تونس جملتمع املعلومات ،الذ اعتمدته املرحلة الثانية من القمة العاملية جملتمع املعلومات وخصوصا
ج)
البند ج)" :العمل على وجه السرعة على إقامة نظم لإلنذار املبكر والرصد على نطاق العامل تقوم على أساس معايري وتتصل بالشبكات
املعرضة أكثر من غريها للكوارث"؛
الوطنية واإلقليمية وتعمل على تسهيل االستجابة الطارئة للكوارث يف مجيع أحناء العامل ،خاصة يف املناطق ّ

القرار ( 34املراجع يف حيدر آباد )2010 ،للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت بشأن دور االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
د)
واالتصاالت يف التأهب للكوارث واإلنذار املبكر بوقوعها وعمليات اإلنقاذ املتصلة هبا والتدفيف من آثارها واإلغاثة منها والتصد هلا
وكذلك املسألة  22-1/2لقطاع تنمية االتصاالت" :استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التأهب للكوارث
والتدفيف من آثارها والتصد هلا"؛
القرار ( 36املراجع يف غواداالخارا )2010 ،ملؤمتر املندوبني املفوضني بشأن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خدمة
ه)
املساعدات اإلنسانية؛
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القرار ( 136املراجع يف غواداالخارا )2010 ،ملؤمتر املندوبني املفوضني بشأن استددام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
و)
واالتصاالت يف عمليات الرصد واإلدارة يف حاالت الطوارئ والكوارث وذلك من أجل اإلنذار املبكر بوقوعها والوقاية منها والتدفيف من
آثارها ويف عمليات اإلغاثة؛

ز)

القرار  ،ITU-R 53بشأن استعمال االتصاالت الراديوية يف االستجابة للكوارث ويف عمليات اإلغاثة؛

القرار  ،ITU R-55بشأن دراسات قطاع االتصاالت الراديوية بشأن التنبؤ بالكوارث واستشعارها والتدفيف من آثارها والنهوض
ح)
بأعمال اإلغاثة،

وإذ يالحظ
العالقة الوثيقة هلذا القرار بكل من القرار ) 646 (Rev.WRC-12بشأن محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث
والقرار ) 647 (Rev.WRC-12بشأن املبادئ التوجيهية إلدارة الطيف املطبقة على االتصاالت الراديوية لإلغاثة يف حاالت الطوارئ
والكوارث ،واحلاجة إىل تنسيق األنشطة اجلارية مبوجب هذين القرارين ملنع أ ازدواج ممكن بينهما،

يقـرر
أن يواصل قطاع االتصاالت الراديوية ،على وجه السرعة ،دراسته جلوانب االتصاالت الراديوية/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
1
املتعلقة باإلنذار املبكر وختفيف عواقب الكوارث وبعمليات اإلغاثة ،مثل وسائل االتصاالت الالمركزية اليت تكون مناسبة ومتيسرة عموما،
مبا يف ذلك مرافق اهلواة الراديوية والساتلية ولألرض واملطاريف املتنقلة واحملمولة لالتصاالت الساتلية ،وكذلك استعمال أنظمة االستشعار
املنفعلة احملمولة يف الفضاء؛
أن حيث جلان الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية على أن تقوم ،مع مراعاة نطاق الدراسات/األنشطة اجلارية واملبينة
2
يف ملحق القرار  ،ITU-R 55بتسريع أعماهلا ،وبصفة خاصة يف جماالت التنبؤ بالكوارث واستشعارها والتدفيف من آثارها واإلغاثة عند وقوعها،

يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
بدعم اإلدارات يف أعماهلا الرامية إىل تنفيذ كل من القرار
1
يف غواداالخارا )2010 ،وكذلك اتفاقية تامبري ؛

36

(املراجع يف غواداالخارا )2010 ،والقرار

136

(املراجع

2

بالتعاون ،حسبما يكون مالئما ،مع فريق العمل التابع لألمم املتحدة واملعين باالتصاالت يف حاالت الطوارئ )(WGET؛

3

باملشاركة واملسامهة يف أعمال فريق تنسيق الشراكات بشأن االتصاالت من أجل اإلغاثة يف حاالت الطوارئ والتدفيف من آثارها؛

بالتوفيق بني توقيت أنشطة هذا القرار وأنشطة كل من القرار ) 646 (Rev.WRC-12والقرار ) 647 (Rev.WRC-12للحيلولة
4
دون أ ازدواج ممكن.
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مسائل القطاع  ITU-Rذات الصلة بخدمات الهواة
املسألة

ITU-R 48-6/5

التقنيات والترددات المستعملة في خدمة الهواة وخدمة الهواة الساتلية
)(2007-2003-1998-1993-1990-1982-1978

http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.48

املسألة

ITU-R 209-4/5

استعمال الخدمة المتنقلة وخدمة الهواة وخدمة الهواة الساتلية
لدعم االتصاالت الراديوية في حاالت الكوارث
)(2012-2007-2006-1998-1995

http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.209
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توصيات القطاع  ITU-Rذات الصلة بخدمات الهواة
التوصية

ITU-R M.1041-2

أنظمة راديو الهواة المستقبلية
(املسألة )ITU-R 48/8
)(2003-1998-1994

مجال التطبيق
تقدم هذه التوصية أهداف التصميم واخلصائص اليت ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار عند وضع النظم املستقبلية يف خدمات اهلواة وخدمات
اهلواة الساتلية .وهي تشمل االعتبارات العامة والتقنية والتشغيلية.
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1041/en

التوصية

ITU-R M.1042-3

االتصاالت في حاالت الكوارث في خدمة الهواة وخدمة الهواة الساتلية
(املسألة )ITU-R 48/8
)(2007-2003-1998-1994

مجال التطبيق
توفر هذه التوصية اإلرشاد يف جمال تطوير شبكات خدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية لدعم حالة التأهب واالتصاالت الراديوية عند وقوع
الكوارث وعمليات اإلنقاذ.
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1042/en
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التوصية

ITU-R M.1043-2

استعمال خدمة الهواة وخدمة الهواة الساتلية في البلدان النامية
(املسألة )ITU-R 48/8
)(2003-1998-1994

مجال التطبيق
هذه التوصية تشجع اإلدارات على تسهيل خدمات اهلواة وخدمات اهلواة الساتلية لتشمل تطوير مهارات املشغلني ،وتدريب التقنيني ،ونشر
حمطات اهلواة يف املناطق الريفية ويف حاالت الطوارئ .وهي تشجع االستعانة باملتطوعني واستيعاب االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية.
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1043/en

التوصية

ITU-R M.1044-2

معايير تقاسم الترددات في خدمة الهواة وخدمة الهواة الساتلية
(املسألة )ITU-R 48/8
)(2003-1998-1994

مجال التطبيق
تسرد هذه التوصية خدمات االتصاالت الراديوية اليت ميكن أن تتقامسها بسهولة خدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية ،وتلك اخلدمات اليت
يصعب تقامسها .وهي تقول إن خدمات اهلواة تعمل بإشارات ضعيفة نسبيا وتوفر إجراءات ختفيف تسهل عملية التقاسم.
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1044/en

التوصية

ITU-R M.1172

مختصرات وإشارات متنوعة لالستعمال في االتصاالت الراديوية للخدمة المتنقلة البحرية
)(1995

http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1172/en
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التوصية

ITU-R M.1544

مؤهالت الحد األدنى إلذاعة الهواة
(املسألة )ITU-R 48/8
)(2001

مجال التطبيق
حتدد هذه التوصية احلد األدىن من مستويات املعرفة التشغيلية والتقنية الستددامها من قبل اإلدارات عند التحقق من مؤهالت شدص
يرغب يف تشغيل حمطة يف خدمات اهلواة.
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1544/en

التوصية

ITU-R M.1677-1

شفرة مورس الدولية
)(2009-2004

مجال التطبيق
هذه التوصية تؤكد مسات شفرة مورس الدولية واألحكام التشغيلية اليت تنطبق على استددامها يف خدمات االتصاالت الراديوية.
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1677/en

التوصية

ITU-R M.1732-1

خصائص األنظمة العاملة في خدمة الهواة وخدمة الهواة الساتلية ألغراض دراسات التقاسم
(املسألة )ITU-R 48-6/5
)(2012-2005

مجال التطبيق
توثق هذه التوصية اخلصائص التقنية والتشغيلية لألنظمة املستددمة يف خدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية ألغراض تنفيذ دراسات التقاسم.
وتعترب النظم وخصائصها املوصوفة يف هذه التوصية ممثلة لتلك اليت تعمل يف نطاقات الرتدد املتاحة هلذه اخلدمات واليت ترتاوح من kHz 135,7
حىت .GHz 81,5
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1732/en
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التوصية

ITU-R M.2034

الهجائية المستعملة في البرق التصاالت البيانات بواسطة اإلبراق بزحزحة الطور
بمعدل  31بود في خدمتي الهواة والهواة الساتلية
(املسألة )ITU-R 48-6/5
)(2013

مجال التطبيق
تنص هذه التوصية على اهلجائية الربقية وبروتوكوالت اإلرسال لإلبراق بزحزحة الطور مبعدل  31بود يف خدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية.
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2034/en
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تقارير القطاع  ITU-Rذات الصلة بخدمات الهواة
التقرير

ITU-R M.2085-1

دور خدمة الهواة وخدمة الهواة الساتلية
في دعم التخفيف من آثار الكوارث واإلغاثة
(املسألة )ITU-R 209-3/5
)(2011-2006

http://www.itu.int/pub/R-REP-M.2085

التقرير

ITU-R M.2117-1

أجهزة الراديو المعرفة بالبرمجيات في الخدمات المتنقلة البرية وخدمة الهواة
وخدمة الهواة الساتلية
)(2012

http://www.itu.int/pub/R-REP-M.2117

التقرير

ITU-R M.2200

خصائص محطات هواة الراديو في المجال  kHz 526,5-415لدراسات التقاسم
)(2010

http://www.itu.int/pub/R-REP-M.2200
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التقرير

ITU-R M.2203

توافق محطات خدمة الهواة مع الخدمات القائمة في المجال

kHz 526,5-415
)(2010

http://www.itu.int/pub/R-REP-M.2203

التقرير

ITU-R M.2226

وصف تشغيل الهواة والتشغيل التجريبي بين الترددين  415و kHz 526,5في بعض البلدان
(املسألة )ITU-R 48-6/5
)(2011

http://www.itu.int/pub/R-REP-M.2203
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توصيات وكتيبات القطاع  ITU-Dذات الصلة بخدمات الهواة
توصيات

http://www.itu.int/rec/D-REC-D/e :ITU-D

كتيبات

http://www.itu.int/pub/D-HDB :ITU-D
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