
 

 

  المؤهالت الدنيا لهواة الراديو

 ITU-R  M.1544-1التوصيـة  
(2015/09) 

 Mالسلسلة 
 الخدمة المتنقلة وخدمة االستدالل الراديوي
 وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة



ii التوصية  ITU-R  M.1544-1  

 تمهيـد
يع ددمات مجيضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف 

 حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد التوصيات واعتمادها.االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون 
التصاالت الراديوية ا ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من دالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

س االتصاالت ييرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقي
 1 واملشار إليها يف امللحق (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) اسي واللجنة الكهرتقنية الدوليةوقطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القي

 . وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح ردص يف املوقعR-ITU 1 بالقرار
 حيث ميكن أيضًا االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITUاإللكرتوين 

 املشرتكة وعلى قاعدة بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 
 

 قطاع االتصاالت الراديوية توصياتل سالس

 (en/REC-R/publ/int.itu.www://http)ميكن االطالع عليها أيضاً يف املوقع اإللكرتوين 

 العنـوان السلسلة

BO البث الساتلي 

BR  التلفزيونيةالتسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم 

BS )اخلدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M الخدمة المتنقلة وخدمة االستدالل الراديوي وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عدأنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألدبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V  واملواضيع ذات الصلةاملفردات 

 
 

: متت املوافقة على النسخة اإلنكليزية هلذه التوصية الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجب اإلجراء املوضح مالحظة
 .ITU-R 1 يف القرار

 النشر اإللكرتوين
 2017جنيف، 

 
  ITU  2017 

 املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة إال بإذن دطي منمجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه 
 .(ITU)االحتاد الدويل لالتصاالت 

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 ITU-R  M.1544-1  التوصيـة

 المؤهالت الدنيا لهواة الراديو

 (ITU-R 48/5)املسألة 
 (2015-2001) 

 مجال التطبيق
 صحتدد هذه التوصية احلد األدىن من املعارف التشغيلية والتقنية الالزمة اليت ينبغي أن تنظر فيها اإلدارات عند التحقق من مؤهالت الشخ

 اهلواة.الذي يرغب يف تشغيل حمطة يف ددمات 
 مصطلحات أساسية

 ، مؤهالتددمة اهلواة الساتليةهواة، 

 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
 إذ تضع يف اعتبارها

هتدف إىل  راديوية ددمة اتصاالتهي حيدد ددمة اهلواة على النحو التايل: " (RR)من لوائح الراديو  56.1 لرقماأن  أ ( 
ة يتوفري التدريب الذايت واالتصال البيين والدراسة التقنية اليت يقوم هبا اهلواة، أي األشخاص املردص هلم أصواًل، الذين يهتمون بالتقن

 ؛"الراديوية بصفة شخصية حمض ودون استفادة مالية
ستخدم ت ددمة اتصاالت راديويةهي تايل: "حيدد ددمة اهلواة الساتلية على النحو المن لوائح الراديو  57.1 لرقماأن  ب(

 ؛"ددمة اهلواةأرضية لنفس الغايات اليت هتدف إليها  سواتلواقعة على  حمطات فضائية
تقوم اإلدارات بالتحقق من املؤهالت التشغيلية والتقنية لكل شخص ينص على أن " من لوائح الراديو 25.6 لرقماأن  ج(

 ؛"يرغب يف تشغيل حمطة للهواة

ن هناك حدًا أدىن من املؤهالت التشغيلية والتقنية اليت جيب أن يتمتع هبا املشغل ليحسن تشغيل حمطة هواة أو حمطة أ د (
 ساتلية، هواة

 وصيت
 تتخذ اإلدارات التدابري اليت تراها الزمة للتحقق من املؤهالت التشغيلية والتقنية لكل شخص يرغب يف تشغيلبأن  1

 ؛هواة حمطة
 :إملامه نظرياً باملعارف املتعلقة مبا يلييلتمس احلصول على ردصة لتشغيل حمطة هواة  شخصبأن يثبت أي  2
 لوائح الراديو -

 على الصعيد الدويل -
 على الصعيد احمللي -
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 ةأساليب االتصاالت الراديوي -
 املهاتفة الراديوية -
 1اإلبراق الراديوي -
 البيانات والصور -

 نظرية األنظمة الراديوية -
 املرسالت -
 التاملستقب   -
 اهلوائيات واالنتشار -
 عمليات القياس -

 أمن اإلرساالت الراديوية -
 إجراءات التشغيل -
 التوافق الكهرمغنطيسي -
 تفادي التدادل الذي تسببه الرتددات الراديوية وتسويته. -

 

____________________ 
  واستقبال نصوص بإشارات شفرة مورس.على إرسال إن احلد األدىن من املؤهالت ليس القدرة  1

 من لوائح الراديو. 25.5انظر الرقم 
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