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ii التوصية  ITU-R  M.2135-0  

 متهيـد
مجيع خدمات يضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف أتمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف 

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

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق امللكية الفكرية 

يس االتصاالت وقطاع يرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقي
. ITU-R 1 واملشار إليها يف القرار (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) قياسي واللجنة الكهرتقنية الدوليةاالتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد ال

االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح رخص يف املوقع اإللكرتوين  وترد
R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITU  حيث ميكن أيضاً االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات املشرتكة وعلى قاعدة

 بياانت 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 اخلدمة املتنقلة وخدمة االستدالل الراديوي وخدمة اهلواة واخلدمات 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 لألخبار 

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
 2020جنيف، 

 
  ITU  2020 

 املنشور أبي شكل كان وال أبي وسيلة إال إبذن خطي من امجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذ
 .(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.2135-0  التوصيـة

 اخلصائص التقنية لألجهزة الراديوية البحرية املستقلة 
 MHz 162,05-156 الرتدد يف نطاق العاملة

(2019) 
 ال التطبيقجم

 تعريف وتصنيف 1يرد يف امللحق و لالستخدام يف البيئة البحرية.  املعدة (AMRD)تصف هذه التوصية أجهزة الراديو البحرية املستقلة 
تكنولوجيا  ابستخدام AMRD من األجهزة B لمجموعةلاخلصائص التقنية والتشغيلية تفاصيل  2. وترد يف امللحق AMRD األجهزة

 AMRD من األجهزة B لمجموعةلاخلصائص التقنية والتشغيلية تفاصيل  3وترد يف امللحق . (AIS) يتاألوتوما اهلوية تعرف نظام
 األوتومايت. اهلوية تعرف تكنولوجيا غري تكنولوجيا نظام ابستخدام

 الكلمات الرئيسية
االنتقائي  النداء ،(AMRD) املستقلةأجهزة الراديو البحرية  ،(AIS) األوتومايت اهلوية نظام تعرف ،(AtoN)لمالحة جهاز مساعد ل

 ةالبحري ،(DSC)الرقمي 
 قائمة االختصارات

AtoN للمالحة  جهاز مساعد(Aid to Navigation) 
AIS  األوتومايت  تعرف اهلويةنظام(Automatic identification system) 

AMRD  املستقلةأجهزة الراديو البحرية (Autonomous maritime radio devices) 
DSC  نداء انتقائي رقمي(Digital selective calling) 

e.i.r.p. القدرة املشعة املكافئة املتناحية (equivalent isotropically radiated power) 
GMDSS  النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر(Global maritime distress and safety system) 

IMO املنظمة البحرية الدولية (International Maritime Organization) 

SOLAS  االتفاقية الدولية حلماية األرواح يف البحر(International convention for the safety of life at sea) 
VHF  موجات مرتية(Very high frequency) 

 التوصيات والتقارير ذات الصلة الصادرة عن االحتاد
 املستعمل يف اخلدمة املتنقلة البحرية (DSC)نظام النداء االنتقائي الرقمي  :ITU-R M.493-15التوصية 
 (املراجعة تهانسخأو ) يف اخلدمة املتنقلة البحرية واستعماهلاختصيص اهلوايت  :ITU-R M.585-7التوصية 

اخلصائص التقنية لنظام تعرف هوية أوتومايت ابستخدام النفاذ املتعدد بتقسيم زمين يف نطاق تردد  :ITU-R M.1371-5التوصية 
 (VHF)اخلدمة املتنقلة البحرية يف نطاق املوجات املرتية 

 يف اخلدمة املتنقلة البحرية (DSC)إجراءات التشغيل اخلاصة ابستعمال جتهيزات النداء االنتقائي الرقمي  :ITU-R M.541-10التوصية 
 الراديويمعايري احلماية املستخدمة يف قياسات الفلك  : ITU-R RA.769-2التوصية 
 منتاإلبالغ عن سقوط شخص من على  أنظمةالبحرية لتحديد مواقع الناجني ) واألجهزة األنظمة :ITU-R M.2285-0التقرير 

 .وأساليب عملها األنظمةحملة عامة عن  -السفينة( 

http://www.itu.int/rec/R-REC-M.493/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.493/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.585/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1375/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-M.541/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-RA.769/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-RA.769/en
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2285
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2285
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 الدويل لالتصاالت،إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد 
 إذ تضع يف اعتبارها

من  28.1أن اخلدمة املتنقلة البحرية هي خدمة حمددة لتشغيل أنواع معينة من احملطات، على النحو احملدد يف الرقم  أ ( 
 الراديو؛ لوائح
 هو تطبيق خدمة متنقلة حبرية؛ (GMDSS)أن النظام العاملي لالستغاثة والسالمة البحرية  ب(
هو تكنولوجيا للتطبيقات املتعلقة ابلسالمة البحرية توفر وظائف تعرف اهلوية  (AIS)م تعرف اهلوية األوتومايت أن نظا ج(

 ووظائف سالمة املالحة واألدوات املساعدة للمالحة وإشارات حتديد املوقع وتوصيل البياانت؛
 يف البيئة البحرية؛تطوراً جديداً  متثل (AMRD)أن األجهزة الراديوية البحرية املستقلة  د (

 يف البيئة البحرية؛ AMRD األجهزة من تطبيقات املتزايدالتقدم التقين السريع، تشغيل املزيد  بفضل ،أنه سيتم ( ه
 البحرية؛ يف البيئة اليت تعمل بشكل مستقل AMRD األجهزة من أجل تعزيز سالمة املالحة، حاجة لتحديد وتصنيف ،أن هناك ( و
 قد يكون ألغراض متعلقة ابلسالمة؛ AMRD األجهزة أن تشغيل ( ز

 ITU-R M.493واردة أيضاً يف أحدث نسخة من التوصيات  AMRD األجهزة أن اخلصائص ذات الصلة بتشغيل (ح
 ؛ITU-R M.1371و ITU-R M.585و

 ؛1يف امللحق  تني، املوصوفBواجملموعة  Aمصنفة يف اجملموعة  AMRD األجهزة أن (ط
دات مساع   والرابطة الدولية البحرية لسلطات (IEC)واللجنة الكهرتقنية الدولية  (IMO)أن املنظمة البحرية الدولية  (ي

 واستخدامها، AMRD األجهزة تقنية تتعلق بتصميم واثئقتنشر  اتواملنار البحرية املالحة 
 وإذ تدرك

 (GMDSS)لعاملي لالستغاثة والسالمة البحرية يهدد سالمة النظام اأالا ينبغي  AMRD األجهزة أن استعمال أ ( 
 ؛(VHF)ووصلة بياانت املوجات املرتية  AIS2و AIS1 النظامني عرض يف شاشةوالعمليات 

والنداء االنتقائي  (AIS)نظام تعرف اهلوية األوتومايت  مثل ةالبحري يةتكنولوجيا الراديو لتعمل اب AMRD األجهزة أن ب(
 ،(DSC)الرقمي 

 توصي
متوافقة مع أحدث نسخة من التوصية  AMRDمن األجهزة  Aلمجموعة لن تكون اخلصائص التقنية والتشغيلية أب 1

ITU-R M.1371  أوITU-R M.493؛ 
مع متوافقة  AISابستخدام تكنولوجيا  AMRDمن األجهزة  Bلمجموعة لن تكون اخلصائص التقنية والتشغيلية أب 2
 ؛2 مللحقا

 AIS تكنولوجيا تكنولوجيا غري ابستخدام AMRDمن األجهزة  Bلمجموعة لن تكون اخلصائص التقنية والتشغيلية أب 3
 .3مللحق مع امتوافقة 
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  1 امللحق

 
 املستقلةتصنيف أجهزة الراديو البحرية 

حمطة سفينة أو حمطة  منيف البحر وترسل بشكل مستقل  تعملهو حمطة متنقلة  (AMRD) اجلهاز الراديوي البحري املستقل
 :(AMRD) املستقلةاألجهزة الراديوية البحرية وحتَدد جمموعتان من . ساحلية

 اليت تعزز سالمة املالحة؛ (AMRD) املستقلةاألجهزة الراديوية البحرية  Aجملموعة ا
اليت األجهزة الراديوية البحرية املستقلة )اليت ال تعزز سالمة املالحة  (AMRD) املستقلةاألجهزة الراديوية البحرية  Bاجملموعة 

 (.املائية الطرقترسل إشارات أو معلومات ال تتعلق مبالحة السفينة أو ال تكمل سالمة حركة السفن يف 
. ، يف صيغتها املعدلة(SOLAS) البحرمن االتفاقية الدولية لسالمة األرواح يف  مقتبس"تعزيز سالمة املالحة"  ومصطلح

 البحريةوحيتوي على مجيع لوائح املنظمة الدولية " سالمة املالحة"حيمل الفصل اخلامس عنوان  يةهذه االتفاق ويف
(IMO) وتبعًا لذلك، فإن معيار التمييز بني اجملموعة . ذات الصلةA  اجملموعة وB  األجهزة الراديوية البحرية من
 AMRDاألجهزة وميكن ألي إشارة أو معلومات تصدر عن . التأثري على سالمة املالحة يتمثل يف (AMRD) املستقلة

اإلشارات اليت ) (AIS)األوتومايت  اهلوية نظام تعرفيشمل ذلك و  .وتصل إىل املالح أن تؤثر على مالحة السفينة
يقرر املالح و (.وقنوات العمل 70 القناة) (VHF) واملوجات املرتية( ميكن أن تظهر على الرادار وعلى شاشات املالحة

شارات ومع ذلك، فإن اإل .تعزز سالمة املالحة نومن شأن هذه املعلومات أ كيفية التصرف بناًء على هذه املعلومات.
 .وأن تضعف سالمة املالحة هاملالح أو تضلل ت شغلأو املعلومات اليت ال تتعلق مبالحة السفينة ميكن أن 

 الدولية البحرية املنظمة لدى SOLASاالتفاقية  للوائح املالحة سالمة تعزز اليت AMRD األجهزة ختضع أن ينبغيو 
 .بشأن تقدمي املعلومات إىل املالحني على منت السفن

 Mصنف  من هذه اجملموعةتتكون و . AMRD من األجهزة Aحتديد اجملموعة املنظمة البحرية الدولية هي املنظمة املسؤولة عن و 
 .املالحة على مساعدة متنقلة أدواتومن  لسقوط شخص يف البحر (AIS)نظام تعرف اهلوية األوتومايت  يف
 

 2 امللحق

 
  Bمن اجملموعة املستقلة لألجهزة الراديوية البحرية  والتشغيليةاخلصائص التقنية 
 األوتومايت اهلوية تستخدم تكنولوجيا نظام تعرف اليت

1.A2 مقدمة 
هي حمطات متنقلة تعمل يف البحر، وترسل على حنو مستقل من حمطة  (AMRD) املستقلةاألجهزة الراديوية البحرية من  Bاجملموعة 

وهي ترسل إشارات أو معلومات ال صلة هلا مبالحة  ،ال تعزز سالمة املالحة األجهزةمن  Bوهذه اجملموعة . سفينة أو حمطة ساحلية
من  B لمجموعةلالسماح عدم  السفينة، ينبغي برجملعلومات على ا من الزائد العبءلتجنب اخللط أو و . السفينة عموماً 

، لن وتبعًا لذلك. AIS 2و AIS 1 النظامنيو  (DSC)االنتقائي الرقمي  ابستخدام الرتددات املخصصة للنداء AMRD األجهزة
واخلرائط  الرادارو  DSCمعلومات  ونظام شاشات على AMRD من األجهزة B اإلشارات واملعلومات الصادرة عن اجملموعةتظهر 

 .(AIS) تعرف اهلوية األوتومايت نظام أو ةاإللكرتوني
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2.A2 لمجموعة ل اخلصائص التقنيةB نظام  تكنولوجيااليت تستخدم  املستقلةألجهزة الراديوية البحرية من ا
 األوتومايت اهلوية تعرف

 .mW 100املرسل على يف  (.e.i.r.p) القدرة املشعة املتناحية املكافئة قتصرتأن  ينبغي أ ( 
 .هاأال تتداخل مع اخلدمات القائمة األخرى أو تطالب ابحلماية من ينبغيتعمل هذه األجهزة على أساس عدم التداخل، أي  ب(
 .kHz 25بقيمة تعمل هذه األجهزة على قناة واحدة  ج(

 فوق سطح البحر. m 1 ارتفاع اهلوائي  يتجاوزأالا  وينبغيأن يكون هلذه األجهزة هوائي متكامل.  ينبغي ( د
 أن حتتوي هذه األجهزة على مفتاح طاقة خارجي حممي ومؤشر إرسال. ينبغي ( ه
 

 3 امللحق
 

 املستقلةة البحري يةجهزة الراديو األ من Bاخلصائص التقنية والتشغيلية للمجموعة 
 األوتومايتتعرف اهلوية اليت تستخدم تكنولوجيا غري تكنولوجيا نظام 

1.A3 مقدمة 
املوصوفة يف هذا امللحق هي حمطات متنقلة تعمل يف البحر، وترسل على حنو  (AMRD)األجهزة الراديوية البحرية املستقلة من  Bاجملموعة 

صلة  معلومات ال ال تعزز سالمة املالحة وهي ترسل إشارات أو األجهزةمن  Bوهذه اجملموعة . مستقل من حمطة سفينة أو حمطة ساحلية
، AIS ، اليت تستخدم تكنولوجيا غري تكنولوجياAMRD من األجهزة B لمجموعةلالسماح عدم  ينبغيو . هلا مبالحة السفينة عموماً 

 .(DSC)االنتقائي الرقمي  للنداء، أو AIS 2و AIS 1 ، مبا يف ذلك قنوات النظامنيAISللنظام  ابستخدام الرتددات املخصصة

2.A3  لمجموعة لاخلصائص التقنيةB اليت تستخدم تكنولوجيا غري  املستقلةألجهزة الراديوية البحرية من ا
 األوتومايت اهلوية تكنولوجيا نظام تعرف

 .mW 100املرسل على يف  (.e.i.r.p) القدرة املشعة املتناحية املكافئة قتصرتأن  ينبغي أ ( 
 .10%ال تتجاوز أأن تكون دورة عمل اإلرسال منخفضة قدر اإلمكان و  ينبغي ب(
 .ms 100أال تتجاوز مدة اإلرسال الواحد  ينبغي ج(

أو  القائمةاألخرى  الراديوية تتداخل مع االتصاالت أالا  ينبغيتعمل هذه األجهزة على أساس عدم التداخل، أي  ( د
 .هاتطالب ابحلماية من

 .kHz 12,5أو  kHz 25 بقيمة يتم تشغيل هذه األجهزة يف قناة ( ه
 فوق سطح البحر. m 1  يتجاوز ارتفاع اهلوائيأالا  وينبغيأن يكون هلذه األجهزة هوائي متكامل.  ينبغي (و 
 أن حتتوي هذه األجهزة على مفتاح طاقة خارجي حممي ومؤشر إرسال. ينبغي (ز 

__________ 
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