
 

 

إجراءات التشغيل الخاصة باستعمال 
  (DSC)تجهيزات النداء االنتقائي الرقمي 

  في الخدمة المتنقلة البحرية

 ITU-R  M.541-10التوصيـة  
(2015/10) 

 Mالسلسلة 
 الراديوي االستدالل الخدمة المتنقلة وخدمة

 والخدمات الساتلية ذات الصلةوخدمة الهواة 



ii التوصية  ITU-R  M.541-10 

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

 لتوصيات واعتمادها.االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد ا
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 

تصاالت وقطاع الوصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس ايرد 
 بالقرار  1يف امللحق واملشار إليها  (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

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

 بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 
 

 قطاع االتصاالت الراديوية توصياتسالسل 

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

 العنـوان السلسلة

BO البث الساتلي 

BR التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية 

BS )اخلدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M لة وخدمة االستدالل الراديوي وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلةالخدمة المتنق 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS أنظمة االستشعار عن بعد 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF ة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتةتقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدم 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألدبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

املوضح يف القرار  وجب اإلجراءعن قطاع االتصاالت الراديوية مب ةالصادر  هلذه التوصيةعلى النسخة اإلنكليزية متت املوافقة : مالحظة
ITU-R 1. 

 النشر اإللكرتوين
 2015جنيف، 

 
  ITU  2015 

 مجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة إال بإذن دطي من
 .(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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 *MR  -ITU.541-10  التوصيـة
  (DSC)تشغيل الخاصة باستعمال تجهيزات النداء االنتقائي الرقمي إجراءات ال

 في الخدمة المتنقلة البحرية
(2015-2004-1997-1996-1995-1994-1992-1990-1986-1982-1978) 

 مجال التطبيق
اليت ترد دصائصها التقنية  (DSC)حتتوي التوصية على إجراءات تشغيل جتهيزات النداء االنتقائي الرقمي 

توصف األحكام واإلجراءات املتعلقة  2و 1. وتتضمن هذه التوصية ستة ملحقات. ففي امللحقني ITU-R M.493 التوصية  يف
إجراءات تشغيل  5و 4و 3بنداءات االستغاثة والطوارئ ونداءات السالمة والنداءات الروتينية، على التوايل. وتوصف يف امللحقات 

الرتددات اليت جيب استعماهلا  6هزة املتصلة بسقوط شخص يف البحر، وتدرج يف امللحق حمطات السفن واحملطات الساحلية واألج
 للنداء االنتقائي الرقمي.

 كلمات رئيسية
 والسالمة يف البحر، نداء استغاثةالنظام العاملي لالستغاثة النداء االنتقائي الرقمي، جتهيزات، إجراءات التشغيل، 

 مسرد المختصرات

BQ  سالة اإلشعار باالستالم هناية تتابع ر(End of sequence for an acknowledge message) 

CS  حمطة ساحلية(Coast station) 

DSC  النداء االنتقائي الرقمي(Digital selective calling) 

EOS  هناية التتابع(End of sequence) 

FEC  تصحيح أمامي لألدطاء(Forward error correction) 

kHz  كيلوهرتز(Kilohertz) 

GMDSS  النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر(Global maritime distress and safety system) 

HF  تردد عال(High frequency) 

MF  تردد متوسط(Medium frequency) 

MHz  ميغاهرتز(Megahertz) 

MOB  سقوط شخص يف البحر(Man overboard) 

NBDP طاق طباعة مباشرة ضيقة الن(Narrow band direct-printing) 
RCC  مركز تنسيق اإلنقاذ(Rescue coordination centre) 

RQ  مطلوب إشعار بنهاية التتابع(End of sequence acknowledge required) 

RR  لوائح الراديو(Radio Regulations) 

SOLAS  االتفاقية الدولية حلماية األرواح يف البحر(International convention for the safety of life at sea) 

UTC  التوقيت العاملي املنسق(Coordinated universal time) 

VHF  ًتردد عال جدا(Very high frequency) 

____________________ 
 .T)-(ITUالتصاالت وقطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل ل (IMO)جيب أن تُرفع هذه التوصية إىل علم املنظمة البحرية الدولية   *
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 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
 إذ تضع يف اعتبارها

 ؛ITU-R M.493عمل وفقاً للتوصية سوف يست (DSC)أن النداء االنتقائي الرقمي  أ ( 
، يف صيغتها املعدلة، فيما يتعلق بالنظام 1974 (SOLAS)من االتفاقية الدولية حلماية األرواح يف البحر  IVأن متطلبات الفصل  ب(

ضروري االستغاثة، ومن ال ، ترتكز إىل استعمال النداء االنتقائي الرقمي يف إنذارات ونداءات(GMDSS)العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر 
 النظام؛ وضع إجراءات تشغيل تؤمن استعمال هذا

 أن من الضروري أن تكون إجراءات التشغيل متشاهبة، قدر اإلمكان، يف كل نطاقات الرتدد ولكل أمناط االتصاالت؛ ج(
اء االستغاثة كام املتعلقة بإرسال ندأن النداء االنتقائي الرقمي يوفر وسيلة أولية إلرسال نداء االستغاثة. ويرد شرح األح د (

 بواسطة الطرائق واإلجراءات األدرى يف لوائح الراديو؛
 أن من الواجب أن حتدد شروط إطالق اإلنذار، ه (

 توصـي
بأن تكون اخلصائص التقنية للتجهيزات املستعملة للنداء االنتقائي الرقمي يف اخلدمة املتنقلة البحرية مطابقة لتوصيات  1

 ذات الصلة؛ ITU-R القطاع
 (VHF)واملرتية  (HF)والديكامرتية  (MF)بأن تكون إجراءات التشغيل الواجب مراعاهتا يف نطاقات املوجات اهلكتومرتية  2

بالنسبة للنداءات  2بالنسبة لنداءات االستغاثة والطوارئ والسالمة، وامللحق  1للنداء االنتقائي الرقمي مطابقة ألحكام امللحق 
 األدرى؛

 بأن تتخذ يف احملطات اجملهزة للنداء االنتقائي الرقمي الرتتيبات الالزمة حبيث ميكن: 3
 أن يسجل يدوياً العنوان وطبيعة النداء والفئة وخمتلف الرسائل يف شكل تتابع للنداء االنتقائي الرقمي؛ 1.3
 عرض املعلومات بنسق يسهل على املستعمل قراءته؛ 2.3
 ابع املركب يدوياً، وتصحيحه إذا لزم األمر؛التدقيق يف هذا التت 3.3
 ترتيب املعلومات آلياً، إن أمكن؛ 4.3

جتهيز احملطات مبعدات إنذار مسعي مع داللة بصرية تنذر باستقبال نداء لالستغاثة أو للطوارئ أو نداء ينتمي إىل فئة  5.3
 وياً؛. وينبغي أال يكون يف اإلمكان إعادة ضبطها إال يداالستغاثة. وينبغي أن يكون مستحياًل تعطيل هذا اإلنذار وهذه الداللة

أن خيصص إنذار )إنذارات( مسعي )مسعية( مع داللة بصرية الستقبال نداءات غري نداءات االستغاثة والطوارئ. وأن  6.3
 يكون ممكناً تعطيل هذا اإلنذار )هذه اإلنذارات( السمعي )السمعية(؛

 املعلومات التالية: أن توفر هذه الدالالت البصرية 7.3
طبيعة عنوان النداء املستقبل )نداء جلميع احملطات، أو لزمرة من احملطات، أو حملطات تقع يف منطقة جغرافية واحدة،  1.7.3

 حملطة فردية(؛ أو
 الفئة؛ 2.7.3
 هوية احملطة الطالبة؛ 3.7.3
 أو عن التحكم عن بُعد، مثالً(؛منط املعلومات، أي رقمية أو هجائية رقمية )معلومات عن الرتدد  4.7.3
 منط مسة "هناية التتابع"؛ 5.7.3
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 كشف األدطاء، إن وجدت؛ 6.7.3
 أن يكون تشغيل التجهيزات بسيطاً؛ 4
 المواد، واليت تستند إىل اإلجراءات ذات الصلة الواردة يف 5و 4و 3 امللحقاتأن ُتستعمل إجراءات التشغيل الواردة يف  5

 الساحلية؛ لوائح الراديو، كتوجيهات إلرشاد السفن واحملطات صل السابع منمن الف 33و 32و 31و 30
أن تكون الرتددات املستعملة ألغراض االستغاثة والسالمة باستعمال النداء االنتقائي الرقمي هي الرتددات الواردة  6
 يف لوائح الراديو(. 15هبذه التوصية )انظر التذييل  6امللحق  يف

 ل يف هذه التوصية التعاريف التالية:تستعم - 1المالحظة 
 يستعمل الرتدد نفسه لإلرسال واالستقبال. تردد وحيد:

 ترددات جممعة يف أزواج، يتكون كل زوج من تردد لإلرسال وتردد لالستقبال. ترددات مزاوجة:
 ا حصراً للنداء االنتقائي الرقمي على صعيد دويل.الرتددات احملددة يف لوائح الراديو الستعماهل :(DSC)ترددات دولية للنداء االنتقائي الرقمي 
الرتددات املخصصة للمحطات الساحلية الفردية أو لزمر من احملطات ُيسمح عربها بإرسال نداء انتقائي  :(DSC)ترددات وطنية للنداء االنتقائي الرقمي 

 ل هذه الرتددات مطابقاً ألحكام لوائح الراديو.رقمي )وقد تتضمن ترددات للعمل وترددات للنداء كذلك(. وينبغي أن يكون استعما
اً يستعمل هذا األسلوب من التشغيل مرسالت ومستقبالت ذات توليف أوتومايت ويكون مناسبالنداء االنتقائي الرقمي األوتومايت يف حمطة سفينة: 

رددات العمل ائي رقمي، كما يؤمن التحويل األوتومايت إىل تللتشغيل دون مراقبة ويوفر إشعارات أوتوماتية باستالم النداءات عند استقبال نداء انتق
 املناسبة.

 اً تتابع نداء واحد أو عدد حمدود من تتابعات النداء املوجهة إىل احملطات نفسها على تردد واحد أو أكثر ويف غضون فرتة زمنية قصرية نسبي حماولة نداء:
يستقبل أي إشعار باالستالم يف أثناء هذه الفرتة  يف هناية التتابع ومل RQتضمن تتابع النداء الرمز )بضع دقائق مثاًل(. وتعترب حماولة النداء فاشلة إذا 

 الزمنية.

 

 1 الملحـق

 
 األحكام واإلجراءات المنطبقة على نداءات االستغاثة والطوارئ والسالمة

 مقدمة 1
 1988، واليت اعتمدت يف تعديالت عام (GMDSS) ترتكز عناصر األرض التابعة للنظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر

يف اتصاالت  (DSC)، على استعمال النداء االنتقائي الرقمي 1974، (SOLAS)لالتفاقية الدولية حلماية األرواح يف البحر 
 والسالمة. االستغاثة

 طريقة النداء 1.1
 االت االستغاثة أو الطوارئ أو السالمة.يف ح DSCمن لوائح الراديو على استعمال النداء  VIIتنطبق أحكام الفصل 

 نداء االستغاثة بالنداء االنتقائي الرقمي 2
اإلنذار والتعريف بالذات وموقع السفينة وساعة االستغاثة وطبيعتها، كما هي حمددة يف لوائح الراديو  DSCيوفر نداء االستغاثة 

 من لوائح الراديو(. VII)انظر الفصل 
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 ى نداءات االستغاثة بالنداء االنتقائي الرقمياإلجراءات المنطبقة عل 3
 إرسال من وحدة متنقلة مستغيثة 1.3

مسبقاً حبيث تكون قادرة على إرسال نداء االستغاثة على تردد واحد على األقل من  DSCينبغي أن تضبط التجهيزات  1.1.3
 الرتددات املستعملة لنداءات االستغاثة.

. وعلى الرغم من أن التجهيزات قد تكون قادرة على ITU-R M.493اثة طبقًا للتوصية ينبغي أن يتكون نداء االستغ 2.1.3
إدراج معلومات موقع السفينة أوتوماتياً وتوقيت وجود السفينة يف هذا املوقع، فإنه يف حالة عدم توفر هذه املعلومات بالتجهيزات، 

 سب االقتضاء. يقوم املشغل بإدداهلا يدوياً. ويددل أيضاً طبيعة االستغاثة، ح
 محاولة النداء لالستغاثة 3.1.3

كمحاولة نداء برتدد وحيد أو بعدة   (HF)والديكامرتية  (MF)ميكن أن ترسل حماولة النداء لالستغاثة على املوجات اهلكتومرتية 
 إال حماوالت النداء اليت ترسل على تردد وحيد. (VHF)ترددات. وال تستعمل على املوجات املرتية 

 محاولة النداء على تردد وحيد 1.3.1.3
نداءات متتالية على الرتدد نفسه. وميكن، تفاديًا لتصادم النداءات وفقدان  5ينبغي أن ترسل حماولة نداء االستغاثة يف شكل 

ن دقائق م ½ 4و ½ 3اإلشعارات باالستالم، إرسال حماولة النداء هذه على الرتدد نفسه من جديد بعد تأدر عشوائي يرتاوح بني 
بداية النداء األول. وهكذا ميكن أن تستقبل إشعارات باالستالم تصل عشوائياً دون أن تعطلها إعادة اإلرسال. وينبغي توليد التأدر 

 العشوائي أوتوماتياً يف كل إرسال مكرر، بيد أنه ينبغي توفري إمكانية إلغاء التكرار األوتومايت يدوياً.
، فيمكن أن تكرر حماوالت النداء برتدد وحيد على ترددات خمتلفة بعد (HF)الديكامرتية و  (MF)أما على املوجات اهلكتومرتية 

دقائق من بداية النداء األول. لكن إذا كانت احملطة قادرة على استقبال إشعارات باالستالم  ½ 4و ½ 3تأدر عشوائي يرتاوح بني 
ر على لإلرسال، فيمكن حملاوالت النداء برتدد وحيد أن تتكر  دون انقطاع على كل ترددات االستغاثة باستثناء الرتدد املستعمل

 ترددات خمتلفة دون هذا التأدر.
 محاولة النداء على عدة ترددات 2.3.1.3

ترددات استغاثة كحد أقصى  6موزعة على  1)نداءات متتالية )انظر املالحظة  6ميكن أن ترسل حماولة النداء لالستغاثة يف شكل 
(. وينبغي للمحطات اليت ترسل (HF)ترددات يف نطاق املوجات الديكامرتية  5و (MF)وجات اهلكتومرتية يف نطاق امل 1)تردد 

حماوالت نداء االستغاثة على عدة ترددات أن تكون قادرة على استقبال اإلشعارات باالستالم دون انقطاع على كل الرتددات 
 إهناء حماولة النداء دالل دقيقة واحدة.باستثناء الرتدد املستعمل لإلرسال، أو تكون قادرة على 

 دقائق من بداية حماولة النداء السابقة. ½ 4و ½ 3وميكن أن تكرر حماوالت النداء على عدة ترددات بعد تأدر عشوائي يرتاوح بني 
 .(HF/MF) لديكامرتيةا ونداء على املوجات اهلكتومرتية/ (VHF)ميكن أن يرسل يف آن واحد نداء على املوجات املرتية  - 1المالحظة 

 االستغاثة 4.1.3
 .3يرسل نداء استغاثة بالشكل املوضح يف امللحق  أن ينبغي للمشغل يف حالة االستغاثة

 االستقبال 2.3
 اخلاصة بنداء االستغاثة. DSCساعة يومياً على مراقبة ترددات  24قادرة ملدة  DSCينبغي أن تكون جتهيزات 

 تغاثةإشعار باستالم نداءات االس 3.3
 ينبغي إطالق اإلشعارات باستالم نداءات االستغاثة يدوياً.
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 ينبغي إرسال اإلشعارات باالستالم على الرتدد نفسه الذي استقبل عليه نداء االستغاثة.
 .DSC ينبغي عادًة أن تتوىل احملطات الساحلية املختصة دون غريها باإلشعار باستالم نداءات االستغاثة بواسطة النداء 1.3.3

 (NBDP)وينبغي هلا إضافة إىل ذلك أن تؤمن مراقبة املهاتفة الراديوية، وينبغي أن تراقب أيضاً اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة 
. ITU-R M.493)إذا كانت اإلشارة بشأن "أسلوب االتصال الالحق" الواردة يف نداء االستغاثة تشري إىل مربقة )انظر التوصية 

لتني أن تكون ترددات املهاتفة الراديوية وترددات اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة هي الرتددات املصاحبة وينبغي يف كلتا احلا
 للرتدد الذي استقبل عليه نداء االستغاثة.

 (MF)املرسلة على املوجات اهلكتومرتية  DSCينبغي أن تطلق احملطات الساحلية اإلشعارات باستالم نداءات االستغاثة  2.3.3
الدقيقة.  ¾ 2بتأدر قدره دقيقة واحدة على األقل بعد استقبال نداء االستغاثة وينبغي أال يتجاوز هذا التأدر  (HF) لديكامرتيةوا

وهذا كفيل بأن تنفذ كل نداءات االستغاثة على تردد وحيد أو على عدة ترددات وبأن يتوفر للمحطات الساحلية وقت كاٍف 
فينبغي أن ترسل حاملا  (VHF)إشعارات احملطات الساحلية باالستالم على املوجات املرتية  لالستجابة لنداء االستغاثة. أما

 ذلك. ميكن
لإلشعار باالستالم ويتضمن التعريف هبوية السفينة  DSCيتكون اإلشعار باستالم نداء االستغاثة من نداء استغاثة وحيد  3.3.3

 اليت يتم اإلشعار باستالم نداء استغاثتها.
من سفينة أدرى أن تؤمن املراقبة على تردد مصاحب يستعمل حلركة  DSCنبغي للسفن عند استقباهلا نداء االستغاثة ي 4.3.3

من  35.32إىل  28.32االستغاثة والسالمة يف املهاتفة الراديوية وأن تشعر باستالم النداء باملهاتفة الراديوية )أنظر األرقام من 
 الراديو(. لوائح
نتهي أوتوماتيًا التكرار األوتومايت حملاولة نداء االستغاثة وذلك عند استقبال اإلشعار باستالم نداء ينبغي أن ي 5.3.3

 .DSC االستغاثة
إذا تعذر إيصال حركة االستغاثة والطوارئ والسالمة بنجاح باستعمال املهاتفة الراديوية، ميكن للمحطة املتأثرة أن تفصح  6.3.3

 الالحقة على الرتدد املصاحب لإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة. عن نيتها يف إجراء االتصاالت

 ترحيل نداء االستغاثة 4.3
 ينبغي ترحيل نداءات االستغاثة يدوياً.

  يةيل نداءات االستغاثة الوارد يف التوصحينبغي أن يستعمل يف ترحيل نداء االستغاثة نسق النداء اخلاص برت  1.4.3
ITU-R M.493  لنداءات االستغاثة، سوى  3.1.3.2إىل  3.1.3حماولة النداء اإلجراءات املوصوفة أعاله يف الفقرات وينبغي أن تتبع

أن ترحيل نداء االستغاثة يرسل يدويًا كنداء وحيد على تردد وحيد. وينبغي حملطات السفن غري املزودة بوظيفة ترحيل نداءات 
 اتفة الراديوية.أن تقوم برتحيل النداءات باستعمال امله DSCاالستغاثة 

، مل ترسل أي حمطة ساحلية إشعاراً (HF)ينبغي لكل سفينة تستقبل نداء استغاثة على قناة باملوجات الديكامرتية  2.4.3
 دقائق، أن ترسل نداء ترحيل استغاثة فردي يوجه إىل احملطة الساحلية املختصة. 5باستالمه يف غضون فرتة 

ة اسطة املهاتفة الراديوية اإلشعار باستالم نداءات ترحيل االستغاثة اليت ترسلها حمطينبغي أن ترسل حمطات السفن بو  3.4.3
ساحلية أو حمطة سفينة موجهة إىل أكثر من سفينة. وينبغي لإلشعار باستالم نداءات ترحيل االستغاثة اليت ترسلها حمطات السفن 

واردة اثة" طبقاً إلجراءات إشعارات استالم نداء االستغاثة الأن تصدر عن حمطة ساحلية ترسل نداء "إشعار باستالم ترحيل االستغ
 .3.3.3إىل  3.3يف الفقرات 
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 اإلجراءات المطبقة على نداءات الطوارئ والسالمة بالنداء االنتقائي الرقمي 4
تعمله وأن تس ، على ترددات نداءات االستغاثة والسالمة، لتنبيه السفنDSCينبغي أن تستعمل احملطات الساحلية النداء  1.4

السفن لتنبيه احملطات الساحلية و/أو حمطات السفن إىل إرسال وشيك لرسائل طوارئ ومعلومات حيوية عن املالحة والسالمة، 
إذا جرى هذا اإلرسال يف األوقات الروتينية. وينبغي أن يشري النداء إىل تردد العمل الذي سوف يستعمل يف أي إرسال الحق  إال

 معلومات حيوية عن املالحة أو رسالة سالمة.لرسالة طوارئ أو 
باستعمال الرتددات اخلاصة بنداءات  DSCينبغي أن يتم اإلعالن عن حاالت النقل الطيب وتعرفها بواسطة إرسال النداء  2.4

ل الطيب وأن قاالستغاثة والسالمة. وينبغي أن تستعمل هذه النداءات نسق النداء اخلاص بنداءات الطوارئ أو السالمة اخلاص بالن
 .(MF/HF)وإىل املناطق اجلغرافية على املوجات اهلكتومرتية/الديكامرتية  (VHF)توجه إىل مجيع السفن على املوجات املرتية 

 2.2 أو الفقرة 1.2ويتعني أن تتطابق إجراءات تشغيل نداءات الطوارئ والسالمة مع األقسام ذات الصلة من الفقرة  3.4
 .3من امللحق  2.3 أو الفقرة 1.3والفقرة 

 اختبار التجهيزات المستعملة لنداءات االستغاثة والسالمة 5
حمدوداً. وينبغي أن تكون نداءات  DSCينبغي قدر اإلمكان أن يكون ادتبار الرتددات املقتصرة على نداءات االستغاثة والسالمة 

وميكن للمحطة املطلوبة  ITU-R M.493طبقًا للتوصية  (HF)والديكامرتية  (MF)واهلكتومرتية  (VHF)االدتبار باملوجات املرتية 
 أن ترسل اإلشعار باستالم النداء. وال يتم بعد ذلك عادة أي اتصال الحق بني احملطتني املعنيتني.

 

 2 قـالملح
 

 األحكام واإلجراءات المنطبقة على النداءات الروتينية

 الترددات/القنوات 1
، ويف هذه احلالة (MF)واهلكتومرتية  (HF)رددات مزاوجة على املوجات الديكامرتية ينبغي، كقاعدة عامة، أن تستعمل ت 1.1

يرسل إشعار باالستالم على الرتدد املتزاوج مع تردد النداء املستقَبل. ولكن من املمكن أن يستعمل تردد وحيد يف حاالت استثنائية 
يتم ادتيار األنسب منها إلرسال اإلشعار باالستالم. أما على ألغراض وطنية. وإذا استقِبل النداء نفسه على عدة قنوات نداء، 

 فينبغي أن تستعمل قناة برتدد وحيد. (VHF)املوجات املرتية 

 النداءات الدولية 2.1
 الدولية DSC اتللنداءمن هذه التوصية أن تستعمل  5من لوائح الراديو ويف امللحق  17ينبغي للرتددات املزاوجة املذكورة يف التذييل 

 .HFعلى النطاق 
الدولية على النداءات  DSCأن يقتصر استعمال الرتددات  (HF)والديكامرتية  (MF)وينبغي يف املوجات اهلكتومرتية  1.2.1

املتجهة من احملطة الساحلية إىل سفينة وعلى نداءات اإلشعار باالستالم املصاحبة هلا واليت تصدر عن سفن جمهزة لعمليات 
 اتية، وذلك حني يكون معلوماً أن السفن املعنية ال تستمع إىل الرتددات الوطنية للمحطة الساحلية.األوتوم DSC النداء
على  (HF) والديكامرتية (MF)من السفينة إىل الساحل على املوجات اهلكتومرتية  DSCيفضل أن ترسل كل النداءات  2.2.1

 الرتددات الوطنية للمحطة الساحلية.
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 النداءات الوطنية 3.1
 اليت تستطيع إرساهلا على الرتددات الوطنية. DSCنبغي للمحطات الساحلية أن تتجنب استعمال الرتددات الدولية للنداءات ي

ينبغي أن تؤمن حمطات السفن املراقبة على القنوات الوطنية والدولية املناسبة. )ينبغي اختاذ التدابري املناسبة لتوزيع محولة  1.3.1
 لية توزيعاً منتظماً(.القنوات الوطنية والدو 

املتيسرة وأن تتفاوض على الشروط  DSCُتشجع اإلدارات على البحث عن طرائق هتدف إىل حتسني استعمال القنوات  2.3.1
 الالزمة لذلك، مثل:

 االستعمال املنسق و/أو املشرتك ملرسالت احملطات الساحلية؛ -
 سفن مبعلومات عن الرتددات )القنوات( املناسبة اليت ينبغيحتسني احتمال جناح النداءات من دالل تزويد حمطات ال -

مراقبتها ومن دالل إرسال معلومات من حمطات السفن حنو عدد خمتار من احملطات الساحلية عن القنوات املراقبة على 
 منت السفينة.

 طريقة النداء 4.1
، باستثناء حاالت (DSC)داء االنتقائي الرقمي تنطبق اإلجراءات املذكورة يف هذا القسم على استعمال تقنيات الن 1.4.1

 من لوائح الراديو. VIIاالستغاثة أو الطوارئ أو السالمة اليت تنطبق عليها أحكام الفصل 
جيب أن يتضمن النداء معلومات تدل على احملطة أو احملطات اليت يوجه إليها النداء وكذلك على تعرف هوية  2.4.1
 الطالبة. احملطة
أن يتضمن النداء كذلك معلومات تدل على منط االتصال الذي جيب إنشاؤه والذي قد يتضمن معلومات إضافية  ينبغي 3.4.1

مثل تردد عمل مقرتح أو قناة عمل مقرتحة؛ وينبغي أن تدرج هذه املعلومات دائماً يف النداءات الصادرة عن احملطات الساحلية اليت 
 تكون هلا األولوية هلذه األغراض.

 أو 52.137إىل  52.128ب أن تستعمل للنداء قناة نداء انتقائي رقمي مناسبة يتم ادتيارها وفقًا ألحكام األرقام جي 4.4.1
 من لوائح الراديو، حسب احلالة. 52.153إىل  52.145 األرقام

 إجراءات التشغيل 2
 ذات الصلة. ITU-Rجيب أن يكون النسق التقين لتتابع النداء مطابقاً لتوصيات القطاع 

 يكون الرد على نداء انتقائي رقمي يطلب إشعاراً باالستالم بإرسال إشعار استالم مناسب باستعمال النداء االنتقائي الرقمي.
ميكن إرسال اإلشعارات باالستالم يدويًا أو أوتوماتياً. وعندما ميكن إرسال إشعار االستالم أوتوماتياً، جيب أن يكون مطابقاً 

 ات الصلة.ذ ITU-Rلتوصيات القطاع 
 ذات الصلة. ITU-Rجيب أن يكون النسق التقين لتتابع اإلشعار باالستالم مطابقاً لتوصيات القطاع 

عند إجراء اتصال بني حمطة ساحلية وحمطة سفينة، تقرر احملطة الساحلية يف هناية األمر تردد العمل أو قناة العمل الواجب استعماله 
 أو استعماهلا.

 .ITU-R M.1171ركة والتحكم يف التشغيل باملهاتفة الراديوية وفقاً للتوصية جيب أن يتم تصريف احل
 ينبغي جلهاز اإلرسال أن يتحقق بأقصى قدر ممكن قبل أي إرسال أنه ال توجد نداءات أدرى جارية.
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 (1محطة ساحلية توجه نداء إلى سفينة )انظر المالحظة  1.2
أو اهلوية البحرية للمطراف،  (MMSI)احملطة الساحلية رمز اخلدمة البحرية املتنقلة  إذا كان يتعني توجيه نداء حملطة سفينة، ختتار

 ونطاق الرتدد وموقع املرسل، إن وجدا.
 لالطالع على املزيد من التفاصيل املتعلقة باإلجراءات املنطبقة حصرًا على اخلدمات شبه األوتوماتية/األوتوماتية انظر التوصيتني  - 1المالحظة 

ITU-R M.689 وITU-R M.1082. 
 إذا اعترب النداء االنتقائي الرقمي مناسباً، تقوم احملطة الساحلية برتكيب النداء كما يلي: 1.1.2

 معني النسق، -
 عنوان السفينة، -
 لفئة،ا -
 معلومة التحكم عن بعد، -
 املعلومات عن تردد العمل، عند االقتضاء، يف جزء التتابع اخلاص بالرسالة، -
" دائماً. أما إذا عرفت احملطة الساحلية أن حمطة السفينة ال تستطيع اإلجابة أو أن النداء موجه RQإشارة انتهاء التتابع " -

تنطبق يف  . وال127الرتدد، وينبغي أن تكون إشارة انتهاء التتابع اإلشارة  إىل جمموعة من السفن، فال ترسل معلومات
 باالستالم. الذي يتعلق  باإلشعار) 2.2هذه احلالة اإلجراءات التالية )انظر القسم 

 تتحقق احملطة الساحلية من تتابع النداء. 2.1.2
قط. وال جيوز إرسال نداء ما يف آن واحد على أكثر من تردد واحد يرسل النداء مرة واحدة على قناة نداء مناسبة أو تردد واحد ف

 إال يف ظروف استثنائية.
 خيتار مشغل احملطة الساحلية أنسب ترددات النداء ملوقع السفينة. 3.1.2

عني بتتابعني م احملطة الساحلية بإرسال التتابع على أحد الرتددات املختارة. وينبغي أن يقتصر اإلرسال على أي ترددتبدأ  1.3.1.2
 ثانية على األقل إلفساح اجملال أمام استقبال إشعار باالستالم صادر عن السفينة. 45للنداء ال أكثر، تفصل بينهما فرتات قدرها 

ميكن أن ترسل، عند االقتضاء، "حماولة نداء" تتضمن إرسال تتابع النداء نفسه على ترددات أدرى )مع تغيري املعلومة  2.3.1.2
دقائق  5العمل، إذا دعت احلاجة، لكي تقابل نفس نطاق تردد النداء(، ويتم هذا اإلرسال، تباعاً على فرتات ال تقل عن  عن تردد

 .1.3.1.2باتباع نفس املخطط املبني يف الفقرة 
 ينبغي أن يتوقف إرسال تتابع النداء بعد وصول إشعار باالستالم. 4.1.2

 إلرسال احلركة على قناة العمل اليت اقرتحتها أو تردد العمل الذي اقرتحته.وجيب عندئذ أن تستعد احملطة الساحلية 
تكرر حماولة  دقيقة على األقل. وينبغي أالا  15عندما ال جتيب احملطة املطلوبة ينبغي أال تكرر حماولة النداء عادة قبل فرتة  5.1.2

جاوز املدة الكلية اليت ُتشغل فيها الرتددات مبحاولة النداء ساعة. وينبغي عادة أال تت 24النداء نفسها أكثر من مخس مرات دالل 
 ذاهتا مدة دقيقة واحدة.

 تطبق يف حمطة السفينة اإلجراءات التالية: 2.2
 ينبغي لدى استالم تتابع نداء ما يف حمطة السفينة عرض الرسالة املستقبلة. 1.2.2
 "، ينبغي تركيب وإرسال تتابع لإلشعار باالستالم.RQتتابع "عندما يتضمن تتابع النداء املستقبل إشارة انتهاء ال 2.2.2

 وينبغي أن يكون معنيا النسق ومعلومات الفئة مماثلة ملا يقابلها يف تتابع النداء املستقبل.



 ITU-R  M.541-10  التوصية

 

9 

 ىلاألوتومايت فعلى املشغل على منت السفينة أن يوجه إشعاراً باالستالم إ DSCإذا مل تكن حمطة السفينة جمهزة للنداء  3.2.2
دقائق على األكثر من استقبال تتابع النداء، وذلك باستعمال إجراءات النداء  ½ 4ثوان على األقل و 5احملطة الساحلية بعد فرتة 

. بيد أن من الضروري للتتابع املرسل أن يتضمن إشارة انتهاء 2.2من السفينة إىل احملطة الساحلية املبينة بالتفصيل يف الفقرة 
 ".RQمن إشارة " " بدالً BQ" التتابع

دقائق من استقبال تتابع النداء ينبغي بداًل من ذلك أن ترسل حمطة السفينة  5وإذا تعذر إرسال هذا اإلشعار باالستالم يف غضون 
 .2.2إىل احملطة الساحلية تتابعاً لنداء مستعملة إجراءات النداء من السفينة إىل احملطة الساحلية املبينة بالتفصيل يف الفقرة 

األوتومايت، ترسل حمطة السفينة أوتوماتيًا إشعارًا باالستالم مع إشارة  DSCإذا كانت السفينة جمهزة للنداء  4.2.2
 (MF) واهلكتومرتية (HF)ثانية على املوجات الديكامرتية  30". وينبغي أن يبدأ إرسال هذا اإلشعار دالل فرتة BQ" التتابع انتهاء

 بعد استقبال تتابع النداء الكامل. (VHF)املرتية  ثوان على املوجات 3أو يف غضون 
إذا كانت السفينة قادرة على االستجابة للطلب فورًا ينبغي أن يتضمن تتابع اإلشعار باالستالم إشارة للتحكم عن  5.2.2

ستقبلة يف تتابع النداء وتشري إىل أن السفينة قادرة على االستجابة للطلب.
ُ
 بعد تطابق اإلشارة امل

 مل يقرتح أي تردد عمل يف النداء، ينبغي أن تدرج حمطة السفينة اقرتاحاً هلذا الغرض يف إشعارها باستالم النداء.وإذا 
إذا مل تكن السفينة قادرة على االستجابة فوراً للطلب ينبغي أن يتضمن تتابع اإلشعار باالستالم إشارة للتحكم عن  6.2.2
 .ITU-R M.493)شارة ثانية للتحكم عن بعد تتضمن معلومات إضافية )انظر التوصية )غري قادرة على االستجابة( مع إ 104بعد 

 ةً ة الساحلية مستعملباجتاه احملط السفينة نداءً  حمطةطلق توعندما تصبح السفينة قادرة يف وقت الحق على قبول احلركة املقدمة، 
 .2.2يف الفقرة  إجراءات النداء من السفينة إىل احملطة الساحلية، املبينة بالتفصيل

إذا مت اإلشعار باستالم نداء يشري إىل أن السفينة قادرة على االستجابة للطلب فوراً، وأنشئ االتصال بني احملطة الساحلية  7.2.2
 مكتملة. DSCوحمطة السفينة على قناة العمل املتفق عليها، تعترب إجراءات النداء 

تالم ومل تستقبل احملطة الساحلية هذا اإلشعار، فعلى احملطة األدرية أن تكرر وإذا أرسلت حمطة السفينة إشعارًا باالس 8.2.2
 (. وينبغي يف هذه احلالة أن ترسل حمطة السفينة إشعاراً جديداً باالستالم.5.1.2النداء )طبقاً للفقرة 

 (1محطة سفينة توجه نداء إلى محطة ساحلية )انظر المالحظة  3.2

( أو للبدء 2.2.2 ت التالية سواء إلرسال إجابة مؤجلة عن نداء اسُتقبل من احملطة الساحلية )انظر الفقرةوينبغي أيضاً اتباع اإلجراءا
 بإرسال احلركة انطالقاً من حمطة السفينة.

-ITUالتوصيتني  ظرنلالطالع على املزيد من التفاصيل املتعلقة باإلجراءات املنطبقة فقط على اخلدمات شبه األوتوماتية/األوتوماتية ا - 1المالحظة 

R M.689 وITU-R M.1082. 
 وجد مناسباً، ترسل حمطة السفينة النداء على النحو التايل: DSCبفرض أن النداء  1.3.2

 ما يلي: DSCأددل أو ادرت على جتهيز النداء  -
 معني النسق، -
 العنوان، -
 عد،معلومة التحكم عن بُ  -
فقط(  MF/HF، أو معلومات عن املوقع )على املوجات اهلكتومرتية/الديكامرتية عند االقتضاء معلومات عن تردد العمل -

 يف جزء التتابع اخلاص بالرسالة،
 رقم اهلاتف املطلوب )فقط يف التوصيالت شبه األوتوماتية/األوتوماتية(، -
 .”RQ“تددل حمطة السفينة الفئة أوتوماتياً ومعرف اهلوية الذايت وإشارة انتهاء التتابع  -
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 تتحقق حمطة السفينة من تتابع النداء. 2.3.2
ختتار حمطة السفينة تردد النداء الوحيد األنسب، ويفضل أن يكون ذلك باستعمال قنوات النداء املخصصة للمحطة  3.3.2

 الساحلية على الصعيد الوطين، وهلذا الغرض ترسل السفينة تتابع نداء وحيداً على الرتدد املختار.
 5عندما ال جتيب احملطة الساحلية املطلوبة، ينبغي أال يكرر عادة تتابع النداء الصادر عن حمطة السفينة قبل مرور فرتة  4.3.2

ثانية يف حالة االتصاالت شبه األوتوماتية/األوتوماتية على  25ثوان أو  5دقائق على األقل يف حالة االتصاالت اليدوية أو فرتة 
على التوايل. وميكن، عند االقتضاء، أن يتم هذا التكرار على ترددات  (MF/HF)أو اهلكتومرتية/الديكامرتية  (VHF)املوجات املرتية 

 دقيقة على األقل. 15بديلة. بيد أن من الضروري أال يتم أي تكرار الحق باجتاه احملطة الساحلية نفسها قبل مرور فرتة 
دقائق  ½ 4ثوان على األقل ولكن ال تزيد على  5رًا باالستالم بعد فرتة قدرها ينبغي أن ترسل احملطة الساحلية إشعا 5.3.2

ثوان لالتصاالت شبه األوتوماتية/األوتوماتية. ويتضمن التتابع معني النسق وعنوان السفينة  3لالتصاالت اليدوية، أو يف أثناء فرتة 
 والفئة والتعريف الذايت هبوية احملطة الساحلية، وكذلك:

انت احملطة قادرة على االستجابة فوراً للطلب على تردد العمل املقرتح، نفس معلومات التحكم عن بعد ومعلومات إذا ك -
 الرتدد الواردة يف طلب النداء،

 إذا مل تقرتح حمطة السفينة أي تردد للعمل، ينبغي عندئذ أن يُدرج يف تتابع اإلشعار باالستالم اقرتاح بشأن القناة/الرتدد؛ -
كانت احملطة غري قادرة على االستجابة فوراً للطلب على تردد العمل املقرتح، ولكنها قادرة على االستجابة فوراً على إذا   -

 تردد آدر، نفس معلومات التحكم عن بعد الواردة يف طلب النداء، ولكن على تردد عمل بديل؛
عد مع إشارة ثانية للتحكم عن بُ  104م عن بعد إذا كانت احملطة غري قادرة على االستجابة فورًا لطلب إشارة التحك -

تتضمن معلومات إضافية. وقد تتضمن هذه اإلشارة الثانية للتحكم عن بعد معلومات بشأن صف االنتظار يف حالة 
 االتصاالت اليدوية فقط.

 ".BQوينبغي أن تدرج كذلك إشارة انتهاء التتابع "
ولكنه غري مقبول لدى حمطة السفينة، يتعني حينئذ على  4.3.2عمل وفقًا للفقرة إذا اقرُتح، لالتصاالت اليدوية، تردد لل 6.3.2

 هذه احملطة أن ترسل فوراً نداء جديداً تطلب فيه تردداً بدياًل.
فور وصول إشعار  DSCإذا مت وصول إشعار باالستالم، ال ضرورة ملواصلة إرسال تتابع النداء. وتكتمل اإلجراءات  7.3.2

إىل أن السفينة قادرة على االستجابة للطلب، وينبغي أن جتري كل من احملطة الساحلية وحمطة السفينة اتصاالهتما  باالستالم يشري
 .DSCعلى ترددات العمل املتفق عليها دون تبادل املزيد من نداءات 

لنداء طبقًا للفقرة درية أن تكرر اإذا أرسلت احملطة الساحلية إشعارًا باالستالم ومل تتلقاه حمطة السفينة، ينبغي هلذه األ 8.3.2
4.3.2. 

 محطة سفينة توجه نداء إلى محطة سفينة 4.2
، حيث تراعي حمطة السفينة املستقبلة، 3.2ينبغي أن تكون إجراءات النداء من سفينة إىل سفينة مشاهبة لإلجراءات الواردة يف الفقرة 

، ينبغي للسفينة الطالبة 1.3.2لساحلية، ما عدا أنه، فيما يتعلق بالفقرة حسبما يكون مناسباً، اإلجراءات املقدمة من أجل احملطات ا
 أن تدرج دائماً معلومة تردد العمل يف الرسالة اليت هي جزء من تتابع النداء.
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 3ق ـالملح
 

  الرقمي االنتقائي النداء بواسطةإجراءات التشغيل الخاصة باتصاالت السفن 
 (VHF)والمترية  (HF)كامترية والدي (MF)على الموجات الهكتومترية 

 مقدمة
واملوجات  (MF)على املوجات اهلكتومرتية  DSCأدناه وصف إجراءات االتصاالت بالنداء  5إىل  1يرد يف الفقرات من 

 .(VHF) املرتية
وجات بصفة عامة هي نفس إجراءات االتصال على امل (HF)على املوجات الديكامرتية  DSCوتكون إجراءات االتصال بالنداء 

أدناه الشروط اخلاصة اليت يتعني مراعاهتا عند إجراء االتصاالت بالنداء  6. وتصف الفقرة (VHF)واملوجات املرتية  (MF)اهلكتومرتية 
DSC  على املوجات الديكامرتية(HF). 

 االستغاثة 1
 إرسال نداء االستغاثة بالنداء االنتقائي الرقمي  1.1

 يرى الربان أن السفينة أو شخصاً يف حالة استغاثة وأن األمر يستدعي تقدمي مساعدة فورية.يتعني إرسال نداء استغاثة عندما 
قدر املستطاع آدر موقع معروف للسفينة وساعة حتديده )بالتوقيت العاملي  DSCكما يتعني أن يتضمن نداء االستغاثة 

وفر هذه ات املالحية للسفينة أو إدراجهما يدويًا إذا مل تت(. وينبغي إدراج املوقع والوقت أوتوماتيًا بواسطة التجهيز (UTC) املنسق
 املعلومات.

 على النحو التايل: DSCوترسل حماولة نداء االستغاثة 
على املوجات  70والقناة  (MF)على املوجات اهلكتومرتية  DSC (kHz 2187,5يولاف املرسل على قناة االستغاثة بالنداء  -

 طة السفينة بذلك أوتوماتياً.(، إذا مل تقم حم(VHF)املرتية 
 :DSCإذا كان هناك متسع من الوقت، يتم إددال املعلومات التالية أو انتقاؤها بواسطة التجهيزات  -

 طبيعة االستغاثة، -
 آدر موقع معروف للسفينة )دطا الطول والعرض( مامل يقدم أوتوماتياً، -
 ( مامل يقدم أوتوماتياً،(UTC)ساعة حتديد املوقع )بالتوقيت العاملي املنسق  -
 منط اتصال االستغاثة الالحق )مهاتفة(، -

 ؛DSCووفقاً لتعليمات مصناع جتهيزات النداء 
 ؛DSCإرسال نداء االستغاثة  -
إعداد حركة االستغاثة الالحقة وذلك بتوليف املرسل ومستقبل املهاتفة الراديوية على قناة حركة االستغاثة يف النطاق  -

، بانتظار اإلشعار (VHF)على املوجات املرتية  16، القناة (MF)على املوجات اهلكتومرتية  kHz 2182نفسه، أي 
 .DSCباستالم نداء االستغاثة 
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 التدابير المتبعة عند استالم نداء استغاثة 2.1
غاثة عن طريق النداء من سفينة أدرى أال تشعر عمومًا باستالم نداء االست DSCجيب على السفن اليت تستقبل نداء استغاثة 

ألن اإلشعار باستالم نداء االستغاثة بالنداء االنتقائي الرقمي يقتصر عادة على احملطات الساحلية )انظر  (DSC)االنتقائي الرقمي 
 (.3من امللحق  4.1.6والفقرة  1من امللحق  4.3.3الفقرة 

، فينبغي هلا (VHF)أو املرتية  (MF)ملوجات اهلكتومرتية على قناة با DSCوإذا استمرت حمطة سفينة يف استقبال نداء استغاثة 
 (CS) أو حمطة ساحلية (RCC)إلهناء النداء إال بعد التشاور مع مركز لتنسيق عمليات اإلنقاذ  DSCترسل إشعاراً باستالم النداء  أالا 

 وعندما يُطلب منها القيام بذلك.
من سفينة أدرى أن تؤجل اإلشعار باستالم نداء االستغاثة باملهاتفة الراديوية  DSCللسفن اليت تستلم نداء االستغاثة  وينبغي أيضاً 

ملهلة قصرية إذا كانت السفينة يف منطقة تغطيها حمطة ساحلية أو أكثر، وذلك إلتاحة الوقت أمام احملطة الساحلية لكي ترسل 
 أوالً. DSCإشعارها باستالم إنذار االستغاثة 

 من سفينة أدرى القيام مبا يلي: DSCاء استغاثة وينبغي للسفن اليت تستلم ند
 70 والقناة (MF)على املوجات اهلكتومرتية  kHz 2 187,5مراقبة استقبال إشعار باستالم نداء استغاثة عرب قناة االستغاثة ) -

 (؛(VHF)على املوجات املرتية 
تغاثة يف النطاق فة الراديوية على تردد حركة االساإلعداد الستقبال اتصال االستغاثة الالحق وذلك بتوليف مستقبل املهات -

على  16، والقناة (MF)على املوجات اهلكتومرتية  kHz 2182، أي DSCنفسه الذي استقبل فيه إنذار االستغاثة 
 ؛(VHF)املوجات املرتية 

دد حركة ة باملهاتفة الراديوية على تر اإلشعار باستالم إنذار االستغاثة بإرسال رسالمن لوائح الراديو، 23.32طبقًا ألحكام الرقم  -
 16، والقناة (MF)على املوجات اهلكتومرتية  kHz 2182، أي DSCاالستغاثة يف النطاق نفسه الذي استقبل فيه نداء االستغاثة 

 .(VHF)على املوجات املرتية 

 حركة االستغاثة 3.1
، أن تبدأ حركة االستغاثة باملهاتفة الراديوية على تردد DSCستغاثة ينبغي للسفينة املستغيثة، عندما تستلم إشعاراً باستالم نداء اال

( طبقًا ألحكام الرقمني (VHF)على املوجات املرتية  16والقناة  (MF)على املوجات اهلكتومرتية  kHz 2182حركة االستغاثة )
13C.32 13وD.32 .من لوائح الراديو 

 ي الرقميإرسال نداء ترحيل استغاثة بالنداء االنتقائ 4.1
 (MF)أو اهلكتومرتية  (VHF)على قنوات املوجات املرتية  DSCال ُيسمح بأي حال من األحوال ألي سفينة تستقبل نداء استغاثة 

على املوجات  kHz 2 182إىل مجيع السفن. وإذا مل تكن هناك مراقبة مسعية على القناة املعنية ) DSCبإرسال نداء ترحيل استغاثة 
(، ينبغي االتصال باحملطة الساحلية عن طريق إرسال نداء ترحيل استغاثة (VHF)على املوجات املرتية  16والقناة  (MF)اهلكتومرتية 

DSC .فردي 
 بالنيابة عن جهة أخرى DSCإرسال نداء ترحيل استغاثة  1.4.1

 يف احلاالت التالية: DSCيتعني على أي سفينة تعلم أن سفينة أدرى يف حالة استغاثة أن ترسل نداء ترحيل استغاثة 
 عندما تكون السفينة املستغيثة نفسها غري قادرة على إرسال نداء االستغاثة، -
 عندما يرى ربان السفينة أن األمر يتطلب مساعدة إضافية. -

ىل سفينة املرسل نيابة عن طرف آدر إ DSCمن لوائح الراديو، يفضل أن يوجه نداء ترحيل االستغاثة  19B.32وطبقاً ألحكام الرقم 
 . RCCساحل فردية أو إىل مركز 
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 ويُرسل نداء ترحيل االستغاثة على النحو التايل:
 ،DSCيُنتقى نسق نداء ترحيل االستغاثة على التجهيزات  -
 :DSCيتم إددال املعلومات التالية أو انتقاؤها بواسطة التجهيزات  -

، أو يف ظل ظروف داصة، نداء جلميع السفن على اهلوية املكونة من تسعة أرقام للمحطة الساحلية املناسبة -
 ، (MF/HF)). نداء إىل املنطقة اجلغرافية )على املوجات اهلكتومرتية/الديكامرتية (VHF)املوجات املرتية 

 اهلوية املكونة من تسعة أرقام للسفينة املستغيثة، إذا كانت معروفة، -
 طبيعة االستغاثة، -
 إذا كان معروفاً، آدر موقع للسفينة املستغيثة، -
 ( )إذا كان معروفاً(،(UTC)ساعة حتديد املوقع )بالتوقيت العاملي املنسق  -
 منط اتصال االستغاثة الالحق )مهاتفة(؛ -

 ؛DSCإرسال نداء ترحيل االستغاثة  -
لنطاق نفسه، ا التأهب حلركة استغاثة الحقة بتوليف مرسل ومستقبل املهاتفة الراديوية على قناة حركة االستغاثة يف -

بانتظار اإلشعار  (VHF)على املوجات املرتية  16والقناة  (MF)على املوجات اهلكتومرتية  kHz 2182على الرتدد  أي
 .DSCباستالم نداء االستغاثة 

 اإلشعار باستالم نداء ترحيل استغاثة بالنداء االنتقائي الرقمي مستقبل من محطة ساحلية 5.1
واإلشعار باستالمه، إعادة إرسال املعلومات  DSC، إذا استدعى األمر، بعد استالمها نداء االستغاثة بإمكان احملطات الساحلية

فقط( أو إىل كل السفن يف منطقة  (VHF)، موجه إىل كل السفن )على املوجات املرتية DSCاملستقبلة كنداء ترحيل استغاثة 
 فقط( أو إىل سفينة معينة. (MF/HF)جغرافية معينة )على املوجات اهلكتومرتية/الديكامرتية 

لإلشعار باستالم النداء  DSCوجيب على السفن اليت تستقبل نداء ترحيل استغاثة مرساًل من حمطة ساحلية أال تستخدم النداء 
، ليتعني أن تشعر باستالمه باملهاتفة الراديوية على قناة حركة االستغاثة يف النطاق نفسه الذي استقبل فيه نداء الرتحي بل
 .(VHF)على املوجات املرتية  16، والقناة (MF)على املوجات اهلكتومرتية  kHz 2182 أي

من لوائح الراديو باملهاتفة الراديوية على تردد حركة  23.32ويتم اإلشعار باستالم نداء ترحيل االستغاثة بإرسال رسالة طبقًا للرقم 
 :DSCيل االستغاثة االستغاثة يف النطاق نفسه الذي استقبل فيه نداء ترح

 مستقبل من سفينة أخرى بالنداء االنتقائي الرقمينداء ترحيل استغاثة  باستالماإلشعار  6.1
جيب على السفن اليت تستلم نداء ترحيل استغاثة من سفينة أدرى اتباع نفس إجراءات اإلشعار باستالم نداء االستغاثة، 

 أعاله. 1.2اإلجراءات املبينة يف الفقرة  أي

 إلغاء نداء استغاثة بالنداء االنتقائي الرقمي يرسل سهوا   7.1
 سهواً أن تلغي نداء االستغاثة هذا باتباع اإلجراءات التالية: DSCعلى احملطة اليت ترسل نداء استغاثة 

النداء بالسهو، على مجيع الرتددات اليت أرسل عليها هذا  DSCاملسارعة بإلغاء نداء االستغاثة بإرسال رسالة إلغاء ذايت  1.7.1
عبارة عن إشعار باستالم االستغاثة يكون فيه معرف اهلوية الذايت  DSCإذا كانت حمطة السفينة جمهزة بذلك. ورسالة اإللغاء الذايت 

 .ITU-R M.493ومعرف هوية االستغاثة متماثلني كما هو معرف يف التوصية 
يرسل عليها "نداء  DSCفة عرب قناة حركة االستغاثة املرتبطة بكل قناة ويتم بعد ذلك إلغاء نداء االستغاثة شفهياً باملهات 2.7.1

 من لوائح الراديو. 53E.32االستغاثة"، بإرسال رسالة طبقاً ألحكام الرقم 



 ITU-R  M.541-10  التوصية

 

14 

اليت أرسلت االستغاثة عليها، واالستجابة ألي اتصاالت  DSCاإلنصات إىل قناة حركة االستغاثة باملهاتفة واملرتبطة بالقناة  3.7.1
 متعلقة بنداء االستغاثة هذا حسبما يكون مالئماً.

 الطوارئ 2
 إرسال رسائل الطوارئ 1.2

 يتم إرسال رسائل الطوارئ على مرحلتني:
 اإلعالن عن رسالة الطوارئ، -
 إرسال رسالة الطوارئ. -

 70 ، والقناة(MF)هلكتومرتية على املوجات ا DSC (kHz 2187,5على قناة نداء االستغاثة  DSCيتم اإلعالن بإرسال نداء طوارئ 
 .(VHF))على املوجات املرتية 

على املوجات  16، والقناة (MF)على املوجات اهلكتومرتية  kHz 2182ترسل رسالة الطوارئ على قناة حركة االستغاثة )
 .(VHF)) املرتية

، أو إىل منطقة جغرافية معينة على املوجات (VHF)إىل مجيع احملطات على املوجات املرتية  DSCميكن توجيه نداء طوارئ 
الرتدد الذي سرتسل عليه  DSC، أو إىل حمطة معينة. وجيب أن يتضمن نداء الطوارئ (MF/HF)اهلكتومرتية/الديكامرتية 

 الطوارئ. رسالة
 لذا يتم إرسال رسالة الطوارئ على النحو التايل:

 اإلعالن:
فقط( أو إىل منطقة  (VHF))مجيع السفن )على املوجات املرتية  DSCات يُنتقى نسق النداء املناسب على التجهيز  -

 فقط( أو نداء فردي(؛ (MF/HF)جغرافية معينة )على املوجات اهلكتومرتية/الديكامرتية 

 :DSCيتم إددال املعلومات التالية أو انتقاؤها بواسطة التجهيزات  -
 حطة املعينة، عند االقتضاء،منطقة معينة أو اهلوية املكونة من تسعة أرقام للم -
 فئة النداء )طوارئ(، -
 الرتدد أو القناة اليت ترسل رسالة الطوارئ عليها، -
 منط االتصال الذي سيتم بواسطته إرسال رسالة الطوارئ )املهاتفة الراديوية(، -
 ؛DSCوفقاً لتعليمات مصناع جتهيزات  

 .DSCإرسال إعالن الطوارئ  -

 وارئ:إرسال نداء ورسالة الط
 ،DSCيولف املرسل على الرتدد أو على القناة املشار إىل أي منهما يف إعالن الطوارئ  -
 من لوائح الراديو. 12.32ترسل رسالة وإعالن الطوارئ طبقاً ألحكام الرقم  -

 استقبال رسالة طوارئ 2.2
، DSC تشعر باستالم نداء أالر من سفينة يعلن عن رسالة طوارئ موجهة إىل أكث DSCجيب على السفن اليت تستقبل نداء طوارئ 

 بل أن تولف مستقبل املهاتفة الراديوية اخلاص هبا على الرتدد املشار إليه يف النداء وأن تستمع إىل رسالة الطوارئ.
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 السالمة 3
 إرسال رسائل السالمة 1.3

 يتم إرسال رسائل السالمة على مرحلتني:
 اإلعالن عن رسالة السالمة، -
 الة السالمة.إرسال رس -

 70 ، القناة(MF)على املوجات اهلكتومرتية  DSC (kHz 2187,5على قناة نداء االستغاثة  DSCيتم اإلعالن بإرسال نداء سالمة 
 .(VHF))على املوجات املرتية 
( املستعمل لنطاقاتمن لوائح الراديو، يفضل أن ترسل رسائل السالمة على تردد عامل يف نفس النطاق )ا 32.33طبقاً ألحكام الرقم 

 )املستعملة( لنداءات أو إعالنات السالمة.
فقط(، أو إىل السفن املوجودة يف منطقة جغرافية  (VHF)إىل مجيع السفن )على املوجات املرتية  DSCميكن توجيه نداء السالمة 

 فقط(، أو إىل حمطة معينة. (MF/HF)معينة )على املوجات اهلكتومرتية/الديكامرتية 
 .DSCدراج الرتدد الذي سرتسل عليه رسالة السالمة يف النداء يتعني إ

 وعليه، ترسل رسالة السالمة على النحو التايل:
 :اإلعالن

إىل  فقط( أو (VHF))نداء موجه جلميع السفن )على املوجات املرتية  DSCينتقى نسق االتصال املناسب على جتهيزات  -
 فقط( أو نداء فردي(؛ (MF/HF)رتية/الديكامرتية منطقة جغرافية معينة )على املوجات اهلكتوم

 :DSCيتم إددال املعلومات التالية أو انتقاؤها بواسطة التجهيزات  -
 املنطقة احملددة أو اهلوية املكونة من تسعة أرقام للمحطة املعنية، عند االقتضاء، -
 فئة النداء )سالمة(، -
 تردد أو قناة إرسال رسالة السالمة، -
 ال رسالة السالمة )مهاتفة راديوية(،منط اتص -

 ؛DSCوفقاً لتعليمات مصنع التجهيزات 
 .DSCإرسال إعالن السالمة  -

 إرسال إعالن ورسالة السالمة:
 ؛DSCيولف املرسل على الرتدد أو القناة املشار إىل أي منهما يف نداء السالمة  -
 لوائح الراديو من 33.35طبقاً ألحكام الرقم  السالمة ترسل رسالة وإعالن -

 استقبال رسالة السالمة 2.3
تشعر باستالم نداء  أاليعلن عن رسالة سالمة موجهة إىل أكثر من حمطة،  DSCجيب على السفن اليت تستقبل نداء سالمة 

 ة.م، بل أن تولف مستقبل املهاتفة الراديوية على الرتدد املشار إليه يف النداء وأن تستمع إىل رسالة السالDSC السالمة
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 المراسالت العمومية 4
 النداء االنتقائي الرقمي للمراسالت العموميةقنوات  1.4

 (VHF)الموجات المترية  1.1.4
لالستغاثة أو للسالمة باإلضافة إىل املراسالت  DSCألغراض النداء  (VHF)على املوجات املرتية  DSCللنداء  70تستعمل القناة 
 .DSCالعمومية للنداء 

 (MF)الهكتومترية  الموجات 2.1.4
دولية ووطنية منفصلة  DSCللمراسالت العمومية قنوات نداء  (MF)تستخدم للنداء االنتقائي الرقمي على املوجات اهلكتومرتية 

 .kHz 2 187,5على الرتدد  DSCعن قناة نداء االستغاثة والسالمة 
للمراسالت العمومية أن تستخدم تفضيالً  (MF)ومرتية على املوجات اهلكت DSCينبغي للسفن اليت تتصل مبحطة ساحلية بالنداء 

 الوطنية للمحطة الساحلية. DSCقناة النداء 
الدولية املخصصة للمراسالت العمومية أن ُتستعمل كقاعدة عامة بني السفن واحملطات الساحلية من  DSCميكن لقناة النداء 

 .kHz 2 177تردد استقباهلا فيكون ، أما kHz 2 189,5جنسيات خمتلفة. ويكون تردد إرسال السفن 
 كذلك يف النداء االنتقائي الرقمي بني السفن لالتصاالت العامة.  kHz 2177يستعمل الرتدد 

 بالنداء االنتقائي الرقمي مخصص للمراسالت العمومية إلى محطة ساحلية أو إلى سفينة أخرىإرسال نداء  2.4
 طة ساحلية أو إىل سفينة أدرى على النحو التايل:خمصص للمراسالت العمومية إىل حم DSCيرسل نداء 

 ؛DSCينتقى نسق النداء حملطة معينة على جتهيزات  -
 :DSCيتم إددال ما يلي أو انتقاؤه على جتهيزات  -

 أرقام للمحطة املطلوب مناداهتا، 9اهلوية املكونة من  -
 فئة النداء )روتيين(، -
 ادة(،منط االتصال الالحق )مهاتفة راديوية ع -
يدرج اقرتاح قناة عمل يف النداءات املوجهة إىل حمطة  أالقناة العمل املقرتحة عند نداء سفينة أدرى. وجيب  -

 إىل إحدى قنوات العمل الشاغرة، DSCساحلية، ألن احملطة الساحلية تشري يف إشعارها باالستالم 
 ؛DSCوفقاً لتعليمات مصناع التجهيزات  

 .DSCيرسل نداء  -

 رار النداءتك 3.4
أدرى إذا مل يتم استقبال اإلشعار باالستالم  DSCأو على قناة  DSCللمراسالت العمومية على نفس القناة  DSCميكن تكرار نداء 

 دقائق. 5يف غضون 
 دقيقة على األقل، إذا مل يكن اإلشعار باالستالم قد استقبل بعد. 15وينبغي تأدري حماوالت النداءات التالية ملدة 
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 إلشعار باستالم نداء والتحضير الستقبال الحركةا 4.4
 على النحو التايل: DSCمن حمطة ساحلية أو من سفينة أدرى، يرسل اإلشعار باالستالم  DSCعند استقبال نداء 

 ،DSCينتقى نسق اإلشعار باالستالم على التجهيزات  -
 ردد العمل(،صال وفقاً ملا اقرتح يف النداء )منط االتصال وتيرسل إشعار باالستالم يشري إىل ما إذا كانت السفينة تستطيع االت -
إذا كان االتصال ممكناً وفقاً ملا أشري إليه، يولف كل من املرسل ومستقبل املهاتفة الراديوية على قناة العمل املشار إليها  -

 ويستعد الستقبال احلركة.

 استقبال اإلشعار باالستالم واإلجراءات األخرى 5.4
 بال إشعار باالستالم يشري إىل أن احملطة املطلوبة تستطيع استقبال احلركة، يتم االستعداد إلرسال احلركة كما يلي:عند استق

 يولف املرسل واملستقبل على قناة العمل املشار إليها؛ -
 يبدأ االتصال على قناة العمل كما يلي: -

 ي تعرف هوية آدر للمحطة املطلوبة،أرقام أو الرمز الدليلي للنداء أو أ 9اهلوية املكونة من  -
- "this is،" 
 أرقام أو الرمز الدليلي للنداء أو أي تعرف هوية آدر للسفينة نفسها. 9اهلوية املكونة من  -

ويتعني عادة على السفينة أن تتصل بعد ذلك بقليل إذا أشارت احملطة الساحلية يف إشعارها باالستالم إىل عدم استطاعتها استقبال 
 كة فوراً.احلر 

وإذا استقبلت السفينة إشعاراً باالستالم، استجابة لنداء سفينة أدرى، يفيد بأن هذه السفينة األدرى غري قادرة على استقبال احلركة 
 فوراً، يتعني على السفينة املطلوبة عادة إرسال نداء إىل السفينة الطالبة حينما تكون قادرة على استقبال احلركة.

 ات المستعملة لالستغاثة والسالمةاختبار التجهيز  5
 حمدوداً بقدر املستطاع. (kHz 2187,5)املخصص حصراً لالستغاثة والسالمة  DSCيتعني أن يكون االدتبار على تردد النداء 

ينبغي أن ترسل حمطة السفينة نداءات االدتبار وأن تشعر احملطة املطلوبة باستالمها. وليس هنالك عادة أي اتصال الحق بني 
 احملطتني املعنيتني.

 إىل حمطة معينة على النحو التايل: (MF)واملوجات اهلكتومرتية  (VHF)يرسل نداء ادتبار على املوجات املرتية 
 ، DSCيتم إددال أو ادتيار نسق نداء االدتبار على النداء  -
 أرقام للمحطة الساحلية املطلوبة، 9يتم إددال اهلوية املكونة من  -
 اخلاص باالدتبار، DSCء يرسل الندا -
 ينتظر اإلشعار باالستالم. -
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النداء االنتقائي الرقمي على الموجات الشروط واإلجراءات الخاصة التصاالت  6
 (HF) الديكامترية

 اعتبارات عامة
على املوجات  DSCهي نفس إجراءات االتصاالت  (HF)على املوجات الديكامرتية  DSCإجراءات االتصاالت 

 الواردة أدناه. 3.6إىل  1.6، مع بعض اإلضافات املبينة يف الفقرات من (VHF)/املوجات املرتية (MF) اهلكتومرتية
على املوجات  DSCعند إجراء اتصاالت  3.6إىل  1.6ويتعني إيالء املراعاة الواجبة للشروط اخلاصة الواردة يف الفقرات من 

 .(HF)الديكامرتية 

 االستغاثة 1.6
 HFستغاثة بالنداء االنتقائي الرقمي واختيار النطاقات إرسال نداء ا 1.1.6

أن تستقبل بواسطة حمطات ساحلية  HFاملرسلة على النطاق  DSC، يقصد بنداءات االستغاثة A4و A3يف املنطقتني البحريتني 
 .بواسطة السفن األدرى املوجودة يف اجلوار MF/VHFوأن تستقبل نداءات االستغاثة املرسلة على النطاقني 

بقدر املستطاع آدر موقع معروف للسفينة وساعة حتديد املوقع )بالتوقيت العاملي  DSCوينبغي أن يتضمن نداء االستغاثة 
 (. وإذا مل تدرج الساعة واملوقع أوتوماتياً بواسطة التجهيزات املالحية للسفينة فيجب إدراجهما يدوياً.(UTC) املنسق

بالنسبة إىل الفصل اجلاري والساعة من اليوم عند  (HF)شار املوجات الراديوية الديكامرتية ينبغي أن تؤدذ يف االعتبار دصائص انت
 .DSCإلرسال نداء استغاثة  (HF)ادتيار نطاقات املوجات الديكامرتية 

ادتيار أول مناسب يف كثري  MHz 8 (kHz 8414,5)يف النطاق البحري  DSCميكن كقاعدة عامة أن تكون قناة االستغاثة 
 األحوال. من

يزيد عادة من احتمال استقبال احملطات  (HF)يف عدة نطاقات من املوجات الديكامرتية  DSCإن إرسال نداء االستغاثة 
 للنداء. الساحلية

 باتباع طريقتني خمتلفتني: (HF)على عدد من نطاقات املوجات الديكامرتية  DSCميكن إرسال نداء االستغاثة 
مث االنتظار بضع دقائق الستقبال إشعار  (HF)على أحد نطاقات املوجات الديكامرتية  DSCتغاثة إما بإرسال نداء االس أ ( 

 استالم من حمطة ساحلية؛
على نطاق موجات  DSCدقائق، يكرر اإلجراء بإرسال نداء االستغاثة  3وإذا مل يتم استالم أي إشعار دالل  

 مناسب آدر؛ (HF) ديكامرتية
دون فاصل زمين أو بفواصل زمنية  (HF)على عدد من نطاقات املوجات الديكامرتية  DSCغاثة أو بإرسال نداء االست ب(

 قصرية جداً بني النداءات، ودون انتظار اإلشعار باالستالم بني النداءات.
 (HF) ةيوصى باتباع اإلجراء أ ( يف مجيع احلاالت حينما يتيح الوقت ذلك؛ ألن ذلك يسهل ادتيار نطاق املوجات الديكامرت يُ 

 املناسب لبدء االتصال الالحق مع احملطة الساحلية على قناة حركة االستغاثة املقابلة.
 :HFعلى النطاق  DSCإرسال نداء االستغاثة 

، 4207,5) ،6312 ،8414,5 ،12577 (HF)على املوجات الديكامرتية  DSCيولف املرسل على قناة االستغاثة املختارة  -
(kHz 16804,5؛ 

 ؛1.1 الفقرة وفقاً للوصف الوارد يف DSCالتعليمات إلددال املعلومات املناسبة أو النتقائها على التجهيزات تتابع  -



 ITU-R  M.541-10  التوصية

 

19 

 .DSCيرسل نداء االستغاثة  -
على املوجات  DSCوميكن يف بعض احلاالت اخلاصة، يف املناطق االستوائية على سبيل املثال، أن يكون إرسال نداء االستغاثة 

 مفيداً لنداء من سفينة إىل سفينة باإلضافة إىل استعماله للنداء من السفينة إىل الشاطئ. (HF)الديكامرتية 
 اإلعداد لحركة االستغاثة الالحقة 2.1.6

 (HF) املناسبة )الديكامرتية DSCعلى قنوات االستغاثة  DSCيتم اإلعداد حلركة االستغاثة الالحقة، بعد إرسال نداء االستغاثة 
 (HF) ، بتوليف جهاز )أجهزة( االتصال الراديوي )املوجات الديكامرتية(VHF))و/أو املرتية  (MF)ة و/أو اهلكتومرتي

 حسب احلالة( على قناة )قنوات( حركة االستغاثة املقابلة. (VHF)و/أو املرتية  (MF)اهلكتومرتية  و/أو
 ت نداء بعدة ترددات.عند إرسال حماوال kHz 8 291ينبغي استعمال تردد حركة استغاثة مقابل مبقدار 

على عدد من نطاقات املوجات  DSCأعاله قد استعملت إلرسال نداء االستغاثة  1.1.6إذا كانت الطريقة ب( املوصوفة يف الفقرة 
 ، يتعني:(HF) الديكامرتية

االستالم من استقبل عليه )عليها( اإلشعار ب (HF)أن يؤدذ يف االعتبار يف أي نطاق )نطاقات( للموجات الديكامرتية  -
 حمطة ساحلية؛

، يبدأ إرسال حركة االستغاثة (HF)إذا كانت إشعارات االستالم قد استقبلت على أكثر من نطاق للموجات الديكامرتية  -
 على أحد هذه النطاقات أما إذا مل تستقبل أي إجابة من حمطة ساحلية فينبغي عندئٍذ استعمال النطاقات األدرى تباعاً.

 للوائح الراديو(: 15من التذييل  15-1ات حركة االستغاثة )انظر اجلدول وفيما يلي تردد
 :(kHz) (HF)املوجات الديكامرتية 

 420 16 290 12 291 8 215 6 125 4 املهاتفة   
 695 16 520 12 376,5 8 268 6 177,5 4 التلكس  

 :(kHz) (MF)املوجات اهلكتومرتية 
     182 2 املهاتفة   
     174,5 2 التلكس  

  .(MHz 156,800) 16القناة  :(VHF)املوجات املرتية 

 حركة االستغاثة 3.1.6
 .باملهاتفة الراديوية (HF)/الديكامرتية (MF)حينما تتم حركة االستغاثة على املوجات اهلكتومرتية  3.1تستخدم اإلجراءات املوصوفة يف الفقرة 

 (HF) /الديكامرتية(MF)تغاثة على املوجات اهلكتومرتية وجيب أن تستخدم اإلجراءات التالية حينما تتم حركة االس
 :الراديوي بالتلكس

 ؛(FEC)يستخدم أسلوب التصحيح األمامي لألدطاء  -
 ويسبق مجيع الرسائل ما يلي: -

 مرة واحدة على األقل، ENTERالضغط على مفتاح  -
 تغيري السطر، -
 قلب احلروف مرة واحدة، -
 ؛MAYDAYإشارة االستغاثة  -

 ينبغي أن تبدأ السفينة املستغيثة حركة تلكس االستغاثة على قناة حركة تلكس االستغاثة املناسبة كما يلي: -
 ، تغيري السطر، قلب احلروف،ENTERالضغط على مفتاح  -
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 "،MAYDAYإشارة االستغاثة " -
- "this is،" 
 آدر للسفينة، أرقام والرمز الدليلي للنداء أو أي تعرف هوية 9اهلوية املكونة من  -
 ،DSCموقع السفينة إذا مل يذكر يف نداء االستغاثة  -
 طبيعة االستغاثة، -
 أي معلومة أدرى قد تسهل اإلنقاذ. -

من  (HF) بالنداء االنتقائي الرقمي على الموجات الديكامتريةاإلجراءات المتبعة عند استقبال نداء استغاثة  4.1.6
 أخرى سفينة

تشعر باستالم النداء، بل  أالمن سفينة أدرى  (HF)على املوجات الديكامرتية  DSCقبل نداء استغاثة جيب على السفن اليت تست
 ينبغي أن تقوم مبا يلي:

 ؛من حمطة ساحلية DSCاالنتظار الستقبال إشعار باستالم استغاثة  -
 من حمطة ساحلية: DSCالقيام مبا يلي أثناء انتظار استقبال إشعار باستالم استغاثة  -

االستعداد الستقبال اتصال االستغاثة الالحق وذلك بتوليف جهاز االتصال الراديوي )املرسل واملستقبل( على املوجات 
الذي استقبلت عليه نداء  (HF)على قناة حركة االستغاثة املعنية يف نفس نطاق املوجات الديكامرتية  (HF)الديكامرتية 
 :، مع مراعاة الشروط التاليةDSCاالستغاثة 

نطاق  على قناة حركة االستغاثة باملهاتفة الراديوية يف (HF)توليف جهاز االتصال الراديوي باملوجات الديكامرتية  -
 ؛DSCاملعنية إذا كان قد أشري إىل أسلوب املهاتفة الراديوية يف اإلنذار  (HF)املوجات الديكامرتية 

، فينبغي توليف جهاز االتصال الراديوي باملوجات DSCأما إذا كان قد أشري إىل أسلوب التلكس يف اإلنذار  -
املعين. وعلى  (HF)على قناة حركة االستغاثة بالتلكس الراديوي يف نطاق املوجات الديكامرتية  (HF)الديكامرتية 

 السفن اليت يكون باستطاعتها ذلك أن تقوم أيضاً مبراقبة قناة االستغاثة باملهاتفة الراديوية املقابلة؛
، ينبغي توليف جهاز االتصال (HF)على أكثر من نطاق باملوجات الديكامرتية  DSCاستقبل نداء االستغاثة وإذا  -

األفضل يف ظروف هذه احلالة.  (HF)الراديوي على قناة حركة االستغاثة املناسبة يف نطاق املوجات الديكامرتية 
ا النطاق قد يكون يف كثري من احلاالت ، فإن هذMHz 8على نطاق  DSCوإذا أمكن استقبال نداء االستغاثة 

 االدتيار األول املناسب؛
دالل فرتة ترتاوح بني دقيقة واحدة إىل  (HF)وإذا مل تستقبل أي حركة استغاثة على قناة املوجات الديكامرتية  -

بة يف نطاق على قناة حركة االستغاثة املناس (HF)دقيقتني، يولف جهاز االتصال الراديوي باملوجات الديكامرتية 
 آدر يرتأى أنه مناسب يف هذه احلالة؛ (HF)موجات ديكامرتية 

دقائق، ومل يالحظ أي اتصال  5من حمطة ساحلية يف غضون  DSCوإذا مل يصل أي إشعار باستالم االستغاثة  -
 استغاثة جيري بني أي حمطة ساحلية والسفينة املستغيثة، يتعني القيام مبا يلي:

 ؛مليات اإلنقاذ بواسطة وسائل االتصاالت الراديوية املناسبةيبلغ مركز تنسيق ع -
 أو أي حمطة ساحلية القيام بذلك. RCCإذا طلب املركز  DSCويرسل نداء ترحيل استغاثة  -

 إرسال نداء ترحيل استغاثة بالنداء االنتقائي الرقمي 5.1.6
 قيام مبا يلي:، فيتعني الDSCئي أن من املناسب إرسال نداء ترحيل استغاثة إذا رُ 

 ؛(HF)يدوياً على املوجات الديكامرتية  DSCينبغي استهالل نداءات ترحيل االستغاثة   -
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)سوى أن النداء يُرسل يدويًا كنداء وحيد على تردد وحيد( ويفضل أعاله  1.1.6تتبع اإلجراءات املوصوفة يف الفقرة  -
 أو إحدى احملطات الساحلية؛ RCCأن توجه إىل أحد مراكز 

حسبما جاء يف  DSCع تعليمات إددال أو انتقاء نسق النداء واملعلومات ذات الصلة باستعمال جتهيزات النداء تتبا  -
 ؛4.1الفقرة 

 .DSCيرسل نداء ترحيل االستغاثة  -
ن المستقبل م (HF)اإلشعار باستالم نداء ترحيل االستغاثة بالنداء االنتقائي الرقمي على الموجات الديكامترية  6.1.6

 محطة ساحلية
، موجهاً إىل مجيع السفن (HF)من حمطة ساحلية على املوجات الديكامرتية  DSCينبغي للسفن اليت تستقبل نداء ترحيل استغاثة 

 على قناة حركة االستغاثة باملهاتفة يف ذات باملهاتفة الراديوية، بل DSCتشعر باستالم نداء ترحيل االستغاثة  أاليف منطقة معينة، 
 .DSCق )النطاقات( اليت يستقبل فيها نداء ترحيل االستغاثة النطا

 الطوارئ 2.6
 كالتايل:  (HF)ينبغي عادة إرسال رسائل الطوارئ على املوجات الديكامرتية 

 إما إىل كل السفن يف منطقة جغرافية معينة، -
 أو إىل حمطة ساحلية معينة. -

 املناسبة. DSCارئ على قناة االستغاثة من فئة طو  DSCويعلن عن رسالة الطوارئ بإرسال نداء 
باملهاتفة الراديوية أو بالتلكس الراديوي على قناة حركة االستغاثة  (HF)ويتم إرسال رسالة الطوارئ بالذات على املوجات الديكامرتية 

 .DSCاملناسبة يف النطاق نفسه الذي أرسل فيه إعالن 
 (HF)جات الديكامترية عن رسالة طوارئ على المو  DSCإرسال إعالن  1.2.6

الذي يُرى أنه األنسب، وتؤدذ يف االعتبار دصائص انتشار املوجات  (HF)يتم ادتيار نطاق املوجات الديكامرتية  -
يف كثري من  MHz 8بالنسبة إىل الفصل اجلاري والساعة من اليوم؛ وميكن أن يكون النطاق  (HF)الراديوية الديكامرتية 

 سب؛احلاالت هو أول ديار منا
 DSCيتم إددال نسق النداء أو انتقاؤه إما للنداء يف منطقة جغرافية معينة أو للنداء الفردي على جتهيزات  -

 االقتضاء؛ حسب
للوصف الوارد يف الفقرة وفقاً  DSCيتم إددال أو انتقاء املعلومات املناسبة أو النتقائها بلوحة املفاتيح على جتهيزات  -

 ؛1.2
 ؛DSCيرسل النداء  -
. وإذا مل DSCموجهًا إىل حمطة ساحلية معينة، ينتظر إشعار من احملطة الساحلية باستالم النداء  DSCإذا كان النداء  -

 آدر يعترب مناسباً. (HF)على تردد موجات ديكامرتية  DSCيستلم اإلشعار دالل بضع دقائق، يكرر النداء 
 إرسال رسالة الطوارئ واإلجراءات الالحقة 2.2.6

 ؛DSCعلى قناة حركة االستغاثة )مهاتفة أو تلكس( املشار إليها يف اإلعالن  (HF)ف مرسل املوجات الديكامرتية يول -
 ؛1.2يتبع اإلجراء املوصوف الفقرة  باملهاتفة الراديويةإذا كانت رسالة الطوارئ سرتسل  -
 يتبع اإلجراء التايل: بالتلكس الراديويإذا كانت رسالة الطوارئ سرتسل  -
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إال إذا كانت الرسالة موجهة إىل حمطة واحدة رقم هوية  (FEC)يستخدم أسلوب تصحيح األدطاء األمامي  -
 تلكسها الراديوي معروف؛

 تبدأ رسالة التلكس مبا يلي: -
 مرة واحدة على األقل، وتغيري السطر، وقلب احلروف مرة واحدة، ENTERالضغط على مفتاح  -
 "،PAN PANإشارة الطوارئ " -
- "this is،" 
 أرقام والرمز الدليلي للنداء أو أي تعرف هوية آدر للسفينة، 9هوية السفينة املكونة من  -
 نص رسالة الطوارئ. -

ضمن  (HF)ميكن تكرار إعالن وإرسال رسائل الطوارئ املوجهة إىل مجيع السفن اجملهزة بتجهيزات عاملة باملوجات الديكامرتية 
 وفقاً ملا يعترب مناسباً للحالة الراهنة. (HF)قات املوجات الديكامرتية منطقة معينة على عدد من نطا

 السالمة 3.6
، 2.6وإرسال رسالة السالمة نفس إجراءات رسائل الطوارئ املوصوفة يف الفقرة  DSCتكون إجراءات إرسال إعالن السالمة 

 ما يلي: باستثناء
 ،SAFETYتستخدم الفئة  DSCيف اإلعالن  -
 ".PAN PAN" بداًل من إشارة الطوارئ "SECURITEلسالمة تستخدم إشارة السالمة "يف رسالة ا -
 

 4ق ـالملح
 

الموجات  على النداء االنتقائي الرقميإجراءات التشغيل الخاصة بالمحطات الساحلية التصاالت 
 (VHF)والمترية  (HF)والديكامترية  (MF)الهكتومترية 

 مقدمة
 .(VHF)واملرتية  (MF)على املوجات اهلكتومرتية  DSCراءات االتصاالت أدناه إج 5إىل  1تصف الفقرات من 

 (MF) فهي بصفة عامة نفس إجراءات املوجات اهلكتومرتية (HF)على املوجات الديكامرتية  DSCأما إجراءات االتصاالت 
على املوجات  DSCتصاالت أدناه بعض الشروط اخلاصة اليت يتعني مراعاهتا عند إجراء ا 6. وتصف الفقرة (VHF) واملرتية

 .(HF) الديكامرتية

 (1االستغاثة )انظر المالحظة  1
 استقبال نداء استغاثة بالنداء االنتقائي الرقمي 1.1

يشري إرسال نداء استغاثة إىل أن وحدة متنقلة )سفينة أو طائرة أو مركبة أدرى( أو شخصاً يف حالة استغاثة وحباجة إىل مساعدة 
 غاثة نداء انتقائي رقمي يستخدم نسق نداء استغاثة.فورية. ونداء االست

جيب على احملطات الساحلية اليت تستلم نداء استغاثة أن تكفل تسيريه بأسرع ما ميكن إىل أحد مراكز تنسيق عمليات 
 . وجيب أن تشعر احملطة الساحلية املعنية باستالم نداء االستغاثة بأسرع ما ميكن.(RCC) اإلنقاذ
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، وحينما ال يكون األمر كذلك، ينبغي إددال التعديالت DSCيقع بعيداً عن احملطة الساحلية  RCCتفرتض هذه اإلجراءات أن املركز  - 1المالحظة 
 املالئمة حملياً.

 اإلشعار باستالم نداء استغاثة بالنداء االنتقائي الرقمي 2.1
 ء.لى تردد نداء االستغاثة الذي استقبل عليه النداستغاثة عينبغي أن ترسل احملطة الساحلية إشعار االستالم اخلاص باال

 على النحو التايل: DSCيرسل اإلشعار باستالم نداء االستغاثة 
 (:1)انظر املالحظة  DSCيتم إددال أو انتقاء على التجهيزات  -

 ؛اإلشعار باستالم نداء االستغاثة -
 ؛أرقام للسفينة املستغيثة 9اهلوية املكونة من  -
 ؛ستغاثةطبيعة اال -
 ؛إحداثيات االستغاثة -
 .((UTC)ساعة حتديد املوقع )بالتوقيت العاملي املنسق  -

 قد يدرج بعض هذه املعلومات أو كلها أوتوماتياً بواسطة التجهيزات؛ - 1المالحظة  
 يرسل اإلشعار باالستالم؛ -
إن كانت  (NBDP)، أو بالطباعة املباشرة بنطاق ضيق االستعداد ملناولة حركة االستغاثة الالحقة مبراقبة املهاتفة الراديوية -

إشارة "أسلوب االتصال الالحق" يف نداء االستغاثة املستلم تشري إىل مربقة، وكانت احملطة الساحلية جمهزة 
هي الرتددات املرتبطة  NBDP. وينبغي يف كلتا احلالتني أن تكون ترددات املهاتفة الراديوية والطباعة NBDP بالطباعة

 kHz 2174,5للمهاتفة الراديوية و kHz 2182 (MF)على املوجات اهلكتومرتية الرتدد الذي استقبل عليه نداء االستغاثة )ب
يوجد تردد  للمهاتفة الراديوية؛ وال 16/القناة MHz 156,8 (VHF)، وعلى املوجات املرتية (NBDP)للطباعة 
 .((VHF) على املوجات املرتية (NBDP) للطباعة

 ال نداء ترحيل استغاثة بالنداء االنتقائي الرقميإرس 3.1
 تقوم احملطات الساحلية باستهالل نداء ترحيل االستغاثة وإرساله يف أي من احلاالت التالية:

عندما تكون احملطة الساحلية قد أدطرت باستغاثة الوحدة املتنقلة بوسائل أدرى ويطلب مركز تنسيق عمليات  -
 ذار إىل السفن؛إذاعة اإلن (RCC) اإلنقاذ

عندما يرى الشخص املسؤول عن احملطة الساحلية أن من الضروري تقدمي مساعدة إضافية )يوصى يف هذه احلاالت  -
 املناسب(. RCCبتعاون وثيق مع املركز 

ضاء، إىل مجيع تترسل احملطة الساحلية يف احلالتني املذكورتني أعاله نداء ترحيل استغاثة من الشاطئ إىل السفينة يوجه، حسب االق
 فقط( أو إىل السفن املوجودة يف منطقة جغرافية )على املوجات اهلكتومرتية/ (VHF)السفن )على املوجات املرتية 

 فقط( أو إىل سفينة معينة. (MF/HF) الديكامرتية
 ملية اإلنقاذ.سر عيتضمن نداء ترحيل االستغاثة تعرف هوية الوحدة املتنقلة املستغيثة وموقعها وأي معلومات أدرى قد تي

 يرسل نداء ترحيل االستغاثة على النحو التايل:
 من هذا امللحق(: 2.1يف الفقرة  1 املالحظة )انظر DSCيددل ما يرد أدناه أو ينتقى على التجهيزات  -

 نداء ترحيل االستغاثة، -
جغرافية )على املوجات  فقط(، أو السفن يف منطقة (VHF)معنيا النسق )مجيع السفن )على املوجات املرتية  -

 فقط(، أو حمطة فردية(، (MF/HF)اهلكتومرتية/الديكامرتية 
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 عنوان السفينة أو املنطقة اجلغرافية، حسب االقتضاء، -
 أرقام للسفينة املستغيثة إذا كانت معروفة، 9اهلوية املكونة من  -
 طبيعة االستغاثة، -
 إحداثيات االستغاثة، -
 ؛((UTC)توقيت العاملي املنسق ساعة حتديد املوقع )بال -

 يرسل نداء ترحيل االستغاثة؛ -
االستعداد الستقبال إشعارات باالستالم من حمطات السفن وملناولة حركة االستغاثة الالحقة بالتحول إىل قناة حركة  -

ى املوجات عل 16/القناة MHz 156,8، (MF)على املوجات اهلكتومرتية  kHz 2182االستغاثة يف النطاق نفسه، أي 
 .(VHF)املرتية 

 استقبال نداء ترحيل استغاثة 4.1
جيب على احملطات الساحلية عند استالمها نداء ترحيل استغاثة من حمطة سفينة أن تكفل تسيري النداء بأسرع ما ميكن إىل أحد 

قت ممكن ترحيل االستغاثة بأسرع و  . ويتعني أن تشعر احملطة الساحلية املناسبة باستالم نداء(RCC)مراكز تنسيق عمليات اإلنقاذ 
إىل حمطة السفينة. وإذا تلقت إحدى احملطات الساحلية نداء ترحيل االستغاثة،  DSCبإرسال إشعار باستالم نداء ترحيل االستغاثة 

 ال يتعني على احملطات األدرى عادة القيام بأي إجراء آدر.

 الطوارئ 2
 إرسال إعالن بالنداء االنتقائي الرقمي 1.2

ونسق  DSCيتم اإلعالن عن رسالة الطوارئ على تردد أو أكثر من ترددات اتصاالت االستغاثة والسالمة باستعمال النداء 
 الطوارئ. نداء

فقط(، أو إىل منطقة جغرافية )على املوجات  (VHF)إىل مجيع السفن )على املوجات املرتية  DSCميكن توجيه نداء الطوارئ 
الرتدد الذي سرتسل عليه رسالة  DSCفقط(، أو إىل سفينة معينة. ويُذكر يف نداء الطوارئ  (MF/HF)اهلكتومرتية/الديكامرتية 
 الطوارئ بعد اإلعالن.

 على النحو التايل: DSCيرسل نداء الطوارئ 
 من هذا امللحق(: 2.1يف الفقرة  1 )انظر املالحظة DSCيددل ما يرد أدناه أو ينتقى على التجهيزات  -

، أو إىل منطقة جغرافية )على املوجات (VHF))سق )نداء إىل مجيع السفن )على املوجات املرتية معنيا الن -
 فقط(، أو إىل حمطة معينة(، (MF/HF)اهلكتومرتية/الديكامرتية 

 عنوان السفينة، أو املنطقة اجلغرافية، عند االقتضاء، -
 فئة النداء )طوارئ(، -
 رسالة الطوارئ،الرتدد أو القناة اليت تُرسل عليها  -
 منط االتصال الذي سرتسل فيه رسالة الطوارئ )مهاتفة راديوية(؛ -

 .DSCيرسل نداء الطوارئ  -
 .DSCعلى الرتدد املشار إليه يف النداء  DSCتُرسل رسالة الطوارئ بعد إعالن 
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 السالمة 3
 إرسال إعالن بالنداء االنتقائي الرقمي 1.3

 ونسق نداء السالمة. DSCأو أكثر من ترددات اتصاالت االستغاثة والسالمة باستعمال النداء  يتم إعالن رسالة السالمة على تردد
فقط(، أو إىل منطقة جغرافية )على املوجات  (VHF)إىل مجيع السفن )على املوجات املرتية  DSCميكن توجيه نداء السالمة 

الرتدد الذي سرتسل عليه  DSCبغي أن يتضمن نداء السالمة فقط(، أو إىل سفينة معينة. وين (MF/HF)اهلكتومرتية/الديكامرتية 
 رسالة السالمة بعد اإلعالن.

 على النحو التايل: DSCيرسل نداء السالمة 
 من هذا امللحق(: 2.1الفقرة  يف 1 )انظر املالحظة DSCيددل ما يلي أو ينتقى على التجهيزات  -

فقط(، أو إىل منطقة جغرافية )على املوجات  (VHF)املرتية معنيا النسق )نداء إىل مجيع السفن )على املوجات  -
 فقط(، أو إىل حمطة معينة(، (MF/HF)اهلكتومرتية/الديكامرتية 

 عنوان السفينة أو املنطقة اجلغرافية، عند االقتضاء، -
 فئة النداء )سالمة(، -
 الرتدد أو القناة اليت تُرسل عليها رسالة السالمة، -
 سرتسل فيه رسالة السالمة )املهاتفة الراديوية(؛منط االتصال الذي  -

 .DSCيرسل نداء السالمة  -
 .DSCعلى الرتدد املشار إليه يف النداء  DSCترسل رسالة السالمة بعد اإلعالن 

 المراسالت العمومية 4
 ترددات/قنوات النداء االنتقائي الرقمي للمراسالت العمومية 1.4

 (VHF)الموجات المترية  1.1.4
ألغراض االستغاثة والسالمة. وميكن استعماله أيضًا ألغراض اتصاالت  DSCللنداء  70/القناة MHz 156,525عمل الرتدد يست

 أدرى غري االستغاثة والسالمة، كاملراسالت العمومية.
 (MF)الموجات الهكتومترية  2.1.4

 تعملة ألغراض االستغاثة والسالمة.تستعمل ترددات وطنية ودولية للمراسالت العمومية ختتلف عن الرتددات املس
 ، القنوات التالية بالرتتيب التفضيلي:DSCينبغي أن تستعمل احملطات الساحلية، عند نداء حمطات السفن بأسلوب 

 وطنية تداوم احملطة الساحلية املراقبة عليها؛ DSCقناة  -
. kHz 2 189,5وتستقبل على الرتدد  kHz 2 177الدولية عندما ترسل احملطة الساحلية على الرتدد  DSCقناة النداء  -

وبغية دفض التدادل على هذه القناة، ميكن كقاعدة عامة أن تستعمل احملطات الساحلية هذه القناة لالتصال بالسفن 
 تداوم حمطة السفينة املراقبة. DSCمن جنسيات أدرى أو يف احلاالت اليت ال يعرف فيها على أي ترددات 
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 نداء االنتقائي الرقمي إلى سفينةإرسال نداء بال 2.4
 على النحو التايل: DSCيرسل النداء 

 من هذا امللحق(: 2.1يف الفقرة  1)انظر املالحظة  DSCيددل ما يلي أو ينتقى على التجهيزات  -
 أرقام للسفينة املطلوبة، 9اهلوية املكونة من  -
 فئة النداء الروتيين، -
 وية(،منط االتصال الالحق )مهاتفة رادي -
 معلومات عن تردد العمل؛ -

 تكرار النداء 3.4
ثانية على األقل بني النداءين، طاملا مل  45ميكن أن ترسل احملطات الساحلية النداء مرتني على نفس تردد النداء بفاصل زمين قدره 

 تستلم أي إشعار باالستالم دالل هذا الفاصل.
دقيقة عل  30د اإلرسال الثاين، ميكن إعادة إرسال النداء على نفس الرتدد بعد مدة إذا مل تشعر احملطة املطلوبة باستالم النداء بع

 دقائق على األقل. 5األقل، أو على تردد نداء آدر بعد فرتة 

 التحضير لتبادل الحركة 4.4
حول احملطة ملقرتح، تتالذي يفيد بأن حمطة السفينة املطلوبة ميكنها استعمال تردد العمل ا DSCعند استقبال اإلشعار باالستالم 

 الساحلية إىل تردد أو قناة العمل وتستعد الستالم احلركة.

 اإلشعار باستالم نداء بالنداء االنتقائي الرقمي مستقبل 5.4
 ترسل عادة اإلشعارات باالستالم على الرتدد املزاوج لرتدد النداء املستلم. إذا استلم نفس النداء على عدة قنوات نداء، تُنتقى أنسب

 قناة إلرسال اإلشعار باالستالم.
 على النحو التايل: DSCيرسل اإلشعار باستالم نداء 

 من هذا امللحق(: 2.1يف الفقرة  1)انظر املالحظة  DSCيددل ما يلي أو ينتقى على التجهيزات  -
 ؛معنيا النسق )حمطة فردية( -
 ؛أرقام حملطة السفينة الطالبة 9اهلوية املكونة من  -
 ؛داء الروتيينفئة الن -
نفس معلومات الرتدد الواردة يف النداء املستلم، إذا كان باملستطاع االستجابة فوراً على تردد العمل الذي اقرتحته  -

 ؛حمطة السفينة
 ؛إذا مل تقرتح حمطة السفينة الطالبة أي تردد عمل، فيجب اقرتاح تردد/قناة يف اإلشعار باالستالم -
 ؛دم التمكن من الرد على تردد العمل املقرتح بينما تتيسر االستجابة فوراً على تردد بديلتردد العمل البديل عند ع -
 ؛املعلومات املناسبة هبذا الشأن، إذا مل يكن يف املستطاع االستجابة فوراً  -

 دقائق. ½4تتجاوز  أالثوان على األقل، على  5يرسل اإلشعار باالستالم بعد مهلة قدرها  -
 احلية بعد إرسال اإلشعار باالستالم إىل تردد العمل أو قناة العمل وتستعد الستالم احلركة.تتحول احملطة الس
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 اختبار التجهيزات المستعملة لنداءات االستغاثة والسالمة 5
 .ITU-R M.493 للتوصيةوفقاً  (HF)والديكامرتية  (MF)واهلكتومرتية  (VHF)جُترى نداءات االدتبار على ترددات املوجات املرتية 

 DSCاإلشعار باستالم نداء االختبار 
 ينبغي أن تشعر احملطة الساحلية باستالم نداءات االدتبار.

الشروط واإلجراءات الخاصة لالتصال بالنداء االنتقائي الرقمي على الموجات  6
 (HF) الديكامترية

 اعتبارات عامة
على املوجات  DSCراءات املقابلة لالتصال هي نفس اإلج (HF)على املوجات الديكامرتية  DSCإجراءات االتصال 

 الواردة أدناه. 3.6إىل  1.6مع بعض اإلضافات املبينة يف الفقرات من  (VHF)/املرتية (MF) اهلكتومرتية
على املوجات  DSCعند إجراء اتصاالت  3.6إىل  1.6ويتعني إيالء املراعاة الواجبة للشروط اخلاصة الواردة يف الفقرات من 

 .(HF)ية الديكامرت 

 االستغاثة 1.6
 واإلشعار باستالمه (HF)استقبال نداء االستغاثة بالنداء االنتقائي الرقمي على الموجات الديكامترية  1.1.6

بفواصل  (HF)على عدد من نطاقات املوجات الديكامرتية  DSCميكن للسفن املستغيثة يف بعض احلاالت إرسال نداء االستغاثة 
 لنداءات الفردية.زمنية قصرية فقط بني ا

 DSC اليت استلم النداء (HF)باملوجات الديكامرتية  DSCعلى كل قنوات االستغاثة  DSCترسل احملطة الساحلية اإلشعار باالستالم 
قد استلمت هذا  DSCعليها من أجل التأكد قدر اإلمكان من أن السفينة املستغيثة وكل السفن اليت تلقت النداء 

 باالستالم. اإلشعار
 حركة االستغاثة 2.1.6

ينبغي كقاعدة عامة أن تنشأ حركة االستغاثة على قناة حركة االستغاثة املناسبة )املهاتفة الراديوية أو الطباعة املباشرة ضيقة 
 .DSC( يف النطاق نفسه الذي استلم فيه النداء (NBDP) النطاق

 :(NBDP)ة ضيقة النطاق تطبق القواعد التالية يف حالة حركة االستغاثة بالطباعة املباشر 
مرة واحدة على األقل، وتغيري السطر وقلب احلروف مرة واحدة، وإشارة  ENTERيسبق كل الرسائل الضغط على مفتاح  -

 "؛MAYDAYاالستغاثة "
 .(FEC)ينبغي عادة استعمال أسلوب اإلذاعة بالتصحيح األمامي لألدطاء  -

 (HF)تقائي الرقمي على الموجات الديكامترية إرسال نداء ترحيل استغاثة بالنداء االن 3.1.6
 (HF) يف االعتبار عند ادتيار نطاق )نطاقات( املوجات الديكامرتية (HF)ينبغي أدذ دصائص انتشار املوجات الديكامرتية 

 .DSCإلرسال نداء ترحيل االستغاثة 
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 (HF) على املوجات الديكامرتية DSCة بتجهيزات النداء واجملهز  (IMO)ويتعني على السفن اخلاضعة التفاقية املنظمة البحرية الدولية 
وعلى قناة  MHz 8يف النطاق  DSCعلى قناة االستغاثة والسالمة  DSCألغراض االستغاثة والسالمة، أن تداوم املراقبة األوتوماتية 

 .(HF)على املوجات الديكامرتية  DSCأدرى واحدة على األقل من قنوات االستغاثة 
يف نطاق واحد من هذه املوجات يف أي وقت، وينشأ  (HF)على املوجات الديكامرتية  DSCنداء ترحيل االستغاثة ينبغي إرسال 

، (HF) يف نطاق آدر من نطاقات املوجات الديكامرتية DSCاالتصال الالحق مع السفن املستجيبة قبل تكرار نداء ترحيل االستغاثة 
 سفن بشأن النطاق الذي يتعني أن يُقام عليه االتصال وحركة االستغاثة الحقاً.وذلك جتنباً للبس الذي قد ينشأ على منت ال

 الطوارئ 2.6
 (HF)إرسال إعالن الطوارئ ورسالة الطوارئ على الموجات الديكامترية  1.2.6

 :(NBDP)ينطبق ما يلي على رسائل الطوارئ باستعمال الطباعة املباشرة ضيقة النطاق 
مرة واحدة على األقل، وتغيري السطر، وقلب احلروف مرة واحدة  ENTERغط على مفتاح يسبق رسالة الطوارئ الض -

 ، وتعرف هوية احملطة الساحلية؛PAN PANوإشارة الطوارئ 
 .(FEC)ينبغي عادة استعمال أسلوب اإلذاعة بالتصحيح األمامي لألدطاء  -

يف احلالة الراهنة وشريطة أن يكون رقم التلكس إال عندما يكون استعماله جمديًا  ARQينبغي أال يستعمل األسلوب  
 الراديوي للسفينة معروفاً.

 السالمة 3.6
 (HF)إرسال إعالنات السالمة ورسائل السالمة على الموجات الديكامترية  1.3.6

 :(NBDP)ينطبق ما يلي على رسائل السالمة باستعمال الطباعة املباشرة ضيقة النطاق 
مرة واحدة على األقل، وتغيري السطر، وقلب احلروف مرة واحدة  ENTERط على مفتاح يسبق رسالة السالمة الضغ -

 ، وتعرف هوية احملطة الساحلية؛SECURITEوإشارة السالمة 
 .(FEC)ينبغي عادة استعمال أسلوب اإلذاعة بالتصحيح األمامي لألدطاء  -

يف احلالة الراهنة وشريطة أن يكون رقم التلكس إال عندما يكون استعماله جمديًا  ARQينبغي أال يستعمل األسلوب  
 الراديوي للسفينة معروفاً.

 

 5 الملحق
 

 VHF النطاق في DSCالتي تستعمل النداء  (MOB)األجهزة الخاصة بسقوط شخص في البحر 

 قدمةم
لنظام تعراف اهلوية  . واألجهزة مزوادة كذلك مبرسلVHFبالنطاق  70الذي يعمل على القناة  DSCالنداء  MOBتستعمل األجهزة 

 .ITU-R M.1371و ITU-R M.493. ويرد شرح اخلصائص التقنية والتشغيلية يف التوصيتني (AIS)األوتومايت 
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 DSCالنداء  1

يدويًا أو أوتوماتيًا إذا سقط شخص من على سطح السفينة يف البحر. ويقوم اجلهاز بإرسال نداء  MOBميكن تفعيل األجهزة 
يله. ورسالة اإلنذار عبارة عن نداء استغاثة يضبط فيه حقل االستغاثة على "سقوط شخص يف البحر" بعد تفع DSCاستغاثة 

 ويضبط حقل االتصاالت التايل على "ال توجد معلومات".
 .MOBال توجد اتصاالت صوتية من األجهزة 

 أن تعمل إما: MOBوميكن لألجهزة 
 أي نداء استغاثة عادي؛ أو -إىل مجيع احملطات  DSCة بأسلوب العروة املفتوحة، حيث يوجه نداء االستغاث -
 ًة.عاد السفينة األم -إىل حمطة أو جمموعة حمطات بعينها  DSCبأسلوب العروة املغلقة، حيث يوجه نداء ترحيل االستغاثة  -

 .AISويرسل رسائل سقوط شخص يف البحر اخلاصة بالنظام  AISويف كلتا احلالتني، يتم تفعيل مرسل النظام 

 تعرف الهوية 2
 .ITU-R M.585مبعرف هوية حبري ممياز وتشفر طبقاً للتوصية  MOBتربمج األجهزة 

 تحديث الموقع 3
مزوادة جبهاز إلكرتوين مدمج لضبط املوقع. بيد أنه من اجلدير القول إن نداء االستغاثة األويل الصادر عن  MOBاألجهزة 

 د.يكن جهاز تثبيت املوقع اإللكرتوين املدمج قد رُبط مع كوكبة السواتل بع ال يتضمن املوقع والتوقيت، حيث مل MOB جهاز
بإرسال نداء  MOBومبجرد أن يكون جهاز ضبط املوقع اإللكرتوين الدادلي قادرًا على تقدمي املوقع والتوقيت بدقة، يقوم اجلهاز 

 جهاز تثبيت املوقع.مع إددال املوقع والتوقيت أوتوماتياً من  AISآدر مع رسالة  DSCاستغاثة 

 اإلشعار باالستالم 4
 MOB الستقبال رسائل اإلشعار باالستالم. وتتسباب رسالة اإلشعار باالستالم يف أن يوقف اجلهاز DSCمزوادة مبستقبل  MOBاألجهزة 

 الشخص املسؤول أن من. لذا، ينبغي أال ترسل رسائل اإلشعار باالستالم إال إذا رأي قائد سفينة اإلنقاذ أو DSCإرسال النداءات 
 إىل أن يتم إغالقه يدوياً أو إىل أن تنفذ البطارية. AISيف إرسال موقع عرب النظام  MOBالصواب إرساهلا. ويستمر اجلهاز 

األدرى، ال يتم عادًة إرسال اإلشعارات باالستالم إىل نداءات  VHFيف النطاق  DSCوكما هو احلال مع نداءات االستغاثة 
وحة العروة إال بواسطة احملطات الساحلية أو طبقًا لتوجاه من حمطة ساحلية. ومع ذلك، جيوز أن ترسل سفينة مفت MOB أجهزة

 إذا مت إنقاذ الشخص الذي سقط يف املاء. DSCاإلنقاذ رسالة إشعار باالستالم 
لغاء نداء االستغاثة عرب بأسرع وقت ممكن مع إعالن بإ MOBومبجرد إنقاذ الشخص الذي سقط يف املاء، جيب إغالق اجلهاز 

 .VHFيف النطاق  16القناة 

 إلغاء نداء استغاثة أرسل بالّسهو 5
 بإلغاء نداء االستغاثة باستعمال اإلجراءات التالية: MOBتقوم احملطة اليت ترسل نداء استغاثة بالساهو من جهاز 

 أوتوماتياً؛ DSCسريعاً وهو ما يؤدي إىل إرسال رسالة إلغاء ذايت  MOBإغالق اجلهاز  -
 ؛VHFبالنطاق  16إلغاء نداء االستغاثة شفوياً من على القناة  -
 والرد على اتصاالت تتعلق بنداء االستغاثة هذا، حسب االقتضاء. VHFعلى النطاق  16متابعة القناة  -
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 6الملحـق 
 

 الترددات المستعملة في النداء االنتقائي الرقمي 
من  15 فيما يلي الرتددات املستعملة ألغراض النداء االنتقائي الرقمي لالستغاثة والطوارئ والسالمة )التذييل 1

 الراديو(: لوائح
 2 187,5     kHz 
 4 207,5     kHz 
 6 312        kHz 
 8 414,5     kHz 
 12 577        kHz 
 16 804,5     kHz 
 156,525 MHz  (1)املالحظة 

 والسالمة. األدرى غري االستغاثة والطوارئ (DSC)ألغراض النداء االنتقائي الرقمي  MHz 156,525ميكن أيضاً استعمال الرتدد  - 1المالحظة 
الرتددات اليت ميكن ختصيصها على أساس دويل حملطات السفن واحملطات الساحلية ألغراض النداء االنتقائي  فيما يلي 2

 :2)األدرى غري االستغاثة والطوارئ والسالمة )انظر املالحظة  (DSC)الرقمي 

 (2محطات السفن )انظر المالحظة  1.2
2 )املالحظة 3( 177    2 189,5  kHz 

   4 208    4 208,5     2094 kHz 
   6 312,5    6 313  5,3136 kHz 
   8 415    8 415,5  4168 kHz 
 12 577,5  12 578  5,57812 kHz 
 16 805  16 805,5  80616 kHz 
 18 898,5  18 899  5,89918 kHz 
 22 374,5  22 375  5,37522 kHz 
 25 208,5  25 209  5,20925 kHz 

   525,156 MHz 

 (2المحطات الساحلية )انظر المالحظة  2.2
   2 177   kHz 
   4 219,5    4 220    4 220,5 kHz 
   6 331    6 331,5    6 332 kHz 
   8 436,5    8 437    8 437,5 kHz 
 12 657  12 657,5  12 658 kHz 
 16 903  16 903,5  16 904 kHz 
 19 703,5  19 704  19 704,5 kHz 
 22 444  22 444,5  22 445 kHz 
 26 121  26 121,5  26 122 kHz 

   156,525 MHz 

 45 436,5/8 8و 312,5 331/6 6و 208 219,5/4 4)حملطات السفن/احملطات الساحلية(  (kHz)متثل الرتددات املزاوجة التالية  - 2المالحظة 
، اخليار األول للرتددات الدولية للنداء 208,5 121/25 26و 374,5 444/22 22و 898,5 703,5/18 19و 805 903/16 16و 577,5 657/12 12و

DSC  للوائح الراديو( 17)انظر التذييل. 
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 .ت السفن من أجل استعماله فقط يف النداءات بني السفنحملطا kHz 2 177يُتاح الرتدد  - 3المالحظة 
أعاله، ميكن استعمال ترددات عمل مناسبة يف النطاقات املبينة أدناه ألغراض  2إضافة إىل الرتددات الواردة يف الفقرة  3

 للوائح الراديو(: IIمن الفصل  5)انظر املادة  DSC النداء
 3 400-1 606,5 kHz   (3و 1)اإلقليمان 
 3 400-1 605,5 kHz   اإلقليم(بالنسبة للنطاق 2( )kHz 1 625-1 605 89.5، انظر الرقم )للوائح الراديو 

 27 500-4 000 kHz 
 162,025-156  kHz 

___________ 
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