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ﺗﻤﻬﻴﺪ
تــم اعــداد الخطــة الوطنيــة للتــرددات وإصدارهــا وفقــً للمــادة  46و 47مــن المرســوم بقانــون
اتحــادي رقــم ( )3لســنة  2003وتعديالتــه بشــأن تنظيــم قطــاع االتصــاالت ،لتتوافــق مــع اللوائــح
الدوليــة إلدارة الطيــف التــرددي واالتفاقــات الدوليــة واإلقليميــة المبرمــة والتــي انضمــت إليهــا
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
تــم تشــكيل لجنــة التنســيق بقــرار مــن مجلــس الــوزراء ( )4/10/279إلعــداد الخطــة الوطنيــة
للتــرددات والجــدول الوطنــي لتخصيــص التــرددات واعتمادهــا ،وذلــك لإليفــاء بالمتطلبــات الحاليــة
والمســتقبلية للتــرددات الراديويــة بدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة.
تهــدف الخطــة الوطنيــة للتــرددات الــى توفيــر إطــار معتمــد لتخصيــص وتوزيــع التــرددات الراديوية،
كمــا يتــم أيضــا اصــدار اللوائــح التنظيميــة الســتخدام الطيــف التــرددي مبنيــة عليها.
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اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت
الدولة:
يعنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وتشــمل المياه
واألجــواء اإلقليمية.
الهيئة (:)TRA
يعنــي الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع االتصــاالت
(المعروفــة بهيئــة تنظيــم االتصــاالت) والتــي تأسســت
بموجــب أحــكام المــادة ( )6مــن المرســوم بقانــون
اتحــادي رقــم ( )3لســنة .2003
اللوائح التنظيمية:
يعنــي أيــة أداة صــادرة عــن الهيئــة ضمــن اختصاصاتهــا
وتشــمل دون الحصــر ،األنظمــة ،وقــرارات المخالفــات،
التعليمــات ،اإلرشــادات ،التوصيــات والسياســات
المنظمــة.
االتحاد الدولي لالتصاالت (:)ITU
يقصــد بــه وكالــة متخصصــة تابعــة لألمــم المتحــدة
تتعامــل مــع شــؤون االتصــاالت.
المنظمة الدولية للطيران المدني (:)ICAO
وكالــة تابعــة لألمــم المتحــدة معنيــة بالطيــران
المدنــي.
اللوائح الراديوية:
يعنــي منشــورات االتحــاد الدولــي لالتصــاالت الراديويــة
التــي يتبناهــا المؤتمــر الدولــي لالتصــاالت الراديويــة،
والتــي تصــادق عليهــا الدولــة.

اإلرســال واإلســتقبال التصــاالت قريبــة المــدى فــي
التــرددات المنخفضــة.
خدمة االتصاالت الراديوية:
هــي خدمــة معرفــة فــي هــذا القســم تقتضــي
إرســال موجــات راديويــة أو بثهــا أو اســتقبالها لغايــات
خاصــة باالتصــاالت.
خدمة المتنقلة للطيران:
يعنــي خدمــة متنقلــة بيــن محطــات الطيــران
ومحطــات الطائــرات ،أو مــا بيــن محطــات الطائــرات،
ويمكــن أن تشــارك فيهــا أيضــً محطــات مركبــات
اإلنقــاذ؛ ويمكــن أن تشــارك فــي هــذه الخدمــة أيضــً
محطــات المنــارات الراديويــة لتحديــد مواقــع الطــوارئ
علــى تــرددات االســتغاثة والطــوارئ المعينــة.
خدمة المتنقلة للطيران (:)R
يعنــي خدمــة متنقلــة للطيــران محجــوزة لالتصــاالت
المتعلقــة بســامة الرحــات الجويــة وانتظامهــا ،وفــي
المقــام األول علــى طــول الطــرق الوطنيــة أو الدوليــة
للطيــران المدنــي.
خدمة المتنقلة للطيران (:)OR
هــي خدمــة متنقلــة للطيــران معــدة لالتصــاالت ،بمــا
فيهــا االتصــاالت المتعلقــة بتنســيق الرحــات الجويــة،
وفــي المقــام األول خــارج الطــرق الوطنيــة أو الدوليــة
للطيــران المدنــي
خدمة المتنقلة الساتلية للطيران:
هــي خدمــة متنقلــة ســاتلية تكــون فيهــا المحطــات
األرضيــة المتنقلــة واقعــة علــى متــن طائــرات ،ويمكــن
أن تشــارك فــي هــذه الخدمــة ايضــً محطــات مركبــات
اإلنقــاذ ومحطــات المنــارات الراديويــة لتحديــد مواقــع
الطــوارئ.

المؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية (:)WRC
تعقــد المؤتمــرات العالميــة لالتصــاالت الراديويــة كل
ثالثــة أو أربعــة أعــوام .ومهمــة المؤتمــر العالمــي
لالتصــاالت الراديويــة هــي اســتعراض ومراجعــة لوائــح
الراديــو ،عنــد الضــرورة ،والمعاهــدة الدوليــة التــي
تحكــم اســتخدام طيــف التــرددات الراديويــة ومــدارات
الســواتل المســتقرة والســواتل غيــر المســتقرة
بالنســبة إلــى األرض .وتتــم المراجعــات وفــق جــدول
أعمــال يقــرره مجلــس االتحــاد الدولــي لالتصــاالت،
الــذي يراعــي التوصيــات الصــادرة عــن المؤتمــرات
العالميــة الســابقة لالتصــاالت الراديويــة.

خدمة المتنقلة الساتلية للطيران (:)R
هــي خدمــة متنقلــة ســاتلية للطيــران ،محجــوزة
لالتصــاالت المتعلقــة بســامة الرحــات الجويــة
وانتظامهــا ،وفــي المقــام األول علــى طــول الطــرق
الوطنيــة أو الدوليــة للطيــران المدنــي.

األنظمة الحثية
هــي أنظمــة اتصــاالت كهرومغناطيســية تقــوم علــى
تحريــك المغناطيــس لتوليــد تيــار حثــي وذلــك لغــرض

خدمة المتنقلة الساتلية للطيران (:)OR
هــي خدمــة متنقلــة ســاتلية للطيــران ،معــدة
لالتصــاالت بمــا فيهــا االتصــاالت المتعلقــة بتنســيق
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الرحــات الجويــة ،وفــي المقــام األول خــارج الطــرق
الوطنيــة أو الدوليــة للطيــران المدنــي.

 تجميــع معلومــات مماثلــة بواســطة منصــاتمحمولــة جــوًا أو واقعــة علــى األرض.

خدمة المالحة الراديوية للطيران:
يعنــي خدمــة مالحــة راديويــة تخــدم حاجــات
الطائــرات وســامة تشــغيلها.

 توزيــع هــذه المعلومــات علــى محطــات أرضيــةتنتمــي الــى النظــام نفســه.

خدمة المالحة الراديوية الساتلية للطيران:
يعنــي خدمــة مالحــة راديويــة ســاتلية تكــون
المحطــات األرضيــة فيهــا واقعــة علــى متــون
ا لطا ئــر ا ت .
خدمة الهواة:
يعنــي خدمــات االتصــال الالســلكي المســتخدمة مــن
ِقبــل هــاوي ألغــراض التدريــب الذاتــي والتواصــل مــع
اآلخريــن أو مــن قبيــل االهتمامــات التقنيــة.
خدمة الهواة الساتلية:
هــي خدمــة اتصــاالت راديويــة تســتخدم محطــات
فضائيــة واقعــة علــى ســواتل أرضيــة لنفــس الغايــات
التــي تهــدف اليهــا خدمــة الهــواة.
الخدمة االذاعية:
هــي خدمــة اتصــاالت راديويــة تكــون إرســالها معــدة
ليســتقبلها عمــوم الجمهــور مباشــرة .ويمكــن أن
تشــمل هــذه الخدمــة إرســاالت صوتيــة أو تلفزيونيــة أو
أنواعــً أخــرى مــن اإلرســال.
الخدمات اإلذاعية الساتلية:
هــي خدمــة اتصــاالت راديويــة تكــون فيهــا اإلشــارات
التــي ترســلها أو تعيــد إرســالها المحطــات الفضائيــة
معــدة ليســتقبلها عمــوم الجمهــور مباشــرة.
خدمة استكشاف األرض الساتلية:
هــي خدمــة اتصــاالت راديويــة بيــن محطــات أرضيــة
ومحطــة فضائيــة واحــدة أو أكثــر ،قــد تشــمل وصــات
بيــن محطــات فضائيــة ويتــم فيهــا:
 الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بخصائــصاألرض وظواهرهــا الطبيعيــة بمــا فــي ذلــك
معطيــات تتعلــق باألحــوال البيئيــة ،بواســطة
محاســيس نشــيطة أو محاســيس منفعلــة
تحملهــا ســواتل أرضيــة.

 ويمكن مساءلة المنصات أيضًا.خدمة الثابتة:
يعنــي خدمــة اتصــاالت راديويــة بيــن نقــاط ثابتــة
معينــة .
خدمة الثابتة الساتلية:
هــي خدمــة اتصــاالت راديويــة بيــن محطــات أرضيــة
قائمــة فــي مواقــع معينــة ،عندمــا يســتعمل ســاتل
واحــد أو عــدة ســواتل .وقــد يكــون الموقــع المعيــن
نقطــة ثابتــة محــددة أو أيــة نقطــة ثابتــة تقــع فــي
مناطــق محــددة .تتضمــن هــذه الخدمــة ،فــي بعــض
الحــاالت ،وصــات بيــن الســواتل ،يمكــن تأمينهــا أيضــً
ضمــن الخدمــة ما بيــن الســواتل .وقد تتضمــن الخدمة
الثابتــة الســاتلية أيضــً وصــات تغذيــة لخدمــات أخــرى
خاصــة باالتصــاالت الراديويــة الفضائيــة.
خدمة ما بين السواتل:
هــي خدمــة اتصــاالت راديويــة تؤمــن وصــات بيــن
ســواتل اصطناعيــة.
خدمة المتنقلة البرية:
هــي خدمــة متنقلــة بيــن المحطــات القاعــدة
ومحطــات متنقلــة بريــة ،أو مــا بيــن محطــات متنقلــة
بريــة.
خدمة المتنقلة البرية الساتلية:
هــي خدمــة متنقلــة ســاتلية تكــون فيهــا المحطــات
األرضيــة المتنقلــة واقعــة فــي البــر.
خدمة المتنقلة البحرية:
يعنــي خدمــة االتصــاالت الراديويــة المتنقلــة بيــن
محطــات ســاحلية ومحطــات ســفن ،أو مــا بيــن
محطــات ســفن ،أو مــا بيــن محطــات اتصــاالت
متصاحبــة ( )associatedعلــى المتــن ،ويمكــن أن
تشــارك فــي هــذه الخدمــة أيضــا محطــات مركبــات
اإلنقــاذ ومحطــات المنــارات الراديويــة لتحديــد مواقــع
الطــوارئ.
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خدمة المتنقلة البحرية الساتلية:
هــي خدمــة متنقلــة ســاتلية تكــون فيهــا المحطــات
األرضيــة المتنقلــة واقعــة علــى متــن ســفن.
خدمة المالحة الراديوية البحرية:
يعنــي خدمــة مالحــة راديويــة مخصصــة لمنفعــة
وللتشــغيل اآلمــن للســفن.
خدمــة المالحــة الراديويــة البحريــة الســاتلية :هــي
خدمــة مالحــة راديويــة ســاتلية تكــون المحطــات
األرضيــة فيهــا واقعــة علــى متــون الســفن.

خدمة االستدالل الراديوي الساتلية:
هــي خدمــة اتصــاالت راديويــة لغايــات االســتدالل
الراديــوي ،تقتضــي اســتخدام محطــة فضائيــة واحــدة
أو أكثــر.
خدمة التحديد الراديوي للموقع:
هــي خدمــة اســتدالل راديــوي لغايــات التحديــد
الراديــوي للموقــع.
خدمة التحديد الراديوي للموقع الساتلية:
هــي خدمــة اســتدالل راديــوي ســاتلية تســتعمل
لغايــات التحديــد الراديــوي للموقــع.

خدمة مساعدات األرصاد الجوية:
هــي خدمــة اتصــاالت راديويــة تســتعمل لعمليــات
الرصــد والســبر فــي األرصــاد الجويــة ،بمــا فــي ذلــك
علــم الميــاه.

خدمة المالحة الراديوية:
هــي خدمــة اســتدالل راديــوي لغايــات المالحــة
الراديويــة.

خدمة األرصاد الجوية الساتلية:
هــي خدمــة ســاتلية الستكشــاف األرض لحاجــات
األرصــاد الجويــة.

خدمة المالحة الراديوية الساتلية:
هــي خدمــة اســتدالل راديــوي ســاتلية لغايــات المالحــة
الراديوية.

خدمة المتنقلة:
هــي خدمــة اتصــاالت راديويــة بيــن محطــات متنقلــة
ومحطــات بريــة ،أو مــا بيــن محطــات متنقلــة.

خدمة العمليات الفضائية:
هــي خدمــة اتصــاالت راديويــة معــدة حصــرًا لتشــغيل
المركبــات الفضائيــة ،وال ســيما للتتبــع الفضائــي
والقيــاس الفضائــي عــن بعــد والتحكــم الفضائــي عــن
بعــد.

خدمة المتنقلة الساتلية:
هي خدمة اتصاالت راديوية:
 بيــن محطــات أرضيــة متنقلــة ومحطــة فضائيــةواحــدة أو أكثــر ،أو مــا بيــن محطــات فضائيــة
تســتخدمها هــذه الخدمــة أو مــا بيــن محطــات
أرضيــة متنقلــة ،بواســطة محطــة فضائيــة واحــدة
أو أكثــر.
 ويمكــن لهــذه الخدمــة أن تشــمل فــوق ذلــك علــىوصــات التغذيــة الالزمــة لتشــغيلها.
خدمة علم الفلك الراديوي:
هي خدمة تشمل استعمال علم الفلك الراديوي.
خدمة االستدالل الراديوي:
هــي خدمــة اتصــاالت راديويــة لغايــات االســتدالل
الراديــوي.

خدمة األبحاث الفضائية:
هــي خدمــة اتصــاالت راديويــة تســتخدم فيهــا
مركبــات فضائيــة أو أجســام فضائيــة أخــرى لغايــات
البحــث العلمــي أو التكنولوجــي.
خدمة الترددات المعيارية وإشارات التوقيت:
هــي خدمــة اتصــاالت راديويــة تؤمــن إرســال تــرددات
خاصــة أو إشــارات توقيــت أو النوعيــن معــً بدقــة
فائقــة معطــاة ،وهــذا اإلرســال معــد لالســتقبال
العــام ،لغايــات عمليــة وتقنيــة وغيرهــا.
خدمة الترددات المعيارية وإشارات التوقيت الساتلية:
هــي خدمــة اتصــاالت راديويــة تســتعمل محطــات
فضائيــة واقعــة علــى ســواتل أرضيــة ،لنفــس الغايــات
التــي تهــدف إليهــا خدمــة التــرددات المعياريــة
وإشــارات التوقيــت.
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المقدمة
نطاقات التردد وأطوال الموجات
التــرددات الراديويــة هــي مــوارد طبيعيــة نــادرة ومــن
الضــروري اســتخدامها بفعاليــة وكفــاءة عاليــة مــن
قبــل جميــع مســتخدمي الشــبكات الالســلكية
مــن أجــل تقليــل التداخــات الضــارة .يقســم طيــف
التــرددات الراديويــة تقســيمًا فرعيــً الــى تســعة
نطاقــات مــن التــرددات ،يشــار اليهــا بأعــداد صحيحــة
متتاليــة ،طبقــً للجــدول

رقم

الرموز

النطاق

(باإلنجليزية)

الــوارد الحقــً .ولمــا كانــت وحــدة التــردد هــي الهرتــز
( ،)Hzفالتــرددات يعبــر عنهــا بالوحــدات التاليــة :
 كيلوهرتز ( )kHzوحتى  ،kHz 300ضمنًا، ميغاهرتز ( ،)MHzفوق  3وحتى ،300ضمنًا، جيغاهرتــز ( ،)GHzفــوق  GHz 3وحتــى ،GHz 3000ضمنــً.

الترددات
أدنى

الطول الموجي
أقصى

أقصى

4

)Very Low Frequency (VLF

3 kHz

30 kHz

100 km

10 km

5

)Low Frequency (LF

30 kHz

300 kHz

10 km

1 km

6

)Medium Frequency (MF

300 kHz

3 MHz

1 km

100 m

7

)High Frequency (HF

3 MHz

30MHz

100 m

10 m

8

)Very High Frequency (VHF

30 MHz

300 MHz

10 m

1m

9

)Ultra High Frequency (UHF

300 MHz

3 GHz

1m

10 cm

10

)Super High Frequency (SHF

3 GHz

30 GHz

10 cm

1 cm

11

)Extremely High Frequency (EHF

30 GHz

300 GHz

1 cm

1 mm

12

)Tremendously High Frequency (THF

300 GHz

3000 GHz

1 mm

100 µm

N
إلى		 .3 × 10N
		
Hz
0.3 × 10
المالحظة  :1يمتد «النطاق  = N )Nرقم النطاق) من H z
9
6
		
المالحظة  :2السوابق =k :كيلو
 = M ,(103) kiloميغا (10 ) giga = G ,(10 ) mega

*

أدنى

تم استخدام وحدات التردد التالية في الجدول الوطني لتوزيع الترددات:

 kHzللترددات التي تصل إلى  kHz 28 000ضمنًا
 MHzللترددات التي تزيد على  kHz 28 000وتصل إلى  MHz 10 500ضمنًا
 GHzللترددات التي تزيد على .MHz 10 500
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أقاليم * ITU-R
تــم تقســيم العالــم إلــى ثالثــة أقاليــم مــن حيــث توزيــع نطاقــات التــردد ،كمــا هــو مبيــن فــي خريطــة العالــم
الــواردة أدنــاه- :

(صورة :األقاليم الثالثة طبقًا للوائح الراديوية لالتحاد الدولي لالتصاالت )ITU
بالرجوع الى اللوائح الراديوية لالتحاد الدولي لالتصاالت ( )ITUالمادة :5
اإلقليم  :1يشــمل اإلقليــم  1المنطقــة التــي يحدهــا الخــط  Aشــرقًا (انظــر تعريــف الخطــوط  Aو Bو Cأدنــاه) والخــط
 Bغربــً ،باســتثناء أراضــي جمهوريــة إيــران اإلســامية المحصــورة بيــن هذيــن الحديــن .كمــا يشــمل كامــل
أراضــي أرمينيــا وأذربيجــان واالتحاد الروســي وجورجيا وكازاخســتان ومنغوليا وأوزبكســتان وقيرغيزســتان
وطاجيكســتان وتركمانســتان وتركيــا وأوكرانيــا ومنطقــة شــمال االتحــاد الروســي المحصــورة بيــن
الخطيــن  Aو.C
اإلقليم  :2يشمل اإلقليم  2المنطقة التي يحدها الخط  Bشرقًا والخط  Cغربًا.
اإلقليم  :3يشــمل اإلقليــم  3المنطقــة التــي يحدهــا الخــط  Cشــرقًا والخــط  Aغربــً ،باســتثناء أراضــي أرمينيــا
وأذربيجــان واالتحــاد الروســي وجورجيــا وكازاخســتان ومنغوليــا وأوزبكســتان وقيرغيزســتان
وطاجيكســتان وتركمانســتان وتركيــا وأوكرانيــا ومنطقــة شــمال االتحــاد الروســي .كمــا يشــمل الجــزء
مــن أراضــي جمهوريــة إيــران اإلســامية الواقــع خــارج هــذه الحــدود.
*
 ITU-Rهو قطاع االتصاالت الراديوية في االتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

09

ُتعرف الخطوط  Aو Bو Cكما يلي:
الخط :A

ينطلــق الخــط  Aمــن القطــب الشــمالي ويتبــع خــط الــزوال (دائــرة الطــول)  °40شــرق غرينتــش حتــى خــط
التــوازي (دائــرة العــرض)  °40شــما ً
ال ،ثــم قــوس الدائــرة الكبــرى حتــى نقطــة تقاطــع دائــرة الطــول °60
شــرقًا مــع مــدار الســرطان ،وأخيــرًا دائــرة الطــول  °60شــرقًا حتــى القطــب الجنوبــي.

الخط :B

ينطلــق الخــط  Bمــن القطــب الشــمالي ويتبــع دائــرة الطــول  °10غــرب غرينتــش حتــى تقاطعهــا مــع
دائــرة العــرض  °72شــما ً
ال ،ثــم قــوس الدائــرة الكبــرى حتــى نقطــة تقاطــع خــط الــزوال (دائــرة الطــول)
 °50غربــً وخــط التــوازي (دائــرة العــرض)  °40شــما ً
ال ،ثــم مــن جديــد ،قــوس الدائــرة الكبــرى حتــى نقطــة
تقاطــع دائــرة الطــول  °20غربــً ودائــرة العــرض  °10جنوبــً ،وأخيــرًا دائــرة الطــول  °20غربــً حتــى القطــب
الجنوبــي.

الخط :C

ينطلــق الخــط  Cمــن القطــب الشــمالي ويتبــع قــوس الدائــرة الكبــرى حتــى نقطــة تقاطــع دائــرة العــرض
 30' °65شــما ً
ال مــع الحــد الدولــي لمضيــق بيرنــغ ،ثــم قــوس الدائــرة الكبــرى حتــى نقطــة تقاطــع دائــرة
الطــول  °165شــرق غرينتــش مــع دائــرة العــرض  °50شــما ً
ال ،ثــم قــوس الدائــرة الكبــرى حتــى نقطــة
تقاطــع دائــرة الطــول  °170غربــً ودائــرة العــرض  °10شــما ً
ال ،ثــم يســير مــع دائــرة العــرض  °10شــما ً
ال حتــى
تقاطعهــا مــع دائــرة الطــول  °120غربــً ،ويتبــع أخيــرًا دائــرة الطــول  °120غربــً حتــى القطــب الجنوبــي.

-

تقــع دولــة األمــارات العربيــة المتحــدة فــي اإلقليــم ( )1بالقــرب مــن الحــدود اإلقليميــة لــدول أخــرى فــي
اإلقليــم (.)3

تصنيف الخدمات الى أولية وثانوية
تم تخصيص النطاقات الترددية في هذه الخطة لعدة خدمات راديوية ،حسب الترتيب الموضح أدناه:
-

الخدمات التي يطبع اسمها «بحروف كبيرة» (مثل :ثابتة) وتسمى هذه الخدمات بالخدمات «األولية»؛
الخدمــات التــي يطبــع اســمها «بالحــروف العاديــة» (مثــل :متنقلــة) ،وتســمى هــذه الخدمــات بالخدمــات
«الثانويــة»
ينبغي أن تطبع المالحظات التكميلية بالحروف العادية (مثل :متنقلة ما عدا المتنقلة للطيران).
باإلشــارة إلــى اللوائــح الراديويــة لالتحــاد الدولــي لالتصــاالت المــادة  30.5 ,29.5و  31.5فــإن المحطــات
الثانويــة:

أ)

يجــب أال تســبب تداخ ـ ً
ا ضــارًا لمحطــات خدمــة أوليــة ،ســبق أن خصصــت لهــا تــرددات ،أو قــد تخصــص
لهــا تــرددات مســتقبال؛ً

ب)

ال يجــوز لهــا أن تطالــب بالحمايــة مــن التداخــات الضــارة التــي تســببها محطــات خدمــة أوليــة ســبق أن
خصصــت لهــا تــرددات ،أو قــد تخصــص لهــا تــرددات مســتقب ً
ال؛

ج)

يحــق لهــا أن تطالــب بالحمايــة مــن التداخــات الضــارة التــي تســببها محطــات هــذه الخدمــة أو محطــات
خدمــة (خدمــات) ثانويــة أخــرى قــد تخصــص لهــا تــرددات مســتقب ً
ال.

-
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الجدول الوطني لتوزيع الترددات
تــم تقســيم الجــدول الوطنــي للتــرددات أفقيــً إلــى صفــوف تشــمل النطاقــات التردديــة المخصصــة للخدمــات
الراديويــة ،وثالثــة أعمــدة كمــا هــي موضحــة أدنــاه:
عمود اإلقليم (:)1
• فــي هــذا الجــدول تــم ادراج توزيــع اإلقليــم ( )1كمــا ذكــر فــي اللوائــح الراديويــة لالتحــاد الدولــي لالتصــاالت ITU
المــادة ( )5وذلــك للمقارنــة مــع توزيــع التــرددات المتعلقــة بدولــة االمــارات.
• يحتــوي عمــود اإلقليــم ( )1علــى الحواشــي الدوليــة ( )ITU Internationalأيضــً كمــا هــو موضــح فــي المــادة ()5
مــن اللوائــح الراديويــة لالتحــاد الدولــي لالتصــاالت وترقــم . XXX.5
• تم الحاق الحواشي الدولية ( )ITU Internationalبالخطة الوطنية للترددات كمرجع إلقليم (.)1
عمود توزيعات اإلمارات:
• ترتيــب الخدمــات الراديويــة األوليــة فــي عمــود توزيعــات االمــارات ،هــو حســب أولويــة اســتخدام هــذه الخدمــات
األوليــة فــي ذات النطــاق ،مثــال :الخدمــة الراديويــة المذكــورة أو ً
ال لهــا األوليــة القصــوى علــى باقــي الخدمــات.
• يحتــوي عمــود توزيعــات اإلمــارات علــى حواشــي دولــة االمــارات كمرجــع ويرقــم ب  .UAEXXيتــم إلحــاق هــذه
الحواشــي الوطنيــة أيضــا فــي نهايــة الجــدول اآلتــي.
• تــم تصنيــف حواشــي دولــة اإلمــارات حســب الخدمــات الراديويــة وتشــمل توزيــع النطاقــات اإلضافيــة والنطاقات
البديلــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
عمود المراجع والمالحظات:
• يحتوي هذا العمود على المراجع المتعلقة بالنطاقات وأهم استخداماتها.

جدول
تخصيص الترداد الوطنية

11

12

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

أقل من kHz 8.3
غير موزع

غير موزع

54.5 , 53.5

UAE1

أنظمة حثية

kHz 9 – 8.3
مساعدات األرصاد الجوية
54A.5 54C.5 54B.5

مساعدات األرصاد الجوية
مالحة راديوية
ثابتة
متنقلة

أنظمة حثية

UAE1
kHz 11.3 – 9
مساعدات األرصاد الجوية
54A.5

مساعدات األرصاد الجوية

مالحة راديوية

مالحة راديوية

أنظمة حثية

UAE14 UAE1
kHz 14 – 11.3
مالحة راديوية

مالحة راديوية

أنظمة حثية

UAE14 UAE1
kHz 19.95 – 14
ثابتة

ثابتة

متنقلة بحرية 57.5
56.5 ,55.5

متنقلة بحرية
UAE14

أنظمة حثية

13

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

kHz 20.05 – 19.95
ترددات معيارية وإشارات
التوقيت ()KHz 20

ترددات معيارية وإشارات
التوقيت ()KHz 20

المادة  26من اللوائح الراديوية لالتحاد
الدولي لالتصاالت ()ITU

UAE14
kHz 70 – 20.05
ثابتة

ثابتة

متنقلة بحرية 57.5

متنقلة بحرية

58.5, 56.5

UAE14

أنظمة حثية

kHz 72 – 70
مالحة راديوية 60.5

مالحة راديوية

أنظمة حثية

UAE14
kHz 84 – 72
ثابتة

ثابتة

متنقلة بحرية 57.5

متنقلة بحرية

مالحة راديوية 60.5

مالحة راديوية

56.5

UAE14

أنظمة حثية

kHz 86 – 84
مالحة راديوية 60.5

مالحة راديوية

أنظمة حثية

UAE14
kHz 90 – 86
ثابتة

ثابتة

متنقلة بحرية 57.5

متنقلة بحرية

مالحة راديوية

مالحة راديوية

56.5

UAE14

أنظمة حثية

14

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

kHz 110 – 90
مالحة راديوية 62.5

مالحة راديوية

ثابتة

ثابتة

64.5

UAE14

أنظمة حثية

kHz 112 – 110
ثابتة

ثابتة

متنقلة بحرية

متنقلة بحرية

مالحة راديوية

مالحة راديوية

64.5

UAE14

أنظمة حثية

kHz 115 – 112
مالحة راديوية 60.5

مالحة راديوية

أنظمة حثية

UAE14
kHz 117.6 – 115
مالحة راديوية 60.5

مالحة راديوية

ثابتة

ثابتة

متنقلة بحرية

متنقلة بحرية

66.5 64.5

UAE14

أنظمة حثية

kHz 126 – 117.6
ثابتة

ثابتة

متنقلة بحرية

متنقلة بحرية

مالحة راديوية 60.5

مالحة راديوية

64.5

UAE14

أنظمة حثية

15

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

kHz 129 – 126
مالحة راديوية 60.5

مالحة راديوية

أنظمة حثية

UAE14
kHz 130 – 129
ثابتة

ثابتة

متنقلة بحرية

متنقلة بحرية

مالحة راديوية 60.5

مالحة راديوية

64.5

UAE14

أنظمة حثية

kHz 135.7 – 130
ثابتة

ثابتة

متنقلة بحرية

متنقلة بحرية

67.5 ,64.5

UAE14

أنظمة حثية

kHz 137.8 – 135.7
ثابتة

ثابتة

متنقلة بحرية

متنقلة بحرية

هواة 67A.5

هواة

67B.5 67.5 64.5

UAE14

أنظمة حثية

kHz 148.5 – 137.8
ثابتة

ثابتة

متنقلة بحرية

متنقلة بحرية

67.5 64.5

UAE14

أنظمة حثية

16

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

kHz 255 – 148.5
إذاعية

إذاعية

70.5 69.5 68.5

UAE14

الخدمة اإلذاعية تخضع إلتفاقية
وخطة جنيف ()ITU GE75

kHz 283.5 – 255
إذاعية

إذاعية

مالحة راديوية للطيران لب

مالحة راديوية للطيران

70.5

UAE14 UAE7

الخدمة اإلذاعية تخضع إلتفاقيةوخطة جنيف ()ITU GE75
الملحق  10من لوائح المنظمةالدولية للطيران المدني ()ICAO

kHz 315 – 283.5
مالحة راديوية للطيران

مالحة راديوية للطيران

مالحة راديوية بحرية
(منارات راديوية) 73.5

مالحة راديوية بحرية
(منارات راديوية)

74.5

UAE14 UAE7

الملحق  10من لوائح المنظمة الدولية
للطيران المدني ()ICAO

kHz 325 – 315
مالحة راديوية للطيران

مالحة راديوية للطيران

مالحة راديوية بحرية
(منارات راديوية) 73.5

مالحة راديوية بحرية
(منارات راديوية)

75.5 72.5

UAE14 UAE7

الملحق  10من لوائح المنظمة الدولية
للطيران المدني ()ICAO

kHz 405 – 325
مالحة راديوية للطيران

مالحة راديوية للطيران

72.5

UAE14 UAE7

الملحق  10من لوائح المنظمة الدولية
للطيران المدني ()ICAO

kHz 415 – 405
مالحة راديوية 76.5

مالحة راديوية

72.5

UAE14 UAE7

الملحق  10من لوائح المنظمة الدولية
للطيران المدني ()ICAO

17

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

kHz 435 – 415
متنقلة بحرية 79.5

متنقلة بحرية

مالحة راديوية للطيران

مالحة راديوية للطيران

الخطة ITU GE85الملحق  10من لوائح المنظمةالدولية للطيران المدني ()ICAO

UAE14 UAE12 UAE11 UAE7
kHz 472 – 435
متنقلة بحرية 79.5

متنقلة بحرية

مالحة راديوية للطيران 77.5

مالحة راديوية للطيران

82.5

UAE14 UAE12 UAE11 UAE7

الخطة ITU GE85الملحق  10من لوائح المنظمةالدولية للطيران المدني ()ICAO

kHz 479 – 472
متنقلة بحرية 79.5

متنقلة بحرية

هواة 80A.5

مالحة راديوية للطيران

 الخطة ITU GE85 الملحق  10من لوائح المنظمةالدولية للطيران المدني ()ICAO

مالحة راديوية للطيران 77.5
80.5
82.5 80B.5

UAE14 UAE12 UAE11 UAE7

kHz 495 – 479
متنقلة بحرية 79A.5 ,79.5

متنقلة بحرية

مالحة راديوية للطيران 77.5

مالحة راديوية للطيران

82.5

UAE14 UAE12 UAE11 UAE7
UAE2

 الخطة ITU GE85 الملحق  10من لوائح المنظمةالدولية للطيران المدني ()ICAO

kHz 505 – 495
متنقلة بحرية

متنقلة بحرية 82C.5
UAE14 UAE12 UAE11 UAE7
UAE2

 -الخطة ITU GE85

18

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

kHz 526.5 – 505
متنقلة بحرية  79A.5 84.5 79.5متنقلة بحرية
مالحة راديوية للطيران

مالحة راديوية للطيران

 الخطة ITU GE85 الملحق  10من لوائح المنظمةالدولية للطيران المدني ()ICAO

UAE14 UAE12 UAE11 UAE7
UAE2
kHz 1606.5 – 526.5
إذاعية

إذاعية

87A.5 87.5

UAE14

 الخدمة اإلذاعية تخضع إلتفاقيةوخطة جنيف ()ITU GE75
 الخدمة اإلذاعية الرقمية تخضعألحكام وأنظمة اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 1625 – 1606.5
ثابتة

ثابتة

متنقلة بحرية 90.5

متنقلة بحرية

متنقلة برية

متنقلة برية

92.5

UAE14 UAE12 UAE11

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  17و 25من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 1635 – 1625
تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

93.5

UAE14

kHz 1800 – 1635
ثابتة

ثابتة

متنقلة بحرية 90.5

متنقلة بحرية

متنقلة برية

متنقلة برية

96.5 92.5

UAE14 UAE12 UAE11

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  17و 25من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

19

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

kHz 1810 – 1800
تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

93.5

UAE14

kHz 1850 – 1810
هواة

هواة

101.5 100.5 99.5 98.5

UAE14 UAE8

kHz 2000 – 1850
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

103.5 96.5 92.5

UAE14 UAE12 UAE11

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  17و 25من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 2025 – 2000
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R

103.5 92.5

UAE14 UAE12 UAE11

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  17و 25من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 2045 – 2025
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R

مساعدات األرصاد الجوية
104.5

مساعدات األرصاد الجوية

103.5 92.5

UAE14 UAE12 UAE11

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  17و 25من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

20

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

kHz 2160 – 2045
ثابتة

ثابتة

متنقلة بحرية

متنقلة بحرية

متنقلة برية

متنقلة برية

92.5

UAE14 UAE12 UAE11

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  17و 25من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 2170 – 2160
تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

107.5 93.5

UAE14

kHz 2173.5 – 2170
متنقلة بحرية

متنقلة بحرية
UAE14 UAE11

kHz 2190.5 – 2173.5
متنقلة
(استغاثة ونداء)
111.5 110.5 109.5 108.5

متنقلة
(استغاثة ونداء)
UAE11 UAE2

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  17و 25من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 2194 – 2190.5
متنقلة بحرية

متنقلة بحرية
UAE14 UAE11

kHz 2300 – 2194
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
()R

112.5 103.5 92.5

UAE14 UAE12 UAE11

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  17و 25من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

21

توزيعات اإلمارات

اإلقليم ()1

مراجع ومالحظات

kHz 2498 – 2300
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
()R

إذاعية 113.5

إذاعية

103.5

UAE14 UAE12 UAE11

 الخدمة االذاعية تخضع للمادة 23من اللوائح الراديوية لالتحاد الدولي
لالتصاالت ()ITU

kHz 2501 – 2498
ترددات معيارية وإشارات
التوقيت

ترددات معيارية وإشارات
التوقيت

()kHz 2500

()kHz 2500

 المادة  26من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

UAE14
kHz 2502 – 2501
ترددات معيارية وإشارات
التوقيت

ترددات معيارية وإشارات
التوقيت

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية

 المادة  26من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

UAE14
kHz 2625 – 2502
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
()R

114.5 103.5 92.5

UAE14 UAE12 UAE11

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  17و 25من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 2650 – 2625
متنقلة بحرية

متنقلة بحرية

مالحة راديوية بحرية

مالحة راديوية بحرية

92.5

UAE14 UAE11

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  17و 25من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

22

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

kHz 2850 – 2650
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
()R

103.5 92.5

UAE14 UAE12 UAE11

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  17و 25من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 3025 – 2850
متنقلة للطيران ()R

متنقلة للطيران ()R

115.5 111.5

UAE14 UAE7 UAE2

 خدمة المتنقلة للطيران ( )Rتخضعللتذيل  27من اللوائح الراديوية لالتحاد
الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 3155 – 3025
متنقلة للطيران ()OR

متنقلة للطيران ()OR
UAE14 UAE7

 خدمة المتنقلة للطيران ()ORتخضع للتذيل  26من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 3200 – 3155
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
()R

117.5 116.5

UAE14 UAE12 UAE11

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  17و 25من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 3230 – 3200
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
()R

إذاعية 113.5

إذاعية

116.5

UAE14 UAE12 UAE11

 الخدمة االذاعية تخضع للمادة 23من اللوائح الراديوية لالتحاد الدولي
لالتصاالت ()ITU

23

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

kHz 3400 – 3230
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

إذاعية 113.5

إذاعية

118.5 116.5

UAE14 UAE12 UAE11

 الخدمة االذاعية تخضع للمادة 23من اللوائح الراديوية لالتحاد الدولي
لالتصاالت ()ITU

kHz 3500 – 3400
متنقلة للطيران ()R

متنقلة للطيران ()R
UAE14 UAE7

 خدمة المتنقلة للطيران ( )Rتخضعللتذيل  27من اللوائح الراديوية لالتحاد
الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 3800 – 3500
هواة

هواة

ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

92.5

UAE14 UAE12 UAE11 UAE8

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  17و 25من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 3900 – 3800
ثابتة

ثابتة

متنقلة للطيران ()OR

متنقلة للطيران ()OR

متنقلة برية

متنقلة برية
UAE14 UAE12 UAE7

kHz 3950 – 3900
متنقلة للطيران ()OR

متنقلة للطيران ()OR

123.5

UAE14 UAE7

 خدمة المتنقلة للطيران ()ORتخضع للتذيل  26من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

24

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

kHz 4000 – 3950
ثابتة

ثابتة

إذاعية

إذاعية

 الخدمة االذاعية تخضع للمادة 23من اللوائح الراديوية لالتحاد الدولي
لالتصاالت ()ITU

UAE14
kHz 4063 – 4000
ثابتة

ثابتة

متنقلة بحرية 127.5

متنقلة بحرية

126.5

UAE14 UAE11

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  17و 25من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 4438 – 4063
متنقلة بحرية 79A.5
131.5 132.5 109.5 110.5
130.5

متنقلة بحرية

128.5

UAE14 UAE11 UAE2

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  17و 25من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 4488 – 4438
ثابتة
متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R

ثابتة
متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
()R

تحديد راديوي للموقع 132A.5

تحديد راديوي للموقع

132B.5

UAE14 UAE12 UAE11

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  17و 25من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 4650 – 4488
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
()R
UAE14 UAE12 UAE11

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  17و 25من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

25

توزيعات اإلمارات

اإلقليم ()1

مراجع ومالحظات

kHz 4700 – 4650
متنقلة للطيران ()R

متنقلة للطيران ()R
UAE7

 خدمة المتنقلة للطيران ( )Rتخضعللتذيل  27من اللوائح الراديوية لالتحاد
الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 4750 – 4700
متنقلة للطيران ()OR

متنقلة للطيران ()OR
UAE7

 خدمة المتنقلة للطيران ()ORتخضع للتذيل  26من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 4850 – 4750
ثابتة

ثابتة

متنقلة للطيران ()OR

متنقلة للطيران ()OR

متنقلة برية

متنقلة برية

إذاعية 113.5

إذاعية

 الخدمة االذاعية تخضع للمادة 23من اللوائح الراديوية لالتحاد الدولي
لالتصاالت ()ITU

UAE12 UAE11 UAE7
kHz 4995 – 4850
ثابتة

ثابتة

متنقلة برية

متنقلة برية

إذاعية 113.5

إذاعية

 الخدمة االذاعية تخضع للمادة 23من اللوائح الراديوية لالتحاد الدولي
لالتصاالت ()ITU

UAE14 UAE12

 المادة  26من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 5003 – 4995
ترددات معيارية و إشارات
التوقيت

ترددات معيارية و إشارات
التوقيت
()kHz 5 000

()kHz 5 000
UAE14

 المادة  26من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

26

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

kHz 5005 – 5003
ترددات معيارية و إشارات
التوقيت

ترددات معيارية و إشارات
التوقيت

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية
UAE14

kHz 5060 – 5005
ثابتة

ثابتة

إذاعية 113.5

إذاعية
UAE14

kHz 5250 – 5060
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

133.5

UAE14 UAE12 UAE11

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  17و 25من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 5275 – 5250
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

تحديد راديوي للموقع 132A.5

تحديد راديوي للموقع

133A.5

UAE14 UAE12 UAE11

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  17و 25من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 5351.5 – 5275
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران
UAE14 UAE12 UAE11

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  17و 25من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

27

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

kHz 5366.5 - 5351.5
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

هواة B.5133

هواة

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  17و 25من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

UAE14 UAE12 UAE11 UAE8
kHz 5450 - 5366.5
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

 خدمة المتنقلة للطيران ()ORتخضع للتذيل  26من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

UAE14 UAE12 UAE11
kHz 5480 – 5450
ثابتة

ثابتة

متنقلة للطيران ()OR

متنقلة للطيران ()OR

متنقلة برية

متنقلة برية

 خدمة المتنقلة للطيران ( )Rتخضعللتذيل  27من اللوائح الراديوية لالتحاد
الدولي لالتصاالت ()ITU

UAE14 UAE12 UAE7
kHz 5680 – 5480
متنقلة للطيران ()R

متنقلة للطيران ()R

115.5 111.5

UAE7

kHz 5730 – 5680
متنقلة للطيران ()OR
115.5 111.5

متنقلة للطيران ()OR
UAE7 UAE2

 خدمة المتنقلة للطيران ()ORتخضع للتذيل  26من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

28

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

kHz 5900 – 5730
ثابتة

ثابتة

متنقلة برية

متنقلة برية
UAE14 UAE12

kHz 5950 – 5900
إذاعية 134.5

إذاعية

136.5

UAE14

 الخدمة االذاعية تخضع للمادة 12من اللوائح الراديوية لالتحاد الدولي
لالتصاالت ()ITU

kHz 6200 – 5950
إذاعية

إذاعية
UAE14

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  17و 25من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 6525 – 6200
متنقلة بحرية 130.5 132.5
137.5 110.5 109.5

متنقلة بحرية
UAE11 UAE2

 خدمة المتنقلة للطيران ( )Rتخضعللتذيل  27من اللوائح الراديوية لالتحاد
الدولي لالتصاالت ()ITU

6525 – 6685 kHz
متنقلة للطيران ()R

متنقلة للطيران ()R
UAE7

 خدمة المتنقلة للطيران ()ORتخضع للتذيل  26من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 6765 – 6685
متنقلة للطيران ()OR

متنقلة للطيران ()OR
UAE7

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  17و 25من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 7000 – 6765
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
()R

138.5

UAE14 UAE12 UAE11

 الخدمة االذاعية تخضع للمادة 12من اللوائح الراديوية لالتحاد الدولي
لالتصاالت ()ITU

29

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

kHz 7100 – 7000
هواة

هواة

هواة ساتلية

هواة ساتلية

141A.5 ,141.5 ,140.5

UAE8

kHz 7200 – 7100
هواة

ثابتة
متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
()R
هواة

141B.5, 141A.5

UAE14 UAE12 UAE11 UAE8

kHz 7300 – 7200
إذاعية

إذاعية
UAE14

 الخدمة االذاعية تخضع للمادة 12من اللوائح الراديوية لالتحاد الدولي
لالتصاالت ()ITU

kHz 7400 – 7300
إذاعية 134.5

إذاعية
ثابتة

143D.5 143C.5 143B.5 143.5
143A.5

 الخدمة االذاعية تخضع للمادة 12من اللوائح الراديوية لالتحاد الدولي
لالتصاالت ()ITU

UAE14

kHz 7450 – 7400
إذاعية

إذاعية
ثابتة

143C.5, 143B.5

UAE14

 الخدمة االذاعية تخضع للمادة 12من اللوائح الراديوية لالتحاد الدولي
لالتصاالت ()ITU

30
اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

kHz 8100 – 7450
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
()R

144.5

UAE14 UAE12 UAE11

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  17و 25من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 8195 – 8100
ثابتة

ثابتة

متنقلة بحرية

متنقلة بحرية

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  17و 25من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

UAE11
kHz 8815 – 8195
متنقلة بحرية
145.5 132.5 110.5 109.5

متنقلة بحرية

111.5

UAE11 UAE2

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  17و 25من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 8965 – 8815
متنقلة للطيران ()R

متنقلة للطيران ()R
UAE7

 خدمة المتنقلة للطيران ( )Rتخضعللتذيل  27من اللوائح الراديوية لالتحاد
الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 9040 – 8965
متنقلة للطيران ()OR

متنقلة للطيران ()OR
UAE7

kHz 9305 – 9040
ثابتة

ثابتة

kHz 9355 – 9305
ثابتة

ثابتة

تحديد راديوي للموقع 145A.5

تحديد راديوي للموقع

145B.5

 خدمة المتنقلة للطيران ()ORتخضع للتذيل  26من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

31

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

kHz 9400 – 9355
ثابتة

ثابتة
kHz 9500 – 9400
إذاعية 134.5

إذاعية

146.5

UAE14

 الخدمة االذاعية تخضع للمادة 12من اللوائح الراديوية لالتحاد الدولي
لالتصاالت ()ITU

kHz 9900 – 9500
إذاعية

إذاعية

147.5

UAE14

 الخدمة االذاعية تخضع للمادة 12من اللوائح الراديوية لالتحاد الدولي
لالتصاالت ()ITU

kHz 9995 – 9900
ثابتة

ثابتة
kHz 10003 – 9995
ترددات معيارية و إشارات
التوقيت

ترددات معيارية و إشارات
التوقيت
()kHz 10000

()kHz 10000
111.5

 المادة  26من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

UAE14

kHz 10005 – 10003
ترددات معيارية و إشارات
التوقيت

ترددات معيارية و إشارات
التوقيت

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية

111.5

UAE14 UAE2

 المادة  26من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 10100 – 10005
متنقلة للطيران ()R

متنقلة للطيران ()R

111.5

UAE7

 خدمة المتنقلة للطيران ( )Rتخضعللتذيل  27من اللوائح الراديوية لالتحاد
الدولي لالتصاالت ()ITU

32

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

kHz 10150 – 10100
ثابتة

ثابتة

هواة

هواة
UAE8

kHz 11175 – 10150
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
()R

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  17و 25من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

UAE14 UAE12 UAE11
kHz 11275 – 11175
متنقلة للطيران ()OR

متنقلة للطيران ()OR
UAE7

 خدمة المتنقلة للطيران ()ORتخضع للتذيل  26من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 11400 – 11275
متنقلة للطيران ()R

متنقلة للطيران ()R
UAE7

 خدمة المتنقلة للطيران ( )Rتخضعللتذيل  27من اللوائح الراديوية لالتحاد
الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 11600 – 11400
ثابتة

ثابتة
UAE14

kHz 11650 – 11600
إذاعية 134.5

إذاعية

146.5

UAE14

 الخدمة االذاعية تخضع للمادة 12من اللوائح الراديوية لالتحاد الدولي
لالتصاالت ()ITU

33

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

kHz 12050 – 11650
إذاعية

إذاعية

147.5

UAE14

 الخدمة االذاعية تخضع للمادة 12من اللوائح الراديوية لالتحاد الدولي
لالتصاالت ()ITU

kHz 12100 – 12050
إذاعية 134.5

إذاعية

146.5

UAE14

 الخدمة اإلذاعية تخضع للمادة 12من اللوائح الراديوية لالتحاد الدولي
لالتصاالت ()ITU

kHz 12230 – 12100
ثابتة

ثابتة
UAE14

kHz 13200 – 12230
متنقلة بحرية 132.5 145.5
109.5 110.5

متنقلة بحرية
UAE11 UAE2

kHz 13260 – 13200
متنقلة للطيران ()OR

متنقلة للطيران ()OR
UAE7

 خدمة المتنقلة للطيران ()ORتخضع للتذيل  26من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 13360 – 13260
متنقلة للطيران ()R

متنقلة للطيران ()R
UAE7

kHz 13410 – 13360
ثابتة

ثابتة

فلك راديوي

فلك راديوي

149.5

UAE5

 خدمة المتنقلة للطيران ( )Rتخضعللتذيل  27من اللوائح الراديوية لالتحاد
الدولي لالتصاالت ()ITU

34

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

kHz 13450 – 13410
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
()R
UAE14 UAE12 UAE11

kHz 13550 – 13450
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
()R

تحديد راديوي للموقع 132A.5

تحديد راديوي للموقع

149A.5

UAE14 UAE12 UAE11

kHz 13570 – 13550
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
()R

150.5

UAE14 UAE12 UAE11

kHz 13600 – 13570
إذاعية 134.5

إذاعية

151.5

UAE14

 الخدمة اإلذاعية تخضع للمادة 12من اللوائح الراديوية لالتحاد الدولي
لالتصاالت ()ITU

kHz 13800 – 13600
إذاعية

إذاعية
UAE14

 الخدمة اإلذاعية تخضع للمادة 12من اللوائح الراديوية لالتحاد الدولي
لالتصاالت ()ITU

kHz 13870 – 13800
إذاعية 134.5

إذاعية

151.5

UAE14

الخدمة اإلذاعية تخضع للمادة 12من اللوائح الراديوية لالتحاد الدولي
لالتصاالت ()ITU

35

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

kHz 14000 – 13870
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
()R
UAE14 UAE12 UAE11

kHz 14250 – 14000
هواة

هواة

هواة ساتلية

هواة ساتلية
UAE8

kHz 14350 – 14250
هواة

هواة

152.5

UAE8

kHz 14990 – 350
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R

متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
()R
UAE14 UAE12 UAE11

kHz 15005 – 14990
ترددات معيارية وإشارات
التوقيت
()kHz 15000
111.5

ترددات معيارية و إشارات
التوقيت
()kHz 15000
UAE14 UAE2

 المادة  26من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

36

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

kHz 15010 – 15005
ترددات معيارية و إشارات
التوقيت

ترددات معيارية و إشارات
التوقيت

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية

 المادة  26من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

UAE14
kHz 15100 – 15010
متنقلة للطيران ()OR

متنقلة للطيران ()OR
UAE7

 خدمة المتنقلة للطيران ()ORتخضع للتذيل  26من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 15600 – 15100
إذاعية

إذاعية
UAE14

 الخدمة اإلذاعية تخضع للمادة 12من اللوائح الراديوية لالتحاد الدولي
لالتصاالت ()ITU

kHz 15800 – 15600
إذاعية 134.5

إذاعية

146.5

UAE14

kHz 16100 – 15800
ثابتة

ثابتة

153.5
kHz 16200 – 16100
ثابتة

ثابتة

تحديد راديوي للموقع 145A.5

تحديد راديوي للموقع

145B.5

 الخدمة اإلذاعية تخضع للمادة 12من اللوائح الراديوية لالتحاد الدولي
لالتصاالت ()ITU

37

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

kHz 16360 – 16200
ثابتة

ثابتة
UAE14

kHz 17410 – 16360
متنقلة بحرية
145.5 132.5 110.5 109.5

متنقلة بحرية
UAE11 UAE2

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  17و 25من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 17480 – 17410
ثابتة

ثابتة
UAE14

kHz 17550 – 17480
إذاعية 134.5

إذاعية

146.5

UAE14

 الخدمة اإلذاعية تخضع للمادة 12من اللوائح الراديوية لالتحاد الدولي
لالتصاالت ()ITU

kHz 17900 – 17550
إذاعية

إذاعية
UAE14

 الخدمة اإلذاعية تخضع للمادة 12من اللوائح الراديوية لالتحاد الدولي
لالتصاالت ()ITU

kHz 17970 – 17900
متنقلة للطيران ()R

متنقلة للطيران ()R
UAE7

 خدمة المتنقلة للطيران ( )Rتخضعللتذيل  27من اللوائح الراديوية لالتحاد
الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 18030 – 17970
متنقلة للطيران ()OR

متنقلة للطيران ()OR
UAE7

 خدمة المتنقلة للطيران ()ORتخضع للتذيل  26من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

38

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

kHz 18052 – 18030
ثابتة

ثابتة
UAE14

kHz 18068 – 18052
ثابتة

ثابتة

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية
UAE14

kHz 18168 – 18068
هواة

هواة

هواة ساتلية

هواة ساتلية

154.5

UAE8

kHz 18780 – 18168
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران
UAE12 UAE11

kHz 18900 – 18780
متنقلة بحرية

متنقلة بحرية
UAE11

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  17من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 19020 – 18900
إذاعية 134.5

إذاعية

146.5

UAE14

 الخدمة اإلذاعية تخضع للمادة 12من اللوائح الراديوية لالتحاد الدولي
لالتصاالت ()ITU
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

kHz 19680 – 19020
ثابتة

ثابتة

UAE14
kHz 19800 – 19680
متنقلة بحرية 5.132

متنقلة بحرية
UAE11 UAE2

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  17و 25من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 19990 – 19800
ثابتة

ثابتة

UAE14
kHz 19995 – 19990
ترددات معيارية وإشارات
التوقيت

ترددات معيارية وإشارات
التوقيت

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية

111.5

UAE14 UAE2

 المادة  26من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 20010 – 19995
ترددات معيارية وإشارات
التوقيت

ترددات معيارية وإشارات
التوقيت
()kHz 20000

()kHz 20000
111.5

UAE14

kHz 21000 – 20010
ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة
UAE14 UAE12 UAE11

 المادة  26من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

kHz 21450 – 21000
هواة

هواة

هواة ساتلية

هواة ساتلية
UAE8

kHz 21850 – 21450
إذاعية

إذاعية
UAE14

 الخدمة اإلذاعية تخضع للمادة 12من اللوائح الراديوية لالتحاد الدولي
لالتصاالت ()ITU

kHz 21870 - 21850
ثابتة 155A.5

ثابتة

155.5
kHz 21924 - 21870
ثابتة 155B.5

ثابتة
UAE3

kHz 22000 – 21924
متنقلة للطيران ()R

متنقلة للطيران ()R
UAE7

 خدمة المتنقلة للطيران ( )Rتخضعللتذيل  27من اللوائح الراديوية لالتحاد
الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 22855 – 22000
متنقلة بحرية 132.5

متنقلة بحرية

156.5

UAE11 UAE2

kHz 23000 – 22855
ثابتة
156.5

ثابتة

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  17و  25من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

41

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

kHz 23200 – 23000
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R

156.5

UAE14 UAE12 UAE11

خدمة المتنقلة للطيران ( )Rخاضعةللتذييل ( )27من لوائح الراديو ()ITU-R

kHz 23350 – 23200
ثابتة 156A.5

ثابتة

متنقلة للطيران ()OR

متنقلة للطيران ()OR
UAE7 UAE3

kHz 24000 – 23350
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران 157.5

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران
UAE14 UAE12 UAE11

kHz 24450 – 24000
ثابتة

ثابتة

متنقلة برية

متنقلة برية
UAE14 UAE12 UAE11

kHz 24600 – 24450
ثابتة

ثابتة

متنقلة برية

متنقلة برية

تحديد راديوي للموقع 132A.5

تحديد راديوي للموقع

158.5

UAE14 UAE12 UAE11

خدمة المتنقلة للطيران ()ORخاضعة للتذييل ( )26من لوائح الراديو
()ITU-R

42

توزيعات اإلمارات

اإلقليم ()1

مراجع ومالحظات

kHz 24890 – 24600
ثابتة

ثابتة

متنقلة برية

متنقلة برية
UAE14 UAE12 UAE11

kHz 24990 – 24890
هواة

هواة

هواة ساتلية

هواة ساتلية
UAE8

kHz 25005 – 24990
ترددات معيارية وإشارات
التوقيت

ترددات معيارية وإشارات
التوقيت

 المادة  26من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

()kHz 25000

()kHz 25000
UAE14
kHz 25010 – 25005
ترددات معيارية وإشارات
التوقيت

ترددات معيارية وإشارات
التوقيت

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية
UAE14

kHz 25070 – 25010
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران
UAE14 UAE12 UAE11

 المادة  26من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

kHz 25210 – 25070
متنقلة بحرية

متنقلة بحرية
UAE11

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  17و  25من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

kHz 25550 – 25210
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران
UAE14 UAE12 UAE11

kHz 25670 – 25550
فلك راديوي

فلك راديوي

149.5

UAE5

kHz 26100 – 25670
إذاعية

إذاعية
UAE14

 الخدمة اإلذاعية تخضع للمادة 12من اللوائح الراديوية لالتحاد الدولي
لالتصاالت ()ITU

kHz 26175 –26100
متنقلة بحرية 132.5

متنقلة بحرية
UAE11 UAE2

kHz 26200 – 26175
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران
UAE14 UAE12 UAE11

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  17و  25من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

44

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

kHz 26350 – 26200
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

تحديد راديوي للموقع 132A.5

تحديد راديوي للموقع

133A.5

UAE14 UAE12 UAE11

kHz 27500 – 26350
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

150.5

UAE14 UAE12 UAE11

MHz 28 – 27.5
مساعدات األرصاد الجوية

مساعدات األرصاد الجوية

ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة
UAE12 UAE11

MHz 29.7 –28
هواة

هواة

هواة ساتلية

هواة ساتلية
UAE8

MHz 30.005 – 29.7
ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة
UAE14 UAE12

مراجع ومالحظات

45

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

MHz 30.01 – 30.005
عمليات فضائية
(تعرف هوية الساتل)

عمليات فضائية
(تعرف هوية الساتل)

ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية
UAE14 UAE12

MHz 37.5 –30.01
ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة
UAE14 UAE12

MHz 38.25 –37.5
ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة

فلك راديوي

فلك راديوي

149.5

UAE14 UAE12 UAE5

MHz 39 –38.25
ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة
UAE14 UAE12

مراجع ومالحظات

46

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

MHz 39.5 – 39
ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة

تحديد راديوي للموقع 132A.5

تحديد راديوي للموقع

159.5

UAE14 UAE12

MHz 39.986 - 39.5
ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة
UAE14 UAE12

MHz 40.02 – 39.986
ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية
UAE14 UAE12

MHz 40.98 – 40.02
ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة

150.5

UAE14 UAE12

MHz 41.015 – 40.98
ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية

161.5 160.5

UAE14 UAE12

مراجع ومالحظات

47

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

MHz 42 – 41.015
ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة

161A.5 161.5 160.5

UAE14 UAE12

MHz 42.5 – 42
ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة

تحديد راديوي للموقع A132ِ.5

تحديد راديوي للموقع

161B.5 160.5

UAE14 UAE12 UAE11

MHz 44 – 42.5
ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة

161A.5 161.5 160.5

UAE14 UAE12 UAE11

MHz 47 – 44
ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة

162A.5 162.5

UAE14 UAE12

MHz 50 – 47
إذاعية
165.5، 164.5، 163.5، 162A.5

إذاعية

مراجع ومالحظات

48

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 52 – 50
إذاعية

إذاعية

هواة 166C.5 166B.5 166A.5
169A.5 169.5 166E.5 166D.5
169B.5

هواة

162A.5 164.5 165.5

UAE8

MHz 68 – 52
إذاعية

إذاعية

162A.5 163.5 164.5 165.5
169B.5 169A.5 169.5 171.5

UAE16 UAE8

MHz 74.8 – 68
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

179.5 177.5 175.5 149.5

UAE16 UAE12 UAE8 UAE5

MHz 75.2 – 74.8
مالحة راديوية للطيران

مالحة راديوية للطيران

181.5 180.5

UAE7, UAE3

MHz 87.5 – 75.2
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

187.5 179.5 175.5

UAE12

 نظام الهبوط باألجهزة (/ )ILSالمنارات الراديوية الدليلية

49
اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 100 – 87.5
إذاعية

إذاعية

190.5

UAE14

MHz 108 – 100
إذاعية

إذاعية

194.5 192.5

UAE14

MHz 117.975 – 108
مالحة راديوية للطيران

مالحة راديوية للطيران

197A.5 197.5

UAE7

 نظام الهبوط باألجهزة ()ILSVOR -

MHz 137 – 117.975
متنقلة للطيران ()R

متنقلة للطيران ()R

202.5 201.5 200.5 111.5

UAE11 UAE7 UAE2

MHz 137.025 – 137
عمليات فضائية
(فضاء  -أرض) 203C.5

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R
ثابتة

أرصاد جوية ساتلية

عمليات فضائية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

متنقلة ساتلية
(فضاء  -أرض)208B.5 209.5
208A.5
أبحاث فضائية
(فضاء  -أرض)
ثابتة

أرصاد جوية ساتلية
(فضاء  -أرض)
متنقلة ساتلية
(فضاء  -أرض)
أبحاث فضائية

 خدمة المتنقلة للطيران ( )Rتخضع( الملحق  10من لوائح (.)ICAO
 النطاق  MHz 137-136يمكناستخدامه للمتنقلة للطيران ()OR

50

اإلقليم ()1
متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R
208.5 207.5 206.5 205.5
204.5

توزيعات اإلمارات
(فضاء  -أرض)
UAE12

MHz 137.175 – 137.025
عمليات فضائية
(فضاء  -أرض) 203C.5

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R
ثابتة

أرصاد جوية ساتلية

عمليات فضائية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

أبحاث فضائية
(فضاء  -أرض)
ثابتة
متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R
متنقلة ساتلية
(فضاء  -أرض)208B.5 209.5
208A.5
205.5 206.5 207.5 208.5
204.5

أرصاد جوية ساتلية
(فضاء  -أرض)
أبحاث فضائية
(فضاء  -أرض)
متنقلة ساتلية
(فضاء  -أرض)
UAE12

MHz 137.825 – 137.175
عمليات فضائية

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R

(فضاء  -أرض)  209A.5 203C.5ثابتة
أرصاد جوية ساتلية

عمليات فضائية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

مراجع ومالحظات

51

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

متنقلة ساتلية

أرصاد جوية ساتلية

(فضاء  -أرض) 208B.5 208A.5
209.5

(فضاء  -أرض)

أبحاث فضائية

متنقلة ساتلية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

ثابتة
متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R

أبحاث فضائية
(فضاء  -أرض)

UAE12 208.5 207.5 206.5 205.5 204.5
MHz 138 – 137.825
عمليات فضائية
(فضاء  -أرض) 203C.5

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R
ثابتة

أرصاد جوية ساتلية

عمليات فضائية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

أبحاث فضائية
(فضاء  -أرض)
ثابتة
متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R
متنقلة ساتلية
(فضاء  -أرض) 208B.5
208A.5 209.5
208.5 207.5 206.5 205.5
204.5

أرصاد جوية ساتلية
(فضاء  -أرض)
أبحاث فضائية
(فضاء  -أرض)
متنقلة ساتلية
(فضاء  -أرض)
UAE12

مراجع ومالحظات

52

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

MHz 143.6 – 138
متنقلة للطيران ()OR

متنقلة برية
متنقلة للطيران ()OR
متنقلة بحرية

214.5 212.5 211.5 210.5

UAE16 UAE14 UAE12

MHz 143.65 – 143.6
متنقلة للطيران ()OR

متنقلة بحرية

أبحاث فضائية

متنقلة برية

(فضاء  -أرض)

متنقلة للطيران ()OR
أبحاث فضائية
(فضاء  -أرض)

214.5 212.5 211.5

UAE16 UAE12

MHz 144 – 143.65
متنقلة للطيران ()OR

متنقلة برية
متنقلة بحرية
متنقلة للطيران ()OR

214.5 212.5 211.5 210.5

UAE16 UAE12

MHz 146 – 144
هواة

هواة

هواة ساتلية

هواة ساتلية

216.5

UAE16 UAE8

مراجع ومالحظات
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

MHz 148 – 146
ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R

ثابتة
UAE16 UAE12

MHz 149.9 – 148
ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R

ثابتة

متنقلة ساتلية

متنقلة ساتلية

(أرض  -فضاء) 209.5

(أرض  -فضاء)

218A.5 218.5 219.5 221.5

UAE16 UAE12

MHz 150.05 – 149.9
متنقلة ساتلية
(أرض  -فضاء) 220.5 209.5

متنقلة ساتلية
(أرض  -فضاء)

MHz 153 – 150.05
ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

ثابتة

فلك راديوي

فلك راديوي

149.5

UAE16 UAE12 UAE5

مراجع ومالحظات

54

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 154 – 153
ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R

ثابتة

مساعدات األرصاد الجوية

مساعدات األرصاد الجوية
UAE16 UAE12

MHz 156.4875 – 154
ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R

ثابتة

226.5 225A.5

UAE16 UAE12

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  18من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

MHz 156.5625 - 156.4875
متنقلة بحرية
متنقلة بحرية
(استغاثة ونداء عن طريق النداء (استغاثة ونداء عن طريق النداء
االنتقائي الرقمي )DSC
االنتقائي الرقمي )DSC
227.5 226.5 111.5

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  18من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

UAE11 UAE2

MHz 156.7625 - 156.5625
ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران ()R

ثابتة

226.5

UAE12 UAE11

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  18من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 156.7875 - 156.7625
متنقلة بحرية

متنقلة بحرية

متنقلة ساتلية

متنقلة ساتلية

(أرض  -فضاء)

(أرض  -فضاء)

228.5 226.5 111.5

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  18من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

UAE11

MHz 156.8125 - 156.7875
متنقلة بحرية

متنقلة بحرية

(استغاثة ونداء)

(استغاثة ونداء)

226.5 111.5

UAE11 UAE2

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  18من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

MHz 156.8375 - 156.8125
متنقلة بحرية

متنقلة بحرية

متنقلة ساتلية

متنقلة ساتلية

(أرض  -فضاء)
228.5 226.5 111.5

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  18من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

(أرض  -فضاء)
UAE11

MHz 157.1875 - 156.8375
ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

ثابتة

226.5

UAE12 UAE11

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  18من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 157.3375 - 157.1875
ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

ثابتة

ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ بحرﻳﺔ ﺳﺎﺗﻠﻴﺔ 208A.5
228AC.5 228AB.5 208B.5

ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ بحرﻳﺔ ﺳﺎﺗﻠﻴﺔ

226.5

UAE12 UAE11

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  18من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

MHz 161.7875 - 157.3375
ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

ثابتة

226.5

UAE12 UAE11

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  18من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

MHz 161.9375 - 161.7875
ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

ثابتة

ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ بحرﻳﺔ ﺳﺎﺗﻠﻴﺔ 208A.5
228AC.5 228AB.5 208B.5

ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ بحرﻳﺔ ﺳﺎﺗﻠﻴﺔ

226.5

UAE12 UAE11

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  18من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 161.9625 – 161.9375
ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

ثابتة

ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ بحرﻳﺔ ﺳﺎﺗﻠﻴﺔ

ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ بحرﻳﺔ ﺳﺎﺗﻠﻴﺔ

(أرض-ﻓﻀﺎء) 228AA.5

(أرض-ﻓﻀﺎء)

226.5

UAE12 UAE11

خدمة المتنقلة البحرية تخضع -
للتذييل  18من اللوائح الراديوية
) (ITUلالتحاد الدولي لالتصاالت

MHz 161.9875 - 161.9625
ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

ثابتة

متنقلة ساتلية

متنقلة ساتلية

(أرض  -فضاء) 228F.5

(أرض  -فضاء)

228B.5 228A.5 226.5

UAE12 UAE11

MHz 162.0125 - 161.9875
ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

ثابتة

ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ بحرﻳﺔ ﺳﺎﺗﻠﻴﺔ

ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ بحرﻳﺔ ﺳﺎﺗﻠﻴﺔ

(أرض  -فضاء) 228AA.5
229.5 ،226.5

(أرض  -فضاء)
UAE12 UAE11

 خدمة المتنقلة البحرية تخضعللتذييل  18من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 162.0375 - 162.0125
ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

ثابتة

متنقلة ساتلية

متنقلة ساتلية

(أرض  -فضاء) 228F.5

(أرض  -فضاء)

UAE12 229.5 228B.5 228A.5 226.5
MHz 174 – 162.0375
ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

ثابتة

229.5 ،226.5

UAE14 UAE12

MHz 223 – 174
إذاعية

إذاعية

243.5 237.5 235.5

UAE16

 الخدمة اإلذاعية تخضع لخطةواتفاقية جنيف ( ،)ITU GE06وخطة
التحول الى البث المرئي الرقمي
األرضي.

MHz 230 – 223
إذاعية

إذاعية

ثابتة

مالحة راديوية للطيران

متنقلة

متنقلة
ثابتة

247.5 246.5 243.5

UAE16

 الخدمة اإلذاعية تخضع لخطةواتفاقية جنيف ( ،)ITU GE06وخطة
التحول الى البث المرئي الرقمي
األرضي.
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

MHz 235 – 230
ثابتة

متنقلة

متنقلة

ثابتة
مالحة راديوية للطيران

252.5 251.5 247.5

UAE7

MHz 267 – 235
ثابتة

متنقلة

متنقلة

ثابتة

256A.5 256.5 254.5 252.5
111.5

UAE7 UAE2

MHz 272 – 267
ثابتة

متنقلة

متنقلة

ثابتة

عمليات فضائية

عمليات فضائية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

257.5 254.5

UAE7

MHz 273 – 272
عمليات فضائية

عمليات فضائية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

ثابتة

متنقلة

متنقلة

ثابتة

254.5

UAE7

مراجع ومالحظات
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 312 – 273
ثابتة

متنقلة

متنقلة

ثابتة

254.5

UAE7

MHz 315 – 312
ثابتة

متنقلة

متنقلة

ثابتة

متنقلة ساتلية

متنقلة ساتلية

(أرض  -فضاء) 255.5 254.5

(أرض  -فضاء)
UAE14 UAE7

MHz 322 – 315
ثابتة

متنقلة

متنقلة

ثابتة

254.5

UAE7

MHz 328.6 – 322
ثابتة

متنقلة

متنقلة

ثابتة

فلك راديوي

فلك راديوي

149.5

UAE7 UAE5

MHz 335.4 – 328.6
مالحة راديوية للطيران 5.258

مالحة راديوية للطيران

259.5

UAE7 UAE3

 الملحق  10من لوائح المنظمةالدولية للطيران ()ICAO
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 387 – 335.4
ثابتة

متنقلة

متنقلة

ثابتة

254.5

UAE12

 يستخدم نطاق MHz 399.9-380لنظام تترا ()TETRA

MHz 390 – 387
ثابتة

متنقلة

متنقلة

ثابتة

متنقلة ساتلية

متنقلة ساتلية

(فضاء  -أرض) 208B.5
208A.5
255.5 254.5

 يستخدم نطاق MHz 399.9-380لنظام تترا ()TETRA

(فضاء  -أرض)
UAE12

MHz 399.9 – 390
ثابتة

متنقلة

متنقلة

ثابتة

254.5

UAE12

MHz 400.05 – 399.9
متنقلة ساتلية

متنقلة ساتلية

(أرض  -فضاء) 260B.5 260A.5
220.5 209.5

(أرض  -فضاء)

 يستخدم نطاق MHz 399.9-380لنظام تترا ()TETRA

62

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 400.15 – 400.05
ترددات معيارية وإشارات
توقيت ساتلية
()MHz 400.1

ترددات معيارية وإشارات توقيت
ساتلية
()MHz 400.1
متنقلة
ثابتة

262.5 261.5
MHz 401 – 400.15
مساعدات األرصاد الجوية

مساعدات األرصاد الجوية

أرصاد جوية ساتلية

أرصاد جوية ساتلية

(فضاء  -أرض)
متنقلة ساتلية

(فضاء  -أرض)
متنقلة ساتلية

(فضاء  -أرض) ( 208B.5 208A.5فضاء  -أرض)
أبحاث فضائية
209.5
أبحاث فضائية
(فضاء  -أرض) 263.5
عمليات فضائية
(فضاء  -أرض)
264.5 262.5

(فضاء  -أرض)
متنقلة
ثابتة
عمليات فضائية (فضاء  -أرض)
UAE12

 المادة  26من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

MHz 402 – 401
مساعدات األرصاد الجوية

مساعدات األرصاد الجوية

عمليات فضائية

عمليات فضائية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

استكشاف األرض الساتلية
(أرض  -فضاء)
أرصاد جوية ساتلية
(فضاء  -أرض)

استكشاف األرض الساتلية
(أرض  -فضاء)
أرصاد جوية ساتلية
(فضاء  -أرض)

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

ثابتة

264B.5 264A.5

UAE14 UAE12

MHz 403 – 402
مساعدات األرصاد الجوية

مساعدات األرصاد الجوية

استكشاف األرض الساتلية

استكشاف األرض الساتلية

(أرض  -فضاء)

(أرض  -فضاء)

أرصاد جوية ساتلية

أرصاد جوية ساتلية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

ثابتة

264B.5 264A.5

UAE14 UAE12

مراجع ومالحظات
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 406 – 403
مساعدات األرصاد الجوية

مساعدات األرصاد الجوية

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

ثابتة

265.5

UAE14 UAE12

MHz 406.1 – 406
متنقلة ساتلية

متنقلة ساتلية

(أرض  -فضاء)

(أرض  -فضاء)

267.5 ،266.5 265.5

UAE11 UAE7 UAE2

MHz 410 – 406.1
ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

ثابتة

فلك راديوي

فلك راديوي

265.5 ،149.5

UAE16 UAE12 UAE5

MHz 420 – 410
ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

ثابتة

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية

(فضاء  -فضاء) 268.5

(فضاء  -فضاء)
UAE16 UAE12

 الستخدام الكوترث واإلغاثة /تحديد طارىء للموقع ()ELT
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

MHz 430 – 420
ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

ثابتة

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

271.5 270.5 269.5

UAE16 UAE12

MHz 432 – 430
هواة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

تحديد راديوي للموقع

هواة
تحديد راديوي للموقع
ثابتة

274.5 273.5 272.5 271.5
277.5 276.5 275.5

UAE16 UAE12

MHz 438 – 432
هواة

هواة

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

استكشاف األرض الساتلية

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

(نشيطة) 279A.5

ثابتة
استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

5.277 5.276 5.271 5.138
5.282 5.281 5.280

UAE16 UAE14 UAE12 UAE8

مراجع ومالحظات
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 440 – 438
هواة

هواة

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع
متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران
ثابتة

5.276 5.275 5.274 5.271
5.283 5.277

UAE16 UAE12

MHz 450 – 440
ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

ثابتة

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

286.5 285.5 284.5 271.5
270.5 269.5

UAE16 UAE14 UAE12

MHz 455 – 450
ثابتة

متنقلة

متنقلة 5.286AA

ثابتة

286A.5 286.5 271.5 209.5
286E.5 286D.5 286C.5
286B.5

UAE15

 األولوية هي الستخدام الحمايةالعامة.
 نطاق للخدمة المتنقلة الدولية()IMT

MHz 456 – 455
ثابتة

متنقلة

متنقلة 286AA.5

ثابتة

286B.5 286A.5 271.5 209.5
286E.5 286C.5

UAE15 UAE12

 األولوية هي الستخدام الحمايةالعامة.
 نطاق للخدمة المتنقلة الدولية()IMT
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 459 – 456
ثابتة

متنقلة

متنقلة 286AA.5

ثابتة

288.5 287.5 271.5

UAE15 UAE12 UAE11

 التوصية ITU-R M.1174 نطاق للخدمة المتنقلة الدولية()IMT

MHz 460 – 459
ثابتة

متنقلة

متنقلة 286AA.5

ثابتة

5.286A 5.271 5.209
5.286B 5.286C 5.286E

UAE15 UAE12

 األولوية هي الستخدام الحمايةالعامة
 نطاق للخدمة المتنقلة الدولية()IMT

MHz 470 – 460
ثابتة

ثابتة

متنقلة 286AA.5

متنقلة

أرصاد جوية ساتلية

أرصاد جوية ساتلية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

287.5 288.5 289.5 290.5

 نطاق للخدمة المتنقلة الدولية()IMT

UAE15 UAE12 UAE11

MHz 694 – 470
إذاعية

إذاعية
متنقلة برية
متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران
ثابتة

291A.5 149.5 294.5 296.5
312.5 306.5 304.5 300.5

UAE16 UAE5

 الخدمة اإلذاعية تخضع لخطةالتفاقية جنيف ( ،)ITU GE06وخطة
التحول الى البث المرئي الرقمي
األرضي.
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 790 – 694
متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران 317A.5 312A.5

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

إذاعية
300.5 312.5

 جزء من النطاق يمكن استخدامهالحماية العامة واإلغاثة في حالة
الكوارث
 نطاق للخدمة المتنقلة الدولية()IMT

UAE15

MHz 862 – 790
ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

 نطاق للخدمة المتنقلة الدولية()IMT

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران 317A.5 ,316B.5
إذاعية
319.5 312.5

UAE16 UAE15 UAE14

MHz 890 – 862
ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

نطاق للخدمة المتنقلة الدولية -
)(IMT

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران 5.317A
إذاعية 5.322
323.5 319.5

UAE16 UAE15 UAE14 UAE12

MHz 942 – 890
ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران 317A.5
إذاعية 322.5
تحديد راديوي للموقع
323.5

UAE15 UAE14 UAE12

 نطاق للخدمة المتنقلة الدولية()IMT
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 960 – 942
ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

 نطاق للخدمة المتنقلة الدولية()IMT

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران 317A.5
إذاعية 322.5
323.5

UAE15

MHz 1164 – 960
متنقلة راديوية ()R

متنقلة راديوية ()R

مالحة راديوية للطيران 328.5

مالحة راديوية للطيران

328AA.5

UAE7 UAE6

 الملحق  10من لوائح المنظمةالدولية للطيران ()ICAO
القرار  425من اللوائح الراديوية لالتحاد
الدولي لالتصاالت ()ITU

MHz 1215 – 1164
مالحة راديوية للطيران 328.5

مالحة راديوية للطيران

مالحة راديوية ساتلية

مالحة راديوية ساتلية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -فضاء) 328B.5

(فضاء  -فضاء)

328A.5

UAE7 UAE6

 الملحق  10من لوائح المنظمةالدولية للطيران ()ICAO
 القرار  610 ، 609من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

70
اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 1240 – 1215
استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

مالحة راديوية ساتلية

مالحة راديوية ساتلية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -فضاء) 328B.5

(فضاء  -فضاء)

329A.5 329.5
أبحاث فضائية (نشيطة)

 التوصية ITU-R SM.329 التوصية ITU-R SM.1541 الملحق  10من لوائح المنظمةالدولية للطيران ()ICAO
 القرار  610 ، 608من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

أبحاث فضائية (نشيطة)
مالحة راديوية
متنقلة
ثابتة

332.5 331.5 330.5

UAE7

MHz 1300 – 1240
استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

مالحة راديوية ساتلية

مالحة راديوية ساتلية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -فضاء) 328B.5
329A.5 329.5

(فضاء  -فضاء)
أبحاث فضائية (نشيطة)

أبحاث فضائية (نشيطة)

مالحة راديوية

هواة

متنقلة
ثابتة
هواة

332.5 331.5 330.5 282.5
335A.5 335.5

UAE8 UAE7

 التوصية ITU-R SM.329 التوصية ITU-R SM.1541 الملحق  10من لوائح المنظمةالدولية للطيران ()ICAO
 القرار  610 ، 608من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

71
اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 1350 – 1300
تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

مالحة راديوية للطيران 337.5

مالحة راديوية للطيران

مالحة راديوية ساتلية

مالحة راديوية ساتلية

(أرض  -فضاء)

(أرض  -فضاء)

337A.5 149.5

UAE7 UAE5

 التوصية ITU-R SM.329 التوصية ITU-R SM.1541 الملحق  10من لوائح المنظمةالدولية للطيران ()ICAO

MHz 1400 – 1350
ثابتة

متنقلة

متنقلة

ثابتة

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

339.5 338A.5 338.5 149.5

UAE16 UAE7 UAE5

 التوصية ITU-R SM.329 التوصية ITU-R SM.1541 الملحق  10من لوائح المنظمةالدولية للطيران ()ICAO

MHz 1427 – 1400
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

فلك راديوي

فلك راديوي

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

341.5 340.5

UAE4

MHz 1429 – 1427
عمليات فضائية

عمليات فضائية

(أرض  -فضاء)

(أرض  -فضاء)

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران 341C.5 ,341B.5
,341A.5

ثابتة

338A.5, 338.5

UAE15

 نطاق للخدمة المتنقلة الدولية()IMT
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 1452 – 1429
ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران 341A.5

ثابتة

342.5 341.5 338A.5

UAE15

 نطاق للخدمة المتنقلة الدولية()IMT

MHz 1492 – 1452
ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران 346.5

ثابتة

إذاعية

إذاعية

إذاعية ساتلية 208B.5

إذاعية ساتلية

345.5 342.5 341.5

UAE15

 الخدمة اإلذاعية الساتلية تخضعللقرار  528من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
 الخدمة المتنقلة الدولية ( )IMTمعقيود لحماية المتنقلة الساتلية في
النطاق المجاور

MHz 1518 – 1492
ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران 341A.5

ثابتة

342.5 341.5
MHz 1525 – 1518
ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

ثابتة

متنقلة ساتلية

متنقلة ساتلية

(فضاء  -أرض) 348A.5 348.5
348B.5 351A.5 342.5 341.5

(فضاء  -أرض)
UAE9 UAE7

 نطاق للخدمة المتنقلة الدولية()IMT
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)
اإلقليم (1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 1530 – 1525
عمليات فضائية

عمليات فضائية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

ثابتة

ثابتة

متنقلة ساتلية

متنقلة ساتلية

(فضاء  -أرض) 351A.5

 خدمة المتنقلة الساتلية مفعلةفي هذا النطاق

(فضاء  -أرض)

استكشاف األرض الساتلية
متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران 349.5

استكشاف األرض الساتلية
متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

351.5 350.5 342.5 341.5
352A.5 354.5

UAE9 UAE7

MHz 1535 – 1530
عمليات فضائية

عمليات فضائية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

متنقلة ساتلية

متنقلة ساتلية

(فضاء  -أرض) 353A.5 351A.5
208B.5

 خدمة المتنقلة الساتلية مفعلةفي هذا النطاق.

(فضاء  -أرض)

استكشاف األرض الساتلية

استكشاف األرض الساتلية

ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

354.5 351.5 342.5 341.5

UAE11 UAE9 UAE7

MHz 1559 – 1535
متنقلة ساتلية

متنقلة ساتلية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

208B.5 351A.5 341.5 351.5
353A.5 354.5 355.5 356.5
357.5 357A.5 359.5 362A.5

UAE11 UAE9 UAE7 UAE2

 خدمة المتنقلة الساتلية مفعلةفي هذا النطاق.
النطاق  MHz 1545 - 1544األجهزةاإلرشادية الراديوية لمواقع الطوارئ
(.)EPIRB

74

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 1610 – 1559
مالحة راديوية للطيران

مالحة راديوية للطيران

مالحة راديوية ساتلية

مالحة راديوية ساتلية

(فضاء  -أرض)
(فضاء  -فضاء) ,208B.5
329A.5, 328B.5
341.5

(فضاء  -أرض)

 األنظمة العالمية الساتليةللمالحة (.)GNSS
 القرار  610من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت (.)ITU

(فضاء  -فضاء)
UAE9 UAE7

MHz 1610.6 – 1610
متنقلة ساتلية
(أرض  -فضاء) 351A.5

متنقلة ساتلية

 األنظمة العالمية الساتلية للمالحة()GNSS

(أرض  -فضاء)

مالحة راديوية للطيران

مالحة راديوية للطيران

364.5 359.5 355.5 341.5
369.5 368.5 367.5 366.5
372.5 371.5

UAE6 UAE7 UAE9

MHz 1613.8 – 1610.6
متنقلة ساتلية
(أرض  -فضاء) 351A.5

متنقلة ساتلية
(أرض  -فضاء)

فلك راديوي

فلك راديوي

مالحة راديوية للطيران

مالحة راديوية للطيران

359.5 355.5 341.5 149.5
368.5 367.5 366.5 364.5
372.5 371.5 369.5

UAE9 UAE7 UAE6 UAE5

 األنظمة العالمية الساتلية للمالحة()GNSS
 القرار  125من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

75

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 1621.35 – 1613.8
متنقلة ساتلية
(أرض  -فضاء) 351A.5

متنقلة ساتلية
(أرض  -فضاء)

مالحة راديوية للطيران

مالحة راديوية للطيران

متنقلة ساتلية

متنقلة ساتلية

(فضاء-أرض) 208B.5
5.364 5.359 5.355 5.341
5.368 5.367 5.366 5.365
5.3715.372 5.369

 األنظمة العالمية الساتلية للمالحة()GNSS

(أرض  -فضاء)
UAE9 UAE7 UAE6

MHz 1626.5 – 1621.5
متنقلة بحرية ساتلية
(فضاء-أرض) 373A.5 373.5
متنقلة ساتلية
(أرض  -فضاء) 351A.5

متنقلة بحرية ساتلية

 األنظمة العالمية الساتلية للمالحة()GNSS

(فضاء-أرض)
متنقلة ساتلية
(أرض  -فضاء)

مالحة راديوية للطيران

مالحة راديوية للطيران

متنقلة ساتلية (فضاء  -أرض)
باستثناء المتنقلة الساتلية
البحرية (فضاء-أرض)

متنقلة ساتلية (فضاء  -أرض)
باستثناء المتنقلة الساتلية
البحرية (فضاء-أرض)

5.208B 5.341 5.355 5.359
5.364 5.365 5.366 5.367
5.368 5.369 5.371 5.372

UAE9 UAE7 UAE6

MHz 1660 – 1626.5
متنقلة ساتلية
(أرض  -فضاء) 351A.5
353A.5 354.5 351.5 341.5
355.5 357A.5 359.5 362A.5
374.5 375.5 376.5

متنقلة ساتلية
(أرض  -فضاء)
UAE11 UAE9 UAE7 UAE2

 خدمة المتنقلة الساتلية مفعلةفي هذا النطاق
 الوصة الصاعدة  1645.5الى 1646.5SARSAT MHz

76

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 1660.5 – 1660
متنقلة ساتلية
(أرض  -فضاء) 351A.5

متنقلة ساتلية
(أرض  -فضاء)

فلك راديوي

فلك راديوي

362A.5 354.5 351.5 149.5
341.5 376A.5

UAE9 UAE7 UAE5

MHz 1668 – 1660.5
فلك راديوي

فلك راديوي

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

ثابتة

379A.5 379.5 341.5 149.5

UAE4

 خدمة المتنقلة الساتلية مفعلةفي هذا النطاق.
 القرار  125من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

خدمة المتنقلة الساتلية مفعلة في
هذا النطاق.

MHz 1668.4 – 1668
متنقلة ساتلية
(أرض  -فضاء) 351A.5
379C.5 379B.5

متنقلة ساتلية
(أرض  -فضاء)

فلك راديوي

فلك راديوي

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

ثابتة

379A.5 379.5 341.5 149.5

UAE4

 خدمة المتنقلة الساتلية مفعلةفي هذا النطاق.

77

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 1670 – 1668.4
مساعدات األرصاد الجوية

مساعدات األرصاد الجوية

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

ثابتة

متنقلة ساتلية

متنقلة ساتلية

(أرض  -فضاء) 351A.5 379C.5
379B.5

 خدمة المتنقلة الساتلية مفعلةفي هذا النطاق.

(أرض  -فضاء)

فلك راديوي

فلك راديوي

379E.5 379D.5 341.5 149.5

UAE9 UAE7 UAE5

MHz 1675 – 1670
مساعدات األرصاد الجوية

مساعدات األرصاد الجوية

ثابتة

متنقلة

أرصاد جوية ساتلية

أرصاد جوية ساتلية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

متنقلة

ثابتة

متنقلة ساتلية

متنقلة ساتلية

(أرض  -فضاء) 379B.5 351A.5

(أرض  -فضاء)

UAE9 UAE7 380A.5 379E.5 379D.5 341.5

 نطاق للخدمة المتنقلة الدولية()IMT
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

MHz 1690 – 1675
مساعدات األرصاد الجوية

مساعدات األرصاد الجوية

ثابتة

أرصاد جوية ساتلية

أرصاد جوية ساتلية
(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)
متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

ثابتة

341.5

UAE16

MHz 1700 – 1690
مساعدات األرصاد الجوية

مساعدات األرصاد الجوية

أرصاد جوية ساتلية

أرصاد جوية ساتلية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

ثابتة

382.5 341.5 289.5

UAE16

MHz 1710 – 1700
ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

أرصاد جوية ساتلية

ثابتة

(فضاء  -أرض)

أرصاد جوية ساتلية

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

(فضاء  -أرض)

341.5 289.5

UAE16

مراجع ومالحظات

79

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 1930 – 1710
ثابتة

متنقلة

متنقلة 388B.5 388A.5
384A.5

ثابتة

 نطاق للخدمة المتنقلة الدولية()IMT

UAE16, UAE15, UAE14, UAE7, 387.5 386.5 385.5 341.5 149.5
UAE5
388.5
MHz 1970 – 1930
ثابتة

متنقلة

متنقلة 388B.5 388A.5

ثابتة

388.5

UAE15, UAE7

 نطاق للخدمة المتنقلة الدولية()IMT

MHz 1980 – 1970
ثابتة

متنقلة

متنقلة 388B.5 388A.5

ثابتة

388.5

UAE15, UAE7

 نطاق للخدمة المتنقلة الدولية()IMT

MHz 2010 – 1980
ثابتة

متنقلة

متنقلة

ثابتة

متنقلة ساتلية

متنقلة ساتلية

(أرض  -فضاء) 351A.5
389F.5 389B.5 389A.5
388.5

(أرض  -فضاء)
UAE16 UAE15 UAE9 UAE7

 نطاق للخدمة المتنقلة الدولية()IMT
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)
اإلقليم (1

توزيعات اإلمارات

MHz 2025 – 2010
ثابتة

متنقلة

متنقلة 388B.5 388A.5

ثابتة

388.5

UAE16

MHz 2110 – 2025
عمليات فضائية

عمليات فضائية

(أرض  -فضاء)

(أرض  -فضاء)

(فضاء  -فضاء)

(فضاء  -فضاء)

استكشاف األرض الساتلية

استكشاف األرض الساتلية

(أرض  -فضاء)

(أرض  -فضاء)

(فضاء  -فضاء)

(فضاء  -فضاء)

ثابتة

متنقلة

متنقلة 391.5

ثابتة

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية

(أرض  -فضاء)

(أرض  -فضاء)

(فضاء  -فضاء)

(فضاء  -فضاء)

392.5

UAE16 UAE10

MHz 2120 – 2110
ثابتة

متنقلة

متنقلة 388B.5 388A.5

ثابتة

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية

(فضاء سحيق)

(فضاء سحيق)

(أرض  -فضاء)

(أرض  -فضاء)

388.5

UAE15, UAE7

مراجع ومالحظات
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 2160 – 2120
ثابتة

متنقلة

متنقلة 388B.5 388A.5

ثابتة

388.5

UAE15 UAE7

MHz 2170 – 2160
ثابتة

متنقلة

متنقلة 388B.5 388A.5

ثابتة

388.5

UAE15 UAE7

MHz 2200 – 2170
ثابتة

متنقلة

متنقلة

ثابتة

متنقلة ساتلية

متنقلة ساتلية

(فضاء  -أرض) 351A.5
389F.5 389A.5 388.5

(فضاء  -أرض)
UAE16 UAE15 UAE9 UAE7

MHz 2290 – 2200
عمليات فضائية

عمليات فضائية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -فضاء)

(فضاء  -فضاء)

استكشاف األرض الساتلية

استكشاف األرض الساتلية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -فضاء)

(فضاء  -فضاء)

ثابتة

متنقلة

 نطاق للخدمة المتنقلة الدولية()IMT

2

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

متنقلة 391.5

ثابتة

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -فضاء)

(فضاء  -فضاء)

392.5

مراجع ومالحظات

UAE16 UAE10

MHz 2300 – 2290
ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

ثابتة

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية

(فضاء سحيق)

(فضاء سحيق)

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)
UAE16

MHz 2450 – 2300
ثابتة

متنقلة

متنقلة 384A.5

ثابتة

هواة

هواة

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

395.5 282.5 150.5

UAE15 UAE14 UAE10 UAE8
UAE7

 نطاق للخدمة المتنقلة الدولية()IMT
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 2483.5 – 2450
ثابتة

متنقلة

متنقلة

ثابتة

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

150.5

UAE16 UAE14 UAE10 UAE7

MHz 2500 – 2483.5
ثابتة

متنقلة

متنقلة

ثابتة

متنقلة ساتلية

متنقلة ساتلية

(فضاء  -أرض) 351A.5
استدالل راديوي ساتلية
(فضاء  -أرض) 398.5

(فضاء  -أرض)
استدالل راديوي ساتلية
(فضاء  -أرض)

تحديد راديوي للموقع 398A.5

تحديد راديوي للموقع

402.5 401.5 399.5 150.5

UAE16 UAE14

MHz 2520 – 2500
ثابتة 410.5

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران 5.384A

ثابتة

412.5

UAE15

 نطاق للخدمة المتنقلة الدولية()IMT

84
)
اإلقليم (1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 2655 – 2520
ثابتة 410.5

نقلة باستثناء المتنقلة للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران 384A.5

ثابتة

إذاعية ساتلية 416.5 ,413.5

إذاعية ساتلية

418C.5 418B.5 412.5 ،339.5

UAE15

 الخدمة اإلذاعية الساتلية تخضعللقرار  528من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
 نطاق للخدمة المتنقلة الدولية()IMT

MHz 2670 – 2655
ثابتة 410.5

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران 384A.5

ثابتة

إذاعية ساتلية 208B.5 416.5
413.5

إذاعية ساتلية

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

فلك راديوي

فلك راديوي

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

412.5 149.5

UAE15 UAE5

 الخدمة اإلذاعية الساتلية تخضعللقرار  528من اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
 نطاق للخدمة المتنقلة الدولية()IMT

MHz 2690 – 2670
ثابتة 410.5

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران 384A.5

ثابتة

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

فلك راديوي

فلك راديوي

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

412.5 149.5

UAE15 UAE5

 نطاق للخدمة المتنقلة الدولية()IMT
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 2700 – 2690
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

فلك راديوي

فلك راديوي

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)
متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران
ثابتة

422.5 340.5

UAE4

MHz 2900 – 2700
مالحة راديوية للطيران 337.5

مالحة راديوية للطيران

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

424.5 423.5

UAE7

 الملحق  10من لوائح المنظمةالدولية للطيران ()ICAO
 التوصية ITU-R SM.329 -التوصية ITU-R SM.1541

MHz 3100 – 2900
تحديد راديوي للموقع  424A.5تحديد راديوي للموقع
مالحة راديوية 426.5

مالحة راديوية

427.5 425.5

UAE11 UAE7

 الملحق  10من لوائح المنظمةالدولية للطيران ()ICAO
 التوصية ITU-R SM.329 التوصية ITU-R SM.1541 التوصية ITU-R M.1313 -التوصية ITU-R M.824

MHz 3300 – 3100
تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

أبحاث فضائية (نشيطة)

أبحاث فضائية (نشيطة)

428.5 149.5

UAE16 UAE7 UAE5

 الملحق  10من لوائح المنظمةالدولية للطيران ()ICAO
 التوصية ITU-R SM.329 -التوصية ITU-R SM.1541

86

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 3400 – 3300
تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

 نطاق للخدمة المتنقلة الدولية()IMT

ثابتة
متنقلة
429B.5 429A.5 429.5 149.5
430.5

UAE15 UAE5

MHz 3600 – 3400
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران 430A.5

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

431.5

UAE15

 التوصية ITU-R F.1488النطاق مستخدم بأولوية للخدمة
) (IMTالمتنقلة الدولية وحماية
للمحطات األرضية

MHz 4200 – 3600
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(فضاء  -أرض)
متنقلة

(فضاء  -أرض)

 التوصية ITU-R F.1488 النطاق 3600 -3800 MHzمستخدم بأولوية للخدمة
) (IMTالمتنقلة الدولية وحماية
للمحطات األرضية

متنقلة
UAE16 UAE15 UAE9

MHz 4400 – 4200
متنقلة للطيران ()R

متنقلة للطيران ()R

مالحة راديوية للطيران 438.5

مالحة راديوية للطيران

437.5, 439.5, 440.5

UAE7

 التوصية ITU-R SM.329 التوصية ITU-R SM.1541 -التوصية ITU-R M.2067
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 4500 – 4400
ثابتة

ثابتة

متنقلة 440A.5

متنقلة

 -التوصية ITU-R F.1099

UAE16, UAE10
MHz 4800 – 4500
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(فضاء  -أرض) 441.5
متنقلة 440A.5

(فضاء  -أرض)

 التوصية ITU-R F.1099 الخدمة الثابتة الساتلية تخضعللتذييل  30Bمن اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

متنقلة
UAE16 UAE14 UAE9

MHz 4990 – 4800
ثابتة

ثابتة

 -التوصية ITU-R F.1099

متنقلة  441B.5 441A.5 440A.5متنقلة
442.5
فلك راديوي

فلك راديوي

443.5 , 339.5 ,149.5

UAE16 UAE14 UAE5

MHz 5000 – 4990
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

فلك راديوي

فلك راديوي

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

149.5

UAE14 UAE5

 -التوصية ITU-R F.1099

88

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 5010 – 5000
متنقلة ساتلية للطيران ()R

متنقلة ساتلية للطيران ()R

مالحة راديوية للطيران

مالحة راديوية للطيران

مالحة راديوية ساتلية

مالحة راديوية ساتلية

(أرض  -فضاء)

(أرض  -فضاء)
UAE14

MHz 5030 – 5010
متنقلة ساتلية للطيران ()R

متنقلة ساتلية للطيران ()R

مالحة راديوية للطيران

مالحة راديوية للطيران

مالحة راديوية ساتلية

مالحة راديوية ساتلية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -فضاء)

(فضاء  -فضاء)

443B.5 328B.5

 القرار  610من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

UAE14

MHz 5091 – 5030
متنقلة للطيران ()R

متنقلة للطيران ()R

متنقلة ساتلية للطيران ()R

متنقلة ساتلية للطيران ()R

مالحة راديوية للطيران

مالحة راديوية للطيران

444.5

UAE14 UAE7 UAE3

 المرفق  10من لوائح المنظمةالدولية للطيران ()ICAO
 -لنظام الطائرات من دون طيار ()UAS

89

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 5150 – 5091
ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(أرض  -فضاء) 444A. 5

(أرض  -فضاء)

متنقلة للطيران 444B. 5

متنقلة للطيران

متنقلة ساتلية للطيران ()R

متنقلة ساتلية للطيران ()R

مالحة راديوية للطيران

مالحة راديوية للطيران

444.5

UAE14 UAE7 UAE3

MHz 5250 – 5150
ثابتة ساتلية
(أرض  -فضاء) 447A.5

ثابتة ساتلية
(أرض  -فضاء)

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران 446B.5 446A.5

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

مالحة راديوية للطيران

مالحة راديوية للطيران

UAE16 UAE14 UAE9 UAE7 447C.5 447B.5 447.5 446D.5
446C.5 446.5
MHz 5255 – 5250
استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران 447F.5 446A.5

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

أبحاث فضائية 5.447D

أبحاث فضائية

448A.5 448.5 447E.5

UAE16 UAE14 UAE7

الملحق  10من لوائح المنظمةالدولية للطيران ()ICAO
 القرار  418 ، 748 ،114و  419مناللوائح الراديوية لالتحاد الدولي
لالتصاالت ()ITU

90

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 5350 – 5255
استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران 447F.5 446A.5

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

أبحاث فضائية (نشيطة)

أبحاث فضائية (نشيطة)

448A.5 448.5 447E.5

UAE16 UAE14 UAE7

MHz 5460 – 5350
استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة) 448B.5

استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

تحديد راديوي للموقع 448D.5

تحديد راديوي للموقع

مالحة راديوية للطيران 449.5

مالحة راديوية للطيران

أبحاث فضائية (نشيطة)
448C.5

أبحاث فضائية (نشيطة)

 التوصية ITU-R SM.329 -التوصية ITU-R SM.1541

UAE16 UAE14 UAE7
MHz 5470 – 5460
استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

تحديد راديوي للموقع 448D.5

تحديد راديوي للموقع

مالحة راديوية 449.5

مالحة راديوية

أبحاث فضائية (نشيطة)

أبحاث فضائية (نشيطة)

448B.5

UAE16 UAE14 UAE11 UAE7

 التوصية ITU-R SM.329التوصية ITU-R SM.1541 -التوصية ITU-R M.1313
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 5570 – 5470
استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران 450A.5 446A.5

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

تحديد راديوي للموقع 450B.5

تحديد راديوي للموقع

مالحة راديوية بحرية

مالحة راديوية بحرية

أبحاث فضائية (نشيطة)

أبحاث فضائية (نشيطة)

451.5 450.5 448B.5

UAE16 UAE14 UAE11 UAE7

 -التوصية ITU-R M.1313

MHz 5650 – 5570
متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران 450A.5 446A.5

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

تحديد راديوي للموقع  450B.5تحديد راديوي للموقع
مالحة راديوية بحرية

مالحة راديوية بحرية

452.5 451.5 450.5

UAE16 UAE14 UAE11 UAE

MHz 5725 – 5650
متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران 446A.5 450A.5

متنقلة
تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

ثابتة

هواة

هواة

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية

(فضاء سحيق)
455.5 454.5 453.5 451.5
282.5

(فضاء سحيق)
UAE16 UAE14 UAE10 UAE7

 -التوصية ITU-R M.1313
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

MHz 5830 – 5725
ثابتة ساتلية
(أرض  -فضاء)

ثابتة ساتلية
(أرض  -فضاء)

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

هواة

ثابتة
متنقلة
هواة

455.5 453.5 451.5 150.5

UAE16 UAE14 UAE10 UAE9
UAE7

MHz 5850 – 5830
ثابتة ساتلية
(أرض  -فضاء)

ثابتة ساتلية
(أرض  -فضاء)

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

هواة

ثابتة

هواة ساتلية

متنقلة

(فضاء  -أرض)

هواة
هواة ساتلية
(فضاء  -أرض)

455.5 453.5 451.5 150.5

UAE16 UAE14 UAE10 UAE9
UAE7

مراجع ومالحظات
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 5925 – 5850
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(أرض  -فضاء)

(أرض  -فضاء)

متنقلة

متنقلة

150.5

UAE16 UAE14 UAE10 UAE9
UAE7

MHz 6700 – 5925
ثابتة 457.5

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(أرض  -فضاء) 457B.5
457A.5
متنقلة 457C.5

(أرض  -فضاء)

 التوصية ITU-R F.383 القرار  902من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
 النطاق  MHz 6425 - 5925يمكناستخدامه للمحطات األرضية على
متن السفن.

متنقلة
متنقلة بحرية ساتلية

458.5 440.5 149.5

UAE16 UAE14 AE10 UAE9
UAE5

MHz 7075 – 6700
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(أرض  -فضاء)

(أرض  -فضاء)

(فضاء  -أرض) 441.5

(فضاء  -أرض)

متنقلة

متنقلة

458B.5 ، 458A.5 ،458.5

UAE16 UAE14 UAE10 UAE9
UAE5

 التوصية ITU-R F.384 الخدمة الثابتة الساتلية تخضعللتذييل  30Bمن اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

94

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 7145 – 7075
ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة

459.5 458.5

UAE16 UAE10

 -التوصية ITU-R F.385

MHz 7190 – 7145
ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية

(فضاء سحيق)

(فضاء سحيق)

(أرض  -فضاء)

(أرض  -فضاء)

459.5 458.5

 -التوصية ITU-R F.385

UAE16 UAE10

MHz 7235 – 7190
استكشاف األرض الساتلية
(أرض  -فضاء) 460B.5 460A.5

استكشاف األرض الساتلية
(أرض  -فضاء)

ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة

أبحاث فضائية 460.5

أبحاث فضائية

(أرض  -فضاء)
459.5 ,458.5

(أرض  -فضاء)
UAE16 UAE10

 -التوصية ITU-R F.385
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 7250 – 7235
استكشاف األرض الساتلية
(أرض  -فضاء) 460A.5

استكشاف األرض الساتلية

 -التوصية ITU-R F.385

(أرض  -فضاء)

ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة

458.5

UAE16 UAE10

MHz 7300 – 7250
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(فضاء  -أرض)

 -التوصية ITU-R F.385

(فضاء  -أرض)

متنقلة

متنقلة

461.5

UAE16 UAE10

MHz 7375 – 7300
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

461.5

UAE16 UAE10

 -التوصية ITU-R F.385
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 7450 - 7375
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة بحرية ساتلية

متنقلة بحرية ساتلية

(فضاء  -أرض) 461AB.5
461AA.5

 -التوصية ITU-R F.385

(فضاء  -أرض)
UAE16 UAE10

MHz 7550 – 7450
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(فضاء  -أرض)
أرصاد جوية ساتلية
(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)
أرصاد جوية ساتلية
(فضاء  -أرض)

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة بحرية ساتلية

متنقلة بحرية ساتلية

(فضاء  -أرض) 461AB.5
461AA.5

(فضاء  -أرض)

461A.5

UAE16 UAE10

 -التوصية ITU-R F.385
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 7750 – 7550
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة بحرية ساتلية

متنقلة بحرية ساتلية

(فضاء  -أرض) 461AB.5
461AA.5

 -التوصية ITU-R F.385

(فضاء  -أرض)
UAE16 UAE10

MHz 7900 – 7750
ثابتة

ثابتة

أرصاد جوية ساتلية

أرصاد جوية ساتلية

(فضاء  -أرض) 461B.5
متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

 -التوصية ITU-R F.386

(فضاء  -أرض)
متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران
UAE16 UAE10

MHz 8025 – 7900
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(أرض  -فضاء)

(أرض  -فضاء)

متنقلة

متنقلة

461.5

UAE16 UAE10

 -التوصية ITU-R F.386
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 8175 – 8025
استكشاف األرض الساتلية
(فضاء  -أرض)

استكشاف األرض الساتلية
(فضاء  -أرض)

ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(أرض  -فضاء)

 -التوصية ITU-R F.386

(أرض  -فضاء)

متنقلة 463.5

متنقلة

462A.5

UAE4

MHz 8215 – 8175
استكشاف األرض الساتلية
(فضاء  -أرض)

استكشاف األرض الساتلية
(فضاء  -أرض)

ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(أرض  -فضاء)

(أرض  -فضاء)

أرصاد جوية ساتلية

أرصاد جوية ساتلية

(أرض  -فضاء)

(أرض  -فضاء)

متنقلة 463.5

متنقلة

462A.5

UAE4

 -التوصية ITU-R F.386
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 8400 – 8215
استكشاف األرض الساتلية
(فضاء  -أرض)

استكشاف األرض الساتلية
(فضاء  -أرض)

ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(أرض  -فضاء)

 -التوصية ITU-R F.386

(أرض  -فضاء)

متنقلة 463.5

متنقلة

462A.5

UAE4

MHz 8500 – 8400
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية

(فضاء  -أرض) 466.5 465.5

 -التوصية ITU-R F.386

(فضاء  -أرض)
UAE10

MHz 8550 – 8500
تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع
ثابتة
متنقلة

469.5 468.5

UAE14 UAE10

 -التوصية ITU-R F.386
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 8650 – 8550
استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

أبحاث فضائية (نشيطة)

أبحاث فضائية (نشيطة)

 -التوصية ITU-R F.386

ثابتة
متنقلة
469A.5 469.5 468.5

UAE16 UAE14 UAE10

MHz 8750 – 8650
تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

 -التوصية ITU-R F.386

ثابتة
متنقلة
469.5 468.5

UAE16 UAE14 UAE10

MHz 8850 – 8750
تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

مالحة راديوية للطيران 470.5

مالحة راديوية للطيران
مالحة راديوية بحرية

471.5

UAE16 UAE14 UAE7

MHz 9000 – 8850
تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

مالحة راديوية بحرية 472.5

مالحة راديوية بحرية

473.5

UAE16 UAE14

 التوصية ITU-R SM.329 -التوصية ITU-R SM.1541
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

MHz 9200 – 9000
تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

مالحة راديوية للطيران 337.5

مالحة راديوية للطيران

 التوصية ITU-R SM.329 -التوصية ITU-R SM.1541

مالحة راديوية بحرية
473A.5 471.5

UAE16 UAE14 UAE7

MHz 9300 – 9200
استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)
474C.5 474B.5 474A.5

استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

مالحة راديوية بحرية 472.5

مالحة راديوية بحرية

474D.5 474.5 473.5

UAE14 UAE11 UAE7 UAE2

 التوصية ITU-R SM.329 التوصية ITU-R SM.1541 -التوصية ITU-R M.824

MHz 9500 – 9300
استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

مالحة راديوية 475.5

مالحة راديوية

أبحاث فضائية (نشيطة)

أبحاث فضائية (نشيطة)

UAE14 UAE11 UAE7 476A.5 475B.5 475A.5 474.5
427.5

 التوصية ITU-R M.474 التوصية ITU-R SM.329 -التوصية ITU-R SM.1541
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

MHz 9800 – 9500
استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

مالحة راديوية

مالحة راديوية

أبحاث فضائية (نشيطة)

أبحاث فضائية (نشيطة)

476A.5

UAE14

MHz 9900 – 9800
تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

ثابتة

ثابتة

استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

أبحاث فضائية (نشيطة)

أبحاث فضائية (نشيطة)

478B.5 478A.5 478.5 477.5

UAE16 UAE14

MHz 10000 – 9900
استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة) 474C.5 474B.5
474A.5

استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

ثابتة

ثابتة

5.474D 5.477 5.478 5.479

UAE16 UAE14

مراجع ومالحظات

103
)
اإلقليم (1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

GHz 10.4 – 10
استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)
474C.5 474B.5 474A.5

استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

هواة

هواة

479.5 474D.5

UAE16 UAE14 UAE8

 -التوصية ITU-R F.474

GHz 10.45 – 10.4
ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

هواة

هواة

 -التوصية ITU-R F.474

UAE16 UAE14 UAE8
GHz 10.5 – 10.45
تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

هواة

هواة

هواة ساتلية

هواة ساتلية

481.5

UAE16 UAE14 UAE8

 -التوصية ITU-R F.474

GHz 10.55 – 10.5
ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع
UAE16 UAE14

 -التوصية ITU-R F.474

104

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

GHz 10.6 – 10.55
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

 -التوصية ITU-R F.474

UAE16 UAE14
GHz 10.68 – 10.6
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

فلك راديوي

فلك راديوي

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

482A.5 482.5 149.5

UAE10 UAE5

GHz 10.7 – 10.68
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

فلك راديوي

فلك راديوي

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)
ثابتة
متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

483.5 340.5

UAE4

 -التوصية ITU-R F.474
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

GHz 10.95 – 10.7
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(فضاء  -أرض) 441.5

(فضاء  -أرض)

(أرض  -فضاء) 484.5

(أرض  -فضاء)

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

 التوصية ITU-R F.387 الخدمة الثابتة الساتلية تخضعللتذييل  30Bمن اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران
UAE10 UAE9 UAE7

GHz 11.2 – 10.95
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(فضاء  -أرض) 484B.5
484A.5

(فضاء  -أرض)

(أرض  -فضاء) 484.5

(أرض  -فضاء)

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

 القرار  155من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
 -التوصية ITU-R F.387

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران
UAE10 UAE9 UAE7

GHz 11.45 – 11.2
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(فضاء  -أرض) 441.5

(فضاء  -أرض)

(أرض  -فضاء) 484.5

(أرض  -فضاء)

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران
UAE10 UAE9 UAE7

 التوصية ITU-R F.387 الخدمة الثابتة الساتلية تخضعللتذييل  30Bمن اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

GHz 11.7 – 11.45
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(فضاء  -أرض) 484B.5
484A.5

(فضاء  -أرض)

(أرض  -فضاء) 484.5

(أرض  -فضاء)

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

 -التوصية ITU-R F.387

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران
UAE10 UAE9 UAE7

GHz 12.5 – 11.7
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

إذاعية

إذاعية

إذاعية ساتلية 492.5

إذاعية ساتلية

487A.5 487.5

UAE16 UAE10 UAE9 UAE7

 الخدمة اإلذاعية تخضع للتذييل 30من اللوائح الراديوية لالتحاد الدولي
لالتصاالت ()ITU
 التوصية ITU-R F.746 القرار  73من اللوائح الراديوية لالتحادالدولي لالتصاالت ()ITU

GHz 12.75 – 12.5
ثابتة ساتلية
(فضاء  -أرض) 484B.5
484A.5
(أرض  -فضاء)

ثابتة ساتلية
(فضاء  -أرض)
(أرض  -فضاء)
ثابتة
متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

5.496 5.495 5.494

UAE10 UAE9 UAE7

 التوصية ITU-R F.746 القرار  155و  34من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
 اتصاالت التحكم واتصاالت خارجالحمولة النافعة ( )CNPCلنظام
الطائرات من دون طيار ()UAS

107

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

GHz 13.25 – 12.75
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(أرض  -فضاء) 441.5

 التوصية ITU-R F.497الخدمة الثابتة الساتلية تخضعللتذييل  30Bمن اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

(أرض  -فضاء)

متنقلة

متنقلة

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية

(فضاء سحيق)

(فضاء سحيق)

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)
UAE10 UAE9

GHz 13.4 – 13.25
استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

مالحة راديوية للطيران 497.5

مالحة راديوية للطيران

أبحاث فضائية (نشيطة)

أبحاث فضائية (نشيطة)

499.5 498A.5

UAE7

 التوصية ITU-R SM.329 -التوصية ITU-R SM.1541
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

GHz 13.65 – 13.4
استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(فضاء  -أرض) 499A.5
449B.5

(فضاء  -أرض)

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

أبحاث فضائية 499D.5 499C.5

أبحاث فضائية

ترددات معيارية وإشارات
توقيت ساتلية

ثابتة

(أرض  -فضاء)

 المادة  26من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

متنقلة
ترددات معيارية وإشارات توقيت
ساتلية (أرض  -فضاء)

501B.5 501.5 500.5 499E.5

UAE16 UAE14 UAE11 UAE10
UAE9

GHz 13.75 – 13.65
استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

أبحاث فضائية 501A.5

أبحاث فضائية

ترددات معيارية وإشارات
توقيت ساتلية

ثابتة

(أرض  -فضاء)

متنقلة
ترددات معيارية وإشارات توقيت
ساتلية (أرض  -فضاء)

501B.5 501.5 500.5 499.5

UAE16 UAE14 UAE11 UAE10

 التوصية ITU-R F.636 المادة  26من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

GHz 14 – 13.75
ثابتة ساتلية
(أرض  -فضاء) 484A.5

ثابتة ساتلية
(أرض  -فضاء)

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

استكشاف األرض الساتلية

ثابتة

ترددات معيارية وإشارات
توقيت ساتلية

متنقلة

(أرض  -فضاء)
أبحاث فضائية

 القرار  144من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
 المادة  26من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

استكشاف األرض الساتلية
ترددات معيارية وإشارات توقيت
ساتلية
(أرض  -فضاء)
أبحاث فضائية

503.5 502.5 501.5 500.5
499.5

UAE16 UAE14 UAE11 UAE10
UAE9

GHz 14.25 – 14
ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(أرض  -فضاء) 457B.5 457A.5
506B.5 506.5 484B.5
484A.5

(أرض  -فضاء)
مالحة راديوية

مالحة راديوية 504.5

ثابتة

متنقلة ساتلية

متنقلة ساتلية

(أرض  -فضاء) 504B.5
506A.5 504C.5
أبحاث فضائية

(أرض  -فضاء)
أبحاث فضائية
متنقلة بحرية ساتلية

505.5 504A.5

UAE10 UAE9 UAE7

 القرار  155و  902من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
 اتصاالت التحكم واتصاالت خارجالحمولة النافعة ( )CNPCلنظام
الطائرات من دون طيار ()UAS
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

GHz 14.3 – 14.25
ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(أرض  -فضاء) 457B.5 457A.5
506B.5 506.5 484B.5
484A.5

(أرض  -فضاء)

مالحة راديوية 504.5

مالحة راديوية

متنقلة ساتلية

ثابتة

(أرض – فضاء) C
508A.5

متنقلة ساتلية
(أرض  -فضاء)

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية

 القرار  155و  902من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
 اتصاالت التحكم واتصاالت خارجالحمولة النافعة ( )CNPCلنظام
الطائرات من دون طيار ()UAS

متنقلة بحرية ساتلية
508.5 505.5 504A.5

UAE10 UAE9 UAE7

GHz 14.4 – 14.3
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(أرض  -فضاء) 457B.5 457A.5
506B.5 506.5 484B.5
484A.5

(أرض  -فضاء)

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة ساتلية

متنقلة ساتلية

(أرض  -فضاء) 506A.5 504B.5
509A.5
مالحة راديوية ساتلية

(أرض  -فضاء)
مالحة راديوية ساتلية
متنقلة بحرية ساتلية

504A.5

UAE10 UAE9 UAE7

 القرار  155و  902من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
 اتصاالت التحكم واتصاالت خارجالحمولة النافعة ( )CNPCلنظام
الطائرات من دون طيار ()UAS
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

GHz 14.47 – 14.4
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(أرض  -فضاء) 457B.5 457A.5
506B.5 506.5 484B.5
484A.5

(أرض  -فضاء)

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة ساتلية

متنقلة ساتلية

(أرض  -فضاء) 506A.5 504B.5
509A.5

 القرار  155و  902من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
 التوصية ITU-R F.636 اتصاالت التحكم واتصاالت خارجالحمولة النافعة ( )CNPCلنظام
الطائرات من دون طيار ()UAS

(أرض  -فضاء)

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)
متنقلة بحرية ساتلية

504A.5

UAE10 UAE9 UAE7

GHz 14.5 – 14.47
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية (أرض  -فضاء)
457B.5 57A.5
506B.5 506.5 484A.5

ثابتة ساتلية (أرض  -فضاء)

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة ساتلية(أرض  -فضاء)
504C.5 504B.5 509A.5

متنقلة ساتلية (أرض  -فضاء)

فلك راديوي

فلك راديوي

504A.5 149.5

UAE10 UAE9 UAE7 UAE5

 القرار  902من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
 -التوصية ITU-R F.636
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

GHz 14.75 – 14.5
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(أرض  -فضاء) 509D.5
509C.5 509B.5 509F.5
509E.5

 التوصية ITU-R F.636 الخدمة الثابتة الساتلية تخضعللتذييل  30Bمن اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

(أرض  -فضاء)

متنقلة

متنقلة

أبحاث فضائية 509G.5

أبحاث فضائية
UAE10 UAE9

GHz 14.8 - 14.75
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(أرض  -فضاء) 510.5

 التوصية ITU-R F.636 الخدمة الثابتة الساتلية تخضعللتذييل  30Bمن اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

(أرض  -فضاء)

متنقلة

متنقلة

أبحاث فضائية 509G.5

أبحاث فضائية
UAE10 UAE9

GHz 15.35 – 14.8
ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية

339.5

UAE10

 -التوصية ITU-R F.636
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

GHz 15.4 – 15.35
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

فلك راديوي

فلك راديوي

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)
ثابتة
متنقلة

511.5 340.5

UAE4

GHz 15.43 – 15.4
تحديد راديوي للموقع 511F.5
511E.5

تحديد راديوي للموقع

مالحة راديوية للطيران

مالحة راديوية للطيران

 التوصية ITU-R SM.329 -التوصية ITU-R SM.1541

UAE7
GHz 15.63 – 15.43
ثابتة ساتلية
(أرض  -فضاء) 511A.5

ثابتة ساتلية
(أرض  -فضاء)

تحديد راديوي للموقع 511F.5
511E.5

تحديد راديوي للموقع

مالحة راديوية للطيران

مالحة راديوية للطيران

511C.5

UAE7

 التوصية ITU-R SM.329 -التوصية ITU-R SM.1541

GHz 15.7 – 15.63
تحديد راديوي للموقع 511F.5
511E.5

تحديد راديوي للموقع

مالحة راديوية للطيران

مالحة راديوية للطيران
UAE7

 التوصية ITU-R SM.329 -التوصية ITU-R SM.1541
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)
اإلقليم (1

توزيعات اإلمارات

GHz 16.6 – 15.7
تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع
ثابتة
متنقلة

513.5 512.5

UAE10

GHz 17.1 – 16.6
تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

أبحاث فضائية

ثابتة

(فضاء سحيق) (أرض  -فضاء) متنقلة
أبحاث فضائية
(فضاء سحيق) (أرض  -فضاء)
513.5 512.5

UAE10

GHz 17.2 – 17.1
تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع
ثابتة
متنقلة

513.5 512.5

UAE16, UAE14, UAE10

GHz 17.3 – 17.2
استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

أبحاث فضائية (نشيطة)

أبحاث فضائية (نشيطة)
ثابتة
متنقلة

513A.5 513.5 512.5

UAE16, UAE14, UAE10

مراجع ومالحظات
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)
اإلقليم (1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

GHz 17.7 – 17.3
ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(أرض  -فضاء) 516.5

(أرض  -فضاء)

(فضاء  -أرض) 516A.5
516B.5

(فضاء  -أرض)

تحديد راديوي للموقع

 الخدمة الثابتة الساتلية تخضعللتذييل  30Bمن اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
 القرار  143من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

تحديد راديوي للموقع
ثابتة
متنقلة

514.5
GHz 18.1 – 17.7
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(فضاء  -أرض) 517A.5
484A.5
(أرض  -فضاء) 516.5
متنقلة

(فضاء  -أرض)

 التوصية ITU-R F.595 الخدمة الثابتة الساتلية تخضعللتذييل  30Bمن اللوائح الراديوية
لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
 القرار  147من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

(أرض  -فضاء)
متنقلة
UAE10 UAE9

GHz 18.4 – 18.1
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(فضاء  -أرض) 517A.5
516B.5 484A.5
(أرض  -فضاء) 520.5

(فضاء  -أرض)
(أرض  -فضاء)

متنقلة

متنقلة

521.5 519.5

UAE10 UAE9

 -التوصية ITU-R F.595
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

GHz 18.6 – 18.4
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(فضاء  -أرض) 517A.5 516B.5
484A.5
متنقلة

 -التوصية ITU-R F.595

(فضاء  -أرض)
متنقلة
UAE10 UAE9

GHz 18.8 – 18.6
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(فضاء  -أرض) 522B.5
517A.5

 -التوصية ITU-R F.595

(فضاء  -أرض)

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

522C.5 522A.5

UAE10 UAE9

GHz 19.3 – 18.8
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(فضاء  -أرض) (أرض -
فضاء)523A.5 517A.5 516B.5
متنقلة

(فضاء  -أرض)
متنقلة
UAE10 UAE9

 -التوصية ITU-R F.595
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

GHz 19.7 – 19.3
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(فضاء  -أرض)
(أرض  -فضاء)523B.5 517A.5
523E.5 523D.5 523C.5
متنقلة

 -التوصية ITU-R F.595

(فضاء  -أرض)
(أرض  -فضاء)
متنقلة
UAE10 UAE9

GHz 20.1 – 19.7
ثابتة ساتلية
(فضاء  -أرض) 484B.5 484A.5
527A.5 516B.5
متنقلة ساتلية
(فضاء  -أرض)

ثابتة ساتلية
(فضاء  -أرض)
ثابتة
متنقلة
متنقلة ساتلية
(فضاء  -أرض)

524.5

UAE9 UAE7

 القرار  156 143 140، 155من اللوائحالراديوية لالتحاد الدولي لالتصاالت
()ITU
 اتصاالت التحكم واتصاالت خارجالحمولة النافعة ( )CNPCلنظام
الطائرات من دون طيار ()UAS
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

GHz 20.2 – 20.1
ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(فضاء  -أرض) 484B.5 484A.5
527A.5 516B.5

(فضاء  -أرض)

متنقلة ساتلية

متنقلة ساتلية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

 القرار  143 ، 140 ، 155و 156مناللوائح الراديوية لالتحاد الدولي
لالتصاالت ()ITU
 اتصاالت التحكم واتصاالت خارجالحمولة النافعة ( )CNPCلنظام
الطائرات من دون طيار ()UAS

ثابتة
متنقلة
5.527 5.526 5.525 5.524
5.528

UAE9 UAE7

GHz 21.2 – 20.2
ثابتة ساتلية
(فضاء  -أرض)
متنقلة ساتلية
(فضاء  -أرض)
ترددات معيارية وإشارات
توقيت ساتلية
(فضاء  -أرض)

ثابتة ساتلية
(فضاء  -أرض)
متنقلة ساتلية
(فضاء  -أرض)
ثابتة
متنقلة
ترددات معيارية وإشارات توقيت
ساتلية
(فضاء  -أرض)

524.5

UAE9

 المادة  26من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
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)
اإلقليم (1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

GHz 21.4 – 21.2
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

است
كشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

 -التوصية ITU-R F.637

UAE16, UAE10
GHz 22 – 21.4
ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة

إذاعية ساتلية 208B.5

إذاعية ساتلية

530B.5 530A.5

UAE16, UAE10

 التوصية ITU-R F.637 القرار  554 ،553 ،552و  555مناللوائح الراديوية لالتحاد الدولي
لالتصاالت ()ITU

GHz 22.21 – 22
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

149.5

UAE16, UAE10 UAE5

 -التوصية ITU-R F.637

GHz 22.5 – 22.21
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

فلك راديوي

فلك راديوي

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

532.5 149.5

UAE16, UAE10 UAE5

 -التوصية ITU-R F.637

120

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

GHz 22.55 – 22.5
ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة

 -التوصية ITU-R F.637

UAE16, UAE10
GHz 23.15 – 22.55
ثابتة

ثابتة

بين السواتل 338A.5

بين السواتل

متنقلة

متنقلة

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية

(أرض  -فضاء) 532A.5
149.5

 -التوصية ITU-R F.637

(أرض  -فضاء)
UAE16 UAE5

GHz 23.55 - 23.15
ثابتة

ثابتة

بين السواتل 338A.5

بين السواتل

متنقلة

متنقلة

 -التوصية ITU-R F.637

UAE16, UAE10
GHz 23.6 – 23.55
ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة
UAE16, UAE10

 -التوصية ITU-R F.637
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

GHz 24 – 23.6
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

فلك راديوي

فلك راديوي

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

340.5

UAE4

GHz 24.05 – 24
هواة

هواة

هواة ساتلية

هواة ساتلية

150.5

UAE16 UAE14 UAE8

GHz 24.25 – 24.05
تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

هواة

هواة

استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

150.5

UAE16 UAE14 UAE8

GHz 24.45 – 24.25
ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

ثابتة

532AB.5 338A.5

UAE16 UAE15 UAE14 UAE7

 التوصية ITU-R F.748 نطاق للخدمة المتنقلة الدولية()IMT
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

GHz 24.65 – 24.45
ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

بين السواتل

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

بين السواتل

532AB.5 338A.5

UAE16 UAE15 UAE14 UAE7

 التوصية ITU-R SM.329 التوصية ITU-R SM.1541 نطاق للخدمة المتنقلة الدولية()IMT

GHz 24.75 – 24.65
ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

ثابتة ساتلية

ثابتة

(أرض  -فضاء) 532B.5
بين السواتل

 التوصية ITU-R F.748 نطاق للخدمة المتنقلة الدولية()IMT

ثابتة ساتلية
(أرض  -فضاء)

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

بين السواتل

532AB.5 338A.5

UAE15

GHz 25.25 – 24.75
ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

ثابتة ساتلية

ثابتة

(أرض  -فضاء) 532B.5
متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران
532AB.5 338A.5

ثابتة ساتلية
(أرض  -فضاء)
UAE15 UAE14

 التوصية ITU-R F.748 نطاق للخدمة المتنقلة الدولية()IMT
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)
اإلقليم (1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

GHz 25.5 – 25.25
ثابتة 534A.5

ثابتة

بين السواتل 536.5

بين السواتل

متنقلة 532AB.5 338A.5

متنقلة

ترددات معيارية وإشارات
توقيت ساتلية

ترددات معيارية وإشارات توقيت
ساتلية (أرض  -فضاء)

 التوصية ITU-R F.748 نطاق للخدمة المتنقلة الدولية()IMT
 المادة  26من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

(أرض  -فضاء)
UAE15 UAE14
GHz 27 – 25.5
استكشاف األرض الساتلية
(فضاء  -أرض) 536B.5

ثابتة
بين السواتل

ثابتة 534A.5

متنقلة

بين السواتل 536.5

استكشاف األرض الساتلية

متنقلة 532AB.5 338A.5
أبحاث فضائية
(فضاء  -أرض) 536C.5
ترددات معيارية وإشارات
توقيت ساتلية
(أرض  -فضاء)
536A.5

 التوصية ITU-R F.748 نطاق للخدمة المتنقلة الدولية()IMT
 المادة  26من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

(فضاء  -أرض)
أبحاث فضائية
(فضاء  -أرض)
ترددات معيارية وإشارات توقيت
ساتلية
(أرض  -فضاء)
UAE15 UAE14

GHz 27.5 – 27
ثابتة

متنقلة

بين السواتل 536.5

ثابتة

متنقلة 532AB.5 338A.5

بين السواتل
UAE15

 التوصية ITU-R F.748 نطاق للخدمة المتنقلة الدولية()IMT
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

GHz 28.5 – 27.5
ثابتة 537A.5

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(أرض  -فضاء) 517A.5 539.5
516B.5 484A.5

 التوصية ITU-R F.748 القرار  143من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

(أرض  -فضاء)

متنقلة

متنقلة

540.5 538.5

UAE10 UAE9

GHz 29.1 – 28.5
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية (أرض -
فضاء)523A.5 517A.5 539.5
516B.5 484A.5

ثابتة ساتلية
(أرض  -فضاء)

متنقلة

متنقلة

استكشاف األرض الساتلية

استكشاف األرض الساتلية

(أرض  -فضاء) 541.5
540.5

 التوصية ITU-R F.748القرار  143من اللوائح الراديوية لالتحاد
الدولي لالتصاالت ()ITU

(أرض  -فضاء)
UAE10 UAE9

GHz 29.5 – 29.1
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(أرض  -فضاء) 523E.5
523C.5 517A.5 516B.5
541A.5 539.5 535A.5

(أرض  -فضاء)

متنقلة

متنقلة

استكشاف األرض الساتلية

استكشاف األرض الساتلية

(أرض  -فضاء) 541.5
540.5

(أرض  -فضاء)
UAE10 UAE9

 التوصية ITU-R F.748القرار  143من اللوائح الراديوية لالتحاد
الدولي لالتصاالت ()ITU
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

GHz 29.9 – 29.5
ثابتة ساتلية
(أرض  -فضاء) 484B.5 484A.5
539.5 527A.5 516B.5
استكشاف األرض الساتلية
(أرض  -فضاء) 541.5
متنقلة ساتلية (أرض  -فضاء)

ثابتة ساتلية
(أرض  -فضاء)
استكشاف األرض الساتلية

 القرار  156 ،155و  143من اللوائحالراديوية لالتحاد الدولي لالتصاالت
()ITU
 اتصاالت التحكم واتصاالت خارجالحمولة النافعة ( )CNPCلنظام
الطائرات من دون طيار ())UAS

(أرض  -فضاء)
متنقلة ساتلية (أرض  -فضاء)
ثابتة
متنقلة

542.5 540.5

UAE9 UAE7

GHz 30 – 29.9
ثابتة ساتلية
(أرض  -فضاء) 484B.5 484A.5
527A.5 516B.5 539.5

ثابتة ساتلية
(أرض  -فضاء)

متنقلة ساتلية (أرض  -فضاء)

متنقلة ساتلية (أرض  -فضاء)

استكشاف األرض الساتلية

استكشاف األرض الساتلية

(أرض  -فضاء) 543.5 541.5

(أرض  -فضاء)
ثابتة
متنقلة

538.5 527.5 526.5 525.5
542.5 540.5

UAE9 UAE7

 القرار  156 ،155و  143من اللوائحالراديوية لالتحاد الدولي لالتصاالت
()ITU
 اتصاالت التحكم واتصاالت خارجالحمولة النافعة ( )CNPCلنظام
الطائرات من دون طيار ())UAS
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

GHz 31 – 30
ثابتة ساتلية
(أرض  -فضاء) 338A.5

ثابتة ساتلية
(أرض  -فضاء)

متنقلة ساتلية

متنقلة ساتلية

(أرض  -فضاء)

(أرض  -فضاء)

ترددات معيارية وإشارات
توقيت ساتلية
(فضاء  -أرض)

 المادة  26من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU

ترددات معيارية وإشارات توقيت
ساتلية
(فضاء  -أرض)
ثابتة
متنقلة

542.5

UAE9

GHz 31.3 – 31
ثابتة 543A.5 338.5

ثابتة

متنقلة

متنقلة

ترددات معيارية وإشارات
توقيت ساتلية

ترددات معيارية وإشارات توقيت
ساتلية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

أبحاث فضائية 545.5 544.5

أبحاث فضائية

149.5

UAE10 UAE5

GHz 31.5 – 31.3
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

فلك راديوي

فلك راديوي

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

340.5

UAE4

126

 التوصية ITU-R F.746 المادة  26من اللوائح الراديويةلالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

مراجع ومالحظات

GHz 31.8 – 31.5
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

فلك راديوي

فلك راديوي

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

149.5 546.5

UAE5

 -التوصية ITU-R F.1520

GHz 32 – 31.8
ثابتة 547A.5

ثابتة

مالحة راديوية

مالحة راديوية

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية

(فضاء سحيق)

(فضاء سحيق)

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

548.5 547B.5 547.5

 التوصية ITU-R SM.329 التوصية ITU-R SM.1541 التوصية ITU-R F.1520 القرار  75من اللوائح الراديوية لالتحادالدولي لالتصاالت ()ITU

UAE10 UAE7

GHz 32.3 – 32
ثابتة 547A.5

ثابتة

مالحة راديوية

مالحة راديوية

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية

(فضاء سحيق)

(فضاء سحيق)

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

548.5 547C.5 547.5

UAE10 UAE7

 التوصية ITU-R SM.329 التوصية ITU-R SM.1541 التوصية ITU-R F.1520 القرار  75من اللوائح الراديوية لالتحادالدولي لالتصاالت ()ITU
 التوصية ITU-R SM.329 -التوصية ITU-R SM.1541
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

GHz 33 – 32.3
ثابتة 547A.5

ثابتة

بين السواتل

بين السواتل

مالحة راديوية

مالحة راديوية

548.5 547D.5 547.5

UAE10 UAE7

GHz 33.4 – 33
ثابتة 547A.5

ثابتة

مالحة راديوية

مالحة راديوية

547E.5 547.5

UAE10, UAE7

GHz 34.2 – 33.4
تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع
ثابتة
متنقلة

549.5
GHz 34.7 – 34.2
تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية

(فضاء سحيق)

(فضاء سحيق)

(أرض  -فضاء)

(أرض  -فضاء)
ثابتة
متنقلة

549.5

مراجع ومالحظات
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

GHz 35.2 – 34.7
تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

أبحاث فضائية 550.5

ثابتة
متنقلة
أبحاث فضائية

549.5
GHz 35.5 – 35.2
مساعدات األرصاد الجوية

مساعدات األرصاد الجوية

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع
ثابتة
متنقلة

549.5
GHz 36 – 35.5
مساعدات األرصاد الجوية

مساعدات األرصاد الجوية

استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

أبحاث فضائية (نشيطة)

أبحاث فضائية (نشيطة)
ثابتة
متنقلة

549A.5 549.5

مراجع ومالحظات
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

GHz 37 – 36
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

550A.5 149.5

UAE10 UAE5

GHz 37.5 – 37
ثابتة

ثابتة

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران 550B.5

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية

(فضاء  -أرض)
547.5

(فضاء  -أرض)
UAE10 UAE5

GHz 38 – 37.5
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(فضاء  -أرض) 550C.5

(فضاء  -أرض)

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران 550B.5

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية

(فضاء  -أرض)
استكشاف األرض الساتلية
(فضاء  -أرض)
547.5

(فضاء  -أرض)
استكشاف األرض الساتلية
(فضاء  -أرض)
UAE10 UAE5

مراجع ومالحظات
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

GHz 39.5 – 38
ثابتة 550D.5

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(فضاء  -أرض) 550C.5

(فضاء  -أرض)

متنقلة 550B.5

متنقلة

استكشاف األرض الساتلية

استكشاف األرض الساتلية

(فضاء  -أرض)
547.5

(فضاء  -أرض)
UAE10 UAE5

GHz 40 – 39.5
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(فضاء  -أرض) 550C.5
516B.5

(فضاء  -أرض)

متنقلة 550B.5

متنقلة

متنقلة ساتلية

متنقلة ساتلية

(فضاء  -أرض)
استكشاف األرض الساتلية
(فضاء  -أرض)
550E.5 547.5

(فضاء  -أرض)
استكشاف األرض الساتلية
(فضاء  -أرض)
UAE10 UAE5

مراجع ومالحظات
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)
اإلقليم (1

توزيعات اإلمارات

GHz 40.5 – 40
استكشاف األرض الساتلية
(أرض  -فضاء)

استكشاف األرض الساتلية
(أرض  -فضاء)

ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(فضاء  -أرض) 550C.5
516B.5

(فضاء  -أرض)

متنقلة 550B.5

متنقلة

متنقلة ساتلية

متنقلة ساتلية

(فضاء  -أرض)
أبحاث فضائية
(أرض  -فضاء)
استكشاف األرض الساتلية
(فضاء  -أرض)
550E.5

(فضاء  -أرض)
أبحاث فضائية
(أرض  -فضاء)
استكشاف األرض الساتلية
(فضاء  -أرض)
UAE10 UAE5

GHz 41 – 40.5
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(فضاء  -أرض) 550C.5

(فضاء  -أرض)

متنقلة برية 550B.5

متنقلة برية

إذاعية

إذاعية

إذاعية ساتلية

إذاعية ساتلية

متنقلة للطيران

متنقلة للطيران

متنقلة بحرية

متنقلة بحرية

547.5

UAE10 UAE5

مراجع ومالحظات
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

GHz 42.5 – 41
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(فضاء  -أرض) 550C.5 516B.5

(فضاء  -أرض) 550C.5 516B.5

متنقلة برية 550B.5

متنقلة برية 550B.5

إذاعية

إذاعية

إذاعية ساتلية

إذاعية ساتلية

متنقلة للطيران

متنقلة للطيران

متنقلة بحرية

متنقلة بحرية

551I.5 551H.5 551F.5 547.5

UAE10 UAE5

GHz 43.5 – 42.5
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(أرض  -فضاء) 552.5

(أرض  -فضاء)

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

فلك راديوي

فلك راديوي

547.5 149.5

UAE15 UAE10 UAE5

GHz 47 – 43.5
متنقلة 553.5

متنقلة

متنقلة ساتلية

متنقلة ساتلية

مالحة راديوية

مالحة راديوية

مالحة راديوية ساتلية

مالحة راديوية ساتلية

554.5

UAE15

مراجع ومالحظات
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

GHz 47.2 – 47
هواة

هواة

هواة ساتلية

هواة ساتلية
UAE8

GHz 47.5 – 47.2
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(أرض  -فضاء)550C.5 552.5

(أرض  -فضاء)

متنقلة 553B.5

متنقلة

552A.5

UAE16 UAE15 UAE10

GHz 47.9 – 47.5
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(أرض  -فضاء) 550C.5 552.5

(أرض  -فضاء)

(فضاء  -أرض) 554A.5 516B.5

(فضاء  -أرض)

متنقلة 553B.5

متنقلة
UAE16 UAE15 UAE10

GHz 48.2 – 47.9
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(أرض  -فضاء) 550C.5 552.5

(أرض  -فضاء)

متنقلة 553B.5

متنقلة

552A.5

UAE16 UAE15 UAE10

مراجع ومالحظات
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

GHz 48.54 – 48.2
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(أرض  -فضاء) 550C.5 552.5

(أرض  -فضاء)

(فضاء  -أرض) 555B.5 554A.5
516B.5

(فضاء  -أرض)

متنقلة

متنقلة
UAE16 UAE10

GHz 49.44 – 48.54
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(أرض  -فضاء) 550C.5 552.5

(أرض  -فضاء)

متنقلة

متنقلة

555.5 340.5 149.5

UAE4

GHz 50.2 –49.44
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(أرض  -فضاء) 550C.5 552.5
338A.5

(أرض  -فضاء)

(فضاء  -أرض) 555B.5 554A.5
516B.5

(فضاء  -أرض)

متنقلة

متنقلة
UAE16 UAE10

مراجع ومالحظات
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

GHz 50.4 – 50.2
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية

340.5

UAE4

GHz 51.4 – 50.4
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(أرض  -فضاء) 550C.5 338A.5

(أرض  -فضاء)

متنقلة

متنقلة

متنقلة ساتلية (أرض  -فضاء)

متنقلة ساتلية (أرض  -فضاء)
UAE10

GHz 52.4 – 51.4
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(أرض  -فضاء) 550C.5

(أرض  -فضاء)

متنقلة

متنقلة

338A.5 547.5 556.5

UAE13 UAE10

GHz 52.6 – 52.4
ثابتة 338A.5

ثابتة

متنقلة

متنقلة

547.5 556.5

UAE13 UAE10

مراجع ومالحظات
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

GHz 54.25 – 52.6
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

556.5 340.5

UAE4

GHz 55.78 – 54.25
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

بين السواتل 556A.5

بين السواتل

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

556B.5
GHz 56.9 – 55.78
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

ثابتة 557A.5

ثابتة

بين السواتل 556A.5

بين السواتل

متنقلة 558.5

متنقلة

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

557.5 547.5

UAE10

مراجع ومالحظات
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اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

GHz 57 – 56.9
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

ثابتة

ثابتة

بين السواتل 558A.5

بين السواتل

متنقلة 558.5

متنقلة

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

557.5 547.5

UAE10

GHz 58.2 – 57
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

ثابتة

ثابتة

بين السواتل 556A.5

بين السواتل

متنقلة 558.5

متنقلة

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

557.5 547.5

UAE16 UAE14 UAE10

GHz 59 – 58.2
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

556.5 547.5

UAE16 UAE14 UAE13 UAE10
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GHz 59.3 – 59
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

ثابتة

ثابتة

بين السواتل 556A.5

بين السواتل

متنقلة 558.5

متنقلة

تحديد راديوي للموقع 559.5

تحديد راديوي للموقع

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)
UAE16 UAE14 UAE10

GHz 64 – 59.3
ثابتة

ثابتة

بين السواتل

بين السواتل

متنقلة 558.5

متنقلة

تحديد راديوي للموقع 559.5

تحديد راديوي للموقع

138.5

UAE16 UAE14 UAE10

GHz 65 – 64
ثابتة

ثابتة

بين السواتل

بين السواتل

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

556.5 547.5

UAE14 UAE13 UAE10
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GHz 66 – 65
استكشاف األرض الساتلية

استكشاف األرض الساتلية

ثابتة

ثابتة

بين السواتل

بين السواتل

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

متنقلة باستثناء المتنقلة
للطيران

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية

547.5

UAE14 UAE10

GHz 71 – 66
بين السواتل 559AA.5 558.5
553.5

بين السواتل

متنقلة ساتلية

متنقلة ساتلية

مالحة راديوية

مالحة راديوية

مالحة راديوية ساتلية

مالحة راديوية ساتلية

554.5

UAE15

GHz 74 – 71
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

متنقلة

متنقلة

متنقلة ساتلية (فضاء  -أرض)

متنقلة ساتلية (فضاء  -أرض)
UAE10
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GHz 76 – 74
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

متنقلة

متنقلة

إذاعية

إذاعية

إذاعية ساتلية

إذاعية ساتلية

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية

(فضاء  -أرض)
561.5

(فضاء  -أرض)
UAE14 UAE10

GHz 77.5 – 76
فلك راديوي

فلك راديوي

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

هواة

هواة

هواة ساتلية

هواة ساتلية

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية

(فضاء  -أرض)
149.5

(فضاء  -أرض)
UAE14 UAE8 UAE7 UAE5

مراجع ومالحظات
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GHz 78 – 77.5
هواة

هواة

هواة ساتلية

هواة ساتلية

تحديد راديوي للموقع 559B.5

تحديد راديوي للموقع

فلك راديوي

فلك راديوي

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية

(فضاء  -أرض)
149.5

(فضاء  -أرض)
UAE14 UAE8 UAE5

GHz 79 – 78
تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

هواة

هواة

هواة ساتلية

هواة ساتلية

فلك راديوي

فلك راديوي

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية

(فضاء  -أرض)
560.5 149.5

(فضاء  -أرض)
UAE14 UAE8 UAE5

GHz 81 – 79
فلك راديوي

فلك راديوي

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

هواة

هواة

هواة ساتلية

هواة ساتلية

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية

(فضاء  -أرض)
149.5

(فضاء  -أرض)
UAE14 UAE8 UAE5

مراجع ومالحظات
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GHz 84 – 81
ثابتة 338A.5

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(أرض  -فضاء)

(أرض  -فضاء)

متنقلة

متنقلة

متنقلة ساتلية

متنقلة ساتلية

(أرض  -فضاء)

(أرض  -فضاء)

فلك راديوي

فلك راديوي

أبحاث فضائية

أبحاث فضائية

(فضاء  -أرض)
561A.5 149.5

(فضاء  -أرض)
UAE14 UAE10 UAE5

GHz 86 – 84
ثابتة 338A.5

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(أرض  -فضاء) 561B.5

(أرض  -فضاء)

متنقلة

متنقلة

فلك راديوي

فلك راديوي

149.5

UAE14 UAE10 UAE5

GHz 92 – 86
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

فلك راديوي

فلك راديوي

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

340.5

UAE4

مراجع ومالحظات
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GHz 94 – 92
ثابتة 338A.5

ثابتة

متنقلة

متنقلة

فلك راديوي

فلك راديوي

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

149.5

UAE10 UAE5

GHz 94.1 – 94
استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

أبحاث فضائية (نشيطة)

أبحاث فضائية (نشيطة)

فلك راديوي

فلك راديوي

562A.5 562.5

UAE7

GHz 95 – 94.1
ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة

فلك راديوي

فلك راديوي

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

149.5

UAE10 UAE5

مراجع ومالحظات
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GHz 100 – 95
ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة

فلك راديوي

فلك راديوي

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

مالحة راديوية

مالحة راديوية

مالحة راديوية ساتلية

مالحة راديوية ساتلية

554.5 149.5

UAE5

GHz 102 – 100
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

فلك راديوي

فلك راديوي

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

341.5 340.5

UAE4

GHz 105 – 102
ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة

فلك راديوي

فلك راديوي

341.5 149.5

UAE5

مراجع ومالحظات

146

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

GHz 109.5 – 105
ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة

فلك راديوي

فلك راديوي

أبحاث فضائية (منفعلة)  562B.5أبحاث فضائية (منفعلة)
341.5 149.5

UAE13 UAE5

GHz 111.8 – 109.5
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

فلك راديوي

فلك راديوي

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

341.5 340.5

UAE4

GHz 114.25 – 111.8
ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة

فلك راديوي

فلك راديوي

أبحاث فضائية (منفعلة)
562B.5

أبحاث فضائية (منفعلة)

341.5 149.5

UAE13 UAE5

GHz 116 –114.25
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

فلك راديوي

فلك راديوي

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

341.5 340.5

UAE4

مراجع ومالحظات
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GHz 119.98 – 116
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

بين السواتل 562C.5

بين السواتل

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

341.5
GHz 122.25 – 119.98
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

بين السواتل 562C.5

بين السواتل

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

341.5 138.5

UAE14

GHz 123 –122.25
ثابتة

ثابتة

بين السواتل

بين السواتل

متنقلة 5.558

متنقلة

هواة

هواة

138.5

UAE14 UAE8

مراجع ومالحظات
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GHz 130 –123
ثابتة ساتلية
(فضاء  -أرض)
متنقلة ساتلية
(فضاء  -أرض)

ثابتة ساتلية
(فضاء  -أرض)
متنقلة ساتلية
(فضاء  -أرض)

مالحة راديوية

مالحة راديوية

مالحة راديوية ساتلية

مالحة راديوية ساتلية

فلك راديوي 562D.5

فلك راديوي

554.5 149.5

UAE5

GHz 134 – 130
استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

استكشاف األرض الساتلية
(نشيطة)

ثابتة

ثابتة

بين السواتل

بين السواتل

متنقلة 558.5

متنقلة

فلك راديوي

فلك راديوي

562A.5 149.5

UAE5

GHz 136 – 134
هواة

هواة

هواة ساتلية

هواة ساتلية

فلك راديوي

فلك راديوي
UAE8

مراجع ومالحظات
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GHz 141 – 136
فلك راديوي

فلك راديوي

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

هواة

هواة

هواة ساتلية

هواة ساتلية

149.5

UAE8 UAE5

GHz 148.5 – 141
ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة

فلك راديوي

فلك راديوي

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

149.5

UAE5

GHz 151.5 – 148.5
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

فلك راديوي

فلك راديوي

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

340.5

UAE4

GHz 155.5 – 151.5
ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة

فلك راديوي

فلك راديوي

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

149.5

UAE5

مراجع ومالحظات
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GHz 158.5 – 155.5
ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة

فلك راديوي

فلك راديوي

149.5

UAE13 UAE5

GHz 164 – 158.5
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

متنقلة

متنقلة

متنقلة ساتلية

متنقلة ساتلية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

GHz 167 – 164
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

فلك راديوي

فلك راديوي

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

340.5

UAE4

مراجع ومالحظات

151

اإلقليم ()1

توزيعات اإلمارات

GHz 174.5 – 167
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

بين السواتل

بين السواتل

متنقلة 558.5

متنقلة

562D.5 149.5

UAE5

GHz 174.8 – 174.5
ثابتة

ثابتة

بين السواتل

بين السواتل

متنقلة 18 –558.5

متنقلة

GHz 2 GHz 182 – 174.8
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

بين السواتل 562H.5

بين السواتل

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

GHz 185 – 182
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

فلك راديوي

فلك راديوي

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

340.5

مراجع ومالحظات
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GHz 190 – 185
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

بين السواتل 562H.5

بين السواتل

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

GHz 191.8 – 190
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

340.5

UAE4

GHz 200 – 191.8
ثابتة

ثابتة

بين السواتل

بين السواتل

متنقلة 558.5

متنقلة

متنقلة ساتلية

متنقلة ساتلية

مالحة راديوية

مالحة راديوية

مالحة راديوية ساتلية

مالحة راديوية ساتلية

554.5 341.5 149.5

UAE5

GHz 209 – 200
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

فلك راديوي

فلك راديوي

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

563A.5 341.5 340.5

UAE4

مراجع ومالحظات
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GHz 217 – 209
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية (أرض  -فضاء)

ثابتة ساتلية (أرض  -فضاء)

متنقلة

متنقلة

فلك راديوي

فلك راديوي

341.5 149.5

UAE5

GHz 226 – 217
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية (أرض  -فضاء)

ثابتة ساتلية (أرض  -فضاء)

متنقلة

متنقلة

فلك راديوي

فلك راديوي

أبحاث فضائية (منفعلة)
562B.5

أبحاث فضائية (منفعلة)

341.5 149.5

UAE5

GHz 231.5 – 226
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

فلك راديوي

فلك راديوي

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

340.5

UAE4

GHz 232 – 231.5
ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

مراجع ومالحظات
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GHz 235 – 232
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

متنقلة

متنقلة

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

GHz 238 – 235
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(فضاء  -أرض)
أبحاث فضائية (منفعلة)

(فضاء  -أرض)
أبحاث فضائية (منفعلة)

563B.5 563A.5
GHz 240 – 238
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(فضاء  -أرض)

(فضاء  -أرض)

متنقلة

متنقلة

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

مالحة راديوية

مالحة راديوية

مالحة راديوية ساتلية

مالحة راديوية ساتلية

مراجع ومالحظات
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GHz 241 – 240
ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

GHz 248 – 241
فلك راديوي

فلك راديوي

تحديد راديوي للموقع

تحديد راديوي للموقع

هواة

هواة

هواة ساتلية

هواة ساتلية

149.5 138.5

UAE14 UAE8 UAE5

GHz 250 – 248
هواة

هواة

هواة ساتلية

هواة ساتلية

فلك راديوي

فلك راديوي

149.5

UAE8 UAE5

GHz 252 – 250
استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

استكشاف األرض الساتلية
(منفعلة)

فلك راديوي

فلك راديوي

أبحاث فضائية (منفعلة)

أبحاث فضائية (منفعلة)

563A.5 340.5

مراجع ومالحظات
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GHz 265 – 252
ثابتة

ثابتة

متنقلة

متنقلة

متنقلة ساتلية

متنقلة ساتلية

(أرض  -فضاء)

(أرض  -فضاء)

فلك راديوي

فلك راديوي

مالحة راديوية

مالحة راديوية

مالحة راديوية ساتلية

مالحة راديوية ساتلية

554.5 149.5

UAE5

GHz 275 – 265
ثابتة

ثابتة

ثابتة ساتلية

ثابتة ساتلية

(أرض  -فضاء)

(أرض  -فضاء)

متنقلة

متنقلة

فلك راديوي

فلك راديوي

563A.5 149.5

UAE5

GHz 3000 – 275
غير موزع

غير موزع

564A.5 565.5

UAE13

مراجع ومالحظات

حواشى اإلمارات
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حواشي اإلمارات
UAE 1: 8.3 kHz
مــن الممكــن تخصيــص أو توزيــع التــرددات أقــل مــن  kHz 8.3ولكــن مــع توفيــر الحمايــة الكافيــة للخدمــات
المخصصــة للتــرددات أعلــى مــن  kHz 8.3وفقــا لهــذه الخطــة.

 : UAE 2ترددات االستغاثة والطوارئ
a) 4 209,5 kHz 490 kHz 518 kHz
لخدمــة ( )NAVTEXفــي النظــام العالمــي لالســتغاثة
والســامة في البحر (.)GMDSS
( المــادة  79A.5و  84.5مــن اللوائــح الراديويــة لالتحــاد
الدولي لالتصاالت )ITU
c) 500 kHz
البث الرقمي لألمن والسالمة البحرية (.)NAVDAT
(المــادة  5.82Cمــن اللوائــح الراديويــة لالتحــاد الدولــي
لالتصاالت )ITU
b) 490 kHz 4209,5 kHz
تســتخدم هــذه التــرددات حصريــً لإلرســال عبــر
المحطــات الســاحلية للمالحــة وانــذار األرصــاد الجويــة
ومعلومــات طارئــة للســفن عبــر اإلبــراق ضيــق النطــاق
بطباعــة مباشــرة.
( المــادة  82.5و  131.5مــن اللوائــح الراديويــة لالتحــاد
الدولي لالتصاالت )ITU
c) 518 kHz
تردد إضافي لخدمة المتنقلة البحرية.
(المــادة ( )52 ,51 ,33 ,84.5والتذييــل  15مــن اللوائــح
الراديوية لالتحاد الدولي لالتصاالت )ITU
d) 2182 kHz
تردد دولي لالستغاثة والنداء في المهاتفة الراديوية.
(المــادة  57 ,52 ,51 ,32 ,28,30 ,108.5مــن اللوائــح
الراديويــة لالتحــاد الدولــي لالتصــاالت )ITU
e) 2187,5 kHz 4207,5 kHz 6312 kHz 8414,5 kHz
kHz 16804,5 kHz156,525 MHZ 12577
تــرددات االســتغاثة الدوليــة فــي النــداء االنتقائــي
الرقمــي.
( المــادة  109.5و  226.5مــن اللوائــح الراديويــة لالتحــاد
الدولي لالتصاالت ) ITU

f) 2174,5 kHz 4177,5 kHz 6268 kHz 8376,5 kHz
12520 kHz 5 kHz
تــرددات دوليــة لالســتغاثة فــي اإلبــراق ضيــق النطــاق
بطباعــة مباشــرة.
(المــادة  110.5مــن اللوائــح الراديويــة لالتحــاد الدولــي
لالتصاالت ) ITU
g) 2182 kHz 3023 kHz 5680 kHz 8364 kHz
kHz 14993 kHz 19993 kHz 10003
باإلضافــة فــإن هــذه التــرددات () 156.525( ) 121.5
( MHz ) 243( ) 156.8تستخدم أيضًا لعمليات البحث
واإلنقــاذ المتعلقــة بالمركبات الفضائيــة المأهولة.
(المــادة  111.5مــن اللوائــح الراديويــة لالتحــاد الدولــي
لالتصاالت ) ITU
h) 3023 kHz 4125 kHz 5680 kHz
kHz 8291 kHz 12290 kHz 16420 kHz 6215
يمكــن اســتخدام هــذه التــرددات عبــر محطــات
المتنقلــة البحريــة التــي تشــارك فــي عمليــات بحــث
وإنقــاذ منســقة( .المــادة  130.5 ,115.5و  145.5مــن
اللوائح الراديوية لالتحاد الدولي لالتصاالت ) ITU
i) 4210 kHz 6314 kHz 8416.5 kHz12579 kHz
16806.5 kHz 5 kHz 22376 kHz 26100.5 kHz
التــرددات الدوليــة إلرســال معلومــات الســامة البحرية
(.)MSI
( المــادة  132.5مــن اللوائــح الراديويــة لالتحــاد الدولــي
لالتصاالت )ITU
j) MHz 121.5
هــو تــردد طــوارئ للطيــران وعنــد االقتضــاء يكــون
التــردد  MHz 123.1هــو التــردد المســاعد .ويمكــن
للمحطــات المتنقلــة فــي الخدمــة المتنقلــة البحريــة
أن تتصــل علــى هذيــن التردديــن ألغــراض االســتغاثة
والســامة مــع محطــات الخدمــة المتنقلــة للطيــران.
( المــادة  200.5مــن اللوائــح الراديويــة لالتحــاد الدولــي
لالتصاالت )ITU
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k) MHz 156.8
التــردد الدولــي لالســتغاثة والســامة والنــداء الــذي
تســتعمله الخدمــة المتنقلــة البحريــة للمهاتفــة
الراديويــة علــى الموجــات المتريــة (.)VHF
( المــادة  226.5مــن اللوائــح الراديويــة لالتحــاد الدولــي
لالتصاالت )ITU
l) MHz 243
هــو التــردد المســتخدم فــي محطــات مركبــات
اإلنقــاذ والتجهيــزات المســتخدمة ألغــراض اإلنقــاذ( .
المــادة  256.5مــن اللوائــح الراديويــة لالتحــاد الدولــي
لالتصــاالت ) ITU
m) MHz 406.1 – 406
يســتخدم لخدمــة المتنقلــة الســاتلية ويقتصــر
اســتخدامه علــى المنــارات الراديويــة منخفضــة
القــدرة للتحديــد الســاتلي لمواقــع الطــوارئ (.)EPIRB
( المــادة  266.5و 267.5مــن اللوائــح الراديويــة لالتحــاد
الدولي لالتصاالت ) ITU
n) MHz 1544 –1530 MHz 1645.5 – 1626.5
يجــب إعطــاء األولويــة لهذيــن النطاقيــن لتلبيــة
االحتياجــات الطيفيــة الالزمــة التصــاالت االســتغاثة
والطــوارئ والســامة فــي إطــار النظــام العالمــي

لالســتغاثة والســامة فــي البحــر ((.)GMDSSالمــادة
 353A.5من اللوائح الراديوية لالتحاد الدولي لالتصاالت
) ITU
o) MHz 1545 – 1544
فــي هــذا النطــاق يقتصــر اســتخدام خدمــة المتنقلــة
الســاتلية (فضــاء-أرض) علــى اتصــاالت االســتغاثة
والســامة.
( المــادة  356.5مــن اللوائــح الراديويــة لالتحاد الدولي
لالتصاالت ) ITU
p) MHz 1646.5 – 1645.5
اســتخدام هــذا النطــاق فــي الخدمــة المتنقلــة
الســاتلية (أرض-فضاء) وللوصالت بين الســواتل يقتصر
علــى اتصــاالت االســتغاثة والســامة.
( المــادة  375.5مــن اللوائــح الراديويــة لالتحــاد الدولــي
لالتصاالت ) ITU
q) MHz 9500 – 9200
يجــوز اســتخدام هــذا النطــاق للمرســات المســتجيبة
للبحــث واإلنقاذ (.)SART
( المــادة  474.5مــن اللوائــح الراديويــة لالتحــاد الدولي
لالتصاالت ) ITU

 : UAE 3سالمة الرحالت الجوية
a) 21870 – 21924 kHz
kHz 23350 – 23200
تســتخدم الخدمــة الثابتــة فــي هذيــن النطاقيــن
 kHz 21924 - 21870و  kHz 23350 - 23200لتقديــم
خدمــات تتعلــق بســامة الرحــات الجويــة.
(المــادة  155B.5و  156A.5مــن اللوائــح الراديويــة
لالتحاد الدولي لالتصاالت )ITU
b) 75 MHz
يخصــص التــردد  MHz 75للمنــارات الراديويــة الدليلــة
ويحتــاج حمايــة وتجنــب أي تخصيــص فــي النطاقــات
المجــاورة لــه مــن  MHz 74.8و.MHz 75.2
(المــادة  180.5مــن اللوائــح الراديويــة لالتحــاد الدولــي
لالتصاالت ) ITU

c) MHz 335.4 – 328.6
يقتصــر اســتعمال خدمــة المالحــة الراديويــة للطيــران
للنطــاق  MHzعلــى أنظمــة الهبــوط باألجهــزة ()ILS
(التراصــف مــع االنحــدار).
(المــادة  258.5مــن اللوائــح الراديويــة لالتحــاد الدولــي
لالتصاالت ) ITU
d) MHz 5150 – 5030
يســتعمل نطــاق التــردد فــي تشــغيل النظــام
المعيــاري الدولــي (نظــام الهبــوط بالموجــات
الصغريــة) لالقتــراب والهبــوط الدقيقيــن .وفــي نطــاق
التــردد  MHz 5091-5030تتمتــع متطلبــات هــذا
النظــام باألولويــة علــى االســتعماالت األخــرى لهــذا
النطــاق وينطبــق القــرار  ( .)Rev.WRC-15( 114المــادة
 444.5و  444A.5مــن اللوائــح الراديويــة لالتحــاد
الدولــي لالتصــاالت ) ITU
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 : UAE 3سالمة الرحالت الجوية
لحماية الخدمات المنفعلة ،جميع اإلرساالت محظورة في النطاقات التالية:
MHz 1427 – 1400

 GHz 10.7 – 10.68بإســتثناء تلــك التــي تنــص عليهــا
المــادة  483.5مــن اللوائــح الراديويــة لالتحــادي الدولــي
لالتصاالت .ITU

GHz 111,8 – 109,5
GHz 116 – 114,25
GHz 151.5 – 148.5
GHz 167 – 164
GHz 185 – 182
GHz 191,8 – 190
GHz 209 – 200
GHz 231,5 – 226
GHz 252 – 250

 GHz 15.4 – 15.35بإســتثناء تلــك التــي تنــص عليهــا
المــادة  511.5مــن اللوائــح الراديويــة لالتحــادي الدولــي
لالتصاالت .ITU

(المــادة  340.5اللوائــح الراديويــة لالتحــاد الدولــي
لالتصــاالت )ITU
الطائرات محظورة من اإلرسال في النطاقات التالية:

GHz 24 – 23.6
GHz 31.5 – 31.3
 GHz 49.04 – 48.94من المحطات المحمولة جوًا
GHz 50,4 – 50,2
GHz 54,25 – 52,6
GHz 92 – 86
GHz 102 – 100

  MHz 1668,4 - 1664,4اإلرســال مــن الجــو الــى األرض.( المــادة  379A.5اللوائــح الراديويــة لالتحــاد الدولــي
لالتصــاالت )ITU

 MHz 2700 – 2690بإســتثناء تلــك التــي تنــص عليهــا
المــادة  422.5مــن اللوائــح الراديويــة لالتحــادي الدولــي
لالتصاالت .ITU

 ( .MHz 8400 8025المــادة  463.5اللوائــح الراديويــةلالتحــاد الدولــي لالتصــاالت ) ITU

 : UAE 5استخدام تقييدي
لحماية خدمة الفلك الراديوي يجدر االنتباه بتخصيص النطاقات التالية:
،kHz 13410 - 13360
،kHz 25670-25550
، MHz 38,25-37,5
MHz 74,6-73
في اإلقليمين  1و،3
MHz 153-150,05
في اإلقليم ،1
، MHz 328,6-322
، MHz 410-406,1
MHz 614-608
في اإلقليمين  1و،3
، MHz 1400-1330
، MHz 1613,8-1610,6
، MHz 1670-1660

، MHz 1722,2-1718,8
، MHz 2690-2655
، MHz 3267-3260
، MHz 3339-3332
، MHz 3352,5-3345,8
، MHz 4835-4825
، MHz 4990-4950
، MHz 5000-4990
، MHz 6675,2-6650
،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 31,8-31,5
في اإلقليمين  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
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في النطاق اآلتي تستخدم قياسات منفعلة بحاجة الى حماية ،لذا يجدر االنتباه في تخصيصه:
MHz 7650 – 6675,2
هــذا النطــاق يســتخدم لخدمــة علــم الفلــك الراديــوي لرصــد الخطــوط الطيفيــة ممــا قــد تســببه اإلرســاالت غيــر
المطلوبة من تداخالت ضارة ،لذا يجب حمايته من المحطات الفضائية للخدمة الساتلية الثابتة.

 : UAE 6استخدامات حصرية
a) 960 - 1215 MHZ
تســتخدم خدمــة المالحــة الراديوية للطيــران في هذا
النطاق في العالم أجمع لتشغيل وتطوير المساعدات
اإللكترونيــة في المالحة الجوية ،المحمولة منها على
متــن الطائــرات أو الموجــودة في المنشــآت المصاحبة
المقامــة على ســطح األرض.
(المــادة  328.5مــن اللوائــح الراديويــة لالتحــاد الدولــي
لالتصاالت )ITU

b) MHz 1626,5 – 1610
يحجــز هــذا النطــاق فــي العالــم أجمــع الســتخدام
وتطويــر المســاعدات اإللكترونيــة في المالحــة الجوية
والمحمولــة جــوًا ،والمنشــآت المصاحبــة لهــا مباشــرة
والمقامــة علــى ســطح األرض أو علــى متــن الســواتل.
ويكــون هــذا االســتعمال خاضعــً للحصــول علــى
الموافقة بموجب الرقم ( .21.9المــادة  366.5مــن
اللوائــح الراديويــة لالتحــاد الدولــي لالتصــاالت )ITU

 : UAE 7مالحة راديوية للطيران  ،استدالل راديوي
*
بالرجوع الى الالئحة التنظيمية لألنظمة الراديوية للطيران  ،فإن النطاقات الترددية هي:

kHz 526.5 – 255
KHz 3155 – 2850
kHz 500 3 – 400 3
kHz 950 3 – 800 3
kHz 850 4 – 650 4
kHz 730 5 – 450 5
kHz 765 6 – 525 6
kHz 040 9 – 815 8
kHz 100 10 – 005 10
kHz 400 11 – 175 11
kHz 360 13 – 200 13
kHz 100 15 – 010 15

kHz 030 18 – 900 17
kHz 000 22 – 924 21
kHz 350 23 – 200 23
MHz 75.2 – 74.8
MHz 137 – 108
MHz 335.4 – 230
MHz 406.1 – 406
MHz 400 1 – 960
MHz 660.5 1 – 518 1
MHz 675 1 – 668 1
MHz 785 1 – 710 1
MHz 880 1 – 805 1

MHz 2010 – 920 1
MHz 200 2 – 110 2
MHz 2483.5 – 2400
MHz 300 3 – 700 2
MHz 400 4 – 200 4
MHz 091 5 – 030 5
MHz 150 5 – 030 5
MHz 350 5 – 150 5
MHz 470 5 – 350 5
MHz 600 5 – 470 5
MHz 5875 – 650 5
MHz 850 8 – 750 8

MHz 500 9 – 000 9
GHz 12.75 – 10.7
GHz 13.4 – 13.25
GHz 14.5 – 14
GHz 15.7 – 15.4
GHz 20.2 – 19.7
GHz 24.65 – 24.25
GHz 30 – 29.5
GHz 33.4 – 31.8
GHz 77
GHz 94
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 : UAE 8الهواة الراديوية
بالرجوع الى الالئحة التنظيمية لهواية الالسلكي  ،فإن النطاقات الترددية هي:
kHz 1850 – 1810
kHz 3800 – 3500
kHz 366.5 5 – 351.5 5
kHz 7200 – 7000
kHz 10150 – 10100
kHz 14350 – 14000
kHz 18168 – 18068
kHz 21450 – 21000

kHz 24990 – 24890
MHz 29.7 – 28
MHz 54 – 50
MHz 70.5 – 70
MHz 146 – 144
MHz 438 – 432
MHz 1300 –1240
MHz 2450 – 2400

GHz 10.5 – 10
GHz 24.25 – 24
GHz 47.2 – 47
GHz 81 – 76
GHz 123 – 122.25
GHz 250 – 134

 : UAE 9المحطات األرضية
بالرجوع الى الالئحة التنظيمية للمحطات األرضية ،فإن النطاقات الترددية هي:
()VSAT
نطاق الترددات ()C-Band
( MHz 4200 – 3800فضاء-أرض)
( MHz 4800 – 4500فضاء-أرض)
( MHz 5250 – 5150أرض-فضاء)
( MHz 6725 – 5725أرض-فضاء)
نطاق الترددات ()Ku-Band
( GHz 11.7 – 10.7فضاء-أرض) ( /أرض-فضاء)
( GHz 13.25 – 12.5فضاء-أرض) ( /أرض-فضاء)
( GHz 13.65– 13.4أرض-فضاء)
نطاق الترددات ()Ka-Band
( GHz 21.2 – 19.7فضاء-أرض)
( GHz 31 – 27.5أرض-فضاء)
()DSNG
نطاق الترددات ()Ku-Band
( GHz 11.7 – 10.7فضاء-أرض) ( /أرض-فضاء)
( GHz 13.25 – 12.5فضاء-أرض) ( /أرض-فضاء)
( GHz 14.8– 13.75أرض-فضاء)
نطاق الترددات ()Ka-Band
( GHz 21.2 – 19.7فضاء-أرض)
( GHz 31 – 27.5أرض-فضاء)

محطات أرضية متحركة ()ESIM
نطاق الترددات ()Ka-Band
( GHz 19.7–17.7فضاء-أرض)
( GHz 20.2–19.7فضاء-أرض)
( GHz 29.5–27.5أرض-فضاء)
( GHz 30.0–29.5أرض-فضاء)
()ESV
نطاق الترددات ()C-Band
( MHz 4200 – 3800فضاء-أرض)
( MHz 6425 – 5925فضاء-أرض)
نطاق الترددات ()Ku-Band
( GHz 12,75 – 10,7فضاء-أرض)
( GHz 14,5 – 14أرض-فضاء)
نطاق الترددات (نطاق)L-
( MHz 1559-1518فضاء-أرض)
( MHz 1660.5-1626.5فضاء-أرض)
( MHz 1675-1668أرض-فضاء)
نطاق الترددات (نطاق)S-
MHz 2010-1980
MHz 2170-2200
نطاق الترددات ()L-Band
MHz 1626.5 - 1559
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 :UAE 10الثابتة
بالرجوع الى الالئحة التنظيمية للخدمة الراديوية الثابتة ،فإن النطاقات الترددية هي:
MHz 380 – 230
MHz 450 – 406.1
MHz 110 2 – 025 2
MHz 290 2 – 200 2
MHz 483.5 2 – 400 2
MHz 000 5 - 400 4
MHz 750 8 – 650 5
GHz 10.68 – 10

GHz 13.25 – 10.7
GHz 15.35 – 13.4
GHz 17.3 – 15.7
GHz 19.7 – 17.7
GHz 23.6 - 21.2
GHz 29.5 – 27.5
GHz 31.3 – 31
GHz 33.4 – 31.8

GHz 43.5 – 36
GHz 50.2 – 47.2
GHz 52.6 – 50.4
GHz 66 – 55.78
GHz 76 – 71
GHz 86 – 81
GHz 94 – 92
GHz 95 – 94.1

 :UAE 11الــبحـرية
بالرجوع الى الالئحة التنظيمية لخدمة الراديو البحري  ،فإن النطاقات الترددية هي:
kHz 526.5 – 415
kHz 27500 – 1600
MHz 44 – 42
MHz 123.1 / 121.5
MHz 162.025 – 156

MHz 406.1 – 406
MHz 457.5875 – 457.5125
MHz 467.5875 – 467.5125
MHz 1545 – 1530
MHz 1646.5 – 1626.5

MHz 3100 – 2900
MHz 5650 – 5460
MHz 9500 – 9200
GHz 14 – 13.4

 :UAE 12الراديو المتنقل الخاص ()PMR
بالرجوع الى الالئحة التنظيمية للراديو المتنقل الخاص ( ، )PMRفإن النطاقات الترددية هي:
kHz 526.5 – 415
MHz 47 – 1.6
MHz 87.5 – 66
MHz 144 – 118

MHz 174 – 146
MHz 400 – 350
MHz 406 – 400.15
MHz 433.05 – 406.1

MHz 470 – 434.79
MHz 870–868
MHz 921–915
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 :UAE 13الفلك الراديوي
GHz 49,04 – 48,94
هــذا النطــاق مــوزع لخدمــة الفلــك الراديــوي علــى
أســاس أولــي.
بالرجــوع الــى اللوائــح الراديويــة لالتحــاد الدولــي
لالتصــاالت  ITUالمــادة )555.5
GHz 65 – 64 / GHz 59 – 58,2 / GHz 54,25 – 51,4
يمكــن إجــراء أرصــاد الفلــك الراديــوي فــي النطاقــات
بموجــب ترتيبــات وطنيــة.
(بالرجــوع الــى اللوائــح الراديويــة لالتحــاد الدولــي
لالتصــاالت  ITUالمــادة )556.5

GHz 226 – 217 / GHz 158,5 – 155,5 / 109,5 – 105
GHz 114,25 – 111,8 / GHz
إن اســتخدام هــذا التوزيــع مقصــور علــى المهمــات
الفضائيــة لخدمــة الفلــك الراديــوي( .بالرجــوع الــى
اللوائــح الراديويــة لالتحــاد الدولــي لالتصــاالت ITU
المــادة )562B.5
GHz 1000 – 275
أجــزاء مــن هــذا النطــاق بحاجــة الــى حمايــة كمــا
نصــت عليــه المــادة  565.5مــن اللوائــح الراديويــة
لالتحــاد الدولــي لالتصــاالت  ITUوهــي معرفــة
لخدمــات (نشــيطة) و(منفعلــة).

 :UAE14أجهزة النطاق العريض جدًا ( )UWAوأجهزة قصيرة المدى ()SRD
بالرجــوع الــى الالئحــة التنظيمية ألجهزة النطاق العريض جــدًا ( )UWAوأجهزة قصيرة المدى ( ،)SRDفإن النطاقات
الترددية هي:
MHz 47 – kHz 9
MHz 108 – 87.5
MHz 38.45 1 – 38.2 1
MHz 174 – 169.4
MHz 315 – 312
MHz 406 – 401
MHz – 434.79 MHz 433.05
MHz 446.2 – 446

MHz 832 – 823
MHz 876 – 863
MHz 921 – 915
MHz 804.8 1 – 785 1
MHz 1900 – 1795
MHz 500 2 – 400 2
MHz 000 7 – 500 4
MHz 600 10 – 500 8

GHz 14 – 13.4
GHz 17.3 – 17.1
GHz 27 – 24
GHz 66 – 57
GHz 85 – 75
GHz 123 – 122
GHz 246 – 244
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 :UAE15االتصاالت المتنقلة الدولية ()IMT
MHz 470 – 450
MHz 790 – 694
MHz 862 – 791
MHz 960 – 880
( MHz 1518 – 1427حمايــة الخدمــة الســاتلية المتنقلــة
 MSSفــي النطــاق المجاور)
MHz 1880 – 1805 / MHz 1785 – 1710
MHz 2170 – 2110 / MHz 1980 – 1920
MHz 2200–2170 / MHz 2010 – 1980
MHz MHz 2400 – 2300

MHz 2690 – 2496
MHz 3400 – 3300
( MHz 3600 – 3400اشــعار حمايــة المحطات األرضية
الخدمة الساتلية الثابتة  FSSقبل  31ديسمبر )2019
GHz 27.5 – 24.25
GHz 43.5 – 37
GHz 47-45.5
GHz 48.2 – 47.2
GHz 71 – 66

 :UAE16خدمات المساندة في اإلنتاج اإلذاعي والفعاليات الخاصة ()PMSE
بالرجــوع الــى الالئحــة التنظيمية لخدمات المســاندة في اإلنتاج اإلذاعي والفعاليات الخاصــة ( ،)PMSEفإن النطاقات
الترددية هي:
MHz 74.8 – 66
MHz 156 – 138
MHz 230 – 174
MHz 450 – 406.1
MHz 694 – 470
MHz 832 – 823
MHz 870 – 863
MHz 400 1 – 350 1
MHz 710 1 – 675 1
MHz 804.8 1 – 785 1
MHz 900 1 – 880 1
MHz 110 2 – 980 1
MHz 500 2 – 170 2
MHz 300 3 – 100 3

MHz 200 4 – 800 3
MHz 900 4 – 400 4
MHz 925 5 – 150 5
025MHz 8 – 700 6
MHz 200 9 – 600 8
MHz 600 10 – 800 9
GHz 12.5 – 11.7
GHz 14 – 13.4
Hz 17.3 – 17.1
GHz 23.6 – 21.2
GHz 24.5 – 24
GHz 50.2 – 47.2
GHz 64 – 57

حواشى عالمي
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53.5
علــى اإلدارات التــي ترخــص اســتخدام تــرددات أقل من
 kHz 8,3أن تتحقــق مــن أنهــا ال تســبب تداخــات ضــارة
بخدمــات وزعــت عليهــا النطاقات التي تفــوق kHz 8,3.
)(WRC-12
54.5
تحــث اإلدارات التــي تجــري أبحاثــً علميــة باســتخدام
تــرددات أقــل مــن  kHz 8,3علــى إخطــار اإلدارات األخرى
التي يمكن أن تكون معنية بذلك بحيث تستفيد هذه
األبحــاث مــن كل الحمايــة الممكنــة مــن أي تداخــات
ضارة)WRC-12( .
54A.5
يقتصــر اســتعمال خدمــة مســاعدات األرصــاد الجويــة
لنطــاق التردد  kHz 11,3 8,3على االســتعمال المنفعل.
وفــي النطــاق  ،kHz 11,3 9يجــب علــى محطــات خدمة
مســاعدات األرصــاد الجويــة أال تطالــب بالحمايــة
مــن محطــات خدمــة المالحــة الراديويــة المقدمــة
لتبليــغ المكتــب بهــا قبــل  1ينايــر  .2013وبالنســبة إلــى
التقاســم بيــن محطــات خدمــة مســاعدات األرصــاد
الجويــة ومحطــات خدمــة المالحــة الراديويــة المبلغة
بعد هذا التاريخ ،ينبغي تطبيق أحدث نســخة للتوصية
)ITU R RS.1881.(WRC-12
54B.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد  kHz 9 8,3أيضــً
فــي الجزائــر والمملكــة العربيــة الســعودية والبحريــن
ومصــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة واالتحــاد الروســي
وجمهوريــة إيــران اإلســامية والعــراق والكويــت
ولبنــان والمغرب وقطــر والجمهورية العربية الســورية
والسودان وتونس لخدمة المالحة الراديوية والخدمة
الثابتــة والخدمــة المتنقلــة علــى أســاس أولــيWRC-( .
)15
54C.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد  kHz 9 8,3أيضــً
في الصين لخدمة المالحة الراديوية البحرية والخدمة
المتنقلــة البحرية على أســاس أولي)WRC-12( .
55.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد  kHz 14 17أيضــً
لخدمة المالحة الراديوية على أساس أولي في البلدان
التالية :أرمينيا واالتحاد الروسي وجورجيا وقيرغيزستان
وطاجيكســتان وتركمانســتان)WRC-15( .

56.5
يجــوز لمحطــات الخدمــات التــي وزع عليهــا النطاقــان
 kHz 19,95 14و ،kHz 70 20,05وكذلــك النطاقــان kHz
 84 72و kHz 90 86فــي اإلقليــم  ،1أن ترســل تــرددات
معياريــة وإشــارات توقيــت .ويجــب حمايــة هــذه
المحطــات مــن التداخل الضــار .وسيســتخدم الترددان
 kHz 25و kHz 50لهــذا الغــرض وبنفــس الشــروط
فــي أرمينيــا وأذربيجــان وبيــاروس واالتحــاد الروســي
وجورجيــا وكازاخســتان وقيرغيزســتان وطاجيكســتان
وتركمانســتان)WRC 12(.
57.5
إن اســتعمال الخدمــة المتنقلــة البحريــة للنطاقــات
 14-kHz 19,95و 20,05-kHz 70و( 70-kHz 90وللنطاقين
 kHz 84 72و 86-kHz 90فــي اإلقليــم  )1يقتصــر علــى
محطــات اإلبراق الراديوي الســاحلية ( A1Aو F1Bفقط).
وترخــص اإلرســاالت مــن الصنفيــن  J2Bأو  ،J7Bبصــورة
اســتثنائية ،شــريطة أال يتجــاوز عــرض النطــاق الــازم
العــرض الــذي يقابــل عــادة صنفــي اإلرســال  A1Aأو F1B
فــي هــذه النطاقات.
58.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  kHz 67-70أيضــً
لخدمــة المالحــة الراديويــة علــى أســاس أولــي فــي
البلــدان التاليــة :أرمينيــا وأذربيجــان واالتحــاد الروســي
وجورجيــا وكازاخســتان وقيرغيزســتان وطاجيكســتان
وتركمانســتان)WRC 2000(.
59.5
فئــة خدمــة مختلفــة :يــوزع النطاقــان  70-kHz 72و
 84-kHz 86علــى الخدمــة الثابتــة والخدمــة المتنقلــة
البحريــة ،علــى أســاس أولــي( ،انظــر الرقــم  )33.5فــي
بنغالديــش وباكســتان)WRC 2000(.
60.5
يجــوز اســتخدام أنظمــة المالحــة الراديويــة النبضيــة
فــي النطاقيــن  70-kHz 86( 70-kHz 90فــي اإلقليم )1
و 112-kHz 130 110 (kHz 130فــي اإلقليــم  )1شــريطة
أال تســبب تداخـ ً
ا ضــارًا للخدمــات األخــرى التــي وزعــت
عليها هــذه النطاقات.
61.5
ال يجــوز إنشــاء وتشــغيل محطــات لخدمــة المالحــة
الراديويــة البحريــة في اإلقليم  2داخــل النطاقين kHz
 90 70و kHz 130 110إال باالتفــاق ،بموجــب الرقــم ،21.9
مــع اإلدارات التــي قــد تتأثــر خدماتها التــي تعمل وفق
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هــذا الجــدول .غيــر أنــه يجــب علــى محطــات الخدمات
الثابتة والمتنقلة البحرية والتحديد الراديوي للموقع أال
تســبب تداخ ً
ال ضارًا لمحطات خدمة المالحة الراديوية
البحريــة المنشــأة بموجــب مثــل هــذه االتفاقــات.
62.5
تحــث اإلدارات التــي تشــغل محطــات فــي خدمــة
المالحــة الراديويــة داخــل النطــاق  90-kHz 110علــى
تنســيق الخصائــص التقنيــة والتشــغيلية للمحطــات
بحيث تجتنب التداخالت الضارة بالخدمات التي تؤمنها
هــذه المحطــات.
63.5
()SUP - WRC-97
64.5
ترخــص فقــط اإلرســاالت مــن األصنــاف  A1Aأو  F1Bو
 A2Cو A3Cو F1Cأو  F3Cلمحطــات الخدمــة الثابتــة
فــي النطاقــات الموزعــة لهــذه الخدمــة بيــن kHz 90
و kHz 160 (kHz 148,5فــي اإلقليــم  )1ولمحطــات
الخدمــة المتنقلــة البحريــة فــي النطاقــات الموزعــة
لهــذه الخدمــة بيــن  kHz 110و kHz 160 (kHz 148,5في
اإلقليــم  .)1وترخــص أيضًا ،بصفة اســتثنائية ،اإلرســاالت
مــن الصنــف  J2Bأو  J7Bفــي النطــاق kHz( 110-kHz 160
 148,5فــي اإلقليــم  )1لمحطــات الخدمــة المتنقلــة
البحرية.
65.5
فئــة خدمــة مختلفــة :يــوزع النطاقــان -kHz 117,6
 112و 126-kHz 129علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة
البحريــة ،علــى أســاس أولــي( ،انظــر الرقــم  )33.5فــي
بنغالديــش)WRC-2000(.
66.5
فئــة خدمــة مختلفــة :يــوزع النطــاق -kHz 117,6
 115فــي ألمانيــا علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة
البحريــة علــى أســاس أولــي (انظــر الرقــم ،)33.5
وعلــى خدمــة المالحــة الراديويــة علــى أســاس ثانــوي
(انظــر الرقــم .)32.5
67.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد kHz 130 148,5
أيضًا لخدمة المالحة الراديوية على أســاس ثانوي في
البلديــن التاليين :قيرغيزســتان وتركمانســتان .وتشــغل
هــذه الخدمــة داخــل هــذه البلــدان وفيمــا بينهــا علــى

أســاس المســاواة فــي حقــوق التشــغيل)WRC 19(.
 67A.5ال تتجــاوز محطــات خدمــة الهــواة التــي
تســتعمل تــرددات فــي النطــاق  135,7-kHz 137,8حــدًا
أقصــى للقــدرة المشــعة المكافئة المتناحيــة ().e.i.r.p
قــدره  W 1وال تســبب تداخ ـ ً
ا ضــارًا بمحطــات خدمــة
المالحــة الراديويــة العاملــة فــي البلــدان المدرجــة في
الرقــم )WRC 07(.67.5
67B.5
يقتصــر اســتعمال نطــاق التــردد  kHz 137,8 135,7فــي
الجزائــر ومصــر والعــراق ولبنــان والجمهوريــة العربيــة
الســورية والســودان وجنــوب الســودان وتونــس علــى
الخدمــة الثابتــة والخدمــة المتنقلــة البحريــة .ويجــب
أال ُتستعمل خدمة الهواة في البلدان المذكورة أعاله
فــي نطــاق التــردد  ،kHz 137,8 135,7وينبغــي للبلــدان
التــي ترخــص هذا االســتعمال مراعاة ذلــك)WRC 19(.
68.5
توزيــع بديــل :يــوزع نطــاق التــردد kHz 200 160
للخدمــة الثابتــة علــى أســاس أولــي فــي البلــدان
التاليــة :جمهوريــة الكونغــو وجمهوريــة الكونغــو
الديمقراطيــة وجنــوب إفريقيــا)WRC 15(.
69.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  200-kHz 255فــي
الصومــال أيضــً لخدمــة المالحــة الراديويــة للطيــران
علــى أســاس أولــي.
70.5
توزيــع بديــل :يــوزع نطــاق التــردد kHz 283,5 200
لخدمــة المالحــة الراديويــة للطيــران علــى أســاس
أولــي فــي البلــدان التاليــة :أنغــوال وبوتســوانا وبوروندي
وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى وجمهوريــة الكونغــو
وإســواتيني وإثيوبيــا وكينيــا وليســوتو ومدغشــقر
ومــاوي وموزامبيــق وناميبيــا ونيجيريــا وعُ مــان
وجمهوريــة الكونغو الديمقراطيــة وجمهورية جنوب
إفريقيــا وﺗﻨﺰانيــا وتشــاد وزامبيــا وزمبابــوي)WRC 19(.
71.5
()SUP - WRC-19
72.5
()SUP - WRC-12
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73.5
يجــوز في خدمــة المالحة الراديوية البحرية اســتعمال
النطــاق  kHz 325 283,5( 285-kHz 325فــي اإلقليــم )1
إلرســال معلومــات مالحية إضافية باســتخدام تقنيات
النطــاق الضيــق ،شــريطة عــدم التســبب فــي تداخــات
ضــارة لمحطــات المنــارات الراديويــة المشــغلة فــي
خدمــة المالحة الراديويــة)WRC-97(.
74.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــرددات -kHz 285,7
 285,3فــي اإلقليــم  1لخدمــة المالحــة الراديويــة
البحريــة (غيــر المنــارات الراديويــة) ،علــى أســاس أولــي.
75.5
فئــة خدمــة مختلفــة :يــوزع النطــاق 315-kHz 325
لخدمــة المالحــة الراديويــة البحريــة علــى أســاس أولي
فــي أرمينيــا وأذربيجــان وبيــاروس واالتحــاد الروســي
وجورجيــا ومولدوفــا وقيرغيزســتان وطاجيكســتان
وتركمانســتان وأوكرانيــا وفــي المناطــق الرومانيــة
المطلــة علــى البحــر األســود ،شــريطة إجــراء التشــاور
بيــن اإلدارات المعنيــة قبــل تخصيــص تــرددات هــذا
النطــاق فــي منطقــة بحــر البلطيــق لمحطــات جديدة
للمالحــة الراديويــة البحريــة أو للطيــران)WRC-07(.
76.5
يُســتعمل التــردد  kHz 410للتحديــد الراديــوي لزوايــا
االتجــاه فــي خدمة المالحــة الراديويــة البحرية .ويجب
على خدمات المالحة الراديوية األخرى التي وزع عليها
النطاق  405-kHz 415أال تســبب تداخالت ضارة بخدمة
التحديــد الراديــوي لزوايــا االتجــاه فــي النطــاق kHz
.406,5-413,5
77.5
فئــة خدمــة مختلفــة :يــوزع نطــاق التــردد -kHz 495
 415لخدمــة المالحــة الراديويــة للطيــران علــى أســاس
أولــي في البلــدان التالية :أســتراليا والصين والتجمعات
الفرنســية فيمــا وراء البحــار فــي اإلقليــم  3وجمهورية
كوريــا والهنــد وجمهوريــة إيــران اإلســامية واليابــان
وباكســتان وبابــوا غينيــا الجديــدة وجمهوريــة كوريــا
الشــعبية الديمقراطيــة وســري النــكا .ويــوزع نطــاق
التــردد  kHz 495 435علــى خدمــة المالحــة الراديويــة
للطيــران على أســاس أولــي في البلــدان التاليــة :أرمينيا
وأذربيجــان وبيــاروس واالتحــاد الروســي وكازاخســتان
والتفيــا وأوزبكســتان وقيرغيزســتان .وعلــى جميــع
اإلدارات المذكــورة أعــاه فــي تلــك البلــدان أن تتخــذ
جميــع الخطــوات العمليــة الالزمــة حتــى ال تتســبب

محطــات المالحــة الراديويــة للطيــران العاملــة فــي
نطــاق التــردد  kHz 495 435فــي تداخــل الســتقبال
المحطــات الســاحلية لإلرســاالت من محطات الســفن
علــى تــرددات محــددة لمحطــات الســفن علــى
أســاس عالمــي)WRC-19(.
78.5
فئــة خدمــة مختلفــة :إن توزيــع النطــاق -kHz 435
 415لخدمــة المالحــة الراديويــة للطيــران هــو علــى
أســاس أولــي ،في كوبــا والواليــات المتحــدة األمريكية
والمكســيك.
79.5
فــي الخدمــة المتنقلــة البحريــة ،يقتصــر اســتعمال
نطاقــي التــردد  415-kHz 495و kHz 526,5 505علــى
اإلبراق الراديوي ويمكن اســتعمالهما من أجل النظام
 NAVDATطبقــً ألحــدث صيغــة للتوصيــة ITU-R
 ،M.2010رهنــً باالتفــاق بيــن اإلدارات المهتمة والمتأثرة.
وتقتصــر محطــات اإلرســال للنظــام  NAVDATعلــى
المحطــات الســاحلية)WRC-19(.
79A.5
عندمــا تعتــزم اإلدارات إنشــاء محطــات ســاحلية فــي
الخدمــة  NAVTEXعلــى التــرددات  kHz 490وkHz
 518و kHz 4 209,5فهــي تحــث بشــدة علــى أن تنســق
خصائــص التشــغيل طبقًا إلجــراءات المنظمــة البحرية
الدوليــة (( )IMOانظــر القــرار Rev.WRC-07)).( 339
)(WRC-07
80.5
إن اســتخدام خدمــة المالحــة الراديويــة للطيــران
للنطــاق  435-kHz 495فــي اإلقليــم  2مقصــور علــى
المنارات الال اتجاهية التي ال تستعمل اإلرسال الصوتي.
80A.5
يجــب أال تتجــاوز القــدرة المشــعة المكافئــة المتناحية
( ).e.i.r.pللمحطــات العاملــة فــي خدمــة الهــواة
المستعملة لترددات في النطاق  kHz 479 -472القيمة
 .W 1ويجــوز لــإدارات زيــادة هذا الحد إلــى ( W 5القدرة
المشــعة المكافئــة المتناحيــة) في أجزاء مــن أراضيها
تبعــد أكثــر مــن  km 800عــن حــدود الجزائــر والمملكة
العربيــة الســعودية وأذربيجــان والبحريــن وبيــاروس
والصيــن وجــزر القمــر وجيبوتــي ومصــر واإلمــارات
العربيــة المتحــدة واالتحــاد الروســي وجمهوريــة إيــران
اإلســامية والعــراق واألردن وكازاخســتان والكويــت
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ولبنــان وليبيــا والمغــرب وموريتانيا وعمان وأوزبكســتان
وقطــر والجمهوريــة العربيــة الســورية وقرغيزســتان
والصومــال والســودان وتونــس وأوكرانيــا واليمن .وفي
نطــاق التــردد هــذا ،يجــب أال تتســبب خدمــة الهــواة
فــي تداخــل ضــار بمحطــات خدمــة المالحــة الراديويــة
للطيــران وأال تطالــب بالحمايــة منهــا)WRC-12(.

82C.5
يُســتعمل نطــاق التــردد  495-kHz 505مــن أجــل
نظــام بيانــات المالحــة ( )NAVDATالدولــي الموصــوف
فــي أحــدث صيغــة للتوصيــة  .ITU R M.2010وتقتصــر
محطــات اإلرســال للنظــام  NAVDATعلــى المحطــات
الســاحلية)WRC-19(.

80B.5
يقتصــر اســتخدام نطــاق التــردد  kHz 479 472فــي
الجزائــر والمملكــة العربيــة الســعودية وأذربيجــان
والبحريــن وبيــاروس والصيــن وجــزر القمــر وجيبوتــي
ومصــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة واالتحــاد الروســي
والعــراق واألردن وكازاخســتان والكويــت ولبنــان وليبيــا
وموريتانيــا وعمــان وأوزبكســتان وقطــر والجمهوريــة
العربيــة الســورية وقرغيزســتان والصومــال والســودان
وتونــس واليمــن علــى الخدمــة المتنقلــة البحريــة
وخدمــة المالحــة الراديويــة للطيــران .ويجــب أال
تســتخدم خدمــة الهــواة فــي البلــدان المشــار إليهــا
أعــاه فــي نطــاق التــردد هــذا ،وينبغــي للبلــدان التــي
ترخــص هــذا االســتعمال مراعــاة ذلــك)WRC-12( .

83.5
()SUP - WRC-07

81.5
()SUP - WRC-2000
82.5
يقتصــر اســتعمال التــردد  kHz 490فــي الخدمــة
المتنقلــة البحريــة علــى إرســال المحطــات الســاحلية
إلنــذارات المالحــة واألرصــاد الجويــة وللمعلومــات
العاجلــة المرســلة إلــى الســفن بواســطة اإلبــراق ضيــق
النطاق بطباعة مباشــرة .وترد شــروط استعمال التردد
 kHz 490فــي المادتيــن  31و .52ويُطلــب مــن اإلدارات
عنــد اســتعمالها نطــاق التــردد  kHz 495 -415لخدمــة
المالحــة الراديويــة للطيــران أن تتخــذ مــا يلــزم بحيث ال
ينتــج أي تداخــل ضــار بالتردد  .kHz 490وعند اســتخدام
النطــاق  kHz 479 472ألغــراض خدمــة الهــواة ،يجــب
علــى اإلدارات أن تضمــن عــدم حــدوث أي تداخــل ضــار
بالتــردد )kHz 490.(WRC-12
82A.5
()SUP - WRC-12
82B.5
()SUP - WRC-12

84.5
تــرد شــروط اســتعمال الخدمــة المتنقلــة البحريــة
للتــردد  kHz 518فــي المادتيــن  31و)WRC-07(.52
85.5
غير مستعمل.
86.5
إن قــدرة الموجــة الحاملــة لمحطــات اإلذاعــة ،فــي
اإلقليــم  2وضمــن النطــاق  ،525-kHz 535يجــب أال
تتجــاوز  kW 1أثنــاء النهــار و W 250أثنــاء الليــل.
87.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد kHz 535 526,5
أيضًا للخدمة المتنقلة ،على أساس ثانوي ،في البلدان
التالية :أنغوال وبوتســوانا وإســواتيني وليســوتو ومالوي
وموزامبيــق وناميبيا والنيجــر)WRC 19(.
87A.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق 526,5-kHz 1 606,5
أيضــً فــي أوزبكســتان لخدمــة المالحــة الراديوية على
أســاس أولــي .ويخضع هذا االســتعمال للحصول على
موافقــة اإلدارات المعنيــة بموجــب الرقــم  ،21.9كمــا
يقتصــر هــذا االســتعمال علــى المنــارات الراديويــة
المقامــة علــى األرض والمشــغلة اعتبــارًا مــن  27أكتوبر
 1997إلــى نهايــة عمرهــا النافــع)WRC-97(.
88.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  526,5-kHz 535فــي
الصيــن ،أيضــً لخدمــة المالحة الراديويــة للطيران ،على
أســاس ثانوي.
89.5
يخضــع اســتعمال النطــاق  605 1-kHz 1 705من جانب
محطــات الخدمــة اإلذاعيــة فــي اإلقليــم  ،2للخطــة
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التي وضعها المؤتمر اإلداري اإلقليمي للراديو (ريو دي
جانيــرو.)1988 ،
إن دراســة تخصيصــات التــردد لمحطــات الخدمتيــن
الثابتــة والمتنقلــة فــي النطــاق  ،625 1-kHz 1 705يجــب
أن تأخــذ بعيــن االعتبــار التعيينــات الــواردة فــي الخطــة
التــي وضعهــا المؤتمــر اإلداري اإلقليمــي للراديــو (ريــو
دي جانيــرو.)1988 ،
90.5
فــي النطــاق  ،605 1-kHz 1 705وفــي الحــاالت التــي
تكــون فيهــا محطــة إذاعــة فــي اإلقليــم  2معنيــة،
يجــب أن تقتصــر منطقة الخدمة للمحطــات المتنقلة
البحريــة فــي اإلقليــم  1علــى المنطقــة التــي يوفرهــا
انتشــار الموجــة األرضيــة.
91.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  606,5 1-kHz 1 705أيضــً
للخدمة اإلذاعية على أساس ثانوي في الفلبين وسري
النكا)WRC 97(.
92.5
تســتخدم بعــض بلــدان اإلقليــم  1أنظمــة االســتدالل
الراديــوي فــي النطاقــات  kHz 1 625 1 606,5وkHz 1
 800 1 635و kHz 2 160 1 850و kHz 2 300 2 194وkHz
 2 850 2 502و ،kHz 3 800 3 500شــريطة الحصــول
علــى الموافقــة بموجــب أحــكام الرقــم  .21.9كمــا أن
متوســط القــدرة المشــعة لهــذه المحطــات يجــب أال
يتجــاوز .W 50
93.5
توزيــع إضافــي :تــوزع نطاقــات التــردد kHz 1 635
 1 625و kHz 1 810 1 800و kHz 2 170 2 160أيضــً
فــي أرمينيــا وأذربيجــان وبيــاروس واالتحــاد الروســي
وجورجيــا وهنغاريــا وكازاخســتان والتفيــا وليتوانيــا
ومنغوليا ونيجيريا وأوزبكســتان وبولندا وقيرغيزســتان
وســلوفاكيا وطاجيكســتان وتشــاد وتركمانســتان
وأوكرانيــا علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة البريــة
علــى أســاس أولــي ،شــريطة الحصــول علــى الموافقة
بموجــب أحــكام الرقــم )WRC 15(.21.9
 94.5و95.5
غير مستعملين.

96.5
يجــوز لــإدارات أن تــوزع حتــى  kHz 200لخدمــة الهــواة
َ
نطاقي التردد  kHz 1 800 1 715وkHz 2
التابعة لها في
 000 1 850فــي البلدان التالية :ألمانيا وأرمينيا والنمســا
وأذربيجــان وبيــاروس وكرواتيــا والدانمــارك وإســتونيا
واالتحــاد الروســي وفنلنــدا وجورجيا وهنغاريــا وأيرلندا
وأيســلندا وإسرائيل وكازاخســتان والتفيا وليختنشتاين
وليتوانيــا ومالطــة ومولدوفــا والنرويــج وأوزبكســتان
وبولنــدا وقيرغيزســتان وســلوفاكيا والجمهوريــة
التشــيكية والمملكــة المتحــدة والســويد وسويســرا
وطاجيكســتان وتركمانســتان وأوكرانيــا .وعلــى هــذه
اإلدارات ،مــع ذلــك ،عنــد قيامهــا بتوزيع هــذه الترددات
َ
نطاقــي التــردد هذيــن علــى خدمتهــا للهــواة ،أن
فــي
تتخــذ مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر مناســبة ،بعــد التشــاور
مــع إدارات البلــدان المجــاورة ،حتــى تمنــع التداخــات
الضــارة بالخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة للبلــدان األخــرى
بســبب خدمــة الهــواة التابعــة لهــا كمــا أن متوســط
قــدرة أي محطــة هــواة يجــب أال يتجــاوز W 10.(WRC-
)15
97.5
فــي اإلقليــم  ،3يعمــل النظام المالحــي طويل المدى
( )Loranعلــى  kHz 1 850أو علــى  ،kHz 1 950ويكــون
النطاقــان المشــغوالن همــا  825 1-kHz 1 875وkHz 1
 925 1-975علــى التوالــي .ويمكــن للخدمــات األخــرى
المــوزع عليهــا النطــاق  kHz 2 000 1 800أن تســتخدم
أي تردد داخل هذا النطاق ،شرط أال تتسبب في تداخل
ضــار للنظــام المالحــي طويل المدى الــذي يعمل على
 kHz 1 850أو علــى .kHz 1 950
98.5
توزيــع بديــل :يــوزع نطــاق التــردد kHz 1 830 1
 810علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة ،باســتثناء
الخدمــة المتنقلــة للطيــران ،علــى أســاس أولــي فــي
البلــدان التاليــة :أرمينيــا وأذربيجــان وبيــاروس وبلجيــكا
والكاميــرون وجمهوريــة الكونغــو والدانمــارك ومصــر
وإريتريــا وإســبانيا وإثيوبيــا واالتحــاد الروســي وجورجيــا
واليونــان وإيطاليــا وكازاخســتان ولبنــان وليتوانيــا
والجمهوريــة العربيــة الســورية وقيرغيزســتان
والصومــال وطاجيكســتان وتونــس وتركمانســتان
وتركيــا)WRC 15(.
99.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  kHz 1 830 1 810أيضــً
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علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة ،باســتثناء الخدمــة
المتنقلة للطيران ،على أساس أولي في البلدان التالية:
المملكــة العربيــة الســعودية والنمســا والعــراق وليبيــا
وأوزبكســتان وســلوفاكيا ورومانيــا وســلوفينيا وتشــاد
وتوغــو)WRC-12(.
100.5
في اإلقليم  ،1ال يجوز ترخيص استخدام النطاق kHz 1
 830 1 810لخدمــة الهــواة فــي البلدان الواقع كاملها
أو جــزء منهــا شــمال دائــرة العــرض  °40شــما ً
ال ،إال بعد
التشــاور مــع البلــدان المشــار إليهــا فــي الرقميــن 98.5
و 99.5بغيــة تحديــد التدابيــر الواجــب اتخاذهــا لتجنــب
التداخــات الضــارة بيــن محطــات الهــواة ومحطــات
الخدمات األخرى المشغلة وفقًا للرقمين  98.5و.99.5
101.5
()SUP - WRC-12
102.5
توزيــع بديــل :يــوزع نطــاق التــردد 850 1-kHz 2 000
علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة ،باســتثناء الخدمــة
المتنقلــة للطيــران ،وخدمتــي التحديــد الراديــوي
للموقــع والمالحــة الراديويــة ،علــى أســاس أولــي فــي
البلــدان التالية :بوليفيا وشــيلي وباراغــواي وبيروWRC-(.
)15
103.5
علــى اإلدارات أن تراعــي االحتياجــات الخاصــة بالخدمــة
المتنقلة البحرية ،في اإلقليم  1عند تخصيص الترددات
لمحطــات الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلة فــي النطاقات
 850 1-kHz 2 045و 194 2-kHz 2 498وkHz 2 625 2
 502و.kHz 2 850 2 650

 kHz 2 065,0و kHz 2 079,0و kHz 2 082,5وkHz 2
 086,0و kHz 2 093,0و kHz 2 096,5و kHz 2 100,0و
 .kHz 2 103,5وفــي األرجنتيــن وأوروغــواي يســتخدم
التــرددان الحامــان  kHz 2 068,5و kHz 2 075,5لهــذا
الغــرض أيضًا ،بينما تســتخدم التــرددات الواقعة ضمن
النطــاق  072 2-kHz 2 075,5كمــا هــو منصــوص عليــه
فــي الرقــم .165.52
106.5
يجــوز فــي اإلقليميــن  2و 3لمحطــات الخدمــة الثابتــة
التــي تجــري االتصاالت داخل الحــدود الوطنية فقط أن
تســتخدم التــرددات المحصــورة بين  kHz 2 065وkHz 2
 ،107شــريطة أال يتسبب ذلك في تداخل ضار بالخدمة
المتنقلة البحرية ويجب أال يتجاوز متوســط قدرة هذه
المحطــات  .W 50وعنــد التبليــغ عــن هــذه التــرددات،
ينبغــي اســترعاء عنايــة المكتــب إلــى هــذه األحــكام.
107.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد kHz 2 170 2
 160أيضــً علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة ،باســتثناء
الخدمــة المتنقلــة للطيــران ( ،)Rعلى أســاس أولي في
البلــدان التاليــة :المملكــة العربيــة الســعودية وإريتريــا
وإســواتيني وإثيوبيــا والعــراق وليبيــا والصومــال.
ويجــب أال يتجاوز متوســط قــدرة المحطات في هاتين
الخدمتيــن )W 50.(WRC-19
108.5
التــردد الحامــل  kHz 2 182هــو تــردد دولــي لالســتغاثة
والنــداء فــي المهاتفــة الراديويــة .وتحــدد شــروط
اســتخدام النطــاق  173,5 2-kHz 2 190,5فــي المادتيــن
 31و)WRC-07(.52

104.5
يقتصــر اســتخدام خدمــة مســاعدات األرصــاد الجويــة
للنطــاق  kHz 2 045 2 025فــي اإلقليــم  1علــى
محطــات العوامــات الخاصــة بدراســة المحيطــات.

109.5
إن التــرددات  kHz 2 187,5و kHz 4 207,5و kHz 6 312و
 kHz 8 414,5و kHz 12 577و kHz 16 804,5هــي تــرددات
دولية لالســتغاثة في النــداء االنتقائي الرقمي .وتحدد
شــروط اســتخدام تلــك التــرددات فــي المــادة .31

105.5
فــي اإلقليــم  ،2باســتثناء غرينالنــد ،ســتكون المحطات
الســاحلية ومحطات السفن التي تستخدم المهاتفة
الراديويــة فــي النطــاق  065 2-kHz 2 107مقصــورة
علــى إرســاالت الصنــف  J3Eوبقــدرة ذروة ال تتجــاوز
 .kW 1ويفضــل اســتخدام التــرددات الحاملــة اآلتيــة:

110.5
إن التــرددات  kHz 2 174,5و kHz 4 177,5و kHz 6 268و
 kHz 8 376,5و kHz 12 520و kHz 16 695هــي تــرددات
دوليــة لالســتغاثة فــي اإلبــراق ضيــق النطــاق بطباعــة
مباشــرة .وتحــدد شــروط اســتخدام تلك التــرددات في
المــادة .31
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111.5
يجــوز اســتخدام التــرددات الحاملــة  kHz 2 182وkHz 3
 023و kHz 5 680و kHz 8 364والتــرددات  MHz 121,5و
 MHz 156,525و MHz 156,8و MHz 243أيضــً لعمليــات
البحــث واإلنقــاذ المتعلقــة بالمركبــات الفضائيــة
المأهولــة ،وفقــً لإلجراءات المعمــول بها في خدمات
االتصــاالت الراديويــة لــأرض .وتــرد شــروط اســتخدام
التــرددات فــي المــادة .31
وينطبــق الشــيء نفســه علــى التــرددات  kHz 10 003و
 kHz 14 993و ،kHz 19 993ولكــن يجــب فــي كل مــن
هــذه الحــاالت أن يكــون البــث محصورًا فــي نطاق kHz
 3±حــول التــردد)WRC-07(.
112.5
توزيــع بديــل :ي يــوزع نطــاق التــردد kHz 2 300 2 194
علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة ،باســتثناء الخدمــة
المتنقلــة للطيــران ،علــى أســاس أولــي فــي البلــد
التالــي :ســري النــكا)WRC-19(.
113.5
فيمــا يتعلــق بشــروط اســتخدام النطاقــات kHz 2
 kHz 2 498( 300 2-495فــي اإلقليــم  )1وkHz 3 400 3
 200و kHz 4 995 4 750و 005 5-kHz 5 060للخدمــة
اإلذاعيــة ،انظــر األرقــام مــن  16.5إلــى  20.5و 21.5ومــن
 3.23إلــى .10.23
114.5
توزيــع بديــل :يــوزع نطــاق التــردد kHz 2 625 2 502
علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة ،باســتثناء الخدمــة
المتنقلــة للطيــران ،علــى أســاس أولــي فــي البلــد
التالــي :العــراق)WRC-19(.
115.5
يجــوز كذلــك لمحطــات الخدمــة المتنقلــة البحريــة
التــي تشــارك فــي عمليــات بحــث وإنقــاذ منســقة أن
تســتخدم التردديــن الحامليــن (المرجعييــن) kHz 3
 023و ،kHz 5 680وفقــً للمــادة )WRC-07(.31
116.5
تحث اإلدارات على الترخيص باســتخدام النطاق kHz 3
 155 3-195لتوفيــر قناة مشــتركة على أســاس عالمي،
ألجهزة التقويم السمعي الالسلكية ضعيفة القدرة.
ويجــوز لــإدارات أن تخصــص لنفــس هــذه األجهــزة
قنــوات إضافيــة فــي النطاقــات المحصــورة بيــن kHz 3

 155و kHz 3 400لمواجهــة الحاجــات المحليــة.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن التــرددات المحصــورة بين kHz 3
 000و kHz 4 000تناســب أجهــزة التقويــم الســمعي
المعــدة للتشــغيل علــى مســافات قصيرة فــي مجال
الحث.
117.5
توزيــع بديــل :يــوزع نطــاق التــردد kHz 3 200 3 155
علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة ،باســتثناء الخدمــة
المتنقلــة للطيــران ،علــى أســاس أولــي فــي البلــدان
التاليــة :كــوت ديفــوار ومصــر وليبيريــا وســري النــكا
وتوغــو)WRC-19(.
118.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد 3-kHz 3 400
 230أيضــً لخدمــة التحديــد الراديــوي للموقــع ،علــى
أســاس ثانــوي ،فــي البلــدان التاليــة :الواليــات المتحــدة
والمكســيك وبيــرو)WRC-19(.
119.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد 500 3-kHz 3 750
أيضــً علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة علــى أســاس
أولــي في بيــرو)WRC-15(.
120.5
()SUP - WRC-2000
121.5
غير مستعمل.
122.5
توزيــع بديــل :يــوزع نطــاق التــردد kHz 4 000 3 750
علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة ،باســتثناء الخدمــة
المتنقلــة للطيــران ،علــى أســاس أولــي ،فــي البلــدان
التاليــة :بوليفيــا وشــيلي وإكــوادور وباراغــواي وبيــرو.
()WRC-15
123.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد -kHz 3 950
 900 3علــى الخدمــة اإلذاعيــة علــى أســاس أولــي
فــي البلــدان التاليــة :بوتســوانا وإســواتيني وليســوتو
ومــاوي وموزامبيــق وناميبيــا وجنــوب إفريقيــا وزامبيــا
وزمبابــوي ،شــريطة الحصــول علــى الموافقــة بموجب
أحــكام الرقــم )WRC-19(.21.9
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124.5
()SUP - WRC-2000
125.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  950 3-kHz 4 000فــي
غرينالنــد أيضــً للخدمــة اإلذاعيــة علــى أســاس أولــي.
ويجــب أال تتجــاوز قــدرة المحطــات اإلذاعيــة المشــغلة
فــي هذا النطاق القيمة الالزمــة لتأمين خدمة وطنية،
وعلــى أي حــال ،يجــب أال تتجــاوز هذه القــدرة .kW 5
126.5
يجــوز لمحطــات الخدمــات التــي وزع عليهــا النطــاق
 ،kHz 4 005 3 995فــي اإلقليــم  ،3أن ترســل تــرددات
معياريــة وإشــارات توقيت.
127.5
يقتصــر اســتخدام النطــاق  kHz 4 063 4 000فــي
الخدمــة المتنقلــة البحريــة علــى محطــات الســفن
المســتخدمة للمهاتفــة الراديويــة (انظــر الرقــم
 20.52والتذييــل .)17
128.5
يجــوز بصفــة اســتثنائية ،لمحطــات الخدمــة الثابتــة
ذات القــدرة المتوســطة التــي ال تتجــاوز  W 50والتــي
تجــري االتصــاالت داخــل حــدود البلــد الــذي توجــد فيــه
فقــط ،أن تســتخدم تــرددات النطاقيــن kHz 4 123
 4 063و kHz 4 438 4 130شــريطة أال تســبب تداخــ ً
ا
ضــارًا بالخدمــة المتنقلــة البحريــة .وباإلضافــة إلى ذلك
يمكــن تشــغيل محطــات الخدمــة الثابتــة ذات القــدرة
المتوســطة التــي ال تتجــاوز  kW 1فــي نطاقــات التــردد
 kHz 4 123 4 063و kHz 4 133 4 130و،kHz 4 438 4 408
فــي البلــدان التاليــة :أفغانســتان واألرجنتيــن وأرمينيــا
وبيــاروس وبوتســوانا وبوركينــا فاصــو وجمهوريــة
إفريقيــا الوســطى والصين واالتحاد الروســي وجورجيا
والهنــد وكازاخســتان ومالــي والنيجــر وباكســتان
وقيرغيزســتان وطاجيكســتان وتشــاد وتركمانســتان
وأوكرانيــا ،شــريطة أن تكــون واقعــة علــى مســافة
 km 600علــى األقــل مــن الســواحل وأال تســبب تداخـ ً
ا
ضــارًا بالخدمــة المتنقلــة البحريــة)WRC-19(.
129.5
()SUP - WRC-07
130.5
تــرد شــروط اســتخدام التردديــن الحامليــن kHz 4 125
و kHz 6 215فــي المادتيــن  31و)WRC-07(.52

131.5
يســتخدم التــردد  kHz 4 209,5حصــرًا لإلرســال مــن
المحطــات الســاحلية إلنــذارات أرصــاد جويــة ومالحــة
ومعلومــات عاجلــة إلــى الســفن بواســطة تقنيــات
النطــاق الضيــق بطباعــة مباشــرة)WRC-97(.
132.5
إن التــرددات  kHz 4 210و kHz 6 314و kHz 8 416,5و
 kHz 12 579و kHz 16 806,5و kHz 19 680,5وkHz 22
 376و kHz 26 100,5هــي التــرددات الدوليــة إلرســال
معلومــات الســامة البحريــة (( )MSIانظــر التذييــل .)17
132A.5
يجــب أال تتســبب المحطــات فــي خدمــة التحديــد
الراديــوي للموقــع فــي تداخــات ضــارة بالمحطــات
العاملــة فــي الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة وأال تطالــب
بالحمايــة منهــا .وتقتصــر تطبيقــات خدمــة التحديــد
الراديــوي للموقــع علــى الــرادارات األوقيانوغرافيــة
العاملــة وفقــً للقرار )Rev.WRC-12). (WRC-12( 612
132B.5
توزيــع بديــل :يــو َّزع نطــاق التــردد kHz 4 488 4 438
للخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة ،باســتثناء الخدمــة
المتنقلــة للطيــران ( ،)Rعلــى أســاس أولــي فــي البلــدان
التاليــة :أرمينيــا وبيــاروس ومولدوفــا وقيرغيزســتان.
( )WRC-19
133.5
فئــة خدمــة مختلفــة :يــوزع النطــاق kHz 5 250
 5 130فــي أرمينيــا وأذربيجــان وبيــاروس واالتحــاد
الروســي وجورجيــا وكازاخســتان والتفيــا وليتوانيــا
والنيجــر وأوزبكســتان وقيرغيزســتان وطاجيكســتان
وتركمانســتان وأوكرانيــا للخدمــة المتنقلــة باســتثناء
الخدمــة المتنقلــة للطيــران ،علــى أســاس أولــي (انظــر
الرقــم )WRC-12(.)33.5
133A.5
توزيــع بديــل :يــو َّزع نطاقــا التــردد  kHz 5 275 5 250و
 kHz 26 350 26 200للخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة،
باســتثناء الخدمــة المتنقلة للطيران ،على أســاس أولي
فــي البلــدان التاليــة :أرمينيــا وبيــاروس ومولدوفــا
وقيرغيزســتان)WRC-19(.
133B.5
يجــب أال تتجــاوز المحطات العاملة فــي خدمة الهواة
والتــي تســتعمل نطــاق التــردد kHz 5 366,5 5 351,5
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قيمــة قصــوى للقدرة المشــعة مقدارهــا ( W 15قدرة
مشــعة مكافئــة متناحيــة) .ومــع ذلــك ،فــي اإلقليــم
 2فــي المكســيك ،يجــب أال تتجــاوز المحطــات العاملة
فــي خدمــة الهــواة والتي تســتعمل نطاق التــردد kHz
 5 366,5 5 351,5قيمــة قصــوى للقــدرة المشــعة
مقدارهــا ( W 20قــدرة مشــعة مكافئــة متناحيــة).
وفــي بلــدان اإلقليــم  2التاليــة :أنتيغــوا وبربــودا
واألرجنتيــن والبهاما وبربادوس وبليــز وبوليفيا والبرازيل
وشــيلي وكولومبيــا وكوســتاريكا وكوبــا والجمهورية
الدومينيكيــة ودومينيــكا والســلفادور وإكــوادور
وغرينــادا وغواتيمــاال ُ
وغيانــا وهايتــي وهنــدوراس
وجامايــكا ونيكاراغــوا وبنمــا وباراغــواي وبيــرو وســانت
لوســيا وســانت كيتــس ونيفيــس وســانت فنســنت
وغريناديــن وســورينام وترينيــداد وتوباغــو وأوروغــواي
ً
وفنزويــا،
إضافــة إلــى البلــدان والمقاطعــات مــا وراء
البحــار فــي مملكــة هولنــدا فــي اإلقليــم  ،2يجــب أال
تتجــاوز المحطــات العاملــة فــي خدمــة الهــواة والتــي
تســتعمل نطــاق التــردد  351,5 5-kHz 5 366,5قيمــة
قصــوى للقــدرة المشــعة مقدارهــا ( W 25قــدرة
مشــعة مكافئــة متناحيــة))WRC-19( .
134.5
إن اســتعمال الخدمــة اإلذاعيــة لنطاقات التــردد kHz 5
 950 5 900و kHz 7 350 7 300و kHz 9 500 9 400وkHz
 11 650 11 600و kHz 12 100 12 050وkHz 13 600 13
 570و kHz 13 870 13 800و kHz 15 800 15 600وkHz
 17 550 17 480و kHz 19 020 18 900يخضــع لتطبيــق
إجــراء المــادة  .12و ُتحــث اإلدارات علــى اســتعمال
نطاقــات التــردد هــذه لتســهيل تنفيــذ عمليــات البــث
المشــكل رقميــً وفقــً ألحــكام القــرار Rev.WRC-( 517
)19).(WRC-19
135.5
()SUP - WRC-97
136.5
توزيــع إضافــي :يجــوز لمحطــات الخدمــات التاليــة،
التــي تجــري االتصــاالت داخــل حــدود البلــد الــذي توجد
فيــه فقــط ،أن تســتعمل تــرددات النطــاق kHz 5 950
 5 900شــريطة أال تســبب تداخــ ً
ا ضــارًا بالخدمــة
اإلذاعيــة :الخدمــة الثابتة (في جميــع األقاليم الثالثة)،
والخدمــة المتنقلــة البريــة (فــي اإلقليــم  ،)1والخدمــة
المتنقلــة باســتثناء الخدمــة المتنقلــة للطيــران ()R
(فــي اإلقليميــن  2و .)3وتحــث اإلدارات ،عنــد اســتعمال
الترددات لهذه الخدمات ،على اســتعمال القدرة الدنيا

الالزمــة وعلــى أن تأخــذ بالحســبان اســتعمال الخدمــة
اإلذاعيــة الموســمي للتــرددات المنشــور وفقــً للوائــح
الراديــو)WRC-07(.
137.5
يجــوز لمحطــات الخدمــة الثابتــة ذات القــدرة
المتوســطة التــي ال تتجــاوز  W 50والتــي تجــري
االتصــاالت داخــل الحــدود الوطنيــة فقط أن تســتخدم
بصفة استثنائية النطاقين  200 6-kHz 6 213,5وkHz 6
 220,5 6-525شــريطة أال تســبب تداخـ ً
ا ضــارًا بالخدمة
المتنقلــة البحريــة .وعنــد التبليــغ عــن هــذه التــرددات،
ينبغــي اســترعاء عنايــة المكتــب إلــى هــذه الشــروط.
 138.5تستعمل النطاقات التالية:
( 765 6-kHz 6 795التــردد المركــزي kHz 6 780)،
433,05-MHz 434,79
(التــردد المركــزي MHz
 )433,92فــي اإلقليــم  1باســتثناء البلــدان المذكــورة
في الرقم ( 61-GHz 61,5 ،280.5التــردد المركــزي
122-GHz 61,25) ، GHz 123
(التــردد المركــزي
( 244-GHz 122,5) ،GHz 246التــردد المركــزي GHz
 )245مــن أجــل التطبيقــات الصناعيــة والعلميــة
والطبيــة ( .)ISMوهــذا االســتعمال مشــروط بالحصــول
علــى ترخيــص خــاص تصــدره اإلدارة المعنيــة باالتفــاق
مــع اإلدارات األخــرى التــي قــد تتأثــر خدمــات االتصــاالت
الراديويــة التابعــة لهــا نتيجــة لذلــك .وألغــراض تطبيــق
هــذا الحكم ،علــى اإلدارات أن ترجع إلى آخر التوصيات
 ITU-Rالمتعلقــة بهــذا الموضــوع.
138A.5
()SUP - WRC-12
139.5
()SUP - WRC-12
140.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد kHz 7 050 7 000
أيضــً للخدمــة الثابتــة علــى أســاس أولــي فــي البلــدان
التاليــة :أنغــوال والعــراق والصومــال وتوغــو)WRC-15(.
141.5
توزيــع بديــل :يــوزع النطــاق  kHz 7 050 7 000للخدمــة
الثابتــة علــى أســاس أولــي فــي البلــدان التاليــة :مصــر
وإريتريــا وإثيوبيــا وغينيــا وليبيــا ومدغشــقر والنيجــر.
()WRC-12

176

141A.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطاقــان  000 7-kHz 7 100و
 100 7-kHz 7 200فــي أوزبكســتان وقيرغيزســتان
علــى الخدمــة الثابتــة والخدمــة المتنقلــة البريــة علــى
أســاس ثانــوي)WRC-03(.
141B.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد kHz 7 200 7
 100أيضــً علــى الخدمــة الثابتــة والخدمــة المتنقلــة
باســتثناء المتنقلــة للطيــران ( )Rعلــى أســاس أولي في
البلــدان التاليــة :الجزائــر والمملكــة العربيــة الســعودية
وأســتراليا والبحريــن وبوتســوانا وبرونــي دار الســام
والصيــن وجــزر القمــر وجمهورية كوريا وديغو غارســيا
وجيبوتــي ومصــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة وإريتريــا
وغينيا وإندونيســيا وجمهورية إيران اإلســامية واليابان
واألردن والكويــت وليبيــا ومالــي والمغــرب وموريتانيــا
والنيجــر ونيوزيلنــدا وعُ مــان وبابــوا غينيــا الجديــدة
وقطــر والجمهوريــة العربيــة الســورية وجمهوريــة
كوريــا الشــعبية الديمقراطية وســنغافورة والســودان
وجنــوب الســودان وتونــس وفيتنــام واليمــنWRC-(.
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141C.5
()SUP - WRC-12
142.5
لــن يفــرض اســتعمال النطــاق 200 7-kHz 7 300
لخدمــة الهــواة قيــودًا علــى الخدمــة اإلذاعيــة المقــرر
تشــغيلها فــي اإلقليميــن  1و)WRC-12(.3
143.5
توزيــع إضافــي :يجــوز لمحطــات الخدمــة الثابتــة
والخدمــة المتنقلــة البريــة ،التــي تجــري االتصــاالت
داخــل حدود البلد الذي توجد فيه فقط ،أن تســتعمل
تــرددات النطــاق  ،300 7-kHz 7 350شــريطة أال تســبب
تداخ ـ ً
ا ضــارًا بالخدمــة اإلذاعيــة .وتحــث اإلدارات ،عنــد
اســتعمال التــرددات لهاتين الخدمتين ،على اســتعمال
القــدرة الدنيــا الالزمــة وعلــى أن تأخــذ بالحســبان
اســتعمال الخدمــة اإلذاعيــة الموســمي للتــرددات
المنشــور وفقــً للوائــح الراديــو)WRC-07(.
143A.5
فــي اإلقليــم  ،3يجــوز اســتعمال الترددات فــي النطاق
 kHz 7 450 7 350مــن جانــب المحطــات القائمــة فــي
الخدمــة الثابتــة علــى أســاس أولــي والخدمــة المتنقلة
البريــة علــى أســاس ثانــوي ،بحيــث تقيــم اتصــاالت

داخل حدود البلد الذي تقع فيه فحســب ،شــريطة أال
تســبب تداخـ ً
ا ضــارًا للخدمــة اإلذاعية .وتحــث اإلدارات،
عنــد اســتخدام تــرددات لهاتيــن الخدمتيــن ،علــى
اســتخدام القــدرة الدنيــا الالزمــة وعلــى أن تأخــذ
بالحســبان اســتعمال الخدمــة اإلذاعيــة الموســمي
للتــرددات المنشــورة وفقــً للوائــح الراديــو)WRC-12(.
143B.5
يجــوز للمحطــات فــي الخدمــة الثابتــة والخدمــة
المتنقلــة البريــة ،فــي اإلقليــم  ،1أن تســتعمل الترددات
فــي النطــاق  kHz 7 450 7 350بحيــث تقيــم اتصــاالت
داخــل حــدود البلــد الــذي تقــع فيــه فحســب .ويجــب
أال تتجاوز القدرة المشــعة اإلجمالية التي تســتخدمها
كل محطــة)dBW 24 .(WRC-12
143C.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطاقــان  kHz 7 400 7 350و
 kHz 7 450 7 400أيضــً للخدمــة الثابتــة علــى أســاس
أولــي فــي البلــدان التاليــة :الجزائــر والمملكــة العربيــة
الســعودية والبحريــن وجــزر القمــر وجيبوتــي ومصــر
واإلمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران اإلســامية
واألردن والكويــت وليبيــا والمغــرب وموريتانيــا والنيجــر
وعمــان وقطــر والجمهوريــة العربيــة الســورية
والســودان وجنــوب الســودان وتونــس واليمــنWRC-(.
)1 2
143D.5
يجــوز لمحطــات الخدمــة الثابتــة والخدمــة المتنقلــة
البريــة ،فــي اإلقليــم  ،2أن تســتعمل التــرددات فــي
النطــاق  ،kHz 7 400 7 350بحيــث تقيــم اتصاالت داخل
حــدود البلــدان التــي تقــع فيهــا فحســب ،شــريطة أال
تســبب تداخـ ً
ا ضــارًا للخدمــة اإلذاعية .وتحــث اإلدارات،
عنــد اســتخدام تــرددات مــن أجــل هــذه الخدمــات،
علــى اســتخدام القــدرة الدنيــا الالزمــة وعلــى أن تأخــذ
بالحســبان اســتعمال الخدمــة اإلذاعيــة الموســمي
للتــرددات المنشــورة وفقــً للوائــح الراديــو)WRC-12(.
143E.5
()SUP - WRC-12
144.5
يجــوز لمحطــات الخدمــات التــي وزع عليهــا النطــاق
 995 7-kHz 8 005فــي اإلقليــم  3أن ترســل تــرددات
معياريــة وإشــارات توقيت.
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145.5
تــرد شــروط اســتخدام التــرددات الحاملــة kHz 8 291
و kHz 12 290و kHz 16 420فــي المادتيــن  31و.52
()WRC-07
145A.5
يجــب أال تســبب المحطــات فــي خدمــة التحديــد
الراديــوي للموقــع تداخ ً
ال ضارًا بالمحطات العاملة في
الخدمــة الثابتــة وأال تطالــب بالحمايــة منهــا .وتقتصــر
تطبيقــات خدمــة التحديــد الراديــوي للموقــع علــى
الــرادارات األوقيانوغرافيــة العاملــة وفقــً للقــرار 612
((WRC-12
)Rev.WRC-12).
145B.5
توزيــع بديــل :يــو َّزع نطاقــا التــردد kHz 9 355 9 305
و kHz 16 200 16 100للخدمــة الثابتــة علــى أســاس
أولــي فــي البلــدان التالية :أرمينيــا وبيــاروس ومولدوفا
وقيرغيزســتان)WRC-19(.
146.5
توزيــع إضافــي :يجــوز لمحطــات الخدمــة الثابتــة،
التــي تجــري االتصــاالت داخــل حــدود البلــد الــذي توجد
فيه فقط ،أن تســتعمل ترددات النطاقات -kHz 9 500
 400 9و 600 11-kHz 11 650و 050 12-kHz 12 100وkHz
 600 15-15 800و 480 17-kHz 17 550و18-kHz 19 020
 ،900شــريطة أال تســبب تداخ ً
ال ضارًا بالخدمة اإلذاعية.
وتحــث اإلدارات ،عنــد اســتعمال التــرددات للخدمــة
الثابتة ،على أن تستعمل القدرة الدنيا الالزمة وعلى أن
تأخذ بالحســبان استعمال الخدمة اإلذاعية الموسمي
للتــرددات المنشــور وفقــً للوائــح الراديــو)WRC-07(.
147.5
يجــوز لمحطــات الخدمــة الثابتــة التي تجــري االتصاالت
داخــل الحــدود الوطنيــة فقــط والتــي ال تتجــاوز فيهــا
القــدرة الكليــة المشــعة من كل محطــة القيمة dBW
 24أن تســتعمل تــرددات النطاقــات 775 9-kHz 9 900
و 650 11-kHz 11 700و ،kHz 12 050 11 975شــريطة أال
تســبب تداخـ ً
ا ضارًا بالخدمــة اإلذاعية.
148.5
()SUP - WRC-97
149.5
وتحــث اإلدارات ،عنــد تخصيــص تــرددات لمحطــات
الخدمــات األخــرى التي وزعــت عليها النطاقــات التالية:
،kHz 360 13-410 13

،kHz 550 25-670 25
،MHz 37,5-38,25
 MHz 73-74,6في اإلقليمين  1و،3
 MHz 150,05-153في اإلقليم ،1
،MHz 322-328,6
،MHz 406,1-410
 MHz 608-614في اإلقليمين  1و،3
،MHz 330 1-400 1
،MHz 610,6 1-613,8 1
،MHz 660 1-670 1
،MHz 718,8 1-722,2 1
،MHz 655 2-690 2
،MHz 260 3-267 3
،MHz 332 3-339 3
،MHz 345,8 3-352,5 3
،MHz 825 4-835 4
،MHz 950 4-990 4
،MHz 990 4-000 5
،MHz 650 6-675,2 6
،GHz 10,6-10,68
،GHz 14,47-14,5
،GHz 22,01-22,21
،GHz 22,21-22,5
،GHz 22,81-22,86
،GHz 23,07-23,12
،GHz 31,2-31,3
 GHz 31,5-31,8في اإلقليمين  1و،3
،GHz 36,43-36,5
،GHz 42,5-43,5
،GHz 48,94-49,04
،GHz 76-86
،GHz 92-94
،GHz 102-109,5 ،GHz 94,1-100
،GHz 111,8-114,25
،GHz 128,33-128,59
،GHz 129,23-129,49
،GHz 130-134
،GHz 136-148,5
،GHz 151,5-158,5
،GHz 168,59-168,93
،GHz 171,11-171,45
،GHz 172,31-172,65
،GHz 173,52-173,85
،GHz 195,75-196,15
،GHz 209-226
،GHz 241-250
GHz 252-275
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علــى اتخــاذ جميــع الخطــوات الممكنة عمليــً لحماية
خدمــة الفلــك الراديوي من التداخــات الضارة .ويمكن
إلرســاالت المحطــات المشــغلة علــى متــن مركبــات
فضائيــة أو طائــرات أن تشــكل مصــادر تداخــل شــديد
للغايــة لخدمــة الفلــك الراديــوي (انظــر الرقميــن 5.4
و 6.4والمــادة )WRC-07(.)29
149A.5
َّ
توزيــع بديــل :يــوزع نطــاق التــردد 450 13 550 13
 kHzللخدمــة الثابتــة ،علــى أســاس أولــي ،وللخدمــة
المتنقلة ،باســتثناء الخدمة المتنقلة للطيران ( ،)Rعلى
أســاس ثانــوي فــي البلــدان التاليــة :أرمينيــا وبيــاروس
ومولدوفــا وقيرغيزســتان)WRC-19(.
150.5
تستخدم النطاقات التالية:
553 13-kHz 13 567
(التــردد المركــزي kHz 13
957 26-560) ،kHz 27 283
(التــردد المركــزي
( 40,66-kHz 27 120)، MHz 40,70التــردد المركــزي
902-MHz 40,68)، MHz 928
فــي اإلقليــم 2
(التردد المركزي 400 2-MHz 915)، MHz 2 500
(التردد المركزي 725 5-MHz 2 450)، MHz 5 875
(التردد المركزي  ،)MHz 5 800و24-GHz 24,25
(التــردد المركــزي  )GHz 24,125أيضــً للتطبيقــات
الصناعيــة والعلميــة والطبيــة ( .)ISMوينبغي لخدمات
االتصــاالت الراديويــة المشــغلة فــي هــذه النطاقات أن
تقبــل التداخــات الضــارة التــي يمكــن أن تحــدث نتيجة
هــذه التطبيقــات .وتخضــع التجهيــزات المشــغلة في
هــذه النطاقــات ألحــكام الرقــم .13.15
151.5
توزيــع إضافــي :يجــوز لمحطــات الخدمــة الثابتــة
والخدمــة المتنقلــة باســتثناء الخدمــة المتنقلــة
للطيــران ( ،)Rالتــي تجــري االتصــاالت داخل حــدود البلد
الــذي توجد فيه فقط ،أن تســتعمل تــرددات النطاقين
 kHz 13 600 13 570و ،kHz 13 870 13 800شــريطة
أال تســبب تداخــ ً
ا ضــارًا بالخدمــة اإلذاعيــة .وتحــث
اإلدارات عنــد اســتعمال التــرددات لهاتيــن الخدمتيــن،
علــى اســتعمال القــدرة الدنيــا الالزمــة وعلــى أن تأخــذ
بالحســبان اســتعمال الخدمــة اإلذاعيــة الموســمي
للتــرددات المنشــور وفقــً للوائــح الراديــو)WRC-07(.

152.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق 250 14-kHz 14 350
أيضــً للخدمــة الثابتــة علــى أســاس أولــي فــي البلــدان
التاليــة :أرمينيــا وأذربيجــان والصيــن وكــوت ديفــوار
وجورجيــا وجمهوريــة إيــران اإلســامية وكازاخســتان
وأوزبكســتان وقيرغيزســتان واالتحــاد الروســي
وطاجيكســتان وتركمانســتان وأوكرانيــا .ويجــب أال
تتجــاوز القــدرة المشــعة التــي تســتعملها محطــات
الخدمــة الثابتــة القيمــة )dBW 24.(WRC-03
153.5
يجــوز لمحطــات الخدمــات التــي يــوزع عليهــا النطــاق
 995 15-kHz 16 005فــي اإلقليــم  ،3أن ترســل تــرددات
معيارية وإشــارات توقيت.
154.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق 068 18-kHz 18 168
أيضــً للخدمــة الثابتــة علــى أســاس أولــي لالســتخدام
داخــل الحــدود الوطنيــة بقــدرة ذروة ال تتجــاوز ،kW 1
وذلــك فــي البلــدان التالية :أرمينيــا وأذربيجــان وجورجيا
وكازاخســتان وقيرغيزســتان واالتحــاد الروســي
وطاجيكســتان وتركمانســتان وأوكرانيــا)WRC-03(.
155.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق 850 21-kHz 21 870
أيضــً للخدمــة المتنقلــة للطيــران ( )Rعلــى أســاس
أولــي فــي البلــدان التاليــة :أرمينيــا وأذربيجــان وبيالروس
واالتحــاد الروســي وجورجيــا وكازاخســتان ومولدوفــا
ومنغوليــا وأوزبكســتان وقيرغيزســتان وســلوفاكيا
وطاجيكســتان وتركمانســتان وأوكرانيــا)WRC-07(.
155A.5
يقتصــر اســتعمال الخدمة الثابتــة للنطاق -kHz 21 870
 850 21علــى تقديــم خدمات تتعلق بســامة الرحالت
الجويــة ،وذلــك فــي البلــدان التاليــة :أرمينيــا وأذربيجــان
وبيــاروس واالتحــاد الروســي وجورجيــا وكازاخســتان
ومولدوفــا ومنغوليــا وأوزبكســتان وقيرغيزســتان
وســلوفاكيا وطاجيكســتان وتركمانســتان وأوكرانيــا.
()WRC-07
155B.5
تســتعمل الخدمــة الثابتــة النطــاق 21-kHz 21 924
 870فــي تقديــم خدمــات تتعلــق بســامة الرحــات
الجوية.
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156.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق 720 22-kHz 23 200
فــي نيجيريــا أيضــً لخدمــة مســاعدات األرصــاد الجوية
(المســابير الراديويــة) علــى أســاس أولي.
156A.5
يقتصــر اســتعمال الخدمــة الثابتــة للنطــاق kHz 23
 200 23-350علــى تقديــم خدمــات تتعلــق بســامة
الرحــات الجوية.
157.5
يقتصــر اســتخدام النطــاق 350 23-kHz 24 000
للخدمــة المتنقلــة البحريــة علــى اإلبــراق الراديــوي مــن
ســفينة إلــى ســفينة.
158.5
توزيــع بديــل :يــو َّزع نطــاق التــردد kHz 24 600 24
 450للخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة البريــة علــى أســاس
أولــي فــي البلــدان التالية :أرمينيــا وبيــاروس ومولدوفا
()WRC-19
وقيرغيزســتان.
159.5
توزيــع بديــل :يــو َّزع نطــاق التــردد MHz 39,5 39
للخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة علــى أســاس أولــي
فــي البلــدان التاليــة :أرمينيــا وبيــاروس ومولدوفــا
وقيرغيزســتان)WRC-19 (.
160.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  41-MHz 44أيضــً
لخدمــة المالحــة الراديويــة للطيــران على أســاس أولي
فــي البلــدان التاليــة :بوتســوانا وبورونــدي وجمهوريــة
الكونغــو الديمقراطيــة وروانــدا)WRC-12(.
161.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  41-MHz 44أيضــً
لخدمــة التحديــد الراديوي للموقع على أســاس ثانوي
فــي جمهوريــة إيــران اإلســامية واليابــان.
161A.5
توزيــع إضافــي :وزع النطاقــان MHz 41,665 41,015
و MHz 44 43,35أيضــً لخدمــة التحديــد الراديــوي
للموقــع علــى أســاس أولــي فــي جمهوريــة كوريــا
والواليــات المتحــدة والمكســيك .ويجــب أال تســبب
المحطــات فــي خدمــة التحديــد الراديــوي للموقــع
تداخـ ً
ا ضــارًا بالمحطات العاملة فــي الخدمتين الثابتة
أو المتنقلــة وأال تطالــب بالحمايــة منهــا .وتقتصــر

تطبيقــات خدمــة التحديــد الراديــوي للموقــع علــى
الــرادارات األوقيانوغرافيــة العاملــة وفقــً للقــرار 612
((WRC-19
)Rev.WRC-12).
161B.5
توزيــع بديــل :يــو َّزع نطــاق التــردد MHz 42,5 42
للخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة علــى أســاس أولــي
فــي البلــدان التاليــة :ألبانيــا وألمانيــا وأرمينيــا والنمســا
وبيــاروس وبلجيــكا والبوســنة والهرســك وقبــرص
والفاتيــكان وكرواتيــا والدانمــارك وإســبانيا وإســتونيا
وفنلنــدا وفرنســا واليونــان وهنغاريــا وأيرلندا وأيســلندا
وإيطاليــا والتفيــا وليختنشــتاين وليتوانيــا ولكســمبرغ
ومقدونيــا الشــمالية ومالطــة ومولدوفــا وموناكــو
والجبــل األســود والنرويــج وأوزبكســتان وهولنــدا
والبرتغــال وقيرغيزســتان وســلوفاكيا والجمهوريــة
التشــيكية ورومانيــا والمملكــة المتحــدة وســان مارينو
وســلوفينيا والســويد وسويســرا وتركيــا وأوكرانيــا.
()WRC-19
162.5
توزيــع إضافي :يوزع النطــاق  MHz 47 44أيضًا للخدمة
اإلذاعية على أساس أولي في أستراليا)WRC-12(.
162A.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد MHz 68 46
أيضــً لخدمــة التحديــد الراديــوي للموقع على أســاس
ثانــوي فــي البلــدان التاليــة :ألمانيــا والنمســا وبلجيــكا
والبوســنة والهرســك والصيــن والفاتيــكان والدانمــارك
وإســبانيا وإســتونيا واالتحــاد الروســي وفنلنــدا وفرنســا
وأيرلنــدا وأيســلندا وإيطاليــا والتفيــا وليختنشــتاين
وليتوانيــا ولكســمبرغ ومقدونيــا الشــمالية وموناكــو
والجبــل األســود والنرويــج وهولنــدا وبولنــدا والبرتغــال
والجمهوريــة التشــيكية والمملكــة المتحــدة وصربيــا
وســلوفينيا والســويد وسويســرا .ويقتصــر هــذا
االســتعمال علــى تشــغيل رادارات رصــد خصائص الرياح
وفقــً للقــرار )WRC-97).(WRC-19( 217
163.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطاقــا التــردد  MHz 48,5 47و
 MHz 58 56,5أيضــً علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة
البريــة علــى أســاس ثانــوي فــي البلــدان التاليــة :أرمينيــا
وبيــاروس واالتحــاد الروســي وجورجيــا وكازاخســتان
والتفيــا ومولدوفــا وأوزبكســتان وقيرغيزســتان
وطاجيكســتان وتركمانســتان وأوكرانيــا)WRC-19(.
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164.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد MHz 68 47
فــي ألبانيــا والجزائــر وألمانيــا والنمســا وبلجيــكا
والبوســنة والهرســك وبوتســوانا وبلغاريــا وكــوت
ديفــوار وكرواتيــا والدانمــارك وإســبانيا وإســتونيا
وإســواتيني وفنلنــدا وفرنســا وغابــون واليونــان
وهنغاريــا وأيرلنــدا وإســرائيل وإيطاليــا واألردن ولبنــان
ودولــة ليبيــا وليختنشــتاين وليتوانيــا ولكســمبرغ
ومدغشــقر ومالــي ومالطــة والمغــرب وموريتانيــا
وموناكــو والجبــل األســود ونيجيريــا والنرويــج وهولنــدا
وبولنــدا والجمهوريــة العربيــة الســورية وســلوفاكيا
والجهوريــة التشــيكية ورومانيــا والمملكــة المتحــدة
وصربيــا وســلوفينيا والســويد وسويســرا وتشــاد
وتوغــو وتونــس وتركيــا ،وكذلــك يــوزع نطــاق التــردد
 MHz 50 47فــي جمهوريــة جنــوب إفريقيــا ونطاقــا
التــردد  MHz 56,5 48,5و 58-MHz 68فــي التفيــا
أيضــً للخدمــة المتنقلــة البريــة علــى أســاس أولــي .غير
أن محطــات الخدمــة المتنقلــة البريــة فــي البلــدان
المذكــورة لــكل نطــاق تــردد أشــير إليــه فــي هــذه
الحاشــية يجــب أال تتســبب فــي تداخــل ضــار لمحطات
إذاعــة موجــودة أو مخطــط لها في بلدان غيــر البلدان
المذكــورة لنطــاق التــردد هــذا ،وأال تطالــب بحماية من
هــذه المحطــات)WRC-19(.

166B.5
فــي اإلقليــم  ،1يجــب أال تســبب المحطــات فــي
خدمــة الهواة العاملة على أســاس ثانــوي تداخ ً
ال ضارًا
بمحطــات الخدمــة اإلذاعيــة ،وأال تطالــب بالحمايــة
منهــا .ويجــب أال تتجــاوز شــدة المجــال التــي تنتجهــا
محطــة هــواة فــي اإلقليــم  1فــي نطــاق التــردد MHz
 50-52قيمــة محســوبة قدرهــا  dB(μV/m) 6+علــى
ارتفــاع  m 10فــوق ســطح األرض ألكثــر مــن  %10مــن
الوقــت علــى طــول حــدود بلــد مــا لــه محطــات إذاعية
تماثليــة عاملــة فــي اإلقليــم  1والبلــدان المجــاورة التي
لهــا محطــات إذاعيــة فــي اإلقليــم  3والمدرجــة فــي
الرقميــن  167.5و)WRC 19(.168.5

165.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد  MHz 68 47أيضــً
علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة ،باســتثناء الخدمــة
المتنقلــة للطيــران ،علــى أســاس أولــي فــي البلــدان
التالية :أنغــوال والكاميرون وجمهورية الكونغو ومصر
ومدغشــقر وموزامبيــق والنيجــر والصومال والســودان
وجنــوب الســودان وﺗﻨﺰانيــا وتشــاد)WRC-19(.

166C.5
فــي اإلقليــم  ،1يجب أال تتســبب المحطات في خدمة
الهــواة في نطــاق التردد  ،50-MHz 52باســتثناء البلدان
المذكــورة فــي الرقــم  ،169.5فــي حــدوث تداخــل ضار
بــرادارات رصــد خصائــص الريــاح العاملــة فــي خدمــة
التحديــد الراديــوي للموقــع بموجــب الرقــم ،162A.5
وأال تطالب بالحماية منها)WRC 19( .

166.5
()SUP - WRC-15

166D.5
فئــة خدمــة مختلفــة :فــي لبنــان ،يــوزع نطــاق التــردد
 50-MHz 52لخدمــة الهــواة علــى أســاس أولــي.
ويجــب أال تتســبب المحطــات فــي خدمــة الهــواة فــي
لبنــان فــي حــدوث تداخــل ضــار بمحطــات الخدمــات
اإلذاعيــة والثابتــة والمتنقلــة العاملــة طبقــً للوائــح
الراديــو فــي نطــاق التــردد  50-MHz 52فــي البلــدان
غيــر المذكــورة في هــذا الحكم ،وأال تطالــب بالحماية
منهــا)WRC 19( .

166A.5
فئــة خدمــة مختلفــة :فــي النمســا وقبــرص
والفاتيــكان وكرواتيــا والدانمــارك وإســبانيا وفنلنــدا
وهنغاريــا والتفيــا وهولنــدا والجمهوريــة التشــيكية
والمملكــة المتحــدة وســلوفاكيا وســلوفينيا ،يــوزع
نطــاق التــردد  50,0-MHz 50,5لخدمــة الهــواة علــى
أســاس أولــي .ويجــب أال تتســبب المحطــات فــي
خدمــة الهــواة فــي هــذه البلــدان فــي حــدوث تداخــل
ضــار بمحطــات الخدمــات اإلذاعيــة والثابتــة والمتنقلــة
العاملــة طبقــً للوائــح الراديــو فــي نطــاق التــردد MHz

 50,0-50,5فــي البلــدان غيــر المذكــورة فــي هــذا
الحكــم ،وأال تطالــب بالحمايــة منهــا .وفيمــا يتعلــق
بمحطــات هــذه الخدمات ،ينطبق أيضــً معيار الحماية
الــوارد فــي الرقــم  .169B.5وفــي اإلقليــم  ،1باســتثناء
البلــدان المذكــورة فــي الرقــم  ،169.5يرخــص لــرادارات
رصــد خصائــص الريــاح العاملــة فــي خدمــة التحديــد
الراديــوي للموقــع بموجــب الرقــم  162A.5بالعمــل
علــى أســاس المســاواة مــع المحطــات فــي خدمــة
الهــواة فــي نطــاق التــردد WRC-( .50,0-MHz 50,5
)19

166E.5
فــي االتحاد الروســي ،يو َّزع نطاق التــردد -MHz 50,280
 50,080فقــط لخدمــة الهــواة علــى أســاس ثانــوي.
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وتحــدد فــي الرقميــن  166B.5و 169B.5معاييــر
َّ
الحمايــة للخدمــات األخــرى فــي البلــدان غيــر المدرجــة
فــي هــذا الحكــم)WRC-19( .
167.5
توزيــع بديــل :يــوزع نطــاق التــردد  50-MHz 54علــى
الخدمــات الثابتــة والمتنقلــة واإلذاعيــة علــى أســاس
أولي في البلدان التالية :بنغالديش وبروني دار السالم
والهنــد وجمهوريــة إيــران اإلســامية وباكســتان
وســنغافورة)WRC-15(.
167A.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد  50-MHz 54أيضــً
على الخدمات الثابتة والمتنقلة واإلذاعية على أســاس
أولي في إندونيســيا وتايالند)WRC-15(.
168.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  50-MHz 54أيضــً
للخدمــة اإلذاعيــة علــى أســاس أولــي فــي أســتراليا
والصيــن وجمهوريــة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة.
169.5
توزيــع بديــل :يــوزع نطــاق التــردد  MHz 54 50لخدمــة
الهــواة علــى أســاس أولــي فــي البلــدان التاليــة:
بوتســوانا وإســواتيني وليســوتو ومــاوي وناميبيــا
وروانــدا وجنــوب إفريقيــا وزامبيــا وزمبابــوي .ويــوزع
نطــاق التــردد  MHz 51 50لخدمــة الهــواة علــى أســاس
أولــي فــي الســنغال)WRC-19(.
169A.5
توزيــع بديــل :فــي اإلقليــم  ،1يــوزع نطــاق التــردد
 MHz 54 50لخدمــة الهــواة علــى أســاس أولــي فــي
البلــدان التاليــة :أنغــوال والمملكــة العربيــة الســعودية
والبحريــن وبوركينــا فاصــو وبورونــدي واإلمــارات
العربيــة المتحــدة وغامبيــا واألردن وكينيــا والكويــت
وموريشــيوس وموزامبيــق وعُ مــان وأوغنــدا وقطــر
وجنــوب الســودان وتنزانيــا .وفــي غينيــا بيســاو يــوزع
نطــاق التــردد  MHz 50,5 50,0لخدمــة الهــواة علــى
أســاس أولــي .وفــي جيبوتــي يــوزع نطــاق التــردد MHz
 52 50لخدمــة الهــواة علــى أســاس أولــي .وباســتثناء
البلــدان المذكــورة فــي الرقــم  ،169.5يجــب أال تســبب
المحطــات فــي خدمــة الهــواة العاملة فــي اإلقليم 1
بموجــب أحــكام هــذه الحاشــية ،فــي نطــاق التــردد
 MHz 54 50بأكملــه أو فــي أجــزاء منــه ،تداخــ ً
ا ضــارًا
بمحطات ســائر الخدمات العاملة وفقًا ألحكام لوائح
الراديــو فــي الجزائــر ومصر وجمهورية إيران اإلســامية

والعــراق وإســرائيل وليبيــا وفلســطين* والجمهوريــة
العربيــة الســورية وجمهوريــة كوريــا الديمقراطيــة
الشــعبية والســودان وتونــس ،وأال تطالــب بالحمايــة
مــن تلــك المحطــات .ويجــب أال تتجــاوز شــدة المجــال
التــي تنتجهــا محطة الهواة العاملــة في نطاق التردد
 50-MHz 54قيمــة  dB(μV/m) 6+علــى ارتفــاع m 10
فــوق ســطح األرض ألكثــر مــن  10%مــن الوقــت علــى
طــول حــدود البلــدان المذكــورة التــي تتطلــب حمايــة.
()WRC-19
169B.5
باســتثناء البلــدان المذكــورة فــي الرقــم  ،169.5يجــب
أال تســبب المحطــات فــي خدمــة الهواة المســتخدمة
فــي اإلقليــم  1فــي نطــاق التــردد  MHz 45 50بأكملــه
أو فــي أجــزاء منه ،تداخ ً
ال ضارًا بمحطات خدمات أخرى
ُتســتخدم وفقــً ألحــكام لوائــح الراديــو فــي الجزائــر
وأرمينيــا وأذربيجــان وبيــاروس ومصر واالتحاد الروســي
وجمهوريــة إيــران اإلســامية والعــراق وكازاخســتان
وقيرغيزســتان وليبيــا وأوزبكســتان وفلســطين*
والجمهوريــة العربيــة الســورية والســودان وتونــس
وأوكرانيــا وأال تطالــب بالحمايــة مــن تلــك المحطــات.
ويجــب أال تتجــاوز شــدة المجــال التــي تنتجهــا محطــة
هــواة تعمــل فــي نطــاق التــردد  50-MHz 54قيمــة
 dB(μV/m) 6+علــى ارتفــاع  m 10فــوق ســطح األرض
ألكثــر مــن  %10مــن الوقــت علــى طــول حــدود البلدان
المذكــورة فــي هــذا الحكــم)WRC-19( .
170.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد  MHz 54 51أيضــً
على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في
نيوزيلندا)WRC-15(.
171.5
توزيــع إضافــي :ي يــوزع نطــاق التــردد MHz 68 54
أيضــً علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة ،باســتثناء
المتنقلــة للطيــران ،علــى أســاس أولــي فــي البلــدان
التالية :بوتســوانا وإســواتيني وليســوتو ومــاوي ومالي
وناميبيــا وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وروانــدا
وجنــوب إفريقيــا وزامبيــا وزمبابــوي)WRC-19(.
172.5
فئــة خدمــة مختلفــة :يــوزع نطــاق التــردد MHz 68 54
علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة علــى أســاس أولــي
(انظــر الرقــم  )33.5فــي المقاطعــات الفرنســية فــي
مــا وراء البحــار فــي اإلقليــم  2وفــي غيانــا)WRC-15(.
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173.5
فئــة خدمــة مختلفــة :يــوزع نطــاق التــردد MHz 72 68
علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة علــى أســاس أولــي
(انظــر الرقــم  )33.5فــي المقاطعــات الفرنســية فــي
مــا وراء البحــار فــي اإلقليــم  2وغيانــا)WRC-15(.
174.5
()SUP - WRC-07
175.5
توزيــع بديــل :يــوزع النطاقــان  68-MHz 73و-MHz 87,5
 76للخدمــة اإلذاعيــة علــى أســاس أولــي فــي البلــدان
التاليــة :أرمينيــا وأذربيجــان وبيــاروس واالتحاد الروســي
وجورجيــا وكازاخســتان ومولدوفــا وأوزبكســتان
وتركمانســتان
وطاجيكســتان
وقيرغيزســتان
وأوكرانيــا .ويــوزع النطاقــان  68-MHz 73و-MHz 87,5
 76فــي التفيــا وليتوانيــا للخدمــة اإلذاعيــة والخدمــة
المتنقلــة باســتثناء الخدمــة المتنقلــة للطيــران ،علــى
أســاس أولــي .والخدمــات التــي يــوزع عليهــا هــذان
النطاقــان فــي البلــدان األخــرى وكذلــك الخدمــة
اإلذاعيــة في البلدان المذكورة أعــاه تخضع التفاقات
مــع البلــدان المجــاورة المعنيــة)WRC-07(.
176.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  68-MHz 74أيضــً
للخدمة اإلذاعية على أســاس أولي في البلدان التالية:
أستراليا والصين وجمهورية كوريا والفلبين وجمهورية
كوريــا الديمقراطيــة الشــعبية وســاموا)WRC-07(.
177.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  73-MHz 74أيضــً
للخدمــة اإلذاعيــة علــى أســاس أولــي فــي البلــدان
التاليــة :أرمينيــا وأذربيجــان وبيــاروس واالتحاد الروســي
وجورجيــا وكازاخســتان وأوزبكســتان وقيرغيزســتان
وطاجيكســتان وتركمانســتان وأوكرانيــا ،شــريطة
الحصــول علــى الموافقــة بموجب الرقــم WRC-(.21.9
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178.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  73-MHz 74,6أيضــً على
الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة علــى أســاس ثانــوي فــي
البلدان التالية :كولومبيا وكوبا والســلفادور وغواتيماال
وغيانا وهنــدوراس ونيكاراغوا)WRC-12(.
179.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطاقــان  MHz 74,8 74,6وMHz

 75,4 75,2أيضــً علــى أســاس أولــي لخدمــة المالحــة
الراديويــة للطيــران مــن أجــل المرســات القائمــة علــى
ســطح األرض فقــط فــي أرمينيــا وأذربيجــان وبيــاروس
والصيــن واالتحــاد الروســي وجورجيــا وكازاخســتان
وليتوانيــا ومنغوليــا وقيرغيزســتان وطاجيكســتان
وتركمانســتان وأوكرانيــا)WRC-12(.
180.5
يخصــص التــردد  MHz 75للمنــارات الراديويــة الدليلــة.
وعلــى اإلدارات أن تتجنــب تخصيــص تــرددات مجــاورة
لحــدود النطــاق الحــارس مــن أجــل محطــات خدمــات
أخــرى يمكنهــا أن تســبب تداخــات ضــارة بالمنــارات
الراديوية الدليلة أو أن تفرض قيودًا أخرى عليها ،نتيجة
قدرتهــا أو موقعهــا الجغرافــي.
ويتعيــن مســتقب ً
ال ،قــدر المســتطاع ،محاولــة زيــادة
تحســين خصائص المســتقبالت المحمولــة جوًا والحد
مــن قــدرة المحطــات التــي ترســل علــى تــرددات قريبة
مــن الحديــن  MHz 74,8و.MHz 75,2
181.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  74,8-MHz 75,2أيضــً
فــي مصــر وإســرائيل والجمهوريــة العربيــة الســورية
للخدمة المتنقلة على أساس ثانوي ،شريطة الحصول
علــى الموافقــة بموجــب الرقــم  .21.9ولتجنب حدوث
تداخــل ضــار لمحطــات خدمــة المالحــة الراديويــة
للطيران ،يجب عدم إدخال محطات الخدمة المتنقلة
فــي النطــاق ،طالمــا أنــه مســتعمل لخدمــة المالحــة
الراديويــة للطيــران مــن قبــل أي إدارة يمكــن تحديدهــا
بتطبيــق اإلجــراء المقصود في الرقــم )WRC-03(.21.9
182.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  75,4-MHz 87أيضــً
للخدمة اإلذاعية على أساس أولي في ساموا الغربية.
183.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  76-MHz 87أيضــً
للخدمــة اإلذاعيــة علــى أســاس أولــي فــي الصيــن
وجمهوريــة كوريــا واليابان والفلبيــن وجمهورية كوريا
الديمقراطيــة الشــعبية.
184.5
()SUP - WRC-07
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185.5
فئــة خدمــة مختلفــة :يــوزع نطــاق التــردد -MHz 88
 76علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة علــى أســاس
أولــي (انظــر الرقــم  )33.5فــي الواليــات المتحدة وفي
المقاطعــات الفرنســية فــي مــا وراء البحــار باإلقليــم 2
وغيانــا وباراغــواي)WRC-15(.
186.5
()SUP - WRC-97
187.5
توزيــع بديــل :يــوزع النطــاق  81-MHz 87,5للخدمــة
اإلذاعيــة علــى أســاس أولــي فــي ألبانيــا ويســتخدم
وفقــً للمقررات الــواردة في الوثائــق الختامية للمؤتمر
اإلقليمــي الخــاص (جنيــف.)1960 ،
188.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  85-MHz 87أيضــً
للخدمة اإلذاعية على أساس أولي في أستراليا .ويجب
أن يكــون إدخــال الخدمة اإلذاعية في أســتراليا موضع
اتفاقــات خاصــة بيــن اإلدارات المعنيــة.
189.5
غير مستعمل.
190.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  87,5-MHz 88أيضــً
للخدمــة المتنقلــة البريــة علــى أســاس أولــي ،فــي
موناكــو ،شــريطة الحصــول علــى الموافقــة بموجــب
الرقــم )WRC-97(.21.9
191.5
غير مستعمل.
192.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  100-MHz 108أيضــً
على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في
الصيــن وجمهورية كوريــا)WRC-97(.
193.5
غير مستعمل.
194.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد 104-MHz 108
أيضــً فــي قيرغيزســتان والصومــال وتركمانســتان
للخدمة المتنقلة ،باســتثناء الخدمــة المتنقلة للطيران

( ،)Rعلــى أســاس ثانــوي)WRC-19(.
 195.5و196.5
غير مستعملين.
197.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  MHz 111,975 108أيضــً
فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية للخدمــة المتنقلــة
علــى أســاس ثانــوي ،شــريطة الحصول علــى الموافقة
بموجــب الرقــم  .21.9ولتجنــب حــدوث تداخــل ضــار
بمحطــات خدمــة المالحــة الراديويــة للطيــران ،يجــب
عــدم إدخــال محطــات الخدمــة المتنقلــة فــي النطاق
مــا دام مســتعم ً
ال لخدمــة المالحة الراديويــة للطيران
مــن جانــب أي إدارة يمكــن تحديدهــا بتطبيــق اإلجــراء
المقصــود فــي الرقــم )WRC-12(.21.9
197A.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق MHz 108-117,975
للخدمــة المتنقلة للطيران ( )Rأيضًا على أســاس أولي،
علــى أن يكــون مقصــورًا علــى األنظمــة العاملــة وفقًا
للمعاييــر الدوليــة المعتــرف بهــا للطيــران .ويكــون هذا
االســتخدام وفقــً للقــرار  *)Rev.WRC-07( 413ويجــب
أن يقتصــر اســتعمال النطــاق  108-MHz 112للخدمــة
المتنقلــة للطيــران ( )Rعلــى األنظمــة المكونــة مــن
مرســات قائمــة علــى األرض ومســتقبالت مصاحبــة
والتــي توفر معلومات مالحية لدعم وظائف المالحة
الجويــة وفقًا للمعاييــر الدولية المعتــرف بها للطيران.
()WRC-07
198.5
()SUP - WRC-07
199.5
()SUP - WRC-07
200.5
يكــون التــردد  MHz 121,5فــي النطــاق -MHz 137
 ،117,975تــردد طــوارئ للطيــران ،وعنــد االقتضــاء فــإن
التــردد  MHz 123,1يكــون تــردد الطيــران المســاعد
للتــردد  .MHz 121,5ويمكــن للمحطــات المتنقلــة فــي
الخدمــة المتنقلــة البحريــة أن تتصــل علــى هذيــن
التردديــن ألغــراض االســتغاثة والســامة مــع محطــات
الخدمــة المتنقلة للطيــران ،وفقًا للشــروط المنصوص
عليهــا فــي المــادة )WRC-07(.31
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201.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد 132-MHz 136
أيضــً للخدمــة المتنقلــة للطيــران ( )ORعلــى أســاس
أولــي فــي البلــدان التاليــة :أرمينيــا وأذربيجــان وبيالروس
وبلغاريا وإســتونيا واالتحاد الروســي وجورجيا وهنغاريا
وجمهورية إيران اإلســامية وجمهورية العراق واليابان
وكازاخستان ومالي ومنغوليا وموزامبيق وأوزبكستان
وبابــوا غينيــا الجديــدة وبولنــدا وقيرغيزســتان ورومانيــا
والســنغال وطاجيكســتان وتركمانســتان وأوكرانيــا.
ويجــب علــى اإلدارات عندمــا تخصــص تــرددات
لمحطــات الخدمــة المتنقلــة للطيــران ( )ORأن تأخــذ
بالحســبان التــرددات المخصصــة لمحطــات أخــرى في
الخدمــة المتنقلــة للطيــران ()R).(WRC-19
202.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد MHz 137 136
أيضــً للخدمــة المتنقلــة للطيــران ( )ORعلــى أســاس
أولــي فــي البلدان التاليــة :المملكة العربية الســعودية
وأرمينيــا وأذربيجــان والبحريــن وبيــاروس وبلغاريــا
واإلمــارات العربية المتحدة واالتحاد الروســي وجورجيا
وجمهوريــة إيــران اإلســامية واألردن ومالــي وعُ مــان
وأوزبكســتان وبولنــدا والجمهوريــة العربيــة الســورية
وقيرغيزســتان ورومانيــا والســنغال وطاجيكســتان
وتركمانســتان وأوكرانيــا .ويجــب علــى اإلدارات عندمــا
تخصــص ترددات لمحطات الخدمــة المتنقلة للطيران
( )ORأن تأخــذ بالحســبان التــرددات المخصصــة
لمحطــات أخــرى فــي الخدمــة المتنقلــة للطيــران (R).
)(WRC-19
203.5
()SUP - WRC-07
203A.5
()SUP - WRC-07
203B.5
()SUP - WRC-07
203C.5
يخضــع اســتعمال خدمــة العمليــات الفضائيــة
(فضــاء-أرض) مــع أنظمــة ســاتلية غيــر مســتقرة
بالنســبة إلــى األرض ذات مهمــات قصيــرة المــدة فــي
النطــاق  137-MHz 138ألحــكام القــرار .)WRC 19( 660
وينطبــق القــرار  .)WRC-19( 32ويجــب أال تســبب هــذه
األنظمــة تداخـ ً
ا ضــارًا بالخدمــات القائمــة المــوزع لهــا

نطــاق التــردد علــى أســاس أولــي وأال تطالــب بالحمايــة
منهــا)WRC 19(.
204.5
فئــة خدمــة مختلفــة :يــوزع نطــاق التــردد -MHz 138
 137علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة ،باســتثناء
الخدمــة المتنقلــة للطيــران ( ،)Rعلــى أســاس أولــي
(انظــر الرقــم  )33.5فــي البلــدان التاليــة :أفغانســتان
والمملكــة العربيــة الســعودية والبحريــن وبنغالديــش
وبرونــي دار الســام والصيــن وكوبــا واإلمــارات العربيــة
المتحــدة والهنــد وإندونيســيا وجمهوريــة إيــران
اإلســامية والعــراق والكويــت والجبــل األســود وعُ مــان
وباكســتان والفلبيــن وقطــر وســنغافورة وتايالنــد
واليمــن)WRC-19(.
205.5
فئــة خدمــة مختلفــة :يــوزع النطــاق 137-MHz 138
علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة ،باســتثناء المتنقلــة
للطيــران ،علــى أســاس أولــي (انظــر الرقــم  )33.5فــي
إســرائيل واألردن.
206.5
فئــة خدمــة مختلفــة :يــوزع النطــاق 137-MHz 138
للخدمــة المتنقلــة للطيــران ( )ORعلــى أســاس أولــي
(انظــر الرقــم  ،)33.5فــي البلــدان التاليــة :أرمينيــا
وأذربيجــان وبيــاروس وبلغاريــا ومصــر وفنلندا وفرنســا
وجورجيــا واليونــان وكازاخســتان ولبنــان ومولدوفــا
ومنغوليــا وأوزبكســتان وبولنــدا وقيرغيزســتان
والجمهوريــة العربيــة الســورية وســلوفاكيا
والجمهوريــة التشــيكية ورومانيــا واالتحــاد الروســي
وطاجيكســتان وتركمانســتان وأوكرانيــا)WRC-2000(.
 207.5توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق 137-MHz 144
أيضــً للخدمــة اإلذاعية على أســاس أولي في أســتراليا
إلــى أن يتــم إدراج هــذه الخدمــة فــي إطــار التوزيعــات
اإلذاعيــة اإلقليميــة.
208.5
إن اســتعمال الخدمــة المتنقلــة الســاتلية للنطــاق
 137-MHz 138يخضــع للتنســيق بموجــب الرقــم
)11A.9.(WRC-97
208A.5
يجــب على اإلدارات ،عندما تخصص ترددات للمحطات
الفضائية في الخدمة المتنقلة الســاتلية في نطاقات
التردد  MHz 138 137و MHz 390 387وMHz 401 400,15
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وفــي الخدمــة المتنقلــة البحريــة الســاتلية (فضــاء-
أرض) فــي نطاقــي التــردد MHz 157,3375 157,1875
و ،MHz 161,9375 161,7875أن تتخــذ جميــع التدابيــر
الممكنــة عمليــً لحمايــة خدمــة الفلــك الراديــوي فــي
نطاقــات التــردد  MHz 153 150,05و MHz 328,6 322و
 MHz 410 406,1و MHz 614 608مــن التداخــات الضارة
الناجمــة عــن اإلرســاالت غيــر المطلوبة كما هــي مبينة
فــي أحدث صيغة للتوصيــة )ITU-R. RA.769.(WRC-19
 *208B.5في النطاقات:
،MHz 138 137
،MHz 157,3375 157,1875
،MHz 161,9375 161,7875
،MHz 390 387
،MHz 401 400,15
،MHz 1 492 1 452
،MHz 1 610 1 525
،MHz 1 626,5 1 613,8
،MHz 2 690 2 655
،GHz 22 21,4
ينطبق القرار )Rev.WRC-19).(WRC-19( 739

أيضــً علــى الخدمتيــن المتنقلتين البحريــة والبرية على
أســاس أولــي فــي البلــدان التاليــة :ألمانيــا والمملكــة
العربيــة الســعودية والنمســا والبحريــن وبلجيــكا
والدانمــارك واإلمــارات العربيــة المتحــدة وإســبانيا
وفنلنــدا واليونــان وغينيــا وأيرلنــدا وإســرائيل وكينيــا
والكويــت ولبنــان وليختنشــتاين ولكســمبرغ ومقدونيا
الشــمالية ومالــي ومالطــة والجبــل األســود والنرويــج
وهولنــدا وقطــر وســلوفاكيا والمملكــة المتحــدة
وصربيــا وســلوفينيا والصومــال والســويد وسويســرا
وتنزانيــا وتونــس وتركيــا)WRC-19(.
212.5
توزيــع بديــل :يــوزع نطــاق التــردد  MHz 144 138أيضــً
علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة علــى أســاس أولــي
فــي البلــدان التاليــة :أنغــوال وبوتســوانا والكاميــرون
وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى وجمهوريــة الكونغــو
وإســواتيني وغابــون وغامبيــا وغانــا وغينيــا والعــراق
واألردن وليســوتو وليبيريــا وليبيــا ومــاوي وموزامبيــق
وناميبيــا والنيجــر وعُ مــان وأوغنــدا والجمهوريــة
العربيــة الســورية وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة
وروانــدا وســيراليون وجنــوب إفريقيــا وتشــاد وتوغــو
وزامبيــا وزمبابــوي)WRC-19(.

209.5
إن اســتعمال الخدمــة المتنقلــة الســاتلية للنطاقــات
 137-MHz 138و 148-MHz 150,05و-MHz 400,05
 399,9و 400,15-MHz 401و 454-MHz 456و-MHz 460
 459يقتصــر علــى أنظمــة الســواتل غيــر المســتقرة
بالنســبة إلــى األرض)WRC-97(.

213.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  138-MHz 144أيضــً
لخدمــة التحديــد الراديــوي للموقــع على أســاس أولي
فــي الصين.

209A.5
ال يخضــع ألحــكام الرقــم  11A.9اســتعمال األنظمــة
الســاتلية غيــر المســتقرة بالنســبة إلــى األرض لنطــاق
التــردد  MHz 137,825 137,175فــي خدمــة العمليــات
الفضائيــة المحــددة كمهمــات قصيــرة المــدة وفقــً
للتذييــل )WRC-19(.4

214.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد MHz 144 138
أيضــً للخدمــة الثابتــة علــى أســاس أولــي فــي البلــدان
التاليــة :إريتريــا وإثيوبيــا وكينيــا ومقدونيــا الشــمالية
والجبــل األســود وصربيــا والصومال والســودان وجنوب
الســودان وﺗﻨﺰانيــا)WRC-19(.

210.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطاقــان  138-MHz 143,6و
 143,65-MHz 144أيضــً لخدمــة األبحــاث الفضائيــة
(فضــاء-أرض) علــى أســاس ثانــوي فــي البلــدان التاليــة:
إيطاليــا والجمهوريــة التشــيكية والمملكــة المتحــدة.
()WRC-07

215.5
غير مستعمل.

211.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد MHz 144 138

216.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  144-MHz 146أيضــً
للخدمــة المتنقلــة للطيــران ( )ORعلــى أســاس ثانــوي
فــي الصين.
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217.5
توزيــع بديــل :يــوزع النطــاق  146-MHz 148علــى
الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة علــى أســاس أولــي فــي
البلــدان التاليــة :أفغانســتان وبنغــادش وكوبــا وغيانــا
والهند.
218.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  148-MHz 149,9أيضــً
لخدمــة العمليات الفضائية (أرض-فضاء) على أســاس
أولي ،شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم
 .21.9وال يجــوز لعــرض نطــاق إرســال مــا أن يتجــاوز
.kHz 25±
218A.5
يجــوز لألنظمــة الســاتلية غيــر المســتقرة بالنســبة
إلــى األرض ذات المهمــات قصيــرة المــدة أن تســتعمل
نطــاق التــردد  148-MHz 149,9فــي خدمــة العمليــات
الفضائيــة (أرض-فضــاء) .وال تخضــع األنظمة الســاتلية
غير المستقرة بالنسبة إلى األرض في خدمة العمليات
الفضائية المســتعملة من أجل مهمات قصيرة المدة
وفقــً للقــرار  )WRC 19( 32مــن لوائــح الراديو للموافقة
بموجــب الرقــم  .21.9وفــي مرحلــة التنســيق ،تنطبــق
أيضــً أحــكام الرقميــن  17.9و .18.9وفــي نطــاق التــردد
 148-MHz 149,9يجب أال تســبب األنظمة الســاتلية غير
المســتقرة بالنســبة إلــى األرض ذات المهمــات قصيــرة
المدة تداخ ً
ال غير مقبول للخدمات القائمة الموزع لها
هــذا النطــاق علــى أســاس أولــي وأال تطالــب بالحمايــة
منهــا وأال تفــرض قيودًا إضافية علــى خدمة العمليات
الفضائية والخدمات المتنقلة الساتلية .وباإلضافة إلى
ذلــك ،يجــب علــى المحطــات األرضيــة فــي األنظمــة
الســاتلية غير المســتقرة بالنسبة إلى األرض في خدمة
العمليــات الفضائيــة ذات المهمــات قصيــرة المدة في
نطاق التردد  MHz 149,9 148أن تضمن أال تتجاوز قيمة
كثافــة تدفــق القــدرة  –dB(W/(m2 . 4 kHz)) 149ألكثــر
مــن  %1مــن الوقــت عند حــدود أراضــي البلــدان التالية:
أرمينيــا وأذربيجان وبيــاروس والصين وجمهورية كوريا
وكوبــا واالتحــاد الروســي والهنــد وجمهوريــة إيــران
اإلســامية واليابــان وكازاخســتان وماليزيا وأوزبكســتان
وقيرغيزســتان وتايالنــد وفيتنــام .وفــي حالــة تجــاوز
قيمــة كثافــة تدفق القــدرة هذه ،يلــزم الحصول على
الموافقــة بموجــب الرقــم  21.9من البلــدان المذكورة
في هــذه الحاشــية)WRC-19(.
219.5
إن اســتعمال الخدمــة المتنقلــة الســاتلية لنطــاق
التــردد  148-MHz 149,9يخضــع للتنســيق بموجــب

الرقــم  .11A.9ويجــب علــى الخدمــة المتنقلــة
الســاتلية أال تعرقــل ســير الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة
وخدمــة العمليــات الفضائيــة وال اســتعماالتها فــي
نطــاق التــردد  .MHz 149,9 148واســتعمال األنظمــة
الســاتلية غيــر المســتقرة بالنســبة إلــى األرض لنطــاق
التردد  148-MHz 149,9في خدمة العمليات الفضائية
المحــددة كمهمــات قصيــرة المــدة ال يخضــع للرقــم
)11A.9.(WRC-19
220.5
َ
إن اســتعمال الخدمــة المتنقلــة الســاتلية لنطاقــي
التــردد  MHz 150,05 149,9و399,9-MHz 400,05
يخضــع للتنســيق بموجــب الرقــم )11A.9.(WRC-15
221.5
يجــب علــى محطــات الخدمــة المتنقلــة الســاتلية في
نطــاق التــردد  MHz 149,9 148أ َّ
ال تسـبّب تداخالت ضارة
بمحطــات الخدمتيــن الثابتــة أو المتنقلــة التــي يجــري
تشــغيلها وفقــً لجــدول توزيــع نطاقــات التــردد وأال
تطالب بحماية من هذه المحطات في البلدان التالية:
ألبانيــا والجزائــر وألمانيــا والمملكــة العربية الســعودية
وأســتراليا والنمســا والبحريــن وبنغالديــش وبربــادوس
وبيالروس وبلجيكا وبنـن والبوسنة والهرسك وبوتسوانا
وبرونــي دار الســام وبلغاريــا والكاميــرون والصيــن
وقبــرص وجمهوريــة الكونغــو وجمهوريــة كوريــا
وكــوت ديفــوار وكرواتيــا وكوبــا والدانمــارك وجيبوتــي
ومصــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة وإريتريــا وإســبانيا
وإســتونيا وإســواتيني وإثيوبيــا واالتحــاد الروســي
وفنلنــدا وفرنســا وغابــون وجورجيــا وغانــا واليونــان
وغينيــا وغينيــا بيســاو وهنغاريــا والهنــد وجمهوريــة
إيــران اإلســامية وأيرلنــدا وأيســلندا وإســرائيل وإيطاليــا
وجامايــكا واليابــان واألردن وكازاخســتان وكينيــا
والكويــت وليســوتو والتفيا ولبنان وليبيا وليختنشــتاين
وليتوانيــا ولكســمبرغ ومقدونيــا الشــمالية وماليزيــا
ومالــي ومالطــة وموريتانيــا ومولدوفــا ومنغوليــا
والجبل األســود وموزامبيق وناميبيا والنرويج ونيوزيلندا
وعُ مــان وأوغنــدا وأوزبكســتان وباكســتان وبنمــا
وبابــوا غينيــا الجديــدة وباراغــواي وهولنــدا والفلبيــن
وبولنــدا والبرتغــال وقطــر والجمهوريــة العربيــة
الســورية وقيرغيزســتان وجمهوريــة كوريــا الشــعبية
الديمقراطيــة وســلوفاكيا ورومانيــا والمملكــة
المتحــدة والســنغال وصربيــا وســيراليون وســنغافورة
وســلوفينيا والســودان وســري النــكا وجنــوب إفريقيــا
والســويد وسويســرا وتنزانيــا وتشــاد وتوغــو وتونغــا
وترينيــداد وتوباغــو وتونــس وتركيــا وأوكرانيــا وفيتنــام
واليمــن وزامبيــا وزمبابــوي)WRC-19(.
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222.5
()SUP - WRC-15
223.5
()SUP - WRC-15
224.5
()SUP - WRC-97
224A.5
()SUP - WRC-15
224B.5
()SUP - WRC-15
225.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  150,05-MHz 153أيضــً
لخدمــة علــم الفلــك الراديــوي علــى أســاس أولــي في
أســتراليا والهند.
225A.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد MHz 156
 154أيضــً لخدمــة التحديــد الراديــوي للموقــع علــى
أســاس أولــي في الجزائــر وأرمينيا وأذربيجــان وبيالروس
والصيــن واالتحــاد الروســي وفرنســا وجمهوريــة إيــران
اإلســامية وكازاخســتان وأوزبكســتان وقيرغيزســتان
وطاجيكســتان وتركمانســتان وأوكرانيــا وفيتنــام.
ويقتصــر اســتعمال خدمــة التحديــد الراديــوي للموقع
لنطــاق التــردد  MHz 156 154علــى أنظمــة اكتشــاف
األجســام الفضائيــة العاملــة مــن مواقــع علــى األرض.
ويخضــع تشــغيل المحطــات العاملــة فــي خدمــة
التحديــد الراديــوي للموقــع فــي نطــاق التــردد MHz
 156 154لموافقــة يتــم الحصــول عليهــا بموجــب
الرقــم  .21.9ولتحديــد اإلدارات التــي يحتمــل تأثرهــا
فــي اإلقليــم  ،1تســتعمل قيمــة شــدة المجــال اآلنيــة
التــي تبلــغ  dB(μV/m) 12لنســبة  %10من الوقت والتي
تنتــج علــى ارتفــاع  m 10فــوق مســتوى ســطح األرض
فــي نطــاق التردد المرجعــي البالــغ  kHz 25عند حدود
أراضــي أي إدارة أخــرى .ولتحديــد اإلدارات التــي يحتمــل
تأثرهــا فــي اإلقليــم  ،3تســتعمل قيمة نســبة التداخل
إلــى الضوضــاء ( )I/Nالتــي تبلــغ (= dBW/4 kHz 161−
 N) dB 6−أو  dB 10−للتطبيقــات التــي تتطلــب قــدرًا
أكبــر مــن الحمايــة ،مثــل الحمايــة العامــة واإلغاثة في
حاالت الكوارث ( )PPDR) (dBW/4 kHz 161− = Nلنسبة
 %1مــن الوقــت ،والتــي تنتــج علــى ارتفــاع  m 60فــوق
مســتوى ســطح األرض عنــد حــدود أراضــي أي إدارة

أخــرى .وفي نطاقات التــردد MHz 156,8375 156,7625
و MHz 156,5375 156,5125وMHz 161,9875 161,9625
و ،MHz 162,0375 162,0125يجــب أال تتجــاوز قيمــة
القــدرة المشــعة المكافئــة المتناحيــة ( ).e.i.r.pخــارج
النطــاق لــرادارات المراقبــة الفضائيــة القيمــة dBW
 .16−وتخصيصــات التــردد لخدمــة التحديــد الراديــوي
للموقــع بموجــب هــذا التوزيــع فــي أوكرانيــا يجــب أال
ُتســتخدم بــدون موافقــة مولدوفــا)WRC-12(.
226.5
إن التــردد  MHz 156.525هــو التــردد الدولي لالســتغاثة
والســامة والنــداء الــذي تســتعمله الخدمــة المتنقلــة
البحريــة للمهاتفــة الراديويــة علــى الموجــات المتريــة
( )VHFباســتخدام النــداء االنتقائــي الرقمــي (.)DSC
وتــرد شــروط اســتخدام هــذا التــردد والنطــاق MHz
 156,4875-156,5625فــي المادتيــن  31و 52والتذييــل
.18
والتــردد  MHz 156,8هــو التــردد الدولــي لالســتغاثة
والســامة والنــداء الــذي تســتعمله الخدمــة المتنقلــة
البحريــة للمهاتفــة الراديويــة علــى الموجــات المتريــة
( .)VHFوتحــدد شــروط اســتخدام هــذا التــردد
والنطــاق  156,7625-MHz 156,8375فــي المــادة 31
والتذييــل .18
وفــي النطاقــات  156-MHz 156,4875وMHz
 156,5625-156,7625و MHz 157,45 156,8375وMHz
 160,975 160,6و ،161,475-MHz 162,05يجــب أن
تعطــي اإلدارات األولويــة للخدمــة المتنقلــة البحريــة
فقــط علــى التــرددات التــي تخصصهــا هــذه اإلدارات
لمحطــات الخدمة المتنقلة البحرية (انظر المادتين 31
و 52والتذييــل .)18
ينبغــي أن تتجنــب محطــات الخدمــات األخــرى المــوزع
عليهــا النطــاق اســتخدام أي تــرددات مــن النطاقــات
المذكــورة أعــاه ،فــي كل منطقــة يحتمــل أن يســبب
فيهــا هــذا االســتخدام تداخــات ضــارة باالتصــاالت
الراديويــة للخدمــة المتنقلــة البحريــة علــى الموجــات
المتريــة (.)VHF
غيــر أنــه يمكــن اســتخدام التردديــن  MHz 156,8وMHz
 156,525ونطاقــات التــرددات التــي تعطــى األولويــة
فيهــا للخدمــة المتنقلــة البحريــة مــن أجــل االتصــاالت
الراديويــة علــى الطــرق المائيــة الداخلية ،شــرط االتفاق
بيــن اإلدارات المعنيــة والمتأثرة مع مراعاة االســتخدام
العادي للتــرددات واالتفاقــات القائمة)WRC-07(.
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227.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطاقــان -MHz 156,5125
 156,4875و 156,5375-MHz 156,5625أيضــً علــى
الخدمــة الثابتــة والخدمــة المتنقلة البرية على أســاس
أولــي .ويجــب أال يتســبب اســتعمال هذيــن النطاقيــن
فــي الخدمــة الثابتــة والخدمــة المتنقلــة البريــة في أي
تداخــل ضــار باالتصــاالت الراديويــة للخدمــة المتنقلــة
البحريــة علــى الموجــات المتريــة ( )VHFوأال يطالــب
بالحمايــة منهــا)WRC-07(.
227A.5
()SUP - WRC-12
228.5
يقتصــر اســتعمال الخدمــة المتنقلــة الســاتلية (أرض
فضــاء) لنطاقــي التــردد MHz 156,7875 -156,7625و MHz 156,8375 -156,8125علــى اســتقبال إرســاالت
نظــام التعــرف األوتوماتــي ( )AISلرســائل بــث النظــام
 AISالطويلــة المــدى (الرســالة  ،27انظــر أحــدث صيغــة
للتوصيــة  .)ITU.R M.1371وباســتثناء إرســاالت النظــام
 ،AISيجــب أال تتجــاوز إرســاالت األنظمــة العاملــة
فــي الخدمــة المتنقلــة البحريــة فــي نطاقــي التــردد
المذكوريــن مــن أجــل االتصــاالت القيمــة W 1.(WRC-
)1 2
228A.5
يجــوز أن تســتعمل محطــات الطائــرات نطاقــي التردد
 MHz 161,9875 161,9625وMHz 162,0375 162,0125
ألغــراض عمليات البحــث واإلنقاذ وغيرها من االتصاالت
المتعلقــة بالســامة)WRC-12( .
228AA.5
يقتصــر اســتعمال الخدمــة المتنقلــة البحرية الســاتلية
(أرض-فضــاء) لنطاقــي التــردد MHz 161,9625
 161,9375و MHz 162,0125 161,9875علــى األنظمــة
التــي تعمــل وفقــً للتذييــل )WRC-15( .18
228AB.5
يقتصــر اســتعمال الخدمــة المتنقلــة البحريــة
الســاتلية (أرض-فضــاء) لنطاقــي التــردد MHz
 157,3375 157,1875و MHz 161,9375 161,7875علــى
األنظمــة الســاتلية غيــر المســتقرة بالنســبة إلــى األرض
التــي تعمــل وفقــً للتذييــل )WRC-19(.18

228AC.5
يقتصــر اســتعمال الخدمــة المتنقلــة البحرية الســاتلية
َ
لنطاقي التردد MHz 157,3375 157,1875
(فضاء-أرض)
و MHz 161,9375 161,7875علــى األنظمــة الســاتلية
غيــر المســتقرة بالنســبة إلــى األرض التــي تعمــل وفقــً
للتذييــل  .18ويخضــع هــذا االســتعمال للحصــول علــى
الموافقــة بموجــب الرقــم  21.9فيمــا يتعلــق بخدمات
األرض فــي أذربيجــان وبيــاروس والصيــن وجمهوريــة
كوريــا وكوبــا واالتحــاد الروســي والجمهوريــة العربيــة
الســورية وجمهوريــة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة
وجنــوب إفريقيــا وفيتنــام)WRC-19( .
228B.5
يجب أال يسـبِّب اســتعمال الخدمتيــن الثابتة والمتنقلة
البريــة لنطاقــي التــردد  161,9625-MHz 161,9875و
 162,0125-MHz 162,0375تداخــ ً
ا ضــارًا للخدمــة
المتنقلــة البحريــة وأال يســتدعي المطالبــة بالحمايــة
منهــا)WRC-12( .
228C.5
يقتصــر اســتعمال الخدمــة المتنقلــة البحريــة
والخدمــة المتنقلــة الســاتلية (أرض-فضــاء) لنطاقــي
التــردد  161,9625-MHz 161,9875و-MHz 162,0375
 162,0125علــى نظــام التعــرف األوتوماتــي ( .)AISأمــا
اســتعمال الخدمــة المتنقلــة للطيــران ( )ORلنطاقــي
التــردد هذيــن فهــو يقتصــر على إرســاالت النظــام AIS
مــن عمليــات البحــث واإلنقــاذ التــي تضطلــع بهــا
الطائــرات .ويجــب أال تفــرض عمليــات األنظمــة  AISفي
نطاقي التردد هذين أي قيود على تطوير واســتعمال
الخدمــات الثابتــة والمتنقلــة العاملــة فــي نطاقــات
التــردد المجــاورة)WRC-12( .
228D.5
يجــوز للخدمــات الثابتــة والمتنقلــة أن تســتمر فــي
اســتعمال نطاقــي التــردد MHz 161,9875 161,9625
 )(AIS 1و )AIS 2( 162,0125-MHz 162,0375علــى
أســاس أولــي حتــى  1ينايــر  2025وهــو الموعــد الــذي
تنتهــي فيــه صالحيــة هــذا التوزيــع .و ُتشــجع اإلدارات
علــى بــذل كل الجهــود الممكنــة عمليــً للتوقــف عــن
اســتعمال نطاقــي التــردد هذيــن في الخدمــات الثابتة
والمتنقلــة قبــل تاريــخ االنتقــال .ويكــون للخدمــة
المتنقلــة البحرية خــال هذه الفتــرة االنتقالية األولوية
فــي اســتعمال النطاقيــن المذكوريــن علــى الخدمــات
الثابتــة والمتنقلــة البريــة والمتنقلــة للطيــرانWRC-( .
)1 2
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228E.5
يقتصــر اســتعمال الخدمــة المتنقلــة للطيــران ()OR
لنظــام التعــرف األوتوماتــي ( )AISفــي نطاقــي التــردد
 161,9625-MHz 161,9875و162,0125-MHz 162,0375
علــى محطــات الطائــرات ألغــراض عمليــات البحــث
واإلنقــاذ وغيرهــا مــن االتصــاالت المتعلقــة بالســامة.
()WRC-12
228F.5
يقتصــر اســتعمال الخدمــة المتنقلــة الســاتلية (أرض-
فضــاء) لنطاقــي التــردد  161,9625-MHz 161,9875و
 162,0125-MHz 162,0375علــى اســتقبال إرســاالت
نظــام التعــرف األوتوماتــي ( )AISمــن المحطــات
العاملــة فــي الخدمــة المتنقلــة البحريــة)WRC-12( .
229.5
توزيــع بديــل :يــوزع النطــاق  162-MHz 174للخدمــة
اإلذاعيــة علــى أســاس أولــي فــي المغرب .ويكــون هذا
االســتخدام مرهونــً باتفــاق مــع اإلدارات التــي تكــون
خدماتهــا العاملــة أو المخطــط لهــا أن تعمــل وفقــً
للجــدول الحالــي معرضة للتأثر .وهذا االتفاق ال يســري
علــى المحطــات القائمــة فــي  1ينايــر  1981بمــا لها من
خصائــص تقنيــة فــي ذلــك التاريــخ.
230.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  163-MHz 167أيضــً
لخدمــة العمليات الفضائية (فضاء-أرض) على أســاس
أولــي فــي الصيــن ،شــريطة الحصــول علــى الموافقــة
بموجــب الرقــم .21.9
231.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  MHz 174 167أيضــً
للخدمــة اإلذاعيــة علــى أســاس أولــي فــي أفغانســتان
والصيــن .ويجــب أن يكون إدخــال الخدمة اإلذاعية في
هــذا النطــاق موضــع اتفاقــات مــع البلــدان المجــاورة
فــي اإلقليــم  3التــي قــد تتأثــر خدماتهــا)WRC-12( .
232.5
()SUP - WRC-15
233.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  174-MHz 184أيضًا على
خدمتــي األبحــاث الفضائيــة (فضــاء-أرض) والعمليــات
الفضائيــة (فضــاء-أرض) على أســاس أولــي في الصين،

شــريطة الحصــول علــى الموافقــة بموجــب الرقــم
 .21.9ويجــب علــى هاتيــن الخدمتيــن عــدم التســبب
فــي تداخــل ضــار بالمحطــات اإلذاعيــة القائمــة أو
المخطــط لهــا ،وعــدم المطالبــة بحمايــة تجــاه هــذه
المحطــات.
234.5
()SUP - WRC-15
235.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  MHz 223 174أيضــً
للخدمــة المتنقلــة البرية على أســاس أولي فــي ألمانيا
والنمســا وبلجيكا والدانمارك وإسبانيا وفنلندا وفرنسا
وإســرائيل وإيطاليــا وليختنشــتاين ومالطــة وموناكــو
والنرويــج وهولنــدا والمملكــة المتحــدة والســويد
وسويســرا .غيــر أن علــى محطــات الخدمــة المتنقلــة
البريــة أال تتســبب فــي تداخــل ضــار لمحطــات إذاعيــة
قائمــة أو مخطــط لهــا فــي بلــدان غيــر البلــدان الــواردة
فــي هــذه الحاشــية ،وأال تطالــب بحمايــة تجــاه تلــك
المحطــات.
236.5
غير مستعمل.
237.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  MHz 223 174أيضــً
علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة علــى أســاس ثانــوي
فــي البلدان التاليــة :جمهورية الكونغــو ومصر وإريتريا
وإثيوبيــا وغامبيــا وغينيــا وليبيــا ومالــي وســيراليون
والصومــال وتشــاد)WRC-12(.
238.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  200-MHz 216أيضــً
لخدمــة المالحــة الراديويــة للطيــران على أســاس أولي
فــي بنغــادش والهنــد وباكســتان والفلبيــن.
239.5
غير مستعمل.
240.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  216-MHz 223أيضــً
لخدمــة المالحــة الراديويــة للطيران على أســاس أولي،
ولخدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس ثانوي،
فــي الصيــن والهند.
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241.5
لــن يصــرح فــي اإلقليــم  2بتشــغيل أي محطــة جديدة
فــي خدمــة التحديــد الراديــوي للموقــع فــي النطــاق
 .MHz 225 216ويجــوز للمحطــات المصــرح لهــا قبــل
 1ينايــر  1990أن تســتمر فــي التشــغيل علــى أســاس
ثانــوي.
242.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد 216-MHz 220
أيضــً للخدمــة المتنقلــة البريــة علــى أســاس أولــي في
كنــدا والمكســيك)WRC-19(.
243.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  216-MHz 225أيضــً
لخدمــة المالحــة الراديويــة للطيــران على أســاس أولي
في الصومال ،شــرط أال تســبب تداخ ً
ال ضارًا بالمحطات
اإلذاعيــة القائمــة أو المخطــط لهــا فــي البلــدان
األخــرى.

250.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  225-MHz 235أيضــً
لخدمــة علــم الفلــك الراديــوي على أســاس ثانوي في
الصين.
251.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  230-MHz 235أيضــً
لخدمــة المالحــة الراديويــة للطيــران على أســاس أولي
في نيجيريا ،شــريطة الحصول على الموافقة بموجب
الرقم .21.9
252.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطاقــا التــردد 230-MHz 238
و 246-MHz 254للخدمــة اإلذاعيــة علــى أســاس أولــي
في بوتســوانا وإسواتيني وليسوتو ومالوي وموزامبيق
وناميبيــا وجمهوريــة جنــوب إفريقيــا وزامبيــا وزمبابوي،
شــريطة الحصــول علــى الموافقــة بموجــب الرقــم
)WRC-19(.21.9

244.5
()SUP - WRC-97

253.5
غير مستعمل.

246.5
توزيــع بديــل :يــوزع النطــاق  223-MHz 230للخدمــة
اإلذاعيــة والخدمــة المتنقلــة البريــة علــى أســاس أولــي
(انظــر الرقــم  )33.5فــي إســبانيا وفرنســا وإســرائيل
وموناكــو ،وذلــك علــى أســاس أن تتمتــع الخدمــة
اإلذاعيــة بأســبقية اختيــار التــرددات عنــد إعــداد خطــط
التــرددات؛ كمــا يــوزع هــذا النطــاق علــى أســاس ثانــوي
للخدمتيــن الثابتــة والمتنقلة باســتثناء المتنقلــة البرية.
ويجــب مــع ذلــك علــى محطــات الخدمــة المتنقلــة
البريــة أال تســبب تداخــ ً
ا ضــارًا بالمحطــات اإلذاعيــة
القائمــة والمخطــط لها في كل مــن المغرب والجزائر
وأال تطالــب بحمايــة تجــاه تلــك المحطــات.

254.5
يجــوز اســتخدام النطاقيــن  235-MHz 322وMHz
 335,4-399,9للخدمــة المتنقلــة الســاتلية ،شــريطة
الحصــول علــى الموافقــة بموجــب الرقــم ،21.9
وبشــرط عــدم تســبب محطــات هــذه الخدمــة فــي
تداخــل ضــار بمحطــات الخدمــات األخــرى القائمــة أو
المخطــط لتشــغيلها وفقــً لجــدول توزيــع نطاقــات
التــردد باســتثناء التوزيــع اإلضافي المقرر في الحاشــية
)256A.5.(WRC-03

247.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  223-MHz 235أيضــً
لخدمــة المالحــة الراديويــة للطيــران على أســاس أولي
فــي البلــدان التاليــة :المملكــة العربيــة الســعودية
والبحريــن واإلمــارات العربيــة المتحــدة واألردن وعمــان
وقطــر والجمهوريــة العربيــة الســورية.
 248.5و249.5
غير مستعملين.

255.5
إن النطاقيــن ( 312-MHz 315أرض-فضــاء) وMHz
( 387-390فضــاء-أرض) الموزعيــن للخدمــة المتنقلــة
الســاتلية يجــوز أن تســتعملهما أيضــً أنظمــة ســواتل
غيــر مســتقرة بالنســبة إلــى األرض .وســيخضع هــذا
االســتعمال للتنســيق بموجــب الرقــم .11A.9
256.5
التــردد  MHz 243هــو التــردد الــذي يجب أن تســتخدمه
فــي هــذا النطــاق محطــات مركبــات اإلنقــاذ
والتجهيــزات المســتخدمة ألغــراض اإلنقــاذ)WRC-07(.
 256A.5توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد MHz 261
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 258أيضــً على خدمة األبحــاث الفضائية (أرض-فضاء)
وخدمة العمليات الفضائية (أرض-فضاء) على أســاس
أولــي فــي الصيــن واالتحــاد الروســي وكازاخســتان.
ويجــب أال تتســبب المحطــات فــي خدمــة األبحــاث
الفضائيــة (أرض-فضــاء) وخدمــة العمليــات الفضائيــة
(أرض-فضــاء) فــي تداخــل ضــار ألنظمــة الخدمــة
المتنقلة وأنظمة الخدمة المتنقلة الساتلية المشغلة
فــي نطــاق التــردد هــذا أو تطالــب بــأي حمايــة تجاهها
أو تقيــد اســتخدامها وتطويرهــا .ولــن تــؤدي محطــات
خدمــة األبحــاث الفضائيــة (أرض-فضــاء) وخدمــة
العمليــات الفضائيــة (أرض-فضــاء) إلــى تقييــد تطويــر
أنظمــة الخدمــة الثابتــة فــي بلــدان أخــرى مســتقب ً
ال.
()WRC-15
257.5
يجــوز لــإدارات أن تســتخدم فــي بلدانهــا النطاق MHz
 267-272على أساس أولي للقياس الفضائي عن بُعد،
شــريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم .21.9
 258.5يقتصــر اســتعمال خدمــة المالحــة الراديويــة
للطيــران للنطــاق  328,6-MHz 335,4علــى أنظمــة
الهبــوط باألجهــزة (التراصــف مــع االنحــدار).
259.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق MHz 335,4 328,6
أيضــً للخدمــة المتنقلــة علــى أســاس ثانــوي في مصر
والجمهوريــة العربية الســورية ،شــريطة الحصول على
الموافقــة بموجــب الرقــم  .21.9ولتجنــب تداخــل ضــار
بمحطــات خدمــة المالحــة الراديويــة للطيــران ،يجــب
عــدم إدخــال محطــات الخدمــة المتنقلــة فــي النطاق
مــا دام مســتعم ً
ال لخدمــة المالحة الراديويــة للطيران
مــن جانــب أي إدارة يمكــن تحديدهــا بتطبيــق اإلجــراء
المقصــود فــي الرقــم )WRC-12(.21.9
260.5
()SUP - WRC-15
260A.5
فــي نطــاق التردد  ،MHz 400,05 399,9ال تتجاوز القدرة
المشــعة المكافئــة المتناحيــة ( ).e.i.r.pالقصــوى ألي
إرســاالت مــن المحطات األرضية فــي الخدمة المتنقلة
الســاتلية الحــد  dBW 5فــي أي نطــاق يبلــغ  ،kHz 4وال
تتجــاوز القدرة المشــعة المكافئــة المتناحية القصوى
لــكل محطــة أرضيــة فــي الخدمــة المتنقلــة الســاتلية
الحــد  dBW 5فــي نطــاق التــردد MHz 400,05 399,9
بأكملــه .وحتــى  22نوفمبــر  ،2022ال يطبــق هــذا الحــد
علــى األنظمة الســاتلية التي اســتلم مكتــب االتصاالت

الراديويــة بشــأنها معلومــات تبليــغ كاملــة بحلــول
 22نوفمبــر  2019ووضعــت فــي الخدمــة قبــل هــذا
التاريــخ .وبعــد  22نوفمبــر ُ ،2022تطبــق هــذه الحــدود
علــى جميــع األنظمة فــي الخدمــة المتنقلة الســاتلية
العاملــة فــي نطــاق التــردد هــذا.
وفــي نطــاق التــردد  ،399,99-MHz 400,02تطبــق
حــدود القــدرة  .e.i.r.pالمحــددة أعــاه بعــد  22نوفمبــر
 2022علــى جميــع األنظمــة العاملــة فــي الخدمــة
المتنقلــة الســاتلية .وعلــى اإلدارات التــي لهــا وصــات
ســاتلية للخدمــة المتنقلــة الســاتلية فــي نطــاق التردد
 399,99-MHz 400,02االمتثــال لحــدود القــدرة .e.i.r.p
المحــددة أعــاه ،بعــد  22نوفمبــر )WRC 19(.2019
260B.5
فــي نطــاق التــردد  ،400,02-MHz 400,05ال تطبــق
أحــكام الرقم  260A.5علــى وصالت التحكم عن بُعد
فــي الخدمــة المتنقلــة الســاتلية)WRC 19(.
261.5
يجــب أن تحــد اإلرســاالت بنطــاق قــدره  kHz 25±علــى
جانبــي التــردد المعيــاري .MHz 400,1
262.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  MHz 401 400,05أيضــً
على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في
البلــدان التاليــة :المملكــة العربيــة الســعودية وأرمينيــا
وأذربيجــان والبحريــن وبيــاروس وبوتســوانا وكولومبيــا
وكوبــا ومصــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة وإكــوادور
واالتحــاد الروســي وجورجيا وهنغاريــا وجمهورية إيران
اإلســامية والعــراق وإســرائيل واألردن وكازاخســتان
والكويــت وليبيريــا وماليزيــا ومولدوفــا وعمــان
وأوزبكســتان وباكســتان والفلبيــن وقطــر والجمهورية
العربيــة الســورية وقيرغيزســتان وســنغافورة
والصومــال وطاجيكســتان وتشــاد وتركمانســتان
وأوكرانيــا)WRC-12(.
263.5
يــوزع النطــاق  400,15-MHz 401لخدمــة األبحــاث
الفضائيــة (فضاء-فضاء) لالتصال بالمركبات الفضائية
المأهولــة .وال تعتبــر خدمة األبحــاث الفضائية في هذا
التطبيــق خدمــة ســامة.
264.5
إن اســتعمال الخدمــة المتنقلــة الســاتلية للنطــاق

192

 400,15-MHz 401يخضــع للتنســيق بموجــب الرقــم
 .11A.9وســوف يتــم تطبيــق حــد كثافــة تدفــق القدرة
المنصــوص عليــه فــي الملحــق  1بالتذييــل  5إلــى أن
يقــوم مؤتمــر عالمــي مختــص لالتصــاالت الراديويــة
بمراجعته.
264A.5
فــي نطــاق التــردد  ،401-MHz 403ال تتجــاوز القــدرة
المشــعة المكافئــة المتناحيــة ( ).e.i.r.pالقصــوى ألي
بــث للمحطــات األرضيــة فــي خدمــة األرصــاد الجويــة
الســاتلية وخدمــة استكشــاف األرض الســاتلية القيمــة
 dBW 22فــي أي نطــاق يبلــغ  kHz 4لألنظمــة الســاتلية
المســتقرة وغيــر المســتقرة بالنســبة إلــى األرض ذات
المــدار الــذي يســاوي أوجــه  km 35 786أو أكثــر.
وال تتجــاوز القــدرة المشــعة المكافئــة المتناحيــة
القصــوى لــكل محطــة أرضيــة فــي خدمتــي األرصــاد
الجويــة الســاتلية واستكشــاف األرض الســاتلية القيمة
 dBW 7فــي أي نطــاق يبلــغ  kHz 4لألنظمــة الســاتلية
غير المستقرة بالنسبة إلى األرض التي يقل أوج مدارها
عــن .km 35 786
وال تتجــاوز القــدرة المشــعة المكافئــة المتناحيــة
القصــوى لــكل محطــة أرضيــة فــي خدمتــي األرصــاد
الجويــة الســاتلية واستكشــاف األرض الســاتلية القيمة
 dBW 22لألنظمــة الســاتلية المســتقرة وغيــر
المســتقرة بالنســبة إلــى األرض ذات المــدار الــذي
يســاوي أوجــه  km 35 786أو أكثــر ،فــي نطــاق التــردد
 MHz 403 401بأكملــه .وال تتجــاوز القــدرة المشــعة
المكافئــة المتناحيــة القصــوى لــكل محطــة فــي
خدمتــي األرصــاد الجوية الســاتلية واستكشــاف األرض
الســاتلية القيمــة  dBW 7لألنظمــة الســاتلية غيــر
المســتقرة بالنســبة إلــى األرض بمــدار يقــل أوجــه عــن
 km 35 786فــي نطــاق التــردد  401-MHz 403بأكملــه.
وحتــى  22نوفمبــر  ،2029ال تطبــق هــذه الحــدود
علــى األنظمة الســاتلية التي اســتلم مكتــب االتصاالت
الراديويــة بشــأنها معلومــات تبليــغ كاملــة بحلــول 22
نوفمبــر  2019ووضعــت فــي الخدمــة بحلــول هــذا
التاريــخ .وبعــد  22نوفمبــر  ،2029تطبــق هــذه الحــدود
علــى جميــع األنظمــة العاملــة فــي خدمــة األرصــاد
الجويــة الســاتلية وخدمــة استكشــاف األرض الســاتلية
فــي نطــاق التــردد هــذا)WRC 19(.
264B.5
تســتثنى مــن أحــكام الرقــم  264A.5األنظمــة

الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى األرض العاملة في
خدمتــي األرصــاد الجوية الســاتلية واستكشــاف األرض
الســاتلية والتــي اســتلم مكتــب االتصــاالت الراديويــة
بشــأنها معلومــات تبليــغ كاملــة قبــل  28أبريــل ،2007
ويجــوز لهــا االســتمرار فــي العمــل فــي نطــاق التــردد
 MHz 402,522 401,898علــى أســاس أولــي دون
تجــاوز مســتوى أقصــى للقــدرة  .e.i.r.pمقــداره dBW
)12.(WRC 19
265.5
ينطبــق القــرار  )Rev.WRC-19( 205فــي نطــاق التــردد
)WRC-19( .403-MHz 410
266.5
يقتصــر اســتخدام الخدمــة المتنقلة الســاتلية للنطاق
 406-MHz 406,1علــى المنــارات الراديويــة منخفضــة
القــدرة للتحديــد الســاتلي لمواقــع الطــوارئ (انظــر
أيضــً المــادة )WRC-07(.)31
267.5
ً
يحظــر أي بــث مــن شــأنه أن يســبب تداخــا ضــارًا
لالســتخدامات المصــرح بهــا فــي النطــاق -MHz 406,1
.406
268.5
إن اســتعمال خدمــة األبحــاث الفضائيــة لنطــاق التــردد
 410-MHz 420يقتصــر علــى وصــات االتصــاالت فــي
االتجــاه فضاء-فضــاء للمركبــات الفضائيــة المأهولــة
فــي المــدار .وإن كثافــة تدفــق القــدرة التــي تنتجهــا
على ســطح األرض إرســاالت صادرة عن محطات إرسال
خدمــة األبحــاث الفضائيــة (فضاء-فضــاء) فــي نطــاق
التــردد  MHz 420 410يجــب أال تتجــاوز )dB(W/m2
 153−مــن أجــل °)5 − ∂( 0.077 + −153 ,5° ≤ ∂ ≤ 0°
 dB(W/m2) for 5° ≤ ∂ ≤ 70مــن أجــل dB(W/ −148
 m2) for 70° ≤ ∂ ≤ 90°حيــث ∂ هــو زاويــة الوصــول
لموجــة التــردد الراديــوي وعــرض النطــاق المرجعــي
يبلــغ  .kHz 4ويجــب علــى محطــات خدمــة األبحــاث
الفضائيــة (فضاء-فضــاء) فــي هــذا النطــاق أال تطلــب
حمايــة مــن محطــات الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلة وأال
تعرقــل تطــور أعمال هذه المحطات وال اســتعماالتها.
وال ينطبــق الرقــم )WRC-15(.10.4
269.5
فئــة خدمــة مختلفــة :يــوزع النطاقــان 420-MHz 430
و 440-MHz 450لخدمــة التحديــد الراديــوي للموقــع
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علــى أســاس أولــي (انظــر الرقــم  )33.5فــي أســتراليا
والواليــات المتحــدة والهنــد واليابــان والمملكــة
المتحــدة.
270.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطاقــان  420-MHz 430وMHz
 440-450أيضــً لخدمــة الهواة على أســاس ثانوي في
البلــدان التاليــة :أســتراليا والواليــات المتحــدة وجامايكا
والفلبيــن.
271.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق 420-MHz 460
أيضــً لخدمــة المالحــة الراديويــة للطيــران (مقاييــس
االرتفــاع الراديويــة) علــى أســاس ثانــوي فــي البلــدان
التاليــة :بيــاروس والصيــن والهنــد وقيرغيزســتان
وتركمانســتان)WRC-07 (.
272.5
()SUP - WRC-12
273.5
()SUP - WRC-12
274.5
توزيــع بديــل :يــوزع النطاقــان  MHz 432 430وMHz
 440 438علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة ،باســتثناء
المتنقلــة للطيــران ،علــى أســاس أولــي فــي الدانمــارك
والنرويــج والســويد وتشــاد)WRC-12(.
275.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطاقــا التــردد  430-MHz 432و
 438-MHz 440أيضــً علــى الخدمتين الثابتة والمتنقلة،
باســتثناء المتنقلــة للطيــران ،علــى أســاس أولــي فــي
كرواتيــا وإســتونيا وفنلنــدا وليبيــا ومقدونيــا الشــمالية
والجبــل األســود وصربيــا)WRC-19(.
276.5
توزيــع إضافــي :يوزع نطاق التــردد  MHz 440 430أيضًا
للخدمــة الثابتة على أســاس أولــي ،ونطاقا التردد MHz
 435 430و MHz 440 438أيضــً ،فيمــا عــدا مــا يتعلــق
بإكــوادور ،للخدمــة المتنقلــة ،باســتثناء المتنقلــة
للطيــران ،علــى أســاس أولــي فــي البلــدان التاليــة:
أفغانســتان والجزائــر والمملكــة العربيــة الســعودية
والبحريــن وبنغالديــش وبرونــي دار الســام وبوركينــا
فاصــو وجيبوتــي ومصــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة
وإكــوادور وإريتريــا وإثيوبيــا واليونــان وغينيــا والهنــد

وإندونيســيا وجمهوريــة إيــران اإلســامية والعــراق
وإســرائيل وإيطاليــا واألردن وكينيــا والكويــت وليبيــا
وماليزيــا والنيجــر ونيجيريــا وعُ مان وباكســتان والفلبين
وقطــر والجمهوريــة العربيــة الســورية وجمهوريــة
كوريــا الديمقراطيــة الشــعبية وســنغافورة والصومال
والســودان وسويســرا وتايالنــد وتوغــو وتركيــا واليمــن.
()WRC-15
277.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد MHz 440
 430أيضــً للخدمــة الثابتــة علــى أســاس أولــي فــي
البلــدان التاليــة :أنغــوال وأرمينيــا وأذربيجــان وبيــاروس
والكاميــرون وجمهوريــة الكونغــو وجيبوتــي واالتحــاد
الروســي وجورجيــا وهنغاريــا وإســرائيل وكازاخســتان
ومالــي وأوزبكســتان وبولنــدا وجمهوريــة الكونغــو
الديمقراطيــة وقيرغيزســتان وســلوفاكيا ورومانيــا
وروانــدا وطاجيكســتان وتشــاد وتركمانســتان
وأوكرانيــا)WRC-19 (.
278.5
فئــة خدمــة مختلفــة :إن التوزيــع لخدمــة الهــواة في
نطــاق التــردد  MHz 440 430هــو علــى أســاس أولــي
فــي البلــدان التاليــة :األرجنتيــن والبرازيــل وكولومبيــا
ُ
وغيانــا وهنــدوراس وبنمــا
وكوســتاريكا وكوبــا
وباراغــواي وأوروغــواي وﻓﻨﺰويــا (انظــر الرقــم .)33.5
()WRC-19
279.5
توزيــع إضافــي :يــوزع فــي المكســيك نطاقــا التــردد
 430-MHz 435و MHz 440 438أيضًا للخدمة المتنقلة،
باستثناء المتنقلة للطيران ،على أساس أولي وللخدمة
الثابتــة علــى أســاس ثانــوي ،شــريطة الحصــول علــى
الموافقــة بموجــب الرقــم )WRC-19(.21.9
279A.5
يكون اســتعمال أجهزة االستشــعار المســتخدمة في
خدمة استكشــاف األرض الســاتلية (النشــيطة) لنطاق
التــردد  432-MHz 438وفقــً للتوصيــة ITU R RS.1260
 .2وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ال تســبب خدمــة استكشــاف
األرض الســاتلية (النشــيطة) فــي نطــاق التــردد MHz
 432-438تداخــ ً
ا ضــارًا لخدمــة المالحــة الراديويــة
للطيــران فــي الصين .وال تنقص أحكام هذه الحاشــية
بــأي حــال مــن األحــوال مــن التــزام خدمــة استكشــاف
األرض الســاتلية (النشــيطة) بالعمــل كخدمــة ثانويــة
وفقــً للرقميــن  29.5و)WRC-19(.30.5
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280.5
يســتعمل نطــاق التــردد ( 433,05-MHz 434,79التــردد
المركــزي  )MHz 433,92للتطبيقــات الصناعيــة
والعلميــة والطبيــة ( )ISMفــي ألمانيــا والنمســا
والبوســنة والهرســك وكرواتيــا وليختنشــتاين
ومقدونيــا الشــمالية والجبــل األســود والبرتغــال
وصربيــا وســلوفينيا وسويســرا .وعلــى خدمــات
االتصــاالت الراديويــة فــي هــذه البلدان والمشــغلة في
نطــاق التــردد هــذا أن تقبــل التداخــات الضــارة التــي
قــد تســببها هــذه التطبيقــات .وتخضــع التجهيــزات
الصناعيــة والعلميــة والطبيــة المشــغلة فــي نطــاق
التــردد هــذا ألحــكام الرقــم )WRC-19(.13.15

286A.5
إن اســتعمال الخدمــة المتنقلــة الســاتلية للنطاقيــن
 454-MHz 456و 459-MHz 460يخضــع للتنســيق
بموجــب الرقــم )11A.9.(WRC-97

281.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق 433,75-MHz 434,25
أيضــً لخدمــة العمليــات الفضائيــة (أرض-فضــاء) علــى
أســاس أولــي فــي المقاطعــات الفرنســية فــي مــا وراء
البحــار فــي اإلقليــم  2وفــي الهنــد .ويوزع هــذا النطاق
لنفــس الخدمــة علــى أســاس ثانــوي فــي فرنســا وفي
البرازيل.

286AA.5
إن نطــاق التــردد  450-MHz 470محــدد لكــي
تســتعمله اإلدارات التــي ترغــب فــي تنفيــذ االتصــاالت
المتنقلــة الدوليــة ( - )IMTانظــر القــرار Rev.WRC-( 224
 .)19وال يحــول هــذا التحديــد دون أن يســتعمل نطــاق
التــردد هــذا أي تطبيــق للخدمــات المــوزع عليهــا هــذا
النطــاق وال يحــدد أولويــة فــي لوائح الراديــو)WRC-19(.

282.5
يجــوز تشــغيل خدمــة الهــواة الســاتلية فــي النطاقات
التاليــة 435-MHz 438 :و 260 1-MHz 1 270وMHz 2
 450 2 400و( 400 3-MHz 3 410فــي اإلقليميــن  2و3
فقــط) و 650 5-MHz 5 670شــريطة أال تتســبب فــي
تداخل ضار بالخدمات األخرى المشغلة وفقًا للجدول
(انظــر الرقــم  .)43.5وعلــى اإلدارات التــي تصــرح بهــذا
االســتخدام أن تســعى حتــى تزيــل فــورًا أي تداخل ضار
تســببه إرســاالت محطــة فــي خدمة الهــواة الســاتلية،
وفقــً ألحــكام الرقــم  .11.25ويقتصــر اســتخدام
خدمــة الهواة الســاتلية للنطاقيــن  MHz 1 270 1 260و
 650 5-MHz 5 670علــى االتجــاه أرض-فضــاء.

286B.5
إن اســتعمال محطــات الخدمــة المتنقلــة الســاتلية
للنطــاق  454-MHz 455فــي البلــدان المدرجــة فــي
الرقــم  286D.5والنطاقيــن  455-MHz 456وMHz
 459-460فــي اإلقليــم  2والنطاقيــن 454-MHz 456
و 459-MHz 460فــي البلــدان المدرجــة فــي الرقــم
 286E.5يجــب أال يســبب تداخــات ضــارة بمحطــات
الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة المشــغلة وفقــً لجــدول
توزيــع نطاقــات التــردد وأال يــؤدي إلى مطالبــة بحماية
مــن هــذه المحطــات)WRC-97(.

283.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  438-MHz 440أيضــً
علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة ،باســتثناء الخدمــة
المتنقلــة للطيــران ،علــى أســاس أولــي فــي النمســا.
284.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  440-MHz 450أيضــً
لخدمــة الهــواة علــى أســاس ثانــوي فــي كندا.
285.5
فئــة خدمــة مختلفــة :إن توزيــع النطــاق -MHz 450
 440لخدمــة التحديــد الراديــوي للموقــع فــي كنــدا
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هــو علــى أســاس أولــي (انظــر الرقــم .)33.5
286.5
يجــوز اســتخدام النطــاق 449,75-MHz 450,25
لخدمــة العمليــات الفضائيــة (أرض-فضــاء) ولخدمــة
األبحــاث الفضائيــة (أرض-فضــاء) ،شــريطة الحصــول
علــى الموافقــة بموجــب الرقــم .21.9

286C.5
إن اســتعمال محطــات الخدمــة المتنقلــة الســاتلية
للنطــاق  454-MHz 455فــي البلــدان المدرجــة فــي
الرقــم  286D.5والنطاقيــن  MHz 456 455وMHz
 459-460فــي اإلقليــم  2والنطاقيــن 454-MHz 456
و 459-MHz 460فــي البلــدان المدرجــة فــي الرقــم
 286E.5يجــب أال يعرقل تطور أعمــال الخدمتين الثابتة
والمتنقلة وال اســتعماالتهما عندما يكون تشــغيلهما
جاريــً وفقــً لجــدول توزيع نطاقــات التــردد)WRC-97(.
 286D.5توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق 454-MHz 455
أيضــً للخدمــة المتنقلــة الســاتلية (أرض-فضــاء) علــى
أساس أولي في كندا والواليات المتحدة وبنماWRC-(.
)07
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286E.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطاقــان  454-MHz 456وMHz
 459-460أيضــً للخدمــة المتنقلــة الســاتلية (أرض-
فضــاء) علــى أســاس أولــي فــي الــرأس األخضــر ونيبــال
ونيجيريــا)WRC-07(.

ولخدمة العمليات الفضائية (فضاء-أرض) على أساس
أولــي ،شــريطة الحصــول علــى الموافقــة بموجــب
الرقــم  ،21.9مــع مراعــاة عــدم التســبب فــي أي
تداخــل ضــار بالمحطــات اإلذاعيــة القائمــة أو المخطط
لها.

287.5
يقتصــر اســتعمال الخدمــة المتنقلة البحريــة لنطاقي
التــردد  MHz 457,5875 457,5125وMHz 467,5875
 467,5125علــى محطــات االتصــال علــى المتــن .ويجب
أن تكــون خصائــص األجهــزة وترتيــب القنــوات طبقــً
للتوصيــة  .ITU R M.1174 4ويخضــع اســتعمال نطاقي
التــردد هذيــن فــي الميــاه اإلقليميــة للوائــح الوطنيــة
لــإدارة المعنيــة)WRC-19(.

291A.5
توزيــع إضافــي :يوزع نطــاق التردد  470-MHz 494أيضًا
لخدمــة التحديــد الراديوي للموقع على أســاس ثانوي
في ألمانيا والنمســا والدانمارك وإستونيا وليختنشتاين
والجمهوريــة التشــيكية وصربيــا وسويســرا .ويقتصــر
هــذا االســتعمال علــى تشــغيل رادارات رصــد خصائــص
الرياح وفقــً للقرار )WRC-97).(WRC-15( 217

288.5
تكــون التــرددات التــي يفضل أن تســتخدمها محطات
االتصــال علــى المتــن فــي الميــاه اإلقليميــة للواليــات
المتحدة والفلبين هي  MHz 457,525و MHz 457,550و
 MHz 457,575و ،MHz 457,600و ُتــزاوَ ج هــذه التــرددات،
بالتــرددات التاليــة MHz 467,750 :و MHz 467,775و
 MHz 467,800و MHz 467,825علــى التوالــي .ويجــب
أن تكــون خصائــص األجهــزة المســتخدمة مطابقــة
للمواصفــات الــواردة فــي التوصيــة .4-ITU-R M.1174
()WRC-19
289.5
يجــوز اســتخدام النطاقيــن  460-MHz 470وMHz 1
 690 1-710أيضــً لتطبيقــات خدمــة استكشــاف األرض
الساتلية التي هي غير تطبيقات خدمة األرصاد الجوية
الســاتلية ،لإلرســاالت فــي االتجــاه فضاء-أرض ،شــريطة
أال تســبب تداخــ ً
ا ضــارًا بالمحطــات العاملــة وفقــً
للجدول.
290.5
فئــة خدمــة مختلفــة :يــوزع النطــاق MHz 470 460
لخدمــة األرصــاد الجويــة الســاتلية (فضــاء-أرض) علــى
أســاس أولــي (انظــر الرقــم  ،)33.5فــي البلــدان التاليــة:
أفغانســتان وأذربيجــان وبيــاروس والصيــن واالتحــاد
الروســي واليابــان وقيرغيزســتان وطاجيكســتان
وتركمانســتان ،شــريطة الحصــول علــى الموافقــة
بموجــب الرقــم )WRC-12(.21.9
291.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  470-MHz 485فــي
الصيــن أيضــً لخدمــة األبحــاث الفضائيــة (فضــاء-أرض)

292.5
فئــة خدمــة مختلفــة :يــو َّزع نطــاق التــردد MHz 512
 470علــى أســاس أولــي فــي األرجنتيــن وأوروغــواي
وﻓﻨﺰويــا للخدمــة المتنقلــة (انظــر الرقــم ،)33.5
شــريطة الحصــول علــى الموافقــة بموجــب الرقــم
)WRC-15 (.21.9
293.5
فئــة خدمــة مختلفــة :يــوزع نطاقــا التــردد MHz 512
 470و MHz 806 614للخدمــة الثابتــة علــى أســاس
أولــي (انظــر الرقــم  ،)33.5فــي البلــدان التاليــة :كنــدا
وشــيلي وكوبــا والواليــات المتحــدة وغيانــا وجامايــكا
وبنما ،شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم
 .21.9ويــوزع نطاقــا التــردد  MHz 512 470وMHz 698
 614للخدمــة المتنقلــة علــى أســاس أولــي (انظــر
الرقــم ( 33.5فــي البلــدان التاليــة :البهامــا وبربــادوس
وكنــدا وشــيلي وكوبــا والواليــات المتحــدة وغيانــا
وجامايــكا والمكســيك وبنمــا ،شــريطة الحصــول على
الموافقــة بموجــب الرقــم  .21.9ويــوزع نطاقــا التــردد
 MHz 512 470علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة
علــى أســاس أولــي (انظــر الرقــم  )33.5فــي األرجنتيــن
وإكــوادور ،شــريطة الحصــول علــى الموافقــة بموجب
الرقــم )WRC-15(.21.9
294.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد 470-MHz 582
أيضــً للخدمــة الثابتــة علــى أســاس ثانــوي فــي البلــدان
التالية :المملكة العربية السعودية والكاميرون وكوت
ديفــوار ومصــر وإثيوبيــا وإســرائيل ليبيــا والجمهوريــة
العربيــة الســورية وتشــاد واليمــن)WRC-15(.
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295.5
يحــدد نطــاق التــردد  MHz 608 470أو أجــزاء منــه لكي
تســتعمله اإلدارات التــي ترغــب فــي تنفيــذ االتصــاالت
المتنقلــة الدوليــة ( )IMTفــي البهاما وبربــادوس وكندا
والواليــات المتحدة والمكســيك ،انظر القــرار Rev.( 224
 .)WRC-19وال يحــول هــذا التحديــد دون أن يســتعمل
نطاقــات التــردد هــذه أي تطبيق للخدمــات الموزع لها
نطاقــات التــردد هــذه ،وال يحــدد أولويــة فــي لوائــح
الراديــو .وعلــى محطــات الخدمــة المتنقلــة في نظام
االتصــاالت المتنقلــة الدوليــة العاملة في نطــاق التردد
هــذا أن تحصــل علــى موافقــة بموجــب الرقــم 21.9
ويجــب أال تتســبب فــي تداخــل ضــار بالخدمــة اإلذاعيــة
للبلــدان المجــاورة وأال تطالب بالحمايــة منها .وينطبق
الرقمــان  43.5و)43A.5.(WRC-19

ميكرونيزيــا وجــزر ســليمان وتوفالــو وفانواتــو ،ونطــاق
التــردد  MHz 698 610أو أجــزاء منــه فــي بنغالديــش
وملديــف ونيوزيلنــدا ،الســتعماالت اإلدارات التــي ترغــب
فــي تنفيــذ االتصــاالت المتنقلــة الدوليــة ( ،)IMTانظــر
القــرار  .)Rev.WRC 19( 224وال يحــول هــذا التحديــد
دون أن يســتعمل نطاقــي التــردد هذيــن أي تطبيــق
للخدمــات المــوزع لهــا النطاقــان ،وال يحــدد أولويــة
فــي لوائــح الراديــو .ويجب أال يُســتعمل توزيــع الخدمة
المتنقلــة فــي نطــاق التــردد ألنظمــة االتصــاالت
المتنقلــة الدوليــة إال بعــد الحصــول علــى الموافقــة
بموجــب الرقــم  21.9ويجــب أال يســبب هــذا التوزيــع
تداخــ ً
ا ضــارًا بالخدمــات اإلذاعيــة للبلــدان المجــاورة
وأال يطالــب بالحمايــة منهــا .ويطبَّــق الرقمــان 43.5
و)43A.5.(WRC-19

296.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد MHz 694 470
أيضــً علــى أســاس ثانــوي للخدمــة المتنقلــة البرية من
أجــل التطبيقــات المســاعدة لإلذاعــة وإعــداد البرامــج
فــي البلــدان التاليــة :ألبانيــا وألمانيــا وأنغــوال والمملكــة
العربيــة الســعودية والنمســا والبحريــن وبلجيكا وبنـــن
والبوســنة والهرســك وبوتســوانا وبلغاريــا وبوركينــا
فاصــو وبورونــدي والكاميــرون والفاتيــكان وجمهورية
الكونغــو وكــوت ديفــوار وكرواتيــا والدانمــارك
وجيبوتــي ومصــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة
وإســبانيا وإســتونيا وإســواتيني وفنلنــدا وفرنســا
وغابــون وجورجيــا وغانــا وهنغاريــا والعــراق وأيرلنــدا
وأيســلندا وإســرائيل وإيطاليــا واألردن وكينيــا والكويــت
وليســوتو والتفيــا ولبنــان وليبيــا وليختنشــتاين وليتوانيا
ولكســمبرغ ومقدونيــا الشــمالية ومــاوي ومالــي
ومالطة والمغرب وموريشــيوس وموريتانيا ومولدوفا
وموناكــو وموزامبيــق وناميبيــا والنيجــر ونيجيريــا
والنرويــج وعُ مــان وأوغنــدا وهولنــدا وبولنــدا والبرتغــال
وقطــر والجمهوريــة العربيــة الســورية وســلوفاكيا
والجمهوريــة التشــيكية ورومانيــا والمملكــة المتحــدة
وروانــدا وســان مارينــو وصربيــا والســودان وجنــوب
إفريقيــا والســويد وسويســرا وتنزانيــا وتشــاد وتوغــو
وتونــس وتركيــا وأوكرانيــا وزامبيــا وزمبابــوي .ويجــب
علــى محطــات الخدمــة المتنقلــة البريــة فــي البلــدان
المذكــورة فــي هــذه الحاشــية أال تتســبب فــي تداخــل
ضــار لمحطــات قائمــة أو مخطــط لهــا تعمــل وفقــً
لجــدول توزيــع نطاقــات التــردد فــي بلــدان غيــر البلدان
المذكــورة فــي هــذه الحاشــية)WRC-19( .

297.5
توزيــع إضافــي :يُــوزع نطــاق التــردد 512-MHz 608
أيضــً علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة علــى أســاس
أولــي فــي البلــدان التاليــة :كنــدا وكوســتاريكا وكوبــا
والســلفادور والواليــات المتحــدة وغواتيمــاال ُ
وغيانــا
وجامايــكا ،شــريطة الحصــول علــى الموافقة بموجب
الرقــم  .21.9ويــوزع نطــاق التــردد  MHz 608 512أيضــً
علــى الخدمــة المتنقلــة علــى أســاس أولــي فــي
البهامــا وبربــادوس والمكســيك ،شــريطة الحصــول
علــى الموافقــة بموجــب الرقــم  .21.9ويُــو ّزع فــي
المكســيك النطــاق  512-MHz 608أيضــً للخدمــة
الثابتــة على أســاس ثانــوي (انظر الرقــم  32.5من لوائح
الراديــو))WRC-19(.

296A.5
يحــدد نطــاق التــردد  MHz 698 470أو أجــزاء منــه فــي

298.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق 549,75-MHz 550,25
لخدمــة العمليــات الفضائيــة (فضــاء-أرض) علــى
أســاس ثانــوي فــي الهنــد.
299.5
غير مستعمل.
300.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطاق التــردد  MHz 790 582أيضًا
علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة ،باســتثناء الخدمــة
المتنقلــة للطيــران ،علــى أســاس ثانــوي فــي المملكــة
العربيــة الســعودية والكاميــرون ومصــر واإلمــارات
العربية المتحدة وإسرائيل وليبيا واألردن وعمان وقطر
والجمهوريــة العربيــة الســورية والســودان)WRC-15(.
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301.5
غير مستعمل.
302.5
()SUP - WRC-12
303.5
غير مستعمل.
304.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  606-MHz 614أيضًا في
المنطقة اإلذاعية اإلفريقية (انظر األرقام من  10.5إلى
 ،)13.5لخدمــة الفلــك الراديوي على أســاس أولي.
305.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  606-MHz 614أيضــً
فــي الصيــن لخدمة الفلك الراديوي على أســاس أولي.
306.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  608-MHz 614أيضــً
فــي اإلقليــم  ،1باســتثناء المنطقــة اإلذاعيــة اإلفريقيــة
(انظــر األرقــام مــن  10.5إلــى  ،)13.5وفــي اإلقليــم 3
لخدمــة الفلــك الراديــوي علــى أســاس ثانــوي.
307.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  608-MHz 614أيضــً
فــي الهنــد لخدمة الفلــك الراديوي على أســاس أولي.
308.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد MHz 698 614
أيضــً للخدمــة المتنقلــة علــى أســاس أولــي فــي بليــز
وكولومبيــا وغواتيمــاال .وتخضــع محطــات الخدمــة
المتنقلــة داخــل نطــاق التــردد لشــرط الحصــول علــى
الموافقــة بموجــب الرقــم )WRC-19(.21.9
308A.5
يحــدد نطــاق التــردد  MHz 698 614أو أجــزاء منــه مــن
أجــل االتصــاالت المتنقلــة الدوليــة ( )IMTفــي البهامــا
وبربــادوس وبليز وكنــدا وكولومبيا والواليــات المتحدة
األمريكيــة وغواتيمــاال والمكســيك ،انظــر القــرار 224
( .)Rev.WRC-19وال يحــول هــذا التحديــد دون أن
يســتعمل نطاقــات التــردد هــذه أي تطبيــق للخدمــات
المــوزع لهــا نطاقات التردد هــذه ،وال يحدد أولوية في
لوائــح الراديــو .وعلــى محطــات الخدمــة المتنقلــة فــي
نظــام االتصــاالت المتنقلــة الدولية العاملــة في نطاق
التــردد أن تحصــل علــى موافقــة بموجــب الرقــم 21.9

ويجــب أال تتســبب فــي تداخــل ضــار بالخدمــة اإلذاعيــة
للبلــدان المجــاورة وأال تطالب بالحمايــة منها .وينطبق
الرقمــان  43.5و)43A.5.(WRC 19
309.5
فئــة خدمــة مختلفــة :يــوزع نطــاق التــردد -MHz 806
 614فــي الســلفادور للخدمــة الثابتــة علــى أســاس
أولــي (انظــر الرقــم  ،)33.5شــريطة الحصــول علــى
الموافقــة بموجــب الرقــم )WRC-15(.21.9
310.5
()SUP - WRC-97
311.5
()SUP - WRC-07
311A.5
()SUP - WRC-19
312.5
توزيــع إضافــيُ :يــوزع أيضــً لخدمــة المالحــة الراديوية
للطيــران علــى أســاس أولــي نطــاق التــردد MHz 862
 645فــي البلــدان التاليــة :أرمينيــا وأذربيجــان وبيــاروس
واالتحاد الروســي وجورجيا وكازاخســتان وأوزبكســتان
وقيرغيزســتان وطاجيكستان وتركمانســتان وأوكرانيا،
ونطاقــات التــردد  MHz 686 646و MHz 753 726وMHz
 778-811و MHz 852 822فــي بلغاريــا)WRC-19(.
312A.5
يخضــع اســتعمال الخدمــة المتنقلــة ،باســتثناء
المتنقلــة للطيــران ،لنطــاق التــردد  MHz 790 694فــي
اإلقليــم  1إلــى أحكام القــرار  .)Rev.WRC-19( 760انظر
أيضــً القــرار )Rev.WRC-19).(WRC-19( 224
313.5
()SUP - WRC-97
313A.5
يحــدد نطــاق التــردد  MHz 790 698أو أجــزاء منــه فــي
أســتراليا وبنغالديــش وبرونــي دار الســام وكمبوديــا
والصين وجمهورية كوريا وفيجي والهند وإندونيســيا
واليابــان وكيريباتــي وجمهوريــة الو الديمقراطيــة
الشــعبية وماليزيا واتحاد ميانمار ونيوزيلندا وباكســتان
وبابــوا غينيــا الجديــدة والفلبيــن وجمهوريــة كوريــا
الشــعبية الديمقراطيــة وجــزر ســليمان وســاموا
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وســنغافورة وتايالنــد وتونغــا وتوفالــو وفانواتــو
وفيتنام الســتعمال تلك اإلدارات التي ترغب في تنفيذ
االتصــاالت المتنقلــة الدوليــة ( .)IMTوال يحــول هــذا
التحديد دون أن يســتعمل نطاق التردد هذا أي تطبيق
للخدمــات المــوزع عليهــا نطــاق التــردد هــذا وال يحــدد
أولويــة فــي لوائــح الراديــو)WRC-19(.

 1ونطــاق التــردد  MHz 960 790فــي اإلقليميــن  1و3
الموزعــة للخدمــة المتنقلــة علــى أســاس أولــي لكــي
تســتعملها اإلدارات التــي ترغــب فــي تنفيــذ االتصــاالت
المتنقلــة الدوليــة ( - )IMTانظــر القــرارات Rev.( 224
 )WRC-19و )Rev.WRC-19( 760وRev.WRC-( 749
 ،)19حيثمــا تنطبــق .وال يحــول هــذا التحديــد دون أن
يســتعمل نطاقــات التــردد هــذه أي تطبيــق للخدمــات
المــوزع عليهــا هــذه النطاقــات ،وال يحــدد أولويــة فــي
لوائــح الراديــو)WRC-19(.

314.5
()SUP - WRC-15

318.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطاقــان  849-MHz 851و
 894-MHz 896أيضــً فــي كنــدا والواليــات المتحــدة
والمكســيك للخدمــة المتنقلــة للطيــران علــى أســاس
أولــي مــن أجــل المراســات العموميــة مــع الطائــرات.
ويقتصر استعمال النطاق  MHz 851 849على إرساالت
محطات خدمة الطيران بينما يقتصر استعمال النطاق
 894-MHz 896علــى إرســاالت المحطــات المشــغلة
فــي طائرات.

313B.5
()SUP - WRC-15

315.5
()SUP - WRC-15
316.5
()SUP - WRC-15
316A.5
()SUP - WRC-15
316B.5
إن التوزيــع فــي اإلقليــم  1للخدمــة المتنقلــة باســتثناء
المتنقلــة للطيــران فــي نطــاق التــردد MHz 862 790
يخضــع للحصــول على الموافقة بموجــب الرقم 21.9
بشــأن خدمــة المالحــة الراديويــة للطيــران فــي البلدان
المذكــورة فــي الرقــم  .312.5وبالنســبة إلــى البلــدان
األطراف في اتفاق جنيف لعام  ،)GE06( 2006يخضع
اســتعمال محطــات الخدمــة المتنقلــة أيضــً للتطبيــق
الناجــح إلجــراءات ذلــك االتفــاق .وينطبــق القــراران 224
( )Rev.WRC-19و ،)Rev.WRC-19( 749حســب االقتضاء.
()WRC-19
317.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد MHz 890 806
أيضــً للخدمــة المتنقلــة الســاتلية علــى أســاس أولــي
فــي اإلقليــم ( 2باســتثناء البرازيــل والواليــات المتحــدة
والمكســيك) ،شــريطة الحصــول علــى الموافقــة
بموجــب الرقــم  .21.9إن هــذه الخدمــة معــدة
لالســتعمال داخــل الحــدود الوطنيــة)WRC-15(.
317A.5
تحــدد أجــزاء نطــاق التــردد  MHz 960 698فــي
اإلقليــم  2ونطــاق التــردد  MHz 790 694فــي اإلقليــم

319.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطاقــان ( 806-MHz 840أرض-
فضــاء) و( 856-MHz 890فضــاء-أرض) أيضــً فــي
بيــاروس واالتحاد الروســي وأوكرانيا للخدمة المتنقلة
الســاتلية باســتثناء الخدمة المتنقلة الســاتلية للطيران
( .)Rويجــب أال يســبب اســتعمال هــذه الخدمــة لهذين
النطاقين تداخالت ضارة بالخدمات التي يتم تشغيلها
فــي بلدان أخرى وفقًا لجدول توزيع نطاقات الترددات
وأال يتطلــب حمايــة تجــاه هذه الخدمــات .كما يخضع
هذا االســتعمال التفاقات خاصــة بين اإلدارات المعنية.
320.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطاقــان  806-MHz 890وMHz
 942-960أيضــً للخدمــة المتنقلــة الســاتلية ،باســتثناء
الخدمــة المتنقلــة الســاتلية للطيــران ( ،)Rعلــى أســاس
أولــي في اإلقليم  ،3شــريطة الحصول على الموافقة
بموجــب الرقم  .21.9ويقتصر اســتعمال هذه الخدمة
علــى التشــغيل داخل الحــدود الوطنية .وعند الســعي
إلــى الحصــول علــى الموافقــة يجــب تأميــن حمايــة
مناســبة للخدمــات المشــغلة وفــق الجــدول ،بحيــث
ال تســبب تداخــات ضــارة بهــذه الخدمات.
321.5
()SUP - WRC-07
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322.5
ال ُتشـ َّ
ـغل محطــات الخدمــة اإلذاعيــة فــي اإلقليــم 1
ضمــن النطــاق  MHz 960 -862إال داخــل المنطقــة
اإلذاعيــة اإلفريقيــة (انظــر األرقــام مــن  10.5إلــى ،)13.5
باســتثناء الجزائــر وبورونــدي ومصــر وإســبانيا وليســوتو
وليبيــا والمغــرب ومــاوي وناميبيــا ونيجيريــا وجنــوب
إفريقيــا وﺗﻨﺰانيــا وزيمبابــوي وزامبيــا ،وذلــك شــريطة
الحصــول علــى الموافقــة بموجب الرقــم WRC-(.21.9
)1 2
323.5
توزيــع إضافــي :يُــوزع أيضــً لخدمــة المالحــة
الراديويــة للطيــران علــى أســاس أولــي نطــاق التــردد
 MHz 960 862فــي البلــدان التاليــة :أرمينيــا وأذربيجــان
وبيالروس واالتحاد الروســي وكازاخســتان وأوزبكستان
وقيرغيزســتان وطاجيكستان وتركمانســتان وأوكرانيا،
ونطاقــا التــردد  MHz 880 862و MHz 925 915فــي
بلغاريــا ،ونطاقــا التــردد  MHz 880 862وMHz 925 915
فــي رومانيــا .ويخضــع هــذا االســتعمال للحصــول
علــى موافقــة اإلدارات المعنيــة بموجــب الرقــم 21.9
ويقتصــر علــى المنــارات الراديويــة المقامــة على األرض
والمشــغلة فــي  27أكتوبــر  1997حتــى انتهــاء عمرهــا
النافــع)WRC 19(.
324.5
غير مستعمل.
325.5
فئــة خدمــة مختلفــة :يــوزع النطــاق 890-MHz 942
لخدمــة التحديــد الراديــوي للموقــع فــي الواليــات
المتحدة على أساس أولي (انظر الرقم  ،)33.5شريطة
الحصــول علــى الموافقــة بموجــب الرقــم .21.9
325A.5
فئــة خدمــة مختلفــة :يُــوزع نطــاق التــردد MHz
 902-928فــي األرجنتيــن والبرازيــل وكوســتاريكا وكوبا
والجمهوريــة الدومينيكيــة والســلفادور وإكــوادور
وفــي المقاطعــات الفرنســية فــي مــا وراء البحــار
فــي اإلقليــم  2وغواتيمــاال وباراغــواي وأوروغــواي
وفنزويــا للخدمــة المتنقلــة البريــة علــى أســاس أولي.
ويُــو ّزع فــي المكســيك نطــاق التــردد 902-MHz 928
للخدمــة المتنقلــة ،باســتثناء المتنقلــة للطيــران ،علــى
أســاس أولــي .و ُيــوزع نطــاق التــردد  MHz 905 902فــي
كولومبيــا للخدمــة المتنقلــة البريــة علــى أســاس
أولــي)WRC-19(.

326.5
فئــة خدمــة مختلفــة :يــوزع النطــاق 903-MHz 905
للخدمــة المتنقلــة باســتثناء المتنقلــة للطيــران ،علــى
أســاس أولــي فــي شــيلي ،شــريطة الحصــول علــى
الموافقــة بموجــب الرقــم .21.9
327.5
فئــة خدمــة مختلفــة :يــوزع النطــاق 915-MHz 928
لخدمــة التحديــد الراديــوي للموقــع علــى أســاس
أولــي (انظــر الرقــم  )33.5فــي أســتراليا.
327A.5
يقتصــر اســتعمال نطــاق التــردد MHz 1 164 960
للخدمــة المتنقلــة للطيــران ( )Rعلــى األنظمــة التــي
تعمــل وفقــً للمعاييــر الدوليــة المعترف بهــا للطيران.
ويكــون هــذا االســتعمال وفقــً للقــرار Rev.WRC-( 417
)15).(WRC-15
328.5
يحتجــز اســتعمال خدمــة المالحــة الراديويــة للطيــران
للنطــاق  960-MHz 1 215فــي العالــم أجمــع لتشــغيل
وتطويــر المســاعدات اإللكترونية فــي المالحة الجوية،
المحمولــة منهــا علــى متــن الطائــرات أو الموجــودة
فــي المنشــآت المصاحبــة المقامــة علــى ســطح
األرض)WRC-2000(.
328A.5
تعمــل محطــات خدمــة المالحــة الراديويــة الســاتلية
في النطاق  164 1-MHz 1 215وفقًا ألحكام القرار 609
( )Rev.WRC-07وال تطالــب بالحمايــة مــن المحطــات
فــي خدمــة المالحــة الراديويــة للطيــران فــي النطــاق
 .960-MHz 1 215وال ينطبــق الرقــم  .43A.5وتنطبــق
أحــكام الرقــم )WRC-07(.18.21
328AA.5
و َّزع نطــاق التــردد  MHz 1 092,3 1 087,7أيضــً للخدمــة
المتنقلــة الســاتلية للطيــران (( )Rأرض-فضــاء) علــى
صــر اســتعماله علــى اســتقبال
أســاس أولــي ،توزيعــً ي ُْق َ
المحطــة الفضائيــة إرســاالت المراقبــة األوتوماتيــة
التابعــة بأســلوب اإلذاعــة ( )ADS Bالتــي ُتبــث مــن
مرســات الطائــرات التــي تعمل وفقــً للمعايير الدولية
للطيــران المعتــرف بهــا .ويجــب أال تطالــب المحطــات
العاملــة فــي الخدمــة المتنقلــة الســاتلية للطيــران ()R
بالحمايــة مــن المحطــات العاملة في خدمــة المالحة
الراديويــة للطيــران .وينطبق القــرار Rev.WRC 19).( 425
)(WRC 19
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328B.5
يكــون اســتعمال أنظمــة وشــبكات خدمــة المالحــة
الراديوية الســاتلية للنطاقــات  MHz 1 300 1 164وMHz
 1 610 1 559و 010 5-MHz 5 030التــي يكــون مكتــب
االتصــاالت الراديويــة قــد اســتلم معلومــات تنســيق أو
معلومــات تبليــغ كاملــة عنها ،بحســب االقتضــاء ،بعد
 1ينايــر  2005مرهونــً بتطبيــق أحــكام األرقــام 12.9
و 12A.9و .13.9وينطبــق أيضــً فــي هــذا الصــدد القــرار
)WRC-03( 610؛ غيــر أنــه فــي حالــة شــبكات وأنظمــة
خدمــة المالحــة الراديويــة الســاتلية (فضاء-فضــاء)،
ينطبــق القــرار  )WRC-03( 610فقــط علــى محطــات
اإلرســال الفضائيــة .وطبقــً للرقــم  ،329A.5بالنســبة
لألنظمــة والشــبكات فــي خدمــة المالحــة الراديويــة
الســاتلية (فضاء-فضــاء) فــي النطاقيــن 1-MHz 1 300
 215و ،559 1-MHz 1 610تنطبــق أحــكام األرقــام 7.9
و 12.9و 12A.9و 13.9فقط بالنسبة لألنظمة والشبكات
األخرى في خدمة المالحة الراديوية الســاتلية (فضاء-
فضــاء))WRC-07(.
329.5
يخضــع اســتعمال خدمــة المالحــة الراديوية الســاتلية
لنطــاق التــردد  215 1-MHz 1 300لشــرط عدم التســبب
فــي تداخــات ضــارة وعــدم المطالبــة بالحمايــة مــن
خدمــة المالحة الراديوية المرخص بها بموجب الرقم
 .331.5وفضــ ً
ا عــن ذلــك ،يخضــع اســتعمال خدمــة
المالحة الراديوية الساتلية لنطاق التردد 1-MHz 1 300
 215لشــرط عــدم التســبب فــي تداخالت ضــارة لخدمة
التحديــد الراديــوي للموقــع .وال ينطبــق الرقــم 43.5
بالنســبة لخدمــة التحديــد الراديــوي للموقــع .وينطبق
القــرار )Rev.WRC-19).(WRC-19( 608
329A.5
إن اســتعمال أنظمــة خدمــة المالحــة الراديويــة
الســاتلية (فضاء-فضــاء) العاملــة فــي النطاقيــن MHz
 215 1-1 300و 559 1-MHz 1 610ليــس الغــرض منــه
توفيــر تطبيقــات خدمــات الســامة ،ويجــب أال يفــرض
قيــودًا إضافيــة علــى أنظمة خدمــة المالحــة الراديوية
الســاتلية (فضــاء-أرض) أو علــى خدمــات أخــرى عاملــة
طبقــً لجــدول توزيــع نطاقــات التــردد)WRC-07(.
330.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  MHz 1 300 1 215أيضــً
على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في
البلــدان التاليــة :أنغــوال والمملكــة العربيــة الســعودية
والبحريــن وبنغالديــش والكاميــرون والصيــن وجيبوتي
ومصــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة وإريتريــا وإثيوبيــا

وغيانــا والهند وإندونيســيا وجمهورية إيران اإلســامية
والعــراق وإســرائيل واليابــان واألردن والكويــت ونيبــال
وعمان وباكستان والفلبين وقطر والجمهورية العربية
السورية والصومال والسودان وجنوب السودان وتشاد
وتوغــو واليمــن)WRC-12(.
331.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد MHz 1 300 1
 215أيضــً لخدمــة المالحة الراديوية على أســاس أولي
فــي البلــدان التاليــة :الجزائــر وألمانيا والمملكــة العربية
الســعودية وأســتراليا والنمســا والبحريــن وبيــاروس
وبلجيــكا وبنن والبوســنة والهرســك والبرازيــل وبوركينا
فاصــو وبورونــدي والكاميــرون والصيــن وجمهوريــة
كوريــا وكرواتيــا والدانمــارك ومصــر واإلمــارات العربيــة
المتحــدة وإســتونيا واالتحاد الروســي وفنلندا وفرنســا
وغانــا واليونــان وغينيــا وغينيــا االســتوائية وهنغاريــا
والهنــد وإندونيســيا وجمهوريــة إيــران اإلســامية
والعــراق وأيرلنــدا وإســرائيل واألردن وكينيــا والكويــت
وليســوتو والتفيــا ولبنــان وليختنشــتاين وليتوانيــا
ولكســمبرغ ومقدونيــا الشــمالية ومدغشــقر ومالــي
وموريتانيــا والجبــل األســود ونيجيريــا والنرويــج وعُ مــان
وباكســتان ومملكــة هولنــدا وبولنــدا والبرتغــال وقطر
والجمهوريــة العربيــة الســورية وجمهوريــة كوريــا
الشــعبية الديمقراطيــة وســلوفاكيا والمملكــة
المتحــدة وصربيــا وســلوفينيا والصومــال والســودان
وجنــوب الســودان وســري النــكا وجنــوب إفريقيــا
والســويد وسويســرا وتايالنــد وتوغــو وتركيــا وﻓﻨﺰويــا
وفيتنــام .ويــوزع نطــاق التــردد MHz 1 300 1 240
أيضــً فــي كنــدا والواليــات المتحــدة لخدمــة المالحــة
الراديويــة ،ويكــون اســتعمال خدمة المالحــة الراديوية
مقصــورًا علــى خدمــة المالحــة الراديويــة للطيــران.
()WRC-19
332.5
يجــب علــى المحاســيس النشــطة المحمولــة فضائيــً
والعاملــة فــي خدمتــي استكشــاف األرض الســاتلية
واألبحــاث الفضائيــة فــي النطــاق 215 1-MHz 1 260
أال تســبب تداخــات ضــارة لخدمــة التحديــد الراديــوي
للموقــع وخدمــة المالحــة الراديويــة الســاتلية
والخدمــات األخــرى التــي تســتفيد مــن توزيــع علــى
أســاس أولــي وأال تطالــب بحمايــة مــن هــذه الخدمــات
وأال تفــرض أي قيــود علــى تشــغيل هــذه الخدمــات أو
تطورهــا)WRC-2000(.
333.5
()SUP - WRC-97
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334.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  350 1-MHz 1 370أيضــً
في كندا والواليات المتحدة لخدمة المالحة الراديوية
للطيران على أساس أولي)WRC-03(.
335.5
يجــب علــى المحاســيس النشــطة المحمولــة فضائيــً
والعاملــة فــي خدمتــي استكشــاف األرض الســاتلية
واألبحــاث الفضائيــة فــي كنــدا والواليــات المتحدة في
النطــاق  240 1-MHz 1 300أال تســبب تداخــات ضــارة
بخدمــة المالحة الراديويــة للطيران وأال تطالب بحماية
مــن هــذه الخدمــة ،وأال تفــرض أي قيــود على تشــغيل
هــذه الخدمة أو تطورهــا)WRC-97(.
336.5
غير مستعمل.
337.5
يقتصــر اســتعمال النطاقــات  300 1-MHz 1 350وMHz
 700 2-2 900و 000 9-MHz 9 200في خدمة المالحة
الراديويــة للطيــران علــى الــرادارات المقامة عند ســطح
األرض وعلــى مــا يصاحبهــا مــن مرســات مســتجيبات
محمولــة جــوًا والتــي ال ترســل إال علــى تــرددات مــن
هــذه النطاقــات فقــط حيــن تشــغلها رادارات تعمــل
في النطاق نفســه.
337A.5
يجــب على المحطات األرضيــة التابعة لخدمة المالحة
الراديويــة الســاتلية وعلــى المحطــات التابعــة لخدمــة
التحديــد الراديــوي للموقــع العاملــة فــي النطاق MHz
 300 1-1 350أال تســبب تداخ ـ َ
ا ضــارًا لخدمــة المالحــة
الراديويــة للطيــران ،وأال تفــرض قيــودًا علــى تشــغيلها
وتطويرهــا)WRC-2000(.
338.5
يجــوز للمنشــآت القائمــة لخدمــة المالحــة الراديويــة
أن تســتمر فــي العمــل ضمــن النطــاق MHz 1 400 -1
 350فــي البلــدان التاليــة :قيرغيزســتان وســلوفاكيا
وتركمانســتان)WRC-12(.
338A.5
ينطبــق القــرار  )Rev.WRC-19( 750فــي نطاقــات
التــردد  MHz 1 400 1 350و MHz 1 452 1 427وGHz
 23,55 22,55و 24,25-GHz 27,5و GHz 31,3 30وGHz
 50,2 49,7و GHz 50,9 50,4و GHz 52,4 51,4وGHz

 52,4-52,6و GHz 86 81و)GHz 94 92.(WRC-19
 339.5تــوزع النطاقــات  370 1-MHz 1 400وMHz 2
 640 2-655و 950 4-MHz 4 990و15,20-GHz 15,35
أيضــً علــى خدمــة األبحــاث الفضائيــة (المنفعلــة)
وخدمــة استكشــاف األرض الســاتلية (المنفعلــة) على
أســاس ثانــوي.
339A.5
()SUP - WRC-07
340.5
تحظر كل اإلرساالت في النطاقات التالية:
،MHz 427 1-400 1
،MHz 700 2-690 2
باستثناء اإلرساالت المقصودة في الرقم ،422.5
،GHz 10,7-10,68
باستثناء اإلرساالت المقصودة في الرقم ،483.5
،GHz 15,4-15,35
باستثناء اإلرساالت المقصودة في الرقم ،511.5
،GHz 24-23,6
،GHz 31,5-31,3
،GHz 31,8-31,5
في اإلقليم ،2
،GHz 49,04-48,94
من المحطات المحمولة جوًا
،GHz2 50,4-50,2
،GHz 54,25-52,6
،GHz 92-86
،GHz 102-100
،GHz 111,8-109,5
،GHz 116-114,25
،GHz 151,5-148,5
،GHz 167-164
،GHz 185-182
،GHz 191,8-190
،GHz 209-200
،GHz 231,5-226
)GHz.(WRC-03 252-250
341.5
تجــري بعــض البلــدان أبحاثــً منفعلــة فــي النطاقــات
 400 1-MHz 1 727و 101-GHz 120و197-GHz 220
وذلــك فــي إطــار برنامــج للبحث عــن إرســاالت متعمدة
مــن مصــدر خــارج األرض.
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341A.5
فــي اإلقليــم  ،1يُحــدد نطاقــا التــردد MHz 1 452 1 427
و MHz 1 518 1 492لكــي تســتعملهما اإلدارات التــي
ترغــب فــي تنفيــذ االتصــاالت المتنقلــة الدوليــة ()IMT
طبقــً للقــرار  .)Rev.WRC-15( 223وال يحــول هــذا
َ
نطاقــي التــردد هذيــن أي
التحديــد دون أن يســتعمل
تطبيــق للخدمــات المــوزع لهــا نطاقــا التردد هــذان وال
يمنــح أولويــة فــي لوائــح الراديــو .ويخضــع اســتعمال
محطــات االتصــاالت المتنقلــة الدوليــة للحصــول علــى
موافقــة بموجــب الرقــم  21.9فيمــا يتعلــق بالخدمــة
المتنقلــة للطيــران المســتعملة للقيــاس عــن بُعــد في
الطيــران وفقــً للرقــم )WRC-15(.342.5
341B.5
يُحــدد نطــاق التــردد  427 1-MHz 1 518فــي اإلقليــم 2
لكي تستعمله اإلدارات التي ترغب في تنفيذ االتصاالت
المتنقلــة الدوليــة ( )IMTوفقــً للقــرار Rev.WRC-( 223
 .)15وال يحــول هــذا التحديــد دون أن يســتعمل نطــاق
التردد هذا أي تطبيق للخدمات الموزع لها هذا النطاق
وال يمنــح أولوية في لوائح الراديو)WRC-15(.
341C.5
يحــدد نطاقــا التــردد  MHz 1 452 1 427وMHz 1 518
 1 492لكــي تســتعملهما اإلدارات فــي اإلقليــم 3
التــي ترغــب فــي تنفيــذ االتصــاالت المتنقلــة الدوليــة
( )IMTوفقــً للقــرار  .)Rev.WRC-15( 223واســتعمال
َ
اإلدارات المذكــورة أعــاه
لنطاقي التــردد هذين لتنفيذ
االتصــاالت المتنقلــة الدولية في نطاقــي التردد MHz 1
 452 1 429و MHz 1 518 1 492يخضــع للحصــول علــى
الموافقــة بموجــب الرقــم  21.9مــن البلــدان التــي
تســتعمل محطــات الخدمــة المتنقلــة للطيــران .وال
َ
نطاقــي التردد
يحــول هــذا التحديــد دون أن يســتعمل
هذيــن أي تطبيــق للخدمــات المــوزع لهــا هــذا النطــاق
وال يحــدد أولويــة فــي لوائــح الراديــو)WRC-15(.
342.5
توزيــع إضافــي :يــوزع أيضــً للخدمــة المتنقلــة
للطيــران نطــاق التــردد  MHz 1 535 -1 429فــي البلدان
التاليــة :أرمينيــا وأذربيجــان وبيــاروس واالتحاد الروســي
وأوزبكســتان وقيرغيزســتان وأوكرانيــا علــى أســاس
أولــي ألغــراض القياس عن بُعد للطيــران داخل الحدود
الوطنيــة حصرًا .ويخضع اســتعمال نطــاق التردد MHz
 ،1 492 -1 452اعتبــارًا مــن  1أبريــل  2007لالتفــاق بيــن
اإلدارات المعنيــة)WRC-15(.

343.5
إن اســتعمال الخدمــة المتنقلــة للطيــران النطــاق MHz
 435 1-1 535مــن أجــل القيــاس عــن بُعــد فــي اإلقليــم
 2يتمتــع باألولويــة بالنســبة إلــى االســتعماالت األخــرى
للخدمــة المتنقلة.
344.5
توزيــع بديــل :يــوزع النطــاق  452 1-MHz 1 525علــى
الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة علــى أســاس أولــي (انظــر
أيضــً الرقــم  )343.5فــي الواليــات المتحدة.
345.5
إن اســتعمال الخدمــة اإلذاعيــة الســاتلية والخدمــة
اإلذاعيــة للنطــاق  452 1-MHz 1 492يقتصــر علــى
اإلذاعة الســمعية الرقمية ويخضع ألحكام القرار 528
()Rev.WRC-19). (WRC-19
346.5
يُحــدد نطــاق التــردد  452 1-MHz 1 492فــي الجزائــر
وأنغــوال والمملكــة العربيــة الســعودية والبحرين وبنن
وبوتســوانا وبوركينــا فاصــو وبورونــدي والكاميــرون
وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى وجمهوريــة الكونغــو
وكــوت ديفــوار وجيبوتــي ومصــر واإلمــارات العربيــة
المتحــدة وإســواتيني وغابــون وغامبيــا وغانــا وغينيــا
والعــراق واألردن وكينيــا والكويــت وليســوتو ولبنــان
وليبيريــا ومدغشــقر ومــاوي ومالــي والمغــرب
وموريشــيوس وموريتانيــا وموزمبيــق وناميبيــا والنيجــر
ونيجيريــا وعُ مــان وأوغنــدا وفلســطين** وقطــر
وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ورواندا والســنغال
وسيشــيل والســودان وجنــوب الســودان وجنــوب
إفريقيــا وتنزانيــا وتشــاد وتوغــو وتونــس وزامبيــا
وزمبابــوي ،لكــي تســتعمله اإلدارات التــي ترغــب فــي
تنفيــذ االتصــاالت المتنقلــة الدوليــة ( )IMTوفقــً للقــرار
 .)Rev.WRC-19( 223وال يحــول هــذا التحديــد دون أن
يســتعمل نطــاق التــردد هــذا أي تطبيــق للخدمــات
المــوزع لهــا نطــاق التــردد هــذا وال يمنــح أولويــة فــي
لوائــح الراديــو .واســتعمال نطــاق التــردد هــذا لتنفيــذ
االتصــاالت لمتنقلــة الدوليــة يخضــع للحصــول علــى
موافقــة بموجــب الرقــم  21.9فيمــا يتعلــق بالخدمــة
المتنقلــة للطيــران المســتعملة للقيــاس عــن بُعــد
للطيــران وفقــً للرقــم  .342.5انظــر أيضــً القــرار 761
()Rev.WRC-19).(WRC-19
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346A.5
يحــدد نطــاق التردد  MHz 1 492 1 452لكي تســتعمله
اإلدارات في اإلقليم  3التي ترغب في تنفيذ االتصاالت
المتنقلــة الدوليــة ( )IMTوفقــً للقــرار Rev.WRC-( 223
 )19والقــرار  .)Rev.WRC-19( 761واســتعمال اإلدارات
المذكــورة أعــاه لنطــاق التــردد هــذا لتنفيــذ االتصــاالت
المتنقلــة الدوليــة يخضــع للحصــول علــى الموافقــة
بموجــب الرقــم  21.9مــن البلــدان التــي تســتعمل
محطــات الخدمــة المتنقلــة للطيــران .وال يحــول هــذا
التحديــد دون أن يســتعمل هــذا النطــاق أي تطبيــق
للخدمــات المــوزع لهــا هــذا النطــاق وال يحــدد أولويــة
في لوائــح الراديــو)WRC-19(.
347.5
()SUP - WRC-07
* 347A.5
()SUP - WRC-07
348.5
إن اســتعمال الخدمــة المتنقلــة الســاتلية للنطــاق
 518 1-MHz 1 525يخضــع للتنســيق بموجــب الرقــم
 .11A.9وفــي النطــاق  ،518 1-MHz 1 525يجــب
أال تطالــب محطــات الخدمــة المتنقلــة الســاتلية
بالحمايــة مــن محطــات الخدمــة الثابتــة .وال ينطبــق
الرقــم )43A.5.(WRC-03
348A.5
إن قيمــة العتبــة الخاصــة بالتنســيق فــي النطــاق
 518 1-MHz 1 525والمعبــر عنهــا بســويات كثافــة
تدفــق القــدرة عنــد ســطح األرض هــي dB(W/m2)150
 فــي أي نطــاق يبلــغ  kHz 4لجميــع زوايــا الوصــولبــد ً
ال ممــا ورد فــي الجــدول  5-2فــي التذييــل  ،5وذلــك
تطبيقــً للرقــم  11A.9بشــأن المحطــات الفضائيــة
فــي الخدمــة المتنقلــة الســاتلية (فضــاء-أرض) فيمــا
يتعلــق باســتعمال الخدمــة المتنقلــة البريــة ألجهــزة
راديوية متنقلة متخصصة أو مســتعملة باالقتران مع
شــبكات هاتفيــة عموميــة تبديليــة ( )PSTNمشــغلة
داخــل أراضــي اليابــان .وفــي النطــاق ،MHz 1 525 1 518
يجــب أال تطالــب محطــات الخدمــة المتنقلة الســاتلية
بالحمايــة مــن محطــات الخدمــة المتنقلة فــي أراضي
اليابــان .وال ينطبــق الرقــم )43A.5.(WRC-03

348B.5
فــي النطــاق  ،518 1-MHz 1 525يجــب أال تطالــب
محطــات الخدمــة المتنقلــة الســاتلية بالحمايــة مــن
محطــات القيــاس عــن بُعــد المتنقلة للطيــران القائمة
فــي الخدمــة المتنقلــة فــي أراضــي الواليــات المتحــدة
(انظــر الرقمين  343.5و )344.5وفي البلدان المذكورة
فــي الرقم  .342.5وال ينطبق الرقم )43A.5.(WRC-03
)SUP - WRC-07( 348C.5
349.5
فئــة خدمــة مختلفــة :يــوزع نطــاق التــردد MHz 1
 525 1-530للخدمــة المتنقلــة باســتثناء المتنقلــة
للطيــران ،علــى أســاس أولــي (انظــر الرقــم (33.5
فــي البلــدان التاليــة :المملكــة العربيــة الســعودية
وأذربيجــان والبحريــن والكاميــرون ومصــر وجمهوريــة
إيــران اإلســامية والعــراق وإســرائيل وكازاخســتان
والكويــت ولبنــان ومقدونيــا الشــمالية والمغــرب
وقطــر والجمهوريــة العربيــة الســورية وقيرغيزســتان
وتركمانســتان واليمــن)WRC-19(.
350.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد 525 1-MHz 1 530
أيضًا للخدمة المتنقلة للطيران ،على أساس أولي في
البلدين التاليين :قيرغيزستان وتركمانستان)WRC-19(.
351.5
يجــب أال تســتعمل النطاقــات  525 1-MHz 1 544وMHz
 545 1-1 559و 626,5 1-MHz 1 645,5وMHz 1 660,5 1
 646,5لوصــات التغذيــة ألي خدمــة .علــى أن أي إدارة
تســتطيع فــي ظــروف اســتثنائية أن ترخــص لمحطــة
أرضيــة موجــودة فــي نقطــة ثابتــة محــددة وتنتمــي
إلــى أي مــن الخدمــات المتنقلــة الســاتلية بــأن تقيــم
االتصــال بواســطة محطــات فضائيــة تســتعمل هــذه
النطاقــات.
351A.5
انظــر القراريــن  **)Rev.WRC-07( 212وRev.WRC-( 225
 ،***)07فيمــا يتعلــق باســتعمال الخدمــة المتنقلــة
الســاتلية للنطاقــات  MHz 1 544 1 518وMHz 1 559
 1 545و MHz 1 645,5 1 610و MHz 1 660,5 1 646,5و
 MHz 1 675 1 668و MHz 2 010 1 980وMHz 2 200 2
 170و MHz 2 520 2 483,5وWRC-(.670 2-MHz 2 690
)07
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352.5
()SUP - WRC-97
352A.5
إن محطــات الخدمــة المتنقلــة الســاتلية ،باســتثناء
محطــات الخدمــة المتنقلــة البحريــة الســاتلية ،فــي
نطــاق التــردد  ،MHz 1 530 1 525يجــب أال تســبب
تداخــات ضــارة لمحطــات الخدمــة الثابتــة المبلــغ
عنهــا قبــل  1أبريــل  1998وأال تطالــب بحمايــة مــن هذه
المحطــات الواقعــة فــي الجزائــر والمملكــة العربيــة
الســعودية ومصــر وغينيــا والهنــد وإســرائيل وإيطاليــا
واألردن والكويــت ومالي والمغــرب وموريتانيا ونيجيريا
وعُ مان وباكستان والفلبين وقطر والجمهورية العربية
الســورية وفيتنــام واليمــن)WRC-19(.
353.5
()SUP - WRC-97
353A.5
عنــد تطبيــق إجــراءات القســم  IIمــن المــادة  9علــى
الخدمــة المتنقلــة الســاتلية فــي النطاقيــن MHz
 1 544 1 530و ،MHz 1 645,5 1 626,5يجــب إعطــاء
األولويــة لتلبيــة االحتياجــات الطيفيــة الالزمــة التصاالت
االســتغاثة والطــوارئ والســامة فــي إطــار النظــام
العالمــي لالســتغاثة والســامة فــي البحــر (.)GMDSS
ويجــب أن تتمتــع اتصــاالت االســتغاثة والطــوارئ
والســامة فــي الخدمــة المتنقلــة البحريــة الســاتلية
باألولوية وبالنفاذ الفوري بالنسبة إلى جميع االتصاالت
األخــرى للخدمــة المتنقلــة الســاتلية داخــل شــبكة ما.
ويجــب علــى األنظمــة المتنقلــة الســاتلية أال تســبب
تداخــات غيــر مقبولــة التصــاالت االســتغاثة والطــوارئ
والســامة فــي النظــام  GMDSSوأال تطالــب بحمايــة
مــن هــذه االتصــاالت .ويجــب مراعــاة أولويــة االتصــاالت
المتعلقــة بالســامة فــي الخدمات المتنقلة الســاتلية
األخــرى( .تنطبــق أحــكام القــرار (*WRC-2000).( 222
)(WRC-2000

للخدمــة الثابتــة على أســاس ثانوي في البلــدان التالية:
البحريــن وبنغالديــش وجمهوريــة الكونغــو وجيبوتــي
ومصــر وإريتريــا والعــراق وإســرائيل والكويــت وقطــر
والجمهوريــة العربيــة الســورية والصومــال والســودان
وجنــوب الســودان وتشــاد وتوغــو واليمــن)WRC-12(.
 356.5يقتصــر اســتعمال الخدمــة المتنقلــة
الســاتلية (فضــاء-أرض) للنطــاق 544 1-MHz 1 545
علــى اتصــاالت االســتغاثة والســامة (انظر المــادة .)31
357.5
يســمح أيضًا في النطاق  545 1-MHz 1 555باإلرســاالت
المباشــرة مــن محطــات األرض للطيــران إلــى محطــات
طائــرات ،أو مــا بيــن محطات في طائــرات ،في الخدمة
المتنقلــة للطيــران ( ،)Rعندمــا تســتخدم تلــك
اإلرســاالت لتمديــد أو تكميــل الوصــات القائمــة بيــن
المحطــات مــن الســواتل إلــى الطائــرات.
357A.5
عنــد تطبيــق إجــراءات القســم  IIمــن المــادة  9علــى
الخدمــة المتنقلــة الســاتلية فــي نطاقــي التــردد MHz
 1 555 1 545و ،MHz 1 656,5 1 646,5يجــب إعطــاء
األولوية لتلبية االحتياجات من الطيف الالزمة للخدمة
المتنقلة الساتلية للطيران ( )Rالتي تؤمن إرسال رسائل
لهــا أولويــة مــن الفئــات من 1إلــى  6المنصــوص عليها
فــي المــادة  .44كمــا أن اتصــاالت الخدمــة المتنقلــة
الســاتلية للطيــران ( )Rالتــي لهــا أولوية مــن الفئات من
1إلــى  6المنصــوص عليها فــي المادة  44يجب أن تمنح
األولويــة والنفــاذ الفــوري ،وحق األســبقية إذا اســتدعى
األمــر ،بالنســبة إلــى جميــع االتصــاالت األخــرى للخدمــة
المتنقلــة الســاتلية داخــل شــبكة مــا .ويجــب علــى
أنظمــة الخدمــة المتنقلة الســاتلية أال تســبب تداخالت
غيــر مقبولــة التصــاالت الخدمــة المتنقلــة الســاتلية
للطيــران ( )Rالتــي لهــا أولويــة مــن الفئــات مــن  1إلــى 6
المنصــوص عليهــا فــي المــادة  44وأال تطالــب بحمايــة
مــن هــذه االتصــاالت .ويجــب مراعــاة أولويــة االتصــاالت
المتعلقــة بالســامة فــي الخدمات المتنقلة الســاتلية
األخــرى( .تنطبــق أحــكام القــرار *Rev.WRC-12)).( 222
)(WRC-12

354.5
إن اســتعمال الخدمــات المتنقلــة الســاتلية للنطاقيــن
 525 1-MHz 1 559و 626,5 1-MHz 1 660,5يخضــع
للتنســيق بموجــب الرقــم .11A.9

358.5
()SUP - WRC-97

355.5
توزيــع إضافــي :تــوزع النطاقــات MHz 1 559 1 540
و MHz 1 645,5 1 610و MHz 1 660 1 646,5أيضــً

359.5
توزيــع إضافــي :تــوزع نطاقــات التــردد MHz 1 559
 1 550و MHz 1 645,5 1 610وMHz 1 660 1 646,5
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أيضــً للخدمــة الثابتــة علــى أســاس أولــي فــي البلــدان
التاليــة :ألمانيــا والمملكــة العربيــة الســعودية وأرمينيــا
وأذربيجــان وبيــاروس والكاميــرون واالتحــاد الروســي
وجورجيــا وغينيــا وغينيا-بيســاو واألردن وكازاخســتان
والكويــت وليتوانيــا وموريتانيــا وأوغنــدا وأوزبكســتان
وباكســتان وبولنــدا والجمهوريــة العربيــة الســورية
وقيرغيزســتان وجمهوريــة كوريــا الديمقراطيــة
الشــعبية ورومانيــا وطاجيكســتان وتونــس
وتركمانســتان وأوكرانيــا .وتحــث اإلدارات علــى أن تبذل
جميع الجهود الممكنة عمليًا من أجل تجنب تشغيل
محطــات جديــدة للخدمــة الثابتــة في نطاقــات التردد
هــذه)WRC-19(.
 360.5إلى 362.5
()SUP - WRC-97
362A.5
إن الخدمــة المتنقلــة الســاتلية للطيــران ( )Rفــي
الواليــات المتحــدة ،ضمــن النطاقيــن 555 1-MHz 1 559
و ،656,5 1-MHz 1 660,5يجب أن تمنح األولوية والنفاذ
الفوري ،وحق األســبقية إذا استدعى األمر ،بالنسبة إلى
جميــع االتصــاالت األخــرى للخدمــة المتنقلــة الســاتلية
في شــبكة ما .ويجب على األنظمة المتنقلة الساتلية
أال تســبب تداخــات ضــارة التصــاالت الخدمــة المتنقلــة
الســاتلية للطيــران ( )Rالتــي لهــا أولويــة مــن الفئــات
مــن  1إلــى  6وفقــً للمــادة  44وأال تطالــب بحمايــة
مــن هــذه االتصــاالت .ويجــب مراعــاة أولويــة االتصــاالت
المتعلقــة بالســامة فــي الخدمات المتنقلة الســاتلية
األخــرى)WRC-97(.
362B.5
()SUP - WRC-15
362C.5
()SUP - WRC-15
364.5
إن اســتعمال الخدمــة المتنقلــة الســاتلية (أرض-
فضــاء) وخدمــة االســتدالل الراديــوي الســاتلية (أرض-
فضــاء) للنطــاق  610 1-MHz 1 626,5يخضــع للتنســيق
بموجــب الرقــم  .11A.9ويجب أال تتجــاوز كثافة القدرة
المشــعة المكافئــة المتناحيــة القصــوى التــي تنتجهــا
أي محطــة متنقلــة أرضيــة تعمــل فــي أي مــن هاتيــن
الخدمتيــن فــي هــذا النطــاق ،القيمــة )dB(W/4 kHz
 –15فــي جــزء النطــاق الــذي تســتعمله أنظمــة تعمــل

وفقــً ألحــكام الرقــم ( 366.5والتــي ينطبــق عليهــا
الرقــم  ،)10.4إال إذا اتفقــت اإلدارات المتأثــرة علــى
غيــر ذلــك .أمــا فــي جــزء النطــاق الــذي ال تعمــل فيــه
هذه األنظمة فيجب أال يتجاوز متوسط كثافة القدرة
المشعة المكافئة المتناحية ( ).e.i.r.pالقيمة dB(W/4
 . kHz) -3ويجــب علــى محطــات الخدمــة المتنقلــة
الســاتلية أال تطالــب بحمايــة تجــاه محطــات خدمــة
المالحــة الراديويــة للطيــران والمحطــات التــي تعمــل
وفقــً ألحكام الرقــم  366.5ومحطات الخدمة الثابتة
التــي تعمــل وفقــً ألحــكام الرقــم  ،359.5ويتوجــب
على اإلدارات المســؤولة عن التنســيق بشــأن الشــبكات
المتنقلــة الســاتلية أن تبــذل كل الجهــود الممكنــة
عمليــً كــي تؤمــن حمايــة المحطــات المشــغلة وفقــً
ألحــكام الرقــم .366.5
365.5
إن اســتعمال الخدمــة المتنقلــة الســاتلية (فضــاء-
أرض) للنطــاق  613,8 1-MHz 1 626,5يخضــع للتنســيق
بموجــب الرقــم .11A.9
366.5
يحجــز النطــاق  610 1-MHz 1 626,5فــي العالــم
أجمــع الســتخدام وتطويــر المســاعدات اإللكترونيــة
فــي المالحــة الجويــة والمحمولــة جــوًا ،والمنشــآت
المصاحبــة لهــا مباشــرة والمقامــة علــى ســطح األرض
أو على متن الســواتل .ويكون هذا االســتعمال خاضعًا
للحصــول علــى الموافقــة بموجــب الرقــم .21.9
367.5
توزيــع إضافــي :يــوزع أيضــً نطــاق التــردد MHz 1 626,5
 1 610للخدمــة المتنقلــة الســاتلية للطيــران ( )Rعلــى
أساس أولي ،شريطة الحصول على الموافقة بموجب
الرقم )WRC-12(.21.9
368.5
ال تنطبــق أحــكام الرقــم  10.4فــي نطــاق التــردد MHz
 ،610 1-1 626,5بشــأن خدمــة االســتدالل الراديــوي
الســاتلية والخدمــة المتنقلــة الســاتلية ،ومــع ذلــك،
تنطبــق أحــكام الرقــم  10.4فــي نطــاق التــردد MHz 1
 610 1-626,5فيمــا يتعلــق بخدمــة المالحــة الراديويــة
الســاتلية للطيــران عنــد تشــغيلها وفقًا للرقــم ،366.5
وبالخدمــة المتنقلــة الســاتلية للطيــران ( )Rعنــد
تشــغيلها وفقــً للرقــم  367.5وفــي نطــاق التــردد
 MHz 1 626,5 1 621,35فيمــا يتعلــق بالخدمة المتنقلة
البحريــة الســاتلية عنــد اســتعمالها مــن أجــل النظــام
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العالمــي لالســتغاثة والســامة فــي البحــر)WRC-19(.
369.5
فئــة خدمــة مختلفــة :يــوزع النطــاق MHz 1 626,5
 1 610لخدمــة االســتدالل الراديــوي الســاتلية (أرض-
فضــاء) علــى أســاس أولــي (انظــر الرقــم  )33.5فــي
البلدان التالية :أنغوال وأســتراليا والصين وإريتريا وإثيوبيا
والهنــد وجمهوريــة إيــران اإلســامية وإســرائيل ولبنــان
وليبيريــا ومدغشــقر ومالــي وباكســتان وبابــوا غينيــا
الجديــدة والجمهوريــة العربيــة الســورية وجمهوريــة
الكونغــو الديمقراطيــة والســودان وجنــوب الســودان
وتوغــو وزامبيــا ،شــريطة الحصــول علــى الموافقــة
بموجــب الرقــم  21.9مــن البلــدان غيــر الــواردة فــي
هــذا الحكــم)WRC-12(.
370.5
فئــة خدمــة مختلفــة :إن التوزيــع لخدمــة االســتدالل
الراديــوي الســاتلية فــي النطــاق MHz 1 626,5 1 610
(أرض-فضــاء) هــو علــى أســاس ثانــوي فــي ﻓﻨﺰويــا.
371.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق MHz 1 626,5 1 610
(أرض-فضــاء) أيضــً لخدمــة االســتدالل الراديــوي
الســاتلية علــى أســاس ثانــوي فــي اإلقليــم  ،1شــريطة
الحصــول علــى الموافقــة بموجب الرقــم WRC-(.21.9
)1 2
372.5
يجــب علــى محطــات خدمــة االســتدالل الراديــوي
الســاتلية والخدمــة المتنقلــة الســاتلية أال تتســبب فــي
تداخــل ضــار لمحطــات خدمــة علــم الفلــك الراديــوي
التــي تســتخدم نطــاق التــردد MHz 1 613,8 1 610,6
(وتنطبــق أحــكام الرقــم  .)13.29ويجــب أن تمتثــل
كثافــة تدفــق القــدرة المكافئــة ( )epfdالتــي تنتجهــا
جميــع المحطــات الفضائيــة فــي نطــاق التــردد MHz 1
 610,6 1-613,8فــي نظــام غيــر مســتقر بالنســبة إلــى
األرض فــي الخدمــة المتنقلــة الســاتلية (فضــاء-أرض)
يعمل في نطاق التردد  ،613,8 1-MHz 1 626,5لمعايير
الحمايــة الــواردة فــي التوصيتيــن  2-ITU-R RA.769و
 2-ITU-R RA.1513باســتعمال المنهجيــة الــواردة فــي
التوصيــة  ITU R M.1583 1ولمخطــط إشــعاع هوائــي
محطــة الفلــك الراديــوي الموصــوف فــي التوصيــة
)WRC-19(.0-ITU-R RA.1631

373.5
يجــب أال تفــرض محطات االســتقبال األرضيــة المتنقلة
البحريــة فــي نطــاق التــردد MHz 1 626,5 1 621,35
قيــودًا إضافيــة علــى المحطــات األرضيــة العاملــة فــي
الخدمــة المتنقلة الســاتلية البحريــة أو على المحطات
األرضيــة البحريــة لخدمــة االســتدالل الراديوي الســاتلية
التي تعمل وفقًا للوائح الراديو في نطاق التردد MHz 1
 ،621,35 1 610أو علــى المحطــات األرضيــة العاملة في
الخدمة المتنقلة الساتلية البحرية وفقًا للوائح الراديو
فــي نطــاق التــردد  ،MHz 1 660,5 1 626,5مــا لــم يُتفــق
علــى خــاف ذلك بيــن اإلدارات المب ِّلغــة)WRC 19(.
373A.5
يجــب أال تفــرض محطات االســتقبال األرضيــة المتنقلة
البحريــة فــي نطــاق التــردد MHz 1 626,5 1 621,35
قيــودًا علــى تخصيصــات المحطــات األرضيــة للخدمــة
المتنقلــة الســاتلية (أرض-فضــاء) وخدمــة االســتدالل
الراديوي الســاتلية (أرض-فضاء) في نطاق التردد MHz
 ،1 626,5 1 621,35فــي الشــبكات التــي ّ
تلقــى مكتــب
االتصاالت الراديوية بشــأنها كامل معلومات التنســيق
قبــل  28أكتوبــر )WRC-19(.2019
374.5
يجــب علــى المحطــات األرضيــة المتنقلــة فــي الخدمة
المتنقلة الساتلية العاملة في النطاقين MHz 1 634,5
 1 631,5و MHz 1 660 1 656,5أال تتســبب فــي تداخــل
ضــار لمحطــات الخدمــة الثابتــة العاملــة فــي البلــدان
المدرجــة فــي الرقــم )WRC-97(.359.5
375.5
إن اســتعمال النطــاق  645,5 1-MHz 1 646,5فــي
الخدمــة المتنقلــة الســاتلية (أرض-فضــاء) وللوصــات
بين السواتل يقتصر على اتصاالت االستغاثة والسالمة
(انظر المــادة .)31
376.5
يســمح أيضــً فــي النطــاق 646,5 1-MHz 1 656,5
باإلرســاالت المباشــرة مــن محطــات الطائــرات فــي
الخدمــة المتنقلــة للطيــران ( )Rإلــى محطــات األرض
للطيــران أو مــا بيــن محطــات الطائــرات ،عندمــا تكــون
تلك اإلرســاالت لتمديد أو تكميــل الوصالت القائمة بين
المحطــات مــن الطائــرات إلــى الســواتل.
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376A.5
يجــب علــى المحطــات األرضيــة المتنقلــة العاملــة في
النطــاق  660 1-MHz 1 660,5أال تســبب تداخــات ضــارة
لمحطات خدمة علــم الفلك الراديوي)WRC-97(.
377.5
()SUP - WRC-03
378.5
غير مستعمل.
379.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق 660,5 1-MHz 1 668,4
أيضــً لخدمــة مســاعدات األرصــاد الجوية على أســاس
ثانــوي ،فــي بنغــادش والهنــد وإندونيســيا ونيجيريــا
وباكســتان.
379A.5
تحــث اإلدارات علــى منــح الحمايــة الممكنــة عمليًا في
النطــاق  660,5 1-MHz 1 668,4لــكل بحــث يجــري
مســتقب ً
ال فــي الفلــك الراديــوي ،وذلــك بــأن تمنــع ،على
وجــه الخصــوص وفــي أقــرب وقــت ممكــن ،اإلرســاالت
مــن الجــو إلــى األرض فــي خدمــة مســاعدات األرصــاد
الجويــة فــي النطــاق .664,4 1-MHz 1 668,4
379B.5
يخضــع اســتعمال الخدمــة المتنقلــة الســاتلية
للنطــاق  668 1-MHz 1 675للتنســيق بموجــب الرقــم
 .11A.9وينطبــق القــرار  )WRC-07( 904فــي النطــاق
)WRC-07(.668 1-MHz 1 668,4
379C.5
بغيــة حمايــة خدمــة الفلــك الراديــوي فــي النطــاق
 ،668 1-MHz 1 670ال تتجاوز قيم كثافة تدفق القدرة
التراكميــة الناتجــة عــن المحطــات المتنقلــة األرضيــة
فــي شــبكة للخدمــة المتنقلــة الســاتلية العاملــة
فــي هــذا النطــاق القيمــة  –dB(W/m2) 181فــي MHz
 10والقيمــة  –dB(W/m2) 194فــي أي  kHz 20فــي
أي محطــة فلــك راديــوي مســجلة فــي الســجل
األساســي الدولــي للتــرددات ،خــال أكثــر مــن  %2مــن
فتــرات التكامــل البالغــة  000 2ثانيــة)WRC-03(.
379D.5
ينطبــق القــرار  )Rev.WRC-07( 744علــى تقاســم
النطــاق  668,4 1-MHz 1 675بيــن الخدمــة المتنقلــة

الســاتلية والخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة)WRC-07(.
379E.5
فــي النطــاق  ،668,4 1-MHz 1 675لــن تســبب
المحطــات فــي الخدمــة المتنقلــة الســاتلية تداخــ ً
ا
ضــارًا لمحطات فــي خدمة مســاعدات األرصاد الجوية
فــي الصيــن وجمهوريــة إيــران اإلســامية واليابــان
وأوزبكســتان .وفــي النطــاق  ،668,4 1-MHz 1 675تحث
اإلدارات علــى عــدم تنفيــذ أنظمــة جديــدة فــي خدمة
مســاعدات األرصاد الجوية وتشــجع على نقل عمليات
خدمــة مســاعدات األرصــاد الجويــة القائمــة إلــى
نطاقــات أخــرى بأســرع مــا يمكــن)WRC-03(.
380.5
()SUP - WRC-07
380A.5
يجــب أال تســبب محطــات الخدمــة المتنقلــة الســاتلية
فــي النطــاق  670 1-MHz 1 675تداخـ ً
ا ضارًا للمحطات
األرضيــة القائمــة فــي خدمة األرصــاد الجوية الســاتلية
المبلغــة قبــل  1ينايــر  2004وأال تقيــد تطويرهــا .ويجب
أيضــً حمايــة أي تخصيــص جديــد لهــذه المحطــات
األرضيــة فــي هــذا النطــاق مــن التداخــل الضــار الصــادر
عــن محطــات الخدمــة المتنقلــة الســاتلية)WRC-07(.
381.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  MHz 1 700 1 690أيضــً
علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة ،باســتثناء الخدمــة
المتنقلــة للطيــران ،علــى أســاس أولي في أفغانســتان
وكوبــا والهنــد وجمهورية إيران اإلســامية وباكســتان.
()WRC-12
382.5
فئــة خدمــة مختلفــة :يــوزع نطــاق التــردد MHz 1 700
 1 690علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة ،باســتثناء
المتنقلــة للطيــران ،علــى أســاس أولــي (انظــر الرقــم
 )33.5فــي البلــدان التالية :المملكة العربية الســعودية
وأرمينيــا وأذربيجــان والبحريــن وبيــاروس وجمهوريــة
الكونغــو ومصــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة وإريتريــا
وإثيوبيــا واالتحــاد الروســي وغينيــا والعــراق وإســرائيل
واألردن وكازاخســتان والكويــت ولبنــان ومقدونيــا
الشــمالية وموريتانيــا ومولدوفــا ومنغوليــا وعُ مــان
وأوزبكســتان وبولنــدا وقطــر والجمهوريــة العربيــة
الســورية وقيرغيزســتان والصومــال وطاجيكســتان
وتركمانســتان وأوكرانيــا واليمــن .ويــوزع نطــاق التــردد
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 MHz 1 700 1 690فــي جمهوريــة كوريــا الديمقراطيــة
الشــعبية علــى أســاس أولــي للخدمــة الثابتــة (انظــر
الرقــم  )33.5وعلــى أســاس ثانــوي للخدمــة المتنقلــة
باســتثناء المتنقلــة للطيــران)WRC-19(.
383.5
غير مستعمل.
384.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  700 1-MHz 1 710أيضــً
لخدمــة األبحــاث الفضائيــة (فضــاء-أرض) علــى أســاس
أولــي في الهند وإندونيســيا واليابــان)WRC-97(.
384A.5
إن نطاقــات التــردد  710 1-MHz 1 885و2-MHz 2 400
 300و ،500 2-MHz 2 690أو أجــزاء منهــا ،محددة لكي
تســتعملها اإلدارات التــي ترغــب فــي تنفيــذ االتصــاالت
المتنقلــة الدوليــة ( )IMTطبقــً للقــرار Rev.WRC-( 223
َسـ َتعمل نطاقات
 .)15وهذا التحديد ال يحول دون أن ي ْ
أي تطبيــق للخدمــات المــوزع عليهــا هذه
التــردد هــذه ّ
النطاقــات ،وال يحــدد أولويــة فــي لوائح الراديــوWRC-(.
)15
385.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق 718,8 1-MHz 1 722,2
أيضــً لخدمــة الفلــك الراديــوي علــى أســاس ثانــوي من
أجــل رصــد الخطــوط الطيفيــة)WRC-2000(.
386.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد 1-MHz 1 850
 750أيضــً لخدمــة العمليــات الفضائيــة (أرض-فضــاء)
وخدمة األبحاث الفضائية (أرض-فضاء) في اإلقليم 2
(باســتثناء المكســيك) علــى أســاس أولــي فــي كل من
أســتراليا وغــوام والهنــد وإندونيســيا واليابــان ،شــريطة
الحصــول علــى الموافقــة بموجــب الرقــم ،21.9
وخاصــة فيمــا يتعلــق بأنظمــة االنتثــار التروبوســفيري.
()WRC-15
387.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  MHz 1 790 1 770أيضــً
لخدمــة األرصــاد الجويــة الســاتلية علــى أســاس أولــي
فــي البلــدان التاليــة :بيــاروس وجورجيــا وكازاخســتان
وقيرغيزســتان ورومانيــا وطاجيكســتان وتركمانســتان،
شــريطة الحصــول علــى الموافقــة بموجــب الرقــم
)WRC-12(.21.9

388.5
َ
نطاقــي التــردد  885 1-MHz 2 025و-MHz 2 200
إن
 110 2متاحــان لتســتعملهما علــى أســاس عالمــي
اإلدارات التــي ترغــب فــي تنفيــذ أنظمــة االتصــاالت
المتنقلــة الدوليــة ( .)IMTوال يســتبعد هــذا االســتعمال
َ
نطاقي التردد هذين خدمات أخرى موزع
أن تستعمل
َ
نطاقي التردد
عليها نطاقا التردد هذان .ويجب وضع
فــي خدمــة األنظمــة  IMTوفقــً ألحــكام القــرار 212
(( .)Rev.WRC-15انظــر أيضًا القرار Rev.WRC-15)).( 223
)(WRC-15
388A.5
يجــوز لمحطــات المنصــات عاليــة االرتفاع أن تســتعمل
النطاقــات  885 1-MHz 1 980و 010 2-MHz 2 025و
 MHz 2 170 2 110فــي اإلقليميــن  1و 3وأن تســتعمل
النطاقيــن  885 1-MHz 1 980و 110 2-MHz 2 160فــي
اإلقليــم  ،2لكي تعمــل كمحطات قاعدة في تقديم
االتصــاالت المتنقلــة الدوليــة ( ،)IMTطبقــً للقــرار 221
( .)Rev.WRC-07واســتخدام تطبيقــات االتصــاالت IMT
لهــذه النطاقــات وهــي تســتعمل محطــات المنصــات
عاليــة االرتفــاع كمحطــات قاعــدة ،ال يســتبعد أن
تســتخدم هــذه النطاقات أي محطــة تابعة للخدمات
الموزعــة عليهــا هــذه النطاقــات وال يعطــي أولويــة
في لوائــح الراديــو)WRC-12(.
388B.5
فــي الجزائــر والمملكــة العربيــة الســعودية والبحريــن
وبنــن وبوركينــا فاصــو والكاميــرون وجــزر القمــر
وكــوت ديفــوار والصيــن وكوبــا وجيبوتــي ومصــر
واإلمــارات العربيــة المتحــدة وإريتريــا وإثيوبيــا وغابــون
وغانــا والهنــد وجمهوريــة إيــران اإلســامية وإســرائيل
واألردن وكينيــا والكويــت ولبنان وليبيا ومالي والمغرب
وموريتانيــا والنيجــر وعُ مــان وأوغنــدا وباكســتان
وقطــر والجمهوريــة العربيــة الســورية والســنغال
وســنغافورة والســودان وجنــوب الســودان وﺗﻨﺰانيــا
وتشــاد وتوغــو وتونــس واليمــن وزامبيــا وزمبابــوي،
بغيــة حمايــة الخدمــات الثابتــة والمتنقلــة بمــا فيهــا
المحطــات المتنقلــة لالتصــاالت المتنقلــة الدوليــة فــي
أراضيهــا مــن تداخــل فــي نفــس القنــاة ،فــإن محطات
المنصــات عاليــة االرتفــاع ( )HAPSالعاملــة كمحطــات
قاعــدة فــي تقديــم االتصــاالت المتنقلــة الدوليــة فــي
البلــدان المجــاورة فــي النطاقــات المذكــورة فــي
الرقــم  ،388A.5لــن تتجــاوز كثافــة تدفــق قــدرة ()pfd
فــي نفــس القنــاة تبلــغ  –dB(W/(m2 . MHz)) 127عنــد
ســطح األرض خــارج حــدود البلــد مــا لــم يكــن هنــاك
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موافقــة صريحــة من اإلدارة المتأثرة فــي وقت التبليغ
عــن محطــة المنصــات عاليــة االرتفــاع)WRC-19(.
389.5
غير مستعمل.
389A.5
إن اســتعمال الخدمــة المتنقلــة الســاتلية للنطاقيــن
 980 1-MHz 2 010و 170 2-MHz 2 200يخضــع
للتنســيق بموجــب الرقــم  11A.9وألحــكام القــرار 716
()Rev.WRC-2000)*.(WRC-07
389B.5
إن اســتعمال الخدمــة المتنقلــة الســاتلية لنطــاق
التــردد  980 1-MHz 1 990يجــب أال يســبب تداخــات
ضــارة للخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة وأال يعرقــل تطــور
هاتيــن الخدمتيــن ،وذلــك فــي البلــدان التاليــة:
األرجنتيــن والبرازيــل وكندا وشــيلي وإكــوادور والواليات
المتحدة وهندوراس وجامايكا والمكســيك وباراغواي
وبيــرو وســورينام وترينيــداد وتوباغــو وأوروغــواي
وﻓﻨﺰويــا)WRC-19(.
389C.5
إن اســتعمال الخدمــة المتنقلــة الســاتلية للنطاقيــن
 010 2-MHz 2 025و 160 2-MHz 2 170فــي اإلقليــم
 2يخضــع للتنســيق بموجــب الرقــم  11A.9وألحــكام
القــرار )Rev.WRC-2000)*.(WRC-07( 716

قبــل  1ينايــر  ،2005كمــا يجــب أال تطالــب الخدمــة
المتنقلــة الســاتلية بالحمايــة مــن الخدمتيــن الثابتــة
والمتنقلــة)WRC-19(.
390.5
()SUP - WRC-07
391.5
يجــب علــى اإلدارات عند تخصيصها التــرددات للخدمة
َ
نطاقي التردد  MHz 2 110 2 025وMHz 2
المتنقلة في
 290 2 200أال تضــع فــي الخدمــة أنظمة متنقلة عالية
الكثافــة وفقــً لما تنــص عليه التوصيــة ITU R SA.1154
 ،0كما يجب على اإلدارات مراعاة هذه التوصية عندما
تضــع فــي الخدمــة أي نمــط آخــر مــن أنمــاط األنظمــة
المتنقلة)WRC-15(.
392.5
تحــث اإلدارات علــى اتخــاذ كل التدابيــر الممكنــة عمليًا
كــي تؤمــن أن اإلرســاالت فضاء-فضــاء بيــن ســاتلين أو
أكثــر مــن الســواتل غيــر المســتقرة بالنســبة إلــى األرض
فــي خدمــات األبحــاث الفضائيــة والعمليــات الفضائية
واستكشــاف األرض الســاتلية فــي النطاقيــن MHz 2
 025 2-110و 200 2-MHz 2 290لــن تفــرض أي قيــود
علــى اإلرســاالت أرض-فضــاء وفضــاء-أرض وغيرهــا مــن
اإلرســاالت فضاء-فضــاء لهــذه الخدمــات فــي هذيــن
النطاقيــن بيــن الســواتل المســتقرة وغيــر المســتقرة
بالنســبة إلــى األرض.

389D.5
()SUP - WRC-03

392A.5
()SUP - WRC-07

389E.5
إن اســتعمال الخدمــة المتنقلــة الســاتلية للنطاقيــن
 010 2-MHz 2 025و 160 2-MHz 2 170فــي اإلقليــم
 2يجــب أال يســبب تداخــات ضــارة للخدمتيــن الثابتــة
والمتنقلــة فــي اإلقليميــن  1و 3وأال يعرقــل تطــور
هاتيــن الخدمتيــن.

393.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد 310 2-MHz 2 360
أيضــً فــي كنــدا والواليــات المتحــدة األمريكيــة والهند
علــى أســاس أولــي علــى الخدمــة اإلذاعيــة الســاتلية
(الصوتيــة) والخدمــة اإلذاعيــة الصوتيــة التكميليــة
لألرض .ويقتصر هذا االستعمال على اإلذاعة السمعية
الرقميــة ويخضــع ألحــكام القــرار Rev.WRC-( 528
 ،)19باســتثناء الفقــرة  3مــن "يقــرر" ،فيمــا يتعلــق
بالتقييــدات المفروضــة علــى الخدمــة اإلذاعيــة
الســاتلية فــي التــرددات  MHz 25العليــا .وتخضــع
محطــات اإلذاعــة الصوتيــة التكميليــة لــأرض إلجــراء
التنسيق الثنائي مع البلدان المجاورة قبل وضعها في
الخدمــة)WRC-19(.

389F.5
إن اســتعمال الخدمــة المتنقلــة الســاتلية لنطاقــي
التــردد  980 1-MHz 2 010و 170 2-MHz 2 200فــي كل
مــن الجزائــر وكابــو فــردي ومصــر وجمهوريــة إيــران
اإلســامية ومالــي والجمهوريــة العربيــة الســورية
وتونــس ،يجــب أال يســبب تداخــات ضــارة للخدمتيــن
الثابتــة والمتنقلــة وأال يعرقــل تطــور هاتيــن الخدمتيــن
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394.5
يتمتــع اســتعمال النطــاق  300 2-MHz 2 390فــي
الخدمــة المتنقلــة للطيــران مــن أجــل القيــاس عــن
بُعــد باألولويــة بالنســبة إلــى االســتعماالت األخــرى
للخدمــة المتنقلــة فــي الواليــات المتحدة ،كمــا يتمتع
اســتعمال النطــاق  360 2-MHz 2 400فــي كنــدا فــي
الخدمــة المتنقلــة للطيــران مــن أجل القيــاس عن بُعد
باألولويــة بالنســبة إلــى االســتعماالت األخــرى للخدمــة
المتنقلــة)WRC-07(.
395.5
يتمتــع اســتعمال النطــاق  310 2-MHz 2 360فــي
الخدمــة المتنقلــة للطيــران مــن أجــل القيــاس عــن
بُعــد باألولويــة بالنســبة إلــى االســتعماالت األخــرى
للخدمــة المتنقلــة فــي فرنســا وتركيــا)WRC-03(.
396.5
()SUP - WRC-19
397.5
()SUP - WRC-12
398.5
إن األحــكام الــواردة فــي الرقــم  10.4ال تنطبــق فــي
النطــاق  483,5 2-MHz 2 500علــى خدمــة االســتدالل
الراديوي الســاتلية.
398A.5
فئــة مختلفــة للخدمــة :فــي أرمينيــا وأذربيجــان
وبيالروس واالتحاد الروســي وكازاخســتان وأوزبكستان
وقيرغيزســتان وطاجكســتان وأوكرانيــا ،يــو ّزع النطــاق
 MHz 2 500 2 483,5علــى أســاس أولــي لخدمــة
التحديــد الراديــوي للموقــع .ويجــب أال تتســبب
محطــات التحديــد الراديوي للموقع في هــذه البلدان
بتداخــات ضــارة لمحطــات الخدمات الثابتــة والمتنقلة
والمتنقلــة الســاتلية العاملــة طبقــً للوائــح الراديــو
فــي نطــاق التــردد  MHz 2 500 2 483,5وأال تطالــب
بالحمايــة منهــا)WRC-12(.
399.5
باســتثناء الحاالت المشــار إليها في الرقم  ،401.5يجب
علــى محطــات خدمــة االســتدالل الراديــوي الســاتلية
العاملــة فــي نطــاق التــردد  483,5 2-MHz 2 500والتي
اســتلم المكتــب معلومــات التبليــغ بشــأنها بعــد17
فبرايــر  ،2012وتشــمل منطقــة خدمتهــا أرمينيــا
وأذربيجــان وبيــاروس واالتحــاد الروســي وكازاخســتان

وأوزبكســتان وقيرغيســتان وطاجيكســتان وأوكرانيــا،
أال تســبب تداخــات ضــارة لمحطــات خدمــة التحديــد
الراديــوي للموقــع العاملــة فــي هــذه البلــدان طبقــً
للرقــم  398A.5وأال تطالِــب بالحمايــة مــن تلــك
المحطــات)WRC-12(.
400.5
()SUP - WRC-12
401.5
إن نطــاق التــردد  MHz 2 500 2 483,5مــوزع بالفعــل
علــى أســاس أولــي لخدمــة االســتدالل الراديــوي
الســاتلية قبــل المؤتمــر العالمــي لالتصــاالت الراديويــة
لعــام  2012فــي أنغــوال وأســتراليا وبنغالديــش
والصيــن وإريتريــا وإســواتيني وإثيوبيــا والهنــد ولبنــان
وليبيريا وليبيا ومدغشقر ومالي وباكستان وبابوا غينيا
الجديــدة والجمهوريــة العربيــة الســورية وجمهوريــة
الكونغــو الديمقراطيــة والســودان وتوغــو وزامبيــا،
رهنــً بالحصــول علــى الموافقــة بموجــب الرقــم
 21.9مــن البلــدان غيــر المدرجــة فــي هــذا الحكــم.
وتحتفــظ أنظمــة خدمــة االســتدالل الراديوي الســاتلية
التــي اســتلم بشــأنها مكتــب االتصــاالت الراديويــة
معلومــات التنســيق الكاملــة قبــل  18فبرايــر 2012
بحالتهــا التنظيميــة التــي كانــت عليهــا وقــت اســتالم
معلومــات طلــب التنســيق)WRC-19( .
402.5
إن اســتعمال الخدمــة المتنقلــة الســاتلية وخدمــة
االســتدالل الراديــوي الســاتلية للنطــاق 2-MHz 2 500
 483,5يخضــع للتنســيق بموجــب الرقــم  .11A.9وتحث
اإلدارات علــى اتخــاذ جميــع التدابيــر الممكنــة عمليــً
لتجنب التسبب في تداخالت ضارة لخدمة علم الفلك
الراديــوي بســبب اإلرســاالت فــي النطــاق 2-MHz 2 500
 483,5وخصوصــً التداخــات الناجمــة عــن إشــعاعات
التوافقيــة الثانيــة التــي قــد تقــع ضمن النطــاق MHz 5
 990 4-000المــوزع لخدمــة علــم الفلــك الراديوي في
العالــم أجمع.
403.5
يجــوز اســتخدام النطــاق  520 2-MHz 2 535أيضــً
للخدمــة المتنقلــة الســاتلية (فضــاء-أرض) ،باســتثناء
المتنقلــة الســاتلية للطيــران ،شــريطة الحصــول علــى
الموافقــة بموجــب الرقــم  ،21.9ويقتصــر هــذا
االســتخدام علــى التشــغيل داخــل الحــدود الوطنيــة.
وتنطبــق أحــكام الرقــم )11A.9.(WRC-07
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404.5
توزيــع إضافــي :يمكــن أيضــً اســتخدام النطــاق MHz
 500 2-2 516,5فــي الهنــد وجمهورية إيران اإلســامية
لخدمــة االســتدالل الراديــوي الســاتلية (فضــاء-أرض)
علــى أن يقتصــر هذا االســتخدام على التشــغيل داخل
الحــدود الوطنيــة ،شــريطة الحصــول علــى الموافقــة
بموجب الرقــم .21.9
405.5
()SUP - WRC-12
406.5
غير مستعمل.
407.5
ال يجــوز فــي النطــاق  500 2-MHz 2 520فــي األرجنتيــن
أن تتجــاوز كثافــة تدفــق القــدرة التــي تنتجهــا علــى
ســطح األرض محطــات فضائية من الخدمــة المتنقلة
الســاتلية (فضــاء-أرض) القيمــة )dB(W/m2 - 4 kHz
 152−إال إذا اتفقــت اإلدارات المعنيــة علــى غيــر ذلــك.
408.5
()SUP - WRC-2000
409.5
()SUP - WRC-07
410.5
يجــوز اســتعمال النطــاق  500 2-MHz 2 690فــي
أنظمــة االنتثــار التروبوســفيري فــي اإلقليــم  ،1شــريطة
الحصــول علــى الموافقــة بموجــب الرقــم  .21.9وال
ينطبــق الرقــم  21.9على وصالت االنتثار التروبوســفيري
الواقعــة بالكامــل خــارج اإلقليــم  .1وعلــى اإلدارات أن
تبــذل كل جهــد ممكــن مــن الناحيــة العمليــة لتجنــب
اســتحداث أنظمــة انتثــار تروبوســفيري جديــدة فــي
هــذا النطــاق .وعنــد التخطيــط لوصالت ترحيــل راديوي
جديــدة لالنتثــار التروبوســفيري فــي هذا النطــاق ،يجب
اتخــاذ جميــع التدابير الممكنة لتجنــب توجيه هوائيات
هــذه الوصــات نحو مدار الســواتل المســتقرة بالنســبة
لــأرض)WRC-12(.
411.5
()SUP - WRC-07

412.5
توزيــع بديــل :يــوزع النطــاق  MHz 2 690 2 500علــى
الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة ،باســتثناء الخدمــة
المتنقلــة للطيــران ،علــى أســاس أولــي فــي البلــدان
التاليــة :قيرغيزســتان وتركمانســتان()WRC-12
413.5
تحــث اإلدارات ،فيمــا يتعلــق بتصميــم أنظمــة الخدمــة
اإلذاعيــة الســاتلية في النطاقات الواقعــة ما بين MHz
 2 500و ،MHz 2 690علــى اتخــاذ كل التدابيــر الالزمــة
لحمايــة خدمــة علــم الفلــك الراديــوي فــي النطــاق
.690 2-MHz 2 700
414.5
يخضــع توزيــع النطــاق  500 2-MHz 2 520للخدمــة
المتنقلــة الســاتلية (فضــاء-أرض) للتنســيق بموجــب
الرقــم )11A.9.(WRC-07
414A.5
يقتصــر اســتخدام النطاقيــن  500 2-MHz 2 520و
 520 2-MHz 2 535فــي اليابــان والهنــد بموجــب
الرقــم  403.5فــي شــبكة ســاتلية للخدمــة المتنقلــة
الســاتلية (فضــاء-أرض) علــى التشــغيل ضمــن الحــدود
الوطنية رهنًا بتطبيق الرقم  .11A.9وســوف تســتخدم
قيم كثافة تدفق القدرة ( )pdfالتالية كعتبة للتنسيق
بموجــب الرقــم  11A.9لجميــع الظــروف ولجميــع
طرائــق التشــكيل فــي منطقــة مســاحتها km 1 000
حــول أراضــي اإلدارة المبلغــة عــن شــبكة الخدمــة
المتنقلة الســاتلية:

			))−136 dB(W/(m2 • MHz
for 0° ≤ ø ≤ 5°
	))dB(W/(m2 • MHz

)−136 + 0.55 (ø - 5
for 5° < ø ≤ 25°

))−125 dB(W/(m2 • MHz
for 25° < ø ≤ 90°
حيــث تكــون  øزاويــة الوصــول للموجــة الــواردة
فــوق المســتوي األفقــي بالدرجــات .وينطبــق الجــدول
 21-4فــي المــادة  21خــارج هــذه المنطقــة .وعــاوة
علــى ذلــك ،تنطبــق عتبــات التنســيق فــي الجــدول 5-2
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مــن الملحــق  1بالتذييــل  5مــن لوائــح الراديــو (طبعــة
 ،)2004باالقتــران مع األحــكام المنطبقة من المادتين
 9و 11والمتصلــة بالرقــم  ،11A.9علــى األنظمــة التــي
تلقــى بشــأنها مكتــب االتصــاالت الراديويــة معلومــات
تبليــغ كاملــة بحلــول  14نوفمبــر  ،2007والتــي تكــون
فــي الخدمــة فــي ذلــك التاريــخ)WRC-07(.
415.5
يقتصــر اســتعمال الخدمــة الثابتــة الســاتلية للنطــاق
 500 2-MHz 2 690فــي اإلقليــم  ،2وللنطاقيــن MHz 2
 500 2-535و 655 2-MHz 2 690فــي اإلقليــم  ،3علــى
األنظمــة الوطنيــة واإلقليميــة ،شــريطة الحصــول على
الموافقــة بموجــب الرقــم  ،21.9علــى أن يعــار اهتمــام
خاص للخدمة اإلذاعية الساتلية في اإلقليم WRC-(.1
)07
415A.5
توزيــع إضافــي :يجــوز فــي الهنــد واليابــان كذلــك
اســتعمال النطــاق  ،515 2-MHz 2 535شــريطة
الحصــول علــى الموافقــة بموجــب الرقــم  ،21.9وذلك
الســتعماله فــي الخدمــة المتنقلــة الســاتلية للطيــران
(فضــاء-أرض) ،علــى أن يقتصــر هــذا االســتعمال علــى
التشــغيل داخــل حدودهمــا الوطنيــة)WRC-2000(.
416.5
يقتصــر اســتعمال الخدمــة اإلذاعيــة الســاتلية للنطــاق
 520 2-MHz 2 670علــى األنظمــة الوطنيــة واإلقليميــة
لالســتقبال الجماعــي ،شــريطة الحصــول علــى
الموافقــة بموجــب الرقــم  .21.9ويجــب علــى اإلدارات
تطبيــق أحــكام الرقــم  19.9في هذا النطــاق في إطار
مفاوضاتهــا الثنائيــة والمتعــددة األطــراف)WRC-07(.
417.5
()SUP - WRC-2000
417A.5
()SUP - WRC-15
417B.5
()SUP - WRC-15
417C.5
()SUP - WRC-15
417D.5
()SUP - WRC-15

418.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد MHz 2 655 2 535
أيضــً للخدمــة اإلذاعيــة (الصوتيــة) الســاتلية وللخدمة
اإلذاعية التكميلية لألرض على أساس أولي في الهند.
ويقتصــر هــذا االســتعمال علــى اإلذاعــة الســمعية
الرقميــة ويخضــع ألحــكام القــرار .)Rev.WRC-19( 528
وال تنطبــق أحــكام الرقــم  416.5والجــدول  21 4مــن
المــادة  21علــى هــذا التوزيــع اإلضافــي .ويخضــع
اســتعمال األنظمــة الســاتلية غيــر المســتقرة بالنســبة
إلــى األرض فــي الخدمــة اإلذاعيــة الســاتلية (الصوتيــة)
ألحــكام القــرار  .)Rev.WRC 19( 539وتقتصــر األنظمــة
الســاتلية المســتقرة بالنســبة إلــى األرض للخدمــة
اإلذاعيــة الســاتلية (الصوتيــة) التــي تكــون المعلومــات
الكاملــة بشــأن تنســيقها المقصــودة فــي التذييــل
 4قــد اســتلمت بعــد  1يونيــو  2005علــى األنظمــة
المعــدة للتغطيــة الوطنيــة .وال تتجــاوز كثافــة تدفــق
القــدرة الناتجة عند ســطح األرض عن إرســاالت محطة
فضائيــة مســتقرة بالنســبة إلــى األرض تابعــة للخدمــة
اإلذاعيــة الســاتلية (الصوتيــة) تعمــل فــي نطــاق التردد
 MHz 2 655 2 630وتكــون المعلومــات الكاملــة بشــأن
تنســيقها المقصــودة فــي التذييــل  4قــد اســتلمت
بعــد  1يونيــو  ،2005الحــدود التاليــة ،بالنســبة لجميــع
الظــروف ولجميــع طرائــق التشــكيل:

			))-130 dB(W/(m2 • MHz
for 00 ≤ ø ≤ 50
	))dB(W/(m2 • MHz

)-130 + 0.4 (ø - 5
for 50 < ø ≤ 250

))–122 dB(W/(m2 • MHz
for 250 < ø ≤ 900
حيــث تكــون  øزاويــة الوصــول للموجــة الــواردة فــوق
المســتوي األفقــي بالدرجــات .ويجــوز تجــاوز هــذه
الحــدود فــي أراضــي أي بلــد تكــون إدارتــه قــد وافقــت
علــى ذلــك .وكنــوع مــن االســتثناء مــن الحــدود اآلنفــة
الذكــر ،تســتعمل قيمــة كثافــة تدفــق القــدرة البالغــة
 –dB(W/(m2 · MHz)) 122كعتبــة للتنســيق بموجــب
الرقــم  11.9فــي مســاحة  km 1 500حــول أراضــي
اإلدارة المبلغــة عــن نظــام الخدمــة اإلذاعيــة الســاتلية
(الصوتيــة).
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ال يكــون إلدارة مذكــورة فــي
هــذا الحكــم تخصيصــان متراكبان في نفــس الوقت،
واحــد بموجــب هــذا الحكــم واآلخــر بموجــب الرقــم
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 416.5مــن أجــل األنظمــة التــي تكــون المعلومــات
الكاملــة بشــأن تنســيقها المقصــودة فــي التذييــل 4
قــد اســتلمت بعــد  1يونيــو )WRC-19(.2005
418A.5
فــي بعــض بلــدان اإلقليــم  3المعــددة فــي الرقــم
 ،418.5يكــون اســتعمال النطــاق ،630 2-MHz 2 655
مــن قبــل أنظمة الســواتل غير المســتقرة بالنســبة إلى
األرض التابعــة للخدمــة اإلذاعيــة (الصوتيــة) الســاتلية
والتــي تكــون المعلومــات الكاملــة بشــأن تنســيقها أو
التبليــغ عنهــا المقصــودة فــي التذييــل  4قد اســتلمت
بعــد  2يونيــو  ،2000خاضعــً لتطبيــق أحــكام الرقــم
 12A.9حيال شــبكات الســواتل المســتقرة بالنسبة إلى
األرض التــي تعتبــر المعلومــات الكاملــة المقصــودة
فــي التذييــل  4بشــأن تنســيقها أو التبليــغ عنهــا قــد
اســتلمت بعــد  2يونيــو  ،2000وفــي هــذه الحالــة ،ال
ينطبــق الرقــم  .2.22ويســتمر انطبــاق أحــكام الرقــم
 2.22علــى شــبكات الســواتل المســتقرة بالنســبة إلــى
األرض التــي تعتبــر المعلومات الكاملة المقصودة في
التذييل  4بشــأن تنســيقها أو التبليغ عنها قد استلمت
قبــل  3يونيــو )WRC-03(.2000
418B.5
إن اســتعمال النطــاق  630 2-MHz 2 655مــن قبــل
أنظمــة الســواتل غيــر المســتقرة بالنســبة إلــى األرض
العاملــة وفقــً للرقــم  418.5والتي تكــون المعلومات
الكاملــة المقصــودة فــي التذييــل  4بشــأن تنســيقها
أو التبليــغ عنهــا قــد اســتلمت بعــد  2يونيــو ،2000
يكــون خاضعًا لتطبيق أحــكام الرقم )WRC-03(.12.9
418C.5
إن اســتعمال النطــاق  630 2-MHz 2 655مــن قبــل
شــبكات الســواتل المســتقرة بالنســبة إلــى األرض التي
تكون معلومات التنسيق المقصودة في التذييل  4أو
معلومــات التبليــغ عنهــا قــد اســتلمت بعــد  2يونيــو
 ،2000يكــون خاضعــً لتطبيــق أحــكام الرقــم 13.9
حيــال أنظمــة الســواتل غيــر المســتقرة بالنســبة إلــى
األرض التابعــة للخدمــة اإلذاعيــة (الصوتيــة) الســاتلية
والعاملــة وفقــً للرقــم  ،418.5وال تنطبــق أحــكام
الرقــم )WRC-03(.2.22
419.5
يتعيــن علــى اإلدارات عندمــا تضع فــي الخدمة أنظمة
للخدمــة المتنقلة الســاتلية فــي النطاق 2-MHz 2 690
 670أن تتخــذ جميــع التدابير الضرورية لحماية األنظمة

الســاتلية العاملــة فــي هــذا النطــاق قبــل تاريــخ 3
مــارس  .1992ويجــب أن يكــون التنســيق بشــأن أنظمــة
الخدمــة المتنقلــة الســاتلية فــي هــذا النطــاق وفقــً
للرقــم )11A.9.(WRC-07
420.5
يجــوز اســتخدام النطــاق  655 2-MHz 2 670أيضــً
للخدمــة المتنقلــة الســاتلية (أرض-فضــاء) باســتثناء
المتنقلــة الســاتلية للطيــران ويقتصــر هذا االســتخدام
علــى التشــغيل داخــل الحــدود الوطنيــة ،شــريطة
الحصــول علــى الموافقــة بموجــب الرقــم .21.9
كمــا تنطبــق إجــراءات التنســيق بموجــب الرقــم
)11A.9.(WRC-07
420A.5
()SUP - WRC-07
421.5
()SUP - WRC-03
422.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق MHz 2 700 2 690
أيضــً علــى الخدمــة الثابتــة والخدمــة المتنقلــة
باســتثناء المتنقلــة للطيــران علــى أســاس أولــي فــي
البلــدان التاليــة :المملكــة العربيــة الســعودية وأرمينيــا
وأذربيجــان والبحريــن وبيــاروس وبرونــي دار الســام
وجمهوريــة الكونغــو وكــوت ديفــوار وكوبــا وجيبوتي
ومصــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة وإريتريــا وإثيوبيــا
وغابــون وجورجيــا وغينيــا وغينيا-بيســاو وجمهوريــة
إيــران اإلســامية والعــراق وإســرائيل واألردن والكويــت
ولبنــان وموريتانيــا ومنغوليــا والجبــل األســود ونيجيريــا
وعمــان وباكســتان والفلبيــن وقطــر والجمهوريــة
العربيــة الســورية وقيرغيزســتان وجمهوريــة الكونغــو
الديمقراطيــة ورومانيــا والصومــال وطاجيكســتان
وتونــس وتركمانســتان وأوكرانيــا واليمــن .ويقتصــر
هــذا االســتعمال علــى التجهيــزات الموجــودة قيــد
التشــغيل فــي  1ينايــر )WRC-12(.1985
423.5
يرخــص للــرادارات المقامــة علــى ســطح األرض
المســتعملة فــي النطــاق  700 2-MHz 2 900ألغــراض
علم األرصاد الجوية ،بأن تشغل على أساس المساواة
مــع محطــات خدمــة المالحــة الراديويــة للطيــران.
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424.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  850 2-MHz 2 900أيضــً
لخدمــة المالحــة الراديوية البحرية للرادارات الســاحلية
على أســاس أولي في كندا.
424A.5
ال تســبب المحطــات فــي خدمــة التحديــد الراديــوي
للموقع العاملة في النطاق  900 2-MHz 3 100تداخ ً
ال
ضــارًا ألنظمــة الــرادار فــي خدمــة المالحــة الراديوية وال
تطالــب بالحمايــة منهــا)WRC-03(.
425.5
يكــون اســتخدام نظــام المرســل المســتجيب
المســتفهم علــى متــن ســفينة ( )SITفــي النطــاق
 900 2-MHz 3 100مقتصــرًا علــى النطاق الفرعي MHz
.930 2-2 950
426.5
يقتصــر اســتعمال خدمــة المالحــة الراديويــة للطيــران
للنطــاق  900 2-MHz 3 100علــى الــرادارات المقامــة
علــى ســطح األرض.
427.5
يجــب أال تكــون اإلجابــة مــن مرســل مســتجيب راداري
قابلــة للخلط مع اإلجابــة من المنارات الرادارية ()racon
فــي النطاقيــن  MHz 3 100 2 900وMHz 9 500 9
 300ويجــب أال تتســبب فــي تداخــل لرادارات الســفن أو
الطائــرات فــي خدمــة المالحــة الراديوية ،غيــر أنه يجب
مراعــاة الرقم .9.4
428.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد MHz 3 300 3 100
أيضــً لخدمــة المالحة الراديوية على أســاس أولي في
قيرغيزستان وتركمانستان)WRC-19(.
429.5
توزيــع إضافــي :يُــوزع نطــاق التــردد MHz 3 400 3
 300أيضــً علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة علــى
أســاس أولــي فــي البلــدان التاليــة :المملكــة العربيــة
الســعودية والبحريــن وبنغالديــش وبنــن وبرونــي دار
الســام وكمبوديــا والكاميــرون والصيــن وجمهوريــة
الكونغــو وجمهوريــة كوريــا وكــوت ديفــوار ومصــر
واإلمــارات العربيــة المتحــدة والهنــد وإندونيســيا
وجمهوريــة إيــران اإلســامية والعــراق واليابــان واألردن
وكينيــا والكويــت ولبنــان وليبيــا وماليزيــا ونيوزيلنــدا
وعُ مــان وأوغنــدا وباكســتان وقطــر والجمهوريــة

العربيــة الســورية وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة
وجمهوريــة كوريــا الديمقراطيــة الشــعبية والســودان
واليمــن .وال يحــق لنيوزيلنــدا وللبلدان المشــاطئة للبحر
األبيــض المتوســط أن تطالــب بحماية خدمتيهــا الثابتة
والمتنقلــة مــن خدمــة التحديــد الراديــوي للموقــع.
()WRC-19
429A.5
توزيــع إضافــي :فــي أنغــوال وبنــن وبوتســوانا وبوركينــا
فاصــو وبورونــدي وجيبوتــي وإســواتيني وغانــا وغينيــا
وغينيا-بيســاو وليســوتو وليبيريــا ومــاوي وموريتانيــا
وموزامبيــق وناميبيــا والنيجــر ونيجيريــا وروانــدا
والســودان وجنــوب الســودان وجنــوب إفريقيــا وتنزانيــا
وتشــاد وتوغــو وزامبيــا وزمبابــوي ،يــوزع نطــاق التــردد
 MHz 3 400 3 300للخدمــة المتنقلــة ،باســتثناء
المتنقلــة للطيــران ،علــى أســاس أولــي .ويجــب أال
تتســبب المحطات في الخدمــة المتنقلة العاملة في
نطــاق التــردد  MHz 3 400 3 300فــي تداخــات ضــارة
علــى المحطات العاملة في خدمــة التحديد الراديوي
للموقــع وأال تطالــب بالحمايــة منهــا)WRC-19(.
429B.5
فــي البلــدان التاليــة فــي اإلقليــم  1جنــوب دائــرة
العــرض  °30شــما ً
ال :أنغــوال وبنــن بوتســوانا وبوركينــا
فاصــو وبورونــدي والكاميــرون وجمهوريــة الكونغــو
وكــوت ديفــوار ومصــر وإســواتيني وغانــا وغينيــا
وغينيا-بيســاو وكينيــا وليســوتو وليبيريــا ومــاوي
وموريتانيــا وموزامبيــق وناميبيــا والنيجــر ونيجيريــا
وأوغنــدا وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وروانــدا
والســودان وجنــوب الســودان وجنــوب إفريقيــا وتنزانيــا
وتشــاد وتوغــو وزامبيــا وزمبابــوي ،يحــدد نطــاق التــردد
 MHz 3 400 3 300لتنفيــذ االتصــاالت المتنقلــة الدولية
( .)IMTويجــب أن يكــون اســتعمال نطــاق التــردد هــذا
طبقــً للقــرار  .)Rev.WRC-19( 223ويجــب أال يتســبب
اســتعمال محطــات االتصــاالت المتنقلــة الدوليــة فــي
الخدمــة المتنقلــة العاملــة فــي نطــاق التــردد MHz 3
 400 3 300فــي تداخــات ضارة باألنظمــة العاملة في
خدمة التحديد الراديوي للموقع وأال تطالب بالحماية
منهــا ،وعلــى اإلدارات التــي ترغــب في تنفيــذ االتصاالت
المتنقلــة الدوليــة أن تحصــل علــى موافقــة البلــدان
المجــاورة لحمايــة العمليــات فــي خدمــة التحديــد
الراديــوي للموقــع .وال يحــول هــذا التحديــد دون
اســتعمال نطــاق التــردد هــذا في أي تطبيــق للخدمات
التــي يــو َّزع لهــا نطــاق التردد هــذا ،وال يمنــح أولوية في
لوائــح الراديــو)WRC-19(.
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429C.5
فئــة خدمــة مختلفــة :فــي األرجنتيــن وبليــز والبرازيــل
وشــيلي وكولومبيــا وكوســتاريكا والجمهوريــة
الدومينيكيــة والســلفادور وإكــوادور وغواتيمــاال
والمكســيك وباراغــواي وأوروغــواي ،يــوزع نطــاق التــردد
 MHz 3 400 3 300للخدمــة المتنقلــة ،باســتثناء
المتنقلــة للطيــران ،علــى أســاس أولــي .وفــي األرجنتين
والبرازيــل والجمهوريــة الدومينيكيــة وغواتيمــاال
والمكســيك وباراغــواي وأوروغــواي ،يــوزع نطــاق التــردد
 300 3-MHz 3 400أيضــً للخدمــة الثابتــة علــى أســاس
أولــي .ويجــب أال تتســبب محطــات الخدمتيــن الثابتــة
والمتنقلــة العاملــة فــي نطــاق التــردد MHz 3 400 3
 300فــي تداخــات ضــارة على المحطــات العاملة في
خدمة التحديد الراديوي للموقع وأال تطالب بالحماية
منهــا)WRC-19(.
429D.5
فــي البلــدان التاليــة فــي اإلقليــم  :2األرجنتيــن
وبليــز والبرازيــل وشــيلي وكولومبيــا وكوســتاريكا
والجمهوريــة الدومينيكيــة والســلفادور وإكــوادور
وغواتيمــاال والمكســيك وباراغــواي وأوروغــواي ،يحــدد
اســتعمال نطــاق التــردد  MHz 3 400 3 300لتنفيــذ
االتصــاالت المتنقلــة الدوليــة ( .)IMTويجــب أن يكــون
هذا االستعمال طبقًا للقرار  .)Rev.WRC-19( 223وهذا
االستعمال في األرجنتين وباراغواي وأوروغواي يخضع
لتطبيــق الرقــم  .21.9ويجــب أال يتســبب اســتعمال
محطــات االتصــاالت المتنقلــة الدوليــة فــي الخدمــة
المتنقلــة العاملــة فــي نطــاق التــردد MHz 3 400 3
 300فــي تداخــات ضــارة علــى األنظمــة العاملــة فــي
خدمة التحديد الراديوي للموقع وأال تطالب بالحماية
منهــا ،وعلــى اإلدارات التــي ترغــب في تنفيــذ االتصاالت
المتنقلــة الدوليــة أن تحصــل علــى موافقــة البلــدان
المجــاورة لحمايــة العمليــات فــي خدمــة التحديــد
الراديــوي للموقــع .وال يحــول هــذا التحديــد دون
اســتعمال نطــاق التــردد هــذا في أي تطبيــق للخدمات
التــي يــو َّزع لهــا نطــاق التردد هــذا ،وال يمنــح أولوية في
لوائــح الراديــو)WRC-19(.
429F.5
فــي البلــدان التاليــة فــي اإلقليــم  :3كمبوديــا والهنــد
وإندونيســيا وجمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية
وباكســتان والفلبيــن وفيتنــام ،يحــدد اســتعمال نطاق
التــردد  MHz 3 400 3 300لتنفيــذ االتصــاالت المتنقلــة
الدوليــة ( .)IMTويجــب أن يكــون هــذا االســتعمال
طبقــً للقــرار  .)Rev.WRC-19( 223ويجــب أال يتســبب

اســتعمال محطــات االتصــاالت المتنقلــة الدوليــة فــي
الخدمة المتنقلة لنطاق التردد  MHz 3 400 3 300في
تداخــات ضــارة علــى المحطــات العاملــة فــي خدمــة
التحديــد الراديوي للموقــع وأال تطالب بالحماية منها.
وقبــل أن تضــع إدارة مــا محطــة قاعــدة أو محطــة
متنقلــة ألحــد أنظمــة االتصــاالت المتنقلــة الدولية في
الخدمــة فــي نطــاق التــردد هــذا ،عليهــا أن تحصــل
علــى موافقــة البلــدان المجــاورة طبقــً للرقــم 21.9
لحمايــة خدمــة التحديــد الراديــوي للموقــع .وال يحول
هــذا التحديــد دون اســتعمال نطاق التــردد هذا في أي
تطبيــق للخدمــات المــوزع لهــا نطــاق التــردد هــذا ،وال
يمنــح أولويــة فــي لوائــح الراديــو)WRC-19(.
430.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد MHz 3 400 3 300
أيضــً لخدمــة المالحة الراديوية على أســاس أولي في
قيرغيزستان وتركمانستان)WRC-19(.
430A.5
يخضــع توزيــع نطــاق التــردد MHz 3 600 3 400
للخدمــة المتنقلــة ،باســتثناء الخدمــة المتنقلــة
للطيــران ،علــى أســاس أولــي ،للحصــول علــى موافقــة
اإلدارات األخــرى بموجــب الرقــم  .21.9ونطــاق التــردد
هــذا محــدد لالتصــاالت المتنقلــة الدوليــة ( .)IMTوهــذا
التحديــد ال يحــول دون أن يســتعمل نطــاق التــردد هذا
أي تطبيــق للخدمــات المــوزع عليهــا نطــاق التــردد هذا
وال يحــدد أولويــة فــي لوائــح الراديــو .وتنطبــق أحــكام
الرقميــن  17.9و 18.9أيضــً فــي مرحلــة التنســيق .وقبل
أن تضــع أي إدارة فــي الخدمــة محطــة (قاعــدة أو
متنقلــة) للخدمــة المتنقلــة فــي نطــاق التــردد هــذا،
فــإن عليهــا أن تكفــل أ ّ
ال تتجــاوز كثافــة تدفــق القــدرة
الناتجــة علــى ارتفــاع  3أمتار فوق ســطح األرض القيمة
 –dB(W/(m2 - 4 kHz)) 154,5خــال أكثــر من  %20من
الوقت عند حدود أراضي أي إدارة أخرى .ويمكن تجاوز
هــذا الحــد في أراضــي أي بلد وافقــت إدارته على ذلك.
ولضمــان تلبيــة حــدود كثافــة تدفــق القــدرة ()pfd
عنــد حــدود أراضــي أي إدارة أخــرى تجــرى عمليــات
الحســاب والتحقــق ،مــع مراعــاة جميــع المعلومــات
ذات الصلــة ،باالتفــاق المتبــادل بيــن اإلدارتيــن (اإلدارة
المســؤولة عــن محطــة األرض واإلدارة المســؤولة
عــن المحطــة األرضيــة) وبمســاعدة المكتــب إذا كانــت
مطلوبــة .وفــي حالة االختــاف ،يجري المكتــب عملية
الحساب والتحقق من كثافة تدفق القدرة مع مراعاة
المعلومــات المشــار إليهــا أعــاه .وال يجــوز لمحطــات
الخدمــة المتنقلــة فــي نطــاق التــردد MHz 3 600 3
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 400أن تطالــب بحمايــة مــن المحطــات الفضائيــة
تفــوق الحمايــة الممنوحــة فــي الجــدول  21 4مــن
لوائــح الراديــو (طبعــة )WRC-15( .)2004
431.5
توزيــع إضافــيُ :وزع نطــاق التــردد 400 3-MHz 3 475
أيضــً لخدمــة الهــواة علــى أســاس ثانــوي فــي ألمانيــا.
()WRC-19
431A.5
إن توزيــع نطــاق التــردد  MHz 3 500 3 400في اإلقليم
2للخدمــة المتنقلــة باســتثناء المتنقلــة للطيــران علــى
أســاس أولي يخضع للحصول على الموافقة بموجب
الرقم )WRC-15(.21.9
431B.5
يُحــدد نطــاق التــردد  MHz 400 3 600 3فــي اإلقليــم
 2الســتعمال اإلدارات التــي ترغــب في تنفيــذ االتصاالت
المتنقلــة الدوليــة ( .)IMTوال يحــول هــذا التحديــد دون
أن يســتعمل نطــاق التــردد هــذا أي تطبيــق للخدمــات
المــوزع لهــا نطــاق التــردد هــذا وال يحــدد أولويــة فــي
لوائــح الراديــو .وتنطبــق أيضــً أحــكام الرقميــن 17.9
و 18.9فــي مرحلــة التنســيق .وقبــل أن تضــع أي إدارة
فــي الخدمــة محطــة قاعــدة أو متنقلــة لنظــام مــن
أنظمــة االتصــاالت المتنقلــة الدوليــة ،فــإن عليهــا أن
تلتمــس الموافقة مــن اإلدارات األخــرى بموجب الرقم
 21.9وأن تضمــن أ ّ
ال تتجــاوز كثافــة تدفــق القــدرة ()pfd
الناتجــة علــى ارتفــاع  3أمتار فوق ســطح األرض القيمة
 –dB(W/(m2 - 4 kHz)) 154,5خالل أكثر من  %20من
الوقت عند حدود أراضي أي إدارة أخرى .ويمكن تجاوز
هــذا الحــد في أراضــي أي بلد وافقــت إدارته على ذلك.
ولضمــان الوفــاء بحــد كثافــة تدفــق القــدرة ()pfd
عنــد حــدود أراضــي أي إدارة أخــرى تجــرى عمليــات
الحســاب والتحقــق ،مــع مراعــاة جميــع المعلومــات
ذات الصلــة ،باالتفــاق المتبــادل بيــن اإلدارتيــن (اإلدارة
المســؤولة عــن محطــة األرض واإلدارة المســؤولة
عــن المحطــة األرضيــة) وبمســاعدة المكتــب إذا كانــت
مطلوبــة .وفــي حالة االختــاف ،يجري المكتــب عملية
الحســاب والتحقــق مــن كثافــة تدفــق القــدرة مــع
مراعــاة المعلومــات المشــار إليهــا أعــاه .ويجــب
أال تطالــب محطــات الخدمــة المتنقلــة بمــا فــي ذلــك
أنظمــة االتصــاالت المتنقلــة الدوليــة فــي نطــاق التردد
 MHz 3 600 3 400بحمايــة مــن المحطــات الفضائيــة
تفــوق الحمايــة الممنوحة في الجــدول  21 4من لوائح
الراديــو (طبعــة )WRC-15(.)2004

432.5
فئــة خدمــة مختلفــة :يــوزع نطــاق التــردد MHz 3
 400 3-500فــي البلــدان التاليــة :جمهوريــة كوريــا
واليابــان وباكســتان وجمهوريــة كوريــا الشــعبية
الديمقراطيــة للخدمــة المتنقلــة ،باســتثناء الخدمــة
المتنقلــة للطيــران ،علــى أســاس أولــي (انظــر الرقــم
)WRC-19(.)33.5
432A.5
يحــدد نطــاق التــردد  400 3-MHz 3 500في جمهورية
كوريــا واليابــان وباكســتان وجمهوريــة كوريــا
الشــعبية الديمقراطيــة لالتصــاالت المتنقلــة الدوليــة
( .)IMTوهــذا التحديــد ال يحــول دون أن يســتعمل
نطــاق التــردد هــذا أي تطبيــق للخدمــات المــوزع عليها
نطــاق التــردد هــذا وال يحــدد أولوية فــي لوائــح الراديو.
وتنطبــق أحــكام الرقميــن  17.9و 18.9أيضًا في مرحلة
التنســيق .وقبــل أن تضع أي إدارة فــي الخدمة محطة
(قاعدة أو متنقلة) للخدمة المتنقلة في نطاق التردد
هــذا ،فــإن عليهــا أن تكفــل أ ّ
ال تتجــاوز كثافــة تدفــق
القــدرة ( )pfdالناتجــة علــى ارتفــاع  m 3فــوق ســطح
األرض القيمــة  –dB(W/(m2 - 4 kHz)) 154,5خــال
أكثــر مــن  %20مــن الوقــت عنــد حــدود أراضــي أي
إدارة أخــرى .ويمكــن تجــاوز هــذا الحــد فــي أراضــي أي
بلــد وافقــت إدارتــه علــى ذلــك .ولضمــان تلبيــة حــدود
كثافــة تدفــق القــدرة عنــد حــدود أراضــي أي إدارة
أخــرى ،تجــرى عمليــة الحســاب والتحقــق ،مــع مراعــاة
جميــع المعلومــات ذات الصلــة ،باالتفــاق المتبــادل
بيــن اإلدارتيــن (اإلدارة المســؤولة عــن محطــة األرض
واإلدارة المســؤولة عــن المحطــة األرضية) وبمســاعدة
المكتب إذا كانت مطلوبة .وفي حالة االختالف ،يجري
المكتــب عمليــة الحســاب والتحقــق من كثافــة تدفق
القــدرة ،مــع مراعــاة المعلومــات المشــار إليهــا أعــاه.
وال يجــوز لمحطــات الخدمة المتنقلة في نطاق التردد
 MHz 3 500 3 400أن تطالــب بحمايــة مــن المحطــات
الفضائيــة تفــوق الحمايــة الممنوحــة فــي الجــدول 4
 21مــن لوائــح الراديــو (طبعــة )WRC-19(.)2004
432B.5
فئــة خدمــة مختلفــة :يــوزع نطــاق التــردد MHz 3
 500 3 400فــي البلــدان التاليــة :أســتراليا وبنغالديــش
وبرونــي دار الســام والصيــن والتجمعــات الفرنســية
فيمــا وراء البحــار فــي اإلقليــم  3والهنــد وإندونيســيا
وجمهورية إيران اإلسالمية وماليزيا ونيوزيلندا والفلبين
وســنغافورة وتايالنــد ،للخدمــة المتنقلــة ،باســتثناء
المتنقلــة للطيــران ،علــى أســاس أولــي ،شــريطة
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الحصــول علــى موافقــة اإلدارات األخــرى بموجــب
الرقــم  ،21.9ونطــاق التــردد هــذا محــدد لالتصــاالت
المتنقلــة الدوليــة ( .)IMTوهــذا التحديــد ال يحــول دون
أن يســتعمل نطــاق التــردد هــذا أي تطبيــق للخدمــات
المــوزع عليهــا نطــاق التردد هــذا ،وال يحــدد أولوية في
لوائــح الراديــو .وتنطبــق أحــكام الرقميــن  17.9و18.9
أيضــً في مرحلة التنســيق .وقبــل أن تضع أي إدارة في
الخدمــة محطــة (قاعدة أو متنقلة) للخدمة المتنقلة
فــي نطــاق التــردد هذا ،فــإن عليها أن تكفــل أال تتجاوز
كثافــة تدفــق القــدرة ( )pfdالناتجــة علــى ارتفــاع m 3
فــوق ســطح األرض القيمــة ))dB(W/(m2 - 4 kHz
 –154,5خــال أكثــر مــن  %20مــن الوقــت عنــد حــدود
أراضــي أي إدارة أخــرى .ويمكــن تجــاوز هــذا الحــد فــي
أراضــي أي بلــد وافقــت إدارتــه علــى ذلــك .ولضمــان
تلبيــة حــدود كثافــة تدفــق القــدرة عنــد حــدود أراضي
أي إدارة أخــرى ،تجــرى عمليــات الحســاب والتحقــق،
مــع مراعــاة جميــع المعلومــات ذات الصلــة ،باالتفــاق
المتبــادل بيــن اإلدارتيــن (اإلدارة المســؤولة عــن محطة
األرض واإلدارة المســؤولة عــن المحطــة األرضيــة)
وبمســاعدة المكتــب إذا كانــت مطلوبــة .وفــي حالــة
االختالف ،يجري المكتب عملية الحساب والتحقق من
كثافــة تدفــق القــدرة ،مع مراعــاة المعلومات المشــار
إليهــا أعــاه .وال يجــوز لمحطات الخدمــة المتنقلة في
نطــاق التــردد  MHz 3 500 3 400أن تطالــب بحمايــة
مــن المحطــات الفضائيــة تفــوق الحمايــة الممنوحــة
فــي الجــدول  21 4مــن لوائــح الراديــو (طبعــة .)2004
()WRC-19
433.5
يــوزع النطــاق  400 3-MHz 3 600فــي اإلقليميــن  2و3
لخدمــة التحديــد الراديــوي للموقع على أســاس أولي.
ولكــن جميــع اإلدارات التــي تشــغل أنظمــة التحديــد
الراديــوي للموقــع فــي هــذا النطــاق تحــث علــى إنهــاء
هــذا التشــغيل قبــل عــام  .1985ويجــب عليهــا ،بعــد
ذلــك ،أن تتخــذ كل التدابيــر الممكنــة عمليــً لحمايــة
الخدمــة الثابتــة الســاتلية ،وأن تعمــل مــا يلــزم حتــى ال
تفرض متطلبات تنسيق على الخدمة الثابتة الساتلية.
يحــدد نطــاق التــردد 500 3-MHz 3 600
ُ 433A.5
لالتصــاالت المتنقلــة الدوليــة ( )IMTفي البلــدان التالية:
أســتراليا وبنغالديــش وبرونــي دار الســام والصيــن
والتجمعــات الفرنســية فيمــا وراء البحــار فــي اإلقليــم
 3وجمهوريــة كوريــا والهنــد وإندونيســيا وجمهوريــة
إيران اإلســامية واليابان ونيوزيلندا وباكســتان والفلبين
وجمهوريــة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة .وهــذا
التحديــد ال يحــول دون أن يســتعمل نطــاق التــردد هذا

أي تطبيــق للخدمــات المــوزع عليهــا نطــاق التــردد هذا
وال يحــدد أولويــة فــي لوائــح الراديــو .وتنطبــق أحــكام
الرقميــن  17.9و 18.9أيضــً فــي مرحلــة التنســيق.
وقبــل أن تضــع أي إدارة فــي الخدمــة محطــة (قاعــدة
أو متنقلــة) للخدمــة المتنقلــة فــي نطــاق التــردد
هــذا ،فــإن عليهــا أن تكفــل أال تتجــاوز كثافــة تدفــق
القــدرة ( )pfdالناتجــة علــى ارتفــاع  m 3فــوق ســطح
األرض القيمــة  –dB(W/(m2 - 4 kHz)) 154,5خــال
أكثــر مــن  %20مــن الوقــت عند حــدود أراضــي أي إدارة
أخــرى .ويمكــن تجــاوز هــذا الحــد فــي أراضــي أي بلــد
وافقــت إدارتــه على ذلك .ولضمــان تلبية حدود كثافة
تدفــق القــدرة عنــد حــدود أراضــي أي إدارة أخــرى،
تجــرى عمليــات الحســاب والتحقــق ،مــع مراعــاة
جميــع المعلومــات ذات الصلــة ،باالتفــاق المتبــادل
بيــن اإلدارتيــن (اإلدارة المســؤولة عــن محطــة األرض
واإلدارة المســؤولة عــن المحطــة األرضية) وبمســاعدة
المكتب إذا كانت مطلوبة .وفي حالة االختالف ،يجري
المكتــب عمليــة الحســاب والتحقــق من كثافــة تدفق
القــدرة ،مــع مراعــاة المعلومــات المشــار إليهــا أعــاه.
وال يجــوز لمحطــات الخدمة المتنقلة في نطاق التردد
 MHz 3 600 3 500أن تطالــب بحمايــة مــن المحطــات
الفضائيــة تفــوق الحمايــة الممنوحــة فــي الجــدول 4
 21مــن لوائــح الراديــو (طبعــة )WRC-19(.)2004
434.5
يُحــدد نطــاق التــردد  MHz 3 700 3 600أو أجــزاء
منــه فــي كنــدا وشــيلي وكولومبيــا وكوســتاريكا
والســلفادور والواليــات المتحــدة وباراغــواي الســتعمال
هــذه اإلدارات التــي ترغــب فــي تنفيــذ االتصــاالت
المتنقلــة الدوليــة ( .)IMTوال يحــول هــذا التحديــد دون
أن يســتعمل نطــاق التــردد هــذا أي تطبيــق للخدمــات
المــوزع لهــا نطــاق التــردد هــذا وال يحــدد أولويــة فــي
لوائــح الراديــو .وتنطبــق أيضــً أحــكام الرقميــن 17.9
و 18.9فــي مرحلــة التنســيق .وقبــل أن تضــع أي إدارة
فــي الخدمــة محطــة قاعــدة أو متنقلــة لنظــام مــن
أنظمــة االتصــاالت المتنقلــة الدوليــة ،فــإن عليهــا أن
تلتمــس الموافقــة مــن اإلدارات األخــرى طبقــً للرقــم
 21.9وأن تكفــل أال تتجــاوز كثافــة تدفــق القــدرة ()pfd
الناتجــة علــى ارتفــاع  m 3فــوق ســطح األرض القيمــة
 –dB(W/(m2 - 4 kHz)) 154,5خــال أكثــر من  %20من
الوقت عند حدود أراضي أي إدارة أخرى .ويمكن تجاوز
هــذا الحــد فــي أراضــي أي بلــد وافقــت إدارتــه علــى
ذلــك .ولضمــان الوفــاء بحــد كثافــة تدفــق القــدرة
عنــد حــدود أراضــي أي إدارة أخــرى ،تجــرى عمليــات
الحســاب والتحقــق ،مــع مراعــاة جميــع المعلومــات
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ذات الصلــة ،باالتفــاق المتبــادل بيــن اإلدارتيــن (اإلدارة
المســؤولة عــن محطــة األرض واإلدارة المســؤولة عــن
المحطــة األرضيــة) وبمســاعدة المكتــب إذا كانــت
مطلوبــة .وفــي حالة االختــاف ،يجري المكتــب عملية
الحســاب والتحقــق مــن كثافــة تدفــق القــدرة ،مــع
مراعــاة المعلومــات المشــار إليهــا أعــاه .ويجــب أال
تطالب محطات الخدمة المتنقلة بما في ذلك أنظمة
االتصــاالت المتنقلــة الدوليــة فــي نطــاق التــردد MHz 3
 700 3 600بحمايــة مــن المحطــات الفضائيــة تفــوق
الحمايــة الممنوحــة فــي الجــدول  21 4مــن لوائــح
الراديــو (طبعــة )WRC-19(.)2004
435.5
تســتبعد فــي اليابــان خدمــة التحديــد الراديــوي
للموقــع مــن النطــاق .620 3-MHz 3 700
436.5
يحجــز اســتعمال المحطــات العاملــة فــي الخدمــة
المتنقلــة ( )Rللطيــران لنطــاق التــردد MHz 4 400 4
 200حصــرًا مــن أجــل أنظمــة االتصــاالت الالســلكية
إللكترونيــات الطيــران داخــل الطائــرة التــي تعمــل
طبقــً للمعاييــر الدوليــة المعترف بها للطيــران .ويجب
أن يكون هذا االســتعمال طبقــً للقرار WRC-15).( 424
)(WRC-15
437.5
يمكــن ترخيــص االستشــعار المنفعــل فــي خدمتــي
استكشــاف األرض الســاتلية واألبحــاث الفضائيــة فــي
نطــاق التــردد  MHz 4 400 4 200علــى أســاس ثانــوي.
()WRC-15
438.5
يحجــز اســتعمال خدمــة المالحــة الراديويــة للطيــران
لنطــاق التــردد  MHz 4 400 4 200حصــرًا لمقاييــس
االرتفــاع الراديويــة المركبــة فــي الطائــرات ،واألجهــزة
المرســلة المســتجيبة التــي تصاحبهــا والمقامــة علــى
األرض)WRC-15( .
439.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  MHz 4 400 4 200أيضــً
للخدمة الثابتة على أســاس ثانوي في جمهورية إيران
اإلسالمية)WRC-12(.
440.5
مــن الممكــن أن يرخــص لخدمــة التــرددات المعياريــة

وإشــارات التوقيــت الســاتلية باســتعمال التــردد MHz
 4 202لإلرســاالت فــي االتجاه فضاء-أرض ،وباســتعمال
التــردد  MHz 6 427لإلرســاالت فــي االتجــاه أرض-فضاء.
ويجــب أن تنحصر هذه اإلرســاالت ضمــن حدين يمتدان
إلــى  ± MHz 2علــى جانبــي هذيــن التردديــن ،شــريطة
الحصــول علــى الموافقــة بموجب الرقــم .21.9
440A.5
يجــوز اســتخدام النطــاق  400 4-MHz 4 940للقيــاس
عــن بُعــد فــي الخدمــة المتنقلــة للطيــران ( )AMTمــن
أجــل اختبــارات الطيــران مــن ِق َبــل محطــات الطائــرات
(انظــر الرقــم  )83.1فــي اإلقليــم ( 2باســتثناء البرازيــل
وكوبــا والمقاطعــات والتجمعــات الفرنســية فيما وراء
البحار وغواتيمــاال وباراغواي وأوروغواي وﻓﻨﺰويال) ،وفي
أســتراليا .ويجــب أن يكــون هــذا االســتعمال وفقــً
ال يســبب تداخــ ً
للقــرار  )WRC-07( 416ويجــب أ ّ
ا ضــارًا
للخدمــة الثابتــة والخدمــة الثابتــة الســاتلية وأال يطالب
بحمايــة منهمــا .وهــذا االســتخدام ال يحــول دون
أن يســتعمل هــذا النطــاق تطبيقــات أخــرى للخدمــة
المتنقلــة أو خدمــات أخــرى مــوزع عليهــا هــذا النطــاق
علــى أســاس أولــي مشــترك كمــا أنــه ال يحــدد أولويــة
فــي لوائــح الراديــو)WRC-07(.
441.5
إن اســتعمال الخدمــة الثابتــة الســاتلية للنطاقيــن
( 500 4-MHz 4 800فضــاء-أرض) وMHz 7 025 6 725
(أرض-فضــاء) يجــب أن يتطابــق مــع أحــكام التذييــل
 .30Bكمــا أن اســتعمال األنظمــة الســاتلية المســتقرة
بالنســبة إلــى األرض فــي الخدمــة الثابتــة الســاتلية
للنطاقــات ( 10,7-GHz 10,95فضــاء-أرض) وGHz
( 11,2-11,45فضــاء-أرض) و( GHz 13,25 12,75أرض-
فضــاء) يجــب أن يتطابــق مــع أحــكام التذييــل .30B
واســتعمال األنظمــة الســاتلية غير المســتقرة بالنســبة
إلــى األرض فــي الخدمــة الثابتــة الســاتلية للنطاقــات
( 10,7-GHz 10,95فضــاء-أرض) و11,2-GHz 11,45
(فضــاء أرض) و( GHz 13,25 12,75أرض-فضــاء) يجــب
أن يخضــع لتطبيــق الرقــم  12.9لتنســيقه مــع أنظمــة
أخــرى ســاتلية غيــر مســتقرة بالنســبة إلــى األرض فــي
الخدمــة الثابتة الســاتلية .ويجب على أنظمة الســواتل
غيــر المســتقرة بالنســبة إلى األرض فــي الخدمة الثابتة
الســاتلية أال تطالــب بالحمايــة مــن الشــبكات الســاتلية
المســتقرة بالنســبة إلــى األرض فــي الخدمــة الثابتــة
الســاتلية العاملــة طبقــً للوائــح الراديــو ،مهمــا تكــن
تواريــخ اســتالم المكتــب المعلومــات الكاملــة بشــأن
تنســيق األنظمــة غيــر المســتقرة بالنســبة إلــى األرض
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فــي الخدمــة الثابتــة الســاتلية أو بشــأن التبليــغ عنهــا،
حســب الحالــة ،أو اســتالمه المعلومات الكاملة بشــأن
تنسيق شبكات السواتل المستقرة بالنسبة إلى األرض
أو بشأن التبليغ عنها ،حسب الحالة .وال تنطبق أحكام
الرقــم  .43A.5ويجــب أن تشــغل أنظمــة الســواتل غيــر
المســتقرة بالنســبة إلــى األرض فــي الخدمــة الثابتــة
الســاتلية فــي النطاقــات المذكــورة أعــاه بحيــث يــزال
بســرعة كل تداخــل غيــر مقبــول يمكــن أن يحــدث
أثنــاء تشــغيلها)WRC-2000(.
441A.5
فــي البرازيــل وباراغــواي وأوروغواي ،يُحــدد نطاق التردد
 ،MHz 4 900 4 800أو أجــزاء منــه ،لتنفيــذ االتصــاالت
المتنقلــة الدوليــة ( .)IMTوال يحــول هــذا التحديــد دون
أن يَســتعمل نطــاق التــردد هــذا أي تطبيــق للخدمــات
المــوزع لهــا نطــاق التــردد هــذا وال يحــدد أولويــة فــي
لوائــح الراديــو .ويخضــع اســتعمال نطــاق التــردد هــذا
لتنفيذ االتصاالت المتنقلة الدولية للموافقة التي يتم
الحصــول عليها من البلدان المجاورة ويجب أال تطالب
محطــات االتصــاالت المتنقلــة الدوليــة بالحمايــة مــن
محطــات التطبيقــات األخــرى فــي الخدمــة المتنقلــة.
ويجــب أن يكــون هــذا االســتعمال طبقــً للقــرار 223
()Rev.WRC-19).(WRC-19
441B.5
في أنغوال وأرمينيا وأذربيجان وبنن وبوتســوانا والبرازيل
وبوركينــا فاصــو وبورونــدي وكمبوديــا والكاميــرون
والصيــن وكــوت ديفــوار وجيبوتي وإســواتيني واالتحاد
الروســي وغامبيــا وغينيــا وجمهوريــة إيــران اإلســامية
وكازاخســتان وكينيــا وجمهوريــة الو الديمقراطيــة
الشــعبية وليســوتو وليبيريــا ومــاوي وموريشــيوس
ومنغوليــا وموزامبيــق ونيجيريــا وأوغنــدا وأوزبكســتان
وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وقيرغيزســتان
وجمهوريــة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة والســودان
وجنــوب إفريقيــا وتنزانيــا وتوغــو وفيتنــام وزامبيــا
وزمبابــوي ،يُحــدد نطــاق التــردد ،MHz 4 990 4 800
أو أجــزاء منــه ،الســتعمال اإلدارات التــي ترغــب فــي
تنفيــذ االتصــاالت المتنقلــة الدوليــة ( .)IMTوال يحــول
هــذا التحديــد دون أن يســتعمل نطــاق التــردد هــذا أي
تطبيــق للخدمــات المــوزع لهــا نطــاق التــردد هــذا وال
يحــدد أولويــة فــي لوائــح الراديــو .ويخضــع اســتعمال
محطــات االتصــاالت المتنقلــة الدوليــة للموافقــة التي
يتــم الحصــول عليهــا مــن اإلدارات المعنيــة بموجــب
الرقــم  21.9ويجــب أال تطالــب محطــات االتصــاالت
المتنقلــة الدوليــة بالحمايــة مــن محطــات التطبيقــات

األخــرى فــي الخدمــة المتنقلــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك،
وقبل أن تضع أي إدارة في الخدمة محطة لالتصاالت
المتنقلــة الدوليــة في الخدمــة المتنقلة ،فإن عليها أن
تكفــل أال تتجــاوز كثافــة تدفــق القــدرة ( )pfdالناتجــة
عــن هــذه المحطــة القيمــة ))dB(W/(m2 · 1 MHz –155
علــى ارتفــاع يصــل إلــى  km 19فــوق مســتوى ســطح
البحــر علــى مســافة  km 20مــن الســاحل ،وهــو
مــا يعــرف بخــط الســاحل الــذي تعتــرف بــه رســميًا
الدولــة الســاحلية .وســيخضع معيــار كثافــة تدفــق
القــدرة هــذا لمراجعــة المؤتمــر العالمــي لالتصــاالت
الراديويــة لعــام  .2023وينطبق القــرار Rev.WRC-( 223
 .)19وســيدخل هــذا التحديــد حيــز النفــاذ بعــد المؤتمر
العالمــي لالتصــاالت الراديويــة لعــام )WRC-19(.2019
 442.5يقتصــر التوزيــع للخدمــة المتنقلــة فــي
َ
نطاقــي التــردد  825 4-MHz 4 835و4-MHz 4 990
 950للخدمــة المتنقلــة ،باســتثناء الخدمــة المتنقلــة
للطيــران .وفــي اإلقليــم ( 2باســتثناء البرازيــل وكوبــا
وغواتيماال والمكسيك وباراغواي وأوروغواي وﻓﻨﺰويال)،
وفــي أســتراليا ،يــو َّزع نطــاق التــردد MHz 4 835 4 825
أيضــً للخدمــة المتنقلــة للطيــران علــى أن يقتصــر
علــى القيــاس عــن بُعــد فــي الخدمــة المتنقلــة
للطيــران مــن أجــل اختبــارات الطيــران مــن قبــل
محطــات الطائــرات .ويجــب أن يكــون هــذا االســتعمال
ال يســبب تداخــ ً
وفقــً للقــرار  )WRC-07( 416وأ ّ
ا ضــارًا
للخدمــات الثابتــة)WRC-15(.
443.5
فئــة خدمــة مختلفــة :يــوزع النطاقــان -MHz 4 835
 825 4و 950 4-MHz 4 990لخدمــة علــم الفلــك
الراديــوي علــى أســاس أولــي (انظــر الرقــم  )33.5فــي
األرجنتيــن وأســتراليا وكنــدا.
443A.5
()SUP - WRC-03
443AA.5
تخضــع الخدمــة المتنقلــة الســاتلية للطيــران ()R
فــي النطاقيــن  MHz 5 030 5 000وMHz 5 150 5
 091للحصــول علــى موافقــة بموجــب الرقــم .21.9
ويقتصــر اســتعمال الخدمــة المتنقلــة الســاتلية
للطيــران ( )Rلهذيــن النطاقيــن علــى أنظمــة الطيــران
المقيّســة دوليــً)WRC-12(.
443B.5
لكــي ال يحــدث أي تداخــل ضــار ألنظمــة الهبــوط
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بالموجــات الصغريــة العاملــة فوق التــردد ،MHz 5 030
يجــب علــى كثافــة تدفــق القــدرة التراكميــة الناتجــة
عنــد ســطح األرض فــي نطــاق التــردد MHz 5 150 5
 030مــن جميــع المحطــات الفضائيــة التابعــة لنظــام
فــي خدمــة المالحــة الراديوية الســاتلية (فضــاء-أرض)
عامــل فــي نطــاق التــردد  ،MHz 5 030 5 010أال تتجــاوز
القيمــة  - dB(W/m2) 124,5فــي نطاق تردد قدره kHz
 .150ولكــي ال يحــدث أي تداخــل ضــار لخدمــة الفلــك
الراديــوي فــي نطــاق التــردد  ،MHz 5 000 4 990يجــب
علــى أنظمــة خدمــة المالحــة الراديويــة الســاتلية
(فضــاء-أرض) العاملــة فــي نطاق التــردد MHz 5 030 5
 ،010أن تمتثــل للحــدود المقــررة في نطاق التردد MHz
 5 000 4 990المنصــوص عليهــا فــي القــرار Rev.( 741
)WRC-15).(WRC-15
443C.5
يقتصــر اســتعمال الخدمــة المتنقلــة للطيــران ()R
للنطــاق  MHz 5 091 - 5 030علــى أنظمــة الطيــران
المقيّســة دوليــً .ويجــب الحــد مــن اإلرســاالت غيــر
المطلوبــة لهــذه الخدمــة فــي هــذا النطــاق لحمايــة
الوصــات الهابطــة ألنظمــة خدمــة المالحــة الراديويــة
الســاتلية ( )RNSSفــي نطــاق التــردد MHz 5 030 - 5
 010المجــاور .وإلــى أن ُتحــدد قيمــة مناســبة فــي
توصيــة مــن توصيــات قطــاع االتصــاالت الراديويــة،
ينبغــي اســتعمال قيمــة لكثافــة القــدرة المشــعة
المكافئــة المتناحيــة ( ).e.i.r.pتبلغ  –dBW/MHz 75في
نطــاق التــردد  MHz 5 030 5 010بالنســبة لإلرســاالت
غيــر المطلوبــة الصــادرة عــن أي محطــة مــن محطــات
الخدمــة المتنقلــة للطيــران ()R).(WRC-12
443D.5
يخضــع اســتعمال نطاق التــردد  MHz 5 091 5 030في
الخدمــة المتنقلــة الســاتلية للطيــران ( )Rللتنســيق
بموجــب الرقــم  .11A.9ويقتصــر اســتعمال نطــاق
التــردد هــذا فــي الخدمــة المتنقلــة الســاتلية للطيــران
( )Rعلــى أنظمــة الطيــران المقيّســة دوليــً)WRC-12(.
444.5
يســتعمل نطــاق التــردد  MHz 5 150 - 5 030فــي
تشــغيل النظــام المعيــاري الدولــي (نظــام الهبــوط
بالموجــات الصغريــة) لالقتــراب والهبــوط الدقيقيــن.
وفــي نطــاق التــردد  MHz 5 091 - 5 030تتمتــع
متطلبــات هــذا النظــام باألولويــة علــى االســتعماالت
األخــرى لنطــاق التــردد هــذا .وينطبــق الرقــم 444A.5

والقــرار  )Rev.WRC-15( 114علــى اســتعمال نطــاق
التــردد )MHz 5 150 - 5 091.(WRC-15
444A.5
يقتصــر اســتعمال توزيــع الخدمــة الثابتــة الســاتلية
(أرض-فضــاء) فــي نطــاق التــردد 091 5-MHz 5 150
على وصالت التغذية لألنظمة الســاتلية غير المستقرة
بالنســبة إلــى األرض فــي الخدمــة المتنقلــة الســاتلية،
ويخضــع للتنســيق بموجــب الرقــم  .11A.9واســتعمال
وصــات التغذيــة لألنظمــة الســاتلية غيــر المســتقرة
بالنسبة إلى األرض لنطاق التردد  MHz 5 150 5 091في
الخدمــة المتنقلة الســاتلية ،يخضع لتطبيــق القرار 114
( .)Rev.WRC-15وعـ ً
ـاوة علــى ذلــك ،بغية ضمان حماية
خدمــة المالحــة الراديويــة للطيران مــن التداخل الضار،
يكــون التنســيق ضروريــً للمحطات األرضيــة التي تؤمن
وصــات التغذيــة لألنظمــة الســاتلية غيــر المســتقرة
بالنســبة إلــى األرض فــي الخدمــة المتنقلــة الســاتلية
التــي تقــع علــى بعد أقل من  km 450مــن أراضي إدارة
تشـ ّ
ـغل محطــات أرضيــة في خدمة المالحــة الراديوية
للطيــران)WRC-15(.
444B.5
يقتصــر اســتعمال الخدمــة المتنقلــة للطيــران لنطــاق
التــردد  MHz 5 150 5 091علــى مــا يلــي:
-

-

األنظمــة العاملــة فــي الخدمــة المتنقلــة للطيــران
( )Rووفقــً لمعاييــر الطيــران الدوليــة القاصرة على
التطبيقــات علــى أرض المطــارات .ويكــون هــذا
االســتعمال وفقــً للقــرار )Rev.WRC-19( 748؛
إرســاالت القيــاس عــن بُعــد للطيــران مــن محطــات
الطائــرات (انظــر الرقم  )83.1وفقًا للقرار Rev.( 418
)WRC 19).(WRC-19

445.5
غير مستعمل.
446.5
توزيــع إضافــي :يــو ّزع نطــاق التــردد 150 5-MHz 5 216
أيضــً لخدمــة االســتدالل الراديــوي الســاتلية (فضــاء-
أرض) علــى أســاس أولــي ،فــي البلــدان المدرجــة فــي
الرقــم  ،369.5شــريطة الحصــول علــى الموافقــة
بموجــب الرقــم  .21.9ويــو ّزع نطــاق التــردد هــذا
أيضــً لخدمــة االســتدالل الراديــوي الســاتلية (فضــاء-
أرض) علــى أســاس أولــي فــي اإلقليــم ( 2باســتثناء
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المكســيك) .كمــا يــو ّزع نطــاق التــردد هــذا لخدمــة
االســتدالل الراديوي الساتلية (فضاء-أرض) على أساس
ثانــوي فــي اإلقليميــن  1و ،3عــدا البلــدان المدرجــة فــي
الرقــم  ،369.5وبنغالديــش .ويقتصــر اســتعمال خدمة
االســتدالل الراديــوي الســاتلية علــى وصــات التغذيــة
المصاحبــة لخدمــة االســتدالل الراديــوي الســاتلية
َ
نطاقــي التــردد  MHz 1 626,5 1 610و/أو
العاملــة فــي
 .MHz 2 500 2 483,5ويجــب أال تتجــاوز الكثافــة الكلية
لتدفق القدرة عند سطح األرض  - dB(W/m2) 159ألي
نطــاق تــردد قــدره  ،kHz 4فــي جميــع األحــوال ومهمــا
تكــن زوايــا الوصــول)WRC-15(.
446A.5
يكــون اســتعمال محطــات الخدمــة المتنقلــة،
باســتثناء المتنقلــة للطيــران ،لنطاقــي التــردد MHz 5
 350 5 150و MHz 5 725 5 470وفقــً للقــرار Rev.( 229
)WRC-19).(WRC-19
446B.5
ال تطالــب المحطــات فــي الخدمــة المتنقلــة العاملــة
في النطاق  150 5-MHz 5 250بالحماية من المحطات
األرضية في الخدمة الثابتة الساتلية .وال ينطبق الرقم
 43A.5علــى الخدمــة المتنقلــة بالنســبة للمحطــات
األرضيــة في الخدمــة الثابتة الســاتلية)WRC-03(.
446C.5
توزيــع إضافــي :فــي اإلقليــم ( 1باســتثناء الجزائــر
والمملكــة العربيــة الســعودية والبحريــن ومصــر
واإلمــارات العربيــة المتحــدة والعــراق واألردن والكويت
ولبنــان والمغــرب وعُ مــان وقطــر والجهوريــة العربيــة
الســورية والســودان وجنــوب الســودان وتونــس) ،يــوزع
النطــاق  MHz 5 250 5 150أيضــً على الخدمة المتنقلة
للطيــران علــى أســاس أولــي ،ويقتصــر علــى إرســاالت
القياس عن بُعد للطيران من محطات الطائرات (انظر
الرقــم  )83.1وفقــً للقــرار  .)Rev.WRC-12( 418ويجــب
أال تطالــب هــذه المحطــات بالحمايــة مــن المحطــات
األخــرى العاملــة طبقــً للمــادة  .5وال ينطبــق الرقــم
)43A.5.(WRC-19
446D.5
َّ
توزيــع إضافــي :فــي البرازيــل ،يوزع النطــاق MHz 5 250
 5 150أيضــً للخدمــة المتنقلــة للطيــران علــى أســاس
أولــي ،ويقتصر على إرســاالت القيــاس عن بُعد للطيران
مــن محطــات الطائــرات (انظــر الرقــم  ،)83.1وفقــً
للقــرار )Rev.WRC-19).(WRC 19( 418

447.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد MHz 5 250 5 150
أيضــً للخدمــة المتنقلة على أســاس أولي فــي البلدان
التالية :كوت ديفوار ومصر ولبنان والجمهورية العربية
الســورية وتونــس ،شــريطة الحصــول علــى الموافقــة
بموجــب الرقــم  .21.9وفــي هــذه الحالــة ال تنطبــق
أحكام القــرار )Rev.WRC-19).(WRC-19( 229
447A.5
إن التوزيــع للخدمــة الثابتــة الســاتلية (أرض-فضــاء)
فــي النطــاق  150 5-MHz 5 250يقتصــر علــى وصــات
التغذيــة ألنظمــة ســواتل غيــر مســتقرة بالنســبة إلــى
األرض فــي الخدمــة المتنقلــة الســاتلية ويخضــع
للتنســيق بموجــب الرقــم .11A.9
447B.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  150 5-MHz 5 216أيضــً
للخدمــة الثابتــة الســاتلية (فضــاء-أرض) علــى أســاس
أولــي .ويقتصــر هــذا التوزيــع علــى وصــات التغذيــة
ألنظمــة ســواتل غير مســتقرة بالنســبة إلــى األرض في
الخدمــة المتنقلــة الســاتلية ويخضــع ألحــكام الرقــم
 .11A.9أمــا كثافــة تدفــق القــدرة عنــد ســطح األرض
والتــي تنتجهــا المحطــات الفضائيــة فــي الخدمــة
الثابتــة الســاتلية العاملــة فــي االتجــاه فضــاء-أرض في
النطــاق  150 5-MHz 5 216فيجــب أال تتجاوز في جميع
األحــوال القيمــة  - dB (W/m2) 164فــي أي نطــاق
قــدره  kHz 4مهمــا تكــن زوايــا الوصــول.
447C.5
إن اإلدارات المســؤولة عــن شــبكات الخدمــة الثابتــة
الســاتلية فــي النطــاق  150 5-MHz 5 250والمشــغلة
بموجــب الرقميــن  447A.5و 447B.5يجــب عليهــا أن
تجــري التنســيق علــى أســاس المســاواة ،وفقــً للرقــم
 ،11A.9مع اإلدارات المســؤولة عن شــبكات ســواتل غير
مســتقرة بالنســبة إلى األرض ومشغلة بموجب الرقم
 446.5والتــي بــدأ تشــغيلها قبــل  17نوفمبــر  .1995أمــا
الشــبكات الســاتلية المشــغلة بموجــب الرقــم 446.5
والتــي بــدأ تشــغيلها بعــد  17نوفمبــر  1995فيجــب
عليهــا أال تطالــب بحمايــة تجــاه محطــات الخدمــة
الثابتــة الســاتلية المشــغلة بموجــب الرقميــن 447A.5
و 447B.5وأال تســبب تداخــات ضــارة لهــذه المحطــات.
 447D.5إن توزيــع النطــاق  250 5-MHz 5 255علــى
أســاس أولــي لخدمــة األبحــاث الفضائيــة يقتصــر
علــى المحاســيس النشــطة المحمولــة علــى مركبــات
فضائيــة .أمــا االســتعماالت األخــرى لهــذا النطــاق فــي
خدمــة األبحــاث الفضائيــة فهــي تكــون علــى أســاس
ثانــوي)WRC-97(.
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447E.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد 250 5-MHz 5 350
أيضــً للخدمــة الثابتــة علــى أســاس أولــي فــي البلــدان
التالية في اإلقليم  :3أستراليا وجمهورية كوريا والهند
وإندونيســيا وجمهوريــة إيــران اإلســامية واليابــان
وماليزيــا وبابــوا غينيــا الجديــدة والفلبيــن وجمهوريــة
كوريــا الديمقراطيــة الشــعبية وســري النــكا وتايالنــد
وفيتنــام .ويُســتهدف مــن اســتعمال الخدمــة الثابتــة
لنطاق التردد هذا تنفيذ أنظمة النفاذ الالسلكي الثابت
( )FWAويجــب أن يمتثــل للتوصيــة .0-ITU R F.1613
وباإلضافة إلى ذلك ،ال تطالب الخدمة الثابتة بالحماية
مــن خدمــات االســتدالل الراديــوي واستكشــاف األرض
الســاتلية (النشــيطة) واألبحــاث الفضائيــة (النشــيطة)،
ولكــن ال تنطبــق أحــكام الرقــم  43A.5علــى الخدمــة
الثابتة بالنسبة إلى خدمتي استكشاف األرض الساتلية
(النشــيطة) واألبحــاث الفضائيــة (النشــيطة) .وبعــد
تنفيــذ أنظمــة النفــاذ الالســلكي الثابــت فــي الخدمــة
الثابتــة مــع توفيــر الحماية ألنظمة االســتدالل الراديوي
القائمــة ،ينبغــي أال تفــرض عمليــات تنفيــذ أنظمــة
االســتدالل الراديوي في المســتقبل قيودًا أكثر صرامة
علــى أنظمــة النفــاذ الالســلكي الثابــت)WRC-15(.
447F.5
ال تطالــب المحطــات فــي الخدمــة المتنقلــة العاملــة
فــي نطــاق التــردد  250 5-MHz 5 350بالحمايــة مــن
خدمة التحديد الراديوي للموقع ،وخدمة استكشــاف
األرض الســاتلية (النشــيطة) وخدمة األبحاث الفضائية
(النشــيطة) .ويجب أال تفــرض خدمة التحديد الراديوي
للموقــع ،وخدمــة استكشــاف األرض الســاتلية
(النشــيطة) وخدمــة األبحــاث الفضائيــة (النشــيطة)
شــروطًا علــى الخدمــة المتنقلــة أكثــر صرامــة من تلك
الــواردة فــي القــرار )Rev.WRC-19).(WRC-19( 229
448.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد MHz 5 350 5 250
أيضــً لخدمــة المالحة الراديوية على أســاس أولي في
البلــدان التاليــة :قيرغيزســتان ورومانيــا وتركمانســتان.
()WRC-19
448A.5
إن اســتعمال خدمــة استكشــاف األرض الســاتلية
(النشــيطة) وخدمــة األبحــاث الفضائيــة (النشــيطة)
لنطــاق التــرددات  250 5-MHz 5 350يجــب أال يــؤدي
إلــى المطالبــة بحمايــة مــن خدمــة التحديــد الراديــوي
للموقــع .وال ينطبــق الرقــم )43A.5.(WRC-03

448B.5
يجــب أال تســبب خدمــة استكشــاف األرض الســاتلية
(النشــيطة) العاملــة فــي النطــاق 350 5-MHz 5 570
وخدمــة األبحــاث الفضائيــة (النشــيطة) العاملــة فــي
النطــاق  460 5-MHz 5 570تداخــ ً
ا ضــارًا لخدمــة
المالحــة الراديويــة للطيــران فــي النطــاق MHz 5 460
 5 350ولخدمــة المالحــة الراديويــة فــي النطــاق MHz
 460 5-5 470ولخدمــة المالحــة الراديويــة البحرية في
النطــاق )MHz 5 570 5 470.(WRC-03
448C.5
يجــب أال تســبب خدمــة األبحــاث الفضائية (النشــيطة)
العاملــة فــي النطــاق  350 5-MHz 5 460تداخـ ً
ا ضــارًا
للخدمــات األخــرى التــي وزع عليهــا هــذا النطــاق ،وأال
تطالــب بالحمايــة منهــا)WRC-03(.
448D.5
يجــب أال تســبب المحطــات فــي خدمــة التحديــد
الراديوي للموقع العاملة في نطاق التردد MHz 5 470
 5 350تداخـ ً
ا ضــارًا ألنظمــة الرادار فــي خدمة المالحة
الراديويــة للطيــران العاملــة وفقــً للرقــم  ،449.5وأال
تطالــب بالحمايــة منهــا)WRC-03(.
449.5
يقتصــر اســتعمال خدمــة المالحــة الراديويــة للطيــران
للنطــاق  350 5-MHz 5 470علــى اســتعماالت الــرادارات
المحمولة جوًا والمنارات الراديوية المصاحبة لها على
المتن.
450.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  MHz 5 650 5 470أيضــً
لخدمــة المالحــة الراديويــة للطيــران على أســاس أولي
فــي النمســا وأذربيجــان وجمهوريــة إيــران اإلســامية
وقيرغيزســتان ورومانيــا وتركمانســتان وأوكرانيــا.
()WRC-12
450A.5
ال تطالــب المحطــات فــي الخدمــة المتنقلــة العاملــة
فــي نطــاق التــردد  MHz 5 725 5 470بالحمايــة مــن
خدمات االســتدالل الراديــوي .ويجب أال تفرض خدمات
االســتدالل الراديــوي شــروطًا علــى الخدمــة المتنقلــة
أكثر صرامة من تلك الواردة في القرار Rev.WRC-( 229
)19).(WRC-19
450B.5
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ال تســبب المحطــات فــي خدمــة التحديــد الراديــوي
للموقــع فــي نطاق التردد  470 5-MHz 5 650باســتثناء
أجهــزة الــرادار المقامــة علــى األرض ألغــراض األرصــاد
الجويــة فــي النطــاق  ،600 5-MHz 5 650تداخ ـ ً
ا ضــارًا
ألنظمــة الــرادار فــي خدمة المالحــة الراديويــة البحرية،
وال تطالــب بالحمايــة منهــا)WRC-03(.
451.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  470 5-MHz 5 850أيضــً
فــي المملكــة المتحــدة للخدمــة المتنقلــة البرية على
أســاس ثانــوي .وتطبــق فــي النطــاق 725 5-MHz 5 850
حــدود القــدرة المنصــوص عليهــا فــي األرقــام 2.21
و 3.21و 4.21و.5.21
452.5
يرخــص للــرادارات المقامــة علــى ســطح األرض
المســتعملة ألغــراض األرصــاد الجويــة فــي النطــاق
 ،MHz 5 650 5 600بــأن تعمــل علــى أســاس المســاواة
مــع محطــات خدمــة المالحــة الراديويــة البحريــة.
453.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد 650 5-MHz 5 850
أيضــً علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة علــى أســاس
أولــي فــي البلدان التاليــة :المملكة العربية الســعودية
والبحريــن وبنغالديــش وبروني دار الســام والكاميرون
والصين وجمهورية الكونغو وجمهورية كوريا وكوت
ديفــوار وجيبوتــي ومصــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة
وإســواتيني وغابــون وغينيــا وغينيــا االســتوائية
والهنــد وإندونيســيا وجمهوريــة إيــران اإلســامية
والعــراق واليابــان واألردن وكينيــا والكويــت ولبنــان
وليبيــا ومدغشــقر وماليزيــا والنيجــر ونيجيريــا وعُ مــان
وأوغنــدا وباكســتان والفلبيــن وقطــر والجمهوريــة
العربيــة الســورية وجمهوريــة كوريــا الشــعبية
الديمقراطية وســنغافورة وســري النكا وﺗﻨﺰانيا وتشــاد
وتايالنــد وتوغــو وفيتنــام واليمــن وفــي هــذه الحالة ،ال
ينطبــق القــرار  .)Rev.WRC-19(229وإضافــة إلــى ذلــك،
ويــوزع نطــاق التــردد  MHz 5 850 5 725أيضــً علــى
الخدمــة الثابتــة علــى أســاس أولي فــي البلــدان التالية:
أفغانســتان وأنغــوال وبنــن وبوتــان وبوتســوانا وبوركينــا
فاصــو وبورونــدي وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة
وفيجــي وغانــا وكيريباتــي وليســوتو ومــاوي وملديف
وموريشــيوس وميكرونيزيــا ومنغوليــا وموزامبيــق
وميانمــار وناميبيــا ونــاورو ونيوزيلنــدا وبابــوا غينيــا
الجديــدة وروانــدا وجــزر ســليمان وجنــوب الســودان
وجنــوب إفريقيــا وتونغــا وفانواتــو وزامبيــا وزمبابــوي،

ويجــب أال تتســبب المحطــات العاملــة فــي الخدمــة
الثابتــة فــي تداخــات ضــارة علــى الخدمــات األوليــة
األخــرى فــي نطــاق التــردد هــذا وأال تطالــب بالحمايــة
منهــا)WRC-19(.
454.5
فئــة خدمــة مختلفــة :يوزع النطــاق MHz 5 725 5 670
لخدمــة األبحــاث الفضائيــة علــى أســاس أولــي (انظــر
الرقــم  )33.5فــي البلــدان التاليــة :أذربيجــان واالتحــاد
الروســي وجورجيــا وقيرغيزســتان وطاجيكســتان
وتركمانســتان)WRC-12(.
455.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد 670 5-MHz 5 850
أيضــً للخدمــة الثابتــة علــى أســاس أولــي فــي أرمينيــا
وأذربيجان وبيالروس وكوبا واالتحاد الروســي وجورجيا
وهنغاريــا وكازاخســتان ومولدوفــا وأوزبكســتان
وقيرغيزســتان ورومانيــا وطاجيكســتان وتركمانســتان
وأوكرانيــا)WRC-19(.
456.5
()SUP - WRC-15
457.5
فــي أســتراليا وبوركينــا فاصــو وكــوت ديفــوار ومالــي
ونيجيريــا يجــوز أيضــً لوصــات البوابــات لمحطــات
المنصــات عاليــة االرتفــاع ضمــن أراضــي هــذه البلــدان
أن تســتعمل التوزيــع الممنــوح للخدمــة الثابتــة فــي
النطاقيــن ( MHz 6 520 6 440االتجــاه مــن محطــات
المنصــات عاليــة االرتفــاع إلــى األرض) وMHz 6 640 6
( 560االتجــاه مــن األرض إلــى محطات المنصــات عالية
االرتفــاع) .ويقتصــر هــذا االســتعمال علــى التشــغيل
فــي وصــات بوابات محطــات المنصــات عاليــة االرتفاع
ويجــب أال يســبب تداخــات ضــارة بالخدمــات القائمــة
وأال يســتدعي المطالبــة بالحمايــة منهــا وأن يمتثــل
للقــرار  .)WRC-12( 150ويجــب أال تقيــد وصالت البوابات
لمحطــات المنصــات عاليــة االرتفــاع تطويــر الخدمــات
القائمــة فــي المســتقبل .ويتطلــب اســتعمال هــذه
الوصــات فــي هذيــن النطاقيــن اتفاقــً صريحــً مــع
اإلدارات األخــرى التــي تقــع أراضيهــا ضمــن km 1 000
مــن حــدود أي إدارة تنــوي اســتعمال هــذه الوصــات.
()WRC-12
457A.5
يجــوز للمحطــات األرضيــة المقامــة علــى متن الســفن
َ
نطاقــي التردد  MHz 6 425 5 925وGHz
والعاملــة في
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 14,5 14إقامة اتصال مع المحطات الفضائية للخدمة
الثابتــة الســاتلية .ويكــون هــذا االســتعمال وفقــً للقرار
 .)WRC-03( 902وفــي نطــاق التردد ،MHz 6 425 5 925
يجــوز للمحطــات األرضيــة المقامــة علــى متن الســفن
وتقيــم اتصــال مــع محطــات فضائيــة للخدمــة الثابتة
الســاتلية ،أن تســتعمل هوائيــات إرســال بقطــر m
 1,2علــى األقــل وأن تعمــل دون الحاجــة إلــى موافقــة
مســبقة مــن أي إدارة إذا كانــت توجــد علــى مســافة
 km 330مــن خــط الســاحل الــذي تعتــرف بــه رســميًا
الدولــة الســاحلية .وتنطبــق جميــع األحــكام األخــرى
للقــرار )WRC-03).(WRC-15( 902
457B.5
يجــوز للمحطــات األرضيــة المقامــة علــى متن الســفن
َ
نطاقــي التردد  MHz 6 425 5 925وGHz
والعاملــة في
 14,5 14أن تعمــل وفقــً للخصائــص والشــروط الــواردة
فــي القــرار  )Rev.WRC-15( 902فــي البلــدان التاليــة:
الجزائــر والمملكــة العربيــة الســعودية والبحريــن وجزر
القمــر وجيبوتــي ومصــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة
واألردن والكويــت وليبيــا والمغــرب وموريتانيــا وعمــان
وقطــر والجمهوريــة العربيــة الســورية والســودان
وتونــس واليمــن فــي الخدمــة المتنقلــة الســاتلية
البحريــة علــى أســاس ثانــوي .ويكــون هــذا االســتعمال
وفقــً للقــرار )Rev.WRC-15).(WRC-15( 902
457C.5
يجــوز اســتعمال نطــاق التــردد 925 5-MHz 6 700
للقيــاس عــن بُعــد فــي الخدمــة المتنقلــة للطيــران
( )AMTمــن أجــل اختبــارات الطيــران مــن ِق َبــل محطات
الطائــرات (انظــر الرقــم  )83.1فــي اإلقليم ( 2باســتثناء
البرازيــل وكوبــا والمقاطعــات والتجمعــات الفرنســية
فيمــا وراء البحــار وغواتيمــاال والمكســيك وباراغــواي
وأوروغواي وﻓﻨﺰويال) .ويجب أن يكون هذا االســتعمال
ال يســبب تداخــ ً
وفقــً للقــرار  )WRC-07( 416وأ ّ
ا ضــارًا
للخدمــة الثابتــة الســاتلية والخدمــة الثابتــة وأال يطالب
بحمايــة منهمــا .وهــذا االســتخدام ال يحــول دون أن
يســتعمل نطــاق التــردد هــذا تطبيقات أخــرى للخدمة
الخدمــة المتنقلــة أو خدمات أخرى مــوزع عليها نطاق
التــردد هــذا علــى أســاس أولــي مشــترك كمــا أنــه ال
يحــدد أولويــة فــي لوائــح الراديــو)WRC-15(.
458A.5
تحــث اإلدارات ،عندمــا تمنــح تخصيصــات فــي النطــاق
 700 6-MHz 7 075للمحطــات الفضائيــة فــي الخدمــة
الثابتــة الســاتلية ،علــى أن تأخــذ التدابيــر الممكنة عمليًا

لحمايــة عمليــات خدمــة علــم الفلــك الراديــوي لرصــد
الخطــوط الطيفيــة فــي النطــاق MHz 6 675,2 6 650
ممــا قد تســببه اإلرســاالت غيــر المطلوبة مــن تداخالت
ضارة.
458B.5
إن توزيــع التــرددات للخدمــة الثابتــة الســاتلية فــي
االتجــاه (فضاء-أرض) ضمن النطــاق 700 6-MHz 7 075
يقتصــر علــى وصــات التغذيــة ألنظمــة الســواتل غيــر
المســتقرة بالنســبة إلــى األرض فــي الخدمــة المتنقلــة
الساتلية ويخضع للتنسيق بموجب الرقم  .11A.9إال أن
اســتعمال النطــاق ( 700 6-MHz 7 075فضــاء-أرض)
فــي وصــات التغذية ألنظمة الســواتل غير المســتقرة
بالنســبة إلــى األرض فــي الخدمــة المتنقلة الســاتلية ال
يخضع للرقــم .2.22
458C.5
()SUP - WRC-15
459.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطاقــا التــردد MHz 7 155 7 100
و MHz 7 235 7 190أيضــً لخدمــة العمليــات الفضائيــة
(أرض-فضــاء) فــي االتحــاد الروســي على أســاس أولي،
شــريطة الحصــول علــى الموافقــة بموجــب الرقــم
 .21.9وفــي نطــاق التــردد  ،MHz 7 235 7 190فيمــا
يخــص خدمــة استكشــاف األرض الســاتلية (أرض-
فضــاء) ال ينطبــق الرقــم )WRC-15(.21.9
460.5
يجــب أال يجــري أي إرســال مــن أنظمــة خدمــة األبحــاث
الفضائيــة (أرض-فضــاء) المعــدة مــن أجــل الفضــاء
الســحيق فــي نطــاق التــردد  .MHz 7 235 7 190ويتعين
علــى الســواتل المســتقرة بالنســبة إلــى األرض فــي
خدمــة األبحاث الفضائية في نطاق التردد MHz 7 235
 7 190أال تطالــب بالحمايــة مــن المحطــات القائمــة
والمحطــات المســتقبلية فــي الخدمتيــن الثابتــة
والمتنقلــة ،وال ينطبــق الرقــم )43A.5.(WRC-15
460A.5
يقتصــر اســتعمال خدمــة استكشــاف األرض الســاتلية
لنطــاق التــردد ( MHz 7 250 7 190أرض-فضــاء) علــى
التتبــع والتحكــم والقيــاس عــن بُعد من أجل تشــغيل
المركبــات الفضائيــة .ويجــب أال تطالــب المحطــات
الفضائيــة العاملــة فــي خدمــة استكشــاف األرض
الســاتلية (أرض-فضــاء) في نطاق التــردد MHz 7 250 7
 190بالحمايــة مــن المحطــات الحاليــة والمســتقبلية
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فــي الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة وال ينطبــق الرقــم
 .43A.5وينطبــق الرقــم  .17.9كمــا أنــه ،لضمــان حماية
نشر الخدمتين الثابتة والمتنقلة حاليًا وفي المستقبل،
يجــب فيمــا يتعلــق بموقــع المحطــات األرضيــة التــي
تدعــم المركبــات الفضائيــة فــي خدمــة استكشــاف
األرض الســاتلية فــي المــدارات غيــر المســتقرة بالنســبة
إلــى األرض أو فــي المــدار المســتقر بالنســبة إلــى األرض
المحافظة على مسافة فصل مقدارها ،على التوالي،
 km 10و km 50علــى األقــل مــن حــدود البلــدان
المجــاورة مــا لــم يُتفــق علــى مســافات أقصــر بيــن
اإلدارات المعنيــة)WRC-15( .
460B.5
يجــب علــى المحطــات الفضائيــة فــي المدار المســتقر
بالنســبة إلــى األرض العاملــة فــي خدمــة استكشــاف
األرض الســاتلية (أرض-فضــاء) في نطــاق التردد MHz 7
 235 7 190أال تطالــب بالحمايــة مــن المحطات القائمة
والمحطات المستقبلية في خدمة األبحاث الفضائية،
وال ينطبــق الرقم )43A.5.(WRC-15
461.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطاقــان 250 7-MHz 7 375
(فضــاء-أرض) و( 900 7-MHz 8 025أرض-فضــاء) أيضــً
للخدمة المتنقلة الســاتلية على أســاس أولي ،شريطة
الحصــول علــى الموافقــة بموجــب الرقــم .21.9
461A.5
إن اســتعمال خدمــة األرصــاد الجوية الســاتلية (فضاء-
أرض) للنطــاق  450 7-MHz 7 550يقتصــر على األنظمة
الســاتلية المســتقرة بالنســبة إلــى األرض .أمــا األنظمــة
الســاتلية غيــر المســتقرة بالنســبة إلــى األرض فــي
خدمــة األرصــاد الجويــة الســاتلية العاملــة فــي هــذا
النطــاق والمبلــغ عنهــا قبــل  30نوفمبــر  ،1997فيمكن
االســتمرار فــي تشــغيلها حتــى انتهــاء عمرهــا النافــع.
()WRC-97
461AA.5
يقتصــر اســتخدام الخدمــة المتنقلــة البحريــة
الســاتلية لنطــاق التــردد  MHz 7 750 7 375علــى
الشــبكات الســاتلية المســتقرة بالنســبة إلــى األرض.
( )WRC-15
461AB.5
فــي نطــاق التــردد  ،MHz 7 750 7 375يجــب أ ّ
ال تطالــب
المحطــات األرضيــة العاملــة فــي الخدمــة المتنقلــة

البحرية الساتلية بالحماية من محطات الخدمة الثابتة
والخدمــة المتنقلــة باســتثناء المتنقلــة للطيــران وأ ّ
ال
تفــرض قيــودًا على اســتعمالها وتطويرهــا .وال تنطبق
أحــكام الرقــم )43A.5. (WRC-15
461B.5
إن اســتعمال خدمــة األرصــاد الجوية الســاتلية (فضاء-
أرض) للنطــاق  MHz 7 900 7 750يقتصــر علــى األنظمة
الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى األرض)WRC-12(.
)SUP - WRC-97( 462.5
462A.5
يجــب علــى خدمــة استكشــاف األرض الســاتلية
العاملــة ضمــن النطــاق  MHz 8 400 8 025فــي
اإلقليميــن  1و( 3باســتثناء اليابــان) أال تنتــج كثافة تدفق
للقــدرة تتجــاوز القيــم التاليــة لزوايــا الوصــول ( )øإال
بموافقــة اإلدارة المتأثــرة:

−135 dB(W/m2) in a 1 MHz band
for 0 ≤ ø < 5°
−135 + 0.5 (ø − 5) dB(W/m2) in a 1 MHz band
for 5 ≤ ø < 25°
−125 dB(W/m2) in a 1 MHz band
)for 25 ≤ ø ≤ 90°	(WRC 12
463.5
ال يســمح لمحطــات الطائــرات أن ترســل فــي النطــاق
)WRC-97(.025 8-MHz 8 400
464.5
()SUP - WRC-97
465.5
يقتصــر اســتعمال النطــاق  400 8-MHz 8 450فــي
خدمــة األبحــاث الفضائيــة علــى الفضــاء الســحيق.
 466.5فئــة خدمــة مختلفــة :يــوزع النطــاق MHz 8
 500 8 400لخدمــة األبحــاث الفضائيــة علــى أســاس
ثانوي (انظر الرقم  )32.5في ســنغافورة وســري النكا.
()WRC-12
467.5
()SUP - WRC-03
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468.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد MHz 8 750 8 500
أيضــً علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة علــى أســاس
أولــي فــي البلدان التاليــة :المملكة العربية الســعودية
والبحريــن وبنغالديــش وبرونــي دار الســام وبورونــدي
والكاميــرون والصيــن وجمهوريــة الكونغــو وجيبوتــي
ومصــر واإلمــارات العربيــة المتحدة وإســواتيني وغابون
ُ
وغيانــا وإندونيســيا وجمهوريــة إيــران اإلســامية
والعراق وجامايكا واألردن وكينيا والكويت ولبنان وليبيا
وماليزيــا ومالــي والمغــرب وموريتانيــا ونيبــال ونيجيريــا
وعُ مــان وأوغنــدا وباكســتان وقطــر والجمهوريــة
العربيــة الســورية وجمهوريــة كوريــا الديمقراطيــة
الشــعبية والســنغال وســنغافورة والصومــال
والســودان وتشــاد وتوغــو وتونــس واليمــن)WRC-19(.
469.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  MHz 8 750 8 500أيضــً
علــى الخدمتيــن المتنقلــة البريــة والمالحــة الراديويــة
على أســاس أولي في البلدان التالية :أرمينيا وأذربيجان
وبيــاروس وجورجيــا وهنغاريــا وليتوانيــا ومنغوليــا
وأوزبكســتان وبولنــدا وقيرغيزســتان ورومانيــا واالتحــاد
الروســي وطاجيكســتان وتركمانســتان وأوكرانيــا.
()WRC-12
469A.5
يجــب علــى محطــات خدمــة استكشــاف األرض
الســاتلية (النشــيطة) وخدمــة األبحــاث الفضائيــة
(النشــيطة) العاملــة فــي النطــاق 550 8-MHz 8 650
أال تســبب تداخــات ضــارة لمحطــات خدمــة التحديــد
الراديــوي للموقــع وأال تعــوق اســتعماالتها وتطورهــا.
()WRC-97
470.5
يقتصــر اســتعمال خدمــة المالحــة الراديويــة للطيــران
للنطاق  750 8-MHz 8 850على المســاعدات المالحية
المحمولــة جــوًا والتــي تســتند إلــى مفعــول دوبلر عند
تــردد مركــزي قــدره .MHz 8 800
471.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطاقــا التــردد MHz 8 850 8 825
و MHz 9 200 9 000أيضــً لخدمــة المالحــة الراديويــة
البحرية على أســاس أولي من أجل الرادارات الســاحلية
فقــط فــي الجزائــر وألمانيــا والبحريــن وبلجيــكا
والصيــن ومصــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة وفرنســا
واليونان وإندونيســيا وجمهورية إيران اإلســامية وليبيا
وهولنــدا وقطــر والســودان)WRC-15(.

472.5
تقتصــر خدمــة المالحــة الراديويــة البحريــة علــى
الــرادارات الســاحلية فــي النطاقيــن MHz 9 000 8 850
و.MHz 9 225 9 200
473.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطاقا التــردد 850 8-MHz 9 000
و 200 9-MHz 9 300أيضــً لخدمــة المالحــة الراديويــة
علــى أســاس أولي فــي البلــدان التالية :أرمينيا والنمســا
وأذربيجان وبيالروس وكوبا واالتحاد الروســي وجورجيا
وهنغاريــا وأوزبكســتان وبولنــدا وقيرغيزســتان ورومانيا
وطاجيكستان وتركمانســتان وأوكرانيا)WRC-19(.
473A.5
يجــب فــي النطــاق  000 9-MHz 9 200أال تســبب
المحطــات العاملــة فــي خدمــة التحديــد الراديــوي
للموقــع تداخـ ً
ا ضــارًا باألنظمــة المذكــورة فــي الرقم
 337.5العاملــة فــي خدمــة المالحــة الراديويــة
للطيــران أو األنظمــة الراداريــة فــي خدمــة المالحــة
الراديويــة البحريــة العاملة على أســاس أولــي في هذا
النطــاق فــي البلــدان المذكــورة فــي الرقــم  ،471.5وأال
تطالــب بالحمايــة مــن هــذه األنظمــة)WRC-07(.
474.5
يجــوز اســتعمال المرســات المســتجيبة للبحــث
واإلنقــاذ ( )SARTفــي النطــاق ،200 9-MHz 9 500
علــى أن تعطــى التوصيــة  ITU-Rذات الصلــة االعتبــار
الواجــب (انظــر أيضــً المــادة .)31
474A.5
يقتصــر اســتعمال خدمــة استكشــاف األرض الســاتلية
(النشــيطة) لنطاقــي التــردد  MHz 9 300 9 200وMHz
 10 400 9 900علــى األنظمــة التــي تحتــاج إلــى عــرض
نطــاق ضــروري يزيــد علــى  MHz 600وال يمكــن تأمينــه
بشــكل كامــل فــي نطــاق التــردد .MHz 9 900 9 300
ويخضــع هــذا االســتعمال إلــى موافقة يتــم الحصول
عليهــا بموجــب الرقــم  21.9مــن الجزائــر والمملكــة
العربيــة الســعودية والبحريــن ومصــر وإندونيســيا
وجمهوريــة إيــران اإلســامية ولبنــان وتونــس .واإلدارة
التــي ال تــرد بموجــب الرقــم  52.9تعتبــر غيــر موافقــة
علــى طلــب التنســيق .وفــي هــذه الحالــة ،يمكــن أن
تطلــب اإلدارة المبلغــة عــن النظــام الســاتلي العامــل
فــي خدمــة استكشــاف األرض الســاتلية (النشــيطة)
مســاعدة المكتــب بموجــب القســم الفرعــي  IIDمــن
المــادة )WRC-15( .9

227

474B.5
يجــب أن تمتثــل المحطــات العاملــة فــي خدمــة
استكشــاف األرض الســاتلية (النشــيطة) للتوصيــة ITU
)R RS.2066 0. (WRC-15
474C.5
يجــب أن تمتثــل المحطــات العاملــة فــي خدمــة
استكشــاف األرض الســاتلية (النشــيطة) للتوصيــة ITU
)R RS.2065 0. (WRC-15
474D.5
يجــب أ َّ
ال تتســبَّب المحطــات العاملــة فــي خدمــة
استكشــاف األرض الســاتلية (النشــيطة) فــي تداخــات
ضــارة بمحطــات خدمــة المالحــة الراديويــة البحريــة
وخدمــة التحديــد الراديــوي للموقــع في نطــاق التردد
 ،MHz 9 300 9 200وخدمــة المالحة الراديوية وخدمة
التحديــد الراديــوي للموقــع فــي نطاق التــردد MHz 10
 ،000 9 900وخدمــة التحديــد الراديــوي للموقــع فــي
نطــاق التــردد  GHz 10,4 10,0وأال تطالــب بالحمايــة
منهــا)WRC-15( .
475.5
يقتصــر اســتعمال خدمــة المالحــة الراديويــة للطيــران
فــي النطــاق  300 9-MHz 9 500علــى رادارات األرصــاد
الجويــة المحمولــة جــوًا وعلــى الــرادارات المقامة على
ســطح األرض .ويرخــص فــوق ذلــك ،للمنــارات الراداريــة
المقامــة علــى ســطح األرض والتابعة لخدمــة المالحة
الراديويــة للطيــران بالعمــل فــي النطــاق -MHz 9 320
 ،300 9شــريطة أال تســبب أي تداخــل ضــار لخدمــة
المالحــة الراديويــة البحريــة)WRC-07(.
475A.5
يقتصــر اســتعمال خدمــة استكشــاف األرض الســاتلية
(النشــيطة) وخدمــة األبحــاث الفضائيــة (النشــيطة)
للنطــاق  MHz 9 500 9 300علــى األنظمــة التي تتطلب
عــرض نطــاق ضروريــً يتجــاوز  MHz 300وال يمكــن
اســتيعابها بالكامــل فــي النطــاق MHz 9 800 9 500.
)(WRC-07
475B.5
يجــب فــي النطــاق  300 9-MHz 9 500أال تســبب
المحطــات العاملــة فــي خدمــة التحديــد الراديــوي
للموقــع تداخـ ً
ا ضــارًا بالــرادارات العاملــة فــي خدمــة
المالحــة الراديويــة وفقــً للوائــح الراديــو ،وأال تطالــب
بالحمايــة من هــذه الــرادارات .والــرادارات المقامة على
ســطح األرض المســتعملة ألغراض األرصــاد الجوية لها

األولويــة علــى االســتعماالت األخــرى للتحديــد الراديوي
للموقــع)WRC-07(.
476.5
()SUP - WRC-07
476A.5
يجــب علــى محطــات خدمــة استكشــاف األرض
الســاتلية (النشــيطة) وخدمــة األبحــاث الفضائيــة
(النشــيطة) العاملــة فــي النطــاق 300 9-MHz 9 800
أال تســبب تداخــات ضــارة لمحطــات خدمتــي المالحــة
الراديويــة والتحديــد الراديــوي للموقــع وأال تطالــب
بالحمايــة منهــا)WRC-07(.
477.5
فئــة خدمــة مختلفــة :يــوزع نطــاق التــردد MHz 10
 000 9 800للخدمــة الثابتــة علــى أســاس أولــي فــي
البلــدان التاليــة :الجزائــر والمملكــة العربيــة الســعودية
والبحريــن وبنغالديــش وبروني دار الســام والكاميرون
وجيبوتــي ومصــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة وإريتريــا
وإثيوبيــا وغيانــا والهنــد وإندونيســيا وجمهوريــة إيــران
اإلســامية والعــراق وجامايــكا واليابــان واألردن
والكويــت ولبنــان وليبيريــا وماليزيــا ونيجيريــا وعمــان
وأوغنــدا وباكســتان وقطــر والجمهوريــة العربيــة
الســورية وجمهوريــة كوريــا الديمقراطيــة الشــعبية
وســنغافورة والصومــال والســودان وجنــوب الســودان
وترينيــداد وتوباغــو واليمــن (انظــر الرقــم WRC-(.)33.5
)15
478.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق 800 9-MHz 10 000
أيضــً لخدمــة المالحــة الراديويــة علــى أســاس أولــي
فــي البلــدان التاليــة :أذربيجــان ومنغوليا وقيرغيزســتان
ورومانيــا وتركمانســتان وأوكرانيــا)WRC-07(.
478A.5
يقتصــر اســتخدام خدمــة استكشــاف األرض الســاتلية
(النشــيطة) وخدمــة األبحــاث الفضائيــة (النشــيطة)
للنطــاق  MHz 9 900 9 800علــى األنظمــة التي تتطلب
عــرض نطــاق ضروريــً يتجــاوز  MHz 500وال يمكــن
اســتيعابها بالكامــل فــي النطــاق MHz 9 800 9 300.
)(WRC-07
478B.5
ّ
يجــب أال تتســبب محطــات خدمــة استكشــاف األرض
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الســاتلية (النشــيطة) وخدمــة األبحــاث الفضائيــة
(النشــيطة) فــي النطــاق  800 9-MHz 9 900فــي
تداخــل ضــار بمحطــات الخدمــة الثابتــة المــوزع عليهــا
هــذا النطــاق علــى أســاس ثانــوي وأال تطالــب بالحماية
منهــا)WRC-07(.

479.5
يــوزع النطــاق  975 9-MHz 10 025أيضــً لخدمة األرصاد
الجويــة الســاتلية علــى أســاس ثانــوي كــي تســتعمله
رادارات األرصــاد الجوية.
480.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد 10-GHz 10,45
أيضــً علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة علــى أســاس
أولــي فــي البلــدان التاليــة :األرجنتيــن والبرازيــل وشــيلي
وكوبــا والســلفادور وإكــوادور وغواتيمــاال وهنــدوراس
وباراغــواي والبلــدان والمقاطعــات مــا وراء البحــار فــي
مملكــة هولنــدا في اإلقليــم  2وبيرو وأورغــواي .ويوزع
نطــاق التــردد  10-GHz 10,45أيضًا للخدمة الثابتة على
أســاس أولــي في كولومبيا وكوســتاريكا والمكســيك
وفنزويــا)WRC-19(.
481.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد GHz 10,5 10,45
أيضــً علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة علــى أســاس
أولــي فــي البلــدان التاليــة :الجزائــر وألمانيــا وأنغــوال
والبرازيــل والصيــن وكــوت ديفــوار ومصــر والســلفادور
وإكــوادور وإســبانيا وغواتيماال وهنغاريــا واليابان وكينيا
والمغــرب ونيجيريــا وعُ مــان وأوزبكســتان وباكســتان
وباراغــواي وبيــرو وجمهوريــة كوريــا الديمقراطيــة
الشــعبية ورومانيــا وتونــس وأوروغــواي .ويــوزع نطــاق
التردد  MHz 10,5 10,45أيضًا في كوســتاريكا للخدمة
الثابتــة علــى أســاس أولــي)WRC-19(.
482.5
ال تتجــاوز القــدرة المــزودة لهوائي محطــات الخدمتين
الثابتــة والمتنقلة ،باســتثناء الخدمــة المتنقلة للطيران،
فــي النطــاق  ،GHz 10,68 10,6القيمــة .–dBW 3
ويجــوز تجــاوز هــذا الحــد ،شــريطة الحصــول علــى
الموافقــة بموجــب الرقــم  .21.9بيــد أن هــذا القيــد
المفــروض علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة،
باســتثناء الخدمــة المتنقلــة للطيــران ،ال ينطبــق فــي
البلــدان التاليــة :الجزائــر والمملكــة العربيــة الســعودية
وأرمينيــا وأذربيجــان والبحريــن وبنغالديــش وبيــاروس

ومصــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة وجورجيــا والهنــد
وإندونيســيا وجمهوريــة إيــران اإلســامية والعــراق
واألردن وكازاخســتان والكويــت ولبنــان وليبيا والمغرب
وموريتانيــا ومولدوفــا ونيجيريــا وعمــان وأوزبكســتان
وباكســتان والفلبيــن وقطــر والجمهوريــة العربيــة
الســورية وقيرغيزســتان وســنغافورة وطاجيكســتان
وتونــس وتركمانســتان وفيتنــام)WRC-07(.
482A.5
ينطبــق القــرار  )WRC-07( 751فيمــا يتعلــق بتقاســم
النطــاق  10,6-GHz 10,68بيــن خدمــة استكشــاف
األرض الســاتلية (المنفعلــة) والخدمتيــن الثابتــة
والمتنقلــة باســتثناء الخدمة المتنقلــة للطيرانWRC-(.
)07
483.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد GHz 10,7 10,68
أيضــً علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة ،باســتثناء
الخدمــة المتنقلــة للطيــران ،علــى أســاس أولــي فــي
البلــدان التاليــة :المملكــة العربيــة الســعودية وأرمينيــا
وأذربيجــان والبحريــن وبيــاروس والصيــن وكولومبيــا
وجمهوريــة كوريــا ومصــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة
وجورجيــا وجمهوريــة إيــران اإلســامية والعــراق
وإســرائيل واألردن وكازاخســتان والكويــت ولبنــان
ومنغوليــا وقطــر وقيرغيزســتان وجمهوريــة كوريــا
الديمقراطيــة الشــعبية وطاجيكســتان وتركمانســتان
واليمــن .ويقتصــر هــذا االســتعمال علــى التجهيــزات
المشــغلة فــي  1ينايــر )WRC-19(.1985
484.5
يقتصــر اســتعمال الخدمــة الثابتــة الســاتلية (أرض-
فضــاء) للنطــاق  10,7-GHz 11,7فــي اإلقليــم  1علــى
وصــات التغذيــة فــي الخدمــة اإلذاعيــة الســاتلية.
484A.5
إن اســتعمال نظــام ســاتلي غيــر مســتقر بالنســبة إلــى
األرض فــي الخدمــة الثابتــة الســاتلية للنطاقــات GHz
( 11,2 10,95فضــاء-أرض) و( 11,45-GHz 11,7فضــاء-
أرض) و( 11,7-GHz 12,2فضــاء-أرض) فــي اإلقليــم ،2
والنطــاق ( GHz 12,75 12,2فضــاء-أرض) في اإلقليم ،3
والنطــاق ( 12,5-GHz 12,75فضــاء-أرض) فــي اإلقليــم
 ،1والنطاقــات ( 13,75-GHz 14,5أرض-فضــاء) وGHz
( 17,8-18,6فضــاء-أرض) و( 19,7-GHz 20,2فضاء-أرض)
و( GHz 28,6 27,5أرض-فضــاء) و( 29,5-GHz 30أرض-
فضــاء) ،يخضــع لتطبيــق أحــكام الرقــم  12.9بشــأن
تنســيقه مــع أنظمــة أخــرى ســاتلية غيــر مســتقرة
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بالنســبة إلــى األرض فــي الخدمــة الثابتــة الســاتلية.
ويجب على األنظمة الســاتلية غير المســتقرة بالنســبة
إلــى األرض فــي الخدمــة الثابتــة الســاتلية أال تطالــب
بالحمايــة مــن الشــبكات الســاتلية المســتقرة بالنســبة
إلــى األرض فــي الخدمــة الثابتــة الســاتلية والعاملــة
طبقــً للوائــح الراديــو ،مهمــا تكــن تواريــخ اســتالم
المكتــب المعلومــات الكاملــة بشــأن تنســيق األنظمــة
غيــر المســتقرة بالنســبة إلى األرض فــي الخدمة الثابتة
الســاتلية أو بشــأن التبليــغ عنهــا ،حســب الحالــة ،أو
اســتالمه المعلومــات الكاملــة بشــأن تنســيق شــبكات
الســواتل المســتقرة بالنســبة إلــى األرض أو بشــأن
التبليــغ عنهــا ،حســب الحالــة .وال تنطبــق أحــكام
الرقــم  .43A.5ويجــب أن تشــغل أنظمــة الســواتل غيــر
المســتقرة بالنســبة إلــى األرض فــي الخدمــة الثابتــة
الســاتلية فــي النطاقــات المذكــورة أعــاه بحيــث يــزال
بســرعة كل تداخــل غيــر مقبــول يمكن أن يحــدث أثناء
تشــغيلها)WRC-2000(.
484B.5
يجب أن يطبق القرار )WRC-15).(WRC-15( 155
485.5
يجوز للمرســات المســتجيبة ضمن النطاق -GHz 12,2
 11,7فــي اإلقليــم  2والمقامــة علــى متــن المحطــات
الفضائية في الخدمة الثابتة الساتلية أن تستعمل أيضًا
إلرســاالت الخدمة اإلذاعية الســاتلية ،شريطة أال تتجاوز
القــدرة المشــعة المكافئــة المتناحيــة ( ).e.i.r.pلهــذه
المرســات المســتجيبة المقــدار  dBW 53لــكل قنــاة
تلفزيونيــة ،وأال تســبب تداخــات أكثــر أو تتطلب حماية
أكبر مما تسببه أو تتطلبه تخصيصات التردد المنسقة
في الخدمة الثابتة الســاتلية .ويجب أن يســتخدم هذا
النطــاق ،فيمــا يتعلــق بخدمــات االتصــاالت الراديويــة
الفضائية اســتخدامًا رئيســيًا للخدمة الثابتة الساتلية.
486.5
فئــة خدمــة مختلفــة :يكــون توزيــع نطــاق التــردد
 11,7-GHz 12,1للخدمــة الثابتــة علــى أســاس ثانــوي
(انظــر الرقــم  )32.5فــي الواليــات المتحــدة)WRC-15(.
487.5
يجــب علــى الخدمــات الثابتــة والثابتــة الســاتلية
والمتنقلــة ،باســتثناء الخدمــة المتنقلــة للطيــران
والخدمــة اإلذاعيــة وفقــً لتوزيعــات التــرددات الخاصــة
بــكل منهــا فــي النطــاق  ،11,7-GHz 12,5أال تســبب

داخــل اإلقليميــن  1و 3تداخـ ً
ا ضارًا للمحطــات اإلذاعية
الســاتلية المشــغلة طبقــً ألحــكام خطــة اإلقليميــن
 1و 3فــي التذييــل  ،30وأال تطالــب بالحمايــة مــن هــذه
المحطــات)WRC-03(.
487A.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  11,7-GHz 12,5فــي
اإلقليــم  1والنطــاق  12,2-GHz 12,7فــي اإلقليــم
 ،2والنطــاق  GHz 12,2 11,7فــي اإلقليــم  ،3أيضــً
للخدمــة الثابتــة الســاتلية (فضــاء-أرض) علــى أســاس
أولــي ،علــى أن يقتصــر التوزيــع علــى أنظمــة الســواتل
غيــر المســتقرة بالنســبة إلــى األرض .ويخضــع هــذا
االســتعمال لتطبيــق أحــكام الرقــم  12.9للتنســيق
مــع أنظمــة الســواتل األخــرى غيــر المســتقرة بالنســبة
إلــى األرض فــي الخدمــة الثابتــة الســاتلية .ويجــب على
أنظمــة الســواتل غيــر المســتقرة بالنســبة إلــى األرض
فــي الخدمــة الثابتــة الســاتلية أال تطالــب بالحماية من
شــبكات الســواتل المســتقرة بالنســبة إلــى األرض فــي
الخدمــة اإلذاعيــة الســاتلية والعاملــة طبقــً للوائــح
الراديو ،مهما تكن تواريخ استالم المكتب للمعلومات
الكاملة بشأن تنسيق األنظمة الساتلية غير المستقرة
بالنســبة إلــى األرض فــي الخدمــة الثابتــة الســاتلية
أو بشــأن التبليــغ عنهــا ،حســب الحالــة ،أو اســتالمه
المعلومــات الكاملــة بشــأن تنســيق شــبكات الســواتل
المســتقرة بالنســبة إلــى األرض أو بشــأن التبليــغ عنهــا،
حســب الحالــة .وال تنطبــق أحــكام الرقــم .43A.5
ويجــب أن تشــغل أنظمــة الســواتل غيــر المســتقرة
بالنســبة إلــى األرض فــي الخدمــة الثابتــة الســاتلية في
النطاقــات المذكــورة أعــاه بحيــث يــزال بســرعة كل
تداخــل غيــر مقبــول يمكــن أن يحــدث أثنــاء تشــغيلها.
()WRC-03
488.5
إن اســتعمال شــبكات الســواتل المســتقرة بالنســبة
إلــى األرض فــي الخدمــة الثابتــة الســاتلية للنطاق GHz
 11,7-12,2فــي اإلقليــم  ،2يخضــع لتطبيــق الرقــم
 14.9للتنســيق مــع محطــات الخدمــات لــأرض فــي
األقاليــم  1و 2و .3انظــر التذييــل  30بشــأن اســتخدام
الخدمة اإلذاعية الســاتلية للنطاق  12,2-GHz 12,7في
اإلقليــم )WRC-03(.2
489.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  12,1-GHz 12,2أيضــً
للخدمــة الثابتــة علــى أســاس أولــي فــي بيرو.
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490.5
يجــب داخل اإلقليــم  2وضمن النطــاق 12,2-GHz 12,7
أال تســبب خدمــات االتصــاالت الراديوية لــأرض القائمة
أو التــي ســتقام في المســتقبل ،تداخ ً
ال ضــارًا بخدمات
االتصــاالت الراديويــة الفضائيــة العاملــة طبقــً لخطــة
اإلذاعة الساتلية في اإلقليم  2الواردة في التذييل .30
491.5
()SUP - WRC-03
492.5
يجــوز لتخصيصــات محطــات الخدمــة اإلذاعيــة
الســاتلية المطابقــة للخطــة اإلقليميــة المناســبة أو
الــواردة فــي قائمــة اإلقليميــن  1و 3مــن التذييــل 30
أن تســتعمل أيضــً إلرســاالت الخدمــة الثابتــة الســاتلية
(فضــاء-أرض) ،شــريطة أال تســبب هــذه اإلرســاالت
تداخـ ً
ا أكثر أو تســتدعي حماية مــن التداخل أكبر مما
تســببه أو تستدعيه إرســاالت الخدمة اإلذاعية الساتلية
المشــغلة وفقــً لهــذه الخطــة أو للقائمــة ،حســب
الحالــة)WRC-2000(.
493.5
تتقيــد الخدمــة اإلذاعيــة الســاتلية ضمــن النطــاق GHz
 12,5-12,75فــي اإلقليــم  3بكثافــة تدفــق قــدرة ال
تتجــاوز  –dB(W/(m2 · 27 MHz)) 111فــي جميــع
الظــروف وجميع طرائق التشــكيل عنــد حافة منطقة
الخدمــة)WRC-97(.
494.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد GHz 12,75 12,5
أيضــً علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة ،باســتثناء
الخدمــة المتنقلــة للطيــران ،علــى أســاس أولــي فــي
البلــدان التاليــة :الجزائــر والمملكــة العربيــة الســعودية
والبحريــن والكاميــرون وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى
وجمهوريــة الكونغــو وكــوت ديفــوار وجيبوتــي
ومصــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة وإريتريــا وإثيوبيــا
وغابــون وغانــا وغينيــا والعــراق وإســرائيل واألردن
والكويــت ولبنــان وليبيــا ومدغشــقر ومالــي والمغــرب
ومنغوليــا ونيجيريــا وعمــان وقطــر وجمهوريــة
الكونغــو الديمقراطيــة والجمهوريــة العربيــة
الســورية والصومــال والســودان وجنــوب الســودان
وتشــاد وتوغــو واليمــن)WRC-15(.
495.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد GHz 12,75 12,5
أيضــً علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة ،باســتثناء
الخدمــة المتنقلــة للطيــران ،علــى أســاس ثانــوي فــي

البلــدان التاليــة :اليونــان وموناكــو والجبــل األســود
وأوغنــدا وتونــس)WRC-19(.
496.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  12,5-GHz 12,75أيضــً
فــي النمســا وأذربيجــان وقيرغيزســتان وتركمانســتان
علــى الخدمتيــن الثابتــة المتنقلــة ،باســتثناء الخدمــة
المتنقلــة للطيــران ،علــى أســاس أولي .بيــد أن محطات
هاتيــن الخدمتيــن يجــب أال تســببا تداخــ ً
ا ضــارًا
للمحطــات األرضيــة التابعــة للخدمــة الثابتــة الســاتلية
فــي بلــدان اإلقليــم  ،1غير البلــدان المذكــورة في هذه
الحاشــية .وال يطلــب أي تنســيق لهــذه المحطــات
األرضيــة مــع محطــات الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة
للبلــدان المذكــورة فــي هــذه الحاشــية .وتطبــق علــى
أراضــي البلــدان المذكــورة فــي هــذه الحاشــية ،حــدود
كثافــة تدفــق القــدرة علــى ســطح األرض المنصــوص
عليهــا فــي المــادة ( 21الجــدول  )21 4للخدمــة الثابتــة
الســاتلية)WRC-2000(.
497.5
يقتصــر اســتعمال النطــاق  13,25-GHz 13,4فــي
خدمــة المالحــة الراديويــة للطيــران ،علــى المســاعدات
المالحيــة التــي تســتند إلــى مفعــول دوبلــر.
498.5
()SUP - WRC-97
498A.5
يجــب علــى محطــات خدمــة استكشــاف األرض
الســاتلية (النشــيطة) وخدمــة األبحــاث الفضائيــة
(النشــيطة) العاملــة فــي النطــاق 13,25-GHz 13,4
أال تســبب تداخــات ضــارة لخدمــة المالحــة الراديويــة
للطيــران وأال تعوق اســتعماالتها وتطورهــا)WRC-97(.
499.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  GHz 14 13,25أيضــً
للخدمــة الثابتــة علــى أســاس أولــي فــي بنغــادش
والهند .وفي باكســتان يــوزع النطاق GHz 13,75 13,25
للخدمــة الثابتــة علــى أســاس أولــي)WRC-12(.
499A.5
يقتصــر اســتخدام نطــاق التــردد GHz 13,65 13,4
للخدمــة الثابتــة الســاتلية (فضــاء-أرض) علــى األنظمــة
الساتلية المستقرة بالنسبة إلى األرض ،ويكون مرهونًا
بالحصــول علــى الموافقــة بموجــب الرقــم  21.9فيمــا
يتعلــق باألنظمة الســاتلية العاملة في خدمة األبحاث
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الفضائيــة (فضاء-فضاء) لترحيل البيانات من محطات
فضائيــة فــي المــدار الســاتلي المســتقر بالنســبة إلــى
األرض إلــى محطــات فضائيــة مرتبطــة بهــا فــي مــدار
ســاتلي غير مســتقر بالنســبة إلى األرض ّ
تلقى المكتب
بشــأنها معلومــات النشــر المســبق حتــى  27نوفمبــر
)WRC-15(.2015
499B.5
يجــب أال تحــول اإلدارات دون نشــر وتشــغيل محطــات
اإلرســال األرضيــة فــي الخدمــة الســاتلية للتــرددات
المعياريــة وإشــارات التوقيت (أرض-فضــاء) ،التي لديها
توزيــع علــى أســاس ثانــوي فــي نطــاق التــردد GHz
 13,65 13,4بســبب التوزيــع علــى أســاس أولــي للخدمة
الثابتــة الســاتلية (فضــاء-أرض))WRC-15(.
499C.5
إن توزيــع نطــاق التــردد  GHz 13,65 13,4علــى أســاس
أولــي لخدمــة األبحــاث الفضائيــة يقتصــر على:
-

األنظمــة الســاتلية العاملــة فــي خدمــة األبحــاث
الفضائيــة (فضاء-فضــاء) لترحيــل البيانــات مــن
محطــات فضائيــة فــي المــدار الســاتلي المســتقر
بالنســبة إلــى األرض إلى محطــات فضائية مرتبطة
بهــا فــي مــدار ســاتلي غيــر مســتقر بالنســبة إلــى
األرض التي ّ
تلقى المكتب بشأنها معلومات النشر
المســبق حتــى  27نوفمبــر ،2015

-

أجهــزة االستشــعار النشــيطة المحمولــة علــى
مركبــات فضائيــة،

-

األنظمــة الســاتلية العاملــة فــي خدمــة األبحــاث
الفضائيــة (فضــاء-أرض) لترحيــل البيانــات مــن
محطــات فضائيــة فــي المــدار الســاتلي المســتقر
بالنســبة إلــى األرض إلــى محطــات أرضيــة مرتبطــة
بهــا.
واالســتعماالت األخــرى لنطــاق التــردد هــذا فــي
خدمــة األبحاث الفضائية فهي تكون على أســاس
ثانــوي)WRC-15(.

499D.5
فــي نطــاق التــردد  ،GHz 13,65 13,4علــى األنظمــة
الساتلية في خدمة األبحاث الفضائية (فضاء-أرض) و/
أو خدمــة األبحــاث الفضائيــة (فضاء-فضــاء) أال تســبب
تداخ ً
ال ضارًا بالخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة وخدمة
التحديــد الراديــوي للموقع وخدمة استكشــاف األرض
الســاتلية (النشــيطة) ،وأال تطالــب بحمايــة مــن هــذه

الخدمــات)WRC-15(.
499E.5
فــي نطــاق التــردد  ،GHz 13,65 13,4يجــب أال تطالــب
الشــبكات المســتقرة بالنســبة إلى األرض فــي الخدمة
الثابتــة الســاتلية (فضاء-أرض) بالحمايــة من المحطات
الفضائيــة فــي خدمــة استكشــاف األرض الســاتلية
(النشــيطة) العاملــة طبقــً ألحــكام هــذه اللوائــح وال
ينطبــق الرقــم  .43A.5وال تنطبــق أحــكام الرقــم 2.22
علــى خدمــة استكشــاف األرض الســاتلية (النشــيطة)
فيمــا يتعلــق بالخدمــة الســاتلية الثابتــة (فضــاء-أرض)
فــي نطــاق التــردد هــذا)WRC-15(.
500.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد GHz 14 13,4
أيضــً علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة علــى أســاس
أولــي فــي البلــدان التاليــة :الجزائــر والمملكــة العربيــة
الســعودية والبحريــن وبرونــي دار الســام والكاميــرون
ومصــر واإلمارات العربيــة المتحدة وغابون وإندونيســيا
وجمهوريــة إيران اإلســامية والعراق وإســرائيل واألردن
والكويــت ولبنــان ومدغشــقر وماليزيــا ومالــي
والمغــرب وموريتانيــا والنيجــر ونيجيريــا وعمــان
وقطــر والجمهوريــة العربيــة الســورية وســنغافورة
والســودان وجنــوب الســودان وتشــاد وتونــس .ويــوزع
نطــاق التــردد  GHz 13,75 13,4أيضــً علــى الخدمتيــن
الثابتــة والمتنقلــة علــى أســاس أولــي فــي باكســتان.
()WRC-15
501.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  GHz 14 13,4أيضــً
لخدمــة المالحــة الراديويــة علــى أســاس أولــي فــي
البلدان التالية :أذربيجان وهنغاريا واليابان وقيرغيزستان
ورومانيــا وتركمانســتان)WRC-12(.
501A.5
إن توزيــع نطــاق التــردد  GHz 13,75 13,65علــى
أســاس أولــي لخدمــة األبحــاث الفضائيــة يقتصــر
علــى المحاســيس النشــطة المحمولــة علــى مركبــات
فضائيــة .أمــا االســتعماالت األخــرى لنطــاق التــردد هذا
في خدمة األبحاث الفضائية فهي تكون على أساس
ثانــوي)WRC-15(.
501B.5
يجــب علــى خدمــة استكشــاف األرض الســاتلية
(النشــيطة) وخدمــة األبحــاث الفضائيــة (النشــيطة)
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فــي النطــاق  GHz 13,75 13,4أال تســبب تداخــات
ضــارة لخدمــة التحديــد الراديــوي للموقــع وأال تعــوق
اســتعماالتها وتطورهــا)WRC-97(.
502.5
فــي النطــاق  ،13,75-GHz 14يجــب أن يكــون للمحطــة
األرضيــة التابعــة لشــبكة مســتقرة بالنســبة إلــى األرض
فــي الخدمــة الثابتــة الســاتلية هوائــي قطــره 1,2
مــن األمتــار علــى األقــل وللمحطــة األرضيــة التابعــة
لنظــام غيــر مســتقر بالنســبة إلــى األرض فــي الخدمــة
الثابتــة الســاتلية هوائــي قطــره  4,5مــن األمتــار علــى
األقــل .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يجــب أال تتجــاوز القيمــة
المتوســطة المحســوبة خــال ثانيــة واحــدة للقــدرة
المشــعة المكافئــة المتناحيــة التــي تشــعها محطــة
مــا فــي خدمــة التحديــد الراديــوي للموقــع أو خدمــة
المالحــة الراديويــة القيمــة  dBW 59لزوايــا ارتفــاع فوق
 2والقيمــة  Dbw 65لزوايــا ارتفــاع أقــل .ويتعيــن علــى
اإلدارة ،قبــل أن تضــع فــي الخدمــة محطــة أرضية في
شــبكة ســاتلية مســتقرة بالنســبة إلــى األرض فــي
الخدمــة الثابتــة الســاتلية فــي هــذا النطــاق يقــل قطر
هوائيهــا عــن  ،m 4,5أن تكفــل أال تتجــاوز كثافــة تدفق
القــدرة الناتجــة عــن هــذه المحطــة األرضيــة:
-

 dB(W/(m2 · 10 MHz)) 115أثنــاء أكثــر مــن  %1مــن
الوقــت تتولــد عنــد  36متــرًا فــوق مســتوى ســطح
البحر عند الخط األساســي العادي ،حســبما تعترف
بــه رســميًا الدولة الســاحلية؛

-

 dB(W/(m2 · 10 MHz)) 115أثنــاء أكثــر مــن  %1مــن
الوقــت تتولــد عنــد  3أمتــار فــوق ســطح األرض عنــد
حدود بلد مجاور إلدارة تشغل رادارًا متنق ً
ال بريًا في
هــذا النطــاق أو تخطــط لتشــغيله ،مــا لــم يكن قد
تــم الحصــول علــى موافقــة مســبقة.

وبالنســبة للمحطــات األرضيــة التابعــة للخدمــة الثابتــة
الســاتلية التــي لهــا هوائــي يبلــغ قطــره  m 4,5أو يزيــد
علــى ذلــك ،ينبغــي أن تبلغ القــدرة المشــعة المكافئة
المتناحيــة ألي إرســال  dBW 68علــى األقــل وأال تتجــاوز
)dBW 85.(WRC-03

علــى أســاس المســاواة فــي الحقــوق مــع محطــات
الخدمــة الثابتــة الســاتلية ،أمــا بعــد هــذا التاريــخ،
فتشــغل المحطــات الفضائيــة الجديــدة المســتقرة
بالنســبة إلــى األرض والتابعــة لخدمــة األبحــاث
الفضائيــة علــى أســاس ثانــوي .وإلــى أن يتــم توقيــف
تشــغيل المحطــات الفضائيــة المســتقرة بالنســبة إلى
األرض التابعــة لخدمة األبحاث الفضائية والتي اســتلم
المكتــب بشــأنها قبــل  31ينايــر  1992معلومــات النشــر
المسبق:
-

( dB(W/40 kHz) 28 + 4,7D iحيــث تكــون  Dهــي
قطــر هوائــي (م) المحطــة األرضيــة للخدمــة
الثابتــة الســاتلية في حالة قطر هوائي يســاوي 1,2
مــن األمتــار أو يزيــد علــى ذلــك ويقــل عــن  4,5مــن
األمتــار؛
( ،dB(W/40 kHz) 20 log(D/4,5) + 49,2 iiحيــث
تكــون  Dهــي قطــر هوائــي (م) المحطــة األرضيــة
للخدمــة الثابتــة الســاتلية فــي حالــة قطــر هوائــي
يســاوي  4,5مــن األمتــار أو يزيــد علــى ذلــك ويقــل
عــن  31,9مــن األمتــار؛
( dB(W/40 kHz) 66,2 iiiألي محطــة أرضيــة فــي
الخدمة الثابتة الساتلية في حالة قطر هوائي (م)
يســاوي  31,9مــن األمتــار أو يزيــد عــن ذلــك؛
( dB(W/40 kHz) 56,2 ivبالنســبة إلرساالت من محطة
أرضيــة ضيقة النطاق (عرض النطاق الالزم أقل من
 )kHz 40فــي الخدمــة الثابتــة الســاتلية مــن أي
محطــة أرضيــة فــي الخدمــة الثابتــة الســاتلية لهــا
هوائــي يبلــغ قطــره  4,5مــن األمتــار أو يزيــد عــن
ذلك؛
-

503.5
إن المحطــات الفضائيــة المســتقرة بالنســبة إلــى
األرض التابعــة لخدمة األبحاث الفضائية والتي اســتلم
المكتــب بشــأنها قبــل  31ينايــر  1992معلومــات النشــر
المســبق ،يجــب أن تشــغل فــي النطــاق 13,75-GHz 14

فــي النطــاق  ،13,77-GHz 13,78ال تتجــاوز كثافــة
القــدرة المشــعة المكافئــة المتناحيــة إلرســاالت
أي محطــة أرضيــة فــي الخدمــة الثابتــة الســاتلية
العاملــة مــع محطــة فضائيــة مســتقرة بالنســبة
إلــى األرض القيــم التاليــة:

يجــب أال تتجــاوز كثافــة القدرة المشــعة المكافئة
المتناحيــة إلرســاالت أي محطــة أرضيــة للخدمــة
الثابتــة الســاتلية وعاملــة مــع محطــة فضائيــة غير
مســتقرة بالنســبة إلــى األرض ،القيمــة  dBW 51في
نطــاق عرضــه  MHz 6محصــور بيــن  GHz 13,772و
.GHz 13,778
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ويمكــن اســتعمال التحكــم األوتوماتــي فــي القــدرة
لزيــادة كثافــة القــدرة المشــعة المكافئــة المتناحيــة
فــي هــذا المــدى من التــرددات ،بغية تعويــض التوهين
الناجــم عــن المطــر ،إلــى الحــد الــذي ال تتجــاوز فيــه
كثافــة تدفــق القــدرة عند المحطــة الفضائيــة التابعة
للخدمة الثابتة الســاتلية القيمة الناتجة عن استخدام
محطــة أرضيــة للقــدرة المشــعة المكافئــة المتناحيــة
طبقــً للحــدود المذكــورة أعــاه عندمــا تســود ظــروف
الجــو الصافــي)WRC-03(.

505.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد GHz 14,3 14
أيضــً للخدمــة الثابتــة علــى أســاس أولــي فــي البلــدان
التاليــة :الجزائر والمملكة العربية الســعودية والبحرين
وبوتســوانا وبرونــي دار الســام والكاميــرون والصيــن
وجمهوريــة الكونغــو وجمهوريــة كوريــا وجيبوتــي
ومصــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة وإســواتيني
وغابــون وغينيــا والهنــد وإندونيســيا وجمهوريــة
إيــران اإلســامية والعــراق وإســرائيل واليابــان واألردن
والكويــت ولبنــان وماليزيــا ومالــي والمغــرب وموريتانيا
وعُ مــان والفلبيــن وقطــر والجمهوريــة العربيــة
الســورية وجمهوريــة كوريــا الديمقراطيــة الشــعبية
وســنغافورة والصومــال والســودان وجنــوب الســودان
وتشــاد وفيتنــام واليمــن)WRC-19(.

504A.5
يجــوز أيضــً للمحطــات األرضيــة فــي الطائــرات العاملة
فــي النطــاق  GHz 14,5 14فــي الخدمــة المتنقلــة
الســاتلية الثانويــة للطيــران أن تقيــم االتصــال مــع
المحطــات الفضائيــة فــي الخدمــة الثابتــة الســاتلية.
وتنطبــق أحــكام األرقــام  29.5و 30.5و)WRC-03(.31.5
 504B.5تمتثــل المحطــات األرضيــة فــي الطائــرات
العاملــة فــي الخدمــة المتنقلة الســاتلية للطيران في
نطــاق التــردد  GHz 14,5 14ألحــكام الملحــق  ،1الجــزء
 Cمــن التوصيــة  ITU R M.1643 0فيمــا يتعلــق بــأي
محطــة لعلــم الفلــك الراديــوي تقــوم بعمليــات رصــد
فــي نطــاق التــردد  GHz 14,5 14,47تقــع فــي أراضــي
إســبانيا وفرنســا والهنــد وإيطاليــا والمملكــة المتحدة
وجنــوب إفريقيــا)WRC-15(.

506.5
يمكــن أن يســتعمل النطــاق  14-GHz 14,5ضمــن
الخدمــة الثابتــة الســاتلية (أرض-فضــاء) مــن أجــل
وصــات التغذيــة الخاصــة بالخدمــة اإلذاعية الســاتلية،
شــريطة التنســيق مــع الشــبكات األخــرى فــي الخدمة
الثابتــة الســاتلية .وهــذا االســتعمال لوصــات التغذيــة
هــو محجــوز للبلــدان الواقعــة خــارج أوروبــا.

504.5
علــى خدمــة المالحــة الراديويــة أن تســتعمل النطــاق
 14-GHz 14,3استعما ً
ال يؤمن حماية كافية للمحطات
الفضائية التابعة للخدمة الثابتة الســاتلية.

504C.5
ال تتجــاوز كثافــة تدفــق القــدرة المنتجــة فــي نطــاق
التــردد  GHz 14,25 14فــي أراضــي المملكــة العربيــة
الســعودية والبحرين وبوتســوانا وكــوت ديفوار ومصر
وغينيــا والهنــد وجمهوريــة إيــران اإلســامية والكويــت
ونيجيريا وعُ مان والجمهورية العربية الســورية وتونس
بواســطة محطــة أرضيــة فــي طائــرة فــي الخدمــة
المتنقلــة الســاتلية للطيــران ،حــدود القيــم الــواردة
فــي الملحــق  ،1الجــزء  Bمــن التوصيــة ITU R M.1643
 ،0مــا لــم تتفــق علــى غيــر ذلــك تحديــدًا اإلدارة أو
اإلدارات المتأثــرة .وال تنتقــص أحــكام هــذه الحاشــية
بــأي حــال من األحــوال مــن التزامــات الخدمــة المتنقلة
الساتلية للطيران بالعمل كخدمة ثانوية وفقًا للرقم
)WRC-15(.29.5

506A.5
تعمــل المحطــات األرضيــة في الســفن التــي لها قدرة
مشعة مكافئة متناحية أكبر من  dBW 21في النطاق
 ،GHz 14,5 14بموجــب نفــس الشــروط التــي تعمل بها
المحطــات األرضيــة المقامــة علــى متــن الســفن علــى
النحــو المنصــوص عليــه فــي القــرار .)WRC-03( 902
وال تنطبــق هــذه الحاشــية علــى المحطــات األرضيــة
فــي الســفن التــي اســتلم مكتــب االتصــاالت الراديوية
المعلومــات الكاملــة عنهــا المقصــودة فــي التذييل 4
قبــل  5يوليــو )WRC-03(.2003
506B.5
يجــوز للمحطــات األرضيــة المقامــة علــى متن الســفن
التــي تقيــم االتصــال مــع المحطــات الفضائيــة فــي
الخدمــة الثابتــة الســاتلية أن تعمــل فــي نطــاق التــردد
 GHz 14,5 14بــدون الحاجــة إلــى موافقــة مســبقة
مــن قبــرص ومالطــة فــي حــدود المســافة الدنيــا
مــن هــذه البلــدان والمنصــوص عليهــا فــي القــرار 902
()WRC-03).(WRC-15
507.5
غير مستعمل.
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508.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد GHz 14,3 14,25
أيضــً للخدمــة الثابتــة علــى أســاس أولــي فــي البلــدان
التاليــة :ألمانيــا وفرنســا وإيطاليــا وليبيــا ومقدونيــا
الشــمالية والمملكــة المتحــدة)WRC-19(.
508A.5
ال تتجــاوز كثافــة تدفــق القــدرة في نطاق التــردد GHz
 14,3 14,25فــي أراضــي المملكــة العربيــة الســعودية
والبحريــن وبوتســوانا والصيــن وكــوت ديفــوار ومصــر
وفرنســا وغينيــا والهنــد وجمهوريــة إيــران اإلســامية
وإيطاليا والكويت ونيجيريا وعُ مان والجمهورية العربية
الســورية والمملكــة المتحــدة وتونــس الناتجــة عــن أي
محطــة أرضيــة فــي طائــرة فــي الخدمــة المتنقلــة
الســاتلية للطيــران ،القيــم المحــددة فــي الملحــق ،1
الجــزء  Bمــن التوصيــة  ITU R M.1643 0مــا لــم تتفــق
علــى غيــر ذلــك تحديــدًا اإلدارة أو اإلدارات المتأثــرة .وال
تنتقــص أحــكام هــذه الحاشــية بــأي حــال مــن األحوال
مــن التزامــات الخدمــة المتنقلــة الســاتلية للطيــران
بالعمــل كخدمــة ثانويــة وفقًا للرقــم )WRC-15(.29.5
)SUP - WRC-07( 509.5
509A.5
ال تتجــاوز كثافــة تدفــق القــدرة في نطاق التــردد GHz
 14,5 14,3فــي أراضــي المملكــة العربيــة الســعودية
والبحرين وبوتسوانا والكاميرون والصين وكوت ديفوار
ومصــر وفرنســا وغابــون وغينيــا والهنــد وجمهوريــة
إيــران اإلســامية وإيطاليــا والكويت والمغــرب ونيجيريا
وعُ مــان والجمهوريــة العربيــة الســورية والمملكــة
المتحــدة وســري النــكا وتونــس وفيتنــام الناتجــة عــن
أي محطــة أرضيــة فــي طائــرة فــي الخدمــة المتنقلــة
الســاتلية للطيــران ،القيــم المحــددة فــي الملحــق ،1
الجــزء  Bمــن التوصيــة  ،ITU R M.1643 0مــا لــم تتفــق
علــى غيــر ذلــك تحديــدًا اإلدارة أو اإلدارات المتأثــرة .وال
تنتقــص أحــكام هــذه الحاشــية بــأي حــال مــن األحوال
مــن التزامــات الخدمــة المتنقلــة الســاتلية للطيــران
بالعمــل كخدمــة ثانويــة وفقًا للرقــم )WRC-15(.29.5
509B.5
إن اســتخدام نطــاق التــردد  GHz 14,75 14,5فــي
البلــدان المدرجــة فــي القــرار  )WRC-15( 163ونطــاق
التــردد  GHz 14,8 14,5فــي البلــدان المدرجــة فــي
القــرار  )WRC-15( 164للخدمــة الثابتــة الســاتلية (أرض-
فضــاء) ليــس لوصــات تغذية خدمــة اإلذاعة الســاتلية
مقصــور على الســواتل المســتقرة بالنســبة إلى األرض.
()WRC-15

509C.5
فيمــا يتعلــق باســتخدام نطــاق التــردد GHz 14,75
 14,5فــي البلــدان المدرجــة فــي القــرار )WRC-15( 163
ونطــاق التــردد  GHz 14,8 14,5فــي البلــدان المدرجــة
فــي القــرار  )WRC-15( 164فــي الخدمــة الثابتــة
الســاتلية (أرض-فضــاء) لغيــر وصالت التغذيــة للخدمة
اإلذاعــة الســاتلية ،يجــب أن يكــون للمحطــات األرضيــة
فــي الخدمــة الثابتــة الســاتلية هوائــي قطــره  6أمتــار
علــى األقــل وقيمــة قصــوى للكثافــة الطيفيــة للقدرة
تبلــغ  dBW/Hz 44,5عنــد مدخل الهوائــي .ويتعين أن
تب َّلــغ المحطــات األرضيــة فــي مواقــع بريــة معروفــة.
()WRC-15
509D.5
قبــل أن تضــع أي إدارة محطــة أرضيــة للخدمــة الثابتــة
الســاتلية (أرض-فضــاء) لغيــر وصالت التغذيــة للخدمة
اإلذاعيــة الســاتلية فــي نطــاق التــردد GHz 14,75 14,5
(فــي البلــدان المدرجــة فــي القــرار ))WRC-15( 163
ونطــاق التــردد ( GHz 14,5 14,8فــي البلــدان المدرجــة
فــي القــرار  ))WRC-15( 164فــإن عليهــا أن تضمــن أن
كثافــة تدفــق القــدرة التــي تنتجهــا هــذه المحطــة
األرضيــة ال تتجــاوز القيمــة dB(W/(m2 · 4 kHz)) 151,5
والمنتجــة علــى كل االرتفاعــات مــن  m 0إلــى m 19
 000فــوق ســطح البحــر علــى بعــد  km 22فــي اتجــاه
البحــر انطالقــً مــن جميع الســواحل المعرفــة بعالمة
خــط الســاحل األساســي الــذي تعتــرف بــه رســميًا كل
دولــة ســاحلية)WRC-15(.
509E.5
فــي نطــاق التــردد  GHz 14,75 14,50فــي البلــدان
المدرجــة فــي القــرار  )WRC-15( 163ونطــاق التــردد
 GHz 14,50 14,8فــي البلــدان المدرجــة فــي القــرار
 )WRC-15( 164فــإن موقــع المحطــات األرضيــة فــي
الخدمــة الثابتــة الســاتلية (أرض-فضــاء) لغيــر وصــات
التغذيــة للخدمــة اإلذاعية الســاتلية ينبغــي أن يحافظ
علــى مســافة فصــل ال تقــل عــن  km 500مــن حــدود
البلــدان األخــرى مــا لــم توافــق تلــك اإلدارات بوضــوح
علــى مســافات أقصــر .وال تســري أحــكام الرقــم .17.9
وعنــد تطبيــق هــذا الحكــم ينبغــي لــإدارات أن تنظــر
فــي األجــزاء ذات الصلة بتلك اللوائــح وأحدث التوصيات
ذات الصلــة الصــادرة عــن قطــاع االتصــاالت الراديويــة.
()WRC-15
509F.5
فــي نطــاق التــردد  GHz 14,75 14,50فــي البلــدان
المدرجــة فــي القــرار  )WRC-15( 163ونطــاق التــردد
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 GHz 14,8 14,50فــي البلــدان المدرجــة فــي القــرار 164
( )WRC-15فــإن علــى المحطــات األرضيــة فــي الخدمة
الثابتــة الســاتلية (أرض-فضــاء) لغيــر أغــراض وصــات
تغذيــة الخدمــة اإلذاعيــة الســاتلية أال تعيــق النشــر
(WRC-
المســتقبلي للخدمــات الثابتــة والمتنقلــة.
)15
509G.5
إن نطــاق التــردد  GHz 14,8 14,5مــوزع أيضــً لخدمــة
األبحــاث الفضائيــة علــى أســاس أولــي .بيــد أن هــذا
االستعمال مقصور على األنظمة الساتلية التي تعمل
فــي خدمــة األبحــاث الفضائيــة (أرض-فضــاء) لترحيــل
البيانــات إلــى المحطــات الفضائيــة فــي مــدار الســواتل
المســتقرة بالنســبة إلــى األرض مــن المحطــات األرضية
المصاحبــة .ويجــب أال تســبب المحطــات العاملــة فــي
خدمــة األبحــاث الفضائيــة أي تداخــل ضــار بالمحطــات
العاملــة فــي الخدمــة الثابتــة والخدمــة المتنقلــة
والخدمــة الثابتــة الســاتلية المقصــورة علــى وصــات
التغذيــة الخاصــة بالخدمة اإلذاعية الســاتلية ووظائف
العمليــات الفضائيــة المســتخدمة لنطاقــات حارســة
والعاملــة بموجــب التذييــل  30Aووصــات التغذيــة
الخاصــة بالخدمــة اإلذاعيــة الســاتلية فــي اإلقليــم 2
وأال تطالــب بالحمايــة مــن هــذه المحطــات .وتكــون
االســتخدامات األخــرى لنطــاق التــردد هــذا فــي خدمة
األبحــاث الفضائيــة علــى أســاس ثانــوي)WRC-15( .
510.5
باســتثناء االســتعمال طبقــً للقراريــن )WRC-15( 163
و ،)WRC-15( 164فــإن اســتعمال نطــاق التــردد GHz
 14,8 14,5فــي الخدمــة الثابتــة الســاتلية (أرض-فضــاء)
لوصــات التغذيــة الخاصــة بالخدمة اإلذاعية الســاتلية
يقتصــر علــى البلــدان الواقعــة خــارج أوروبــا .وال يُرخــص
باالســتخدامات األخــرى لوصــات التغذية فــي الخدمة
اإلذاعيــة الســاتلية فــي اإلقليميــن  1و 2فــي نطــاق
التــردد (WRC-15
)GHz 14,8 14,75.
511A.5
إن اســتعمال الخدمــة الثابتــة الســاتلية (أرض-فضــاء)
لنطــاق التــردد  15,43-GHz 15,63يقتصــر علــى وصــات
التغذيــة لألنظمــة الســاتلية غيــر المســتقرة بالنســبة
إلــى األرض فــي الخدمــة المتنقلــة الســاتلية ،شــريطة
التنســيق بموجــب الرقــم )11A.9.(WRC-15
511B.5
()SUP - WRC-97

511C.5
إن المحطــات العاملــة فــي خدمــة المالحــة الراديويــة
للطيــران يجــب أن تحــد مــن قيمــة القــدرة المشــعة
الفعالــة طبقــً للتوصيــة
المكافئــة المتناحيــة ().e.i.r.p
ّ
 .0-ITU-R S.1340كمــا أن مســافة التنســيق الدنيــا
الالزمــة لحمايــة محطــات المالحــة الراديويــة للطيــران
(يطبــق الرقــم  )10.4مــن التداخــات الضــارة التــي
تســببها المحطات األرضيــة لوصالت التغذيــة ،والقدرة
القصوى  .e.i.r.pالمرســلة في اتجاه المســتوي األفقي
المحلــي مــن محطــة أرضيــة مــن محطــات وصــات
التغذيــة ،يجــب أن تكــون مطابقــة للتوصيــة ITU R
)S.1340 0.(WRC-15
511D.5
()SUP - WRC-15
511E.5
فــي نطــاق التــردد  ،GHz 15,7 15,4يجــب أال تتســبب
المحطــات العاملــة فــي خدمــة التحديــد الراديــوي
للموقــع فــي تداخــات ضــارة بالمحطــات العاملة في
خدمة المالحة الراديوية للطيران وأال تطالب بالحماية
منهــا)WRC-12(.
511F.5
لحمايــة خدمــة الفلــك الراديــوي فــي نطــاق التــردد
 ،GHz 15,4 15,35يجــب أال تتجــاوز محطــات التحديــد
الراديــوي للموقــع العاملــة فــي نطــاق التــردد GHz
 15,7 15,4مســتوى كثافــة تدفــق القــدرة البالــغ -156
 )dB(W/m2فــي عــرض نطــاق يبلــغ  MHz 50داخــل
نطــاق التــردد  GHz 15,4 15,35عنــد موقــع أي مرصــد
للفلــك الراديــوي ألكثــر مــن  2فــي المائــة مــن الوقــت.
()WRC-12
512.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد GHz 17,3 15,7
أيضــً علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة علــى أســاس
أولــي فــي الجزائــر والمملكــة العربيــة الســعودية
والنمســا والبحريــن وبنغالديــش وبرونــي دار الســام
والكاميــرون وجمهوريــة الكونغــو ومصر والســلفادور
واإلمــارات العربية المتحــدة وإريتريا وفنلنــدا وغواتيماال
والهنــد وإندونيســيا وجمهوريــة إيــران اإلســامية
واألردن وكينيــا والكويــت ولبنــان وليبيــا وماليزيا ومالي
والمغــرب وموريتانيــا والجبل األســود ونيبال ونيكاراغوا
والنيجــر وعمــان وباكســتان وقطــر والجمهوريــة
العربيــة الســورية وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة
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وســنغافورة والصومــال والســودان وجنــوب الســودان
وتشــاد وتوغــو واليمــن)WRC-15(.
513.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  15,7-GHz 17,3أيضًا في
إســرائيل على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أســاس
أولــي .ويجــب علــى هاتيــن الخدمتيــن عــدم المطالبــة
بالحمايــة مــن الخدمــات العاملــة طبقــً للجــدول فــي
بلــدان غيــر البلــدان الــواردة فــي الرقــم  512.5وعــدم
التســبب في تداخــات ضارة لهــذه الخدمات.
513A.5
يجــب علــى المحاســيس النشــطة المحمولــة علــى
مركبــات فضائيــة والعاملــة فــي النطــاق -GHz 17,3
 17,2أال تسبب تداخالت ضارة بخدمة التحديد الراديوي
للموقــع والخدمــات األخــرى التــي تتمتــع بتوزيــع علــى
أساس أولي وأال تعوق تطور هذه الخدمات)WRC-97(.
 514.5توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد GHz
 17,7 17,3أيضــً علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلة على
أســاس ثانــوي فــي البلــدان التاليــة :الجزائــر والمملكــة
العربية الســعودية والبحرين وبنغالديــش والكاميرون
والســلفادور واإلمــارات العربيــة المتحــدة وغواتيمــاال
والهنــد وجمهورية إيران اإلســامية والعراق وإســرائيل
وإيطاليــا واليابــان واألردن والكويــت وليبيــا وليتوانيــا
ونيبــال ونيكاراغــوا ونيجيريــا وعمــان وأوزبكســتان
وباكســتان وقطــر وقيرغيزســتان والســودان وجنــوب
الســودان .وتنطبــق حــدود القــدرة المنصــوص عليهــا
فــي الرقميــن  3.21و)WRC-15(.5.21
515.5
يجــب فــي النطــاق  GHz 17,8 17,3أن يتــم التقاســم
أيضــً بيــن الخدمتيــن الثابتــة الســاتلية (أرض-فضــاء)
واإلذاعية الســاتلية وفقًا ألحكام الرقم  1من الملحق
 4بالتذييــل .30A
516.5
يقتصر اســتعمال األنظمة الساتلية المستقرة بالنسبة
إلــى األرض فــي الخدمــة الثابتــة الســاتلية (أرض-فضاء)
للنطــاق  GHz 18,1 17,3علــى وصــات التغذية للخدمة
اإلذاعيــة الســاتلية .ويقتصر اســتعمال أنظمــة الخدمة
الثابتــة الســاتلية (أرض-فضــاء) للنطــاق 17,3-GHz 17,8
فــي اإلقليــم  2علــى الســواتل المســتقرة بالنســبة إلى
األرض .انظــر المــادة  11بشــأن اســتعمال النطــاق GHz
 17,8 17,3فــي اإلقليــم  2لوصــات التغذيــة التابعــة
للخدمــة اإلذاعيــة الســاتلية التــي تســتعمل النطــاق

 .12,2-GHz 12,7كمــا أن اســتعمال األنظمــة الســاتلية
غيــر المســتقرة بالنســبة إلى األرض فــي الخدمة الثابتة
الســاتلية للنطــاق ( 17,3-GHz 18,1أرض-فضــاء) فــي
اإلقليميــن  1و 3والنطــاق ( 17,8-GHz 18,1أرض-فضــاء)
فــي اإلقليــم  ،2يخضــع ألحــكام الرقــم  12.9مــن
أجــل تنســيقها مــع األنظمــة الســاتلية األخــرى غيــر
المســتقرة بالنســبة إلــى األرض فــي الخدمــة الثابتــة
الســاتلية .ويجب على األنظمة الساتلية غير المستقرة
بالنســبة إلــى األرض فــي الخدمــة الثابتــة الســاتلية أال
تطالــب بالحمايــة مــن الشــبكات الســاتلية المســتقرة
بالنســبة إلــى األرض فــي الخدمــة الثابتــة الســاتلية
والعاملــة طبقــً للوائــح الراديــو ،مهمــا تكــن تواريــخ
اســتالم المكتــب المعلومــات الكاملــة بشــأن تنســيق
األنظمــة الســاتلية غيــر المســتقرة بالنســبة إلــى األرض
فــي الخدمــة الثابتــة الســاتلية أو بشــأن التبليــغ عنهــا
حســب الحالــة ،أو اســتالمه المعلومات الكاملة بشــأن
تنسيق شبكات السواتل المستقرة بالنسبة إلى األرض
أو بشأن التبليغ عنها ،حسب الحالة .وال تنطبق أحكام
الرقــم  .43A.5ويجــب أن تشــغل أنظمــة الســواتل غيــر
المســتقرة بالنســبة إلــى األرض فــي الخدمــة الثابتــة
الســاتلية فــي النطاقــات المذكــورة أعــاه بحيــث يــزال
بســرعة كل تداخــل غيــر مقبــول يمكن أن يحــدث أثناء
تشــغيلها)WRC-2000(.
516A.5
فــي النطــاق  ،GHz 17,7 17,3ال تطالــب المحطــات
األرضية في الخدمة الثابتة الســاتلية (فضاء-أرض) في
اإلقليــم  1بالحمايــة مــن المحطــات األرضيــة لوصــات
تغذيــة الخدمــة اإلذاعيــة الســاتلية العاملــة بموجــب
التذييل  ،30Aوال تفرض أي حدود أو قيود على مواقع
المحطــات األرضيــة لوصــات تغذيــة الخدمــة اإلذاعيــة
الســاتلية فــي أي مــكان داخــل منطقــة الخدمــة
الخاصــة بوصلــة التغذيــة)WRC-03(.
516B.5
تــم تحديــد النطاقــات التاليــة الســتعمال التطبيقــات
العاليــة الكثافــة في الخدمة الثابتة الســاتلية:
17,3-GHz 17,7
18,3-GHz 19,3
19,7-GHz 20,2
39,5-GHz 40
40-GHz 40,5
40,5-GHz 42
47,5-GHz 47,9

(فضاء-أرض) في اإلقليم ،1
(فضاء-أرض) في اإلقليم ،2
(فضاء-أرض) في جميع األقاليم،
(فضاء-أرض) في اإلقليم ،1
(فضاء-أرض) في جميع األقاليم،
(فضاء-أرض) في اإلقليم ،2
(فضاء-أرض) في اإلقليم ،1
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( 48,2-GHz 48,54فضاء-أرض) في اإلقليم ،1
( 49,44-GHz 50,2فضاء-أرض) في اإلقليم ،1
و( 27,5-GHz 27,82أرض-فضاء) في اإلقليم ،1
( 28,35-GHz 28,45أرض-فضاء) في اإلقليم ،2
( 28,45-GHz 28,94أرض-فضــاء) فــي جميع األقاليم،
( 28,94-GHz 29,1أرض-فضاء) في اإلقليمين  2و،3
( 29,25-GHz 29,46أرض-فضاء) في اإلقليم ،2
(أرض-فضاء) في جميع األقاليم،
29,46-GHz 30
( 48,2-GHz 50,2أرض-فضاء) في اإلقليم .2
وال يحول ذلك التحديد دون اســتعمال هذه النطاقات
مــن قبــل تطبيقات أخرى في الخدمة الثابتة الســاتلية
أو خدمــات أخــرى وزعــت عليهــا هــذه النطاقــات علــى
أســاس أولــي مشــترك ،وال يعطــي أولويــة فــي هــذه
اللوائــح فيما بين مســتعملي هــذه النطاقات .وينبغي
لــإدارات أن تأخــذ ذلــك فــي حســبانها عنــد النظــر في
أحــكام تنظيميــة متعلقــة بهــذه النطاقــات .انظــر
القــرار )WRC-03).(WRC-19( 143
517.5
يجــب أال يســبب اســتعمال الخدمــة الثابتــة الســاتلية
(فضاء-أرض) في النطاق  GHz 17,8 17,7في اإلقليم 2
تداخــات ضارة بتخصيصات الخدمة اإلذاعية الســاتلية
العاملــة وفقًا للوائح الراديــو وأال يطالب بحماية منها.
()WRC-07
517A.5
يخضــع تشــغيل المحطــات األرضيــة المتحركــة التــي
تتواصــل مــع محطــات فضائية مســتقرة بالنســبة إلى
األرض في الخدمة الثابتة الســاتلية في نطاقي التردد
( GHz 19,7 17,7فضــاء-أرض) و( GHz 29,5 27,5أرض-
فضــاء) لتطبيــق القــرار )WRC 19).(WRC 19( 169
518.5
()SUP - WRC-07
519.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  18-GHz 18,3فــي
اإلقليــم  2والنطــاق  18,1-GHz 18,4فــي اإلقليميــن
 1و 3أيضــً لخدمــة األرصــاد الجويــة الســاتلية (فضــاء-
أرض) علــى أســاس أولــي .ويقتصــر اســتخدامهما على
الســواتل المســتقرة بالنســبة إلــى األرض)WRC-07(.
 520.5يقتصــر اســتعمال الخدمــة الثابتــة الســاتلية
(أرض-فضــاء) للنطــاق  18,1-GHz 18,4علــى وصــات

التغذية التابعة لألنظمة الســاتلية المســتقرة بالنســبة
إلــى األرض فــي الخدمــة اإلذاعيــة الســاتليةWRC-(.
)2000
521.5
توزيــع بديــل :يــوزع نطــاق التــردد  18,1-GHz 18,4علــى
الخدمــات الثابتــة والثابتــة الســاتلية (فضــاء-أرض)
والمتنقلــة علــى أســاس أولــي (انظــر الرقــم  )33.5في
اإلمــارات العربيــة المتحــدة واليونــان .وتنطبــق أيضــً
أحــكام الرقــم )WRC-15(.519.5
522.5
()SUP - WRC-2000
522A.5
تقتصــر إرســاالت الخدمــة الثابتــة والخدمــة الثابتــة
الســاتلية فــي النطــاق  GHz 18,8 18,6علــى القيــم
المبينــة فــي الرقميــن  5A.21و 2.16.21علــى التوالــي.
( )WRC-2000
522B.5
يقتصــر اســتعمال الخدمــة الثابتــة الســاتلية للنطــاق
 GHz 18,8 18,6علــى أنظمــة الســواتل المســتقرة
بالنســبة إلــى األرض واألنظمــة التــي يزيــد أوج مدارهــا
علــى )km.(WRC-2000 000 20
522C.5
إن أنظمــة الخدمــة الثابتــة العاملــة فــي النطــاق GHz
 18,6-18,8فــي تاريــخ نفــاذ الوثائــق الختاميــة للمؤتمــر
 ،WRC-2000ال تخضــع لحــدود الرقــم  5A.21فــي
البلــدان التاليــة :الجزائــر والمملكــة العربيــة الســعودية
والبحريــن ومصــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة واألردن
ولبنــان وليبيــا والمغــرب وعمــان وقطــر والجمهوريــة
العربيــة الســورية وتونــس واليمــن)WRC-2000(.
523.5
()SUP - WRC-2000
523A.5
إن اســتعمال الشــبكات المســتقرة وغيــر المســتقرة
بالنســبة إلــى األرض فــي الخدمــة الثابتــة الســاتلية
للنطاقيــن ( GHz 19,3 18,8فضــاء-أرض) و-GHz 29,1
( 28,6أرض-فضــاء) يخضــع لتطبيــق أحــكام الرقــم
 11A.9بينمــا ال ينطبــق الرقــم  .2.22واإلدارات التــي
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لديهــا شــبكات ســاتلية مســتقرة بالنســبة إلــى األرض
وكان التنســيق يجــري بشــأنها قبــل  18نوفمبــر ،1995
يجــب عليهــا أن تتعــاون بأقصــى مــا يمكــن إلجــراء
التنســيق بموجب الرقم  11A.9مع الشــبكات الساتلية
غيــر المســتقرة بالنســبة إلــى األرض والتــي اســتلم
المكتــب بشــأنها معلومــات التبليــغ قبــل هــذا التاريــخ،
وذلــك بهــدف التوصــل إلــى نتائــج مقبولــة لجميــع
األطــراف المعنية .ويجب على الشــبكات الســاتلية غير
المســتقرة بالنســبة إلــى األرض أال تســبب تداخــات
غير مقبولة للشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى
األرض في الخدمة الثابتة الساتلية التي يعتبر المكتب
قــد اســتلم بشــأنها معلومــات التبليــغ الكاملــة
بموجــب التذييــل  4قبــل  18نوفمبــر )WRC-97(.1995
523B.5
إن اســتعمال الخدمــة الثابتــة الســاتلية للنطــاق GHz
( 19,3-19,6أرض-فضــاء) يقتصــر علــى وصــات التغذية
لألنظمــة الســاتلية غيــر المســتقرة بالنســبة إلــى األرض
فــي الخدمــة المتنقلــة الســاتلية ( .)MSSويخضــع
هــذا االســتعمال لتطبيــق أحــكام الرقــم  .11A.9وال
تنطبــق أحــكام الرقــم .2.22
523C.5
يجــب أن يســتمر تطبيــق الرقــم  2.22مــن لوائــح
الراديــو فــي النطاقيــن  19,3-GHz 19,6و-GHz 29,4
 29,1بيــن وصــات التغذيــة للشــبكات غيــر المســتقرة
بالنســبة إلــى األرض فــي الخدمــة المتنقلــة الســاتلية
وشــبكات الخدمــة الثابتــة الســاتلية التــي يعتبــر
المكتــب قــد اســتلم بشــأنها معلومــات التنســيق
الكاملــة بموجــب التذييــل  4أو معلومــات التبليــغ
قبــل  18نوفمبــر )WRC-97(.1995
523D.5
إن اســتعمال األنظمة الســاتلية المستقرة بالنسبة إلى
األرض فــي الخدمــة الثابتــة ووصالت التغذيــة لألنظمة
الســاتلية غيــر المســتقرة بالنســبة إلــى األرض فــي
الخدمــة المتنقلــة الســاتلية للنطــاق 19,3-GHz 19,7
(فضــاء-أرض) يخضــع لتطبيــق أحــكام الرقــم ،11A.9
ولكنــه ال يخضــع ألحــكام الرقــم  .2.22أمــا اســتعمال
هــذا النطــاق فــي األنظمــة الســاتلية غيــر المســتقرة
بالنسبة إلى األرض في الخدمة الثابتة الساتلية ،أو في
الحــاالت المذكــورة فــي الرقميــن  523C.5و،523E.5
فهــو ال يخضــع ألحــكام الرقــم  11A.9بــل يظــل
خاضعًا إلجراءات المادتين ( 9ما عدا الرقم  )11A.9و11
وألحــكام الرقــم )WRC-97(.2.22

523E.5
يجــب أن يســتمر تطبيــق الرقــم  2.22مــن لوائــح
الراديــو فــي النطاقيــن  19,6-GHz 19,7و-GHz 29,5
 29,4بيــن وصــات التغذيــة للشــبكات غيــر المســتقرة
بالنســبة إلــى األرض فــي الخدمــة المتنقلــة الســاتلية
وشــبكات الخدمــة الثابتــة الســاتلية التــي يعتبــر
المكتــب قــد اســتلم بشــأنها معلومــات التنســيق
الكاملــة بموجــب التذييــل  4أو معلومــات التبليــغ
قبــل  21نوفمبــر )WRC-97(.1997
524.5
توزيــع إضافــي :يــوزع نطــاق التــردد GHz 21,2
 19,7أيضــً علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة علــى
أســاس أولــي فــي البلــدان التاليــة :أفغانســتان والجزائر
والمملكــة العربيــة الســعودية والبحريــن وبرونــي دار
الســام والكاميــرون والصيــن وجمهوريــة الكونغــو
وكوستاريكا ومصر واإلمارات العربية المتحدة وغابون
وغواتيمــاال وغينيــا والهنــد وجمهوريــة إيران اإلســامية
والعــراق وإســرائيل واليابــان واألردن والكويــت ولبنــان
وماليزيــا ومالــي والمغــرب وموريتانيــا ونيبــال ونيجيريــا
وعمــان وباكســتان والفلبيــن وقطــر والجمهوريــة
العربيــة الســورية وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة
وجمهوريــة كوريــا الديمقراطيــة الشــعبية
وســنغافورة والصومــال والســودان وجنــوب الســودان
وتشــاد وتوغــو وتونــس .ويجــب علــى هــذا االســتعمال
اإلضافــي أال يفــرض حدودًا لكثافة تدفــق القدرة على
المحطــات الفضائيــة التابعــة للخدمة الثابتة الســاتلية
فــي نطــاق التــردد  GHz 21,2 19,7وال علــى المحطــات
الفضائية التابعة للخدمة المتنقلة الساتلية في نطاق
التــردد  GHz 20,2 19,7عندمــا يكــون التوزيــع للخدمــة
المتنقلــة الســاتلية علــى أســاس أولــي فــي نطــاق
التــردد األخيــر هــذا)WRC-15(.
525.5
تســهي ً
ال للتنســيق فيمــا بيــن األقاليــم بيــن شــبكات
الخدمتيــن المتنقلــة الســاتلية والثابتــة الســاتلية ،يجب
أن تكــون الموجــات الحاملــة فــي الخدمــة المتنقلــة
الســاتلية األكثــر تعرضــً للتداخــات واقعــة ،قــدر
المســتطاع عمليــً ،فــي األجــزاء العليــا مــن النطاقيــن
 GHz 20,2 19,7و.29,5-GHz 30
526.5
يمكــن للشــبكات العاملــة فــي الخدمــة الثابتــة
الســاتلية والخدمــة المتنقلــة الســاتلية علــى حــد
ســواء ضمــن النطاقيــن  GHz 20,2 19,7و29,5-GHz 30
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فــي اإلقليــم  2وضمــن النطاقيــن  20,1-GHz 20,2و
 29,9-GHz 30فــي اإلقليميــن  1و 3أن تتضمــن وصــات
بيــن محطــات أرضيــة واقعة فــي نقاط محــددة أو غير
محــددة أو أثنــاء الحركــة ،عــن طريــق ســاتل أو عــدة
ســواتل التصــال مــن نقطة إلى نقطة ومــن نقطة إلى
نقــاط متعددة.
527.5
ال تنطبــق أحــكام الرقــم  10.4علــى الخدمــة المتنقلة
الساتلية في النطاقين  19,7-GHz 20,2و.29,5-GHz 30
 527A.5يخضــع تشــغيل المحطــات األرضيــة
المتحركــة والتــي تتواصل مع الخدمة الثابتة الســاتلية
للقــرار )WRC-15).(WRC-15( 156
528.5
إن التوزيــع للخدمــة المتنقلــة الســاتلية معــد
لتســتعمله شــبكات تســتخدم فــي المحطــات
الفضائيــة هوائيــات ذات حــزم نقطيــة ضيقــة وتقنيات
متطــورة أخــرى .وتحــث اإلدارات التــي تشــغل أنظمــة
الخدمــة المتنقلــة الســاتلية فــي النطــاق -GHz 20,1
 19,7فــي اإلقليــم  2وفي النطــاق  GHz 20,2 20,1على
اتخــاذ التدابيــر الممكنة عمليًا بحيث تســتطيع اإلدارات
التــي تشــغل أنظمة الخدمتين المتنقلــة والثابتة وفقًا
ألحــكام الرقــم  524.5االســتمرار في اســتعمال هذين
النطاقين.
529.5
إن اســتعمال الخدمــة المتنقلــة الســاتلية للنطاقيــن
 19,7-GHz 20,1و 29,5-GHz 29,9فــي اإلقليــم 2
مقصور على الشــبكات الســاتلية العاملة في الخدمة
الثابتــة الســاتلية والخدمــة المتنقلة الســاتلية على حد
ســواء ،علــى النحــو المشــار إليــه فــي الرقــم .526.5
)SUP - WRC-12( 530.5
530A.5
يجــب علــى أي محطــة فــي الخدمتيــن الثابتــة أو
المتنقلــة إلدارة مــا أال تنتــج كثافــة تدفــق قــدرة تتجاوز
 –dB(W/(m2 · MHz)) 120,4علــى ارتفــاع  m 3فــوق
ســطح األرض عنــد أي نقطــة مــن أراضــي أي إدارة أخرى
فــي اإلقليميــن  1و 3ألكثــر مــن  %20مــن الوقــت،
مــا لــم يتفــق علــى خــاف ذلــك بيــن اإلدارات المعنيــة،
وينبغــي أن تســتعمل اإلدارات عنــد إجــراء الحســابات
آخــر صيغــة للتوصيــة ( ITU R P.452انظــر أيضــً أحــدث
صيغــة للتوصيــة )ITU R BO.1898).(WRC-15

530B.5
مــن أجــل تســهيل تطويــر الخدمــة اإلذاعيــة الســاتلية
في النطاق  ،GHz 22 21,4تشجع اإلدارات في اإلقليمين
 1و 3علــى عــدم نشــر محطــات فــي الخدمــة المتنقلة
وأن تقصــر نشــر محطــات فــي الخدمــة الثابتــة علــى
الوصــات من نقطة إلــى نقطة)WRC-12(.
530C.5
()SUP - WRC-15
530D.5
()SUP - WRC-19
530E.5
يحــدد التوزيــع للخدمــة الثابتــة فــي نطاق التــردد GHz
 22 21,4الســتعمال محطــات المنصــات عاليــة االرتفــاع
( )HAPSفــي اإلقليــم  .2وال يحــول هــذا التحديــد دون
اســتعمال نطــاق التــردد هــذا فــي تطبيقــات أخــرى
للخدمــة الثابتــة أو غيرهــا مــن الخدمــات التــي يــو َّزع
لهــا نطــاق التــردد هــذا علــى أســاس أولي مشــترك ،وال
يحــدد أولويــة فــي لوائــح الراديــو .ويقتصــر اســتعمال
محطــات المنصــات عاليــة االرتفــاع لتوزيــع الخدمــة
الثابتــة هــذا علــى االتجــاه مــن المحطــات  HAPSإلــى
األرض طبقــً ألحــكام القــرار )WRC 19).(WRC-19( 165
 532.5ينبغــي الســتعمال النطــاق 22,21-GHz 22,5
فــي خدمتــي استكشــاف األرض الســاتلية (المنفعلــة)
واألبحــاث الفضائيــة (المنفعلــة) ،أال يفــرض قيــودًا
علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة باســتثناء الخدمــة
المتنقلــة للطيــران.
532A.5
يجــب أن تحافــظ المحطــات األرضيــة فــي خدمــة
األبحــاث الفضائيــة علــى مســافة فصــل مقدارهــا
 km 54علــى األقــل مــن حــدود البلــدان المجــاورة
لحمايــة عمليــات النشــر الحالــي والمســتقبلي ألنظمة
الخدمتين الثابتة والمتنقلة ما لم يُتفق على مسافات
أقصــر بيــن اإلدارات المعنيــة .وال ينطبــق الرقمــان 17.9
و)WRC-12(.18.9
532AA.5
إن توزيــع الخدمــة الثابتــة فــي نطــاق التــردد GHz
 24,25-25,25محــدد الســتعمال محطــات المنصــات
عاليــة االرتفــاع ( )HAPSفــي اإلقليــم  .2وال يحــول
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هــذا التحديــد دون اســتعمال نطــاق التــردد هــذا
فــي تطبيقــات أخــرى للخدمــة الثابتــة أو غيرهــا مــن
الخدمــات التــي يــو َّزع لهــا نطــاق التــردد هــذا علــى
أســاس أولــي مشــترك ،وال يحــدد أولويــة فــي لوائــح
الراديــو .ويقتصــر اســتعمال محطــات المنصــات عاليــة
االرتفــاع لتوزيــع الخدمــة الثابتــة هــذا علــى االتجــاه من
المحطــات  HAPSإلــى األرض طبقــً ألحــكام القرار 166
()WRC 19).(WRC 19
532AB.5
ـدد نطــاق التــردد  24,25-GHz 27,5لكــي تســتعمله
يُحـ َ
اإلدارات التــي ترغــب فــي تنفيــذ المكــون األرضــي
لالتصــاالت المتنقلــة الدوليــة ( .)IMTوال يحــول هــذا
التحديــد دون أن يســتعمل نطــاق التــردد هــذا أي
تطبيــق للخدمــات المــوزع لهــا هــذا النطــاق وال يمنــح
أولويــة فــي لوائح الراديو .القــرار  )WRC 19( 242ينطبق.
()WRC-19
532B.5
إن اســتعمال الخدمــة الثابتــة الســاتلية (أرض-فضــاء)
للنطــاق  GHz 25,25 24,65فــي اإلقليــم  1والنطــاق
 GHz 24,75 24,65فــي اإلقليــم  3يقتصــر علــى
المحطــات األرضيــة التــي تســتعمل هوائيــً يبلغ قطره
 4,5مــن األمتــار علــى األقــل)WRC-12(.
533.5
ال يجــوز للخدمــة ما بين الســواتل المطالبة بأية حماية
مــن التداخــات الضارة التي تســببها محطــات معدات
المراقبــة الســطحية للمطــارات فــي خدمــة المالحــة
الراديوية.
534.5
()SUP - WRC-03
534A.5
يحــدد التوزيــع للخدمــة الثابتــة فــي نطــاق التــردد
 25,25-GHz 27,5الســتعمال محطــات المنصــات عالية
االرتفــاع ( )HAPSفــي اإلقليــم  2وفقــً ألحــكام القــرار
 .)WRC-19( 166ويقتصــر اســتعمال محطات المنصات
عاليــة االرتفــاع لتوزيع الخدمة الثابتة هــذا على االتجاه
مــن األرض إلــى المحطــات  HAPSفــي النطــاق GHz
 ،25,25-27,0وعلــى االتجــاه مــن المحطــات  HAPSإلــى
األرض فــي النطــاق  .GHz 27,5 27,0وعـ ً
ـاوة علــى ذلك،
يقتصــر اســتعمال محطــات المنصــات عاليــة االرتفــاع
( )HAPSلنطــاق التــردد  GHz 27,0 25,5علــى وصــات

البوابــات .وال يحــول هــذا التحديــد دون أن يســتعمل
نطــاق التــردد هذا فــي تطبيقات أخــرى للخدمة الثابتة
أو غيرهــا مــن الخدمــات المــوزع لهــا هــذا النطــاق على
أســاس أولــي مشــترك وال يحــدد أولويــة فــي لوائــح
الراديــو)WRC-19(.
535.5
تعطــى األولويــة فــي النطــاق 24,75-GHz 25,25
لوصــات التغذيــة للمحطــات التابعــة للخدمــة
اإلذاعيــة الســاتلية علــى االســتعماالت األخــرى للخدمة
الثابتــة الســاتلية (أرض-فضــاء) .ويجــب علــى هــذه
االســتعماالت األخــرى حماية شــبكات وصــات التغذية
للمحطــات اإلذاعيــة الســاتلية القائمــة أو المســتقبلية،
وال يجــوز لهــا مطالبــة هــذه الشــبكات بأيــة حمايــة.
 535A.5إن اســتعمال الخدمــة الثابتــة الســاتلية
للنطــاق ( 29,1-GHz 29,5أرض-فضــاء) يقتصــر علــى
أنظمــة الســواتل المســتقرة بالنســبة إلــى األرض
ووصــات التغذيــة ألنظمــة الســواتل غيــر المســتقرة
بالنســبة إلــى األرض فــي الخدمــة المتنقلــة الســاتلية.
ويخضع هذا االســتعمال لتطبيق أحكام الرقم 11A.9
ولكنــه ال يخضــع ألحــكام الرقــم  2.22إال وفقــً لمــا
ينــص عليــه الرقمــان  523C.5و 523E.5حيــث ال يخضــع
هــذا االســتعمال ألحــكام الرقــم  11A.9بــل يظــل
خاضعــً لتطبيــق إجــراءات المادتيــن ( 9باســتثناء الرقم
 )11A.9و 11وألحــكام الرقــم )WRC-97(.2.22
536.5
إن اســتعمال الخدمــة مــا بيــن الســواتل للنطــاق GHz
 25,25-27,5يقتصــر علــى تطبيقــات األبحــاث الفضائيــة
واستكشــاف األرض الســاتلية وعلى إرســال المعطيات
الناشــئة عن األنشــطة الصناعية والطبيــة في الفضاء.
 536A.5يجب أال تطالب اإلدارات التي تشــغل محطات
أرضيــة فــي خدمــة استكشــاف األرض الســاتلية أو
خدمــة األبحــاث الفضائيــة بالحمايــة مــن محطات في
الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة تشــغلها إدارات أخــرى.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ينبغــي عنــد تشــغيل المحطــات
األرضيــة فــي خدمــة استكشــاف األرض الســاتلية أو
فــي خدمــة األبحــاث الفضائيــة مراعــاة أحــدث صيغــة
للتوصيــة  .ITU R SA.1862القــرار  )WRC 19( 242ينطبق.
()WRC-19
536B.5
يجــب علــى المحطــات األرضيــة العاملــة فــي خدمــة
استكشــاف األرض الســاتلية فــي نطاق التــردد GHz 27
 25,5أال تطالــب بالحمايــة مــن محطــات الخدمتيــن
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الثابتــة والمتنقلــة وأال تعــوق إقامــة هــذه المحطــات
واســتعماالتها ،وذلــك فــي البلــدان التاليــة :الجزائــر
والمملكــة العربيــة الســعودية والنمســا والبحريــن
وبلجيــكا والبرازيــل والصيــن وجمهوريــة كوريــا
والدانمارك ومصر واإلمارات العربية المتحدة وإســتونيا
وفنلنــدا وهنغاريــا والهنــد وجمهورية إيران اإلســامية
والعــراق وأيرلنــدا وإســرائيل وإيطاليــا واألردن وكينيــا
والكويــت ولبنــان وليبيــا وليتوانيــا ومولدوفــا والنرويــج
وعُ مــان وأوغندا وباكســتان والفلبيــن وبولندا والبرتغال
وقطــر والجمهوريــة العربيــة الســورية وجمهوريــة
كوريــا الديمقراطيــة الشــعبية وســلوفاكيا
والجمهوريــة التشــيكية ورومانيــا والمملكــة المتحــدة
وســنغافورة وســلوفينيا والســودان والســويد وتنزانيــا
وتركيــا وفيتنــام وزمبابــوي .القــرار )WRC 19( 242
ينطبــق)WRC-19(.
536C.5
يجــب أال تطالــب المحطــات األرضيــة فــي خدمــة
األبحــاث الفضائيــة فــي النطــاق  GHz 27 25,5العاملــة
فــي الجزائــر والمملكــة العربيــة الســعودية والبحريــن
وبوتســوانا والبرازيــل والكاميــرون وجــزر القمــر وكوبــا
وجيبوتــي ومصــر واإلمــارات العربية المتحدة وإســتونيا
وفنلنــدا وجمهورية إيران اإلســامية وإســرائيل واألردن
وكينيــا والكويــت وليتوانيــا وماليزيا والمغــرب ونيجيريا
وعمــان وقطــر والجمهوريــة العربيــة الســورية
والصومــال والســودان وجنــوب الســودان وﺗﻨﺰانيــا
وتونــس وأوروغــواي وزامبيــا وزيمبابــوي ،بالحمايــة
مــن محطــات الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة وال تعــوق
اســتعمالها ونشــرها)WRC-12(.
537.5
إن الخدمــات الفضائيــة التــي تســتعمل الســواتل
غيــر المســتقرة بالنســبة إلــى األرض والتــي تعمــل فــي
الخدمــة مــا بيــن الســواتل فــي النطــاق GHz 27,5 27
تعفــى مــن مراعــاة أحــكام الرقــم .2.22
537A.5
يجــوز للتوزيــع فــي نطــاق التــردد GHz 28,2 27,9
للخدمــة الثابتــة أن تســتعمله أيضــً محطــات
المنصــات عاليــة االرتفــاع ( )HAPSداخــل أراضــي البلدان
التاليــة :بوتــان والكاميــرون والصيــن وجمهوريــة كوريــا
واالتحــاد الروســي والهنــد وإندونيســيا وجمهوريــة
إيران اإلســامية والعراق واليابان وكازاخســتان وماليزيا
وملديــف ومنغوليــا وميانمــار وأوزبكســتان وباكســتان
والفلبيــن وقيرغيزســتان وجمهوريــة كوريــا الشــعبية

الديمقراطيــة والســودان وســري النــكا وتايالنــد
وفيتنــام .كمــا أن اســتعمال محطــات المنصــات عالية
االرتفــاع للنطــاق  MHz 300المــوزع للخدمــة الثابتــة
فــي البلــدان اآلنفــة الذكر مقصــور على التشــغيل في
االتجــاه مــن المحطــات  HAPSإلــى األرض ويجــب أال
يســبب تداخـ ً
ا ضــارًا ألنماط أخــرى من أنظمــة الخدمة
الثابتــة أو الخدمات األخرى التي لها توزيع على أســاس
أولــي مشــترك وأال يطالــب بالحمايــة منهــا .وفضــ ً
ا
عــن ذلــك ،يجــب أال تعــوق محطــات المنصــات عاليــة
االرتفــاع تطــور تلــك الخدمــات األخــرى .انظر القــرار 145
()Rev.WRC-19).(WRC-19
538.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطاقــان 27,500-GHz 27,501
و 29,999-GHz 30,000أيضــً للخدمــة الثابتــة الســاتلية
(فضــاء-أرض) علــى أســاس أولــي إلرســاالت المنــارات
الراديويــة ألغــراض ضبــط قــدرة الوصلــة الصاعــدة.
ويجــب أال تتجــاوز هــذه اإلرســاالت (فضــاء-أرض) قــدرة
مشــعة مكافئــة متناحيــة ( ).e.i.r.pتســاوي + dBW 10
فــي اتجــاه الســواتل المتجــاورة علــى مــدار الســواتل
المســتقرة بالنســبة إلــى األرض)WRC-07(.
539.5
يجــوز اســتخدام الخدمــة الثابتــة الســاتلية (أرض-
فضــاء) للنطــاق  27,5-GHz 30إلقامــة وصــات تغذيــة
للخدمــة اإلذاعيــة الســاتلية.
540.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق 27,501-GHz 29,999
أيضــً للخدمــة الثابتــة الســاتلية (فضــاء-أرض) علــى
أســاس ثانــوي إلرســاالت المنــارات الراديويــة ألغــراض
التحكــم فــي قــدرة الوصلــة الصاعــدة.
541.5
تقتصــر خدمــة استكشــاف األرض الســاتلية فــي
النطــاق  28,5-GHz 30علــى نقــل المعطيــات بيــن
المحطــات ،وليســت معــدة لجمــع المعطيــات األولــي
بمســاعدة المحاســيس النشــيطة أو المنفعلــة.
541A.5
يحــب علــى وصالت التغذية في شــبكات الســواتل غير
المســتقرة بالنســبة إلــى األرض فــي الخدمــة المتنقلــة
الســاتلية وشــبكات الســواتل المســتقرة بالنســبة إلــى
األرض فــي الخدمــة الثابتــة الســاتلية المشــغلة فــي
النطــاق ( 29,1-GHz 29,5أرض-فضــاء) أن تســتعمل
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التحكــم التكييفــي فــي القــدرة للوصلــة الصاعــدة
أو غيــر ذلــك مــن طرائــق تعويــض الخبــو بحيــث
تجــرى إرســاالت المحطــة األرضيــة بتطبيــق ســوية
القــدرة المطلوبــة لتحقيــق نوعيــة األداء المرغوبــة في
الوصــات مــع تخفيــض التداخــات التــي تســببها
كل مــن الشــبكتين للشــبكة األخــرى .وتطبــق هــذه
الطرائــق علــى الشــبكات التــي يعتبــر المكتــب أنــه قــد
اســتلم بشــأنها معلومات التنسيق المتعلقة بالتذييل
 4بعــد  17مايــو  1996وإلــى أن يغيرهــا فــي المســتقبل
مؤتمــر عالمــي مختــص لالتصــاالت الراديويــة .أمــا
اإلدارات التــي قدمــت معلومــات التنســيق المتعلقــة
بالتذييــل  4قبــل هــذا التاريخ المشــار إليه فهي تشــجع
علــى اســتعمال هــذه التقنيــات بالقــدر الممكــن
عمليــً)WRC-2000(.
543.5
يجــوز أن يســتعمل النطــاق  29,95-GHz 30علــى
أســاس ثانــوي فــي الوصــات "فضاء-فضــاء" فــي
خدمة استكشاف األرض الساتلية ألغراض القياس عن
بُعــد والتتبــع والتحكــم عــن بُعــد.
543A.5
()SUP - WRC-19
543B.5
يحــدد التوزيــع للخدمــة الثابتــة فــي نطــاق التــردد
 GHz 31,3 31على أســاس عالمي الســتعمال محطات
المنصات عالية االرتفاع ( .)HAPSوال يحول هذا التحديد
دون اســتعمال نطــاق التــردد هــذا فــي تطبيقــات
أخــرى للخدمــة الثابتــة أو غيرهــا مــن الخدمــات التــي
يــو َّزع لها نطاق التردد هذا على أســاس أولي مشــترك،
وال يحــدد أولويــة فــي لوائــح الراديــو .ويجــب أن يكــون
اســتعمال محطــات المنصــات عاليــة االرتفــاع لتوزيــع
الخدمــة الثابتــة هــذا طبقــً ألحــكام القــرار ()WRC-19
)167.(WRC-19
544.5
تطبــق حــدود كثافــة تدفــق القــدرة المشــار إليهــا
فــي المــادة ( 21الجــدول  )21-4علــى خدمــة األبحــاث
الفضائيــة داخــل النطــاق .31-GHz 31,3

545.5
فئــة خدمــة مختلفــة :يــوزع النطــاق GHz 31,3 31
لخدمــة األبحــاث الفضائيــة علــى أســاس أولــي (انظــر
الرقــم  )33.5فــي البلــدان التاليــة :أرمينيــا وجورجيــا
وقيرغيزســتان وطاجيكســتان وتركمانســتانWRC-(.
)1 2
546.5
فئــة خدمــة مختلفــة :يــوزع نطــاق التــردد GHz 31,8
 31,5علــى الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة ،باســتثناء
الخدمــة المتنقلــة للطيــران ،علــى أســاس أولــي
(انظــر الرقــم  )33.5فــي البلــدان التاليــة :المملكــة
العربيــة الســعودية وأرمينيــا وأذربيجــان والبحريــن
وبيــاروس ومصــر واإلمــارات العربيــة المتحدة وإســبانيا
وإســتونيا واالتحــاد الروســي وجورجيــا وهنغاريــا
وجمهوريــة إيــران اإلســامية وإســرائيل واألردن ولبنــان
ومولدوفــا ومنغوليــا وعُ مــان وأوزبكســتان وبولنــدا
والجمهوريــة العربيــة الســورية وقيرغيزســتان ورومانيا
والمملكــة المتحــدة وجنــوب إفريقيــا وطاجيكســتان
وتركمانســتان وتركيــا)WRC-19(.
547.5
إن النطاقــات  31,8-GHz 33,4و 37-GHz 40وGHz
 40,5-43,5و 51,4-GHz 52,6و 55,78-GHz 59وGHz
 64-66متيســرة للتطبيقــات عاليــة الكثافــة فــي
الخدمــة الثابتــة (انظــر القــرار .)*)WRC-2000( 75
وينبغــي لــإدارات أن تراعــي ذلــك عندمــا تنظــر فــي
أحــكام تنظيميــة متعلقــة بهــذه النطاقــات .ونظــرًا
إلــى إمكانيــة تنفيــذ تطبيقــات عاليــة الكثافــة فــي
الخدمــة الثابتــة الســاتلية فــي النطاقيــن -GHz 40
 39,5و( 40,5-GHz 42انظــر الرقــم  ،)516B.5ينبغــي
لــإدارات أن تراعــي أيضــً القيــود المحتمــل أن تفــرض
علــى التطبيقــات عاليــة الكثافــة فــي الخدمــة الثابتــة،
حســب االقتضــاء)WRC-07(.
547A.5
ينبغــي لــإدارات أن تتخــذ التدابيــر العمليــة لخفــض
احتماالت حدوث التداخل إلى أقصى حد بين محطات
الخدمــة الثابتــة والمحطــات المحمولــة جــوًا التابعــة
لخدمــة المالحــة الراديويــة العاملــة فــي النطــاق GHz
 ،31,8-33,4آخــذة فــي الحســبان احتياجــات تشــغيل
أنظمــة الــرادارات المحمولــة جــوًا)WRC-2000(.

243

547B.5
توزيــع بديــل :يــوزع النطــاق  31,8-GHz 32فــي الواليات
المتحــدة األمريكيــة لخدمتــي المالحــة الراديويــة
واألبحــاث الفضائية (فضاء ســحيق) (فضاء-أرض) على
أســاس أولــي)WRC-97(.
547C.5
توزيــع بديــل :يــوزع النطــاق  32-GHz 32,3فــي الواليات
المتحــدة األمريكيــة لخدمتــي المالحــة الراديويــة
واألبحــاث الفضائية (فضاء ســحيق) (فضاء-أرض) على
أســاس أولــي)WRC-03(.
547D.5
توزيــع بديــل :يوزع النطــاق  32,3-GHz 33فــي الواليات
المتحــدة األمريكيــة للخدمــة ما بين الســواتل وخدمة
المالحة الراديوية على أســاس أولي)WRC-97(.
547E.5
توزيــع بديــل :يــوزع النطــاق  33-GHz 33,4فــي
الواليــات المتحدة األمريكية لخدمة المالحة الراديوية
علــى أســاس أولــي)WRC-97(.
548.5
عنــد تصميــم أنظمــة الخدمــة بيــن الســواتل العاملــة
فــي النطــاق  ،32,3-GHz 33فــي خدمــة المالحــة
الراديويــة فــي النطــاق  32-GHz 33وكذلــك خدمــة
األبحــاث الفضائيــة (فضــاء ســحيق) فــي النطــاق GHz
 ،31,8-32,3تتخــذ اإلدارات كل الترتيبــات الالزمــة لتجنب
التداخــات الضــارة بيــن هــذه الخدمــات ،مــع مراعــاة
جوانــب الســامة فــي خدمة المالحــة الراديويــة (انظر
التوصيــة )WRC-03(.)707
549.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  33,4-GHz 36أيضــً
على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في
المملكــة العربيــة الســعودية والبحريــن وبنغالديــش
ومصــر واإلمارات العربيــة المتحدة وغابون وإندونيســيا
وجمهوريــة إيران اإلســامية والعراق وإســرائيل واألردن
والكويــت ولبنــان وليبيــا وماليزيــا ومالــي والمغــرب
وموريتانيــا ونيبــال ونيجيريــا وعمــان وباكســتان
والفلبيــن وقطــر والجمهوريــة العربيــة الســورية
وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وســنغافورة
والصومــال والســودان وجنــوب الســودان وســري النــكا
وتوغــو وتونــس واليمــن)WRC-12(.

549A.5
فــي النطــاق  ،35,5-GHz 36,0ال يتجــاوز متوســط
كثافة تدفق القدرة عند ســطح األرض التي يولدها أي
محساس محمول في الفضاء في خدمة استكشاف
األرض الســاتلية (النشــيطة) أو خدمــة األبحــاث
الفضائيــة (النشــيطة) ،بالنســبة ألي زاويــة أكبــر من 0,8
مــن مركــز الحزمــة ،القيمــة  –dB(W/m2) 73,3فــي
هــذا النطــاق)WRC-03(.
550.5
فئــة خدمــة مختلفــة :يــوزع النطــاق GHz 35,2 34,7
لخدمــة األبحــاث الفضائيــة علــى أســاس أولــي (انظــر
الرقــم  )33.5فــي البلــدان التاليــة :أرمينيــا وأذربيجــان
وبيــاروس واالتحــاد الروســي وجورجيــا وقيرغيزســتان
وطاجيكســتان وتركمانســتان)WRC-12(.
550A.5
ينطبــق القــرار )WRC-07( 752فيمــا يتعلــق بتقاســم
النطــاق  36-GHz 37بيــن خدمــة استكشــاف األرض
الســاتلية (المنفعلــة) والخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة.
()WRC-07
550B.5
يُحــدد نطــاق التــردد  37-GHz 43,5أو أجــزاء منــه لكــي
تســتعمله اإلدارات التــي ترغــب فــي تنفيــذ المكــون
األرضــي لالتصــاالت المتنقلــة الدوليــة ( .)IMTوال يحــول
هــذا التحديــد دون أن يســتعمل نطــاق التــردد هــذا أي
تطبيــق للخدمــات المــوزع لهــا نطــاق التــردد هــذا وال
يمنح أولوية في لوائح الراديو .ونظرًا إلى إمكانية نشــر
محطــات أرضيــة للخدمــة الثابتــة الســاتلية فــي مــدى
التــردد  GHz 42,5 37,5وتطبيقــات عاليــة الكثافــة فــي
الخدمــة الثابتــة الســاتلية فــي نطــاق التــردد GHz 40
 39,5فــي اإلقليــم  1ونطــاق التــردد  GHz 40,5 40فــي
جميــع األقاليــم وفــي نطــاق التــردد  GHz 42 40,5في
اإلقليــم ( 2انظــر الرقــم  ،)516B.5ينبغــي لــإدارات أن
تراعــي أيضًا القيود المحتملــة على االتصاالت المتنقلة
الدوليــة فــي نطاقــات التــردد هــذه ،حســب االقتضــاء.
وينطبــق القــرار )WRC 19). (WRC 19( 243
550C.5
إن اســتعمال نظــام ســاتلي غيــر مســتقر بالنســبة
إلــى األرض فــي الخدمــة الثابتــة الســاتلية لنطاقــات
التــردد ( GHz 39,5 37,5فضــاء-أرض) و39,5-GHz 42,5
(فضــاء-أرض) و( 47,2-GHz 50,2أرض-فضــاء) وGHz
( 51,4 50,4أرض-فضــاء) ،يخضــع لتطبيــق أحــكام
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الرقــم  12.9مــن أجــل التنســيق مــع األنظمــة األخــرى
الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى األرض في الخدمة
الثابتة الســاتلية ،ولكن ليس مع األنظمة الســاتلية غير
المســتقرة بالنســبة إلــى األرض فــي الخدمــات األخــرى.
وينطبــق القــرار  )WRC-19( 770أيضــً ويســتمر تطبيــق
الرقــم )WRC-19(.2.22
550D.5
يحــدد التوزيــع للخدمــة الثابتــة فــي نطــاق التــردد
 38-GHz 39,5لالســتعمال العالمــي من جانب اإلدارات
الراغبــة فــي تنفيــذ محطــات المنصــات عاليــة االرتفــاع
( .)HAPSوفــي االتجــاه مــن المحطــات  HAPSإلــى
األرض ،ال يجــوز للمحطــة األرضيــة التابعــة لمحطــات
المنصــات عاليــة االرتفــاع أن تطالــب بالحمايــة مــن
المحطــات فــي الخدمــات الثابتــة والمتنقلــة والثابتــة
الســاتلية؛ وال ينطبــق الرقــم  .43A.5وهــذا التحديــد ال
يحــول دون أن تســتعمل نطــاق التــردد هــذا تطبيقــات
أخــرى للخدمــة الثابتــة أو خدمــات أخــرى مــوزع لهــا
نطــاق التــردد هــذا علــى أســاس أولــي مشــترك كمــا
ً
عالوة على ذلك،
أنــه ال يحــدد أولوية في لوائح الراديــو.
ال يجــوز لمحطــات المنصــات عاليــة االرتفــاع أن تقيــد
تطور الخدمات الثابتة الساتلية والثابتة والمتنقلة دون
مبــرر .ويجــب أن يكــون اســتعمال محطــات المنصــات
عاليــة االرتفــاع لتوزيــع الخدمــة الثابتــة هــذا وفقــً
ألحــكام القــرار )WRC 19).(WRC-19( 168
550E.5
إن اســتعمال األنظمة الســاتلية غير المستقرة بالنسبة
إلــى األرض فــي الخدمــة المتنقلــة الســاتلية (فضــاء-
أرض) لنطاقــي التــردد  GHz 40 39,5و40-GHz 40,5
واألنظمــة الســاتلية غيــر المســتقرة بالنســبة إلــى
األرض فــي الخدمــة الثابتــة الســاتلية (فضــاء-أرض)،
يخضــع لتطبيق أحكام الرقم  12.9من أجل التنســيق
مــع األنظمــة األخرى الســاتلية غير المســتقرة بالنســبة
إلــى األرض فــي الخدمــة الثابتــة الســاتلية والخدمــة
المتنقلــة الســاتلية ،ولكــن ليــس مع األنظمة الســاتلية
غيــر المســتقرة بالنســبة إلــى األرض فــي الخدمــات
األخرى .ويســتمر تطبيق الرقم  2.22بالنســبة لألنظمة
الســاتلية غير المســتقرة بالنســبة إلى األرض)WRC 19(.
551.5
()SUP - WRC-97

551A.5
()SUP - WRC-03
551AA.5
()SUP - WRC-03
551B.5
()SUP - WRC-2000
551C.5
()SUP - WRC-2000
551D.5
()SUP - WRC-2000
551E.5
()SUP - WRC-2000
551F.5
فئــة خدمــة مختلفــة :يكــون توزيــع النطــاق GHz
 41,5-42,5فــي اليابــان للخدمــة المتنقلــة على أســاس
أولــي (انظــر الرقــم )WRC-97(.)33.5
551G.5
()SUP - WRC-03
551H.5
إن كثافــة تدفــق القــدرة المكافئــة الناتجــة فــي
نطــاق التــردد  42,5-GHz 43,5عــن جميــع المحطــات
الفضائيــة العاملــة فــي نطــاق التــردد GHz 42,5 42
فــي أي نظــام ســاتلي غيــر مســتقر بالنســبة إلــى
األرض فــي الخدمــة الثابتــة الســاتلية (فضــاء-أرض) ،أو
فــي الخدمــة اإلذاعية الســاتلية ،يجــب أال تتجاوز القيم
التاليــة فــي موقع أي محطــة فلك راديــوي خالل أكثر
مــن  %2مــن الوقــت:
 - dB(W/m2) 230فــي  GHz 1و dB(W/m2) 246فــي
أي  kHz 500مــن نطــاق التــردد  42,5-GHz 43,5فــي
موقــع أي محطــة فلــك راديــوي مســجلة كراصــدة
راديويــة بطبــق وحيــد؛
 dB(W/m2) 209فــي أي  kHz 500مــن نطــاق التــردد
 42,5-GHz 43,5فــي موقــع أي محطــة فلــك راديــوي
مســجلة كمحطــة قيــاس للتداخــل ذي خــط أســاس
طويــل جــدًا.
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وســيتم تقييــم هــذه القيــم الخاصــة بكثافــة تدفــق
القــدرة المكافئــة باســتخدام المنهجيــة الــواردة فــي
التوصيــة  ITU R S.1586 1ومخطــط الهوائي المرجعي
والكســب األقصــى للهوائــي فــي خدمــة الفلــك
الراديــوي وفقــً لمــا يرد في التوصيــة 0-ITU R RA.1631
وســينطبق علــى الســماء بأكملها ولزوايــا االرتفاع التي
تزيــد عــن أدنــى زاويــة تشــغيل  minللراصــدة الراديويــة
(وينبغــي اعتمــاد قيمــة افتراضيــة لهــا تبلــغ  5 °فــي
حالــة عــدم وجــود معلومــات مبلغــة).
وتنطبــق هــذه القيــم علــى أي محطــة فلــك راديــوي
تكــون:
-

-

إمــا قيــد التشــغيل قبــل  5يوليــو  2003وتــم تبليــغ
مكتــب االتصــاالت الراديويــة عنهــا قبــل  4ينايــر
2004؛
أو تــم التبليــغ عنهــا قبــل تاريــخ اســتالم معلومــات
التنسيق أو التبليغ الكاملة المقصودة في التذييل
 ،4حســب االقتضــاء ،بالنســبة للمحطــة الفضائيــة
التــي تنطبــق عليهــا الحــدود.

ويجــوز لمحطــات الفلــك الراديــوي األخــرى التــي تــم
التبليــغ عنهــا بعد هــذه التواريــخ أن تلتمــس اتفاقًا مع
اإلدارات التــي رخصــت بالمحطــات الفضائيــة .وينطبــق
القــرار  )WRC-03( 743فــي اإلقليــم  .2ويجــوز تجــاوز
الحدود الواردة في هذه الحاشــية في موقع محطة
فلــك راديــوي تابعــة ألي بلــد توافــق إدارتــه علــى ذلــك.
()WRC-15
551I.5
إن كثافــة تدفــق القــدرة فــي النطــاق GHz 43,5 42,5
الناتجــة عــن أي محطــة فضائيــة مســتقرة بالنســبة
إلــى األرض عاملــة فــي النطــاق  GHz 42,5 42فــي
الخدمــة الثابتــة الســاتلية (فضــاء-أرض) أو الخدمــة
اإلذاعيــة الســاتلية ،يجــب أال تتجــاوز القيــم التاليــة فــي
موقــع أي محطــة فلــك راديــوي:
 - dB(W/m2) 137فــي  GHz 1و - dB(W/m2) 153فــي
أي  kHz 500مــن النطــاق  42,5-GHz 43,5فــي موقــع
أي محطــة فلــك راديــوي مســجلة كراصــدة راديويــة
بطبــق وحيــد؛
 - dB(W/m2) 116فــي أي  kHz 500مــن النطــاق GHz
 43,5 42,5فــي موقــع أي محطــة فلــك راديــوي
مســجلة كمحطــة قيــاس للتداخــل ذي خــط أســاس
طويــل جــدًا.

وتنطبــق هــذه القيــم علــى أي محطــة فلــك راديــوي
تكــون:
-

-

إمــا قيــد التشــغيل قبــل  5يوليــو  2003وتــم تبليــغ
مكتــب االتصــاالت الراديويــة عنهــا قبــل  4ينايــر
2004؛
أو تــم التبليــغ عنهــا قبــل تاريــخ اســتالم معلومــات
التنسيق أو التبليغ الكاملة المقصودة في التذييل
 ،4حســب االقتضــاء ،بالنســبة للمحطــة الفضائيــة
التــي تنطبــق عليهــا الحــدود.

ويجــوز لمحطــات الفلــك الراديــوي األخــرى التــي تــم
التبليــغ عنهــا بعد هــذه التواريــخ أن تلتمــس اتفاقًا مع
اإلدارات التــي رخصــت بالمحطــات الفضائيــة .وينطبــق
القــرار  )WRC-03( 743فــي اإلقليــم  .2ويجــوز تجــاوز
الحدود الواردة في هذه الحاشــية في موقع محطة
فلــك راديــوي تابعــة ألي بلــد توافــق إدارتــه علــى ذلــك.
()WRC-03
552.5
إن جــزء الطيف المــوزع في النطاقيــن 42,5-GHz 43,5
و 47,2-GHz 50,2للخدمــة الثابتــة الســاتلية مــن أجــل
اإلرســاالت فــي االتجــاه أرض-فضــاء يكــون أعــرض مــن
الجــزء المــوزع فــي النطــاق  37,5-GHz 39,5لإلرســاالت
فــي االتجــاه فضــاء-أرض ،ممــا يســمح بتوفيــر وصــات
التغذيــة للســواتل اإلذاعيــة .وتحــث اإلدارات على اتخاذ
كل التدابيــر الممكنــة عمليــً لكــي يحتجــز النطــاق
 GHz 49,2 47,2لوصــات التغذيــة للخدمــة اإلذاعيــة
الســاتلية العاملــة فــي النطــاق .40,5-GHz 42,5
552A.5
إن توزيــع نطاقــي التــردد  47,2-GHz 47,5و-GHz 48,2
 47,9للخدمــة الثابتــة محــدد الســتعمال محطــات
المنصــات عاليــة االرتفــاع ( .)HAPSوهــذا التحديــد ال
يحــول دون أن يســتعمل نطــاق التــردد هــذا أي تطبيــق
للخدمــات المــوزع لهــا نطــاق التــردد هــذا على أســاس
أولــي مشــترك كمــا أنــه ال يحــدد أولويــة فــي لوائــح
الراديــو .ويكــون اســتعمال محطــات المنصــات عاليــة
االرتفاع لتوزيع الخدمة الثابتة في نطاقي التردد GHz
 47,2-47,5و 47,9-GHz 48,2وفقــً ألحــكام القــرار 122
()Rev.WRC-19).(WRC-19
553.5
يجــوز لمحطــات الخدمــة المتنقلــة البريــة أن تعمــل
فــي النطاقيــن  43,5-GHz 47و ،66-GHz 71شــريطة
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أال تســبب تداخ ـ ً
ا ضــارًا لخدمــات االتصــاالت الراديويــة
الفضائيــة التــي وزعــت عليهــا هــذه النطاقــات (انظــر
الرقــم )WRC-2000(.)43.5
553A.5
يُحــدد نطــاق التــردد  GHz 47 45,5فــي الجزائــر
وأنغــوال والبحريــن وبيالروس وبنــن وبوتســوانا والبرازيل
وبوركينا فاصو وكابو فيردي وجمهورية كوريا وكوت
ديفــوار وكرواتيــا واإلمــارات العربيــة المتحدة وإســتونيا
وإسواتيني وغابون وغامبيا وغانا واليونان وغينيا وغينيا-
بيســاو وهنغاريــا وجمهوريــة إيــران اإلســامية والعــراق
واألردن والكويــت وليســوتو والتفيــا وليبيريــا وليتوانيــا
ومدغشــقر ومــاوي ومالــي والمغــرب وموريشــيوس
وموريتانيــا وموزامبيق وناميبيا والنيجر ونيجيريا وعُ مان
وقطــر والســنغال وسيشــيل وســيراليون وســلوفينيا
والســودان وجنــوب إفريقيــا والســويد وتنزانيــا وتوغــو
وتونــس وزامبيــا وزمبابــوي لكــي تســتعمله اإلدارات
التــي ترغــب فــي تنفيــذ المكــون األرضــي لالتصــاالت
المتنقلــة الدوليــة ( ،)IMTمــع مراعــاة الرقــم .553.5
وفيمــا يتعلــق بالخدمــة المتنقلــة للطيــران وخدمــة
المالحــة الراديوية ،يخضع اســتعمال نطاق التردد هذا
لتنفيذ االتصاالت المتنقلة الدولية إلى موافقة اإلدارات
المعنيــة بموجــب الرقــم  21.9ويجــب أال تتســبب فــي
تداخــل ضــار علــى هــذه الخدمــات المــوزع لهــا نطــاق
التــردد هــذا وأال تطالــب بالحمايــة منهــا .وال يحــول
هــذا التحديــد دون أن يســتعمل نطــاق التــردد هــذا أي
تطبيــق للخدمــات المــوزع لهــا نطــاق التــردد هــذا وال
يمنــح أولويــة فــي لوائــح الراديــو .وينطبــق القــرار 244
()WRC-19).(WRC 19
553B.5
يُحــدد نطــاق التــردد  47,2-GHz 48,2فــي اإلقليــم 2
والبلــدان التاليــة لكــي تســتعمله اإلدارات الراغبــة فــي
تنفيــذ االتصــاالت المتنقلــة الدوليــة ( :)IMTالجزائــر
وأنغــوال والمملكــة العربيــة الســعودية وأســتراليا
والبحريــن وبنــن وبوتســوانا وبوركينــا فاصــو وبورونــدي
والكاميــرون وجمهورية إفريقيا الوســطى وجزر القمر
وجمهوريــة الكونغــو وجمهوريــة كوريــا وكــوت
ديفــوار وجيبوتــي ومصــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة
وإســواتيني وإثيوبيــا وغابــون وغامبيــا وغانــا وغينيــا
وغينيا-بيســاو وغينيــا االســتوائية والهنــد وجمهوريــة
إيــران اإلســامية والعــراق واليابــان واألردن وكينيــا
والكويــت وليســوتو وليبيريا وليبيا وليتوانيا ومدغشــقر
وماليزيــا ومــاوي ومالــي والمغــرب وموريشــيوس
وموريتانيــا وموزامبيــق وناميبيــا والنيجــر ونيجيريــا

وعُ مــان وأوغنــدا وقطــر والجمهوريــة العربية الســورية
وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وروانــدا وســان
تومــي وبرينســيبي والســنغال وسيشــيل وســيراليون
وســنغافورة وســلوفينيا والصومــال والســودان
وجنــوب الســودان وجنــوب إفريقيــا والســويد وتنزانيــا
وتشــاد وتوغــو وتونــس وزامبيــا وزمبابــوي .وال يحــول
هــذا التحديــد دون أن يســتعمل نطــاق التــردد هــذا أي
تطبيــق للخدمــات المــوزع لهــا نطــاق التــردد هــذا وال
يحــدد أي أولويــة في لوائح الراديــو .وينطبق القرار 243
()WRC 19).(WRC-19
554.5
يرخــص أيضًا للوصالت الســاتلية الواصلــة بين محطات
بريــة واقعــة في نقــاط ثابتــة محددة ضمــن النطاقات
 GHz 47 43,5و 66-GHz 71و 95-GHz 100و-GHz 130
 123و 191,8-GHz 200و 252-GHz 265حيــن تشــغل
هــذه الوصــات في إطــار الخدمة المتنقلة الســاتلية أو
خدمــة المالحة الراديوية الســاتلية)WRC-2000(.
554A.5
يقتصــر اســتعمال الخدمــة الثابتــة الســاتلية (فضــاء-
أرض) للنطاقــات  47,5-GHz 47,9و GHz 48,54 48,2و
 49,44-GHz 50,2علــى الســواتل المســتقرة بالنســبة
إلــى األرض)WRC-03(.
555.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق 48,94-GHz 49,04
أيضًا لخدمة الفلك الراديوي على أســاس أوليWRC-(.
)2000
555A.5
()SUP - WRC-03
555B.5
إن كثافــة تدفــق القــدرة فــي النطــاق -GHz 49,04
 48,94التــي تنتجهــا أي محطــة فضائيــة مســتقرة
بالنســبة إلــى األرض فــي الخدمــة الثابتــة الســاتلية
(فضــاء-أرض) تعمــل فــي النطاقيــن 48,2-GHz 48,54
و 49,44-GHz 50,2يجــب أال تتجــاوز dB (W/m2) 151,8−
فــي أي نطــاق يبلــغ  kHz 500فــي موقــع أي محطــة
علــم فلــك راديــوي)WRC-03(.
555C.5
يقتصــر اســتعمال الخدمــة الثابتــة الســاتلية (أرض-
فضــاء) لنطــاق التــردد  51,4-GHz 52,4علــى الشــبكات
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الســاتلية المســتقرة بالنســبة إلــى األرض .ويجــب أن
تقتصــر المحطــات األرضيــة علــى المحطــات األرضيــة
للبوابــات بحــد أدنــى لقطــر الهوائي يبلــغ m 2,4.(WRC
)19
556.5
يمكــن إجــراء أرصــاد الفلــك الراديــوي فــي النطاقــات
 51,4-GHz 54,25و 58,2-GHz 59و 64-GHz 65بموجب
ترتيبــات وطنيــة)WRC-2000(.
556A.5
إن اســتعمال الخدمــة مــا بيــن الســواتل للنطاقــات
 54,25-GHz 56,9و 57-GHz 58,2و59-GHz 59,3
يقتصــر علــى الســواتل المســتقرة بالنســبة إلــى األرض.
ويجــب أال تتجــاوز كثافــة تدفــق القــدرة الناتجــة عــن
إرســاالت محطــة في الخدمــة ما بين الســواتل القيمة
 ،)MHz 100/dB(W/m2 -147بشــأن مصــدر تداخــات
واحــد ولجميــع زوايــا الوصــول ،وفــي جميــع الظــروف
وجميــع طرائــق التشــكيل ،وفيمــا يتعلــق بــأي ارتفــاع
ابتــداء مــن  km 0إلــى  km 1 000فــوق ســطح األرض.
ً
()WRC-97
556B.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  54,25-GHz 55,78أيضــً
للخدمــة المتنقلــة علــى أســاس أولــي لالســتعماالت
منخفضــة الكثافــة فــي اليابــان)WRC-97(.
557.5
توزيــع إضافــي :يــوزع النطــاق  55,78-GHz 58,2أيضــً
لخدمــة التحديــد الراديــوي للموقــع على أســاس أولي
في اليابــان)WRC-97(.

558A.5
إن اســتعمال األنظمــة مــا بيــن الســواتل للنطــاق GHz
 56,9-57يقتصر على الوصالت بين الســواتل المستقرة
بالنســبة إلــى األرض وعلــى إرســاالت الســواتل غيــر
المســتقرة بالنســبة إلــى األرض فــي مــدارات مرتفعــة
بالنسبة إلى األرض عندما تكون هذه اإلرساالت موجهة
نحو سواتل في مدارات منخفضة بالنسبة إلى األرض.
وفيمــا يتعلــق بوصــات بيــن ســواتل مســتقرة بالنســبة
إلى األرض ،يجب أال تتجاوز كثافة تدفق القدرة القيمة
 ،)MHz 100/dB(W/m2 -147بشــأن مصــدر تداخــات
واحــد ولجميــع زوايــا الوصــول ،وفــي جميــع الظــروف
وجميــع طرائــق التشــكيل ،وفيمــا يتعلــق بــأي ارتفــاع
ابتــداء مــن  km 0إلــى  km 1 000فــوق ســطح األرض.
ً
()WRC-97
559A.5
()SUP - WRC-07
559AA.5
يُحــدد نطــاق التــردد  GHz 71 66لكــي تســتعمله
اإلدارات التــي ترغــب فــي تنفيــذ المكــون األرضــي
لالتصــاالت المتنقلــة الدوليــة ( .)IMTوال يحــول هــذا
التحديــد دون أن يســتعمل نطــاق التــردد هــذا أي
تطبيــق للخدمــات المــوزع لهــا نطــاق التــردد هــذا وال
يمنــح أولويــة فــي لوائــح الراديــو .وينطبــق القــرار 241
((WRC-19
)WRC-19).

557A.5
يجــب علــى الكثافــة العظمــى للقــدرة التــي يقدمهــا
مرســل إلــى هوائــي محطــة تابعــة للخدمــة الثابتــة
أال تتجــاوز القيمــة  ،dB(W/MHz) 26−مــن أجــل حمايــة
المحطات التابعة لخدمة استكشــاف األرض الســاتلية
(المنفعلــة) فــي النطــاق GHz 56,26 55,78.(WRC-
)2000

559B.5
يقتصــر اســتخدام خدمــة التحديــد الراديــوي للموقــع
لنطــاق التــردد  GHz 78 77,5علــى الــرادارات قصيــرة
المــدى للتطبيقــات األرضيــة ،بمــا فــي ذلــك تطبيقــات
رادارات المركبــات .وتــرد الخصائــص التقنيــة لهــذه
الــرادارات فــي أحــدث نســخة مــن التوصيــة ITU R
 .M.2057ال تنطبــق أحــكام الرقــم )WRC-15( .10.4
 560.5تشــغل الــرادارات الموضوعــة علــى متــن
محطــات فضائيــة فــي النطــاق  78-GHz 79علــى
أســاس أولــي فــي خدمــة استكشــاف األرض الســاتلية
وخدمــة األبحــاث الفضائيــة.

558.5
يجــوز لمحطــات الخدمــة المتنقلــة للطيــران أن تعمــل
فــي النطاقــات  55,78-GHz 58,2و 59-GHz 64وGHz
 66-71و 122,25-GHz 123و 130-GHz 134و-GHz 174,8
 167و ،191,8-GHz 200شــريطة أال تســبب تداخـ ً
ا ضــارًا
للخدمــة مــا بيــن الســواتل (انظــر الرقــم WRC-(.)43.5
)2000

561.5
يجــب علــى محطــات الخدمــات الثابتــة والمتنقلــة
واإلذاعيــة فــي النطــاق  74-GHz 76أال تســبب تداخــ ً
ا
ضــارًا لمحطــات الخدمــة الثابتــة الســاتلية أو لمحطــات
الخدمــة اإلذاعيــة الســاتلية العاملــة طبقــً لمقــررات
المؤتمــر المكلف بتخطيط تخصيصات التردد للخدمة
اإلذاعيــة الســاتلية)WRC-2000(.
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561A.5
يــوزع النطــاق  81-GHz 81,5أيضــً على خدمتــي الهواة
والهواة الســاتلية على أساس ثانوي)WRC-2000(.
562.5
إن اســتعمال النطــاق  94-GHz 94,1لخدمتــي
استكشــاف األرض الســاتلية (النشــيطة) واألبحــاث
ــحب
الفضائيــة (النشــيطة) يقتصــر علــى رادارات ُ
الس ُ
المحمولــة علــى مركبــات فضائيــة)WRC-97(.
562A.5
يحتمــل إلرســاالت المحطات الفضائيــة التابعة لخدمة
استكشــاف األرض الســاتلية (النشــيطة) العاملــة فــي
النطاقيــن  GHz 94,1 94و 130-GHz 134والموجهــة
نحــو الحزمــة الرئيســية لهوائــي فــي خدمــة الفلــك
الراديــوي ،أن تلحــق الضــرر ببعــض أجهــزة االســتقبال
فــي الفلــك الراديــوي ،فعلــى الــوكاالت الفضائيــة التي
تشــغل أجهــزة اإلرســال ومحطــات الفلــك الراديــوي
المعنيــة أن تخطط معًا أعمال تشــغيلها لكي تتجنب
حصــول ذلك قــدر اإلمــكان)WRC-2000(.
562B.5
إن اســتعمال هــذا التوزيــع فــي نطاقــات التــردد
 105-GHz 109,5و 111,8-GHz 114,25وGHz 226 217
مقصــور علــى المهمــات الفضائيــة لخدمــة الفلــك
الراديــوي فقــط)WRC-19(.

فــي جمهوريــة كوريــا العاملــة فــي نطاقــات التــردد
المشــار إليهــا فــي هــذه الحاشــية أال تطالــب بالحمايــة
مــن الخدمــات العاملــة فــي بلــدان أخــرى وفقــً للوائح
الراديو وأال تقيد اســتعمالها وتطورها)WRC-15(.
562E.5
يقتصــر التوزيــع لخدمــة استكشــاف األرض الســاتلية
(النشــيطة) علــى النطــاق WRC-(.133,5-GHz 134
)2000
562F.5
()SUP - WRC-19
562G.5
()SUP - WRC-19
562H.5
يقتصــر اســتعمال الخدمــة مــا بيــن الســواتل
للنطاقيــن  174,8-GHz 182و 185-GHz 190علــى
الســواتل الموجــودة فــي مــدار الســواتل المســتقرة
بالنســبة إلــى األرض .ويجــب علــى كثافة تدفــق القدرة
الناتجــة عــن مصــدر تداخــل وحيــد مــن محطــة تابعــة
للخدمــة مــا بيــن الســواتل ،فــي جميــع الظــروف
ولجميــع طرائــق التشــكيل ،عنــد جميــع االرتفاعــات
المحصــورة بيــن  0و km 1 000فــوق ســطح األرض،
وبجــوار جميــع المواقــع المداريــة للســواتل المســتقرة
بالنســبة إلى األرض التي تشــغلها محاسيس منفعلة،
أال تتجــاوز القيمــة  dB(W/m2 · MHz)) 144-مــن أجــل
جميــع زوايــا الوصــول)WRC-2000(.

562C.5
يقتصــر اســتعمال الخدمــة مــا بيــن الســواتل للنطــاق
 116-GHz 122,25علــى الســواتل الموجــودة فــي مــدار
الســواتل المســتقرة بالنســبة إلــى األرض .ويجــب علــى
كثافــة تدفــق القــدرة الناتجــة عــن مصــدر تداخــل
وحيــد مــن محطــة تابعــة للخدمــة مــا بيــن الســواتل،
فــي جميــع الظــروف ولجميــع طرائــق التشــكيل ،عنــد
جميــع االرتفاعــات المحصــورة بيــن  0و km 1 000فــوق
ســطح األرض وبجوار جميع المواقع المدارية للسواتل
المستقرة بالنسبة إلى األرض التي تشغلها محاسيس
منفعلة ،أال تتجاوز القيمة  –dB(W/m2 · MHz)) 148من
أجــل جميــع زوايــا الوصــول)WRC-2000(.

563A.5
إن المحاســيس المنفعلــة المقامة على ســطح األرض
للقيام بقياســات جوية تســتعمل النطاقات GHz 209
 200و GHz 238 235و 250-GHz 252و265-GHz 275
لمراقبــة مكونــات الجــو األرضــي)WRC-2000(.

562D.5
توزيــع إضافــي :تــوزع نطاقــات التــردد  GHz 130 128و
 GHz 171,6 171و GHz 172,8 172,2و GHz 174 173,3في
جمهوريــة كوريــا أيضــً لخدمــة الفلــك الراديــوي علــى
أســاس أولــي .ويجــب علــى محطــات الفلــك الراديــوي

563B.5
يــوزع النطــاق  237,9-GHz 238أيضــً علــى خدمــة
استكشــاف األرض الســاتلية (نشــيطة) وعلــى خدمــة
األبحاث الفضائية (نشــيطة) فقط للرادارات المحمولة
فــي الفضــاء لرصــد الســحب)WRC-2000(.

563.5
()SUP - WRC-03
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564.5
()SUP - WRC-2000
564A.5
لتشــغيل تطبيقــات الخدمتيــن الثابتــة والمتنقلــة
البريــة فــي نطاقــات التــردد الواقعــة فــي المــدى GHz
:450 275
تحــدد نطاقــات التــردد  GHz 296 275وGHz 313 306
و GHz 333 318و GHz 450 356لتســتخدمها اإلدارات
فــي تنفيــذ تطبيقــات الخدمتيــن المتنقلــة البريــة
والثابتــة ،عندمــا ال تكون هناك شــروط محددة ضرورية
لحمايــة تطبيقــات خدمــة استكشــاف األرض الســاتلية
(المنفعلــة).
وال يجــوز اســتعمال تطبيقــات الخدمتيــن الثابتــة
والمتنقلــة البريــة فــي نطاقات التــردد  GHz 306 296و
 GHz 318 313و GHz 356 333إال عندمــا تكــون هنــاك
شــروط لحمايــة تطبيقــات خدمــة استكشــاف األرض
الســاتلية (المنفعلــة) محــددة طبقــً للقــرار Rev.( 731
.)WRC 19
وفــي هــذه األجــزاء مــن مــدى التــردد GHz 450 275
حيــث تســتعمل تطبيقــات الفلــك الراديــوي ،قــد يلــزم
وجود شــروط محددة (مثل مســافات فصــل دنيا و/أو
زوايــا تجنــب) لضمــان حمايــة مواقــع الفلــك الراديــوي
مــن تطبيقــات الخدمتيــن المتنقلــة البريــة و/أو الثابتــة
علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة طبقــً للقــرار 731
(.)Rev.WRC-19
واســتعمال تطبيقــات الخدمتيــن المتنقلــة البريــة
والثابتــة لنطاقــات التــردد المذكــورة أعــاه ال يحــول
دون أن تســتعملها أي تطبيقــات أخــرى للخدمــات
الراديوية في المدى  ،GHz 450 275وال يمنحها أولوية
علــى أي مــن هــذه التطبيقــات األخــرى)WRC-19(.

565.5
تحــدد نطاقــات التــردد التاليــة فــي المــدى GHz 1 000
 275الســتعمال اإلدارات ألغــراض تطبيقــات الخدمــات
المنفعلة:
-

خدمــة الفلــك الراديــوي GHz 323 275 :وGHz 371
 327و GHz 424 388و GHz 442 426وGHz 510
 453و GHz 711 623و GHz 909 795وGHz 945
926؛

-

خدمــة استكشــاف األرض الســاتلية (المنفعلــة)
وخدمــة األبحــاث الفضائيــة (المنفعلــة)GHz 286 :
 275و GHz 306 296و GHz 356 313وGHz 365 361
و GHz 392 369و GHz 399 397و GHz 411 409و
 GHz 434 416و GHz 467 439و GHz 502 477و
 GHz 527 523و GHz 581 538و GHz 630 611وGHz
 654 634و GHz 692 657و GHz 718 713وGHz 733
 729و GHz 754 750و GHz 776 771وGHz 846 823
و GHz 854 850و GHz 862 857و GHz 882 866و
 GHz 928 905و GHz 956 951و GHz 973 968و
.GHz 990 985

وال يحــول اســتعمال المــدى  GHz 1 000 275مــن
جانــب الخدمــات المنفعلة دون اســتعمال هذا المدى
مــن جانــب الخدمــات النشــيطة .وتحــث اإلدارات التــي
ترغــب فــي إتاحــة التــرددات فــي المــدى GHz 1 000
 275ألغــراض تطبيقات الخدمات النشــيطة على اتخاذ
كل التدابيــر الممكنــة عمليــً لحمايــة هــذه الخدمــات
المنفعلة من التداخالت الضارة ،إلى حين وضع جدول
توزيعــات نطاقــات التــردد فــي المــدى التــرددي GHz 1
 000 275المذكــور أعــاه .ويجــوز للخدمــات النشــيطة
والمنفعلــة على الســواء أن تســتخدم جميع الترددات
فــي المــدى )GHz 3 000 1 000.(WRC-12
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