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  سیناریو افتراضي بأستخدام األقمار االصطناعیة العمال الموانئ العراقیة
  

  صبحي ناصر حزامالمھندس 

  البصرة/ الشركة العامة لموانئ العراق 

  

  

  :المستخلص

  

إن العمل البحري یحتاج إلى الكثیر من المستلزمات التي تجلي  الغموض الذي یحیط بھ  والوسائل المساعدة التي یعتمد 
في حاالت الحرج  والخطر حیث یتمیز العاملین في ھذا المجال في تحدى الصعاب التي تواجھھم  مھما كانت  علیھا

 .الممارسة وعمق التجربة حیث یتوقعون دائما المفاجئ والطارئ

لقد عمل  المختصون في ھذا المجال على  إنتاج وتصنیع كل ضروري من المعدات واألجھزة التي تتحمل أقسى  
البحریة والجویة  لتمكین  البحریین من  مواجھة الصعوبات المحتملة ، ومن أھم الوسائل التي تساعد في الظروف 

تھیئة ظروف مناسبة ھي وسائل االتصاالت البحریة التي لھا الدور الفاعل في التعرف على الموقع والتنبؤات الجویة 
ق بالرحالت البحریة وإطالق اإلنذارات وطلب المساعدة  وتحدید خط السیر والحصول على المعلومات المناسبة التي تتعل

، وتحقق  اتصال  واضح على مستویات وأنماط مختلفة تنسجم  مع مواصفات قیاسیة  جاءت . ومستلزمات  االستغاثة
و المنظمة العالمیة   SOLASواتفاقیة سالمة األرواح في البحر    IMO في تعلیمات المنظمة البحریة العالمیة

حیث یكون العمل بھا مساعدا في تدارك المخاطر وطلب المعونة عند الحاجة وتالفي اإلبحار في    ITUاالت لالتص
  المناطق الخطرة وحوادث   االصطدام وتأمین المعلومات الالزمة ، 

مة  إن الوسائل األكثر أھمیة في ھذا المجال تعتبر وسائل  االتصال عبر األقمار الصناعیة ومن ھنا جاء دور منظ
INMARSAT  حیث یمكن للعراق العمل بنظام  1976التي كان العراق من المؤسسین لھا سنةGMDSS  لتحقیق

الشروط الخاصة بھ من اجل تعزیز سلطة الموانئ وتعظیم الموارد واالرتقاء بسمعة الموانئ العراقیة وتقدیم الخدمة إلى 
  . تلكات   طالبیھا بمواصفات قیاسیة إلنقاذ األرواح والبیئة والمم
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  :  المقدمة 

یعتبر العمل البحري الشریان الرئیسي لالقتصاد العالمي وحركة التجارة بین الدول والشك من إن اھتمام المنظمات 
الدولیة بھذا العمل الذي یتسم بالمخاطر والصعوبات  یكون ممیزا للحفاظ على األرواح والممتلكات والبیئة وسالمة 

التي وضعت الشروط والمواصفات الخاصة باألنظمة  SOLAS-74ھو ما نصت علیھ  توصیات الخطوط المالحیة و
  .SARوالتقنیات التي تخدم العمل البحري ، وھذا النظام یعتمد عالمیا في  تنفیذ بنود  اتفاقیة البحث واإلنقاذ العالمیة  

سالمة والسفن والركاب والبضائع ومواجھة  لقد اعتمدت شركات التأمین البحري على ھذه األنظمة في برنامجھا لتأمین
الكوارث البحریة و المخاطر في تامین وسائل السالمة الالزمة فعندما تقوم أحدى السفن بالتوجھ إلى منطقة ال تعمل 

بھذا النظام فان مبالغ التأمین ستتضاعف  ، وھذا ما ینطبق على موانئ العراق ، ولدى  تتبع الدورة االقتصادیة نجد أن  
العراق یتحمل مبالغ باھظة  تدفع إلى شركات التأمین سنویا  ، ویبدأ سیناریو تطبیق ھذا النظام من خالل إنشاء محطة 

مزودة بالوسائل الالزمة لالتصاالت على مستویات متعددة ، واالشتراك بمنظمة انمارسات التي  CESساحلیة أرضیة
تشغیلیة  مؤثرة في الجانبین التشغیلي واالقتصادي باإلضافة إلى أن تدعم ھذا النظام  حیث تكون الجدوى االقتصادیة وال

مثل ھذه اإلجراءات ستشجع شركات الشحن العالمیة بتغییر خططھا لصالحنا العتبارات معروفة أھمھا انفتاح الموانئ 
اتخاذ سلسلة من العراقیة نحو العالم ، وكونھا عقدة مواصالت واتصاالت عالمیة ، والبد من اإلشارة إلى انھ یجب 

التدابیر التي تؤمن تطبیق ھذا النظام بشكل فعال وھذا ما یتطرق إلیھ موضوع البحث ، ولم یقتصر استعمال ھذا النظام 
  .على الجانب البحري إذ امتد إلى الطیران المدني وحاالت مواجھة الفیضانات ومراقبة السدود أیضا

           

  :ھدف البحث 

لتعریف بأھمیة نظام األمان والمخاطر البحري العالمي المسند من المنظمة العالمیة لألقمار یھدف ھذا البحث إلى ا 
الصناعیة في أعمال الموانئ والعمل البحري  وتأمین السیطرة على الحوادث والكوارث لتقلیل نسبة الخسائر قدر 

العراق كان عضو مساھم في ھذه المستطاع، وھو یلقي الضوء على حلقة مفقودة في االتفاقیات الدولیة وھي أن 
المنظمة ولھ حقوق واسھم فیھا نسیت بعد أن حلت ویالت الحرب والحصار وتوقفت الموانئ العراقیة عن العمل ،ویھتم 
العالم الیوم بھذا النظام لتأمین التجارة العالمیة وھو یعود بفوائد اقتصادیة وتشغیلیة مھمة ویخفف من كاھل مبالغ 

  .انة العراق الدولیة ویحكم سلطة الموانئ على المیاه العراقیة التأمین ویعزز مك

  

  :عینة البحث 

اعتمدنا في تحدید عینة البحث على الموانئ العراقیة والمیاه اإلقلیمیة التي تقع في مجال نفوذھا والمردودات  
بیھا في أسرع وقت ممكن لتجنب االقتصادیة والتشغیلیة المھمة للحفاظ على األرواح والبیئة وتقدیم المساعدة إلى طال

غلق الممرات المالحیة التي تمثل الشریان االقتصادي للعراق كما انتخبت بعض الحوادث العالمیة لغرض إلقاء الضوء 
  . على أھمیة ھذا النظام 
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   GMDSSأساسیات نظام اآلمان والمخاطر البحریة العالمي: أوال

  

ھتمت بھ المنظمة البحریة العالمیة لوضع أساسیات االعتماد على تقنیات الذي ا 1959كانت البدایة في سنة   - 1  
حدیثة لمعالجة حاالت الضیق والمخاطر التي تتعرض لھا السفن في البحر وما ینتج عنھا من خسائر فادحة في األرواح 

النقل البحري الشریان  والممتلكات وتأثیرات مباشرة وغیر المباشرة على البیئة البحریة واالقتصاد العالمي إذ یمثل
  .الرئیسي لھ 

لقد كان ظھور تقنیات االتصاالت الحدیثة مؤثرا في التوجھ العام نحو تطویر أنماط العمل في البیئة البحریة وھذا ما 
  . 1960تحقق فعال مع ظھور تقنیات الموجات  الرادیویة سنة 

  

على سفن المسافرین لجمیع األحجام وكذلك  Radio Telegraphتقرر تضمین البرقیات اإلذاعیة  1979في سنة 
والحموالت المختلفة ) طن 3000- 1600(و أجھزة الرادیو  لسفن الشحن مابین ) طن  1600(  سفن الشحن بحمولة

  . لسفن الركاب والناقالت وسفن الصید 

حریة حیث أن لحاالت األمان والمخاطر الب VHF/MFاستعملت السفن وسائل االتصاالت الرادیویة  1984في سنة 
میل بحري وھذا المدى كان یسد حاجة المحطات الساحلیة لتقدیم  150بحدود  MFمدى تغطیة اإلرسال بالنسبة لقنوات 

  .الخدمة البحریة للسفن 

إمكانیة استخدام  1972وبالتنسیق مع المنظمة البحریة العالمیة درست في سنة  CCIRإن اللجنة االستشاریة للرادیو 
لتغطیة الحاجة إلى اتصاالت بحریة لتامین المعلومات الضروریة للسفن في أي مكان على سطح الكرة أقمار صناعیة 

حیث انبثقت عنھا منظمة انمارسات التي اھتمت في وضع نظام  1979األرضیة واستمرت ھذه الدراسة حتى سنة 
الدراسات والنتائج التي قدمتھا وعلى ضوء  1973عالمي لالتصاالت البحریة عبر األقمار الصناعیة،  وبحلول عام 

تم إقرار وضع نظام طوارئ بحري عالمي یستعمل األقمار الصناعیة )  (A283المنظمة البحریة العالمیة في الوثیقة 
ووسائل االتصاالت الحدیثة العتماد آلیة تراسل تھدف إلى تقدیم الخدمة لطالبیھا عند الشعور بالخطر وحاالت الضیق 

  .MSIم معلومات األمان البحریة وكذلك تعتمد لتقدی

لوضع ) SAR 1979(الذي خرج بالتوصیات المعروفة  SARانعقد المؤتمر العالمي للبحث واإلنقاذ  1979في سنة 
تخطیط عالمي للمساعدة حسب تعریف المساحات المائیة  التي تتعلق بمناطق النفوذ اإلقلیمیة والعالمیة ومقتربات 

ي البحار والمحیطات لتقدیم الخدمة الالزمة للسفن التي تتعرض للحرج ، وأقرت التوصیة السواحل ومسؤولیة الموانئ ف
  .استخدام االتصاالت الرادیویة في تامین المتطلبات الضروریة لھذه العملیة

والمنظمة العالمیة  CCIRواللجنة االستشاریة للرادیوIMO لقد تزامن االھتمام بین  المنظمة البحریة العالمیة  
وغیرھا مع قرارات المنظمة البحریة  INMARSATومنظمة انمارسات  IHOواللجنة الدولیة لألنواء  WMOنواءلأل

 ITU، ووضعت المنظمة العالمیة لالتصاالت GMDSSالعالمیة الستخدام نظام اآلمان والمخاطر البحریة العالمي 
  .میة مخصصة ومكرسة للعمل البحري خططھا إلخراج ھذا النظام من خالل استخدام تقنیات اتصال قیاسیة عال

انعقد المؤتمر العالمي إلدارة الرادیو وخدمات النقال وخرج  1987-1983وعلى ھذا األساس وقي الفترة مابین عام 
التي اھتمت بتھیئة )  WARC-92(وكذلك التوصیة )  WARC-Mob-83 and 87(ھذا المؤتمرات بالتوصیة 

التي اعتمدت كمنھاج عمل یعتمد في وضع  1974لسنة  SOLASبتوصیات   مستلزمات ھذا النظام ، وكذلك العمل
  .1999واكتمل في سنة  1992أسس ھذا النظام و بدأ تطبیق ھذا النظام  في األول من شباط 



       Subhi Nasser                                                                                                                                صبحي ناصر          
 

 10th Scientific Conference 24-25 Oct.2009                                         2009رین االول ــتش 25-24ر ـاشــي العــر العلمـــالمؤتم

انبثق ھذا النظام لمعالجة حاالت الضیق والحرج التي تواجھ العاملین في البحر، و یتمثل بمجموعة من أجھزة  - 2
ة إلغراض السالمة البحریة التي تعمل وفق مستویات متباینة حسب طبیعة ونوع المخاطر وحاالت االتصال المخصص

الضیق التي تتعرض لھا السفن والتي تتسبب في كوارث إنسانیة وخسارة في الممتلكات وتؤثر على سالمة المالحة في 
قاذ وعملیات االنتشال التي تحتاجھا الممرات المالحیة وغیرھا  ، وھي مسند رئیسي ومھم في عملیات البحث واإلن

  -:السفن والوحدات البحریة التي تعمل بھذا النظام ، ولغرض تقریب الفكرة وعلى سبیل المثال ال الحصر لو أحصینا
 GMDSSمخطط شبكة العالمیة  لنظام 

  

  

لمیا وتتفاعل وتتكامل مع األنظمة األخرى لتدارك حاالت ان ھذا النظام یمثل شبكة عالمیة فائقة جدا تنشر خدماتھا عا
الخطر والحرج في العمل البحري ، وبھذا تكون تلك الشبكة الواسعة أھم الشبكات التي تقدم خدمات لإلنسان حول الكرة 

لسلطة األرضیة للحفاظ على األرواح والممتلكات والبیئة وتدارك اإلخطار وتنظیم عملیات المرور البحري وتعزیز ا
البحریة  وتجنب األماكن الخطرة والتزود بالمعلومات الالزمة للرحالت البحریة ، ویصطلح على تسمیة  السفن التي 

وذلك إشارة إلى أن السفینة تطبق التعلیمات الخاصة بھذا النظام   ، ویتطلب تشغیل ھذا  OGMDSSتعمل بھذا النظام 
  - :نظام وھي النظام حصول  المختصین على إجازة  تشغیل ال

  :أنواع الخدمة حسب المدى  - 3

• Service Long Range   : تقوم ھذه الخدمة على أساس استخدام تردداتHF  لتقدیم الخدمة الالزمة للسفن
التي تقع ضمن المدى البعید في حالتي االتصال بین سفینتین أو من السفینة إلى الشاطئ وبالعكس وبعد ھذه الخدمة 

  .لصناعیة انمارساتتأتي خدمة األقمار ا
• Medium Range Service   : تعتمدا على موجاتMF  لتؤدي خدمة االتصال بین السفینة والشاطئ أو من

الذي  یستخدم للتحذیر عن المخاطر  2187KHZ الشاطئ إلى السفینة ومن السفینة إلى السفینة وتكون على التردد
لخدمة النداء االنتقائي الرقمي ، أما الرادیو  2182KHZ لترددوالحاالت التي تتعلق بتأمین المرور ،وقد تم تخصیص ا

  On-Sceneوالمستوى   C0-ordinatingفیستعمل في البحث واإلنقاذ على المستوى 
• Short Range Service  : إن ھذا النوع من االتصال یعتمد على تردداتVHF   وھو األكثر جدوى  في

تخدم لحاالت التنبیھ عن المخاطر ونداء األمان على االنتقائي مجال المدى القصیر وحسب التحدیدات حیث یس
والرادیو تلفون إلغراض البحث واإلنقاذ ) Ch.16(وكذلك حاالت الطوارئ وتأمین المرور على القناة   DSCالرقمي

  . On- Sceneعلى المستوى 

األجھزة المحملة عدد 
 على متن كل سفینة 

عدد الموانئ والمحطات 
الساحلیة الداخلة في 

 حول العالم عمل النظام

تخصیص أربعة أقمار 
  رئیسیة عیةصنا

اقمارصناعیة أخرى 
 مساعدة

عدد السفن التي تعمل 
 العالم بھذا النظام حول

مركز النظام الرئیسي 
 في بریطانیا

مراكز المراقبة والسیطرة 
 التي تشغل النظام
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  .GMDSSأنماط عمل نظام   - ثانیا   

مد على نوع الخدمة المطلوبة ومستوى المخاطر التي تتعرض لھا السفن یعمل ھذا النظام وفق أنماط وصیغ محددة تعت
والعالقة مع الموانئ والمحطات األرضیة ومنصات التحمیل وحاالت طلب النجدة من السفن القریبة أو مراكز البحث 

   -:لتاليواإلنقاذ واستخدام وسائل االتصاالت المخصصة وكذلك خدمات األقمار الصناعیة وغیرھا وحسب الجدول ا

  نوع المعلومات  الوسائل ألمستخدمھ  نوع الخدمة  النمط 

  األول

Ship to Shore  

VHF,MF.HF 

DSC VHF,MF.HF  

Fax ,Telex  

  معلومات التعریف

  معلومات الموقع

  معلومات مالحیة

  الثاني 
Ship to ship  

DSC VHF  

Fax ,Telex 

  معلومات مالحیة ومعلومات تعریف

  رسائل أمان

  الثالث
Shore to Ship  

VHF,MF.HF 

DSC VHF,MF.HF  

Callsigns  

MSI 

  الرابع

Search & Rescue  

INMARSAT C,M 

VHF/MF/HF NAVTEX  

EPIRB .SART  

 .ورسائل تلكس. تحدید الموقع

  اتصاالت أقمار صناعیة

  الخامس

On_ Scene  

VHF, MF/HF  

INMARSAT C,M 

Fax ,Telex 

Fax ,Telex  

  معلومات الموقع ن، نوع المخاطر

  ، أخرى UTCعلومات الوقتم

  السادس
Locating  

SART Mobile VHF 

EPIRB SART 

  تحدید موقع

  معلومات أمان

  السابع
Bridge to Bridge  VHF  

  معلومات موقع

  معلومات مالحیة

  الثامن 

MSI  
INMARST C,M  

NAVTEX  

 .التحذیرات المالحیة

 .تحذیرات باألنواء الجویة

  معلومات أخرى

  التاسع 

General  
Fax ,Telex 

Mobile VHF  

 اتصاالت عامة

 .أمان السفنالرسائل الخاصة ب
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  :الترددات وإشارات النداء     

في الموانئ  CESاألرضیة    أو المحطات الساحلیة SESإن الترددات المستخدمة من قبل محطات السفن - 1
  - :اليوھي حسب لترتیب الت  ITUتكون محددة ومكرسة من قبل االتحاد الدولي لالتصاالت 

Frequency bands        

  النوع  التسمیة  التردد  الطول

1000 - 100 m  300-3000 kHz  Medium frequencies  MF 

100 - 10  m  3-30 MHz  High frequencies  HF  

10 - 1   m 30-300 MHz Very high frequencies VHF 

1 - 0,1 m 300-3000 MHz Ultra high frequencies UHF 

10 - 1   cm 3-30 GHz Super high frequencies SHF  

10 - 1   m  30-300 MHz  Very high frequencies  VHF  

  
 – MHZ 156(قادر على تامین  اتصال صوتي و رقمي یعمل على نطاق  التردد  VHFإن تحمیل السفینة بجھاز 

لمیة حیث تقسم القنوات إلى مدرج ضمن تعلیمات عاالمخصص  للعمل البحري في عملیة اإلرسال واالستالم  )174
  - :قسمین

§ Simplex channels  
للمحطات  الساحِلیة )  CH.16 MHZ) 156.8قنوات بسیطة تستعمل نفس التردد لإلرساِل واالستقبال على القناة 

  .وعلى نفس التردد بالنسبة للسفن

§ Duplex channels  
  ل تختلف فیھا الترددات بین اإلرسال واالستقبا قنوات مزدوجة   

  واجبات وتحدیدات قنوات االتصال               

  األھمیة  االستخدام  التردد  القناة

CH02  160.7MHZ  
156.1 MHZ  

  المحطات الساحلیة
  لمحطات السفن

  مرور عادي
  معلومات مالحیة

CH06  156.3MHZ  مرور عادي  بین محطات السفن والمحطات الساحلیة  
  حاالت البحث واإلنقاذ

CH13  MHZ 156.650  عملیات اإلدارة المالحیة  قاعدة أمان مالحیة  

CH16   )MHZ 156.8  حاالت الحرج والضیق الشدید وتأمین المرور  
  رسائل أمان مھمة
  إجابات النداءات

  إعالن قوائم المرور

CH70  MHZ  156.525  قناة دولیة للنقال البحري  
  وتستخدم في حاالت الضیق والحرج

  رسائل   أمان
  DSCالمراسلة على 

  
  callsignsإشارة النداء  -  2

إن قائمة المرور وأسلوب المخاطبة بین السفن والمحطات األرضیة أو بین السفن ذاتھا  تعتمد على إشارة النداء  
  وھي رموز تعتمد في التعریف عن  السفینة أو المحطة الساحلیة ترسل معلومات المرور و ھذه القوائم  callsignsو
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على القنوات العاملة ، وإن محطات السفن یِجب َأن تكون بمثابة شبكة عامة مع محطاتَ السواحل  ترسل في أوقات ثابتة
والموانئ  و تعمل على القنوات المتوفرة لالستماع إلى ما یذاع على ھذه القنوات لغرض تأكید الحوادث المروریة 

ھي إشارة  callsignاء یجب أن تتضمن والمھمة وتلقي طلبات االستغاثة أو طلب العون ، وإن قواعد إجراء الند
  .والكلمات أو إشارات النداء المتفق علیھا.تعریف المحطة التي تذیع المعلومات 

  :المكونات األساسیة  لنظام األمان والمخاطر البحریة العالمي : ثالثا  

ون أھمیتھا وفقا للترتیب الذي إن األجھزة األساسیة الخاصة بھذا النظام غالبا ما تكون في مقصورة قیادة السفینة وتك
ورد وھذا یعني أن األجھزة مخصصة أساسا لحاالت اإلنذار الفوریة ذات الخطورة العالیة وتؤدي واجب اتصاالت عالیة 

  -:الكفاءة في حاالت البحث واإلنقاذ وتحت شتى الظروف البحریة والجویة  واھم ھذه األجھزة ما یلي

1 -  Radio VHF  :ھاز في تأمین اتصاالت صوتیة مع الشواطئ أو مع السفن   األخرى ضمن یستخدم ھذا الج
 وان كان ممكنا كذلك استخدام  1999في شھر شباط سنة  CH16 VHF)( حدود التغطیة، لقد تم استخدام 

(CH13)لنفس الغرض وفیما یلي جدول الترددات المكرسة عالمیا.  

ھو نظام إرسال یسمى النداء : DSC    ( Digital Selective Calling(  نظام النداء االنتقائي الرقمي  - 2
 VHF  االنتقائي الرقمي ویمثل منظومة نداء أوتوماتیكي یعمل وفق  الخیارات المحددة ، مع إمكانیة ارتباطھا مع  

Radio  16الذي ورد ذكره على القناة  .  
عالمیة في تامین أفضل أسالیب تقدیم المساعدة إن النداء االنتقائي الرقمي ھو نظام اتصاالت الغرِض منھ المساعدة ال 

السریعة لطالبیھا عند الحرج والضیق الشدید ، و یشمل السفن التي لھا صلة بعملیات الشحن والمسافرین وغیرھا 
وھي تقوم بالتراسل مع محطات الشواطئ وھذه بدورھا تكرر النداء إلى جمیع  SOLASالواردة في تعلیمات 
حطات ضمن التغطیة اإلذاعیة وحسب النظام المستعمل وھي تعمل على حزمة ترددات مختلفة منھا االتجاھات وكافة الم

MF/HF  وكذلك تردداتVHF  المكرسة للعمل البحري وھذا النظام معد باألساس لحاالت الضیق والحرج وحاالت
اآلمان البحري وحاالت ویستعمل معھ لإلنذار و GMDSSاآلمان بنفس الوقت الذي یتوافق مع متطلبات عمل نظام 

  .الحرج والضیق

یمكن أن یتم ضبط حاالت السیطرة والتشغیل من خالل خطوات محددة تعزز ھذه الحالة عند :   Controlالسیطرة 
  -:التطبیق المتكرر الذي یؤدي بالنتیجة إلى رفع كفاءة المشغل وھي موضحة في الجدول التالي 

  قائمة مفاتیح السیطرة  

 حالمصطل  األجراء

 Display قائمة إعداِد العرِض وتسَتعمل لَتغییر اإلضاءِة وزاویة القراءة

 Pos .الدخول والتحریر وإدخال موقع السفینة

 Stns .الوصول إلى قائمة المحطَة

 Time .الوصول إلى إظھار  التأریِخ والوقت

 Test .الوصول إلى اختبار أداة خارجِیة َأو داخلِیة

 Options .الخدمة المختلفة َ الوصول إلى برامِج

 Print .أجراء  للِطباعة

 Sun .َتعدیل درجة تأثیر أشعة الشمس
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 3 - MF Radio \HF   

واحدة أو وخمسة حزم   MFحزمة  ىیستخدم ھذا الجھاز لغرض تبادل المعلومات الرادیویة أو معلومات التلكس عل
HF ویتضمن برنامج اطر المحتملة ، وھو یعمل على  تنظیم عملیات المرور أو مواجھة المخHF SSB  المضغوط

بجمیع الوسائل و األشكاِل البحریة الحدیثة لمحطة إذاعیة تعمل على الموجة القصیرِة واألجھزة التي َتشملھا عدد ِمن 
ي الوحدات المنفصلة، التي یمِكن َأن ترتبط لتغطیة نظام اتصال بحري متطور ومتقدم جدا ، والتراكیب ألمقسمھ لیعط

وھو جھاز رادیو ذو تشغیل بسیط .النظام مرونة عالیة التي تناسب عمل البحریین إلنجاز الحاجات وتحقیق المقاصد 
بنمط نصف مزدوج  وھذا یعني أن االتصال یتم باتجاه واحد لمرة واحدة ولتشغیل النظام یجب اعتماد التنغیم وتسلیم 

  .الرسالة ویسمى النظام البسیط القیاسي

نظام یبَنى حول أربع وحدات تشكل النظام القیاسي البسیط وھذه الوحدات األربع معتمده في ثالث نسِخ مختلفِة إن ھذا ال
  ) .1200Wو  250W  600W(حسب مستویات الطاقة الكھربائیة

  Duplex Communicationاالتصال المزدوج  
استالم وإرسال بنفس الوقت وھذا یعني بأن یعتمد مستلم مزدوج  لتكون الفرصة دائما متاحة لالتصال المزدوج أي   

  االتصال یمِكن َأن یحدث باالتجاھات في نفس الوقت 
  Remote Control جھاز التحكم عن بعد    

متر  100إن القیاسي في النظام المزدوج یمكن َأن یحقق التصرف بوحدِة جھاز التحكم عن بعَد التي توضع على بعد   
حدود مسافة وحدات جھاز التحكم عن بعِد ، اعتماد على عدِد الوحدات االختیاریة األخرى تقریبا عن المرسل  و یكون ب

، و من المحتمل استعمالھ كاتصال داخلي، والذي یعني  إمكانیة إجراء محادثة بین وحدتي جھاز التحكم عن بعد َأو بین 
  .وحدة السیطرة البعیدة  والمستلِم 

  
  MF/HF DSC جھاز النداء االنتقائي الرقمي - 4 

  - :إن جھاز االتصال أعاله یقوم بإرسال المعلومات آلیا وھي

 .معلومات التعریف الخاصة بالسفینة •
 .معلومات موقع السفینة •
 .نوع المخاطر  •

  .وھو مخصص للحاالت الخطرة أو اتصاالت األمان

ھذا النظام یستعمل في محطات مصمم لعمل المحطات اآللیة وتلقي اإلنذارات و DSCإن نظام النداء االنتقائي الرقمي 
وھو  نظام یتزامن مع استعمال األشخاَص المھیئین الكتشاف  VHF /MFالسواحل وعلى متن السفن تحت الترددات 

األخطاء ألمتمثلھ بسلسلة من المعلومات تعتمد السبعة األولى منھا تضمین المعلومات المرسلة والثالثة األخیرة لكشف 
خدم أن یقوم باإلرسال مرتین بشكل منفصل ثم االنتظار لبعض الوقت حتى ظھور رسالة األخطاء ، ویستطیع المست
  :انتھاء النداء وتكون كالتالي

 الناقل  االستخدام

لغرض تغییر التردد بما یحقق وضوح اإلشارات السمعیة   HFوقنواتMF تستخدم على التردد 
  يوالمساھمة في الدخول  على المرسالت ومركز التسجیل الصوت

F1B or 

J2B 170 
Hz  

 VHFلالستعمال على قنواِت ) J2B(یكون فعال  في مرحلة تغییر التشكیل الترددي وتنظیم الناقِل الثانوِي 
  ،HZ 2100إلى    HZ  1300بین

  تشكیل التردد

db 6  
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   Radio Telex : التلكِس اإلذاعِي     -  5
مع المشتركون وإن محور عمل ھذا الجھاز ھو المودم ھو  وسیلة اتصال موثوِق بھا على شكل متنقل أو ثابت       

  - :یحقق ما یلي
  .Radio telexالحصول على َفھم لنظاِم اتصال  -
  .تشغیل وحدات النظام   -
  .یستعمل لخزن وتلقي الرسائل -
  .َیستعمل كوسیلة  لمعالجَة الكلمات -
وضوح بالنسبة للمشغلین المختصین  والتوافق مع خدمة إن اتصال التلكِس بالمقارنة مع االتصاالت الصوتیة تتمیز بال 

والدوائر اإلذاعیة ألجھزَة اإلرساِل األساسیة ، وتعتبر نوعیة االتصال خاضعة  HF النقاِل الذي یعمل على ترددات 
التأثیر  لتأثیرات التداخِل االلكتروني من مصادر مختلفة  ونتیجة الضوضاِء وحاال اإلزعاج  لكن بالنسبة للرسائل یكون

محدد للغایة ویمكن فھمھا بسھولة على أیة حال، یِجب َأن ال یكون خاضع لتشویھ المعلومات ألنھ قد یكون من  
المستحیل تمییز المعلومات المقصودة التي یتم استالمھا في الحقیقة و َكِمثال، نوعیَة المعلومات عن الموقِع والتقاریر 

 HFَتكون ھناك وسائل للَتَغلب على الَنتاِئِج المضادِة للضوضاِء والتداخِل على والحمولة عیرھا لذا وسائل َیِجب َأن 
  .والدوائر اإلذاعیة

  
  
 6 - WATCH RESEIVER:  

یمثل ھذا الرادیو مستلم إشارات صوتیة لجمیع السفن یعمل وفق اتفاقیة سالمة الحیاة في البحر المعروفة باسم 
SOLAS  2182و یعمل على التردد KHZ عندما اكتمل العمل بنظام  1999م تعمیم العمل بھ في شباط وقد ت
GMDSS:  

  
  
   7- NAVTEX  

ھو نظام بث أوتوماتیكي  یختص بمعلومات السواحل والمعلومات التي تتعلق بالمالحة واألنواء ویؤمن مرور آمن 
لصناعیة أو الوسائل للسفن ویستلم معلوماتھ المرسلة من محطات الرصد والمحطات الساحلیة عن طریق األقمار ا

  ...األخرى

إن السفن التي تعمل بنظام األمان والمخاطر البحریة العالمي لھا إمكانیة المالحة بمساعدة ھذا النظام والحصول  §
و تقوم المحطات   HFعلى المعلومات المتعلقة باألمان  والمالحة اآلمنة باستخدام رادیو تلكس الذي یعمل بموجات 

واحل في منطقة التغطیة بإرسال ھذه المعلومات إلى السفن بواسطة التلكس ، وھذه المعلومات الساحلیة ومحطات الس
MSI   بواسطة أجھزة نظامINMARSAT C.  
تقوم المحطات األرضیة قي الشواطئ والسواحل بإرسال المعلومات إلى األقمار الصناعیة ویتكون بذلك نظام  §

سفن في البحار والمحیطات واألقمار الصناعیة في الفضاء التي تكون شبكي للمعلومات بین المحطات األرضیة وال
مھمتھا استالم المعلومات من األرض وإرسالھا إلى جمیع السفن حسب التوزیع الشبكي ووفقا للتقسیم الجغرافي الذي 

 یخضع لھندسة تفاعلیة معلوماتیة دقیقة 
  
  
8 -    (Emergency Position Indicating Radio Beacon) EPIRB  

ھو جھاز  طوارئ یشیر إلى تحدید الموقع الذي یبث اإلشارات وھو جھاز صغیر محمول یرسل إشارات عن تحدید  
وھذا النمط یعمل في   (VHF DSC CH.70)  أو عبر األقمار الصناعیة ویعمل على VHFالموقع باستخدام ترددات 

  .طئ ضمن حدود التغطیة اإلذاعیةالحاالت التي یكون الموقع قریب من السواحل أو محطات الشوا

لتحدید  INMARSATھو استخدام االتصال عبر منظومة  األقمار الصناعیة  EPIRBأما نمط العمل الثاني من 
الموقع الذي یكون  فیھ خارج حدود تغطیة األجھزة الالسلكیة  الفعالة حیث یكون القمر الصناعي ھو الوسیلة الفعالة 

  .لنقل المعلومات عن بعد
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Global Coverage, Including Polar Regions     

لتغطیة العالمیة التي   تقع ضمنھا المناطِق القطبیة أیضا وھنا تطلق اإلشارات من الجھاز إلى القمر ا   و تعني 
الصناعي وتحفظ  لحین ورود طلب قادم من المحطات األرضیة حیث ترسل المعلومات إلى المكان المقصود وإن األسئلة 

 -:رد في ھذا المجال ھو ما یتعلق بما یليالتي ت

1 - EPIRB    یجب أن یطلق لیكون فاعال وینشط عند تعویمھ وھو غیر فعال في الحاالت األخرى.  

  .عندما یكون من الضروري للسفن استخدام وسائل اإلنذار المالئمة و أعالم السفن األخرى - 2

ائل اإلنذار المتوفرة في الوقت الحرج أو عند الضیق أو إزالة أي عقبات تعترض استخدام أي من أو جمیع وس - 3
  .حدوث خطر

  

9 -   (Search and Rescue Rader Transponder) SART  

     

مرسل مستلم إشارات رادیویة یستخدم في حاالت الطوارئ الشدیدة الحرج وعند استخدام احد وسائل النجاة وخاصة عن 
حیث تكون مھمات اإلنقاذ صعبة جدا وباستخدام ھذا النوع یمكن لفریق اإلنقاذ  ارتفاع األمواج البحریة والریاح الشدیدة

حیث من ) . 9GHZ(وتردد) 3cm(إن ھذا الجھاز یستخدم رادار المخصص أن یقوم بواجبة على أكمل وجھ  ، و
ظھر ھنا أھمیة الصعب جدا العثور على قوارب النجاة خاصة في حالة الطقس الردئ واألمواج العالیة وھیجان البحر وت

ھذا الجھاز المزود بمنظومة تثبت على القارب ویعمل الرادار على استقبال وإرسال اإلشارات إلى القارب لتتبع حركتھ 
  .وتحید مكانھ بالضبط وھي تعمل لحدود ستة أمیال بحریة 

  

  التقاطھشكل الھدف على الشاشة عند                         3cm (9GHZشاشة الرادار            

  

0.25-16NM 
O.O  

EST 
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عند القیام بعملیات البحث عن الناجین یستخدم ھذا الرادار وھو من الكفاءة والدقة بحیث ال یتأثر بالعوامل الغیر طبیعة 
  .لتحدید المكان وعندھا یمكن الوصول بیسر الى المكان المقصود ومد ید العون 

  

9 - Portable VHF  :مول یؤمن االتصال جھاز صغیر محVHF   یؤمن االتصال بین قوارب النجاة والسفینة
  .ویستعمل في حاالت الضرورة أو عند استخدام قوارب النجاة وغیرھا

  

   Sea areasالمساحات البحریة : رابعا  

المقصود ھنا ھو تحدید  المساحة البحریة الفعالة ونوع االتصال الذي یستخدم فیھا لتأمین تغطیة شاملة، ووفق ھذا 
التصور فقد تم تحدید نوع الجھاز الذي یتوافق مع التغطیة الالزمة للمساحة المائیة التي تعمل فیھا السفینة وحسب ما 

  :یلي

  

  لتغطیةجدول تصنیف المساحات البحریة ومناطق ا

نوع 
  المساحة

  الغایة  نوع االتصال   مدى التغطیة 

A1  2-30 NM VHF  

DSC 

تامین االتصال بین السفن والمحطات 
 األرضیة في منطقة النفوذ

A2  > 30 NM MF 

DSC    

تامین االتصال بین الموانئ والسفن خارج 
  منطقة النفوذ

A3   في المیاه الدولیة وأعالي
  البحار 

INMARSAT تصال بین السفن  و المحطات تامین اال
  األرضیة عبر األقمار الصناعیة 

A4   في القطبین الشمالي
  والجنوبي 

INMARSAT   تامین االتصال عندما تكون السفینة في
  المناطق القطبیة وھي منطقة تخامد 
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  توزیع المساحات البحریة حول الكرة األرضیة بالنسبة لموقع میناء

  

  

  

 INMARSATالمنظمة العالمیة لألقمار الصناعیة: خامسا  

I لقد اقر العمل بھذا النظام من قبل المنظمات العالمیة وفي مقدمتھا  المنظمة البحریة العالمیةIMO  1966سنة  
الشروع  ودرس ھذا الموضوع  بعنایة فائقة حیث عقد لھذا الغرض مؤتمرات عالمیة خرجت بتوصیات مھمة ، و بدأ

حیث  ظھرت المنظمة البحریة لألقمار الصناعیة  1976/ 23/10بالعمل د على ثالثة مراحل انتھت في 
)International Maritime Satellite Organization ( التي أصبحت تسمىINMARSAT.  

الصناعیة لخدمة العمل كانت المھمة األساسیة لعمل ھذه المنظمة ھي التمكن من تحقیق اتصاالت فضائیة عبر األقمار  
لجمیع السفن الوحدات البحریة ضمن قطاعات عملھا  MSIالبحري وخاصة فیما یتعلق بتقدیم خدمة المعلومات البحریة 

والمساعدة في عملیات البحث واإلنقاذ وعملیات أخرى مھمة على أن تكون الخدمة على مدار الیوم وتحدید إحداثیات 
الخدمة المینائیة  بھدف تقدیم الخدمة للسفن ومالكیھا ویتكون ھذا  النظام من ثالث واسعة وفعالة تصل  إلى قطاعات 

  -:قطاعات رئیسیة وھي

  

 )CES   )Coast Erath Stationمحطات السواحل  - 1

ھي محطات تقوم بتجمیع المعلومات البحریة والمالحیة والتحذیریة ضمن قواطع نفوذھا لترسلھا إلى األقمار     
كما أنھا تحقق خدمة اتصاالت مع شبكة  GMDSSستلم المعلومات الواردة من السفن ووسائل خدمة الصناعیة وت

االتصاالت األرضیة لغرض التكامل ألمعلوماتي وعلى العموم فان ھذه المحطات تعمل على االتصاالت المحملة 
Carrier  رسال الذي یكون بحدود متر تستعمل في عملیات اإل 14-11ومزودة بھوائیات یتراوح قطرھا ما بین

6GHZ  واالستالم الذي یكون بمعدلGHZ 4  وان الھوائیات مصممة للعمل علىL-band   ویكون التشغیل األساسي
وتوزع نشطات العمل . GHZ 1.5واالستالم على التردد   1.6GHZفي حالة اإلرسال على ھذه الحزمة على التردد 

والمسطحات المائیة حول العالم ، وتتضمن خدماتھا االتصاالت على مساحات شاسعة لتشمل البحار والمحیطات 

A3  

A2  A1

1  

 A4  المحیط الشمالي 

A4   المنطقة القطبیة الجنوبیة 

 الكرة األرضیة 

 میناء
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أما شبكة خدمة تحدید اإلحداثیات فتكون موزعة على قنوات وفقا لحاجة ) التلفونیة والطابعات البرقیة وغیرھا 
  .المحطات األرضیة ومحطات السفن

  

  )( SES      Ship Earth Stationمحطات السفن    - 2

ى الكرة األرضیة تجتمع جمیعھا في خدمة نظام األقمار الصناعیة انمارسات لتحقق خدمة إن محطات السفن عل   
   -:اتصاالت متنوعة بواسطة تقنیات ھذا النظام المحمولة على السفن وھي

INMARSAT-A 

    INMARSAT-B  

 INMARSAT-C 

  INMARSAT-M     

دولة وھذا  75بلغ عدد أعضاءھا  في الوقت الحاضر نحو وتعتبر ھذه  المنظمة مشاركة متنامیة للدول األعضاء،التي ی 
العدد في نمو متزاید ، وھي َتتعاون في مجال خدمات االتصال الصوتي ذو النوعیة الجیدة ، والتلكس، والبیانات التي 

عن ترسل اتصاالت الفاكس من والى السفِن المجھزة بشكل مناسب، وھذه الخدمات یمكن َأن تقدم  في الطیران أیضا 
  -:طریق نفس النظاِم ، ویشمل ھذا النظام

  :  حول الكرة األرضیة  INMARSAT التغطیة الكاملة  ألقمار 

، وھي َتشمل أربعة أقمار صناعیة لالتصاالت، مع أقمار إسناد أخرى INMARSATإن الجزء الفضائي یعتمد على    
في المدار،وكل قمر صناعي َلھ منطقة تغطیة تكون  في المدار جاھزة لتقدیم خدماتھا تسمى أقمار اإلسناِد الصناعیة

  -:محددة للتغطیة األرضیة ویشمل ھذا التصمیم الكرة األرضیة بالكامل  مقسم إلى أربعة قطاعات ھي 

  Atlantic Ocean Region-East ( AOR-East)شرق منطقِة المحیط األطلسي  §
  Atlantic Ocean Region-West  (AOR-West) غرب منطقِة المحیط األطلسي §
  Indian Ocean Region  (IOR) منطقة المحیط الھندي    §
  .Pacific Ocean Region  (POR)منطقة المحیط الھادي    §

یضمنھا المناطِق . عن سطِح األرِض KM 35,700إن األقمار الصناعیة موضوعة في مداراتھا التي یبلغ ارتفاعھا  
  . وھذا االرتفاع یجعلھا تدور حول سطح األرض بشكل ثابت ) نوبدرجة ج 76درجة شماًال وتحت   76فوق (القطبیة 

  

  :شبكة النظام األرضیة العالمیة - 3

ومحطات تنسیِق الشبكة  CES إن الجزء األرضي من النظام  َیشمل  شبكة عالمیة ِمن األراضي الساحلیة لمحطات    
)NCS ( وعملیات مركز الشبكة)NOC (صلة مع األقمار الصناعیة والمشترك وتكون كل محطة أرضیة  مزوده بو /

وشبكات اتصاالت دولیة ذات ھوائیات كبیرة تستعمل لالتصال مع القمر الصناعي في مناطق المحیِط وتكون قادرة على 
ویكون ھناك تنسیق شبكي واحد في كل منطقة ) SES(معالجة العدید من النداءات بشكل آني من والى محطات السفینَة 

والسیَطرة على المرور وتحقیق االتصاالت ضمن ھذه المنطقة المحیطیة ، وتتصل جمیع المحطات  محیط للمراَقبة
) NOC(بتنسیِق شبكي في منطقة محیطھا مع المحطات األخرى، باإلضافة إلى اتصالھا  مع مركز عملیات الشبكَة 

  .نظاِم ومركزھا  مدینة لندن ، التي تقوم بنقل المعلومات من والى كافة أنحاء الINMARSATالواقعة في مقِر 
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  :توزیع شبكة األقمار الصناعیة 

 35700( تتكون منظومة األقمار الصناعیة انمارسات من أربعة أقمار صناعیة تدور حول الكرة األرضیة على ارتفاع  
KM ( لنقل المعلومات بتغطیة كاملة حول العالم وحسب التخصیص أدناه    :  

  

  

  

  

  

     

  

التي تھتم ) SAR 1979(الذي خرج بنتائجھ المعروفة  SARانعقد المؤتمر العالمي للبحث واإلنقاذ  1979في سنة  
بوضع تخطیط عالمي للمساعدة حسب تعریف المساحات التي تتعلق بمناطق النفوذ اإلقلیمیة والعالمیة ومقتربات 

للسفن التي تتعرض للحرج،  وأقرت التوصیة السواحل ومسؤولیة الموانئ في البحار والمحیطات لتقدیم الخدمة الالزمة 
  .استخدام االتصاالت الرادیویة في تامین المتطلبات الضروریة لھذه العملیة 

انعقدت المؤتمرات العالمیة إلدارة الرادیو وخدمات النقال وانبثقت عن ھذه  1987- 1983وقي الفترة مابین عام 
التي اھتمت بتھیئة )  WARC-92(التوصیة  وكذلك)  WARC-Mob-83 and 87(المؤتمرات التوصیة 

التي اعتمدت كمنھاج عمل لوضع أسس ھذا النظام،  و  (SOLAS-74)و العمل بمقررات    مستلزمات ھذا النظام ،
  .1999واكتمل في سنة  1992بدأ التطبیق الشامل  في األول من شباط 

لتقدیم اتصال صوتي وصوري و معلوماتي إلى أنحاء تعتبر الیوم انمارسات رائدة االتصال متعدد األنماط والمناطق 
  .العالم عبر شبكة فضائیة موثوق بھا  ومتعددة الغایات والوسائل 

عام تربعت انمارسات على قطاع االتصاالت الفضائیة المتنقلة واقترن اسمھا بحاالت اآلمان وتقدیم  30وعلى مدى 
)  INMARSAT - 4(ق الجیل الجدید من األقمار الصناعیة المساعدات اإلنسانیة وعملیات البحث واإلنقاذ وبإطال

التي تتمیز بقدرتھا وسعتھا الكبیرة حیث ساھمت بإرساء البني الالزمة لتطویر مختلف الخدمات البریة والبحریة 
  .تقوم بإطالق خدماتھا الدولیة للجیل الجدید من االتصاالت المحمولة  2009والجویة وبحلول عام 

  :ات عمل النظام آلی: سادسا   

إن المھتمین بالحركة البحریة والجویة بكافة اختصاصاتھا یقدرون تماما مدى أھمیة ھذا النظام في تأمین الوسائل  
الالزمة لطلب العون والمساعدة في أالزمات المختلفة وال یعتبر ھناك شئ أغلى واھم من حیاة البشر الذي خلقھ اهللا 

لھ عند الشدائد إلنقاذ حیاتھ یعتبر أسمى األفعال التي یقوم بھا اإلنسان ، ولو عدنا إلى  سبحانھ وتعالى وان تقدیم العون
في المحیط األطلسي الذي ذھب ضحیتھ اآلالف ولو كان ) تیتانك(الوراء قلیال وشاھدنا الحادث المروع الذي الم بالسفینة 

بنسبة كبیرة ولكنھا إرادة اهللا سبحانھ وتعالى حیث ھذا النظام متوفر حینھا لكان لھ دور فاعل في تقلیل عدد الضحایا 
  :كان من الممكن إن یقوم بما یلي

Atlantic 
Ocean 

Region West 

Longitude 54 
  west 

Atlantic Ocean 
Region East 

Longitude 15.5 
  West 

 

Indian Ocean 
Region 

Longitude 

64.5 East 

Pacific 
Ocean 
Region 

Longitude 

178 East 
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اإلبالغ عن الحادث إلى جمیع الموانئ والوحدات البحریة القریبة والطائرات عن طریق األجھزة المختلفة التي  §
لإلسراع في تقدیم الخدمات صممت للعمل بھذا النظام وكذلك عن طریق األقمار الصناعیة عندھا سیكون الوقت متاح 

الالزمة لمحتاجھا وربما إنقاذ السفینة نفسھا التي بقیت طافیة لمدة تتجاوز األربعة ساعات حیث أن ھناك سفن قطر 
 .ووحدات تخصصیة أصبحت تقوم بھذه المھام  

ات عن طریق إن الساعات القلیلة التي كانت أمام من في السفینة لكي تصمد ربما كانت كافیة لوصول المساعد §
 SARTوسائل اإلنقاذ من سفن وغواصات وحوا مات وطائرات إنقاذ وتحدید أماكن الناجین من خالل استخدام نظام 

 .الذي یعمل كأحد مكونات ھذا النظام
إن تحدید مكان الحادث عن طریق األقمار الصناعیة یمكن أن یساھم   إلى حد كبیر في اختصار وقت البحث الذي  §

التي تطلق ألیا   EPRIBأمام الذین واجھوا الحادث في ظروف جویة وبحریة سیئة حیث ھناك تقنیة كان حرجا جدا 
 .ساعة متواصلة  27من السفینة لتعطي إشارات تحدید الموقع وتعمل في مختلف الظروف لمدة 

نقاذ اإلمكانیة في لو افترضنا أن بعد مكان الحادث في أعالي المحیط األطلسي قد ال یمكن المعنیین في البحث واإل §
الوصول قبل غرق السفینة ،لكان من المؤكد أن یقوم فریق اإلنقاذ بتحدید أماكن الناجین المبعثرین في البحر عن طریق 

والوصول ألیھم  بدال من البحث عنھم بالوسائل 6NM ) ( الذي یتمكن من تغطیة مساحة نصف قطرھا  9GHZالرادار 
 .لبصریة وھذا یعني اختصار كبیر في الوقت والجھد الذین ھم بأمس الحاجة إلیھالبدائیة أو عن طریق المشاھدة ا

كان یمكن تجنب الحادث في االصطدام بالجبل الجلیدي من خالل النشرة الجویة التي یرسلھا القمر الصناعي عن  §
ة تظھر أي التي كان یمكن حیث أن المعلومات االنوائی MSIومعلومات  NAVTEXمنطقة اإلبحار بواسطة جھاز 

تفاصیل للحاالت الجویة والبحریة التي تؤثر في الحركة المالحیة وبالتالي كانت النشرة المتجدد التي یحصل علیھا 
المالحیین ومن خالل معلومات الطقس ودرجة الحرارة ومعلومات االستشعار التي تقدمھا األقمار الصناعیة الساندة أن 

 .جلیدي وموقعھ وحجمة وھذا یتیح المجال واسعا لتجنب المناطق الخطرة تظھر في خارطة المنطقة تكون الجبل ال
إن عامل الوقت والحركة الغیر مسیطر علیھا في الحاالت البحریة والجویة وھیجان البحر تبیح استخدام النظام  §

ع بإرسال رسائل قصیرة اوتوماتیكیا محددة مسبقا تتضمن نوVHF/HF/MF على موجات  DSCاالنتقائي الرقمي
الطلب واسم السفینة وموقعھا وغیرھا من المعلومات في وقت قصیر جدا وھذا یمكن العاملین من التعامل مع الحاالت 

 .الخطرة بما أمكن من السھولة والیسر إلرسال المعلومات وطلب النجدة او التراسل لتحقیق مرور امن 
لبحث عن قوارب اإلنقاذ یستطیع العمل في المعد للكشف عن مكان الحادث وأجراء ا  9GHZإن رادار اإلنقاذ  §

الظروف الجویة والبحریة الصعبة لتحدید مكان طالبي النجدة من الذین غادروا السفینة قبل أو بعد الحادث على مسافة 
 .ستة أمیال بحریة وھذه المسافة في األعراف البحریة تعبر عن  إمكانیة ممتازة لنظام فعال

ذي یقوم بتغطیة مسافة خمسة أمیال بحریة لمواجھة الظروف الصعبة یستطیع تقدیم إن استخدام النقال البحري ال §
خدمة مناسبة لالتصال بالسفن القریبة أو مع السفینة أالم في حاالت أجراء عمل أو بحث معین في محیط ھذه المسافة 

 .وھو یحقق فعالیة في معرفة أسباب الحوادث وحجم الخسائر وتعقب الناجیین 
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  في حاالت الحرج والخطر GMDSSالمخطط االنسیابي إلجراءات العمل بنظام                  

  

  

  

  

  

  

  :السیناریو االفتراضي لتطبیق النظام في الموانئ العراقیة : ثامنا  

ة والتي یجب فیھا  التعاون التام بین الوزارات یتطلب تطبیق ھذا النظام العدید من اإلجراءات الفنیة واإلداریة والقانونی
  ا الموضوع وحسب المخطط التالي المعنیة والشركات والمؤسسات ذات العالقة وبتنسیق مسبق وإعداد البنى التحتیة لھذ

  

  

 EPIRBو تھیئة  SARTو  VHFالبقاء اطول وقت ممكن واستخدام 

  قوارب النجاة و  EPIRB & SARTفتح وتھیئة 

NO YES 
ارسال نداءات االستغاثة بواسطة 

HF,MF,VHF او عن طریق
 انمارسات

 وجود مشكلة محتملة اذا تمت  التھیئة 

   HF , MF, VHF, DSC,  or 
INMARSAT 

 MF HFاالتصال  بواسطة  استالم الرد؟
VHF    او انمارسات  الى مركز

 نقاذ والسفینةاال

 استالم الرد ؟

SWITCH ON  

EPIRB &SART 

NO 

END 

USE EPIRB 
&SART 

YES 

YES 

NO 

 او عن طریق االنمارساتHF ,MF, VHF لخطر بواسطة ارسال نداء ا

START 
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   INMARSATواالشتراك في   GMDSSمخطط تطبیق نظام    

  

  

    

START 

الخاص بانضمام العراق  1980لسنة  43تطبیق القانون رقم 
  إلى منظمة األقمار الصناعیة البحریة

تفعیل عضویة العراق بمنظمة األقمار الصناعیة البحریة 
INMARSAT  

إعداد البنى التحتیة في  الموانئ العراقیة والمؤسسات ذات العالقة  
 GMDSSللعمل  بنظام 

  CESإنشاء محطة ساحلیة -1

 SESتطبیق قواعد النظام على الوحدات البحریة -2

نشر التعلیمات على موقع السلطة البحریة لموانئ العراق 
 بخصوص قواعد االتصال وإجراءات التفتیش 

شروط جزائیة للسفن والوحدات البحریة والعائمات التي ال وضع 
 OGMDSSتعمل تحت عنوان 

  INMARSATتمثیل العراق في المنظمة العالمیة 

 ومتابعة تعلیمات تطویر وتحدیث النظام  

تعمیم القنوات وإشارات النداء  للمحطات الساحلیة بخصوص 
 قواعد االتصال

إلى  GMDSSعلى تقدیم خدمة تحدید العوائد واألجور المترتبة 
 الموانئ العراقیة 

END 
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الذي صدر على اثر توقیع  1980لسنة  43ا النظام حیث  جاء في األسباب ألموجبھ للقانون رقم لقد اھتم العراق بھذ 
العراق على اتفاقیة المشاركة في المنظمة العالمیة لألقمار الصناعیة البحریة والمنشور في الوقائع العراقیة العدد 

لتي تستعمل الذبذبات العالیة غیر معتمدة نظرا إلى أن االتصاالت الالسلكیة الحالیة ا( 7/4/1980بتاریخ  2767
ومزدحمة وتتأثر باألحوال الجویة إضافة إلى قلة القنوات الھاتفیة والبرقیة التي یمكن استغاللھا واستنادا إلى مبدأ 
 وجوب االتصال بواسطة األقمار الصناعیة إلى كافة أمم العالم بدون تمییز ، فقد تبنى المؤتمر الدولي حول إقامة نظام

،اتفاقیة حول منظمة األقمار  1976/أیلول / 8-1قمر صناعي بحري دولي بجلستھ الثالثة التي عقدت في لندن بتاریخ 
الصناعیة البحریة الدولیة مع ملحق بعنوان اإلجراءات الخاصة بتسویة النزاعات واالتفاقیة النافذ ه حول منظمة القمر 

االستثماریة وحیث أن العراق حضر المؤتمر المذكور ووقع رئیس  الصناعي البحري الدولیة وملحق بعنوان األسھم
من   %5لقد شارك العراق بتمویل ھذا المشروع بنسبة ) . ووفده على االتفاقیتین المذكورتین فقد شرع ھذا القانون 

  . األسھم الخاصة بالمنظمة وقام بتسدید المبلغ كامال 

لعمل وتعرضت جمیع منشأتھا إلى التدمیر وأصبحت الغوارق تمال كانت الحرب التي توقفت خاللھا الموانئ عن ا 
الموانئ واألنھار والممرات المالحیة وصار العراق یعتمد على موانئ أخرى انتعشت وتطورت على حساب مؤانئنا ثم 

قد جاءت سنین الحصار التي أصبحت ألسمھ الخاصة بھا ھي عزل العراق عن العالم وإیقاف حركة التقدم ، وبھذا ف
تعطل العمل بھذا النظام سنوات طویلة وتم نسیانھ تماما ،لكن في الجانب األخر ومع تطور النظام عالمیا وتقدیمھ خدمات 
ممتازة إلى سلطات  الموانئ وخدمة حاالت الطوارئ والحرج التي تتعرض لھا السفن كان البد من أن تتخذ شركات 

ولما كانت حركة االستیراد . أمین على السفن والركاب والبضائع التأمین ھذا النظام سند رئیسي في إجراءات الت
والتصدیر تتم عن طریق موانئ العراق وھو المنفذ البحري الوحید إلى العالم ، وحیث أن  النقل البحري ھو األنسب 

إلى كلف البیع بالنسبة للطاقات واألجور واإلحجام فقد تسللت ھذه الحسومات إلى الدورة االقتصادیة العراقیة لتضاف 
  .والشراء وبالتالي فھي مالیین الدوالرات تھدر سنویا من الخزینة العراقیة

  -:إن السیناریو الخاص بتطبیق ھذا النظام یتطلب خطوات متزامنة في المجاالت التالیة 

  .حیازة النظام وتقنیاتھ  - 1
 .تحدید  أماكن اإلیواء واألبراج وفق متطلبات التغطیة الخاصة بالمنطقة  - 2
 . 1980لسنة  43العمل على تطبیق القانون رقم  - 3
  التفاھم المباشر مع المنظمة العالمیة لألقمار الصناعیة البحریة ومقرھا لندن والشركة العامة لموانئ العراق في  - 4

  البصرة في ما یخص تفعیل االشتراكات وااللتزامات المالیة وحصة العراق من اإلرباح المتكاملة التي یمكن أن     
 .تغطي كلفة الحیازة والتدریب واالشتراك لعدة سنوات قادمة     
 تفعیل وسائل البحث واإلنقاذ المتفاعلة مع نظام األمان والمخاطر البحریة العالمي من خالل تحدیث الوسائل  - 5

  التي تقدم والمعدات في شعبة اإلنقاذ البحري في موانئ العراق وتزویدھا بالتقنیات والوسائل والوحدات البحریة     
 خدمات البحث واإلنقاذ حسب التحدیدات الدولیة بھذا الشأن    
 .بناء ھیكل فني وإداري یكون مسؤول عن تشغیل وصیانة وتحدیث ھذا النظام  - 6
 .حجز الترددات المكرسة لھذا النظام وعدم التصریح باستخدامھا لغیر المعنیین  - 7
 .لغرض تقدیم الخدمات الضروري والعادیة والطارئة  CESربط شبكة اتصاالت الموانئ األرضیة مع شبكة نظام  - 8
 االتفاق مع ھیئة األنواء الجویة لتحدیث وسائل التنبؤ الجوي والبحري لغرض نشر المعلومات عن المنطقة وفق  - 9

  .ما ھو مخصص واعتماد تناول المعلومات الشبكي       
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  :التوصیات 

لذي أنعش الكثیر من الشركات والموردین الخارجیین  وتسبب في ارتفاع إن إیقاف ھذا النزیف المالي  المتوالي ا 
أسعار التأمین وتحمیل خزینة الدولة مبالغ باھظة واالرتقاء بسمعة الموانئ العراقیة  یتطلب بعض اإلجراءات اإلداریة 

  -:والقانونیة والتقنیة للعمل وتتمثل بالتالي 

حیث تمت % 5تحقق من الفوائد المترتبة على اشتراكھ فیھا بنسبة تفعیل اشتراك العراق بمنظمة انمارسات وال - 1
مفاتحة ھیئة األعالم واالتصاالت لھذا الغرض وقد تفاعلت الھیئة مع ھذا األجراء واتصلت بالمنظمات والھیئات ذات 

  .العالقة  الذین طلبوا وثائق ومستندات تثبت بأن العراق عضو مساھم في المنظمة 
عن الوثائق عدة شھور واتصاالت مكثفة مع الجھات ذات الصلة وأخیرا وبعد بحث وتدقیق تم لقد استغرق البحث  - 2

العثور على القانون الصادر من الحكومة العراقیة الذي یثبت عضویة العراق فیھا ، حیث أن تسلسل العراق كان ھو 
 .المساھمة  39الدولة رقم 

ن المشغلین والمھندسین على عمل ھذا النظام ووسائل تم االتصال بالدول ألمانحھ لغرض تدریب العاملین م - 3
 .االتصال عبر األقمار الصناعیة لوضع جدول زمني یتزامن مع تطبیق النظام وتشغیلھ 

مع أن مبلغ حیازة النظام  2010طرح موضوع التخصیص المالي لشراء المحطة األرضیة من خالل میزانیة عام  - 4
مبالغ التي تخصص إلعداد البنى التحتیة في مجال إعداد الكادر واألبنیة والمرافق ال یتجاوز المائة ألف دوالر إال أن ال

 .الملحقة  األخرى یعتبر األكثر كلفة 
یتطلب تطبیق النظام إعداد قواعد وتعلیمات مصادق علیھا لغرض تامین انسیابیة تطبیق النظام تحت خیمة القانون  - 5

مجال البحري العراقي من سفن تجاریة  وعائمات ومراكب صید وسفن لكي یتم االلتزام بھ من قبل جمیع مستخدمي ال
 .ركاب وناقالت نفط وغیرھا 

تفویض التفتیش البحري صالحیات الكشف وتحدید المقصر واقتراح األجراء المناسب من حجز أو غرامة مالیة أو  - 6
 .أي أجراء أخر یضمن ذلك 

تشغیل ھذا النظام في المناطق المحددة مثل ضرورة حصول الضباط والمالحیین البحریین على شھادات  - 7
A1,A2,A3   وإشراكھم في دورات عالمیة معترف بھا للحصول على مثل ھذه الشھادات المھمة. 

أجراء كشف للسفن العراقیة ذات الملكیة الخاصة وتأكید تحمیلھا لھذا النظام والعمل بھ وفق التحدیدات الدولیة  - 8
ل المالحیین على الشھادات وأجراء المخاطبة عن طریق وسیلتین على األقل من وحصو SESمثل تحمیل السفینة نظام 

وسائل ھذا النظام عند العمل في المیاه العراقیة ، وھذا یمنح الموانئ فرصة تطبیق تعلیمات وقواعد السلطة البحریة 
عوائد وأجور عن تقدیم ھذه على جمیع السفن بدون استثناء ویعود بفوائد مالیة إلى خزینة الموانئ تتمثل على شكل 

 .الخدمة للسفن 
تھیئة مركز تدریب الموانئ لغرض إعداد الكوادر ومنح الشھادات المطلوبة وإجراء فحص الكفاءة السنوي على  - 9

القطاعین العام والخاص واعتماد شھادات ھذا المركز من قبل  التفتیش البحري عند منح شھادات السفن والوحدات 
 .البحریة 

احبات والحفارات البحریة وسفینة التنویر التابعة للموانئ العراقیة  بھذا األجراء وحسب التحدیدات شمول الس - 10
 . الدولیة المطبقة على السفن المكوكیة التي ترتاد المنطقة

إعادة النظر في إجراءات التأمین البحري على الصادرات والواردات وتنشیط حركة التأمین البحري للشركات  - 11
اجل عدم ھدر المال العام وإدخالھ في الدورة االقتصادیة العراقیة وإلزام الموردین والمصدرین والمتعاقدین  العراقیة من

 .بالتأمین بالتعاقد مع شركات التأمین العراقیة 
أجراء ممارسات وإجراءات فحص دوریة لحاالت الطوارئ مابین السفن والموانئ وفق منھاج خاص لضمان  - 12

 .كفاءة عالیة استمرار عمل النظام ب
أجراء التحدیث الالزم حسب التطور التقني ووفق تعلیمات المنظمات العالمیة المعنیة لألجھزة والمعدات لضمان  - 13

 .مواكبة التقدم التقني 
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  :المصادر

  

 .1999لسنة  55مقررات الجمعیة العامة لألمم المتحدة الجلسة  - 1
 ) 562 - 544( 7/4/1980بتاریخ  2767الوقائع العراقیة العدد  - 2
 2006)االسكوا( منشورات اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغرب أسیا  - 3
 .منشورات السلطة البحریة للموانئ الخلیجیة - 4
 ISMدوریات  منظمة السالمة البحریة  - 5
  .الموقع االلكتروني التحاد الموانئ العربیة  - 6
 .  INMARSAT2005/2006منشورات  - 7
 .TRANSAS 2007منشورات  - 8
 . NORCOTROL 2008منشورات  - 9

 . IMO  1976-2009منشورات المنظمة البحریة العالمیة  - 10
 .منشورات اتحاد الموانئ العربیة الدوریة  - 11
 .مقاالت السید كاظم فنجان ألحمامي/ مركز النور  - 12
  WWW.INMARSAT.COMالموقع االلكتروني لمنظمة انمارسات  - 13
 GMDSS   WWW.GMDSS.COMلنظام  الموقع االلكتروني - 14
 .الخاصة بسالمة األرواح في البحر  SOLASدوریات لجنة  - 15
 .اإلسكندریة/ منشورات األكادیمیة البحریة المصریة  - 16
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.INMARSAT.COM
http://www.GMDSS.COM
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Eng. Subhi naser hizam 

General Company for Ports of Iraq/ Basrah 

 

Abstract: 

The maritime work requires a lot of requirements, which reflected the 
ambiguity that surrounds the aids reliable in cases of embarrassment and 
danger that characterized workers in this field to challenge the difficulties they 
face, whatever the practice and depth of experience as always expect a sudden 
and urgent. 

 Specialists have been working in this area on the production and 
manufacturing all necessary equipment and devices that bear the most severe 
maritime and weather conditions to enable the maritime face potential 
difficulties, and the most important tools that help to create suitable conditions 
are a means of maritime communications, which has the active role in 
identifying the location and weather forecasts identify the route and access to 
appropriate information relating to flights and the launch of the marine 
warnings and ask for help and supplies distress. And achieve clear 
communication on different levels and patterns consistent with the standard 
specifications contained in the instructions of International Maritime 
Organization and the IMO Convention on the Safety of Life at Sea SOLAS and 
the World Telecommunication ITU, where the work is helpful in redressing the 
risks and request aid when needed and to avoid sailing in dangerous areas, 
collisions and to ensure the necessary information, 

The most important means in this area is the means of communication via 
satellite, hence the role of the INMARSAT that Iraq was co-founder in 1976 of 
Iraq where the introduction of GMDSS for the special conditions in order to 
enhance the port authority and to maximize resources and enhance the 
reputation of Iraqi ports and service delivery applicants to the standard 
specifications to save lives, the environment and property.  

  


