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

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

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

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

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

 قاعدة بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 
 

 قطاع االتصاالت الراديوية توصياتسالسل 

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

 العنـوان السلسلة

BO البث الساتلي 

BR التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية 

BS اإلذاعية )الصوتية( اخلدمة 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M اخلدمة املتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلة 

P انتشار املوجات الراديوية 
RA علم الفلك الراديوي 

S الخدمة الثابتة الساتلية 
RS  االستشعار عن بعدأنظمة 

SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألخبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V واملواضيع ذات الصلة املفردات 

 
 

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

 النشر اإللكرتوين
 2010جنيف، 

 
  ITU  2010 

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

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 * S.1001  R-ITU-2  ةـالتوصي
 استعمال أنظمة في الخدمة الثابتة الساتلية من أجل عمليات اإلنذار واإلغاثة

 في حالة حدوث كوارث طبيعية وحاالت طوارئ مماثلة
(2010-2006-1993) 

 مجال التطبيق
لدول واليت ميكن ل (FSS)الساتلية  الثابتةتستعملها أنظمة اخلدمة  جمموعة الرتددات اليتبشأن  هذه التوصية معلوماتتقدم 

)مجعية االتصاالت الراديوية  ITU-R 53لتسهيل تنفيذ القرار واإلغاثة من الكوارث  إلنذار املبكرا أن حتددها التصاالت األعضاء
 ،(Rev.WRC-07) 644والقرار  ،2007))مجعية االتصاالت الراديوية لعام  ITU-R 55والقرار  ،2007)لعام 
 .(Rev.WRC-07) 647 والقرار ،(Rev.WRC-03) 646 والقرار

 ،لالحتاد الدويل لالتصاالتإن مجعية االتصاالت الراديوية 
 إذ تضع يف اعتبارها

الكوارث الطبيعية وحاالت اإلغاثة يف حاالت لتجهيزات االتصاالت أساسي لعمليات املوثوق و  السريع النشرأن  أ ( 
 ؛الطوارئ املماثلة

إىل  النقل السريع لتجهيزات االتصاالتتقتضي ضرورة الكوارث الطبيعية املالزم ألحداث استحالة التنبؤ باملواقع  أن ب(
 ؛املواقع املعنية

الثابتة،  VSATمن مثل املطاريف ، جداً  صغريةالفتحة الرضية ذات احملطات األأن اإلرسال الساتلي الذي يستعمل  ج(
لتوفري خدمات أحد أسلم احللول يعترب اليت ميكن نقلها رضية األطات احملو  (VMES) منت مركبات احملمولة على احملطات األرضيةو 

 لعمليات اإلغاثة؛الالزمة اتصاالت الطوارئ 
 دون أن يقتصر على ذلك،وظائف مبا يف ذلك، و ميكن أن تؤدي طائفة متنوعة من الأن جتهيزات االتصاالت  د (

 واإلرسال الفيديوي؛ البياناتير من امليدان، وجتميع االتصاالت الصوتية وتقدمي التقار 
املستخدمة أمثلة على األنظمة تقدمي أن من املفيد توفري معلمات تقنية للمحطات األرضية ذات الفتحة الصغرية و  ( ه

 ر)انظر التقري غاثةاإلنذار واإليف عمليات نظمة األستعمال التخطيط توجيهية من أجل الألغراض الطوارئ كخطوط 
(ITU-R S.2151؛ 

 القائمة على األرض؛ البنية التحتية احمللية لالتصاالتالكوارث تؤدي عادة إىل فقدان أحداث أن  و (
عمليات بو  تساعد يف االتصال باجلمهور وسائل فورية لالتصاالت ميكن أن توفر (FSS)أن اخلدمات الثابتة الساتلية  ز (

على حنو فعال يف  نشرها؛ وقد استعملت وسهولة واتساع منطقة تغطيتها التحتية احملليةالبنية بفضل استقالهلا عن ، اإلغاثة
 ألمانة االحتاد لدعم عمليات اإلنقاذ؛عمليات التدخل 

 للطيف واألجهزة الواجب استعماهلا؛ التخطيط املسبقالكوارث يقتضي  كان وزمان وقوع أحداثمب التنبؤأن تعذر  ح(

                                                      
 .التلفزيونيةرسال اإلشارات إلالصغرية  األرضية بشأن املعلومات املتعلقة باستعمال احملطات R SNG.1421-ITUانظر التوصية   *
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يف حاالت  لتوفري خدمات االتصاالتأن احملطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية ميكن نشرها يف كل مكان،  ط(
 ،استعماله الواجببشأن الطيف الرتددي  مطلوباً ، وقد يكون احلصول على إذن من اإلدارات الطوارئ لعمليات اإلغاثة

 وإذ تدرك
تكنولوجيا املعلومات استخدام االتصاالت/ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن  (2006)أنطاليا،  136رار القأن  أ ( 

وذلك من خالل اإلنذار املبكر والوقاية والتخفيف  اخلاصة حباالت الطوارئ والكوارث يف عمليات الرصد واإلدارة واالتصاالت
 مديري املكاتب: ينص أساساً على تكليف، من آثارها واإلغاثة

، كي تليب احللول املتقدمة االقتضاءمبتابعة دراساهتم التقنية ووضع التوصيات بشأن التنفيذ التقين والتشغيلي، حسب  -
 ؛احتياجات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث

االت الطوارئ والكوارث تكون متينة وشاملة وتستوعب مجيع بدعم تطوير أنظمة إنذار مبكر وختفيف وإغاثة يف حو  -
 ؛املخاطر على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية

استعمال االتصاالت الراديوية يف االستجابة بشأن ( 2007عام ل مجعية االتصاالت الراديوية) ITU-R 53رار القأن  ب(
االتصاالت الراديوية املعنية، نظرًا ألمهية فعالية استعمال طيف الرتددات أن تقوم جلان دراسات قطاع ، قرر "للكوارث واإلغاثة

الراديوية لالتصاالت الراديوية يف حاالت الكوارث، بإجراء دراسات ووضع مبادئ توجيهية تتعلق بإدارة االتصاالت الراديوية يف 
 تعاونة داخل االحتاد ومع املنظمات خارج االحتاد"؛التنبؤ بالكوارث واكتشافها والتخفيف من آثارها واإلغاثة بصورة متآزرة وم

دراسات قطاع االتصاالت الراديوية بشأن التنبؤ  عن( 2007عام ل مجعية االتصاالت الراديوية) ITU-R 55أن القرار  ج(
يف االعتبار جلان الدراسات ألن تأخذ مجيع بالكوارث والكشف عنها والتخفيف من آثارها والنهوض بأعمال اإلغاثة، قرر دعوة 

بذلك القرار استناداً إىل النطاق الواضح لكل جلنة دراسات قبل انعقاد  1نطاق الدراسات/األنشطة اجلارية الوارد ذكرها يف امللحق 
( واخلدمة FSSيف إشارة إىل اخلدمة الثابتة الساتلية ) - 8و 4الدراسات السابقتني  سيما جلنتاوال  -مجعية االتصاالت الراديوية 

-ITU-R 227/4 (ITUو سابقاًITU-R 286/4 (ITU-R 209-3/8 )( كلتيهما، حسبما تقتضيه املسألتان MSSاملتنقلة الساتلية )

R 227/8 سابقاً(؛ 
لتخفيف عواقب لإلنذار املبكر و الالزمة الراديوية االتصاالت  بشأن موارد (Rev.WRC-07) 644 ات،أن القرار  ( د

-WRC)و حلماية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث الرتددي الطيفشأن ب (WRC-03) 646و عمليات اإلغاثةلو  الكوارث

قطاع ، توضح أهداف يف حاالت الطوارئ والكوارث مبادئ توجيهية بشأن إدارة الطيف التصاالت اإلغاثةعن  647 (07
لتسريع  ذه القراراتهبذات الصلة الذي يقوم به يف القضايا  والعمل (ITU-R) االتصاالت الراديوية يف االحتاد الدويل لالتصاالت

http://www.itu.int/ITU- والتعاون مع الشركاء املعنيني يف هذا اجملال )انظر التداخل منعو  الدراسات

R/space/res647/index.asp)؛ 
العاملي لالحتاد بشأن االستعمال الفعال لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل إدارة املنتدى أن  ه (

الكوارث وفريق تنسيق الشراكات بشأن االتصاالت من أجل اإلغاثة يف حاالت الطوارئ والتخفيف من حدهتا يعكفان على 
 عند القيام بالتخطيطلألخذ هبا  وارئ واإلغاثة يف حاالت الكوارثللطحتديد النطاقات/األمدية الرتددية العاملية و/أو اإلقليمية 

 التصاالت الراديوية إلجراء الدراسات الالزمةقطاع اعن دعوة  فضالً  ،وإبالغ هذه املعلومات إىل املكتب الوطين على الصعيد
 ؛الكوارثمن املناسبة إلدارة الطيف يف حاالت الطوارئ وعمليات اإلغاثة  املبادئ التوجيهية دعماً لوضع االستعجالعلى وجه 

 بروتوكول اإلنذار املوحدبشأن  ITU-T X.1303لتوصية ا 2007 قطاع تقييس االتصاالت يف أكتوبراعتماد  ( و
(CAP1.1)  ؛ع أنواع الشبكاتمجيوينّبه اجلمهور عرب  مجيع األخطار طوارئوتنفيذه، وهو نسق بسيط وعام يتبادل إنذارات 

بشأن االستعمال الفعال لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من  النتائج الناجحة للمنتدى العاملي لالحتاد ( ز
 ومها ،عن إطالق مبادرتني هامتني وأسفر، 2007ديسمرب  10-12جنيف، يف  أجل إدارة الكوارث: إنقاذ األرواح، الذي جرى يف

 (VET) شبكة املتطوعني لالتصاالت يف حاالت الطوارئو  (IFCEالدويل لالتصاالت للتعاون يف حاالت الطوارئ )إطار االحتاد 

http://www.itu.int/ITU-R/space/res647/index.asp
http://www.itu.int/ITU-R/space/res647/index.asp
http://www.itu.int/ITU-R/space/res647/index.asp
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)ملزيد من  االتصاالت يف حاالت الطوارئلفريق رفيع املستوى يعىن ب األمني العام لالحتاد لدى االحتاد. وأسفر عن تأسيس
عدد من (. وشهد املنتدى توقيع 2007، طبعة عام االت يف حاالت الطوارئالتصيف جمال ااالحتاد موجز أعمال  ، انظرالتفاصيل

 ،اتفاقات الشراكة الثنائية ومذكرات التفاهم بني االحتاد والشركاء املعنيني
 وإذ تالحظ

وجوانبها التشغيلية واعتبارات نشر الشطر األرضي منها ترد  (FSSالساتلية ) الثابتةاخلدمة أنظمة أن تفاصيل خصائص  ( أ 
 الساتلية؛ الثابتةيف كتيب اخلدمة 

هناك اتفاقات بني االحتاد الدويل لالتصاالت وعدد من الوكاالت واملنظمات بشأن استعمال أنظمة، مبا يف ذلك أن  ب(
/en/ITUhttp://www.itu.int-الكوارث )انظر لة بذات الص، من أجل االتصاالت (FSS) أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية

Telecommunications/Pages/PartneringforDisasterReduction.aspx-D/Emergency)؛ 
الساتلية يف حاالت  املتنقلةأنظمة يف اخلدمة  استعمالتوي على معلومات عن حت ITU-R M.1854 التوصيةأن  ج(

 ؛اإلنذار اإلغاثةعمليات الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ املماثلة من أجل 
العمليات امليدانية واالتصاالت الساتلية يف و دارة اإل جمال يفكجهة تنسيق   أنشطة مكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد ( د

 ،صاالتحاالت الكوارث والطوارئ بني أمانات االحتاد الدويل لالت
 توصي

كما   للطوارئ واإلغاثة يف حاالت الكوارثالنطاقات/األمدية الرتددية العاملية و/أو اإلقليمية  للنظر يف اإلداراتبتشجيع  1
َدد يف اجلدول   ذه املعلومات عند تنفيذ القرارهبمكتب االتصاالت الراديوية لدى وضع خططها الوطنية، ومبوافاة  1حتح

647 (WRC-07)؛ 

 *1 دولـاجل

 التردد 
(GHz) 

 عدد الشبكات توزيع التردد
)اعتبارًا من 

 3اإلقليم  2اإلقليم  1اإلقليم  (1)(2009

 أرض(-)فضاء أرض(-)فضاء أرض(-)فضاء 4,2-3,4

  فضاء(-)أرض فضاء(-)أرض 5,725-5,85 160حوايل 

 فضاء(-)أرض  فضاء(-)أرض 6,7-5,85

 أرض(-فضاء) أرض(-)فضاء أرض(-)فضاء 11,2-10,95

 200حوايل 

 أرض(-)فضاء أرض(-)فضاء أرض(-)فضاء 11,7-11,45

  أرض(-)فضاء  12,2-11,7

 أرض(-)فضاء   12,5-12,2

 أرض(-)فضاء  أرض(-)فضاء 12,75-12,5

 فضاء(-)أرض فضاء(-)أرض فضاء(-)أرض 14,5-13,75

 30حوايل  أرض(-)فضاء أرض(-)فضاء أرض(-)فضاء 21,2-17,7
 فضاء(-)أرض فضاء(-)أرض فضاء(-)أرض 31-27,5

 ميكن استعمال نطاقات تردد أخرى للخدمة الثابتة الساتلية يف املستقبل. *
تقديراً لعدد الشبكات املشغلة يف مجيع نطاقات الرتدد  1ب(. وإضافة إىل ذلك، ميثل عدد الشبكات املشار إليه يف اجلدول  تالحظ إذاانظر أيضاً الفقرة  )1(

 املذكورة يف العمود األول أو يف جزء منها.

الذي يرد وصفه  (CAP1.1) بروتوكول اإلنذار املوحدالستعمال  (FSSالساتلية ) الثابتةاخلدمة بدعوة مشغلي أنظمة  2
 هذا الشأن؛ ومتابعة التطورات يف ITU-T X.1303يف التوصية 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Emergency-Telecommunications/Pages/PartneringforDisasterReduction.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Emergency-Telecommunications/Pages/PartneringforDisasterReduction.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Emergency-Telecommunications/Pages/PartneringforDisasterReduction.aspx
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 الثابتةاخلدمة  الستعمال قدرات /مقدمي اخلدمةالساتلية الثابتةاخلدمة  مشغليبالتخطيط املسبق ما بني اإلدارات و  3
يف حالة  الساتلية الثابتةالتوفر الفوري للخدمات  لضمان، الكوارث منحاالت الطوارئ وعمليات اإلغاثة يف  (FSSالساتلية )
 د(؛ إذ تدركفقرة  ات املشار إليها يفمع األخذ يف االعتبار القرار  ،الكوارث

مواصلة العمل مع االحتاد الدويل لالتصاالت فيما يتعلق على  (FSSالساتلية ) الثابتةاخلدمة  تشجيع مشغلي أنظمةب 4
 من الكوارث. واإلغاثةحباالت الطوارئ 
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يف حالة حدوث كوارث طبيعية وحاالت غاثة أجل عمليات اإلنذار واإلمن  ختطيط استعمال أنظمة يف اخلدمة الثابتة الساتلية عند - 1المالحظة 
 .ITU-R S.2151العناصر الواردة يف التقرير  مراعاةينبغي  طوارئ مماثلة؛

وتشغيلها عناية خاصة من أجل االرتقاء بأداء النظام إىل  وتركيبهاتتطلب العمليات اللوجستية اخلاصة بنقل جتهيزات االتصاالت  - 2المالحظة 
 أقصى حد من حيث املوثوقية وسرعة االنتشار.

استعمال احملطات األرضية اليت ميكن نقلها من أجل التصدي للكوارث جيعل من غري العملي إجراء تنسيق مسبق  على الرغم من أن - 3المالحظة 
 مفصل وتقييم للتداخل، فإنه ينبغي إيالء االهتمام هلذه اجلوانب لدى استخدام نطاقات الرتدد املتقامسة.

 ــــــــــ


	تمهيـد
	سياسة قطاع الاتصالات الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية (IPR)
	مجال التطبيق

