
 

 

 اإلدارة الوطنية للطيف 

 ITU-R  SM.1047-2التوصيـة  
(2012/09) 

 SMالسلسلة 
 إدارة الطيف



ii التوصية   ITU-R  SM.1047-2 

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

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

 بساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق امللكية الفكرية  

الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االتصاالت يتعلق حبقوق امللكية  ما يرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية في 
ابلقرار  1 امللحق واملشار إليها يف (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) وقطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

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

 قاعدة بياانت قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 
 

 قطاع االتصاالت الراديوية  توصياتسالسل  

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

 العنـوان السلسلة

BO البث الساتلي 

BR التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية 

BS )اخلدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M  الساتلية ذات الصلةاخلدمة املتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة اهلواة واخلدمات 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS أنظمة االستشعار عن بعد 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة 

SM  الطيفإدارة 
SNG التجميع الساتلي لألخبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

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

 النشر اإللكرتوين
 2013جنيف، 

 
©  ITU  2013 

 إبذن خطي من  الأبي وسيلة إ الميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة أبي شكل كان و  المجيع حقوق النشر حمفوظة. 
 .(ITU)االحتاد الدويل لالتصاالت 
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SM  R-ITU.7041-2  ة ـالتوصي
* 

 اإلدارة الوطنية للطيف 
(2012-2001-1994) 

 التطبيقجمال  
 إدارة الطيف. يف إطار اليت ينبغي النظر فيها  بجاالت املواضيعهذه التوصية مقدمة خمتصرة عن إدارة الطيف وتوصي  تشكل

 كلمات أساسية
 مسؤوليات إدارة الطيف، متطلبات إدارة الطيفوظيفة إدارة الطيف، اإلدارة الوطنية للطيف، 

 
 مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،  إن

 إذ تضع يف اعتبارها 
 ؛ الشحيحةرد الطيف االفوائد املستمدة من مو  لتعظيم أمر أساسيإدارة الطيف كفاءة أن   أ (  

 ؛ةالراديوي اتنظراً للطلب املتزايد على طيف الرتددأن مثة حاجة إىل حتسني إدارة الطيف  ب(
 ؛ للطيف  الة لإلدارة الوطنية أن هناك حاجة إىل مواد ملساعدة مديري الطيف يف تطوير وتنفيذ أنظمة واسرتاتيجيات فع   ج(
بشأن اإلدارة الوطنية للطيف وتقنيات إدارة الطيف ونشرها كتيبات لالحتاد   فعالً  أعدأن قطاع االتصاالت الراديوية  د (

 قاموس بياانت االتصاالت الراديويةكما أعد وهو يقوم حاليًا بتحديثها على أساس منتظم،  حلاسوب اب ابالستعانة ومراقبته 
اليت تغطي   SM السلسلةالة إلدارة الطيف )تقارير وتوصيات ممارسات فع   ساءإر للمساعدة يف  ITU-R SM.1413) )التوصية

 ؛ إدارة الطيف ومراقبته( خمتلف جوانب
ممارسات  بشأن "حتسني  ITU-R 22-3 الل قرارات مجعية االتصاالت الراديوية وخاصة القرارخاملقدمة من  التوجيهات ( ه 

 ،النامية" حتسني نظام إدارة الطيف لصاحل البلدانبشأن " ITU-R 11-4" والقرار الراديوي وتقنيات اإلدارة الوطنية للطيف 
 إذ تالحظ و 

للتوجيهات العامة املقدمة يتجزأ من العملية الشاملة إلدارة الطيف وفقًا  أن اجلوانب االقتصادية تُعامل بشكل صحيح كجزء ال
 ، ITU-R SM.2012 التقرير يف

 توصي
 : التالية جماالت املواضيعتطوير برامج اإلدارة الوطنية للطيف أبن يتناول  1
 املبادئ األساسية إلدارة الطيف؛ -
، التخطيط االسرتاتيجي، ختطيط استعمال الطيف، ختطيط نظام إدارة  طويل األجلختطيط الطيف )التخطيط قصري/ -

 ؛ الطيف، ختطيط اخلدمة أو الشبكة(
 (؛ ، إخل.التخفيف من حدة التداخل ،التحليل التقين ،)التنسيقممارسات هندسة الطيف  -
 إخل.(؛  ،الرتخيص ، التخصيصات ،التوزيعات ،الرتخيص ابستعمال الرتددات )حقوق الطيف -

____________________ 
 .R-ITU 1تعديالت صياغية على هذه التوصية وفقاً للقرار  2019 لالتصاالت الراديوية يف عام 1أدخلت جلنة الدراسات  *
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 ؛)با يف ذلك كفاءة استعمال الطيف والطلب على الطيف( استعمال الطيف -
 (؛والرصدمراقبة الطيف )التفتيش  -
 الطيف وتكاملها مع أنظمة مراقبة الطيف؛أمتتة إدارة  -
 ؛اجلوانب االقتصادية املتعلقة ابلطيف )رسوم الطيف( -
 ؛املعايري وترخيص استعمال األجهزة -
مع تلك املستخدمة يف مكتب االتصاالت   تكون متوافقة تسجيل ختصيصات الرتدد الوطنية، ل ابستخدام أنساق  2

 ؛ عن ختصيصات الرتددالراديوية من أجل التبليغ اإللكرتوين 
ابألقسام املناسبة من توصيات وتقارير قطاع   ،1 توصي، عند معاجلة املواضيع احملددة يف الفقرة اإلدارات أبن تسرتشد 3

 ؛ االتصاالت الراديوية وكتيبات االحتاد
ابألقسام املناسبة من لوائح الراديو وقاموس  ، 2 توصيعند معاجلة املواضيع احملددة يف الفقرة  ، اإلدارات أبن تسرتشد 4

 ؛ توصيات وتقارير قطاع االتصاالت الراديوية وكتيبات االحتادو بياانت االتصاالت الراديوية 
مستمرة لتعزيز كفاءة عملية  1 توصيأبن تكون تنمية مهارات ومعارف املوظفني يف املواضيع احملددة يف الفقرة  5

 .الطيف إدارة

 ___________ 
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