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رسالة معممة 

CR/237 
  

  إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد
  

 (TerRaSys)  نظام االتصاالت الراديوية لألرض تقرير مرحلي عن تنفيذ مشروع     : املوضوع 
  2000 مايو 2 بتاريخ  CR/143رسالة معممة من مكتب االتصاالت الراديوية رقم   :اجعاملر

  2001 مايو 15 بتاريخ  CR/161رسالة معممة من مكتب االتصاالت الراديوية رقم   
  2001 يونيو 8 بتاريخ  CR/163رسالة معممة من مكتب االتصاالت الراديوية رقم   
  2003 مارس 21 بتاريخ  CR/191وية رقم رسالة معممة من مكتب االتصاالت الرادي  

  
  إىل السيد املدير العام 

  ... حتية طيبة وبعد 
نظام قدم مكتب االتصاالت الراديوية معلومات يف عدد من الرسائل املعممة عن التقدم احملرز يف تنفيذ مشروع       1.

تصاالت الراديوية يف هذا الصدد  ومنذ آخر رسالة معممة صادرة عن مكتب اال.  (TerRaSys)االتصاالت الراديوية لألرض   
إىل جلنة لوائح الراديو، وإىل  ) ربع السنوية (، قدم املكتب بانتظام عدداً من التقارير املرحلية يف تقاريره      2003)بتاريخ مارس   (

وقدم ). كل سنة، مع إبراز أهم التطورات على أساس فصلي(وإىل اجمللس ) كل سنة(الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية  
. املكتب معلومات يف نشراته اإلدارية إىل مجيع أعضاء االحتاد فيما يتعلق بتنفيذ اخلطط التشغيلية لقطاع االتصاالت الراديوية            

إال أن املكتب تلقى اتصاالت من إدارات عدد من الدول األعضاء أشارت فيها إىل أهنا تفضل إبالغها، بشكل منتظم،           
وتلخص هذه الرسالة املعممة . ال عن طريق رسائل معممة من مكتب االتصاالت الراديوية بالتطورات احلادثة يف هذا اجمل

  .2003التطورات يف هذا اجملال منذ مارس 
  :2003، حدثت التطورات التالية منذ مارس FXM1وفيما يتعلق باجلزء اخلاص خبدمات   2.

 من لوائح 11 مبوجب املادة   T14 إىل T11نواع   من األFXMبعد أن قام املكتب بإنتاج اجلزء املتعلق بتبليغات    1.2
، بدأ يف عملية حتميل مكثفة يف قاعدة البيانات اجملِمعة لنظام االتصاالت الراديوية لألرض       2003الراديو يف مارس  

 اليت يصدرها (IFIC) من النشرة اإلعالمية الدولية للترددات   1 ونشرها يف اجلزء   FXMللتبليغات املتعلقة خبدمات 
، يلتزم املكتب باحلدود   2003، وابتداء من أكتوبر   2003ومت االنتهاء من التبليغات املتأخرة يف سبتمرب      . تباملك

                                                      
1   FXM تعين اخلدمات الثابتة واملتنقلة واخلدمات األخرى، ما عدا اخلدمة اإلذاعية يف النطاقات LFو MFو VHFو UHF.  
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 من النشرة املذكورة، مجيع التبليغات   1أي أنه ينشر، يف اجلزء  ( من لوائح الراديو 11.28الزمنية املقررة يف الرقم  
  ؛)مها يف غضون شهرين من استالFXMالكاملة اخلاصة خبدمات 

، بدءاً بالنطاقات غري املتقامسة مع اخلدمات الفضائية،   FXMوبدأ املكتب، يف نشاط مواٍز، بالفحص املعتاد لتبليغات   2.2
  .مث بالتبليغات املتعلقة بالنطاقات املتقامسة مع اخلدمات الفضائية 

 ونشر 2003ائية يف أغسطس  يف النطاقات غري املتقامسة مع اخلدمات الفضFXMبدأ الفحص املعتاد لتبليغات   -
ومت االنتهاء من  . 2003) سبتمرب 9املؤرخة  (2502النتائج املتعلقة هبا يف النشرة اإلعالمية الدولية للترددات رقم 

 يتم فحص التبليغات املعنية مباشرة بعد   2004واعتباراً من أبريل   . 2004تراكمات التبليغات املتأخرة يف أبريل    
 من النشرة اإلعالمية 3 أو 2لنشرة املذكورة، وهذا يعين أن النتائج ُتنشر عادة يف اجلزء     من ا1نشرها يف اجلزء  

  ؛1الدولية للترددات يف غضون شهر من نشر التبليغ الكامل يف اجلزء 
 يف النطاقات املتقامسة مع اخلدمات الفضائية واليت ال تنطوي على توزيعات     FXMأما الفحص املعتاد لتبليغات      -

حنو  ( ومت االنتهاء من التبليغات املتأخرة    2004اء إىل األرض للخدمات الفضائية، فقد بدأ يف أبريل    من الفض
، جيري فحص التبليغات اجلديدة مباشرة بعد   2004واعتباراً من يونيو . 2004يف هناية مايو )   تبليغ000 15

   من النشرة املذكورة؛  1نشرها يف اجلزء   
 يف النطاقات املتقامسة مع اخلدمات الفضائية، واليت تنطوي على توزيعات FXM وأما الفحص املعتاد لتبليغات  -

حنو (  ويتوقع االنتهاء من التبليغات املتأخرة  2005من الفضاء إىل األرض للخدمات الفضائية، فقد بدأ يف يناير 
ات بالتزامن مع   فحص التبليغ2005ويتوقع أن يبدأ من أوائل نوفمرب . 2005بنهاية أكتوبر  )   تبليغ000 40

  فحص تبليغات احملطات األرضية ذات الصلة الذي جيري يف نطاق نظام الشبكات الفضائية؛ 
، وذلك بإدخال نوع جديد من FXM، قام املكتب بتعزيز نطاق العمل بشأن عنصر اخلدمات 2005ويف مارس   -

 من (MIFR)دويل للترددات ، وهو يتيح اختياراً سهالً لتخصيصات السجل األساسي الR06التبليغات، وهو 
  .2006أجل تأسيس حالة مرجعية فيما يتصل بأنشطة املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية لعام 

.    تقريباً  FXMويف ضوء هذه التطورات، يستطيع املكتب اآلن التعامل مع مجيع التبليغات املتصلة بعنصر اخلدمات        3.
 يف النطاقات اليت حيكمها اتفاق احتاد الصناعات    11غات املقدمة مبوجب املادة دراسة التبلي( وهناك بعض املسائل املتبقية  

ال يتم تناوهلا   )  T17 وT16 وT15، ومعاجلة التبليغات عن األنواع 1988 واتفاق ريو دي جانريو،   1985اإللكترونية، جنيف،   
لقة هبذه الفئات من التبليغات جتري معاجلتها   إال أن بعض اخلطوات املتع نظام االتصاالت الراديوية لألرض حىت اآلن يف إطار 

وعالوة على ذلك، وضع . ، وهذا من شأنه أن يقلل من املضايقات لإلداراتنظام االتصاالت الراديوية لألرض  خارج 
ت  أي يف السجل األساسي الدويل للترددا(املكتب إجراًء خاصاً إلدراج تبليغات ختصيص الترددات يف قواعد البيانات اجملّمعة   

((MIFR) وتعمم هذه التبليغات على الدول األعضاء   1985) واتفاق جنيف، 26 و25 ويف النسخ األصلية خلطط التذييلني ،
ويالحظ أن حجم التبليغات يف  ). خدمات األرض( بانتظام، مرة كل أسبوعني، من خالل النشرة اإلعالمية الدولية للترددات    

  .، ال يزال منخفضاً جداً  ام االتصاالت الراديوية لألرض نظهذه اجملاالت، اليت ال تزال خارج نطاق  
 يف نظام االتصاالت   (FM)وكما تعلمون فإن كل العناصر األخرى ذات الصلة بالبث التلفزيوين بتشكيل التردد           4.

، وفقاً UHF وVHFاإلذاعة التلفزيونية يف النطاقني   /واليت تنطوي على معاجلة تبليغات اإلذاعة املسموعة  (الراديوية لألرض 
 من لوائح الراديو وإجراءات تعديل اخلطة املنصوص عليها يف االتفاقات اإلقليمية 11إلجراء التبليغ املنصوص عليه يف املادة   

وقد مت مؤخراً تعزيز العنصر املتعلق  . 1999 جيري إنتاجها منذ أغسطس  1989) وجنيف، 1984 وجنيف، 1961ستكهومل، 
، يسهل التعرف على التخصيص   BC6، وذلك بإدخال نوع جديد من التبليغات،  (FM)التردد    باإلرسال التلفزيوين بتشكيل  

ويالحظ أن . 2006لإلرسال اإلذاعي من أجل تأسيس حالة مرجعية تتصل بأنشطة املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية لعام 
 إطار نظام االتصاالت الراديوية لألرض قد مكّنت   يف(FM)الطرائق املتاحة ملعاجلة عنصر اإلرسال التلفزيوين بتشكيل التردد  

من معاجلة مجيع التبليغات الواردة من اإلدارات بشكل منتظم يف احلدود الزمنية املقررة رغم الزيادة امللحوظة يف عدد         
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.   1989 وجنيف،  1961التبليغات يف السنتني األخريتني، واليت تتصل على األغلب باألنشطة املتعلقة مبراجعة اتفاقي ستكهومل،       
 يف نظام االتصاالت الراديوية  FM/TVوكما أبلغ املكتب يف مناسبات سابقة، ال توجد أي متأخرات يف معاجلة العنصر 

  .لألرض
الذي يشمل معاجلة بطاقات اإلذاعة املسموعة يف النطاقني   ( يف نظام االتصاالت الراديوية لألرض   LF/MFأما العنصر   5.

LFو MF من لوائح الراديو وإجراءات تعديل اخلطط املنصوص عليها يف   11لتبليغ املنصوص عليه يف املادة      ، مبوجب إجراء ا 
، فلم ُيدمج بعد يف نظام االتصاالت الراديوية لألرض، وإمنا يتم        1981) وريو دي جانريو،    1975االتفاقني اإلقليميني جنيف،   

ومع ذلك، فقد قام املكتب بوضع إجراء خاص .  أدوات حمليةمعاجلة التبليغات اجلديدة املقدمة يف هذا الصدد باستخدام
أي يف السجل األساسي الدويل للترددات ويف النسخ األصلية (إلدراج ختصيصات الترددات هذه يف قواعد البيانات اجملمعة  

سبوعني، من    وتعمم هذه التبليغات على الدول األعضاء بانتظام، مرة كل أ     1981) وريو دي جانريو،   1975خلطيت جنيف،  
  ). خدمات األرض(خالل النشر يف النشرة اإلعالمية الدولية للترددات   

ويأمل مكتب االتصاالت الراديوية، بتعميم هذه املعلومات على اإلدارات، أن تتوفر هلا آخر املعلومات املطلوبة،        6.
  . ويسر املكتب أن يستجيب ألي طلب معلومات يف هذا الصدد  

  
  . قدير واالحتراموتفضلوا بقبول فائق الت

  
  

  فالريي تيموفيف
  مدير مكتب االتصاالت الراديوية

  
  

  :التوزيع
  إدارات الدول األعضاء يف االحتاد  -
  أعضاء جلنة لوائح الراديو  -
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