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 مقدمة 1
 5 لتعديل اخلطة )أو اخلطتني( واملادة 4املادة  (GE06) 2006يتضمن اتفاق جنيف  ،على غرار العديد من االتفاقات األخرى
هاتني  ا ينتهي وجه الشبه، نظرًا ملا يف. وهن(MIFR) السجل األساسي الدويل للرتدداتللتبليغ عن التخصيصات إلدراجها يف 

 هما يف أي من االتفاقات السابقة.املادتني من تعقيد يفوق كثرياً كل ما يقابل
االتفاق  طة الرقمية، حسبما يرد وففها يفاخل ويعود أحد أسباب هذا التعقيد إىل وجود مخسة أمناط خمتلفة من املدخالت ضمن

 من هذه الوثيقة. 3.4وملخصها يف الفقرة 

 الجوانب العامة لالتفاق 2
 3.5 ، حسب تعريفها يف الرقم1)تلك األجزاء من اإلقليم  1اإلقليم  :(من االتفاق 8.1منطقة التخطيط )كما تُعّرف في الفقرة 

مجهورية  اً، باستثناء أراضي منغوليا( ويفجنوب 40شرقًا ومشال دائرة العرض  170دائرة الطول  ، الواقعة غربلوائح الراديومن 
 .اإلسالمية إيران

 نطاقات التردد
 III :174-MHz 2301النطاق  
 IV :MHz 582-470النطاق  
 .V :MHz 862-582النطاق  

                                                      
 .MHz 230-170، تشمل اخلطة التماثلية نطاق الرتدد إىل املغرببالنسبة  1

 
 اديويةالر  الحلقة الدراسية العالمية لالتصاالت

 2016 ديسمبر 12-16 جنيف،
 

  االتــــي لالتصـــدولــال ادـــاالتحـ

  

 WRS16/22-Aثيقة و لا WRS14/7الوثيقة املصدر: 
 2016 نوفمبر 2 
 باإلنكليزيةاألصل:  

 دائرة الخدمات األرضية

 2006االتفاق اإلقليمي، جنيف 
 أي من اخلطتنيذات الصلة بإجراءات التعديل والتبليغ 
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 الخطتان
 باالتفاق. خطتني للرتددات أحلقهما 2006نعقد يف جنيف يف عام الذي ا (RRC)وضع املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية 

 :العدد التايل من السجالت (GE06D)تضم اخلطة الرقمية 

GE06D 
 الحلقة الدراسية

 2006لعام 
 الحلقة الدراسية

 2008لعام 
 الحلقة الدراسية

 2012لعام 
 الحلقة الدراسية

 2014لعام 
 الحلقة الدراسية

 2016لعام 
 T-DAB DVB-T T-DAB DVB-T T-DAB DVB-T T-DAB DVB-T T-DAB DVB-T النطاق

GE06D-III 8 379 6 703 8 740 6 735 9 531 6 831 10 209 7 385 11326 7455 

GE06D-III 
 )اجملموع(

15 082 15 475 16 362 17 594 18781 

GE06D-IV  20 874  21 532  24 141  28 191  28413 

GE06D-V  30 921  32 156  38 249  54 574  55103 

GE06D-IV/V 
 )اجملموع(

- 51 795 - 53 688 - 62 390 - 82 765  83516 

 
 :النسب املئوية التالية GE06لزيادة يف سجالت اخلطة الرقمية اوتبلغ 

GE06D 
 الزيادة في الفترة

2008-2006 
  الزيادة في الفترة

2012-2008 
 الزيادة في الفترة

2014-2012 
 الزيادة في الفترة

2016-2014 
 الزيادة في الفترة

2016-2006 
 T-DAB DVB-T T-DAB DVB-T T-DAB DVB-T T-DAB DVB-T T-DAB DVB-T النطاق

GE06D-III %4,13 %0,48 %8,30 %1,41 %6,64 %7,50 %9,86 %0,94 %26,02 %10,09 

GE06D-IV  %3,06  %10,81  %14,37  %0,78  %26,53 

GE06D-V  %3,84  %15,93  %29,91  %0,96  %43,89 

GE06D-IV/V 
 )اجملموع(

- %3,53 - %13,95 - %24,62 - %0,90  %37,98 

ة ختصيصات التلفزيون التماثلي فحسب. وتسري هذه اخلطة التماثلية حىت هناية الفرتة االنتقالي (GE06A)بينما تضم اخلطة التماثلية 
 (.من االتفاق 12لبعضها اآلخر، انظر املادة  2020يونيو  17لبعض اإلدارات ويف  2015يونيو  17فقط )املقرر هلا أن تنتهي يف 

 :GE06Aتضم اخلطة التماثلية 

GE06A 
 الحلقة الدراسية

 2006لعام 
 الحلقة الدراسية

 2008لعام 
 الحلقة الدراسية

 2012لعام 
 الحلقة الدراسية

 2014لعام 
 الحلقة الدراسية

 2016لعام 
GE06A-III 12 066 12 317 12 436 12 488 2 139 

 تعديل الخطتين اإلذاعيتين 3
 2.4 هو: "إجراء تعديل اخلطتني وإجراء تنسيق اخلدمات األولية األخرى لألرض". وتتناول الفقرة GE06من اتفاق  4عنوان املادة 

وسيأيت وفف ذلك يف وثيقة أخرى. أما هذه الوثيقة  (OPS) اجلزء الثاين اخلاص بتنسيق اخلدمات األولية األخرى 4 من املادة
 املتصلة باخلطتني اإلذاعيتني. 4من املادة  1.4فتقتصر على البحث يف الفقرة 
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 :4وفيما يلي أمناط التعديالت اليت تتطلب تطبيق إجراء املادة 
 ؛تغيري خصائص تعيني أو ختصيص موجود أفاًل يف اخلطتني •
 إىل اخلطتني؛إضافة تعيني أو ختصيص  •
 إضافة ختصيص منبثق عن تعيني إىل اخلطة الرقمية؛ •
 إلغاء )أو حذف( تعيني أو ختصيص من اخلطتني. •

وال ميكن لتعديل مقرتح أن يدخل يف اخلطتني إال بعد موافقة اإلدارات اليت ميكن أن تتأثر به خدمتها اإلذاعية أو خدماهتا 
 األخرى. األولية

 4خصائص المادة  1.3
 :GE06يف اتفاق  4د أدناه وفف لبعض اخلصائص الرئيسية إلجراء املادة ير 

 لطالق التنسي إلمجال الشرط الحصول على موافقة إدارة أخرى على أساس أكفة شدة  1.1.3
دد اإلدارات احملتمل تأثرها، واليتFMفيما مضى من االتفاقات اإلقليمية الناظمة لإلذاعة التلفزيونية وإذاعة  توفل يتعني ال ، كانت ُتح

، GE06 مبوجب اتفاق إىل اتفاق معها، باستعمال جمموعة جداول من مسافات التنسيق املطلوبة )إىل أقرب نقطة حدود(. أما
 لالتفاق(. 4من امللحق  I)القسم  (إلطالق مث رسم أكفة التنسيقلال اجمليشمل ُتديد قيم شدة )فيستعمل إجراء أعقد قلياًل 

 التنسي  لحماية الخدمات األولية األخرىاستعمال أكفة  2.1.3
ال يف املوقع أو عند حدود بلد اجمل، يقوم على قيمة شدة GE89أو  GE84كان إطالق التنسيق مبوجب اتفاقات سابقة، مثل 

من أجل إلطالق لال اجملاآلن بوضع قائمة من قيم شدة  GE06ختصيصات اخلدمات األولية األخرى. ويتجلى الفارق يف اتفاق 
 اية اخلدمات األولية األخرى، ويعقب ذلك رسم أكفة التنسيق.مح

أما قيم اإلطالق الواجب استعماهلا حلماية اخلدمات األولية األخرى لألرض من ختصيصات التلفزيون التماثلي بالنسبة للحاالت 
 اليت تشملها توفية لقطاع االتصاالت الراديوية فيتعنين حساهبا باستعمال الصيغة التالية:

RPRFF TDVBtriggerATVtrigger   

 حيث:
 trigger ATVF =  التماثليقيمة اإلطالق للتلفزيون 

 T-trigger DVBF = قيمة اإلطالق للتلفزيون الرقمي 
 RPR = لتوفية ل وفقاً  احلماية النسبية نسبةITU-R SM.851-1 

 من القواعد اإلجرائية( A10)اجلزء 

 أكثر إجراء سريع لتحويل تعيين إلى تخصيص أو 3.1.3
عندما تقرتح إدارة ما إضافة ختصيص أو أكثر من التخصيصات الناشئة عن تعيني إىل اخلطة الرقمية، وجيد املكتب أن مجيع الشروط 

( مستوفاة، عندئذ ميكن نشر التعديل املقرتح دخل اخلطة الرقميةفحص التطابق مع م) 4من امللحق  IIاملنصوص عليها يف القسم 
 سجيله يف اخلطة الرقمية.وت B فوراً يف اجلزء
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يف حالة التغيريات املقرتحة خلصائص تعيني مدرج أفاًل يف اخلطة ويشمل أيضًا واحدًا أو أكثر من التخصيصات احملولة الناشئة 
علق يت التعيني املدرج أفاًل يف اخلطة، لن ينشر املكتب إال خصائص التعيني املعدنل؛ وإىل أن يستكمل إجراء تعديل اخلطة فيما عن

مال بالتعيني املعدل، حيتفظ املكتب بالتعيني السابق ويستمر يف محايته )إىل جانب التخصيصات الناشئة عن ذلك التعيني(؛ وبعد استك
ئة إجراء تعديل اخلطة فيما يتعلق بالتعيني املعدنل، يدرجه املكتب يف اخلطة )كبديل للتعيني السابق( ويتفحص مجيع التخصيصات الناش

ى  السابق، يف حالة وجودها، من حيث توافقها مع التعيني البديل. فذذا كانت التخصيصات متوافقة مع التعيني البديل، تبقالتعيني عن
 اإلجرائية. من القواعد A10اخلطة، وإال فذهنا ُتذف من اخلطة وُتاط اإلدارة املعنية علماً بذلك. انظر اجلزء  يف

 عدم الرد مؤداه الرفض 4.1.3
من األقسام اخلافة،  Aيومًا إلبداء املالحظات اعتبارًا من تاريخ نشر اجلزء  75ت املتأثرة اليت جرى ُتديدها مهلة لدى اإلدارا

هو أن عدم الرد يف غضون هذه املهلة  GE06وذلك كي تفيد مبوافقتها على التعديل املقرتح أو برفضها إياه. وما خيتلف يف اتفاق 
 املقرتح. يعين رفض التعديل

 عدم الرد بعد التذكير مؤداه الموافقة 5.1.3
(، يرسل مكتب االتصاالت الراديوية تذكرياً إىل اإلدارات املستنكفة عن 10.4.1.4بناًء على طلب اإلدارة اليت تقرتح التعديل )الفقرة 

 يوماً موافقة على التعديل املقرتح. 40الرد. ويف هذه احلالة، يعترب عدم ورود رد بعد انقضاء مهلة 

 يوما   40 -أقصر اآلجال الستكمال اإلجراء  6.1.3
، B من قسم خاص، على مجيع املوافقات الالزمة فضاًل عن طلب للنشر يف اجلزء Aإذا اشتمل تعديل مقرتح، منشور يف اجلزء 

للتأكد من  Aيومًا تلي تاريخ النشر يف اجلزء  40بعد أن ينتظر فرتة  Bبذجراء النشر يف اجلزء  مكتب االتصاالت الراديويةيباشر 
 عدم طلب أي إدارة تضمينها يف عملية التماس املوافقة.

 يوما   75سنتان و -ألطول اآلجال الستكمال اإلجراء  7.1.3
ايف املكتب يوماً املخصصة إلبداء املالحظات، كي تو  75شهراً، تلي مهلة  24تعطى اإلدارة اليت تقرتح التعديل على اخلطتني مهلة 

 .Bباخلصائص النهائية للتخصيص/التعيني وتطلب نشره يف اجلزء 

 يوما   75وجوب استئناف اإلجراء بعد سنتين و 8.1.3
مثاًل، ما ال ينص على مدة تسقط بعدها التعديالت املقرتحة. ومن شأن ذلك أن حيول  GE84من االتفاقات اإلقليمية، كاتفاق 

يف اخلطتني، وأن خيلنف يف اخلطة الكثري من املدخالت "البائدة". فدرءًا هلذه اإلشكاالت،  دون إدخال تعديالت أخرى مقرتحة
 شهراً تعقب هناية مهلة إبداء املالحظات. 24تسقط التعديالت اليت ال يحستكمل اإلجراء من أجلها خالل 

 ((Gantt))مخططات انسيابية ومخططات غانت  4وصف إجراء المادة  2.3
 R/terrestrial/broadcast/plans/Documents/GE06%20Art4.pdf-www.itu.int/en/ITU: اإللكرتوين تتاح يف املوقع

. وتصف هذه املخططات التدابري اليت تتخذها 4 خمططات انسيابية تصف بالتفصيل اإلجراءات اليت يتعني تطبيقها مبوجب املادة
 اإلجراء. ضمن أو قرب حينز القرار أو 4اإلدارات واملكتب يف معاجلة التبليغات. ويبنين رقم الفقرة ذات الصلة يف املادة 

http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/plans/Documents/GE06%20Art4.pdf
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رقم المخطط 
 االنسيابي

 الفقرة، 4المادة  الوصف

GE06-1 اآلخرين ةخمطط استهاليل يشري إىل واحد من الثالث  

GE06-2 أ( ب( 1.1.4 إضافة/تغيري ختصيص/تعيني 

GE06-3 ج( 1.1.4 إضافة ختصيص ناشئ عن تعيني 

GE06-4 د( 1.1.4 إلغاء ختصيص أو تعيني 

 لتحديد متطلبات التنسي  4من الملح   Iوصف القسم  3.3
 لالتفاق. 4من امللحق  Iهلذه الوثيقة ضمن خمطط انسيايب بسيط خمتلف اخلطوات املوفوفة يف القسم  1يعرض امللحق 

و/أو  (BC)واإلجراء يف حد ذاته سهل ومباشر وينطوي على ُتديد قيم شدة جمال إطالق التنسيق حلماية اخلدمات اإلذاعية 
 عندما تشمل أكفة اإلطالق اخلافة هبا أو تتقاطع مع: . ويتحتم التنسيق مع اإلدارات(OPS) اخلدمات األولية األخرى

 احلدود أو املوقع أو منطقة اخلدمة اخلدمة
 احلدود الوطنية اخلدمات اإلذاعية

 حمطات االستقبال/مناطق اخلدمة اخلدمات األولية األخرى

 إجراءات التبليغ لتخصيصات التردد اإلذاعية 4
من لوائح الراديو.  11يف االتفاق إجراءات التبليغ عن ختصيص إىل حمطات إذاعية مبوجب املادة  5من املادة  1.5تعرض الفقرة 

 وتتناول وثيقة أخرى بالنقاش التبليغ عن ختصيصات إىل خدمات أولية أخرى.
نتيجة مؤاتية، من لوائح الراديو. فذذا كانت ال 31.11وأول فحص جيرى هو فحص التطابق مع جدول توزيع الرتددات مبوجب الرقم 

 .5من لوائح الراديو من أجل حاالت خمتلفة تشملها املادة  34.11ميكن موافلة الفحص مبوجب الرقم 

 بشأن التبليغات اإلذاعية 5خصائص المادة  1.4
 الفقرة 5المادة  السمة الرقم
 2.1.5 احلاالت الرئيسية الثالث للتبليغات 1.1.4

 3.1.5 يف خطة رقمية ملدخلإمكانية وجود خصائص خمتلفة  2.1.4

 6.1.5 إمكانية أن تعاود اإلدارة تقدمي تبليغ من أجل الفحص 3.1.4

 7.1.5 التسجيالت عندما تكون نتيجة الفحص الثاين غري مؤاتية 4.1.4

 الحاالت الرئيسية الثالث للتبليغات 1.1.4
 من لوائح الراديو وهي: 34.11حاالت رئيسية للتبليغات مبوجب الرقم ثالث مثة 

أ( 2.1.5 ختصيص يف إحدى اخلطتني مشفوع أو غري مشفوع مبالحظات بشأن ختصيصات/مدخالت أخرى يف اخلطتني ) •
 ب(؛ 2.1.5و

ت أخرى ظات بشأن ختصيصات/مدخالختصيص ناشئ عن تعيني وارد يف اخلطة الرقمية مشفوع أو غري مشفوع مبالح •
 ج( ود(؛ 2.1.5اخلطتني ) يف

 ه(. 2.1.5ولكن خبصائص خمتلفة ) DVB-Tأو  T-DABدخل يف اخلطة الرقمية ضمن ختصيص إىل م •
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 إمكانية وجود خصائص مختلفة لُمدخل رقمي في خطة رقمية 2.1.4
 ة الطيفيةكثافة القدر دخل رقمي يف اخلطة خبصائص خمتلفة خلدمات إذاعية وخدمات أخرى طاملا مل تتجاوز  ميكن استعمال م

 .(3.1.5)الكثافة اخلافة باملدخل الرقمي يف اخلطة  kHz 4يف أي نطاق تردد قدره للتخصيص 

 إمكانية أن تعاود اإلدارة تقديم التبليغ من أجل إعادة الفحص 3.1.4
ميكن ألي إدارة إثر نتيجة غري مؤاتية أن تعاود تقدمي التبليغ بعد تصحيح الوضع )أي التبليغ قبل استكمال تعديل اخلطة( 

 اخلصائص اليت جعلت نتيجة التبليغ األفلي غري مؤاتية. أو

 التسجيالت عندما تكون نتيجة الفحص الثاني غير مؤاتية 4.1.4
يف بعض احلاالت، يتلقى تبليغ ما نتيجًة غري مؤاتية حىت بعد إعادة الفحص. ويف هذه احلاالت، يسجل التخصيص بنتيجة مؤاتية 

من لوائح الراديو )إىل جانب أمساء اإلدارات  34.11ولكن بنتيجة غري مؤاتية مبوجب الرقم  من لوائح الراديو 31.11مبوجب الرقم 
 .(7.1.5)يزال عدم االتفاق قائماً معها(  اليت ال

 بما في ذلك المخططات االنسيابية 5وصف إجراء المادة  2.4
 R/terrestrial/broadcast/plans/Documents/GE06%20Art5.pdf-www.itu.int/en/ITU: تتاح يف املوقع اإللكرتوين

. وتصف هذه املخططات التدابري اليت تتخذها 5خمططات انسيابية تصف بالتفصيل اإلجراءات الواجب تطبيقها مبوجب املادة 
 اإلجراء. ضمن أو قرب حيز القرار أو 5التبليغات. ويبنين رقم الفقرة ذات الصلة يف املادة  ة معاجلاإلدارات واملكتب يف

رقم المخطط 
 االنسيابي

 وصف التبليغ
 5المادة 
 الفقرة

GE06-5 
من لوائح الراديو، يشري إىل واحد  31.11خمطط استهاليل، مع الفحص مبوجب الرقم 

 من أربعة آخرين يعقبونه
1.5 

GE06-6 أ( ب( 2.1.5 تبليغ عن ختصيص يف إحدى اخلطتني 
GE06-7 ج( د( 2.1.5 تبليغ عن ختصيص ناشئ عن تعيني 
GE06-8  تبليغ عن ختصيص خبصائص خمتلفة ضمنT-DAB  أوDVB-T 2.1.5 )ه 
GE06-9 3.1.5 مدخل رقمي ذو خصائص خمتلفة للخدمات اإلذاعية أو للخدمات األولية األخرى 

GE06-10 6.1.5 إعادة تقدمي التبليغ بعد نتيجة غري مؤاتية 

 وصف مدخالت الخطة اإلذاعية 3.4
 باالتفاق. 1تحدرج خمتلف رموز مدخالت اخلطة يف اجلداول األربعة األوىل يف امللحق 

 طة:مدخل ما يف اخلينبغي استعماله للتحقق من مطابقة تنفيذ  (A.2.S.4) 4من امللحق  2ويبني اجلدول أدناه أي إجراء من القسم 
رمز مدخل 
 (4، الملح  2)القسم  الوصف الخطة

 الفقرة
 2.4 ختصيص واحد فقط 1

 4.4 (SFN) شبكة وحيدة الرتدد 2

 1.4 تعيني واحد فقط 3

 3.4 ختصيصات متصلة بهله تعيني  4

 5.4 ختصيص متصل بتعيني دون معرنف هوية شبكة وحيدة الرتدد 5

http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/plans/Documents/GE06%20Art5.pdf
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 لحققامل
 GE06باالتفاق  4من الملح   Iمخطط انسيابي للقسم 

 تحديد متطلبات التنسي من أجل 

 

___________ 

 املخطط االنسيايب  
 GE06-11  

 تحديد متطلبات التنسي 

تؤخذ يف االعتبار مجيع البلدان اليت تقع حدودها داخل  
 كفاف قدره ألف كيلومرت أو تتقاطع معها

 AP1.1إلطالق من اجلدول لال اجملوضع قائمة بقيم شدة 
 اليت حيتمل تأثرها إىل اإلذاعاتبالنسبة 

إلطالق من اجلدولني لال اجملوضع قائمة بقيم شدة 
AP1.2 وAP1.3  األولية األخرى  إىل اخلدماتبالنسبة

 اليت حيتمل تأثرها

 رسم أكفة تنسيق لقيم اإلطالق املدرجة
 3و 2يف اخلطوتني 

 ما عندما تشمل األكفة أو تتقاطع مع:مطلوب مع إدارة  التنسيق
 احلدود الوطنية لإلذاعة. -
 خلدمات األولية األخرى.مواقع حمطات االستقبال/مناطق ا -

 1اخلطوة 

 2اخلطوة 

 3اخلطوة 

 4اخلطوة 

 5اخلطوة 

 4من امللحق  Iالقسم 


