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 مقدمة 1
املوزعة للخدمة اإلذاعية  (HF) املومسية لنطاقات املوجات الديكامرتية املواقيتختطيط  " بعنوانمن لوائح الراديو  12املادة تصف 

اعتمد  استناداً إىل إجراء التنسيق بني اإلدارات. وقد لإلذاعة باملوجات الديكامرتيةالتخطيط إجراء  "kHz 26 100و kHz 5 900بني 
 هذا اإلجراء. (WRC-97) 1997 املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام

(، ومنظمات إدارة 12 يف املادة "نيعيباسم "إذامع إدارات، ومنظمات إذاعية )يشار إليها الوثيق وجرى تنفيذ اإلجراء بالتشاور 
املوجات  وهيئة تنسيق (ASBU) احتاد إذاعات الدول العربية: ديكامرتيةال وجاتباملذاعة لإل اإلقليمية تنسيقالالرتددات وخاصة أفرقة 

. وتناقش هذه (HFCC) املوجات الديكامرتيةومؤمتر تنسيق  (ABU-HFC) االحتاد اإلذاعي آلسيا واحمليط اهلادئ يف الديكامرتية
 الورقة إجراءات التخطيط والتنسيق.

 نطاقات التردد 2
 حالة التوزيع الراهنة على الخدمات اإلذاعية 1.2

 [kHz]مدى الترددات  النطاق

6 6 200-5 900 

7   200 7-450 7* 
9 9 900-9 400 

11 12 100-11 600 

13 13 870-13 570 

15 15 800-15 100 
17 17 900-17 480 

18 19 020-18 900 

21 21 850-21 450 

25 26 100-25 670 

 فقط. 3و 1اإلقليمان  *

 الحلقة الدراسية العالمية لالتصاالت الراديوية
 2016 ديسمبر 12-16جنيف، 

 
  االتــــي لالتصـــدولــال ادـــاالتحـ

  

 WRS16/24-Aثيقة و لا WRS14/16املصدر: الوثيقة 
 2016نوفمبر  2 
 باإلنكليزيةاألصل:  

 الخدمات األرضيةدائرة 
 لإلذاعة باملوجات الديكامرتيةإجراء التخطيط 
 من لوائح الراديو 12املادة 
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 المبادئ 3
ذه هيرتكز اإلجراء على أساس مبدأ املساواة يف احلقوق بني مجيع البلدان، كبريها وصغريها، يف النفاذ نفاذًا منصفًا إىل 

 .(من لوائح الراديو 2.12 رقمال) النطاقات
ن االحتياجات لفوارق بني هذين النوعني مل دون مراعاةتعاجل مجيع االحتياجات اإلذاعية، الوطنية منها والدولية، على قدم املساواة، و 

 .(من لوائح الراديو 5.12 رقمال) اإلذاعية
وينبغي استعمال  .(راديومن لوائح ال 6.12 رقمال)ويسعى اإلجراء لضمان االستعمال الكفء للطيف وتوفري نوعية استقبال ُمرضية 

 تردد واحد فقط كلما كان ذلك ممكناً. 

 الخصائص األساسية 4
إلدارات واهليئات احتث و اخلاصة بكل منها.  التوقيتاتتشجع اإلدارات على أن تنسق قدر اإلمكان مع اإلدارات األخرى قبل تقدمي 

متعددة  نائية أوث اجتماعاتلى حتقيق التنسيق عن طريق اإلذاعية على املشاركة يف أفرقة التنسيق اإلقليمية ذات الصلة وع
 .(من لوائح الراديو 10.12 رقمال) األطراف

منظمات  ذاعية أوإ هليئات، أو أن ختول املنسقة اخلاصة هبذه اإلدارات التوقيتاتوميكن إلدارة معينة، باسم جمموعة إدارات، أن تقدم 
 .(من لوائح الراديو 30.12 رقمال) هبذا التنسيقأن تتصرف بالنيابة عنها فيما يتعلق أخرى 

 التبليغ 5
 من يستطيع التبليغ؟ 1.5

جيب التبليغ عن االحتياجات من قبل إدارات أو منظمات مثل اهليئات اإلذاعية واهليئات القائمة على إدارة الرتددات اليت ختوهلا 
اإلدارات املعنية بالتبليغ. ويف احلالة األخرية، جيب على اإلدارات أن ختطر املكتب خطيًا ومسبقاً بأمساء املنظمات املخولة ورموزها 

 .(من لوائح الراديو 1.12 رقمال)ف ونطاق التخويل املسند إليها ثالثية األحر 

 كيف يمكن التبليغ؟ 2.5
ستعمال. ويوفر املكتب نصي الشائع االاللف املسيجري التبليغ عن االحتياجات بالنسق اإللكرتوين فقط. ويكون ملف التبليغ بنسق 

 ناسب.بالنسق اإللكرتوين امل املوجات الديكامرتيةتياجات ببرجميات حاسوبية ميكن لإلدارات استعماهلا إلنشاء ملفات لالح
تقدمي بطاقات اخلاصة ب )WISFAT )R/go/wisfat-http://www.itu.int/ITU االحتياجات من خالل واجهة الويبتقدمي وجيب 

 .CR/308و CR/297( طبقاً للرسالتني املعممتني األرضخدمات )التبليغ عن ختصيصات/تعيينات الرتدد 
ها بقرار  خطياً  تبلغ املكتب جيب عليها أن (HF)خدمتها اإلذاعية يف نطاقات املوجات الديكامرتية  إيقاف تشغيلإدارة  تقررعندما و 

 .(من لوائح الراديو 28.12 رقمال) هذا

 ما هو التبليغ؟ 3.5
سق امللف اخلاص بتقدمي ن يرد موجز للنسق اإللكرتوين للملف النصي الذي يتعني استخدامه للتبليغ ووصف لبنود البيانات يف

  - (HFBC) االحتياجات ذات الصلة باإلذاعة على املوجات الديكامرتية
E.pdf-2015-R/terrestrial/broadcast/HFBC/Documents/File%20format-http://www.itu.int/en/ITU. 

http://www.itu.int/ITU-R/go/wisfat
http://www.itu.int/md/R00-CR-CIR-0297/en
http://www.itu.int/md/R00-CR-CIR-0308/en
http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/HFBC/Documents/File%20format-2015-E.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/HFBC/Documents/File%20format-2015-E.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/HFBC/Documents/File%20format-2015-E.pdf
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ولتجنب االلتباس املمكن بشأن عناصر البيانات من قبيل رموز موقع املرسل ورموز اهلوائي ورموز املنظمة، حيتفظ املكتب بعدد 
يصدره، وميكن أيضاً االطالع عليها وتنزيلها من موقع االحتاد الدويل  CD-ROMل املرجعية احملّدثة واملنشورة يف كل قرص اجلداو  من

 لالتصاالت على شبكة الويب.
وعلى اإلدارات املعنية أن ختطر املكتب خطياً )بالربيد اإللكرتوين أو الفاكس أو برسالة( بشأن مجيع التعديالت كافة على اجلداول 

ذلك مجيع املعلومات الالزمة. وعلى سبيل املثال، إذا رغبت إدارة ما أن ُتدخل رمز هوائي جديد، عليها  يف املرجعية مبا
وينشر  يه بالوصف الكامل لنظام اهلوائي. مث خيصص املكتب رمزاً مناسباً وخيطر اإلدارة املعنية بهإىل املكتب وتواف تكتب أن

 وعلى موقعه على شبكة الويب:املتعلق باإلذاعة على املوجات الديكامرتية  ROM-CD حمدثة على قرص جداول مرجعية
R/terrestrial/broadcast/HFBC/Pages/Reference.aspx-http://www.itu.int/en/ITU. 

ث ميكن لإلدارات، املستعمل حالياً لدى أفرقة التنسيق القائمة، حبياالحتياجات املشرتك املقرتح مماثل لنسق ملفات  والنسق اإللكرتوين
مواصلة استخدام برجمياهتا اخلاصة اليت طورهتا ألغراض داخلية. وقد اختري نسق امللف النصي حبيث مع إدخال بعض التعديالت، 

 وما إىل ذلك. MSWordو Notepad يسهل حتضري ملفات املتطلبات باستعمال الربجميات املتيسرة الشائعة من قبيل
 املتطلبات املعدلة فحسب.ويف مجيع األحوال، على اإلدارات تقدمي توقيتاهتا الكاملة، ال 

شأنه اإلقالل  منالتوقيتات الكاملة . إذ إن تقدمي HFCCو ASBUو ABU-HFCويتبع ذلك املمارسة اجلارية املستعملة يف أفرقة التنسيق 
 إىل أدىن حد من األخطاء احملتملة، مثل تعديل املتطلبات غري الصحيحة ألن األهداف ُحددت على حنو خاطئ.

ق الكامل بني متطلبات موسم ما واملوسم املقابل السابق، ميكن لإلدارات أن ختطر املكتب خطياً باألمر دون تقدمي ويف حال التطاب
 التوقيت اجلديد، وذلك تسهياًل لعمل اإلدارات ذات املتطلبات اإلذاعية املنتظمة.

 متى يجري التبليغ؟ 4.5
ريق رسالة املتعلقة يف املوسم اجلاري وينشرها عن ط املواقيتالستالم يف كل موسم إذاعي، يقوم املكتب بوضع املواعيد النهائية 

اليت  CD-ROM مواعيد نشر األقراص من (2) معممة وعلى موقعه على شبكة الويب. وحتدد املواعيد النهائية عموماً قبل أسبوعني
يكفي من  حبيث ميكن إدخال بيانات حمّدثة وإعطاء املكتب ما (HFBC) إلذاعة باملوجات الديكامرتيةا حتتوي على معلومات

 الوقت ملعاجلة وتدبري نشر التوقيتات.
ت، وميكن لإلدارا تاريخ بدء فرتة توقيت معينة.أسابيع من  (10) إىل املكتب قبل عشرة توقيتاهتا، ينبغي أن ترسل اإلدارات وعموماً 

 من تاريخ بدء فرتة توقيت معينة. ة قبل أسبوعنيعند الضرورة، إرسال التوقيتات الكاملة املعدل
 توقيت معينة، ينبغي أن ترسل اإلدارات أي تغيريات على التوقيت إىل املكتب يف أقرب وقت ممكن.فرتة ويف غضون 

د النشر، من موع (2) وجتدر اإلشارة إىل أنه لن تدرَج يف املنشور أي احتياجات أو تعديالت يستلمها املكتب قبل أقل من أسبوعني
 وذلك إلتاحة الوقت الالزم للمكتب إلعداد ونشر حتديثات التوقيتات وإجراء حتليالت املواءمة املقابلة.

 .(WRC-97) 535ويتماشى التوقيت أعاله مع القرار 

 ماذا لو لم يقَدم التوقيت؟ 5.5
 املقابل ياالحتياجات الواردة يف التوقيت املومس، يستعمل املكتب جديد مومسي بتوقيتاخلاصة احتياجاهتا إذا مل تقدم إدارة ما 

اجلديدة هلذه اإلدارة. وسيخطر املكتب اإلدارة املعنية هبذا اإلجراء. وستحدد هذه  التوقيتباعتبارها احتياجات فرتة  السابق
 (.من لوائح الراديو 26.12 رقمالاالحتياجات وفقاً لذلك يف التوقيت املنشور )

لن يتضمن احتياجاهتا  لتوقيتااإلدارة املعنية بأن  املكتب يبلغنفسها احتياجاهتا للفرتة املومسية املقابلة التالية، سفإذا مل تبني اإلدارة 
 (.من لوائح الراديو 27.12 رقمال) ذلك خالفاإلدارة ما مل تطلب اإلذاعية 

http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/HFBC/Pages/Reference.aspx
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 نشر التوقيت وتحليل المواءمة 6
 كيف تنشر البيانات؟ 1.6

 ويرسل بالربيد إىل أفرقة التنسيق اإلقليمية واملشرتكني املسجلني. CD-ROM املواءمة على قرصالتوقيت وحتليل يُنشر 

 ؟CD-ROMما هو محتوى القرص  2.6
 على ما يلي: CD-ROMقرص حيتوي ال

  وحتليل املواءمة؛احملّدث للتوقيت املومسي احلايل إىل جانب تفاصيل انتشار اإلشارة  اإلذاعيالتوقيت 
  نقطة اختبار من أجل مجيع االحتياجات؛ 911بيانات االنتشار إىل 
 جداول مرجعية حمّدثة؛ 
  أحدث إصدار من برجمياتHFBC اليت ميكن استعماهلا من أجل: الدويل لالتصاالت اخلاصة باالحتاد 

 ب؛ملكتإعداد التعديالت على االحتياجات وإنشاء ملف بالنسق اإللكرتوين املناسب لتقدميه إىل ا 

 تقييم أداء االحتياجات )املوثوقية األساسية للخدمة وموثوقية اخلدمة إمجاالً(؛ 
 ؛ما اختيار نطاق الرتدد املناسب لتلبية احتياج 
 .تنفيذ دراسات افرتاضية حبثاً عن حلول لتقليل التداخل بني اخلدمات إىل أدىن حد 

 متى تنشر البيانات؟ 3.6

 .(WRC-03ؤمتر امل) التوقيتمؤقتان قبل شهرين وشهر من بدء كل من فرتيت  توقيتانيُنشر 
 وينشر املكتب أول توقيت يف مستهل كل موسم إذاعي.

 (.Bللموسم  واحد وإصدار Aوتُنشر خالل املوسم إصدارات حمّدثة للتوقيتات )إصداران للموسم 
 (.من لوائح الراديو 43.12 رقمالينشر املكتب، بعد هناية كل موسم التوقيت النهائي )

 التنسيق 7
 جيب إجراء التنسيق من خالل اجتماعات ثنائية أو متعددة األطراف تنعقد بني اإلدارات واإلذاعيني أو من خالل وسائل أخرى

 .(من لوائح الراديو 36.12 رقمال)كاهلاتف أو الفاكس أو الربيد اإللكرتوين وما إىل ذلك   تقبلها األطراف املعنية
للحصول على معلومات  .(من لوائح الراديو 11.12 رقمال) تعرف نفسها لدى املكتبويتعني على أفرقة التنسيق اإلقليمية أن 

 بأفرقة التنسيق اإلقليمية القائمة:االتصال إضافية، يرجى 
 احتاد إذاعات الدول العربية (ASBU): 

ethttp://www.asbu.n 
 االحتاد اإلذاعي آلسيا واحمليط اهلادئيف  املوجات الديكامرتية هيئة تنسيق (ABU-HFC): 

http://www.abu.org.my/ 
  املوجات الديكامرتيةمؤمتر تنسيق (HFCC): 

http://www.hfcc.org 

http://www.asbu.net/
http://www.abu.org.my/
http://www.hfcc.org/
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 اإلدارات واهليئات اإلذاعية واملنظمات املخولة على املشاركة يف أفرقة التنسيق اإلقليمية ذات الصلة. وُتشجع
 دف إىل زيادةمجيع أفرقة التنسيق اإلقليمية لوضع اسرتاتيجيات هتملمثلي ويدعو املكتب، عند االقتضاء، إىل عقد اجتماعات مشرتكة 

 ذات صلة باملوضوع.ختفيض حاالت عدم املواءمة، وملناقشة أمور 

 تقديم المساعدة إلى اإلدارات 8
 اختيار الترددات 1.8

أي احتياج مقدم دون حتديد تردد أو بتحديد عدد )يصل إىل ثالثة( من الرتددات البديلة أو بتحديد نطاق تردد عامل مفضل، 
بة وسيبلغ . وسيجري املكتب دراسات حبثًا عن ترددات مناسمناسب سُيعترَب مبثابة طلبًا للمساعدة من املكتب يف اختيار تردد

 .(من لوائح الراديو 33.12 رقمال)اإلدارة املعنية وفقاً لذلك 

 تطبيق اإلجراء 2.8
 جراء.على طلبها ورهناً بتوفر املوارد، يف تطبيق اإل يسعى املكتب إىل مساعدة اإلدارات، ال سيما إدارات البلدان النامية، بناءً 

أخرى، ينظر  ع إداراتال مروف خاصة، وحينما تتمكن إدارة ما من إثبات أنه ال تتوفر هلا املوارد املالئمة لتنفيذ تنسيق فعّ ويف ظ
 عنها. املكتب يف اختاذ تدابري مالئمة، مبا يف ذلك تنسيق االحتياجات اإلذاعية لإلدارة نيابةً 

___________ 


