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 مقدمة 1
وأفغانستان  3 وجزء من اإلقليم 1 خبصوص بلدان اإلقليم (FM)ُعقد املؤمتر اإلداري اإلقليمي لإلذاعة الصوتية بتشكيل الرتدد 

 .MHz 108-87,5، واعتمد املؤمتر خطًة حملطات اإلذاعة يف النطاق 1984ومجهورية إيران اإلسالمية، يف جنيف عام 
حمطة يف تذييل اخلطة )على أن جيري تنسيق  329 1إىل  حمطة إضافةً  168 51وضمت  1987يوليو  1ودخلت اخلطة حّيز التنفيذ يف 

 (.2016ختصيص تردد )نوفمرب  780 80صات بعد املؤمتر(. وتشمل اخلطة املوضوعة اآلن يالتخص

 4إجراء المادة  2
وترد املخططات االنسيابية اليت تصف إجراء تعديل إلدخال تعديالت على اخلطة.  4يضم االتفاق إجراًء تنص عليه املادة 

 ويب على العنوان التايل:يف موقع االحتاد الدويل لالتصاالت على شبكة ال GE84 خطة
R/terrestrial/broadcast/plans/Documents/GE84_Article%204.pdf-http://www.itu.int/en/ITU 

 إدخال ختصيص جديد. ويتيح اإلجراء تعديل خصائص ختصيص تردد ما أو

واملصمم ملساعدة  eBCD2.0، والذي يشكل جزءاً من تطبيق GE84أداة حتليل التوافق اخلاصة باتفاق ويتوافر تطبيق للويب، وهو 
، على الوصلة التالية GE84، وفقًا التفاق VHF-FMاإلدارات يف ختطيط وتنسيق خدمات اإلذاعة الصوتية يف نطاقات الرتدد 

 (:TIES)التسجيل مطلوب يف خدمة تبادل معلومات االتصاالت 
R/eBCD/MemberPages/eCalculations.aspx-http://www.itu.int/ITU 

 ."eTools Documentationsيف صفحة الويب ذاهتا حتت عنوان " GE84اخلاصة باتفاق أداة حتليل التوافق وتتوافر وثيقة تصف وظائف 

 
 الراديوية الحلقة الدراسية العالمية لالتصاالت

 2016 ديسمبر 12-16 جنيف،

 

  االتــــي لالتصـــدولــال ادـــاالتحـ

  
 WRS16/25-Aثيقة و لا WRS14/8املصدر: الوثيقة 

 2016 نوفمبر 2 
 باإلنكليزيةاألصل:  

 

 األرضيةدائرة الخدمات 

 أفغانستان - 3وجزء من اإلقليم  1اإلذاعة الصوتية بتشكيل الرتدد يف اإلقليم 
 1984ومجهورية إيران اإلسالمية، جنيف، 

http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/plans/Documents/GE84_Article%204.pdf
http://www.itu.int/ITU-R/eBCD/MemberPages/eCalculations.aspx
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 جراء تعديل تخصيص أو إضافة تخصيصإ 1.2
 باشرةً مجيب على اإلدارة اليت ترغب يف تعديل خصائص ختصيص ما يف اخلطة أو إضافة ختصيص جديد إليها أن تطلب املوافقة 

 من اإلدارات اليت ُُيتمل أن تتأثر خدماهتا، مث ُترسل إىل مكتب االتصاالت الراديوية خصائص التعديل أو اإلضافة، وذلك
 T01 وإما باستعمال منط بطاقة التبليغ (WISFAT)الرتددات  الويب لتقدمي ختصيصات/تعييناتواجهة إما إلكرتونيًا عرب تطبيق 

لالسرتشاد( مع اإلشارة إىل أمساء اإلدارات  R/terrestrial/tpr/Pages/Notification.aspx-http://www.itu.int/en/ITU)انظر 
 اليت حصلت على موافقتها.

من القسم اخلاص  Aنشر خصائص التعديل يف اجلزء وُيدد املكتب ختصيصات الرتدد املطابقة للخطة واليت قد تتأثر، مث ي
 وكذلك أمساء اإلدارات اليت أعطت موافقتها وتلك اليت جيب احلصول على موافقتها. GE84 باالتفاق

، اخلدمتان الثابتة BT ،ILS/VORحمطات اإلذاعة الصوتية فحسب، بل حمطات اخلدمات األخرى أيضاً ) 4وال يراعي إجراء املادة 
واملتنقلة(. واعتمدت معايري تقنية دقيقة يستند معظمها إىل حدود قيم شدة اجملال القابلة لالستخدام وذلك هبدف تأمني هذا 

 التقاسم بني حمطات اإلذاعة واخلدمات األخرى.
صات التالية ييتقيد التخصيص حبدود معينة فيما يتعلق بالتخص وينبغي احلصول على موافقة من أجل اقرتاح التعديل عندما ال

 جماور: لبلد
 حمطات إذاعية متتثل للخطة؛ واحلدود هي املسافات الدنيا بني التخصيص املقرتح وحدود البلد اجملاور؛ -
ُيدد االتفاق، من أجل تفادي الرفض غري املربر، قيمة الزيادة يف شدة اجملال املسبب للتداخل اليت يتعني على اإلدارة  -

 (؛1.7.3.4املعنية قبوهلا )الفقرة 
الدنيا بني  ؛ واحلدود هي أيضًا املسافاتMHz 100-87,5يف النطاق  1961حمطات تلفزيونية متتثل التفاق إستوكهومل  -

 التخصيص املقرتح وحدود البلد اجملاور؛
 حمطات اخلدمة الثابتة؛ علماً بأن احلدود هي قيم شدة اجملال يف موقع احملطة الثابتة؛ -
 نقلة؛ علماً بأن احلدود هي قيم شدة اجملال يف موقع احملطة القاعدة؛حمطات اخلدمة املت -
؛ واحلدود هي املسافات الدنيا بني التخصيص املقرتح MHz 108حمطات خدمة املالحة الراديوية للطريان يف النطاق فوق  -

 وحدود البلد اجملاور.
 .Aيوم بعد النشر يف اجلزء  100هي  صاالت الراديويةمكتب االتواملهلة احملددة لتقدمي التعليقات إىل اإلدارة أو إىل 

ويف حال عدم استالم أي تعليق أثناء هذه املهلة أو يف حالة التوصل إىل اتفاق مع اإلدارات اليت أبدت تعليقات، تبلغ اإلدارة اليت 
 حصلت على موافقتها، ء اإلدارات اليتُنشر بامسها التعديل املقرتح املكتب بذلك، مع بيان اخلصائص النهائية لتخصيص الرتدد وأمسا

 .لرتددات(ا الويب لتقدمي ختصيصات/تعييناتواجهة يف نسق إلكرتوين )عرب تطبيق  TB3وذلك باستعمال استمارات التبليغ 
، DVD-ROM يف صيغتها اإللكرتونية BR IFICمن النشرة  GE84من القسم اخلاص  Bوينشر املكتب هذه املعلومات يف اجلزء 

 .ُيدِّث اخلطة مث
 من املنشور يف املوقع اإللكرتوين لالحتاد يف العنوان التايل: pdfوتُنشر أيضاً نسخة 
brific&lang=en-rlink=terrestrialR/index.asp?category=terrestrial&-http://www.itu.int/ITU. 

 اإلجراء المبسط 2.2
يطبق إجراء مبسط يف حالة التعديالت الطفيفة، مثل التغيريات الطفيفة يف اإلحداثيات اجلغرافية أو تعديالت من شأهنا ختفيض 

 وتدرج يف اخلطة. GE84من القسم اخلاص  Bيف اجلزء  احتمال حدوث التداخل مثل ختفيض القدرة. وتنشر هذه التعديالت مباشرةً 

http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/tpr/Pages/Notification.aspx
http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=terrestrial&rlink=terrestrial-brific&lang=en
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 إلغاء تخصيص ما 3.2
)يف نسق إلكرتوين(.  TB5عندما يُلغى ختصيص مطابق لالتفاق، تبلِّغ اإلدارة املعنية بذلك املكتب فورًا بإرسال استمارة التبليغ 

 ، مث ُيّدث اخلطة.GE84من القسم اخلاص  Cوينشر املكتب املعلومات يف اجلزء 

 اتاإلحصاء 3
 يبني الرسم البياين أدناه عدد التعديالت اليت ُنشرت أثناء السنوات العشر املاضية.

 GE84تطور الخطة 

 

 التبليغ عن تخصيصات التردد 4
 من االتفاق ضرورياً إال عند إدخال التخصيص يف اخلدمة. 7ليس إجراء التبليغ الذي تنص عليه املادة 

 من لوائح الراديو. 11ويتعني على اإلدارة اليت ترغب يف تشغيل ختصيص إذاعي وفقاً لالتفاق أن تبلغ عنه املكتب مبوجب أحكام املادة 
السجل  وعندما يكون التخصيص املوضوع يف اخلدمة مطابقاً للخصائص التقنية اليت تنص عليها اخلطة بشأنه، فإنه يدرج عندئذ يف

 (.MIFRددات )املعروف عموماً باسم األساسي الدويل للرت 
 ويتم اإلجراء على النحو التايل:

 (.TB2أو  T01ترسل اإلدارة طلب تبليغ إىل مكتب االتصاالت الراديوية )استمارة التبليغ  -
 على سبيل اإلشعار باالستالم. BR IFICمن النشرة  Iينشر املكتب خصائص التخصيص يف اجلزء  -
 ويصدر النتيجة اليت تكون: 11مبوجب أحكام املادة يفحص املكتب التخصيص  -

 BR IFIC من النشرة IIإما مؤاتية، إذا كانت اخلصائص مطابقة للوائح الراديو وللخطة. وينشر التخصيص يف اجلزء  •
 .MIFR، املعروف باالسم الدويل للرتددات ويُدون يف السجل األساسي

ويعاد  III مطابقة للوائح الراديو أو للخطة. وينشر التخصيص يف اجلزءوإما غري مؤاتية، إذا كانت اخلصائص غري  •
 إىل اإلدارة املعنية.
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 المراجع
(، 3 وجزء من اإلقليم 1 الوثائق اخلتامية للمؤمتر اإلداري اإلقليمي بشأن التخطيط لإلذاعة الصوتية باملوجات املرتية )اإلقليم

 :العنوان التايل يفميكن االطالع عليها يف املوقع اإللكرتوين لالحتاد  - 1984 جنيف،
R/terrestrial/broadcast/Pages/FMTV.aspx-http://www.itu.int/en/ITU. 

العنوان التايل:  يفاملوقع اإللكرتوين لالحتاد  متاحة يف - 1999 أبريل 12بتاريخ  CR/120ميكن االطالع على الرسالة املعممة 
0120/en-CIR-CR-http://www.itu.int/md/R00. 

 .ROP/en-REG-http://www.itu.int/pub/R العنوان التايل: يفميكن االطالع على القواعد اإلجرائية يف املوقع اإللكرتوين لالحتاد 

___________ 

http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/Pages/FMTV.aspx
http://www.itu.int/md/R00-CR-CIR-0120/en
http://www.itu.int/pub/R-REG-ROP/en

