
 

 

 ITU-R 59-1القـرار 
للتنسيق على الصعيد العالمي  1دراسات بشأن توفر نطاقات التردد و/أو مديات التوليف

 2اإلقليمي وشروط استعمالها ألنظمة األرض للتجميع اإللكتروني لألخبار و/أو
(2015-2012) 

 ،لالحتاد الدويل لالتصاالت مجعية االتصاالت الراديويةإن 

 إذ تضع يف اعتبارها
أن بعض اإلدارات قد يكون هلا بالنسبة إىل خدمة التجميع اإللكرتوين لألخبار احتياجات تشغيل ومتطلبات من الطيف  أ ( 

 ختتلف باختالف االستعمال؛
، (SAB/SAP)بلة للنقل يف اخلدمات املساعدة لإلذاعة وإعداد الربامج أن استعمال أجهزة األرض الراديوية احملمولة والقا ب(

واليت تعمل حاليًا يف النطاقات املوزعة للخدمات الثابتة واملتنقلة  (ENG)اليت تعرف عمومًا خبدمة التجميع اإللكرتوين لألخبار 
عية وكذلك اث البارزة دولياً، مبا يف ذلك الكوارث الطبي، أصبح عنصرًا هامًا يف التغطية العاملية جملموعة كبرية من األحد3واإلذاعية

 إنتاج احملتوى؛ يف
خيلص إىل أن الطيف احلايل املستعمل ألغراض التجميع اإللكرتوين لألخبار غري كاٍف  ITU-R BT.2069أن التقرير  ج(

 لتلبية الطلبات املتوقعة؛
 لألخبار متيّسرة حاليًا من جانب املصّنعني وتستخدم من جانب مشغليأن أنواعاً كثرية من أجهزة التجميع اإللكرتوين  ( د

 معاجلتها؛ ، وبالتايل، تعد مسألة وجود مستوى معني من التنسيق العاملي و/أو اإلقليمي من األمور اهلامة اليت يتعنيENG اخلدمة
إال مهلة إخطار  ENG بات اخلدمةأن القيود التشغيلية تسبب عادًة مشكالت لإلدارات حيث ال تتوفر لبعض متطل ( ه

قصرية تقلل إىل أدىن حد من إمكانية إجراء تنسيق مسبق، وبالتايل من شأن تنسيق مديات التوليف أن يسهل تشغيل وصالت 
 سيما األحداث اليت حتتاج إىل تغطية عرب احلدود مثل الكوارث الطبيعية؛ ، الENG اخلدمة

، مما قد يساعد يف تلبية طلب متزايد على ENG ة فعالية استعمال الطيف يف األنظمةأن الرقمنة تتيح فرصة ساحنة لزياد و (
 الطيف من جانب هذه األنظمة؛

لألرض وتصاغرها زاد من قابلية نقل هذه األنظمة وبالتايل من قابلية تشغيل  ENGأن التصميم املرن لوحدات األنظمة  ز (
 عرب احلدود؛ ENGأجهزة األنظمة 

 للطيف؛ ختطيطها يف ENGوتقارير االحتاد ذات الصلة ساعدت اإلدارات يف دراسة تشغيل األنظمة  أن توصيات ح (

____________ 
رة دمصطلح "مديات التوليف" فيما يتعلق بالتجميع اإللكرتوين لألخبار يعين مدى من الرتددات من املتوخى أن تكون فيه األجهزة الراديوية قا 1

البلد األول  يقتصر على مدى الرتددات احملددة وطنياً يفعلى العمل؛ ويف مدى التوليف هذا، فإن االستعمال يف أي بلد لألجهزة الراديوية من بلد آخر 
 خلدمة التجميع اإللكرتوين لألخبار، وسيتم تشغيلها وفقاً للرتتيبات الوطنية ذات الصلة.

ثل ، م(SAB/SAP)ألغراض هذا القرار، متثل تطبيقات التجميع اإللكرتوين لألخبار مجيع التطبيقات املساعدة لإلذاعة وإعداد الربامج  2
السلكية واإلنتاج لتطبيقات األرض للتجميع اإللكرتوين لألخبار واإلنتاج امليداين اإللكرتوين واإلذاعة التلفزيونية اخلارجية وامليكروفونات الراديوية ا

 الراديوي اخلارجي واإلذاعة.
نقلة، مثل النطاقات املوزعة للخدمتني الثابتة واملت يف بعض اإلدارات توزع تطبيقات التجميع اإللكرتوين لألخبار داخل نطاقات خالف النطاقات 3

 اإلذاعية. املخصصة للخدمات
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اخلدمات املساعدة لإلذاعة/اخلدمات املساعدة إلعداد  يتضمن وصفاً الستخدام الطيف يف ITU-R BT.2338أن التقرير  ط(
 للخدمة املتنقلة على أساس أويل مشرتك؛ MHz 790-694، واآلثار النامجة عن توزيع نطاق الرتدد 1 اإلقليم الربامج يف

معلومات عن املعلمات التقنية واخلصائص التشغيلية للخدمات املساعدة يقدم  ITU-R BT.2344أن التقرير  ي(
 لإلذاعة/اخلدمات املساعدة إلعداد الربامج وعن سيناريوهات نشرها على النحو املستعمل يف اإلذاعة،

 وإذ تالحظ
تنسيق مديات التوليف على الصعيدين العاملي/اإلقليمي الستعماله ألنظمة األرض للتجميع اإللكرتوين لألخبار ينبغي أن  أ ( 

 أن يعود بالفائدة على اإلدارات يف الوفاء مبتطلباهتا التشغيلية على الصعيد الدويل؛
 ؛جميع اإللكرتوين لألخبارأن لبعض نطاقات الرتدد خصائص جتعلها أكثر مالءمة الستعماالت أنظمة الت ب(
مهلة زمنية  ENG أنه عند وقوع أحداث عاملية جديرة بالنقل، غالبًا ما تتسىن للهيئات اإلذاعية و/أو مشغلي اخلدمة ج(

 وجيزة أو معدومة لالستعداد لنقلها؛
الطيف،  وإعادة استعمالأن هناك شرطًا هامًا الختاذ إجراءات فورية إلدارة الطيف تتضمن تنسيق الرتددات وتقامسها  د (

 وذلك يف اإلدارة اليت وقعت فيها األحداث الدولية اجلديرة بالتغطية؛
أن حتديداً مسبقاً لتيسر الرتدد احملتمل يف اإلدارات اليت تستطيع األجهزة أن تعمل فيها إىل جانب استعمال أجهزة ذات  ( ه

ف خاصة أثناء لنفاذ إىل الطيف قد يسّهل من عملية ختصيص الطيمديات توليف كافية تتيح التشغيل يف سيناريوهات خمتلفة ل
 وقوع أحداث دولية جديرة بالنقل جتتذب أعداداً كبرية من متلقي اإلذاعة إقليمياً و/أو عاملياً،

 وإذ تالحظ كذلك
 ار،لألخب ينأنه من صاحل اإلدارات وجمتمعاهتا اإلذاعية احلصول على معلومات حمدثة الستعماالت التجميع اإللكرتو 

 وإذ تدرك
أن النفاذ إىل طيف منسق عاملياً من منظور مديات توليف متفق عليها أمر بالغ األمهية لتيسري النشر السريع واألقل تقييداً  أ ( 

 آخر؛ وتشغيلها من بلد إىل ENG ألنظمة
غري املرتقبة مثل ية األحداث املرتقبة و أن الطبيعة الدينامية الستخدام أنظمة التجميع اإللكرتوين لألخبار تُعزى إىل تغط ب(

 أحداث الساعة والطوارئ والكوارث؛
أن جتميع األخبار واإلنتاج اإللكرتوين حيدثان عادة يف بيئة حياول فيها العديد من اهليئات/املنظمات/الشبكات اإلذاعية  ج(

فيؤدي بالتايل إىل زيادة الطلب على النفاذ  ENG التلفزيونية تغطية نفس احلدث، مما خيلق طلباً على العديد من وصالت األنظمة
 إىل الطيف يف نطاقات الرتدد املناسبة؛

تستعمل يف بعض البلدان كجزء من أنظمة االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت التابعة  ENG أن اخلدمة د (
 ؛والكوارث ما والعاملة يف خدمة إدارة اإلنذار املبكر والوقاية والتخفيف من العواقب واإلغاثة يف حاالت الطوارئ إلدارة

وين اخلارجي والتجميع اإللكرتوين لألخبار واإلنتاج حتدد خصائص نظام البث التلفزي ITU-R M.1824أن التوصية  ( ه
 يف اخلدمة املتنقلة الستعماهلا يف دراسات التقاسم؛ (EFP)امليداين اإللكرتوين 

حتدد خصائص نظام البث التلفزيوين اخلارجي والتجميع اإللكرتوين لألخبار واإلنتاج امليداين  ITU-R F.1777أن التوصية  و (
 مة الثابتة الستعماهلا يف دراسات التقاسم؛اإللكرتوين يف اخلد

يتناول استعمال الطيف واخلصائص التشغيلية ألنظمة األرض للتجميع اإللكرتوين  ITU-R BT.2069أن التقرير  ز (
 ؛(EFP) وأنظمة اإلنتاج امليداين اإللكرتوين (TVOB)والبث التلفزيوين اخلارجي  (ENG) لألخبار
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تتناول قضايا ينبغي النظر فيها لتسهيل تداول أجهزة االتصاالت الراديوية عاملياً الستعماهلا  ITU-R M.1637أن التوصية  ح(
 من أجل اإلغاثة يف حاالت الطوارئ والكوارث،

 تقـرر
تركز على الصعيدين العاملي/اإلقليمي  ENG إجراء دراسات بشأن احللول احملتملة لتنسيق نطاقات تردد ومديات توليف أنظمة 1

 يلي: مع مراعاة ما أو ثانوي، نطاقات املوزعة للخدمات الثابتة أو املتنقلة أو اإلذاعية على أساس أويلالعلى 
 التكنولوجيات املتوفرة لتعظيم كفاءة ومرونة استعمال الطيف؛ -
 خصائص األنظمة واملمارسات التشغيلية اليت تسهل تطبيق هذه احللول؛ -
 االقتضاء، لقطاع االتصاالت الراديوية استناداً إىل الدراسات املذكورة آنفاً، حسبإعداد توصيات و/أو تقارير ذات صلة  2

 وتقرر كذلك
)قائمة بنطاقات الرتدد  ENGتشجيع اإلدارات على إعداد معلومات ذات صلة تتعلق باستعماالهتا الوطنية يف جمال  1
بات التقنية والتشغيلية وجهات االتصال املعنية بالطيف وممارسات إدارة الطيف واملتطل ENGمديات التوليف املتاحة خلدمة  أو

 حسب االقتضاء...( لتستعملها الكيانات األجنبية أثناء األحداث العاملية اجلديرة بالتغطية اإلعالمية؛
تشجيع اإلدارات على النظر، ألغراض التنسيق، يف نطاقات الرتدد/مديات التوليف اليت تستعملها اإلدارات األخرى  2

 ،ENG ظمةألن
 تدعو

 الراديوية، هذه الدراسات عن طريق تقدمي مسامهات إىل قطاع االتصاالت األعضاء إىل املشاركة بنشاط يف
 تُكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية

بإنشاء صفحة على الويب لتجميع روابط لقوائم اإلدارات اخلاصة مبعلومات خدمة التجميع اإللكرتوين لألخبار، على  1
 ؛يقرر كذلكمن  1املنصوص عليه يف الفقرة  النحو

بدعوة إدارات الدول األعضاء إىل احلرص على التحديث املستمر للمعلومات املقدمة من خالل تقدمي أي تعديالت  2
 .على املعلومات املشار إليها أعاله بصورة مستمرة


