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تقديم

الغرض من هذا الدليل
أُع ّد دليل المشاركة في تنسيق الترددات الراديوية لمساعدة األعضاء في تلبية متطلبات القرار
-1
1
 – )Cg-XV( 4الترددات الراديوية ألنشطة األرصاد الجوية وما يتصل بها من أنشطة بيئية  ،الذي اعتمده
المؤتمر العالمي الخامس عشر لألرصاد الجوية .ويتولى االتحاد الدولي لالتصاالت ( ،)ITUوتحديداً القطاع
المعني باالتصاالت الراديوية في االتحاد ( ،)ITU-Rالمسؤولية العالمية في تيسير اإلدارة العالمية لطيف
الترددات الراديوية والمدارات الساتلية.
-2
ويقدم الدليل عرضا ً عاما ً لعمليات االتحاد الدولي ( )ITUالرئيسية المتعلقة بتنسيق الترددات
ّ
الراديوية ،والهيكل اإلقليمي واإلطار التنظيمي الذي ينظم استخدام طيف الترددات الراديوية على المستوى
العالمي 2ويُوجّ ه العملية الوطنية إلدارة طيف الترددات الراديوية ،فضالً عن إدارة المدارات الساتلية .ويتوفر
المزيد من المعلومات المفصلة عن الترددات التي تعتبر مهمة لألرصاد الجوية واألنشطة المرتبطة بها في
المطبوع المشترك بين المنظمة ( )WMOواالتحاد الدولي ( )ITUالمعنون “استخدام الطيف الراديوي لألرصاد
الجوية :الطقس والماء ومراقبة المناخ والتنبؤ به”.3

وينوه القرار  )Cg-XV( 4والقرار  – 4)EC-64( 11الترددات الالسلكية ألنشطة األرصاد الجوية
-3
وما يتصل بها من أنشطة بيئية ،على أهمية الترددات الراديوية ألنشطة األرصاد الجوية وما يتصل بها
ّ
ويحث القراران جميع أعضاء المنظمة ( )WMOعلى بذل قصارى جهودهم لضمان توافر
من أنشطة بيئية.
وحماية الترددات الراديوية المناسبة الالزمة لعمليات وبحوث األرصاد الجوية وما يتصل بها من أنشطة
بيئية وال سيما:
( أ)

ضمان اإلدراك الكامل من جانب إداراتهم الوطنية لالتصاالت ألهمية الترددات الراديوية ألنشطة
األرصاد الجوية وما يتصل بها من أنشطة بيئية ولمتطلبات هذه األنشطة منها ،والسعي إلى الحصول
على تأييدها في المؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية ( )WRCsالتي تعقدها جمعيات االتحاد
الدولي لالتصاالت واألنشطة األخرى لقطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت
(lTU-R)؛

( ب)

المشاركة بنشاط في األنشطة الوطنية واإلقليمية والدولية المتعلقة بالقضايا التنظيمية ذات الصلة
باالتصاالت الراديوية وخاصة إشراك خبراء من مرافق األرصاد الجوية ( )NMHSsفي أعمال
منظمات االتصاالت الراديوية اإلقليمية ذات الصلة وأعمال قطاع االتصاالت الراديوية في االتحاد
الدولي لالتصاالت ،وخصوصا ً مجموعة الدراسات7 المعنية بالخدمات العلمية؛

(ج)

قيام جميع محطات/أنظمة االتصاالت الراديوية األرضية والفضائية والترددات الراديوية المستعملة
في عمليات وبحوث األرصاد الجوية والعمليات والبحوث البيئية المتصلة بها ،بالتسجيل على النحو
المالئم لدى اإلدارات الوطنية المختصة باالتصاالت الراديوية.

1

القرار

2

ترد معلومات إضافية عن تطوير إطار إدارة الترددات الراديوية وتعديله على المستوى العالمي في المطبوع «استراتيجية المنظمة
()WMO لحماية الترددات الراديوية لألرصاد الجوية» (.)http://wis.wmo.int/file=1029

http://www.wmo.int/pages/prog/www/TEM/WMO_RFC/Res4_en.html - )Cg-XV( 4
ا

3

«استخدام الطيف الراديوي لألرصاد الجوية :الطقس والماء ومراقبة المناخ والتنبؤ

4

القرار – )EC-64( 11

.pages/publications.aspx?parent=R-HDB-45-2008&media=electronic
ا

به»http://www.itu.int/en/publications/ITU-R/ .

.http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=12753#.VczC_CyqpBc
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الهيكل التنظيمي لالتحاد الدولي لالتصاالت

()LTU

يتولى قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت (lTU-R)تحديث إطاره التنظيمي
-4
الذي يتألف من لوائح وإجراءات وقواعد ومعايير دولية متفق عليها (تسمّى توصيات قطاع االتصاالت
الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت (lTU-R)في مفردات االتحاد ( ))lTUوالوثائق األخرى المتعلقة بإدارة
طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية .و ُتش ّكل اللوائح الراديوية لالتحاد الدولي لالتصاالت (ITU)
الجزء الرئيسي من هذا اإلطار .ولوائح الراديو لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU ،مثلها مثل اللوائح الفنية
ّ
المنظم (( KHz 8.3كيلوهرتز) ( GHz 000 3 -جيغاهرتز))
للمنظمة ( ،)WMOمعاهدة دولية .ونطاق التردد
مقسّم إلى نطاقات أصغر موزعة على أكثر من  40خدمة راديوية معرّ فة .وتشمل أكثر الخدمات الراديوية
أهمية بالنسبة للمنظمة ( :)WMOخدمة معينات األرصاد الجوية ()MetAids ،والخدمة الساتلية لألرصاد
الجوية ( ،)MetSatوخدمة استكشاف األرض الساتلية ( ،)EESSوخدمة التحديد الراديوي للموقع (- )RLS
انظر الفقرة  2.2أدناه .وفي حال الرغبة في حماية نظام أو تطبيق راديوي من تداخل ُنظم أو تطبيقات أخرى،
ينبغي أن يكون النظام أو التطبيق مرتبطا ً بخدمة راديوية معروفة.
يتضمن البند  5من لوائح الراديو لالتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU جدول توزيع نطاقات التردد
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ً
لجميع الترددات الواقعة بين  KHz 8.3و ،GHz 3000استنادا إلى صف واحد لكل نطاق مقسّم إلى عواميد
تتراوح بين عمود واحد وثالثة عواميد .وهناك عمود واحد لكل إقليم من أقاليم االتحاد (ITU) الثالثة (انظر
الشكل  .)3ويضم اإلقليم األول لالتحاد (ITU) اإلقليمين األول (أفريقيا) والسادس (أوروبا) من أقاليم المنظمة
( )WMOواألجزاء الشمالية من اإلقليم الثاني (آسيا) .ويضم اإلقليم الثاني لالتحاد (ITU) إقليمي المنظمة
( )WMOالثالث (أمريكا الجنوبية) والرابع (أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والبحر الكاريبي) وغرينالند.
ويغطي اإلقليم الثالث لالتحاد (ITU) النصف الجنوبي من إقليم المنظمة ( )WMOالثاني ومعظم اإلقليم الخامس
(جنوب غرب المحيط الهادئ).
ويُقرّ توزيع الخدمات الراديوية خالل المؤتمرات العالمية لالتصاالت التي ُتعقد كل ثالث
-6
أو أربع سنوات .ويُح ّدد التوزيع على أساس أولي أو ثانوي بحيث ال يتسبب التوزيع الثانوي في أي تداخل
ضار في الخدمات العاملة بموجب توزيع أولي ،وال تطلب الحماية منه .وحين تعمل خدمات متعددة في نفس
التوزيع األولي ،يكون على المحطات التي توفر هذه الخدمات أن تنسّق فيما بينها للتأكد من أنها ال تسبب
تداخالت لبعضها البعض .وعند توثيق التوزيع في جداول لوائح الراديوُ ،تدوّ ن التوزيعات األولية دائما ً (بخط
غامق) ،بينما ُتدوّ ن التوزيعات الثانوية بخط عادٍ ،أي (بخط فاتح).
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ويجري قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت (lTU-R)كذلك دراسات ويُقرّ
المعايير الدولية بشأن مسائل االتصاالت الراديوية (تسمى المعايير توصيات قطاع االتصاالت الراديوية
باالتحاد الدولي لالتصاالت (lTU-R)في مفردات االتحاد ( .))lTUويعمل القطاع من خالل مؤتمرات عالمية
وإقليمية تتعلق باالتصاالت الراديوية ،ولجنة لوائح الراديو ( ،)RRBوجمعيات االتصاالت الراديوية (،)RA
ولجان الدراسات المتعلقة باالتصاالت الراديوية ومكتب االتصاالت الراديوية ( .)BRويُن ّفذ مكتب االتصاالت
الراديوية ( )BRإجراءات التنسيق والتسجيل لل ُنظم والشبكات والمحطات الفضائية واألرضية الالسلكية،
بالتعاون مع اإلدارات المعنية.

وأنشأت الدول األعضاء في االتحاد الدولي لالتصاالت ( )lTUست منظمات إقليمية لالتصاالت
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ً
ً
ً
ً
ّ
ال تشكل رسميا جزءا من عملية التطوير التنظيمي ،لكنها تؤدي دورا مهما في التحضير للمؤتمرات العالمية
لالتصاالت الراديوية على المستويين العالمي واإلقليمي .وتنسّق هذه المنظمات اإلقليمية لالتصاالت و ُتع ّد
اقتراحات تتعلق بجوانب مختلفة من إدارة الطيف ،بما فيها اقتراحات بشأن التوزيع العالمي واإلقليمي لتنظر
فيها المؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية .وهذه المنظمات هي:
(أ)

االتحاد اإلفريقي لالتصاالت (ATU)؛

( ب)

الفريق العربي إلدارة الطيف ()ASMG؛

(ج)

جماعة آسيا والمحيط الهادئ لالتصاالت (APT)؛

( د)

المؤتمر األوربي إلدارات البريد واالتصاالت (CEPT)؛

(هـ)

لجنة البلدان األمريكية لالتصاالت (CITEL)؛

( و)

الكومنولث اإلقليمي في مجاال االتصاالت

(.)RCC

ميدقت

ix

للدول األعضاء في االتحاد الدولي لالتصاالت ( )lTUالحق في التصويت في المؤتمرات
-9
العالمية لالتصاالت الراديوية ،لكن هذه المنظمات اإلقليمية ال تملك هذا الحق .وعلى الرغم من ذلك فهي
تتحمل مسؤولية كبيرة في عملية صنع القرار .ومن الضروري أن تكون الهيئات الوطنية واإلقليمية على علم
تام بوقع القرارات على الرصدات األرضية واألنشطة األخرى للمنظمة (.)WMO
ويُعتبر تنسيق تخصيصات التردد الخاصة بنظم ومحطات وتطبيقات االتصاالت الراديوية
-10
ّ
التابعة لخدمات الراديو االرضية والفضائية واحدة من أهم الطرق التي توفر عمليات فعالة لكل النظم
الراديوية واالستخدام األمثل لطيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل .وليس تنسيق نظام /أو محطة/
أو تطبيق إلزاميا ً بموجب اللوائح والقواعد الوطنية والدولية فحسب ،بل هو ضروري أيضا ً للحصول على
االعتراف الوطني والدولي ،والحصول نتيجة لذلك على الحماية من التداخل الضار من تخصيصات ترددية
أخرى ناجمة عن المحطات/النظم القائمة والمستقبلية التي ستدعم التشغيل الناجح للنظام /أو المحطة/أو
التطبيق بشكل خاص ،والنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ( )WIGOSبشكل عام.
مشاركة المنظمة ()WMO في عمل قطاع االتصاالت الراديوية ( )ITU-Rباالتحاد الدولي لالتصاالت(LTU)
للمنظمة ( )WMOصفة المراقب في قطاع االتصاالت الراديوية )lTU-R)باالتحاد الدولي
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لالتصاالت ،(lTU)وهي تساهم بشكل منتظم في لجان الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية(lTU-
 R)في المؤتمرات العالمية لالتصاالت ،من خالل أعضاء فريق التوجيه المعني بتنسيق الترددات الراديوية
( )SG-RFCالتابع للجنة النظم األساسية ( .)CBSويُعت ّد بمساهمات المنظمة ( )WMOفي االنشطة الفنية التي
يضطلع بها قطاع االتصاالت الراديوية .لكن المنظمة ( )WMOتأسف لعدم إمكانية أن تصوّ ت على قرارات
المؤتمرات الدولية لالتصاالت .ويمثل أعضاء فريق التوجيه المعني بتنسيق الترددات الراديوية ()SG-RFC
متطلبات المنظمة ( )WMOحين يُسجلون كممثلين للمنظمة ( )WMOأو كجزء من وفودهم الوطنية في الكثير
من اجتماعات االتحاد الدولي ( )lTUوفي بعض المجموعات اإلقليمية الست .ويكتسي ذلك أهمية من حيث
ضمان أن تؤخذ المتطلبات المرتبطة باألرصاد الجوية في الحسبان في وضع أحكام جديدة في لوائح الراديو
أو في تعديل األحكام السارية .وعلى غرار ذلك ،يقدم بعض أعضاء فريق التوجيه المعني بتنسيق الترددات
الراديوية ( )SG-RFCمساهمات في العمليات الوطنية لتنسيق الترددات الراديوية وإدارتها ،وذلك عبر
اإلدارات أو المنظمات التي ينتمون إليها.
وعلى الرغم من أن من ضمن أعضاء االتحاد الدولي ( )lTUأعضاء قطاعيين ،كشركات
-12
اتصاالت ومشغلين ومصنعي أجهزة ،فقرارات المؤتمرات الدولية لالتصاالت بشأن تعديل لوائح الراديو
تتخذها الدول األعضاء .لكن الكثير من هذه الدول األعضاء تضم في وفودها ممثلين عن قطاع الصناعة
وممثلين عن هيئاتها التنظيمية .وبهذه لطريقة ،يكون لقطاع الصناعة ،خالفا ً لما هو الحال في بنية المنظمة
( ،)WMOتأثير مباشر وفعال جداً على قرارات المؤتمرات العالمية لالتصاالت.
ويشجع المؤتمر المرافق الوطنية ( )NMHSsعلى استخدام هذا الدليل الذي يساعدها على فهم
-13
ُ
ّ
التنظيم والعمليات التي تشكل تنسيق الترددات الراديوية وإدارتها .والهدف هو أن تستفيد المرافق الوطنية
( )NMHSsمن خبرة لجنة النظم األساسية ( )CBSفي تنسيق التردداتوالخبرة اإلقليمية في هذا المجال،
لتكتسب فعالية أكبر في ضمان أن تكون الخدمات الراديوية التي تعتمد عليها الرصدات والنظم األساسية
الحالية والمستقبلية قابلة للحماية من التداخالت التي تؤثر سلبا ً على عملها .وينبغي استخدام هذا الدليل
باالقتران مع الدليل المشترك بين االتحاد الدولي لالتصاالت ( )lTUوالمنظمة ( )WMOالمعنون «استخدام
الطيف الراديوي في األرصاد الجوية :مراقبة الطقس والماء والمناخ والتنبؤ بها».5

5

استخدام الطيف الراديوي في األرصاد الجوية :مراقبة الطقس والماء والمناخ والتنبؤ بها،
.pages/publications.aspx?parent=R-HDB-45-2008&media=electronic

http://www.itu.int/en/publications/ITU-R/

1ـ مقدمة

طيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل موارد طبيعية قيمة ومحدودة تستخدمها النظم
1.1
الراديوية المختلفة وتوفر فرصا ً هائلة للتطور االجتماعي للمجتمع المعاصر .وقد ظل التقدم التكنولوجي يفتح
األبواب أمام مجموعة من التطبيقات الراديوية الجديدة التي زادت االهتمام بالطيف والطلب عليه .وتنامى
االعتماد على االتصاالت الراديوية بشكل أو بآخر على نحو كبير في السنوات األخيرة ،ورفع نمو عدد
التطبيقات وتنوعها ،والكثير منها يحتاج إلى نطاقات عريضة ،والتوسع الهائل في تطلعات المستخدم يمارس
ضغطا ً متزايداً على الطيف الراديوي.
واسع.

وهناك الكثير من الخدمات والنظم والتطبيقات التي تستخدم الطيف الراديوي على نطاق
1.2
وهي تشمل النظم الثابتة والمتنقلة لالتصاالت الراديوية ،والبث ،والطيران ،والنقل على السكك الحديدة
والنقل البحري ،والدفاع ،وااللكترونيات الطبية ،وخدمات الطوارئ ،ونظم التح ّكم والمراقبة عن بعد ،والفلك
الراديوي ،ونظم استكشاف األرض والبحوث الفضائية ،والكثير من التطبيقات االخرى.
1.3
والوصول إلى الطيف أمر في غاية األهمية للرصدات األرضية ،والتنبؤ بالطقس ،ومراقبة
المناخ والتنبؤ بتغير المناخ .وثمة ترددات معينة تمثل أهمية استثنائية بالنسبة لعناصر بيئية محددة ويمكن
مراقبتها بطريقة منفعلة شريطة أال تكون اإلشارات مثقلة بانبعاثات ناجمة عن مستخدمين لترددات راديوية
يعملون في نطاق التردد هذا أو حوله .وبالمثل ،تتعرض أيضا ً أجهزة االستشعار العاملة باستخدام تردد
راديوي محدد إلى التداخل جراء نظم راديوية أخرى ،تجعلها غير قابلة لالستخدام في ظروف معينة.

1.4
لكن يكاد ال يوجد طيف للترددات الراديوية غير مستخدم في المناطق المأهولة .وتستخدم
أشكال مختلفة من المحطات الراديوية نفس الترددات ،وينبغي اختيار البارامترات التقنية لهذه المحطات
وضبطها بشكل يحول دون أن تتسبب اصداراتها في تداخالت على هذا المستوى المحدد ،وإال فقد يقود ذلك
إلى حالة ال يكون فيها أي من هذه المحطات يعمل وفق الشروط التقنية وال يمكن ألي منها أن تؤدي الوظيفة
المطلوبة.
النظم/

ولذلك ،ثمة حاجة إلى تنظيم استخدام طيف الترددات الراديوية بشكل مناسب من قبل
1.5
التطبيقات المختلفة (بما فيها تلك المتعلقة باألرصاد الجوية) لتجنب التداخل الضار وتنفيذ اإلجراءات المتعلقة
باالستخدام الفعال للطيف .وتشكل االتفاقات الدولية واإلقليمية والقوانين الوطنية وغير ذلك من الوثائق
واإلجراءات واألنشطة المتعلقة باالستخدام الفعال لطيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل نظام إدارة
الطيف ( .)SMSوتش ّكل أنشطة تنسيق الترددات الراديوية جزءاً من العمليات التي ُتن ّفذ في إطار نظام إدارة
الطيف (.)SMS
1.6
وتستخدم األوساط المعنية باألرصاد الجوية طيف الترددات الراديوية على نطاق واسع من
خالل نظم وتطبيقات األرصاد الجوية الراديوية التي تحصل على المعلومات البيئية المستخدمة في التنبؤ
بالطقس ،ومراقبة البيئة ،والكشف واإلنذار المبكر بالمخاطر وتخفيف حدة الكوارث الطبيعية ،والتخطيط
لعمليات اإلغاثة في الكوارث وإدارتها .وتتوفر التفاصيل الفنية عن استخدام الطيف لمراقبة البيئة في
المطبوع المشترك بين االتحاد الدولي لالتصاالت ( )lTUوالمنظمة ( )WMOالمعنون «استخدام الطيف
الراديوي في األرصاد الجوية :مراقبة الطقس والماء والمناخ والتنبؤ بها».6

ويصف هذا الدليل المفاهيم األساسية لعملية تنسيق الترددات الراديوية على الصعد الدولية
1.7
واإلقليمية والوطنية الضرورية لتشغيل فعال لمختلف األجهزة الراديوية دون تداخل ،بما في ذلك النظم
والتطبيقات المرتبطة باألرصاد الجوية .ويتضمن الدليل نهجا ً مقترحا ً لتتبعه المرافق الوطنية ()NMHSs
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استخدام الطيف الراديوي في األرصاد الجوية :مراقبة الطقس والماء والمناخ والتنبؤ بهاhttp://www.itu.int/en/ ،
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لتحسين فعاليتها في التأثير في إدارة الطيف على المستويين الوطني والدولي ،لكن يمكن ألي جهة من
األوساط المعنية باألرصاد الجوية استخدامه على سبيل مبادئ توجيهية.
1.8
وأع ّد هذا الدليل فريق التوجيه المعني بتنسيق الترددات الراديوية )SG-RFC( 7الذي يعمل في
إطار لجنة النظم األساسية ( )CBSالتابعة للمنظمة (.)WMO

7

انظر

الرابط.http://www.wmo.int/pages/prog/www/TEM/WMO_RFC/meetings-en.html :

2ـ ما معنى تنسيق تخصيص الترددات وما ضرورته؟

تنسيق الترددات

2.1

ال يتضمن االتفاق الدولي الرئيسي الذي ّ
ينظم استخدام طيف الترددات الراديوية ومدارات
2.1.1
9
8
ً
السواتل ،أي لوائح الراديو ( )RRالتي يُع ّدها االتحاد الدولي لالتصاالت ( )ITUويح ّدثها ،تعريفا لكلمة
«تنسيق» .لكن ينبغي فهم التنسيق على أنه عملية يتبعها مستخدمو طيف الترددات الراديوية لتجنب التداخالت
الضارة المحتملة بين النظم أو المحطات أو التطبيقات الالسلكية الجديدة وتلك الموجودة.
متى يكون التنسيق ضرورياً؟ إن األهداف الرئيسية من التنسيق

2.1.2

هي:

( أ)

تمكين المحطات أو النظم الراديوية الموجودة والجديدة من العمل بشكل فعال ،وكذلك أي محطة أو
نظام جديد؛

( ب)

ضمان االعتراف بالمحطة أو النظام الجديد في المستقبل .ويعني هذا عمليا ً توفير حماية المحطات أو
النظم التي قد تستخدم في المستقبل من التداخالت الضارة.10
وتتضمن عملية التنسيق ما

2.1.3

يلي:

( أ)

تبادل البيانات الفنية والتشغيلية لتخصيص (تخصيصات) من الترددات للنظم أو المحطات الراديوية
قائمة ومطلوبة من قبل (يمكن الحصول عادة على التخصيصات القائمة والمطلوبة من قبل من قواعد
البيانات الوطنية و/أو الدولية ذات الصلة) والتخصيص أو التخصيصات الجديدة؛

( ب)

إجراء دراسات عن آثار التداخل المحتملة بين التخصيص أو التخصيصات الراديوية القائمة والجديدة؛

(ج)

تأمين االتصال بين السلطات المعنية بإدارة الطيف (الوطنية و/أو الدولية ،حسب الحالة) ومستخدمي
الطيف ،وفيما بين المستخدمين بشأن االقتراحات الجديدة؛

( د)

تعديل البارامترات الفنية و/أو إعادة تصميم النظم أو التطبيقات المقترحة ،عند االقتضاء ،لفسح المجال
أمام التشغيل الفعال للنظم أو التطبيقات الجديدة والقائمة.

2.1.4
ومن الضروري قبل الشروع في عملية تنسيق اختيار الخصائص أو البارامترات الفنية أو
التشغيلية المالئمة وتفادي االخطاء الجسيمة التي من شأنها أن تعرقل نجاح التنسيق منذ البداية .وينبغي أن
تكون الخصائص أو البارامترات الفنية أو التشغيلية الخاصة بمحطة أو نظام مستقبلي متسقة مع اللوائح أو
القواعد الدولية أو الوطنية إلدارة الطيف .وعلى سبيل المثال:
(أ)

ينبغي توزيع ترددات التشغيل المختارة لمحطة جديدة أو نظام جديد (على المستوى الدولي و/أو
الوطني) لخدمة االتصاالت الراديوية التي ستشتغل ضمنها المحطة الجديدة أو النظام الجديد؛

( ب)

ينبغي أن تمتثل الخصائص الفنية للمحطة الجديدة أو النظام الجديد للقيود التنظيمية الدولية أو الوطنية
المحددة في اللوائح أو القواعد ذات الصلة (كقوة االنتاج ،وخصائص الهوائي ،ومستوى اإلرسال
خارج النطاق) ،الخ.

8
9

انظر الرابط( http://www.itu.int/pub/R-REG-RR/en :فيما يلي جميع اإلشارات إلى لوائح الراديو ،ترد في الطبعة
انظر على

.)2012

الموقعhttp://www.itu.int :

 10تعرّ ف الالئحة رقم  1.169التداخل الضار كالتالي:
«التداخل الضار  :هو تداخل يعرض للخطر اشتغال خدمة مالحة راديوية أو غيرها من خدمات السالمة ،أو يحط حطا ً شديداً
من خدمة اتصاالت راديوية مستعملة وفقا ً للوائح الراديو ،أو يقطعها قطعا ً متكرراً ،أو يمنع اشتغالها»
(الالئحة الراديوية رقم  .1.169تعني الحكم  .1.169من لوائح الراديو .وسيستخدم هذا النسق في اإلشارات التالية إلى أحكام
لوائح الراديو).
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وفي حال لم تكن الخصائص أو البارامترات الفنية أو التشغيلية الخاصة بمحطة أو نظام
2.1.5
مطابقة للوائح أو القواعد الدولية أو الوطنية ،فال يمكن تنسيق تلك المحطة أو النظام.
2.1.6

ويرد في الشكل  1شرح مبسّط عام لعملية

التنسيق.

في حال أتمت عملية التنسيق بنجاح ،ووفقا ً لما تنص عليه لوائح الراديو ،يحصل
2.1.7
التخصيصات الراديوية المرتبطة بالمحطات/النظم الجديدة على حق االعتراف الدولي (الئحة الراديو رقم
 )8.3ويتعين تسجيلها في السجل األساسي الدولي للترددات (:)MIFR

التخصيص/

(أ)

يحظى أي تخصيص تردد مسجّ ل في السجل األساسي مع نتيجة مؤاتية (أي منسّق بنجاح) بموجب
جدول تخصيصات التردد واألحكام األخرى في لوائح الراديو ،بحق االعتراف الدولي،

( ب)

يعني هذا الحق أن على اإلدارات األخرى أن تأخذ بالحسبان هذه التخصيصات عند اإلعداد
لتخصيصاتها ،تجنبا ً لحدوث تداخالت ضارة.
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺗﻧﺳﯾق
اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﺑﺎراﻣﺗرات اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗﺷﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ )اﻟﺗرددات،
ﻗوة اﻻرﺳﺎل ،ﺧﺻﺎﺋص اﻟﮭواﺋﻲ ،اﻟﻣوﻗﻊ ،ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل ،اﻟﺦ(

اﻟﻣﺳﺗﺧدم

اﻟﺗﻧﺳﯾق

ﻋرض اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣطﺔ اﻟﺟدﯾدة
ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
ﻻ

ھل اﻟﺑﺎراﻣﺗرات
اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣﺣطﺔ ﺟدﯾدة/ﻧظﺎم ﺟدﯾد
ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠواﺋﺢ?
ﺗﻌدﯾل اﻟﺧﺻﺎﺋص/
اﻟﺑﺎراﻣﺗرات اﻟﻔﻧﯾﺔ/
اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣطﺎت /اﻟﻧظم
اﻟﺟدﯾدة

ﻧﻌم
ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻧظﺎم
ادارة اﻟطﯾف

اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣطﺎت/
اﻟﻧظم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس ﻧطﺎق
اﻟﺗردد

ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﻣﺣطﺔ /اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد
واﻟﻣﺣطﺎت /اﻟﻧظم اﻷﺧرى وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺣطﺎت /اﻟﻧظم
اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺗﺄﺛرھﺎ

ﻧﻌم
)ﻧﺟﺎح
اﻟﺗﻧﺳﯾق(
ﻧﻌم
)ﻧﺟﺎح
اﻟﺗﻧﺳﯾق(
ﻻ ﯾﻣﻛن
ﻣواﺻﻠﺔ
اﻟﺗﻧﺳﯾق(

ھل ﺗﺗواﻓق اﻟﻣﺣطﺔ اﻟﺟدﯾدة
ﻣﻊ اﻟﻣﺣطﺎت اﻷﺧرى؟

ﻻ
ھل ﯾواﻓق ”أﺻﺣﺎب“
اﻟﻣﺣطﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺗﺄﺛرھﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗداﺧل؟

ﻣﺳﺗﺧدﻣون
آﺧرون

ﻻ
ھل اﻧﻘﺿت ﻣﮭﻠﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق؟
ﻧﻌم
ﻓﺷل اﻟﺗﻧﺳﯾق

مبسط لعملية تنسيق تخصيص /تخصيصات الترددات الراديوية
الشكل  :1شرح ّ

اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
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وتنطبق عامة حقوق مماثلة أو مساوية تماما ً بموجب اللوائح الوطنية ،وليس فقط للتخصيصات
2.1.8
المعترف بها دوليا ً بل كذلك للتخصيصات المسجلة في السجل الوطني للتردد (قاعدة بيانات النظام الوطني
إلدارة الطيف).
2.1.9
ويكتمل التنسيق رسميا ً بعد التوصل إلى اتفاق مع جميع الجهات المعنية .لكنه من الضروري
إبالغ سلطة إدارة الطيف المعنية (الوطنية و/أو الدولية) بتخصيص/تخصيصات التردد المنسّقة وبارامتراتها
لتسجّ ل في قاعدة البيانات ذات الصلة وتؤخذ في الحسبان في المستقبل.
2.1.10
يرد في الشكل  2وصف عام للتنسيق الدولي ،واإلبالغ بتخصيصات التردد وتسجيلها عبر
مكتب االتصاالت الراديوية التابع لالتحاد الدولي لالتصاالت (.)ITU
2.1.11
والمهلة المحددة لتنسيق شبكة ساتلية هي سبع سنوات وفق ما تنص عليه الئحة الراديو .وهي
داللة واضحة على تعقيد عملية التنسيق.
2.1.12

ويرد في الفقرات  2.10 - 2.2أدناه وصف للعناصر المختلفة من عملية تنسيق التردد

2.2

الخدمات الراديوية

الراديوي.

تتضمن المادة  1من لوائح الراديو تعريفا ً ألكثر من  40خدمة راديوية مختلفة ،معظمها ،ولكن
2.2.1
ال جميعها ،خدمات اتصاالت راديوية .وعلى سبيل المثال ،فخدمة علم الفلك الراديوية خدمة راديوية وليست
خدمة اتصاالت راديوية.

ا
ل
و
ث
ا
ئ
ق
ا
ل
أ
س
ا
س
ي
ة

ﻣﻛﺗب اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟرادﯾوﯾﺔ
ض
م
ن
ا
ل
م

طﻠب اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻻدارة

اﻻدارات اﻟﺗﻲ
ﯾﺣﺗﻣل ﺗﺄﺛرھﺎ

هـ
ل
ة
ا
ل
م
ح
د
د
ة

ﺗوﺿﯾﺢ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت

اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻻدارات
اﻟﻣﺗﺄﺛرة
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺳﻘﺔ

MIFR

دراﺳﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ طﻠب اﻟﺗﻧﺳﯾق
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗطﺎﺑق ﻣﻊ ﺗﺧﺻﯾﺻﺎت
اﻟﺗرددات اﻷﺧرى
ﻧﺷر أﺳﻣﺎء اﻻدارات اﻟﻣﺗﺄﺛرة/
ﺗﺧﺻﯾﺻﺎت اﻟﺗرددات
دراﺳﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺧﺻﯾﺻﺎت اﻟﻣﻧﺳﻘﺔ

ﻧﺷر ﺗﺧﺻﯾﺻﺎت اﻟﺗرددات وﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ
اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻷﺳﺎﺳﻲ )(MIFR
اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗرددات
اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗرددات

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺑدء
اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺗﺧﺻﺻﺎت

ﺗﺳﺟﯾل ﺑدء اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺗﺧﺻﯾﺻﺎت

الشكل  :2وصف عام للتنسيق الدولي ،واالبالغ بتخصيصات التردد وتسجيلها

ﻟﺟﻧﺔ
ﻟواﺋﺢ
اﻟرادﯾو
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وتعرّ ف لوائح الراديو خدمة االتصاالت الراديوية على أنها «خدمة معرفة في هذا القسم
2.2.2
تقتضي إرسال موجات راديوية أو بثها أو استقبالها لغايات خاصة باالتصاالت» (الئحة الراديو رقم  1.19في
القسم الثالث – خدمات الراديو المادة .)1
2.2.3
ومن بين هذه الخدمات الراديوية ،هناك خمس خدمات راديوية ذات أهمية بالغة أو اهتمام بالغ
بالنسبة لألرصاد الجوية .ويبيّن الجدول  1أدناه تعريف هذه الخدمات ويعطي أمثلة عن التطبيقات العاملة.
2.2.4
والجدير بالذكر أن نظم الخدمة الساتلية الثابتة ،من خالل الحمولة النافعة التجارية في النطاق
 )C (3 400-4 200 MHzوالنطاق )Ku (MHz 11 700-10 700تستخدم على الصعيد العالمي لنشر معلومات
تتصل باألرصاد الجوية والهيدرولوجيا والمناخ والماء بما في ذلك اإلنذار بالكوارث على وكاالت األرصاد
الجوية وأوساط المستخدمين.
2.2.5
وتستخدم نظم إدارة الطيف ،في أغلب األحيان ،نفس تصنيف الخدمات الراديوية الذي يستخدمه
االتحاد الدولي لالتصاالت ( .)ITUلكن من الضروري التحقق مما إذا كان نظام وطني إلدارة الطيف يطبق
نفس التصنيف أو إذا كان هناك فرق أقله في بعض الخدمات.

2.3

تخصيصات التردد وجدول توزيع نطاقات التردد

توزيع (نطاق تردد) :هو تدوين نطاق تردد معين في جدول توزيع نطاقات التردد ،حتى
2.3.1
تستعمله خدمة واحدة أو أكثر من خدمات االتصاالت الراديوية الفضائية أو لألرض ،أو خدمة علم الفلك
الراديوي وفق شروط خاصة .وينطبق هذا المصطلح كذلك على نطاق الترددات المعني (الئحة الراديو
.)1.16
2.3.2
2.3.3

يمكن توزيع جزء من طيف تردد راديوي لخدمة واحدة أو عدة خدمات اتصاالت
وقد يمنح هذا التوزيع حقوق وواجبات مختلفة على النحو

راديوية.

التالي:

(أ)

التوزيعات األولية تمنح خدمات محددة األولوية في استخدام الطيف المخصص .وحين توجد خدمات
أولية متعددة داخل نطاق تردد ،يكون لجميعها حقوق متساوية .لكن يحق ألي محطة أن ُتحمى من
محطات أخرى تبدأ عملها في تاريخ الحق؛

( ب)

التوزيعات الثانوية ُتخصص للخدمات التي يتعين أن تحمي جميع التوزيعات األولية في نفس
ويجب أال تتسبب الخدمات العاملة في التوزيعات الثانوية في تداخالت ضارة وأن تقبل التداخل الناجم
عن محطات الخدمة األولية .ولكل محطات الخدمة الثانوية حقوق متساوية فيما بينها في نفس نطاق
التردد.
النطاق.

2.3.4
ال يجمع التوزيع عادة بين خدمات تستخدم نظم عالية ونظم منخفضة الطاقة (كمحطات البث
األرضي ومحطات مساعدات األرصاد الجوية ،كالمسابير الراديوية على سبيل المثال).
2.3.5
و ُتدرج عادة جداول توزيع نطاقات التردد للخدمات الراديوية المختلفة والقيود الفنية أو
التشغيلية وحقوق المستخدمين أو المشغلين والهيئات التنظيمية وواجباتهم ومسؤولياتهم ،الخ ،في اللوائح و/أو
القواعد الوطنية والدولية.

2ـ ما معنى تنسيق تخصيص الترددات وما ضرورته؟
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الجدول  :1قائمة الخدمات الراديوية ذات األهمية لألرصاد الجوية والرصدات البيئية

أعداد وتعاريف األحكام المتعلقة بالخدمات
الراديوية في اللوائح الراديوية (طبعة عام )2012
الالئحة الراديوية رقم  :1.51خدمة ساتلية الستكشاف
األرض :هي خدمة اتصاالت راديوية بين محطات
أرضية ومحطة فضائية واحدة أو أكثر ،قد تشمل
وصالت بين محطات فضائية ،ويتم فيها:
 الحصول على المعلومات المتعلقة بخصائص األرضوظواهرها الطبيعية بما في ذلك معطيات تتعلق
باألحوال البيئية ،بواسطة أجهزة استشعار نشيطة أو
منفعلة تحملها سواتل أرضية؛
 تجميع معلومات مماثلة بواسطة منصات محمولة جواًأو أرضية؛
 يمكن توزيع هذه المعلومات على محطات أرضيةتنتمي إلى النظام نفسه؛
 يمكن مساءلة المنصات أيضاً.يمكن أن تشمل هذه الخدمة أيضا ً وصالت التغذية
الالزمة لتشغيلها.
الالئحة الراديوية رقم  :1.50خدمة معينات األرصاد
الجوية :هي خدمة اتصاالت راديوية تستعمل لألرصاد
الجوية ،بما في ذلك علم الهيدرولوجيا والرصد
واالستكشاف.
الالئحة الراديوية رقم  :1.52خدمة األرصاد الجوية
الساتلية :هي خدمة ساتلية الستكشاف األرض ألغراض
االرصاد الجوية.

Acronym

تعاريف ذات صلة:
الالئحة الراديوية رقم  :1.40خدمة االستدالل
هي خدمة اتصاالت راديوية لغايات االستدالل الراديوي
الالئحة الراديوية رقم  :1.9االستدالل الراديوي :هو
تحديد موقع شيء أو سرعته أو أي من خصائصه
األخرى ،أو هو الحصول على معطيات بشأن هذه
المعلمات ،عن طريق خواص انتشار الموجات
الراديوية.
الالئحة الراديوية رقم  :1.55خدمة األبحاث الفضائية:
هي خدمة اتصاالت راديوية تستخدم فيها مركبات
فضائية أو أجسام فضائية أخرى لغايات البحث العلمي
أو التكنولوجي.

EESS

MetAids

MetSat

RLS

SRS

أ

أجهزة استشعار محمولة جواً (منفعلة
لمراقبة البيئة وسطح األرض والغالف الجوي،
كرطوبة التربة ودرجات حرارة سطح البحر
ومدى الجليد وغطاء الثلج ومحتوى بخار الماء
وتركزه في الغالف الجوي ،والمكونات المختلفة
للغازات ،وارتفاع سطح المحيط ،ووجهة الرياح
وسرعتها ،ومعدل الهطول فوق سطح المحيط،
الخ.
وسلبية)

الالئحة الراديوية رقم  :1.48خدمة التحديد الراديوي
للموقع :هي خدمة استدالل راديوي لغايات التحديد
الراديوي للموقع.
الراديوي:

أمثلة التطبيق

أ

المسابير الراديوية ،والمسابير الهابطة ،ومسابير
الصواريخ ،لقياسات الغالف الجوي الموقعية ذات
االستبانة الرأسية العالية (درجة الحرارة والرطوبة
النسبية وسرعة الرياح)؛نظم كشف البرق
نظم سواتل األرصاد الجوية (الثابتة وغير الثابتة
بالنسبة إلى األرض) لجمع البيانات بواسطة أجهزة
تصوير مرئية وباألشعة تحت الحمراء ،وأجهزة
االستشعار المنفعلة والسلبية ،ونشر هذه البيانات
رادارات األرصاد الجوية :رادارات الطقس،
ورادارات رسم جانبيات الرياح للرصدات
السطحية القاعدة كقياس الهطول والرياح التي
تؤدي كذلك دوراً حاسما ً في عمليات التحذير
الفوري واإلنذار بالكوارث (الفيضانات الخاطفة أو
ظواهر الرياح العاتية ،الخ).

نظام رصد الطقس الفضائي لمراقبة العمليات
الفيزيائية التي تحدث في بيئة الفضاء مدفوعة
بالشمس والغالف الجوي العلوي لألرض،
وتؤثر في نهاية المطاف على األنشطة البشرية
على األرض وفي الفضاء(الرياح الشمسية،
وتدفق بالزما الرياح الشمسية التي تحمل المجال
المغناطيسي الكامن في الشمس ،وتطلق طاقة
بطريقة ثائرة ،كتوهجات لإلشعاع الكهرومغنطيسي
(موجات راديوية ،أشعة تحت حمراء ،ومرئية،
 ،)Xوجسيمات نشطة
وفوق بنفسجية ،وأشعة 
(إلكترونات ،بروتونات ،وأيونات ثقيلة) ،وبالزما
عالية السرعة من خالل عمليات انقذاف إكليلية،
الخ).

انظر كذلك دليل استخدام الطيف الراديوي في األرصاد الجوية :مراقبة الطقس والماء والمناخ والتنبؤ بها ،على
.www.itu.int/ITU-R/go/R-HDB-45-2008

الرابط:
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في المادة  5من لوائح الراديو)
( )kHz – 3 000 GHz 8.3إلى

تتضمن اللوائح الراديوية جدول توزيع نطاقات التردد (الوارد
2.3.6
حواش .ويُقسم نطاق التردد المنظمّ
الذي يستند إلى طريقة توزيع جدولي مع
ٍ
نطاقات أصغر حجما ً وتوزع على أكثر من  40خدمة راديوية محددة .ويجري التوزيع للخدمات الراديوية
على أساس أولي أو ثانوي (على أال يتسبب األخير في تداخالت ضارة للتوزيع األول وأال يطلب الحماية
منه) .وتستخدم الحواشي لتحديد كيفية توزيع نطاقات التردد واستخدامها بدقة كبيرة.

2.4

أقاليم االتحاد الدولي لالتصاالت

()ITU

قُسّم العالم إلى ثالثة أقاليم من حيث توزيع نطاقات التردد ،كما هو مبين في  3أدناه .ويرد
2.4.1
وصف هذه األقاليم في اللوائح الراديوية  5.3و 5.4و.5.5
 5.3اإلقليم  :1يشمل اإلقليم  1المنطقة التي يحدّها الخط ألف شرقا ً (انظر تعريف
الخطوط ألف وباء و جيم في الرسم  3أدناه) والخط باء غرباً ،باستثناء أراضي
جمهورية ايران اإلسالمية المحصورة بين هذين الحدين .كما يشمل كامل أراضي
أرمينيا وأذربيجان واالتحاد الروسي وجورجيا وكازاخستان ومنغوليا وأوزباكستان
وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وأوكرانيا ومنطقة شمال االتحاد
الروسي المحصورة بين الخطين باء وجيم.
 5.4اإلقليم  :2يشمل اإلقليم  2المنطقة التي يحدها الخط باء شرقا ً والخط جيم
غربا ً.
 5.5اإلقليم  :3يشمل اإلقليم  3المنطقة التي يحدها الخط جيم شرقا ً والخط ألف غرباً،
باستثناء أراضي أرمينيا وأذربيجان واالتحاد الروسي وجورجيا وكازاخستان ومنغوليا
وأوزباكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وأوكرانيا ومنطقة شمال
االتحاد الروسي .كما يشمل الجزء من أراضي جمهورية ايران اإلسالمية الواقع خرج
هذه الحدود.

ويرد في الجدول  2مقتطف من جدول توزيع نطاقات التردد الواردة في المادة  5من الئحة
2.4.2
الراديو .وتشير األحرف (بالخط الغامق) إلى التوزيعات األولية بينما تشير الحروف (بالخط الفاتح) إلى

الشكل  :3أقاليم االتحاد الدولي لالتصاالت ( )ITUلالتصاالت الراديوية

2ـ ما معنى تنسيق تخصيص الترددات وما ضرورته؟
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التوزيعات الثانوية .وتستخدم األرقام للداللة على األحكام المستخدمة لتحديد الشروط ،والتوزيعات اإلضافية
والبديلة ولوصف استخدامات خاصة .وعلى سبيل المثال ،تنص الالئحة الراديوية رقم  5.341على ما يلي:
ُ 5.341تجري بعض البلدان أبحاثا ً منفعلة في النطاقات
 GHz 120و ،GHz 197-220وذلك في إطار برنامج للبحث عن إرساالت متعمدة من
مصدر خارج األرض.
 MHz 727 400-1 1و101-

يعود كل عمود في جدول توزيع نطاقات التردد إلى واحد من أقاليم االتحاد الدولي لالتصاالت
2.4.3
( .)ITUوالتوزيع الذي يم ْ
ال عرض الجدول هو توزيع عالمي ،أما التوزيع الذي يمأل عموداً أو عمودين من
ثالثة عواميد ،فهو توزيع إقليمي( ،انظر الجدول .)2
وإذ يمكن أن تتضمن أقاليم االتحاد الدولي لالتصاالت ( )ITUعدة توزيعات ُتحدد أحيانا ً
2.4.4
بواسطة حاشية في الجدول ،فمن الضروري إلى جانب التحقق من الجدول نفسه ،التحقق من األحكام الواردة
في كل صف ،ألنها تحوي أحيانا ً توزيعات إضافية .وعلى سبيل المثال ،ال يتضمن الجزء GHz 15.4-18.4
من جدول توزيع نطاقات التردد (انظر الجدول  )3توزيعات للخدمة الساتلية لألرصاد الجوية ،لكن الالئحة
الراديوية رقم  5.519في الصف السفلي  GHz 17.7-18.1في عمود اإلقليم  2والصف  GHz 18.1-18.4في
العمود العالمي ينصان على توزيع إضافي للخدمة الساتلية لألرصاد الجوية ( )MetSatللسواتل الثابتة ،على
النحو التالي:
 5.519توزيع إضافي :يوزع النطاق GHz 18-18.3في اإلقليم  2والنطاق
 18.1-18.4في اإلقليمين  1و 3أيضا ً لخدمة االرصاد الجوية الساتلية (فضاء-أرض)
على أساس أولي .ويقتصر استخدامهما على السواتل المستقرة بالنسبة إلى األرض.
GHz

()WRC-07

الجدول  : 2مقتطف من المادة  5من الالئحة الراديوية المتعلقة بتوزيع الترددات

اإلقليم

1

			
1 670-1 675
				
				
				
				
				
			
1 675-1 690
				
				
				
				
1 690-1 700

مساعدات أرصاد جوية
أرصاد جوية ساتلية
(فضاء-أرض)
ثابتة
متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
5.382 5.341 5.289
1 700-1 710

التوزيع على الخدمات
اإلقليم 2
معينات أرصاد جوية
ثابتة
أرصاد جوية ساتلية (فضاء-أرض)
متنقلة
متنقلة ساتلية (أرض –فضاء) 5.379B

اإلقليم

3

5.351A

5.379D 5.379E 5.380A 5.341

معينات أرصاد جوية
ثابتة
أرصاد جوية ساتلية (فضاء-أرض)
متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران
5.341

1 690-1 700

معينات أرصاد جوية
أرصاد جوية ساتلية (فضاء-أرض)

5.381 5.341 5.289
1 700-1 710

ثابتة
أرصاد جوية ساتلية (فضاء-أرض)
متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران

ثابتة
أرصاد جوية ساتلية
(فضاء-أرض)
متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران

5.341 5.289

5.384 5.341 5.289
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الجدول  :3مقطع من الجزء  GHz 18.4-15.4من جدول توزيع الترددات في المادة  5من اللوائح الراديوية

اإلقليم

التوزيع على الخدمات
اإلقليم 2

1

اإلقليم

3

…
17.3-17.7

17.3-17.7

ثابتة ساتلية

17.3-17.7

(أرض-فضاء) 5.516
(فضاء -أرض ) 5.516A 5.516B

ثابتة ساتلية
(أرض-فضاء) 5.516
إذاعة ساتلية
تحديد راديوي للموقع

ثابتة ساتلية
(أرض-فضاء) 5.516
تحديد راديوي للموقع

5.514

5.515 5.514

5.514

17.7-18.1

17.7-17.8

17.7-18.1

تحديد راديوي للموقع

ثابتة
ثابتة ساتلية
(فضاء -أرض) 5.484A
(أرض -فضاء ) 5.516
متنقلة

ثابتة
ثابتة ساتلية
(فضاء -أرض) 5.517
(أرض -فضاء ) 5.516
إذاعة ساتلية
متنقلة

ثابتة
ثابتة ساتلية
(فضاء -أرض) 5.484A
(أرض -فضاء ) 5.516
متنقلة

5.515

17.8-18.1

ثابتة
ثابتة ساتلية
(فضاء -أرض) 5.484A
(أرض -فضاء ) 5.516
متنقلة
5.519

			
18.1-18.4
				
					
				
				

2.5

ثابتة
ثابتة
متنقلة

ساتلية (فضاء -أرض) 5.484A 5.516B
(أرض -فضاء ) 5.520

5.521 5.519

منظمات االتصاالت اإلقليمية

أنشأت الدول األعضاء في االتحاد الدولي لالتصاالت ( )lTUست منظمات إقليمية لالتصاالت
2.5.1
ً
ً
ً
ً
ال ت ّ
شكل رسميا جزءا من عملية التطوير التنظيمي ،لكنها تؤدي دورا مهما في التحضير للمؤتمرات العالمية
لالتصاالت الراديوية على المستويين العالمي واإلقليمي .وتنسّق هذه المنظمات اإلقليمية لالتصاالت و ُتع ّد
اقتراحات تتعلق بجوانب مختلفة من إدارة الطيف ،بما فيها اقتراحات بشأن التخصيصات العالمية واإلقليمية
لتنظر فيها المؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية .وهذه المنظمات هي:
(أ)

االتحاد اإلفريقي لالتصاالت (ATU)؛

( ب)

الفريق العربي إلدارة الطيف ()ASMG؛

(ج)

جماعة آسيا والمحيط الهادئ لالتصاالت (APT)؛

( د)

المؤتمر األوروبي إلدارات البريد واالتصاالت (CEPT)؛

(هـ)

لجنة البلدان األمريكية لالتصاالت (CITEL)؛

( و)

الكومنولث اإلقليمي في مجاال االتصاالت

(.)RCC
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للدول األعضاء في االتحاد الدولي لالتصاالت ( )lTUالحق في التصويت في المؤتمرات
2.5.2
العالمية لالتصاالت  ،لكن هذه المنظمات اإلقليمية ال تملك هذا الحق .وعلى الرغم من ذلك فهي تتحمل
مسؤولية كبيرة في عملية صنع القرار .ومن الضروري أن تكون الهيئات الوطنية واإلقليمية على علم تام
بوقع القرارات على الرصدات األرضية واألنشطة األخرى للمنظمة (.)WMO

2.6

التوزيع الوطني للترددات

على الرغم من أن معظم البلدان تتبع إلى حد كبير توزيعات االتحاد الدولي لالتصاالت (،)ITU
2.6.1
فال يزال بمقدور البلدان أن تتفادى التوزيعات الدولية ،بشكل محدود ،لتلبية متطلبات محددة .ولهذا السبب،
يُع ّد الكثير من الهيئات التنظيمية جداول وطنية لتوزيع الترددات.
2.6.2
و ُتنشر عادة الجداول الوطنية لتوزيع الترددات ،التي تسمى خططا ً أو غير ذلك ،على المواقع
الشبكية للهيئات التنظيمية الدولية والوطنية – انظر القسم الفرعي [ 2.10أدناه] .ويقدم بعضها جداول وطنية
لتوزيع الترددات بشكل أكثر شفافية ووضوحا ً مستعينة بالرسوم البيانية .11ويرد في الشكل  4جزء من رسم
بياني.

2.7

القيود الفنية والتشغيلية

ُتوزع الترددات و ُتستخدم مع إيالء االعتبار الواجب ألية قيود مفروضة على استخدامها في اللوائح الدولية
والوطنية .وقد تفرض بعض البلدان قيوداً محلية على استخدام نطاقات تردد محددة لخدمات راديوية فردية.
وقد تفرض هذه القيود على استخدام بعض الترددات من قبل مستخدمين فرديين ،أو على القدرة المشعة في
خدمة راديوية معينة تعمل في نطاق تردد محدد ،أو في بعض المناطق الجغرافية.
2500.0

2495.0

2483.5

2450.0

2417.0

2395.0

2390.0

2360.0

2345.0

2320.0

2310.0

2305.0

2300.0

2290.0

2200.0

الشكل  :4مقتطف من جدول توزيع للترددات لنطاق التردد

MHz 2500-2200

www.acma.gov.au/webwr/radcomm/frequency_planning/spectrum_plan/arsp-wc.
 11يمكن االطالع على مثال على الرابط التالي:
_pdf, www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/vwapj/2014_Canadian_Radio_Spectrum_Chart.pdf/$file/2014_Canadian_Radio
.Spectrum_Chart.pdf, www.fab.gov.pk/images/spectrumchart.jpg and www.icta.mu//images/spectrum.jpg
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2.8

الشروط الفنية و/أو التشغيلية والقيود الواردة في االتفاقات والقوانين واللوائح
والقواعد الدولية والوطنية

2.8.1

يجب استخدام الوثائق التالية لالتحاد الدولي لالتصاالت ( )ITUحين يحتاج توزيع ما إلى

اعتراف

(أ)

دولي:

لوائح الراديو التابعة لالتحاد الدولي لالتصاالت (( )ITUوخاصة المادة  ،5والمادة – 21
للتخصيصات التابعة للخدمات األرضية ،والمادة  22للتخصيصات التابعة للخدمات الفضائية).
وتتضمن لوائح الراديو النصوص الكاملة التي اعتمدها المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية
(جنيف )WRC-95( )1995 ،والتي ُن ّقحت الحقا ً واع ُتمدت من قبل المؤتمرات العالمية لالتصاالت
الراديوية ،بما في ذلك جميع التذييالت والقرارات والتوصيات وتوصيات قطاع االتصاالت
الراديوية ()ITU-Rالتابع لالتحاد الدولي لالتصاالت ( )ITUالمدرجة وفق إشارة مرجعية؛ والمتاحة
مجانا ً على الرابط التالي http://www.itu.int/en/publications/ITU-R/pages/publications. :
aspx?parent=R-REG-RR-2012&media=electronic

( ب)

القواعد اإلجرائية التي اعتمدتها لجنة لوائح الراديو ،لكي يطبق مكتب االتصاالت الراديوية أحكام
لوائح الراديو ،واالتفاقات اإلقليمية وقرارات المؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية وتوصياتها،
والمتاحة مجانا ً على الرابط التاليhttps://www.itu.int/en/publications/ITU-R/pages/publications. :
aspx?parent=R-REG-ROP-2012&media=electronic

(ج)

توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ،المتاحة مجانا ً على الرابط

التاليhttp://www.itu.int/ :

.pub/R-REC

تتضمن المادة  5من لوائح الراديو أحكاما ً تحدد شروط استخدام بعض المحطات/النظم .ويرد
2.8.2
في ما يلي مثاالن لهذه األحكام (الالئحتان رقم  5.54Aو .)5.549A
يقتصر استعمال خدمة معينات األرصاد الجوية لنطاق التردد
5.54A
 kHz 8.3-11.3على االستعمال المنفعل .وفي النطاق  ، kHz 9-11.3يجب على محطات
خدمة معينات األرصاد الجوية أال تطالب بالحماية من محطات خدمة المالحة الراديوية
المقدمة لتبليغ المكتب بها قبل  1يناير  .2013وبالنسبة إلى التقاسم بين محطات خدمة
معينات األرصاد الجوية ومحطات خدمة المالحة الراديوية المبلغة بعد هذا التاريخ،
ينبغي تطبيق أحدث نسخة للتوصية )ITUR RS.1881. (WRC12
في النطاق  ،GHz 35.5-36.0ال يتجاوز متوسط تدفق القدرة عند سطح
5.549A
األرض التي يولدها أي محساس محمول في الفضاء في خدمة استكشاف األرض
الساتلية (النشيطة) أو خدمة األبحاث الفضائية (النشيطة) ،بالنسبة ألي زاوية أكبر
من 0.8°من مركز الحزمة ،القيمة  )dB(W/m2 73.3في هذا النطاق)WRC03( .

وتتضمن المادتان  21و  22كذلك قيوداً فنية تطبق على محطات تابعة لخدمات فضائية مختلفة،
2.8.3
بما فيها تلك ذات األهمية بالنسبة لألوساط المعنية باألرصاد الجوية .ويرد في ما يلي مثاالن على ذلك.
يجب أن تتقيد المحطات الفضائية المشغلة في نطاق الترددات في خدمة
22.4§ 3
استكشاف األرض الساتلية والمنشأة على متن سواتل مستقرة بالنسبة إلى األرض
والعاملة مع محطات فضائية في نفس الخدمة منشأة على متن سواتل غير مستقرة
بالنسبة إلى األرض بما يلي:
كلما كان البث الوارد من السواتل المستقرة بالنسبة إلى األرض موجها ً صوب مدار
السواتل المستقرة بالنسبة إلى األرض وكان يسبب تداخالً غير مقبول ألي نظام فضائي
لسواتل مستقرة بالنسبة إلى األرض في الخدمة الثابتة الساتلية ،وجب تخفيضه إلى
سوية تساوي سوية التداخل المقبول أو تقل عنه.
إن الكثافة القصوى لتدفق القدرة الناتجة عند مدار السواتل المستقرة
22.5§ 4
بالنسبة إلى األرض عن أي محطة فضائية في خدمة استكشاف االرض الساتلية يجب
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أال تتجاوز )dB(W/m2 174في أي نطاق عرضه  ،kHz 4ضمن نطاق الترددات
 MHz 400 025-8 8الذي تتقاسمه خدمة استكشاف األرض الساتلية التي تستعمل سواتل
غير مستقرة بالنسبة إلى األرض مع الخدمة الثابتة الساتلية (أرض – فضاء) أو مع
خدمة األرصاد الجوية الساتلية (أرض – فضاء).

و ُتحدد الشروط أو القيود التشغيلية والفنية الوطنية المفروضة على استخدام بعض نطاقات
2.8.4
التردد من قبل المحطات أو النظم أو التطبيقات التابعة لخدمات محددة في نطاقات تردد مختلفة في اللوائح
أو القواعد الوطنية التي ُتنشر عادة على صفحات الويب التابعة للجهات التنظيمية الوطنية (انظر القسم 2.10
أدناه).

2.9

تحليل التوافق الكهرمغنطيسي بين المحطات أو النظم القائمة وتلك المقدمة حديثا ً

إن تحليل التوافق الكهرمغنطيسي بين المحطات/النظم التي تستخدم نفس نطاق التردد وتحليل
2.9.1
آثار التداخل الناجم عن البث خارج النطاق الذي يمتد إلى النطاقات المحاذية مهمة هندسية معقدة للغاية.
وتتطلب هذه العملية برمجيات متطورة وموارد حسابية كبيرة .ومن حسن الحظ أن عمليات قطاع االتصاالت
الراديوية التابع لالتحاد الدولي لالتصاالت ( )ITU-Rتحدد وتتفق على طرق معيارية تسمح بوصول
المشاريع المختلفة إلى حلول متسقة .و ُتحدد الطرق والمعايير والخوارزميات المستخدمة في تحليل التوافق
الكهرمغنطيسي بين المحطات أو النظم التابعة لخدمات راديوية مختلفة على المستوى الدولي في التذييل رقم
 5من لوائح الراديو ،المعنون »:تعريف هوية اإلدارات التي ينبغي التنسيق معها أو الحصول على موافقتها
وفقا ً ألحكام المادة .”9
2.9.2
وترد عادة النهج والطرق والخوارزميات الوطنية المستخدمة في تحليل التوافق الكهرمغنطيسي
المطبق على المستوى الوطني في اللوائح أو القواعد الوطنية ذات الصلة المنشورة على صفحة الويب
الخاصة بالجهة التنظيمية  -انظر القسم  2.10أدناه.
2.9.3

ويتضح تعقيد المشكلة في الشكل  5بشأن ساتل جديد مستقر بالنسبة إلى

األرض.

ﺳواﺗل ﻣﺳﺗﻘرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
اﻟﻰ اﻷرض

اﻟﺗداﺧل

ﺳواﺗل ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻰ اﻷرض

ﻣﺣطﺔ أرﺿﯾﺔ
ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ

ﻣﺣطﺔ أرﺿﯾﺔ

ﻣﺣطﺔ أرﺿﯾﺔ
ﻣرﺳﻠﺔ

الشكل  :5أشكال مصادر التداخل التي ينبغي أخذها في الحسبان في تحليل التوافق الكهرمغنطيسي لنظام
ساتلي جديد مستقر بالنسبة إلى األرض
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ومن العناصر المهمة األخرى كمية تخصيصات التردد التي ينبغي أخذها في الحسبان في
2.9.4
تحليل التوافق .ويقوم مكتب االتصاالت الراديوية التابع لالتحاد الدولي لالتصاالت بانتظام بتحديث السجل
األساسي الدولي للترددات التابع لالتحاد ( ،)ITUوقاعدة بيانات المحطات الراديوية العاملة حول العالم.
ويتضمن السجل أكثر من مليوني تخصيص ترددي للخدمات األرضية وأكثر من  1.1مليون تخصيص
للخدمات الفضائية .ويعالج المكتب سنويا ً أكثر من  120000من بطاقات التبليغ بمحطات للخدمات االرضية
وما يقارب  1300طلب لشبكات ساتلية  ،تغطي حوالي  0.5مليون تخصيص للترددات و 300محطة أرضية
ومحطة للفلك الراديوي.
2.10

الجهات التنظيمية الدولية والوطنية

يضطلع االتحاد الدولي لالتصاالت ( )ITUالمنشأ في عام  1865باإلدارة العالمية لطيف
2.10.1
الترددات الراديوية ومدارات السواتل .واالتحاد الدولي لالتصاالت ( )ITUوكالة متخصصة تابعة لألمم
المتحدة تعنى باالتصاالت وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ( .)ICTs
2.10.2

تنص المادة  1من دستور االتحاد الدولي لالتصاالت (( )ITUانظر

12)net/about/basic-texts/constitution/chapterii.aspx

الرابطhttp://www.itu.int/ :

“ ...على أن االتحاد:
11
PP-98

12
PP-98

يقوم بتوزيع نطاقات ترددات الطيف الراديوي ،وتعيين الترددات الراديوية،
أ)
وتسجيل الترددات الراديوية المخصصة ،وعندما يتعلق األمر بالخدمات الفضائية
يسجل كل المواقع المدارية ذات الصلة على مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى
ً
إضافة إلى الخصائص ذات الصلة والمتعلقة بسواتل في مدارات أخرى،
األرض،
لتفادي التداخالت الضارة بين محطات االتصاالت الراديوية لمختلف البلدان؛
ينسق الجهود إلزالة التداخالت الضارة بين محطات االتصاالت الراديوية
ب)
لمختلف البلدان ،ولتحسين استعمال طيف الترددات الراديوية من أجل خدمات
االتصاالت الراديوية وتحسين استعمال مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى األرض
والمدارات الساتلية األخرى؛”

إن قطاع االتصاالت الراديوية التابع لالتحاد الدولي لالتصاالت ( )ITU-Rهو الهيئة المشرفة
2.10.3
على إدارة طيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل .ويوزع االتحاد الدولي ( )ITUمن خالل المؤتمرات
العالمية لالتصاالت الراديوية ( )WRCsالترددات الراديوية الالزمة لضمان التشغيل السليم الخالي من
التداخالت للنظم والتطبيقات القائمة على الترددات الراديوية ولنظم االتصاالت الراديوية (األرضية
والفضائية) التي ُتستعمل ألغراض عديدة منها مراقبة المناخ والتنبؤ به والتنبؤ بالطقس واستشعار الكوارث
واإلنذار المبكر بها .ويجري قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت (lTU-R)كذلك دراسات
ويُقرّ المعايير الدولية بشأن مسائل االتصاالت الراديوية (المسماة توصيات قطاع االتصاالت الراديوية
باالتحاد الدولي لالتصاالت (lTU-R)في مفردات االتحاد (.))lTU
ويعمل قطاع االتصاالت الراديوية التابع لالتحاد ( )ITUمن خالل مؤتمرات عالمية وإقليمية
2.10.4
تتعلق باالتصاالت الراديوية ،ولجنة لوائح الراديو ( ،)RRBوجمعيات االتصاالت الراديوية ( ،)RAولجان
الدراسات المتعلقة باالتصاالت الراديوية ومكتب االتصاالت الراديوية ( .)BRويُن ّفذ مكتب االتصاالت
الراديوية ( )BRإجراءات التنسيق والتسجيل لل ُنظم والشبكات والمحطات الفضائية واألرضية الالسلكية.
وتنقح المؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية ( ،)WRCsالتي تعقد كل ثالث أو أربع سنوات
2.10.5
عادة ،نصوص لوائح الراديو (انظر الرسم  ،)2.6والمعاهدة الدولية التي تغطي وتنظم استخدام نظم ومحطات
الخدمات الراديوية لطيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل .والهدف الرئيسي من لوائح الراديو ضمان
توافر خدمات راديوية موثوقة في كل مكان وزمان ،تسمح للناس بالعيش والسفر بأمان واالستفادة من
اتصاالت راديوية عالية األداء .ولالطالع على المزيد من المعلومات بشأن الصالت بين أنشطة التحاد الدولي
لالتصاالت ( )ITUوالمنظمة ( ،)WMOيمكن مراجعة الوثيقة “استراتيجية المنظمة )(WMO بشأن حماية
الترددات الراديوية من أجل األرصاد الجوية” ،على الرابط.http://wis.wmo.int/file=1029 :
 12يمكن االطالع على مجموعة النصوص األساسية لالتحاد الدولي لالتصاالت ( )ITUبما في ذلك الدستور واالتفاقية ونصوص
أخرى ،على الرابط التالي مجانا ً.http://www.itu.int/pub/S-CONF-PLEN-2011 :

1234
2ـ ما معنى تنسيق تخصيص الترددات وما ضرورته؟
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الشكل  :6اللوائح الراديوية (زهاء  2000صفحة في

 4مجلدات)

وتتوقف قدرة كل بلد على االستفادة بشكل تام من موارد الطيف إلى حد كبير على أنشطة
2.10.6
إدارة الطيف التي تيسّر وضع النظم الراديوية وتؤمن خفض التداخالت إلى أدنى حد .وتشمل اإلدارة
الوطنية للطيف الهياكل واإلجراءات واللوائح التي تعتمدها إدارة ما للتحكم في استخدام الطيف الراديوي
داخل حدودها الجغرافية .وتتضمن اإلدارة الفعالة للطيف توجيهات أساسية تحدد مسؤولية السلطة الوطنية.
ّ
وتنظم هذه السلطة استخدام الطيف والعمليات ذات الصلة .وعلى الرغم من عدم وجود إدارتين تنتهجان نفس
األسلوب في إدارة الطيف ،تبقى العمليات األساسية ضرورية لكل النهج الوطنية.

2.10.7
يوكل القانون الوطني الخاص باالتصاالت الراديوية عادة سلطة ومسؤولية إدارة الطيف
إلى هيئة حكومية واحدة أو أكثر .ويضع الكثير من البلدان إجراءات وطنية خاصة لتنسيق التردد .وتنسيق
التردد هو عملية التوصل إلى توافق بين مستخدمي الطيف الفعليين ومستخدم محتمل للطيف حين يكون
هناك احتمال لنزاع على الطيف .وقد يخضع تنسيق التردد على المستوى الوطني العتبارات فنية وإدارية
وقانونية وغيرها .وتنسيق التردد على المستوى الوطني ضروري ألن نظما ً راديوية تعود لمستخدمين عدة
تتقاسم نفس نطاق التردد .وعلى سبيل المثال ،فقد ُتشغل وكاالت حكومية مختلفة الوصالت العاملة بالموجات
الدقيقة ،بينما ُتشغل جهات وطنية أو محلية حاملة للتردد وصالت أخرى ،وبعض آخر من الوصالت تشغله
شركات خاصة ،وتستخدم جميعها نفس توزيعات التردد .و ُتنظم قوانين وطنية مناسبة عملية التنسيق .ويتعين
على جميع المستخدمين المحتمل تأثرهم بنظام راديوي جديد قيد الدرس ،أن ينظروا في احتمال حدوث تداخل
مع هذا التخصيص.
2.10.8
كيف ُتحدد الوزارة أو المنظمة أو اللجنة المعنية بلوائح الطيف؟ يمكن ذلك من خالل االطالع
على الدليل العالمي التابع لالتحاد الدولي لالتصاالت ( )lTUالذي يُنشر ويُح ّدث على الرابط التاليhttp:// :
 .www.itu.int/en/membership/Pages/default.aspxويتضمن الدليل العالمي المعلومات األساسية عن
عضوية االتحاد الدولي لالتصاالت ( ،)lTUبما فيها معلومات عن الهيئات التنظيمية الوطنية .ويتيح النقر على
خانة أعضاء االتحاد الدولي لالتصاالت ( )lTUالواردة في قوائم الدليل العالمي الحصول على قائمة أعضاء االتحاد
( ،)lTUكما يبين الشكل  7أدناه.

ومن الضروري بعد ذلك النقر على البلد المطلوب ،وليكن جمهورية بنغالديش الشعبية .وتبين
2.10.9
الشاشة التالية المعلومات اإلدارية المفصلة المتعلقة بهذه الدولة العضو ،بما فيها معلومات عن السلطات
التنظيمية ،كما يبين الشكل  8أدناه.
2.10.10
ويمكن بالنقر على االسم الم ّدون في السطر الذي يتضمن مؤشر الهيئة التنظيمية الحصول على
المعلومات الالزمة عن الهيئة التنظيمية الوطنية (العنوان ،رقم الهاتف وعناوين المواقع الشبكية) ،كما يبين
الرسم .9
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دليل المشاركة في تنسيق الترددات الراديوية

الشكل  :7مقتطف من قائمة أعضاء االتحاد الدولي لالتصاالت

()lTU

الشكل  :8مقتطف من المعلومات اإلدارية المتعلقة بدولة عضو في االتحاد الدولي لالتصاالت
 -بنغالديش

الشكل  :9معلومات عن الهيئة التنظيمية في بنغالديش

()lTU

3ـ دليل توجيهي للخطوات الواجب اتباعها في التنسيق

يرد في الشكل  10دليل توجيهي عن خطوات تنسيق الترددات الراديوية في االتحاد الدولي لالتصاالت ( .)lTUويصف
القسم  4أدناه كيفية إشراك مرفق وطني لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSفي هذه العملية .ومن الناحية
الرسمية ،ليست الخطوات من  8إلى  10من الشكل  10جزءاً من عملية التنسيق؛ لكنها ضرورية لحماية التخصيص/
التخصيصات المنسّقة (نظام/محطة/تطبيق) من التداخل الضار الناجم عن نظم أو محطات أو تطبيقات مستقبلية.

 - 1ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﺑﺎراﻣﺗرات اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ )ﻛﺎﻟﺗرددات ،وﻗوة اﻹرﺳﺎل،
وﻣواﺻﻔﺎت اﻟﮭواﺋﻲ ،واﻟﻣوﻗﻊ وﺳﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل ،اﻟﺦ( ﻟﻠﻧظﺎم/اﻟﻣﺣطﺔ/اﻟﺗطﺑﯾق
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.

 -2اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص /اﻟﺑﺎراﻣﺗرات اﻟﻔﻧﯾﺔ /اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﻘﺔ ﻣﻊ
اﻟﻠواﺋﺢ/اﻟﻘواﻋد اﻟوطﻧﯾﺔ و/أو اﻟﻠواﺋﺢ/اﻟﻘواﻋد اﻟدوﻟﯾﺔ )ﺣﯾن ﯾﻛون اﻻﻋﺗراف اﻟدوﻟﻲ ﺿرورﯾﺎً(.
اﻧظر اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻔرﻋﯾﺔ  2.2و 2.3و.2.4

) -3اﺧﺗﯾﺎري( إﺟراء ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗواﻓق )إذا أﻣﻛن( ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ
واﻟدوﻟﯾﺔ )ﺣﯾن ﯾﻛون اﻻﻋﺗراف اﻟدوﻟﻲ ﺿرورﯾﺎً( ﺑﯾن ﺗﺧﺻﯾﺻﺎت اﻟﺗردد اﻟﻣﺳﺟّ ﻠﺔ واﻟﺗﺧﺻﺻﺎت
اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺳ ُﺗﻧﺳّق ﻣﻌﮭﺎ .اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺧﺻﺎﺋص/اﻟﺑﺎراﻣﺗرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻠّص أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺣد.
 -4إﻋداد طﻠب ﺗﺧﺻﯾص/ﺗﺧﺻﯾﺻﺎت ﺗردد وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺷروط اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
واﻟﻧﺳق اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ واﻟدوﻟﻲ )اﻧظر ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء اﻟﺗذﯾﯾل  4ﻟﻠواﺋﺢ اﻟرادﯾوﯾﺔ(

 -5ﺗﻘدﯾم طﻠب ﻟﺗﻧﺳﯾق ﺗﺧﺻﯾص/ﺗﺧﺻﯾﺻﺎت رادﯾوﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ
إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت )) (lTUﺣﺳب اﻻﻗﺗﺿﺎء( .اﻧظر اﻟﻘﺳم اﻟﻔرﻋﻲ .2.10

 -6اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷروط اﻟﺗﻧﺳﯾق )ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ و/أو اﻟدوﻟﯾﺔ( وﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ .ﺗﺣدﯾد
اﻟﺧﺻﺎﺋص/اﻟﺑﺎراﻣﺗرات اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ”أﺻﺣﺎب“ اﻟﺗﺧﺻﯾﺻﺎت
”اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺄﺛرھﺎ“ واﻟﻘﯾم اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ ﻟﻠﺧﺻﺎﺋص/اﻟﺑﺎراﻣﺗرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ رﻏم ذﻟك ﺑﺗوﻓﯾر اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ

 - 7ﺗﻧظﯾم ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ ”أﺻﺣﺎب“ اﻟﺗﺧﺻﯾﺻﺎت ”اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺄﺛرھﺎ“ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟوطﻧﻲ واﻟدوﻟﻲ.
واﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻧظﻣﮭﺎ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أو اﻟوﻛﺎﻟﺔ/اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺧوّ ﻟﺔ ﺑذﻟك.
وﻗد ﯾﺗطﻠب ذﻟك ﻋدة ﺟوﻻت ﻣن اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ .وﺗﺷﯾر اﻟﻣﺎدة  9ﻣن ﻟواﺋﺢ اﻟرادﯾو
ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت ) (lTUإﻟﻰ أن إﺟراءات ﺗﻧﺳﯾق ﺷﺑﻛﺔ ﺳﺎﺗﻠﯾﺔ ﻗد ﯾﺳﺗﻐرق ﻣدة ﺗﺻل إﻟﻰ
ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات )وإذا ﺗﻌدت اﻟﺳﺑﻊ ﺳﻧوات ﯾُﻠﻐﻰ طﻠب اﻟﺗﻧﺳﯾق( .اﻧظر اﻟرﺳم 1

 - 8ﻓﻲ ﺣﺎل اﺗﻣﺎم اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﻧﺟﺎح ،إﻋداد طﻠب ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص/اﻟﺑﺎراﻣﺗرات اﻟﻣﻧﺳّﻘﺔ
ﻟﺗﺧﺻﯾﺻﺎت اﻟﺗردد وﻓق اﻟﺷروط واﻟﻧﺳق اﻟوطﻧﻲ واﻟدوﻟﻲ )اﻧظر اﻟﺗذﯾﯾل  ،4ﻋﻧد اﻟﺿرورة(
ﻹرﺳﺎﻟﮫ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ )ﻋﻧد اﻟﻠزوم( اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.

 - 9ﺗﻘدﯾم طﻠب ﺗﺑﻠﯾﻎ إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت
)ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ،اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة  11ﻣن ﻟواﺋﺢ اﻟرادﯾو(.

)(lTU

 - 10اﻟﺑدء ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺧﺻﯾص )اﻟﺗﺧﺻﯾﺻﺎت(
وإﺑﻼغ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت )) (lTUﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء(.

الشكل  : 10دليل توجيهي لخطوات تنسيق الترددات الراديوية في االتحاد الدولي

()ITU

 4ـ كيفية إشراك مرفق وطني لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( )NMHSفي عملية إدارة التردد
وتنسيقه التي يضطلع بها االتحاد الدولي لالتصاالت ()lTU

إن الهدف األولي من هذا الدليل مساعدة رؤساء المرافق الوطنية ( )NMHSsفي فهم العملية
4.1
التي يتبعها االتحاد الدولي لالتصاالت ( )lTUلدعم تنسيق التردد الراديوي ،وفي معرفة ما يتعين فعله
للمشاركة في التنسيق الوطني واإلقليمي والعالمي .و ُت ّ
لخص الفقرات التالية العناصر المشتركة لل ُنهج التي
اعتبرتها المرافق الوطنية ( )NMHSsنهجا ً ناجحة.
وللمشاركة في تنسيق التردد الراديوي ،ينبغي السعي إلى تحقيق هدفين رفيعي المستوى.
4.2
ويتمثل الهدف األولي في تأمين إمكانية التأثير بفعالية على أصحاب القرار في مجال إدارة التردد .والهدف
الرفيع المستوى الثاني هو استخدام خبرة المنظمة ( )WMOاألوسع نطاقا ً لضمان قيام قرارات الهيئات
التنظيمية للتردد المتعلقة بمتطلبات األرصاد الجوية على أسس علمية وفنية متينة .وتتطلب طبيعة أنشطة
تنسيق التردد الراديوي تقديم مساهمات في المنتديات الوطنية واإلقليمية والعالمية.
4.3
واتبع بعض المرافق الوطنية ( )NMHSنهجا ً فعاالً لتحقيق الهدف األول تمثل في تحديد
الوكاالت أو اإلدارات العاملة كهيئات تنظيمية للتردد وإقناع الهيئة التنظيمية والوزارة األم بأهمية األرصاد
الجوية بالنسبة إلى األولويات الوطنية .ويمهّد ذلك الطريق أمام التشديد على مدى اعتماد األرصاد الجوية
على الترددات .ويُعتبر حفز التزام وزراء ،أو على األقل رؤساء دوائر ،عنصراً بالغ األهمية سيضمن قيام
عالقة مستدامة .وبعد تحقيق ذلك ،يكون الهدف المشاركة في العمليات الوطنية واإلقليمية والعالمية ،بما في
ذلك تمثيل المرافق الوطنية ( )NMHSفي الوفود المعنية.
4.4
ويصف المرفق  1ما ورد أعاله بمزيد من التفصيل ويحدد بعض األدوات التي تساعد في
تحقيق هذه األهداف .والفريق التوجيهي التابع للجنة النظم األساسية والمعني بتنسيق الترددات الراديوية
()SR-RFC والفرق العاملة ذات الصلة التابعة لالتحادات اإلقليمية وأمانة المنظمة ( )WMOمصادر دعم لهذه
األنشطة .والمرافق الوطنية ( )NMHSمدعوة إلى المشاركة من خالل تسجيل جهات االتصال الوطنية أو
خبراء لدى الفريق التوجيهي التابع للجنة النظم األساسية والمعني بتنسيق الترددات الراديوية (SR-RFC) أو
الفرق اإلقليمية وتشجيعها على المشاركة.

 5ـ خالصة

إن الهدف األولي من هذا الدليل مساعدة رؤساء المرافق الوطنية ( )NMHSفي فهم العملية التي
5.1
يتبعها االتحاد الدولي لالتصاالت ( )lTUلدعم تنسيق التردد الراديوي ،وفي معرفة ما يتعين فعله للمشاركة
في التنسيق الوطني واإلقليمي والعالمي.
5.2
وتنسيق تخصيصات التردد لنظم ومحطات وتطبيقات االتصاالت الراديوية األرضية
والفضائية التابعة للخدمات الراديوية األرضية والفضائية هي أهم الطرق لتيسير التشغيل الفعال لجميع النظم
الراديوية واالستخدام األمثل لطيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل.
5.3
وليس تنسيق نظام أو محطة أو تطبيق إلزاميا ً بموجب اللوائح والقواعد الوطنية والدولية
فحسب ،بل هو ضروري أيضا ً للحصول على االعتراف الوطني والدولي ،والحصول نتيجة لذلك على
الحماية من التداخل الضار من تخصيصات تردد أخرى ناجمة عن المحطات أو النظم القائمة والمستقبلية
التي ستدعم التشغيل الناجح للنظام أو المحطة أو التطبيق والنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة
( )WIGOSبشكل عام (انظر الشكل .)11

وأضحى التنسيق ضرورياً ،خاصة نظراً إلى الموارد المالية المحدودة المتوافرة للمرافق
5.4
الوطنية ( )NMHSوالمنظمات اإلقليمية والوطنية المنخرطة في أنشطة األرصاد الجوية ،وللمنظمة العالمية
لألرصاد الجوية التي يتعذر عليها تحمل عبء التنفيذ غير المالئم للوائح الوطنية واالتفاقات اإلقليمية
والدولية بشأن استخدام طيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل.

الشكل  – 11النظام العالمي المتكامل للرصد التابعة للمنظمة

المرفق  -خطة عمل محتملة

األهداف رفيعة المستوى

األدوات

النهج

 -1التأثير في صنع القرار
( أ)

الحصول على دعم وزاري أو
رئيس إدارة من:
‘ ’1الهيئة األم للمرفق الوطني

‘’ 1

()NMHSs

‘ ’2اإلدارة التنظيمية الهيئة األم
(ب) المشاركة في العمليات التنظيمية
‘ ’1الوطنية
‘ ’2اإلقليمية
‘ ’3الهيئات التابعة لقطاع
االتصاالت الراديوية(ITU-
/ Rالمؤتمرات العالمية
 )
لالتصاالت

‘’2

‘’3
‘’ 4

‘’ 5

استخدام اإلرشادات المتوافرة الطالع
الوزير المعني واإلدارة المعنية على
أهمية التردد الراديوي بالنسبة لخدمات
األرصاد الجوية والخدمات المرتبطة
بها
تحديد األولويات الوطنية (مثل
التصدي للطوارئ والتخفيف من آثار
الكوارث) وتحديد مدى اعتمادها على
خدمات المرافق الوطنية ()NMHS
تحديد الهيئة التنظيمية للتردد وترتيب
لقاءات بين رؤساء اإلدارات
انتداب ممثل عن المرفق الوطني
( )NMHSلينضم إلى اللجنة التوجيهية
لوكالة إدارة التردد أو ما يعادلها (أي
مشاركة على مستوى الهيئة اإلدارية).
السعي إلى ض ّم خبير من المرفق
الوطني ( )NMHSإلى الوفود
المشاركة في اجتماعات قطاع
االتصاالت الراديويةITU-R)(
اإلقليمية والعالمية ذات الصلة

•
•
•
•
•

•

دليل المشاركة في تنسيق الترددات
الراديوية
دليل «استخدام الطيف الراديوي في
األرصاد الجوية للمراقبة والتنبؤ:
الطقس والماء والمناخ»
وثائق السياسات الحكومية التي تحدد
األولويات الوطنية
قائمة قطاع االتصاالت الراديوية
  (ITU-R)المتعلقة بالوكاالت
التنظيمية أ
فريق التوجيه المعني بتنسيق
الترددات الراديوية (/))SG-RFC
أمانة المنظمة ( )WMOللتعرف على
الجهات التالية
– الفرق اإلقليمية المعنية
– الفرق العاملة واللجان المعنية
التابعة لالتحاد ()lTU
عضوية فريق التوجيه المعني
بتنسيق الترددات الراديوية SG-
 ))RFCواختصاصاته

 -2تأمين مساهمة علمية وفنية سليمة إلدارة التردد
( أ)

المشاركة في أنشطة المنظمة
‘ ’1المستوى الوطني
تحديد جهة اتصال وطنية معنية بقضايا
( )WMOالمتعلقة بتنسيق الترددات
الترددات الراديوية .في أغلب الظن من بين
الراديوية على المستويات
( )1الوطنية
الموظفين المعنيين بالرصدات أو الهندسة.
•
( )2اإلقليميةl
‘ ’2المستوى اإلقليمي
( )3العالمية
• في الحد األدنى ،تسجيل جهة اتصال
وخبراء معنيين في الفرق العاملة
التابعة للنظام العالمي ()WIGOS
• دعم مشاركة جهة االتصال والخبير
في األنشطة اإلقليمية للنظام العالمي
( )WIGOSفي مجال التردد الراديوي •
‘ ’3المستوى العالمي
• تسجيل جهة االتصال والخبراء
كأعضاء منتسبين إلى فريق التوجيه
•
المعني بتنسيق الترددات الراديوية
•

()SG-RFC

•

أ

دعم مشاركة ممثل المرفق الوطني
( )NMHSفي الوفود الوطنية
المشاركة في اجتماعات قطاع
االتصاالت الراديويةITU-R)(/
المؤتمرات العالمية لالتصاالت
الراديوية اإلقليمية والعالمية ذات
الصلة

يُنشرالدليل العالمي التابع لالتحاد الدولي لالتصاالت ( )lTUويُحدّث على الموقع
.default.aspx

اإلبالغ عن دورات االتحادات
اإلقليمية واالختصاصات التي توضع
الحقا ً للفرق والهيئات العاملة.
فريق التوجيه المعني بتنسيق
الترددات الراديوية (/))SG-RFC
أمانة المنظمة للتعرف على الجهات
التالية:
– الفرق اإلقليمية المعنية
– الفرق العاملة واللجان المعنية
التابعة لالتحاد ()lTU
عضوية فريق التوجيه المعني
بتنسيق الترددات الراديوية
( )SG-RFCواختصاصاته
قائمة اجتماعات لقطاع االتصاالت
الراديويةITU-R)( وصفحات
التسجيل

التاليhttp://www.itu.int/en/membership/Pages/ :

:لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بالجهة التالية
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