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لوائح الراديو لالتحاد الدولي لالتصاالت 
هي اليوم أهم مما كانت عليه في أي وقت مضى

هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

حنتفل خالل شهر ديسمرب اجلاري بالذكرى السنوية العاشرة بعد إننا 
املائة إلصدار لوائح الراديو لالحتاد - اليت متثل املعاهدة الدولية 

األساسية اليت تنظم استخدام طيف الرتددات الراديوية واملدارات 
الساتلية يف جمال االتصاالت الالسلكية املنتشرة يف كل مكان.

وتكفل لوائح الراديو الصادرة عن االحتاد تشغيل أنظمة االتصاالت الراديوية 
مبا خيلو من التداخالت، وتتيح جلميع البلدان النفاذ العادل إىل طيف الرتددات 

الراديوية - وهو من املوارد الطبيعية النادرة اليت ال متّيز احلدود الوطنية واليت 
حتتاج إىل التنسيق على الصعيد العاملي.

ويف عامل تزداد فيه االتصاالت الالسلكية، تتيح لوائح الراديو جلميع اخلدمات 
الراديوية أن تتقاسم استعمال الطيف مع احلرص يف الوقت نفسه على الوفاء 

مبتطلباهتا املتغرية ومحاية اخلدمات القائمة وتوفري خدمات عالية اجلودة لعدد متنام 
من املستخدمني والتطبيقات.

ومنذ بداية القرن العشرين، كانت إدارة طيف الرتددات الراديوية وتنظيم 
استخدام هذا الطيف أحد املهام الرئيسية اليت يضطلع هبا االحتاد. والدول 
األعضاء يف االحتاد هي اليت أعدت لوائح الراديو وهي اليت تقوم بتحديثها 
باستمرار، يف إطار الدور الذي تؤديه هذه الدول بوصفها اجلهات املنسقة 

للطيف على الصعيد العاملي.

وكانت اجملموعة األوىل من اللوائح الدولية، اليت ُوضعت يف عام 1906، متعلقة 
بشكل رئيسي باإلبراق الراديوي البحري. وقد اجتمعت 30 دولة حبرية لوضع 

اتفاقية اإلبراق الراديوي لعام 1906 يف برلني يف 3 نوفمرب 1906 يف إطار أول 
مؤمتر دويل لإلبراق الراديوي اعُتمدت فيه “االتفاقية الدولية لإلبراق الراديوي” 

اليت أرست مبدأ تبادل االتصال اإللزامي بني املركبات يف البحر واحملطات 
املوجودة على أرض اليابسة. وتضمَّن ملحق هذه االتفاقية اللوائح األوىل الناظمة 

لإلبراق الالسلكي.

 في عالم تزداد 
فيه “االتصاالت 

الالسلكية”، تتيح 
لوائح الراديو لجميع 
الخدمات الراديوية 
أن تتقاسم استعمال 

الطيف. 
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وتطبَّق لوائح الراديو اليوم على حنو 40 خدمة خمتلفة من 
خدمات االتصاالت الراديوية يف مجيع أحناء العامل، وتغطي 

الرتددات املرتاوحة بني kHz 9 وGHz 3000. وتتضمن اليوم 
أكثر من 2000 صفحة حتدد املبادئ الناظمة، فضاًل عن 

حقوق وواجبات الدول األعضاء يف االحتاد البالغ عددها 
193 دولة فيما خيص استخدام الطيف واملوارد املدارية 

بكفاءة وبطريقة منسقة حبيث ال تتسبب يف أي تداخل 
ضار بأي منها.

ومنذ عام 1906، قام 38 مؤمتراً عاملياً لالتصاالت الراديوية 
مبراجعة لوائح الراديو الصادرة عن االحتاد من أجل 

االستجابة للتطورات التكنولوجية واالجتماعية. وتتاح 
اآلن على اإلنترنت نسخة عام 2016، اليت اعتمدها املؤمتر 

.)WRC-15( 2015 العاملي لالتصاالت الراديوية لعام

وعلى مدى السنوات املائة والعشر املاضية، أثبتت لوائح 
الراديو أهنا أداة مناسبة للغاية لتنظيم استخدام طيف 

الرتددات واملدارات الساتلية، استناداً إىل التعاون الدويل 
والتفاهم املتبادل. ومع تنامي الطابع املعقد لعاملنا املوصول 
ومع انتشار أنظمة االتصاالت الالسلكية، أصبح احلفاظ 
على وترية انعقاد املؤمترات املعنية باالتصاالت الراديوية 

وعلى كفاءة أعماهلا أهم مما كان عليه يف أي وقت مضى، 
بغية ضمان تطور هذه األداة القَيمة باستمرار ومبا يليب 

 االحتياجات الناشئة.

اجتمعت 30 دولة بحرية لوضع اتفاقية 
اإلبراق الراديوي لعام 1906

ألمانيا، والواليات المتحدة األمريكية، وجمهورية 
األرجنتين، والنمسا، وهنغاريا، وبلجيكا، والواليات 
المتحدة البرازيلية، وبلغاريا، وشيلي، والدانمارك، 

ومصر، وإسبانيا، وفرنسا، وبريطانيا العظمى، 
واليونان، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وموناكو، 

والجبل األسود، والنرويج، وهولندا، وفارس )إيران(، 
والبرتغال، ورومانيا، وروسيا، وتايالند )سيام(، 

والسويد، وتركيا، وأوروغواي.
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 االتحاد الدولي لالتصاالت
و110 سنوات من االتصاالت الراديوية

المؤتمر الدولي األول للراديو
ُعقد املؤمتر الدويل لإلبراق الراديوي يف برلني يف 1906 ووضع اللوائح األوىل 
اليت حتكم االتصاالت الراديوية )تسمى اليوم لوائح الراديو( - واليت أصبحت 

االتحاد يستجيب الحتياجات العالم الالسلكيحجر الزاوية ملهمة االحتاد املتمثلة يف تيسري االتصاالت يف كل أحناء العامل..
يوافق االحتاد للمرة األوىل على توزيعات طيف الرتددات الراديوية للمهاتفة 

املتنقلة من اجليل الثاين )2G( يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية الذي عقد 
.)WRC-93( 1993 يف

االتحاد يوافق على أول معيار لإلذاعة السمعية الرقمية

بدأت البحوث يف جمال اإلذاعة السمعية الرقمية )DAB( للراديو يف 1981 
– ووافق االحتاد على أول معيار للتكنولوجيا يف 1994. انظر شعبة اخلدمات 

اإلذاعية لالحتاد.

من التلفزيون التماثلي إلى التلفزيون الرقمي
حدد االحتاد يونيو 2015 موعداً هنائياً لالنتقال من التلفزيون التماثلي إىل 

التلفزيون الرقمي لألرض يف إفريقيا والشرق األوسط وأوروبا فضاًل عن مجهورية 
إيران اإلسالمية. انظر التسجيل الفيديوي.

)5G( نحو االتصاالت المتنقلة الدولية-المتقدمة

االحتاد يعتمد مواصفات تتعلق باالتصاالت المتنقلة الدولية-المتقدمة – اليت 
تشكل منصة عاملية تُبىن عليها األجيال املقبلة من اخلدمات املتنقلة التفاعلية 

)املعروفة عموماً باسم 5G )اجليل اخلامس((. انظر الفريق املتخصص التابع لالحتاد 
واملعين باالتصاالت املتنقلة الدولية-2020.

توزيع الطيف الراديوي ألغراض التتبع العالمي للرحالت الجوية
عقب فقدان رحلة اخلطوط اجلوية املاليزية MH370، قام املؤمتر العاملي 

لالتصاالت الراديوية لعام 2015 بتوزيع نطاق التردد MHz 1092,3-1087,7 يف 
االجتاه أرض-فضاء لتمكني اإلرساالت من الطائرات إىل السواتل من أجل تعزيز 

السالمة اجلوية.

وقوع كارثة تايتانيك أفضى إلى طول موجة موحد إلشارات 
االستغاثة الراديوية

استجابًة لكارثة تايتانيك، وافق املؤمتر الدويل لإلبراق الراديوي لعام 1912 على 
طول موجة موحد إلشارات االستغاثة الراديوية للسفن وأنشأ إشارة االستغاثة SOS يف 

شفرة مورس.

اسم جديد لالتحاد
دمج االتفاقية الدولية لإلبراق واالتفاقية الدولية لإلبراق الراديوي يف شكل 

اتفاقية دولية واحدة لالتصاالت، مما جيسد مهمة االحتاد املتمثلة يف احتواء مجيع 
تكنولوجيات االتصاالت..

إشارات راديوية من الفضاء

كشف املوجات الراديوية من الفضاء يف 1933 يعلن عن جمال علم الفلك 
الراديوي الذي أصبح فيما بعد جزءاً من مسؤوليات االحتاد يف اإلشراف على 

.)SSD( استخدام الطيف الراديوي. انظر دائرة اخلدمات الفضائية باالحتاد

انضمام االتحاد إلى أسرة األمم المتحدة
 )IFRB( االنضمام إىل األمم المتحدة وإنشاء اللجنة الدولية لتسجيل الرتددات

يف املؤمتر الدويل للراديو الذي ُعقد يف أتالنتيك سييت يشكالن بداية الدور 
احليوي لالحتاد يف اإلدارة الشاملة لطيف الرتددات الراديوية.

بداية عصر الفضاء

أُطلق ساتل صغري يدعى سبوتنيك يف 1957. وبعد ست سنوات، يف 1963، 
عقد االحتاد مؤمتراً إدارياً استثنائياً لالتصاالت الفضائية. ويف 2016، استضاف 

.)GLIS( االحتاد املؤمتر العاملي بشأن الفضاء وجمتمع املعلومات

الحاجة إلى نطاقات تردد أعلى
نظراً إىل ازدحام نطاقات الرتدد الراديوي األدىن، دعا املؤمتر اإلداري العاملي 
للراديو لعام WARC-79( 1979(، وهو ماراثون دبلوماسي استغرق أكثر من ثالثة 

.GHz 20 أشهر، إىل تطوير استعمال نطاقات الرتدد األعلى وال سيما فوق
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نشأة قطاع االتصاالت الراديوية لالتحاد

أُعيد تسمية اللجنة االستشارية الدولية للراديو )CCIR( اليت أُنشئت يف 1927، 
لتصبح قطاع االتصاالت الراديوية التابع لالحتاد )ITU-R(. وتشمل رسالة قطاع 

االتصاالت الراديوية يف االحتاد، كفالة استعمال طيف الرتددات الراديوية استعمااًل 
رشيداً ومنصفاً وفعَّاالً واقتصادياً من جانب مجيع خدمات االتصاالت الراديوية. 

1992

في عام 2016، يحتفل االتحاد الدولي لالتصاالت بالذكرى السنوية 
العاشرة بعد المائة إلصدار لوائح الراديو لالتحاد

انظر اجملموعة الرقمية الكاملة للوائح الراديو الصادرة منذ 1906 واطّلع 
على مزيد من املعلومات بشأن قطاع االتصاالت الراديوية 

.)ITU-R( باالحتاد
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لوائح الراديو لالتحاد الدولي 
لالتصاالت - 110 سنوات 

من النجاح
فرانسوا رانسي

مدير مكتب االتصاالت الراديوية باالحتاد الدويل لالتصاالت

التحول الرقمي قاطرة التنمية أصبح 
االقتصادية واالجتماعية يف العامل، 

وتعد االتصاالت القوة املوجهة اليت 
يتحقق من خالهلا هذا التحول يف معظمه. فهي تساهم 

بشكل مباشر، أو كأدوات متكينية، يف مجيع وكل أهداف 
التنمية املستدامة اليت اعتمدهتا األمم المتحدة يف عام 2015 

كجزء من خطة التنمية املستدامة لعام 2030.

وشبكات االتصاالت املتنقلة وشبكات اإلذاعة والسواتل 
واملرحالت الراديوية وأجهزة الرادار والطائرات بدون طيار 
واألجهزة قصرية املدى مثل تكنولوجيا WiFi أو البلوتوث، 
تزودنا باستمرار بثروة من املعلومات إضافة إىل التطبيقات 

اليت نستعملها بسالسة دون أن ندرك أهنا تعتمد مجيعها على 
مورد مشرتك واحد وغري كاف؛ أال وهو الطيف.

ومل يستغرق األمر إال سنوات قليلة بعد التجارب احلامسة 
اليت أجراها كل من ألكسندر بوبوف )1895( وغوغليلمو 

ماركوين )1901( على اإلبراق الالسلكي لالتفاق على 
ضرورة اإلدارة العالـمية هلذا املورد األساسي بطريقة رشيدة، 
وتوقيع أول معاهدة دولية لتنظيم استعماله، االتفاقية الدولية 
للربق الراديوي )1906(. وتضمن امللحق هبذه االتفاقية اللوائح 

األوىل اليت حتكم اإلبراق الالسلكي. ومنذ ذلك احلني، 
توسعت هذه اللوائح وروجعت من جانب العديد من 

مـؤتـمرات الراديو العالـمية )WRC( وأصبحت تعرف اآلن 
باسم لوائح الراديو.

 وتعد لوائح الراديو األساس 
لنظام إيكولوجي مستدام 
شهد انتعاشا خالل السنوات 
المائة وعشر األخيرة وجعل 
من االتصاالت الراديوية جزءاً 

أساسياً من عالم اليوم. 
فرانسوا رانسي
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النمو الهائل في استعمال االتصاالت الالسلكية

بعد هذا التاريخ مبائة وعشرة أعوام، ال نزال نشهد النمو 
اهلائل يف استعمال االتصاالت الالسلكية. وقد أرست 

احللول التكنولوجية املبتكرة اليت تستعمل اإلرسال 
الراديوي األسس من أجل عامل السلكي حبق. وقد أصبح 
الراديو يغمر كل جوانب معيشتنا، من األجهزة الشخصية 

مثل اهلواتف املتنقلة والساعات القائمة على التحكم 
الراديوي ومساعات الرأس الراديوية إىل املعدات اخلاصة 

بالتوصيل الشبكي يف املنازل واملكاتب، واألنظمة الراديوية 
لتحديد املوقع من أجل املالحة وأنظمة النقل الذكية واملدن 

الذكية واإلذاعة عرب الراديو والتلفزيون وسواتل تصوير 
األرض واألرصاد اجلوية واالتصاالت يف حاالت الطوارئ 

وأنظمة اإلنذار بالكوارث.

من األمثلة البارزة يف الثورة الالسلكية النمو املذهل 
يف االتصاالت املتنقلة منذ بدء نشر اخلدمة. ففي عام 1990 

مل يكن هناك إال 11 مليون مشرتك تقريباً يف العامل 
أمجع. وقد زاد هذا العدد إىل أكثر من 300 مليون بنهاية 

عام 1998، وزاد إىل أكثر من 7 مليارات اليوم. وحنن 
نشهد حالياً النشر الكامل ألنظمة النطاق العريض املتنقل 
من اجليلني الثالث والرابع )3G و4G(، استناداً إىل معياري 

االحتاد الدويل لالتصاالت املعروفني باسم االتصاالت 
املتنقلة الدولية IMT2000( -2000( واالتصاالت املتنقلة الدولية 

املتقدمة )IMT-Advanced( )انظر الشكل(.

مهندسو مكتب البريد البريطاني يعاينون معدات ماركوني لإلبراق 
.Flat Holm الالسلكي أثناء عرض توضيحي لها في جزيرة
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ويتمتع 4 مليارات مستعمل تقريباً حالياً بفوائد خدمات 
االتصاالت IMT ويتوقع أن يزيد الرقم إىل 6 مليارات حبلول 

عام 2020، عندما يبدأ التطوير الضخم لتكنولوجيا اجليل 
اخلامس )5G( ويزيد من وترية التحول الرقمي بدمج إنرتنت 

األشياء )IoT( وأنشطة القطاعات الرأسية مثل الصحة 
اإللكرتونية والنقل والبيع بالتجزئة.

لوائح الراديو لالتحاد الدولي لالتصاالت 
وتمكين تطبيقات األسواق الكبيرة

وضع إطار تطوير تكنولوجيا اجليل الثالث )3G( عام 1992 
يف املـؤتـمر اإلداري العالـمي للراديو لالحتاد الدويل 

لالتصاالت )WARC-92(، حيث مت ضمن جمموعة أخرى 
من األحكام التنظيمية، حتديد نطاقات طيف الرتددات 

الراديوية على أساس عالـمي لكي تستعملها البلدان عند 
نشر أنظمة االتصاالت IMT. ووضع املـؤتـمران العالـميان 

لالتصاالت الراديوية )WRC-2000( و)WRC-07( اإلطار 
GHz 1,8 4( بفتح النطاقنيG( اخلاص بتكنولوجيا اجليل الرابع 
وGHz 2,6 ونطاقات “الفائض الرقمي األول” على التوايل.

وبالنسبة لتكنولوجيا اجليل اخلامس )5G(، فتح 
املـؤتـمر WRC-15 نطاقات “الفائض الرقمي الثاين”، 
ويتوقع أن يفتح املـؤتـمر )WRC-19( املزيد من الطيف 

.GHz 24 يف النطاقات فوق

مكنت لوائح الراديو أيضاً من التطوير الناجح لعدد 
من تطبيقات األسواق الكبرية مثل اإلذاعة الصوتية 

باملوجات القصرية والتشكيل FM واإلذاعة التلفزيونية 
التماثلية والرقمية وتكنولوجيا WiFi والبلوتوث والتحديد 
 )GPS( الساتلي للمواقع )مثل النظام العاملي لتحديد املوقع

أو األنظمة Glonass أو Galileo أو Compass( واستقبال 
التلفزيون الساتلي. واليوم، هناك أكثر من مليار نسمة 

يشاهدون التلفزيون عن طريق اإلذاعة التلفزيونية 
الرقمية لألرض وعدد مماثل عن طريق األطباق الساتلية، 
يف نطاقات تردد نسقت عالـمياً من خالل لوائح الراديو 

عرب عدة عقود، منذ ظهور التكنولوجيات املقابلة.

وهناك أمر أقل ظهوراً ولكنه على نفس القدر من 
األمهية، فلوائح الراديو هي أداة متكني التصوير الساتلي 

ورصد موارد األرض وعلوم ورحالت الفضاء واألرصاد 
اجلوية والنقل البحري واجلوي وسالمته وأنظمة احلماية 

املدنية والدفاع.
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االشتراكات في االتصاالت المتنقلة والنطاق العريض المتنقل (بالمليون)

االشرتاكات يف اهلاتف اخللوي املتنقل
االشرتاكات يف النطاق العريض املتنقل

املصدر: حقائق وأرقام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعام 2016 (االحتاد الدويل لالتصاالت)
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بعض المحطات الهامة في تاريخ لوائح الراديو لالتحاد الدولي لالتصاالت 

فيما يلي عرض جممل ألهم القرارات اليت اختذهتا املـؤتـمرات العالـمية لالتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت منذ عام 1903، 
وكيف مكنت التعديالت اليت أدخلتها على لوائح الراديو التطوير املستمر لالتصاالت الراديوية خالل السنوات املائة وعشر املاضية.

 1903، برلين  

املـؤتـمر التمهيدي للراديو يف برلني يف عام 1903 هبدف 
وضع لوائح دولية من أجل اتصاالت الربق الراديوي.

 1906، برلين  
حضر املـؤتـمر الدويل األول للربق الراديوي ممثلون عن 
30 دولة. وقد وضع االتفاقية الدولية للربق الراديوي 

مع ملحق يضم اللوائح األوىل يف هذا اجملال وقرر 
أن يعمل مكتب االحتاد الدويل لالتصاالت كإدارة 

مركزية للمـؤتـمر، وقد بدأ قسم الربق الراديوي 
يف املكتب العمل يف 1 مايو 1907.

 1912، لندن  

وافق املـؤتـمر الدويل الثاين للربق على طول موجة 
مشرتك إلشارات االستغاثة الراديوية للسفن. ومت 

تكليف كل سفينة أيضاً باالستمرار يف حالة الصمت 
الراديوي يف فرتات زمنية منتظمة، حيث ينبغي 
للمشغلني حينها اإلنصات لنداءات االستغاثة.

 1927، واشنطن  

 MHz 60 إىل kHz 10 وزع املـؤتـمر نطاقات تردد من
خلدمات راديوية خمتلفة )الثابتة والبحرية واملتنقلة 

للطريان واإلذاعية واهلواة والتجريبية( وأنشأ اللجنة 
االستشارية الدولية للراديو )CCIR(. كما فرض املـؤتـمر 
التبليغ اإلجباري عن احملطات اليت باستطاعتها التسبب 

يف تداخالت دولية.

المشاركون في المؤتمر التمهيدي بشأن اإلبراق الالسلكي )برلين، 1903(
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 1932، مدريد  

قرر مـؤتـمر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل 
لالتصاالت اعتماد اسم جديد يعكس اجملموعة الكاملة 

ملسؤوليات االحتاد: االحتاد الدويل لالتصاالت. 
وبدأ العمل هبذا االسم اجلديد يف 1 يناير 1934. 

ومتت االستعاضة عن مصطلح “الربق الراديوي” 
مبصطلح “االتصاالت الراديوية”. 

 1947، أتالنتيك سيتي  

صوت مـؤتـمر املندوبني املفوضني لالحتاد على انضمام 
االحتاد إىل عائلة األمم املتحدة. وكان املـؤتـمر الدويل 
للراديو الذي سبق مـؤتـمر املندوبني املفوضني هذا قد 

 )IFRB( أنشأ اللجنة الدولية لتسجيل الرتددات
للعمل كهيئة إدارية إلدارة لوائح الراديو. كما كان 

املـؤتـمر مولداً للسجل األساسي الدويل للرتددات 
وإجراءات التبليغ والتسجيل ذات الصلة.

 1959، جنيف  

واصل املـؤتـمر اإلداري للراديو تطوير جدول توزيع 
نطاقات الرتدد، حيث وسعها إىل GHz 40 وأدخل 

توزيعات خلدميت األحباث الفضائية والفلك الراديوي. 
وعزز املـؤتـمر اإلجراءات التشغيلية التصاالت احملطات 

يف اخلدمة املتنقلة البحرية وخدمة الطريان، خاصة 
ألغراض االستغاثة وعمليات اإلنقاذ. 

 1963، جنيف  

وزع املـؤتـمر االستثنائي اإلداري لالتصاالت الراديوية 
نطاقات تردد ألغراض االتصاالت الراديوية الفضائية.

 1964 و1966، جنيف  

اعتمد املـؤتـمر االستثنائي اإلداري لالتصاالت الراديوية 
الذي عقد على دورتني يف 1964 و1966 خطة تعيني 

.)R( من أجل اخلدمة املتنقلة للطريان
 1967، جنيف  

استعرض املـؤتـمر اإلداري العالـمي للراديو املعين 
باخلدمة املتنقلة البحرية أجزاء لوائح الراديو املتعلقة 
باملسائل البحرية )حوايل ثالثة أرباع لوائح الراديو( 

 MF/HF/VHF ونقح ترتيبات حتديد القنوات يف النطاقات
وأدخل يف لوائح الراديو أنواع جديدة من االتصاالت 

مثل النداء االنتقائي؛ واإلبراق بالطباعة املباشرة 
وخدمات البيانات.

 1971، جنيف  

وزع املـؤتـمر اإلداري العالـمي للراديو املعين 
باالتصاالت الفضائية معظم نطاقات الرتدد اليت ظلت 

تستعمل من حينها بكثافة يف اخلدمات اإلذاعية والثابتة 
واملتنقلة واألرصاد اجلوية واستكشاف األرض الساتلية 

 .Kaو Kuو Xو Cو L يف النطاقات
 1979، جنيف  

كان املـؤتـمر اإلداري العالـمي للراديو، جنيف، 
1979، واحداً من أهم املـؤتـمرات يف تاريخ االحتاد. 

فقد قام املـؤتـمر مبراجعة لوائح الراديو بالكامل 
ومنح الكثري من التوزيعات اجلديدة، مبا يف ذلك 

النطاق MHz 900 للخدمة املتنقلة )باستثناء املتنقلة 
للطريان( والنطاق GHz 1,2 خلدمة املالحة الراديوية 

الساتلية والنطاق GHz 2,4 لألغراض الصناعية 
والعلمية والطبية )ISM(، مما مهد الطريق للقيام بعد 

سنوات عديدة بتطوير تكنولوجيا االتصاالت املتنقلة 
من اجليل الثاين )2G( والنظام العاملي لتحديد املوقع 

وتكنولوجيا WiFi. كما فتح املـؤتـمر نطاقات الرتدد 
األعلى حىت GHz 400 ووحد اإلجراءات واملعايري 

ذات الصلة.
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 1985 و1988، جنيف  

وضعت دورتا املـؤتـمر اإلداري العالـمي للراديو 
بشأن استعمال املدار الساتلي املستقر بالنسبة إىل 

األرض وختطيط اخلدمات الفضائية اخلطط من أجل 
اخلدمتني الثابتة الساتلية واإلذاعة الساتلية ووصالت 

 ،)30B30 وAالتغذية ذات الصلة )التذييالت 30 و
مع جتميع القرارات املتخذة من جانب املـؤتـمرين 

اإلداريني اإلقليميني لإلقليمني 1 و3 )1977، جنيف( 
واإلقليم 2 )1983، جنيف(.

 1987، جنيف  

وزع املـؤتـمر اإلداري العالـمي للراديو املعين 
باخلدمات املتنقلة العديد من نطاقات الرتدد للخدمة 

املتنقلة، مما مهد الطريق أمام تطوير هذه اخلدمة 
.GHz 2,6و2 و MHz 1 800 يف النطاقات

 1992، مالقة طورمولينوس  

منح املـؤتـمر اإلداري العالـمي للراديو عدداً من 
التوزيعات اجلديدة للخدمة املتنقلة الساتلية )للسواتل 
غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف النطاقات 1,6 و2 
 )GHz 14-13,75( وللخدمة الثابتة الساتلية )GHz 2,6و

وللخدمة اإلذاعية الساتلية )الصوت والتلفزيون عايل 
الوضوح( واخلدمة اإلذاعية )الصوتية( واخلدمة املتنقلة، 
وحدد النطاق GHz 2,1/1,9 لالتصاالت املتنقلة الدولية 

على أساس التنسيق العالـمي، مما مهد الطريق أمام 
 .)3G( التطوير الناجح لتكنولوجيا اجليل الثالث

 1992، جنيف  

قسم مـؤتـمر املندوبني اإلضايف االحتاد إىل ثالثة 
 )ITUR( قطاعات، حيث نتج قطاع االتصاالت الراديوية

 )CCIR( عن دمج اللجنة االستشارية الدولية للراديو
واللجنة الدولية لتسجيل الرتددات )IFRB(، وضم جلنة 

 .)BR( ومكتب االتصاالت الراديوية )RRB( لوائح الراديو
وحدد املـؤتـمر أيضاً دورة منتظمة للمـؤتـمرات 
لالستجابة السريعة ألوجه التقدم التكنولوجي.

 1995 و1997، جنيف  

وضع املـؤتـمران العالـميان لالتصاالت الراديوية 
لعامي 1995 وWRC-95( 1997( و)WRC-97( اإلطار 

العالـمي للشبكات الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل 
األرض على أساس مشرتك مع الشبكات الساتلية 

WRC- املستقرة بالنسبة إىل األرض. وواصل املـؤتـمران
2000 وWRC-03 تنقيح هذه القرارات وهي متثل 

حالياً أداة متكينية أساسية لتطوير مشاريع جديدة 
باستخدام تكنولوجيات أكثر تقدماً يف جماالت الفضاء 

واإلطالق. كما فتح املـؤتـمر WRC-97 النطاقني 47 
وGHz 48 الستعماالت أنظمة املنصات عالية 

االرتفاع )HAPS( وأدخل التزامات االحتياط الواجب 
يف استعمال املوارد من الطيف واملدار.

 2000، إسطنبول  

بلور املـؤتـمر العالـمي لالتصاالت الراديوية 
لعام WRC-2000( 2000( أعمال تبسيط لوائح الراديو 
بتوحيد اإلجراءات املختلفة والتضمني باإلحالة إىل 
توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الطابع 

اإللزامي يف التطبيق. وحدد املـؤتـمر WRC-2000 أيضاً 
النطاقات MHz 900 و1,8 وGHz 2,6 لالتصاالت املتنقلة 

الدولية واعتمد الشروط التنظيمية الستعمال أنظمة 
املنصات عالية االرتفاع النطاقني GHz 2,1/1,9 وأعاد 

تنظيم التذييلني 30 و30A بشكل كامل لإلقليم 1 ملراعاة 
التغيريات التكنولوجية اليت طرأت منذ عام 1988. 

ووزع املـؤتـمر أيضاً النطاق MHz 1 300-1 164 خلدمة 
املالحة الراديوية الساتلية، مما مكن من تطوير أنظمة 

جتارية وحكومية منافسة لتحديد املوقع يف شىت 
أرجاء العامل.

 2003، جنيف  

فتح املـؤتـمر WRC-03 ما مقداره MHz 545 من الطيف 
يف النطاق GHz 5 من أجل الشبكات احمللية الالسلكية، 

 .WiFi مما مكن من التطوير املستمر لتكنولوجيا
كما سهل يف شروط التقاسم املعتمدة يف عام 1992 

 GHz 14-13,75 الستعمال اخلدمة الثابتة الساتلية للنطاق
ملراعاة التقدم التكنولوجي.
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 2007، جنيف  

فتح املـؤتـمر WRC-07 للخدمة املتنقلة نطاقات “الفائض 
الرقمي األول” )MHz 700 يف اإلقليمني 2 و3 و

MHz 800 يف اإلقليم 1( وحددمها لالتصاالت املتنقلة 

MHz 470-450 الدولية، إضافة إىل النطاقني 
GHZ 3,6- على الصعيد العالـمي والنطاق GHz 2,4-2,3و

3,4 يف عدد من بلدان اإلقليمني 1 و3. ووزع ما 

مقداره MHz 400 إضافية من عرض النطاق للتوزيعات 
األولية القائمة خلدمة استكشاف األرض الساتلية، مما 
سهل من عمليات حبث واستكشاف موارد األرض 

والعناصر البيئية. ونقح املـؤتـمر WRC-07 أيضاً األحكام 
التقنية والتنظيمية املطبقة على اخلدمة الثابتة الساتلية 

ملقدار GHz 1,6 من الطيف يف النطاقني C وKu، خاضعة 
للتذييل 30B ملراعاة التغيريات التكنولوجية اليت طرأت 

منذ عام 1988. وحذف من لوائح الراديو إبراق 
مورس، الذي كان مبثابة املنشأ لالتصاالت الراديوية.

 2012، جنيف  

وزع املـؤتـمر WRC-12 طيفاً إضافياً خلدمة األرصاد 
اجلوية الساتلية وحّدث شروط تطوير أجهزة استشعار 

منفعلة لقياسات اجلليد والسحب واهلواطل وملراقبة 
العواصف والدراسات املناخية. ووزعت ترددات 

جديدة أيضاً للمكون األرضي ألنظمة الطائرات بدون 
طيار وبوابات أنظمة املنصات عالية االرتفاع والكشف 
عن األجسام الفضائية. واعتمد املـؤتـمر WRC-12 أيضاً 

أحكاماً لتسهيل تشغيل الرادارات األوقيانوغرافية وعزز 
اللوائح فيما يتعلق باالحتياط الواجب عند استعمال 

املوارد من املدار/الطيف.

 2015، جنيف  

فتح املـؤتـمر WRC-15 نطاق “الفائض الرقمي 
الثاين” )MHz 700( للخدمة املتنقلة )االتصاالت املتنقلة 

الدولية( يف اإلقليم 1 ويف النطاق GHz 3,6-3,4 على 
الصعيد العالـمي. كما منح العديد من التوزيعات 

للخدمة الثابتة الساتلية يف النطاقني GHz 13,65-13,4 و
GHz 14,8-14,5 لتحقيق التوازن بني نطاقات الوصالت 

الصاعدة واهلابطة يف األقاليم الثالثة. واستجابة حلاجة 
 ملحة من الطريان املدين الدويل، فتح املـؤتـمر

WRC-15 أيضاً النطاق MHz 1 092,3-1 087,7 الستقبال 

احملطات الفضائية إلشارات املراقبة األوتوماتية التابعة 
بأسلوب اإلذاعة )ADSB( الصادرة من الطائرات، مما 

مكن من التتبع العالـمي للرحالت اجلوية. ووزع 
املـؤتـمر WRC-15 أيضاً نطاق الرتدد GHz 78 خلدمة 

التحديد الراديوي للموقع، مما وفر أساساً منسقاً 
على الصعيد العالـمي لرادارات السيارات لتفادي 
 MHz 4 400-4 200 االصطدامات. ووزع النطاق

ألنظمة االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان 
داخل الطائرات )WAIC( لالستعاضة عن استعمال 

الكبالت يف الطائرات يف املستقبل.
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عملية المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية

منذ انطالقها، ظلت عملية املـؤتـمر العالـمي لالتصاالت 
الراديوية مصدراً للتحسني الدائم عرب السنني من أجل 

مواءمة اإلطار التنظيمي الدويل مع التكنولوجيات اجلديدة 
منذ ظهورها ومتكينها الستعماالت جديدة مع ما تنطوي 

عليه هذه االستعماالت اجلديدة من ضرورة إجراء 
تعديالت على االحتياجات من الطيف.

ولكي تعمل بشكل سليم، تستعمل مجيع أنظمة االتصاالت 
الراديوية ترددات راديوية حمددة، حيث تستفيد من 

خصائص االنتشار املختلفة هلذه الرتددات. ومع ذلك، فإن 
هذا األمر حتكمه قواعد الفيزياء، وليست احلدود الوطنية. 
وبناًء على ذلك، ومع تطور التكنولوجيا الراديوية، أنشأ 

اجملتمع الدويل إطاراً تنظيمياً عالـمياً، لوائح الراديو، لضمان 
االستعمال املنسق للطيف. ومنع التداخالت الراديوية1. 

وااللتزام هبذا اإلطار مهمة أساسية إلدارات الدول 
األعضاء يف االحتاد لضمان حصول خدماهتا على االعرتاف 

الدويل وأن تكون متوافقة مع خدمات إدارات الدول 
األعضاء األخرى يف االحتاد.

المادة 5 وجدول توزيع نطاقات التردد

يكمن اجلزء الرئيسي من لوائح الراديو يف املادة 5 منها، 
جدول توزيع نطاقات الرتدد، الذي حيدد خدمات 

االتصاالت الراديوية اليت ميكن أن تستعمل يف أي جزء من 
الطيف. ومتنح هذه التوزيعات لضمان إمكانية استعمال 

اخلدمات املوزعة يف أي نطاق تردد معني من جانب 
بلدان خمتلفة على قدم املساواة بدون تداخالت ضارة 

عن طريق إجراءات تنظيمية ومعايري تقنية مصاحبة. ويرد 

وصف ذلك يف مواد لوائح الراديو األخرى وتذييالهتا 
ويف القرارات والتوصيات اليت تعتمدها املـؤتـمرات العالـمية 

لالتصاالت الراديوية ويف توصيات قطاع االتصاالت 
الراديوية ذات الطابع اإللزامي للتطبيق. ولوائح الراديو 

متاحة للجمهور باجملان.

ويوفر توزيع نطاقات الرتدد باملادة 5 درجة عالية من 
تنسيق الطيف داخل األقاليم وفيما بينها. ويكمل ذلك 

عمليات حتديد الطيف، وهي غري إلزامية يف طابعها 
ولكنها تعتمد بسرعة من جانب معظم البلدان من أجل 

االستفادة من اقتصادات احلجم الكبري اليت توفرها السوق 
العالـمية. وينطبق ذلك بوجه خاص على عمليات التحديد 

لالتصاالت املتنقلة الدولية، اليت مكنت من التطوير 
املنسق للشبكات املتنقلة عريضة النطاق من اجليلني الثالث 
والرابع )3G و4G( ويتوقع أن يكون هلا نفس الدور بالنسبة 

.)5G( لتكنولوجيا اجليل اخلامس

ومنذ عام 1979، ويف ضوء الطلب الغزير على الطيف، 
خضعت لوائح الراديو للمراجعة والتحديث بصورة 

منتظمة من أجل مواكبة التوسع السريع لألنظمة القائمة 
والتكنولوجيات الالسلكية املتقدمة اجلديدة والنهمة 

للطيف. وتأيت املـؤتـمرات العالـمية لالتصاالت الراديوية 
لالحتاد يف صلب عملية التحديث هذه )انظر الشكل(.

1 طبقاً للدستور، االحتاد مسؤول عن توزيع الطيف وتسجيل ختصيصات 

الرتددات واملواقع املدارية واملعلمات األخرى اخلاصة بالسواتل من أجل 
تفادي التداخالت الضارة بني احملطات الراديوية للبلدان املختلفة.
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ترد التعديالت اليت يعتمدها أي مـؤتـمر عالـمي لالتصاالت 
الراديوية على لوائح الراديو يف وثائقه اخلتامية واليت 

تتضمن أيضاً مشروع جدول أعمال املـؤتـمر العالـمي التايل 
لالتصاالت الراديوية، والذي يعتمده جملس االحتاد بصورة 

رمسية. لذا، تعترب عملية املـؤتـمر العالـمي لالتصاالت 
الراديوية عملية مستمرة تتمثل روافدها املغذية يف:

الدراسات اليت جتريها جلان دراسات قطاع االتصاالت   
الراديوية واملفتوحة أمام مجيع أصحاب املصلحة 

واليت تتناول اجلوانب التقنية واالقتصادية والتنظيمية 
والتشغيلية للمسائل املدرجة يف جدول أعمال 

الـمـؤتـمر العالـمي لالتصاالت الراديوية. وتدرج 
نتائج هذه الدراسات يف توصيات قطاع االتصاالت 

الراديوية وتقاريره، واليت يرد ملخص هلا يف تقرير 
االجتماع التحضريي للمؤتـمر )CPM(، واليت تعترب غري 

ملزمة يف طابعها.
تقرير االجتماع التحضريي للمـؤتـمر الذي يعتمد قبل   

املـؤتـمر بستة أشهر ويشكل أساس املقرتحات املقدمة 
من الدول األعضاء إىل املـؤتـمر.

جلنة لوائح الراديو )RRB(، وتتألف من 12 عضواً منتخباً   
من مجيع املناطق وتقوم باعتماد القواعد اإلجرائية اليت 

تكمل لوائح الراديو عند تطبيقها وتعمل كمحكم 
يف املنازعات اليت تنشأ من تطبيق لوائح الراديو.

مكتب االتصاالت الراديوية )BR(، الذي يدير عملية   
تطبيق لوائح الراديو ويقدم الدعم للعملية بأسرها.

RA
 مجعية 

االتصاالت الراديوية

WRC
 املـؤتـمر العالـمي

لالتصاالت الراديوية

 مكتب 
االتصاالت الراديوية

CPM
 اجتماع 

حتضريي للمؤتـمر

 لجان دراسات
قطاع االتصاالت الراديوية

Rec
 توصية
ITU–R

RR
لوائح الراديو

RRB
 جلنة 

لوائح الراديو

RoP
القواعد اإلجرائية

 تقرير االجتماع
التحضيري للمؤتمر

الوثائق 
الختامية

جدول أعمال الـمؤتـمر 
العالـمي المقبل 

لالتصاالت الراديوية 
يعتمده جملس االحتاد

 الدول األعضاء في االتحاد 
أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية

عملية المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية 

ITU-R: قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد

20
16

/ 
05

د 
عد

 ال
اد

ت �
ال

ر ا
خبا

أ ت  ل
مج

14

)110 سنوات من النجاح(



أهمية بناء التوافق في اآلراء

يعد التوافق يف اآلراء ممارسة ثابتة خالل هذه العملية، 
وذلك لضمان تنفيذ القرارات، سواء كانت ملزمة 
أو غري ملزمة، على الصعيد العالـمي، وبالتايل إنفاذ 

التنسيق. كما يضمن التوافق أال تؤدي القرارات إىل 
إحداث خلل للشبكات واخلدمات املنشورة بالفعل. 
ولوائح الراديو معاهدة دولية، واملـؤتـمرات العالـمية 

لالتصاالت الراديوية، اليت تتوىل تعديلها، هي مـؤتـمرات 
خمولة بإبرام معاهدات. 

والقرار املتخذ بتوافق اآلراء ميثل الضمانة بأن هذه 
املعاهدة، ستستمر مع تطورها يف االنعكاس يف التشريعات 

الوطنية ويف إنفاذها من جانب احلكومات الوطنية، 
بتوقيعها الوثائق اخلتامية للمـؤتـمرات العالـمية لالتصاالت 
الراديوية. ويف املـؤتـمر WRC-15، وقعت الدول األعضاء 

احلاضرة البالغ عددها 150 دولة الوثائق اخلتامية 
يف ختام املـؤتـمر.

وبناء هذا التوافق يف اآلراء متطلب رئيسي لفرتة التحضري 
للمـؤتـمرات العالـمية لالتصاالت الراديوية اليت متتد ألربع 

سنوات. ويتحقق ذلك من خالل قيادة اجملموعات 
اإلقليمية الست اليت تعقد بانتظام اجتماعات حتضريية 
إقليمية وتعد مقرتحات مشرتكة للمـؤتـمر ومن خالل 
اجتماعات التنسيق األقاليمية غري الرمسية، إضافة إىل 

العملية التحضريية اليت تضطلع هبا جلان دراسات قطاع 
االتصاالت الراديوية واالجتماع التحضريي للمـؤتـمر 

وبدعم منهما.

وبناًء على ذلك، تضمن الدراسات التقنية والتشغيلية 
والتنظيمية املتأنية أن التعديالت اليت تدخلها املـؤتـمرات 

العالـمية لالتصاالت الراديوية على لوائح الراديو تستجيب 
للتطورات التكنولوجية واالجتماعية السريعة وأهنا تُبقي 

على التداخالت الضارة ضمن احلدود القابلة للتعامل معها 
يف ظل مجيع الظروف واحلفاظ على التوازن السليم بني 

محاية الشركات القائمة وتلبية احلاجات الناشئة.

وبفضل هذه العملية اليت ظلت ختضع للتحسني باستمرار 
عرب السنني وأصبحت دائمة يف الوقت الراهن، فإن 

التحضريات للمـؤتـمر العالـمي املقبل لالتصاالت الراديوية 
اليت بدأت باختتام املـؤتـمر السابق، توفر فيها لوائح 

الراديو إطاراً عالـمياً مستقراً وقاباًل للتنبؤ يضمن احلماية 
على األجل الطويل الستثمارات يف صناعة تستحوذ على 
تريليونات عديدة من الدوالرات، من خالل التزام شامل 
من احلكومات ومجيع أصحاب املصلحة اآلخرين. وتعد 

لوائح الراديو األساس لنظام إيكولوجي مستدام شهد 
انتعاشاً خالل السنوات املائة وعشر األخرية وجعل من 

 االتصاالت الراديوية جزءاً أساسياً من عامل اليوم.
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 المشاركون في المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 2015
)WRC-15( بجنيف 
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)110 سنوات من النجاح(



 

أكثر من 3250 مشاركـاً حضروا المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 2015
من 163 دولة عضواً في االتحاد 

و131 منظمة بصفة مراقب

)WRC-12( 
23 يناير – 
 17 فرباير،

جنيف، سويسرا

)WRC-03( 
 9 يونيو – 
 4 يوليو،

جنيف، سويسرا

)WRC-97( 
 27 أكتوبر – 

 21 نوفمرب،
جنيف، سويسرا 

)WRC-07( 
 22 أكتوبر – 
 16 نوفمرب،

جنيف، سويسرا

)WRC-2000( 
 8 مايو – 
 2 يونيو،

إسطنبول، تركيا

)WRC-95( 
 23 أكتوبر – 

 17 نوفمرب،
جنيف، سويسرا

2015 
)WRC-15( 
 2-27 نوفمرب،

جنيف، سويسرا

20 
12

20 
07

20 
03

20 
00

19 
97

19 
95

)WRC( المؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية 
التي ينظمها االتحاد

تقوم بتحديث لوائح الراديو )RR(، المعاهدة الدولية التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية 
المستقرة وغير المستقرة بالنسبة إلى األرض

هاتف محمول
ساتل

خدمة بحرية
طوارئ

طيران
إذاعة

علوم

تعمل على ضمان الترشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد في استعمال طيف الترددات الراديوية 
في جميع خدمات االتصاالت الراديوية

المؤتمرات العالمية السابقة لالتصاالت الراديوية التي نظمها االتحاد

سيعقد المؤتمر العالمي المقبل لالتصاالت الراديوية 
)WRC-19( 2019 الذي ينظمه االتحاد في

حتاد
باال

ية 
ديو

الرا
ت 

صاال
االت

ع 
قطا

ر: 
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و
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http://www.itu.int/ITU-R/go/wrc-12/ar
http://www.itu.int/ITU-R/go/wrc-03/ar
http://www.itu.int/ITU-R/go/wrc-97/ar
http://www.itu.int/ITU-R/go/wrc-07/ar
http://www.itu.int/ITU-R/go/wrc-00/ar
http://www.itu.int/ITU-R/go/wrc-95/ar
http://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2015
http://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2016/ar
http://www.itu.int/en/ITU-R/Pages/default.aspx


 لوائح الراديو: 
أساس عالم االتصاالت المتنقلة

ماتس غرانرايد
 املدير العام لرابطة شركات

)GSMA( تشغيل االتصاالت املتنقلة

الشبكات املتنقلة جزءاً أصبحت 
ال يتجزأ من حياتنا 

اليومية. فهي تساعدنا 
على البقاء على اتصال مع األصدقاء والعائلة، واإلشراف 
على العمل ومراقبة صحتنا وإدارة بيوتنا وأعمالنا وإجراء 
املعامالت املالية بل وأكثر من ذلك بكثري. ويكاد يكون 

من املستحيل أن نتصور حياتنا بدون اتصاالت متنقلة.

وتشكل لوائح الراديو لالحتاد جوهر اإلطار الدويل إلدارة 
طيف الرتددات الراديوية، وتوفري احلماية للخدمات 
الراديوية القائمة مع متكني إدخال خدمات جديدة 

ومعززة. واملندوبون الذين اجتمعوا يف برلني يف 1906 
للتفاوض بشأن الصيغة األوىل للوائح الراديو اليت حتكم 

اإلبراق الالسلكي مل يكن لديهم بالتأكيد أي فكرة عما 
كانوا يعلنون بدايته. وبالتايل، كان يبدو من الصعب 

التفكري يف أن يكون هناك اليوم 4,8 مليار شخص 
موصولني بعضهم ببعض من خالل شبكات متنقلة قابلة 

للتشغيل عالـمياً.

وتتزايد أمهية الشبكات املتنقلة لتحقيق الرخاء الوطين. 
ويف 2015، وّلدت صناعة االتصاالت املتنقلة 3,1 ترليون 

دوالر أمريكي أو نسبة 4,2 يف املائة من الناتج احمللي 
اإلمجايل العالـمي، وسامهت مبقدار 430 مليار دوالر 

أمريكي يف التمويل العام. وما كان هلذا النمو أن يتحقق 
بدون تنسيق استعمال الطيف لالتصاالت املتنقلة من خالل 

االحتاد الدويل لالتصاالت.

G
SM

A

 والمندوبون الذين 
اجتمعوا في برلين في 1906 
للتفاوض بشأن الصيغة 
األولى للوائح الراديو 
التي تحكم اإلبراق 
الالسلكي لم يكن لديهم 
بالتأكيد أي فكرة عما 

كانوا يعلنون بدايته. 
ماتس غرانرايد
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)اخلدمات(

http://www.gsma.com/
http://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2016/ar


أهمية تنسيق الطيف

أدى تنسيق الطيف إىل حتقيق وفورات احلجم اليت جعلت 
بدورها اخلدمات املتنقلة واألجهزة احملمولة باليد متاحة 

 MHz 900 بأسعار معقولة على حنو متزايد. وبدءاً بالنطاق
يف 1979، أرست لوائح الراديو األساس إلقامة شبكات 

النطاق العريض املتنقل عايل السرعة اليت نعتمد عليها 
كل يوم. مث تناولت بعد ذلك النطاق GHz 1,8 يف 1987 

والنطاق GHz 2 يف 1992 والنطاق GHz 2,6 يف 2003 
والنطاقني MHz 800/700 يف 2007 و2012 مما مسح 

 )4G( واجليل الرابع )3G( بتطوير شبكات اجليل الثالث
بطريقة منسقة عالـمياً.

وكان لالتصاالت املتنقلة أثر حتويلي حقاً على حياة الناس 
يف العامل، ويتعني أن يواصل مشغلو االتصاالت املتنقلة 

واحلكومات العمل معاً لضمان حتقيق اإلمكانات الكاملة 
لالتصاالت املتنقلة. وسيكون هذا األمر حامساً لتحقيق 
أهداف التنمية املستدامة )SDG( لألمم املتحدة علماً أن 

الشبكات املتنقلة لديها القدرة على التعجيل بتحقيق هذه 
األهداف بطريقة ال ميكن لتكنولوجيا أخرى حتقيقها.

توفير الشمول الرقمي للسكان
الذين ما زالوا محرومين من التوصيل

انتشار اإلنرتنت املتنقلة
%44 :2015 
%60 :2020 

توفير الشمول الرقمي للسكان
الذين ليست لديهم حسابات مصرفية

270 خدمة مباشرة

 يف 90 بلدًا
 اعتباراً من ديسمرب 2015

توفير خدمات وتطبيقات
جديدة مبتكرة
عدد التوصيالت

من آلة إىل آلة سيصل إىل
مليار حبلول 2020

صناعة االتصاالت المتنقلة تساهم في الناتج المحلي اإلجمالي

3,7 ترليون2015
دوالر أمريكي بحلول وينمو إلى 

2020

%4.2
من الناتج

المحلي اإلجمالي

االتصاالت المتنقلة تساهم
في التنمية االقتصادية واالجتماعية في العالم

3,1 ترليون
دوالر أمريكي
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http://www.itu.int/ar/sustainable-world/Pages/default.aspx


وال يتعلق األمر بالتوصيلية فحسب – وإمنا مبا متكن 
هذه التوصيلية من حتقيقه. فعلى سبيل املثال، يقدم 

مشغلو االتصاالت املتنقلة حالياً خدمات مالية ألكثر 
من 400 مليون شخص ليست لديهم حسابات مصرفية 
يف أكثر من 90 بلداً يف العامل، ومع هتيئة البيئة املالئمة 

سيزداد هذا العدد. وتساعد االتصاالت املتنقلة أيضاً على 
ختفيض الفجوة بين الجنسين من حيث الخدمة المتنقلة، من 

خالل توصيل النساء يف أسواق البلدان النامية باخلدمات 
اليت حتسن معيشتهن وخاصة اإلنرتنت واملعامالت املالية 

باستعمال األجهزة املتنقلة.

الحاجة إلى تحسين تغطية الشبكات المتنقلة

سيكون عامل رئيسي للنجاح قيام احلكومات يف الوقت 
املناسب بتحرير مزيد من الطيف املنسق احملدد من 

خالل عمل االحتاد. ويتعني بوجه خاص أن يتاح الطيف 
الذي تتيحه املكاسب الرقمية، واملزيد من الرتددات 

دون MHz 700 يف املستقبل، بتكلفة ميسورة لدعم حتسني 
تغطية الشبكات املتنقلة. وينبغي للحكومات أن تقاوم 

االجتاه املتنامي حنو تضخيم أسعار النفاذ إىل الطيف 
إذ نعمل معاً للوصول إىل الكثري من الناس الذين ما زالوا 

حمرومني من النفاذ إىل اإلنرتنت.

وال شك أن االحتاد أدى دوراً أساسياً يف استحداث عامل 
أفضل ملليارات الناس من خالل قدرة االتصاالت املتنقلة. 

وعلينا أن نبين على هذا النجاح وال ميكن أن نكتفي 
مبا حتقق. ومع العمل اجلاري لتنفيذ نتائج المـؤتـمر العالـمي 

لالتصاالت الراديوية )WRC-15( والعمل املتزايد استعداداً 
للمـؤتـمر WRC-19 يلزم أن نتذكر أن قدرة مئات ماليني 

الناس على احلصول على التوصيل للمرة األوىل يعتمد على 
ما سيحدث الحقاً.

وحتديث لوائح الراديو إلبراز الطلب املتغري على استخدام 
الطيف أمر أساسي. إن مشغلي االتصاالت املتنقلة حباجة 

إىل أن يصلوا يف الوقت املناسب إىل الكمية املناسبة والنوع 
املناسب من الطيف يف ظل الظروف املناسبة يف كل 

سوق. وستعتمد السرعة والتغطية واجلودة اعتماداً كبرياً 
على هذا األمر. وإذ نسري حنو اجليل التايل من الشبكات، 
ال ميكن أن نغفل قيمة التنسيق يف عملنا يف سبيل حتديد 

جمموعة مشرتكة ومنسقة من نطاقات الرتدد لدعم 
.)5G( اجليل اخلامس

ويتعني على مشغلي االتصاالت واحلكومات واالحتاد 
أن يعملوا يداً بيٍد لتوصيل كل فرد وكل شيء مبستقبل 

أفضل. ودعونا نفعل ذلك بروح اإلبداع والتعاون نفسها 
 اليت بدأنا هبا قبل 110 سنوات مضت. 

Shutterstock
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http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programmes/connected-women/bridging-gender-gap
http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/pdf/56-ar.pdf
http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/pdf/56-ar.pdf
http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/pdf/56-ar.pdf
http://www.itu.int/ar/ITU-R/RR110/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/ar/ITU-R/RR110/Pages/default.aspx


لوائح الراديو واالتصاالت 
الساتلية

بقلم آرتي هوال
)ESOA( األمينة العامة للرابطة األوروبية ملشغلي السواتل

كانت لوائح الراديو لالحتاد الدويل لطاملا 
لالتصاالت، منذ أن ُوضعت، مهمة 

جداً لنجاح قطاع االتصاالت 
الساتلية، بفعل بنيتها ودورها الفريدين.

وتتسم السواتل بطابع دويل، ففي حني يبقى استخدام 
طيف الرتددات الراديوية حقاً سيادياً لكل دولة، تتجاوز 

املوجات الراديوية نفسها احلدود الوطنية.

ويؤدي االمتثال للوائح الراديو على الصعيد العاملي إىل 
االستقرار التنظيمي الذي يعترب عنصراً حيوياً جلذب قدر 
كبري من االستثمارات األولية، وهي استثمارات حيتاجها 

قطاع السواتل ولكن ال جتىن عائداهتا إال على امتداد العمر 
التشغيلي الطويل للمشروع الساتلي.

ES
O

A

 يؤدي االمتثال للوائح 
الراديو على الصعيد 
العالمي إلى االستقرار 
التنظيمي الذي يعتبر عنصراً 
حيوياً لجذب قدر كبير 
من االستثمارات األولية، 
وهي استثمارات يحتاجها 

قطاع السواتل.
بقلم آريت هوال
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https://www.esoa.net/
http://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2016/ar
http://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2016
http://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2016


إال أن النهج القائم على التوافق الذي يتبعه االحتاد بتحفيز 
من اإلدارات ال يتوقف عند هذا احلد، وإمنا يضفي 

على لوائح الراديو أمهية تتزايد يف عامل اليوم الذي يتسم 
بسرعة تغري بيئة االتصاالت: فقد غدت لوائح الراديو 
فعاًل احَلَكم الذي يفصل يف مسألة استخدام الطيف، 

حتقيقاً للصاحل العام للمجتمع الدويل وتفادياً للقرارات 
املتخذة فقط على أساس االعتبارات االقتصادية ألحد 

القطاعات أو االحتياجات اخلاصة بأي منطقة واحدة 
من مناطق العامل.

ويشهد قطاع االتصاالت الراديوية ككل تغريات مذهلة، 
فما كان يُعترب جمرد خيال علمي منذ 15 سنة أصبح اليوم 

أمراً مسلماً به، كما أن التطورات يف هذا اجملال تلوح 
دائماً يف األفق.

التوافق على استعمال الترددات

يف حني تبدو هذه التطورات وكأهنا توفر فرصاً ال تعد وال 
حتصى لتوصيل العامل بوسائل تزداد سرعة وفعالية، ينبغي 
أن يؤخذ يف االعتبار، عند وضع السياسات، مجيع مناطق 
العامل، إذ تقتضي الفروق الكبرية على الصعيد االقتصادي 
أو االجتماعي أو اجلغرايف حلواًل تكنولوجية خمتلفة لتلبية 

احتياجات السكان.

وقد شهدنا مؤخراً، يف قطاع االتصاالت الساتلية، فعالية 
لوائح الراديو يف سياق اجلدل الذي دار بشأن استخدام 

.C طيف النطاق

فُتعرف اخلدمات الساتلية يف النطاق C، بفعل متكنها من 
مقاومة التوهني باملطر حىت يف أصعب الظروف املناخية، 

بقدرهتا على توفري جمموعة واسعة من خدمات االتصاالت 
املهمة اليت ال بديل هلا يف العديد من مناطق العامل. إال أن 

 C قطاع االتصاالت املتنقلة لألرض أيضاً يستهدف النطاق
ملساعدته على تلبية احتياجاته املتزايدة من السعة.

وبفضل النقاش املستفيض واملفتوح الذي أجري على 
مستوى الدول األعضاء لالحتاد، مت التوافق على استخدام 

هذه الرتددات على النحو األمثل لتلبية حاجة العامل إىل 
 C االتصاالت بوجه عام. ويف حني أتيح جزء من النطاق

خلدمات االتصاالت املتنقلة الدولية )IMT(، حتقق التوافق من 

خالل لوائح الراديو املراَجعة يف املؤمتر العاملي لالتصاالت 
الراديوية لعام WRC-15( 2015( لتوفري بيئة تنظيمية تضمن 

االستثمار احلايل واملستقبلي يف البنية التحتية للسواتل 
العاملة يف النطاق C يف مناطق العامل اليت يكتسي فيها ذلك 

أمهية حامسة.

وإذ نتطلع إىل املستقبل، نشهد اليوم جداًل مشاهباً على 
 Qو Ka( الساحة الدولية بشأن نطاقات الرتددات األعلى 

وV(. وقد خصص قطاع االتصاالت الساتلية استثمارات 
كبرية حالية وخمططة يف النطاق Ka هدفها تطوير سواتل 

االتصاالت عالية السرعة من اجليل التايل - وهذا أمر 
أساسي لزيادة القدرة على توصيل العامل يف إطار جمتمع 
املعلومات القائم اليوم. وقد مت التوافق يف هذا الصدد، 
خالل أعمال االحتاد اليت جرت يف إطار املؤمتر العاملي 

لالتصاالت الراديوية لعام 2015، على عدم النظر يف 
النطاق Ka الساتلي لتحديده لالتصاالت املتنقلة الدولية 

يف املستقبل، مما يتيح احلفاظ على توازن احللول يف جمال 
توصيلية االتصاالت.

وقد ساعدت آليات االحتاد ولوائح الراديو قطاع 
االتصاالت الالسلكية كثرياً يف حتقيق التوازن على صعيد 

احتياجات العامل للتوصيلية ويف سد الفجوات الرقمية.

20
16

/ 
05

د 
عد

 ال
اد

ت �
ال

ر ا
خبا

أ ت  ل
مج

22

)اخلدمات(

http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/pdf/56-ar.pdf


مراعاة جميع البلدان والقطاعات

يّتبع االحتاد عملية دميقراطية فريدة ومتوازنة جيداً حترتم مصاحل مجيع 
البلدان والقطاعات يف كل أحناء العامل، وليس فقط رغبات بعضها 
.وقد ال تلب بعض الرغبات بالكامل، إال أن احتياجات العامل تلّب 

بشكل أفضل عموماً. وال بد من هتنئة االحتاد على قدرته على 
التوصل إىل توافق بشأن سبل املضي قدماً يف ظل تكنولوجيات هي 

األسرع تغرياً يف التاريخ.

ويف عامل االتصاالت الراهن السريع التغري، مع تزايد الضغوط على 
الطيف وعلى تقامسه، لن نتمّكن من ضمان استخدام الطيف عاملياً 
لفائدة مجيع قطاعات االتصاالت ومناطق العامل، إال باحلفاظ على 

أمهية االحتاد الدويل لالتصاالت ولوائح الراديو اخلاصة به وليس 
 باحلط من شأهنما.
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 ال بد من تهنئة االتحاد 
على قدرته على التوصل 
إلى توافق بشأن سبل 
المضي قدماً في ظل 
تكنولوجيات هي األسرع 

تغيراً في التاريخ. 
آريت هوال

20
16

/ 
05

د 
عد

 ال
اد

ت �
ال

ر ا
خبا

أ ت  ل
مج

23

)اخلدمات(



لوائح الراديو واالتصاالت 
البحرية

بقلم كيتاك ليم
)IMO( األمني العام للمنظمة البحرية الدولية

عملية اإلنقاذ األوىل املسجلة اليت ُشنت يف إن 
عرض البحر رداً على نداء استغاثة مرسل 
بالراديو جرت يف عام 1899 عندما متكنت 
املنارة العائمة، “غودوين ساندز” الواقعة يف “مضيق 

دوفر” باململكة املتحدة، من إبالغ خفر السواحل بضرورة 
إرسال مركبة جناة إلنقاذ طاقم سفينة “إليب” األملانية اليت 

كانت قد جنحت.

وقد استفادت عمليات النقل البحري منذ ذلك احلني 
من تطورات االتصاالت الراديوية األرضية مث االتصاالت 

الساتلية حبيث استخدمتها يف جمال اتصاالت االستغاثة 
والسالمة يف البحر، كما استفادت من التطور الذي 

شهدته بصورة أعّم االتصاالت العامة من سفينة إىل أخرى 
ومن السفينة إىل الساحل.

وقد سامهت االتصاالت الراديوية البحرية مرات عديدة يف 
إنقاذ أشخاص عالقني يف البحر، بفضل نداءات االستغاثة 

وحتديد موقع املعنيني وعمليات البحث واإلنقاذ. وقد 
أُنقذت حياة الكثريين بفضل استخدام ترددات معينة 

واتباع إجراءات تشغيلية صارمة، على النحو املنصوص 
عليه يف لوائح الراديو. وتتيح أيضاً االتصاالت الراديوية 

حتقيق التواصل االجتماعي بني الطاقم والركاب املوجودين 
يف عرض البحر وأصدقائهم وأفراد عائالهتم املوجودين 

على اليابسة.

IM
O

 اعتمدت لوائح الراديو، 
في صيغتها األولى في عام 
 ”SOS“ 1906، مختصر
ليعّبر عن اإلشارة الدولية 
الشائعة لالستغاثة في 

 .”mayday“ البحر
كيتاك ليم
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وقد ترافق التطور املذهل الذي شهدته االتصاالت الراديوية 
مع احلاجة إىل لوائح دولية تضمن استخداَم الرتددات 
مبا خيلو من التداخل يف شىت اخلدمات، ونفاَذ اجلميع 

إىل ترددات حمددة خمصصة لالستغاثة والسالمة، ومحايَة 
هذه الرتددات.

األيام األولى التي ُخصصت لالتصاالت 
المتنقلة البحرية

اعتمدت لوائح الراديو، يف صيغتها األوىل يف عام 1906، 
خمتصر “SOS” ليعرّب عن اإلشارة الدولية الشائعة لالستغاثة 

يف البحر “mayday”. إال أن فاجعة سفينة تايتانيك يف 
أبريل 1912 أبرزت احلاجة إىل حتسني ذلك فتم االتفاق 
بعد بضعة شهور، خالل مؤمتر اإلبراق الراديوي الدويل 

الذي عقد عام 1912 يف لندن، على ختصيص تردد مشرتك 
إلشارات االستغاثة الراديوية اليت ترسلها السفن. وطُلب 

أيضاً من كل السفن أن تلتزم الصمت على املوجات 
الراديوية يف فرتات منتظمة، حني ينصت املشغلون 

لنداءات االستغاثة.

واجلدير بالذكر يف هذا السياق أن املؤمترات األوىل الثالثة 
لالتصاالت الراديوية اليت نظمها االحتاد يف األعوام 1903 

و1906 و1912 ُخصصت خلدمة االتصاالت املتنقلة البحرية.

القواعد األساسية لحماية األرواح في البحر

اعتمد مؤمتر عن االتصاالت البحرية، ُعقد بعد عامني يف 
عام 1914 يف لندن، االتفاقية الدولية األوىل حِلماية احلياة 

البشرية يف البحر )SOLAS( اليت تضمنت فصواًل عن اإلبراق 
الراديوي، وإنقاذ األرواح واحلماية من احلرائق، واملالحة، 
وقواعد الصناعة. وقد شكل ذلك األساس الذي استندت 
إليه االتفاقية الدولية احلالية حِلماية احلياة البشرية يف البحر، 

بصيغتها املوسعة النافذة اليوم.

وعندما اسُتحدثت املنظمة البحرية الدولية )IMO( بوصفها 
وكالة األمم املتحدة )UN( املتخصصة يف مسائل النقل 

البحري، مبوجب اتفاقية اعُتمدت يف عام 1948، وعندما 
أُقر بأن االحتاد هو وكالة األمم املتحدة املتخصصة يف 

جمال االتصاالت يف عام 1947، كان التعاون بينهما 
وثيقاً بالفعل.

وال شك يف أنه ينبغي لالتصاالت الراديوية البحرية أن 
تأخذ بعني االعتبار، لتتطوَر، املقتضيات التشغيلية اليت 

حددهتا املنظمة البحرية الدولية، واملقتضيات التنظيمية اليت 
حددها االحتاد.

االتصاالت الساتلية للعمليات البحرية

بدأت املنظمة البحرية الدولية يف الستينات تدرس املتطلبات 
التشغيلية ألنظمة االتصاالت الساتلية املخصصة ألغراض 
العمليات البحرية. فاسُتحدث بالتايل نظام “إن مارسات” 

برعاية املنظمة البحرية الدولية يف عام 1979، من أجل توفري 
االتصاالت الساتلية البحرية، وأفضت مساعي أخرى يف 
هناية األمر إىل استحداث واعتماد النظام العاملي الشامل 

لالستغاثة والسالمة يف البحر )GMDSS(. ويف كل خطوة مت 
خطوها، كان التعاون مع االحتاد عنصراً بالغ األمهية.
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ووضع االحتاد اإلطار التنظيمي املالئم لتنفيذ النظام 
العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر، من خالل املؤمترين 

اإلداريني العامليني للراديو للخدمات املتنقلة، اللذين 
ُعقدا يف عامي 1983 وWARC-MOB-83( 1987 و87-(، 

واللذين اعتمدا تعديالت يف لوائح الراديو حتدد الرتددات 
واإلجراءات التشغيلية ومشغلي الراديو فيما خيص النظام 

العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر. وأصبح النظام 
العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر كامل التشغيل 

يف عام 1999.

تحديث النظام العالمي لالستغاثة 
والسالمة في البحر

تسعى املنظمة البحرية الدولية اليوم إىل حتديث النظام 
العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر وإىل تنفيذ 

املالحة اإللكرتونية، معتمدة يف ذلك على عالقات 
عمل وطيدة مع االحتاد الدويل لالتصاالت عن طريق 

فريق اخلرباء املشرتك بني املنظمة واالحتاد واملعين 
مبسائل االتصاالت الراديوية البحرية.

ويف ظل النمو املستمر للطلب على الطيف من مجيع 
قطاعات االتصاالت الراديوية تقريباً، والتحديات 
اجلديدة القائمة من قبيل األمن السيرباين يف جمال 

النقل البحري، هتتم املنظمة البحرية الدولية اهتماماً 
واضحاً باحلفاظ على االستعمال احلايل للطيف 

املوزع الستخدامه يف اخلدمات البحرية، ومبواصلة 
تعاوهنا الوثيق مع االحتاد الدويل لالتصاالت.

وأهنئ االحتاد الدويل لالتصاالت مبناسبة احتفاله 
بالذكرى العاشرة بعد املائة إلصدار لوائح الراديو، 

وأتطلع إىل تعزيز التعاون بيننا يف ظل التطورات اليت 
سيشهدها ال حمالة عامل االتصاالت، مع ما حيمله 

 ذلك من فرص وحتديات.
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الطيران واالتحاد الدولي 
لالتصاالت: االحتفال بمائة 

وعشر سنوات )110( من 
الشراكة الدينامية

الدكتورة فانغ ليو
)ICAO( األمينة العامة ملنظمة الطريان املدين الدويل

1906، عندما ُوضعت الصيغة األوىل للوائح يف 

الراديو اليت حتكم اإلبراق الالسلكي، كان 
الطريان ال يزال يف مراحله األوىل شأنه 

يف ذلك شأن االتصاالت الراديوية.

وكان املخرتعون والرواد واحلاملون يف مجيع أحناء العامل 
عاكفني على تطوير آالت الطريان من مجيع األشكال 

والتشكيالت مع إحراز التقدم من طائرات شراعية 
ومناطيد إىل التوصل يف هناية املطاف إىل حتقيق رحالت 

جوية مأهولة أثقل من اهلواء تعمل بالطاقة. 

دور النقل الجوي في تعزيز السالم والرخاء

يؤدي النقل اجلوي اليوم دوراً رئيسياً يف تعزيز السالم 
والرخاء يف العامل من خالل توفري توصيل عالـمي فريد 
يتسم باألمن والسالمة والسرعة للمواطنني والشركات 
على السواء. وأصبح دوره يف دعم األهداف الواسعة 
املتعلقة بالتنمية االجتماعية واالقتصادية على الصعيد 

العالـمي حمل تقدير على حنو متزايد، حيث إن ثالثة عشر 
هدفاً من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر يف إطار 

خطة األمم املتحدة لعام 2030 يدعمها الطريان املدين 
الدويل مباشرًة.

IC
A

O

 تستجيب لوائح الراديو 
دائماً الحتياجات الطيران 
بفضل الجهود التي 
يبذلها االتحاد ومجتمع 
التنظيم الراديوي.  
الدكتورة فانغ ليو
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من المتوقع أن يتضاعف السفر الجوي 
بحلول 2030

أكثر من 000 100 طائرة تقلع وهتبط اآلن كل يوم 
يف الشبكة العالـمية للطريان، مع نقل العديد من أطنان 
املشحونات وأكثر من 10 ماليني مسافر إىل وجهاهتم 

يف مجيع أحناء العامل.

وتشري التوقعات احلالية إىل أنه حبلول 2030، ستتضاعف 
هذه األرقام مع استمرار تقدمي الطريان لفوائده اليت ال تقدر 

بثمن للمجتمعات واالقتصادات أينما تطري الطائرات. 

ويستند هذا النمو املدهش إىل مستويات سالمة وكفاءة 
الطريان املتزايدة باستمرار، ومها من أهم إجنازات قطاعنا 

األكثر ديـمومة.

 

دور لوائح الراديو في تحقيق إنجازات 
النقل الجوي

أدت لوائح الراديو الصادرة عن االحتاد واإلطار التنظيمي 
الدويل املرتبط هبا دوراً هاماً للغاية يف حتقيق هذه 

اإلجنازات، إذ تعتمد سالمة العمليات اجلوية اعتماداً شديداً 
على توافر الطيف الراديوي الكايف ومحايته بشكل مناسب.

وال بد من دعم متطلبات السالمة والتوافر بدرجة عالية 
لألنظمة الراديوية للطريان املستخدمة من أجل االتصاالت 

 .)CNS( واملالحة واملراقبة

ومن خالل االعرتاف جبوانب السالمة احلامسة لالتصاالت 
الراديوية القائمة على أنظمة االتصاالت واملالحة واملراقبة، 

متنح لوائح الراديو هذه األنظمة بطريقة فعالة مستوى 
خاصاً من املعاملة واحلماية على املستوى الدويل.
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كما أهنا تكمل وتدعم األحكام التنظيمية ملنظمة الطريان 
املدين الدويل )ICAO( اجملسدة يف املعايري واملمارسات املوصى 
هبا )SARP( فيما يتعلق بأنظمة االتصاالت واملالحة واملراقبة 

الواردة يف امللحق 10 باتفاقية الطريان املدين الدويل.

وقد تطورت لوائح الراديو أيضاً بطريقة دينامية يف إطار 
بيئة االتصاالت العامة مع ما تنطوي عليه من مستعملي 

الطيف العديدين واملتنوعني. ويف املقابل، تستجيب املعايري 
واملمارسات املوصى هبا ملنظمة الطريان املدين الدويل 

جلوانب السالمة التشغيلية للمالحة اجلوية، ويتوىل جمتمع 
الطريان وضعها واملوافقة عليها من خالل منظمة الطريان 

املدين الدويل. وتشكل هاتان اجملموعتان من األحكام 
التنظيمية معاً إطاراً فّعااًل وراسخاً ميكن أن يتم ضمنه 

تطوير وحتسني تكنولوجيا االتصاالت واملالحة واملراقبة 
يف جمال الطريان احلديث.

ومع إدخال تطبيقات الطريان املبتكرة، تستجيب لوائح 
الراديو دائماً الحتياجات الطريان بفضل اجلهود اليت يبذهلا 

االحتاد وجمتمع التنظيم الراديوي. وهذا يبني بوضوح أن 
لوائح الراديو تظل، حىت بعد 110 سنوات من الوجود، 

جمموعة مرنة جداً من الصكوك املناسبة بشكل فريد لتطوير 
االتصاالت الراديوية احلديثة وحتسينها من أجل جمموعة 

متنوعة من املستعملني.

المؤتمر العالـمي لالتصاالت الراديوية لعام 2015 
يوفر الطيف لتتبع الرحالت الجوية للطائرات 

والطائرات الموجهة عن بُعد

 )WRC-15( يشمل املـؤتـمر العالـمي لالتصاالت الراديوية
الذي ُعقد العام املاضي مثالني حديثني وبارزين لقدرة 

جمتمع االحتاد على االستجابة الحتياجات الطريان. 
ويشمل املثال األول املوافقة على توزيع جديد للرتددات 

يسمح باالستقبال الفضائي إلرساالت أنظمة املراقبة 
التابعة التلقائية بأسلوب اإلذاعة )ADS-B( من الطائرات، 

ميّكن من تتبع الطائرات عالـمياً. وكان هذا اإلجناز مبثابة 

تتويج لعملية تعاون مكثف بني االحتاد الدويل لالتصاالت 
ومنظمة الطريان املدين الدويل وأتاح استجابة شاملة وفّعالة 

حتققت يف زمن قياسي.

ويشمل املثال الثاين أنظمة الطائرات املوجهة عن 
بُعد )RPAS(، وهي تكنولوجيا أخرى تنطوي على إمكانات 
كبرية لتطبيقات الطريان املدين املبتكرة. وهنا وافق املـؤتـمر 

على أحكام تنظيمية من أجل استخدام الطيف املوزع 
للخدمة الثابتة الساتلية )FSS( لوصالت التحكم واملراقبة من 

أجل الطائرات املوجهة عن بُعد. 

المـؤتـمر العالـمي لالتصاالت الراديوية لعام 2019 
سيعالج المتطلبات من الطيف للنظام العالـمي 

لالستغاثة والسالمة في مجال الطيران

تطلعاً إىل املستقبل، سيعاجل املـؤتـمر العالـمي لالتصاالت 
الراديوية )WRC-19( االحتياجات من الطيف واألحكام 

التنظيمية من أجل إدخال واستخدام النظام اجلديد ملنظمة 
الطريان املدين الدويل، أي النظام العالـمي لالستغاثة 

والسالمة يف الطريان. وسيعاجل كذلك احملطات املقامة على 
منت مركبات دون مدارية، وهي تكنولوجيا نوقشت على 

مستوى مفاهيمي لبعض الوقت وتوشك أن تصبح اآلن 
حقيقة واقعة.

االعتماد على شراكة طويلة األجل

يف مواجهة هذه التحديات التكنولوجية املستقبلية، وكما 
فعلنا خالل 110 سنوات مضت، سيكون جمتمع الطريان 

قادراً على االعتماد على شراكته طويلة األجل مع االحتاد 
لضمان أن حتافظ لوائح الراديو على دورها العالـمي 

يف توجيه ودعم الطريان واالبتكارات األخرى يف جمال 
 االتصاالت مبا يعود علينا مجيعاً بالنفع.
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لوائح الراديو – شريان حياة 
الهيئات اإلذاعية

بقلم سيمون فيل
مدير التكنولوجيا واالبتكار، احتاد اإلذاعات 

)EBU( األوروبية

أن يُطلق على االحتاد الدويل ميكن 
لالتصاالت واحتاد اإلذاعات األوروبية 

اسم “الشقيقان يف جمال ختطيط 
الطيف”. ويف أوائل عشرينات القرن املاضي، كان االحتاد 
يدير استعمال الطيف باقتدار من أجل اإلبراق الراديوي، 

بيد أن اإلذاعة الصوتية يف نطاق املوجات املتوسطة كانت 
يف بداية انطالقها يف أوروبا وأماكن أخرى.

وكانت احلالة فوضوية بالنسبة إىل مستمعي املذياع. 
وكانت البلدان املختلفة تستخدم الطيف على أساس 

“جماين للجميع”. وكان من املمكن نقل املوجات 
املتوسطة ملسافات بعيدة بعد غروب الشمس. وكان 

بإمكان مستمع يف فرنسا االستماع بطمأنينة حلفلة 
موسيقية تبثها هيئة إذاعية فرنسية، إىل أن يُفاجأ بانقطاع 

الصوت مث زيادة حدته بتداخل صوت العم آرثر من 
هيئة اإلذاعة الربيطانية )BBC( وبرناجمه اخلاص باألطفال 

“Hello Children” يا هلا من حالة فوضوية! 

إنهاء حالة الفوضى من خالل خطة الترددات 
المتوسطة )MF( من أجل أوروبا

أنشئت هيئة اإلذاعة البريطانية )BBC( يف اململكة املتحدة 
يف 1922، بقيادة مهندس يدعى جون ريث وكان مدركاً 

للوضع متام اإلدراك. وطرح السيد جون ريث فكرة تفيد أن 
جتتمع اهليئات اإلذاعية معاً وتنشئ هيئة لوضع خطة الرتددات 

املتوسطة )MF( ألوروبا من شأهنا أن تقضي على الفوضى.

EB
U

 بدون جهود االتحاد 
الذي يضطلع بمهمة التوصل 
إلى االتفاق بين البلدان 
وتسجيل النتائج في لوائح 
الراديو، ما كان لإلذاعة 
أن تكون متاحة.  
سيمون فيل
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وحتقق ذلك، ويف أبريل 1925، أنشئ االحتاد الدويل 
لإلذاعة )IBU/UIR( يف جنيف. وكان سلفاً ملا يعرف 

اآلن باحتاد اإلذاعات األوروبية. وأنشأ االحتاد 
الدويل لإلذاعة أول خطة ترددات لإلذاعة يف نطاق 

الرتددات املتوسطة )MF(. ووافق جون ريث أيضاً 
على أن ينتقل مدير الربامج، آرثر بوروز )نعم، 

إنه هو “العم آرثر” ذاته الذي كان يذيع برنامج 
األطفال( إىل جنيف ويصبح األمني العام لالحتاد 

الدويل لإلذاعة.

واختذ االحتاد الدويل لالتصاالت بعد ذلك على 
عاتقه عن جدارة ختطيط الرتددات من أجل 

اإلذاعة، ولكن ذلك التخطيط كان يشكل دائماً 
قضية ذات أمهية حامسة بالنسبة للهيئات اإلذاعية. 

اضطرابات “الحرب الباردة” أدت إلى 
انقسام االتحاد الدولي لإلذاعة إلى قسمين

يف أواخر األربعينات من القرن املاضي، بلغت 
اضطرابات “احلرب الباردة” حداً أدى إىل انقسام 

أعضاء االحتاد الدويل لإلذاعة من غرب أوروبا 
وشرق أوروبا إىل احتادين يف 1951، احتاد اإلذاعات 

األوروبية )EBU/UER( واملنظمة الدولية لإلذاعة 
والتلفزيون )OIRT(. وحلسن احلظ، عاد االحتادان 

سوياً كاحتاد واحد يف 1993 مع االحتفاظ باالسم 
.EBU/UER اجلديد

سبعة “اتحادات شقيقة” تنضم إلى اتحاد 
اإلذاعات األوروبية والمنظمة الدولية 

لإلذاعة والتلفزيون

يف عام 1956 ويف الستينات والسبعينات، انضمت 
سبعة “احتادات أقران” إىل احتاد اإلذاعات األوروبية 

واملنظمة الدولية لإلذاعة والتلفزيون. وخيدم أعضاء 
هذه اهليئات املستمعني واملشاهدين يف العامل. EB

U
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 )ABU( وهذه اهليئات هي احتاد إذاعات آسيا واحمليط اهلادئ
واحتاد إذاعات الدول العربية )ASBU( واحتاد اإلذاعات 

اإلفريقية )AUB( واالحتاد اإلذاعي الكاريب ي )CBU( والرابطة 
الدولية لإلذاعة )IAB/AIR( ورابطة اهليئات اإلذاعية يف 
أمريكا الشمالية )NABA( ومنظمة االتصاالت للبلدان 

األيبريية األمريكية )OTI(. وتعمل االحتادات معاً يف إطار 
اللجنة التقنية الحتادات اإلذاعات العاملية )WBU(. ونقوم 
بتنسيق أنشطتنا يف العديد من اجملاالت ويتمثل أحد أهم 
هذه اجملاالت يف إدارة الطيف اليت تقع يف صميم لوائح 

الراديو الصادرة عن االحتاد. 

االعتماد بشكل كبير على لوائح الراديو 
الصادرة عن االتحاد

يعتمد أعضاء احتاد اإلذاعات العاملية اعتماداً كبرياً على لوائح 
الراديو الصادرة عن االحتاد. وفيما يتعلق بكل بلد حمدد، 

فهو يتمتع بالسيادة فيما يتعلق مبا يبثه واملكان الذي يبثه فيه، 
ومع ذلك، جيب أن تكون هناك ضوابط عندما حيتمل أن 

يصل ما يبثه إىل بلدان أخرى - جيب أن تكون هناك لوائح 
بشأن التداخل على الصعيد الدويل. وبدون جهود االحتاد 

الذي يضطلع مبهمة التوصل إىل االتفاق بني البلدان وتسجيل 
النتائج يف لوائح الراديو ما كان لإلذاعة أن تكون متاحة.

وقد سعى احتاد اإلذاعات العاملية باستمرار إىل أن يساعد يف 
عملية التخطيط الدويل للرتددات. وكانت هناك سلسلة من 

مؤمترات التخطيط لإلذاعة الساتلية ولألرض، وقد حظينا 
بأجزاء رئيسية يف هذه املؤمترات وكثرياً ما قمنا بإعداد برامج 

حاسوبية لتخطيط الرتددات اسُتعملت يف هذه املؤمترات.

كلمة تقدير لمبرمجي الحاسوب التحاد 
اإلذاعات األوروبية من أجل تخطيط الترددات

من أمثلة هؤالء األشخاص الربوفيسور هنري مريتنز، 
أحد موظفي احتاد اإلذاعات األوروبية يف بروكسل الذي 

 .WARC-77 ساعدت براجمه احلاسوبية يف إجناح املؤمتر
وكان هذا املؤمتر نقطة انطالق اإلذاعة الساتلية. ومن بني 
األشخاص اآلخرين كني هانت وتريي أولريي من احتاد 

اإلذاعات األوروبية جبنيف اللذان يعود إليهما الفضل 
 WRC-95 يف إنشاء الكثري من الربامج من أجل املؤمتر

الذي أرسى األساس لإلذاعة الرقمية لألرض. وصادف 
العام املاضي الذكرى السنوية العشرين هلذا املؤمتر الذي 
حدد مالمح عصر جديد والذي استحق عن جدارة أن 

حيتفل به االحتاد.

وافق المؤتمر WRC-15 على االحتفاظ بما تبقى 
 )UHF( من طيف الترددات للموجات الديسيمترية

من أجل اإلذاعة التلفزيونية

كان املؤمتر العاملي األخري لالتصاالت الراديوية الذي ُعقد 
يف WRC-15( 2015( حدثاً حامساً ومثرياً للجدل بالنسبة 

للهيئات اإلذاعية الحتاد اإلذاعات العاملية. وكّنا وال زلنا 
مقتنعني بأن احلفاظ على األجزاء املتبقية من طيف الرتدد 
UHF من أجل اإلذاعة التلفزيونية خيدم املصلحة العامة إىل 

حد كبري. وحلسن احلظ وافق املؤمتر على ذلك. وتواصل 
تكنولوجيا االتصاالت املتنقلة تطورها، ولكنها مل تصل 

بعد إىل النقطة اليت ميكن فيها أن تكون بدياًل للبث 
اإلذاعي. وغين عن القول إن اهليئات اإلذاعية تتابع عن 
كثب تطور تكنولوجيات مثل تكنولوجيا اجليل اخلامس 
)5G( متطلعًة إىل الوقت الذي قد تضاهي فيه اإلذاعة من 

حيث الكفاءة والتكاليف والقدرة.

وقد متّكنا من مواصلة التعاون بني االحتاد الدويل 
لالتصاالت واحتادات اإلذاعة للسنوات التسعني األوىل. 

وقد أثر عمل االحتاد تأثرياً عميقاً يف اخلدمات اليت تقدمها 
اهليئات اإلذاعية واليت هلا بدورها تأثري كبري على نوعية 
احلياة يف مجيع أحناء العامل. واالحتاد فخور بإجنازاته عن 

 جدارة واستحقاق.
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توفير االتصاالت الحرجة - 
المعايير والطيف

بقلم فيل كيدنر
TCCA ،كبري املسؤولني التنفيذيني

سوق االتصاالت احلرجة للعمليات، تعد 
اليت ال تتضمن أكثر من عشرة ماليني 

مستخدم يف العامل، سوقاً صغرية مقارنة 
مبليارات مستهلكي الشبكات املتنقلة ومستخدميها 

التجاريني. إال أن هذه املاليني القليلة من املستخدمني 
متّثل األشخاص املسؤولني عن محاية وسالمة األشخاص 
واملمتلكات. ومتثل األشخاص الذين نعّول عليهم مجيعاً 
يف أوقات األزمات. وهؤالء األشخاص هم يف خدمة 
املؤسسات املعنية حبماية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت 
الكوارث )PPDR(. ومن بني هذه املؤسسات الشرطة، 

واخلدمات الطبية، وخدمتا املطافئ واإلنقاذ، وقوات األمن، 
وحرس احلدود، والقوات العسكرية. وُتستخدم االتصاالت 
احلرجة أيضاً على نطاق واسع يف القطاعات اليت قد تنطوي 

على خماطر، مثل النقل اجلوي والبحري والربي، واملرافق، 
ويف جماالت التعدين والنفط والغاز.

االتصاالت األساسية لخدمات الطوارئ

لقد اسُتخدمت حىت اآلن يف سوق االتصاالت احلرجة 
للعمليات تكنولوجيات معينة حمددة الغرض تليب االحتياجات 

اليت ينفرد هبا مستخدمو هذه االتصاالت. وعلى سبيل 
املثال، حيتاج ضابط شرطة يطلب الدعم من نظرائه إىل 

االتصال مباشرة هبم، كما حيتاج إىل رد فوري. ويتوقف 
التنسيق ما بني خدمات الطوارئ عند وقوع حادث كبري 
على وجود اتصاالت موثوق هبا. فإذا قامت طائرة هببوط 

اضطراري يف أحد املطارات، جيب إبالغ العديد من 
األشخاص باألمر بصورة فورية. فال جمال لضعف اإلرسال 

أو النقطاع املكاملة.

وقد وزع االحتاد مبوجب أحكام لوائح الراديو طيفاً منسقاً 
على هذه التكنولوجيات يف مجيع أحناء العامل منذ سنوات 

عديدة، مما أدى إىل وجود قطاع ناجح للغاية يف هذا اجملال 
يستفيد من االبتكارات واملنافسة واقتصادات احلجم الكبري. 

وتكتسي املنافسة واقتصادات احلجم الكبري أمهية خاصة 
لسوق االتصاالت احلرجة إذ ال تتوافر لدى احلكومات يف 

العامل، باستثناء القليل منها، موارد مالية ال حدود هلا خمصصة 
خلدمات االتصاالت يف حاالت الطوارئ.

TC
C

A

 تبرز اليوم أكثر من أي 
وقت مضى الحاجة إلى 
وجود تعاون دولي بين 
الوكاالت المعنية بحماية 
الجمهور واإلغاثة في 
حاالت الكوارث.  
فيل كيدنر
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تنامي الحاجة إلى النطاق العريض

إن موجات األثري حتمل تغريات وشيكة. فتكنولوجيات 
االتصاالت احلرجة احلالية ميكنها أن تدعم بالكامل 
متطلبات الصوت وبعض متطلبات البيانات، ولكن 

ليس النطاق العريض. وكما رأينا من املستهلكني وعامل 
األعمال، فقد بات استخدام البيانات بالوسائل املتنقلة هو 
الذي ميلي على العديد منا طريقة عيشه وعمله فيما تتغلغل 

توصيلية النطاق العريض يف كل مكان.

وقد يفسح استخدام تكنولوجيا التطور الطويل األجل 
)LTE( من أجل اتصاالت النطاق العريض احلرجة اجملاَل 

لتحسني عمل العاملني يف جمال محاية اجلمهور واإلغاثة 
يف حاالت الكوارث، من خالل إتاحة العمليات القائمة 
على البيانات. ويعين ذلك استعانة مراكز املراقبة املركزية 

بتطبيقات من قبيل التسجيالت الفيديوية اآلنية اليت 
تسّجل احلادث.

ولكن من أجل بناء خدمة اتصاالت حرجة عريضة 
النطاق، حيتاج قطاعنا إىل نقل العديد من خصائص 

التكنولوجيات الضيقة النطاق املستخدمة اليوم، وال سيما 
النظام الراديوي لألرض متعدد القنوات )TETRA( وهو أكثر 

تكنولوجيات االتصاالت احلرجة للعمليات انتشاراً يف 
العامل. وتكنولوجيا التطور الطويل األجل ليست مصممة 

الستخدامها ألغراض االتصاالت احلرجة للعمليات. 
وتبذل جهود كبرية لتضمني املعايري الدعَم الواجب تقدميه 

للتطبيقات احلرجة للمستخدم كي يتسىن التصاالت 
النطاق العريض احلرجة أن تكون عنصراً مكماًل يف 

املستقبل للتكنولوجيات احلالية.

كما أن احلاجة إىل وجود طيف منسق التصاالت النطاق 
العريض احلرجة أمر له نفس القدر من األمهية. فذلك 
سيحمل البلدان على التعاون فيما بينها، وحيفز على 

بناء سوق تنافسية وفعَّالة من حيث التكلفة يستفيد منها 
املصنعون واملستخدمون على حد سواء.

ماذا يفعل االتحاد لتحقيق هذا الهدف

يؤدي االحتاد الدويل لالتصاالت دوراً حامساً يف حتقيق هذا 
اهلدف. ففي املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2015 

)WRC-15(، نظرت الدول األعضاء يف االحتاد يف مسألة 

احلاجة املتنامية إىل مديات تردد منسقة لالتصاالت اخلاصة 
حبماية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث، ووافقت 

على قرار مهم للغاية أيده 163 بلداً مشاركاً. ويشجع 
القرار Rev.WRC-15( 646( اإلدارات على أن تستخدم بأكرب 
قدر ممكن مديات تردد معّينة لالتصاالت اخلاصة حبماية 
اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث، مشدداً يف هذا 

الصدد على النطاق العريض بوجه خاص.

ويلقي هذا القرار الضوء على ضرورة تناول احلاجة 
املتنامية إىل التطبيقات العريضة النطاق، وذلك مع أن 

التكنولوجيات احلالية، مثل النظام الراديوي لألرض متعدد 
القنوات، ستستمر يف الوفاء مبتطلبات محاية اجلمهور 

واإلغاثة يف حاالت الكوارث. ويَعترب هذا القرار أيضاً 
أن الكثري من اإلدارات ترغب يف تشجيع التشغيل البيين 

والتنسيق بني أنظمة االتصاالت املستعملة يف محاية 
اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث، سواء يف العمليات 
اليت جتري على املستوى الوطين أو عرب احلدود يف حاالت 

الطوارئ أو يف عمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث.

ويشكل ذلك خطوة كبرية إىل األمام، ولكن ال بد من 
مواصلة اجلهود على املستويني اإلقليمي والوطين بغية حتقيق 

اهلدف املتمثل يف استخدام طيف منسق يف مجيع أحناء 
العامل. فتربز اليوم أكثر من أي وقت مضى احلاجة إىل 

وجود تعاون دويل بني الوكاالت املعنية حبماية اجلمهور 
 واإلغاثة يف حاالت الكوارث.
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http://www.tandcca.com/tetra/tetra/
http://www.itu.int/ar/ITU-R/conferences/wrc/2015/Pages/default.aspx


لوائح الراديو والخدمات 
العلمية

بقلم جون زوزك
رئيس جلنة الدراسات 7 لقطاع االتصاالت الراديوية

جلنة الدراسات 7 لقطاع تتناول 
 )ITU–R( االتصاالت الراديوية

املسائل ذات الصلة باخلدمات 
العلمية. وتشمل هذه اخلدمات األنظمة املستخدمة 

للعمليات الفضائية والبحوث الفضائية واستكشاف األرض 
واألرصاد اجلوية، وأنظمة االستشعار عن بُعد مبا يف ذلك 
أنظمة االستشعار املنفعل والنشيط وعلم الفلك الراديوي 

وعلم الفلك الراداري، وأنظمة تعميم وتلقي وتنسيق 
خدمات الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت.

وتتيح لنا هذه اخلدمات الراديوية توزيع املعلومات املتعلقة 
بإشارات التوقيت والرتددات املعيارية، واحلصول على 

بيانات مهمة بشأن كوكب األرض وغالفه اجلوي، 
ودراسة كواكب أخرى وأجسام خارج األرض، 

واستكشاف نظامنا الشمسي، وحىت الغوص يف تاريخ 
الكون نفسه. ولألنظمة املستخدمة لتحقيق هذه الغايات 

آثار بعيدة املدى على كل من يعيش على كوكب األرض، 
من دراسة ورصد التغريات املناخية إىل مساعدة خرباء 

األرصاد اجلوية على توقع األحوال اجلوية، ومن املساعدة 
على التنبؤ بالكوارث الطبيعية ورصدها إىل استكشاف 

الفضاء بفضل اإلنسان واآللة. وتساهم هذه األنظمة 
مباشرًة يف حتقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة اليت 

اعتمدهتا األمم املتحدة يف عام 2015 كجزء من خطة التنمية 
المستدامة لعام 2030، إذ إهنا تساهم يف فهم ومحاية املوارد 
الطبيعية الرئيسية ويف محاية السكان من الكوارث الطبيعية.

 أضيفت إلى لوائح 
الراديو أحكام خاصة 
إقرارًا بأهمية حماية أنظمة 
رصد األرض لصالح 
البشرية جمعاء.  
جون زوزك
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https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=A


األنظمة المستخدمة ألغراض علمية 
وحساسية المستقِبالت

تستعمل غالبية األنظمة املستخدمة ألغراض علمية 
مستقِبالت حساسة جداً يتعني محايتها من التداخل. 
وعلى سبيل املثال، تُعترب أجهزة االستقبال يف الفلك 

الراديوي حساسة بوجه خاص جتاه التداخالت النامجة 
عن املرِسالت الساتلية أو احملمولة جواً، على غرار 

املستقِبالت احلساسة املستخدمة لتلقي البيانات املرسلة 
من بعثات استكشاف الفضاء العاملة 

يف الفضاء السحيق )أي على بعد أكثر من مليوين كلم 
من األرض(. كما أن أدوات االستشعار النشيط واملنفعل 

عن بُعد، العاملة على منت سواتل رصد األرض، مثّبتة 
باجتاه سطح األرض والغالف اجلوي، وهي بالتايل 

معرضة للتداخالت النامجة عن املرِسالت املوجودة على 
سطح األرض أو بالقرب منه. وال ميكن أن تعمل هذه 
املستقِبالت احلساسة بنجاح إال بفضل توزيع عدد من 
نطاقات الرتدد على خدماهتا الراديوية وبفضل احلماية 

التنظيمية املمنوحة هلا مبوجب العديد من األحكام اخلاصة 
الواردة يف لوائح الراديو.

N
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وحتاول أجهزة االستشعار املنفعلة وأجهزة االستقبال 
يف الفلك الراديوي، بطبيعة احلال، التقاط ومعاجلة 

اإلشارات الراديوية الضعيفة جداً اليت حتدث بصورة 
طبيعية، عند ترددات معينة حتددها قوانني الفيزياء. 

وبالتايل إذا أدت التداخالت إىل تشويه هذه اإلشارات، 
فال ميكن أن ُتستخدم ترددات أخرى للحصول على 

املعلومات املنشودة. فبكل بساطة، لن تكون املعلومات 
املنشودة متوافرة.

الحرص على عدم خسارة أو تلف وصالت 
إرسال البيانات

فور احلصول على البيانات العلمية يف أنظمة رصد األرض 
أو يف َمْرَكَبة فضائية مرسلة الستكشاف أجسام أخرى 

خارج األرض، يتعني إرسال البيانات إىل األرض ليتمكن 
العلماء من استخدامها. وجيب أيضاً محاية وصالت إرسال 

البيانات هذه وإال فقد تُفقد البيانات العلمية أو تُتلف.

ويف حني توجد أمثلة عديدة تبنّي إسهاَم لوائح الراديو يف 
تطوير هذه األنظمة وتأثرَيها على ذلك ودعَمها للمساعي 

العلمية، دخل على لوائح الراديو يف السنوات العشر املاضية 
عدد من التعديالت الرئيسية امللحوظة.

حماية نطاقات التردد وأنظمة رصد األرض

يف حني يوجد عدد من نطاقات الرتدد اليت حُيظر البث 
فيها ليتسىن رصد األرض، وتوقع األحوال اجلوية، وإجراء 

عمليات الفلك الراديوي، فقد أُدرجت يف لوائح الراديو 
أحكام إضافية حتمي بعض نطاقات الرتدد هذه من التداخل 

من جراء البث خارج النطاق.

وإضافًة إىل ذلك، فقد أضيفت إىل لوائح الراديو أحكام 
خاصة إقراراً بأمهية محاية أنظمة رصد األرض لصاحل 

البشرية مجعاء. ويكتسي هذا األمر أمهية خاصة يف الوقت 
الذي نعمل فيه دون كلل وال ملل على دراسة تغري مناخ 

األرض وعلى حماولة فهمه وتقييم أثره على الظواهر اجلوية 
املتطرفة يف مجيع أحناء العامل.

حماية االستعمال العلمي لطيف 
الترددات الراديوية

تتيح نطاقات الرتدد املوزعة للخدمات العلمية عمل 
األنظمة اليت تشملها هذه اخلدمات واستمرار محايتها بناًء 

على األحكام ذات الصلة املنصوص عليها يف لوائح الراديو 
حلماية االستعمال العلمي لنطاقات الرتدد هذه. وإذا نظرنا 

إىل األرض من الفضاء، تنتفي البلدان واحلدود واجلنسيات. 
إال أن التعاون الدويل الذي جتسده لوائح الراديو ضروري 
من أجل إتاحة ومحاية االستعمال العلمي لطيف الرتددات 

الراديوية للجميع.

االعتماد على اإلدارات الوطنية لإلنفاذ

يف عاملنا الذي يزداد توصياًل، وحيث يُتوقع أن تعمل 
مليارات األجهزة املتنقلة يف نطاقات الرتدد املوزعة على 
اخلدمات العلمية أو قرهبا، سيتوقف أيضاً مستقَبل هذه 
اخلدمات أكثر فأكثر على اجلهود اليت تبذهلا اإلدارات 
الوطنية إلنفاذ حدود القدرة املنصوص عليها يف لوائح 

 الراديو فيما خيص هذه األجهزة.
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اإلقـليــم 2

اإلقـليــم 3اإلقـليــم 3
ABC

ABC

اإلقـليــم 1

 فيما يخص توزيع ترددات الطيف الراديوي،
يقسم العالم إلى ثالثة أقاليم

اإلقليم 3اإلقليم 2اإلقليم 1
آسيا واحمليط اهلادئ األمريكتان

كومنولث الدول املستقلة
أوروبا
إفريقيا

الدول العربية
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تحقيق تنسيق الطيف
بقلم عبد الكريم صومايله

)ATU( األمني العام لالحتاد اإلفريقي لالتصاالت

تقسيم الطيف الكهرمغنطيسي إىل ميكن 
نطاقات تردد تتالءم خصائصها 

بشكل أكرب مع االستعمال من جانب 
نوع من أنواع االتصاالت وال تتالءم مع نوع آخر. وهذه 
الظاهرة شائعة مع املوارد الطبيعية األخرى، مثل األراضي.

وية
رادي غرية
 ص

ات
وج

م

مراء
 احل

ت
حت

جية
فس

 البن
وق

ف

س
 إك

شعة
أ

امــا
غــ

A
TU

 تعد لوائح  الراديو 
أداة تعزيز تنسيق الطيف األساسية 
في شتى أنحاء العالم.  
عبد الكرمي صومايله
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http://atu-uat.org/


لماذا يُعد تنسيق الطيف مهمًا؟

التنسيق أمر حاسم من أجل حتقيق الفائدة القصوى من 
املوارد الطبيعية، خاصة إذا حتقق التنسيق من خالل املواءمة 
األفضل بني اخلواص ونوع االستعمال وانتشر ألقصى حد 
ممكن. ويعظم تنسيق الطيف من الفوائد اليت ميكن حتقيقها 

منه، مبا يف ذلك:
اقتصادات الحجم الكبير: مزايا التكلفة اليت ستزداد   

مع زيادة خرج أي منتج. وتربز اقتصادات احلجم 
الكبري بسبب العالقة العكسية بني الكمية املنتجة 

والتكاليف الثابتة لكل وحدة. فالشراء الواسع للهواتف 
املتنقلة من جانب كثري من الناس يف مجيع أحناء العامل، 

على سبيل املثال، مكن من خفض أسعار اهلواتف 
حيث يستهدف مصنعو اهلواتف السوق العاملية.

يتعزز االستثمار كثرياً بالتنسيق. حيث يولد هذا   
التنسيق أسواقاً فردية كبرية حبيث تكون اقتصادياهتا 

االستثمارية مؤاتية بشكل أكرب كثرياً مقارنًة باألسواق 
الصغرية املقسمة. ويعطي التنسيق ما يطلق عليه 

“اإلشارة الصحيحة” ألنه يقتضي بالفعل تصديق 
احلكومات املعنية وهو أمر حاسم بالنسبة إىل أي 

استثمارات برؤوس أموال كبرية.
تدنية مخاطر التداخالت عبر الحدود: ال “تتقيد”   

موجات الطيف باحلدود الدولية. واحلصر الكامل 
ملوجات الطيف داخل حدود بلد معني أمر غري جمد 

إىل حد كبري، وهو ما ينطوي على خماطر حقيقية 
للتداخالت الضارة عرب احلدود. ويقلل التنسيق من 
هذه املخاطر ألن استخدام أنظمة ذات خصائص 

متشاهبة يسهل توافقها يف املناطق احلدودية.
يتعزز البحث والتطوير )R&D( بشكل كبير عن   

طريق التنسيق: يزداد متويل أعمال البحث والتطوير 
وأنشطتهما مع الرتكيز على النطاقات املنسقة، حيث 

يسعى املصنعون إىل كسب سباق إدخال املعدات/

األجهزة يف النطاق. ويعود البحث والتطوير بالفائدة 
على كل أصحاب املصلحة، كما ثبت يف اهلواتف 

الذكية املمكنة بتكنولوجيا LTE/4G، على سبيل املثال.
زيادة المنافسة، اليت جتلب مزايا للمستعملني تزداد   

عندما يتنافس عدد أكرب من املوردين على توفري 
منتجات بأسعار أقل و/أو جودة أفضل. فمن الشائع 
على سبيل املثال، أن تكلفة اهلواتف الذكية اخنفضت 

مع زيادة املنافسة.
التنسيق في المستقبل: يعزز التنسيق اليوم التنسيق يف   

الغد، وهو ما يضمن استمرار العامل يف تعظيم فوائد 
الطيف بالنسبة إىل البشرية مجعاء.

دور لوائح الراديو في تعزيز التنسيق

تعد لوائح الراديو أداة تعزيز تنسيق الطيف األساسية 
يف شىت أحناء العامل. ويتحقق التنسيق بتوزيع نطاقات 

خمتلفة الستعمال خدمات اتصاالت راديوية خمتلفة )مثل 
توزيع النطاق MHz 608-470 للخدمة اإلذاعية على أساس 
أويل يف مجيع أحناء العامل(. وتتضمن لوائح الراديو أكثر 
من 40 خدمة من خدمات االتصاالت الراديوية. وحتدد 
املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية )WRC( التوزيعات 

وحالتها حبيث يتحقق التوافق بني اخلدمات املوزعة يف كل 
نطاق من خالل إجراءات التنسيق املالئمة.

ولدواعي التنسيق، قد يكون من الضروري يف بعض 
األوقات تسمية نطاق أو جزء منه الستعمال نظام أو 

تطبيق حمدد طبقاً لشروط تقنية حمددة. ويطلق على ذلك 
مصطلح “حتديد” )مثل حتديد المؤتمر العالمي لالتصاالت 

الراديوية لعام 2015 النطاق MHz 790-694 لالتصاالت 
.))IMT( املتنقلة الدولية
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وملراعاة االختالفات التارخيية يف استعمال الطيف ولتعزيز 
التنسيق التدرجيي، ُقسم العامل إىل ثالثة أقاليم )اإلقليم 1: 

إفريقيا وأوروبا والشرق األوسط وبلدان كومنولث الدول 
املستقلة )CIS((؛ واإلقليم 2: األمريكتان واإلقليم 3: آسيا 

واحمليط اهلادئ(. ويف بعض األوقات قد يتعذر حتقيق 
التنسيق إال على الصعيدين اإلقليمي أو دون اإلقليمي. 
وعند تعذر حتقيق التنسيق على هذين الصعيدين، ميكن 

اختيار بلدان أو جمموعة من البلدان لتوزيع/حتديد نطاقات 
بصورة خمتلفة عن طريق حواشي لوائح الراديو.

عملية “األخذ والرد” في المؤتمرات العالمية 
لالتصاالت الراديوية

جيري توزيع وحتديد الطيف عن طريق مراجعة املؤمترات 
العاملية لالتصاالت الراديوية )WRC(، اليت تعقد كل أربع 

سنوات، للوائح الراديو. وبالتايل، فإن الذي حيقق تنسيق 
الطيف هي العمليات التحضريية الدقيقة اليت جتري كل 

أربع سنوات على األصعدة الوطنية ودون اإلقليمية 
واإلقليمية والعاملية. وعلى كل هذه األصعدة ومبساعدة 

اآلليات التحضريية العاملية لالحتاد حتدث عمليات 
“أخذ ورد” بني أصحاب املصلحة، وهو ما يفض إىل 

التنسيق يف املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية.

ومنذ عام 1992، وزعت املؤمترات العاملية لالتصاالت 
الراديوية للخدمة املتنقلة وحددت لالتصاالت املتنقلة 

الدولية )IMT( على أساس عاملي العديد من نطاقات الرتدد؛ 
 GHz 2,1/1,9 يف 1992، وGHz 1,8 وGHz 2,6 يف 2000،

GHz 2,3و MHz 900و MHz 800و MHz 700و MHz 450و 
وGHz 3,5 يف 2007 و2015. وقد أرست قرارات تنسيق 

الطيف هذه األساس لتطوير تكنولوجيات األجيال الثالث 
والرابع واخلامس.

طيف إضافي لالتصاالت المتنقلة الدولية2020- 
)الجيل الخامس( في المؤتمر العالمي لالتصاالت 

)WRC-19( 2019 الراديوية لعام

يتوقع أن يتخذ املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 
لعام 2019 قرارات رائدة مماثلة من أجل تنسيق 

طيف إضايف لالتصاالت املتنقلة الدولية 2020 )اجليل 
اخلامس( يف النطاقات فوق GHz 24,25. وعلى الرغم 

من أن قرارات التحديد هذه لالتصاالت املتنقلة الدولية 
غري ملزمة للدول األعضاء يف االحتاد، فإن اختاذها بتوافق 

اآلراء يعين التزاماً طويل األجل من جانب احلكومات 
وهيئات التنظيم يف شىت أرجاء العامل. لذا، فهي تعطي 
إشارة واضحة للمصنعني واملشغلني بأنه ميكنهم تطوير 

مطاريفهم ومعداهتم وشبكاهتم بأمان مع ضمان االستقرار 
التنظيمي وقابلية التشغيل البيين يف السوق العاملية يف 

 املستقبل القريب.
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دور لجنة لوائح الراديو 
ليليان جينتي

رئيسة لجنة لوائح الراديو يف 2016

جلنة لوائح الراديو )RRB، اللجنة( مهام 
حمددة يف دستور االحتاد واتفاقيته 

ويف لوائح الراديو وتشمل املوافقة 
على القواعد اإلجرائية والنظر يف الطعون على قرارات 

مكتب االتصاالت الراديوية خبصوص ختصيصات 
الرتددات. ولعمل اللجنة تأثري واضح على تطوير لوائح 

الراديو وتنفيذها.

وتعد لوائح الراديو مادة أساسية للجنة عند اضطالعها 
مبهامها. وتعمل اللجنة ضمن حدود لوائح الراديو 

وال ميكنها اختاذ قرارات تتجاوزها، ما مل يكلف مؤمتر 
عاملي لالتصاالت الراديوية )WRC( اللجنة مبهام حمددة 

أو خيوهلا سلطات حمددة الختاذ قرارات خبصوص بعض 
القضايا على أساس كل حالة على حدة.

وتوضح لوائح الراديو أيضاً العالقات بني اللجنة ومكتب 
االتصاالت الراديوية، فيما يتعلق بوضع القواعد اإلجرائية 

وغريها من األمور.

 ولعمل اللجنة تأثير 
واضح على تطوير لوائح 
الراديو وتنفيذها.  
ليليان جينيت
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القواعد اإلجرائية

توضع القواعد اإلجرائية عندما تظهر صعوبات عند 
تطبيق لوائح الراديو أو عندما تكون هناك حاجة إىل 

إبالغ األعضاء مبمارسات مكتب االتصاالت الراديوية. 
وقد يكلف أي مؤمتر اللجنة بوضع قواعد إجرائية 

خبصوص قضايا بعينها.

ويتمثل اهلدف من القواعد اإلجرائية يف ضمان املعاجلة 
احملايدة والدقيقة واملتسقة لبطاقات التبليغ عن ختصيصات 

الرتددات ويف املساعدة على تطبيق لوائح الراديو. وتوضع 
بطريقة مفتوحة وشفافة تتيح للدول األعضاء في االتحاد 

التعليق على مشاريع القواعد قبل اعتمادها.

وبعد كل مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية، تنظر اللجنة 
يف أثر قرارات املؤمتر. وقد ختضع القواعد اإلجرائية القائمة 
للتعديل أو اإللغاء، حسب االقتضاء، لكي تعكس قرارات 

املـؤتـمر والقواعد اإلجرائية املوضوعة حديثاً.

وقبل كل مؤمتر عالـمي لالتصاالت الراديوية، تطرح 
اللجنة اقرتاحات بشأن إمكانية إدراج قواعد إجرائية قائمة 

يف لوائح الراديو. وينظر املؤمتر يف هذه املقرتحات عند 
مراجعته للوائح الراديو.

وهبذه الطريقة، تسهم اللجنة يف تنفيذ لوائح 
الراديو ويف حتسينها.

 دورة إعداد
القواعد اإلجرائية

 WRC
تعديل لوائح الراديو   
تكليف جلنة لوائح الراديو مبهام حمددة  

RRB
اعتماد القواعد اإلجرائية   
تقرير إىل املـؤتـمر العالـمي لالتصاالت   

الراديوية بشأن:
إدراج قواعد إجرائية يف لوائح الراديو _
الصعوبات اليت تواجه عند تطبيق  _

لوائح الراديو

RRB
مراجعة القواعد اإلجرائية القائمة  
وضع قواعد إجرائية جديدة  

الدول األعضاء
التعليق على مشاريع   

القواعد اإلجرائية

RR = لوائح الراديو
RRB = جلنة لوائح الراديو )اللجنة(

RoP = القواعد اإلجرائية
WRC = املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
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االستجابة للقرار 80

تقدم اللجنة يف كل مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية، 
استجابًة للقرار 80، تقريراً بشأن تطبيق املبادئ الواردة 

يف املادة 44 من دستور االحتاد والرقم 0.3 من متهيد لوائح 
الراديو. وتتعلق هذه املبادئ بضرورة استعمال املوارد 

من الطيف واملدار بطريقة رشيدة وفّعالة واقتصادية 
ومنصفة ويربز االحتياط الواجب عند تطبيق هذه املبادئ 
يف العديد من األحكام الرئيسية بلوائح الراديو - خاصة 

األرقام 13.6 و11.44B - املتعلقة باالستعمال الفّعال 
لتخصيصات الرتددات.

وتأخذ املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية هذا التقرير 
بعني االعتبار عند تعديل لوائح الراديو. ويعد التقرير 
عنصراً هاماً يف إسهام اللجنة يف حتسني لوائح الراديو.

الطعون المقدمة إلى لجنة لوائح الراديو

يطلب من اللجنة بانتظام حل النزاعات بني الدول 
األعضاء في االتحاد فيما يتعلق بالنفاذ إىل الطيف، خاصة 
يف حاالت التداخالت الضارة. وقد تتعلق هذه احلاالت 
خبدمات أرضية أو ساتلية وحتل عادة بتأكيد اللجنة على 
املبادئ املتضمنة يف لوائح الراديو وقبول الدول األعضاء 

املعنية الستنتاجات اللجنة.

وتنظر اللجنة أيضاً بانتظام يف الطعون على قرارات 
املكتب، اليت تتعلق يف معظمها بالشبكات الساتلية. ونتيجة 
ملشكالت تقنية أو مالية، قد يتأخر تنفيذ املشاريع الساتلية، 

مما يؤدي إىل جتاوز املهل التنظيمية لوضع ختصيصات 
الرتددات املقابلة يف اخلدمة. وينطبق ذلك بوجه خاص على 

حالة الفشل يف اإلطالق أو التأخريات الناجتة عن قضايا 
االشرتاك يف مركبة إطالق واحدة.

واملكتب غري مكلف بتمديد املهل التنظيمية احملددة 
يف لوائح الراديو، بيد أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

لعام WRC-12( 2012( واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 
لعام WRC-15( 2015( منحا السلطة للجنة من أجل منح 

 متديدات حمددة ومشروطة هلذه املهل.
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دور إجراءات لوائح الراديو 
والمعايير التقنية ذات الصلة

بقلم كيو-جين وي
رئيس فريق التحضير للمؤتمر العالمي لالتصاالت 

الراديوية لعام WRC-19( 2019( التابع لجماعة آسيا 
والمحيط الهادئ لالتصاالت

سألت نفسك من قبل كيف تعمل السواتل هل 
والتلفزيون والراديو واهلواتف الذكية، 
بل وحىت الطائرات، مجيعها بسالسة 

بدون تداخالت ضارة؟

يعد تفادي التداخالت الضارة هدفاً أساسياً للوائح 
الراديو، على النحو الوارد يف التمهيد اخلاص هبا. ومنذ 

بدايات وضع لوائح االتصاالت الراديوية يف أوائل القرن 
الثاين عشر، شكلت إدارة التداخالت أساس هذه اللوائح. 

فالتنوع الواسع ألنظمة االتصاالت اليت حتتاج إىل النفاذ إىل 
الرتددات الراديوية )مبا يف ذلك اتصاالت سالمة األرواح(، 
جعل من الضروري وضع أسلوب منظم وموثوق من أجل 
تنظيم هذا النفاذ ملنع التداخالت الضارة بني هذه األنظمة.

العوامل الرئيسية لتدنية التداخالت الضارة

تتسم أنظمة االتصاالت الراديوية عادًة مبحدودية قدرهتا 
على جماراة التداخالت الضارة بسبب زيادة مستويات 

الضوضاء الكلية والطلب على النفاذ لنطاقات حمددة من 
الطيف الراديوي أو ببساطة نتيجة لعدم التوافق التشغيلي.

A
PT

 هل سألت نفسك من 
قبل كيف تعمل السواتل 
والتلفزيون والراديو 
والهواتف الذكية، بل وحتى 
الطائرات، جميعها بسالسة 
بدون تداخالت ضارة؟  
كيو-جني وي
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ومن مث، فإن تدنية التداخالت ال تعتمد فقط على األدوات 
التقنية من أجل “ترتيب” النفاذ إىل الطيف، ولكنها 

تعتمد بصورة أكرب على كيفية ختطيط الطيف كمورد. 
ولوائح الراديو عبارة عن نتاج عملية ختطيط دائمة امتدت 

للسنوات المائة وعشر الماضية من أجل تنظيم ورعاية 
اتفاق متعدد األطراف بني حكومات مجيع البلدان، مع 

مراعاة مصاحل مجيع الصناعات املشمولة.

ضمان النفاذ المنصف واالستعمال الرشيد 
للطيف والمدرات الساتلية

من األهداف الرئيسية األخرى للوائح الراديو، ضمان 
النفاذ املنصف إىل طيف الرتددات الراديوية واملدارات 

الساتلية واالستعمال الرشيد هلما. وتنتشر الرتددات 
الراديوية بسالسة عرب األراضي وال تتوقف آلياً عند 

حدود البلدان. لذا، فمن النتائج اهلامة للوائح الراديو، 
ضمان االستعمال املنسق للطيف الراديوي بني البلدان. 

ويتيح ذلك للبلدان االستثمار بثقة يف الشبكات األرضية 
 )”capex“( واألنظمة الساتلية ذات النفقات الرأمسالية
الكبرية، واليت أصبحت ضرورية من أجل دعم النمو 

االقتصادي واملنافسة.

وظل هذان اهلدفان األساسيان - “تفادي التداخالت 
الضارة”، و”النفاذ املنصف واالستعمال الرشيد” - 
يوجهان االحتاد يف العمليات املستمرة ملراجعة لوائح 

الراديو وحتديثها.

وال متنح توزيعات الطيف للخدمات املختلفة يف لوائح 
الراديو إال حتت شرط تفادي التداخالت الضارة واحلفاظ 

على النفاذ املنصف وذلك من خالل تطبيق إجراءات 
ومعايري مالئمة، يتعني اتباعها وإنفاذها من جانب سلطات 
 )BR( البلدان املعنية، ومبساعدة مكتب االتصاالت الراديوية

يف االحتاد، إذا استدعى األمر.

وتشمل لوائح الراديو عدداً من هذه اإلجراءات واللوائح، 
وضعت ونقحت عرب السنني من أجل ضمان ما يلي:

احلفاظ على النفاذ املنصف إىل املوارد من الطيف/املدار   
بني خدمات االتصاالت الراديوية وبني البلدان.

أن تكون اخلصائص املستخدمة من قبل حمطات   
االتصاالت الراديوية يف قدرهتا على التسبب يف 

تداخالت أو استقباهلا معروفة لألطراف اليت حيتمل 
تأثرها وهو ما يقتضي إبالغ مكتب االتصاالت 

الراديوية هبا وقيامه بنشرها. ويضمن ذلك أن املصادر 
احملتملة واألطراف املتأثرة احملتملة بالنسبة للتداخالت 

معروفة وأن السلطات اليت ختضع هذه احملطات لواليتها 
)احلكومات وهيئات التنظيم الوطنية( حمددة بوضوح.

اخلصائص اليت ميكن أن تؤدي إىل التسبب يف   
تداخالت ضارة على حمطات االتصاالت الراديوية 
لبلدان أخرى، إما ال يسمح هبا )بفرض “حدود 
صارمة” على القدرة املشعة يف اجتاهات معينة أو 
يف مجيع االجتاهات و/أو خالل نسبة مئوية معينة 
من الوقت( أو إطالق إجراء للتنسيق مع البلدان 

األخرى من أجل ضمان االستعمال املتوافق من خالل 
إجراء مالئم.

وباملثل، أي خصائص استعمال ميكن أن تفضي إىل   
املعاناة من تداخالت ضارة، تطلق إجراء للتنسيق مع 

البلدان املعنية لضمان محاية احملطة املقابلة.
استكمااًل لإلجراء، فإن احلقوق يف اإلرسال   

واالستقبال بدون تداخالت ضارة حمفوظة.
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أسباب النجاح على األمد الطويل

هناك العديد من الشروط األساسية اهلامة اليت توضح 
أسباب جناح هذه اإلجراءات واألحكام ذات الصلة 

ملدة مائة وعشر سنوات بدون وجود أي آلية إنفاذ، مع 
نسبة مئوية ضئيلة أقل من جزء من الواحد الصحيح من 

التخصيصات العاملة تعاين من تداخالت ضارة:
تتحمل اإلدارات مسؤولية تنظيم وختويل استعمال   

الطيف داخل والياهتا القضائية وإنفاذ القوانني واللوائح 
املتعلقة هبذا االستعمال.

عند توقيع الوثائق اخلتامية للمؤمترات العاملية   
لالتصاالت الراديوية، تتعهد إدارات الدول األعضاء 

في االتحاد بتطبيق لوائح الراديو احملدثة يف إطار 
واليتها الوطنية.

جيب أن متتلك أي حمطة إرسال ترخيصاً.  
متارس أقصى درجات حسن النية يف تطبيق أحكام   

لوائح الراديو.

إذا حدث تداخل ضار برغم تطبيق اإلجراء املعين )ال   
يوجد شيء مثايل(، ميكن حل القضية باحلوار، ومن 

خالل تدخل مكتب االتصاالت الراديوية )BR( أو جلنة 
لوائح الراديو )RRB( إذا استدعى األمر.

البناء على النوايا الحسنة

تظل إجراءات لوائح الراديو واملعايري التقنية ذات الصلة 
قاطرة أساسية لضمان االستعمال الرشيد واملنصف 
واالقتصادي للطيف الراديوي بني الدول األعضاء 

يف االحتاد، مع تفادي التداخالت الضارة. وستحتاج 
مراجعات لوائح الراديو يف املستقبل استمرار أقصى 

درجات حسن النوايا منا لكي تعمل مجيعها من أجل 
 صاحل اجلميع.
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أهمية التعاون اإلقليمي 
واألقاليمي في عملية المؤتمر 
العالمي لالتصاالت الراديوية

كرميلو ريفيرا
رئيس فريق العمل التابع للجنة االتصاالت للبلدان 
األمريكية )CITEL( املعين باملؤمتر العاملي لالتصاالت 

الراديوية لعام 2019

عملية املؤمتر العاملي لالتصاالت تتطلب 
الراديوية )WRC( بناء التوافق 

يف اآلراء داخل البلدان وفيما 
بينها. ومنذ 1993، تطلبت زيادة وترية عقد املؤمترات 

العاملية لالتصاالت الراديوية حتسني التعاون داخل املناطق 
وفيما بينها يف إطار األعمال التحضريية للمؤمترات وأثناء 
هذه املؤمترات حبيث يتسىن التوصل إىل التوافق يف اآلراء 

وإجياد حلول يف فرتة زمنية حمدودة نسبياً. 
وقد نشأت األفرقة التحضيرية اإلقليمية يف ست مناطق 

)إفريقيا واألمريكتان والدول العربية وآسيا واحمليط اهلادئ 
وكومنولث الدول املستقلة وأوروبا( لضمان هذا التعاون.

C
IT

EL

 نظرًا إلى التنوع داخل البلدان وفيما بينها في كل منطقة، 
يتمثل أحد التحديات األساسية لهذا التعاون في تشجيع 
التكنولوجيا التي تحقق التقدم مع تقليص الفجوة الرقمية.  
كرميلو ريفريا
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النهوض بالتكنولوجيا مع تقليص الفجوة الرقمية

نظراً إىل التنوع داخل البلدان وفيما بينها يف كل منطقة، 
يتمثل أحد التحديات األساسية هلذا التعاون يف تشجيع 
التكنولوجيا اليت حتقق التقدم مع تقليص الفجوة الرقمية.

أهمية تبادل المعلومات

هناك طرق عديدة لالستجابة هلذا التحدي ولكن ما من 
شيء له أمهية تضاهي أمهية تقاسم املعلومات. وتنشأ 
األفكار املتعلقة بكيفية التغلب على هذا التحدي من 

جمموعة متنوعة من املصادر – االقتصادية واجملتمعية 
واإلمنائية والتعليمية – وهي كلها أساسية للحفاظ على 

تكافؤ الفرص. وجيب تبادل املعلومات يف مجيع أحناء 
املنطقة بل وأيضاً يف مجيع أحناء العامل. وال تنفرد منطقة 

واحدة هبذه املهمة الصعبة. وحتضر مجيع األفرقة اإلقليمية 
اجتماعات األفرقة األخرى وتقدم بانتظام حتديثات عن 

التقدم احملرز يف األعمال التحضريية اخلاصة هبا وترفع 
تقريراً بشأن أي مسائل ذات صلة ُتالحظ خالل حضورها 
لالجتماعات اإلقليمية األخرى. وهذا التبادل للمعلومات 

أمر أساسي يف حماولة التقليل من االنقسامات اليت 
ال يريدها أحد وال يستفيد منها أحد.
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ورش العمل األقاليمية – التأهب للمؤتمر

قدم االحتاد املساعدة بشكل هائل يف املاضي من خالل 
رعاية ورش العمل األقاليمية حيث ميكن لكل فريق من 
األفرقة اإلقليمية الستة أن يرسل ممثلني لتقدمي تقرير إىل 
األفرقة األخرى بشأن التقدم الذي أحرزه يف التحضري 

للمؤمتر العاملي املقبل لالتصاالت الراديوية )WRC(، وتبادل 
األفكار بشأن األساليب واآلراء بشأن كيفية حل القضايا 
املعقدة املطروحة يف جدول األعمال. ونظراً إىل أن ورش 

العمل هذه اجتماعات غري رمسية، فإهنا متّكن من تبادل 
املعلومات بشكل غري مسبوق. وخالل الدورة التحضريية 

للمؤمتر WRC-15، أسفرت ورش العمل األقاليمية عن تسوية 
العديد من بنود جدول األعمال األقل إثارة للجدل خالل 

األسبوعني األّولنْي من املؤمتر، مما مسح للمشاركني بالرتكيز 
على القضايا األكثر تعقيداً. ولئن كان صحيحاً أن بنَدْين 

من هذه البنود مل يتم حلهما حىت اللحظة األخرية، 
فلنتصور الصعوبة اليت كانت األمور ستكون عليها ما مل 

تُعاجل القضايا األيسر يف البداية.

بنود جدول األعمال المثيرة للجدل – 
قيد اإلعداد

يوجد 24 بنداً يف جدول أعمال املؤمتر العاملي املقبل 
لالتصاالت الراديوية املزمع عقده يف 2019. ويشمل واحد 

من بنود جدول األعمال هذه تسع مسائل ينبغي حلها 
مجيعاً. ويدرك الذين حضروا املؤمترات العاملية لالتصاالت 
الراديوية يف املاضي أن البند 7 من جدول األعمال يشبه 
مؤمتراً صغرياً يف حد ذاته. وبدون ورش العمل األقاليمية 

اليت ينظمها االحتاد سيكون من الصعب حتديد األولويات 
وإجياد احللول اليت ميكن أن ترضي أغلبية احلضور يف هناية 

فرتة األسابيع األربعة املكرسة للمؤمتر. ومرة أخرى، 
ستعطينا ورش العمل فكرة عن بنود جدول األعمال 
األكثر صعوبة بالنسبة إىل الدول األعضاء من حيث 

التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأهنا واليت سيتم حلها بعد 
وقت قصري من بدء املؤمتر. واملفاجآت ليست موضع 

ترحيب عادة يف مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية.

هتنئ جلنة البلدان األمريكية لالتصاالت )CITEL( االحتاد 
مبناسبة الذكرى العاشرة بعد المائة إلصدار لوائح الراديو 

لالتحاد. وقد بدأت منطقتنا بالفعل أعماهلا التحضريية 
للمؤمتر العاملي املقبل لالتصاالت الراديوية )WRC-19( وحنن 

نتطلع إىل معرفة ما أسفرت عنه مداوالت املنظمات 
األخرى يف حماولتها إجياد حلول بشأن بنود جدول 

األعمال العديدة للمؤمتر املطروحة أمامنا. ونتطلع إىل 
املشاركة يف ورش العمل األقاليمية لالحتاد حيث ستكون 
 لدينا الفرصة أيضاً لإلعراب عن أفكارنا وحلولنا احملتملة.
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دور دراسات قطاع االتصاالت 
الراديوية في دعم لوائح الراديو

بقلم طارق العوضي
)ASMG( رئيس الفريق العريب املعين بإدارة الطيف

جلان دراسات )SG( قطاع االتصاالت تقوم 
الراديوية الست يف االحتاد الدويل 
لالتصاالت وفرق العمل التابعة 

هلا )WP( بإجراء دراسات القطاع طبقاً للوالية احملددة 
يف املادتني 11 و20 من اتفاقية االحتاد. وتركز الدراسات 
بشكل رئيسي على بنود جدول أعمال املؤتـمر العالـمي 

لالتصاالت الراديوية )WRC( أو على مسألة أو قرار 
موجه إىل األمني العام من جانب أي مؤتـمر أو مجعية 
لالتصاالت الراديوية )RA( أو من اجمللس أو من جلنة 

.)RRB( دورة لجان دراسات قطاع االتصاالت الراديويةلوائح الراديو

ال تقتصر أنشطة جلان الدراسات بأي حال على هذه 
الدراسات فحسب. حيث ميكن دراسة أي موضوع يتعلق 
باختصاص جلنة من جلان الدراسات استناداً إىل املسامهات 
املقدمة إىل االجتماع. وتعد كل جلنة من جلان الدراسات 
خطة مدهتا أربع سنوات، يشار إليها عادة بدورة الدراسة 

تتفق مع دورة املؤتـمر العالـمي لالتصاالت الراديوية. 
وميكن مراجعة اخلطة يف كل اجتماع من اجتماعات 

جلنة الدراسات.

من الذي يحق له المشاركة في اجتماعات لجان 
دراسات قطاع االتصاالت الراديوية؟

ميكن جلميع الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع 
االتصاالت الراديوية واملنتسبني إليه املشاركة يف اجتماعات 

جلان الدراسات وفرق العمل التابعة هلا وأي أفرقة أخرى 
)مثل أفرق املهام واألفرقة املشرتكة وأفرقة املقررين وغريها(.

A
SM

G

 تسهل دراسات قطاع 
االتصاالت الراديوية في 
االتحاد بشكل كبير من 
القرارات المتخذة في هذه 
المؤتـمرات لتحديث 
لوائح الراديو.  
طارق العوضي
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وميكن للهيئات األكادميية )اجلامعات والكليات 
واملؤسسات البحثية وغريها( املشاركة أيضاً يف أعمال فرق 

العمل. بيد أن احلق يف اعتماد النصوص مثل القرارات 
والتوصيات والتقارير والكتيبات واآلراء واملسائل واملوافقة 

عليها خيتلف حسب وضع الكيان يف االجتماع.

لجان الدراسات ومشروع التقرير النهائي 
لالجتماع التحضيري للمؤتـمر

من النواتج اهلامة ألنشطة جلان الدراسات مشروع التقرير 
النهائي لالجتماع التحضريي للمؤتـمر )CPM( والذي 

يعد على أساسه االجتماع التحضريي للمؤتـمر تقريراً 
موحداً بشأن الدراسات التحضريية لقطاع االتصاالت 
الراديوية لكل بند من جدول أعمال املؤتـمر العالـمي 

لالتصاالت الراديوية. ويتضمن تقرير االجتماع التحضريي 
للمؤتـمر احللول التقنية والتنظيمية لبنود جدول األعمال 

ويشكل األساس الذي تعد الدول األعضاء يف االحتاد بناًء 
عليه مقرتحاهتا الرمسية إىل املؤتـمر العالـمي لالتصاالت 
الراديوية. ويقوم املؤتـمر العالـمي لالتصاالت الراديوية 

مبراجعة لوائح االتصاالت الراديوية وتنقيحها، إذا استدعى 
األمر. وتشمل قرارات املؤتـمرات العالـمية لالتصاالت 

الراديوية )الوثائق اخلتامية( أحكاماً جديدة ومراجعة من 
لوائح الراديو، مبا يف ذلك تذييالته، وقرارات املؤتـمرات 

العالـمية لالتصاالت الراديوية وتوصياهتا وتوصيات قطاع 
االتصاالت الراديوية املضمنة باإلحالة إليها. 

صياغة اللوائح الوطنية للطيف في كل بلد

متثل لوائح الراديو معاهدة متعددة األطراف بني الدول 
األعضاء يف االحتاد. ولذلك، فإن الدول األعضاء 
تدرجها ضمن لوائحها الوطنية املتعلقة باستعمال 

الطيف. ومن األمثلة على ذلك، يتضمن اإلطار التنظيمي 
للطيف يف دولة اإلمارات العربية املتحدة جدواًل لتوزيع 

نطاقات الرتدد الوطنية يضم ثالثة أعمدة: يعرض األول 
توزيعات اإلقليم 1 لقطاع االتصاالت الراديوية، ويعرض 

الثاين توزيعات دولة اإلمارات العربية املتحدة، فيما 
يعرض الثالث إحاالت إىل االتفاقات الدولية وغريها 

من املالحظات.

لذا، فإن أنشطة جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 
تدعم بشكل مباشر عملية صنع القرارات يف املؤتـمرات 
العالـمية لالتصاالت الراديوية. وحتدد قرارات املؤتـمرات 

العالـمية لالتصاالت الراديوية بدورها شكل اللوائح الوطنية 
للطيف يف كل بلد.

أهمية المشاركة النشطة في لجان دراسات قطاع 
االتصاالت الراديوية بالنسبة لجميع البلدان

وهلذه األسباب، فإن املشاركة النشطة يف جلان دراسات 
قطاع االتصاالت الراديوية تعد عنصراً هاماً ألي 

اسرتاتيجية ُقطرية لضمان أخذ املصاحل الوطنية للبلدان بعني 
االعتبار عند وضع اللوائح الدولية.

اإلمارات العربية المتحدة - مصالح رئيسية 
في الخدمات الفضائية واألرضية

لدولة اإلمارات العربية املتحدة، شأهنا يف ذلك شأن معظم 
البلدان، جلنة وطنية للتحضري للمؤتـمر العالـمي لالتصاالت 
الراديوية )WRC( وجمموعة صناعية تتسم باحليوية. وتناقش 

يف اجتماعات هذه اللجنة بنود جدول أعمال املؤتـمر 
العالـمي لالتصاالت الراديوية بغية صياغة مسامهات دولة 
اإلمارات العربية املتحدة املقدمة إىل جلان دراسات قطاع 

االتصاالت الراديوية. وتشارك دولة اإلمارات العربية 
املتحدة بنشاط، وبشكل خاص، يف جلنيت الدراسات 4 و5 
لقطاع االتصاالت الراديوية، حيث تعد اخلدمات الفضائية 

واخلدمات األرضية من جماالت االهتمام الرئيسية.
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أهمية مناقشات األفرقة اإلقليمية في بناء 
التوافق في اآلراء

حيبذ لبناء التوافق يف اآلراء أن تناقش املقرتحات املقدمة إىل 
جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية، مثل املقرتحات 

املقدمة إىل املؤتـمرات العالـمية لالتصاالت الراديوية 
يف األفرقة اإلقليمية قبل تقدميها. وبالنسبة لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة، فإن الفريق اإلقليمي املعين هو الفريق 
العريب املعين بإدارة الطيف )ASMG(، الذي بدأ يف إعداد 
املسامهات إىل فرق العمل وجلان الدراسات واملؤتـمرات 

العالـمية لالتصاالت الراديوية املختلفة يف عام 1995. وفيما 
يلي بعض املوضوعات ذات األمهية األساسية:

  .)MSS( توزيعات اخلدمة املتنقلة الساتلية
  .)BSS( توزيعات اخلدمة اإلذاعية الساتلية
التذييالن 30 و30A من لوائح الراديو.  
التوزيعات يف النطاق GHz 1413,75 يف املؤتـمر العالـمي   

لالتصاالت الراديوية لعام 2003.
  .)ESV( احملطات األرضية على منت السفن
توزيعات اخلدمة املتنقلة وعمليات التحديد لالتصاالت   

.MHz 700 املتنقلة الدولية، خاصة يف النطاق من
النفاذ املنصف إىل املوارد من الطيف/املدار واستعماهلا   

بكفاءة وفعالية.
توزيعات خدمة اهلواة.  
حتديد نطاق خلدمات محاية اجلمهور واإلغاثة   

يف حاالت الكوارث )PPDR( عريضة النطاق.
  .)IoT( إنرتنت األشياء

التعاون بين األفرقة اإلقليمية

من اخلطوات اهلامة األخرى لبناء التوافق يف اآلراء، التعاون 
بني األفرقة اإلقليمية. ومن األمثلة على ذلك، قام الفريق 

العريب املعين بإدارة الطيف يف المؤتـمر العالـمي لالتصاالت 
الراديوية لعام 2012، إدراكاً منه ألمهية التنسيق والطلب 
الكبري على خدمات النطاق العريض ولقيمة الرتددات 

الدنيا يف توفري التغطية، بالعمل املكثف مع األفرقة اإلقليمية 
األخرى من أجل توزيع نطاق الرتدد MHz 790-694 للخدمة 
 .)IMT( املتنقلة وحتديده من أجل االتصاالت املتنقلة الدولية

واستطاع املؤتـمر التوصل إىل اتفاق يؤكد هذا القرار، 
على أن خيضع ملراجعة المؤتـمر العالـمي لالتصاالت 

الراديوية لعام 2015.

دراسات قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد 
- من العوامل الحيوية في تناول الموضوعات 

الموضوعة على جداول أعمال المؤتـمرات

لدراسات قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد دور حيوي 
يف حتديد النهج التقنية والتشغيلية والتنظيمية لتناول 

املوضوعات املدرجة يف جداول أعمال املؤتـمرات العالـمية 
لالتصاالت الراديوية. وهذه الدراسات، مقرتنة باألنشطة 

ذات الصلة على الصعيدين الوطين واإلقليمي، تسهل 
بشكل كبري من القرارات املتخذة يف هذه املؤتـمرات 

 لتحديث لوائح الراديو.
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دور معايير االتحاد الدولي 
لالتصاالت في تطوير لوائح 

الراديو
ألبرت نالبانديان

رئيس فريق العمل التابع للكومنولث اإلقليمي يف جمال 
االتصاالت )RCC( واملعين باملؤمتر العاملي لالتصاالت 

الراديوية لعام )WRC-19( 2019/مجعية االتصاالت الراديوية 
)RA-19( 2019 لعام

يعتمد جناح أي نظام لالتصاالت الراديوية على توفر 
الطيف واملعايري املنسقة ذات الصلة. وللمعايري دور أساسي 

يف تطوير لوائح الراديو )RR( واكتماهلا.

وقد أرست لوائح اخلدمة، اليت حلت حملها لوائح الراديو 
احلالية، واليت دخلت حيز النفاذ يف 1 يوليو 1908 من 

الناحية القانونية معياراً ملزماً وضمت جمموعة من األحكام 
التقنية اليت يتعني االلتزام هبا من أجل ضمان التشغيل اخلايل 

من التداخالت جلميع أنظمة االتصاالت الراديوية.

ومن بني 42 حكماً يف لوائح اخلدمة، تناول 16 منها 
اجلوانب التقنية إلرسال الربقيات الراديوية، مبا يف ذلك 

إشارة االستغاثة املوحدة )SOS( بشفرة مورس )∙∙∙ −−− ∙∙∙(. 
وظل معيار إشارة االستغاثة SOS موجوداً بلوائح الراديو 

حىت موعد انعقاد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
WRC–07( 2007( حيث أُلغي فيه احلكم اخلاص باإلبراق 

الراديوي بشفرة مورس.

 للمعايير دور أساسي
في تطوير لوائح الراديو 
واكتمالها  
ألربت نالبانديان
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الزيادة الحادة في االهتمام باالتصاالت الراديوية 
تلت مؤتمر 1906

بعد مؤمتر 1906، زاد االهتمام بشدة باالتصاالت الراديوية 
يف البحر ويف الرب، على السواء. وقد حققت االتصاالت 

الراديوية طفرة كبرية باالنتقال، بعد اكتشاف ثالثي 
املساري )triode( يف 1906، إىل األجهزة الراديوية اليت 

تستعمل األنابيب املفرغة. وقد حسن هذا األمر كثرياً من 
حساسية وانتقائية األنظمة الراديوية فضاًل عن تقليص أبعاد 

األجهزة مع حتسني خصائصها التشغيلية.

الحاجة تظهر إلى معايير تقنية

مع اكتشاف أجهزة راديوية جديدة واستخدامها يف 
أنظمة االتصاالت الراديوية، ظهرت احلاجة إىل معايري 
تقنية، واليت كان هلا دور كبري يف تطور لوائح الراديو. 

ففي 1927، وبغية إعداد توصيات بشأن األسس التقنية من 
أجل استعمال الطيف بفعالية وبشأن خصائص األنظمة 

الراديوية، تشكلت اللجنة االستشارية الدولية للراديو 
)CCIR( داخل االحتاد )أصبحت فيما بعد لجان اتصاالت 

قطاع االتصاالت الراديوية، اعتباراً من 1993(.

ومع تطور االتصاالت الراديوية، أُدخلت خدمات 
جديدة يف لوائح الراديو، مثل اخلدمة الثابتة واخلدمة 

اإلذاعية وخدمة اهلواة، إضافًة إىل اخلدمة املتنقلة البحرية 
واخلدمة املتنقلة الربية واخلدمة املتنقلة للطريان. وحبلول 
أوائل عام 1929، اعتمد أكثر من 20 نصاً من نصوص 
اللجنة االستشارية الدولية للراديو ذات الصلة بتوزيع 

الطيف وقياس الرتددات واستقرار املرِسالت وتقييد قدرة 
املرِسالت وطرائق احلد من التداخالت واإلرساالت 

غري املطلوبة.

ويعرتف عاملياً بتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية 
وتستعمل كمعايري من جانب مجيع أصحاب املصلحة يف 

عامل االتصاالت الراديوية. واالمتثال هلذه املعايري قد يكون 
إما ملزماً )قانونياً( يف حالة التضمني باإلحالة إليها يف 
لوائح الراديو أو غري ملزم )واقعياً( يف أغلب احلاالت.

إطالق أول ساتل يدفع إلى إجراء دراسات بشأن 
االتصاالت الراديوية الفضائية

دفع أطالق أول ساتل اصطناعي يف 1957 اللجنة 
االستشارية الدولية للراديو إىل الشروع يف إجراء دراسات 

بشأن االتصاالت الراديوية الفضائية. وقد اعتمدت يف 
1959 بالفعل التوصية 259 “اختيار الرتددات املستعملة يف 

االتصاالت مع السواتل األرضية االصطناعية واملركبات 
الفضائية األخرى وفيما بينها”. واستندت العملية إىل 
معايري التقاسم اليت وضعت داخل اللجنة االستشارية 

الدولية للراديو من أجل تقاسم استعمال نطاقات الرتدد، 
أولياً يف املدى GHz 101، من جانب اخلدمتني الثابتة 

والثابتة الساتلية.

ويعتمد االنتقال العاملي من اإلذاعة الصوتية والتلفزيونية 
التماثلية إىل نظريهتا الرقمية أيضاً على التنفيذ واسع النطاق 

لتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية من أجل التلفزيون 
عادي وعايل وفائق الوضوح والتلفزيون ذي معدل 

األرتال املرتفع. وتتواصل حالياً أنشطة التقييس هذه مع 
 )HDR( تكنولوجيات التلفزيون ذي املدى الدينامي العايل
وتلفزيون الواقع االفرتاضي يف املستقبل والصورة °360 
وغريها من تكنولوجيات االنغماس املسموعة واملرئية.
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توصيات قطاع االتصاالت الراديوية - دور 
رئيسي في تطوير االتصاالت الخلوية

كان لتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية أيضاً دور 
رئيسي يف تطوير االتصاالت اخللوية. وقد تشكل منوذج 
شبكات االتصاالت اخللوية احلديثة يف قطاع االتصاالت 

الراديوية يف 1990 باعتماد التوصية ITU–R M.687 اليت 
وضعت مبادئ إنشاء شبكات االتصاالت املتنقلة الدولية 
)IMT(. وقد حتددت نطاقات الرتدد املنسقة عاملياً لتشغيل 

أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية للمرة األوىل يف لوائح 
الراديو يف المؤتمر اإلداري العالمي لالتصاالت الراديوية 
لعام 1992. وحالياً، تستند مجيع أنظمة النطاق العريض 
املتنقل من اجليلني الثالث والرابع )3G و4G( إىل معايري 

االحتاد بشأن االتصاالت املتنقلة الدولية، كما أن العمل 
جاٍر بوترية جيدة بشأن االتصاالت املتنقلة الدولية لعام 

2020 وما بعده، وذلك بالتعاون الوثيق مع صناعة النطاق 

العريض املتنقل ومع جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة 
يف عامل تكنولوجيا اتصاالت اجليل اخلامس.

ومن املستحيل بالطبع أن ندرج يف هذه املقالة جمرد قائمة 
جبميع توصيات قطاع االتصاالت الراديوية املتعلقة بلوائح 

الراديو اليت اعتمدهتا الدول األعضاء في االتحاد. بيد 
أنه يكفي القول أنه يوجد حالياً أكثر من 1000 توصية 
من توصيات قطاع االتصاالت الراديوية سارية يف 16 

سلسلة خمتلفة وضعتها لجان دراسات قطاع االتصاالت 
الراديوية الست.

وتتناول توصيات قطاع االتصاالت الراديوية يف 
السلسلتني SM وP إدارة الطيف واجلوانب املختلفة النتشار 

املوجات الراديوية وبالتايل فهي “مشرتكة” جلميع 
اخلدمات الراديوية.

وتتعلق توصيات قطاع االتصاالت الراديوية يف السالسل 
األربع عشرة األخرى خبدمة راديوية واحدة أو أكثر، مبا 
يف ذلك معايري التقاسم من أجل تقاسم استعمال الطيف 

من جانب خدمات حمددة، ترتاوح من اإلذاعة التلفزيونية 
والصوتية إىل املالحة الراديوية ومن التطبيقات الفضائية إىل 

االتصاالت املتنقلة الشخصية.

توصيات قطاع االتصاالت الراديوية 
ولوائح الراديو

إقراراً بأمهية الربط املباشر بني التوصيات وأحكام لوائح 
الراديو، قرر املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 1995 
)WRC–95( أن يضمن توصيات قطاع االتصاالت الراديوية 

باإلحالة إليها يف لوائح الراديو. وال ينطبق مصطلح 
“مضمنة باإلحالة إليها” إال على التوصيات ذات الطابع 

اإللزامي يف تطبيقها.

وتضم لوائح الراديو احلالية )طبعة 2016( أربعة جملدات. 
ويتضمن اجمللد 4 نصوص 39 توصية من توصيات قطاع 

االتصاالت الراديوية املضمنة باإلحالة إليها.

وبالعودة إىل احلكم على نتائج املؤمتر الدويل لإلبراق 
الراديوي لعام 1906، ميكننا القول بأن لوائح اخلدمة اليت 

اعتمدها املؤمتر لبت بفعالية احتياجات تطوير االتصاالت 
الراديوية يف ذلك الوقت ووضعت األسس للوائح الراديو 
احلالية. وتشكل لوائح الراديو مصحوبة بتوصيات قطاع 

االتصاالت الراديوية ُلب اإلطار الدويل اخلاص بإدارة طيف 
 الرتددات الراديوية بفعالية وكفاءة.
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