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قطاع االتصاالت الراديوية: إدارة طيف التردد 
الراديوي على مستوى العالم

يعترب االحتاد الدويل لالتصاالت، من خالل قطاع االتصاالت الراديوية )ITU-R( اخلاص به، اهليئة 
العاملية الوحيدة املسؤولة عن إدارة املوارد من طيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية.

ومع التوسع الدؤوب للخدمات الالسلكية يف شىت أحناء العامل، تتنافس مجيع اخلدمات اليت تعتمد 
على املوجات الراديوية للحصول على حصة من طيف الرتدد الراديوي من أجل دعم التطبيقات 
اجلديدة وأعداد املستعملني املتزايدة واحلركة املزدمحة. وبناًء على ذلك فإن أمهية وقيمة عمل قطاع 

االتصاالت الراديوية آخذتان بالتزايد كل يوم.

وتتضمن أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية أربعة جماالت رئيسية:

1. وضع وتحديث اللوائح الدولية بشأن استعمال طيف الترددات الراديوية 
والمدارات الساتلية

)RR( لوائح الراديو
ييتمثل أحد العناصر األساسية لإلدارة الدولية للرتددات يف لوائح الراديو، وهي املعاهدة الدولية امللزمة 
اليت تقرر طريقة تقاسم اخلدمات املختلفة لطيف الرتدد الراديوي وكيفية استخدام املدارات الساتلية. 

وتغطي لوائح الراديو اخلدمات الراديوية الثابتة واملتنقلة، واألنظمة الساتلية، والبث اإلذاعي والتلفزيوين، 
واملالحة الراديوية، ومراقبة األرصاد اجلوية، والبحوث الفضائية، واستكشاف األرض، فضاًل عن راديو 

اهلواة، ولذا فهي تشمل أكثر من 000 2 صفحة من النصوص واملخططات اليت تنص على الطريقة اليت 
ينبغي للتجهيزات واألنظمة أن تعمل هبا من أجل ضمان التعايش السلمي يف املوجات اهلوائية اليت 

تشهد ازدحاماً متزايداً يف الوقت احلاضر.

)WRC( المؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية
يستعرض قطاع االتصاالت الراديوية لوائح الراديو وحيّدثها عن طريق املؤمترات العاملية لالتصاالت 

الراديوية، اليت تعقد كل ثالث إىل أربع سنوات. ولقد حضر املؤمتر األخري الذي ُعقد يف جنيف يف 
الفرتة من 23 يناير إىل 17 فرباير 2012، عدد هائل من الوفود ضم أكثر من 000 3 مندوب ميثلون 
165 دولة عضواً من أصل الدول األعضاء البالغ عددها 193 لدى االحتاد الدويل لالتصاالت، إىل 

جانب ممثلني من 100 هيئة بصفة مراقب من بني أعضاء االحتاد من القطاع اخلاص البالغ عددهم 
700 واملنظمات الدولية. وسيعقد املؤمتر العاملي املقبل لالتصاالت الراديوية يف جنيف، سويسرا، يف 

.www.itu.int/go/ITU-R/wrc-15 الفرتة من 2 إىل 27 نوفمرب 2015 - انظر املوقع اإللكرتوين

وتقوم املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية مبراجعة الطريقة اليت يتم مبوجبها استخدام الطيف الراديوي 
وتقامسه يف مجيع أحناء العامل، جامعًة معاً احلكومات لكي تتفاوض بشأن األجزاء ذات الصلة من 

 معلومات عامة
عن االتحاد الدولي لالتصاالت

مع التوسع الدؤوب 
للخدمات الالسلكية يف 
شىت أحناء العامل، تتنافس 
مجيع اخلدمات اليت تعتمد 
على املوجات الراديوية 
للحصول على حصة من 
طيف الرتدد الراديوي من 
أجل دعم التطبيقات 
اجلديدة وأعداد املستعملني 
املتزايدة واحلركة املزدمحة.
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لوائح الراديو وتلتزم بالتعديالت اليت أدخلت على هذه املعاهدة الدولية. وتشمل هذه العملية دراسات 
موّسعة ومناقشات حتضريية فيما بني مجيع أصحاب املصلحة )صانعو التجهيزات، ومشغلو الشبكات، 

ومنتديات صناعة االتصاالت، ومستخدمو الطيف( على املستوى الوطين واإلقليمي والعاملي. كما 
يعمل الكثري من أصحاب املصلحة هؤالء كأعضاء يف الوفود الوطنية اليت حتضر املؤمتر نفسه. ومن 

شأن هذا النهج القائم على تعدد أصحاب املصلحة أن ميّكن من بناء ما يلزم من توافق يف اآلراء بغية 
ضمان احتفاظ املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ببيئة تنظيمية مستقرة، ميكن التنبؤ هبا، ومطبقة 
عاملياً تعمل على تأمني االستثمارات الطويلة األجل لصناعة تقدر بعدة تريليونات من الدوالرات.

ييتمثل أحد العناصر 
األساسية لإلدارة الدولية 
للرتددات يف لوائح الراديو، 
وهي املعاهدة الدولية امللزمة 
اليت تقرر طريقة تقاسم 
اخلدمات املختلفة لطيف 
الرتدد الراديوي وكيفية 
استخدام املدارات الساتلية.

الموضوعات األساسية المقرر تناولها في المؤتمر العالمي لالتصاالت 
الراديوية لعام 2015:

•    اتصاالت النطاق العريض المتنقلة: توفري ترددات إضافية لتلبية الطلب املتسارع النمو 
على اتصاالت النطاق العريض املتنقلة.

•    اتصاالت الطوارئ واإلغاثة في حاالت الكوارث: ترددات ومبادئ توجيهية لتشغيل 
األنظمة املتطورة حلماية اجلمهور واتصاالت اإلغاثة يف حاالت الكوارث.

•    رصد البيئة وتغير المناخ: توزيعات جديدة ألنظمة رصد األرض لتوفري صور ذات استبانة 
عالية.

•    بحوث الفضاء: استخدام الطيف لعمليات تتواصل يف إطارها املركبات الفضائية مع 
مركبات فضائية مأهولة يف املدار.

•    التوقيت العالمي: دراسة جدوى حتقيق مقياس زمين مرجعي متواصل من خالل تعديل 
التوقيت العاملي املنسق )UTC( أو باعتماد أسلوب آخر.

•    أنظمة االتصاالت الالسلكية إللكترونيات الطيران والطائرات العاملة بدون طيار: 
املتطلبات من الطيف ألنظمة الطائرات العاملة بدون طيار، وأنظمة االتصاالت الالسلكية 
إللكرتونيات الطريان، من أجل السماح باالستعاضة عن األسالك الثقيلة والباهظة التكلفة 

بأنظمة ال سلكية.

•    السالمة على الطرق: الرتددات الالزمة للرادارات القصرية املدى العالية االستبانة ألنظمة 
جتنب االصطدام يف السيارات.

•    األنظمة المحّسنة لالتصاالت البحرية: املتطلبات من الطيف حملطات االتصال العاملة 
على منت السفن واألحكام الالزمة ألنظمة معززة لالتصاالت.

•    تشغيل األنظمة الساتلية: الطيف الالزم لألنظمة الساتلية العريضة النطاق، واألحكام 
الالزمة للمحطات األرضية على منت املنصات املتحركة مثل السفن والطائرات، وإجراءات 

تنسيق حمّسنة من أجل النهوض بكفاءة استخدام الطيف واملدارات الساتلية.
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6/3معلومات شاملة وال أن تُعترب بياناً رمسياً عن أنشطة االحتاد.

ويتضمن برنامج األسابيع األربعة اخلاص باملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية استعراض وحتديث 
األحكام التقنية والتشغيلية والتنظيمية العاملية اليت حتكم استخدام طيف الرتدد الراديوي لتطبيقات 

األرض والتطبيقات الساتلية. ويف سياق تصريفه ألنشطته، حياول املؤمتر حتقيق التوازن املالئم:

•    بني احلاجة إىل التنسيق العاملي )لالستفادة من وفورات احلجم وإمكانية التوصيل وقابلية التشغيل 
البيين( واحلاجة إىل املرونة يف توزيع الطيف؛

•    وبني احلاجة إىل تلبية احتياجات األنظمة والتطبيقات والتكنولوجيات اجلديدة عند ظهورها 
واحلاجة إىل محاية خدمات االتصاالت الراديوية القائمة.

)RRB( لجنة لوائح الراديو
إن اللوائح الدولية املتعلقة بالطيف، كما اعتمدهتا املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية، تستكملها 
القواعد اإلجرائية اليت تعلن أو توضح عند الضرورة الطريقة اليت جيب أن تطبق مبوجبها لوائح الراديو. 

وهذه القواعد اإلجرائية تعتمدها جلنة لوائح الراديو )RRB( اليت تتألف من اثين عشر عضواً يتم 
اختيارهم ملا لديهم من مؤهالت وخربة ومتثيل على املستوى اإلقليمي.

2. تنفيذ وتطبيق اللوائح الدولية بشأن استخدام طيف التردد الراديوي والمدارات 
الساتلية

حتتوي لوائح الراديو على أحكام وإجراءات تنظيمية تصف كيف ميكن لإلدارات التابعة للدول 
األعضاء يف االحتاد وعددها 193 دولة اكتساب احلقوق وممارستها الستخدام الطيف يف خمتلف 

نطاقات الرتدد املوزعة هلذا الغرض، وما يقابل ذلك من التزامات. ومن مث ميكن نقل هذه احلقوق 
وااللتزامات إىل املشّغلني لكل حمطة من حمطات االتصاالت الراديوية احملددة من خالل تراخيص 

متنحها حكومة البلد املقابل أو جهة تنوب عنها.

وتطبق اإلدارات هذه األحكام واإلجراءات على أساس يومي، بالتفاعل الوثيق مع مكتب االتصاالت 
الراديوية )BR( باالحتاد.

قاعدة البيانات الدولية للترددات
يعترب السجل األساسي الدولي للترددات )MIFR( أحد العناصر األساسية لإلدارة الدولية للرتددات. 

والسجل األساسي الدويل للرتددات هو قاعدة بيانات حتتوي على خصائص الطيف )“ختصيصات 
الرتددات”( حملطات الراديو العاملة يف شىت أحناء العامل ومتنح تلك احملطات االعرتاف الدويل واحلماية 

من التداخل. ويدير مكتب االتصاالت الراديوية قاعدة البيانات هذه اليت حتتوي حالياً على 2,3 
مليون ختصيص من ختصيصات الرتددات وما يربو على 000 200 ختصيص تتم إضافتها كل عام.

أما اإلجراءات الالزمة لتسجيل ختصيصات الرتددات اجلديدة يف السجل األساسي الدويل للرتددات 
فتصمم من أجل ضمان أن يكون كل استخدام جديد للطيف يف موقع جغرايف معني متوافقاً مع 

االستخدامات املبلغة يف السابق. ويف حاالت كثرية، يكون التنسيق بني اإلدارات واملشغلني ضرورياً 
لضمان هذا التوافق.

يعترب السجل األساسي 
 )MIFR( الدويل للرتددات
أحد العناصر األساسية 
لإلدارة الدولية للرتددات. 
والسجل األساسي الدويل 
للرتددات هو قاعدة بيانات 
حتتوي على خصائص 
الطيف )“ختصيصات 
الرتددات”( حملطات الراديو 
العاملة يف شىت أحناء 
العامل ومتنح تلك احملطات 
االعرتاف الدويل واحلماية 
من التداخل.
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 يف كل مرة تشّغل الراديو
أو التلفزيون، أو تستقّل 
طائرة، أو ختابر املن زل 
باستخدام هاتفك املتنقل، 
أو تنفذ إىل اإلنرتنت 
أو حتدد موقعك باستخدام 
هاتفك الذكي أو حاسوبك 
اللوحي أو الشخصي، ويف 
كل مرة تشاهد فيها النشرة 
اجلوية أو تستكشف األرض 
من خالل الصور الساتلية، 
فإنك تستعمل خدمة من 
اخلدمات احليوية اليت يقوم 
االحتاد الدويل لالتصاالت 
بتنسيقها على نطاق العامل.
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ومن شأن تطبيق هذه اإلجراءات أن يضمن قيام بيئة يتم فيها التحكم يف التداخل لكل من األنظمة األرضية 
والساتلية وتكفل النفاذ املنصف إىل استخدام موارد طيف الرتدد ومدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض.

ويستعرض مكتب االتصاالت الراديوية بشكل منتظم حمتوى السجل األساسي الدويل للرتددات 
للتأكد من اتساقه مع االستخدامات الفعلية. ويقوم بنشر قائمة مبحطات الراديو البحرية والساحلية، 

نجاحات اليوم تفضي إلى ‘تكنولوجيا الغد’
يف كل مرة تشّغل الراديو أو التلفزيون، أو تستقّل طائرة، أو ختابر املن زل باستخدام هاتفك 

املتنقل، أو تنفذ إىل اإلنرتنت أو حتدد موقعك باستخدام هاتفك الذكي أو حاسوبك اللوحي 
أو الشخصي، ويف كل مرة تشاهد فيها النشرة اجلوية أو تستكشف األرض من خالل الصور 

الساتلية، فإنك تستعمل خدمة من اخلدمات احليوية اليت يقوم االحتاد الدويل لالتصاالت 
بتنسيقها على نطاق العامل. ومنذ مطلع القرن العشرين، قام االحتاد الدويل لالتصاالت 

بدور طليعي يف إدارة الطلب العاملي املتنامي على طيف الرتدد الراديوي، والتفاوض بشأن 
املبادئ التوجيهية التقنية والتشغيلية والتنظيمية الستخدام ذلك الطيف، وتنسيق االستخدام 
املنصف والفعال للمدارات الساتلية. وال يزال عمله األساسي مستمراً يف متهيد الطريق لنمو 

االتصاالت من خالل نشر خدمات جديدة وموسعة، تقوم بدورها بتوليد املزيد من الطلب على 
التكنولوجيات اجلديدة والقدرات املتعلقة هبا.

ومن األمثلة على أحدث املنتجات واخلدمات القائمة على أساس توصيات قطاع االتصاالت الراديوية 
أنظمة النفاذ الالسلكية العريضة النطاق، والتلفزيون الفائق الوضوح )UHDTV(، والتلفزيون الثالثي األبعاد 

)3DTV(، وأنظمة النقل الذكية )ITS(، واألجهزة الراديوية قصرية املدى )SRD( وأجهزة النطاق العريض 

جداً )UWB(. انظر املوقع http://youtu.be/hT2XluvAjwQ ومعلومات عن التلفزيون الثالثي األبعاد 
يف املوقع http://www.engadget.com/2012/06/01/itu-ultra-hdtv-3d-tv-standards/. وفوق 

كل ذلك، يقوم قطاع االتصاالت الراديوية حالياً بتوسيع إطار االتصاالت املتنقلة الدولية - وهي املنصة 
احلالية للجيل الثالث واجليل الرابع لالتصاالت املتنقلة - من أجل تعزيز دعم خدمات النطاق العريض 

متعددة الوسائط ومراعاة املتطلبات املتسارعة النمو لالتصال بني آلة وآلة حىت عام 2020 وما بعد.

ويعمل قطاع االتصاالت الراديوية حالياً على استكمال رؤيته النهائية ملوعد زمين بشأن »االتصاالت 
الدولية املتنقلة لعام 2020 وما بعد«. والدراسة املفصلة للعناصر األساسية »للجيل اخلامس« جتري على 
قدم وساق، وتستفيد ثانية من الشراكة الناجحة جداً اليت أقامها قطاع االتصاالت الراديوية مع صناعة 
اتصاالت النطاق العريض املتنقلة والطائفة الواسعة من أصحاب املصلحة يف جمتمع »اجليل اخلامس«.

ويف عام 2015، يزمع قطاع االتصاالت الراديوية أن يضع اللمسات األخرية على »رؤيته« جملتمع 
موصول »باجليل اخلامس« من اتصاالت النطاق العريض املتنقلة. وهذه النظرة ألفق مستقبل التكنولوجيا 

املتنقلة ستكون فعالة يف وضع جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2015، حيث 
ستجري املداوالت بشأن مسألة منح طيف إضايف دعماً لنمو االتصاالت املتنقلة الدولية يف املستقبل.

http://itu4u.wordpress.com
http://youtu.be/hT2XluvAjwQ
http://www.engadget.com/2012/06/01/itu-ultra-hdtv-3d-tv-standards/
http://www.engadget.com/2012/06/01/itu-ultra-hdtv-3d-tv-standards/


اطلعوا على مزيد من املعلومات عن أنشطة االحتاد 
الدويل لالتصاالت يف مدونة االحتاد اإللكرتونية: 
http://itu4u.wordpress.com

هذه إحاطة مبعلومات أساسية الغرض منها تيسري عمل وسائل اإلعالم وينبغي أال تُعترب 
معلومات شاملة وال أن تُعترب بياناً رمسياً عن أنشطة االحتاد.

وتوصيات قطاع االتصاالت 
الراديوية ليست جمرد 
توصيات مفيدة لألعمال 
التجارية فحسب. فهي 
أساسية للتشغيل السليم 
للتجهيزات الراديوية وكفاءة 
استخدامها للطيف يف بيئة 
يقوم كل فرد فيها اآلن 
باستخدام موارد الطيف 
بفعالية.
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مما يشكل عنصراً أساسياً يف ضمان سالمة احلياة يف البحر. كما يقدم املساعدة إىل اإلدارات يف 
تطبيق تلك اإلجراءات ويف تسوية حاالت التداخل الضار اليت تتعلق حالياً بتخصيص ترددي واحد 

من كل 000 10 من ختصيصات الرتددات.

ويف حالة نشوء خالفات فيما بني اإلدارات أو بني اإلدارات ومكتب االتصاالت الراديوية، قد تنظر 
جلنة لوائح الراديو يف هذه القضية. ويف هذه احلالة، فإن أي قرار تتخذه جلنة لوائح الراديو ميكن 

استئنافه يف املؤمتر العاملي التايل لالتصاالت الراديوية.

3. إصدار وتحديث توصيات وتقارير وكتيبات عالمية بشأن االستخدام األكفأ لطيف 
الترددات الراديوية والمدارات الساتلية

المعايير التقنية العالمية
ينهض قطاع االتصاالت الراديوية أيضاً بدور مركزي يف تطوير معايري عاملية ألنظمة االتصاالت 

الراديوية مبا يف ذلك األنظمة األرضية والفضائية. وتعّد هذه املعايري التقنية العاملية )توصيات قطاع 
االتصاالت الراديوية( داخل لجان الدراسات الست التابعة للقطاع، واليت جتمع اخلرباء من احلكومات 

والدوائر الصناعية واهليئات األكادميية واملنظمات اإلقليمية والدولية، الذين يتعاونون معاً يف وضع 
اخلصائص لألنظمة واخلدمات اليت سوف حتدد إطار مشهد االتصاالت الالسلكية يف املستقبل. 

ويتمثل الدور اهلام اآلخر الذي تؤديه جلان الدراسات لقطاع االتصاالت الراديوية يف إجراء دراسات 
تقنية واقتصادية وتنظيمية وتشغيلية حتضرياً لقرارات املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ودعماً هلا. 

ويف اجتماعات جلان الدراسات لقطاع االتصاالت الراديوية، جيتمع ممثلون ينتمون آلفاق خمتلفة 
معاً لتحديد منصات جديدة، وذلك انطالقاً من حتسني ما هو قائم حالياً من أنظمة االتصاالت 

املتنقلة الدولية )IMT-2000( /أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية املتطورة )اجليل الثالث/اجليل الرابع من 
االتصاالت املتنقلة( وحىت التطوير املستقبلي التصاالت النطاق العريض املتنقلة. وهذه التوصيات، إىل 
جانب التوزيعات العاملية النطاق ونطاقات الرتدد اليت حتددها على صعيد املؤمترات العاملية لالتصاالت 

الراديوية من أجل االستخدام املنّسق، تضمن احلد األقصى من وفورات احلجم لتطوير االتصاالت 
الراديوية املعقولة التكلفة بالنسبة للجمهور، مما يؤدي إىل سد الفجوة الرقمية.

وتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية ليست جمرد توصيات مفيدة لألعمال التجارية فحسب - من 
خالل دفعها لوفورات احلجم والتنمية االقتصادية وتوفري املزيد من املرونة يف اختيار الشركاء ومقدمي 
اخلدمات والسماح باستخدام أكفأ للطيف من أجل االستجابة لنمو احلركة والتطبيقات اجلديدة - 
فهي أساسية للتشغيل السليم للتجهيزات الراديوية وكفاءة استخدامها للطيف يف بيئة يقوم كل فرد 

فيها اآلن باستخدام موارد الطيف بفعالية.

http://itu4u.wordpress.com
http://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/Pages/default.aspx
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4. إعالم األعضاء في قطاع االتصاالت الراديوية ومساعدتهم في أمور االتصاالت 
الراديوية

يف سبيل إعالم ومساعدة األعضاء بشأن نتائج األنشطة اليت يضطلع هبا قطاع االتصاالت الراديوية يف 
اعتماد اللوائح الدولية واملعايري العاملية وأفضل املمارسات بشأن استخدام الطيف، يعقد القطاع أيضاً بشكل 

.www.itu.int/go/ITU-R/seminars منتظم احللقات الدراسية وورش العمل والندوات. انظر املوقع

وتتناول هذه الفعاليات جمموعة من قضايا الساعة حالياً، وترتاوح من تطبيقات النطاق العريض 
والتطبيقات املتنقلة، واالنتقال إىل التلفزيون الرقمي وتوزيع املكاسب الرقمية، والتحضريات للمؤمتر 

العاملي لالتصاالت الراديوية، وكفاءة استخدام موارد الطيف/املدار، والتقنيات الناشئة إلدارة الطيف، 
مثل النفاذ الدينامي إىل الطيف )DSA( واألنظمة الراديوية اإلدراكية مثل ما يتعلق بالنطاقات غري 

املشغولة من الطيف التلفزيوين.

ويشكل هذا النشاط جزءاً من اجلهود اليت يبذهلا االحتاد الدويل لالتصاالت من أجل القيام على مجيع 
املستويات بتشجيع هتيئة بيئة متكينية لتطوير االستخدام املستدام والفعال للطيف بأرخص األسعار يف 

مجيع مناطق العامل.
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