
التوصيل البيني وقابلية التشغيل البيني
أحدثت املبادئ اليت حتددت يف لوائح االتصاالت الدولية لعام 1988 الكثري والكثري من الدالالت على الصعيد 
العاملي، حيث تطورت تكنولوجيا االتصاالت حبيث أصبحت أكثر تعقيداً وقدرة وتغلغلت بصورة أكرب يف كثري 

من مناحي احلياة على الصعيد االجتماعي وعلى صعيد األعمال التجارية.
ومن بني هذه املبادئ األساسية “التوصيل البيين وقابلية التشغيل البيين” - مبا يضمن إمكانية توصيل 
وتشغيل أنظمــة وجتهيــزات االتصــاالت يف خمتلــف البلــدان مــع بعضهــا البعـض.1 بيــد أنه يظهــر كــل يــوم 

اجلديــد من التجهيزات واألنظمة. وبسبب البيئة التكنولوجية والتشغيلية املتغرية باستمرار، أصبح ضمان قابلية 
التشغيل البيين من املهام الثابتة.

وتقول لوائح االتصاالت الدولية بأنه ينبغي لإلدارات أو شركات تشغيل القطاع اخلاص ذات الصلة أن تربم 
اتفاقات بشأن توفري التوصيلية الدولية. وتعزيز قابلية التشغيل البيين واحد من األهداف االسرتاتيجية لالحتاد 

الدويل لالتصاالت. وهناك توافق يف اآلراء بني أعضاء االحتاد بشأن األمهية الكبرية لقابلية التشغيل البيين - بيد 
أن طريقة حتقيق ذلك مشوبة بالغموض، وذلك من جراء اخلليط املعقد املوجود حالياً من املعايري التقنية اخلاصة 
باألنظمة والتجهيزات واليت تتسم بالشرعية والواقعية وامللكية. وحىت عند توصيل شبكتني، ال يوجد ضمان بأنه 

سيكون مبقدور كل األجهزة أو اخلدمات العمل بسالسة على الشبكتني.
ويتعني اختبار املنتجات لتحديد مدى مطابقتها ملعيار معني ومن مث تقدمي األداء املتوقع يف بيئة معينة. 

ويشمل “اختبار املطابقة” هذا، أدوات متخصصة وخرباء متخصصني، وهو ما ال يتوفر لدى مجيع البلدان.2 
ويأيت على نفس القــدر من التعقيــد االختبــار التشغيلــي، والذي يُعد املرحلة األخرية قبل طرح املنتج أو النظام 

التجاري. لالستعمال 
وتشمل عملية حتديد مدى قابلية التشغيل البيين العديد من األطراف الفاعلة، اليت ختتلف احتياجاهتا 
وبراجمها. ويتعني حتديد قدرات حمددة لدى أطراف فاعلة بعينها فضاًل عن جماالت التعاون بني الكثري من 

املصاحل - العامة والتجارية - املوجودة.
واملؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية لعام 2012 (WCIT-12) املنعقد بغية مراجعة لوائح االتصاالت الدولية، 

ميكن أن يكون مبثابة املكان الذي يتعزز فيه هذا التعاون.
–––––––

1 تقول املادة 3.1 من لوائح االتصاالت الدولية: “وضعت هذه اللوائح هبدف تسهيل التوصيل البيين وإمكانيات التشغيل البيين 

لوسائل االتصاالت على الصعيد العاملي، وتشجيع التنمية املتسقة للوسائل التقنية وتشغيلها الفعال، وكذلك فعالية اخلدمات الدولية 
لالتصاالت وفائدهتا وتيسرها للجمهور”.

2 ينظم االحتاد الدويل لالتصاالت ورش عمل بشأن قابلية التشغيل البيين ودورات تدريبية على اختبار املطابقة ويساعد على إنشاء 

مرافق االختبار يف البلدان النامية.
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