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  )2010آباد،   حيدر يف املراجع( 9 القـرار
 البلدان النامية، يف إدارة الطيف الترددي سيما المشاركة البلدان، 

  ،)2010حيدر آباد، (إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 
  إذ يضع يف اعتباره

تستعمل االتصاالت الراديوية، يعين  أن الطلب املتزايد على الطيف، بالنسبة إىل التطبيقات القائمة أو اجلديدة اليت  )أ  
  تزايد االحتياجات باستمرار إىل مورد نادر؛

أن من الصعب يف كثري من األحيان، بسبب االستثمارات يف التجهيزات والبىن التحتية، إحداث تغيريات كربى يف   )ب
  يف املدى الطويل؛ الاالستعمال احلايل للطيف إ

  وجيات جديدة للتوصل إىل حلول جديدة لبعض مشاكل التنمية؛أن السوق يدفع إىل استحداث تكنول  )ج
  ؛(RR)لوائح الراديو مبوجب أن االستراتيجيات الوطنية ينبغي أن تراعي االلتزامات الدولية   )د 
أن على االستراتيجيات الوطنية أيضاً أن تأخذ يف االعتبار التغريات العاملية يف ميدان االتصاالت والتطورات   ) ه

  التكنولوجية؛
  أن االبتكارات التقنية وزيادة إمكانيات التقاسم قد تسهل عملية النفاذ إىل الطيف؛  )و 
فإن هذا القطاع يف موضع ميكّنه من توفري  (ITU-R)أن حبكم األعمال اليت جيريها قطاع االتصاالت الراديوية   )ز 

  ال الطيف على الصعيد العاملي؛املعلومات عن تكنولوجيا االتصاالت الراديوية واجتاهات استعم
يف موضع ميكّنه من تيسري مشاركة البلدان النامية يف أنشطة قطاع االتصاالت  (ITU-D)أن قطاع تنمية االتصاالت   )ح

  الراديوية وتبليغ نتائج بعض أنشطة هذا القطاع إىل البلدان النامية اليت تطلبها؛
الطيف يف البلدان النامية بوضع االستراتيجيات الوطنية اخلاصة هبا أن هذه املعلومات تسمح للقائمني على إدارة   )ط

  ؛الطويل املتوسط أوعلى املدى 
أن هذه املعلومات قد متكن البلدان النامية من االستفادة من دراسات تقاسم الترددات وغريها من الدراسات التقنية   )ي

  األخرى اليت جتري يف إطار قطاع االتصاالت الراديوية؛
ن إحدى أكثر املشاكل إحلاحاً يف جمال إدارة الطيف يف العديد من البلدان النامية، مبا يف ذلك أقل البلدان منواً أ  )ك

والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، هي مشكلة والبلدان النامية غري الساحلية  (SIDS)النامية والدول اجلزرية الصغرية 
  ستحقة على استعمال الترددات الراديوية؛وضع طرائق حلساب الرسوم امل

حساب الرسوم "بعنوان  21/2اعتمد املسألة ) 2002إسطنبول، ( 2002أن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام   )ل
  بغية وضع قاعدة بيانات تشتمل على مناذج حلساب هذه الرسوم،" املستحقة على استعمال الترددات
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  وإذ يعترف
  حق السيادة يف إدارة استعمال الطيف على أراضيها؛ بأن لكل دولة  )أ  
  باحلاجة الشديدة إىل املشاركة الفعالة من جانب البلدان النامية، منفردة ومن خالل اجملموعات اإلقليمية،   )ب

  ، للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت) 2006املراجع يف الدوحة، ( 5هو وارد يف القرار  ايف أعمال االحتاد وفقاً مل
 لتقييس العاملية للجمعية )2008 ،جوهانسربغ( 17والقرار ) 2007 جنيف،(جلمعية االتصاالت الراديوية  ITU-R 7والقرار 

  ؛االتصاالت
أن من الضروري مراعاة األعمال اجلارية يف قطاعي االتصاالت الراديوية وتنمية االتصاالت وكذلك ضرورة ب  )ج

  االزدواجية؛ جتنب
بأنه نتيجة للتعاون الناجح بني قطاعي االتصاالت الراديوية وتنمية االتصاالت مت التوصل إىل إعداد التقارير املعنونة   )د 
: استعراض اإلدارة الوطنية للطيف الترددي واستعماالته؛ املرحلة األوىل: 1998للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  9القرار "

استعراض : للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت) 2002املراجع يف إسطنبول، ( 9القرار "و" MHz 960 إىل 29,7النطاق من 
 يف املراجع( 9القرار "و" MHz 3 000إىل  960النطاق من : اإلدارة الوطنية للطيف الترددي واستعماالته؛ املرحلة الثانية

: الثالثة املرحلة - ارة الوطنية للطيف الترددي واستعماالتهاستعراض اإلد: للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت) 2006 الدوحة،
  ؛"GHz 30 إىل MHz 3 000النطاق من 

  هذه التقارير، دعماً للبلدان النامية؛ لتجميعبالدعم الكبري املقدم من مكتب تنمية االتصاالت   ) ه
 9طبقاً للقرار  21/2استجابة للمسألة " الرسوم املستحقة على استعمال الترددات"بنجاح وضع قاعدة البيانات   )و 
ودراسات حالة ميكن أن  1والتجميع األويل ملبادئ توجيهية ،21/2واليت ُوضعت يف إطار املسألة  )2006 الدوحة، يف املراجع(

تستخدمها اإلدارات الستخالص املعلومات من قاعدة البيانات هبدف وضع مناذج حلساب الرسوم املستحقة تكون متوائمة 
  مع احتياجاهتا الوطنية؛

مت  ،ITU-R SM.20122 والتقريرللطيف وطنية الدارة اإليتعلق بكتيب قطاع االتصاالت الراديوية املتعلق ب بأنه فيما  )ز 
  تقدم هنجاً وطنية خمتلفة لتحصيل رسوم إدارة الطيف مقابل استعماله، خطوط توجيهية إضافية جتميع

  ررـيق
  حول النهج الوطنية االقتصادية والتقنية إلدارة الطيف ومراقبته؛إعداد تقرير خالل فترة الدراسات املقبلة   1
مع إدراج بيانات عن التجارب  (SF) "استعمال التردداتالرسوم املستحقة على "مواصلة وضع قاعدة البيانات   2

  ؛املقدمة من اإلداراتاملسامهات الوطنية وتوفري مبادئ توجيهية ودراسات حالة جديدة انطالقاً من  
 1لتنمية االتصاالت وجلنة الدراسات  2توفري املعلومات الالزمة بشأن األنشطة اليت تضطلع هبا جلنة الدراسات  3

  ،التابعة ملكتب تنمية االتصاالتالصلة الراديوية، والربامج ذات لالتصاالت 
  يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت

  أعاله؛" )هإذ يعترف " مبواصلة تقدمي الدعم املشار إليه يف الفقرة  1

                                                      
املتعلقة بإدارة يف هذا القرار إىل جمموعة خيارات ميكن للدول األعضاء يف االحتاد أن تستعملها يف أنشطتها احمللية " املبادئ التوجيهية"تشري    1

 .الطيف الترددي
على أساس املقترحات املقدمة من فريق قطاع تنمية الراديوية لالتصاالت  1قيد الدراسة يف إطار جلنة الدراسات  ITU-R SM.2012التقرير    2

 .االتصاالت املسؤول عن هذا التقرير
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على تزويد قطاعي االتصاالت ) أو اإلقليمي/على الصعيدين الوطين و(النامية بتشجيع الدول األعضاء من البلدان  2
الراديوية وتنمية االتصاالت بقوائم احتياجاهتا املتعلقة باإلدارة الوطنية للطيف، حىت يستجيب املدير هلذه االحتياجات واليت 

 هبذا القرار مثال هلا؛ 1يرد يف امللحق 

التصاالت بأمثلة عملية مستخلصة بتشجيع الدول األعضاء على مواصلة تزويد قطاعي االتصاالت الراديوية وتنمية ا  3
  ؛"الرسوم املستحقة على استعمال الترددات"من جتارهبا لدى استعماهلا قاعدة البيانات 

  لالتصاالت، الدويل االحتاد بلغات القرار هذا بتنفيذ املرتبطة األعمال تتم كي املناسبة التدابري باختاذ  4
  يدعو مدير مكتب االتصاالت الراديوية

  .يكفل استمرار قطاع االتصاالت الراديوية يف التعاون مع قطاع تنمية االتصاالت لتنفيذ هذا القرارإىل أن 
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 )2010حيدر آباد،  املراجع يف( 9بالقـرار  1امللحـق 

  الترددي الطيف بإدارة املتعلقة اخلاصة االحتياجات
  :النامية احلصول عليها من االحتاد الدويل لالتصاالت يلي األنواع الرئيسية للمساعدة التقنية اليت تأمل البلدان ترد فيما

 يف للطيف الفعالة اإلدارة بأمهية الوطنية السياسات صانعي لدى الوعي إذكاء يف املساعدة  1
  البلدان ملختلف واالجتماعية االقتصادية التنمية

وعمليات التخفيف واإلغاثة يف  ،الترددات إىل يف ضوء إعادة هيكلة قطاع االتصاالت، وبروز املنافسة وزيادة حاجة املشغلني
بد لالحتاد  الو. ميكن االستغناء عنه ال، أصبحت اإلدارة الفعالة للطيف أمراً ضرورياً حاالت الكوارث ومكافحة تغري املناخ

صاً من أن يؤدي دوراً أساسياً يف إذكاء الوعي لدى صانعي السياسات من خالل احللقات الدراسية اخلاصة املوجهة خصي
  وهلذه الغاية،. إليهم

 لنشر املعتادة قائمته يف إدراجها إىل االقتضاء عند االحتاد يعمد فقد ،التنظيمية اهليئات هبا تتمتع اليت لألمهية ونظراً  •
  ينظمها؛ اليت التدريبية واخلدمات الربامج خمتلف عن االحتاد مبوجبها غيبلّ اليت املعممة الرسائل

 وحلقات ندوات من( االجتماعات برامج يف الترددي الطيف إدارة تتناول حمددة برامج االحتاد يدرج أن ينبغي  •
  اخلاص؛ القطاع من ومبشاركة الترددي، الطيف إدارة عن املسؤولة والوزارات التنظيمية اهليئات تضم اليت) دراسية

  .االجتماعات هذه يف منواً البلدان أقل مشاركة لضمان منحاً املتاحة، املوارد حدود يف االحتاد، يقدم أن ينبغي  •

  االحتاد لدى املتوفرة الوثائق وتوزيع التدريب  2
بد من أن يكون إدارة الطيف الترددي متوافقاً مع أحكام لوائح الراديو واالتفاقات اإلقليمية اليت تكون اإلدارات أطرافاً   ال

  . وجيب أن يتمكن القائمون على إدارة الطيف من تزويد مستعملي الطيف باملعلومات املناسبة. فيها وأحكام اللوائح الوطنية
قطاعي االتصاالت الراديوية وتنمية االتصاالت اليت جيب أن تتاح  وثائق النفاذ إىل مقدورهايف  كونيوتأمل البلدان النامية أن 

  . باللغات الرمسية الست لالحتاد
وعالوة على ذلك تأمل هذه الدول أن تتمكن من االستفادة من تدريب مالئم يف شكل حلقات دراسية متخصصة يعقدها االحتاد 

  .رة الطيف الترددي من استيعاب توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة اليت تتطور باستمراريتمكن القائمون على إدا  كيما
وبإمكان االحتاد من خالل مكاتبه اإلقليمية أن ينشئ نظاماً فعاالً لتزويد القائمني على إدارة الطيف الراديوي يف الوقت الفعلي 

  .ها يف املستقبلمبعلومات عن املنشورات الصادرة أو املزمع إصدار

  الطيف توزيع وإعادة الترددات لتوزيع الوطنية اجلداول إلعداد حمددة منهجيات وضع يف املساعدة  3
وميكن أن . تشكل هذه اجلداول األساس الذي تستند إليه إدارة الطيف الترددي، فهي تبني اخلدمات املقدمة وفئة استخداماهتا

سيما عن طريق إقامة وصالت بني  العلى املعلومات املتوفرة لدى بلدان أخرى، ويعمل االحتاد على تسهيل حصول اإلدارات 
، وذلك لتمكني البلدان النامية من متاحة للجمهور موقع االحتاد ومواقع اإلدارات اليت وضعت جداول وطنية لتوزيع الترددات

 ميكن لقطاعي كما. لى املستوى الوطيناحلصول بسرعة ويف الوقت املناسب على املعلومات املتعلقة بتوزيع الترددات ع
وإعادة توزيع الطيف  .االتصاالت الراديوية وتنمية االتصاالت جتميع خطوط توجيهية إلعداد اجلداول املذكورة أعاله

  ومبقدور االحتاد أن يوفر الدعم يف هذا السياق . تطبيقات جديدة لالتصاالت الراديويةللسماح بإدخال ضرورية أحياناً 
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  خطوط توجيهية لتنفيذ إعادة توزيع الطيف باالستناد إىل اخلربات العملية لإلدارات وإىل التوصية  جتميعل من خال
ITU-R SM.1603 "إعادة توزيع الطيف كنهج إلدارة الطيف على الصعيد الوطين."  
لوطنية لتوزيع الترددات ميكن ملكتب تنمية االتصاالت أن يعرض مساعدة خربائه من أجل إعداد اجلداول ا ،وعند االقتضاء

  .والتخطيط لعمليات إعادة توزيع الطيف وتنفيذها بناًء على طلب البلدان املعنية
  .وينبغي لالحتاد أن يعمل، بأقصى قدر ممكن، على دمج احملتويات ضمن حلقاته الدراسية اإلقليمية بشأن إدارة الطيف

  ومراقبته الترددي الطيف إلدارة حاسوبية أنظمة إنشاء يف املساعدة  4
وجيب أن يكون يف مقدور هذه األنظمة أن تأخذ يف . ل هذه األنظمة القيام باملهام املعتادة يف إدارة الطيف التردديتسّه

أن إقامة اهلياكل التشغيلية يتيح حتقيق السالسة املرجوة يف أداء املهام اإلدارية وتوزيع الترددات  كما. االعتبار اخلصائص احمللية
وتبعاً للخصائص اليت ينفرد هبا كل بلد، ميكن أن يوفر االحتاد اخلربة املطلوبة . اء دراسات حتليلية عن الطيف ومراقبتهوإجر

  .للمساعدة يف حتديد الوسائل التقنية واإلجراءات التشغيلية واملوارد البشرية الالزمة لإلدارة الفعالة للطيف الترددي
باللغات الرمسية  إتاحتهمبا يف ذلك ( (SMS4DC)الطيف لفائدة البلدان النامية م إدارة ينبغي لالحتاد أن حيّسن برجمية نظا

  .املساعدة والتدريب يف تنفيذ الربجمية يف إطار األنشطة اليومية إلدارة الطيف اليت تضطلع هبا اإلداراتوكفالة ، )األخرى
دهتا يف إنشاء أنظمة إقليمية ملراقبة استخدامات وفضالً عن ذلك، ينبغي لالحتاد أن يعمل على تشجيع اإلدارات ومساع

  .إذا لزم األمر الطيف،

  الترددي الطيف إلدارة واملالية االقتصادية اجلوانب  5
  :ميكن لقطاعي تنمية االتصاالت واالتصاالت الراديوية معاً إعطاء أمثلة

  ؛إلطار مرجعي حملاسبة إدارة الطيف  ) أ 
الطيف املذكورة يف  إلدارة اإلدارية الرسومحلساب  مفيدة تكون قد اليت احملاسبة هذه بتنفيذ تتعلق خلطوط توجيهية  )ب

  .يف هذا القرار إذ يعترفمن  )زالبند 
  :يلي  أعاله وذلك لتمكني البلدان النامية مما" يقرر"من  2 الفقرة مبوجبميكن أن يواصل االحتاد تطوير اآللية اليت وضعت 

 لرسوم سياسة تعريف أجل من بالفائدة عليها يعود مما األخرى اإلدارات ممارسات على االطالع من املزيد  -
   بلد؛ كل خصائص االعتبار يف تأخذ الترددات

  .واالستثمارية التشغيلية امليزانيتني يف الترددي الطيف إلدارة ختصيصها يتعني اليت املالية املوارد حتديد  -

  مقرراهتا تنفيذ متابعة ويف الراديوية لالتصاالت العاملية للمؤمترات التحضريية األعمال يف املساعدة  6
ويستطيع االحتاد، إىل جانب املنظمات اإلقليمية، توفري . تقدمي مقترحات مشتركة وسيلة تكفل مراعاة االحتياجات اإلقليمية

  .لعاملية لالتصاالت الراديويةاحلافز على إقامة وإدارة اهلياكل التحضريية اإلقليمية ودون اإلقليمية للمؤمترات ا
وميكن أن يعمد مكتب االتصاالت الراديوية، وبدعم من املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، إىل إبراز اخلطوط العريضة 

  .للمقررات اليت تتخذها املؤمترات، مسامهةً منه يف إقامة آلية ملتابعة تنفيذ هذه القرارات على الصعيدين الوطين واإلقليمي
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 االتصاالت لقطاع التابعة الصلة ذات الدراسات جلان أعمال يف للمشاركة املساعدة  7
  هلا التابعة العمل فرق أنشطة ويف االحتاد يف الراديوية

وبالتايل، من . تؤدي جلان الدراسات دوراً أساسياً يف صياغة التوصيات اليت هلا أثر كبري يف جمتمع االتصاالت الراديوية بأسره
ولضمان املشاركة . الضروري أن تشارك البلدان النامية يف أعمال هذه اللجان حىت تؤخذ يف االعتبار اخلصائص اليت تنفرد هبا

كن أن يساعد االحتاد من خالل مكاتبه اإلقليمية يف تسيري وتنظيم شبكة دون إقليمية تضم منسقني الفعالة لتلك البلدان، مي
مسؤولني للمسائل قيد الدراسة يف قطاع االتصاالت الراديوية وميكن كذلك أن يوفر االحتاد مساعدة مالية تكفل مشاركة 

ضاً للمنسقني املعينني هلذه املناطق املختلفة أن يسامهوا ينبغي أيو. املنسقني يف اجتماعات جلان الدراسات يف هذا القطاع
 .الوفاء باالحتياجات املطلوبة يف 

 

__________ 

  


	PA_POOL
	??????? 9 (??????? ?? ???? ????? 2010)
	?????? ???????? ?? ???? ??????? ???????? ?? ????? ????? ???????
	??????? 1 ???????? 9 (??????? ?? ???? ????? 2010)
	?????????? ?????? ???????? ?????? ????? ???????
	1 ???????? ?? ????? ????? ??? ????? ???????? ??????? ?????? ??????? ??????? ????? ?? ??????? ?????????? ???????????...
	2 ??????? ?????? ??????? ???????? ??? ???????
	3 ???????? ?? ??? ??????? ????? ?????? ??????? ??????? ?????? ???????? ?????? ????? ?????
	4 ???????? ?? ????? ????? ??????? ?????? ????? ??????? ????????
	5 ??????? ?????????? ???????? ?????? ????? ???????
	6 ???????? ?? ??????? ????????? ????????? ???????? ????????? ????????? ??? ?????? ????? ????????
	7 ???????? ???????? ?? ????? ???? ???????? ??? ????? ??????? ????? ????????? ????????? ?? ??????? ??? ????? ??? ???...

