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تساعد خدمات االتصاالت الراديوية العامل يف بناء البىن 
التحتية للمعلومات واالتصاالت وتعد أساساً جوهرياً 
جملتمع املعلومات عن طريق كفالة التوزيع الدويل ملوارد 

الطيف واملدارات واألنشطة األخرى ذات الصلة.
ويلتزم قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد الدويل 

لالتصاالت (ITU-R) ببناء الثقة واألمن يف استخدام 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فيعمل على هتيئة 
بيئة متكينية من خالل إدارة طيف الرتددات الراديوية 
على الصعيد الدويل. ونظراً ألن االستخدام العاملي 

للرتددات وإدارهتا يتطلبان قدراً كبرياً من التعاون الدويل، 
فإن من بني املهام األساسية لقطاع االتصاالت الراديوية 

تيسري املفاوضات احلكومية الدولية املعقدة الالزمة 
لوضع اتفاقات ملزمة قانوناً بني الدول ذات السيادة. 
وتتجسد هذه االتفاقات يف لوائح الراديو ويف اخلطط 

العاملية واإلقليمية اليت يتم اعتمادها للخدمات الفضائية 
واألرضية املختلفة.

 وتطبق لوائح الراديو حالياً على ترددات ترتاوح بني
kHz 9 وGHz 3000 وتضم أكثر من 000 1 صفحة 

من املعلومات اليت توضح الكيفية اليت جيب أن يتم هبا 
استخدام وتقاسم الطيف الرتددي عرب العامل. ويف عامل 

“ال سلكي” متنام، تتنافس حنو 40 خدمة راديوية 
خمتلفة للحصول على توزيعات من الرتددات الراديوية 

لتوفري الطيف الالزم للتوسع يف التطبيقات املقدمة 
أو لتقدمي الدعم لعدد أكرب من املستعملني.

وخيتص قطاع االتصاالت الراديوية ببناء وتعزيز البنية 
التحتية لشبكات النطاق العريض الوطنية واإلقليمية 

والدولية. ويشمل ذلك توفري القدرات للبلدان ومواطنيها 
من أجل اخلدمات اجلديدة القائمة على تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت عرب األنظمة الساتلية وغريها 
من الوسائل.

ويدرس قطاع االتصاالت الراديوية ُسبل توسيع النفاذ 
إىل املوارد املدارية والتنسيق العاملي للرتددات والتقييس 

العاملي لألنظمة. ويقوم القطاع بتشجيع الشراكات بني 
القطاعني العام واخلاص والنهوض بتوفري خدمات ساتلية 
عالية السرعة للمناطق احملرومة من اخلدمات مثل املناطق 
النائية أو املناطق قليلة السكان ويقوم أيضاً باستكشاف 
األنظمة األخرى اليت ميكنها توفري توصيلية عالية السرعة.

كما يقوم قطاع االتصاالت الراديوية بإجراء دراسات 
بشأن استخدام أنظمة االتصاالت الراديوية من أجل 

محاية اجلمهور من خالل التنبؤ بالكوارث واستشعارها 
واإلنذار بوقوعها واإلغاثة عند وقوعها.

وتعد االتصاالت الراديوية مبا يف ذلك اخلدمات األرضية 
والفضائية بالغة األمهية، وتتزايد أمهيتها بالنسبة لتنمية 

االقتصاد العاملي يف القرن احلادي والعشرين.

توصيل العالم

الدكتور حمدون إ. توريه 
األمين العام 

(ITU) االتحاد الدولي لالتصاالت
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Interview with François Rancy
Director of the ITU Radiocommunication Bureau

The strategic goal that the Plenipotentiary 
Conference in Guadalajara set for the 
Radiocommunication Sector (ITU–R) encom-
passes the three main components of the 
Sector’s traditional role. The  rst is to ensure 
interference-free operations of radiocom-
munication systems. The way to do this is by 
implementing the Radio Regulations — the 
international treaty governing the use of ra-
dio-frequency spectrum and satellite orbits 
— and Regional Agreements. Of course, these 
instruments have to be updated to keep pace 
with developments in the  eld, and this is done 
through the world and regional radiocommu-
nication conferences. The second component 
is to establish Recommendations that guaran-
tee the necessary performance and quality in 
operating radiocommunication systems. The 
third component is to seek ways and means 
to ensure the rational, equitable, ef cient and 

economical use of the radio-frequency spec-
trum and satellite orbit resources, factoring in 
 exibility to accommodate future expansion 
and new technological developments. These 
three components of the ITU–R strategic goal 
stem from the Sector’s mission, which cen-
tres on ensuring rational, equitable, ef cient 
and economical use of the radio-frequency 
spectrum in order to bring the advantages 
of the information society within everyone’s 
reach. François Rancy, the new Director of the 
Radiocommunication Bureau (BR) outlines his 
main priorities for action to achieve ITU–R’s 
strategic goal. He also describes progress so 
far in reaching consensus on the important 
topics to be discussed by the forthcoming 
World Radiocommunication Conference in 
2012.
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My priority is to 
make sure that 

BR meets the 
expectations of 
Member States 
in the important 

duties that it 
performs for 

them.
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 ،(BR) بصفيت مدير مكتب االتصاالت الراديوية
يشرفين أن أرحب بقرّاء هذا املنشور الصادر عن قطاع 

االتصاالت الراديوية.
وستشهد والييت يف بدايتها انعقاد مجعية االتصاالت 

الراديوية لعام 2012 واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 
لعام 2012، ومها احلدثان الرئيسيان لقطاع االتصاالت 
الراديوية ويتيحان لألعضاء العمل معاً لتكييف اإلطار 

التنظيمي والتقين مبا يكفل حتقيق االستعمال الرشيد 
واملنصف والفّعال واالقتصادي لطيف الرتدد الراديوي 

املطلوب يف عامل االتصاالت الراديوية سريع التغري على 
الصعيد الدويل.

ويقع على عاتق مكتب االتصاالت الراديوية، باعتباره 
األمانة واهليئة التنفيذية للقطاع، مهام هامة جيب 

أن يضطلع هبا من أجل الدول األعضاء. فهو يدير 
اإلجراءات التنظيمية الدولية للطيف املنصوص عليها 
يف لوائح الراديو اليت تنص على حقوق اإلدارات يف 

احلصول على موارد الطيف واملدار، ويؤدي دوراً أساسياً 
يف تشكيل اإلطار التقين والتنظيمي لتوفري خدمات 

االتصاالت الراديوية.
وينشر مكتب االتصاالت الراديوية بانتظام معلومات 
هامة بالنسبة لألعضاء تتعلق بالتوصيات الرامية إىل 

ضمان األداء والنوعية الالزمة يف إطار تشغيل أنظمة 
االتصاالت الراديوية. كما أنه ينشر بانتظام تقارير 
وكتيبات بشأن استخدام الطيف لتلبية احتياجات 

األعضاء يف هذا اجملال.
ويف السنوات األخرية، أصبحت أنظمة االتصاالت 

ة بشكل رئيسي يف  الراديوية وخدماهتا من العوامل املسامهمِ
التنمية االقتصادية واالجتماعية يف العامل. وتتوقع الدول 

األعضاء احلصول على مزيد من املساعدة من قطاع 
االتصاالت الراديوية نظراً ألهنا تواجه جمموعة متنامية 

من اخليارات الصعبة، وخصوصاً النفاذ إىل الطيف لتوفري 
اتصاالت عالية اجلودة )عريضة النطاق(، واالنتقال إىل 

التلفزيون الرقمي واألجيال التالية من االتصاالت الراديوية 
املتنقلة وسد الفجوة الرقمية. وال تقتصر هذه القضايا 

على أن تكون حتديات تقنية أو مالية وإمنا متثل حتديات 
اجتماعية وسياسية أيضاً. 

وسيتعني على مكتب االتصاالت الراديوية يف السنوات 
األربع القادمة االضطالع بدور مركزي لضمان تعامل 

قطاع االتصاالت الراديوية بنجاح مع التحديات املذكورة 
أعاله. وبغية حتقيق توقعات األعضاء وبلوغ أهداف 
القطاع ضمن موارد امليزانية احملدودة بشكل متزايد، 

يسعى مكتب االتصاالت الراديوية إىل العمل بفعالية 
أكرب لتزويد األعضاء خبدمة أفضل من مجيع النواحي.

ويف الوقت الذي سيواجه فيه االحتاد الدويل لالتصاالت 
عموماً، مبا يف ذلك قطاع االتصاالت الراديوية، حتديات 

مالية يف السنوات القادمة، سيتعني على العديد من البلدان 
القيام خبيارات صعبة يف ميدان االتصاالت الراديوية.

ولكم أن تطمئنوا أن املكتب سوف يواصل دوره كآلية 
عمل تفاعلية مع األعضاء لالستجابة بأسرع ما ميكن 

الحتياجاهتم وتوقعاهتم كما يتجلى يف الغايات واألهداف 
االسرتاتيجية لقطاع االتصاالت الراديوية احملددة يف اخلطة 
االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة 2012-2015 الواردة يف القرار 
71 )املراَجع يف غواداالخارا، 2010(. وسيقدم املكتب 

الدعم اللوجسيت وأعمال األمانة الالزمة للقطاع، مبا يف 
ذلك تطوير وتشغيل نظام معلومات فعال وموثوق به، 

وإدارة املوارد البشرية واملالية.

االستفادة من النطاق العريض يف العامل الالسلكي

فرانسوا رانسي
 مدير مكتب االتصاالت الراديوية

باالتحاد الدولي لالتصاالت

قطاع االتصاالت الراديوية 

هو احملفل العاملي املعين 

بتطور التكنولوجيات 

الراديوية واستخدامها، 

حيث تُتخذ قرارات بشأن 

توزيع الطيف وتوفريه على 

حنو يكفل مواكبة هذا 

التطور.

 أهالً بكم في قطاع 
االتصاالت الراديوية

باالتحاد الدولي لالتصاالت
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منت االتصاالت خالل العشرين سنة املاضية وحتوَّلت 
من جمرد أداة تيسِّر االتصاالت بني شخص وآخر إىل 

دعامة تشكِّل األساس لعدد ضخم من األنشطة البشرية 
- من التجارة واملعامالت الدولية إىل الصحة والتعليم. 
وقد أصبحت شبكات االتصاالت السريعة واليت يعوَّل 

عليها حالياً أحد املكونات احليوية لتوفري اخلدمات 
عرب احلدود مثل املعامالت املصرفية والنقل والسياحة 

واملعلومات اإللكرتونية والتسوق اإللكرتوين من املن زل. 
ويف الوقت نفسه، تطوَّرت قاعدة زبائن االحتاد بسبب 

التغريات يف طريقة تقدمي خدمات االتصاالت والتقارب 
بني صناعات االتصاالت واحلوسبة ووسائل الرتفيه 

السمعية-املرئية )الوسائط املتعددة(.

لقد دفع حترير قطاع االتصاالت وختفيف القيود 
التنظيمية عنه يف العديد من البلدان أعضاء االحتاد 

إىل أن ينشدوا من االحتاد توفري خدمات جديدة تركز 
بشكل أكرب على تطوير السياسات والتوجيه التنظيمي.

وتقع مهمة قطاع االتصاالت الراديوية داخل اإلطار 
األوسع ألغراض االحتاد على النحو احملدد يف املادة 
1 من دستور االحتاد وتكمن هذه املهمة حتديداً يف 

“احلفاظ على التعاون الدويل بني مجيع الدول األعضاء 
والتوسع فيه لتحسني االتصاالت جبميع أنواعها وترشيد 

استعماهلا”.

االتحاد الدولي لالتصاالت 
واالتصاالت الراديوية 

في عالم اليوم

والدور احملدد لقطاع االتصاالت الراديوية يف إطار هذه املهمة هو:
توزيع نطاقات طيف الرتدد الراديوي وتعيني الرتددات الراديوية وتسجيل ختصيصات الرتددات الراديوية واملواقع  •

املدارية املصاحبة يف املدار الساتلي املستقر بالنسبة إىل األرض لتحاشي التداخل الضار بني احملطات الراديوية 
للبلدان املختلفة؛

تنسيق اجلهود للقضاء على التداخل الضار بني احملطات الراديوية للبلدان املختلفة وحتسني استخدام الرتددات  •
الراديوية واملدار الساتلي املستقر بالنسبة إىل األرض من أجل خدمات االتصاالت الراديوية.

إقامة أساس تنظيمي وتقين من أجل تطوير أنظمة بيانات ورصد للمناخ سواء أكانت أنظمة ساتلية أم أرضية،  •
وتشغيلها بكفاءة.
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 االتصاالت الراديوية
في عالم الغد

نشهد حالياً زيادة هائلة يف استخدام األنظمة 
الالسلكية يف عدد كبري من التطبيقات. وتشكِّل 

معايري االتصاالت الراديوية الدولية )مثل توصيات 
قطاع االتصاالت الراديوية( األساس لإلطار العاملي 
لالتصاالت الراديوية ككل - وستظل هي األساس 

جملموعة كاملة من التطبيقات املتنقلة اجلديدة.
ويضطلع قطاع االتصاالت الراديوية مبهمتني رئيسيتني 

تتعلقان جبميع خدمات االتصاالت الراديوية: 
االستمرار يف ضمان االستخدام الفّعال لطيف 

الرتددات الراديوية وإجراء دراسات تتعلق بتطوير أنظمة 
االتصاالت الراديوية.

وعالوًة على ذلك، تقوم جلان الدراسات التابعة 
لقطاع االتصاالت الراديوية بإجراء دراسات تتعلق 

بالتطور املستمر ألنظمة االتصاالت الراديوية 
املستخدمة يف عمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث 

والتخفيف من آثارها.
وتعد االتصاالت حامسة يف مجيع مراحل إدارة الكوارث. 

وتشمل اجلوانب اخلاصة خبدمات االتصاالت الراديوية 

يف حاالت الطوارئ املرتبطة بالكوارث عدة أمور 
من بينها التنبؤ بالكوارث واستشعارها واإلنذار هبا 

واإلغاثة عند وقوعها. ويف حاالت معينة، عندما تدمر 
كارثة ما بشكل كبري أو بشكل كامل البنية التحتية 
لالتصاالت “السلكية”، ال ُيستخدم وقتها سوى 

خدمات االتصاالت الراديوية يف عمليات اإلغاثة من 
تلك الكارثة.

ومن بني أهم اإلجنازات احلديثة لقطاع االتصاالت 
 IMT-2000 الراديوية وضع وتطوير املعيار العاملي

 (3G) لالتصاالت اخللوية. وينتشر اآلن اجليل الثالث
للمعيار IMT-2000 بشكل واسع وجيري تعزيزه بسرعة. 

وتوفر االتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة قاعدة 
عاملية ميكن بناء اخلدمات املتنقلة من اجليل التايل 

عليها - نفاذ سريع إىل البيانات ونسق موحد لتبادل 
الرسائل والوسائط املتعددة عريضة النطاق - يف شكل 

خدمات تفاعلية جديدة مثرية.

وستظل عملية تطوير 

املعايري العاملية وحتديد 

الطيف الرتددي بالنسبة 

ألنظمة االتصاالت املتنقلة 

الدولية (IMT) أحد اجملاالت 

الرئيسية ألنشطة قطاع 

االتصاالت الراديوية يف 

السنوات القادمة.
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 هيكل قطاع االتصاالت الراديوية 
(ITU-R) في االتحاد

SSD – دائرة الخدمات الفضائية.

TSD – دائرة الخدمات األرضية.
SGD – دائرة لجان الدراسات.

IAP – دائرة المعلوماتية واإلدارة والمنشورات.

املــديـــــر

 جلنـة لوائـح 
الراديــــو

 احللقات الدراسية
 العاملية واإلقليمية

لالتصاالت الراديوية

مجعية االتصاالت 
الراديوية

جلان الدراسات
واللجان اخلاصة

االجتماع 
التحضريي
للمؤمتر

املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية

مكتب االتصاالت الراديوية

 الفريق االستشاري
لالتصاالت الراديوية

SSDTSDSGDIAP

األعـضـــاء

مكتب االتصاالت الراديوية
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 المؤتمرات العالمية 
لالتصاالت الراديوية

بزوغ فجر قرن جديد لالتصاالت الراديوية

 (WRC) تقوم املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية
مبراجعة لوائح الراديو وتنقيحها، ولوائح الراديو هي 

املعاهدة الدولية اليت حتكم استخدام طيف الرتددات 
الراديوية واملدارات الساتلية. وجترى املراجعات طبقاً 

جلدول أعمال حيدده جملس االحتاد تراعى فيه توصيات 
املؤمترات العاملية السابقة لالتصاالت الراديوية.

وتقوم هذه املؤمترات ببحث نتائج الدراسات اخلاصة 
خبيارات حتسني اإلطار التنظيمي الدويل للطيف. ويستند 
ذلك إىل فعالية لوائح الراديو ومالءمتها ومفعوهلا بالنسبة 

لتطور التطبيقات واألنظمة والتكنولوجيات احلالية 
والناشئة واملستقبلية. ويصدر عن هذه املؤمترات قرارات 

بشأن أكثر الطرق مردودية وأكفأها لالستفادة من 
املورد احملدود املتمثل يف طيف الرتددات الراديوية وإدارة 
املدارات الساتلية وهي أمور ستكون حامسة وذات قيمة 
متزايدة بالنسبة لتطوير االقتصاد العاملي يف القرن احلادي 

والعشرين.
كما تعاجل املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية أي 

مسائل خاصة باالتصاالت الراديوية ذات طبيعة عاملية 
 (RRB) وتقدم اإلرشاد والتوجيه للجنة لوائح الراديو

ومكتب االتصاالت الراديوية وتراجع أنشطتهما وتقرتح 
مواضيع مناسبة إلدراجها يف جداول أعمال املؤمترات 

العاملية لالتصاالت الراديوية املقبلة. 

ُعقد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2012 
(WRC-12) )23 يناير - 17 فرباير، جنيف( وحضره 

أكثر من 000 3 مشارك، وتناول بالبحث أكثر من 
30 بنداً مطروحة يف جدول أعماله تتعلق تقريباً جبميع 

اخلدمات والتطبيقات الراديوية األرضية والفضائية، مبا 
يف ذلك األنظمة املتنقلة للطريان واخلدمات الساتلية 

واالتصاالت املتنقلة وأنظمة السالمة البحرية واإلذاعة 
الرقمية واخلدمة الثابتة وخدمة التحديد الراديوي للموقع.

وسُيعقد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
2015 (WRC-15) يف جنيف يف الفرتة 2–27 نوفمرب 

2015، وسوف يعاجل املتطلبات اجلديدة من الطيف 

الالزمة ملعظم اخلدمات الراديوية وما يرتتب على ذلك 
من مراجعة لوائح الراديو الصادرة عن االحتاد الدويل 

لالتصاالت لضمان كفاءة استخدام الطيف واملدارات 
الساتلية.

www.itu.int/go/ITU-R/WRC-15  :وميكن االطالع على مزيد من املعلومات يف
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تضطلع مجعيات االتصاالت الراديوية (RA) مبسؤولية 
حتديد هياكل وبرامج دراسات االتصاالت الراديوية 

وإقرارها. وتعقد هذه اجلمعيات عادة كل أربعة 
أعوام وجيوز أن تقرتن زماناً ومكاناً باملؤمترات العاملية 

لالتصاالت الراديوية. وحتدد اجلمعيات املسائل 
اليت يلزم أن تدرسها جلان الدراسات، وتسند إليها 

األعمال التحضريية للمؤمتر ومسائل أخرى وترّد على 
الطلبات األخرى املقدمة من مؤمترات االحتاد. وهي 

تصدِّق أيضاً على توصيات ومسائل قطاع االتصاالت 
الراديوية اليت تضعها جلان الدراسات وتصدرها وتضع 

برامج جلان الدراسات وميكنها أن حتل أو تشكِّل جلان 
دراسات حسب احلاجة.

جمعيـات االتصاالت الراديوية

www.itu.int/ITU-R/go/RA/ :وميكن االطالع على مزيد من املعلومات يف

 (RRB) يتم انتخاب االثين عشر عضواً للجنة لوائح الراديو
يف مؤمتر املندوبني املفوضني. ويقوم هؤالء األعضاء بأداء 

واجباهتم على أساس عدم التفرغ بالكامل، حيث يلتقون 
يف جنيف حنو أربع مرات يف السنة.

لجنة لوائح الراديو

www.itu.int/ITU-R/go/RRB :وميكن االطالع على مزيد من املعلومات يف

وتقوم جلنة لوائح الراديو باآليت:
املوافقة على القواعد اإلجرائية اليت يستخدمها مكتب االتصاالت الراديوية عند تطبيق أحكام لوائح الراديو  •

وعند تسجيل ختصيصات الرتددات اليت متنحها الدول األعضاء؛

معاجلة املسائل احملالة من مكتب االتصاالت الراديوية واليت ال ميكن حلها من خالل تطبيق لوائح الراديو  •
والقواعد اإلجرائية؛

النظر يف تقارير دراسات حاالت التداخل اليت مل حتسم بعد واليت يقوم هبا مكتب االتصاالت الراديوية نزواًل  •
على طلب إدارة أو أكثر وصياغة التوصيات؛

تقدمي املشورة ملؤمترات ومجعيات االتصاالت الراديوية. •
مدير مكتب االتصاالت الراديوية هو األمني التنفيذي للجنة لوائح الراديو.
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الفريق االستشاري 
لالتصاالت الراديوية

يضطلع الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية (RAG) باملهام التالية:
مراجعة األولويات واالسرتاتيجيات اليت يتم اعتمادها يف القطاع؛ •

رصد التقدم احملرز يف أعمال جلان الدراسات؛ •

تقدمي التوجيه بشأن أعمال جلان الدراسات؛ •

التوصية بالتدابري اليت من شأهنا تقوية التعاون والتنسيق مع املنظمات األخرى ومع القطاعني اآلخرين باالحتاد. •

مكتب االتصاالت الراديوية هو اهليئة التنفيذية 
لقطاع االتصاالت الراديوية، ويرتأسه مدير منتخب 
مسؤول عن تنسيق أعمال القطاع. ويساعد مدير 

مكتب االتصاالت الراديوية فريق رفيع املستوى من 

املهندسني واملتخصصني يف احلاسوب واملدراء الذين 
يشكِّلون مع املوظفني اإلداريني مكتب االتصاالت 

الراديوية.

مكتب االتصاالت الراديوية

ويقوم مكتب االتصاالت الراديوية باآليت:
يقدم الدعم اإلداري والتقين ملؤمترات قطاع االتصاالت الراديوية ومجعياته وجلان الدراسات التابعة له مبا يف ذلك  •

فرق العمل وأفرقة املهام املختلفة؛

تطبيق أحكام لوائح الراديو واالتفاقات اإلقليمية املختلفة؛ •

تدوين وتسجيل ختصيصات الرتدد وكذلك اخلصائص املدارية للخدمة الفضائية واالحتفاظ بنسخة مستكملة  •
من السجل األساسي الدويل للرتددات؛

تقدمي املشورة للدول األعضاء بشأن االستخدام املنصف والفّعال واالقتصادي لطيف الرتددات الراديوية  •
واملدارات الساتلية وتقصِّي حاالت التداخل الضار واملساعدة يف حلها؛

تنسيق عملية إعداد النشرات والوثائق واملنشورات اليت يتم إنتاجها داخل القطاع وصياغتها وإرساهلا؛ •

تقدمي املعلومات التقنية وتنظيم احللقات الدراسية بشأن اإلدارة الوطنية للرتددات واالتصاالت الراديوية، والعمل  •
الوثيق مع مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد يف مساعدة البلدان النامية.

www.itu.int/ITU-R/go/RAG :وميكن االطالع على مزيد من املعلومات يف

www.itu.int/ITU-R/ :وميكن االطالع على مزيد من املعلومات يف
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ينظم مكتب االتصاالت الراديوية حلقات دراسية 
وورش عمل بشأن القضايا العامة املتعلقة بإدارة 

الطيف، مبا يف ذلك االنتقال إىل اإلذاعة الرقمية، 
ترمي بوجه خاص إىل تلبية احتياجات البلدان النامية. 

وتتمثل األهداف الرئيسية للحلقات الدراسية وورش 
العمل اليت ينظمها مكتب االتصاالت الراديوية يف: 
تقدمي املساعدة إىل الدول األعضاء يف أنشطة إدارة 
الطيف من خالل التدريب واالجتماعات اإلعالمية 
واحللقات الدراسية ووضع الكتيِّبات وتوفري األدوات 

الالزمة لإلدارة اآللية للطيف، وتوسيع نطاق املساعدة 
املقدمة إىل الدول األعضاء يف جمال تنسيق وتسجيل 

ختصيصات الرتددات ويف تطبيق لوائح الراديو مع 

إيالء اهتمام خاص للبلدان النامية والدول األعضاء 
املنضمة إىل االحتاد حديثاً. ويتمثل أحد أهداف 

مكتب االتصاالت الراديوية يف تنظيم حلقات دراسية 
تغطي مجيع أقاليم االحتاد بالتساوي. وميكن لإلدارات 
اليت ترغب يف استضافة حلقة دراسية إقليمية االتصال 

مبكتب االتصاالت الراديوية الذي يتخذ التدابري 
الالزمة لتنظيم احلدث، شريطة توفر الوقت واملوارد. 

وينظم املكتب كذلك دورات تدريبية منفردة يف جنيف 
حسب الطلب، اهلدف منها تقدمي مساعدة مباشرة 
لإلدارات بشأن قضايا تتصل باإلدارة العامة للطيف 

وتطبيق أحكام لوائح الراديو.

 الحلقات الدراسية 
لالتصاالت الراديوية

www.itu.int/ITU-R/go/seminars :وميكن االطالع على مزيد من املعلومات يف

يسعى مكتب االتصاالت الراديوية إىل العمل 
بتعاون أوثق مع األعضاء، ال سيما من خالل 
املشاركة بفعالية أكرب يف تقدمي املساعدة وبناء 

القدرات يف جمال االتصاالت الراديوية عن طريق 
زيادة عدد ورش العمل واحللقات الدراسية، 
ومن خالل تعاون أوثق مع قطاعي االحتاد 

اآلخرين. ويعتزم مكتب االتصاالت الراديوية 
أيضاً ترشيد أنشطته من خالل إجراء استعراض 
منتظم لعملياته، هبدف حتسينها باستمرار من 

خالل جعلها أكثر شفافية ومرونة وكفاءة وأكثر 
استجابة الحتياجات األعضاء وتوقعاهتم.
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المنشـــورات
تشكِّل منشورات قطاع االتصاالت الراديوية مصدراً 
مرجعياً أساسياً لكل من يرغب يف مواكبة التغريات 

السريعة واملعقَّدة اليت حتدث يف عامل االتصاالت الراديوية 
على الصعيد الدويل، من قبيل الوكاالت احلكومية 

وهيئات تشغيل االتصاالت من القطاعني العام واخلاص 
واجلهات املصنِّعة والكيانات العلمية أو الصناعية 

واملنظمات الدولية واملكاتب االستشارية واجلامعات 
واملؤسسات التقنية.

وتتوافر هذه املنشورات اليت يزيد عددها على 500 4 
باللغات الرمسية لالحتاد الدويل لالتصاالت )العربية 

واإلنكليزية والصينية واإلسبانية والفرنسية والروسية( يف 
 نسخ ورقية وبأعداد متزايدة يف أقراص مضغوطة

CD-ROM وأقراص رقمية DVD وإلكرتونياً.

ويقوم مكتب االتصاالت الراديوية باالحتاد بنشر 
النصوص التنظيمية مثل لوائح الراديو والوثائق اخلتامية 

للمؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية والقواعد 
اإلجرائية عالوة على التوصيات والتقارير والكتيِّبات 

اليت تضعها جلان الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت 
الراديوية.

وتشكِّل منشورات قطاع االتصاالت الراديوية حنو 
70 يف املائة تقريباً من إمجايل دخل منشورات االحتاد 

الدويل لالتصاالت.
وميكن طلب منشورات قطاع االتصاالت الراديوية 

باالحتاد وتوصياته وكتيِّباته مباشرًة من املوقع 
 اإللكرتوين لالحتاد:  

www.itu.int/publications/
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 الدول األعضاء
وأعضاء القطاع وال منتسبون 

والهيئات األكادي مية
جيمع االحتاد الدويل لالتصاالت أكثر من 700 عضو 

قطاع ومنتسب من أوساط الصناعة واملنظمات الدولية 
واإلقليمية واملؤسسات األكادميية. وميثِّل االحتاد املنشأ 

على أساس مبدأ التعاون الدويل بني احلكومات 
والقطاع اخلاص حمفاًل عاملياً ميكن للحكومات ودوائر 

الصناعة أن تعمل من خالله من أجل حتقيق توافق 
بشأن جمموعة واسعة من القضايا اليت تؤثر على االجتاه 

املستقبلي لصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
بدءاً من أكرب املصنِّعني واملشغِّلني العامليني حىت 

األطراف الفاعلة اجلديدة الصغرية املبتكمِرة.

أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية والمنتسبون إليه والهيئات األكاديمية المنضمة إليه:

اهليئات األكادميية 
املنضمة إىل قطاع 

 االتصاالت الراديوية: 
14

 املنتسبون إىل قطاع
 االتصاالت الراديوية:

19

 أعضاء قطاع
 االتصاالت الراديوية:

257

تشكل أنشطة االحتاد أساساً جلميع القطاعات اليت يقوم عليها االقتصاد، وجتعل سياسته القائمة على توافق اآلراء 
صوتاً مسموعاً لكل عضو من أعضائه. وتساعد أعمال االحتاد على نشر البىن التحتية وحتقيق التوصيلية وتوفري 

خدمات االتصاالت الفّعالة يف العامل أمجع وحتقيق نفاذ اجلميع إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

بيانات إحصائية بشأن أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية يف يونيو 2012.

وملزيد من املعلومات بشأن االنضمام إىل عضوية القطاع، يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين لقطاع االتصاالت الراديوية: 
www.itu.int/members/

يشمل أعضاء قطاع 

االتصاالت الراديوية:

منظمات إقليمية ومنظمات 

دولية أخرى

منظمات اتصاالت إقليمية

وكاالت تشغيل معرتف هبا

منظمات حكومية دولية 

ُتشغِّل أنظمة ساتلية

منظمات علمية أو صناعية

ميكن للكيانات أو 

املنظمات املهتمة االنضمام 

إىل قطاع االتصاالت 

الراديوية بصفة منتسب، مما 

يؤهلها للمشاركة يف أعمال 

جلنة دراسات واحدة خمتارة 

واألفرقة الفرعية التابعة هلا.

تُقبل أيضاً الهيئات 

األكاديمية واجلامعات 

ومؤسسات البحوث 

املرتبطة هبا املعنية بتنمية 

االتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت 

للمشاركة يف أعمال 

قطاعات االحتاد الثالثة.
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 الدول األعضاء
وأعضاء القطاع وال منتسبون 

والهيئات األكادي مية

طبع يف سويسرا
جنيف، فرباير 2014
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