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 رؤیتھ

قد كرس إیفون ھنري معظم مسیرتھ 
لطیف وتطویر لالمھنیة لتعزیز النفاذ 

العریض  الشریطذات  خدمات االتصاالت
 قدرتھقد أثبت . للجمیع العالیة والجودة

على إدارة وحل الحاالت البالغة التعقید عن 
طریق التوصل إلى توافق في اآلراء 
وتحقیق نتائج مقبولة للطرفین، وال سیما 

التداخل  من الحساسة الحاالتفي حل 
األقمار أو التنسیق الصعب بین  الضار

 .الصناعیة
	
	

 
وھو یلتزم، بوصفھ عضوا في 

 :بما یلياللجنة، 
ضمان استمرار اللجنة في تلبیة توقعات الدول 
األعضاء في االتحاد وفقا للدستور واتفاقیة 

	االتحاد،

بذل كل جھد ممكن لضمان التطبیق الفعال 
للوائح الرادیو لالتحاد بطریقة عادلة وجماعیة 

	ومستقلة،

النفاذ  تشجیعمتابعة جمیع اإلجراءات الالزمة ل
إلى شبكة المعلومات العالمیة لجمیع الدول 

	األعضاء بموجب لوائح الرادیو،

خدمة الدول األعضاء في االتحاد مع االھتمام 
باحتیاجاتھا واتخاذ إجراءات عاجلة من جانب 

	.اللجنة عند االقتضاء

	

<

<

<

<

5	
	

	
	
	
	

	متزوج الحالة االجتماعیة:

	فرنسیة :الجنسیة

	سنة 62 العمر:

من المعھد الوطني للعلوم التطبیقیة متخرج مھندس التعلیم: 
	)1979، تولوز(

	) سطحیة معارف(الفرنسیة، اإلنجلیزیة، اإلسبانیة اللغات: 

	
	 :المنشورات

				واللوائح الدولیة ةغیر المستقر تالكویكبانشر مقاالت عن 
 (Magazines Global Communications, Space Business, 

CommsMEA, Space Policy) 

	.قانون الطیران والفضاء	في مجلة تالمؤتمرا نشر نتائج
« Economic methods of improving efficient use of  
the orbit/spectrum resource by satellite system »,  

Space Policy, 2012 

	منشورات الشارك في تألیف 

Small Satellites, Regulatory Challenges and Chances, 
Routledge Handbook of Space Law 2016  

 

	

	

- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	

 مرشح للجنة لوائح 
 الرادیو لالتحاد الدولي

لالتصاالت

رؤیتھ
 قد كرس إیفون ھنري معظم مسیرتھ
 المھنیة لتعزیز النفاذ العادل للطیف

 وتطویر خدمات االتصاالت ذات
 الشریط العریض والجودة العالیة

 للجمیع .قد أثبت قدرتھ على إدارة
 وحل الحاالت البالغة التعقید عن

 طریق التوصل إلى توافق في اآلراء
 وتحقیق نتائج مقبولة للطرفین، وال
 سیما في حل الحاالت الحساسة من

 التداخل الضار أو التنسیق الصعب بین
.األقمار الصناعیة

 ضمان استمرار اللجنة في تلبیة توقعات 
 الدول األعضاء في االتحاد وفقا للدستور

واتفاقیة االتحاد

 بذل كل جھد ممكن لضمان التطبیق 
 الفعال للوائح الرادیو لالتحاد بطریقة عادلة وجماعیة

ومستقلة

 متابعة جمیع اإلجراءات الالزمة لتشجیع 
 النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمیة لجمیع الدول

األعضاء بموجب لوائح الرادیو

 خدمة الدول األعضاء في االتحاد مع 
 االھتمام باحتیاجاتھا واتخاذ إجراءات عاجلة من

جانب اللجنة عند االقتضاء
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 ضمن  قطاع االتصاالت الرادیویة لالتحاد الدولي لالتصاالت،
 تمثل اللجنة ھیئة خاصة تترّكز على حل المشاكل التي قد

 تظھر عند تطبیق أحكام لوائح الرادیو. في ھذا الصدد، تعمل
 اللجنة في اتصال مع  الدول األعضاء و مكتب االتصاالت

الرادیویة لتنفیذ مھمتھا و تحقیق أھدافھا
 تلعب اللجنة دورا أساسیا من أجل تحقیق تكیف التنظیم الدولي

 مع النماذج التنظیمیة الناشئة،  بخصوص  مجال االقمار
 الصناعیة، و ذلك من خالل  إیجاد  حلول ملموسة ـ في

 غضون فترة زمنیة معقولةـ لقضایا ال یمكن تأجیل معالجتھا
إلى المؤتمرات العالمیة لالتصاالت الرادیویة

 السید ھنري على یقین  أن اللجنة ھیئة فریدة و أساسیة في
 االتحاد الدولي لالتصاالت، و أنھا تمثل ساحة نقاش تتاح فیھا
 الفرصة للدول النامیة و الدول المتقدمة لعرض صعوباتھا في

تنفیذ أحكام لوائح الرادیو

 بتجربة تعادل 30 سنة في میدان االتصاالت و من ضمنھا 14
 سنة على رأس دائرة الخدمات الفضائیة لمكتب االتصاالت
 الرادیویة، یرغب إیفون ھنري  إلى تسخیر خبرتھ التقنیة

 ،التنظیمیة ،اإلداریة ،السیاسیة والدبلوماسیة في خدمة االتحاد
 و اللجنة و الدول األعضاء بالبحث على حلول مناسبة

لنزاعاتھم، و بھدف تقدیم  أجوبة متوازنة و مناسبة

 تولى السید ھنري عدة مناصب عالیة في القطاعین العام
  والخاص، و في منظمات حكومیة دولیة و كذلك في مكتب

االتصاالت الرادیویة
 خالل حیاتھ العملیة، كان یسعى دائما  إلى المبادرة، و إلى

 تطویر و دعم السیاسات الھادفة إلى تحسین االمكانیات التي
 یتیحھا قطاع االتصاالت، خاصة  بھدف التناسق العالمي

 للتطبیقات الفضائیة و األرضیة، مركزا على  تأقلم الخدمات
الفضائیة في عالم مستمر التطور

 كان لھ دور فّعال في تحدید، تطویر وتنفیذ عدة برامج 
 فضائیة وطنیة، إقلیمیة ودولیة، بالتعاون مع كبار المسؤولین

 الحكومیین، مشغلي الساتل و قطاع الصناعة في الدول النامیة
 و الدول المتقدمة

 بّین السید ھنري التزامھ الدائم في تحقیق توطید طویل األمد
 للقدرات الفضائیة لبلدان القارات الخمسة، و ال سیما بمتابعتھم
 و توجیھھم للتحكم في تنظیمات االتحاد الدولي لالتصاالت و

لحمایة حقوقھم في استعمال االتصاالت الساتلیة
 خبرتھ في مكتب االتصاالت الرادیویة تمنحھ معرفة متعمقة و

واسعة لألنظمة  الفضائیة  و ألداء اللجنة

مكتب االتصاالت الرادیویة لالتحاد الدولي لالتصاالت
   (SSC)عمل على التوالي مھندسا في شعبة تنسیق النظم الفضائیة
 ثم رئیس إدارة SSC  (1999-2003)ورئیس قسم ،(1995-1999)

 الخدمات الفضائیة (2017-2003)، وكان مسؤوال عن التسجیل،
 واالعتراف، والحمایة الدولیة لتخصیصات التردد للشبكات وأنظمة
 األقمار الصناعیة التجاریة والحكومیة أو العلمیة .قد اكتسب السید
 ھنري معرفة ممتازة باالحتیاجات والتحدیات التي تواجھھا الدول

 األعضاء، وال سیما في المجتمعات التي تعاني من نقص الخدمات،
 في جھودھا الرامیة إلى االستخدام األمثل للطیف الرادیوي والوصول
 إلى الموارد المداریة لألقمار الصناعیة , كما أنھ دعم تطویر مشاریع

فضائیة لالتصاالت في المناطق النائیة

إتصاالت فرنسا
 قد قام السید ھنري بتطویر وتعزیز المواقف التوافقیة في المؤتمرات

 العالمیة لالتصاالت الرادیویة لالتحاد الدولي لالتصاالت وقام
 بدور نشیط في تطویر اإلطار التنظیمي الدولي لشبكات األقمار

 الصناعیة التي حددھا االتحاد الدولي لالتصاالت، و ذلك في تنسیق
 مع اإلدارات، والصناعة، ومشغلي  الساتل ، والمنظمات اإلقلیمیة

والدولیة

انتلسات
 قد إشتغل السید ھنري على دفع اإلعتراف وتحسین مكانة القمر

 الصناعي انتلسات لدى االتحاد الدولي لالتصاالت وتفاوض على
  أثناء المؤتمر العالمي اإلداري KU الطیف اإلضافي من الشریط

(لالتصاالت الرادیویة  لسنة 1992(الشریط -13.7514 جیجاھرتز

المدیریة العامة لالتصاالت ثم إتصاالت فرنسا
 كان السید ھنري مھندسا مسؤوال عن إعداد مؤتمرات الفضاء التابعة

لالتحاد بعد أن كان مھندسا مختصا في الشبكة

 المدرسة الوطنیة العلیا لمھندسي لیبرفیل، الثانویة
التقنیة عمر بونڤو، غابون

 كانت أول وظیفة للسید ھنري منسق فني للشؤون الخارجیة للمدرسة
الوطنیة العلیا لمھندسي لیبرفیل والتي فتحت لھ األفق لمسیرتھ الدولیة

 < 1981 - 1979

 < 1989 - 1981

 < 1993 - 1989

 < 1995 - 1993

 < 2017 - 1995
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