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تمهيد الطريق لمستقبل أفضل
ماريو مانيفيتش

مدير مكتب االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت 

االتفاقات اليت مت التوصل إليها يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام إن 
WRC-19( 2019( سوف تؤثر بشكل إجيايب على حياة املليارات من الناس 

يف مجيع أحناء العامل، وهتيئ بذلك بيئة رقمية للنمو املستدام والتنمية املستدامة.

وميهد املؤمتر WRC-19 الطريق لسبل جديدة وأكثر ابتكاراً لتوصيل العامل باستخدام 
تكنولوجيات االتصاالت األرضية والفضائية على السواء.

وستمكن القرارات اليت مت التوصل إليها يف شرم الشيخ من إدخال تكنولوجيات جديدة 
ومحاية اخلدمات القائمة. وستسمح للناس وللصناعات باالستفادة من تقدم تكنولوجيات 

االتصاالت الراديوية.

وحنن مدينون هبذا للمندوبني املشاركني يف املؤمتر WRC-19 من مجيع أحناء العامل الذين تفانوا يف 
العمل. لقد أوفوا بالُعرف الذي دأب عليه االحتاد منذ 154 عاماً واملتمثل يف التوصل إىل توافق 

يف اآلراء بشأن احللول العملية اليت تضمن أن يستفيد الناس حيثما كانوا من أحدث 
تكنولوجيات االتصاالت املتاحة.

ومبا أن التطورات الصناعية اجلديدة تنبثق من تكنولوجيا النطاق العريض الرائدة، فسيحصل 
الناس يف املناطق الشحيحة اخلدمات أيضاً على نفاذ أفضل وبأسعار ميسورة.

واالحتاد الدويل لالتصاالت يف صميم هذه اجلهود.

وإنين على ثقة، إذ نتطلع إىل املستقبل، بأن نتائج هذا املؤمتر، الذي كان أكرب مؤمتر عاملي 
لالتصاالت الراديوية على اإلطالق، سيكون هلا تأثري إجيايب عميق على حياة الناس يف 

 العقود القادمة.

اليت مت التوصل إليها يف  “إن االتفاقات
املؤمتر العاملي لالتصاالت 
الراديوية لعام 
WRC-19( 2019( سوف 
تؤثر بشكل إجيايب على 
حياة املليارات من الناس 
يف مجيع أحناء العامل، 
وهتيئ بذلك بيئة رقمية 
للنمو املستدام والتنمية 
املستدامة. 
ماريو مانيفيتش
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المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 
2019 يرحب بالدول األعضاء في االتحاد

أنطونيو غوترييش، األمني العام لألمم املتحدة يوجه 
رسالة فيديوية يف حفل افتتاح املؤمتر العاملي 

لالتصاالت الراديوية لعام 2019

عبد الفتاح السيسي، رئيس مصر )على اليسار(؛ 
هولني جاو، األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت 
)على اليمني(؛ عمرو طلعت، وزير االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات يف مصر )يف الوسط(
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WRC-19 المعالم البارزة في المؤتمر

https://www.youtube.com/watch?v=ibeVwWMt_CQ&list=PLpoIPNlF8P2PwGUfgBCGlCxqehr7-Dhd8&index=4
https://youtu.be/ibeVwWMt_CQ?list=PLpoIPNlF8P2PwGUfgBCGlCxqehr7-Dhd8


 هولني جاو، األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت
)متحدثاً يف حفل افتتاح املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2019(

الراديوية، سيتناول بعضاً من “إن املؤمتر العاملي لالتصاالت 
االبتكارات الرائدة اليت من املقرر أن 
تؤدي دوراً حمورياً يف االقتصاد الرقمي 
للغد وتطوير اخلدمات واألنظمة 
والتكنولوجيات يف املستقبل. 
 هولني جاو
األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت
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WRC-19 المعالم البارزة في المؤتمر



 ماريو مانيفيتش، مدير مكتب االتصاالت الراديوية باالحتاد
)متحدثاً يف حفل افتتاح املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2019(

الرقمي والبيئي، علينا أن نضمن أن “وبينما ننتقل إىل عصر التحول 
 WRC-19 القرارات املتخذة خالل املؤمتر
ستتيح نشر التكنولوجيات واخلدمات 
اجلديدة دون تعطيل التكنولوجيات 
القائمة، وأيضاً توسيع فوائد التقدم 
التكنولوجي لتشمل سكان العامل كافة، 
وحتقيق فوائد حمتملة من أجل اجملتمع 
واالقتصاد العاملي والبيئة. 
 ماريو مانيفيتش
 مدير مكتب االتصاالت الراديوية باالحتاد
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WRC-19 المعالم البارزة في المؤتمر

استمع إلى خطاب بودكاست.

https://soundcloud.com/ituproduction/itu-wrc-19-speeches-mario-maniewicz-director-itu-radiocommunication-bureau-opening-ceremony


وضع جدول األعمال ...
 )WRC-19( افتتح المؤتمر العالمي الثامن والثالثون لالتصاالت الراديوية

في 28 أكتوبر 2019 بشرم الشيخ، مصر. 

وفيما يلي بعض المواضيع الرئيسية التي جرت مناقشتها في المؤتمر 
العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 2019:

Q )5G( االتصاالت املتنقلة الدولية-2020، اليت تعرف أيضاً باتصاالت اجليل اخلامس  

Q )GMDSS( النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر  

Q األنظمة الساتلية الستكشاف األرض واألنظمة الساتلية لألرصاد اجلوية  

Q )ESIM( احملطات األرضية املتحركة  

Q )non-GSO( األنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض  

Q )HAPS( أنظمة حمطات املنصات عالية االرتفاع  

Q أنظمة االتصاالت الراديوية بني القطار وجانيب مساره من أجل السكك احلديدية عالية السرعة  

Q .)WiFi( االتصاالت عرب أنظمة النفاذ الالسلكي مبا يف ذلك الشبكات احمللية الراديوية  

... من أجل االقتصاد الرقمي للغد
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WRC-19 المعالم البارزة في المؤتمر
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WRC-19 المعالم البارزة في المؤتمر



المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 
WRC-19( 2019( باألرقام

وثيقـة

قراراً جديداً مصدراً 

جلسـة عامـة  بلـدًا

قراراً معداًل من القرارات القائمة

معاهدة دولية 
عمرها 113 

سنة

568

52

14 163

51

81%

19%

75%

25%

85%

13%

90%

10%

94%

6%

87%

13%

3 420
مشاركًا

20
نائب وزير

13
 من الشخصيات

البارزة

20
سفريًا

18
وزيرًا

230
من رؤساء الوفود
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WRC-19 المعالم البارزة في المؤتمر



التوصل إلى توافق اآلراء في مصر 
بشأن االتصاالت الرقمية في المستقبل

أربع سنوات من الدراسات اختتمت 
التحضريية بأربعة أسابيع من 

املفاوضات املكثفة يف شرم الشيخ، 
مصر، الستعراض ومراجعة لوائح الراديو، املعاهدة الدولية اليت 

تنظم استخدام طيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية.

وقال األمني العام لالحتاد، السيد هولني جاو يف كلمته 
االفتتاحية اليت وجهها إىل املشاركني يوم 28 أكتوبر “إن املؤمتر 

العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2019 سيتناول بعضاً من 
االبتكارات التكنولوجية الرائدة اليت من املقرر أن تؤدي دوراً 

حمورياً يف االقتصاد الرقمي ليوم غد وتطوير اخلدمات واألنظمة 
والتكنولوجيات يف املستقبل”، وأشار إىل أن الشمول الرقمي 

يتيح فرصة لتحسني حياة املاليني عرب العامل.

وأضاف السيد جاو قائاًل “ويعزى التعقيد املتزايد للمؤمتر إىل 
العدد الكبري من خدمات االتصاالت الراديوية اليت تتطلب 

استخدام موارد الطيف واملدار من أجل التطبيقات اجلديدة؛ 
والوقت احملدود املتاح إلجراء دراسات التقاسم والتوافق يف 

إطار جلان الدراسات؛ واالحتياجات املختلفة لكل 
دولة عضو”.

وقال مدير مكتب االتصاالت الراديوية باالحتاد، السيد ماريو 
مانيفيتش “اليوم، وإن كان مليارات األشخاص واألجهزة 

موصولني باإلنرتنت، مبا يعزز كفاءة الصناعات والشركات، 
فإن نصف سكان العامل ال يزالون غري موصولني البتة”. 

X
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WRC-19 المعالم البارزة في المؤتمر



وأضاف السيد مانيفيتش قائاًل “وبينما ننتقل إىل عصر التحول 
الرقمي والبيئي، علينا أن نضمن أن القرارات املتخذة خالل 

املؤمتر WRC-19 ستتيح نشر التكنولوجيات واخلدمات اجلديدة 
دون املساس بالتكنولوجيات القائمة، وأيضاً توسيع فوائد 

التقدم التكنولوجي لتشمل سكان العامل كافة، وحتقيق فوائد 
حمتملة من أجل اجملتمع واالقتصاد العاملي والبيئة”.

وأعرب األمني العام لالحتاد عن شكره حلكومة مصر على 
استضافتها ألحد أبرز املؤمترات اليت ينظمها االحتاد، يف 

شرم الشيخ.

ومصر دولة عضو يف االحتاد منذ عام 1876.

الرئيس يقدم مبادئ توجيهية

خالل اجللسة العامة األوىل، حث رئيس املؤمتر، الدكتور عمرو 
بدوي من مصر، الدول األعضاء يف االحتاد على مراعاة روح 
التفاهم املتبادل والتعاون وحرية التصرف واملرونة والتسامح 

بوصفها مبادئ توجيهية متكن املؤمتر WRC-19 من التوصل إىل 
توافق اآلراء بشأن البنود املختلفة املدرجة يف جدول األعمال.

 )WRC-19( 2019 وحضر املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
أكثر من 400 3 مشارك من 193 دولة عضواً يف االحتاد، إىل 

جانب 260 مراقباً من أعضاء االحتاد البالغ عددهم 900 عضواً 
 من القطاع اخلاص واملنظمات الدولية.

الوقوف دقيقة صمت حدادًا 
على السيد طارق كامل

وقف المشاركون في المؤتمر دقيقة 
صمت حدادًا على السيد طارق كامل 
الوزير السابق لالتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات بمصر، الذي أدى دورًا 
مهمًا في المضي قدمًا بتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت في مصر وإفريقيا والشرق األوسط، والذي 
وافته المنية مؤخرًا.

لماذا يعتبر التعاون العالمي مهمًا؟

لالحتفال بحدث #UNDay في 24 أكتوبر، سأل االتحاد المندوبين في 
المؤتمر بمن فيهم دبلوماسيون باألمم المتحدة ورجال أعمال وعلماء 

وواضعو السياسات ومنظمون، عن سبب أهمية التعاون الدولي.

WRC-19 مقابالت بالفيديو في المؤتمر

 WRC-19 أجرى االتحاد مقابالت مع عدد من المشاركين في المؤتمر
للتعّرف على آرائهم ووجهات نظرهم بشأن مختلف المواضيع 

المطروحة للمناقشة.
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https://www.youtube.com/results?search_query=%23UNDay
https://www.youtube.com/results?search_query=%23UNDay
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2PwGUfgBCGlCxqehr7-Dhd8
https://www.youtube.com/watch?v=TALBeNCh8xs&list=PLpoIPNlF8P2PwGUfgBCGlCxqehr7-Dhd8&index=12&t=0s


هيكل المؤتمر

.)WRC-19( 2019 ُعنّي الدكتور عمرو بدوي من مصر رئيساً للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام

 اللجنة 1
)لجنة التوجيه(

تتألف من رئيس املؤمتر ونوابه ورؤساء اللجان ونواهبم

نسقت اللجنة 1 مجيع املسائل املتعلقة حبسن سري أعمال املؤمتر مبا يف ذلك وضع خطة بشأن ترتيب االجتماعات 
وعددها مع جتنب التداخل بينها كلما أمكن نظراً للعدد احملدود ألعضاء بعض الوفود.
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 اللجنة 2
)لجنة أوراق االعتماد(

برئاسة السيد تيمويف كيم من كازاخستان

حتققت اللجنة 2 من أوراق اعتماد الوفود وقدمت تقريراً عن 
استنتاجاهتا إىل اجللسة العامة ضمن احلدود الزمنية اليت 

حددهتا اجللسة العامة.

 اللجنة 3
)لجنة مراقبة الميزانية(

برئاسة السيد دانييل أوبام من كينيا

حددت اللجنة 3 التنظيم والتسهيالت املتاحة للوفود وتفحصت 
وأقرت حسابات النفقات املتكبدة طوال مدة املؤمتر وقدمت 

تقريراً عن جمموع النفقات التقديرية للمؤمتر مع تقدير 
لآلثار املالية.

النظر في البنود الواردة في جدول أعمال المؤتمر

ستناداً إىل املقرتحات املقدمة من اإلدارات وتقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر، ومراعاة لقرارات املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 
لعام 2015، وبالنظر على النحو الواجب إىل متطلبات اخلدمات القائمة واملستقبلية يف النطاقات موضع البحث، نظرت اللجان 4 و5 و6 

يف البنود التالية من جدول أعمال املؤمتر واختذت اإلجراء املناسب بشأهنا:

 اللجنة 4
)بنود محددة من جدول األعمال(

تناولت اللجنة 4 البنود التالية من جدول أعمال املؤمتر:
)البند1.1(؛ )البند 8.1(؛ )البند 9.1( )البند 1.9.1(؛ )البند   

2.9.1(؛ )البند 10.1(؛ )البند 1.11(؛ )البند 12.1(؛ 

)البند 13.1(؛ )البند 14.1(؛ )البند 15.1(؛ )البند 16.1(؛ 
)أجزاء من البند 3(؛ )أجزاء من البند 5(؛ )البند 9(؛ )أجزاء 

من البند 1.9(؛ )أجزاء من البند 2.9(.

برئاسة السيد خوسيه أرياس من املكسيك
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 اللجنة 5
)بنود محددة من جدول األعمال(

برئاسة السيد نوبويوكي كاواي من اليابان

تناولت اللجنة 5 البنود التالية من جدول أعمال املؤمتر:
)البند 2.1(؛ )البند 3.1(؛ )البند 4.1(؛ )البند 5.1(؛ )البند   

6.1(؛ )البند 7.1(؛ )أجزاء من البند 3(؛ )أجزاء من 

البند 5(؛ )البند 7(؛ )البند 9(: )أجزاء من البند 1.9(، 
)أجزاء من البند 2.9(؛ )البند 3.9(.

 اللجنة 6
)بنود محددة من جدول األعمال(

برئاسة السيد مارتن ويرب من أملانيا

تناولت اللجنة 6 البنود التالية من جدول أعمال املؤمتر:
)البند 2(؛ )أجزاء من البند 3(؛ )البند 4(؛ )أجزاء من   

البند 5(؛ )البند 6(؛ )البند 8(؛ )البند 9(: )أجزاء من 
البند 1.9( )أجزاء من البند 2.9(؛ )البند 10(.

 اللجنة 7
)لجنة الصياغة(

برئاسة السيد كريستيان ريسون من فرنسا

صقلت جلنة الصياغة صياغة النصوص اليت ستتضمنها الوثائق 
اخلتامية للمؤمتر بغية تقدميها إىل اجللسة العامة.

 الفريق المخصص التابع للجلسة العامة

برئاسة السيدة سيندي كوك من كندا

أعد الفريق املخصص التابع للجلسة العامة مشروع إعالن 
 بشأن املساواة بني اجلنسني اعتمدته الدول األعضاء

يف االحتاد )انظر املقال بشأن تعزيز املساواة بني اجلنسني يف 
.)WRC-19 املؤمتر

.WRC-23 وسترتأس سيندي كوك االجتماع التحضريي للمؤمتر
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https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2019-CM10.aspx
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2019-CM10.aspx


رؤى معبر عنها في مقابالت فيديوية
 .WRC-19 أعرب قادة الفكر من القطاعني العام واخلاص عن رؤاهم بشأن خمتلف املواضيع اليت نوقشت يف املؤمتر

 توصل االتصاالت املتنقلة اليوم أكثر من 
5 مليارات شخص يف العامل. ولن تكون اتصاالت 

اجليل اخلامس مهمة لألسواق املتقدمة فقط، بل 
ستكون مهمة للعامل النامي أيضا. 

 يتم إنتاج اجليل اجلديد من السواتل حالياً 
بكميات كبرية مروراً خبطوط التجميع. ويف السنوات 
املاضية، كان بناء ساتل واحد باليد يستغرق عاماً 
كاماًل. وقد أصبحنا اآلن نبين ساتاًل يف اليوم. 

بريت تارنوتزر

مدير شعبة الطيف، رابطة 
النظام العاملي لالتصاالت 

)GSMA( املتنقلة

روث بريتشارد-كيلي

نائبة رئيس الشؤون التنظيمية، 
OneWeb

 بدون سواتل لن تكون هناك اتصاالت من 
اجليل اخلامس. وبدون سواتل لن حنقق أهداف 
التنمية املستدامة. 

آرتي هوال

األمينة العامة لرابطة مشغلي 
السواتل يف أوروبا والشرق 

 )ESOA( األوسط وإفريقيا

)عضو يف التحالف العاملي 
))GSC( للرابطات الساتلية
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https://www.gsma.com/
https://www.oneweb.world/
https://www.esoa.net/about/structure/secretary-general
https://gscoalition.org/
https://youtu.be/KYC-JRu22JA?list=PLpoIPNlF8P2PwGUfgBCGlCxqehr7-Dhd8
https://youtu.be/_87quP-BHlE
https://youtu.be/qGWhApppFrQ?list=PLpoIPNlF8P2PwGUfgBCGlCxqehr7-Dhd8


 إننا حندد معامل املستقبل يف املؤمتر العاملي لالتصاالت 
الراديوية. وحناول التنبؤ مبا سيحدث يف املستقبل والتوصل 
إىل التنظيم الذي سريسم احلدود. 

 نصف سكان العامل تقريباً غري موصولني بعد 
باإلنرتنت. وبإمكان حمطات املنصات عالية االرتفاع أن 
توفر البنية التحتية للنطاق العريض يف املناطق الشحيحة 
اخلدمات وغريها من املناطق النائية والريفية. 

لوسيانا فيريرا

أخصائية يف خدمات 
االتصاالت، الوكالة الوطنية 

لالتصاالت يف الربازيل 
)ANATEL(

دونغ جو

مدير سياسات الطيف 
ZTE والشؤون التنظيمية، شركة

 من املهم جداً بالنسبة إلينا أن حنافظ على مجيع 
اخلدمات الساتلية وأن نستمر أيضاً يف التقدم يف اخلدمات 
املبتكرة من قبيل اتصاالت اجليل اخلامس )5G( وحمطات 
املنصات عالية االرتفاع )HAPS(، ومجيع هذه احللول 
اجلديدة اليت يتيحها لنا هذا التحول الرقمي اجلديد. 

أرتورو روبليس

مفوض، املعهد الفيدرايل 
لالتصاالت )IFT(، املكسيك

شاهد المزيد من المقابالت الفيديوية هنا.
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https://www.anatel.gov.br/institucional/
https://www.zte.com.cn/global/
https://www.zte.com.cn/global/
http://www.ift.org.mx/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2PwGUfgBCGlCxqehr7-Dhd8
https://youtu.be/dBP9tOEXd4k?list=PLpoIPNlF8P2PwGUfgBCGlCxqehr7-Dhd8
https://youtu.be/GE6O-XS2QhE?list=PLpoIPNlF8P2PwGUfgBCGlCxqehr7-Dhd8
https://youtu.be/ldE-uQ0DGb8?list=PLpoIPNlF8P2PwGUfgBCGlCxqehr7-Dhd8


لمحة موجزة عن النتائج الرئيسية للمؤتمر العالمي 
لالتصاالت الراديوية لعام 2019

املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2019 اختتم 
)WRC-19( أعماله يف 22 نوفمرب بتوصل حنو 

400 3 مندوب من 163 دولًة عضواً إىل 

اتفاقات. وجتسدت هذه االتفاقات يف الوثائق اخلتامية املؤقتة 
ولوائح الراديو اليت متثل املعاهدة الدولية الناظمة لالستخدام 

العاملي لطيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية. 

وفيما يلي قائمة موجزة ببعض النتائج الرئيسية 
:WRC-19 للمؤمتر

ُحددت نطاقات تردد إضافية ومنسقة عاملياً من أجل   
االتصاالت املتنقلة الدولية )IMT(، مبا فيها االتصاالت املتنقلة 
الدولية2020- )املعروفة أيضاً بتكنولوجيا االتصاالت املتنقلة 

من اجليل اخلامس )5G((، لتيسري سيناريوهات االستخدام 
املتنوعة من أجل النطاق العريض املتنقل املعزز واالتصاالت 
الكثيفة من آلة إىل أخرى واالتصاالت فائقة املوثوقية وذات 

الكمون املنخفض.

   )EESS( ُمنحت احلماية خلدمة استكشاف األرض الساتلية
وخدمة األرصاد اجلوية واخلدمات املنفعلة األخرى 

يف النطاقات اجملاورة، من قبيل خدمة األحباث الفضائية 
)SRS( لضمان أن يظل الرصد الفضائي لألرض وغالفها 

اجلوي دون عوائق.

اخلدمات الساتلية اليت تدعم خدمات األرصاد اجلوية وعلم   
املناخ اليت هتدف إىل محاية احلياة البشرية واملوارد الطبيعية 
سُتؤمن هلا احلماية من تداخل الرتددات الراديوية الضار، 
وكذلك لألنظمة اليت يستخدمها علماء الفلك الراديوي 

الستكشاف الفضاء السحيق.

ستؤمن حملطات الفلك الراديوي أيضاً احلماية من أي   
تداخل ترددات راديوية ضار صادر عن حمطات فضائية 

أخرى أو أنظمة ساتلية يف املدار.
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فُتحت مواقع مدارية جديدة من أجل السواتل اإلذاعية مما   
يتيح للبلدان النامية فرصة التمكن جمدداً من النفاذ إىل موارد 

الطيف واملدارات بفضل آلية ذات أولوية مت إنشاؤها 
خصيصاً هلذه البلدان.

ُحدد إطار تنظيمي راسخ لألنظمة الساتلية غري املستقرة   
بالنسبة إىل األرض )nonGSO( استناداً إىل عملية قائمة على 

مراحل لتمكني الكوكبات الضخمة من إعطاء نتائج 
بسرعة. وسيضمن ذلك إمكانية توفري وسائل أكثر تيسراً 

للمواطنني يف مجيع البلدان.

ستمكن احملطات األرضية املتحركة التوصيلية يف الطائرات   
والسفن والقطارات.

مت توفري نظام عاملي حقيقي لالستغاثة والسالمة يف البحر   
وتوسيع تغطيته.

متت املوافقة على توصية جديدة بشأن أنظمة النقل الذكية   
من أجل توصيل املركبات وحتسني إدارة حركة النقل 

واملساعدة يف تأمني سالمة القيادة.

ذت تدابري لضمان استمرار املساعدة والدعم من أجل    اختُّ
تنفيذ التكنولوجيات اجلديدة مبا فيها الشبكات واخلدمات 
من اجليلني الرابع واخلامس يف الوقت املناسب يف فلسطني.

أعلن املؤمتر التزام القطاع باملساواة والتوازن بني اجلنسني.  

اتفق املؤمتر WRC-19 على توصية جملس االحتاد بعقد مؤمتر   
عاملي لالتصاالت الراديوية يف عام WRC-23( 2023( ملدة 

أقصاها أربعة أسابيع. ووافق املؤمتر على أكثر من عشرين 
بنداً من بنود جدول أعمال املؤمتر WRC-23، وقرر أن يدعو 
جملس االحتاد إىل وضع جدول األعمال يف صيغته النهائية.

اتفق املؤمتر WRC-19 أيضاً على دعوة اجمللس إىل وضع   
الرتتيبات الالزمة لعقد مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية 
يف عام WRC-27( 2027( وإىل وضع جدول أعمال هذا 

املؤمتر يف صيغته النهائية.

وتوضح املقاالت التالية بعضاً من النتائج الرئيسية 
.WRC-19 للمؤمتر 
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تحديد نطاقات تردد إضافية دعمًا لشبكات 
)5G( الجيل الخامس

الدول األعضاء يف االحتاد نطاقات تردد حددت 
راديوي إضافية من أجل االتصاالت 

املتنقلة الدولية )IMT(، مما سيسهل تطوير 
.)5G( الشبكات املتنقلة من اجليل اخلامس

ومن املتوقع أن حتقق شبكات اجليل اخلامس توصيلية األشخاص 
واألشياء والبيانات والتطبيقات وأنظمة النقل واملدن يف بيئات 

اتصال ذكية ومرتابطة شبكياً. وستمّكن من نقل كميات هائلة 
من البيانات بسرعة أكرب بكثري، وتوصيل أعداد ضخمة من 

األجهزة بشكل موثوق، ومعاجلة أحجام كبرية جداً من 
البيانات بأدىن حٍد من التأخري. 

ومن املتوقع أن تدعم تكنولوجيات اجليل اخلامس تطبيقات من 
قبيل املنازل واملباين الذكية، واملدن الذكية، والفيديو ثالثي 
األبعاد، والعمل واللعب يف احلوسبة السحابية، واخلدمات 

الطبية عن بُعد، والواقع االفرتاضي واملعزز، واالتصاالت الكثيفة 
من آلة إىل آلة من أجل أمتتة الصناعة. وتواجه شبكات اجليلني 

الثالث والرابع حالياً حتديات يف دعم هذه اخلدمات.

وتقتضي هذه الوظائف واخلدمات اجلديدة طريقة جديدة لنشر 
اخلدمات املتنقلة املتقدمة وتقتضي كذلك اتباع هُنج جديدة 

كفيلة جبعل تكنولوجيات اجليل اخلامس تعمل معاً يف املنشآت 
الصناعية باستخدام االتصاالت من آلة إىل آلة أو إنرتنت 

األشياء )IoT( أو باستخدام املركبات املوصولة. وحيتل االحتاد 
الدويل لالتصاالت الصدارة يف وضع املعايري اليت تسمح جلميع 

هذه الوظائف بالعمل معاً.
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وأشارت القرارات اجلديدة اليت متت املوافقة عليها يف املؤمتر 
WRC-19 إىل أن تطبيقات االتصاالت املتنقلة الدولية اليت تتسم 

بكمون فائق االخنفاض ومعدالت بتات عالية جداً ستحتاج إىل 
أجزاء متماسة من الطيف أكرب من تلك اليت تتيحها نطاقات 
الرتدد احملددة سابقاً لتستعملها اإلدارات اليت ترغب يف تنفيذ 

االتصاالت املتنقلة الدولية؛

وأشارت أيضاً إىل أن من املستصوب استعمال نطاقات منسقة 
عاملياً لالتصاالت املتنقلة الدولية لتيسري التجوال العاملي وحتقيق 

فوائد وفورات احلجم.

تحديد نطاقات إضافية لتمكين نشر شبكات 
الجيل الخامس

GHz 27,5-24,25 نطاقات الرتدد WRC-19 حدد املؤمتر 
وGHz 43,5-37 وGHz 47-45,5 وGHz 48,2-47,2 وGHz 71-66 من 

أجل نشر شبكات اجليل اخلامس، واختذ يف الوقت ذاته تدابري 
تضمن توفري محاية مناسبة خلدمات استكشاف األرض الساتلية 
مبا يشمل خدمات األرصاد اجلوية واخلدمات املنفعلة األخرى 

يف النطاقات اجملاورة.

وحدد املندوبون يف املؤمتر إمجااًل مقداراً من الطيف لالتصاالت 
املتنقلة الدولية تفوق املقدار احملدد هلا قبل املؤمتر بأكثر من مثانية 
أمثال. فقد بلغ مقدار الطيف احملدد لالتصاالت املتنقلة الدولية 
بعد املؤمتر GHz 17,25 باملقارنة مع GHz 1,9 من الطيف احملدد هلا 

قبل املؤمتر. وقد مت تنسيق GHz 14,75 من هذا الطيف على 
الصعيد العاملي، وبذلك تكون نسبة التنسيق العاملي قد 

بلغت %85.

ومن املتوقع مواصلة تطوير االتصاالت املتنقلة الدولية-2020، 
االسم املستخدم يف االحتاد من أجل معايري اجليل اخلامس، 

ابتداًء من عام 2020، مع إجراء جتارب اجليل اخلامس واألنشطة 
التجارية املضطلع هبا بالفعل للمساعدة على تقييم 

التكنولوجيات املرشحة ونطاقات الرتدد املمكن استخدامها هلذا 
الغرض. 

ومن املتوقع أن تنفَّذ أوىل عمليات النشر التجاري الكامل يف 
وقت ما عقب دخول مواصفات االتصاالت املتنقلة 

الدولية-2020 حيز النفاذ.

وسيواصل االحتاد العمل من أجل توفري قواعد تنظيمية دولية 
راسخة ومقدار كاٍف من الطيف ومعايري مناسبة لالتصاالت 

املتنقلة الدولية-2020 والشبكة األساسية لتمكني جناح عمليات 
نشر شبكات اجليل اخلامس على الصعيدين اإلقليمي والدويل.

الخطوات المقبلة

بالتوازي مع ذلك، ميضي فريق االحتاد املعين باالتصاالت املتنقلة 
الدولية-2020 أو اجليل اخلامس بتقييم التكنولوجيات املقرتحة 

اليت من شأهنا أن متكن مشغلي الشبكات من تزويد املستعملني 
لديهم بالقدرات األدائية للجيل اخلامس يف السنوات 

العشر املقبلة.

سينتهي هذا التقييم يف أوائل فرباير 2020 وسيليه وضع معايري 
االتصاالت IMT-2020 يف صيغتها النهائية.

سيحرص االحتاد على أن تكون املعايري الداعمة جلميع تطبيقات 
اجليل اخلامس سارية يف عام 2020 لصاحل جمتمع االتصاالت 

 بأكمله. 
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تدابير لحماية خدمة رصد األرض من أجل التنبؤ بأحوال الطقس

حتديد ترددات جديدة لالتصاالت املتنقلة الدولية عند 
)IMT(، وضع املؤمتر WRC-19 شروطاً حلماية 

اخلدمات القائمة من تلقي تداخالت ضارة من 
احملطات املتنقلة وحمطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية 
املستقبلية. وإن محاية اخلدمات العلمية احلساسة يف النطاقات 

اجملاورة مهمة للغاية وحتظى باألولوية، ال سيما يف النطاق 
املوزع خلدمة استكشاف األرض الساتلية )EESS( )املنفعلة( إذ 
ُيستعمل هذا النطاق، إلجراء القياسات اليت ُتستعمل بعد ذلك 

لوضع مناذج التنبؤ بأحوال الطقس. 

وميكن للتداخل الضار يف هذا النطاق أن يؤثر على هذه 
القياسات وجيعل التنبؤ بأحوال الطقس أقل دقة على حنو 

متزايد. وقد قام املؤمتر WRC-19 بتوفري احلماية لعمليات خدمة 
 GHz 24-23,6 استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( يف النطاق
من خالل وضع حدود على اإلرساالت غري املطلوبة للقدرة 
املشعة اإلمجالية )TRP( الناجتة عن حمطات االتصاالت املتنقلة 
 )Rev.WRC-19( 750 الدولية. وتُنفذ احلدود احملددة يف القرار

بشأن التوافق بني خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( 
واخلدمات النشيطة ذات الصلة على مرحلتني:

يُطبَّق على احملطات القاعدة /املتنقلة املوضوعة يف اخلدمة   
.dBW/200 MHz 29–/33- قبل 1 سبتمرب 2027 حدٌّ بقيمة

يُطبَّق على احملطات القاعدة/املتنقلة املوضوعة يف اخلدمة بعد   
.dBW/200 MHz 35–/39- 1 سبتمرب 2027 حدٌّ بقيمة

ونظراً إىل التفاوت الكبري يف املقرتحات املقدمة إىل املؤمتر بشأن 
احلدود الالزمة حلماية خدمة استكشاف األرض الساتلية 

)املنفعلة( يف النطاقات اجملاورة، فإن هذا النهج القائم على 
مرحلتني كان عنصراً حامساً يف االتفاق الذي توصل إليه املؤمتر 

WRC-19 من أجل حتديد نطاقات تردد لالتصاالت املتنقلة 

.GHz 26 الدولية يف النطاق

واستند مفهوم النهج القائم على مرحلتني إىل فكرة أن حدود 
البث غري املطلوب السابقة واألقل صرامة ستطبق يف الفرتة اليت 

يُتوقع فيها أن يوجد عدد أقل من عمليات نشر االتصاالت 
املتنقلة الدولية يف النطاق GHz 27,5-24,25، وبالتايل وجود 
احتمال أقل أن يكون التداخل الرتاكمي ضاراً يف النطاق 

املوزع خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(.
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وستصبح حدود البث غري املطلوب أكثر صرامة بعد 1 سبتمرب 
2027 متاشياً مع الزيادة املتوقعة يف عدد حمطات االتصاالت 

املتنقلة الدولية املشغلة اعتباراً من هذا التاريخ أو بعده. 
وباإلضافة إىل ذلك، ينص القرار WRC-19( COM4/8( بشأن 
املكون األرضي لالتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاق الرتدد 

GHz 27,5-24,25 على ما يلي:

أنه جيب أن يوفر تشغيل االتصاالت املتنقلة الدولية يف   
نطاق الرتدد GHz 27,5-24,25 احلماية ألنظمة خدمة 

استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( احلالية واملستقبلية يف 
نطاق الرتدد GHz 24-23,6؛

أن تشغيل االتصاالت املتنقلة الدولية يف هذا النطاق يقتصر   
على اخلدمة املتنقلة الربية )وبعبارة أخرى، جيب أال ُتشغل 

االتصاالت املتنقلة الدولية على منت الطائرات أو السفن يف 
البحر يف نطاق الرتدد هذا(؛

أن تطبق اإلدارات التدابري العملية )احملددة( لتفادي تسديد   
هوائيات احملطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية باجتاه 

أجهزة االستشعار احملمولة على منت مركبة فضائية يف 
خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(.

وباإلضافة إىل ما سبق، أخذ املؤمتر WRC-19 بعني االعتبار أن 
االستخدام والتطوير املقبلني للنطاق GHz 24-23,6 من أجل 

أنظمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( ستتحدد بالقرارات 
املتخذة يف جمال منح الرتاخيص والتنظيم على املستوى الوطين. 

وعلى هذا األساس، شجع املؤمتر WRC-19 اإلدارات:
على ضمان أن جُتيز أحكام تنفيذ االتصاالت املتنقلة الدولية   

مواصلة استخدام احملطات األرضية خلدمة استكشاف 
األرض الساتلية وخدمة األحباث الفضائية واخلدمة الثابتة 

الساتلية وتطورها يف املستقبل؛
على إبقاء خمطط هوائي احملطات القاعدة لالتصاالت   

املتنقلة الدولية ضمن حدود غالف التقريب 
وفقاً للتوصية ITU-R M.2101؛

على تطبيق احلدود )األكثر صرامة( للبث اهلامشي الواردة   
يف الفئة B من التوصية ITU-R SM.329 فيما يتعلق بالنطاقني 
GHz 50,4-50,2 وGHZ 54,25-52,6 عند إتاحة نطاق الرتدد 

GHz 27,5-24,25 لالتصاالت املتنقلة الدولية؛

على النظر يف استخدام تقنيات ختفيف إضافية )مثل   
النطاقات احلارسة( تتجاوز احلدود املعينة 

يف القرار Rev.WRC-19( 750(، حسب االقتضاء، من أجل 
التطوير املستقبلي خلدمة استكشاف األرض الساتلية 

.GHz 24-23,6 املنفعلة( العاملة يف نطاق الرتدد(

واختذ املؤمتر WRC-19 أيضاً التدابري الالزمة حلماية خدمة 
 GHz 37-36 استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( يف نطاق الرتدد

من خالل فرض حدود البث غري املطلوب الواردة يف القرار 
WRC-19( COM4/9( على حمطات االتصاالت املتنقلة الدولية 

.GHz 40,5-37 العاملة يف النطاق

وأخرياً، دعا املؤمتر WRC-19 قطاع االتصاالت الراديوية إىل “أن 
يستعرض بانتظام، حسب االقتضاء، أثر تطور اخلصائص التقنية 
والتشغيلية ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية )مبا يف ذلك كثافة 

احملطات القاعدة(، وتلك اخلاصة بأنظمة اخلدمات الفضائية 
على التقاسم والتوافق، ومراعاة نتائج هذه االستعراضات عند 

إعداد و/أو مراجعة توصيات/تقارير قطاع االتصاالت 
الراديوية، اليت تتناول، ضمن مجلة أمور، التدابري املطبقة 

لتخفيف خماطر التداخل يف املستقبالت الفضائية، إذا لزم 
األمر”. وستتيح هذه الدراسات ملؤمتر عاملي مقبل لالتصاالت 

الراديوية اختاذ مزيد من اإلجراءات، إذا لزم األمر، حلماية 
النطاق املوزع خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( من 

 أجل متكني التنبؤ بأحوال الطقس على حنو دقيق.
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نطاقات تردد إضافية من أجل أنظمة 
محطات المنصات عالية االرتفاع

الدول األعضاء يف االحتاد على حتديد وافقت 
نطاقات إضافية من الرتددات الراديوية 

من أجل أنظمة حمطات املنصات 
.)HAPS( عالية االرتفاع

وتوجد هذه احملطات اليت يسهل نشرها والعاملة يف 
السرتاتوسفري )طبقة الغالف اجلوي لألرض اليت تبدأ من ارتفاع 
20 كيلومرتاً( على ارتفاع كاٍف لتوفري اخلدمات ملنطقة واسعة 

أو زيادة سعة املقدمني اآلخرين خلدمات النطاق العريض. 
وأدت االبتكارات التكنولوجية يف السنوات األخرية - وتنامي 

احلاجة امللحة إىل زيادة توفري النطاق العريض - إىل تطوير 
أنظمة حمطات املنصات عالية االرتفاع.

وتساعد االتفاقات اليت مت التوصل إليها يف املؤمتر WRC-19 على 
متهيد الطريق لتوصيل املزيد من األشخاص يف العامل ليحصلوا 

على منافع اقتصاد اليوم الرقمي، خاصة يف اجملتمعات الشحيحة 
اخلدمات ويف املناطق الريفية والنائية.

ويشري أيضاً قرار جديد اعُتمد يف املؤمتر WRC-19 إىل “أنه ميكن 
استخدام التكنولوجيات احلالية، مثل حمطات املنصات عالية 
االرتفاع )HAPS(، لتقدمي التطبيقات عريضة النطاق من أجل 
توفري التوصيلية عريضة النطاق واالتصاالت من أجل التعايف 

بعد الكوارث باحلد األدىن من البىن التحتية للشبكات 
األرضية”. ومن شأن ذلك أن ميّكن التوصيلية بتكلفة أقل 

والنشر بسرعة أكرب.
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وميكن استخدام أنظمة حمطات املنصات عالية االرتفاع لتوفري 
التوصيلية الثابتة عريضة النطاق للمستعملني النهائيني من جهة، 

وتوفري وصالت اإلرسال بني الشبكات املتنقلة والشبكات 
األساسية حلركة التوصيل من جهة أخرى. ومن شأن النوعني 

كليهما من تطبيقات احملطات HAPS متكني نشر النطاق العريض 
الالسلكي يف املناطق النائية، مبا فيها املناطق اجلبلية 

والساحلية والصحراوية.

واحملطات HAPS ليست مفهوماً جديداً فقد بدأت دراستها يف 
االحتاد حوايل عام 1996. ومع ذلك، حتسنت اجلدوى من هذه 

احملطات نتيجة تطور التكنولوجيا من خالل التقدم احملرز 
يف كفاءة األلواح الشمسية وكثافة طاقة البطاريات واملواد 

املركبة خفيفة الوزن وإلكرتونيات الطريان املستقلة ذاتياً 
وتكنولوجيا اهلوائيات.

وختترب بعض الصناعات حالياً توفري النفاذ إىل النطاق العريض 
عرب احملطات HAPS باستخدام طائرة ومركبة جوية خفيفيت 
تني بالطاقة الشمسية على ارتفاع يرتاوح بني  الوزن ومسريَّ

20 و50 كيلومرتاً تعمالن بشكل متواصل لعدة أشهر.

واتفق املندوبون يف املؤمتر WRC-19 على أن توزيعات اخلدمة 
الثابتة يف نطاقي الرتدد GHz 31,3-31 وGHz 39,5-38 ستحدَّد 

ألغراض استخدامها على الصعيد العاملي من جانب احملطات 
HAPS. وأكدوا أيضاً أن التحديدات العاملية القائمة 

 GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2 يف النطاقني HAPS للمحطات
متاحة الستخدامها على الصعيد العاملي من جانب اإلدارات 

اليت ترغب يف تنفيذ حمطات املنصات عالية االرتفاع.

واتفقوا على أن تستخدم احملطات HAPS العاملة يف اخلدمة الثابتة 
.GHz 27,5-24,25و GHz 22-21,4 يف اإلقليم 2 نطاقي الرتدد

واتفقوا أيضاً على فرض قيود فيما يتعلق باجتاهات الوصالت 
وإدراج شروط تقنية لتشغيل أنظمة احملطات HAPS من أجل 

محاية اخلدمات األخرى.

 HAPS وستيسر هذه التعيينات املنسقة عاملياً وإقليمياً للمحطات
تطوير خدمات هذه احملطات وستسمح بإجراء اختبارات من 
أجل االنتقال إىل عمليات النشر التجارية. وقد مّكن أعضاء 

االحتاد، مبوافقتهم على الطيف احملدد للمحطات HAPS، منصة 
 اتصاالت إضافية لتوصيل غري املوصولني.

IT
U

 N
ew

s 
M

A
G

A
Z

IN
E

 0
6/

20
19

25

نتائج المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 2019



مراحل جديدة من أجل نشر السواتل غير المستقرة 
بالنسبة إلى األرض

الدول األعضاء يف االحتاد على اعتماد اتفقت 
هنج مبتكر جديد قائم على مراحل فيما 

يتعلق بنشر األنظمة الساتلية غري املستقرة 
بالنسبة إىل األرض )NGSO( يف نطاقات حمددة وخدمات حمددة.

وحيدد االتفاق الذي مت التوصل إليه اإلجراءات التنظيمية 
املتعلقة بنشر السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض مبا فيها 

الكوكبات الضخمة يف مدار أرضي منخفض.

ويف إطار النظام التنظيمي املعتمد حديثاً، ستكون هذه األنظمة 
مطالَبة بنشر 10% من كوكباهتا يف غضون سنتني بعد هناية 

الفرتة احلالية للوضع يف اخلدمة، و50% يف غضون مخس 
سنوات، واستكمال النشر يف غضون 7 سنوات.

وسيوفر النهج القائم على مراحل آلية تنظيمية تساعد على 
ضمان أن يعرّب السجل األساسي الدويل للرتددات بشكل 

معقول عن النشر الفعلي هلذه األنظمة الساتلية غري املستقرة 
بالنسبة إىل األرض يف نطاقات تردد حمددة وخدمات حمددة.

يسعى هذا النهج أيضاً إىل حتقيق توازن بني منع ختزين طيف 
الرتددات الراديوية واالستخدام السليم آلليات التنسيق 

واملتطلبات التشغيلية املتعلقة بنشر األنظمة غري املستقرة بالنسبة 
إىل األرض.
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التكيف مع االبتكار في صناعة السواتل

يعرّب االتفاق الذي مت التوصل إليه يف شرم الشيخ عن الوترية 
السريعة لالبتكار الساتلي الذي يؤدي إىل زيادة نشر 

الكوكبات غري املستقرة بالنسبة إىل األرض.

ويف الواقع، مع توفر مركبات اإلطالق القادرة على دعم 
عمليات إطالق سواتل متعددة، أضحت الكوكبات الضخمة 

املكونة من مئات إىل آالف املركبات الفضائية حاًل شائعاً 
لالتصاالت على صعيد العامل.

ويشمل ذلك توفري تغطية واسعة بالنطاق العريض منخفض 
الكمون، واالستشعار عن بُعد واألحباث يف جمال الفضاء 

والغالف اجلوي العلوي واألرصاد اجلوية وعلم الفلك وجتارب 
التكنولوجيا والتعليم.

وقال ماريو مانيفيتش، مدير مكتب االتصاالت الراديوية 
باالحتاد “لقد استحدثت التطورات اليت تشهدها قدرات 

اخلدمات املتعلقة بتصميم السواتل وتصنيعها وإطالقها 
إمكانيات جديدة للتوصيلية بعرض نطاق عال يف مجيع أحناء 
العامل.” وأضاف قائاًل “وميثل هذا االتفاق التارخيي الذي مت 

التوصل إليه يف املؤمتر WRC-19 مرحلة تكنولوجية هامة ستمكن 
من نشر اتصاالت اجليل التايل وتوفر يف الوقت نفسه إمكانية 

النفاذ إىل اإلنرتنت عريض النطاق يف أنأى املناطق.”

زيادة عدد بطاقات التبليغ عن الشبكات 
الساتلية المقدمة إلى االتحاد

عندما تكون السواتل يف املدار املستقر بالنسبة إىل األرض 
متسقة مع دوران األرض عند ارتفاع km 36 000، تتحرك 

السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض عرب السماء خالل 
 )MEO( مدارها حول األرض، يف املدار األرضي املتوسط

km 20 000-8 000 فوق األرض ويف املدار األرضي املنخفض 

.km 2 000عند ارتفاعات ترتاوح بني 400 و )LEO(

ويتلّقى االحتاد منذ عام 2011 بطاقات تبليغ عن ختصيصات 
تردد ألنظمة ساتلية غري مستقرة بالنسبة إىل األرض تتألف من 
مئات إىل آالف السواتل، ال سيما يف نطاقات الرتدد املوّزعة 

.)MSS( أو اخلدمة املتنقلة الساتلية )FSS( للخدمة الثابتة الساتلية

ويدعو املؤمتر بوجه خاص إىل أن يواصل االحتاد دراسات 
التفاوتات املسموح هبا يف بعض اخلصائص املدارية للمحطات 

الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة 
الساتلية واخلدمة املتنقلة الساتلية واخلدمة اإلذاعية الساتلية، 

 فضاًل عن إمكانية تطوير إجراءات ما بعد املراحل.
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)ESIM( الطيف من أجل المحطات األرضية المتحركة

الدول األعضاء يف االحتاد على قرار وافقت 
جديد من شأنه أن يعزز نشر احملطات 

.)ESIM( األرضية املتحركة

تواجه احملطات األرضية املتحركة حتدياً معقداً يتمثل يف كيفية 
تزويد أهداف تتحرك فعلياً خبدمات إنرتنت موثوقة وعالية 

عرض النطاق. فهي تقدم اتصاالت عريضة النطاق، مبا يف ذلك 
توصيلية اإلنرتنت، على منصات متنقلة.

وتوجد حالياً ثالثة أنواع من احملطات األرضية املتحركة: 
احملطات األرضية املتحركة على منت الطائرات )ESIM للطريان(، 
واحملطات األرضية املتحركة على منت السفن )ESIM البحرية(، 
 ESIM( واحملطات األرضية املتحركة على منت املركبات الربية

الربية(. وهي تتيح توصيل األشخاص على منت السفن 
والطائرات واملركبات الربية وضمان سالمتهم وأمنهم وراحتهم 

أثناء التنقل.

وأصبحت احملطات األرضية املتحركة متاحة بسهولة أكرب 
وأكثر عملية بفضل التقدم احملرز يف تصنيع السواتل وتكنولوجيا 

احملطات األرضية.

وعندما تكون السفن يف عرض البحر أو عندما تعرب الطائرات 
احمليطات، فإهنا خترج عن تغطية شبكات األرض. وميكن أن 

تقدم أنظمة احملطات األرضية املتحركة خدمة مستمرة ومتسقة 
بتغطية جغرافية واسعة للغاية أو عاملية باملعىن الدقيق للكلمة 
حيث تعمل السفن والطائرات يف أو فوق أي مكان تقريباً.

وباإلضافة إىل ذلك، فإن معدالت البيانات النمطية اليت تقدمها 
حالياً املطاريف العاملة يف شبكات ختدم احملطات األرضية 

املتحركة تقارب Mbit/s 100. وهي معدالت أعلى أو أسرع 
بكثري من املعدالت اليت قدمتها تارخيياً اخلدمة املتنقلة 

.)MSS( الساتلية

فمن غري املستغرب إذن أن يزداد الطلب على طيف الرتددات 
الراديوية الذي ميكن أن تستخدمه احملطات األرضية املتحركة. 

فعلى سبيل املثال، جرى توصيل أكثر من 000 20 سفينة عرب 
السواتل يف عام 2014. ويُتوقع أن يرتفع هذا العدد إىل 

حوايل 000 50 سفينة خالل السنوات القليلة القادمة.
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معالجة الطلب المتزايد

لتلبية تزايد حاجة احملطات األرضية املتحركة إىل طيف 
الرتددات الراديوية، مع محاية اخلدمات األخرى، اختذ 

املندوبون يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2019 
)WRC-19(، قراراً بشأن الشروط التنظيمية والتقنية اليت ميكن 
مبوجبها لألنواع الثالثة من احملطات األرضية املتحركة اليت 
تتواصل مع احملطات الفضائية املستقرة بالنسبة إىل األرض 
)GSO( يف اخلدمة الثابتة الساتلية )FSS( استخدام النطاقني 

.GHz 29,5-27,5و GHz 19,7-17,7 الرتدديني

ينص القرار اجلديد يف بدايته على “أن مثة حاجة التصاالت 
متنقلة ساتلية عاملية عريضة النطاق، وأن تلبية هذه احلاجة ممكنة 

 )ESIM( إىل حد ما بالسماح للمحطات األرضية املتحركة
بالتواصل مع احملطات الفضائية املستقرة بالنسبة إىل األرض 

 GHz 19,7-17,7 يف اخلدمة الثابتة الساتلية تعمل يف نطاقي الرتدد
)فضاء-أرض( وGHz 29,527,5 )أرض-فضاء(.”

 ومع ذلك، حيّذر القرار أيضاً من أن نطاقي الرتدد 
GHz 19,7-17,7 )فضاء-أرض( وGHz 29,5-27,5 )أرض-فضاء( 

“موّزعان أيضاً خلدمات أرضية وفضائية تستعملها جمموعة 
متنوعة من األنظمة املختلفة وأنه ال بد من محاية هذه اخلدمات 

القائمة وتطورها املستقبلي، دون فرض قيود ال مربر هلا، من 
احملطات األرضية املتحركة املشغَّلة.”

تفادي التداخل الضار

بغية حتقيق التوازن الصحيح بني اخلدمات املبتكرة اليت تقدمها 
احملطات األرضية املتحركة والتطبيقات األخرى اليت تستخدم 
نطاقات الرتدد هذه، ينص القرار على “أال تتسبب حمطات 

اإلرسال األرضية املتحركة للطريان والبحرية يف نطاق الرتدد 
GHz 29,5-27,5 بتداخل غري مقبول خلدمات األرض اليت لديها 

توزيعات يف نطاق الرتدد وتعمل وفقاً للوائح الراديو”، وعلى 
“أال تتسبب حمطات اإلرسال األرضية املتحركة الربية يف نطاق 

الرتدد GHz 29,5-27,5 بتداخل غري مقبول خلدمات األرض 
يف البلدان اجملاورة اليت يُوزع هلا نطاق الرتدد واليت تعمل وفقاً 

للوائح الراديو.”

وينتهي القرار بتكليف األمني العام لالحتاد بتوجيه عناية األمني 
العام للمنظمة البحرية الدولية واألمني العام ملنظمة الطريان 

 املدين الدويل إىل هذا القرار.
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اتفاقات النقل الرئيسية

الدول األعضاء يف االحتاد على وافقت 
اتفاقات دولية من شأهنا أن تساعد يف 

متهيد الطريق إىل حتسني النقل يف 
املدن الذكية.

وترمي االتفاقات إىل حتسني إدارة احلركة وأنظمة النقل العام، 
والسالمة على الطرق وسالمة القطارات ومراقبة حركة 

السكك احلديدية من بني جوانب النقل األخرى اليت هتدف إىل 
االستفادة من تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت )ICT( جلعل 

مدن العامل أكثر أماناً و”ذكاًء”.

وعلى وجه التحديد، وافق املندوبون الذي ميثلون احلكومات 
من مجيع أحناء العامل على توصية جديدة بشأن أنظمة النقل 
الذكية )ITS( وقرار جديد بشأن أنظمة االتصاالت الراديوية 
.)RSTT( اخلاصة بالسكك احلديدية بني القطار وجانيب مساره

أنظمة النقل الذكية

تبدأ توصية االحتاد اجلديدة – “تنسيق نطاقات الرتدد من أجل 
تطبيقات أنظمة النقل الذكية اآلخذة يف التطور يف إطار 

التوزيعات للخدمة املتنقلة” بوضع بعض السياقات اهلامة فيما 
يتعلق باحلاجة إىل مواءمة طيف الرتددات الراديوية من أجل 

أنظمة النقل الذكية. وتشري التوصية إىل “أن هناك حاجة إىل 
دمج خمتلف التكنولوجيات، مبا فيها االتصاالت الراديوية، 

ضمن أنظمة النقل الربي”.

وتشري أيضاً إىل “أن العديد من املركبات اجلديدة املوصولة 
يستعمل تكنولوجيات ذكية يف املركبات باالقرتان مع أنظمة 

متقدمة إلدارة احلركة و/أو إدارة معلومات املسافرين و/أو 
إدارة النقل العام و/أو إدارة أساطيل املركبات وذلك لتحسني 

إدارة احلركة على الطرق”.
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وتقر التوصية اجلديدة أيضاً “بأن الطيف املنسق واملعايري الدولية 
تسهل نشر االتصاالت الراديوية ألنظمة النقل الذكية اآلخذة 

يف التطور يف أحناء العامل وتسمح باالستفادة من وفورات 
احلجم عند إتاحة جتهيزات وخدمات أنظمة النقل الذكية 

اآلخذة يف التطور للجمهور”.

وحتث هذه التوصية إدارات احلكومات على “أن تنظر يف 
استخدام نطاقات الرتدد املنسقة عاملياً أو إقليمياً، أو أجزاء 

منها، على النحو الوارد وصفه يف أحدث نسخ من التوصيات 
مثل التوصية )ITU-R M.2121(، عند ختطيط ونشر تطبيقات 

أنظمة النقل الذكية اآلخذة يف التطور.”

وتدعو كذلك الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء القطاع إىل 
املشاركة الفّعالة واملسامهة يف دراسات قطاع االتصاالت 

الراديوية باالحتاد )ITU-R( بشأن جوانب أنظمة النقل الذكية 
وأنظمة النقل الذكية اآلخذة يف التطور )مثل املركبات املوصولة 

واملركبات املستقلة واألنظمة التكيفية املساِعدة للسائق(، من 
خالل جلان الدراسات لقطاع االتصاالت الراديوية.

أنظمة االتصاالت الراديوية الخاصة بالسكك 
)RSTT( الحديدية بين القطار وجانبي مساره

يبدأ القرار اجلديد – “تنسيق الطيف من أجل أنظمة 
االتصاالت الراديوية اخلاصة بالسكك احلديدية بني القطار 

وجانيب مساره )RSTT( ضمن التوزيع احلايل للخدمة املتنقلة” 
بتحديد األمهية االجتماعية واالقتصادية للنقل بالسكك 

احلديدة، وخاصة بالنسبة للبلدان النامية.

ويرد يف القرار اجلديد أن مصطلح “أنظمة االتصاالت الراديوية 
 )RSTT(“ اخلاصة بالسكك احلديدية بني القطار وجانيب مساره

يشري إىل أنظمة االتصاالت الراديوية اليت تتيح مراقبة حمّسنة 
حلركة السكك احلديدية وسالمة الركاب وتعزيز أمن عمليات 

القطارات، وأن الفئات الرئيسية لتطبيقات األنظمة RSTT هي 
تطبيقات االتصاالت الراديوية للقطارات ومعلومات حتديد 

موقع القطار والتحكم يف القطارات عن بُعد ومراقبة القطارات.

وحيدد القرار “أن تنسيق الطيف من أجل التطبيق الراديوي 
للقطارات لألنظمة RSTT ميكن أن حيظى بأولوية بني الفئات 

األربع لتطبيقات األنظمة RSTT، ألن التطبيقات الراديوية 
للقطارات متّكن من توجيه القطارات والتحكم فيها وغري ذلك 

من خدمات السكك احلديدية اهلامة اليت ُتستعمل من أجل 
ضمان سالمة الركاب وعمليات القطارات وتتطلب اعتمادية 

كبرية وجودة عالية للخدمات.”

ويشري القرار أيضاً إىل أن تنفيذ األنظمة RSTT يف املستقبل 
“يتطلب مراعاة تطورات صناعة السكك احلديدية.”

وباإلضافة إىل ذلك، ينص القرار اجلديد على “أن احلاجة قد 
تدعو إىل إدماج تكنولوجيات خمتلفة يف نطاقات متعددة، من 

أجل تيسري الوظائف املختلفة مثل أوامر توجيه القطارات 
والتحكم يف تشغيلها وإرسال البيانات، يف أنظمة السكك 

احلديدية للقطار وجانيب مساره، وأيضاً لتلبية احتياجات بيئة 
السكك احلديدية عالية السرعة.”
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RSTT توصية بشأن األنظمة

يدرك القرار أن قطاع االتصاالت الراديوية يقوم بإعداد توصية 
لتيسري تنسيق الطيف من أجل األنظمة RSTT احلالية واملتطورة.

ويدعو القرار قطاع االتصاالت الراديوية إىل مواصلة إعداد 
التوصية يف الوقت املناسب و”مواصلة إعداد وحتديث 

توصيات/تقارير قطاع االتصاالت الراديوية املتعلقة بالتنفيذ 
التقين والتشغيلي لألنظمة RSTT، حسب االقتضاء.”

ويشجع القرار اإلدارات أيضاً على أن تنظر، عند التخطيط 
لألنظمة RSTT اخلاصة هبا، يف نتائج دراسات قطاع االتصاالت 

الراديوية وكذلك يف النواتج األخرى ذات الصلة لقطاع 
االتصاالت الراديوية، هبدف تيسري تنسيق الطيف من أجل 

األنظمة RSTT، ال سيما من أجل التطبيقات الراديوية للقطارات.

ويشجع أيضاً اإلدارات على تشجيع وكاالت ومنظمات 
السكك احلديدية على استخدام منشورات قطاع االتصاالت 

الراديوية ذات الصلة يف تنفيذ التكنولوجيات واألنظمة الداعمة 
.RSTT لألنظمة

ومع ذلك، يشري القرار أيضاً إىل أن اإلدارات تتمتع باملرونة 
 RSTT لتحديد مقدار الطيف الذي ينبغي إتاحته لألنظمة

وكذلك شروط االستعمال كذلك على املستوى الوطين من 
أجل تلبية احتياجاهتا الوطنية و/أو اإلقليمية احملددة.

ويشري كذلك إىل أن تكنولوجيات األنظمة RSTT آخذة يف 
التطور وأن هناك منظمات دولية أو إقليمية تقوم حالياً بوضع 

مواصفات لتكنولوجيات ووظائف جديدة من أجل تطوير 
 ،)3GPP( مثل مشروع شراكة اجليل الثالث RSTT األنظمة

واالحتاد الدويل للسكك احلديدية )UIC(، واملعهد األورويب 
ملعايري االتصاالت )ETSI(، ووكالة االحتاد األورويب للسكك 

 احلديدية )ERA( وغريها.
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القرارات الجديدة

اللجنة 4
COM4/1حتديث األحكام املتعلقة خبدمات الطريان يف لوائح الراديو
COM4/2 تنسيق الطيف من أجل أنظمة االتصاالت الراديوية اخلاصة بالسكك احلديدية بني القطار وجانيب مساره

ضمن التوزيعات احلالية للخدمة املتنقلة
COM4/32 يف اخلدمة الثابتة يف اإلقليم GHz 22-21,4 استعمال حمطات املنصات عالية االرتفاع لنطاق الرتدد
COM4/42 يف اخلدمة الثابتة يف اإلقليم GHz 27,5-24,25 استعمال حمطات املنصات عالية االرتفاع لنطاق الرتدد
COM4/5يف اخلدمة الثابتة GHz 31,3-31 لنطاق الرتدد )HAPS( استعمال حمطات املنصات عالية االرتفاع
COM4/6يف اخلدمة الثابتة GHz 39,5-38 استعمال حمطات املنصات عالية االرتفاع لنطاق الرتدد
COM4/7 والتعايش مع التطبيقات األخرى )IMT( لالتصاالت املتنقلة الدولية GHz 71-66 استعمال النطاق

للخدمة املتنقلة
COM4/8GHz 27,5-24,25 املكون األرضي يف االتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاق الرتدد
COM4/9GHz 48,2-47,2و GHz 43,5-37 املكون األرضي لالتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاقي الرتدد

COM4/10GHz 47-45,5 االتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاق الرتدد
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اللجنة 5
COM5/1تدابري للحد من إرساالت الوصلة الصاعدة غري املرخص هبا الواردة من احملطات األرضية
COM5/2 محاية شبكات اخلدمة اإلذاعية الساتلية املنفذة يف القوس املداري للمدار الساتلي املستقر بالنسبة إىل األرض

GHz 12,2-11,7 بني 37,2° غرباً و10° شرقاً يف نطاق الرتدد
COM5/3)Rev.WRC-15( 30 جلزء من امللحق 7 بالتذييل WRC-19 تدابري تنظيمية إضافية مؤقتة بعد حذف املؤمتر
COM5/4 فيما يتعلق GHz 12,2-11,7 احلاجة إىل تنسيق شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية يف اإلقليم 2 يف نطاق الرتدد

بتخصيصات اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف اإلقليم 1 الواقعة أبعد غرباً من 37,2 درجة غرباً وتنسيق شبكات 
اخلدمة الثابتة الساتلية يف اإلقليم 1 يف نطاق الرتدد GHz 12,7-12,5 فيما يتعلق بتخصيصات اخلدمة اإلذاعية 

الساتلية يف اإلقليم 2 الواقعة أبعد شرقاً من 54 درجة غربًا
COM5/5 إجراءات تنظيمية من أجل ختصيصات الرتدد للشبكات أو األنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض

احملددة على أهنا مهمات قصرية األجل غري خاضعة لتطبيق القسم II من املادة 9 
COM5/6 يف حمطات أرضية متحركة تتواصل مع حمطات فضائية GHz 29,5-27,5و GHz 19,7-17,7 استخدام نطاقي الرتدد

مستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية
COM5/7 هنج قائم على مراحل لتنفيذ ختصيصات الرتدد للمحطات الفضائية يف نظام ساتلي غري مستقر بالنسبة إىل

األرض يف نطاقات تردد وخدمات حمددة
COM5/8 30B تدابري إضافية للشبكات الساتلية العاملة يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف نطاقات الرتدد اخلاضعة للتذييل

من أجل تعزيز النفاذ املنصف إىل نطاقات الرتدد هذه
COM5/9MHz 138-137 استخدام السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ذات املهمات قصرية املدة لنطاق الرتدد

COM5/10 محاية الشبكات املستقرة بالنسبة إىل األرض العاملة يف اخلدمات الثابتة الساتلية واإلذاعية الساتلية واملتنقلة
الساتلية من التداخل الكلي الناجم عن األنظمة املتعددة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض العاملة يف نطاقات 

GHz 51,4-50,4و GHz 50,2-47,2و GHz 42,5-39,5و GHz 39,5-37,5 الرتدد
COM5/11 تطبيق املادة 22 من لوائح الراديو على محاية الشبكات املستقرة بالنسبة إىل األرض العاملة يف اخلدمتني الثابتة

الساتلية واإلذاعية الساتلية من األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض العاملة يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف 
GHz 51,4-50,4و GHz 50,2-47,2و GHz 42,5-39,5و GHz 39,5-37,5 نطاقات الرتدد

COM5/12 GHz 51,4-50,4و GHz 50,2-48,9و GHz 48,9-47,2فضاء-أرض( و( GHz 42,5-37,5 استعمال نطاقات الرتدد
)أرض-فضاء( من جانب األنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية 

والنطاق GHz 40,5-39,5 من جانب األنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة 
املتنقلة الساتلية
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اللجنة 6
COM6/12023 جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
COM6/2 دراسات بشأن األمور ذات الصلة بالرتددات من أجل حتديد للمكّون األرضي ألنظمة االتصاالت املتنقلة

 MHz 7 125-7 025و MHz 7 025-6 425و MHz 3 800-3 600و MHz 3 400-3 300 يف نطاقات الرتدد )IMT( الدولية 
GHz 10,5-10,0و

COM6/3 للخدمة املتنقلة، باستثناء املتنقلة MHz 3 800-3 600 دراسات للنظر يف إمكانية منح توزيع نطاق الرتدد
للطريان، على أساس أويل يف اإلقليم 1

COM6/4 باستعمال حمطات املنصات عالية االرتفاع GHz 2,7 تسهيل التوصيلية املتنقلة يف نطاقات تردد معّينة دون
كمحطات قاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية

COM6/5النظر يف اعتماد أحكام تنظيمية لتيسري إدخال املركبات دون املدارية
COM6/6 MHz 137-117,975 للطريان ضمن نطاق الرتدد )R( دراسات بشأن توزيع جديد حمتمل للخدمة املتنقلة الساتلية

من أجل دعم اتصاالت الطريان باملوجات املرتية )VHF( يف االجتاهني أرض-فضاء وفضاء-أرض
COM6/7484 يف نطاقات الرتدد اليت ينطبقان فيهاB.5 والرقم )WRC-15( 155 استعراض وإمكانية مراجعة القرار
COM6/8 النظر يف األحكام التنظيمية لتحديث التذييل 27 للوائح الراديو دعماً لتحديث أنظمة املوجات الديكامرتية

)HF( للطريان
COM6/9 دراسات بشأن املسائل املتعلقة بالرتددات، مبا يف ذلك التوزيعات اإلضافية املمكنة، من أجل إمكانية إدخال

تطبيقات جديدة للخدمة املتنقلة للطريان لغري أغراض السالمة
COM6/10GHz 15,35-14,8 دراسة إمكانية رفع التوزيع الثانوي خلدمة األحباث الفضائية إىل توزيع أويل يف نطاق الرتدد
COM6/11 والنظر GHz 252-231,5 استعراض توزيعات الرتدد خلدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( يف مدى الرتدد

يف التعديل احملتمل وفقاً ملتطلبات رصد أجهزة االستشعار املنفعلة باملوجات الصغرية
COM6/12 تشغيل احملطات األرضية على منت الطائرات والسفن اليت تتواصل مع حمطات فضائية مستقرة بالنسبة إىل

األرض تعمل يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف نطاق الرتدد GHz 13,25-12,75 )أرض-فضاء(
COM6/13 GHz 29,1-27,5فضاء-أرض( و( GHz 20,2-19,7و GHz 19,318,8و GHz 18,617,7 استخدام نطاقات الرتدد 

وGHz 30-29,5 )أرض-فضاء( يف احملطات األرضية املتحركة اليت تتواصل مع حمطات فضائية غري مستقرة 
بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية

COM6/14 GHz 12,7–11,7 دراسة املسائل التقنية والتشغيلية واألحكام التنظيمية للوصالت بني السواتل يف نطاقات الرتدد
GHz 30-27,5و GHz 20,2-18,8و GHz 18,6-18,1و

COM6/15 الدراسات املتعلقة باالحتياجات من الطيف والتوزيعات اجلديدة احملتملة للخدمة املتنقلة الساتلية يف نطاقات
الرتدد MHz 1 710–1 695 وMHz 2 025–2 010 وMHz 3 315-3 300 وMHz 3 400–3 385، ألغراض التطوير 

املستقبلي لألنظمة املتنقلة الساتلية الضيقة النطاق
COM6/162 يف اإلقليم GHz 17,7-17,3 توزيع أويل للخدمة الثابتة الساتلية يف االجتاه فضاء-أرض يف النطاق
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COM6/17 لضمان محاية MHz 1 300-1 240 الدراسات بشأن التدابري التقنية والتشغيلية اليت يتعني تطبيقها يف نطاق الرتدد
خدمة املالحة الراديوية الساتلية )فضاء-أرض(

COM6/18 استعمال أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية للنطاق العريض الالسلكي الثابت يف نطاقات الرتدد املوزعة على
أساس أويل للخدمة الثابتة

COM6/192027* جدول األعمال التمهيدي للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
COM6/20 وحتديد جديد لتطبيقات ،GHz 275-231,5 توزيعات جديدة خلدمة التحديد الراديوي للموقع يف نطاق الرتدد

GHz 700-275 خدمة التحديد الراديوي للموقع لنطاقات الرتدد يف املدى
COM6/21 استخدام احملطات األرضية املتحركة للطريان والبحرية اليت تتواصل مع حمطات فضائية مستقرة بالنسبة إىل

األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية لنطاقات الرتدد GHz 39,5-37,5 )فضاء-أرض( وGHz 42,5-40,5 )فضاء-
أرض( وGHz 50,2-47,2 )أرض-فضاء( وGHz 51,4-50,4 )أرض-فضاء(

COM6/22 للخدمة الثابتة GHz 45,5-43,5 الدراسات املتعلقة باالحتياجات من الطيف وإمكانية توزيع نطاق الرتدد
الساتلية

COM6/23GHz 86-81و GHz 76-71 التقاسم بني احملطات يف اخلدمة الثابتة واخلدمات الساتلية يف نطاقي الرتدد
COM6/24 لضمان التوافق مع GHz 86-81و GHz 76-71 شروط استخدام حمطات اخلدمات الساتلية لنطاقي الرتدد

اخلدمات املنفعلة
COM6/25 دراسة املسائل التقنية والتشغيلية واألحكام التنظيمية فيما يتعلق بوصالت التغذية لألنظمة الساتلية

غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف نطاقي الرتدد GHz 7671 )فضاء-أرض واقرتاح 
توزيع جديد لالجتاه أرض-فضاء( وGHz 86-81 )أرض-فضاء(

COM6/26-دراسة املسائل التقنية والتشغيلية واألحكام التنظيمية من أجل اإلرساالت فضاء-فضاء يف االجتاه أرض
فضاء يف نطاقات الرتدد ]MHz 1 645,5-1 610 وMHz 1 660,5-1 646,5[ واالجتاه فضاء-أرض يف نطاقات الرتدد 

[MHz 2 500-2 483,5] ،]MHz 1 626,5-1 613,8[، ]MHz 1 559-1 545[ ،]MHz 1 544-1 525[ بني السواتل غري 
املستقرة بالنسبة إىل األرض والسواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض العاملة يف اخلدمة املتنقلة الساتلية

COM6/27 دراسات بشأن إمكانية منح توزيعات للخدمة املتنقلة الربية )باستثناء االتصاالت املتنقلة الدولية( يف نطاق
الرتدد MHz 1 350-1 300 لكي تستعملها اإلدارات من أجل التطوير املستقبلي لتطبيقات اخلدمة املتنقلة لألرض

COM6/2818 اعتبارات لتحسني استعمال الرتددات البحرية باملوجات املرتية الواردة يف التذييل
COM6/29GHz 23,1522,55 استعمال خدمة استكشاف األرض الساتلية )أرض-فضاء( لنطاق الرتدد
COM6/30 من أجل التطبيقات لغري أغراض MHz 960-694 إزالة الشرط املتعلق باخلدمة املتنقلة للطريان يف مدى الرتدد

السالمة ألجهزة مستخدمي االتصاالت املتنقلة الدولية
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إعالن صادر عن المؤتمر العالمي 
لالتصاالت الراديوية لعام 2019

 تعزيز المساواة واإلنصاف والتكافؤ بين الجنسين 
في قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت

زيادة عدد:

تشجيع ودعم فّعال:

التوازن بين الجنسين في جميع أنشطة االتصاالت الراديوية

قرار لجمعية االتصاالت الراديوية لعام 2023

لتعليم الفتيات والنساء في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
وبناء مسارات مهنية فيها

استعراض سنوي بشأن التقدم المحرز في تعميم منظور 
المساواة بين الجنسين

الفتيات في مستويات التعليم االبتدائي/الثانوي في 
مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

اتفاقات/فرص التدريب للنساء في مجال تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت

النساء اللواتي تسعين إلى الحصول على شهادات في 
مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

المنح الدراسية وغير الدراسية المقدمة للنساء في مجاالت 
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
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االستنتاجات

هولني جاو، األمني العام لالحتاد الدويل قال 
 WRC-19 لالتصاالت، يف حفل االختتام إن املؤمتر
مهد الطريق لسبل جديدة وأكثر ابتكاراً لتوصيل 
العامل باستخدام تكنولوجيات االتصاالت األرضية والفضائية 

على السواء. وأردف قائاًل “ومبا أن تكنولوجيا النطاق العريض 
الرائدة تتجلى يف التطورات الصناعية اجلديدة، سيحصل الناس 

يف املناطق النائية أيضاً على نفاذ أفضل وبأسعار ميسورة”.

وقال ماريو مانيفيتش، مدير مكتب االتصاالت الراديوية 
باالحتاد “إن االتفاقات اليت مت التوصل إليها بشق األنفس 

يف املؤمتر WRC-19 سوف تؤثر بشكل إجيايب على حياة املليارات 
من الناس يف مجيع أحناء العامل مبا يهيئ مشهداً رقمياً للنمو 

والتنمية املستدامني”. وأضاف قائاًل “إن اإلجنازات اليت حققها 
املؤمتر WRC-19 يف متكني تكنولوجيات جديدة لالتصاالت 
ومحاية اخلدمات القائمة سُتجسد يف النمو املستمر لصناعة 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تبلغ قيمتها 
تريليون دوالر”.

وقال عمرو بدوي، رئيس املؤمتر WRC-19، يف كلمته اخلتامية 
“هذه معاهدة بالغة احلساسية، ومهمة جداً بطبيعة احلال. فتغيري 
هذه اللوائح التنظيمية يتطلب قدراً كبرياً من التعاون بني خمتلف 

املشاركني يف هذا املؤمتر”.

وشكر الرئيس املندوبني على ما أبدوه من روح ممتازة تكللت 
يف النهاية بتوافق يف اآلراء، وأعرب عن أمله يف أن تكون 

النتائج بداية عهد تكنولوجي جديد خيدم االبتكار والسالم.

وأعرب عمرو طلعت، وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
يف مصر، عن سعادته باإلعالن عن إطالق أول ساتل ملصر، 
ويعترب ذلك حدثاً بارزاً يف البلد. وقال إن الساتل “سيقدم 

خدمات للمؤسسات احلكومية والقطاع اخلاص ... وسيضمن 
البنية التحتية لإلنرتنت عريضة النطاق يف املناطق 

النائية واملعزولة”.

واختتم املؤمتر العاملي الثامن والثالثون لالتصاالت الراديوية 
)WRC(، الذي ُعقد يف شرم الشيخ مبصر يف الفرتة من 

28 أكتوبر إىل 22 نوفمرب 2019، بتوقيع الوثائق اخلتامية. وشارك 

يف املؤمتر الذي استضافته حكومة مصر أكثر من 
400 3 مشارك.

وستنشر النسخة احملدثة من لوائح الراديو يف عام 2020، وسيبدأ 
 نفاذها يف 1 يناير 2021.

نّزل الوثائق الختامية المؤقتة لالطالع 
على جميع الوثائق الصادرة عن المؤتمر 

WRC-19 هنا.
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نتائج المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 2019

https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2019/Documents/PFA-WRC19-E.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2019/Documents/PFA-WRC19-E.pdf


WRC-19 نبذة عن المؤتمر
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نتائج المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 2019

:WRC-19 أعداد مجلة أخبار االتحاد المخصصة للمؤتمر

https://www.itu.int/en/newsroom/wrc-19/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/newsroom/wrc-19/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-R/information/events/webcast/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-R/information/events/webcast/Pages/default.aspx
https://soundcloud.com/ituproduction/sets/itu-wrc-19
https://soundcloud.com/ituproduction/sets/itu-wrc-19
https://soundcloud.com/ituproduction/sets/itu-wrc-19
https://soundcloud.com/ituproduction/sets/itu-wrc-19
https://www.flickr.com/photos/itupictures/collections/72157711844301152/
https://www.flickr.com/photos/itupictures/collections/72157711844301152/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2PwGUfgBCGlCxqehr7-Dhd8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2PwGUfgBCGlCxqehr7-Dhd8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2PwGUfgBCGlCxqehr7-Dhd8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2PwGUfgBCGlCxqehr7-Dhd8
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=R16-WRC19-C&class=MINS
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=R16-WRC19-C&class=MINS
https://www.itu.int/md/R16-WRC19-C/en
https://www.itu.int/md/R16-WRC19-C/en
https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2019/2019-04/2019_ITUNews04-en.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2019/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-R/information/events/captioning/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/newsroom/wrc-19/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-R/information/events/webcast/Pages/default.aspx
https://soundcloud.com/ituproduction/sets/itu-wrc-19
https://www.flickr.com/photos/itupictures/collections/72157691425514943/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2PwGUfgBCGlCxqehr7-Dhd8
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=R16-WRC19-C&class=MINS
https://www.itu.int/md/R16-WRC19-C/en
https://twitter.com/search?q=%23ITUWRC&src=typed_query&f=live
https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2019/2019-01/2019_ITUNews01-ar.pd
https://www.itu.int/ar/itunews/Documents/2019/2019-02/2019_ITUNews02-ar.pdf
https://www.itu.int/ar/itunews/Documents/2019/2019-04/2019_ITUNews04-ar.pdf
https://www.itu.int/ar/itunews/Documents/2019/2019-05/2019_ITUNews05-ar.pdf


التطلع إلى المؤتمر العالمي 
لالتصاالت الراديوية لعام 2023

املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2019 حدد 
اإلطار العام جلدول أعمال املؤمتر العاملي 

لالتصاالت الراديوية لعام WRC-23( 2023(، مما 
ميهد الطريق لتطوير تكنولوجيات املستقبل ويوجه عمل قطاع 

االتصاالت الراديوية باالحتاد )ITU-R( خالل دورة الدراسة 
املقبلة املمتدة ألربع سنوات.

وُأحيلت بنود جدول األعمال اليت اقرتحتها إدارات الدول 
األعضاء يف االحتاد ومل يتسن إدراجها يف جدول أعمال 

.WRC-27 إىل جدول األعمال التمهيدي للمؤمتر WRC-23 املؤمتر

WRC-23 جدول األعمال التمهيدي للمؤتمر

 1.1  الخدمة المتنقلة للطيران والخدمة المتنقلة البحرية: 

النظر يف محاية احملطات الواقعة يف اجملال اجلوي الدويل ويف املياه 
الدولية من حمطات أخرى واقعة داخل أراض وطنية.

 2.1  االتصاالت المتنقلة الدولية )IMT(: النظر يف منح 

توزيعات إضافية للخدمة املتنقلة وحتديد نطاقات تردد 
لالتصاالت املتنقلة الدولية.

 3.1  الخدمة المتنقلة داخل اإلقليم 1: النظر يف توزيع إضايف 

.MHz 3800-3600 على أساس أويل للنطاق
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التطلع إلى المستقبل



 4.1  محطات المنصات عالية االرتفاع كمحطات قاعدة 

لالتصاالت المتنقلة الدولية )HIBS(: النظر يف استخدام 
احملطات HIBS يف اخلدمة املتنقلة يف بعض نطاقات الرتدد احملددة 

بالفعل لالتصاالت املتنقلة الدولية.

 5.1  استعراض استعمال الطيف واالحتياجات من الطيف 

للخدمات القائمة في نطاق التردد MHz 960-470 في 
اإلقليم 1: النظر يف اإلجراءات التنظيمية املمكنة يف نطاق 

الرتدد MHz 694-470 يف اإلقليم 1.

 6.1  المركبات دون المدارية: النظر يف األحكام التنظيمية 

الكفيلة بتيسري االتصاالت الراديوية يف املركبات دون املدارية.

 7.1  الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران )R(: النظر يف منح 

 )VHF( توزيع جديد التصاالت الطريان يف نطاق املوجات املرتية
يف االجتاهني أرض-فضاء وفضاء-أرض على السواء.

 8.1  أنظمة الطائرات دون طيار: إتاحة استعمال شبكات 

اخلدمة الثابتة الساتلية )FSS( من جانب اتصاالت التحكم 
واالتصاالت خارج احلمولة النافعة ألنظمة الطائرات 

دون طيار.

 9.1  التكنولوجيات الرقمية للتطبيقات المتعلقة بسالمة 

األرواح في الطيران التجاري: النظر يف اإلجراءات التنظيمية 
والتحديثات املناسبة إلتاحة هذه التكنولوجيات يف نطاقات 

املوجات الديكامرتية )HF( املوزعة حالياً للخدمة 
.)R( املتنقلة للطريان

 10.1  الخدمة المتنقلة للطيران من أجل استخدام التطبيقات 

المتنقلة للطيران غير المتعلقة بالسالمة: النظر يف إمكانية 
منح توزيعات جديدة هلذه اخلدمات.

 11.1  النظام العالمي لالستغاثة والسالمة في البحر: النظر يف 

اإلجراءات التنظيمية الرامية إىل حتديث هذه األنظمة 
وتنفيذ املالحة اإللكرتونية.

 12.1  خدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( من أجل 

أنظمة السبر الرادارية المحمولة في الفضاء: النظر يف 
إمكانية منح توزيع جديد على أساس ثانوي.

 13.1  خدمة األبحاث الفضائية: النظر يف إمكانية رفع وضع 

توزيع نطاق الرتدد GHz 15,35-14,8 هلذه اخلدمات.

 14.1  خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة(: النظر 

يف التعديالت املمكنة لضمان مواكبة املتطلبات األكثر حداثة 
لعمليات الرصد باالستشعار عن بُعد.

 15.1  المحطات األرضية على متن الطائرات والسفن والتي 

تتواصل مع محطات فضائية مستقرة بالنسبة إلى األرض 
في الخدمة الثابتة الساتلية: النظر يف التنسيق على الصعيد 

العاملي. 

 16.1  المحطات األرضية المتحركة في الخدمة الثابتة 

الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى األرض: وضع تدابري تقنية 
وتشغيلية وتنظيمية لتيسري استعمال نطاقات الرتدد يف االجتاهني 

فضاء-أرض وأرض-فضاء.

 17.1  الوصالت فيما بين السواتل: النظر يف إضافة توزيع 

خلدمة ما بني السواتل، عند االقتضاء.

 18.1  الخدمة المتنقلة الساتلية: النظر يف االحتياجات من 

الطيف والتوزيعات اجلديدة احملتملة من أجل التطوير املستقبلي 
لألنظمة املتنقلة الساتلية ضيقة النطاق.

 19.1  الخدمة الثابتة الساتلية في االتجاه فضاء-أرض: 

النظر يف توزيع جديد على أساس أويل هلذه اخلدمات 
يف اإلقليم 2.
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WRC-27 جدول األعمال التمهيدي للمؤتمر

 1.2  خدمة التحديد الراديوي للموقع: النظر يف توزيعات 

وحتديدات إضافية من الطيف لتطبيقات التحديد الراديوي 
للموقع من أجل أنظمة التصوير باملوجات امليليمرتية 

ودون امليليمرتية.

 2.2  المحطات األرضية المتحركة للطيران والبحرية التي 

تتواصل مع محطات فضائية مستقرة بالنسبة إلى األرض في 
الخدمة الثابتة الساتلية: وضع تدابري تقنية وتشغيلية وتنظيمية 

لتيسري استعمال هذه احملطات لنطاقات الرتدد.

 3.2  الخدمة الثابتة الساتلية: النظر يف توزيع نطاقات الرتدد 

هلذه اخلدمة. 

 )pfd( 4.2  المادة 21: فرض حدود لكثافة تدفق القدرة 

والقدرة املشعة املكافئة املتناحية ).e.i.r.p( فيما يتعلق بنطاقي 
.GHz 8681و GHz 7671 الرتدد

 5.2  الخدمات الساتلية: حتديد الشروط املتعلقة باحملطات 

العاملة يف اخلدمات الساتلية لضمان توافقها مع 
اخلدمات املنفعلة.

 6.2  أجهزة استشعار األحوال الجوية الفضائية: النظر يف 

األحكام التنظيمية الالزمة لالعرتاف على النحو املناسب 
بأجهزة االستشعار هذه ومحايتها.

 7.2  وصالت التغذية ألنظمة الخدمة الثابتة الساتلية غير 

المستقرة بالنسبة إلى األرض: النظر يف وضع أحكام تنظيمية 
لالتصاالت يف االجتاهني فضاء-أرض وأرض-فضاء.

 8.2  الوصالت فضاء-فضاء: دراسة املسائل التقنية 

والتشغيلية واألحكام التنظيمية للسواتل غري املستقرة واملستقرة 
بالنسبة إىل األرض العاملة يف اخلدمة املتنقلة الساتلية.

 9.2  الخدمة المتنقلة: النظر يف إمكانية منح توزيعات إضافية 

من الطيف تيسرياً لتطوير تطبيقات اخلدمة املتنقلة يف املستقبل.

 :)VHF( 10.2  الخدمة البحرية في نطاق الموجات المترية 

النظر يف حتسني استخدام الرتددات الواردة يف التذييل 18.

 11.2  خدمة استكشاف األرض الساتلية )أرض-فضاء(: 

النظر يف منح توزيع جديد هلذه اخلدمة.

 12.2  تحديد لالتصاالت المتنقلة الدولية: النظر يف إلغاء 

القيد املتعلق باخلدمة املتنقلة للطريان يف النطاقات املوزعة 
لالتصاالت املتنقلة الدولية من أجل استخدام معدات املستعمل 

هلذه االتصاالت ألغراض التطبيقات غري املتعلقة بالسالمة.

 13.2  الخدمة المتنقلة الساتلية: النظر يف إمكانية منح توزيع 

عاملي من أجل التطوير املستقبلي لألنظمة املتنقلة 
 الساتلية ضيقة النطاق.
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تشجيع المساواة بين الجنسين في المؤتمر العالمي 
لالتصاالت الراديوية لعام 2019

مسألة املساواة بني اجلنسني موضوعاً شكلت 
ساخناً يف املؤمتر هذا العام. والبيانات 

اإلحصائية املتعلقة باملندوبني 
واملندوبات مبثابة تذكري صارخ بأنه ال يزال يوجد الكثري من 
العمل الذي يتعني االضطالع به يف هذا اجملال، وشجع املؤمتر 

WRC-19 بقوة زيادة املساواة بني اجلنسني يف االحتاد ككل.

شبكة االتحاد المعنية بمشاركة المرأة في 
المؤتمر العالمي لالتصاالت 

)NOW4WRC19#( الراديوية

استهلت مبادرة NOW4WRC19 بناء القدرات يف وقت مبكر من 
عملية املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )WRC( للتشجيع على 

مشاركة مزيد من النساء كمندوبات ورئيسات ونائبات 
.WRC-19 للرئيس يف املؤمتر

وتتمثل أهدافها الرئيسية يف حتقيق التوازن بني اجلنسني ضمن 
املندوبني؛ وتأهيل املندوبات لتويل أدوار رئيسية يف املؤمتر 

WRC-19، وإىل تنمية قدرات جمتمع النساء يف 

االحتاد وإسهاماهتن.

وعلى الرغم من أن عدد املندوبات يف املؤمتر منخفض )%18 
فقط(، فإن شبكة النساء أظهرت أهنا إجيابية للغاية يف املؤمتر 

WRC-19 وأسفرت عن إعالن مت اعتماده.

املشاركون يف حفل االستقبال اخلاص بالشبكة املعنية مبشاركة املرأة يف املؤمتر 
العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2019، شرم الشيخ، مصر، من 28 أكتوبر إىل 
22 نوفمرب 2019.

انظر المقابلة بالفيديو )باإلنكليزية فقط( 
لالطالع على المزيد بهذا الشأن. مقابلة مع سيندي-يل كوك )على اليمني(، نائبة رئيس الوفد الكندي، 

ورئيسة الفريق املخصص التابع للجلسة العامة، املؤمتر WRC-19، ولوتشيانا 
كامارغوس، مندوبة الربازيل، املؤمتر WRC-19، ونائبة رئيسة شبكة املرأة 

.WRC-19 يف املؤمتر )NOW(
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أخبار أخرى خالل المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 2019

https://youtu.be/cuCEB5iGIcM?list=PLpoIPNlF8P2PwGUfgBCGlCxqehr7-Dhd8


إعالن المؤتمر WRC-19 بشأن المساواة بين الجنسين

اعتمد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام WRC-19( 2019( إعالناً يشجع 
على حتقيق املساواة والتكافؤ والتعادلية بني اجلنسني يف أعمال قطاع االتصاالت 

الراديوية باالحتاد.

أعلنت الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء القطاع أهنا ستتخذ تدابري فعالة على 
وجه عاجل لزيادة عدد الفتيات الاليت يتلقني التعليم االبتدائي والثانوي يف 

الرياضيات والعلوم املتقدمة إلعدادهن ملرحلة الدراسة اجلامعية يف جماالت العلوم 
والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات )STEM(، وال سيما يف اهلندسة الكهربائية 

وعلوم احلاسوب. 

كما اتفقت على زيادة عدد املنح الدراسية وغري الدراسية املقدمة للنساء 
الساعيات إىل احلصول على شهادات أكادميية على مجيع املستويات يف جماالت 
العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات، وعلى أن تزيد إىل حد كبري حبلول 

عام 2023 عدد فرص التدريب الداخلي والتدريب والوظائف الصيفية املتاحة 
للنساء من أجل إعدادهن لبدء مسريات مهنية وشغل مناصب قيادية يف قطاع 

.)ICT( االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

وقال هولني جاو، األمني العام لالحتاد، إذ حيث الدول األعضاء وأعضاء القطاع 
على إشراك النساء يف مجيع جوانب األنشطة املتصلة باالحتاد “إن اجملتمع بأكمله 

سيستفيد من مشاركة املرأة يف تطوير التكنولوجيا ورسم السياسات 
واختاذ القرارات”.

وقال ماريو مانيفيتش، مدير مكتب االتصاالت الراديوية باالحتاد “إن شبكة 
النساء باالحتاد اليت بادر مكتب االتصاالت الراديوية إىل إنشائها تستهدف 

تشجيع مشاركة املرأة يف جماالت االتصاالت الراديوية واالتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت واجملاالت املتصلة هبا، لتعزيز إشراك النساء والفتيات يف 

جمتمع املعلومات واملساعدة يف بلوغ اهلدف املتعلق بتحقيق اإلنصاف بني 
اجلنسني من أهداف التنمية املستدامة اليت حددهتا األمم املتحدة.” وأكد السيد 
مانيفيتش أن لكل منا دوراً يؤديه يف ضمان متكني النساء والرجال من التنافس 

على قدم املساواة على الفرص املتاحة يف بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
وال سيما يف جمال االتصاالت الراديوية.

من المحفوظات

ألقوا نظرة على المحفوظات في بعض الطبعات 
السابقة المخصصة للنساء والفتيات في قطاع 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وسد الفجوة 

الرقمية بين الجنسين.

العدد رقم 12، 1975

العدد رقم 3، 2013

العدد رقم 4، 2016
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https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1975-12-en.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1975-12-en.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-2013-03-ar.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-2013-03-ar.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-2016-04-ar.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-2016-04-ar.pdf
https://historicjournals.itu.int/viewer/87/?return=1&css-name=include#page=1&viewer=picture&o=&n=0&q=
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-2013-03-ar.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-2016-04-ar.pdf


ساموا تستضيف اليوم العالمي للفتيات في 
مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لالتحاد 

لعام 2020

سينظم االحتفال العاملي السنوي لالحتاد باليوم الدويل للفتيات 
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العام القادم يف 23 

أبريل يف دولة ساموا املستقلة.

ومن املتوقع أن حيضر الفعالية اليت ستنّظم حتت شعار توسيع 
اآلفاق وتغيري املواقف، حنو 000 1 طالبة من طالبات املدارس 

احمللية، من ساموا وخارجها، لقضاء يوم مليء باملرح، وورش 

عمل تقنية تفاعلية، وكلمات من خرباء الصناعة، ومناقشات 
رفيعة املستوى حول ُسبل حتفيز بناء القدرات اإلقليمية من أجل 

تنمية املهارات الرقمية. وسيشهد احلدث العاملي املنظم يف أبيا 
أيضاً فائزين يف املسابقات الوطنية يف أحناء املنطقة كافة.

وقال السيد هولني جاو، األمني العام لالحتاد “ومن خالل عقد 
احلدث العام القادم يف ساموا، يظهر االحتاد التزامنا بالدفع من 
أجل إحراز تقدم يف جمال املساواة بني اجلنسني يف كل مكان، 

مبا يف ذلك الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية 
 غري الساحلية”.

BLUE BOX FOR 
LONGER TEXT

ITU أحداث 

اليوم الدولي للفتيات
في مجال تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت
توسيع اآلفاق،
وتغيري املواقف

23 أبريل 2020
آبيا، ساموا

#GirlsinICT
itu.int/girlsinict

من اليسار إىل اليمني: السيد تاالتاالغا ماتاو موتافيو، الرئيس التنيفيذي، وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ساموا؛ والسيدة دورين بوغدان-مارتن، مديرة مكتب 
تنمية االتصاالت باالحتاد؛ ومعايل السيد أََفماساغا ليبويا ريكو توباي، وزير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ساموا؛ السيد هولني جاو، األمني العام لالحتاد؛ والسيدة 

أونوتوا فونويت، هيئة التنظيم، مكتب هيئة التنظيم، ساموا، يف املؤمتر العاملي الثامن والثالثني لالتصاالت الراديوية يوم 1 نوفمرب 2019 يف شرم الشيخ، مصر.

شاهدوا المقابلة الفيديوية مع معالي السيد أفيوغا 
أفاماساغا ليبوياي ريكو توباي، وزير تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت في ساموا )باللغة 
اإلنكليزية فقط(.
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001tuqYVhzSIOwcO5s29Pjk6jfRe3HewgvPIohvKskDBdB7gw7vgIGdulsb9HQVKiOmA4DcrKWRIeQ3jcqiVqb6yOyT-KeuBrj7H7PbhoafbTZW2QPh7DNyHjIJdnOlkdmm9ygYQT9NQ6hjwDW4PwBw9tiXF_ukGdKBmxbKZB68SXvZp59O4CppIHCpm59jTboXxCTy76cm5x8kVBBgDoiG7rEdTPv-ktFNDOQ4oH5-_nJRZBxU8Km6HHT4B94mtaSSM99hT5Xv5YA=&c=1Y_nb1JPXyFmQ2sg8VUmhu9VMEa5Q_XfrsoMa4m67ZRnwClNUsjQ3A==&ch=fVcnLA8kA_-55g75caKEU3ef3NqcDtq2rd22bvR3u_2m82pv-BFC4w==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001tuqYVhzSIOwcO5s29Pjk6jfRe3HewgvPIohvKskDBdB7gw7vgIGdulsb9HQVKiOmA4DcrKWRIeQ3jcqiVqb6yOyT-KeuBrj7H7PbhoafbTZW2QPh7DNyHjIJdnOlkdmm9ygYQT9NQ6hjwDW4PwBw9tiXF_ukGdKBmxbKZB68SXvZp59O4CppIHCpm59jTboXxCTy76cm5x8kVBBgDoiG7rEdTPv-ktFNDOQ4oH5-_nJRZBxU8Km6HHT4B94mtaSSM99hT5Xv5YA=&c=1Y_nb1JPXyFmQ2sg8VUmhu9VMEa5Q_XfrsoMa4m67ZRnwClNUsjQ3A==&ch=fVcnLA8kA_-55g75caKEU3ef3NqcDtq2rd22bvR3u_2m82pv-BFC4w==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001tuqYVhzSIOwcO5s29Pjk6jfRe3HewgvPIohvKskDBdB7gw7vgIGdulsb9HQVKiOmA4DcrKWRIeQ3jcqiVqb6yOyT-KeuBrj7H7PbhoafbTZW2QPh7DNyHjIJdnOlkdmm9ygYQT9NQ6hjwDW4PwBw9tiXF_ukGdKBmxbKZB68SXvZp59O4CppIHCpm59jTboXxCTy76cm5x8kVBBgDoiG7rEdTPv-ktFNDOQ4oH5-_nJRZBxU8Km6HHT4B94mtaSSM99hT5Xv5YA=&c=1Y_nb1JPXyFmQ2sg8VUmhu9VMEa5Q_XfrsoMa4m67ZRnwClNUsjQ3A==&ch=fVcnLA8kA_-55g75caKEU3ef3NqcDtq2rd22bvR3u_2m82pv-BFC4w==
https://twitter.com/i/status/1190338863799123968


االتحاد الدولي لالتصاالت يحتفل بمرور 70 عامًا في مجال 
العمل المتعلق بمعايير التلفزيون 

املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2019، خالل 
احتفل االحتاد الدويل لالتصاالت يف 21 

نوفمرب، وهو اليوم العاملي للتلفزيون، مبرور 
70 عاماً يف جمال العمل املتعلق مبعايري التلفزيون.

لقد وضع االحتاد الدويل لالتصاالت، منذ إصداره اجملموعة 
األوىل من املعايري التقنية للتلفزيون قبل 70 عاماً يف سنة 1949، 

املعايري املنسقة عاملياً اليت حسنت تدرجيياً جتربة مشاهدة 
التلفزيون من حيث اجلودة املرئية والسمعية على السواء.

ونظراً للتنفيذ التدرجيي خالل السنوات القادمة خلدمات اجليل 
اخلامس اليت متتثل لتوزيعات الطيف واملعايري اليت حددها االحتاد 

لالتصاالت املتنقلة الدولية-2020، واليت تناوهلا املؤمتر العاملي 

لالتصاالت الراديوية لعام 2019 الذي ُعقد يف شرم الشيخ 
مبصر، فإن تقارب اخلدمات التقليدية لإلذاعة واإلنرتنت ميكن 

أن يؤدي إىل زيادة دمج حمتوى وسائل اإلعالم والبيانات 
والتطبيقات اليت تستخدم شبكات النطاق العريض واملقدمة عرب 

جمموعة من املنصات األرضية والساتلية واإلنرتنت. وقد يأيت 
يوم تسهِّل فيه هذه “املنصات العاملية” إيصال احملتوى إىل 

املستعملني النهائيني عرب جمموعة واسعة من األجهزة ومنصات 
االستقبال باستخدام التكنولوجيات اإلذاعية وغري اإلذاعية 

على السواء.

وقال األمني العام لالحتاد، السيد هولني جاو “يؤدي التلفزيون 
دوراً حامساً يف توصيل العامل باملعلومات واملعارف وميثل يف 

الوقت نفسه وسيلة غري مسبوقة للرتفيه اجلماهريي”.

Sh
ut
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نبذة عن اليوم العالمي للتلفزيون

أعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة 21 نوفمبر يومًا عالميًا 
للتلفزيون في 1996 اعترافًا بتأثير التلفزيون المتزايد في 

صنع القرار من خالل لفت االنتباه على الصعيد العالمي إلى 
التهديدات التي يتعرض لها السالم واألمن ودوره المحتمل 

في زيادة التركيز على القضايا الرئيسية األخرى، بما في ذلك 
القضايا االقتصادية والبيئية واالجتماعية.
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وقال السيد ماريو مانيفيتش، مدير مكتب االتصاالت الراديوية 
باالحتاد “إن اليوم العاملي للتلفزيون يركز على عمل االحتاد 

على مدى السبعني سنًة املاضية يف جمال وضع املعايري واألنظمة 
اجلديدة لإلذاعة، ومواءمتها مع أحدث التكنولوجيات املصممة 

لكي حيصل األشخاص الذين يعيشون يف أنأى مناطق العامل 
على تغطية تلفزيونية عالية اجلودة بتكلفة ميسورة”.

ويف عام 2012، فاز االحتاد جبائزة Emmy لألكادميية الوطنية 
للفنون والعلوم التلفزيونية يف الواليات املتحدة عن “تقييس 

قياس جهارة الصوت لالستخدام يف اإلذاعة السمعية” من أجل 
موازنة جهارة الصوت داخل أنظمة اإلذاعة وفيما بينها.

وحصلت معايري التشفري الفيديوي اليت وضعها االحتاد بالتعاون 
مع املنظمة الدولية للتوحيد القياسي )ISO( واللجنة الكهرتقنية 
 Primetime Emmy أيضاً على جائزتني من جوائز )IEC( الدولية
املقدمة من أكادميية الفنون والعلوم التلفزيونية، كانت األوىل 

يف عام 2008 عن املعيار ITU H.264 | MPEG-4 - التشفري 
الفيديوي املتقدم )AVC(، والثانية يف عام 2017 عن التشفري 

الفيديوي عايل الكفاءة )HEVC، املنشور بوصفه املعيار 
.)ITU H.265 | ISO/IEC 23008-2

ويهدف مشروع التشفري الفيديوي متعدد االستخدامات 
)VVC(، الذي يُعكف على استكماله حبلول منتصف 2020، إىل 
حتقيق حتسينات كبرية لتوفري ما يصل إىل 37,7 يف املائة يف أداء 

االنضغاط باملقارنة مع التشفري الفيديوي عايل الكفاءة.

شاهد املقابلة اليت أجريت مع دايفيد وود من احتاد اإلذاعات 
األوروبية )EBU( لسرب أغوار االجتاهات والتوجهات اجلديدة 

 بشأن مستقبل اإلذاعة التلفزيونية.

معلومات من األرشيف

مباريات كأس العالم 2010 تذاع على التلفزيون 
ثالثي األبعاد، اختبار تكنولوجيا جديدة

لما كانت مباريات كأس العالم واحدة من أكثر المناسبات الرياضية 
شعبية في العالم، يحتشد لمشاهدتها المليارات من الناس بعد أن 

يضبطوا أجهزة التلفزيون وفقًا للمعايير )“التوصيات”( المتفق 
عليها في قطاع االتصاالت الراديوية )ITU-R(. وهي التوصيات 

 .)HDTV( التي مكنت التلفزيون الرقمي والتلفزيون عالي الوضوح

ويفيد تقرير سابق لالتحاد الدولي لالتصاالت بأن عدد األسر التي 
تملك جهاز تلفزيون بلغ في نهاية 2009 نحو 1,4 مليار أسرة في 

جميع أنحاء العالم، وبذلك يبلغ عدد األشخاص الذين يمكنهم النفاذ 
إلى التلفزيون بالمنازل نحو خمسة مليارات نسمة )اطلع على 

المقال بأكمله(.

No. 6, 2010

No. 8, 2008

شاهد الفيديو التاريخي لالتحاد
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https://news.itu.int/itu-iso-iec-receive-another-primetime-emmy-for-video-compression-video/
https://news.itu.int/itu-iso-iec-receive-another-primetime-emmy-for-video-compression-video/
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-2010-06-ar.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-2008-08-en.pdf
https://youtu.be/uzCDxnVUXXY


مجموعة أدوات جديدة لتوصيل المواطنين الريفيين

املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2019، خالل 
أصدر االحتاد جمموعة أدوات جديدة لدعم 
املنظمني وواضعي السياسات يف كل مكان 

فيما يبذلونه من جهود جللب الشبكات عريضة النطاق والنفاذ 
عريض النطاق للجميع.

وإن وضع الرتتيبات التنظيمية الصحيحة وتدابري التوصيلية 
واألدوات املناسبة لتعزيز نشر البنية التحتية، ال سيما يف املناطق 

الريفية واملناطق النائية، أمر حيوي لتعزيز الشمول الرقمي 
الكامل من خالل النفاذ الشامل إىل التكنولوجيات واخلدمات 

السريعة واملوثوقة على شبكة اإلنرتنت.

وتوفر جمموعة األدوات اجلديدة للمنظمني وواضعي السياسات 
منهجية واضحة وعملية للتقييم االقتصادي الدقيق للخطط 

املقرتحة لرتكيب البنية التحتية عريضة النطاق ونشرها.

وستسهل إرشادات اخلرباء إىل حد كبري وضع خطة عمل 
موثوقة ومتماسكة قابلة للتكيف مع جمموعة واسعة من مشاريع 

نشر البنية التحتية عريضة النطاق.

اقرأ املقال 
 ميكن تنزيل جمموعة األدوات هنا )باللغة اإلنكليزية فقط(.
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https://news.itu.int/why-leaders-need-new-tools-to-connect-rural-citizens/
https://www.itu.int/pub/D-PREF-EF.ICT_STRUCT_KIT-2019


االحتفال بالذكرى 
السنوية الخمسين 
بعد المائة إلنشاء 
مجلة أخبار االتحاد

يوم 26 نوفمرب 2019 يكون قد مر 150 عاماً على إنشاء يف 
املنشور الرئيسي لالحتاد. 

بدأت جملة أخبار االحتاد باعتبارها اجمللة التلغرافية يف عام 
1865، ويف هذا القسم سرتون كيف تطورت وتغريت على مر 

السنني لتصبح اجمللة الرقمية الوحيدة املتعددة اللغات 
املتاحة اليوم.

ويف الواقع، مت أيضاً االحتفال بالذكرى السنوية املائة والذكرى 
السنوية املائة والعشرين للمنشور يف إطار األعداد املبينة أدناه.

مومن خالل تصفح األعداد السابقة واألخرية، ميكننا االطالع 
ليس فقط على التاريخ احلافل لالحتاد وأنشطته، مبا يف ذلك 
نتائج املؤمترات، بل واالطالع أيضاً على معلومات السجل 

احلافل لقطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
)ICT( ككل على الصعيد العاملي.

اطلع على املعامل اهلامة جمللة أخبار االحتاد على مدى السنوات 
املائة واخلمسني املاضية.

ومن خالل هذا العدد، سرتون بعض عناصر احملفوظات اليت 
ال تزال وثيقة الصلة بشكل مثري لالهتمام باملناقشات اليت جتري 

اليوم يف قطاع تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت على 
الصعيد العاملي.
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https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1969-11-en.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1969-11-en.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1969-11-en.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1989-11-en.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1989-11-en.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1989-11-en.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1969-11-en.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1989-11-en.pdf
https://youtu.be/cT1_Q6EzY84


1869  صدور العدد األول من 
“المجلة التلغرافية”

إثر توقيع االتفاقية الدولية األوىل لإلبراق يف باريس، بتاريخ 17 مايو 1865، اليت ُأسس 
مبوجبها االحتاد، قرر املؤمتر الدويل الثاين لإلبراق، الذي ُعقد يف فيينا عام 1868، إنشاء 

أمانة دائمة لالحتاد يف برن بسويسرا. ومن بني املهام الست اليت ُأسندت إىل املكتب إصدار 
“جملة تلغرافية باللغة الفرنسية” )االتفاقية الدولية لإلبراق )فيينا 1868(، املادة 61(. وهكذا 

أقرت الدول األعضاء إصدار اجمللة اليت شكلت جزءاً مهماً من دور االحتاد الدويل 
لالتصاالت يف نشر املعلومات منذ حلظة إنشاء األمانة. وصدر العدد األول من “اجمللة 

التلغرافية” يف 25 نوفمرب 1869.

1934  تغير اسم المجلة ليصبح 
“مجلة االتصاالت” 

قرر املؤمتر الدويل لإلبراق واملؤمتر الدويل لإلبراق الراديوي، يف عام 1932 يف مدريد، دمج 
اتفاقية اإلبراق واتفاقية اإلبراق الراديوي يف اتفاقية واحدة هي االتفاقية الدولية لالتصاالت. 
ويف الوقت نفسه، اعُتمد اسم جديد يعرب عن جممل مسؤوليات االحتاد وهو االحتاد الدويل 
لالتصاالت. وبدأ سريان االسم اجلديد يف 1 يناير 1934. وبالتزامن مع تغري اسم االحتاد، 

استعيض يف 1 يناير 1934 عن اسم اجمللة التلغرافية باسم جملة االتصاالت. 
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انظر جمالت االحتاد عرب العصور اعتباراً من عام 1869 ...

https://historicjournals.itu.int/issues?search=&sort=Date,_score&perpage=10&page=1&&page=1&refine[Year][]=1869
https://historicjournals.itu.int/issues?search=&sort=Date,_score&perpage=10&page=1&&page=1&refine[Year][]=1934
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1869-01-fr.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1869-01-fr.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1869-01-fr.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1869-01-fr.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1869-01-fr.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1869-01-fr.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1934-01-fr.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1934-01-fr.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1934-01-fr.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1934-01-fr.pdf
https://historicjournals.itu.int/issues
https://historicjournals.itu.int/issues
https://historicjournals.itu.int/issues
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1869-01-fr.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1934-01-fr.pdf


1948  صدور المجلة بثالث لغات هي 
اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية

عقب القرارات الصادرة عن املؤمتر الدويل لالتصاالت الذي ُعقد يف أتالنتيك سييت )1947( 
بشأن اللغات، بدأت جملة االتصاالت تصدر بثالث لغات )اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية( 

اعتباراً من يناير 1948. وكانت اللغات الثالث ُتطبع على الصفحة نفسها جنباً إىل جنب. 
وترتب عن إصدار اجمللة يف نسقها اجلديد زيادة كبرية يف حجم العمل وتكلفة اإلنتاج.

1962   تخصيص طبعة خاصة 
لكل لغة من اللغات

يف يناير 1962، بدأت اجمللة تصدر يف ثالث طبعات منفصلة، واحدة لكل من اللغات 
اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية، وذلك عوضاً عن شكلها القدمي الثالثي اللغات.

ويف الفرتة من ستينيات إىل مثانينيات القرن املاضي، ازداد استخدام اجمللة لنشر املعلومات عن 
االحتاد وعمله. ومشلت هذه االسرتاتيجية إرسال نسخ من اجمللة إىل األمم املتحدة ووكاالهتا 

املتخصصة، وإىل مراكز معلومات األمم املتحدة يف شىت أحناء العامل، وإىل خرباء االحتاد 
املعنيني بالتعاون التقين يف امليدان. وإضافًة إىل ذلك، تزايد عدد هيئات الصحافة العامة والتقنية 

اليت تطلب احلصول على اجمللة.
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انظر جمالت االحتاد عرب العصور اعتباراً من عام 1869 ...

https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1948-01-mul.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1948-01-mul.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1948-01-mul.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1948-01-mul.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1948-01-mul.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1948-01-mul.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1962-01-en.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1962-01-en.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1962-01-en.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1962-01-en.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1962-01-en.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1962-01-en.pdf
https://historicjournals.itu.int/issues?search=&sort=Date,_score&perpage=10&page=1&&page=1&refine[Year][]=1948
https://historicjournals.itu.int/issues?search=&sort=Date,_score&perpage=10&page=1&&page=1&refine[Year][]=1962
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1962-01-fr.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1962-01-fr.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1962-01-fr.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1962-01-es.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1962-01-es.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1962-01-es.pdf
https://historicjournals.itu.int/issues
https://historicjournals.itu.int/issues
https://historicjournals.itu.int/issues
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1962-01-fr.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1962-01-es.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1948-01-mul.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1962-01-en.pdf


1994  تحويل المجلة إلى نشرة إخبارية

يف 1 يناير 1994، استعيض عن جملة االتصاالت مبا مسي “النشرة اإلخبارية لالحتاد الدويل 
لالتصاالت”. فتغريت طريقة العرض وجرى حتديثها، وتبدلت وترية إنتاج النشرة لتصل إىل 
عشر مرات يف السنة. وأُعلن أن اجمللة/النشرة اإلخبارية بشكلها اجلديد سوف “تركز على 

أنشطة االحتاد، والقضايا اهلامة، والنتائج العملية احملققة.” وأخذ املنشور حبلته اجلديدة يتضمن 
وجهات نظر، وإن كانت يف كثري من األحيان متباينة، بغية عدم االكتفاء بتزويد القراء 

مبعلومات أساسية عن أنشطة االحتاد، وإمنا إطالعهم أيضاً على “اجلوانب اخلفية واألسباب 
واحليثيات”. 

1996  اتخذت مجلة أخبار االتحاد شكل مجلة

اعتباراً من العدد األول الذي صدر يف 1996، ظهرت اجمللة حبلة جديدة ذات صيغة مبسطة. 
ومت تغيري العنوان ليصبح أكثر سهولة ويتماشى مع الغرض العملي احلقيقي للمنشور: 

أخبار االحتاد. ومت حتسني الشكل وطريقة العرض وختصيص مساحة لإلعالن. ويف عامل 
االتصاالت سريع التوسع، كان هناك الكثري من املواضيع اليت يتعني تغطيتها من قبيل 

االتصاالت املتنقلة الشخصية، والوسائط املتعددة أو أشكال التعاون اجلديدة لتنمية االتصاالت 
يف البلدان النامية. ومن خالل التطور على هذا النحو، كانت جملة أخبار االحتاد تتكيف مع 

التغريات اليت حدثت يف االحتاد منذ مؤمتر املندوبني املفوضني الذي ُعقد يف كيوتو.
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انظر جمالت االحتاد عرب العصور اعتباراً من عام 1869 ...

https://historicjournals.itu.int/issues?search=&sort=Date,_score&perpage=10&page=1&&page=1&refine[Year][]=1994
https://historicjournals.itu.int/issues?search=&sort=Date,_score&perpage=10&page=1&&page=1&refine[Year][]=1996
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1996-01-fr.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1996-01-fr.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1996-01-fr.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1994-01-fr.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1994-01-fr.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1994-01-fr.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1996-01-es.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1996-01-es.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1996-01-es.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1994-01-es.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1994-01-es.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1994-01-es.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1996-01-en.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1996-01-en.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1996-01-en.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1996-01-en.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1996-01-en.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1996-01-en.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1994-01-en.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1994-01-en.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1994-01-en.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1994-01-en.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1994-01-en.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1994-01-en.pdf
https://historicjournals.itu.int/issues
https://historicjournals.itu.int/issues
https://historicjournals.itu.int/issues
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1996-01-fr.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1996-01-es.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1994-01-fr.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1994-01-es.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1994-01-en.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1994-01-en.pdf


1999  نسخة إلكترونية 
ومشتركون يدفعون رسومًا

يف إطار االستجابة لدراسة أظهرت أن هناك حاجة إىل نشر املعلومات عن أنشطة االحتاد 
بالوسائل اإللكرتونية، صدرت النسخة اإللكرتونية األوىل جمللة أخبار االحتاد يف املوقع 

اإللكرتوين لالحتاد يف منتصف عام 1999. ومنذ ذلك الوقت، بدأت جملة أخبار االحتاد تصدر 
يف نسخة رقمية وورقية على السواء. ويف الفرتة 2003-2006، شهد املوقع اإللكرتوين جمللة 

أخبار االحتاد إقبااًل شديداً بّينه متوسط عدد الزيارات يف الشهر فكان من بني مواقع االحتاد 
الثالثة األكثر استقطاباً للزائرين. ومنذ عام 1999، أصبحت النسخة املطبوعة مقابل رسوم 

بالنسبة إىل غري األعضاء يف االحتاد. وكان املشرتكون، الذين يدفعون الرسوم، يسددون 
مبلغ 100 فرنك سويسري سنوياً، ومن بني املشرتكني عدد من متاجر بيع الكتب 

وشركات القطاع اخلاص.

2009  صدور مجلة أخبار االتحاد بست لغات

منذ يوليو 2009، وبناًء على طلب الدول األعضاء يف االحتاد لتعزيز صورة االحتاد وفاعلية 
أعماله يف إعالم اجلمهور، تُنشر جملة أخبار االحتاد جبميع لغات االحتاد الرمسية الست )العربية 

والصينية واإلنكليزية واإلسبانية والفرنسية والروسية( وما زالت توفر تغطية واسعة النطاق 
ألنشطة االحتاد وأحداثه اليت ترسم مالمح االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

يف مجيع أحناء العامل. 
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انظر جمالت االحتاد عرب العصور اعتباراً من عام 1869 ...

https://historicjournals.itu.int/issues?search=&sort=Date,_score&perpage=10&page=1&&page=1&refine[Year][]=1999
https://historicjournals.itu.int/issues?search=&sort=Date,_score&perpage=10&page=1&&page=1&refine[Year][]=2009
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1999-01-en.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1999-01-en.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1999-01-en.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1999-01-en.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1999-01-en.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1999-01-en.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1999-01-fr.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1999-01-fr.pdf
https://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1999-01-fr.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-2009-06-fr.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-2009-06-fr.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-2009-06-fr.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-2009-06-zh.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-2009-06-zh.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-2009-06-zh.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-2009-06-en.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-2009-06-en.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-2009-06-en.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-2009-06-es.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-2009-06-es.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-2009-06-es.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-2009-06-ru.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-2009-06-ru.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-2009-06-ru.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1999-01-es.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1999-01-es.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-1999-01-es.pdf
http://www.itu.int/bibar/ITUJournal/DocLibrary/ITU011-2009-06-ar.pdf
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2016  تحول مجلة أخبار االتحاد 
إلى مجلة رقمية

يف عام 2016، أصبحت جملة أخبار االحتاد جملة رقمية بالكامل وهلا بوابة إلكرتونية جديدة. 
وأصبحت األعداد الرقمية اليت تصدر طوال السنة لتسلط الضوء على األحداث واملواضيع 
الرئيسية املتعلقة باالحتاد ُتوزع اآلن عن طريق الرسالة اإلخبارية املرسلة بالربيد اإللكرتوين.

ومت أيضاً استحداث منتجني مرتبطني هبما مها: املوقع 
اإللكرتوين أخبار االحتاد املالئم لألجهزة املتنقلة الذي ينشر 
مقاالت يومية بشأن الكيفية اليت ستؤثر هبا أحدث اجتاهات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على التنمية املستدامة يف 

مجيع أحناء العامل، والرسالة اإلخبارية األسبوعية أخبار االحتاد 
اليت تصل إىل صندوق الربيد اخلاص بك كل يوم ثالثاء.

ويف عام 2016 أيضاً، بعد مهمة شاقة وطويلة، قامت دائرة املكتبة واحملفوظات يف االحتاد 
بإتاحة جمموعة تارخيية مرقمنة جمللة أخبار االحتاد، اعتباراً من عام 1869. وميكنك البحث 

يف اجملموعة الكاملة، واستكشاف املعلومات بشأن تطور قطاع االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت على الصعيد العاملي وأنشطة االحتاد، على مر السنوات. طالع 

جمالت االحتاد على مر الزمان اعتباراً من عام 1869.

بعد المائة إلنشائها - 1869–2019
مجلة أخبار االتحاد تحتفل بالذكرى السنوية الخمسين 

أكثر من 70 عامًا من التعددية اللغوية
10 سنوات باستخدام 6 لغات
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مجلة أخبار االتحاد تحتفل بالذكرى السنوية ال خمسين بعد ال مائة إلنشائها

انظر جمالت االحتاد عرب العصور اعتباراً من عام 1869 ...
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