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  چکیده

کمیتـه اسـتفاده   بـه   الملـل فضـاي مـاوراي جـو، صـرفًا     سعه حقوق بـین شاید در بدو امر، تدوین و تو
لـیکن، مـدنظرقراردادن گسـتردگی فضـاي     . ، نسبت داده شود1)کوپوس(آمیز از فضاي ماوراي جو صلح

هـاي   نمایـد کـه سـازمان   ویـژه در زمینـه مخـابرات، روشـن مـی     هاي نوین بهماوراي جو و توسعه فناوري
ري نیز وجود دارند که هریـک بـه تناسـب موضـوع فعالیـت خـود، بـا فضـاي         اي دیگالمللی و منطقهبین

گـذاري  هاي سیاسـت ها، در عرصه اعمال این سازمان. شوندماوراي جو و حقوق حاکم بر آن، مرتبط می
یا غیرمستقیم، بر تدوین و توسـعه  طور مستقیم  هاي عملیاتی، بهو تنظیم مقررات و نیز مشارکت در فعالیت

از  2المللـی مخـابرات  اتحادیـه بـین  . الملـل فضـاي مـاوراي جـو، تأثیرگـذار هسـتند      ق بـین تدریجی حقـو 
ویـژه مقـررات رادیـویی و     گذاري و تنظیم مقررات بـه المللی است که در عرصه سیاستهاي بین سازمان

مقاله حاضر، ضمن بیان مختصـري  . تخصیص منابع طیف و مدار، از جایگاه حائز اهمیتی برخوردار است
هـا و  تاریخچه تشکیل، فعالیت و ارکان این سازمان، به بررسی قواعد حاکم بر نحوه تخصیص فرکانساز 

پـردازد و بـدون ورود بـه    نیز دستاوردهاي چند کنفرانس اخیر اتحادیه در زمینـه مخـابرات رادیـویی مـی    
عملکـرد  عرصه موضوعات فنی، در صدد ارائه تصویري روشن از میزان و اهمیـت ارتبـاط موجـود میـان     

.  اتحادیه با تدوین و توسعه تدریجی حقوق فضاي ماوراي جو است
فرکـانس،  تخصـیص المللی مخابرات،بین ماواري جو، اتحادیهفضاي :کلیدواژگان 
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1. Copuos- Committee on Peaceful Uses of Outer Space.

2.(International Telecommunication Union) در خصوص ترجمه عبارت)Telecommunication ( به
ولیکن واژه مخابرات  است، الزم به بیان است که هر دو واژه مصطلح »اه دورمخابرات ر«و » ارتباطات راه دور«دو واژه 

در این مقاله، از واژه مخابرات راه دور استفاده شده . شودنیز می» پست«تري است زیرا  واژه ارتباطات، شامل ترجمه صحیح
.شودنامیده می» یهاتحاد«،المللی مخابرات راه دور، به اختصاراست و از این به بعد، اتحادیه بین
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  مقدمـه
ــین  در خصــوص  ــ راه مخــابراترابطــه موجــود ب ــه آن ب ــوط ب ــوق و دور و حقــوق مرب ا حق

فضاي ماوراي جـوي   نیز مقرراتهیچ فعالیت فضایی و «گفته شده است که هاي فضایی، فعالیت
بحـث  فـارغ از  ایـن ادعـا،     1.»داشـته باشـد  وجـود   تواندنمی راه دور و حقوق آن مخابراتبدون 

ی بـین  یک رابطه و پیوند ثابت و دائمحاکی از وجودبودن یا نبودن آن، متعصبانه  یا غیرمنصفانه
المللی مخـابرات  موجب شد که اتحادیه بین پایدار ۀرابطوجود این . استحقوق این دو رشته از

عملکـرد  . شـود  يموریـت جدیـد  أدار نقـش و م هـاي فضـایی بتوانـد عهـده    از زمان آغاز فعالیت
  . گواه این مدعاستاتحادیه در زمانی قریب یک قرن و نیم،

نده کلیه مقـررات حقـوقی اسـت کـه مسـتقیماً بـه       دربرگیرحقوق فضا در یک تعریف موسع 
با توجه بـه ایـن    .شودنوعی به فضاي ماوراي جو، وابسته هستند مربوط میکه به ،هاي بشرفعالیت
المللی است که با هاي بین المللی مخابرات، یکی از سازمانتوان گفت که اتحادیه بینمی تعریف

هـاي مـداري   هـا و موقعیـت  اگـذاري فرکـانس  هایی که در جهت تخصیص و واقدامات و تالش
سازي تخصیص منـابع موجـود   هاي عضو، قانونمندموجود براي خدمات گوناگون و براي دولت

 دسـتیابی اعمـال اصـول   ویژه منابع مداري و طیفی در مدار ثابت زمـین و   در فضاي ماوراي جو به
برگـزاري فضـا، قـوق حبـا مـرتبط مختلـف موضـوعات بررسـی ،بـه آن منـابع  ثر و عادالنه ؤم

دهـد،  انجـام مـی   اجـالس ایننهاییقوانینتصویبورادیوییمخابراتجهانیهايکنفرانس
  2.نمایدالملل فضاي ماوراي جو را فراهم میموجبات تدوین و توسعه حقوق بین

هـاي  ه اوالً حقـوق فضـا و فعالیـت   کـ باید به این واقعیت توجه شوددر رابطه با موضوع این مقاله، 
هـاي اتحادیـه را بـه    ولیتئها و مسـ فعالیتحال مهم، ازولی درعین ،کوچکضایی، تنها یک قسمتف

و  تنظـیم قـوانین و مقـررات   (از طریق قانونگذاريهاي فضایی اتحادیه فعالیت. اندخود اختصاص داده
                                                                                                                                                                                                                     

1.  "No Space Activities and no Space Law without Telecommunications and the 
Telecommunication Law!"  available at: Me Alfons A.E. NOLL, “The Space Law 
Related Role, Activities and Contributions of the International Telecommunication 
Union (I.T.U.) in the Last Decade of the 20th Century (1999)” . International 
Organizations and Space Law: Their Role and Contributions. Proceeding of the Third 
ECSL Colloquium. P. 109-124.

 FINAL(اي با عنوان قوانین نهاییر مجموعهکه دهاي ارتباطات رادیویی جهانیکنفرانساست که نتایجالزم به ذکر .2

ACTS OF THE WORLDADMINISTRATIVE RADIO CONFERENCE (شود و شامل مقررات جدید و درج می
شده مصوب کنفرانس و نیز هاي جدید و بازبینیا و قطعنامههشده مقررات رادیویی، ضمایم پیوسته و مرتبط، پیشنهادبازبینی

شود ، از مستندات و منابع فضایی محسوب میاست قوانین نهایی يبه هنگام امضا هاي عضوسوي دولتهاي صادره از بیانیه
  .استبرداري و در سایت اتحادیه موجود و قابل بهره
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یـه، پایـه و   ایـن اقـدامات اتحاد  . گیـرد المللی و تنظیم اسـتانداردها صـورت مـی   ، نظارت بین)هاقطعنامه
بدون مشـارکت خـود اتحادیـه در     - هاي عملیاتی فضاییوکارآمدي را براي انجام فعالیتثرؤاساس م
هـاي اتحادیـه از طریـق    اي از اقدامات و مشارکتبخش عمده.آوردبه وجود می - هاي فضاییفعالیت

بـا  . شـود انجـام مـی   2و ارتباطـات رادیـویی جهـانی   1رادیویی جهانی) سران(االختیارهاي تامکنفرانس
هـاي ارتباطـات   شـوند، کنفـرانس  االختیار، رکن عـالی اتحادیـه محسـوب مـی    هاي تاماینکه کنفرانس

هـاي فضـایی، از   هـا، بـراي حقـوق فضـا و فعالیـت      رادیویی جهانی اتحادیه و نتایج و دستاوردهاي آن
را مـورد بـازنگري   3رادیـویی مستمر، مقررات طور ها بهاین کنفرانس. اهمیت بیشتري برخوردار هستند

سازي و تنظـیم اسـتانداردها   به استاندارد ،هاي اتحادیهبخش دیگري از فعالیت. دهندو اصالح قرار می
ــداختصــاص مــی و  4هــاي مطالعــاتی و مجــامع دو بخــش ارتباطــات رادیــویی  وســط گــروهکــه ت یاب

  .شودانجام می5سازي ارتباطات راه دوراستاندارد

  
  6و توسعه تدریجی مفاهیم تدوین. 1

صـورت نهادینـه انجـام شـود و ایـن امـر       هب دالملل بایامر تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین
هـاي  المللی یا رکن یـا ارکـانی در درون سـازمان   هاي بینمستلزم این است که سازمان یا سازمان

  .الملل شوندالمللی، متولی کار تدوین و توسعه تدریجی حقوق بینبین
الملل عمومی بـه شـمار   حقوق فضا، یک بخش فرعی از حوزه وسیع حقوق بینکه نجاییازآ

صـادق  عمـومی  الملـل  ز قواعد و اصولی که در باب تدوین و توسعه حقوق بینابسیاري  ،آیدمی
رو براي تبیین بهتر مفهوم تدوین و توسعه ازاین .هستاست، قابل تسري به حوزه حقوق فضا نیز 

الملـل حقـوقی   اساسنامه کمیسیون بـین  15منشور ملل متحد و  13به مواد  بایدگزیر نابهتدریجی، 
در مواد آتی، عبـارت  : دارداشعار می 7المللاساسنامه کمیسیون حقوق بین 15ماده  .مراجعه کرد

کـه هنـوز توسـط حقـوق     اسـت  هـایی  موضـوع تدوین ناظر به  »المللتوسعه تدریجی حقوق بین«
                                                                                                                                                                                                                     

1. World Administrative Radio Conference (WARC).
2. World Rediocommunication Conferences (WRCs).
3. Radio Regulations (RR).
4. ITU Rediocommunication Sector (ITU-R)
5. ITU Telecommunication Standardization Sector (ITU-T).
6. Codification and Progressive Development.   
7. Article 15, Statute of the International Law Commission, 1947, As Adopted by the 
General Assembly in Resolution 174 (II) of 21 November 1947, As Amended by 
Resolutions 485 (V) of 12 December 1950, 984 (X) of 3 December 1955, 985 (X) of 3 
December 1955 and 36/39 of 18 November 1981. UN Doc. 2005.
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هـا توسـعه   کافی در رویه دولتها هنوز به قدرظم درنیامده یا حقوق در آن موضوعالملل به نبین
الملل اسـت  حقوق بیندر  اظر به مواردين،»المللتدوین حقوق بین«همچنین عبارت . ستانیافته

بوده و سوابق و نظریاتی هم وجود دارد، و کافی  قابل مالحظه ها در این زمینهها که رویه دولت
  1.دشوبا دقت بیشتري تدوین  باید

هرچند تدوین و توسعه در اصل متفاوت از یکدیگرند، وابسـتگی  «البته باید توجه داشت که 
نزدیکی به هم دارند زیرا از یک طرف هیچ تـدوینی محـدود بـه اعـالم صـرف حقـوق موجـود        

ششـی بـراي   هـر کو «و اصوالً » اي کامال ً بدیع نیستوضع قاعده چهی ،شود و از طرف دیگرنمی
ناپذیر متضمن تالش براي پیشـبرد، تکمیـل و تنظـیم    صورتی اجتنابتدوین یک قاعده عرفی، به

تفکیـک مطلـق میـان تـدوین و      ،بنـابراین 2.»مجدد آن قاعده در چارچوب شرایط معاصـر اسـت  
بدیهی است تدوینی که محـدود و مقیـد بـه حصـار قواعـد      3.توسعه تدریجی، امري دشوار است

شـود، تـدوینی اسـت    انجام میالمللهاي توسعه حقوق بینو همراه با برخی از جنبهعرفی نیست 
  .رودالملل پیش میواحوال و متناسب با نیازهاي جامعه بینکه همگام با اوضاع

  
  ها و انواع آنالمللی هاي بین سازمانصالحیت .2

 المللـی عملکـردي  هـاي بـین   نسـازما بعضـی دیگـر    سـاز و  المللی قاعـده هاي بین سازمان برخی از
ي را در عرصـه فضـاي مـاوراي جـو بـازي      ا، نقـش ویـژه  ي مرتبط با فضاهاهریک از سازمان 4.هستند

تواننـد مقرراتـی را   تنهایی نمـی ازآنجاکه کشورها در فضاي ماوراي جو حاکمیت ندارند و به. کنندمی
                                                                                                                                                                                                                     

1. Article 15:
In the Following Articles the Expression “Progressive Development of International 
Law” is used for Convenience as Meaning the Preparation of Draft Conventions on 
Subjects which have not yet been Regulated by International Law or in Regard to which 
the Law has not yet been Sufficiently Developed in the Practice of States. Similarly, the 
Expression “Codification of International Law” is used for Convenience as Meaning the 
more Precise Formulation and Systematization of Rules of International Law in Fields 
where there Already has been Extensive State Practice, Precedent and Doctrine.

پاورقی شماره ) 1391(»المللیند تدوین و توسعه حقوق بینآها و ابتکارات مجمع عمومی در فرچالش«سیدقاسم زمانی،  .2
الملل، انجمن مجموعه مقاالت همایش نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین،  1

  .286، ص؛ ت سازمان ملل متحدایرانی مطالعا
شائبه به ربط از هرگونه اقدامی که اند که در تنظیم نهایی کنوانسیون ذيصالح مجمع همواره کوشیدههاي ذيارگان  .3

نه در انتخاب  ،المللبراي مثال کمیسیون حقوق بین. زند، اجتناب ورزندتفکیک مواد به مقررات مدون و غیرمدون دامن می
نویس، وقعی بر تفکیک میان تدوین و ساختن متن پیشین و روش کار و نه در مرحله تنظیم و نهاییینه در آموضوعات، 

  .286همان، ص .:ك.براي مطالعه بیشتر، ن. توسعه ننهاده است
4. Regulatory Organizations & Operating Organizations.
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عبـارت بـه .  ی در ایـن زمینـه دارنـد   المللی اهمیت خاصهاي بیندر این خصوص وضع نمایند، سازمان
ساز، از فقدان حاکمیت سرزمینی در فضـاي مـاوراي   المللی قاعدههاي بیناهمیت نقش سازماندیگر، 
سازي و ایجاد هرگونـه  المللی براي قاعدهمستلزم همکاري بین ،گیرد و اجراي آن نقشت میأجو، نش

هاي فضایی بشـر نیـز   ها و تالشلکردي، در فعالیتالمللی عمهاي بیننقش سازمان. استنظم حقوقی
هـا،   هـاي اعطـایی بـه آن   اساس صـالحیت توانند برالمللی میهاي بینسازمان. حائز اهمیت بسیار است

هـاي  هـا  یـا سـایر سـازمان    دولتاعم از هاي ثالث هایی با طرفنامهاقدام به انعقاد معاهدات یا موافقت
الـدولی ایجـاد شـده اسـت تـا بـدین       هاي بیناختیار مهمی است که براي سازماناین . المللی بنمایندبین

  . المللی سهیم باشنددر ایجاد حقوق فضاي ماوراي جو بینبتوانند وسیله 
  

  در ایجاد قواعد و اصول حقوقیهاي بین المللی سازماناعمال تاثیر. 3
  المللیهاي بیننامهها و موافقتنعقاد معاهدات،کنوانسیونا.3-1

، 1المللـی هـاي بـین  ویـن راجـع بـه حقـوق معاهـدات سـازمان      1986مطابق مقدمه کنوانسیون
هـا   المللی براي انعقاد معاهداتی کـه جهـت انجـام وظـایف و نیـل بـه اهـداف آن       هاي بینسازمان

  . سس خود، از اهلیت الزم برخوردار هستندؤمطابق با اسناد م استضروري 
: ازجملـه (ی با انعقـاد معاهـده در خصـوص موضـوعات متعـدد فضـایی،       المللهاي بینسازمان

وسیله ماهواره، مشاهده و سنجش از هاي تلویزیونی بهو پخش مستقیم برنامه ايماهوارهمخابرات
اي زیست و استفاده از منابع انـرژي هسـته  راه دور زمین از فضاي ماوراي جو، حفاظت از محیط

آمیـز از فضـاي   المللی و استفاده صـلح هاي بینبت زمین، همکاريدر فضاي ماوراي جو، مدار ثا
گیـري عـرف   ، اقدام به ایجاد رویه در بـین کشـورهاي عضـو و شـکل    )ماوراي جو و خلع سالح

المللی مخابرات در این خصوص نقـش مـؤثري داشـته    اتحادیه بین .نمایندخاص و عرف عام می
  .گیرداست که در ادامه این مقاله مورد بررسی قرار می

  المللیبین يهاها و قطعنامهاعالمیهصدور و تصویب .3-2
قابل انکاري را در تدوین ها، نقش مهم و غیرالمللی از طریق تصویب قطعنامههاي بین سازمان

. کنندفضاي ماوراي جو، ایفا میالمللحقوق بین ازجملهلملل او توسعه حقوق بین
                                                                                                                                                                                                                     

1. Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International 
Organizations or Between International Organizations. Done at Vienna on 21 March 
1986. Available at: http://untreaty.un.org/ ilc/texts/ instruments/English /conventions
/1_2_ 1986.pdf. Last Visited at: 05 Oct 2013.
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برداري از فضـاي مـاوراي   در امر کاوش و بهرههااعالمیه اصول کلی حاکم بر فعالیت دولت
به وسیله مجمع عمومی تصویب شـد،   1963دسامبر  13مورخ  1962که طی قطعنامه شماره  1جو

گـذاري  الملل فضـا را پایـه  نهادن اصول کلی، حقوق بیننیانها است که با بازجمله همین اعالمیه
مجمع عمومی ملل متحد، درست مقارن با زمانی که احتمال بروز انحراف در روند توسـعه  . کرد

صدد تنویر نظام حقـوقی آتـی حـاکم بـر     شد، با صدور این اعالمیه، درالملل داده میحقوق بین
. فضاي ماوراي جو برآمد

  اصول کلی حقوقی ش و اصالحایجاد، پذیر
. گیـرد فضاي ماوراي جو کنونی، اصول حقوقی ابداعی متعـددي را دربرمـی   المللبینحقوق 

بـه  . عرفی است کـه بـه صـورت قاعـده درآمـده اسـت       المللبیناین اصول در واقع همان حقوق 
ه معاهـدات یـا   وسـیل بـرداري از فضـاي مـاوراي جـو، بـه     دیگر، پیش از اینکه استفاده و بهرهبیانی

مند شـود، ضـروري بـوده    گرفتن صرفه و صالح بشریت، قاعدهو با درنظر المللیبینهاي قطعنامه
بـر اینکـه از بـروز برخـی     ایـن شـیوه عـالوه   . که اصول حقوقی مناسبی مورد پذیرش قـرار گیـرد  

دریجی توانـد راه را بـراي توسـعه تـ    نمایـد مـی  ها بین فعاالن این عرصـه پیشـگیري مـی   ناهنجاري
  2.فضاي ماوراي جو، هموار سازد المللبینحقوق 

فضـاي مـاوراي جـو، از طریـق سیسـتم       المللبینتوجهی از اصول مرتبط با حقوق بخش قابل
اصـول . هاي تخصصی آن اتخـاذ شـده اسـت   ها و سازمانمتحد و ارکان آن و کمیتهسازمان ملل
ز نتایجی که در سایه شناخت فضـاي مـاوراي   یکی ا. نیاز از اصالح و بازنگري نیستندحقوقی بی

، ضـرورت اصـالح و بـازنگري مسـتمر در قـوانین و      شـود میجو و محدودبودن این منبع حاصل 
در پناه همین شـناخت بـود کـه اصـول اسـتفاده آزاد از فضـا، بـه چـالش         . مقررات مربوطه است

 هـاي دولـت توسـط  شـدن ارتباطـات فضـایی    توسعه با انحصـاري درحال هايدولتکشیده شد و 
                                                                                                                                                                                                                     

1. Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration 
and Use of Outer Space, Adopted by the General Assembly in its resolution 1962 
(XVIII) of 13 December 1963. Available at: http:// www.unoosa.org/oosa/SpaceLaw/l
pos.html. Last Visited at: 07 Oct 2013.
2.Ram Jakhu, "Progressive Development of International Space Law", in the Proceedings 
of the United Nations/Ukraine Workshop on Space Law, hosted by the Government of 
Ukraine and co-organized by the International Center for Space Law (ICSL) and held on 6-
9 November 2006 in Kyiv, Ukraine. Available at: http://law2.unl.edu/ spaceandtelecomlaw
/docs/slw%202006_proceedings_cd/session%201_r.jakhu_english.pdf. Last Visited at: 10 
Oct 2013.
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یافته مخالفت کردند و داعیه برخـورداري از جایگـاه مناسـب و موقعیـت برابـر و عادالنـه       توسعه
مخـابرات، ســازمان   المللـی بـین اتحادیـه  . هـا و مـدارها را مطـرح کردنــد   در اسـتفاده از فرکـانس  

قـوانین و   طـور مسـتمر،   گویی به این ضرورت، همواره و بـه است که در راستاي پاسخ المللیبین
هـاي سـاالنه، مـورد اصـالح و بـازنگري قـرار       مقـررات رادیـویی مصـوب خـود را در کنفـرانس     

تشـخیص  . آمیـزي عمـل کـرده اسـت    دهد و در این امر، تا حدود زیـادي بـه شـکل موفقیـت    می
کنـد،  بر اینکـه ضـرورت اصـالح و بـازنگري را ایجـاب مـی      محدودشدن فضا و منابع آن، عالوه

کند که اوالً در اصالح و بازنگري خود، بـا لحـاظ اصـول    متولی را مکلف می لیالملبینسازمان 
و مصالح عادالنه و منصفانه کلیه اعضا، ارجحیت و اولویـت بیشـتري را بـراي خـدمات عمـومی      

ــاً تــدابیر و پــیش  ــزامبینــیقائــل باشــد و ثانی آوري و تبعیــت اعضــایش از هــاي الزم را  جهــت ال
  1. ایدمصوبات سازمانی اتخاذ نم

  
  تاریخچه تشکیل، فعالیت و ارکان اصلی اتحادیه جهانی مخابرات . 4

درکـه مخـابرات جهـانی اتحادیـه اصـلی ارکانوفعالیتتشکیل،تاریخچهازمختصريذکر
حقوقحوزهبهاتحادیهورودمراحلسیرنشانگرکهجهتاینبهشد،خواهدگذراندهنظرازذیل
حقـوق توسـعه وتـدوین درآنیـت پراهمنقـش کننـده تبیـین ایضـًا وفضـایی هـاي فعالیتوفضا
  .استبرخوردارايویژهاهمیتازاست،جوماورايفضايالمللبین

  
  تشکیل و فعالیت اتحادیه جهانی مخابرات. 4-1

شـروع بـه    1896، از سـال  2، اتحادیه بین المللـی تلگـراف  1876به دنبال اختراع تلفن در سال 
بـا اختـراع   . المللی حاکم بر این اختراع جدید و ارتباطات ناشی از آن نیز نمودینب مقرراتتنظیم 

وسـعت دامنـه   . ، اولـین نـوع از ارتباطـات رادیـویی برقـرار شـد      1896تلگراف بدون سیم در سال
اولـین   برگـزاري رانـی، موجـب   جدید در اهداف مهمی همچون کشتی فنکاربرد و استفاده این 

اولـین کنوانسـیون   امضـاي  و  3در بـرلین  1906گـراف رادیـویی در سـال    المللـی تل کنفـرانس بـین  
                                                                                                                                                                                                                     

1. P. Hulsroj, “Space Community, Space Law, and Law” “Proceedings of the Third 
ECSL Colloquium: International Organizations and Space Law: Their Role and 
Contributions, Perugia, Italy, 6-7 May 1999”, ESA/ECSL Publications, 1999 pp. 69-75.
2. The International Telegraph Union (ITU).
3. The International Radiotelegraph Conference (Radio Conference), (Berlin, 1906). 
Available at: http:// www.itu.int/en/history/Pages/List of ITUConferences Assemblies
And Events.aspx. Last Visited at: 23 Oct 2013.
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ضمیمه این کنوانسیون، دربرگیرنده اولـین مقـررات حـاکم بـر     . دش1المللی تلگراف رادیوییبین
هاي رادیویی متعدد اصـالح و  وسیله کنفرانستدریج و بهاین مقررات، به 2.تلگراف رادیویی بود

  . شوندعنوان مقررات رادیویی شناخته میدر حال حاضر به این مقررات،. نظر شدتجدید

در سـال   4المللی تلگـراف کمیته مشورتی بین ،1924در سال  3المللی تلفنکمیته مشورتی بین
تنظـیم   یتولئمسـ  و 6سـیس شـدند  أت1927در سـال   5المللـی رادیـویی  کمیته مشورتی بینو 1925

  . ندرا بر عهده داشت المللیهاي بیناستاندارد
هـاي رادیـویی مختلـف    باندهاي فرکانس براي سرویسکنفرانس واشنگتن،مطابق مصوبات 
 7)هـوایی، رادیـو و تلویزیـون، آمـاتور و آزمایشـی      متحركثابت، دریایی، ( موجود درآن زمان 

اتحادیـه  8.تخصیص داده شد و جدول تخصیص فرکانس، توسط کمیته مربوطه تهیه و تنظیم شد
المللــی دو کنوانســیون بـین تصــمیم بـه ادغـام   9مادریـد،  1932کنفـرانس ف درالمللـی تلگــرا بـین 

                                                                                                                                                                                                                     

1. International Radio Telegraph Convention. Available at: http://www.itu.int/
dms_pub/itu-s/oth/ 02/01/S020 10000  124E02PDFE.pdf . Last Visited at: 19 Oct 2013.

فریبا .: ك.،نبراي مطالعه بیشتر. دادهاي مخصوصی را به ارتباطات سیار دریایی اختصاص میقانون، فرکانس این.2
المللی حقوق  گزارش دوم پروژه بررسی و تحلیل اسناد بین(المللی فضایی هاي بین سازمان،  اکبر گلروعلی و پور رضی

وزارت (پژوهشگاه هوافضا ،)ایران. ا .ج المللی فضایی و ارائه راهکارهاي مناسب براي  هاي بین فضایی، عملکرد سازمان
  .12ص؛ ) 1388، علوم، تحقیقات و فناوري

3. The International Telephone Consultative Committee (CCIF).
4. The International Telegraph Consultative Committee (CCIT).
5. The International Radio Consultative Committee (CCIR).

با  ایجاد شده  که در اثر توسعه این دو نوع ارتباطاتنیازهاییبه  ثرترؤگویی م، جهت پاسخ1956کمیته در سال این دو.6
-براي مطالعه.ادامه دادند) CCITT(تلگراف و تلفنالمللیبین مشورتی خود را در قالب کمیتهد و کارشدن یکدیگر ادغام

  .: ك.رشده بود،برگزار 1932تا1924هاي سالهاي برگزار شده در طی کنفرانس
http://www.itu.int/en/history/Pages/List of ITUConferencesAssembliesAndEvents.aspx.
Last Visited at: 07 Nov 2013.
7. Fixed, maritime and aeronautical mobile, broadcasting, amateur and experimental). 
Available at: http://www. itu.int/en/history/pages/ITUsHistory.asp. Last Visited at: 7 
Nov 2013.

تخصـیص . کاربردهاي مختلفهاي مختلف فرکانسی براي کردن محدودهتخصیص فرکانس عبارت است از مشخص.8
مر را اتحادیه که وظیفه جهانی این ا. عملیات پیچیده و تخصصی در سطح جهانی است و مدام نیاز  به بررسی دارد ،فرکانس

 -اروپا، آفریقا، شوروي سابق و مغولستان: 1منطقه: کند منطقه جداگانه تقسیم میسه  بر عهده دارد، براي این کار، جهان را به
  .:ك.ن،براي مطالعه بیشتر. آسیا، استرالیا و اقیانوس آرام: 3منطقه - قاره آمریکا و گرینلَند: 2منطقه

http://www.noojum.com/index.php/other/multimedia/news/other/multimedia/article/124-
all/1178-2009-04-09-00-13-24.html . Last Visited at: 28 Nov 2013.
9. The International Radiotelegraph Conference (Radio Conference), (Madrid,1932) & 
The International Telegraph Conference (Plenipotentiary Conference), (Madrid,1932). 
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کنوانســیون حاصــل ایــن ادغــام،.المللــی تلگــراف رادیـویی گرفــت تلگـراف و کنوانســیون بــین 
 مخابرات المللیالمللی تلگراف به اتحادیه بیناتحادیه بینو تغییر نام راه دور  مخابراتالمللی بین

هـاي  ولیتئکننـده دامنـه مسـ   به کار برده شد تا منعکس 1934ام از اول ژانویه این ن1.راه دور بود
  2.اتحادیه باشد

نـوامبر   15در . کنـد هاي سالیانه و مستقل خود را برگزار مـی ، کنفرانس1947اتحادیه از سال 
مابین اتحادیه و سازمان ملل متحد توسـط مجمـع عمـومی ملـل     نامه فی، با تصویب موافقت1947
عنوان آژانـس تخصصـی ملـل متحـد بـه رسـمیت       راه دور، به مخابراتالمللی ، اتحادیه بینمتحد

المللـی و مـدیریت   ول تنظیم مقـررات بـین  ئمس ،راه دور مخابرات المللیاتحادیه بین3.شناخته شد
وسـیله  سـال اسـت کـه بـه     40اتحادیـه بـیش از   . اسـت طیف فرکـانس رادیـویی و منـابع مـداري     

وسـیله  اطات رادیویی جهـانی بـه تنظـیم مقـررات طیـف و اسـتفاده مـدارها بـه        هاي ارتبکنفرانس
هـاي عضـو اتحادیـه، رژیـم     دولـت . پـردازد هاي خدمات ارتباطات رادیویی فضـایی مـی  ایستگاه

مقررات رادیویی اتحادیه مدون شده  و کنوانسیون ،اساسنامه قالبحقوقی را ایجاد کردند که به 
ثر و کارآمـد از منـابع طیفـی و مـداري و دسترسـی      ؤاسـتفاده مـ  صول بر مبناي ااین اسناد، . است

سـت کـه   ادربرگیرنده اصول مهم و مقررات تفصیلی خاصـی   و استوار شده 4عادالنه به آن منابع
  :از است عبارت

مختلف ارتباطات رادیویی؛ هايسرویسها جهت تخصیص طیف فرکانس
ترسی به منابع طیفی یا مداري؛ هاي عضو در حصول دسحقوق و تعهدات دولترعایت 

                                                                                                                                                                                                                     

Available at: http://www. itu.int/en/ history /Pages/ListOfITUConferencesAssemblies
AndEvents.aspx. Last Visited at: 28 Nov 2013.

  .از برن به ژنو منتقل شد 1948مقر این سازمان در سال .1
براي . شدسیم میلی مخابرات، شامل تمامی اشکال ارتباطات با سیم و بیالملهاي اتحادیه بینلیتئودر این زمان، مس.2

.:ك.ن،مطالعه بیشتر
http://www.itu.int/en/history/Pages/ITUsHistory.aspx. Last Visited at: 11 Dec 2013. 
3. http://www.itu.int/en/history/pages/ITUsHistory.asp. Last Visited at: 11 Dec 2013.

در استفاده از باندهاي فرکانس «: کهداردمندرج است، مقرر می) 44ماده (اساسنامه اتحادیه  196این اصول که در شماره .4
هاي رادیویی و هر مدار مرتبط، از جمله مدار داشته باشند که فرکانس توجههاي عضو باید براي خدمات رادیویی، دولت

ثر و اقتصادي و مطابق با مفاد مقررات ؤصورت عقالئی، مها باید به و اینکه آن هستندود اي از منابع طبیعی محدثابت ماهواره
و با  -دنها داشته باشاي  به آن مدارها و فرکانسعادالنهکشورها بتوانند دسترسیطوري که کشورها یا گروه به - رادیویی

براي  .»گیرندمورد استفاده قرار - خاصکشورهايییجغرافیا توسعه و موقعیتکشورهاي در حالگرفتن نیازهاي خاصدرنظر
  .:ك.، نمطالعه بیشتر

http://www.itu.int/itunews/manager/display.asp?lang=en&year=2009&issue=02&ipage=
26. Last Visited at: 11 Dec 2013.
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اعم (هاي مداري وسیله ثبت عالیم فرکانسی و موقعیتشدن این حقوق، بهبه رسمیت شناخته
در دفتر ) از مواردي که مورد استفاده قرار گرفته است  یا جهت استفاده در نظر گرفته شده است

.المللی فرکانس اتحادیهثبت بین

بـه فضـا پرتـاب شـد و عصـر      1،1مصنوعی با نام اسپوتنیکقمر، اولین 1957در چهارم اکتبر 
المللـی رادیـویی،  کمیته مشورتی بین،1959در سال .آغاز شد2فضا و ارتباطات رادیویی فضایی

هـا و اطالعـات دربـاره ارتباطـات رادیـویی      آوري دادهگروه مطالعـاتی را بـراي بررسـی و جمـع    
4،)کنفـرانس رادیــویی (رادیـویی اتحادیـه   اداريس کنفـران ،بـر ایـن  عـالوه 3.تشـکیل داد فضـایی 

هــاي خاصــی را بــه ارتباطــات  بــازنگري در جــداول تخصــیص فرکــانس و اختصــاص فرکــانس
  5.فضایی در دستور کار خود قرار دادرادیویی

هـا بـه   در ژنـو بـراي تخصـیص فرکـانس     1963در سـال   اداري رادیـویی العاده کنفرانس فوق
المللی بود که با  این کنفرانس، اولین گردهمایی بین7.برگزار شد6گوناگونفضایی هايسرویس

بـر تغییـر   در ایـن کنفـرانس، عـالوه   . شـد اي کامالً فضایی تشـکیل مـی  جلسهبا رویکرد و دستور
فضــایی  ســرویساساســی کلیــه قــوانین و مقــررات رادیــویی، بانــدهاي فرکانســی خــاص بــراي  

و اولـین قـوانین بـراي اسـتفاده از     تعیین  ،...جی وگوناگون ازجمله هواشناسی، مخابراتی، دورسن
                                                                                                                                                                                                                     

1. Sputnik-1
توانند براي انتقال ها می، مبنی بر اینکه ماهواره1945کالرك در.سی. اي به نام رایتر آرتوربه دنبال پیشنهاد نویسنده .2

، در مدار قرار (Syncom-1)، اولین ماهواره ثابت ارتباطات 1963برداري قرار گیرند، در اطالعات مورد استفاده و بهره
  .:ك.ن،براي مطالعه بیشتر. گرفت

http://www.itu.int/en/history/pages/ITUsHistory.asp. Last Visited at: 24 Dec 2013.
3. CCIR – IXth Plenary Assembly (Los Angeles, 1959). Available at: http:// www.
itu.int/en /history/ Pages/ Listof ITUConferencesAssembliesAndEvents.aspx. Last 
Visited at: 11 Dec 2013.
4.The Administrative Radio Conference (Radio Conference), (Geneva, 1959). Available 
at: http://www. itu.int/ en/history/Pages/ListOfITUConferences Assemblies AndEvents.
aspx. Last Visited at: 07 Dec 2013.

  . 13، صپیشینپور،  رضی.: ك.ن،براي مطالعه بیشتر.5
6.(EARC-63) Extraordinary Administrative Radio Conference to Allocate Frequency 
Bands for Space Radiocommunication Purposes - Space Radiocommunication 
Conference (Geneva, 1963). Available at: http://www.itu.int/en/history/
Pages/ListOfITUConferencesAssembliesAndEvents.aspx. Last Visited at: 06 Feb 2014.

 المللی ارتباطات راه دورزمان با پرتاب اولین ماهواره مخابراتی به مدار زمین آهنگ، توسط اتحادیه بیناین کنفرانس، هم.7
هاي بیشتري صورت گرفت و مقررات حاکم بر استفاده از طیف فرکانس هاي بعدي تخصیصکنفرانسدر. شدبرگزار

    .:ك.ن،براي مطالعه بیشتر. ، تعیین شد)هاوارهوسیله ماهبه(رادیویی و نقاط مداري وابسته 
  http://www.itu.int/en/history/Pages/ITUsHistory.aspx . Last Visited at: 06 Feb 2014.
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هـا در اسـتفاده از   همچنین در این کنفرانس، حق مساوي همه ملت. تصویب شدثابت زمین مدار 
  1.یید قرار گرفتأیافته مورد شناسایی و تباندهاي فرکانسی تخصیص

وانین تخصـیص  و قـ  2را برگزار کـرد جهانی اداري رادیویی کنفرانس  1971اتحادیه در سال 
در  1982راه دور در سـال   مخـابرات المللـی   کنوانسیون بـین . ها را مورد بازبینی قرار دادفرکانس
راه دور  مخـابرات  المللـی   واقع این کنوانسیون، جانشین کنوانسـیون بـین  در4.منعقد شد 3نایروبی

  6.شده بودمنعقد ) اسپانیا(در مالکاتور مولینوس 1973اکتبر  25که در تاریخ 5شد 
در ژنـو برگـزار شـد کـه      19888و  19857هـاي  بر این، دو کنفرانس دیگر نیـز در سـال  عالوه

ریـزي  و برنامـه  9اي ثابـت زمـین  اسـتفاده از مـدار مـاهواره   «طور خاص بـه موضـوعات فضـایی     به
  . پرداختمی» آن برداري ازهاي فضایی جهت بهرهسرویس

                                                                                                                                                                                                                     

پور،  رضی.: ك.ن،براي مطالعه بیشتر. ایده پخش مستقیم تلویزیونی از طریق ماهواره، به این کنفرانس منتسب است.1
  .13، صپیشین

2. (WARC-ST , WARC-71) World Administrative Radio Conference for Space 
Telecommunications (Geneva, 1971). Available at: http://www.itu.int /en/history/
Pages/ListOfITUConferencesAssembliesAndEvents.aspx.
3. The Plenipotentiary Conference, (Nairobi, 1982). Available at: http://www.itu.int/
en/history/Pages/ListOfITU
ConferencesAssembliesAndEvents.aspx. Last Visited at: 13 Feb 2014.

المللی مخابرات  کنوانسیون بینکه جانشین) نایروبی (منعقد در  1982مخابرات راه دورالمللی بینکنوانسیونراجع بهقانون.4
هاي نمایندگیتئکنفرانس نمایندگی مختار متشکل از هیو طی است) ماالگاتور مولینوس (در نعقدهم 1973راه دور 

ها  به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید و اجازه مبادله اسناد آن 20/8/64ده، در تاریخشکشورهاي عضو تنظیم و تدوین 
  .:ك.ن،براي مطالعه بیشتر .داده شد

  http://rc.majlis.ir/fa/law/show/9112. Last Visited at: 06 Apr 2014.
ماده و یک فرمول نهایی و سه ضمیمه و یک  82مشتمل بر یک مقدمه و  ،المللی ارتباطات دور قانون کنوانسیون بین.5

در  1973اکتبر  25برابر  8/10/1355قطعنامه و سه توصیه و سه خواسته که در تاریخ  48پروتکل الحاقی و  6پروتکل نهایی و 
به تصویب  8/10/1355ت نمایندگی ایران به امضا رسیده است، در تاریخ ئهی تنظیم و از طرف) اسپـانیا (مالکاتـور مولینـوس

  .:ك.ن،براي مطالعه بیشتر. تسلیم اسناد تصویب آن داده شدمجلس شوراي اسالمی رسید و اجازه
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97495. Last Visited at: 06 Apr 2014.
6. The Plenipotentiary Conference, (Malaga- Torremolinos, 1973). Available at: 
http://www.itu.int/en/history/
Pages/ListOfITUConferencesAssembliesAndEvents.aspx. Last Visited at: 10 Feb 2014.
7. (WARC ORB-85) World Administrative Radio Conference on the Use of the 
Geostationary-Satellite Orbit and the Planning of the Space Services Utilizing it (1st 
session) (Geneva, 1985). Available at: http://www.itu. int/ en/history/Pages/ 
ListOfITUConferencesAssembliesAndEvents.aspx. Last Visited at: 06 Feb 2014.
8. Ibid. 2nd session (Geneva, 1988). Available at: http://www.itu.int/ en/ history/Pages/
ListOfITUConferences AssembliesAndEvents.aspx. Last Visited at: 06 Feb 2014.

براي . ذردگاي است که از خط استواي زمین میکه مدار چرخش و جهت آن بر روي صفحهزمانیمدار ماهواره هم.9
یم وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، سازمان تنظ: تهران( هاي رادیوییراهنماي اصطالحات و واژه.: ك.ن،مطالعه بیشتر

  .103؛ص) 1389مقررات و ارتباطات رادیویی، بینش نو، 
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مقـررات  1،شورهاي عضـو االختیار سران کتاماجالس سیزدهمین و در جریان  1989در سال 
بـه ترتیـب    ،راه دور مخابراتالمللی  اتحادیه بینکنوانسیون به تصویب اساسنامه و اصالح  مربوط

هـاي فنـی بـه کشـورهاي درحـال     در این کنفرانس اهمیت ارائـه کمـک  2.دشتصویب و اصالح 
هاي استانداردسازي و مـدیریت  ه فعالیتطور سنتی ب توسعه در همان وضعیتی که این کشورها به

  . کید شدأپردازند، تطیف می
ایـن کنفـرانس، در   4.برگـزار شـد   3االختیـار دیگـري در ژنـو   نیز کنفرانس تـام  1992در سال 

 ۀدرنتیجـ . راستاي انطباق بیشتر با شرایط پیچیده و رقابتی روزافـزون، تغییراتـی را در اتحادیـه داد   
هـاي خـود و نیـز همسـو بـا      ادیه، متناسب با سه حـوزه اصـلی فعالیـت   این سازماندهی مجدد، اتح

هـاي جهـانی و کمـک بـه توسـعه       راه دور و شـبکه  مخـابرات  رشد و توسعه(اهداف نهایی خود 
  6.تقسیم شد 5بخشسه ، به )هاي ارتباطیزیرساخت

                                                                                                                                                                                                                     

1. The Plenipotentiary Conference, (Nice, 1989). Available at: http://witu.int/en /history/
Pages/ListOfITU .ConferencesAssembliesAndEvents.aspx. Last Visited at: 06 Feb 2014.

که در ) ITU(المللی مخابرات  اتحادیه بین) کنوانسیون (نامه  نامه و اصالح مقاولهقانون راجع به تصویب اساس .2
1989کشورهاي عضو سران مختارمیالدي در اجالس سیزدهم 1989ژوئن 30شمسی مطابق باهجري 9/4/1368تاریخ

یران رسیده است، در تاریخ دولت جمهوري اسالمی ا نماینده ايده و به امضش، به ترتیب تصویب و اصالح)فرانسه - نیس(
با تصویب  1372سال ایران در. به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید و اجازه تسلیم اسناد مصوب آن داده شد 18/12/71

که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی الزم به ذکر است. این قانون، به عضویت و همکاري در این اتحادیه درآمد
  .:ك.ن،براي مطالعه بیشتر. کشور در اتحادیه حضور داردعنوان نمایندهارتباطات و فناوري اطالعات، بهوابسته به وزارت 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92186  
3. Additional Plenipotentiary Conference, (Geneva, 1992). Available at:  http: //www.
itu.int/en/history/Pages/
ListOfITUConferencesAssembliesAndEvents.aspx. Last Visited at: 22 Jan 2014.

هاي ها، جهت رفع نیازهاي نوع جدیدي از خدمت فضایی، با استفاده از ماهوارهبراي اولین بار، تخصیص 1992در سال  .4
در همان سال، . نجام شدشهرت یافتند، ا (GMPCS)وسیله ماهوارهغیرثابت، که به ارتباطات جهانی موبایل شخصی به

در . شناسایی شد و اتحادیه نسل جدید استاندارد جهانی را براي تلفن موبایل دیجیتال توسعه داد IMT-2000طیفی براي
کند و این در حالی است که امکانات تکنیکی هاي موبایل ناسازگار را با هم هماهنگ میسیستم IMT-2000حال حاضر 

جایی و حمل صدا، اطالعات و اتصال هکه قادر به جاب- سیم  با سرعت باالي جدیدهاي بیو دستگاه و فنی الزم را براي ابزار
  .:ك.ن،براي مطالعه بیشتر. به خدمات درون خطی همچون اینترنت هستند، فراهم می نماید

http://www.itu.int/en/history/Pages/ITUsHistory.aspx. Last Visited at: 22 Jan 2014.  
که وظیفـه آن مدیریت  جامعه اطالعاتی )  ITU Telecom(» تلکام«با  نام  دارد بخش، اتحادیه  بخشی سه بر اینعالوه .5

که  استاي هاي جهانی و منطقهتلکام داراي کنفرانس. است... ) اي و جهانی، سمینارها و  هاي منطقه مانند همایش(جهان 
ا جامعه اطالعاتی جهانی فراهم ریط بها و سایر افراد ذي فراد، شرکتها، امکان تبادل اطالعات بین ا طی آن

تاکنون . شودصورت سالیانه و کنفرانس جهانی تلکام هر سه سال یک بار برگزار میاي تلکام بههاي منطقهکنفرانس.شودمی
الی  2011و 2009، 2008، 2006الی  1985، 1983، 1979، 1975، 1971هايتلکام در سالايهاي جهانی و منطقهکنفرانس

  .15و14، صصپیشینپور،  رضی.: ك.،نبراي مطالعه بیشتر .برگزار شده است 2013
6. http://www.itu.int/en/history/Pages/ITUsHistory.aspx.
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  هاي اصلی اتحادیهارکان و بخش. 4-2
1راه دور رادیویی بخش مخابرات. الف

اي را در سراسر جهـان مـدیریت    ز اتحادیه که فضاي فرکانسی و مدارات ماهوارهاین بخش ا
اي هـ شایـن بخـش، متشـکل از زیـربخ     .شـود محسوب مـی 2ول هماهنگی فرکانسیئمس ،کندمی

اسـت کـه کلیـه    مخـابرات رادیـویی   هـا، کنفـرانس جهـانی    ازجمله این زیربخش. استمتعددي 
بخـش  . شـود راه دور رادیـویی، در آن اتخـاذ مـی    تمخـابرا  تصمیمات کلیدي و مهم مربوط به 

توجهی از تصمیمات کلیدي و مهم این کنفرانس، به تـدوین و تصـویب قـوانین و مقـررات     قابل
بـا اقـدامات و   ،شـود هر دو سال یک بار برگـزار مـی   که  این کنفرانس. رادیویی اختصاص دارد

بـازنگري در مقـررات رادیـویی،     بررسـی و عملکرد خود که دربرگیرنده تدوین، تصویب و نیـز  
هـاي مـدار زمـین ثابـت و سـایر مـدارها       ها و قوانین مربوط به ماهوارهجداول تخصیص فرکانس

الملـل فضـاي مـاوراي جـو،     توانسته است  در تدوین و نیـز توسـعه تـدریجی حقـوق بـین      3است،
  .هاي مهمی برداردگام

  
4دورراه مخابراتاستانداردسازي بخش . ب

منزله تضمین برقراري ارتباطات جهانی به یک زبـان واحـد و مشـترك    انداردها، بهوجود است
دار وظیفـه ایجـاد، توسـعه و    ، عهـده از اتحادیـه  ایـن بخـش  5.در بین تمام کشورهاي جهان است

مجموعـه  این بخش از دو زیـر .است راه دور در سراسر جهان مخابرات گسترش استاندارد براي 
با گذشت زمان، انجام بسیاري از امـور ازجملـه تجـارت،    . ل شده استخدماتی و عملیاتی تشکی

راه دور  مخابراتي مربوط به هافناوريگیري از ارتباطات و دسترسی به اطالعات، متکی به بهره
هاي جدیـد در حـال   ، نقش اتحادیه در استانداردسازي سیستمهامتناسب با این نیازمندي. شودمی

                                                                                                                                                                                                                     

1. ITU Radiocommunication Sector (ITU-R).
. استبدون هرگونه تداخل فرکانسیزمینی،و ایستگاهیک ماهوارهیابی از عملکرد یند اطمینانآفر، فرکانسیهماهنگی.2

  .: ك.ن،بیشتربراي مطالعه. مختلف هستندکشورهايآن درکنندههاي ملی مقررات رادیویی در هرکشور، اعمال سازمان
http://www.noojum.com/index.php/other/multimedia/news/other/multimedia/article/
124-all/1178-2009-04-09-00-13-24.html. Last Visited at: 25 Jan 2014.

ل مربوط به تخصیص فرکانس و ئکه براي بررسی مسا استهاي این بخش اي نیز از زیرمجموعه هاي منطقه کنفرانس .3
شدن ها براي تبدیل تصمیمات این کنفرانس. شوند صورت پراکنده در مناطق مختلف جهان برگزار میاي به ت ماهوارهمدارا

، پیشین پور، رضی.: ك.ن،براي مطالعه بیشتر. به قانون باید در کنفرانس جهانی مخابرات رادیویی به تصویب برسند
  .16و15ص

4. ITU Telecommunication Standardization Sector (ITU-T).
5.  http://www.itu.int/en/ITU-D/Pages/default.aspx.
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ایـن   .حیـاتی خواهـد شـد   مشترك جهانی، بیشتر از قبل، ضـروري و هاي ظهور و ترویج سیاست
بخش از اتحادیه با اقدام خود بر وضع استانداردهاي مخابرات راه دور رادیـویی، هماننـد بخـش    

  مخابرات راه دور  
تـوجهی را در  ، سـهم بـاال و قابـل   )هاي جهانی مخـابرات رادیـویی  به ویژه کنفرانس(رادیویی

  .الملل فضاي ماوراي جو، به خود اختصاص داده استی حقوق بینتدوین و توسعه تدریج
  
1راه دور مخابرات توسعهبخش . ج

وسـیله ارائـه، سـاماندهی و    هـاي اتحادیـه را بـه   بخش توسعه اتحادیـه، ملـزم اسـت مسـئولیت    
هـاي  راه دور و فنـاوري اي ایفـا کنـد کـه امکانـات توسـعه مخـابرات      گونههاي فنی، بههماهنگی
  2.و ارتباطات  فراهم شود یا افزایش یابد اطالعات

هـاي فنـی در زمینـه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات بـه        بخش توسعه اتحادیه، با ارائه کمـک 
توسعه، از طریق انتقال فناوري، تأمین منابع مـالی و  کشورهاي عضو، خصوصاً کشورهاي درحال

دیجیتـالی موجـود در بـین    هـاي  کنـد کـه شـکاف   هـا سـعی مـی    انسانی و ترویج دسترسی بـه آن 
هاي اي به تشکیل کنفرانسهمچنین این بخش از اتحادیه، توجه ویژه. کشورهاي عضو را پرکند

رو ازایـن . دانـد اي دارد و آن را یکی از ابزار دستیابی به اهداف و تحقق اصول اتحادیه میمنطقه
. دهدها ارائه می به آن هاي الزم راها، کمکدر تشویق کشورهاي عضو به تشکیل این کنفرانس

، بـه  شـود سال یک بار برگزار مـی چهار  هرکه از راه دور  مخابراتجهانی توسعه  هايکنفرانس
  . پردازدهاي این بخش میمشیبررسی عملکردها و تعیین خط

  
الملـل فضـاي   جایگاه اتحادیه جهانی مخابرات در تدوین و توسـعه حقـوق بـین   . 5

  ماوراي جو
شـود کـه   محسـوب مـی  سـاز  اعـده قالمللی هاي بین سازمانخابرات، یکی از اتحادیه جهانی م

ها، اسـناد تأسـیس   مبناي برخورداري اتحادیه از این صالحیت. هاي تقنینی استداراي صالحیت
هـاي  اتحادیه بـدون ورود بـه حـوزه عملیـاتی و انجـام عملیـات و فعالیـت       . یا رویه سازمان است

. نمایـد هـاي تقنینـی خـود، بـه امـر قانونگـذاري مبـادرت مـی        فضایی، صرفاً بر اسـاس صـالحیت  
المللـی،  هـاي بـین  دیگر، اتحادیه با اعمال خود یعنـی بـا انعقـاد معاهـدات و کنوانسـیون      عبارتبه

                                                                                                                                                                                                                     

1. ITU Telecommunication Development Sector (ITU-D).
2. http://www.itu.int/en/ITU-D/Pages/About.aspx.
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المللی و تصویب مقـررات رادیـویی، در امـر تـدوین حقـوق      هاي بینها و اعالمیهصدور قطعنامه
با توجه به اینکه اوالً، هر تدوینی متضـمن توسـعه   . کندمیالملل فضاي ماوراي جو مشارکت بین

هاي توسعه همراه و همگام شود، تدوین متناسب با نیازهـاي  با جنبهدوینی که است و ثانیاً، تنها ت
بر اینکه توان چنین بیان نمود که اقدامات و اعمال اتحادیه، عالوهالملل خواهد بود میجامعه بین

گیري رویـه دولتـی، عـرف    توسعه است، با تأثیرگذاري در ایجاد و شکلنفسه داراي ویژگی فی
الملـل  خاص و در نهایت عرف عام و نیز ایجاد اصول کلی حقوقی، منجر به توسـعه حقـوق بـین   

  .کندتوجهی  در این مشارکت ایفا میفضاي ماوراي جو شده و نقش قابل
دیــویی و اهمیـت و تــأثیر فــراوان  هــاي جهـانی مخــابرات را بـا توجــه بـه جایگــاه ویــژه کنفـرانس   

در اینجـا، ضـمن بیـان سـازوکارهاي      1،هـاي فضـایی  ها بـراي حقـوق فضـا و فعالیـت     دستاوردهاي آن
هـاي  ها، به نتایج و دستاوردهاي چند کنفرانس از کنفـرانس حقوقی حاکم بر نحوه تخصیص فرکانس

و  2007، 2003، 1997،2000، 1995، 1992هــاي هــاي ســالکنفــرانس(رادیــویی  جهــانی مخــابرات
ها، حـاوي موضـوعات پیچیـده    که دستاوردهاي این کنفرانسالبته ازآنجایی. شود، پرداخته می)2012

اي خواهـد بـود کـه بـراي تبیـین موضـوع و       فنی و جزئیات مفصل است، این پردازش، صرفاً تا انـدازه 
  . ر استشفافیت پیوند میان حقوق فضا و حقوق ارتباطات راه دور، مفید و مؤث

  
  هاقواعد و سازوکارهاي حقوقی حاکم بر نحوه تخصیص فرکانس

مأموریت عمده و مهم اتحادیـه در تضـمین دسترسـی عادالنـه همـه کشـورها بـه فضـاي         
بــرداري معقــول، کارآمــد و اقتصــادي از بانــدهاي مختلــف اي و نیــز بهــرهمــداري مــاهواره

ي خـاص کشـورهاي در حـال توسـعه     گرفتن نیازهـا با در نظر - هاي فرکانسی رادیوییطیف
هاي فنی، کـاربردي و منظمـی   هاي جهانی مخابرات رادیویی، طرح و برنامهکنفرانس. است

  . گذاري کردنداي پایهرا جهت استفاده از طیف فرکانسی و مدارهاي ماهواره
وظیفـه  2.شودبار برگزار میهر سه یا چهار سال یکرادیویی  مخابراتکنفرانس جهانی 

المللی حاکم بـر اسـتفاده از طیـف    کنفرانس این است که مقررات رادیویی، معاهده بیناین 
                                                                                                                                                                                                                     

اتحادیهعالیرکنازموثرتروترمهمبسیار،فضاییهايفعالیتوفضاحقوقبرايجهانیرادیوییارتباطاتهايکنفرانس.1
اینبرگزاريمنطقهومکاننیزوپوششتحتموضوعاتاصلی،عناوینمالحظهبراي.ندهست)االختیارتامکنفرانسیعنی(

  .:ك.ن،هاکنفرانس
HTTP://WWW.ITU.INT/EN/HISTORY/PAGES/COMPLETELISTOFRADIOCONFERENCES.ASPX.
Last Visited at: 27 Jan 2014.

بتواندکهايیکپارچهوجامعگزارشجلسات،ایندر.شودمیتشکیلمقدماتیجلساتها،کنفرانساینبرگزاريازپیش.2
  .ودشمیتنظیمگیرد،قراراستفادهموردهاکنفرانسکارتضمینجهتدر
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بـا مـدار   ) زمـان زمان و غیـرهم هم(اي ثابت و غیرثابت فرکانس رادیویی و مدارات ماهواره
2را تـدوین، تصـویب و همچنـین، بـازبینی و درصـورت لـزوم، تجدیـدنظر و اصـالح         1زمین

  . نماید
  :توانداساسنامه اتحادیه، یک کنفرانس می مطابق شرایط و مفاد

هاي مربوط به تسهیم ها و طرحمقررات رادیویی و هرنوع تخصیص فرکانسی مرتبط و برنامه
3را بازبینی و تجدیدنظر کند؛

هر نوع موضوع مخابرات رادیویی با ماهیت جهانی را در دستور کار خود قرار دهد؛ 
ها را بازبینی نماید؛ هاي آنادیویی را هدایت و فعالیتدفاتر مقررات رادیویی و  مخابرات ر

وسیله مجمع  مخابرات رادیویی و گروه مطالعاتی آن، مورد مطالعـه  موضوعاتی را که باید به
4.هاي  مخابرات رادیویی آتی ارائه شود، تعیین کندو بررسی قرار گیرد تا به کنفرانس

یژه در مـدار ثابـت زمـین، همـواره یکـی از      و تخصیص منابع موجود در فضاي ماوراي جو به
هـاي جهـانی   هاي جهانی مخـابرات و کنفـرانس  ویژه کنفرانس ترین موضوعات اتحادیه و بهمهم

ــوده اســت  ــویی ب ــین از یــک  . اداري رادی ــت زم هــاي ســو و ویژگــیظرفیــت محــدود مــدار ثاب
کشـورهاي جهـان    فرد این مدار و استفاده از آن که همواره مورد توجـه و درخواسـت  منحصربه

بوده است، از سوي دیگر، منجر به این شده اسـت کـه تخصـیص منـابع موجـود در مـدار ثابـت        
سـازي  اتحادیـه در جهـت قانونمنـد   . برانگیزترین موضوعات اتحادیه مبـدل شـود  زمین، به چالش

ویژه منابع مداري و طیفی در مدار ثابـت زمـین و    تخصیص منابع موجود در فضاي ماوراي جو به
. ها و مطالعات زیادي  انجام داده اسـت به آن منابع، بررسیثر و عادالنه ؤم دستیابیعمال اصول ا

                                                                                                                                                                                                                     

1. The geostationary-satellite and non-geostationary-satellite orbits.(GSO)&(NGSO).
استشدهتعییناتحادیهشورايوسیلهبهکهايجلسهدستورمبنايبرراتجدیدنظرجهانی،رادیوییارتباطاتکنفرانس.2

راقبلیجهانیرادیوییارتباطاتهايکنفرانستوسطشدهارائههايتوصیهجلسات،دستورتعییندرشورا.دهدمیانجام
تشکیلازپیشسالدووعضوهايدولتاکثریتتوافقباها،کنفرانسایننهاییجلساتدستور.ددهمیقرارمدنظر

.:ك.ن،بیشترمطالعهبراي.شوندمیتنظیمکنفرانس
WWW.ITU.INT/ITU-R/INDEX.ASP?CATEGORY=CONFERENCES&RLINK=WRC&LANG=EN.
July 10, 2013. Last Visited at: 22 Jan 2014.

از خدمات آماتوري و (هاس ارتباطات رادیویی حوزه از خدمات و سرویس 40ها براي بیش از ص فرکانستخصی .3
  .:ك.ن،براي مطالعه بیشتر. گیردصورت می) سیم موبایلهاي بیاي و فناورياي گرفته تا خدمات ماهوارهحرفه

http://www.itu.int/newsroom/press_releases/2003/19.html". Last Visited at: 27 Jan 
2014. 
4. WWW.ITU.INT/ITU-R/INDEX.ASP?CATEGORY=CONFERENCES&RLINK=WRC&LANG=EN.
Last Visited at: 22 Jan 2014.
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رویه هماهنگی  -1: تحت عنوان 1ها به پیدایش دو سازوکار حقوقینتیجه این مطالعات و بررسی
  4.انجامیده است  3دارریزي اولویترویه برنامه -2و  2قبل از استفاده

ز استفاده، بر مبناي این اصل اسـتوار اسـت کـه حقـوق اسـتفاده از یـک       رویه هماهنگی قبل ا
هایی که از همان موقعیت قـوس مـداري اسـتفاده    اي از طریق مذاکرات با دولتموقعیت ماهواره

اتحادیـه، حجـم منـابع    هـاي جهـانی مخـابرات رادیـویی     کنفـرانس  .آیـد کنند، به دست میمی
هـاي عضـو مـورد نیـاز اسـت، معـین       یازهاي واقعی دولـت مداري یا طیفی را که براي برآوردن ن

هـا  هـاي مـداري بـراي دولـت    ها و موقعیتکنند، سپس مبادرت به واگذاري و تعیین فرکانسمی
هـا اسـتفاده   هـاي فضـایی، از ایـن فرکـانس    دیگـر، کشـورهاي داراي فنـاوري   عبـارت به. کنندمی
ویـژه  هـا و بـه  بعد از دستیابی به این فنـاوري  توانندها میکنند ولی کشورهاي فاقد این فناوريمی

                                                                                                                                                                                                                     

1.Yvon Henri, "Orbit/ Spectrum Allocation Procedures Registration on Mechanism", 
Available at: http://   www.itu.int/en/ITU-R/space/symposiumWroclaw2008/ Wroclaw_
YH.pdf. Last Visited at: 14 Dec 2013.
2. coordination before use.

-First-Come, First(»شود مند می هرکس زودتر آمد زودتر بهره«رویه هماهنگی قبل از استفاده، از طریق قاعده 
Served (ریزي نشدهدر مورد باندهاي رادیویی برنامه)Un-Planned Bands(شامل ،:

اي غیرثابت در باندهاي فرکانسی هاي ماهوارهو شبکه) ها و باندهاي فرکانسیدر تمام سرویس(اي ثابت هاي ماهوارهشبکه  
.مقررات رادیویی 9هاي هماهنگی مندرج در ماده خاص، مشروط به انتشار از پیش و رعایت رویه

ه قبل از اعالن، تنها اعمال ک )هاي مرتبط و باندهاي فرکانسی معینمام سرویست(ثابت اي غیرهاي ماهوارهسایر شبکه  
.مقررات رادیویی مورد نیاز است 9هاي انتشار از قبل مندرج در ماده رویه

3. A Priori Planning.
دهاي رادیویی ، در مورد بان)Allocated in Advance(دار، از طریق قاعده تخصیص از پیشریزي اولویترویه برنامه

: ، شامل)Planned Bands(شدهریزيبرنامه
 10-12/11- 13و  6/4اي ثابت، که از بخشی از باندهاي فرکانسیهاي ماهوارهبرنامه تخصیص داده شده براي سرویس  

.کنداستفاده می) مقررات رادیویی مندرج است»  بی«30که در ضمیمه ( گیگاهرتز 
 30مندرج در ضمیمه  شماره (گیکاهرتز  11,7- 12,7اي پخش همگانی در باند فرکانسی هبرنامه براي سرویس ماهوار  

مندرج در ضمیمه (گیگاهرتز  17و  14هاي تغذیه ماهواره در باندهاي فرکانسی و برنامه مرتبط براي لینک) مقررات رادیویی
) مقررات رادیویی» آ«30شماره 

مقررات رادیویی، به منظور فراهم نمودن » بی«30و» آ«30،30در ضمایم شماره هاي مندرج هاي اجرایی در برنامهرویه
.شوند، اعمال می)بینی نبودندهاي مرتبط، قابل پیششرایطی که در زمان تصویب برنامه(شرایط الزم 

John Lewis, "Space Procedures, A Closer Look at the International Framework for 
Satellite Networks", Available at: http://www.itu.int/itunews/manager/display asp?lang
=en&year=2009 &issue=02&ipage=26. Last Visited at: 14 Jan 2014.

براي مطالعه . ریزي قیاسی به عمل آمده استتحت عنوان برنامه) A Priori Planning(ترجمه دیگري از عبارت.4
الملل  تخصیص فرکانس در مدار ثابت زمین در نظام حقوق بین«،آباديحسین تاجو  ر جباريمنصو.: ك.ن،بیشتر
  .27؛ص، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی،  38شماره ) 1391(»فضا
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هـایی   شده مراجعه و از میان آنهاي معینبعد از دستیابی به مدار ثابت زمین، به فهرست فرکانس
1.کننداند، فرکانسی را انتخاب که مورد استفاده قرار نگرفته

هـا   تواننـد آن ن میدر این رویه کشورهاي داراي اجسام فضایی یا ماهواره در مدار ثابت زمی
ها را بـه   را بدون محدودیت و تا زمانی که آن اجسام فعال هستند در مدار نگاه دارند  یا حتی آن

اي بـه نـام تجـارت طیـف شـده اسـت       امکان فروش که منجر بـه پیـدایش پدیـده   . فروش رسانند
دار، زي اولویـت ریاما در رویه برنامه2.ازجمله معضالت و معایب ناشی از اعمال این قاعده است

یک حجم مشخص از طیف براي استفاده آتی همه کشورها، خاصه آن کشورهایی که در زمـان  
مطـابق ایـن    .شودهایی در موقعیت استفاده از این منابع نیستند، کنار گذاشته میریزيچنین برنامه

ایـن  لبـا اعمـا  . شـده برخـوردار اسـت   طیف فرکانسـی از پـیش تعیـین   یک  از ها، هرکشوربرنامه
کـه   -رادیـویی فضـایی    هـاي مخـابرات  سـرویس از کاربرد فرکانسـی  توجهیبخش قابل قاعده،

پخـش  اي مـاهواره هـاي  سـرویس  اي ثابـت و ماهوارههاي سرویسد، یعنی نبیشترین تقاضا را دار
کننـد کـه تـا زمـان دسـتیابی بـه       شود و کشورهاي عضو اطمینان حاصـل مـی  نترل میهمگانی، ک

3.ها محفوظ خواهد ماند گیري از این منابع، حقوق آنزم و بهرههاي الفناوري

زمان توسط اتحادیه، اجراي اصل دستیابی عادالنـه بـه    صورت همکارگیري این دو رویه بهبه
بـا اعمـال   . کندها تضمین می منابع طیف و مدار را براي هر کشور از طریق حفظ حقوق اولیه آن

کشور عضو باید اطالعات مربوط به سیستم پیشنهادي استفاده  ها، نمایندگی دولتی یکاین رویه
هاي الکترومغناطیس موردنظر خود را به دفتر مخابرات رادیویی اتحادیه جهت بررسی و از طیف

تواننـد  هاي دولتـی مـی  تمام نمایندگی. تقدیم کند 4المللی اطالعات فرکانسیانتشار در نشریه بین
پیشنهادي جدید از طریق نشریه یادشـده آگـاه شـوند و بـا ورود بـه      اي هاي ماهوارهاز این سیستم

                                                                                                                                                                                                                     

تواند به پرکردن می) یعنی نیازهاي واقعی را تحت پوشش قرار دهد(در صورتی که این قاعده صحیحاً اعمال شود .1
 .Lewis, op.cit.: ك.، نبراي مطالعه بیشتر. شودها منتهیود و توزیع همگن مداري ماهوارههاي مداري موجشکاف

  .36، صجباري، پیشین.: ك.، نبراي مطالعه بیشتر .2
محدودیت منابع طیفی و مداري از یک سو و استفاده گسترده و روزافزون کشورهاي توسعه یافته از این منابع از سوي .3

- .بود کشورهاي درحال توسعه را نسبت به حق و نیز امکان دسترسی آنان به این منابع فراهم کردهدیگر، موجبات نگرانی
که اکثریت کمی را  در این کنفرانس دارا بودند، حق  دسترسی 77گروهثیر فشارهاي کشورهايأت تحت  88کنفرانس 

کشورهاي در حال توسعه را با توجه به منافع تمام کشورها به خصوص -کارگیري فضاي ماوراي جویکسان به مدار و حق به
این اقدام که حرکت به سوي پیدایش سازوکار . هاي الزم را انجام دادریزيامهمورد شناسایی قرار داد و براي این امر برن

  .37همان، ص .: ك.،نبراي مطالعه بیشتر. استتر دار بود، براي کشورهاي در حال توسعه مناسبریزي اولویترویه برنامه
ا که با ارائه اطالعات فرکانسی مربوط به هاي دولتی رشود، لیست نمایندگیاین نشریه که هر دو هفته یک بار منتشر می= .4

  .:ك.،نبراي مطالعه بیشتر.  کندگیرند ،  فهرست میثیر قرار میأیک سیستم پیشنهادي جدید یا معین ، تحت ت
Lewis, op.cit.
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در بررسـی  . جزئیات و در هر جا که ضرورت ایجاب کند به طریق صحیح واکـنش نشـان دهنـد   
شـده ارتبـاطی فضـایی،    ریـزي هاي برنامهاحتمال تداخل سیستم پیشنهادي جدید با دیگر سرویس

شود ولی درصورت بـروز تـداخل،   ادي عملیاتی میچنانچه تداخلی به وجود نیاید، سیستم پیشنه
جایی در مکان قرارگیري ماهواره، اعمـال تغییراتـی در سـاختار    بهراهکارهاي دیگري ازجمله جا

شود که در نهایت با تکیـه بـر اصـل لـزوم همکـاري      ها و امثالهم مطرح میفنی مربوط به ماهواره
 1.حـل منطقـی انجـام خواهـد شـد     حصول راه المللی، تالش در جهت گزینش بهترین اقدام وبین

یافته دار، براي استفاده از نقاط تخصیصریزي اولویتالزم به بیان است که در اعمال رویه برنامه
تعیـین مـدت یکـی از اقـداماتی اسـت کـه در راسـتاي        . شـده اسـت   مداري، مدت در نظر گرفته

اتخاذ  2هاي کاغذيبا موضوع ماهواره استفاده مؤثر و کارآمد از منابع مداري و در جهت مبارزه
یافته مـداري خـود، ظـرف مهلـت     بر این اساس اگر کشوري نتواند از نقاط تخصیص. شده است

  3.استفاده کند این نقاط به کشورهاي دیگر واگذار خواهد شد) هفت سال(مقرر 
  

وییهاي جهانی مخابرات رادیبررسی اجمالی دستاوردهاي چند کنفرانس از کنفرانس. 7
بسـیاري از ایـن   . گیـرد اي فضایی متعـددي صـورت مـی   تخصیص فرکانس براي خدمات ماهواره

اي، سـرویس پخـش مـاهواره   . هـاي عملـی بـاالیی هسـتند    داراي کـاربرد اي فضـایی  خدمات مـاهواره 
، اي اکتشـاف زمینـی  خدمات مـاهواره شناسی و هوا ايماهواره، خدمات ايسرویس متحرك ماهواره

هاي مناسـب، قابلیـت   اي فضایی هستند که با تخصیص فرکانساز این خدمات ماهواره هاییتنها نمونه
بـر تخصـیص   هـاي جهـانی مخـابرات رادیـویی عـالوه     کنفـرانس . شـود ها فراهم می برداري از آنبهره

هـاي خـود و   هـا و بـازبینی  اي نـوین، همـواره در بـازنگري   هاي جدید براي خدمات مـاهواره فرکانس
هاي تخصـیص  هاي جدید، اقدام به اصالح و در مواردي ارتقاي فرکانسبا نیازها و ضرورتمتناسب 
هـاي جهـانی   مضاف بر این، ازآنجاکه مطابق شرایط و مفاد اساسنامه اتحادیه، کنفـرانس . کنندیافته می

 توانند هر نوع موضوع مخابرات رادیویی را که داراي ماهیـت جهـانی اسـت در   مخابرات رادیویی می
ها مبادرت به وضع قاعـده نماینـد؛ موضـوعاتی ازجملـه     دستور کار خود قرار دهند و در خصوص آن

ها مورد طـرح، بررسـی   سازي مقررات رادیویی و غیره نیز در این کنفرانسهاي کاغذي، سادهماهواره
ز در همـین راسـتا، ایـن بخـش از مقالـه بـه بررسـی اجمـالی برخـی ا         . گیرنـد گیري قـرار مـی  و تصمیم

                                                                                                                                                                                                                     

  .40، صجباري، پیشین.: ك.،نبراي مطالعه بیشتر.1
مقاله  97- ت دستاوردهاي کنفرانس جهانی مخابرات رادیوییهاي کاغذي به قسمبراي مطالعه بیشتر در خصوص ماهواره.2

  .شودحاضر رجوع 
  .51ص ،پیشینجباري، .: ك.،نبراي مطالعه بیشتر.3
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 2012تـا   1992هـاي  ، که در فاصـله سـال  رادیویی جهانی مخابرات دستاوردهاي مهم هفت کنفرانس
. یابدبرگزار شده است، اختصاص می

اي فضاییبراي خدمات ماهواره خصیص فرکانست. 1- 7
تورمولینــوس  –گــا الاممــارس در  3فوریــه تــا  3از  1992جهــانی مخــابرات رادیــویی  کنفــرانس

خـدمات خصـیص فرکـانس بـراي    ت مینأتـ بـه موضـوع   عمـدتًا  ایـن کنفـرانس،    1.گزار شـد بر - اسپانیا
پخـش صـوتی دیجیتـالی، وضـوح بـاالي      : همچـون (فضایی که کاربرد عملی باالیی دارنداي ماهواره

هـاي  هاي کلی موبایـل و سیسـتم  اي صدا، مخابرات عمومی فضایی وسیستمپخش ماهواره2تلویزیون،
اي از یـک تکامـل تـدریجی   خـدمات مـاهواره  .شـد مـی  بـوط مر )اي موبایلوارهراه دور ماه مخابرات

هـاي  اي و سیسـتم هـاي مـاهواره  هـاي قبلـی بـه سیسـتم    نشانگر دگرگونی و تبدیل سیسـتم ی که تکامل(
.ستا برخوردار )اي چند منظوره استماهواره

بـراي   تخصـیص فرکـانس  : نـد از اعبـارت در ایـن کنفـرانس،    3فرکـانس موارد تخصیص
اي؛ سـرویس  دریایی موبایل مـاهواره سرویس ،اي موبایلخدمات ماهواره، سرویس موبایل

تحقیـق و کـاوش فضـایی، عملیـات فضـایی و      ؛ تخصـیص فرکـانس بـراي    ايپخش ماهواره
  4.ايخدمات میان ماهواره ، تخصیص فرکانس براياي اکتشافی زمینیخدمات ماهواره

  

سازي مقررات رادیوییاي و سادهیس متحرك ماهوارهبراي سرو تخصیص طیف جدید. 2- 7
دو 5نوامبر در ژنو برگزار شد 17اکتبر تا  23که از  1995کنفرانس جهانی مخابرات رادیویی 

ــراي    ــد ب ــف جدی ــاهواره موضــوع مهــم تخصــیص طی ــازي و ســاده6ايســرویس متحــرك م س
                                                                                                                                                                                                                     
1. MALAGA–TORREMOLINOS, 3 FEBRUARY - 3 MARCH 1992(THE WARC-92). Available 
at: HTTP://WWW.ITU.INT
/EN/HISTORY/ PAGES/RADIOCONFERENCES.ASPX? CONF=122&DMS=S0201000032. Last 
Visited at: 13 Dec 2013.
2. HIGH DEFINITION TELEVISION (HDTV) .

ویژه تخصیصی مندرج در منابع اسنادي بهفرکانسیباندهايکنفرانس و جزئیاتمطالعه بیشتر درباره نتایج اینبراي.3
.:ك.ن، 1992کنفرانسمربوط به) Final Acts(نهاییمجموعه قوانین

http://www.itu.int/en/history/Pages/RadioConferences.aspx?conf=122&dms=S02010000
32. Last Visited at: 01 Dec 2013.
4. NOLL, op. cit.
5. Geneva, 23 October–17 November 1992 (The WARC-95). Available at: 
http://www.itu.int / ITU-R/index.asp?category=conferences&rlink=wrc-95&lang=en.
Last Visited at: 14 Dec 2013.
6. MOBILE–SATELLITE SERVICE (MSS).
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از کنفـرانس  هـدف ایـن  . را در دستور کـاري خـود قـرار داد   1مقررات رادیویی) مختصرسازي(
این . گویی به نیازهایی بود که در پرتو توسعه فنی ایجاد شده بود، پاسخمقررات رادیویی اصالح

، در 95کنفرانس . کنداصالحات، امکان حرکت متناسب با نیازها و انتظارهاي موجود را فراهم می
سـازي  کنفـرانس، سـاده  . سازي آن مقررات نیز بـود کنار اصالح مقررات رادیویی، درصدد ساده

  2.ها انجام داد کردن آنمدترآکارمقررات را با هدف هرچه 
در نـیس برگـزار شـده بـود، در خصـوص       1989االختیاري که بـه سـال   در کنفرانس تام

گیـري، یـک   تصـمیم  آنبـر اسـاس   . گیري شـده بـود   ، تصمیمحجم عظیم مقررات رادیویی
مطالعـه و  مـورد  ایـن موضـوع پیچیـده را    کارشناسان تشکیل شـد تـا   گروه داوطلب ویژه از

95کنفـرانس  . گـروه مبنـاي تصـمیمات ایـن کنفـرانس شـد      این گزارش .قرار دهندبررسی 
بدون ضـمایم   - تنهاییمقررات بهاین . را تصویب کند شدهسادهمقررات رادیوییشد موفق 

هـاي  هـاي جدیـد  یـا تخصـیص    گرفـت و بـه تخصـیص   بر میصفحه را در370حدود - آن
ــودشــده فرکانســیعــدیلت صــوصخرا در 92تصــمیمات کنفــرانس 95کنفــرانس. مربــوط ب

و طیـف  کـرد  تکمیـل اي سـرویس متحـرك مـاهواره    تخصیص طیـف اضـافی جدیـد بـراي    
  . اضافی را براي این منظور تخصیص داد

  

عـزم جـدي   وعزم جدي در امور اداري(جدیدهاي کاغذي و پیدایش مفاهیم ماهواره. 3- 7
)در امور مالی

ژنـو  در  97نـوامبر سـال    21اکتبر تا  27که از  1997کنفرانس جهانی مخابرات رادیویی 
 ايمـاهواره خـدمات  بـراي   یتخصیصـ هـاي  و پیشـین فرکـانس   وضـعیت اولیـه  3برگزار شد،

را دربـاره  هـایی قطعنامـه  و دادارتقـا را  5اي اکتشـاف زمینـی  و خدمات ماهواره4شناسیهوا
نسبت به استفاده از تسهیم بانـد   یهایو مطالعات و بررسی 6فیلر باداستفاده از رادارهاي پرو

                                                                                                                                                                                                                     

1. The Simplification of the Radio Regulations.
2.http://www.itu.int/en/history/Pages/RadioConferences.aspx?conf=124&dms=S020100
0030. Last Visited at: 08 Feb 2014.
3.Geneva, 27 October–21 November 1997 (The WARC-97). Available at: 
http://www.itu.int/ ITU-R/ index.asp?category=conferences&rlink=wrc-97&lang=en.
Last Visited at: 14 Jan 2014.
4. THE METEOROLOGICAL SATELLITE SERVICES.
5. THE EARTH EXPLORATION SATELLITE SERVICES.
6. WIND PROFILER RADARS (AIRBORNE RADAR SYSTEM USED TO DETECT STRUCTURES 

LOCATED 1-10 METERS BELOW THE SURFACE OF THE GROUND.
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هـاي  لینـک و2ثابـت  سرویس1هاي سکوي ارتفاع باال،وسیله ایستگاهگیگاهرتز به 30باالي 
  4.اي ثابت، تصویب کردبراي خدمات ماهواره3)فیدرلینک(ماهواره تغذیه 

به که  - اي اهیت خدمات پخش ماهوارهآمده در کاربري و مبا توجه به تغییرات به عمل
سـرویس   برنامه 97کنفرانس، شدارائه می5توده مردم تحت عنوان تلویزیون خانگی مستقیم

  .در باندهاي معین تصویب کردجدیدي را6ايسرویس پخش همگانی ماهواره
هـاي  اصـطالح مـاهواره  8.را نیز بررسـی کـرد   7هاي کاغذي، موضوع ماهواره97نفرانسک

هـاي راهبـردي و   شـود کـه تنهـا بـر روي کاغـذ و در برنامـه      هـایی گفتـه مـی   اهوارهبه مـ کاغذي
ممکـن  و انـد  نشـده پرتـاب  هـا کـه  این ماهواره. یابنداندازهاي دوردست کشورها معنا میچشم

 جهتهاي ماهواره اسالتها به ذخیره ، صرفاً به دلیل تمایل دولتاست هرگز پرتاب نشوند
رشـد  سـو و  از یـک  هاي کاغـذي سیستم اینافزایش تعداد . شوندثبت می 9هاي آتیاستفاده

مشکالت عظیم از سوي دیگر، موجب بروز هاي ماهواره سریع و مستمر تقاضا براي اسالت
االختیـار   کنفـرانس تـام  . هـا شـد  مـاهواره امور مربـوط بـه   در هماهنگی مالحظه و تأخیر قابل

رکـن  نامـه،  آن قطعمطـابق  . کـرده بـود   بتصـوی را  18، قطعنامه شماره 1994کیوتو به سال 
هاي کاغذي را به بخـش مخـابرات   انجام مطالعه درخصوص موضوع ماهوارهعالی اتحادیه،

ارائـه   97مقرر شد که نتیجه مطالعات و گزارش نهایی به کنفرانس . واگذار کرد 10رادیویی
                                                                                                                                                                                                                     

رويبرکهشودمیاطالقایستگاهیبه)HIGH ALTITUD PLATFORM STATIONS(باالارتفاعسکويهايایستگاه.1
،براي مطالعه بیشتر .استگرفتهقرارثابتویژهاسمینقطهیکدروزمینبهنسبتکیلومتر50تا20ارتفاعدرشیءیک

  .109ص  ،پیشینوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، .: ك.ن
، براي مطالعه بیشتر.استمشخصثابتنقاطبینرادیوییارتباطسرویسیک)FIXED SERVICE(ثابتسرویس.2
  .90ص  ،همان.: ك.ن
محلدرواقعايماهوارهزمینیایستگاهیکمابینرادیوییلینکیک،)FEEDER LINKS(ماهوارهتغذیههايلینک.3

راايماهوارهابتثسرویسجزبهفضاییرادیوییارتباطاتسرویسیکدراطالعاتانتقالبرايفضاییایستگاهومشخص
  .89، ص همان.: ك.،نبیشتربراي مطالعه.گویندمی

4. NOLL, op. cit.
5. AS DIRECT TO HOME TELEVISION.

ارتباطسرویسیک،)THE BROADCASTING-SATELLITE SERVICE (BSS)(ايماهوارههمگانیپخشسرویس.6
براي مطالعه .باشدعمومتوسطمستقیمدریافتجهتفضایی،هايایستگاهطریقزاآنتکراریاسیگنالارسالآندرکهاسترادیویی

  .32، ص پیشینوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،.: ك.،نبیشتر
7. Paper satellites.
8.http://www.itu.int/en/history/Pages/RadioConferences.aspx?conf=125&dms=S02
0100002F. Last Visited at: 27 Nov 2013.
9. SATELLITE SLOTS FOR FUTURE USE.
10. Bureau of Radiocommunication Director.
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عـزم  وداريعزم جدي در امـور ا (دو مفهوم جدیدگرفته، در نتیجۀ مطالعات صورت. شود
را درباره عزم جدي در امـور   49قطعنامه  97کنفرانس . به وجود آمد 1)جدي در امور مالی

  2.اي تصویب کردراه دور ماهوارهمخابرات اداري قابل اجرا براي برخی از خدمات 

نـام سـازنده و   از قبیـل  (اي هاي مـاهواره موجب این مفهوم، اطالعات مربوط به سیستمبه
تعـداد  اي، تـاریخ قـراردادي تحویـل و   مـاهواره ) متصـدي (فضـاپیما، نـام عامـل   تولیدکننده 

تـاریخ   ،کننـده کننده وسایل نقلیه پرتاب، نـام مصـرف  مینأشده، نام تهاي خریداريماهواره
تـاریخ پایـان   (97نـوامبر  22عملیات باید در فاصله زمانیتاریخ انجام و نیز  قراردادي پرتاب

اگـر اطالعـات   . ، به بخـش مخـابرات رادیـویی اعـالم شـود     2000رنوامب 21تا ) 97کنفرانس 
هاي مـرتبط بـا   کامل قبل از انقضاي تاریخ معین در قطعنامه دریافت نشود، کلیه درخواست

بخـش  . شودنیز حذف می 3المللی فرکانسشود و هرگونه ثبت در دفتر کل ثبت بینمی آن لغو
اعمال این روش و . ا نیز بر عهده داردبخش مخابرات رادیویی وظیفه انتشار این اطالعات ر

  4.هاي کاغذي تأثیر فراوان داردحداقل رساندن تعداد ماهواره ارائه اطالعات، در به

5)المللیسیستم ارتباطی متحرك بین(هاي نسل سوم تخصیص فرکانس به سیستم. 4- 7

انبول در اسـت  2000ژوئـن سـال    2مـه تـا    8از  2000کنفرانس جهانی مخابرات رادیـویی  
2000کنفـرانس کـار ، دسـتور 97کنفـرانس مصـوب  721مطابق قطعنامـه 6.برگزار شدترکیه

ریـزي مجــدد سـرویس پخــش   برنامـه 7.فضـایی بــود  گونــاگون و مـرتبط شـامل موضـوعات   
رغـم وجـود برخـی مشـکالت و     اي بود کـه علـی  اي، مرحله مهم و برجستههمگانی ماهواره

توانسـت بـا موفقیـت آن را     2000ها، کنفـرانس رویکردهاي متفاوت برخی منـاطق و کشـور  
هاي نسل سوم یعنی سیستم ارتباطی تخصیص سه باند فرکانسی اضافی به سیستم. انجام دهد

  . المللی، از دیگر موضوعات پیچیده و مهم این کنفرانس بودمتحرك بین
                                                                                                                                                                                                                     

1. ADMINISTRATIVE DUE DILIGENCE & FINANCIAL DUE DILIGENCE.
2. RESOLUTION 49(WCR97) ON "ADMINISTRATION DUE DILIGENCE APPLICABLE TO 
SOME SATELLITE COMMUNICATION SERVICES".
3. Master International Frequency Register (MIFR).
4. NOLL, op. cit.
5. IMT-2000.
6. Istanbul, Turkey, 8 May-2 June 2000 (The WARC-2000). Available at: 
http://www.itu.int/ITU-R/index. asp?category=conferences&rlink=wrc-00&lang=en.
Last Visited at: 23 Nov 2013.
7. NOLL, op. cit.
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خصـیص  ت 1اي نـاوبري رادیـویی  ، طیف اضافی را براي سرویس ماهواره2000نهایتاً کنفرانس
بتواننـد   2هاي تعیین موقعیت جهانی روسیه و ایاالت متحـده  داد که این امر موجب شد که سیستم

  . هاي نسل دوم ارتقا یابندبه سیستم
  

هاي ماوراي آنو سیستم 3»2000ام تی آي«توسعه سیستم . 5- 7
ه سـابقه در زمینـه ارتباطـات رادیـویی، منجـر بـه گسـترش چشـمگیر دامنـ         توسعه فنی بی

ــاربري  ــدمات و ک ــانس   خ ــه فرک ــبت ب ــا نس ــزایش تقاض ــه اف ــا و درنتیج ــویی و  ه ــاي رادی ه
المللـی بـراي جلـوگیري از    هـاي بـین  اي ثابـت و همچنـین همکـاري   مداري ماهوارهموقعیت

  . تداخالت مضر شد
ژنــو در  2003ژوئیـه سـال    4ژوئـن تـا    9از  2003کنفـرانس جهـانی مخـابرات رادیـویی     

موضوعات برجسته و حائز اهمیتی کـه در دسـتورکار ایـن کنفـرانس      برخی از 4.برگزار شد
  5:اند ازقرارگرفت، عبارت

هـاي  هاي جدید فرکانسی را براي سرویسآمیزي، تخصیصطور موفقیت کنفرانس به. 1
استفاده از این باندهاي فرکانسی مشروط به اعمال مقرراتی است کـه  6.متحرك برقرار کرد

انـد تـا   هاي پخش در نظر گرفته شدهها و محدودیتداخلکه جهت سازوکارهاي کاهش ت
هـاي ارتباطـات رادیـویی مـورد اسـتفاده در همـان       به این طریق از تداخل با سـایر سـرویس  

  . محدوده طیفی جلوگیري شود
ها المللی است که مطابق با توصیهنوعی سامانه ارتباطی متحرك بین، »2000تی امآي«. 2

هاي پراکنـده ارتبـاطی   سازي و ارتقاي استانداردهاي سامانه همسان ربط برايو مقررات ذي
                                                                                                                                                                                                                     

1. RADIONAVIGATION-SATELLITE SERVICE.
2. RUSSIA’S GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GLONASS) AND THE US
GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS).
3. IMT–2000.
4. GENEVA, 9 JUNE - 4 JULY 2003(THE WARC-2003). AVAILABLE AT:
HTTP://WWW.ITU.INT/ITU-R/INDEX.ASP?CATEGORY=CONFERENCES&RLINK=WRC-
03&LANG=EN. Last Visited at: 14 Nov 2013.   
5. HTTP://WWW.ITU.INT/NEWSROOM/PRESS_RELEASES/2003/19.HTML. Last Visited at: 14 
Nov 2013.      

منظوربهآن،درکهمحلیشبکه.است،)مترصدچندحدوددر(کوتاهفواصلبرايدادهشبکهنوعی،)LAN(محلیشبکه.6
براي .شودمینامیده)RLAN(رادیوییمحلیشبکهشود،میاستفادهرادیوییامکاناتازشبکه،وکاربرهرالعاتاطتبادل

  .213و  142، صپیشینوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، : ك.ن،مطالعه بیشتر
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ایـن اصـطالح در کنفـرانس    . و بعد از آن معرفی شده است 1متحرك نسل دوم به نسل سوم
ــه   2007 ــر نــام داد» تــیامآي«بــا هــدف دربرگــرفتن اســتانداردهاي پیشــرفته ب در ایــن . تغیی

ایـن  و کـاربردي مـرتبط بـا توسـعه آتـی       کنفرانس، مقرر شد که اتحادیه، موضـوعات فنـی  
  .هاي ماوراي آن را کماکان در دستور مطالعه و بررسی خود داشته باشدسیستم و سیستم

هـاي جدیـد   اي تصویب شد که راه را براي گسترش فناوريدر این کنفرانس قطعنامه. 3
دادرسانی در حفاظت عمومی و ارتباطات مربوط به ام 2جهت کاربرد باندهاي وسیع و پهن،

  . کردهموار می 3براي فجایع و بالیا

اي باند پهن مسـتقر در  با توجه به اینکه تقاضا براي سرویس جهانی ارتباطات ماهواره. 4
افـزایش یافتـه اسـت،    4)ها و نیز خودروهاي زمینـی هواپیماها، کشتی(روي واحدهاي شناور 

اي و درنتیجـه  س ثابت مـاهواره هاي سرویکارگیري شبکهتواند امکان بهفناوري موجود می
را براي این واحـدها فـراهم   ) همانند اینترنت(هاي ارتباطات باند پهن گیري از سرویسبهره
هـاي  هاي فنی و نظارتی، کنفـرانس امکـان ارسـال و انتقـال داده    باوجود برخی نگرانی. کند

هـاي  محـدودیت  مشروط به رفع برخـی  هاي زمینی مستقر در روي واحدهاي شناور راایستگاه
  5.فنی ویژه مقرر داشت

یافتـه در  توسعه و کشـورهاي توسـعه  حصول همگرایی بین نیازهاي کشورهاي درحال. 6- 7
  کاهش شکاف دیجیتالی

در  2007نـوامبر سـال    16اکتبـر تـا    22کـه از   2007کنفرانس جهانی مخابرات رادیویی 
ي جهانی نسبت بـه طیـف فرکـانس    المللی به تقاضاهابا تصویب معاهده بین6برگزار شدژنو 

با توجه به ضرورت دستیابی به اهداف جهانی ارتباطات، این کنفـرانس  . رادیویی پاسخ داد
اي را مقررات رادیویی حاکم بر اسـتفاده از طیـف فرکـانس رادیـویی و مـدارهاي مـاهواره      

                                                                                                                                                                                                                     

1. 3G Systems and their Enhancements.
2. Wideband and Broadband.
3. Public Protection and Disaster Relief Communication.
4. Earth Stations on Board Vessels (ESVs).

:ك.ن،2003کنفرانسنهاییقوانینمجموعهمالحظهبراي.5
http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=conferences &rlink=wrc-03&lang=en. 
Last Visited at: 14 Nov 2013.  
6.Geneva, 22October-16 November 2007(The WARC-2007). Available at: 
http://www.itu.int/ITU-R/index .asp? Category=conferences&rlink=wrc-07&lang=en.
Last Visited at: 14 Nov 2013.      
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گرایـی  موفقیت بزرگ این کنفرانس، حصول نـوعی هم . نظر قرار دادمورد بازبینی و تجدید
یافتـه جهـت کـاهش شـکاف     بین نیازهاي کشـورهاي درحـال توسـعه و کشـورهاي توسـعه     

  .دیجیتالی بود
ــرار داد موضــوع را در دســتور 30کنفــرانسایــن ــهکــار خــود ق ــه  کــه ب ــی ب ــه طــور تقریب کلی
: شـدند ازجملـه  هـا مربـوط مـی    هـاي آن کـاربري  هاي رادیویی فضایی و زمینی و برنامـه سرویس

 هـاي سـرویس 2و فرمـان از راه دور،  1متري هوانـوردي هاي تلهتلفن همراه، سیستمهاي آتی نسل
پخـش  3هـاي ایمنـی،  سـیگنال هاي هواشناسـی، اضـطرارهاي دریـانوردي و   کاربري با(ايماهواره
  ).بینی و تشخیص بالیاي طبیعیو استفاده از رادیو براي پیشدیجیتالی همگانی

اي و طیفحاکم بر مدارهاي ماهواره تصویب مقررات رادیویی. 7- 7
در  2012فوریـه سـال    17ژانویـه تـا    23که از  2012کنفرانس جهانی مخابرات رادیویی 

کنندگان در مقررات مربوط به مدارهاي ماهوارهاي و طیف به امضاي شرکت 4برگزار شد،ژنو 
  5:یل استترین نتایج حاصل این کنفرانس به شرح ذبرخی از مهم. در این کنفرانس رسید

بـر  ،  عـالوه 3و  1المللی در مناطق ، براي مخابرات راه دور متحرك بین2012کنفرانس   -1
این امر موجب تسهیل توسعه کاربردهاي باند پهن . طیف  موجود، طیف اضافی را اختصاص داد

  .شودبراي مخابرات راه دور متحرك می
هـاي  رات راه دور، استفاده از فناوري، با مدنظر قراردادن ضروریات مخاب2012کنفرانس –2

را جهـت تقویـت و تضـمین    6المللـی و انتقـال هوشـمند    هـاي متحـرك بـین   نوین ازجملـه سـامانه  
                                                                                                                                                                                                                     

مکانیکدرگیرياندازهآنموجببهکهاستینديآفر،)TELEMETRY(سنجیدوریا  دورازگیرياندازهیامتريتله.1
وزارت ارتباطات و .: ك.،نبراي مطالعه بیشتر.شودمیارسالدورراهمخابراتهايسامانهطریقازنتایجوانجامدوردست

  .268، ص پیشینمقررات و ارتباطات رادیویی، فناوري اطالعات، سازمان تنظیم 
راهازتجهیزاتتوقفیا  سازيبهینهتنظیم،کار،بهشروعجهتسیگنالارسالبه)TELECOMMAND(دورراهازفرمان.2

  .265، ص همان: ك.،نبراي مطالعه بیشتر .گوینددور
.استکمکدرخواستبراياختصاريهايسیگنالیاعالیم،)SIGNALS OF SAFETY (SOS)(ایمنیهايسیگنال.3

  .244، صهمان: ك.ن،براي مطالعه بیشتر
4. Geneva, 23 January-17 February 2012 (The WARC-97).Available at: 
http://www.itu.int/ITU-R/index.asp? category=conferences&rlink=wrc-12&lang=en.
Last Visited at: 11 Dec 2013.     
5. http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2012/10.aspx. Last Visited at: 14 Nov 2013.

، شبکه ارتباطی راه دور است که بر اساس ساختاري ) Intelligent Transport Systems (ITS)(شبکه هوشمند  .6
براي . دهدرا ارائه می) جمله خدمات تحت کنترل مشترياز( هاي جدید پذیري براي پوشش خدمات و قابلیتکه انعطاف

  .125؛وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیشین، ص: ك.ن،مطالعه بیشتر
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هاي مربوط بـه حفاظـت عمـومی و امدادرسـانی، در دسـتور کـار خـود قـرار داد و بخـش          برنامه
ارتباطات رادیویی مرتبط با هاي مخابرات رادیویی اتحادیه را به ادامه مطالعه و بررسی سایر جنبه
  . کاهش سوانح هشداردهنده زودهنگام و عملیات امداد ملزم کرد

. دهنـد هاي غیرثابت، بخش مهمی از سیستم رصـد زمـین از فضـا را تشـکیل مـی     ماهواره –3
  .  ها اختصاص دادطیف بیشتري را به این ماهواره 2012کنفرانس 

شـده در خصـوص مـدیریت    ي کـاربردي ارائـه  هـا در جهت تقویت و حمایت از برنامـه  –4
هـاي متحــرك هوانــوردي  ترافیـک هــوایی، کنفـرانس بانــد فرکـانس اضــافی را بـراي ســرویس    

  1.تخصیص داد
  
  گیري نتیجه

با تعیین و بررسی هر نوع موضوعی که به مخابرات رادیویی با ماهیت جهانی مربوط اتحادیه 
ثر ؤمـ  ه و با مدنظر قراردادن اعمال اصول دستیابیهاي جهانی سالیانشود و برگزاري کنفرانسمی

ویژه منابع مداري و طیفی در مدار ثابت زمین،  به منابع موجود در فضاي ماوراي جو بهو عادالنه 
هاي مداري موجود براي خدمات گوناگون ها و موقعیتنسبت به تخصیص و واگذاري فرکانس

هـاي  در همـه کنفـرانس  اتحادیـه  . پـردازد مـی هاي عضو و قانونمندسازي این مهـم  و براي دولت
کماکـان نیـز ایـن کـار را ادامـه      خود را مورد بازنگري قرار داده اسـت و  اتسالیانه خود، مصوب

هـاي  اختراعـات و نـوآوري   عرصه خواهد همگام با تغییرات سریعی که دراتحادیه می.دهدمی
گـوي  بتوانـد پاسـخ   و از ایـن راه گـام بـردارد   دهـد،  راه دور روي مـی  مربوط به مخـابرات نوین 

هاي فضایی اتحادیه با اقدامات خود نهایت همکاري را با فعالیت .نیازهاي کشورهاي عضو باشد
در طول زمان، نقش اتحادیه بـه  . به تعهدات خود عمل کرده استحقوق فضا انجام داده و و 

کننـده  کنتـرل نهـاد  ن یـک  عنـوا توان این نهاد را صرفاً بهحدي گسترش یافته است که دیگر نمی
 مخـابرات کنترل و توسعه هرگونـه  ول جهانیئاتحادیه، امروز مس. کردفضاي فرکانسی محسوب 

  2.کنندهاي خصوصی با آن همکاري میها و همچنین بخشو کلیه دولت استرادیویی 

هـاي مـرتبط بـا    مسـاعدت  و هـا مشـارکت  ،هافعالیت نیز در تی اتحادیهآ انداز نقشچشم
هــا و  و در تــداوم همکـاري دوجانبــه و مثمرثمـر بــا سـازمان    فضـایی  يهــاو فعالیـت  حقـوق 

                                                                                                                                                                                                                     

1. http://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2015/Pages/default.aspx. Last Visited 
at: 11 Dec 2013.        

 700هاي عضو و بیش از بر دولتاتحادیه عالوه.صد و نود و یک دولت استدر حال حاضر، تعداد اعضاي اتحادیه، یک.2
  . 14، صپیشینپور،  رضی: ك.ن،براي مطالعه بیشتر. هاي زیرمجموعه و نهادهاي وابسته به خود داردعضو در بخش
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ــس ــایی  آژان ــاگون فض ــاي گون ــد   - ه ــل متح ــارچوب مل ــرون از چ ــت و در درون و ب ، مثب
هـا،  گـذاري البته این به معنی عـدم وجـود نقـص یـا کاسـتی در سیاسـت      . کننده استدلگرم

دهنده این است کـه  عملکرد اتحادیه نشان. طور کلی در عملکرد اتحادیه نیست مصوبات و به
طـور مـداوم و مسـتمر، متناسـب بـا       ذاري، استانداردسازي و نظارتی اتحادیه، بهگچارچوب قانون

ایـن  هرچنـد  . اسـت توسـعه  طور مداوم در حال  به المللی،هاي جامعه بینتغییر شرایط و نیازمندي
پـذیري موجـود در   تواند مبین انعطاف، میاي کارآمد و عادالنه نبوده استتوسعه همواره توسعه
  .  عملکرد اتحادیه باشد
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