الطبيعة القانونية لحيز الترددات الراديوية وطرق إدارته
المقدمة
يمكن تعرين

الكتنرو-

التنرددا الراديوين ) (Fréquences radioélectriquesبأنهن موجن

مغن طيسي تتمدد في الفض ء بشكل طبيعي دو أي تأثير اصطن عي ن تج عن ع منل خن رجي .تمندد
هنه التننرددا فني الفضا يا عبا إشااع ع
الفض (الهوا ) .تتمدد هنه الموجن

ما الط قا ت خا شا

موجا

ال

ب لطريقن نفسنه التني تتمندد فيهن الموجن

ومغن طيسااي فا
الن تجن عن رمني

حجرة في المي الس كن أي ب تخ ه شكل دوائر ،فهي تنتشر في الفض ء عبر خلق دوائر حولهن  .هنه
الموج

الن جم ع تمدد الترددا تتميز بخ صتي :
 طول الموج  ،الهي هو المس ف م بي موجتي متت ليتي . تردد الموجه ،الهي هو عدد الموجمع لف

كلم ك

التي تمر في نقط معين في الث ني .

النظر إلى أ ه تي الخ صتي هم متع سكت  ،بمعنى أنه كلم ك ن

تردده أقصر والعكس صحيح .أم حيز الترددا

م الترددا

الراديوي المقسم على عدة نط ق

(حيز الترددا ) فقط على نط ق الترددا
 .033 GHZوكل الترددا

الموج أطول

الالسلكي الراديوي فهو تلك المجموع

) (bandeوقد اصطلح علمي إطالق تلك التسمي

الالسلكي الراديوي التي يتراوح طوله م بي  9 KHZو

الخ رج ع ههي النط قي األعلى واألقصى ال يعتبر عملي ضم حيز

الترددا الالسلكي الراديوي وهلك لصعوب استعم له .
يشمل حيز الترددا الالسلكي تلك الترددا التي يتراوح طوله م بي  9 KHZو
 ،033 GHzوب لت لي فإ عدد الترددا

التي يمك استعم له ضم هها الحيز هو محدود

بطبيعته مهم كثر .وهو على أي ح ل أقل بكثير م الطلب الهي يشهد تزايدا مع تن مي ثورة
االتص ال والمعلوم .
تتميز هه الترددا

بأنه ق درة على نقل الصو  ،المعلوم

وقد تم البدء ب ستعم له ألول مرة في الت ريخ في منتص

) ،(dataوبرامج التلفزيو .

القر الت سع عشر مع التلغرا

الالسلكي

) (radiotélégraphieثم تم استعم له في إط ر البث اإلهاعي (الراديو) وهلك بدءا م العشرين
القر العشري  ،وفيم بعد تم استعم له في إط ر اله ت
لقد شكل حيز الترددا

الراديوي الالسلكي بمختل

أجي له.

الراديوي الالسلكي منه البدء مسأل دولتي سي دي ب متي ز ،وك

إدارته بشكل سري( ،)1وهلك طيل المرحل األولى م استعم له الهي ك

م
يتم

مخصص ب لدرج األولى

لمه م سي دي ب متي ز (دف ع وطني ،أم  ،مالح جوي وبحري ).
في مرحل الحق بدأ استعم ل الحيز في مج ال

أخرى (البث الراديوي ،المرئي والمسموع) ولك

رغم هه االستعم ال ظل استعم ل هها الحيز يشكل مسأل سي دي م اختص ص الدول وحده .
(Lucien rapp, les ondes entre droit et commerce, revue de la jurisprudence commercial )1
n. 34, Mai - Juin 2004, p 165.
1

مع تن مي وتيرة ثورة االتص ال

بدءا م بداي الثم نين

مرحل جديدة .فحتى هها الت ريخ (بداي الثم نين ) ك

توزيع الترددا

أي مشكل علمي نظرا لندرته .ففي فرنس –على سبيل المث ل -ك
محدودا ومقتصرا على عدد م الهيئ

دخل استعم ل حيز الترددا
ال يطرح في الدول الكبرى

الطلب عليه حتى تلك المرحل

الع م (جيش ،إعالم ،أم )( .)1ومنه تلك المرحل بدأ الطلب

على ترددا الحيز حول الع لم يتك ثر بشكل كبير ،وهلك يعود لثالث أسب ب رئيسي :
أولا :ازدي د عدد مشغلي االتص ال

الالسلكي  ،الهي لم يعودوا يقتصروا على القط ع الع م

وهلك نتيج كسر احتك ر القط ع الع م لالتص ال الالسلكي .
ثانيا ا :ازدي د عدد وس ئل اإلعالم وظهور الفض ئي .
ثالثا ا :السير نحو مرحل تق رب التكنولوجي والتي تزيد م الطلب على حيز الترددا
وجود استعم ال

بفعل

جديدة تمك م التواصل مع الشخص أينم تواجد وكيفم تنقل مثل

تق رب الخلوي واإلنترن مثال.
في هه المرحل اكتسب استعم ل حيز الترددا

في مختل

أس سي  ،وتزام هلك مع قن ع لدى أصح ب القرار في مختل
المج ل لالستعم ال

دول الع لم بعدا اقتص دي

دول الع لم بضرورة اإلفس ح في

غير العسكري للحيز ،والتي تتيحه ثورة االتص ال

والمعلوم

وبخ ص مع

انته ء فترة الحرب الب ردة وانخف ض مش ريع التسلح والدف ع(.)2
سنتن ول في هها البحث:
 الطبيع الق نوني لحيز الترددا الالسلكي . النظ م الق نوني الهي يرع . كيفي إدارته وتوزيع الترددا .القسم األول :الطبيعة القانونية لحيز الترددات الالسلكية ونظامه القانوني.
يشكل حيز الترددا

الالسلكي مسأل سي دي يعود إلى الدول وحده الحق ب ستعم له أو الترخيص

للغير عند الح ج وفق أنظم محددة لشروط منح رخص االستعم ل .لقد ترجم هها األمر في الس بق
قبل صدور ق نو االتص ال

لع م  2332بنص الم دة  202م المرسوم االشتراعي رقم  122ت ريخ

 12حزيرا ( 1999 ،تنظيم األصول اإلداري والم لي في المديري الع م للبريد والبرق) الهي ينص
على م يلي:
"يحظر في داخل األراضي اللبن ني وفي مي هه اإلقليمي وعلى وس ئل النقل البري والبحري
والجوي إق م أو استعم ل أي محط للمواصال

الالسلكي البرقي والالسلكي اله تفي أو لإلهاع إال

(claire Estryn et claudine guerrier, le spectre des fréquences radioélectriques bien )1
public ou bien commercial, LPA, 12 juillet 2001, p 11.
(claire Estryn et claudine guerrier LPA , op cit , p 15.)2
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م قبل وزارة البريد والبرق واله ت
مب شر مسأل

أو بترخيص منه " .فيكو هها النص قد حصر بشكل غير

استعم ل وإدارة الحيز بوزارة البريد والبرق واله ت

واالتص ال ) على اعتب ر أ استعم ل المحط
استعم ال لحيز الترددا

(ح لي وزارة البريد

الالسلكي البرقي واله تفي واإلهاعي يتضم حكم
(وب لت لي رخص استعم ل حيز

الالسلكي  .وتمنح رخص استثم ر المحط

الترددا ) وفق لم يلي:
 بعد موافق وزارة الدف ع الوطني (قي دة الجيش) ووزارة الداخلي (المديري الع م لألمالع م) في كل الح ال .
 بعد استطالع رأي وزارة األشغ ل الع م والنقل ( وتحديدا مديري الطيرا المدني) فيميخص المحط

الخصوصي المق م على مت الط ئرا .

 -وزارة األشغ ل والنقل (مص لح الشؤو البحري ) فيم يخص المحط

الخصوصي

المق م على مت البواخر واليخو ووس ئل النقل البحري (م دة  0م المرسوم  033ت ريخ  19أيلول
.)1999
يش ر هنن إلنى أ وزارة الندف ع وسن ئر األجهنزة األمنين هني مسنتثن ة من أحكن م هنه المن دة
( )202لجه المحط

التي تؤسسه وتستعمله (م دة  )193م المرسوم االشتراعي رقم (.)123

إ هها الواقع س هم –في الم ضي -في إلق ء الكثير م الغموض على الطبيع الق نوني لهها
الحيز  ،خ ص وأنه لم يوجد أي نص في هها الخصوص .لهلك ك

ال بد م البحث في مسأل

الطبيع الق نوني له (لهها الحيز) كي نستطيع ب لت لي تحديد النظ م الق نوني الهي يخضع له .فقبل
الشروع في تحديد الطبيع الق نوني لحيز الترددا

الالسلكي ال بد م استعراض التطور الت ريخي

لهه المسأل في فرنس والتي منه استلهم المشرع اللبن ني طريق تنظيمه وإدارته لحيز الترددا
الالسلكي .
لم يك ه جس االجته د اإلداري الفرنسي القديم معرف الطبيع الق نوني لحيز الترددا
م ك
للشرك

جهد منصب على إعط ء السلط

بقدر

الحق الواسع بإجراء الرق ب على الرخص المعط ة

والمتعلق ب ستعم ل حيز الترددا  .ولقد بدأ

في غي ب النص ,في فرنس بدءا م أواخر العشرين

تطرح مسأل م هي الطبيع الق نوني للحيز,
عندم بدأ

اإلهاع

الخ ص ب النتش ر

وتطور استعم ل االتص ل الالسلكي داخل الجيوش وفي النقل الجوي والبحري وغيره م
المج ال .
ظل مجلس الدول الفرنسي حتى تلك المرحل وفي للفكرة التي هكرن ه وهي أنه تح شى
الفصل بشكل واضح وصريح في مسأل الطبيع الق نوني للحيز مكتفي ب إلح ل إلى مفهوم المرفق
الع م والتي لوحده ك ن

ك في لتبرير مراقب الدول للشرك

واألفراد الح صلي على رخص

استعم ل الحيز( .)1لك وفي قرار ص در ع مجلس الدول الفرنسي ع م  1903تغير األمر قليال إه
(roland Drago, nature juridique de l'espace hertzien , in aspect du Droit privé en Fin du )1
20th siècle, mélange en l'honneur du Michel Juglard, 1986, p 365,
0

اعتبر المجلس أ الحيز يشكل جزءا م الفض ء ) (espace aérienوب لت لي وبصورة تبعي جزءا م
الع م (.)1

الممتلك

لك فكرة اعتب ر الحيـز وبصورة أصلي وليس تبعي جزءا م الممتلك
في السنوا

التي تل

وك

وهلك في خالص ته بشأ

الع م تطور

أ أطلقه مفوض الحكوم لدى مجلس الدول الفرنسي السيد ""chenot
قرار societe radio – atlantique

()2

وظل هها الرأي معموال به لفترة

طويل فقه واجته دا ولك دو أ يكرس في أي نص ق نوني مم ترك بعض المج ل لالجته د
مخ ل .
ع م  1992ومع إصدار ق نو

حري اإلعالم المرئي والمسموع في فرنس أعيد طرح

موضوع الطبيع الق نوني للحيز وهلك انطالق م

تزايد أهميته مع بدء ثورة االتص ال

والمعلوم تي  ،فبرز رأي فقهي ين دي ب عتب ر حيز الترددا

ش ئع (وليس

الالسلكي ممتلك

ع م ) يعود للجميع حق استعم له كمي البحر والهواء وهلك حسب الم دة  314م الق نو المدني
الفرنسي .في تلك المرحل نشأ جدل ق نوني في فرنس حول هه المسأل فهن ك م تمسك ب لرأي
التقليدي الهي يعتبر أ الحيز يشكل جزءا الممتلك
وانطالق م أهمي حيز الترددا
لك يعود لجميع المعنيي (مؤسس

الع م وفي المق بل برز رأي أكثر ليبرالي ن دى

في ثورة االتص ال

ب عتب ر الحيز ممتلك

ش ئع ال م لك له

وإدارا ) الحق ب ستعم له وفق أنظم توضع حسب نص الم دة

 314م الق نو المدني الفرنسي.
وقد قدم أصح ب هها الرأي الحجج الت لي :
الالسلكي بل هي تدير تح

 -ال تملك الدول حيز الترددا

إشرا

مكتب االتص ال

الالسلكي الت بع لمنظم االتص ال الع لمي .
 -ال تتفق نظري الممتلك

الع م مع فكرة تحرير قط ع االتص ال

وإعال حري البث

المرئي والمسموع.
 -ال يمك تطبيق نظري الممتلك

الع م على األشي ء غير الم دي كحيز الترددا  ،فهه

النظري تطبق على األشي ء الم دي والعق ري بصورة أخص .فعندم تطبق هه النظري على
األشي ء غير الم دي فإ األخيرة (النظري ) تفقد كثيرا م معن ه وجدواه .
 -يجب مع مل حيز الترددا

كم يع مل الفض ء الخ رجي لكوكب األرض والفض ء الجوي

الع لي ومن طق أع لي البح ر وب لت لي اعتب ره ممتلك

مشترك للتراث اإلنس ني(.)3

(CE, 7 Mars 1930, Recueil Lebon 1930, p 375. )1
(CE, 6/2/1948 recueil Lebon 1948 191, p. )2
(Bertrand Delcros et didier Truchet les ondes appartiennent – elles au domaine public )3
article 10 de la loi du 17 Janvier 1989 RFDA Mars –Avril 1989 p 257.
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لقد ظل النق ش حول هها الموضوع محتدم في فرنس ألكثر م عقد م الزم إلى أ حسم
الع م ( .)1كم أصدر مجلس

المجلس الدستوري الفرنسي النق ش واعتبر الحيز جزءا م الممتلك

الدول الفرنسي قرارا بهها الشأ ع م  )2(2330وقد حسم المشرع الفرنسي النق ش بشكل ت م حول
هها الموضوع ع م  2332عندم أصدر ق نو ملكي األشخ ص العموميي وهلك م خالل نص
الم دة  2111الفقرة  13التي نص

على أ "حيز الترددا

الالسلكي هي ممتلك

ع م تعود

للدول ".
أم ب لنسب إلى لبن

فلم تصدر اجته دا

النص في القواني القديم

بخصوص الطبيع الق نوني لحيز الترددا
الالسلكي  .فظل

التي تعنى ب التص ال

مسأل الطبيع الق نوني للحيز

غ مض و تثير اللغط .ولك األمر تغير مع صدور ق نو االتص ال
اللبن ني م توصل إليه االجته د الفرنسي في مت ق نو االتص ال
قد حسم ،للمرة األولى الطبيع الق نوني لحيز الترددا

رغم غي ب

الجديد .فقد كرس المشرع

الص در ع م  2332فيكو بهلك

بأ اعتبره ممتلك

ع م (م دة  19م

الق نو  401لع م  .)2332وب لت لي فإ حيز الترددا الالسلكي يعتبر ملك ع م وبم ال يقبل الجدل.
وهها الواقع يدفعن إلى التس ؤل ع نظ مه الق نوني.
القسم الثاني:النظام القانوني لحيز الترددات الالسلكية:
أ  -مبادىء عامة
يرتبط النظ م الق نوني الهي يخضع له حيز الترددا
تم اعتب ر هها الحيز ممتلك

ع م ش ئع ليس

الالسلكي بمسأل طبيعته الق نوني  .فإها

بملكي أحد ،فإنه ال بد م مم رس الرق ب اإلداري

) (police administrativeبشأنه  ،وب لت لي تنظيم طريق استعم له عبر إعط ء رخص بهها الصدد
لق ء بدال

رمزي إلدارة طلب الترخيص .أم إها م اعتبر ممتلك

ع م فإنه تعطى إإلشغ له

واستعم له رخص إشغ ل األمالك الع م وهلك لق ء بدل م لي مع إمك ني منح رخص اإلشغ ل هه
بطريق تن فسي عبر أسلوب المزايدة الع م بحيث تعطى رخص إشغ ل حيز الترددا

للع رض

الهي قدم العرض األعلى في المزايدة .
إ اعتب ر حيز الترددا أالسلكي جزءا م الممتلك
أوال :ال يمك استعم ل الترددا

الع م يرتب النت ئج الت لي :

ضم الحيز المهكور إال بعد الحصول على رخص إشغ ل مسبق

م الجه اإلدا ري المختص كم سنبي في م يلي و هلك تح

ط ئل اعتب ر المستعمل ش غال

ألمالك ع م دو مسوغ ق نوني.
ث ني  :ال يمك الحصول على رخص إشغ ل الحيز إال لق ء بدل يحدد م قبل السلط اإلداري
المختص التي تدير الحيز و هي في لبن

الهيئ المنظم لالتص ال

منه ع م  .2333و تحدد قيم

(Conseil constitutionnel du 28/12/2000 no. 2000-442, Reueil conseil constitutionnel )1
2000 p 211.
(CE 11 Mai 2003 no 247353, 24833, télévision française TF1, JCP édition général 2003, )2
II, no. 10147
9

البدل ع دة على ضوء الغ ي م استعم ل الترددا
الغ ي م االستعم ل (استعم ل لغ ي

بحيث تختل

تج ري ,أو لغ ي

قيم البدل المستوفى بإختال

اإلعالم المرئي و المسموع ,أو لغ ي

خ ص ,أو لدواعي المصلح الع م و تسيير المرفق الع م .أو لتقديم خدم

الجيل الث لث م

الخلوي وع دة م تفرض بدال ع لي إلشغ ل الحيز في هه الح ل األخيرة).
هيئن ع من  .وأهنم هنه

ث لث  :إ استعم ل الحيز يخضع لمب دئ إدارة األمنالك الع من تحن إشنرا
المب دئ:
 عدم التن زل عنه للغير. عدم ق بليته للتق دم. -عدم ق بلي الحجز عليه.

وهننها من أكنند عليننه قن نو االتصن ال اللبنن ني بشننكل واضننح فنني المن دة  19منننه فن عتبر أ
الترددا الالسلكي

هي ممتلك

ع م ال يجوز بيعه (الترددا الالسلكي ).

ب النظام الذي تخضع له رخص إشغال الحيز و تطور الجتهاد .
ب لنسب إلى رخص إشغ ل واستعم ل الحيز في فرنس فإ االجته د اإلداري هن ك يعتبنر أ النرخص
في هها الصدد هي رخص شخصي  ،مؤقت  ،ق بل فني أي لحظن لإللغن ء وهلنك عنند مخ لفن الشنروط
الواردة في الرخص أو في الق نو  ،كم أنه ال تخول ص حب الرخص أي امتي ز.
فص حب الرخص ليس له سوى حق استعم ل فقط
االتص ال

()1

لك

مع السير بتحرير قط ع

وفتح قط عي المرئي والمسموع أم م القط ع الخ ص اضطر االجته د الفرنسي لتليي

موقفه .فع م  2333صدر ع المجلس الدستوري الفرنسي قرار اعتبر بموجبه أ رخص إشغ ل
الحيز لخمس عشر سن تعطي ص حبه الحق برسمل الرخص بمعنى أ حقه ب لرخص أصبح حق
م لي (وهو م يتع رض مع مبدأ عدم ق بلي التصر ) يمكنه إدخ له في موجوداته (أي موجودا
ص حب الرخص ).
هها التطور يمنع ب لت لي السلط الع م م إلغ ء الرخص دو تعويض حيث أنه ك
االجته د اإلداري الفرنسي حتى تلك الفترة ال يقر لص حب الرخص ب لتعويض إال إها
ألغي تلك الرخص لألسب ب محددة جدا(.)2
وتأكيدا لتوجه رسمل رخص إشغ ل الحيز و تطبيق لتوجه
ق نو

ع م  2334سمح ب لتفرغ ع

أوروبي صدر في فرنس

رخص إشغ ل الحيز المستعمل في قط ع

(christophe Mondou, nature et caducité des autorisations d’émettre sur une fréquence )1
radioélectrique LPA 30- 8-1996 . no. 105, p7.
(André chammande , la soumission du spectre des fréquences radioélectriques aux )2
règles de la domanialité publique, Semaine juridique , édition générale , n 49,. no. 49,
3/12/2003, II, 1089
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االتص ال

في ح ال

محددة و هلك ب لتنسيق بي الوزير المكل

بشؤو االتص ال

و

الهيئ المنظم للقط ع .
أم في لبن

فإها أردن أ نعر

التفريق بي مرحلتي  :مرحل
المرحل ك

النظ م الهي تخضع له رخص إشغ ل الحيز فإنه يقتضي

قبل صدور ق نو االتص ال

الجديد رقم  401لع م  2332في تلك

ال بد م العودة إلى المرسوم االشتراعي رقم  122ت ريخ ( 1999/2/12تنظيم األصول

اإلداري والم لي في المديري الع م للبريد والبرق) وتحديدا للمواد  200إلى  293منه ،وأيض العودة
إلى المرسوم  19990ت ريخ ( 1924-2-19تحديد شروط منح إج زا

استثم ر المحط

الخصوصي ) ،وب لت لي ال بد م الحصول على رخص استثم ر المحط

الالسلكي

الالسلكي الخصوصي

(وب لت لي رخص استعم ل حيز الترددا ) وهلك م قبل الوزارة البريد واله ت .
مرحل ث ني و هي مرحل م بعد صدور ق نو االتص ال
المخول منح التراخيص في هها الصدد(م دة  19م
ب ستخدام الترددا

ق نو

لع م  2332فإ الهيئ المنظم هي
االتص ال ).فيقدم طلب الترخيص

إلى الهيئ و يجب أ يتضم الطلب معلوم

تتعلق ب لمؤهال

الق نوني و الم لي التي تحدده الهيئ .تنشر الهيئ طلب الترخيص ب ستخدام الترددا

الم لي و
على نفق

ص حب العالق في الجريدة الرسمي و في صحيفتي محليتي  .في ح ل ورود اعتراض عليه تمنح
الهيئ مقدم الطلب مهل شهر للجواب عليه .تصدر الهيئ بعد درس الطلب قرارا ب لقبول أو الرفض
تبي فيه الوق ئع الم دي و األسب ب الق نوني الموجب للقرار.و إها لم تستخدم الترددا

الالسلكي

المرخص به لمدة ست أشهر خالل سن واحدة فإ للهيئ الحق بإلغ ء الترخيص.كم يمك للهيئ
أثن ء مدة الترخيص تبديل الترددا وهلك مع احترام الشرطي الت لي :
إشع ر ص حب الرخص بمهل ال تقل ع ثالث أشهر.
أ ال يؤثر هها التبديل على نوعي و فع لي الخدم .
إض ف إلى هلك فإ

الترخيص يخضع للمب دئ الت لي و الواردة في المرسوم االشتراعي رقم 122

ت ريخ ( 1999/2/12تنظيم األصول اإلداري والم لي في المديري الع م للبريد والبرق) و التي تظل
مطبق لغي ب النص عليه في ق نو االتص ال .
ف لرخص ال تخول ص حبه أي امتي ز ،وهي ال تحول دو إعط ء الغير رخص مم ثل (م دة ،)241
كم أنه ال يجوز التن زل ع الرخص إال بعد موافق المديري الع م للبريد والبرق (م دة ،)242
ويجب أ يتم التن زل لشخص تتوفر فيه الشروط المفروض للحصول على الترخيص وأيض بعد
موافق وزارتي الدف ع والداخلي .
تكو الرخص على ع تق ص حبه فهو الهي يتحمل مسؤولي االستثم ر وال يمك تحميل الدول أي
مسؤولي م جراء هلنك (من دة  .)243وتكنو الرخصن ق بلن لإللغن ء وهلنك فني أي وقن وبندو أي
تعويض (تم شي مع االجته د اإلداري الفرنسي القديم) وخ ص في األحوال الت لي :
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عليه لإلق م المحط

 - 1إها لم يتقيد ص حب الرخص ب لشروط الخ ص التي فرض
واستعم له .

 - 2إها ارتكب مخ لف لألنظم الداخلي أو الدولي المقررة لتأمي استثم ر المحط

الالسلكي .

 - 0إها استعمل المحط لغير الغ ي المسموع له به في مرسوم الترخيص وخ ص إها التقط
بغير حق مراسال لم يسمح له ب لتق طه أو إها افش سر المراسال التي يلتقطه صدف .
 - 4إها شوش أو عرقل أعم ل المص لح الع م في اتص الته المختلف (م دة .)242
ففي مثل هه الح ال

الواردة على سبيل المث ل يمك

لإلدارة سحب رخص استثم ر

المحط  ،وب لت لي منع الجه المرخص له م استعم ل حيز الترددا
وم يليه أعط

الالسلكي  .كم أ المواد 249

المديري الع م للبريد والبرق الحق ب لرق ب على المحط  .وتمنح الرخص إم

لمدة محدودة أو غير محدودة ،وهي في هه الح ل يتوجب تجديده سن فسن لق ء دفع الع ئدا
المترتب عليه في بدء كل سن (م دة  01م المرسوم رقم .)19990
يالحظ هن أ ق نو االتص ال
المنظم لالتص ال

لم يحدد سوى وسيل واحدة للحصول على الرخص م قبل الهيئ

و هي الطريق اإلداري التقليدي عبر تقديم طلب في هها الصدد ودراسته م

قبل الهيئ المهكورة .بينم نجد أ هه الطريق لم تعد هي الوحيدة المعتمدة في العديد م الدول و
خص

فيم يتعلق بقط ع االتص ال  .فمع تحرير قط ع االتص ال

تبلور

طرق جديدة لمنح هه

الرخص تعتمد أكثر على المن فس و أقل على االستنس بي في منح الرخص .و تعتبر المزايدة
بمختل

أشك له إحداه  .بحيث تعطى رخص للمرشح الهي قدم أعلى سعر بشأ الحق ب ستعم ل

الحيز.
م هن فإنه م الضروري التفكير مع السير بتحرير قط ع االتص ال

اللبن ني في إختي ر الوسيل

المن سب إلصتف ء أفضل المتقدمي للحصول على رخص إشغ ل حيز الترددا  ,بغي تقديم خدم
االتص ال االسلكي و بخ ص الجيل الث لث م الخلوي بصورة مرضي  .ففع لي تقديم خدم

الجيل

الث لث تعتمد ب لدرج األولى على حس اختي ر الوسيل المن سب لمنح رخص استعم ل الحيز و لهلك
بحث أخر.
القسم الثالث :إدارة حيز الترددات الالسلكية.
ترتدي مسأل إدارة حيز الترددا أهمين خ صن كنو التنرددا تشنكل منوردا نن درا يقتضني إدارتنه
بشكل من سب وفع ل و تصبح مسنأل اإلدارة أكثنر أهمين إها عرفنن أ لنيس كنل التنرددا المتنوافرة
ضم الحيز ق بل لالستغالل و هلك لصعوب

تقني .

تعتبر إدارة حيز الترددا مسأل معقدة تتداخل فيه ثالث مب دئ يقتضي احترامه  :فم جه
أولى هن ك مصلح الدول العلي م أم ودف ع ،وم جه ث ني ال بد م األخه بعي االعتب ر
تطوير الخدم

في قط عي االتص ال

واإلعالم المرئي والمسموع  .وأخيرا ال بد م احترام
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الدولي الص درة ع المنظم الدولي لالتص ال

المقررا

في هها الصدد إه أ المنظم تتولى

تنسيق إدارة الحيز على المستوى الدولي.
إ مسأل استعم ل حيز الترددا

-م حيث المبدأ -هو مسأل سي دي يعود لكل دول وحده الحق

بتحديد كيفي استعم له لك مع احترامه لتعهداته الدولي ضم منظم االتص ال
لضم

التعهدا تهد

الدولي  ،وهه

أفضل استعم ل ممك لهها المورد الن در.

في الس بق وقبل انطالق ثورة االتص ال
موزع بي عدة هيئ

مسأل إدارة حيز الترددا

والمعلوم تي ك ن

أو وزارا  .ففي فرنس –على سبيل المث ل -وحتى الع م  1993ك ن

إدارة

حيز الترددا تتوزع بي :
 -الدائرة الوطني لالتص ال

الالسلكي في وزارة االتص ال

وهي تتولى إدارة حيز

الترددا المتعلق بقط ع االتص ال .
 المجلس األعلى لألعالم بشأ حيز الترددا المرتبط بقط ع اإلعالم المرئي والمسموع. دوائر مختلف ضم وزارا متعددة (الدف ع ،الداخلي النقل) كل فيم يتعلق بقط عه.الننوزير األول فنني فرنس ن وبموجننب الم ن دة  21م ن ق ن نو  1992/9/03يتننولى تحدينند

وك ن

ووضع اإلط ر الع م لتوزيع حيز الترددا م بي تلك الجه .
في لبن

إدارة وتوزيع الترددا

لم يك األمر مختلف كثيرا ،فحتى الع م  2333ك ن

أس سي على غرار فرنس م صالحي وزارتي البريد والمواصال
واالتص ال

بشكل

السلكي والالسلكي (البريد

اآل ) و اإلعالم  ,وهلك بعد موافقته وزارتي الدف ع الوطني (قي دة الجيش) وزارة

الداخلي (المديري الع م لألم الع م) ،وأيض ب لتنسيق مع وزارة األشغ ل والنقل (مديري الطيرا
المدني فيم يخص المحط
فيم يخص المحط

الخصوصي المق م على مت الط ئرا ) ،و(مص لح الشؤو البحري

الخصوصي المق م على مت البواخر واليخو

ووس ئل النقل البحري).

(راجع الم دة  0م المرسوم رقم  033ت ريخ  19أيلول .)1999
ومع إنش ء المجلس الوطني لإلعالم في منتص

التسعين

تم البدء ب ستطالع رأيه في شأ

الترددا المتعلق بقط ع المرئي والمسموع.
هها التشت

على مستوى إدارة حيز الترددا
()1

أثر سلب على االقتص د الوطني للعديد م الدول
إلدارة حيز الترددا

الالسلكي  ،فتم

تحصر إدارة الحيز بهيئ

س هم في تأخير تطوير االتص ال  ،وب لت لي
مم دفع إلى إع دة التفكير ب عتم د طرق أخرى

بلورة ثالث نم هج ع لمي إلدارة هها المورد الن در ،بحيث

محددة ،وعلى الدول اختي ر أحد النم هج الثالث إلدارة الحيز ،وينبغي أ

يكو األكثر انطب ق على واقعه  ،وهه النم هج هي:
 .1إم إنش ء مجلس وطني للترددا يتمثل فيه كل المعنيي بحيز الترددا م قط ع
المرئي والمسموع ،الدف ع الوطني ،األم

الداخلي ،الطيرا

(االتص ال

المدني ،النقل البحري ،المرصد

(pierre huet, Allocation et gestion des ressources rares AJDA, 20 mars 1997, p 251. )1
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الجوي ،)..فتكو مهم هها المجلس الوطني إدارة حيز الترددا
أسس توزيع الترددا  .كم يكل

عبر وضع مخطط وطني يحدد

هها المجلس بوضع الخطط الالزم لكيفي إدارة الحيز على

المستوى الطويل مع تزايد الطلب على الترددا

بحيث يمكنه التوفيق بي مختل

الطلب  .وأخيرا

يكو م مه م هها المجلس مراقب حس استخدام الحيز م قبل مستخدميه الح صلي على رخص
في هها الصدد .وهها النموهج م اإلدارة اعتمدته بريط ني أوال ثم فرنس بدءا م الع م .1993
 .2أم النموهج الث ني فيتضم

تكلي

بمهم إدارة الحيز وتحديد وتوزيع

وزارة االتص ال

الحصص ،وهها النموهج اعتمد كل م إيط لي  ،إسب ني وهولندا(.)1
 .0النموهج الث لث يقضي بتكلي

الهيئ المنظم لقط ع االتص ال بمهم إدارة وتوزيع الحيز ،وهها

الحل اعتمد كل م ألم ني سويسرا بلجيك  ،وهها م اتبعه أيض لبن
ق نو االتص ال

رقم ( 2332 -401فقرة أولى) التي نص

"الترددا

م خالل نص الم دة  19م
الالسلكي ممتلك

ع م ال

يجوز بيعه ويخضع تأجيره أو الترخيص ب ستخدامه ألحك م هها الق نو تتمتع الهيئ بسلط
حصرية إلدارة هه الترددا وتوزيعه ومراقب استخدامه ".
والهيئ بموجب الفقرة الث ني م
الترددا

على المعنيي م مقدمي خدم

الم دة هاته مدعوة أل
االتص ال

االتص ال الالسلكي الع ئدة لإلدارا والمؤسس

إلى مؤسس

تضع سنوي مخطط لتوزيع
البث اإلهاعي والتلفزيوني إلى

الع م .

يش ر هن إلى أنه وبموجب الم دة  19فقرة أولى فإ الهيئ له صالحي حصري في إدارة
وتوزيع ومراقب حيز الترددا  ،ولك هه الحصري ال تمنع م استش رة الهيئ
في عملي منح الرخص استخدام حيز الترددا
م الم دة  19م ق نو االتص ال

التي أح ل

كل ضم اختص صه ،وهلك كم أكد

المعني األخرى
عليه الفقرة 0

على أحك م القواني واألنظم في هها الصدد والتي

سبق وهكرن ه وب لت لي ال بد م :
 استش رة المسبق لوزارة الدف ع الوطني ووزارة الداخلي (المديري الع من لألمن العن م) فنيكل م يتعلق ب ستخدام حيز الترددا بجميع استخدم ته.
 استش ن رة وزارة اإلعننالم (المجلننس الننوطني لإلعننالم) فنني كننل م ن تعلننق حصننرا ب سننتخدامالترددا الالسلكي المتعلق ب ل التلفزيوني واإلهاعي.
 استش رة وزارة األشغ ل الع م (مديري الطيرا المدني) فيم خص المالح الجوي . استش رة وزارة األشغ ل الع م (مص لح الشؤو البحري ) فيم خنص المالحن البحرين منسف ويخو .
وفي ح ل نشب خال بي الهيئ المنظم وإحدى هه اإلدارا حنول كيفين التوزينع أو االسنتعم ل
الحيز فإنه يتوجب عرض هها الخال على مق م مجلس الوزراء للفصل فيه (م دة  19فترة .)2

(christane Guillot, Bernard théry, l'agence nationale des fréquences, juris PTT N. 50, )1
3 trimestre 1997, p3.
13

ال بد في النه ي التأكيد على أنه إ ك ن للهيئ صالحي حصري في إدارة وتوزيع ومراقب
حيز الترددا
االتص ال

صالحي الهيئ محددة في هها اإلط ر بحدي  .فبموجب ق نو

الالسلكي  ،فإ

رقم  401م دة  12فترة  0يكو لمجلس الوزراء صالحي وضع السي س الع م والقواعد

الع م المتعلق بإدارة وتوزيع حيز الترددا

وعلى الهيئ العمل تح

المجلس .كم أنه على الهيئ احترام توصي

سق

االتح د الدولي لالتص ال

المب دئ التي يضعه
فيم يتعلق بإدارة حيز

الترددا الالسلكي .
المهم التهكير خت م بأ

المرسوم رقم ( )19990ت ريخ  19شب ط  1924وتعديالته

م

(المتعلق بتحديد شروط منح إج زا

أحك م

متعلق بتوزيع حيز الترددا

الالسلكي الخصوصي ) تضم

استثم ر المحط

يقتضي على الهيئ احترامه وهلك وفق الم دة  12فقرة  0م ق نو

االتص ال الجديد( .تراجع المواد  9إلى المواد  11م المرسوم المهكور).
لقد أتى ق نو االتص ال لع م  2332بجديد يتعلق بتحديد الجه المسؤول ع إدارة الحيز و مراقبته
و حصره ب لهيئ المنظم لالتص ال مع مراجع هيئ

األخرى عند االقتض ء.

يعتبر هها الحصر خطوة متقدم على طريق تحديد المسؤولي
الهي س هم في تردي إدارة الحيز و حصول مخ لف

و إنه ء تش بك الصالحي

الس بق

و تج وزا عليه.

لك م المشروع طرح سؤال هل الهيئ المنظم لالتص ال

على ضوء الواقع اللبن ني الح لي هي

الجه المخول مم رس هه المه م األس سي تج حيز الترددا

الهي يمثل في نفس الوق

قيم

إستراتجي و اقتص دي ؟
بمعنى أخر هل وصلن إلى درج ع لي م التقدم المؤسس تي يخولن إعط ء هيئ إداري مستقل
صالحي إدارة ملك ع م له أبع د إستراتجي و اقتص دي ه م كحيز الترددا الالسلكي ؟
ألم يك م األفضل إعط ء هه الصالحي لهيئ مسؤول سي سي أم م المجلس الني بي كوزارة
االتص ال

مثال أو إنش ء مجلس و طني للترددا

تتمثل فيه كل القط ع

المعني ب لحيز كم هكرن

س بق على أ يرتبط هها المجلس الوطني بجه مسؤول سي سي كمثل رئ س الحكوم أو حتى وزارة
الدف ع الوطني.أعتقد أ ههي الخي ري األخيري هم األنسب لواقعن ألنهم يسمح

في ها

الوق

ب ألخه بعي االعتب ر األبع د المتن قض لحيز الترددا الس بق هكره .
الخاتمة:
يشكل حيز الترددا الالسلكي جزءا م الممتلك
تستدعي مسأل إدارة حيز الترددا

الع م .

التوفيق بي مبدأي أس سي

األول األم و الدف ع الوطنيي الهي يستدعي تفعيل الرق ب على الحيز.
و الث ني تفعيل القط ع

التي تعتمد على الحيز ( اتص ال

الهي يستدعي بدور أفضل إدارة ممكن له.
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,إعالم مرئني  ,إعنالم مسنموع  .) ..و

م هن ضرورة التفكير م جه أولى بوضع آلين

تحندد نظن م الحينز و الحقنوق المت حن علينه و

م جه ث ني بوضع قواعد تحدد و تنظم الجه التي ستتولى إدارته و مراقبته.
في السنوا

األخيرة اكتسب حيز الترددا

كم تزايد الطلب على الحصول على الترددا

الالسلكي أبع دا اقتص دي لم تك موجودة س بق .
م هن فإنه م المهم إتب ع قواعد مثلى في إدارة

ومراقب هها الحيز لم فيه أم البالد وازده ره االقتص دي على حد سواء ،واستط ع االجته د
الفرنسي أ يوائم م بي ههي المبدأي وأ يحسم مسأل الطبيع الق نوني لحيز الترددا

كم

استط ع االجته د المهكور أ يلي قواعد النظ م الق نوني لحيز الترددا ويطبق على رخصه المب دئ
التج ري إلى حد معي .
في لبن

كرس المشرع م توصل إليه االجته د في فرنس بشأ طبيع الحيز .وأصبح

صالحي إدارة وتوزيع الترددا

ومراقبته منه ع م  2333م اختص ص الهيئ المنظم لالتص ال

وفق م هكر في معرض البحث ،وهه الهيئ تمنح رخص مستقل متميزة ع رخص استثم ر
المحط

الالسلكي  ،وتسمى "رخص استخدام الترددا الالسلكي ".
و في النه ي

على ضوء الدراس ال بد م اقتراح م يلي ب لنسب للوضع اللبن ني.

أول:إصدار ق نو يحدد بشكل مفصل الحقوق التي توليه رخص إستعم ل حيز الترددا

و يع قب

بشكل رادع المتعدي عليه  .و لمزيد م حم ي الحيز ال بد م تحديد أسس إستيراد و استعم ل
أجهزة االرس ل و االستقب ل الالسلكي .
ثانيا :تفعيل الرق ب على حيز الترددا الالسلكي و هلك :
م جه أولى عبر تحديد أسس استيراد و استعم ل أجهزة التشفير و التشويش وأجهزة فك التشفير
و م جه ث ني

عبر حصر سلط الرق ب و اإلدارة على الحيز بسلط مركزي مسؤول سي سي

كرئيس الحكوم أو وزير االتص ال
وطني للترددا

تتمثل فيه كل القط ع

على أ يرتبط بهه الجه المركزي
المعني ب لحيز .و بهد

لهها الحيز م المفضل إعط ء سلط الرق ب هه كل التفويض

ثالثا  :صي ن حقوق الدول
يد الهيئ المنظم لالتص ال

تحقيق أفضل إدارة و رق ب ممكن
و الوس ئل الالزم لتحقيق أهدافه .

الم لي على الحيز عبر نقل صالحي تحديد بدال
إلى وزير االتص ال

لهه الغ ي مجلس

إستعم ل الحيز م

الهي عليه العمل على إصدار مرسوم ع دي

يحدد ب لتفصيل قيم البدال و كيفي إحتس به و تحصيله و أيض ح ال اإلعف ء م دفعه .
رابعا  :إطالق نق ش بشأ كيفي إختي ر الوسيل المن سب إلعط ء رخص إشغ ل حيز الترددا
االسلكي (مزايدة أم الوس ئل اإلداري التقليدي ) و هلك بهد
الخلوي.
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إطالق خدم

الجيل الث لث م

