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قد كرس إيفون هرني 

معظم مسريته املهنية 

لتعزيز النفاذ العادل للطيف 

وتطوير خدمات االتصاالت 

ذات الرشيط العريض و 

الجودة العالية للجميع و قد 

أثبت قدرته عىل إدارة وحل 

الحاالت البالغة التعقيد من 

خالل التوصل إىل توافق 

يف اآلراء وتحقيق نتائج 

مقبولة للطرفني، وال سيام يف 

حل الحاالت الحساسة من 

التداخل الضار أو التنسيق 

الصعب بني الشبكات 

وأنظمة األقامر الصناعية. 

رؤيته

وهو يلتزم، بعد إعادة انتخابه  

كعضو يف اللجنة، مبا ييل:

1  ضامن استمرار اللجنة يف تلبية 

توقعات الدول األعضاء يف االتحاد وفقا  

للدستور واتفاقية االتحاد 

2 بذل كل جهد ممكن لضامن   

التطبيق الفعال للوائح الراديو لالتحاد 

بطريقة عادلة وجامعية ومستقلة،

3 متابعة جميع اإلجراءات الالزمة 

لتشجيع النفاذ إىل شبكة املعلومات 

العاملية لجميع الدول األعضاء مبوجب 

لوائح الراديو،

4  خدمة الدول األعضاء يف االتحاد 

مع االهتامم باحتياجاتها واتخاذ إجراءات 

عاجلة من جانب اللجنة عند االقتضاء.



)RRB( )منذ عام 2019 لجنة لوائح الراديو
)جنيف ، سويرسا(

عضو اللجنة، الذي تم انتخابه يف مؤمتر املندوبني 

املفوضني يف ديب )اإلمارات العربية املتحدة( 

، نجح يف ضامن تطبيق لوائح الراديو لالتحاد 

الدويل لالتصاالت )RR( بطريقة عادلة وجامعية 

ومستقلة وتحسني الوصول إىل معلومات الشبكة 

العاملية وموارد الطيف / املدار لجميع الدول 

األعضاء يف االتحاد.

منذ عام YHConseil 2021 )فرنسا(
يقدم السيد هرني املشورة واملساعدة التشغيلية 

للرشكات فيام يتعلق بإدارة واسرتاتيجية وتنظيم 

نظامها البيئي التنظيمي املكاين والوطني والدويل.

OneWeb 2020-2018 )الواليات( املتحدة 

األمريكية / اململكة املتحدة(
مستشار تنظيمي أول، السيد هرني مثل ودافع 

عن مصالح املشغل املتعلقة بطيف الرتددات 

واملدارات واللوائح مع السلطات الوطنية 

والدولية املختصة .من خالل توقع التطورات 

الترشيعية والتنظيمية وتكييفها والتأثري عليها، 

ساعد يف تحديد االتجاه االسرتاتيجي مع الفريق 

التنظيمي للمشغل والفريق الفني والفريق 

التجاري.

 2017 - 1995مكتب االتصاالت الراديوية 

لالتحاد الدويل لالتصاالت )جنيف ، سويرس(
عمل عىل التوايل مهندسا يف شعبة تنسيق النظم 

SSC ) الفضائية

 )2003-1999(  SSCورئيس قسم ،)1995-1999(

ثم رئيس إدارة الخدمات الفضائية )2003-

2017(، وكان مسؤوال عن التسجيل، واالعرتاف، 

والحامية الدولية لتخصيصات الرتدد للشبكات 

وأنظمة األقامر الصناعية التجارية والحكومية أو 

العلمية .قد اكتسب السيد هرني معرفة ممتازة 

باالحتياجات والتحديات التي تواجهها الدول 

األعضاء، وال سيام يف املجتمعات التي تعاين من 

نقص الخدمات، يف جهودها الرامية إىل االستخدام 

األمثل للطيف الراديوي والوصول إىل املوارد 

املدارية لألقامر الصناعية , كام أنه دعم تطوير 

مشاريع فضائية لالتصاالت يف املناطق النا

 1995 - 1993 إتصاالت فرنسا)باريس، فرنسا(
قد قام السيد هرني بتطوير وتعزيز املواقف 

التوافقية يف املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية 

لالتحاد الدويل لالتصاالت وقام بدور نشيط يف 

تطوير اإلطار التنظيمي الدويل لشبكات األقامر 

الصناعية التي حددها االتحاد الدويل لالتصاالت، 

و ذلك يف تنسيق مع اإلدارات، والصناعة، ومشغيل 

الساتل ، واملنظامت اإلقليمية والدولية.

 1993 -1989 انتلسات )واشنطن ، الواليات 

املتحدة(
قد إشتغل السيد هرني عىل دفع اإلعرتاف 

وتحسني مكانة القمر الصناعي انتلسات لدى 

االتحاد الدويل لالتصاالت وتفاوض عىل الطيف 

اإلضايف من الرشيط KU أثناء املؤمتر العاملي 

اإلداري  لالتصاالت الراديوية  لسنة 1992)الرشيط 

13.7514- جيجاهرتز(

 1989-1981املديرية العامة لالتصاالت ثم 
إتصاالت فرنسا )باريس، فرنسا(

كان السيد هرني مهندسا مسؤوال عن إعداد 

مؤمترات الفضاء التابعة لالتحاد بعد أن كان 

مهندسا مختصا يف الشبكة.

 1981-1979املدرسة الوطنية العليا ملهنديس 
ليربفيل، الثانوية التقنية عمر بونڨو، غابون

كانت أول وظيفة للسيد هرني منسق فني للشؤون 

الخارجية للمدرسة الوطنية العليا ملهنديس ليربفيل 

والتي فتحت له األفق ملسريته الدولية.

خالل فرتة واليته األوىل كعضو يف مجلس 
لوائح الراديو, بتجربة تعادل 35 سنة يف ميدان 

االتصاالت ومن ضمنها 14 سنة عىل 

رأس دائرة الخدمات الفضائية ملكتب االتصاالت 

الراديوية، يرغب السيد إيفون هرني إىل تسخري 

خربته التقنية، التنظيمية، اإلدارية، السياسية 

والدبلوماسية يف خدمة االتحاد واللجنة والدول 

األعضاء بالبحث عىل حلول مناسبة لنزاعاتهم، 

وبهدف تقديم أجوبة متوازنة ومناسبة 

من بني أمور أخرى، أنه جعل من املمكن تقديم 

استجابة جامعية للصعوبات التي تواجه الدول يف 

احرتام املواعيد النهائية التنظيمية  لشبكات األقامر 

الصناعية بسبب الوباء العاملي ، وهي مساعدة 

-WRC( 559 يقدرها املكتب  يف تنفيذ القرار

19( ملساعدة الدول إليجاد تخصيصات تردد قابلة 

للتطبيق يف مخططات املالحق 30 و30A وكذلك 

مقرتحات لحلول متوازنة لحل مشاكل التداخل 

الضار والخالفات املستمرة بشأن تنسيق شبكات 

األقامر الصناعية بني الدول األعضاء .

كرئيس للفريق العامل املسؤول عن مراجعة 

القواعد اإلجرائية داخل اللجنة، نجح يف إدارة 

مهمة اللجنة لتحديث القواعد اإلجرائية بعد 

قرارات املؤمتر WRC-19 وكذلك تطوير قواعد 

إجرائية بشأن مواضيع أكرث حساسية مثل كمسألة 

تخصيصات الرتدد للمحطات الواقعة يف املناطق 

املتنازع عليها.

السيد هرني عىل يقني أن اللجنة هيئة فريدة 

وأساسية يف االتحاد الدويل لالتصاالت، وأنها متثل 

ساحة نقاش تتاح فيها الفرصة للدول النامية و 

الدول املتقدمة لعرض صعوباتها يف تنفيذ أحكام 

35 سنة من ال

خربة يف امليدان
السيد هرني عىل يقني أن اللجنة هيئة فريدة وأساسية يف االتحاد الدويل لالتصاالت، وأنها 

متثل ساحة نقاش تتاح فيها الفرصة للدول  النامية والدول املتقدمة لعرض صعوباتها يف تنفيذ 

أحكام لوائح الراديو.


