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المقال االفتتاحي

توزيع الطيف من أجل عالم متغير
هولين جاو،
األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

ITU

إن هذه ألوقات ذات أمهية خاصة بالنسبة لالحتاد إذ نضطلع باألعمال التحضريية
النهائية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  )WRC-15( 2015املزمع عقده يف جنيف
خالل أربعة أسابيع من  2إىل  27نوفمرب.
وخالل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ،سيعمل املندوبون ليالً وهناراً لبحث
ومناقشة اإلدارة العاملية لطيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية ،باعتبارها أمراً
ضرورياً لتوسيع نطاق الوصول إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ( )ICTيف مجيع
أحناء العامل.
ونتطلع إىل الرتحيب مبا يزيد على  3 000مندوب ميثلون  193دولة عضواً يف االحتاد .وسيكون العديد منهم أيضاً
قد شارك خالل األسبوع الذي يسبق املؤمتر يف مجعية االتصاالت الراديوية ،اليت تقدم األساس التقين الالزم ألعمال املؤمتر
وحتدد برامج العمل املقبلة يف جمال االتصاالت الراديوية وتعتمد معايري عاملية تتعلق باالتصاالت الراديوية (توصيات قطاع
االتصاالت الراديوية).
ويتمثل العامل اهلام لتحقيق نتائج إجيابية للمؤمتر  WRC-15يف بناء توافق اآلراء بشأن كيفية حتقيق التوازن بني طلبات
اخلدمات مثل اخلدمات اإلذاعية والساتلية والنطاق العريض املتنقل وخدمة الطريان واخلدمة البحرية وخدمة اهلواة
ورصد األرض والتحديد الراديوي للموقع.
وسينصب تركيز املؤمتر أيضاً على القضايا امللحة ذات االهتمام العاملي من قبيل رصد تغري املناخ واالتصاالت املتعلقة
حبماية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث واألحباث الفضائية والسالمة على الطرق والتوزيعات خلدمات النطاق العريض
املتنقل  IMT-2020 5Gواإللغاء احملتمل «للثانية الكبيسة» لتحقيق مقياس زمين مرجعي متواصل ( )UTCواالتصاالت البحرية
وأنظمة املالحة .وهذا العام ،يشمل جدول األعمال أيضاً مسألة التتبع العاملي للرحالت اجلوية يف الطريان املدين وذلك تبعاً
للشواغل اليت أعرب عنها اجملتمع الدويل بسبب اختفاء طائرة اخلطوط اجلوية املاليزية  MH370يف .2014
ويف إطار االحتاد ،تقع مسؤولية ضمان كفاءة استخدام طيف الرتددات الراديوية والتشغيل اخلايل من التداخل لألنظمة
الراديوية على عاتق قطاع االتصاالت الراديوية ( )ITU–Rالذي يضطلع كذلك مبهمة تنفيذ أحكام لوائح الراديو لالحتاد .ونظراً
لتغري مشهد االتصاالت الراديوية بوترية أسرع من ذي قبل ،سيؤخذ املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  2015بعني
االعتبار التغريات العاملية احلالية أثناء عملية صنع القرار.
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ومن خالل تطبيق إجراءات لوائح الراديو لالحتاد على الشبكات
الساتلية ،تكتسب الدول األعضاء حقوق االعرتاف الدويل بأصوهلا
الفضائية القائمة على استعمال الطيف وتستفيد من احلماية الدولية
من التداخل الضار .ويضمن تسجيل ختصيصات الرتدد يف السجل
األساسي الدويل للرتددات استعمال املواقع املدارية بطريقة رشيدة
وعادلة وفعالة واقتصادية .وتنص لوائح الراديو لالحتاد على إجراءات
مماثلة خلدمات األرض أيضاً.
ويُكرس هذا العدد اخلاص من جملة أخبار االحتاد للمؤمتر
 WRC-15الذي من املقرر أن يتصدى لتحديات توزيع الطيف يف
عامل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت املتغري بسرعة.

أحداث أخرى

عقد االحتاد مؤخراً العديد من األحداث اهلامة األخرى اليت
تسلط الضوء على أمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
أطلقت جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية التابعة
لالحتاد واليونسكو تقريرها السنوي بشأن حالة النطاق العريض
يف  21سبتمرب ،قبيل اجتماع جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية
الرقمية الذي عقد يف نيويورك يف  26سبتمرب .وباإلضافة إىل ذلك،
صدر أيضاً تقرير فريق العمل التابع للجنة النطاق العريض واملعين
باملساواة بني اجلنسني .ويف حفل عشاء أقيم يف األمم املتحدة ،منح
االحتاد جوائز «تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خدمة التنمية
املستدامة” لرؤساء الدول واحلكومات اعرتافاً بالتزامهم السياسي
بالبحث عن حلول تكنولوجية لتلبية التطلعات العاملية من أجل حتقيق
مستقبل مستدام .وسيتم اإلبالغ عن هذه األحداث يف العدد املقبل
من جملة أخبار االحتاد.
عُقد تليكوم العاملي لالحتاد يف الفرتة من  12إىل  15أكتوبر يف
بودابيست ،هنغاريا .وكان مبثابة منرب فريد تلتقي فيه شخصيات
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مرموقة من دوائر احلكومة والصناعة للتواصل مع الشركات املبتدئة
ورواد األعمال الرقميني يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
لبحث إمكانية إقامة شراكات وفرص االستثمار وأفضل املمارسات
الرقمية .وأطلقت مبادرة االحتاد “( ”Emergeبادر إىل الظهور)
يف هذا احلدث لتمكني التنمية املستدامة والتعجيل هبا من خالل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املبتكرة ،فضالً عن عرض
االسرتاتيجيات واملبادرات الوطنية واإلقليمية ذات الصلة واالستفادة
منها لتشجيع األنظمة اإليكولوجية للشركات الصغرية املتصلة
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وسيتناول العدد املقبل من جملة
أخبار االحتاد ،موضوع تليكوم العاملي لالحتاد لعام .2015
عقد فريق اخلرباء اجلديد املعين بالتقييس – جلنة الدراسات 20
لقطاع تقييس االتصاالت ،اجتماعه األول يف  23-19أكتوبر .وسيتّبع
الفريق هنجاً مبتكراً حيال تقييس إنرتنت األشياء ( )IoTال سيما فيما
يتعلق بتطبيقات إنرتنت األشياء يف املدن الذكية من خالل جعل
اخلربة التقنية لالحتاد يف خدمة احلكومات الوطنية واحمللية وخمططي
املدن وجمموعة واسعة من الصناعات ذات االجتاه األفقي.
وسيُختتم العام بالندوة العاملية الثالثة عشرة ملؤشرات االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( )WTIS-15اليت ينظمها مكتب
تنمية االتصاالت ( )BDTيف هريوشيما ،اليابان يف الفرتة من  30نوفمرب
إىل  2ديسمرب  2015وتستضيفها حكومة اليابان .وستشمل الندوة
العديد من املناقشات رفيعة املستوى ملعاجلة املسائل الرئيسية املتصلة
بسياسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقياسها مبا يف ذلك دور
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بوصفها حمرك االبتكار وريادة
األعمال يف البلدان املتقدمة والنامية على السواء.
ويف أثناء ذلك ،نتطلع إىل املؤمتر العاملي املقبل لالتصاالت
الراديوية لعام  .2015وآمل يف أن جتدوا يف هذه املقاالت اليت أعدها
خرباء مرموقون يف هذا اجملال معلومات مفيدة بشأن بعض القضايا
الرئيسية املطروحة.
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’دــغلا اــيجوـلوـنكت‘ ىـلإ يـضفـت موـيلا تاـحاـجن

لمحة عن المؤتمر

نجـاحـات اليـوم تـفضـي إلـى
‘تكنـولـوجيــا الغــد’
فرانسوا رانسي

مدير مكتب االتصاالت الراديوية يف االحتاد الدويل لالتصاالت
ITU

سيعقد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
لعام  ،)WRC-15( 2015الذي تتمثل واليته
يف استعراض لوائح الراديو ،وهي املعاهدة
الدولية اليت حتكم استخدام طيف الرتددات
الراديوية وموارد املدارات الساتلية ،ومراجعة
هذه اللوائح ،خالل الفرتة  27-2نوفمرب
 ،2015يف عصر من التغريات السريعة
يف االتصاالت الراديوية وجمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت األوسع نطاقاً (.)ICT
وسيستعرض املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  2015اإلطار التنظيمي الدويل
لالتصاالت الراديوية  لوائح الراديو  ويقوم
مبراجعتها حسب احلاجة ،مع مراعاة
التطور السريع لتكنولوجيات املعلومات
واالتصاالت ،وضمان إتاحة خدمات راديوية
موثوقة يف كل مكان مما مي ّكن الناس من
العيش والسفر بأمان والتمتع باتصاالت
راديوية عالية األداء.
ويشمل جدول أعمال املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية عدداً من املواضيع
ذات الطابع العاملي .ويف عام  ،2012شارك
أكثر من  3 000مندوب ميثلون  165بلداً
يف املداوالت ،إىل جانب ممثلني من  100هيئة
بصفة مراقب من بني أعضاء االحتاد من
القطاع اخلاص البالغ عددهم  700عضو

واملنظمات الدولية .ونتوقع هذا العام حضور
عدد مماثل من املندوبني يف املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية
( )WRC-15أو عدد أكرب.
ونظراً للتوسع املستمر لنطاق اخلدمات
الالسلكية وأمهيتها على الصعيد العاملي،
تتنافس مجيع اخلدمات اليت تعتمد على
املوجات الراديوية للحصول على جزء
من طيف الرتددات الراديوية من أجل
دعم التطبيقات اجلديدة والعدد املتزايد
للمستخدمني وتفاقم زمحة السري .وبالتايل،
تزداد أمهية قطاع االتصاالت الراديوية
( )ITU–Rومالءمته باستمرار.
وتشكل لوائح الراديو عنصراً أساسياً
يف إدارة الرتددات على املستوى الدويل
ومعاهدة دولية ملزمة حتدد كيفية تقاسم
طيف الرتددات الراديوية بني اخلدمات
املختلفة واستخدام مدارات السواتل.
وتشمل لوائح الراديو ،اليت تغطي اخلدمات
الراديوية الثابتة واملتنقلة واألنظمة الساتلية
واإلذاعة الراديوية والتلفزيونية ،ومراقبة
الطريان واملراقبة البحرية واملالحة الراديوية
للطريان ومراقبة األرصاد اجلوية واألحباث
الفضائية واستكشاف األرض ،وكذلك
راديو اهلواة ،أكثر من  2 000صفحة من

النصوص واملخططات اليت حتدد كيفية تشغيل
التجهيزات واألنظمة من أجل ضمان التعايش
املسامل يف موجات الغالف اجلوي اليت يزداد
ازدحامها اليوم.
وتعقد مؤمترات االتصاالت الراديوية
مرة كل ثالث إىل أربع سنوات .وخالل
شهر نوفمرب ،سيجتمع ممثلو احلكومات
واهليئات التنظيمية مع بعضهم البعض ،إىل
جانب أصحاب املصلحة اآلخرين ،من أجل
التفاوض بشأن أجزاء لوائح الراديو ذات
الصلة وااللتزام بالتعديالت على املعاهدة
الدولية .وتشمل هذه العملية دراسات واسعة
النطاق ومناقشات حتضريية بني مجيع أصحاب
املصلحة (صانعي التجهيزات ومشغلي
الشبكات ومنتديات الصناعة ومستخدمي
الطيف) على املستويات الوطنية واإلقليمية
والعاملية .ويشارك العديد من أصحاب
املصلحة هؤالء كأعضاء يف الوفود الوطنية
خالل املؤمتر نفسه .وميكن هذا النهج املتعدد
األطراف بناء توافق اآلراء الالزم لضمان
حفاظ املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية
على بيئة تنظيمية مستقرة ميكن التنبؤ هبا
وتطبيقها على املستوى العاملي على حنو يكفل
االستثمارات الطويلة األجل لصناعة تقدر
برتيليونات الدوالرات.
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األعمال التحضيرية

جرى اعتماد التدابري التحضريية
بشكل جاد لغرض عملية اختاذ القرارات
املتعلقة باملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
لعام  .2015ووضعت اإلدارات واجملموعات
اإلقليمية ،بدعم من املنظمات الدولية
والقطاع اخلاص ومكتب االتصاالت
الراديوية ،أسساً ستساعد املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية ( )WRC-15على
النجاح يف تلبية احتياجات مستخدمي
الطيف وشواغلهم على املستوى العاملي.
وحددت الدورة األوىل لالجتماع
التحضري للمؤمتر ( )CPM15-1اليت عقدت
مباشرة بعد املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  ،2012متهيداً للمؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام  ،2015الدراسات
اليت يتعني على جلان الدراسات التابعة لقطاع
االتصاالت الراديوية إجراؤها حتضرياً للمؤمتر
العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ،2015كما
خصصت هذه الدراسات .ووافقت على
هيكل ملشروع تقرير االجتماع التحضريي
للمؤمتر املقدم إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  ،2015وعيّنت مقررين للفصول
الستة من التقرير من أجل مساعدة الرؤساء
ونواب الرؤساء يف إدارة وضع مشروع
التقرير لالجتماع التحضريي للمؤمتر.
وعاجلت الدورة الثانية لالجتماع
التحضري للمؤمتر ( )CPM15-2جمموعة متنوعة
من القضايا املتصلة بالطيف اليت تتناول تطور
االتصاالت الراديوية يف املستقبل مبا يتيح
تقارب مجيع اخلدمات الراديوية وتنسيقها.
واختتمت هذه الدورة يف  2أبريل هذه السنة
باعتماد التقرير التحضري للمؤمتر املزمع
تقدميه إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت ُالراديوية
لعام  ،2015مع الرتكيز على املواد التقنية
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المـؤتمــر العـالـمـي
لالتـصـاالت الـراديـويــة
والتشغيليةلعــام
2015الدول
والتنظيمية اليت ستنظر فيها
وسعياً

األعضاء يف االحتاد عند إعداد مقرتحاهتا
إىل املؤمتر.
وقد توصلت الدورة الثانية لالجتماع
التحضري للمؤمتر ( )CPM152إىل
توافق آراء بشأن الطرائق احملتملة ملعاجلة
العديد من املواضيع املدرجة يف جدول
أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
لعام  .2015وسيناقش تنفيذ االتصاالت
الالسلكية إللكرتونيات الطريان داخل
الطائرة ،واستعمال التكنولوجيات الرقمية
لتحقيق مزيد من الكفاءة يف استخدام
الرتددات احلالية لالتصاالت على املنت ومهام
السفن بالغة األمهية يف مناطق املياه احملظورة
والتيسر املستدام للنطاق  GHz 5من أجل
ّ
وصالت التغذية ألنظمة السواتل غري املستقرة
بالنسبة إىل األرض ( )GSOيف اخلدمة
املتنقلة الساتلية.
وتناولت الدورة الثانية لالجتماع
التحضري للمؤمتر ( )CPM152أيض ًا
مسائل أخرى عديدة تتسم بالتعقيد وتثري
اجلدل تتعلق خبدمات االتصاالت الراديوية
لألرض وخدمات االتصاالت الراديوية
الفضائية  من األنظمة ضيقة النطاق
لالتصاالت املتنقلة البحرية واالتصاالت
املتنقلة للطريان واملالحة إىل أنظمة النفاذ
الالسلكي عريض النطاق  وكذلك
االستعمال املستقبلي جملموعة واسعة من
نطاقات الرتدد املوزعة مبوجب لوائح
الراديو .وتوصلت الدورة الثانية لالجتماع
التحضري للمؤمتر ( )CPM152إىل اتفاق
بشأن اخليارات املختلفة احملتملة اليت سينظر
فيها املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
لعام .2015

جنيف ،سويسرا
 27-2نوفمبر 2015

إىل املساعدة

 ’دــغلا اــيجوـلوـنكت‘ىـلإ يـضفـت موـيلا تاـحاـجن

Shutterstock

يف التحضريات الوطنية واإلقليمية ،ركزت
احللقات الدراسية لالتصاالت الراديوية العاملية
اليت عقدت يف ديسمرب  2012و 2014على
اجلوانب التنظيمية الستعمال طيف الرتددات
الراديوية ومدارات السواتل ،ال سيما تطبيق
أحكام لوائح الراديو لالحتاد .وعقدت
احللقات الدراسية لالتصاالت الراديوية
اإلقليمية أيضاً يف كل إقليم من أقاليم االحتاد،
مما ساعد على تركيز االهتمام على قضايا
تستدعي اهتماماً على املستوى اإلقليمي
ومتثل خطوة رئيسية يف التحضريات للمؤمتر
العاملي لالتصاالت الراديوية لعام .2015
ومع أن احللقات الدراسية مشلت إجراءات
ترتبط بتسجيل ختصيصات الرتدد للسواتل
يف السجل األساسي الدويل للرتددات ()MIFR
وكذلك أفضل املمارسات املتعلقة باستخدام
الطيف للخدمات األرضية والفضائية على
حد سواء ،ساعدت احللقات الدراسية
املعقودة يف الوقت نفسه املشاركني على
اكتساب خربة عملية يف إجراءات التبليغ
اخلاصة باالحتاد وكذلك يف املنشورات الربجمية
واإللكرتونية اليت يتيحها مكتب االتصاالت
الراديوية لالحتاد للدول األعضاء ولألعضاء
يف قطاع االتصاالت الراديوية.
وعقدت أيضاً ثالث ورش عمل أقاليمية
بشأن التحضري للمؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  2015على أساس سنوي من
أجل تزويد املشاركني بتفسريات حول
الدراسات التحضريية لقطاع االتصاالت
الراديوية وإعطائهم فرصة لتبادل اآلراء
واكتساب فهم أفضل للمواقف و/أو
املقرتحات املشرتكة للكيانات املعنية.
ويستعد اآلن املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  2015الستعراض وحتديث
األحكام التقنية والتشغيلية والتنظيمية العاملية

اليت حتكم استخدام طيف الرتدد الراديوي
لتطبيقات األرض والتطبيقات الساتلية.
ويف سياق تصريفه ألنشطته ،سيسعى املؤمتر
إىل حتقيق التوازن املالئم بني احلاجة إىل
التنسيق العاملي (لالستفادة من وفورات
احلجم وإمكانية التوصيل وقابلية التشغيل
البيين) واحلاجة إىل املرونة يف توزيع الطيف،
وبني احلاجة إىل تلبية احتياجات األنظمة
والتطبيقات والتكنولوجيات اجلديدة واملبتكرة
عند ظهورها واحلاجة إىل محاية خدمات
االتصاالت الراديوية القائمة.

جدول أعمال المؤتمر العالمي
لالتصاالت الراديوية لعام 2015

سيشمل نطاق وتعقيد بنود جدول
األعمال املزمع مناقشتها خالل املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام  2015جمموعة
واسعة من القضايا .وسيؤدي تلخيص
املواضيع الرئيسية اليت سيتناوهلا املؤمتر
بالتأكيد إىل النظر يف حل وسط فيما يتعلق
بالشواغل واملصاحل احملددة لبعض اجملموعات
أو الكيانات .ويف ضوء ذلك ،سيعاجل املؤمتر
العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  2015عددًا
من القضايا الرئيسية ،وعلى وجه التحديد:
_ _االتصاالت المتنقلة العريضة النطاق:
توفري ترددات إضافية من أجل تلبية
الطلب املتزايد بشكل سريع على
االتصاالت املتنقلة العريضة النطاق
(االتصاالت املتنقلة الدولية).
_ _االتصاالت في مجال الطوارئ واإلغاثة
في حاالت الكوارث :توزيع الرتددات
واملبادئ التوجيهية لغرض احلماية املتقدمة
للجمهور وأنظمة اإلغاثة يف حاالت
الكوارث.
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_ _مراقبة البيئة وتغير المناخ :توزيعات
جديدة للخدمات الساتلية املتعلقة
باستكشاف األرض مع صور رادارات
ذات استبانة أعلى لغرض حتسني مراقبة
البيئة على املستوى العاملي.
_ _أنظمة الطائرات بدون طيار وأنظمة
االتصاالت الالسلكية إللكترونيات
الطيران :استخدام الطيف لقطاع الطريان
فيما يتعلق باستخدام أنظمة الطائرات
بدون طيار ،واالتصاالت الالسلكية
إللكرتونيات الطريان داخل الطائرة على
حنو يسمح باالستعاضة عن الكبالت
الثقيلة ذات التكلفة الباهظة اليت تستخدم
يف الطائرات باألنظمة الالسلكية.
_ _التتبع العالمي للرحالت الجوية
في الطيران المدني :كلّف مؤمتر
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املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل
لالتصاالت لعام 2014 املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام  2015بتوزيع
الطيف لغرض التتبع العاملي للرحالت
اجلوية من أجل حتسني السالمة وحتقيق
فوائد بيئية.
_ _أنظمة االتصاالت البحرية المعززة:
االتصاالت البحرية ،تيسري استعمال
اإلرساالت الرقمية على املنت ونظام
التعرف األوتومايت ،من أجل حتسني
السالمة املالحية يف البحر.
_ _السالمة على الطرق :توزيع ترددات
الرادارات قصرية املدى وعالية
االستبانة لغرض أنظمة جتنّب االصطدام
يف املركبات من أجل زيادة السالمة على
الطرق.

_ _تشغيل األنظمة الساتلية :توزيع الطيف
لألنظمة الساتلية العريضة النطاق وحتسني
إجراءات التنسيق لزيادة كفاءة استخدام
الطيف واملدارات الساتلية ،مبا يف ذلك
لغرض احملطات األرضية.
_ _األبحاث الفضائية :استخدام الطيف
يف العمليات عند اتصال املركبات
الفضائية باملركبات الفضائية املأهولة
يف املدار.
_ _التوقيت العالمي :النظر يف جدوى حتقيق
مقياس زمين مرجعي متواصل ،سواء
بتعديل التوقيت العاملي املنسق ()UTC
أو بأسلوب آخر.

من االجتماع التحضيري للمؤتمر إلى المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام (WRC-15) 2015

لمحة عن المؤتمر

من االجتماع التحضيري للمؤتمر إلى
المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية
لعام (WRC-15) 2015
أبـو بكـر زورمبــا

رئيس االجتماع التحضريي للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية

حيدد هذا املقال األنشطة الرئيسية
اخلاصة باالجتماع التحضريي للمؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام .)WRC-15( 2015
ويبدأ بتقدمي بعض املعلومات األساسية ويناقش
بعدها االجتماع التحضريي للمؤمتر والتقرير
الصادر عنه.

إدارة طيف الترددات الراديوية

يتم توفري االتصاالت بطريقتني :الطريقة
السلكية (كبالت األلومينيوم والنحاس
ودليل املوجة واأللياف البصرية )...والطريقة
الالسلكية أي باستخدام االتصاالت الراديوية.
وحتول املعلومات األساسية (الصوت والصورة
ّ
والبيانات )...إىل إشارة اتصاالت تشمل،
يف أكثر أشكاهلا بساطة ،ثالث معلمات تقنية
أساسية :االتساع والرتدد والطور .ومن بني
هذه املعلمات الثالث ،يتطلب الرتدد اهتماماً
خاصاً عندما يتعلق األمر باالتصاالت الراديوية.
ويف الواقع ،يتعرض الرتدد (أو املوجة) لتداخالت
ضارة عند انتشاره يف الفضاء احلر بدون أي
وسائل توجيه مادية ،مما يشكل شكالً من أشكال
التلوث .وعالو ًة على ذلك ،ال تعرتف الرتددات
باحلدود اجلغرافية اليت تفصل بني بلداننا املختلفة،
مما جيعل انتشار الرتددات الراديوية مسألة ذات
أمهية كبرية على املستوى الدويل.

لعام )WRC15( 2015

ويستدعي االهتمام بطيف الرتددات
الراديوية (أي جمموعة الرتددات بكاملها) اعتماد
إدارة الرتددات اليت تشمل مجيع اإلجراءات
التقنية واإلدارية اليت تضمن أن يتم استعمال
الرتددات الراديوية بدون تداخالت ضارة.
وتشمل إدارة الرتددات هذه عدداً من العمليات
مبا فيها التوزيع والتخصيص والتبليغ والتنسيق
واملراقبة والتسجيل.

توزيع نطاقات التردد

حتدد لوائح الراديو ( ،)RRوهي املعاهدة
الدولية اليت حتكم استخدام طيف الرتددات
الراديوية واملدارات الساتلية املستقرة وغري
املستقرة بالنسبة إىل األرض« ،التوزيع» كإدخال
نطاق تردد معني يف جدول توزيع نطاقات
الرتدد لغرض استخدامه من خدمات االتصاالت
الراديوية على املستوى العاملي .وهو يشكل
يف الواقع توزيع الرتددات «باجلملة» بينما ميثل
ختصيصه التوزيع «بالتجزئة» .وهو عبارة عن
تقسيم أجزاء (نطاقات) الرتددات املتاحة والقابلة
لالستخدام بني أوجه استخدام خمتلفة وحمددة
مسبقاً (خدمات االتصاالت الراديوية).
ويقع توزيع طيف الرتددات الراديوية
أساساً حتت مسؤولية املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية الذي يوزع نطاقات الرتدد على

خدمات االتصاالت الراديوية املختلفة وحيدد
شروط النفاذ إىل النطاقات واملعلمات التقنية اليت
حتكم عمليات التشغيل ويضع إجراءات اإلدارة
الالزمة .وترد نتائج املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية يف لوائح الراديو وتقدم إىل الدول
األعضاء يف االحتاد الدويل لالتصاالت لغرض
التوقيع والتصديق عليها.
ويع ّد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
مؤمتراً هاماً يتناول مجيع جوانب االتصاالت
الراديوية على املستوى العاملي ،وهو يتطلب
حتضرياً مفصالً لضمان إجرائه بسالسة وإمكانية
تقليل فرتة استمراره والتكاليف املرتبطة به.

االجتماع التحضيري للمؤتمر
تمهيداً للمؤتمر العالمي لالتصاالت
الراديوية لعام )WRC-15( 2015

نظِّم االجتماع التحضريي للمؤمتر هبدف
إضفاء طابع الشمولية والتنظيم على حد سواء
على التحضري للمؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية .وأنشأت مجعية االتصاالت
الراديوية ( )RAاالجتماع التحضريي للمؤمتر
وتقوم بتنظيمه وغالباً ما يتم الربط بني توارخيه
ومكانه مع تواريخ ومكان انعقاد املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية .وبالتايل ،حددت مجعية
االتصاالت الراديوية لعام  ،2012اليت عُقدت
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من االجتماع التحضيري للمؤتمر إلى المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام (WRC-15) 2015

قبل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
 2012بأسبوع ،االجتماع التحضريي للمؤمتر
متهيداً للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
 ،2015وحدد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
لعام  2012بداية أعماله.
وتتخذ نتيجة األعمال اليت يضطلع هبا
االجتماع التحضريي للمؤمتر شكل تقرير
صادر عن هذا االجتماع يقدم جتميعاً لنتائج
الدراسات املطلوب إجراؤها مبوجب البنود
املدرجة يف جدول أعمال املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية .ويتضمن جدول أعمال
املؤمتر العاملي لعام  )WRC-15( 2015أكثر من
ثالثني بنداً بشأن قضايا متنوعة ومعقدة إىل
حد كبري .وقد أعده املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  2012ووافق عليه جملس االحتاد
خالل دورته املعقودة يف عام  ،2012واستكمله
مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد لعام 2014
( )PP-14الذي عُقد يف بوسان ،مجهورية كوريا.
وتستند أعمال االجتماع التحضريي للمؤمتر
على جدول األعمال املذكور وعلى هيكل جلان
الدراسات ( )SGلقطاع االتصاالت الراديوية
لالحتاد (.)ITU–R
وتشمل دورة االجتماع التحضريي للمؤمتر
ثالث فرتات رئيسية :عقد االجتماع األول
الذي جيري خالله تنظيم العمل وعقد االجتماع
الثاين الذي جيري خالله وضع الصيغة النهائية
للتقرير والفرتة الفاصلة بني االثنني اليت تكرس
إلجراء الدراسات املطلوبة وإعداد التقرير.
ومشلت األنشطة املنفذة خالل الدورة
األوىل لالجتماع التحضريي للمؤمتر متهيدًا
للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ،2015
اليت عقدت يف فرباير  2012مباشرة بعد املؤمتر
العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ،2012النظر
يف جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  ،2015وحتديد اجملموعات اليت
ستعاجل الدراسات املطلوبة (مبا فيها إنشاء فريق
املهام املشرتك ( )JTGاملعين باالتصاالت املتنقلة
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الدولية ( – )IMTواملعيار العاملي لالحتاد اخلاص
باالتصاالت املتنقلة الدولية ( ))IMTوتوزيع
الدراسات املطلوبة بني جلان الدراسات املختلفة
ووضع طرائق العمل.
وخالل الفرتة الفاصلة بني الدورة األوىل
والدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر،
مت تنفيذ دراسات تقنية ووضعت اجملموعات
املسؤولة عن الدراسات مشاريع نصوص
لالجتماع التحضريي للمؤمتر .ومجع فريق
اإلدارة التابع لالجتماع التحضريي للمؤمتر مجيع
هذه النصوص يف سبتمرب  2014يف مشروع
تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر نفسه .وأتيح
التقرير باللغات الرمسية الست لالحتاد يف ديسمرب
 .2014وخالل الفرتة الفاصلة بني الدورة األوىل
والدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر،
عقدت ورشتا عمل أقاليميتان واستمرت
التحضريات على املستويني الوطين واإلقليمي
وعلى مستوى بعض املنظمات الدولية.
ووضعت الدورة الثانية لالجتماع
التحضريي للمؤمتر الصيغة النهائية لتقرير
االجتماع التحضريي للمؤمتر يف مارس/
أبريل  ،2015الذي نشر يف وقت الحق باللغات
الرمسية الست لالحتاد (اإلنكليزية والعربية
والصينية واإلسبانية والفرنسية والروسية) ،آخذة
يف االعتبار مشروع تقرير االجتماع التحضريي
للمؤمتر ،وال سيما تقرير اللجنة اخلاصة املعنية
باملسائل التنظيمية/اإلجرائية ومشروع التقرير
التمهيدي ملدير مكتب االتصاالت الراديوية
باالحتاد إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
لعام  2015واملسامهات اليت قدمها األعضاء.

تقرير االجتماع التحضيري
للمؤتمر إلى المؤتمر العالمي
لالتصاالت الراديوية لعام 2015

التقرير املؤلف من حوايل ألف صفحة يقدم
عناصر تتعلق بالبنود التقنية والتشغيلية والتنظيمية/
اإلجرائية اليت يتعني أن ينظر فيها املؤمتر العاملي

لالتصاالت الراديوية لعام  .2015ويقسم التقرير
إىل ستة فصول باإلضافة إىل التمهيد الذي وضعه
مدير مكتب االتصاالت الراديوية واملقدمة
وامللحقات وقائمة املختصرات.
ويلخص التقرير نتائج الدراسات لكل بند
من بنود جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  2015ويقوم بتحليل هذه النتائج،
كما يقدم اقرتاحات بشأن املواقف اليت ميكن
أن تتخذها الدول األعضاء على شكل طرائق
ويقرتح الوسيلة التنظيمية لتعديل لوائح الراديو.
ويف التمهيد الذي وضعه ،يشري مدير مكتب
االتصاالت الراديوية إىل أنه ينبغي أن يقدم
التقرير أساساً مالئماً للمناقشات خالل املؤمتر
العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  .2015وأوافقه
الرأي متاماً مبا أن التقرير يقدم لألعضاء أداة
ضرورية للتحضري للمؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام .2015

الخالصة

أتاحت األنشطة اليت قام بتنفيذها االجتماع
التحضريي للمؤمتر متهيداً للمؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام  2015فرصة للتصدي
للتحديات اليت وردت يف جدول أعمال املؤمتر
وحتسني فهم تطور تكنولوجيات االتصاالت
الراديوية واالحتياجات ذات الصلة للصناعة،
ومعاجلة أوجه التعقيد اليت يواجهها املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية على حنو أكثر فعالية.
وال شك أن ذلك سيجعل املؤمتر أكثر متعة.
وبالتايل ،يكون من الضروري احلفاظ على
عملية إجراء االجتماع التحضريي للمؤمتر
يف إطار املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية.
ولكن ميكن وضع صيغة مثالية له من خالل
تبسيط طريقة عمله وطريقة عقد اجتماعاته ومن
خالل حتسني هيكله.

ويدارلا فيطلل يكذلا مادختسالا ضرغل ويدارلا حئاول

لمحة عن المؤتمر

لوائح الراديو لغرض االستخدام
الذكي للطيف الراديوي
ياسوهيكو إيتو

رئيس جلنة لوائح الراديو لالحتاد الدويل لالتصاالت،
مستشار لدى شركة KDDI
تقوم لوائح الراديو على مبدأ االحرتام
املتبادل بني الدول األعضاء يف االحتاد الدويل
لالتصاالت وكذلك على مفهوم تقاسم طيف
الرتددات الراديوية .ومنذ تأسيس االحتاد
والدول األعضاء حترتم هذه املبادئ اليت سامهت
يف إحراز تقدم ملموس يف االتصاالت الراديوية
على مر السنني .ولكن ،يزداد اليوم إىل حد
ما تعقيد إتاحة النفاذ إىل نطاق طيف ترددات
يكون مطلوباً للخدمات اجلديدة ،وكذلك
لتوسيع نطاق اخلدمات القائمة ،بسبب الزيادة
السريعة للغاية يف االتصاالت الالسلكية.
وتلقت جلنة لوائح الراديو ( )RRBلالحتاد طلبات
عديدة بعد اختتام املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  2012من أجل التخفيف من
وطأة بعض القضايا الصعبة بني اإلدارات.
ويصف التقرير بشأن القرار  80الذي أعدته
جلنة لوائح الراديو للمؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  ،)WRC-15( 2015الصعوبات اليت
نواجهها يف املرحلة االنتقالية .ونعتقد أن حل
هذه الصعوبات عن طريق املفاوضات وحسن
النية وتوافق اآلراء سيساعدنا على إعادة إنشاء

البيئة املثالية ملواصلة استخدام طيف الرتددات
الراديوية بشكل منصف.

تقاسم الطيف

حتدد املادة  5من لوائح الراديو ()RR
نطاقات الرتدد (أجزاء الطيف) اليت جيري
توزيعها على خدمات االتصاالت الراديوية
املختلفة على الصعيد العاملي .وتشري اجلداول
الواردة يف املادة  5إىل توزيع عدة خدمات
خمتلفة على أساس أويل مشرتك لكل نطاق من
نطاقات الرتدد اجملزأة .ويتم ذلك وفقاً ملبدأ
لوائح الراديو على النحو احملدد يف احلكم رقم
 8.4من لوائح الراديو الذي ينص على ضرورة
تقاسم طيف الرتددات الراديوية مبوجب مبدأ
«املساواة يف احلقوق بشأن التشغيل» عندما
يوزع نطاق تردد على خدمات خمتلفة من الفئة
نفسها.
ولكن غالباً ما ترى اللجنة حاالت ميكن
أن ختصص فيها إدارة معينة عدداً من املواقع
املدارية لغرض استخدام شبكات ساتلية

مستقرة بالنسبة إىل األرض ،مع أنه يبدو
أن بعض بطاقات التبليغ مل تستخدم بعد.
وينشأ أحياناً هذا الوضع عندما تنوي إدارة ما
احلصول على ختصيص تردد جديد .وقد تطلب
اإلدارة ختصيص مواقع مدارية متعددة ،أمالً
منها بأن ينجح التنسيق ألي موقع من املواقع
املذكورة .ولكن قد حتتفظ اإلدارة أحياناً
باملواقع املتبقية خالل مرحلة التنسيق لغرض
استخدامها يف حاالت الطوارئ ،حىت بعد
حتقيق هذا اهلدف .وبالتايل ،تبقى بطاقات
التبليغ غري مستعملة.
وجيعل الوضع املوصوف آنفاً من التقاسم
بني املستخدمني عملية معقدة ،وليس فقط
للسواتل ،إمنا أيضاً للخدمات األخرى املوزعة
على أساس أويل مشرتك يف نطاق الرتدد نفسه.
وباملثل ،إذا مت توسيع نطاق متطلب خاص
خبدمة ما بدون أن تدعو احلاجة إىل ذلك،
فسيصبح مبثابة عائق أمام تقدمي اخلدمات
األخرى على أساس أويل مشرتك ،مما سيؤدي
إىل احتكار النطاق وميثل فعلياً انتهاكاً
للمادة  44من دستور االحتاد.
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وضع السواتل في الخدمة

جيب وضع شبكة ساتلية يف اخلدمة
قبل تسجيلها يف السجل األساسي الدويل
للرتددات ( .)MIFRوأدخل املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام  2012احلكم
رقم  44B.11من لوائح الراديو ،حمدداً عملية
«الوضع يف اخلدمة» .ومبوجب هذا احلكم
اجلديد« ،يعترب ختصيص تردد حملطة فضائية
مستقرة بالنسبة إىل األرض موضوعاً يف
اخلدمة ،إذا ما وضعت حمطة فضائية مستقرة
بالنسبة إىل األرض يف املوقع املداري املبلَّغ عنه
وكانت قادرة على إرسال أو استقبال ختصيص
الرتدد هذا ،وظلت يف ذلك املوقع ملدة تسعني
يوماً متواصلة .وتُعلم اإلدارة املبلِّغة املكتب
بذلك يف غضون ثالثني يوماً اعتباراً من هناية
فرتة التسعني يوماً”.
وتعترب جلنة لوائح الراديو توضيح الوضع يف
اخلدمة خطوة هامة ،مبا أن مسألة تبليغ إدارة ما
عن عدد األيام أو عدم التبليغ عنها كان مالئماً
لتربير مناقشة الوضع يف اخلدمة لبعض الوقت.
ومن جهة أخرى ،تتواىن اإلدارات أحياناً يف
تبليغ مكتب االتصاالت الراديوية لالحتاد ()BR
باستكمال الوضع يف اخلدمة يف غضون 120
يوماً ،إال أهنا تطلب بعد ذلك التبليغ والتسجيل
بعد انقضاء الفرتة احملددة من  120يوماً.
وال يتوافر حالياً أي حكم ملعاجلة حاالت
عدم االمتثال للمادة  .44B.11وإذا استمر
تطبيق إجراءات مماثلة ،فلن يهدد ذلك دقة
املعلومات الواردة يف السجل األساسي الدويل
للرتددات ( )MIFRفحسب ،إمنا سيعيق أيضاً
على األرجح استعمال املدار املستقر بالنسبة
إىل األرض ( )GSOبكفاءة.
وكما هي حال الرقم  ،44B.11ال يتوافر
حالياً أي حكم من شأنه التصدي حلاالت
عدم االمتثال للحكم رقم  49.11الذي
يعاجل تعليق ساتل ما .ونتوقع أن تُعاجل هذه
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القضايا خالل املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام .2015

الحكم رقم  6.13من لوائح الراديو

احلكم رقم  6.13من لوائح الراديو
من أهم األحكام املستخدمة للحفاظ على
السجل األساسي الدويل للرتددات ()MIFR
واخلطط العاملية .وعندما يتبني من “معلومات
موثوقة متاحة» أن ختصيصاً مسجالً مل يتم
وضعه يف اخلدمة أو ال يزال مستعمالً ،إمنا ليس
وفقاً للخصائص املطلوبة املبلغ عنها ،سيطبق
املكتب الرقم  6.13من لوائح الراديو ويطلب
من اإلدارة املبلغة توضيحات بشأن هذا
الوضع.
والحظت اللجنة مواصلة زيادة عدد
الشكاوى اليت تعرب فيها إحدى اإلدارات عن
تشككها يف الوضع يف اخلدمة و/أو استمرار
تشغيل ختصيصات الرتدد التابعة إلدارة أخرى
وتطلب فيها من املكتب التحقق من هذه
املعلومات طبقاً للرقم  6.13من لوائح الراديو.
ويبدو أن الكثري من هذه الطلبات يعزى إىل
االزدحام املتزايد يف مدار السواتل املستقرة
بالنسبة إىل األرض وطيف الرتددات الراديوية
وصعوبة التنسيق النامجة عن ذلك .ويف بعض
احلاالت ،كان التماس إلغاء ختصيصات إدارة
أخرى بدالً من استمرار التفاوض هو العالج
امللتمس للتغلب على هذه الصعوبات.
َ
وتكمن النقطة األكثر أمهية  -واألكثر
إثارة للخالف أيضاً  -اليت تتعلق بتطبيق
الرقم  ،6.13يف اختاذ قرار بشأن ماهية
«املعلومات املوثوقة» .وبالفعل ،تكون اإلجابة
عن هذا السؤال يف غاية الصعوبة .ولكن،
يف العديد من احلاالت ،عندما يتلقى مكتب
االتصاالت الراديوية شكوى ما ،تكون
الطلبات مستندة أحياناً إىل املعلومات املنشورة

يف املواقع اإللكرتونية لشركات إطالق السواتل
وشركات التصنيع واملصادر األخرى.
واستناداً إىل اخلربة السابقة ملكتب
االتصاالت الراديوية ،فإن أفضل سبيل
للتحقق من موثوقية معلومات سبق تقدميها
يكون من خالل استالم املعلومات التكميلية
من اإلدارة املبلغة مباشرة .فمن خالل تبادل
املعلومات مع اإلدارة املبلغة ،ميكن أن يتسىن
لكل من املكتب وجلنة لوائح الراديو حتديد
ماهية املعلومات الدقيقة والكاملة مبا يكفي يف
الواقع الستخدامها كأساس إلجراءات أخرى.
وتعتقد اللجنة أن «املعلومات املوثوقة» متوافرة
لدينا بالفعل وهي تتاح من خالل تبادل
املعلومات.

إتاحة االستئجار في كل مكان

يف بيئة االحتاد الدويل لالتصاالت ،مع أن
مصطلح «استئجار ساتل» غري متوافر بشكل
دقيق ،يع ّد استخدام إحدى اإلدارات لساتل
تابع إلدارة أخرى مبوجب عقد ترخيص معني
ممارسة مألوفة.
وعندما تنوي إحدى اإلدارات وضع
ختصيص تردد يف اخلدمة أو معاودة وضعه
يف اخلدمة ،كثرياً ما يالحظ أن حمطة فضائية
مرخصة من إدارة أخرى تُستعمل بشكل
مؤقت .وميكن أن تكون احملطة الفضائية
مشغلة بالفعل على املدار املستقر بالنسبة إىل
األرض وقد تكون قادرة على االنتقال من
موقعها املداري األصلي إىل املوقع املستهدف.
وغالباً ما حيدث هذا النوع من الرتتيبات
املتعلق باستعمال حمطة فضائية عندما تكون
إحدى اإلدارات املبلغة قد استكملت إجراء
النشر املسبق وتقوم بالتنسيق ،ولكن الساتل
املخطط غري جاهز بعد للتشغيل قبل املوعد
النهائي للوضع يف اخلدمة احملدد بسبع سنوات.

ويدارلا فيطلل يكذلا مادختسالا ضرغل ويدارلا حئاول

ESA-J.Huart

ويعد االستئجار إحدى وسائل احلفاظ على
ختصيصات الرتدد املقرتحة.
وعندما ختطط اإلدارة املبلغة للجوء إىل
استئجار ساتل للقيام بإجراء الوضع يف اخلدمة
أو إعادة وضع ختصيص تردد يف اخلدمة ،فإنه
جيب عليها مراعاة الرقم  1.18من لوائح الراديو
والعملية املوصوفة فيه .وعملية احلصول على
حقوق الستخدام ساتل مرخص من إدارة
أخرى موضوع حساس ويتطلب “اتفاقاً”
واضحاً بني اإلدارتني.

التمنيات للمؤتمر العالمي
لالتصاالت الراديوية لعام

2015

يتطور العامل بشكل أسرع بكثري مما
ّ
ندركه ،ويتوقع أن يوفر قطاع االتصاالت
الراديوية البنية التحتية األساسية لدعم
التكنولوجيات التحويلية.
وال تشكل القضايا املوصوفة يف هذا املقال
سوى جزءاً من البنود املزمع مناقشتها خالل
شهر نوفمرب يف جنيف ،إال أهنا تشري إىل

ضرورة أن تتسم لوائح الراديو مبا يكفي من
املرونة من أجل التكيف هلذه التغيريات.
وقد يتخذ املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  2015بعض القرارات اليت
قد متكن تغيري املسار يف جمال االتصاالت
الراديوية على املستوى العاملي .وتأمل جلنة
لوائح الراديو املسامهة يف عمل املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام  2015وتأدية دور
هام يف املساعدة على حتقيق توازن بني التنظيم
واملنافسة.
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الطيف الراديوي
الطيف الراديوي جزء من الطيف الكهرمغنطيسي
نحن ،عندما نستمع إلى المذياع أو نشاهد التلفاز أو نبعث برسالة نصية أو نطبخ في فرن الموجات الدقيقة ،إنما نستخدم
كل ساعة على مدار اليوم .فلوالها لتعذر وجود العالم المعهود .وتنتقل الطاقة
الطاقة الكهرمغنطيسية .إننا نعتمد على هذه الطاقة َّ
الكهرمغنطيسية على شكل موجات فتنشر طيفاً عريضاً يراوح من الموجات الراديوية البالغة الطول إلى أشعة غَ َّما البالغة القصر .وال
يمكن لعين اإلنسان أن تكشف إالّ قسطاً صغيراً من هذا الطيف يسمى الضوء المرئي .وتكشف أجهزة التصوير باألشعة السينية جزءاً
مختلفاً من الطيف ،ويُستخدم في البث اإلذاعي المسموع جزء آخر منه.
املصدر :توطئة إىل الطيف الكهرمغنطيسي (وكالة ناسا)
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توزيع الطيف على أقاليم العالم

فيما يخص توزيع ترددات الطيف الراديوي،
يقسم العالم إلى ثالثة أقاليم
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ممثِّل الدول العربية
طارق العوضي (اإلمارات العربية المتحدة)
المدير التنفيذي إلدارة الطيف الترددي التابعة لهيئة تنظيم
االتصاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة
مسؤول شؤون الطيف في الفريق العربي المعني بالطيف ()ASMG

إن لقرارات املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية ( )WRCأثر كبري على استعمال موارد
الطيف الراديوي احملدودة يف منطقة الدول
العربية .كما تؤدي هذه القرارات دوراً حامساً
يف حتديد االجتاهات املقبلة على صعيد تطوير
التكنولوجيا والبنية التحتية يف الدول العربية.
لقد عقد الفريق العريب املعين بإدارة
الطيف ( )ASMGمخسة اجتماعات للتحضري
للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2015
( )WRC-15كان آخرها يف أغسطس .2015
وهيّأت هذه االجتماعات منرباً لصوغ آراء
املنطقة بشأن خمتلف بنود جدول أعمال هذا
املؤمتر وبلورة املقرتحات العربية املشرتكة
املقدَّمة إليه .كما أُتيحت فرصة املشاركة يف
هذه االجتماعات ملنظمات إقليمية أخرى
تبادل املعلومات
وملمثلني للصناعة ،ما ضمن َ
سيتعي
والتنسيق املستمر من أجل تيسري ما َّ
َ
املؤمتر أن يضطلع به من عمل ومن ٍ
اختاذ
على
للقرارات.
ومتّ بناءً على نتائج هذه االجتماعات
التحضريية إعداد آراء الفريق العريب املعين
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بإدارة الطيف بشأن بنود خمتلفة من بنود
جدول أعمال املؤمتر .وتتعلق البنود املعنية
باتصاالت النطاق العريض املتنقلة واالتصاالت
املتنقلة الدولية ( ،)IMTمثل البندين  1.1و،2.1
حيث هتتم اإلدارات املمثَّلة يف الفريق العريب
املعين بإدارة الطيف اهتماماً خاصاً بدعم توزيع
الطيف من أجل االتصاالت املتنقلة الدولية يف
بعض نطاقات الرتدد ،والنطاق  MHz 700على
وجه التحديد ،مبفعول يسري بعد املؤمتر
 .WRC-15كما أن الفريق العريب املعين بإدارة
الطيف أعد مقرتحات بشأن بنود أخرى
من بنود جدول األعمال الرئيسية يف إطار
املسائل التقنية والتنظيمية املتعلقة بالسواتل،
مثل البندين  6.1و ،7ومقرتحات تتعلق ببنود
جداول أعمال املؤمترات املقبلة يف إطار
البند  10املتعلق باالتصاالت املتنقلة الدولية.
لقد أدى قطاع االتصاالت الراديوية
يف االحتاد الدويل لالتصاالت ( )ITU–Rدوراً
كبرياً خالل عملية التحضري للمؤمتر العاملي
يسر اجتماعات
لالتصاالت الراديوية .فهو قد ّ
خمتلف جلان الدراسات وفرق العمل ،وأسهم

إسهاماً كبرياً يف حتقيق تقارب وجهات النظر
فيما بني املنظمات اإلقليمية ،بوسائل منها على
اخلصوص تنظيم ثالث ورشات عمل أقاليمية
ناجحة يتسىن فيها للمجموعات اإلقليمية أن
تُعرب عن آرائها وأن تبحث مواقفها فيما
خيص كالً من بنود جدول األعمال.
ويتطلع الفريق العريب املعين بإدارة الطيف
إىل استمرار هذه املشاركة التعاونية خالل
املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2015
( ،)WRC-15مع سائر البلدان ،واملنظمات
الدولية ،واملنظمات اإلقليمية ،واملنظمات
احلكومية الدولية ،واملؤسسات العلمية،
واملؤسسات الصناعية ،وشركات التصنيع،
ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة .فهذه
األطراف مجيعاً ستتباحث معاً وستتوصل إىل
حلول قائمة على توافق اآلراء لشىت املسائل
املهتم هبا يف إطار بنود جدول أعمال املؤمتر.
وإضافةً إىل ذلك يتطلع الفريق العريب املعين
بإدارة الطيف إىل توليه بنجاح قيادة اللجنة 5
وفريق العمل  4Bاملنبثقني عن املؤمتر.

تـوزيـع الطـيـف عـلى أقـاليم الـعـالم
تمثيل إفريقيا | اإلقليم 1

ممثِّل إفـريـقيــا
عبد الكريم صومايال (النيجر)
األمين العام لالتحاد اإلفريقي لالتصاالت

إن املنطقة املنضوية ضمن إطار االحتاد
اإلفريقي لالتصاالت ( ،)ATUإقراراً منها
بأمهية املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية
ومراعاةً ملا حيفل به جدول أعمال املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام )WRC-15( 2015
من بنود معقَّدة ،بدأت ،استناداً إىل اخلربة
املكتسبة من املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
لعام  ،)WRC-12( 2012أعمال التحضري للمؤمتر
 WRC-15يف الوقت املناسب .وعلى وجه
التحديد عُقد يف داكار بالسنغال االجتماع
اإلفريقي األول ( )APM15-1املعين بالتحضري
للمؤمتر  ،WRC-15وذلك من  18حىت 20
مارس  ،2013أي بعد املؤمتر  WRC-12بثالثة
أشهر فقط .وتتمثل النتائج الرئيسية لالجتماع
 APM15-1يف وضع خطة عمل لالحتاد اإلفريقي
ٍ
خاصة بأعمال التحضري للمؤمتر
لالتصاالت
منسقي فصول النص؛
وتعيني
WRC-15؛
ِّ
واعتماد إطار فريق العمل اإلفريقي املعين
بالطيف ()AfriSWoG؛ ووضع مناذج للمقرتحات

()ATU

من أجل االجتماعات الالحقة املعنية بالتحضري
للمؤمتر؛ ووضع خطة للعمل املقبل فيما يتعلق
بتعديالت خطة مؤمتر جنيف لعام 2006
( )GE06اخلاصة بالرتددات؛ والتنسيق بالنظر إىل
املكاسب الرقمية الثانية.
ووفقاً خلطة العمل اليت ُوضعت يف
االجتماع  ،APM15-1عُقد يف اخلرطوم
بالسودان من  27حىت  30يناير  2014االجتماع
الثاين ( )APM15-2للتحضري للمؤمتر .WRC-15
وعُقد االجتماع الثالث ( )APM15-3للتحضري له
يف أبوجا بنيجرييا من  26حىت  29يناير ،2015
مث عُقد أخرياً االجتماع الرابع ()APM15-4
للتحضري له من  20حىت  23يوليو 2015
يف نريويب بكينيا .وقد اجتذب االجتماع
 APM15-4للمشاركة فيه عدداً مثَّل رقماً قياسي ًا
يف تاريخ اجتماعات التحضري للمؤمترات
العاملية لالتصاالت الراديوية  زهاء  300مشارك
من  36بلداً إفريقياً .كما أن منطقة إفريقيا
عقدت اجتماعني لفريق العمل اإلفريقي املعين

بالطيف ما َّ
مكنها من اإلسهام بورقات تقنية
يف عمل االحتاد الدويل لالتصاالت املتعلق
باجلوانب التقنية الستعمال املكاسب الرقمية
الثانية .وشرع فريق العمل هذا أيضاً يف إجراء
دراسات بشأن وجوه استعمال النطاق  Cحالي ًا
ومستقبالً؛ وتقديرات متطلَّبات االتصاالت
املتنقلة الدولية من الطيف حبلول عام 2020
يف منطقة إفريقيا؛ واعتماد البث الصويت
الرقمي ،مبا يف ذلك ترشيد االستعمال املشمول
باالتفاق  GE84الذي أُبرم يف جنيف عام 1984
(خطة تشكيل الرتدد (.))FM
وفضالً عن اجتماعات التحضري اإلفريقية،
شاركت املنطقة مشاركة نشطة يف أعمال
االحتاد للتحضري للمؤمتر العاملي لالتصاالت
اجتماعي
الراديوية لعام  ،2015وال سيّما
َ
التحضري للمؤمتر اللّذين نظمهما،
واجتماعات فريق املهام املشرتك ،7-6-5-4
واجتماعات جلان الدراسات التابعة لقطاع
االتصاالت الراديوية.
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تـوزيـع الطـيـف عـلى أقـاليم الـعـالم
تمثيل أوروبــا | اإلقليم 1

ممثِّل أوروبــا
ألكسندر كـون (ألمـانيــا)
رئيس فريق التحضير للمؤتمر التابع للمؤتمر األوروبي
إلدارات البريد واالتصاالت ()CEPT

عندما سيبحث املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  )WRC-15( 2015بالتفصيل
خمتلف بنود جدول أعماله البالغ عددها ،33
فاألرجح أن تُبدي الدول األعضاء يف االحتاد
الدويل لالتصاالت البالغ عددها  193قوة اختاذ
القرارات بتوافق اآلراء استناداً إىل التفاهم على
أن االتصاالت ال تقف عند احلدود اإلقليمية.
وقد أسهم املؤمتر األورويب إلدارات الربيد
واالتصاالت ( )CEPTبنشاط خالل السنوات
األربع األخرية يف إعداد دراسات تقنية
وتشغيلية وتنظيمية بشأن مجيع املواضيع املراد
حبثها خالل شهر نوفمرب يف املؤمتر .WRC-15
نقر بأن بعض بنود جدول األعمال قد
وإذ ّ
تكون أكثر إثارة لالهتمام العام من غريها،
ننوه إىل أن اتساع جدول األعمال يشري
فإننا ِّ
بوضوح إىل عُلُِّو درجة الدينامية اليت يتسم
هبا التطور التكنولوجي يف مجيع قطاعات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وضرورة
تناول املسائل املناظرة ذات الصلة بالطيف ،من
اتصاالت اجليل الرابع إىل راديو اهلواة ،ومن
البعثات الفضائية املأهولة إىل األنظمة احلديثة
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لتبادل البيانات البحرية ،ومن أمان حركة
السري الربي إىل أمان حركة السري اجلوي.
وعليه فإن أعضاء املؤمتر األورويب إلدارات
واضح اإلحاطة بأن
الربيد واالتصاالت حييطون
َ
املؤمتر ِّ WRC-15
املنسقة عاملي ًا
احللول
يؤكد أمهية
َّ
فيما خيص االتصاالت الراديوية.
وعلى وجه اخلصوص َّ
ركز املؤمتر األورويب
إلدارات الربيد واالتصاالت على التطور حنو
اتصاالت النطاق العريض املتنقلة يف املستقبل،
وهو يؤيِّد هذا التطور .إنه يرى أن الرتددات
املنسقة عاملياً هي السبيل األساسي إىل حتقيق
َّ
منافع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
للجميع ،وال سيّما الوفورات املتأتية عن اتّساع
املتجولة السهلة،
نطاق األعمال ،واالتصاالت ّ
وس ّد الفجوة الرقمية.
كما أن سائر بنود جدول األعمال
املتعلقة بالتنظيم والطيف فيما خيص أنظمة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف قطاع
الطريان والقطاع البحري يشري بدوره إىل أن
االجتاه إىل استعمال تكنولوجيا االتصاالت
ِ
الراديوية لتعزيز ِ
وجناعة أنظمة تكنولوجيا
فعالية

املعلومات واالتصاالت يبقى قائماً بال هتاود.
ومما ِّ
املقرتحات الكثرية الرامية
يؤكد ذلك أيضاً
ُ
إىل تقدمي بنود جديدة لكي تنظر فيها املؤمترات
العاملية لالتصاالت الراديوية اليت ستُعقد الحقاً.
يبت
َّ
ويتعي على املؤمتر  WRC-15أيضاً أن ّ
يف مسائل عديدة تتعلق بالسواتل .وجيري النظر
يف ختصيص جزء آخر من الطيف للخدمة
الساتلية الثابتة ،بوصالهتا الصاعدة أو وصالهتا
اهلابطة يف شىت النطاقات .وستوفِّر نطاقات
التمديد القابلة لالستعمال من أجل سواتل
ٍ
أكثر
استكشاف األرض معلومات تفصيليةً َ
تغي املناخ ،ما ميثل واحداً من
بكثري عن أثر ّ
التحديات الكربى يف زماننا.
مث إنه ،عندما توضع يف االعتبار
مراجعة اللوائح النافذة فيما خيص خدمات
معيَّنة من قبيل خدمات اتصاالت األرض
(مثل االتصاالت اخلاصة باحلماية العامة واإلغاثة
يف حاالت الكوارث) أو خدمات اتصاالت
السواتل ،ختطر يف البال املالحظة اخلتامية التالية:
إن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2015
لـَ ِمن األمهية مبكان عند اجلميع!

تـوزيـع الطـيـف عـلى أقـاليم الـعـالم
تمثيل كومنولث الدول المستقلة | اإلقليم 1

ممثِّل كومنولث الدول المستقلة
ألبرت نـَلْبَنديان (أرمينيا)

رئيس الفريق العامل المعني بالمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية
لعام /2015جمعية االتصاالت الراديوية لعام 2015
الكومنولث اإلقليمي في مجال االتصاالت ()RCC

إن تزايد الطلبات على املزيد من نفاذ
املستعملني إىل الطيف يعين أن من الضروري
حتديث لوائح الراديو على حنو ناجع ٍ
وآت
يف حينه .وتُعترب مراجعة لوائح الراديو ،اليت
متثِّل املعاهدة الدولية الناظمة الستعمال طيف
الرتددات الراديوية ومدارات السواتل املستقرة
بالنسبة إىل األرض والسواتل غري املستقرة
بالنسبة إليها ،من اختصاص املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية ( )WRCالذي ينظمه
االحتاد الدويل لالتصاالت.
ويشمل جدول أعمال املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام )WRC-15( 2015
طائفة واسعة من املواضيع ،املتعلقة بالطيف
(من  KHz 8,3إىل )GHz 3 000واليت تكاد
تتصل جبميع خدمات االتصاالت الراديوية
والتطبيقات الراديوية ،من أنظمة النطاق
الضيِّق التماثلية إىل األنظمة الالسلكية للنفاذ
إىل النطاق العريضِّ .
ويوضح ذلك أمهيةَ
املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية عند
مستعملي الطيف الراديوي من األطراف
احلكومية واألهلية والتجارية .مث إن فقدان

طائرة اخلطوط اجلوية املاليزية يف مارس
دفع مؤمتر املندوبني املفوضني يف االحتاد الدويل
لالتصاالت إىل اختاذ تدابري سريعة وإدراج
مسألة التتبّع العاملي للرحالت اجلوية للطريان
املدين ،مبا يف ذلك شىت جوانب هذا املوضوع،
يف اجلدول احلايل ألعمال املؤمتر .WRC-15
ومثة مقرتحات مشرتكة بني اجملموعات
اإلقليمية الست جيري تقدميها إىل هذا املؤمتر،
ستيسر إىل ٍ
التوص َل إىل توافق
حد كب ٍري ُّ
وهي ِّ
اآلراء بشأن شىت ما جيب حبثه من املسائل
املدرجة يف جدول أعماله.
أما املقرتحات املشرتكة بني اإلدارات
املنضوية يف إطار الكومنولث اإلقليمي يف جمال
االتصاالت ( )RCCفتستند إىل ضرورة التكفل
مبا يلي:
_ _إعمال االتصاالت الراديوية دون عقبات
ومواصلة حتسينها ،مع مراعاة تطور
التكنولوجيا اجلديدة.
_ _إقامة التوازن بني مصاحل أنظمة االتصاالت
الراديوية القائمة وأنظمتها اجلديدة يف شىت
خدمات االتصاالت الراديوية.
2014

_ _استدامة خمتلف القدرات التقنية
واالقتصادية للدول األعضاء يف االحتاد
الدويل لالتصاالت.
إن أعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت
ينيطون أمهية متزايدة بسريورة املؤمترات
العاملية لالتصاالت الراديوية املفضية إىل حتسني
اإلجراءات التنظيمية وتوفري ُ
الرتددات وموارد
املدارات للتكنولوجيا اجلديدة ،واإلطار التقين
إلعمال أنظمة االتصاالت الراديوية اخلالص من
التداخل.
فالسبيل إىل جناح املؤمترات العاملية
لالتصاالت الراديوية يتمثل يف التحضري هلا
جيداً من خالل التعاون ضمن كل إقليم،
والتنسيق فيما بني األقاليم ،واألخذ باحللول
الوسط بغية التوصل إىل توافق اآلراء .ذلكم
هو السبيل إىل تيسري النفاذ إىل النطاق العريض
لتوفري املعلومات للجميع يف كل مكان ويف
كل وقت.
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تـوزيـع الطـيـف عـلى أقـاليم الـعـالم
تمثيل األمريكتين | اإلقليم 2

ممثِّل األمـريكـتيـن
هكتور بوديه (األورغواي)
رئيس الفريق العامل المعني بالمؤتمرات اإلقليمية والعالمية
لالتصاالت الراديوية،
لجنة البلدان األمريكية لالتصاالت ()CITEL

بعد فرتة تزيد على ثالث سنوات عُقدت
خالهلا مؤمترات كثرية يف مدن مجيلة يف
األمريكتني ،اكتملت يف أواسط أغسطس
أعمال جلنة البلدان األمريكية لالتصاالت
ِ
ِ
وإدماج
وإعداد
مناقشة
( )CITELاملتمثِّلة يف
ِ
املقرتحات اليت تريد تقدميها إىل املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام .)WRC-15( 2015
إن األبعاد اجلغرافية ملنطقة األمريكتني،
معطوفةً على احتياجاهتا ومصاحلها
وخصائصها البالغة التنوع ،تُضفي قدراً كبرياً
من التعقيد على التدابري اليت ّاتذهتا والنُهج
اليت اتّبعتها بغية الوفاء باملتطلَّبات واإلسهام
وتطور اجملتمعات .كما استتبع ذلك
يف تقدُّم ُّ
بعد إىل توافق اآلراء بشأن كل
عدم ُّ
التوصل ُ
َ
من املواضيع املتعلقة باالتصاالت الراديوية
اليت ستُبحث خالل املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية املقبل.
لكن مثة أمر قد يبدو للوهلة األوىل
ْ
وكأنه مفارقة هو أن النتائج اليت حتققت قد
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زادت من درجة التفهم والتفاهم .فكثرية هي
احلاالت اليت ميكن فيها إبراز أوجه التشابه
بني املعايري املطبَّقة ،وقد مت يف الواقع التوصل
إىل توافق اآلراء بشأن السواد األعظم من
املواضيع.
وقُصارى القول إن جلنة البلدان األمريكية
لالتصاالت ستقدِّم إىل املؤمتر WRC-15
ٍ
مقرتحات فيما يلي بضعةٌ منها:
_ _حتديد النطاقني MHz 1 518-1 435
و MHz 3 600-3 400من أجل االتصاالت
املتنقلة الدولية ()IMT؛
_ _عدم حتديد النطاقات ،MHz 2 900-2 700
و ،MHz 4 200-3 600وMHz 4 800-4 500
من أجل االتصاالت املتنقلة الدولية؛
_ _إضافة توزيعات أولية عاملية خلدمة
استكشاف األرض الساتلية يف النطاقني
 MHz 7 250-7 190وMHz 10 500-9 900؛
املنسق ( )UTCبدون
_ _اعتماد التوقيت العاملي َّ
ثانية كبيسة؛

_ _إضافة التوزيع األويل خلدمة حتديد املواقع
الراديوي عند الرتدد  GHz 78من أجل
تطبيقات أنظمة اإلنذار بتصادم امل ْر َكبات؛
_ _إضافة التوزيع األويل للخدمة َ
الساتلية
املتنقلة للطريان بغية إتاحة إعمال نظام
املراقبة األوتوماتية التابعة بأسلوب اإلذاعة
( )ADS-Bعند الرتدد  MHz 1 090املهيّأ للتتبّع
العاملي للرحالت اجلوية؛
_ _تضمني قائمة املواضيع املراد أن يتناوهلا
املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
لعام  )WRC-19( 2019إجراء دراسات:
أ) بشأن إمكان حتديد ترددات من أجل
االتصاالت املتنقلة الدولية بني الرتددين
 10و GHz 76يف بعض النطاقات ،ب)
بشأن النظام العاملي لسالمة الطريان.
وأشري أخرياً إىل أننا مقتنعون بأن استمرار
اجلميع على التحلي حبُسن النية وعلى التعاون
سيجعل املؤمتر  WRC-15ميثل معلماً هاماً آخر
يف مسرية االحتاد الدويل لالتصاالت.

تـوزيـع الطـيـف عـلى أقـاليم الـعـالم
تمثيل آسيا والمحيط الهادئ | اإلقليم 3

ممثِّل آسيا والمحيط الهادئ
الدكتور أالن جاميسون (نيوزيلندا)
رئيس الفريق العامل ( )APG-15التابع لجماعة آسيا
والمحيط الهادئ لالتصاالت ( )APTالمعني بالتحضير للمؤتمر
العالمي لالتصاالت الراديوية لعام )WRC-15( 2015

إن مجاعة آسيا واحمليط اهلادئ
لالتصاالت ( )APTواصلت خالل فرتة
الدراسات املمتدة من عام  2012حىت
عام  ،2015من خالل فريقها ( )APG-15املعين
بالتحضري للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
املنسقة
لعام  ،)WRC-15( 2015إعداد آرائها َّ
ومقرتحاهتا املشرتكة من أجل هذا املؤمتر وذلك
على غرار أنشطة التحضري اليت اضطلعت هبا
ضمن منطقتها يف فرتات الدراسات السابقة.
فالفريق  APG-15اجتمع خالل الفرتة احلالية
معرتفاً به ضمن
يف مخس مناسبات وأصبح َ
املنطقة باعتباره ميثل أوسع برنامج جلماعة آسيا
واحمليط اهلادئ لالتصاالت من حيث املشاركة،
جيسد األمهية املنوطة مبا اضطَلَع به من
ما ِّ
أعمال التحضري للمؤمترات العاملية لالتصاالت
الراديوية فيما خيص آسيا واحمليط اهلادئ.
ولئن ظلت االحتياجات اإلقليمية أحد
احملاور الرئيسية لرتكيز عمل الفريق  APGفإن

أنشطة التحضري ضمن منطقة آسيا واحمليط
اهلادئ تطورت فشملت منظوراً أوسع ،ألن
كثرياً من املسائل اليت تواجهها املؤمترات املعنية
غدت ذات مدى عاملي .وهبذه النظرة األوسع
إىل املسائل ،املقرتنة بضرورة اتّباع ُنج عاملية،
ازداد االهتمام باألنشطة املعنية واملشاركة
فيها من أطراف من خارج املنطقة .وأفضى
ذلك بدوره إىل حتسني التواصل مع سائر
معززاً تبادل اآلراء املثمر
اجملموعات اإلقليميةِّ ،
طيلة سريورة األعمال التحضريية .ويساعد هذا
النمط من التواصل على استبانة ما قد يكون
حلوالً صعبة املنال للمسائل املعقدة املطروحة
على املؤمتر؛ حلوالً حتقِّق التوازن بني محاية
اخلدمات القائمة ،من جهة ،وهتيئة الفرص
للخدمات والتطبيقات اجلديدة املراد تطويرها،
مثل االتصاالت املتنقلة واألنظمة الساتلية،
من جهة أخرى .وتتطلع مجاعة آسيا واحمليط
اهلادئ لالتصاالت إىل العمل خالل املؤمتر

 WRC-15مع ممثلي سائر اجملموعات اإلقليمية
للتوصل إىل اتفاقات بشأن هذه احللول.
أود التنويه
وفيما خيص شأناً أكثر حتديداً ّ
إىل أن مجاعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت
رحبت ترحيباً خاصاً بالقرار الذي اختذه مؤمتر
َّ
املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت
لعام  ،)PP-14( 2014الذي عُقد يف بوسان
جبمهورية كوريا ،القاضي بإدراج مسألة التتبّع
العاملي للرحالت اجلوية يف جدول أعمال املؤمتر
العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  .2015فهذا
حترك أوساط االحتاد الدويل
مثال رائع على ُّ
لالتصاالت حتركاً سريعاً إزاء ضرورة مستبانة
تتعلق بالصاحل العام لقطاع عريض ،ومتهيدها
الطريق الختاذ تدابري يف الوقت املناسب.
املشجع حقاً أن إجراءات االحتاد الدويل
فمن ِّ
لالتصاالت قد طُبِّقت يف هذه احلالة على حنو
يُؤيت يف هناية املطاف منفعة للجميع.
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حماية الطيف الحرج للخدمات الساتلية
روبيرت بيرس

رئيس الرابطة األوروبية ملشغلي السواتل
كبري املسؤولني التنفيذينيInmarsat ،

()ESOA

سيتناول املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
لعام  )WRC-15( 2015الذي سيُعقد يف جنيف
يف الفرتة من  2إىل  27نوفمرب عدداً من املسائل
بالغة األمهية بالنسبة للصناعة الساتلية .ومن
بني هذه املسائل على وجه اخلصوص ،تنسيق
توزيع نطاقات الرتدد الساتلية نظراً ملا تتمتع
به األنظمة الساتلية من تغطية كبرية ،عاملية،
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يف الغالب .كما تُع ّد إجراءات التنسيق الساتلي
من األمور احليوية من أجل استعمال املدار
املستقر بالنسبة إىل األرض والطيف الرتددي
بكفاءة .ولذا ،تدعم رابطة  ESOAتوزيع
نطاقات جديدة للخدمات الساتلية يف إطار
خمتلف بنود جدول أعمال املؤمتر WRC-15
( 6.1و ،)9.1مع اعتماد أحكام أخرى لتسهيل

تشغيل اخلدمات الساتلية ،يف إطار بنود جدول
األعمال  5.1و 8.1و 7و 9على سبيل املثال.
بيـد أن جـهــود  ESOAبالنسبــة للمــؤتـمر
 WRC-15تركز بشدة على محاية النفاذ املستدام
بالنسبة للخدمات الساتلية سواء يف الوقت
احلاضر أو يف املستقبل .وجيري حالياً النظر
يف مقرتحات بتحديد نطاقي تردد ساتليني

ةيلتاسلا تامدخلل جرحلا فيطلا ةيامح

المسائل الساتلية

حرجني لالتصاالت املتنقلة الدولية
لألرض يف النطاقني  )MHz 4 200-3 400( CوKa
) (GHz 29,5-27,5فيما يتعلق بدراسات التقاسم
لالتصاالت  IMTسواء يف املؤمتر WRC-15
(النطاق  )Cأو املؤمتر ( WRC-19النطاق .)Ka
()IMT

النطاق

C

يُستعمل طيف النطاق  Cيف عدد كبري من
التطبيقات الساتلية اهلامة مثل األعمال املصرفية
وتوصيل االتصاالت املتنقلة واستكشاف النفط
والغاز واخلدمات البحرية والتوزيع اإلذاعي
بشكل غري مباشر عرب أجهزة فك التشفري
الكبلية أو بشكل مباشر ملاليني املستعملني
وتوزيع بيانات األرصاد اجلوية والطب عن
بُعد ووكاالت املساعدات اإلنسانية وإدارة
الكوارث واخلدمات احلكومية .وتوفر األنظمة
الساتلية العاملة يف النطاق  Cيف كثري من
املناطق البنية التحتية الوحيدة اليت يُعتمد عليها
يف االتصاالت ،كما هو احلال يف البلدان ذات
األراضي الواسعة الوعرة ويف كثري من املناطق
الريفية واملناطق النائية .كما تُع ّد اخلدمات
الساتلية يف النطاق  Cالوسيلة األوىل اجلاهزة
عند وقوع الكوارث وتضرر البُىن التحتية.
ويدعم أعضاء  ESOAبشكل متكرر االحتاد
الدويل لالتصاالت واجملتمع األوسع لألنشطة
اإلنسانية يف استعادة االتصاالت وإتاحتها
بعد وقوع الكارثة .ففي  2015فقط ،مت تقدمي
الدعم بواسطة اخلدمات الساتلية يف النطاق C
للعديد من الكوارث ،منها الفيضانات اليت
وقعت يف ميامنار والعاصفة املدارية اليت ضربت
فانواتو وزلزال نيبال .وعالوةً على ذلك ،يعمل
يف الوقت الراهن يف النطاق  Cأكثر من 180
ساتالً يف املدار املستقر بالنسبة إىل األرض.

النطاق

Ka

ميثل النطاق  Kaأحد نطاقات النمو
بالنسبة للسواتل .ويزيد يف الوقت الراهن
عدد األنظمة الساتلية العاملة يف النطاق Ka
يف املدار الساتلي املستقر بالنسبة إىل األرض
( )GSOعن  60نظاماً .ومع زيادة تشبُّع
النطاقني  Cو ،Kuتضخ الصناعة الساتلية حالي ًا
استثماراهتا يف النطاق  Kaحيث ستقوم معظم
السواتل اجلديدة للنطاق العريض وغريها
من السواتل خالل السنوات املقبلة بنشر
تكنولوجيا النطاق  Kaذات الصبيب املرتفع.
وبالتايل ،فإن عدد سواتل النطاق  Kaمرشح
للزيادة بشكل كبري.
وتوفر تكنولوجيا النطاق  Kaالساتلية
كفاءة أكرب يف استعمال الطيف ،مبا مي ّكن
من إرسال أحجام أكرب من احلركة .ويوفر
النطاق  Kaفرصة واعدة للكثري من الصناعات
بسبب استخدام هوائيات أصغر بواسطة
املستعملني النهائيني (املطاريف ذات الفتحات
الصغرية جداً ( ))VSATوزيادة التنقلية وزيادة
عروض النطاقات والسرعات ،كل ذلك
مصحوباً بعمليات نشر للشبكات فعالة من
حيث التكلفة.
وخالل العقد املقبل ،يُتوقع منو الطلب
على سعة ساتلية أكرب يف النطاق  Kaمن أجل
التوسع العاملي لتطبيقات االتصاالت مثل
خدمات تقاسم القنوات وتوصيل االتصاالت
اخللوية والنفاذ عريض النطاق وشبكات
الشركات واالتصاالت احلكومية.
وحبلول  ،2020سيكون هناك أكثر من 100
نظام ساتلي مستقر بالنسبة إىل األرض والعديد
من األنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل
األرض تعمل يف النطاق .Ka

توفير الطيف من أجل
النطاق العريض المتنقل

يتواصل ازدياد الطلب على خدمات
البيانات املتنقلة وجيب التوصل إىل حلول
ملواكبة هذه الزيادة .بيد أنه نظراً إىل أن
أي حتديد لطيف من أجل االتصاالت IMT
ّ
يؤثر مباشرة على اخلدمات القائمة ،من املهم
النظر بعناية يف احتياجات االتصاالت IMT
وكذلك النطاقات األكثر مالءمة لتلبية هذه
االحتياجات .وقد أظهرت دراسات مكثفة
أُجريت يف االحتاد الدويل لالتصاالت أن
التقاسم بني االتصاالت  IMTواخلدمة الثابتة
الساتلية يف النطاق  Cحيتاج إىل مناطق استبعاد
كبرية حول احملطات األرضية للخدمة الثابتة
الساتلية ملنع التداخالت .وسيستلزم التقاسم
يف النطاق  Kaقيوداً مماثلة.
وال ينبغي أن يُفرتض آلياً أنه مبجرد زيادة
الطلب على اخلدمات املتنقلة ستكون هناك
حاجة إىل مزيد من الطيف .فهناك حلول
تكنولوجية أخرى لزيادة السعة يف الشبكات
الساتلية:
_ _إمكانية نشر تكنولوجيا أكثر كفاءة
يف استعمال الطيف (مثل تعدد املدخالت
واملخرجات ( )MIMOوتشكيل احلزم).
_ _إمكانية حتميل احلركة من الشبكات
املتنقلة إىل بدائل مثل تكنولوجيا Wi-Fi
(مع مالحظة أن النطاق  GHz 5لتكنولوجيا
 Wi-Fiيستعمل حالياً على نطاق ضيق).
_ _إمكانية بناء مواقع خاليا إضافية،
مبا يزيد من إعادة استعمال الطيف
لالتصاالت .IMT
ومن املهم أيضاً التأكد من أن الطيف
احملدد بالفعل لالتصاالت  IMTيستعمل بشكل
كامل .وقد قامت دراسة أجراها خرباء الطيف
يف شركة  LS telcomبفحص بيانات الرتاخيص
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يف أكثر من  90بلداً .وقد حبثت الدراسة فيما
إذا كان الطيف الذي ينبغي وميكن استعماله
يف خدمات االتصاالت  IMTقد مت توفريه أم ال،
كما حبثت الدراسة يف نتائج استقصاء لعدد 20
هيئة تنظيمية لتقييم ما إذا كان الطيف الذي
مت ترخيصه يُستعمل بالفعل .وكانت النتائج
كالتايل:
_ _مت يف معظم مناطق العامل ترخيص حنو
 70باملائة من الطيف الذي ينبغي أن يُتاح
بسهولة خلدمات االتصاالت .IMT
_ _ينبغي أن تكون معظم البلدان قادرة على
حتديد  MHz 150أخرى على األقل من
طيف االتصاالت  IMTيتم تنسيقها إقليمياً.
_ _ينبغي أن يكون كل بلد تقريباً قادراً على
حتديد  MHz 200أخرى من الطيف على
األقل كان قد مت حتديدها لالتصاالت
 IMTولكنها غري منسقة بالضرورة بشكل
كامل.
رخص يف كثري
_ _ال يزال النطاق  MHz 700يُ ّ
من أجزاء العامل.
_ _ال تزال النطاقات  MHz 2 600اليت متثل
 MHz 200تقريباً من طيف االتصاالت IMT
تُرخص يف مجيع أحناء العامل باستثناء االحتاد
األورويب.
_ _وميثل االحتاد األورويب بفارق كبري الكمية
األكرب من الطيف املرخص خلدمات
االتصاالت  .IMTومع ذلك اليزال ذلك
يف حدود ثلثي الطيف احملدد لالتصاالت
 IMTوميكن ترخيصه .وبرغم أن االحتاد
األورويب لديه الكمية األكرب من الطيف
املرخص لالتصاالت  ،IMTال تزال هناك
حاجة حبلول عام  2015إىل  50باملائة
من هذه الكمية حسب توقعات االحتاد
الدويل لالتصاالت.
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_ _ويف باقي العامل ،تسجل كمية الطيف
املرخصة خلدمات االتصاالت  IMTأدىن من
 50باملائة من الكمية اليت ميكن إتاحتها.
_ _ويف حني أن  80باملائة من الطيف املرخص
مستعمل من جانب شركات التشغيل
املرخص هلا ،فإن استعمال طيف اإلرسال
املزدوج بتقسيم الزمن ( )TDDيدور حول
 50باملائة فقط.
وباإلضافة إىل ذلك ،أظهرت دراسات
عديدة ،مبا فيها الدراسة اليت أجرهتا شركة
 LS telecomأن التنبؤات بالنسبة الحتياجات
االتصاالت  IMTمن الطيف مبالغ فيها .فقد
حددت هذه الدراسات ثغرات يف النمذجة
واالفرتاضات اليت استعملت يف حتديد هذه
التنبؤات بالنسبة لالتصاالت  .IMTوقد أجرت
صناعة االتصاالت املتنقلة لألرض نفسها
دراسات إلبراز القيمة االقتصادية للنطاق
نحي هذه
 Cبالنسبة لالتصاالت  .IMTوتُ ِّ
الدراسات جانباً تكلفة إعادة التوزيع وأثرها
على املستعملني احلاليني؛ مما جعلها تنحو
منحى غري سليم يف احلسابات وتستعمل معايري
ً
غري قابلة للمقارنة من أجل تضخيم النتائج.
وبالتايل ،نرى أن هذه التنبؤات والتقييمات
االقتصادية ينبغي أالّ تشكل األساس الختاذ
قرارات هامة يف املؤمتر .WRC-15

الدروس المستفادة والتطلُّع
إلى المستقبل

أدى حتديد طيف لالتصاالت
يف النطاق  Cيف املؤمتر  WRC-07إىل زيادة
الصعوبة بالنسبة ملشغلي السواتل يف احلصول
على ختويل بنشر حمطات أرضية على الرغم
من حقيقة أن استعمال االتصاالت IMT
هلذا النطاق حىت اآلن ال يزال ضئيالً جداً.
وترى  ESOAأنه ال ينبغي للمؤمتر WRC-15
IMT

أن يعتمد أي حتديد جديد للطيف من
أجل االتصاالت  IMTيف النطاق  ،Cحيث
ال توجد ضرورة لذلك ،كما أنه سيؤثر
بالسلب على األنظمة الساتلية وبوجه خاص،
على اخلدمات القائمة ،اليت غالباً ال ميكن
توفريها إالّ عرب السواتل ،كما هو احلال
يف سيناريوهات الكوارث على سبيل املثال.
وقد مت التق ّدم مبقرتح جديد إىل املؤمتر
 WRC-15من أجل بند يف جدول األعمال
املقبل للمؤمتر  WRC-19اللتماس حتديد طيف
إضايف لالتصاالت  IMTمن أجل دعم تطوير
أنظمة اجليل اخلامس .وال تعارض  ESOAبند
جدول األعمال هذا بيد أهنا توصي بأن يُنظر
بعناية يف ‘ ’1تفادي اآلثار غري الضرورية
على اخلدمات األخرى ،كاخلدمات اليت تُنشر
بكثافة يف النطاق  Kaو‘ ’2تفادي «سيناريو بند
جدول أعمال جديد  ”1.1حيث أثبت أنه مثري
للخالف واجلدل ومستنزف للموارد .وتؤيد
 ESOAأن يـُتّبع يف أي عمليات لتحديد ترددات
املبدأ التوجيهي املتمثل يف محاية واستبعاد
نطاقات الرتدد اليت يصعب فيها التقاسم أو رمبا
يستحيل فيها التقاسم نتيجة خلصائص اخلدمات
القائمة املوزعة.
وعلى الرغم من أن تكنولوجيا اجليل
اخلامس ال تزال قيد التطوير ،فإن من املفهوم
أن اهلدف األساسي هو توزيع طيف جديد
يف نطاق «املوجات امليليمرتية» من أجل
معدالت بيانات عالية جداً ،حيث حيتاج األمر
إىل عروض نطاقات كبرية جداً مع عرض
نطاق متالصق مقداره  GHz 1على األقل.
وميكن توفري حل يربح فيه اجلميع لتأمني
احتياجات تكنولوجيا اجليل اخلامس بأدىن تأثري
أو رمبا بدون أي تأثري على املستعملني القائمني
مع إمكانية تنسيق الطيف لتكنولوجيا اجليل
اخلامس على الصعيد العاملي :يكمن هذا احلل
يف النطاقات فوق .GHz 31
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اإلذاعة

Shutterstock

الطيف من أجل اإلذاعة
سيمون فيل

مدير التكنولوجيا واالبتكار ،احتاد اإلذاعات األوروبية

أصبح الطيف موضوعاً رئيسياً عرب
السنني نتيجة لنُدرته وانتشار طائفة واسعة من
اخلدمات .وما من شك أن اهليئات اإلذاعية
تستفيد أقصى استفادة من الطيف يف العديد
من اخلدمات .ويعتمد موردو وسائط اخلدمات
العامة والتلفزيون التجاري على الطيف من
أجل توصيل البث اجملاين ( )FTAالذي يصل
إىل األشخاص الذين ال ميلكون القدرة املادية
أو الرغبة يف االشرتاك يف خدمة التلفزيون

()EBU

املدفوعة الثمن .وإطالق خدمة تلفزيون
رقمي جمانية ينفذ يف غالب األحوال أرضياً.
وباإلضافة إىل ذلك تطرأ تغيريات على عملية
توصيل الراديو الرقمي حيث ينشر الطيف
باستعمال التكنولوجيا  +DABمما يوفر جمموعة
توصل جبودة رقمية
أكثر تنوعاً من الربامج اليت ّ
عرب كثري من املناطق ويزداد انتشارها .ويوجد
يف أوروبا وحدها حنو  250مليون أسرة تعتمد
املوصل أرضياً إىل جهاز
على التلفزيون الرقمي َّ

التلفزيون الرئيسي لألسرة ،كما يتم نشر الكثري
من أجهزة التلفزيون يف املطابخ وغرف النوم
وأجزاء أخرى من املنزل .وتقدم هذه اخلدمات
عرب شبكات متينة بُنيت حبيث متّت مراعاة
قوة احتماهلا ونُظمت حبيث تعمل باعتمادية
عالية جداً ( 99,98يف املائة يف بعض البلدان) مع
تغطية شاملة وجمانية عند نقطة االستعمال.
وميول حمتوى التلفزيون الوطين يف
ّ
األساس من قبل قنوات التلفزيون اجملاين العامة
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والتجارية ،مبا يساهم يف حتقيق فائدة ثقافية
كبرية من هذه الربامج .ويف بعض البلدان
األوروبية مثل فرنسا واململكة املتحدة يتم
متويل ما يرتاوح بني  80و 90يف املائة من
االستثمارات املوجهة إىل إنتاج التلفزيون
األصلي من جانب اهليئات اإلذاعية اجملانية.
كما ال يزال البث اجملاين جيتذب حصة مشاهدة
تدور حول  80يف املائة يف أوروبا ،حىت يف
البلدان اليت ينتشر فيها التلفزيون مدفوع األجر
حيث تزيد عن  50يف املائة (مثل اململكة
املتحدة) أو تزيد عن  80يف املائة (مثل هولندا
أو الدامنارك).
ويتزايد استعمال خدمات التلفزيون
الرقمي كأساس خلدمات جديدة مبتكرة
تُقدَّم للجمهور على رأس باقة أساسية من
قنوات التلفزيون اجملاين .ويف الشهور األخرية،
علمنا باخلدمات األرضية عالية الوضوح ()HD
اجلديدة املخطط هلا يف أملانيا ،حيث سيتم
نشر كوديكات تشفري فيديوي عايل الكفاءة
( )HEVCوتوجه هذه اخلدمات إىل األجهزة
احملمولة باستعمال املعيار األورويب الناجح
جداً  .DVB-T2ويف بولندا ،رأينا منو التلفزيون
الرقمي لألرض ( )DTTمن نسبة مئوية ضئيلة
من السكان يف  2010إىل حصة سوقية
تساوي  40يف املائة تقريباً حبلول ،2015
حيث يوفر بصورة متزايدة خدمات التلفزيون
اهلجينة عريضة النطاق ( ،)HbbTVمبا يف ذلك
حماولة لتلفزيون فائق الوضوح ()UHDTV
يوصل بالرتادف عرب شبكات
باستبانة ّ k4
النطاق العريض إىل التلفزيونات املوصولة.
ويسمح هذا املعيار املفتوح بتوفري خدمات
تفاعلية شائعة للمشاهدين دون احلاجة إىل
اخلدمات ذات االشرتاكات أو حىت جهاز
آخر لفك التشفري ،حيث ُت ّهز هبا مجيع
أجهزة التلفزيون اليت تُصنّع أو تُباع يف أوروبا.
والحظنا يف اململكة املتحدة حديثاً إطالق قناة
رياضية للتلفزيون  UHDTمن هيئة االتصاالت
الربيطانية ( )BTتوصل عرب جهاز فك تشفري
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من اجليل التايل  Youviewهذه املرة كقناة
باشرتاك مرتبطة بالنطاق العريض ،بيد أن اجلزء
األساسي من اخلدمة التلفزيونية عبارة عن
تلفزيون رقمي لألرض باجملان .ويربهن هذا
أي مدى ميكن لإلذاعة
النهج املختلط على أ ّن ّ
املرنة واملبتكرة أن تنخرط يف هذا العصر
الذي يتّسم بالنفاذ املتعدد إىل اخلدمات عرب
مقابس وأجهزة متعددة .بيد أن التلفزيون DTT
ال يزال ميثل يف كثري من البلدان األساس للرتفيه
والتعليم واألحداث الرياضية واألخبار والثقافة
للجمهور .وللجمهور احلق يف االستمرار يف
وتتطور
التمتّع هبذه اخلدمات اليت جيب أن تنمو ّ
طبيعياً دون أي هتديد لوجودها .وال يزال
انتشار التلفزيون  DTTيف بعض املناطق يف
مراحله املبكرة وينبغي السماح بتوفري اخلدمات
لالنتقال إىل مرحلة النضوج .ويف نفس الوقت
ومن جانبنا كهيئات إذاعية ،حنن نُثمن كثرياً
مرونة اهلواتف الذكية والفوائد الناجتة عن
توصيل بروتوكول اإلنرتنت إىل األجهزة
احملمولة كاحلواسيب اللوحية واللوحات
الصغرية اليت تُستخدم عادةً ملشاهدة احملتوى يف
املنزل وبالقرب منه  بشكل أساسي عن طريق
التوصيل عرب تكنولوجيا  ،Wi-Fiحيث يؤدي
االنتشار الشامل هلذه التكنولوجيا وسهولة
استعماهلا ال سيما يف املنزل إىل أن تكون اخليار
الواقعي الستعمال األجهزة احملمولة .ومع
ذلك ،فنحن لسنا مبعزل عن انتشار التن ّقلية
وميكننا أن نلحظ أن تكنولوجيا اجليل الرابع،
بل وحىت اجليل الثالث تسمح باستعمال أكرب
خارج املنزل ،غري أننا ال نتفق مع املطالبات
الحظ غالباً
املتضخمة من عرض النطاق اليت تُ َ
يف عمليات حتديد طيف اخلدمات املتنقلة.

اإلذاعة والخدمات المتنقلة

يعتمد مشغلو اخلدمات املتنقلة واألجهزة
اليت نستعملها يف نفس الوقت على صناعة
ناجحة ومتطورة لإلنتاج التلفزيوين من أجل

مشوق وجيد للمشرتكني ،من أجل
حمتوى ّ
زيادة انتشار هذه األجهزة اليت حتظى بدعم
مادي كبري .وتتمثل املعضلة فيما يلي :تريد
اهليئات اإلذاعية هذه األجهزة وتستعملها
يف توصيل احملتوى ،غري أننا ال نرى البتة أن
املستهلكني يرغبون بالضرورة يف احلصول
على نفس املستوى على أجهزهتم احملمولة عند
االنتقال من التلفزيون ذي الشاشة الكبرية يف
منازهلم .وبالتايل ،ميكننا أن نلمس تطورات
عجيبة يف التكنولوجيات اليت ترغب اهليئات
اإلذاعية وغريها من جهات إنتاج احملتوى يف
تطورها بالطبع.
ُّ
ويسرنا بشكل كبري أن نعمل معاً لنرى
ُّ
ما إذا كانت معايري اخلدمات املتنقلة ستعود
بالفائدة يف املستقبل على عاملنا ،سواء كانت
املزود
إلنتاج احملتوى أو للوصول إىل اجلمهور ّ
بأجهزة متنقلة .بيد أنه لكي تكون اإلذاعة
فعالة يف املستقبل املتعلق بتكنولوجيا اجليل
اخلامس ،جيب أن تُراعى احتياجات اهليئات
اإلذاعية املتاحة بصورة شاملة ،أي اخلدمات
اجملانية ،دون احلاجة إىل اشرتاك الستقبال

عاذإلا لجأ نم فيطلا

الشبكات وحيدة الرتدد ومعايري االنضغاط
اجلديدة .ولن يستمر هذا االبتكار إال إذا
استمرينا كصناعة يف االستثمار ،ولذلك
ّ
بتيسر
حنن يف حاجة إىل يقني طويل األجل ُّ
الطيف املناسب.

Shutterstock

إشارات هذه اخلدمات ،والتغطية الشاملة
(حيث إن املغزى من اسم   BROADcasterأن
تصل إىل كل مدينة) ،واملوثوقية واملرونة  -ملن
يرجع اجلمهور يف أوقات املناقشات الوطنية
لألحداث واألخبار الوطنية؟ جيب أن نوفر
للجمهور املوثوقية اليت يُنشدوهنا.
حنن لسنا مبفردنا يف هذا النقاش ،لقد
تواصلنا مع االحتاد الدويل لالتصاالت
ومشروع شراكة اجليل الثالث ( )3GPPللتعبري
عن رغباتنا بشأن أي معايري مستقبلية ونظّمنا
ورشة عمل مفتوحة مع املعهد األورويب ملعايري
االتصاالت ( )ETSIملناقشة املسألة .ومل حن َظ بعد
مبشاركة كبرية من جانب صناعة االتصاالت
املتنقلة ،وسنرحب قطعاً مبشاركتهم.
الطيف مورد مثني وجيب أن نستعمله
بأقصى قدر من الكفاءة .ففي حني تشهد
االتصاالت املتنقلة طلباً متزايداً ،فهي ليست
اخلدمة الوحيدة اليت تتعرض هلذا الضغط.

فمعظم ،إن مل يكن مجيع خدمات االتصاالت
الراديوية تتوقع زيادة يف الطلب على السعة يف
املستقبل .ويعترب الطلب الناشئ على خدمات
التلفزيون فائق الوضوح أحد هذه اجملاالت
الرئيسية .وحنن نرى أنه حىت لو مت توزيع
املزيد من الطيف للخدمات املتنقلة ،فإن ذلك
حيل املشكلة املتعلقة بسعتها على املدى
لن َّ
ضر بصناعات رئيسية أخرى
ي
ورمبا
الطويل
ُ ُّ
ليس أقلّها اإلنتاج اإلذاعي والثقايف واإلبداعي،
إضافة إىل الصناعة الساتلية .والسبيل الوحيد
للتوصل إىل حل ُمستدام يتمثل يف أن يستخدم
اجلميع الطيف املوزع بكفاءة أكرب والقدرة
تقاسم الطيف دون التسبُّب يف تداخالت.
على ُ
وتسمح اخلطة احلالية للنطاقات  UHFباملرونة
يتسن خلدمات إنتاج الربامج واألحداث
حبيث ّ
اخلاصة ( )PMSEوالنطاقات غري املستغلّة
التقاسم مع التلفزيون  .DTTومن جانبه ينتقل
التلفزيون  DTTإىل  DVB-T2باالستفادة من

اتحاد اإلذاعات األوروبية والمؤتمر
العالمي لالتصاالت الراديوية
لعام )WRC-15( 2015

وخالصة األمر  -سيقوم احتاد اإلذاعات
األوروبية بالطبع يف املؤمتر  WRC-15بالدفاع
عن طيف النطاق  UHFاملتبقي لقطاع اإلذاعة،
حيث سيلزم ضمان نفاذ مجيع املواطنني
إىل اخلدمات اإلذاعية ،يف أي مكان كانوا.
ونرى من وجهة نظر الصناعة أننا كنا ُكرماء
بشكل كبري إذ حررنا النطاق  MHz 800من
أجل اخلدمة املتنقلة يف اإلقليم  1وخيطط حالي ًا
لتحرير النطاق  MHz 700هو اآلخر .ومن
الضروري توفري الوقت الكايف النتقال خمطط له
جيداً من النطاق  ،MHz 700مع املراعاة الواجبة
أي من عمليات إعادة التخصيص،
لتكاليف ٍّ
وللتخطيط املتأين للرتددات لقياس اآلثار
النامجة .وسندافع أيضاً عن استعمال النطاق C
بوصفه مكوناً حرجاً بالنسبة لتوصيل احملتوى
إىل كافة أحناء العامل عرب التوزيع الساتلي،
اخلبو الناجم
ال سيما يف املناطق اليت تعاين من ّ
عن املطر عند استعمال الوسائل االعتيادية.
هناك الكثري الذي ميكننا أن ننجزه معاً،
ولكن دعونا ال نتمسك مببدأ الرابح يستحوذ
على كل شيء .دعونا نكون أمناء يف مواقفنا
وكرماء يف العمل معاً للتوصل إىل حلول ناجعة
للمستقبل مع توفري الفرصة لصناعاتنا للتطور
والنمو كما ينبغي.
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صون مستقبل االتصاالت المتنقلة
دانيـال بـاتـاكـي

نائب رئيس التنظيم ،رابطة شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة
غبار كوسيلة
ال يُ ّ
شق للتوصيلية املتنقلة ٌ
للتمكني االجتماعي واالقتصادي .فبحلول
عام  ،2015كانت االتصاالت املتنقلة توصل
زهاء نصف سكان املعمورة  -وهو إجناز
هائل بالنظر إىل مضي  25عاماً ،ليس إال ،منذ
إطالق أوىل الشبكات اخللوية الرقمية يف العامل.
بيد أن الطيف الراديوي  -شريان حياة
التوصيلية املتنقلة  -مورد طبيعي حمدود.
ويتضاءل احليز املتاح من الطيف بالنمو اهلائل
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()GSMA

لألجهزة املتنقلة ،فتستعصي استدامة وترية
اعتمادها ووترية التغيري املقابلة.
وسيُعقد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
( )WRC-15يف جنيف طوال شهر نوفمرب .وإذ
تُعقد املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية
كل ثالث إىل أربع سنوات ،فهي توفر فرصة
حامسة لتناول املتطلبات من الطيف جلميع
أنظمة االتصاالت الراديوية عاملياً والنظر
يف املقايضات الالزمة بني أصحاب املصلحة

لضمان اإليفاء هبذه املتطلبات وحتقيق التنسيق
على نطاق واسع.

حان اآلن أوان النطاق العريض المتنقل

ال شيء يف أي وقت مضى أدل على
أن شبكة اإلنرتنت تقود التقدم العميم،
وتعمل أَ ْكثـََر فَأَ ْكثَر على إثراء مجيع جماالت
حياة الناس ،وعلى تغيري األمناط االقتصادية
واالجتماعية والثقافية.

قنتملا تالاصتالا لبقتسم نوص

النطاق العريض المتنقل

ولئن كانت االتصاالت املتنقلة وسيلة
متكني رئيسية ،فإن حراك هذه الصناعة كان
من السرعة حبيث قللت التنبؤات فيما مضى
كثرياً من شأن الطلب ،مما يسلط الضوء على
احلاجة امللحة ملعاجلة املتطلبات من الطيف.
فرد هلم خدمة
وقد قفز عدد املشرتكني ممن تُ َ
متنقلة يف مجيع أحناء العامل من  3,2مليار يف
عام  ،2012وهو العام الذي انعقد فيه املؤمتر
العاملي لالتصاالت الراديوية آخر مرة ،إىل
ما يقرب من  3,8مليار يف سبتمرب ،2015
ويُتوقع أن يصل العدد إىل أربعة مليارات
يف العام املقبل.
ومثة أيضاً حتول متسارع للتكنولوجيا حنو
شبكات أسرع .إذ شكلت توصيالت النطاق
العريض املتنقل (أي تكنولوجيات اجليل
الثالث ( )3Gوالرابع ( ))4Gأقل بالكاد من
 40يف املائة من جمموع التوصيالت يف هناية
عام  ،2014ولكن يُتوقع هلا حبلول عام 2020
أن تزيد إىل ما يقرب من  70يف املائة من
اجملموع الكلي .ومبا أن البيانات اليت يولدها
مستخدمو اجليل الرابع تزيد كثرياً عن تلك
اليت يولدها مستخدمو اجليل الثالث ،تُتوقع
زيادة كبرية يف احلركة خالل السنوات الست
املقبلة ،جراء استهالك مستخدمي اجليل الرابع
ملثلي البيانات اليت يستهلكها املستخدمون
اآلخرون شهرياً.
ذكرت شركة فودافون ( )Vodafoneأن حركة البيانات
على شبكاهتا العاملية قفزت بنسبة  80يف املائة يف
السنة املالية املنتهية يف الربع الثاين من عام ،2014
بنمو قاطرته اجليل الرابع يف أوروبا واجليل الثالث يف
اهلند .يف حني أفادت شركة  ،China Mobileأكرب
مشغل لالتصاالت املتنقلة يف الصني ،بأن حركة
البيانات املتنقلة لديها منت بنسبة  158يف املائة
سنويا لتصل إىل  490,3مليار ميغابايتة يف الربع
األول من عام .2015

ما هي أهمية المزيد من الطيف إذن؟

سينظر البند الرئيسي من جدول أعمال
املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
 2015يف حتديد طيف إضايف لتسهيل تطوير
االتصاالت املتنقلة الدولية ( )IMTودور
االتصاالت الالسلكية يف جعل النطاق العريض
متاحاً للجميع .ويرقى آخر حتديد لطيف
االتصاالت املتنقلة الدولية إىل املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية عام  ،2007يف وقت مل
يُطلق فيه بعد هاتف آيفون ( )iPhoneاألصلي
(للجيل الثاين من االتصاالت ( )2Gحصراً)
على نطاق عاملي ،ومل يكن اجليل الثالث قد
أقلع حقاً ،فيما كانت إرهاصات اجليل الرابع
تلوح يف األفق .وبعبارة أبسط ،يف عهد املؤمتر
العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ،2007كان
استخدام النطاق العريض املتنقل يف حده األدىن
مبعايري اليوم.
ذكر موقع يوتيوب ( )YouTubeيف أكتوبر
أن األجهزة املتنقلة تولد  50يف املائة من احلركة
العاملية اآلن .وتقدر شركة سيسكو ( )Ciscoأن حركة
البيانات اليت تولدها اهلواتف الذكية تزيد  37مرة
عن تلك املتولدة من اهلواتف ذات امليزات ،وأن
اهلواتف الذكية من اجليل الرابع تكاد تولد ثالثة
أمثال حركة البيانات اليت تولدها اهلواتف الذكية من
اجليل الثالث.
2014

يف غضون مثاين سنوات ،تغري العامل كثرياً
وتطور سلوك املستهلك ،بفعل االنتشار الواسع
إلمكانية النفاذ إىل الشبكة عرب اجليلني الثالث
والرابع من االتصاالت وبفعل اإلقبال عليهما.
ويقود توفر اهلواتف الذكية بأسعار ميسورة
اآلن استخدام تطبيقات كثيفة البيانات،
مثل البث الفيديوي املتدفق ،على شبكات
االتصاالت املتنقلة.
ومتثل مجهورية كوريا أحد أسواق اجليل
الرابع األكثر تقدماً ،بتغطية  100يف املائة من
السكان واعتماد أكثر من ثلثي املستخدمني

لشبكة اجليل الرابع يف هناية عام  .2014وقد
نضج هذا السوق إىل حد شاعت فيه خطط
البيانات غري احملدودة بل وصار املستخدمون
يُعرضون عن شبكات واي فاي ( )Wi-Fiإيثارًا
لشبكة اجليل الرابع ( )4Gمن أجل احلفاظ على
اتساق معايشتهم للخدمة حيث توفر شبكة
اجليل الرابع سرعة أكرب يف تنزيل/رفع البيانات
من خدمة الواي فاي.
وفيما تشكل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت جتربة ناجحة على الصعيد العاملي،
ال تزال فوارق كبرية قائمة بني من ميكنهم
ومن ال ميكنهم النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وعلى وجه اخلصوص ،تظل
فجوة النطاق العريض واسعة بني البلدان
املتقدمة والنامية ،بنسبيت  87يف املائة مقابل
 39يف املائة النتشار النطاق العريض املتنقل
يف عام .2015
غري أن التغيري قادم على صهوة النطاق
العريض املتنقل .ويُتوقع أن يداين االنتشار
العاملي خلدمة اإلنرتنت املتنقلة نسبة  50يف املائة
يف عام  .2020ففي يوم عادي ،يبدأ  1,5مليون
شخص يف املتوسط باستخدام االتصاالت
املتنقلة ألول مرة ،ويقود هذا االجتاه التغريات
االجتماعية واالقتصادية على الصعيد العاملي.
ويتخذ حنو  100مليون شخص من الفلبني
موطناً هلم ،وميثل هذا البلد احلال النمطي
لألسواق النامية يف أن الواقع االجتماعي
واالقتصادي يعيق التعليم يف كثري من األحيان
بسبب ضيق ذات اليد وعجز األفراد عن
الذهاب إىل املدرسة بانتظام .وتـَعُ ُّد البالد أكثر
من ستة ماليني من الشباب خارج دائرة التعليم
بسبب ظروف خارجة عن إرادهتم .إال أن
التعليم املتنقل حيدث حتوالت يف حياة هؤالء
الشباب .فبدالً من االضطرار إىل إنفاق الوقت
واملال احملدود لالنتقال إىل املدرسة أو الكلية
كل يوم ،ميكن للطالب النفاذ إىل دروس
أعدها معلمون خرباء عرب أجهزهتم املتنقلة يف
العمل أو يف املنزل.
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قنتملا تالاصتالا لبقتسم نوص

ويف عامل أكثر تطوراً ،يشكل اختالل
التوازن بني الطاقة االستيعابية للرعاية الصحية
والطلب على الرعاية الصحية العقبة الرئيسية
يف وجه اإلمارات العربية املتحدة اليت تصارع،
إىل جانب العديد من دول اخلليج األخرى،
معدالت مرتفعة جداً من مرض السكري
والبدانة .ولكن باالستفادة من ارتفاع مستوى
انتشار النطاق العريض املتنقل واهلواتف الذكية
يف املنطقة ،ميكن لوزارات الصحة يف دول
جملس التعاون اخلليجي ( )GCCأن ختفف من
الضغط على النظام .وتبني البحوث أن حلول
الرعاية الصحية املتنقلة أداة جمزية التكلفة
لتحسني فرص احلصول على الرعاية ،وللتوعية
الصحية ،وملساعدة املرضى املصابني بأمراض
مزمنة يف إدارة أوضاعهم ،حىت وإن كان ذلك
بواسطة الرسائل النصية األساسية ،وتؤدي هذه
احللول إىل خفض تكلفة الرعاية الصحية حبوايل
 800دوالر أمريكي لكل مريض.

ما معنى كل ذلك؟

كي يستمر هذا النمو اهلائل يف البيانات
املتنقلة ،ال بد من أن يتاح طيف إضايف
يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
لعام  )WRC-15( 2015لكي يكون جاهزاً
لالستخدام احملتمل حبلول عام  .2020فالطيف
اإلضايف لالتصاالت املتنقلة هو إىل حد بعيد
أكثر الوسائل فعالية من حيث التكلفة لتعزيز
سعة االتصاالت املتنقلة ومن مث املساعدة على
إبقاء األسعار منخفضة على املستهلكني.
صحيح أن بعض الطيف الذي أُفرد
للتوزيع لالتصاالت املتنقلة يشغله بالفعل
مستخدمون آخرون للطيف .سوى أن
التطور السريع يف التكنولوجيات الالسلكية
احلديثة اليت تستفيد من الطيف املتاح بكفاءة
أعلى ،يعين أن القدرة على فعل املزيد مبوارد
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أقل ،يف تزايد مستمر ،وأن مثة إمكانية كبرية
للتشارك يف املوارد.
وال حاجة ألن تُغنب اخلدمات القائمة
فهناك ثروة من الدراسات تبني كيف ميكن
حتقيق التوافق بني اخلدمات يف النطاقات
املتجاورة والنطاق العريض املتنقل من خالل
الشروط التقنية املناسبة والتدابري التشغيلية.
وعالو ًة على ذلك ،هناك فرصة كبرية
ساحنة ألسواق اخلدمات الالسلكية األخرى
كي تنتفع من منو التوزيعات لالتصاالت
املتنقلة .حيث يُتوقع أن تكون نسبة  60يف
املائة من جمموع حركة االتصاالت املتنقلة يف
عام  2020حركة فيديوية .وال ميكن لصناعة
التلفزيون إال أن تستبشر خرياً باملزيد من
العيون املتسمرة أمام املزيد من الشاشات يف
املزيد من األماكن.
إن التحديدات اجلديدة لالتصاالت املتنقلة
الدولية ( )IMTتزود املنظمني واحلكومات باملزيد
من اخليارات عند التعامل مع التطور السريع
جلميع اخلدمات الالسلكية .وال يعين تأييد
إسناد نطاقات جديدة لالتصاالت املتنقلة يف
املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2015
( )WRC-15وجوب إيقاف اخلدمات القائمة
على حني ِغَّرة .فلكل بلد أن يقرر على حدة
يرخص النطاقات املتنقلة اجلديدة
كيف ومىت ِّ
على أساس األولويات الوطنية واحتياجات
مواطنيه.

لماذا اآلن؟

تساهم االتصاالت املتنقلة مسامهة ذات
شأن يف االقتصاد العاملي .وتبني البحوث أن
صناعة اهلواتف املتنقلة شكلت (سواء بصورة
مباشرة أو غري مباشرة)  3,8يف املائة من الناتج
احمللي اإلمجايل العاملي (ما يعادل  3تريليونات
دوالر أمريكي) ودعمت مباشرة  13مليون
وظيفة يف عام  - 2014ويُتوقع أن ترتفع

هذه األرقام إىل  5,1يف املائة من الناتج احمللي
اإلمجايل و 15,4مليون وظيفة حبلول عام .2020
ولكن جناح اقتصاد االتصاالت املتنقلة
يعتمد على الطيف .الوقت يدامهنا ،واملؤمتر
العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2015
( )WRC-15هو العامل األهم يف حتديد مستقبل
تيسر خدمات النطاق العريض املتنقلة عالية
السرعة بأسعار معقولة ويف كل مكان حول
العامل ،وهو العامل األهم يف الشد من عضد
هذا النمو االقتصادي.
وملا كان إعداد الطيف للتوزيع يستغرق
حنواً من عشر سنوات ،ال يقوى العامل على
االنتظار ملعاجلة هذه القضايا .فخالل عقد
من الزمن ،سيكون الطيف احلايل قد استُنفد،
وسرتتفع تكاليف الشبكات بسرعة ،وستخيب
آمال املستخدمني املعقودة على اخلدمة املتنقلة
وسيُخنق االبتكار .وباختصار ،فإن الفشل
يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
 )WRC-15( 2015سيضع يف دائرة اخلطر منافع
اجتماعية واقتصادية كربى جتود هبا ثورة
االتصاالت املتنقلة.
وبضمان توزيع ما يكفي من الطيف
لتغطية وسعة اخلدمات املتنقلة يف املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام ،)WRC-15( 2015
ستمتلك اإلدارات الوطنية مرونة ختصيص
الكم الذي ختتاره بدالً من تطويق مستقبلها
بالتوزيعات القائمة .وتعين اإلمدادات احملدودة
من الطيف أن التشارك املنسق يف النطاقات
بني اخلدمات أهم من أي وقت مضى للسماح
اإلدارات الوطنية مبواصلة دعم اخلدمات القائمة
فيما تلجأ أيضاً إىل املرونة إلتاحة الطيف
لالتصاالت املتنقلة اجلديدة مىت وأينما دعت
احلاجة لذلك.
ويف املآل األخري ،يتيح املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام )WRC-15( 2015
الفرصة الكربى الوحيدة لتحقيق نتائج رئيسية
توافقية ومنسجمة ،مبا يعود بالنفع على اجلميع.

ـتءاـفـكو يملاعلا ناريطلا ةمالس

الطيران العالمي

Shutterstock

سالمة الطيران العالمي وكـفـاءتـه
الدكتورة فانغ ليو

األمني العام ملنظمة الطريان املدين الدويل

()ICAO

إن منظمة الطريان املدين الدويل (،)ICAO
شأهنا شأن االحتاد الدويل لالتصاالت ،هي
وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدة .وتقوم
منظمة الطريان املدين الدويل بوضع املعايري
واملمارسات املوصى هبا (ِّ )SARP
ممكنةً شبكة
النقل اجلوي العاملية اليوم من العمل بسالم
وكفاءة وأمان يف مجيع أحناء العامل .ويف أي
حلظة ،حتمل شبكتنا العاملية حنو مليون راكب
على منت الطائرات عرب مسوات العامل ،وتدار

أكثر من  100 000رحلة جوية كل يوم .ويف
العام املاضي وحده ،نقل الطريان حنو 3.3
مليار مسافر يف اجململ ،موطداً أواصر السالم
والرخاء االقتصادي أينما حلقت الطائرات.
وأدركت الدول أن التنمية املستقبلية
للطريان املدين الدويل ميكن أن تساعد كثرياً
يف إقامة وإدامة الصداقات والتفاهم بني أمم
وشعوب العامل .وقد وافقت الدول ،اليت
وضعت اتفاقية الطريان املدين الدويل ،على

مبادئ وترتيبات معينة تتيح تطور الطريان
املدين الدويل بطريقة آمنة ومنظمة ،حبيث تقوم
خدمات النقل اجلوي الدولية على أساس تكافؤ
الفرص وتشغَّل تشغيالً سليماً واقتصادياً.
يف سياق املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية الذي يعقده االحتاد الدويل
لالتصاالت ،يتمثل دور منظمة الطريان املدين
الدويل يف التعبري عن املوقف املنسق جملتمع
الطريان املدين الدويل بأسره ،مبا فيه الدول
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وشركات الطريان ومشغلو املطارات وخدمات
املالحة اجلوية ،وأصحاب الشأن اآلخرون.
وبالنظر إىل االستخدام الواسع لطيف الرتددات
الراديوية يف املهام احلرجة لسالمة تشغيل
الطائرات وكفاءته ،ال غرابة يف أن يتبىن جمتمع
الطريان وجهات نظر راسخة بشأن عدد من
بنود جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام .)WRC-15( 2015
ونيابة عن منظمة الطريان املدين الدويل،
يسرين أن تتاح يل الفرصة لتناول ثالثة بنود
ذات أمهية خاصة لسالمة الطريان املدين الدويل
وكفاءته ،قبل انعقاد املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  ،2015وهي :التتبع العاملي
للرحالت اجلوية ()GFT؛ وأنظمة الطائرات
بدون طيار ()UAS؛ ومحاية استخدام الطريان
للمحطات الطرفية ذات الفتحات الصغرية جدًا
( )VSATsيف منطقة أفريقيا واحمليط اهلندي.

التتبع العالمي للرحالت الجوية
في الطيران المدني

يكمن أحد أسباب التحسن املستمر
ملستويات السالمة والكفاءة اليت اشتهر هبا
الطريان على مدى العقود يف استعداده لبذل
جهود وموارد كبرية لتعلم دروس هامة  -حىت
من األحداث النادرة .وفيما كان عام 2014
أحد أعوام الطريان األكثر أماناً من حيث
عدد احلوادث ،أبرزت مأساة اختفاء أثر
الرحلة اجلوية  370للخطوط اجلوية املاليزية
يف مارس  ،2014نقاط ضعف ،يف نظام
املالحة اجلوية العاملية ،تتطلب إجراءات عاجلة
للتخفيف منها.
وملعاجلة نقاط الضعف تلك ،شرع
جمتمع الطريان يف مسعى عاملي حتت رعاية
مشرتكة من منظمة الطريان املدين الدويل
واحتاد النقل اجلوي الدويل ( )IATAلوضع
وتنفيذ نظام عاملي لالستغاثة والسالمة يف
الطريان ( )GADSSيشمل مجيع مراحل الرحلة
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اجلوية يف مجيع الظروف ،مبا يف تلك اليت
تستدعي االستغاثة.
وميثل التتبع العاملي للرحالت اجلوية ()GFT
مكوناً أساسياً ألهداف النظام العاملي
لالستغاثة والسالمة يف الطريان ( )GADSSمي ّكن
مشغلي الطائرات ومقدمي خدمات املالحة
اجلوية من احلصول على سجل آين ملواضع
الطائرات يف مجيع أحناء العامل .وتعكف منظمة
الطريان املدين الدويل حالياً على وضع املعايري
واملمارسات املوصى هبا ( )SARPعاملياً للتتبع
العاملي للرحالت اجلوية باستخدام هنج «قائم
على األداء» ،حيث حتدد املعايري واملمارسات
املوصى هبا لدى منظمة الطريان املدين الدويل
متطلبات األداء الدنيا دون أن تفرض أنظمة
تكنولوجية معينة أو حلوالً الزمة لتلبية تلك
املتطلبات .وتتوفر بالفعل عدة تكنولوجيات
مرشحة صاحلة للتعامل مع هذا املتطلب
اجلديد ،ومتضي التطويرات قدماً لتعزيز قدرة
بعضها على تتبع الطائرات التجارية.
ويعتمد أحد هذه التطويرات على
الرتصد التلقائي ِ
املعتمد-باإلذاعة
تكنولوجيا ُّ
( )ADS-Bحيث ميكن للطائرة أن تذيع تقارير
عن موضعها على الرتدد  .MHz 1090ويوفر
ترصد  ،ADS-Bمن حيث املبدأ ،مجيع املعلومات
ُّ
الالزمة للتتبع العاملي للرحالت اجلوية (.)GFT
بيد أنه مقيد كثرياً بتعذر استقبال ما يذيعه
إال يف احملطات األرضية الواقعة ضمن خط بصر
الطائرة ،وليس فوق األراضي النائية وأعايل
البحار حيث تكون احتياجات تتبع الرحلة
على أشدها.
وإلزالة هذا القيد ،جيري حالياً نشر
كوكبة ساتلية جديدة ميكنها التقاط تقارير
ترصد  ،ADS-Bمن الطائرات اليت تقع يف
ُّ
املناطق القطبية واحمليطات وغريها املناطق
النائية مث تعيد بثها إىل األنظمة األرضية
للتتبع العاملي للرحالت اجلوية ( .)GFTومن
املزايا املهمة هلذا احلل هو أنه يعزز قدرات
الرتصد التلقائي
ما هو قائم من طائرات ُّ

ِ
املعتمدباإلذاعة ( )ADSBدون أن يتطلب
تعديالت حتديثية للطائرات.
ولئن كانت املؤشرات األولية ألداء النظام
واعدة ،تظل عقبة تنظيمية واحدة قائمة .ففي
حني تستخدم إرساالت  ADS-Bتوزيعاً قائماً
خلدمة املالحة الراديوية للطريان ( ،)ARNSمن
شأن استقبال الساتل إلشارة  ADSBأن يتطلب
توزيعاً قائماً خلدمة املالحة الراديوية الساتلية
للطريان (عرب املسري) ( )AMS(R)Sأرض-فضاء
مبا يتسق مع املوقع اجلغرايف ألجهزة االستقبال
(على منت ساتل) ومع الغرض من االستقبال
(سالمة األرواح) .ولكن ال يوجد مثل هذا
التوزيع اليوم.
وحلسن احلظ ،وبفضل التفاعل الفوري
لالحتاد الدويل لالتصاالت مع مأساة الرحلة
اجلوية  MH 370وبُعد نظر مؤمتر املندوبني
املفوضني لالحتاد املنعقد مؤخراً ( ،)PP-14تتوفر
اآلن فرصة ساحنة الستحداث التوزيع الالزم
من الطيف .وينبغي أن نتذكر أن القرار ،185
الذي اعتمده مؤمتر املندوبني املفوضني لعام
 ،2014قرر أن يكلف املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  )WRC-15( 2015بأن يدرج يف
جدول أعماله ،على وجه السرعة ،النظر يف
مسألة التتبع العاملي للرحالت اجلوية.
وال ريب يف أن منظمة الطريان املدين
الدويل تشاطر مؤمتر املندوبني املفوضني
( )PP-14الشعور نفسه باحلاجة امللحة،
وتعتقد بأن هذه الفرصة الفريدة ينبغي أن
تُغتنم دون إبطاء الستحداث التوزيع الالزم
خلدمة املالحة الراديوية الساتلية للطريان (عرب
املسري) ( )AMS(R)Sأرض-فضاء على الرتدد
 .MHz 1090وينبغي أن يُستخدم هذه النطاق
الرتصد التلقائي ِ
املعتمد-
الستقبال إشارات ُّ
باإلذاعة ( )ADS-Bالعامل وفقاً للمعايري الدولية
املعرتف هبا ،شريطة عدم تقييد أنظمة السالمة
للطريان القائمة.
ويف ضوء التقدم احلاصل يف دراسات
قطاع االتصاالت الراديوية ( ،)ITU–Rوالفوائد

ـتءاـفـكو يملاعلا ناريطلا ةمالس

العظيمة اليت يتيحها هذا التوزيع من الطيف،
تثق منظمة الطريان املدين الدويل بأن جمتمع
التنظيم الراديوي سيخطو جمدداً خطوة استباقية
إىل األمام ملساعدة دول وهيئات تشغيل
الطريان املدين العاملي يف احلفاظ على قدراهتا
على محاية أرواح ركاب وطواقم الطائرات،
ويف حتسني هذه القدرات.

أنظمة الطائرات بدون طيار

Shutterstock

يقارن مستوى تأثري اإلدخال املستمر
َ
ألنظمة الطائرات بدون طيار ( )UASيف جمال
الطريان املدين مبا شهده النقل اجلوي بعد ظهور
احملركات النفاثة يف مخسينات القرن العشرين.
وما برحت أنظمة الطائرات بدون طيار حتطم
العديد من الفرضيات اليت يقوم عليها نظام
الطريان العاملي القائم ،وهي تفتح آفاقاً جديدة
ومثرية من االبتكار العملي لكثري من املواطنني
ومصاحل األعمال يف كل منطقة من مناطق
العامل .وميثل تضمينها اآلمن والكفء يف نظام
الطريان حتدياً سينطوي على تغيريات بعيدة
املدى وتعاون جاد من مجيع اجلهات املعنية
بالطريان ،وكجزء من هذه العملية تلتزم منظمة
الطريان املدين الدويل بوضع إطار تنظيمي
شامل وآمن ومنسق للطريان الدويل ألنظمة
الطائرات بدون طيار.
وفضالً عن اجلوانب التنظيمية للطريان،
يطرح إدخال أنظمة الطائرات بدون طيار أيض ًا
حتديات أمام اإلطار التنظيمي القائم للرتددات
الراديوية .وعلى وجه اخلصوص ،فإن توزيعات
خدمة املالحة الراديوية الساتلية للطريان (عرب
املسري) ( )AMS(R)Sملا بعد خط البصر ()BLOS
والتصاالت التحكم وغري ذات الصلة باحلمولة
( )CNPCيرجح اآلن أن ال تكفي لتلبية متطلبات
أنظمة الطائرات بدون طيار.
ومتتلك الشبكات الساتلية القائمة
العاملة يف اخلدمة الثابتة الساتلية ()FSS
على  GHz 14/12و GHz 30/20سعة كامنة

متاحة ميكن استخدامها التصاالت التحكم
وغري ذات الصلة باحلمولة ( )CNPCيف أنظمة
الطائرات بدون طيار يف ظل ظروف معينة.
وإذ ال يُعرتف باخلدمة الثابتة الساتلية يف
االحتاد الدويل لالتصاالت كخدمة سالمة،
فإن استخدامها التصاالت التحكم وغري ذات
الصلة باحلمولة يثري خماوف حمتملة.
وملعاجلة هذه القضايا ،ينصرف تركيز
الدراسات اجلارية ضمن قطاع االتصاالت
الراديوية إىل شؤون األداء والتوافق .ومن
جانبها ،حددت منظمة الطريان املدين الدويل
سبعة شروط يلزم استيفاؤها لتمكني استخدام
اخلدمة الثابتة الساتلية يف أنظمة الطائرات بدون
طيار ،وهي شروط تنقسم إىل جمموعتني :ثالثة
منها يتعني تناوهلا يف لوائح الراديو ( ،)RRوأربعة
جيب التعامل معها من خالل منظمة الطريان
املدين الدويل .وتركز جمموعة الشروط ذات

الصلة باختصاص االحتاد الدويل لالتصاالت
على توفري إطار تنظيمي راديوي للتشغيل اآلمن
لوصالت اتصاالت التحكم وغري ذات الصلة
باحلمولة ( )CNPCيف أنظمة الطائرات بدون
طيار يف نطاقات اخلدمة الثابتة الساتلية (،)FSS
وبالتايل احلصول على اعرتاف دويل مع األسس
لتفادي التداخالت الضارة .وهو يتضمن
الشروط التالية:
1.1ينبغي أن تقتصر أي إجراءات تقنية
وتنظيمية على احلالة اخلاصة بنظم
الطائرات دون طيار اليت تستخدم السواتل،
حسب الدراسة ،وعدم اعتبارها سابقة
تعرض خدمات أخرى تتعلق بالسالمة يف
جمال الطريان للخطر.
2.2جيب حتديد مجيع النطاقات الرتددية
اليت حتمل خدمات االتصاالت اخلاصة
بالسالمة يف جمال الطريان حتديداً واضح ًا
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يف لوائح الراديو الصادرة عن االحتاد الدويل
لالتصاالت.
3.3جيب أن تتسق أي حصص داخل
النطاقات الرتددية ذات الصلة واستخدامها
مع املادة  10-4من لوائح الراديو الصادرة
عن االحتاد الدويل لالتصاالت .اليت
تقر بأن اخلدمات يف جمال السالمة
تتطلب ترتيبات خاصة حلمايتها من
التداخالت الضارة.
ومن شأن تيسر إطار تنظيمي راديوي
متني يفي هبذه الشروط أن ِّ
ميكن من وضع
معايري وممارسات موصى هبا ( )SARPالتصاالت
التحكم وغري ذات الصلة باحلمولة ()CNPC
يف أنظمة الطائرات بدون طيار ،وهي معايري
وممارسات تتناول املتطلبات التقنية والتشغيلية
ألنواع حمددة من اجملال اجلوي والنطاقات
الرتددية.

حماية المحطات الطرفية للطيران
ذات الفتحات الصغيرة جداً

يستلزم تقدمي خدمات املالحة اجلوية
بكفاءة تنفيذ وتشغيل بىن حتتية لالتصاالت
األرضية تتسم بارتفاع التيسر واالعتمادية
والسالمة .ويف أجزاء من أفريقيا ومنطقة احمليط
اهلندي ،أدت صعوبة اإليفاء هبذه املتطلبات من
خالل بنية حتتية أرضية إىل استخدام تكنولوجيا
احملطة الطرفية ذات الفتحة الصغرية جداً ()VSAT
العاملة يف مدى .GHz 4,2-3,4
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واليوم ،تشكل تلك احملطات شبكة البنية
التحتية احليوية اليت تغطي القارة األفريقية،
حبيث يكتسي تيسر النطاق بأكمله أمهية بالغة
يف تلك املنطقة لدعم النمو املستمر حلركة
الطريان ،مع احلفاظ على معايري السالمة
املطلوبة.
ولكن بعد أن وزع املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام  2007النطاق
 GHz 3,6-3,4للخدمة املتنقلة ( )MSيف بعض
البلدان (الرقم  430A.5من لوائح الراديو)،
أفضى نشر أنظمة اخلدمة املتنقلة جبوار
املطارات إىل زيادة عدد حاالت التداخل
على مستقبالت احملطات الطرفية للطريان
ذات الفتحات الصغرية جداً .وملنع وقوع
مثل هذه احلوادث يف املستقبل ،يتعني اعتماد
تدابري إضافية لتعزيز محاية وصالت اخلدمة
الثابتة الساتلية الداعمة التصاالت الطريان.
ويُعرتف بذلك مبوجب القرار )WRC-12( 154
الذي يدعو قطاع االتصاالت الراديوية إىل:
“دراسة التدابري التقنية والتنظيمية املمكنة
يف بعض بلدان اإلقليم  1لدعم احملطات
األرضية احلالية واملقبلة للخدمة الثابتة الساتلية
يف النطاق  MHz 4 200-3 400املستعملة
لالتصاالت الساتلية املتصلة بالتشغيل اآلمن
للطائرات والتوزيع املوثوق ملعلومات األرصاد
اجلوية”.

وقد شاركت منظمة الطريان املدين الدويل
يف دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وهي
تؤيد تعديل القرار  154على النحو الذي يرد
مثال عليه يف تقرير االجتماع التحضريي
للمؤمتر (القسم  )5/9.1.5/4مبا يف ذلك إدخال
إشارة إىل القرار يف الرقم  430A.5من
لوائح الراديو.

التطلع إلى المستقبل

إن طالئع بيئة االتصاالت الرقمية لقرننا
احلادي والعشرين ،وكل مضامينها املفيدة من
حيث التقدم التقين والتبادل الثقايف وتبادل
املعلومات ،مل تكن لتتحقق بدون األساس
املتني الذي وضعه االحتاد الدويل لالتصاالت
على مدى السنوات املائة واخلمسني املاضية،
فضالً عن رؤيته وقراراته االستشرافية يف
املنتديات العاملية األحدث عهداً.
ويؤدي النقل اجلوي دوراً ِّ
مفعالً هاماً
يف التنمية االجتماعية واالقتصادية يف الدول
واملناطق يف مجيع أحناء العامل ،ويساهم مسامهة
أساسية يف حتقيق أهداف األمم املتحدة للتنمية
املستدامة .وتلوح أمهية احلصول على توزيعات
طيف الرتددات ،اليت متس حاجة قطاع الطريان
إليها لضمان سالمة التشغيالت املستقبلية
للطائرات املدنية وكفاءهتا ،كأمهية أكثر
جسامة اليوم من أي وقت يف تاريخ الطريان
املدين الدويل.

ــيدارـلا ىلع داـمتـعالا  -يرــحـبلا لـقنـلاو نــفسلا

المالحة البحرية

Shutterstock

السفــن والـنقـل البـحــري -
االعـتمـاد على الـراديــو
كوجي سيكيميزو

األمني العام ،املنظمة البحرية الدولية

()IMO

املنظمة البحرية الدولية ( )IMOهي
الوكالة املتخصصة لألمم املتحدة املسؤولة
عن سالمة النقل البحري وأمنه وكفاءته
وعن الوقاية من التلوث البحري بفعل
السفن .ويكتسي توزيع الطيف ألغراض
االتصاالت الراديوية وتنظيم استعماله أمهية

بالغة لضمان تشغيل السفن بطريقة آمنة
وسليمة وفعالة ومؤاتية للبيئة.
جتلى أمهية ذلك باإلشارة إىل أن حوايل
 90يف املائة من التجارة العاملية جتري عن طريق
البحر .وهذا ميثل  7,5مليار طن ( 32 000مليار
طن/ميل) ،مبا يف ذلك  33يف املائة من النفط

و 27يف املائة من املواد باجلملة (املعادن اخلام
والفحم واحلبوب والفوسفات) ،و 40يف املائة
املتبقية من البضائع العامة .ويدر تشغيل هذه
السفن التجارية دخالً سنوياً يقدر مببلغ 380
مليار دوالر أمريكي ميثل أسعار النقل البحري
يف االقتصاد العاملي.
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السفن واالتصاالت الراديوية

تبدو السفن يف عرض البحر وكأنها يف
مكان مقفر ومنعزل ،إذ غالباً ما متضي أسابيع
وهي تقطع مسافات هائلة يف معابر احمليطات
وبني املوانئ .وال شك أن هذه الصورة هي من
صور املاضي .ولكن اليوم ،وبفضل االتصاالت
الراديوية ،تبقى السفن احلديثة يف الواقع على
«اتصال بالشبكة» على أساس شبه مستمر.
وقد أصبحت القدرة على االتصال بشكل
فوري وموثوق بني السفن والسواحل أداة
إدارة رئيسية بالنسبة لصناعة يعتمد عليها
االقتصاد العاملي بأسره.
ويعتمد النقل البحري أيضاً على
استعمال الطيف الراديوي ألغراض املالحة
واتصاالت االستغاثة والسالمة واالتصاالت
على منت السفن والتواصل االجتماعي بني
أعضاء الطواقم يف عرض البحر وأصدقائهم
وأسرهم على الرب .وتعرب املنظمة البحرية
الدولية ( ،)IMOبصفتها الوكالة املتخصصة
لألمم املتحدة املسؤولة عن سالمة النقل
البحري وأمنه وأدائه البيئي ،عن اهتمامها
الشديد باملؤمتر العاملي املقبل لالتصاالت
الراديوية لعام .)WRC-15( 2015

السفن واالتصاالت الساتلية

من املنظور التارخيي ،استعملت السفن
نطاقات الرتدد العالية ( )HFواملتوسطة ()MF
والعالية جداً (، )VHFفاستعملت اإلبراق بشفرة
مورس والتلكس الراديوي واملهاتفة الراديوية
على نطاق واسع .وأصبحت االتصاالت
الساتلية مؤخراً جزءاً ال يتجزأ من االتصاالت
الراديوية البحرية .وعلى سبيل املثال ،إن النظام
العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر ()GMDSS
نظام متكامل لالتصاالت يستعمل أنظمة
االتصاالت الراديوية الساتلية واألرضية ،يف
مجلة أمور ،على حنو يسمح بإلغاء االعتماد
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على اإلبراق بشفرة مورس يف اجملاالت الرئيسية
املتعلقة باتصاالت االستغاثة والسالمة.
ويف إطار النظام العاملي لالستغاثة والسالمة
يف البحر ( ،)GMDSSيلزم أن حتمل مجيع سفن
املسافرين وسفن النقل البحري اليت تنقل محولة
كلية تتعدى  300طناً خالل الرحالت الدولية،
جتهيزات حمددة لالتصاالت الراديوية األرضية
والساتلية من أجل إرسال واستقبال إنذارات
االستغاثة ومعلومات السالمة البحرية ،وكذلك
ألغراض االتصاالت العامة.
وتعتمد السفن أيضاً على االتصاالت
الراديوية ألغراض املالحة .فإن استعمال
الرادارات على منت السفن وعند السواحل على
حد سواء ،وتوفري خدمات املالحة الراديوية
الساتلية وأجهزة املساعدة األرضية ألغراض
املالحة وأنظمة التعرف األوتومايت ()AIS
يعترب ذا أمهية حيوية يف هذا الصدد .ويعمل
أكثر من مليون رادار حبري يف نطاق
الرتدد .MHz 9500-9200

السفن واالتصاالت عريضة النطاق

من الناحية التشغيلية ،جتري إدارة
السفن اليوم بشكل متزايد مبساعدة خفر
السواحل .ويتم نقل البيانات اليت تعكس
املعايري الرئيسية ،من قبيل ظروف الشحن
وأداء احملركات واستهالك النفط ،بانتظام
من السفينة إىل السواحل ،بينما يصبح
استعمال النطاق العريض على منت السفن
على مقربة من السواحل لغرض نقل الوثائق
املتعلقة مبوانئ الدخول واخلروج ،عملية
روتينية أيضاً .ويف الوقت احلاضر ،تستعمل
حوايل  12 000سفينة املطاريف ذات الفتحات
الصغرية جداً ( )VSATلغرض االتصاالت
العريضة النطاق .وتكون هذه اخلدمة حمصورة
باملسافات اليت تبعد عن السواحل بمسافة
 km 125فيما يتعلق بنطاق الرتدد GHz 14,5-14

وبمسافة  km 300فيما يتعلق بنطاق
الرتدد .MHz 6425-5925
ويأيت ذلك على خلفية النمو املستمر
للطلب على الطيف من مجيع قطاعات
االتصاالت الراديوية تقريباً .وألغراض النقل
البحري ،هتتم املنظمة البحرية الدولية (،)IMO
اهتماماً واضحاً باملشاركة يف املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام ،)WRC-15( 2015
من حيث احلفاظ على االستعمال احلايل
للطيف املوزع للخدمات البحرية القائمة.
وتطلعاً إىل املستقبل ،جيري حالياً النظر
يف مشروعني رئيسيني يف إطار املنظمة البحرية
الدولية ( )IMOسيتطلبان تعديالت على لوائح
الراديو يف املستقبل القريب ومها استعراض
النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر
وتنفيذ املالحة اإللكرتونية ،وسيسامهان مع ًا
يف تعزيز الكفاءة والسالمة يف البحر على
حد سواء.
وقد سعت املنظمة البحرية الدولية ()IMO
والدول األعضاء املشاركة فيها منذ إنشاء
املنظمة يف عام  1959إىل حتسني االتصاالت
الراديوية املتعلقة باالستغاثة والسالمة يف
البحر ،وكذلك االتصاالت الراديوية املتعلقة
باألمن واالتصاالت الراديوية البحرية األخرى،
بالتعاون الوثيق مع االحتاد الدويل لالتصاالت
واملنظمات الدولية األخرى ،وال سيما املنظمة
العاملية لألرصاد اجلوية ( )WMOواملنظمة
الهيدروغرافية الدولية ( )IHOواملنظمة الدولية
لالتصاالت الساتلية املتنقلة ( )IMSOوشركاء
النظام الساتلي التشغيلي .COSPAS-SARSAT
وخالل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
لعام  ،)WRC-15( 2015ستستمر املنظمة البحرية
الدولية ( )IMOيف تقدمي املعلومات الالزمة من
أجل النظر يف هذه البنود إىل جانب البنود
اهلامة األخرى ،مع السعي يف الوقت نفسه إىل
ضمان أن يظل الطيف املوزع لالستعماالت
البحرية كافياً ومناسباً.

ومألا رفوي قيسنتلا  -حاورألا ذقني فيطلا

الحماية العامة واإلغاثة في حاالت الكوارث

AFP

الطيف ينقذ األرواح  -التنسيق يوفر األموال
فيل كيدنر

املدير التنفيذي،

TCCA

مع استيعاب اجملتمع للفوائد النامجة
عن خدمات النطاق العريض املتنقل ،ميكن
خلدمات الطوارئ مثل الشرطة واإلطفاء
واإلسعاف أن تستفيد هي األخرى من
النطاق العريض .ولكن فوق وقبل ما هو
متاح يف السوق التجارية ،خلدمات الطوارئ
متطلبات إضافية جيب الوفاء هبا .حيث يعمل
موظفو خدمات الطوارئ يف ظروف صعبة
بل ورمبا بالغة اخلطورة يف بعض األوقات

من أجل تقدمي املساعدة لنا .ويف املؤمتر
الـعـاملــي لالتصــاالت الـراديــويــة لـعــام 2015
( )WRC-15لالحتاد الدويل لالتصاالت ،ستتاح
فرصة لتوفري الطيف من أجل اتصاالت
خدمات الطوارئ أو “االتصاالت احلرجة
للعمليات” ،وذلك للمساعدة يف إنقاذ
األرواح وتوفري األموال.
وميكن تيسري االتصاالت احلرجة للعمليات
عن طريق أنظمة اتصاالت متنقلة مؤمنة ويعتمد

عليها ،حيث تعترب هذه األنظمة حيوية لضمان
استمرار تيسر اخلدمات احلرجة أثناء الطوارئ.
واملستعملون النمطيون لالتصاالت احلرجة
للعمليات هم جهات إنفاذ القانون وخدمات
الطوارئ األخرى اخلاصة بعمليات السالمة
العامة واإلغاثة يف حاالت الكوارث (.)PPDR
وتشمل معدات االتصاالت املتنقلة احلرجة
للعمليات العتاد والربجميات إضافة إىل السعة
املطلوبة من نطاق املوجات الراديوية (الطيف)
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الالزمة لإلرسال وتبادل املعلومات بني
الوحدات امليدانية ومراكز التحكم.
ومنظمات السالمة العامة واإلغاثة يف
حاالت الكوارث خمولة مبوجب القانون بتوفري
خدمة رفيعة املستوى إىل حد كبري للمجتمع.
ولكي تنفذ األعمال احلرجة للمهام بنجاح
فإهنا حتتاج إىل حلول حرجة للعمليات يف جمال
املعلومات واالتصاالت من أجل االتصاالت
الصوتية والبيانات عريضة النطاق .وتعد أنظمة
االتصــاالت هــذه ضروري ــة ملـنظمــات PPDR
لكشف اجلـرائــم ومكــافحــة احلرائق وإنقاذ
ضحايا احلوادث ،وإىل جانب ذلك االستجابة
حلاالت الطوارئ العامة ،مما يؤدي إىل محاية
األرواح واملمتلكات بصورة يومية.
وحتتــاج األعمــال احلـرجــة للمهــام إىل
اتصــاالت مـتـينــة ومـتـيسرة ومـؤمنــة وهــو ما
ال ميكن ضمان حتقيقه باالعتماد فقط على
موردي أجهزة الراديو التجاريني .ويرى
جمتمع  PPDRأن من الضروري أن تقوم
احلكومات الوطنية بتوفري طيف راديوي كاف
منسق يف مدى ترددات عاملي لكي يتسىن
هلذا اجملتمع توفري اخلدمات احلرجة للمجتمع.
وبناء على ذلك ،يشجع جمتمع  PPDRبأكمله
احلكومات على أن تقوم ،عن طريق هيئات
الـتـنظيم الـتـابـعــة هلا باالعتـراف باحلــاجــات
فعالة والعمل من
اجملتمعية خلدمات ّ PPDR
أجل تأمني مدى للنطاق العريض منسق عاملياً
يف املؤمتر .WRC-15

االعتبارات المتعلقة باالتصاالت
الحرجة للعمليات

يوفر النطاق العريض املتنقل فرصة لتطوير
واستعمال اتصاالت معززة من أجل األعمال
احلرجة للمهام .ومع ذلك ،ونظراً لوجود
ميل إىل طرح الطيف باملزاد على املشغلني
التجاريني للشبكات املتنقلة ،فإن من السهولة
مبكان الوقوع يف فخ السعي حنو توفري خدمات
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االتصاالت احلرجة للعمليات عن طريق األسواق
التجارية .وعند تقدمي خدمات  PPDRعن طريق
املشغلني التجاريني للشبكات املتنقلة ،فإن سعة
الطيف يتم تقامسها مع األعمال التجارية وعامة
اجلمهور ،حىت أثناء احلوادث اخلطرية اليت تكون
فيها األرواح واملمتلكات على احملك .وقد
أثبتت لنا التجارب أن املشغلني التجاريني ليس
بوسعهم دائماً ضمان تيسر وأمن واستقرار
االتصاالت ،خاصة عندما تكون هناك حاجة
ملحة التصاالت يعتمد عليها وعندما يكون
الوقت عامالً حيوياً.
فإذا كانت اخلدمات احلرجة للعمليات
املقدمة من موردين جتاريني للشبكات املتنقلة
سينظر يف توفريهم خلدمات االتصاالت ،PPDR
فهناك أسئلة بشأن التغطية وأولوية النفاذ
واألسبقية والتجوال وقابلية التشغيل البيين
واألمن يتعني حبثها ومناقشتها بالتفصيل
 وحتديداً من منظور احلماية  .PPDRكماحتتاج االتصاالت  PPDRإىل التغطية يف مناطق
ال يسكنها أحد .وعلى الرغم من أن شبكات
مشغلي الشبكات املتنقلة ليست لديها القدرة
على ترتيب األولويات للحركة ،فإهنا تستند
إىل تفاضل سكوين بني االشرتاكات ،يف حني
حتتاج االتصاالت  PPDRإىل تفاضل دينامي
للموقف يستند إىل املهمة اآلنية والوضع
واملوقع واحلتمية .وهذه األولويات غري متاحة
يف الوقت الراهن يف الشبكات التجارية
ومشغلو الشبكات املتنقلة غري مرخص هلم
بالسماح حبل إلدارة أولوية االتصاالت PPDR
لكي يعمل كوظيفة تطبيق على شبكاهتم.
وخالفاً ألنظمة النطاق العريض ،فإن
األنظمة الراديوية احلالية لالتصاالت PPDR
ضيقة النطاق تقوم على ما أصبح شائعاً
مبسمى “:”Cs 4
_ _التغطية “ :”Coverageتصمم لتليب
االحتياجات احملددة للمنظمة سواء كان
هناك أناس يعيشون يف مناطق التغطية هذه
أو ال يعيش أناس فيها.

_ _السعة “ :”Capacityتصمم هندسياً من
أجل استعمال الذروة باستخدام طيف
مرخص خصيصاً ومكيف على حنو سليم
ليفي باالحتياجات احملددة لكل منظمة
ومن مث يكفل مترير النداءات دائماً.
_ _التكلفة “ :”Costالتكاليف املتوقعة بدون
رسوم استعمال إضافية كتلك اليت ميكن
أن ترتبط باهلواتف اخللوية.
_ _التحكم “ :”Controlمستوى عال من
التحكم يف متطلبات النظام وتصميمه
وأولوياته وخواصه وتشغيله  -مبا ميكن
غرفة التحكم من السيطرة التامة.
ومن املهم بالنسبة ألنظمة النطاق العريض
املتنقل املستعملة يف االتصاالت  PPDRأال تفتقر
إىل أي من عناصر “ ”Cs 4املتأصلة يف األنظمة
الراديوية لالتصاالت  PPDRضيقة النطاق
املستعملة حالياً.
وحاالت األعمال التقليدية لالتصاالت
املتنقلة اليت تنتج تقييمات مؤثرة عادة ما تتسم
بالصعوبة يف توضيح القيمة اجملتمعية لتوفري
خدمات طوارئ فعالة ،حيث إن موضوعاً
كهذا ميكن أن يكون سياسياً إىل حد بعيد .وقد
أفادت هيئات تنظيم عديدة بأن القيمة اجملتمعية
خلدمات الطوارئ الفعالة ال ميكن حساهبا عند
وضع معايري ملشغلي االتصاالت املتنقلة .ومع
ذلك ،هناك عامالن مهيمنان مييالن الكفة لصاحل
توفري طيف منسق وحمدد خلدمات الطوارئ
 ضرورة توفر اتصاالت أفضل يف حاالتالكوارث ،وإمكانية حتسني االقتصادات لتوفري
خدمات طوارئ يومية أكثر فعالية.

كيف يمكن للتنسيق أن يوفر األموال؟

ال يتعلق األمر باملعدات فحسب أو
باملشغل الذي تستعمله أو بالتوصيل الذي
تستخدمه وبالكيفية اليت تنفذ هبا خدمات
السالمة العامة .فخدمات االتصاالت PPDR
حتتاج إىل توزيع طيف تردد إضايف لتحسني
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كفاءة االتصاالت احلرجة للعمليات فضالً
عن سالمة السكان واملمتلكات .ويعد الطيف
املورد األكثر قيمة يف عامل الالسلكي .وهو
مورد حمدود أيضاً وتشري مجيع التقارير إىل
أن طيف النطاق العريض سيصبح أكثر ندرة
من ذي قبل حتت الضغط الناتج عن الطلب
املتزايد بشكل غري مسبوق .وستكون تكلفة
حماولة حتديد الطيف الالزم لالتصاالت PPDR
فيما بعد أكرب بالتأكيد وستستمر يف الزيادة
مبرور الوقت .وسيكون من العبث أال نغتنم
الفرصة اآلن.
وإذا تعني تشغيل أنظمة االتصاالت PPDR
على طيف منسق عاملياً ،ميكن جلهات إنفاذ
القانون وخدمات الطوارئ األخرى أن تستفيد
هي األخرى من القدرة على استعمال معدات
من نفس البائعني ،مما خيفض كثرياً من تكلفة
بناء أنظمة االتصاالت احلرجة للعمليات
اخلاصة هبا وتشغيلها .وسيتيح هلم ذلك أيض ًا
تقدمي مساعدات الدعم الدولية املتبادلة عند
وقوع حاالت الطوارئ عرب احلدود ما دامت
ستستعمل مجيعها معدات متشاهبة .ومن مث،
ليست فقط تكلفة حيازة الطيف هي اليت
ستخفض ،بل ستنخفض أيضاً وبشكل أكرب
تكلفة اقتناء املعدات وصيانتها من جراء
التنسيق العاملي للطيف.
وجيب أن متلك وكاالت خدمات PPDR
زمام األمور .وبالتحكم يف اخلدمات الصوتية
التقليدية ضيقة النطاق ،استفاد الكثري من
منظمات السالمة العامة من مجيع أحناء العامل
من توفر خدمات صوتية هي األفضل مقارنة مبا
كان لديها .وقد حد ذلك كثرياً من مشكالت

االتصاالت عند التعامل مع حاالت النظام
العام .وجيب أن تكون لدينا سيطرة مماثلة على
طيف البيانات املتنقلة.

واآلن حان الوقت!

املؤمتر  WRC-15فرصة فريدة  -ال ميكننا
ترك هذه الفرصة تضيع من أيدينا .واملنظمات

املسؤولة عن احلماية  PPDRعلى قناعة بأن
احتياجاهتم من االتصاالت احلرجة للعمليات ال
ميكن الوفاء هبا إال من خالل طيف متفق عليه
ومنسق عاملياً وحمدد على الصعيد الوطين.
حيتاج جمتمع احلماية  PPDRإىل مساعدتكم
“ -الطيف ينقذ األرواح”.
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الرادارات في السيارات
فاتح محمد يـُْردال

الرئيس السابق هليئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرتكية

تـَُع ّد السالمة على الطرق واحدةً من
أولويات الصحة العامة وعنصراً حامساً يف محاية
موت زهاء
الناس والبيئة .ويشهد ُّ
كل عام َ
 1,3مليون إنسان يف حوادث السري على طرق
املعمورة وإصابة عدد يراوح بني  20مليوناً و50
ٍ
غري
مليوناً من البشر إصابات مستدميةَ اآلثار َ
قاتلة لكن غالباً ما تكون خطرية .ويف املتوسط
ميوت على الطرق كل يوم  3 500إنسان .ويعد
األطفال واملشاة وراكبو الدراجات اهلوائية
واملسنون من مستعملي الطرق األضعف حاالً.
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وحبسب بيانات قدمتها اإلدارة الوطنية
لسالمة حركة السري على الطرق الرئيسية يف
الواليات املتحدة (ُ ،)NHTSAس ِّجلت األرقام
التالية للوفيات بسبب حوادث السري يف األعوام
 2011حىت  2013يف الواليات املتحدة:
_ _ 32 367 — 2011وفية
_ _ 33 561 — 2012وفية
_ _ 32 719 — 2013وفية
إن منظمة األمم املتحدة قامت يف عام
 ،2010إذ أخذت بعني االعتبار كثرة الوفيات

بسبب حوادث السري على طرقات العامل،
باإلعالن الرمسي للعقد  2020-2011باعتباره
عقد العمل من أجل السالمة على الطرق بغية
تثبيت عدد الوفيات على طرق العامل مث تقليصه
حبلول عام .2020
ويعتقد خرباء مرموقون يف جمال السالمة
على الطرقات أنه ميكن ،باختاذ التدابري
السليمة ،إنقاذ حياة عدد من البشر يصل
حىت مخسة ماليني واتقاء إصابة مخسني مليون

تارايسلا يف تارادارلا

السالمة على الطرق

إنسان يف شىت أحناء العامل خالل عقد العمل
من أجل السالمة على الطرق .2020-2011
ال ميكن للناس أن ميتنعوا عن احلراك
حىت إذا كان ينطوي على خطر العواقب
الوخيمة .وميكن جعل حراكهم أكثر أماناً
بتقليص مغبّاته.
وبصرف النظر عن التدابري العادية اليت
تُتخذ ملنع وقوع احلوادث على الطرقُ ،يتاج
احتياجاً متزايداً إىل استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت لتعزيز األمن.

الوقاية من الحوادث بفضل الرادار

مثة إمكانية لتقليص حوادث السري تقليصاً
كبرياً بفضل نظم الرادارات اليت تُ َّ
ركب يف
املر َكبات من كل األنواع .وتؤدي تطبيقات
ْ
رادارات السيارات دوراً رئيسياً يف حتقيق
اهلدف املتمثل يف تقليص عدد حوادث السري
يف األمد الطويل.
أما املتطلّبات الضرورية يف هذا الصدد
ومتييز األشياء
فهي االستبانةُ األعلى يف املدىُ ،
األفضل ،وعُلُُّو درجة االستبانة املكانية،
ُ
واخنفاض التداخل املتبادل.
ُ
وقد أظهرت الدراسات أن استعمال
تكنولوجيا جتنب االصطدام ميكن أن خيفف
من خطورة عدد كبري من حوادث السري.
ويف بعض أحناء العامل ،عملت رادارات
املركبات بنجاح خالل السنوات األخرية
وال سيما يف النطاق  ،GHz 77-76دون أن
يفضي ذلك إىل زيادة يف التبليغ عن حاالت
املرخصة العاملة يف
التداخل على اخلدمات َّ
هذا النطاق.

تدارس أمداء التردد

تيسرياً إلقامة وإعمال نظم رادارات
السيارات العالية االستبانة ،نُظر يف استخدام
أمداء ترددات االتصاالت الراديوية عند
 GHz 24بصورة مؤقتة بسبب حاالت عدم
التوافق مع اخلدمات القائمة ،وعند GHz 79
بصورة دائمة يف عدد من البلدان ،وال سيّما
يف أوروبا.
وعليه يُعترب النطاق )GHz 81-76( GHz 79
نطاق الرتدد الذي سيُستعمل يف األمد الطويل
لنظم رادارات السيارات العالية االستبانة.
أما النطاق  GHz 77-76فهو يُستعمل
بالفعل من أجل تطبيقات رادارات السيارات،
ِ
املنخفضة االستبانة على بعد
والتطبيقات
يصل حىت  m 300من مقدَّم السيارة ،بينما
يُهيأ الستخدام املدى  GHz 81-77للرادارات
العالية االستبانة على بعد يصل حىت m 100
من السيارة ،لكشف األعيان األصغر ،مثل
األطفال والدراجات اهلوائية ،ولكبح السيارة
يف الوقت املناسب.
إن النطاقني  GHz 77,5-77وGHz 81-78
موزعان بالفعل خلدمة حتديد املواقع الراديوي
بصورة أولية ،ويُهيأ الستعماهلما فيما خيص
رادارات السيارات العالية االستبانة .فالنطاق
غري املوزع الوحيد البالغ  MHz 500هو النطاق
 ،GHz 78–77,5وينظر قطاع االتصاالت
الراديوية يف االحتاد الدويل لالتصاالت يف
توزيعه أيضاً خلدمة حتديد املواقع الراديوي لكي
يُستعمل يف تطبيقات رادارات السيارات.
وقد اعتمد املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  )WRC-12( 2012قراراً وبنداً
يف جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  ،)WRC-15( 2015جيري نصه
كما يلي (بند جدول األعمال)18.1:

“ ...النظر يف توزيع على أساس أويل خلدمة
التحديد الراديوي للموقع يف نطاق الرتدد
 GHz 78,0–77,5لتطبيقات السيارات ،وفقاً
للقرار (.”654 )WRC-12
وسيفضي التوزيع اإلضايف هلذا الشطر من
النطاق املعين خلدمة حتديد املواقع الراديوي
إىل وجود نطاق مالصق مهيأ هلذه اخلدمة
بني الرتددين  GHz 76و GHz 81بصورة أولية
دعماً لتطبيقات رادارات السيارات .وسوف
ِّ
ميكن استخدام هذه الرتددات شركات صناعة
السيارات من تطوير طائفة من التطبيقات
اليت من شأهنا حتسني السالمة يف البيئة احمليطة
بالسيارة مباشرة.

مزايا الرادارات

تتمثل امليزة الرئيسية لنظم الرادارات يف
استقالهلا إزاء تغري ظروف اإلضاءة ومقاومتها
لألحــوال اجلــويـة السيـئـة (املـطـر ،والثـلـج،
والضباب).
أما أهم التطبيقات املعتزم إعماهلا من بني
تطبيقات رادارات السيارات العالية االستبانة
فهي:
التحكم التكيفي بسرعة السري(، )ACC
املر َكبات ( ،)CWSونظام
ونظام اإلنذار بتصادم ْ
املر َكبات ( ،)CMSوكشف
ختفيف تصادم ْ
وجود مستخدمي الطرق الضعيفي احلال
( ،)VUDوكشف ما يف األحياز املتعذرة الرؤية
( ،)BSDواملساعدة على تغيري املسار (،)LCA
والتنبيه إىل حركة السري العابر خلف السيارة
(.)RCTA
إن بعض هذه التطبيقات يُستخدم
فيما خيص اجلوانب املتعلقة بالسالمة بينما
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تارايسلا يف تارادارلا

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻨﺪ
اﻟﺘﻘﻬﻘﺮ ﻟﺼﻒ اﻟﺴﻴﺎرة

ﻛﺸﻒ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻴﺎز
اﻟﻤﺘﻌﺬرة اﻟﺮؤﻳﺔ

اﻟﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﺻﻒ اﻟﺴﻴﺎرة
ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺎق وﻗﻮع
اﻟﺤﻮادث اﻟﻮﺷﻴﻚ
اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺘﻜﻴﻔﻲ ﺑﺴﺮﻋﺔ
اﻟﺴﻴﺮ زاﺋﺪاً اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺒﺢ

اﻹﻧﺬار ﺑﺎﻟﺘﺼﺎدم اﻟﺨﻠﻔﻲ

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ
ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎر

اﻹﻧﺬار ﺑﺎﻟﺘﺼﺎدم
ﻛﺸﻒ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻴﺎز
اﻟﻤﺘﻌﺬرة اﻟﺮؤﻳﺔ

يراد ببعضها اآلخر املزيد من راحة سائقي
السيارات وركاهبا.
وتبي هذه التطبيقات يف الشكل التايل
َّ
حوال السيارة
حبسب مكان تركيب الرادارات َ
مؤخرها).
(يف مقدِّمها ،أو على جانبيها ،أو يف ِّ
لقد بينت عدة دراسات خمتلف مزايا
استعمال النطاق  GHz 79لتطبيقات رادارات
السيارات .وستتوفر قدرة أفضل على متييز
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ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﺼﺎدم

اهلدف بفضل إمكان استعمال النطاق املالصق
 GHz 4يف املدى  .GHz 79كما أن االستبانة
املكانية املراد هبا تعزيز حتديد املواقع الدقيق،
الذي يُعترب أمراً أساسياً للتطبيقات اليت تكون
فيها السالمة عنصراً حامساً ،ترتبط مباشرة
بعرض النطاق املتوفر.
يف اخلتام نقول“ :كلما زاد عرض النطاق
املستخدم ،كانت االستبانة املكانية أفضل”.
َ

وعليه فإن توزيع املؤمتر
للنطاق  GHz 78,0–77,5خلدمة حتديد املواقع
الراديوي( ،ضمن إطار البند  18.1من جدول
أعماله) ،يُعترب أمراً أساسياً إلعمال رادارات
السيارات إعماالً سليماً بغية النجاح يف
تقليص عدد الوفيات بسبب حوادث السري
يف مجيع أحناء العامل.
WRC-15

لقاء مع األمين العام
زيارات رمسية

زيارات رسمية
خالل يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر  ،2015قام السادة الوزراء وسفراء
الدول لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في جنيف
التالية أسماؤهم بزيارات مجاملة لألمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت،
السيد هولين جاو.

هولين جاو ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت
وبياتريز لوندونيو سوتو ،سفيرة كولومبيا

جون باتون كوين ،سفير أستراليا

من اليسار إلى اليمين :مالكوم جونسون ،نائب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت؛ جوليان بريثويت ،سفير
المملكة المتحدة؛ وهولين جاو ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

أنا ماريا مينديز بيريز ،سفيرة إسبانيا

غوليد حسين قاسم،
وزير البريد واالتصاالت ،الصومال
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لقاء مع األمين العام

زيارات رمسية

إفياتار مانور ،سفير إسرائيل

ريتيس باوالوسكاس ،سفير ليتوانيا

أتاجيلدي هالجانوف ،سفير تركمانستان

التقط مجيع الصور شارلني رستيفو و دانيال ولدي/االحتاد الدويل لالتصاالت.
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إليزابيت لوران ،سفيرة فرنسا

Meet the Radio Spectrum Experts
at the World Radiocommunication
Conference in Geneva
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