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إدارة الطيف من أجل
التكنولوجيات المتطورة

عدد خاص
المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 2019

المقال االفتتاحي

إدارة الطيف من أجل
التكنولوجيات المتطورة
هولين جاو
األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت
إن هذا الوقت مهم جداً بالنسبة إىل االحتاد الدويل لالتصاالت إذ نضطلع باألعمال التحضريية
النهائية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  )WRC-19( 2019املزمع عقده يف شرم الشيخ،
مصر ،خالل الفرتة من  28أكتوبر إىل  22نوفمرب.
ونتطلع إىل الرتحيب مبا يزيد على  3 000مندوب من  193دولة عضواً يف االحتاد وبأعضاء
قطاعاتنا يف شرم الشيخ ،حيث سيتولون مهمة كبرية هي مناقشة إدخال تعديالت على لوائح
الراديو ،وهي املعاهدة الدولية اليت حتكم استعمال طيف الرتددات الراديوية واملدارات املستقرة
وغري املستقرة بالنسبة إىل األرض.
وسيكون العديد من املندوبني أيضاً قد شارك خالل األسبوع الذي يسبق املؤمتر يف مجعية
االتصاالت الراديوية ( ،)RA-19اليت تضع األساس التقين الالزم ألعمال املؤمتر.
ويتمثل العامل الرئيسي لتحقيق نتائج إجيابية للمؤمتر يف بناء توافق اآلراء بشأن كيفية حتقيق
التوازن بني طلبات اخلدمات املختلفة اليت حتتاج إىل طيف الرتددات الراديوية ،مثل خدمة
الطريان واخلدمات البحرية والساتلية واإلذاعية وخدمات رصد األرض وخدمات النطاق
العريض املتنقلة وخدمة اهلواة وخدمة السكك احلديدية.

“

ويتمثل العامل
الرئيسي لتحقيق نتائج
إجيابية للمؤمتر يف بناء
توافق اآلراء بشأن كيفية
حتقيق التوازن بني طلبات
اخلدمات املختلفة.
هولني جاو

وسيتيح املؤمتر التطور السريع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( )ICTوإدخال خدمات
راديوية مبتكرة.
املفصل من جملة أخبار االحتاد مفيدة
وحيدوين األمل يف أن جتدوا مقاالت هذا العدد اخلاص ّ
لفهم إجراءات املؤمتر والقضايا العديدة احلامسة اليت جيري تناوهلا.
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وميكنكم أيضاً قراءة األعداد السابقة جمللة أخبار االحتاد هلذا العام ،اليت تعطي نظرة معمقة على
املواضيع اهلامة بشأن جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ،2019مثل
االتصاالت الالسلكية األرضية واالتصاالت الساتلية وخدمات علوم الفضاء.
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ماريو مانيفيتش
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 6أعداد سنوياً
حقوق التأليف والنشر© ITU 2019 :

لمحة عن المؤتمر

 13من االجتماع التحضيري للمؤتمر إلى المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية
لعام )WRC-19( 2019
خالد العوضي
رئيس االجتماع التحضريي للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام

)WRC-19( 2019

 18لجنة لوائح الراديو والمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام

2019

ليليان جانتي
رئيسة جلنة لوائح الراديو

 23الطيف الراديوي

 24فيما يخص توزيع ترددات الطيف الراديوي ،يقسم العالم إلى ثالثة أقاليم
طارق العوضي
املدير التنفيذي ورئيس شؤون الطيف ،الفريق العريب املعين بإدارة الطيف ()ASMG

مديرة التحرير :ماثيو كالرك
املصمم الفين :كريستني فانويل
مساعدة التحرير :أجنيال سـميث
مكتب التحرير/معلومات اإلعالن:
هاتـف+41 22 730 5234/6303 :
فاكـس+41 22 730 5935 :
بريد إلكتـروينitunews@itu.int :
العنوان الربيـدي:
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)CH–1211 Geneva 20 (Switzerland

تنويـه :اآلراء اليت مت اإلعراب عنها يف هذا املنشور هي آراء
املؤلفني وال تُلزم االحتاد الدويل لالتصاالت .والتسميات
املستخدمة وطريقة عرض املواد الواردة يف هذا املنشور،
مبا يف ذلك اخلرائط ،ال تعين اإلعراب عن أي رأي على
اإلطالق من جانب االحتاد الدويل لالتصاالت فيما يتعلق
باملركز القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة ،أو
فيما يتعلق بتحديدات ختومها أو حدودها .وذكر شركات
بعينها أو منتجات معينة ال يعين أهنا معتمدة أو موصى
هبا من جانب االحتاد الدويل لالتصاالت تفضي ً
ال هلا على
سواها مما مياثلها ومل يرد ذكره.
التقط كل الصور االحتاد الدويل لالتصاالت ما مل ينص
علي غري ذلك.
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إدغار سوزا
متخصص يف لوائح االتصاالت ،الوكالة الوطنية لالتصاالت)Anatel( ،
أغوستينو لينياريس
مدير شعبة الطيف واملدار والبث اإلذاعي ،ومنسق األعمال التحضريية الربازيلية
للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ،2019الوكالة الوطنية لالتصاالت
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مسؤول تقين ،اتصاالت ،مالحة ،استطالع وترددات الطيف،
منظمة الطريان املدين الدويل ()ICAO

 68االتصاالت البحرية – حماية الطيف ألغراض الخدمات البحرية
كيتاك ليم
األمني العام للمنظمة البحرية الدولية ()IMO

 72آراء االتحاد الدولي لهواة الراديو بشأن بنود جدول أعمال المؤتمر
العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 2019
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أمني ،االحتاد الدويل هلواة الراديو ()IARU
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السيد جون إ .زوزيك
رئيس جلنة الدراسات  7لقطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد ()ITU-R

 81الفلك الراديوي ،وإدارة الطيف والمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية
لعام )WRC-19( 2019

هارفي ليست
مدير الطيف ،املرصد الوطين لعلم الفلك الراديوي ( ،)NRAOورئيس ،اللجنة املعنية
بتوزيع الرتددات للفلك الراديوي وعلوم الفضاء ()IUCAF

 85دراسات بشأن استخدام نطاقات التردد فوق  GHz 275من جانب تطبيقات
الخدمة المتنقلة البرية والخدمة الثابتة
خوسي كوستا
مدير قسم معايري النفاذ الالسلكي ،شركة

Ericsson

 90المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام :)WRC-19( 2019
دفع نمو النطاق العريض الساتلي
السيدة كاثرين مارتن
املديرة املسؤولة عن آسيا والواليات املتحدة يف شركة

Access Partnership
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تابعوا المؤتمر العالمي لالتصاالت
الراديوية لعام )WRC-19( 2019
WRC‑19

الوثائق
والمقترحات

الموقع
اإللكتروني
للبلد المضيف

التسجيل

مركز األخبار

التسجيالت
الفيديوية

NOW4WRC19

ITUWRC#

الصور

WRC‑19
blog
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مجالت أخبار االتحاد المخصصة للمؤتمر :WRC-19
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بدأت مبكراً مبادرة
الربنامج اإلرشادي لشبكة
مشاركة املرأة يف املؤمتر
العاملي لالتصاالت الراديوية
لعام )NOW4WRC19#( 2019
يف بناء القدرات املتعلقة
بعملية املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية
( )WRCمن أجل تشجيع
زيادة مشاركة النساء يف
املؤمتر كمندوبات
ورئيسات ونائبات للرئيس،
إخل.

مقدمة

المؤتمر العالمي لالتصاالت
الراديوية لعام  :2019إتاحة
اتصاالت راديوية عالمية من
أجل غد أفضل
ماريو مانيفيتش
مدير مكتب االتصاالت الراديوية باالتحاد

سيؤدي

املؤمتر العاملي املقبل لالتصاالت
الراديوية لعام  )WRC-19( 2019الذي
سينظمه االحتاد دوراً رئيسياً يف
تشكيل اإلطار التقين والتنظيمي من أجل توفري خدمات
االتصاالت الراديوية يف مجيع البلدان ،يف الفضاء واجلو والبحر
والرب .وسيساعد يف تسريع التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية
املستدامة ( .)SDGوسيوفر أساساً متيناً لدعم جمموعة من
التكنولوجيات الناشئة اليت من املقرر أن حتدث ثورة يف
االقتصاد الرقمي ،مبا يف ذلك استخدام الذكاء االصطناعي
والبيانات الضخمة وإنرتنت األشياء ( )IoTواخلدمات السحابية.
المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام
 2019ولوائح الراديو

ماريو مانيفيتش
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يقوم املؤمتر ،كل ثالث إىل أربع سنوات مبراجعة أحكام لوائح
الراديو ( ،)RRاملعاهدة الدولية الوحيدة اليت تنظم استخدام
موارد طيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية .وتنظم
أحكام املعاهدة استعمال خدمات االتصاالت كما تنظم ،عند
االقتضاء ،التطبيقات اجلديدة لتكنولوجيات
االتصاالت الراديوية.

“

سيؤدي املؤمتر العاملي املقبل
لالتصاالت الراديوية لعام 2019
دوراً رئيسياً يف تشكيل اإلطار
التقين والتنظيمي من أجل توفري
خدمات االتصاالت الراديوية يف
مجيع البلدان.

مقدمة

العملية التحضيرية
واهلدف من التنظيم هو تيسري النفاذ العادل واالستخدام
الرشيد للموارد الطبيعية احملدودة املتمثلة يف طيف
الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية ،ومتكني تشغيل
مجيع خدمات االتصاالت الراديوية تشغيالً يتسم
بالفعالية والكفاءة.
وسيُعقد املؤمتر  WRC-19يف شرم الشيخ ،مصر ،يف الفرتة
من  28أكتوبر إىل  22نوفمرب  2019ويشمل جدول أعماله
جمموعة واسعة من خدمات االتصاالت الراديوية (ميكن
االطالع على أمثلة منها يف هناية هذا املقال).
وتشمل األعمال التحضريية للمؤمتر الدراسات واملناقشات
اليت جتري يف إطار جلان دراسات قطاع االتصاالت
الراديوية ،االجتماع التحضريي للمؤمتر ،وورش العمل
األقاليمية لالحتاد ويف إطار األفرقة اإلقليمية أيضاً .وتساعد
الطبيعة ذاهتا للعملية وفرتة الدراسة يف بناء توافق اآلراء
وتيسري عمل املؤمتر ،حيث تُتخذ القرارات النهائية .راجع
خمطط املعلومات للحصول على مزيد من املعلومات بشأن
العملية التحضريية.
وكل مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية يؤثر على تطوير
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ( )ICTيف املستقبل
بطرق عديدة منها:
إدخال وتوسيع النفاذ إىل الطيف الراديوي من أجل
األنظمة والتطبيقات اجلديدة لالتصاالت الراديوية؛
محاية تشغيل خدمات االتصاالت الراديوية احلالية
وتوفري البيئة التنظيمية الثابتة والقابلة للتنبؤ
الالزمة لالستثمارات املستقبلية؛
جتنب احتمال التداخل الضار بني اخلدمات الراديوية؛

لجان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية
على غرار ما جرى يف املؤمترات العاملية السابقة لالتصاالت الراديوية ،تؤدي جلان
دراسات قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد ( )ITU-Rواألفرقة الفرعية التابعة هلا
دوراً رئيسياً يف العملية التحضريية للمؤمتر  .WRC-19وهي تقوم بإعداد األساس
التقين للقرارات اليت ستُتخذ يف املؤمتر يف شكل معايري عاملية (توصيات) وتدعم
الــدراسات (التـقــاريــر) بش ــأن جـميع قضـايـا االتصـاالت الـراديـوية املطـروحـة يف
جدول أعمال املؤمتر  .WRC-19وجرى العمل على أساس مشاركة تعاونية بني
الـدول األعضـاء يف االحتـاد وأعضـاء القطــاع واملنتسبـيـن إليــه واملــؤسســات
األكـاديـميــة املنضمـة إليــه.

االجتماع التحضيري للمؤتمر
يعقد االجتماع التحضريي للمؤمتر ( )CPMدورتني ،دورة واحدة يف بداية فرتة الدراسة
لقطاع االتصاالت الراديوية من أجل تنظيم الدراسات التحضريية للمؤمتر WRC-19
ودورة أخرى يف النهاية لوضع الصيغة النهائية لتقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر املقدم
إىل املؤمتر  WRC-19واملوافقة عليه.
وتقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر مبثابة مرجع مهم للدول األعضاء يف االحتاد من
أجل االستعداد للمؤمتر .وهو يتضمن ،خبصوص كل بند ومسألة يف جدول األعمال،
معلومات أساسية وملخص نتائج دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وحتليلها ،فضالً
عن احللول املقرتحة مع أمثلة للتعديالت اليت ينبغي إدخاهلا على لوائح الراديو من أجل
تنفيذ هذه احللول.
وتتنبأ املناقشات اليت جتري خالل فرتة الدراسة والدورة الثانية لالجتماع التحضريي
للمؤمتر بالتحديات اليت ستُواجه خالل املؤمتر  .WRC-19ومع ذلك ،حيدث يف بعض
احلاالت تقارب بني احللول املقرتحة حىت قبل املؤمتر ،كما هو احلال بالنسبة لبنود
جدول األعمال أو املسائل اليت يتم فيها بالفعل اإلشارة إىل حل واحد يف تقرير
االجتماع التحضريي للمؤمتر.
األفرقة اإلقليمية

ورش العمل األقاليمية لالتحاد
تُنظم ورش العمل األقاليمية لالحتاد يف أوقات حمددة خالل فرتة الدراسة لتوضيح
العناصر املختلفة للقضايا املطروحة يف جدول أعمال املؤمتر ،وتشجيع املزيد من التعاون
بني األفرقة اإلقليمية ومجيع أصحاب املصلحة .وتتاح للمشاركني الفرصة لتبادل
املعلومات وفهم مشاريع اآلراء واملواقف واملقرتحات املشرتكة للمناطق األخرى.
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مبوازاة عمل االحتادُ ،تري املنظمات اإلقليمية الرئيسية الست (مجاعة آسيا واحمليط
اهلادئ لالتصاالت ( )APTوالفريق العريب إلدارة الطيف ( )ASMGواالحتاد اإلفريقي
لالتصاالت ( )ATUواملؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت ( )CEPTوجلنة البلدان
األمريكية لالتصاالت ( )CITELوالكومنولث اإلقليمي يف جمال االتصاالت ())RCC
دراسات وحتاول حتقيق التقارب بني اآلراء الوطنية املختلفة يف شكل مقرتحات إقليمية
مشرتكة تُعرض بعد ذلك على املؤمتر .وسيساعد ذلك يف عملية بناء توافق اآلراء.
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مقدمة

Shutterstock

السماح بتوفري اتصاالت راديوية عالية اجلودة مع توفري
احلماية لالستعماالت احليوية للطيف الراديوي ال سيما
اتصاالت االستغاثة والسالمة؛
تيسري التجوال الدويل وزيادة وفورات احلجم مما مي ّكن من
جعل أسعار الشبكة وأجهزة املستعمل ميسورة
بدرجة أكرب.
أوقات التحويل

ويتوقع الناس توصيلية آنية عالية اجلودة ،سواء كانوا يف حالة
استقرار أو تنقل أو يف منازهلم أو خارجها يف احلشد .وتبحث
الشركات عن طرق جديدة لزيادة كفاءهتا التجارية والتشغيلية
سواء عن طريق رصد حالة املعدات وإجراء صيانة تنبؤية،

ويَعِد اجليل اخلامس ( )5Gمن التكنولوجيا املتنقلة ،االتصاالت
املتنقلة الدولية )IMT-2020( -2020بتعزيز البنية التحتية للتوصيلية
اليت توفر شبكات عالية السرعة للمستعملني النهائيني وحتمل
تدفق املعلومات من مليارات املستعملني وأجهزة إنرتنت
األشياء ومتكن جمموعة واسعة من اخلدمات للقطاعات الرأسية
يف الصناعة .وسيشكل الطيف من أجل خدمات اجليل اخلامس
أحد املواضيع الرئيسية للمؤمتر .وبشكل أكثر حتديداً ،سيجري
النظر يف توزيعات جديدة للخدمة املتنقلة وحتديد ترددات
لالتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاق املوجات املليمرتية
(فوق .)GHz 24
وباإلضافة إىل ذلك ،هتدف اخلدمات الساتلية إىل زيادة
التوصيلية سواء عن طريق توفري النفاذ إىل االتصاالت عريضة
النطاق للمجتمعات احمللية الريفية احملرومة من اخلدمات
أو للركاب على منت الطائرات والسفن ويف الرب ،أو عن طريق
توسيع التوصيل لشبكات األرض.
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جيري حالياً توصيل مليارات األشخاص والشركات واألجهزة
وحتول تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت كل
باإلنرتنتّ .
جانب من جوانب حياتنا ،من الطريقة اليت يتفاعل هبا الناس
ويتواصلون هبا إىل الطريقة اليت تزاول هبا الشركات
أعماهلا التجارية.

أو عن طريق رصد بيانات العمالء لتقدمي حلول شخصية.
وسيكون من املمكن تلبية احلاجة املتزايدة إىل نظام إيكولوجي
أساسي باستخدام جمموعة متنوعة من التكنولوجيات/اخلدمات
األرضية والساتلية التكميلية.

مقدمة

وسيعاجل املؤمتر  WRC-19اخلدمات الساتلية الثابتة واملتنقلة
واحملطات األرضية املتحركة وسينقح إجراءات التخصيص
املتصلة بالشبكات الساتلية.
وينبغي أال تكون االستفادة من
الفرص االقتصادية اليت جتلبها
التكنولوجيا ممكنة للبعض فقط وإمنا
للجميع .ويتمثل أحد أهداف التنمية
املستدامة ( )SDGوهو اهلدف رقم 9
يف حتقيق زيادة يف فرص احلصول
على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والسعي إىل توفري
فرص الوصول الشامل وامليسور إىل شبكة اإلنرتنت يف أقل
البلدان منواً حبلول عام .2020
وحلسن احلظ ،تدعم االبتكارات التكنولوجية اجلديدة هذا
اهلدف .وترمي إىل توسيع توصيلية النطاق العريض وخدمات
االتصاالت لتشمل أقل البلدان منواً واجملتمعات احمللية احملرومة
من اخلدمات واملناطق الريفية واملناطق النائية مبا فيها املناطق
اجلبلية والساحلية والصحراوية.
وحتقيقاً هلذا الغاية ،سينظر املؤمتر  WRC-19يف إتاحة الطيف
ألنظمة املنصات عالية االرتفاع ( )HAPSوسينقح اإلطار
التنظيمي لألنظمة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض
( .)non-GSOوميكن استخدام أنظمة املنصات عالية االرتفاع
اليت تعمل يف السرتاتوسفري من أجل توفري توصيلية النطاق
العريض الثابت للمستعملني النهائيني ،والتوصيل للشبكات
املتنقلة ،مما يزيد من تغطية هذه الشبكات.

وترمي كوكبات السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض إىل
حتسني اجلودة وزيادة السعة واحلد من تكاليف اخلدمات
الساتلية اليت يُفرتض أن مت ّكن مشغلي السواتل من إجياد حلول
السوق اليت من شأهنا زيادة النفاذ إىل التوصيلية.
أوقات عدم اليقين

التحول بل وأوقات عدم اليقني أيضاً .وقد ازداد
هذه أوقات ّ
عدد الكوارث الطبيعية زيادة كبرية يف العقود األخرية مثل
األعاصري والزالزل والعواصف والفيضانات واحلرائق كما أن
تغري املناخ حقيقة واقعة :إذ نعاين من موجات احلرارة ونالحظ
ذوبان األهنار اجلليدية الطويلة األمد.
ومراعا ًة لذلك ،يرمي اهلدف  13من
أهداف التنمية املستدامة بشأن
اإلجراءات املتعلقة باملناخ إىل تعزيز
القدرة على املقاومة والتكيف مع
املخاطر املتصلة باملناخ والكوارث
الطبيعية يف مجيع البلدان .وبغية حتقيق
هذا اهلدف ،تقدم العديد من خدمات االتصاالت الراديوية
احلل املطلوب لرصد هذه األحداث والتخفيف من آثارها
والتكيف معها.
وتُستخدم االتصاالت الساتلية وخاصة أنظمة االستشعار
الفضائية ورصد األرض من أجل رصد حالة احمليطات وحفظ
الغابات .وبإمكاهنا الكشف عن االضطرابات الطبيعية يف حالة
الغالف اجلوي وتقدمي تنبؤات مناخية دقيقة.
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وتُستخدم أنظمة االتصاالت الراديوية األخرى جلمع وإرسال
البيانات املتعلقة باألحوال اجلوية (الرطوبة ومعدالت هطول
األمطار وغري ذلك) ،من قبيل أنظمة إنرتنت األشياء
والرادارات .وتشكل مصادر املعلومات هذه الكتلة احلرجة
الالزمة للكشف عن املخاطر املتصلة باملناخ.
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وتوفر اخلدمة اإلذاعية وخدمات النطاق العريض اإلنذار املبكر
للسكان مما يقلل من أثر الكوارث الطبيعية والبيئية من خالل
تعزيز القدرة على املقاومة وزيادة القدرة على التكيف.
وتساعد خدمات اهلواة لالتصاالت الراديوية وغريها ،عمليات
اإلغاثة ال سيما عندما تكون اخلدمات األخرى خارج
التشغيل .ويف اآلونة األخرية ،جرى تطوير أنظمة املنصات
عالية االرتفاع لتقدمي اخلدمات بسرعة مع حد أدىن من البنية
التحتية للشبكة األرضية يف مهام اإلغاثة يف حالة الكوارث.
وستؤثر قرارات املؤمتر  WRC-19على اخلدمات ذات األمهية
القصوى يف أوقات التحول وعدم اليقني هذه .وستسمح لنا
باالستفادة من قدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتغلب
على التحديات واغتنام الفرص اليت يتيحها االقتصاد
الرقمي اليوم.

الخالصة

حتول خدمات االتصاالت الراديوية قطاعات الصحة والتعليم
ّ
وحتسن الشمول املايل وزيادة الشفافية
عميق.
بشكل
والنقل
ّ
ودعم املؤسسات اخلاضعة للمساءلة وتعزز الزراعة املستدامة
وتساعد على احلفاظ على احلياة يف اجلو والبحر وعلى الرب.
مسرع حاسم حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف
وهي مبثابة ّ
البلدان املتقدمة والبلدان النامية على السواء.
وستُتوج الدورة التحضريية البالغة أربع سنوات واملؤدية إىل
املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ،وااللتزام عايل املستوى
للمشاركني من احلكومات ودوائر الصناعة الذي يتم من خالل
العمل الدؤوب واملفاوضات الدولية واسعة النطاق يف كل من
العملية التحضريية وخالل املؤمتر  ،WRC-19بتوقيع الوثائق
اخلتامية للمؤمتر  WRC-19ومراجعة لوائح الراديو ،املعاهدة
الدولية القيمة اليت تشكل أساس االستخدام الرشيد والفعال
واالقتصادي لطيف الرتددات الراديوية ،الذي يتيح التطورات
يف جمال تكنولوجيا االتصاالت الراديوية منذ بدايتها قبل
 113عاماً.
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جدول أعمال المؤتمر WRC-19
سيعاجل املؤمتر  WRC-19عدداً من القضايا منها:
1.1

خدمة اهلواة :النظر يف توزيع تردد إضايف خلدمة اهلواة يف اإلقليم

2.1

حملطات األرضية العاملة يف اخلدمة املتنقلة الساتلية وخدمة األرصاد اجلوية الساتلية وخدمة استكشاف األرض الساتلية :النظر
يف حدود القدرة يف النطاق.

3.1

1

خدمة األرصاد اجلوية الساتلية (فضاء-أرض) وخدمة استكشاف األرض الساتلية (فضاء-أرض) :النظر يف التغيريات
التنظيمية املمكنة اليت مت ّكن أنظمة مجع البيانات الضرورية لرصد تغري املناخ والتنبؤ به ،ورصد احمليطات وموارد املياه والتنبؤ
باألحوال اجلوية واملساعدة يف محاية التنوع البيولوجي وحتسني األمن البحري.

4.1

اخلدمة اإلذاعية الساتلية :النظر يف مراجعة ممكنة للحدود املفروضة على اخلدمة اإلذاعية الساتلية.

5.1

احملطات األرضية املتحركة ( :)ESIMالنظر يف تواصل احملطات األرضية املتحركة مع احملطات الفضائية املستقرة بالنسبة إىل
األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية للوفاء باحلاجة إىل االتصاالت املتنقلة مبا يف ذلك اخلدمات الساتلية العاملية عريضة النطاق.

6.1

كوكبات السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض :النظر يف وضع إطار تنظيمي لتشجيع تطوير تكنولوجيات جديدة
وتنفيذها يف اخلدمة الساتلية الثابتة (.)FSS

7.1

سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل األرض يف مهمات قصرية األجل :دراسة االحتياجات من الطيف فيما خيص القياس عن بُعد
والتتبع والتحكم يف خدمة العمليات الفضائية والنفاذ إىل توزيعات خدمة العمليات الفضائية.

9.1

األجهزة الراديوية البحرية املستقلة :النظر يف إجراءات تنظيمية حلماية النظام  GMDSSونظام التعرف األوتومايت ()AIS؛ واخلدمة
املتنقلة الساتلية البحرية (أرض-فضاء وفضاء-أرض) :النظر يف إدخال تعديالت تنظيمية إلتاحة مكون ساتلي جديد لتبادل
البيانات يف نطاق املوجات املرتية (.)VDES
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8.1

النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر ( :)GMDSSالنظر يف أحكام تنظيمية لتحديث النظام العاملي لالستغاثة والسالمة
يف البحر ودعم تنفيذ أنظمة ساتلية إضافية يف النظام .GMDSS
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جدول أعمال المؤتمر ( WRC-19تابع…)
سيعاجل املؤمتر  WRC-19عدداً من القضايا منها:
10.1

ف
ف
الط�ان ( :)GADSSالنظر ي� االحتياجات من الطيف واألحكام
النظام
العالم لالستغاثة والسالمة ي� ي
ي
بالتعرف إىل هوية الطائرة وحتديد موقعها بسرعة خالل مجيع مراحل طرياهنا وكذلك يف حاالت
يتعلق
فيما
التنظيمية
ّ
االستغاثة والطوارئ.

11.1

أنظمة االتصاالت الراديوية اخلاصة بالسكك احلديدية :تنسيق الطيف لتيسري تطوير أنظمة السكك احلديدية للقطارات
وجانيب السكة لتلبية احتياجات بيئة السكك احلديدية عالية السرعة.

12.1

أنظمة النقل الذكية ( :)ITSالنظر يف تنسيق الطيف لتوصيل املركبات وحتسني إدارة حركة املرور واملساعدة على القيادة اآلمنة.

13.1

االتصاالت املتنقلة الدولية ( :)IMTالنظر يف توزيعات إضافية للخدمة املتنقلة وحتديد نطاقات تردد لالتصاالت املتنقلة الدولية
من أجل التطوير املستقبلي لتطبيقات االتصاالت املتنقلة الدولية 2020-أو اجليل اخلامس (.)5G

14.1

أنظمة املنصات عالية االرتفاع ( :)HAPSالنظر يف إجراءات تنظيمية لتيسري النفاذ إىل تطبيقات النطاق العريض اليت ميكن أن
ختدم املناطق الريفية واملناطق النائية باستخدام أنظمة املنصات عالية االرتفاع.

15.1

تطبيقات اخلدمة املتنقلة الربية واخلدمة الثابتة :النظر يف حتديد نطاقات تردد من أجل هذه التطبيقات.

16.1

أنظمة النفاذ الالسلكي مبا فيها الشبكات احمللية الراديوية ( :)WAS/RLANاستعراض األحكام التنظيمية الستيعاب منو الطلب
على األنظمة  WAS/RLANوالتطبيقات متعددة الوسائط.

ITUWRC
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الفعال واالقتصادي للرتددات الراديوية واملدارات
الشبكات الساتلية :النظر يف تغيريات تنظيمية لتيسري االستخدام الرشيد و ّ
املرتبطة هبا ،مبا فيها مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض.
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لمحة عن المؤتمر

من االجتماع التحضيري
للمؤتمر إلى المؤتمر
العالمي لالتصاالت الراديوية
لعام )WRC-19( 2019
خالد العوضي
رئيس االجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي
لالتصاالت الراديوية لعام )WRC-19( 2019

اآلن

وقد انتهت الدورة الثانية لالجتماع التحضريي
( )CPM19-2للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
لعام  ،)WRC-19( 2019فإن العامل على استعداد
خلوض املرحلة األخرية حلسم املواقف فيما يتعلق ببنود جدول
أعمال املؤمتر.

وسيكون تقرير االجتماع التحضريي املزمع تقدميه إىل املؤمتر
العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ،2019الصادر عن الدورة
الثانية لالجتماع التحضريي ،املرجع الرئيسي للدول األعضاء
يف االحتاد لالطالع على خلفية كل بند من جدول األعمال،
وسيكون أيضاً ملخصاً وحتليالً لنتائج الدراسات اليت أجريت
يف مكتب االتصاالت الراديوية باالحتاد.
وسيكون األعضاء اآلن أيضاً على علم باألساليب املقرتحة
للوفاء بكل بند من جدول األعمال ،وباالعتبارات التنظيمية
واإلجرائية املرتبطة بكل أسلوب .ومع ذلك فإن هذا ال مينع أي
فريق إقليمي أو دولة عضو يف االحتاد من إدخال هنج جديد
للوفاء ببنود جدول األعمال خالل املؤمتر نفسه.

“

لقد اعتدنا على رؤية مجيع
األفرقة اإلقليمية والدول
األعضاء يف االحتاد تتقارب يف
اجتاه استنتاجات واحدة بتقدمي
حلول وسط بشأن املواضيع
املختلفة.
خالد العوضي

13

ITU News MAGAZINE 05/2019

لمحة عن المؤتمر

ترؤس المناقشات التحضيرية للمؤتمر

نتائج االجتماع التحضيري للمؤتمر بإيجاز

لقد كان ترؤس الدورة الثانية لالجتماع التحضريي جتربة رائعة
بالنسبة يل ،علماً أن عدد املشاركني يف االجتماع ناهز 1300
مندوب من  106من الدول أعضاء يف االحتاد و 83عضواً من
أعضاء القطاعات .وأحضر هؤالء املشاركون ما جمموعه 198
مسامهة ملناقشتها على مدى تسعة أيام .وكان هدفهم هو حتقيق
التقارب ،أو بعبارة أخرى ،إدراج مجيع الشواغل ووجهات
النظر يف التقرير النهائي لالجتماع التحضريي للمؤمتر ،الذي
صيغ خالل االجتماع.

كانت نتائج االجتماع التحضريي للمؤمتر مذهلة .لقد جنحنا
يف التوصل إىل اتفاق يف اليوم الثامن .وجنحنا أيضاً يف االتفاق
على استنتاج واحد فيما يتعلق ببعض نطاقات الرتدد املرشحة
يف إطار البند  13.1من جدول األعمال بشأن حتديد اتصاالت
اجليل اخلامس (االتصاالت املتنقلة الدولية ،)2020-وكذلك
البند  16.1بشأن أنظمة النفاذ الالسلكي ،مبا يف ذلك الشبكات
احمللية الراديوية ( .)RLAN/WASوجنحنا يف االتفاق على استنتاج
واحد بشأن بعض القضايا التنظيمية املتعلقة باخلدمات الفضائية
اليت جتري مناقشتها يف إطار البند  7من جدول األعمال.
واتفقنا أيضاً على استنتاج واحد بشأن الدراسات اجلارية فيما
يتعلق باملركبات دون املدارية واإلرسال الالسلكي للطاقة من
أجل املركبات الكهربائية والطيف لدعم تنفيذ البنية التحتية
لالتصاالت ضيقة النطاق وعريضة النطاق من آلة إىل آلة.

يف البداية ،تشعر أن من الصعب القيام هبذه املهمة على مدى
تسعة أيام نظراً لتنوع املواقف ووجهات النظر بشأن كل بند
من بنود جدول األعمال اليت ينبغي مناقشتها .ولكن عندما
تركز على املهمة احلقيقية لالجتماع واختصاصاته ،تدرك أنه ال
يوجد شيء امسه “صحيح أو خاطئ”.
ويشارك مجيع املندوبني هبدف فهم بعضهم البعض –
بعد املؤمتر
وللتخفيف من العبء خالل املؤمتر .وهذا ليس ُ
العاملي لالتصاالت الراديوية ذاته.

ومن جهة أخرى ،أدركنا أن بعض البنود األخرى للمؤمتر
ليست سهلة وكانت هناك اختالفات كبرية يف املواقف بني
األفرقة اإلقليمية .ومع ذلك ،جنحنا يف أخذ مجيع وجهات النظر
واملواقف يف االعتبار وأدرجناها مجيعاً يف التقرير النهائي
لالجتماع التحضريي الذي سيقدم إىل املؤمتر .WRC-19
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سهل عمل األفرقة اإلقليمية
ومما ال شك فيه أن هذا اجلهد قد ّ
يف العامل يف إطار حتضرياهتا للمؤمتر .وزودتنا الدورة الثانية
لالجتماع التحضريي للمؤمتر بفهم واضح لتحديد القضايا اليت
أوشك على االتفاق بشأهنا واالنتهاء منها والقضايا اليت تتطلب
مزيداً من اجلهود والتنسيق بني األفرقة اإلقليمية قبل بداية
املؤمتر .WRC-19

وعقدت مجيع األفرقة اإلقليمية األخرى اجتماعاهتا يف صيف
( 2019انظر مجيع األفرقة واالجتماعات) ،وأدرك أن الدعوات
قد أرسلت فيما بني األفرقة حلضور اجتماعات بعضها البعض.
وهذا احلماس ملناقشة قضايا املؤمتر حبد ذاته مؤشر على مدى
حرص اجلميع على االنتهاء من املناقشات املتعلقة ببنود جدول
أعمال املؤمتر  WRC-19بأكرب قدر ممكن من السالسة.

وتُعترب القرتة اليت أعقبت الدورة الثانية لالجتماع التحضريي
مرحلة حامسة حيث يتعني على مجيع األفرقة اإلقليمية إجراء
اجلولة األخرية من املناقشات لتحديد مواقفها النهائية بشأن
بنود جدول أعمال املؤمتر.

ورش العمل األقاليمية – أداة رائعة للتحضير
للمؤتمر WRC-19

األفرقة اإلقليمية – األعمال التحضيرية النهائية
للمؤتمر WRC-19

عقد الفريق اإلقليمي الذي أنتمي إليه ،وهو الفريق العريب املعين
بإدارة الطيف ( ،)ASMGاجتماعه األخري قبل املؤمتر WRC-19
(االجتماع اخلامس والعشرون للفريق) يف الفرتة من  27يوليو
إىل  1أغسطس يف القاهرة ،مصر .وأرسل الفريق دعوة إىل
مجيع األفرقة اإلقليمية األخرى للمشاركة يف اجتماعه ملناقشة
املواقف النهائية لألفرقة اإلقليمية والسعي إىل التوصل إىل
تفاهم مشرتك.

ملسنا أثر التنسيق بني األفرقة اإلقليمية خالل الدورة الثالثة
لورشة العمل األقاليمية لالحتاد بشأن التحضري للمؤمتر ،WRC-19
اليت عُقدت يف الفرتة من  4على  6سبتمرب  ،2019جبنيف.
وكانت ورش العمل هذه أداة رائعة لفهم اختالفات وشواغل
بعضنا البعض ،وإذ بقي أقل من شهرين عن بداية املؤمتر ،مت
حتديد املزيد من القواسم املشرتكة بني األفرقة اإلقليمية خالل
ورشة العمل.
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تقرير االجتماع التحضيري للمؤتمر المزمع تقديمه إلى
المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 2019
المواضيع الهامة في المؤتمر WRC-19

من املتوقع أن خيضع العديد من املواضيع اهلامة ملناقشة دقيقة يف
املؤمتر  ،WRC-19ومن بني هذه املواضيع حتديد نطاقات
االتصاالت املتنقلة الدولية 2020-اليت ستُستخدم من أجل
تطبيقات اجليل اخلامس ،وأثر هذا التحديد على خدمات
استكشاف األرض الساتلية ( ،)EESSوأنظمة السواتل غري
املستقرة بالنسبة إىل األرض ( ،)NGSOواإلجراءات التنظيمية،
واستخدامها للطيف .إضافةً إىل استخدام الطيف من جانب
حمطات املنصات عالية االرتفاع ( ،)HAPSوإدخال أنظمة ساتلية
إضافية يف النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر
( ،)GMDSSواستخدام الطيف من جانب احملطات األرضية
املتحركة ( ،)ESIMوالعديد من املواضيع األخرى.

متخضت الدورة الثانية لالجتماع التحضريي ( )CPMللمؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام  )WRC-19( 2019عن نشر تقرير االجتماع
التحضريي بشأن املسائل التقنية والتشغيلية والتنظيمية واإلجرائية اليت
سينظر فيها املؤمتر.

تقرير االجتماع التحضيري

للمؤتمر بشأن المسائل التقنية والتشغيلية والتنظيمية
واإلجرائية التي سينظر فيها

المــؤتمـر العــالـمـي لالتصــاالت الـراديــويــة
لـعــام .2019

وال يسعنا إال أن نأمل أن يكون هذا املؤمتر جيداً مثل املؤمترات
العاملية السابقة لالتصاالت الراديوية .لقد اعتدنا بالفعل على
رؤية مجيع األفرقة اإلقليمية والدول األعضاء يف االحتاد تتقارب
يف اجتاه استنتاجات واحدة بتقدمي حلول وسط بشأن املواضيع
املختلفة.

ِّنزل نسختك اإللكرتونية اجملانية من تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر
هنا .وميكنك أيضاً شراء النسخة الورقية.
اطلع على املزيد من املعلومات بشأن املؤمتر والتسجيل يف
املوقع اإللكرتوين للمؤمتر.
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تنظيم القطاع  ITU-Rلألعمال التحضيرية للمؤتمر
جمعية االتصاالت الراديوية +
المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية
القرار ITUR 2-7

القرار ITUR 4-7

يف جدول أعمال
املؤمتر

لجان الدراسات التابعة لقطاع
االتصاالت الراديوية
SG 1

إدارة الطيف

SG 3

انتشار املوجات الراديوية

SG 4

اخلدمات الساتلية

SG 5

اخلدمات األرضية

SG 6

اخلدمات اإلذاعية

SG 7

اخلدمات العلمية

الدورة األولى لالجتماع التحضيري
للمؤتمر

مشروع تقرير االجتماع التحضريي
املقدم إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
الدورة الثانية لالجتماع التحضيري
للمؤتمر

المساهمات المقدمة من األعضاء

(الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاعات االحتاد)

تقرير االجتماع التحضريي املقدم إىل املؤمتر
العاملي لالتصاالت الراديوية
مجعية االتصاالت
الراديوية

المقترحات المقدمة
من الدول األعضاء في االتحاد

ITUWRC
ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ 2019
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المؤتمر العالمي لالتصاالت
الراديوية
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لجنة لوائح الراديو والمؤتمر
العالمي لالتصاالت الراديوية
لعام 2019
ليليان جانتي
رئيسة لجنة لوائح الراديو

يف

معرض التحضري للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
لعام  ،)WRC-19( 2019هنالك أمام جلنة لوائح الراديو
( )RRBعدد من املهام اليت يتعني القيام هبا .فهي تقدم إىل
املؤمتر  WRC-19حملة عامة عن األنشطة اليت اضطلعت هبا ما بني
املؤمتر  WRC-15واملؤمتر  ،WRC-19وهي جزء من تقرير مدير
مكتب االتصاالت الراديوية ( )BRيف إطار البند  1.9من
جدول األعمال.
ويف إطار البند  3.9من جدول أعمال املؤمتر  WRC-19يُنظر يف
تقرير منفصل عن تنفيذ القرار  )Rev.WRC-07( 80من لوائح
الراديو ( )RRبشأن العناية الواجبة يف تطبيق مبادئ الدستور.

ليليان جانيت
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وأخرياً ،يتعني على جلنة لوائح الراديو ،كما هو مذكور يف
الرقم  1.0.13والرقم  2.0.13من لوائح الراديو ،تقدمي مقرتحات
إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية إلدخال ما ميكن من
تعديالت على لوائح الراديو .وترتتب هذه التعديالت على
القواعد اإلجرائية اليت وافقت عليها اللجنة ما بني املؤمتر
 WRC-15واملؤمتر  ،WRC-19من أجل ختفيف الصعوبات أو
التناقضات امللحوظة يف لوائح الراديو .وقد مت يف هذه املناسبة
حتديد جمرد عدد قليل من التعديالت املمكنة ،وهي مدرجة يف
تقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية يف االحتاد.

“

تأمل جلنة لوائح الراديو يف
أن تسهم يف هذا العمل ويف أن
تؤدي دوراً يف التوصل إىل
توازن بني مجيع املصاحل املختلفة.

لمحة عن المؤتمر

مراجعة القواعد اإلجرائية

الدور االستشاري للجنة لوائح الراديو في
المؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية

يشارك أعضاء اللجنة ،خالل املؤمتر  ،WRC-19بصفة استشارية
يف أعمال املؤمتر .وهم يقدمون املشورة بشأن الصعوبات
يف تطبيق األحكام التنظيمية املعمول هبا ،وكذلك األحكام قيد
املناقشة يف املؤمتر .وميكن ألي مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية
أيضاً توجيه تعليمات إىل اللجنة ،بناءً على الرقم  97من دستور
االحتاد ،للقيام بأنشطة معينة بعد املؤمتر.
مثال ذلك ،طلب املؤمتر  WRC-15من اللجنة اختاذ قرار بشأن
إمكانية قبول طلبات التنسيق لتوزيع اخلدمة الثابتة
الساتلية ( )FSSاجلديدة يف النطاق  GHz 13,6513,4قبل تاريخ
دخول التوزيع حيز النفاذ .واستجابةً هلذا الطلب ،وافقت
اللجنة على مراجعة القاعدة اإلجرائية بشأن الرقم 11A.9
من لوائح الراديو.

دورة إعداد
القواعد اإلجرائية

ستقوم اللجنة واملكتب ،يف أعقاب املؤمتر  ،WRC-19بإجراء
مراجعة شاملة للقواعد اإلجرائية الراهنة ،مع مراعاة أثر قرارات
املؤمتر ،كما فعلت يف أعقاب املؤمتر  .WRC-15إذ ميكن تعديل
القواعد اإلجرائية الراهنة أو إلغاؤها ووضع قواعد جديدة.
وهذه عاد ًة مهمة ضخمة ومن شأن القواعد اإلجرائية اليت
تتمخض عنها أن تكمل لوائح الراديو وأن تستخدمها اإلدارات
ومكتب االتصاالت الراديوية يف تطبيق لوائح الراديو .ويعتزم
املكتب واللجنة االنتهاء من هذا االستعراض واعتماد القواعد
اإلجرائية اجلديدة أو املعدلة قبل دخول لوائح الراديو اجلديدة
حيز النفاذ.

المؤتمر العالمي
لالتصاالت الراديوية
تعديل لوائح الراديو
تكليف جلنة لوائح الراديو
مبهام حمددة

لجنة لوائح الراديو

مراجعة القواعد
اإلجرائية القائمة
وضع قواعد إجرائية جديدة

19
لجنة لوائح الراديو

تعليقات على مشاريع
القواعد اإلجرائية
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اعتماد القواعد اإلجرائية
تقرير إىل املـؤتـمر العالـمي
لالتصاالت الراديوية بشأن
_ _إدراج قواعد إجرائية يف
لوائح الراديو
_ _الصعوبات اليت تواجه
عند تطبيق لوائح الراديو

الدول األعضاء

لمحة عن المؤتمر

المسائل التي أثيرت أمام اللجنة منذ
المؤتمر WRC-15

قدمت جلنة لوائح الراديو تقارير بشأن القرار )Rev.WRC-07( 80
إىل معظم املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية منذ
املؤمتر  .WRC-2000ويركز التقرير املقدم إىل املؤمتر  WRC-19على
مسائل معينة واجهتها اللجنة يف ممارسة أعماهلا ،ومن مث فهي
تود اسرتعاء اهتمام املؤمتر  WRC-19إليها .ومن أبرز هذه املسائل
تطبيق الرقم  6.13من لوائح الراديو واملادة  48من الدستور
ومعاجلة الطلبات اليت تلتمس متديد املهلة التنظيمية لوضع
ختصيصات الرتدد يف اخلدمة أو إلعادة وضعها يف اخلدمة.
الرقم  6.13من لوائح الراديو وإقرار صحة
تخصيصات التردد المسجلة

إن الرقم ( 6.13املادة  ،13القسم  )IIمن لوائح الراديو هو وسيلة
هامة لتمكني املكتب من التحقق من أن ختصيصات الرتدد
املسجلة يف السجل األساسي الدويل للرتددات ( )MIFRتعكس
الواقع وأهنا قد سجلت على حنو مشروع.
وعندما يتبني من معلومات موثوقة متاحة أن ختصيصاً مسجالً
مل يوضع يف اخلدمة أو مل يعد موضوعاً يف اخلدمة ،أو ال يزال
يف اخلدمة ولكن ليس وفقاً للخصائص املبلغ عنها ،يطلب
املكتب من اإلدارة املبلغة تقدمي توضيحات بشأن هذا الوضع.
وبعد االنتهاء من إجراء حتقيق مبوجب الرقم  6.13من لوائح
الراديو ،ميكن أن يقدم املكتب طلباً إىل اللجنة يلتمس فيه اختاذ
قرار بإلغاء ختصيصات الرتدد لشبكة ساتلية ما.

مثال ذلك ،رمبا تكون إدارة ما قد أبلغت قبل سنوات عديدة
عن ختصيصات تردد مل توضع قط يف اخلدمة ،أو رمبا مل توضع
يف اخلدمة ألكثر من مدة التعليق .ومع ذلك ،تكون هذه
التخصيصات قد ُوضعت يف اخلدمة يف وقت الحق وبقيت يف
اخلدمة وقت التحقيق مبوجب الرقم  6.13من لوائح الراديو.
وبعد إجراء حتقيق مبوجب الرقم  6.13من لوائح الراديو يكشف
عن حالة عدم امتثال للوائح الراديو ،لن يكون هناك أساس
تنظيمي تستند إليه اللجنة إلبقاء التخصيصات يف السجل
األساسي الدويل للرتددات ( )MIFRحىت لو كان هناك ساتل
فعلي قيد التشغيل ومل يكن هناك قضايا تنسيقية معلقة .ويف
حاالت من هذا القبيل ،يكون السبيل الوحيد املتاح أمام
اإلدارة هو عرض حالتها على مؤمتر عاملي لالتصاالت
الراديوية ،أو تقدمي بطاقة تبليغ جديدة.
وعند التعامل مع طلبات إلغاء ختصيصات الرتدد ،هتتم اللجنة
باحلفاظ على مصداقية السجل األساسي الدويل
للرتددات ( ،)MIFRالذي حيتوي على حقوق والتزامات
اإلدارات ،وضمان تنسيق السواتل التشغيلية حسب األصول.
وتشري اللجنة إىل الصعوبات املمكنة يف توفري املعلومات
والتحقق منها بالنسبة إىل األوضاع اليت كانت قائمة قبل
سنوات عديدة.
ومن الواضح كيف يتعني تنفيذ الرقم  6.13من لوائح الراديو،
ال سيما بعد التعديالت اليت أُجريت يف املؤمتر  ،WRC-15ومن مث
لن حيتاج إىل مزيد من التعديل .ومع ذلك ،ميكن أن يقدم
املؤمتر  WRC-19إرشادات إىل اللجنة فيما يتعلق باملسائل
املذكورة أعاله.
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وال خيضع تطبيق الرقم  6.13من لوائح الراديو ألي قيود زمنية.
وبناءً على ذلك ،فقد يشمل نطاق التحقيق أحياناً عدة
سنوات ماضية.
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المادة  48من دستور االتحاد

اختذت املؤمترات السابقة قرارات فيما يتعلق بتطبيق املادة
من دستور االحتاد (منشآت خدمات الدفاع الوطين).
وقرر املؤمتر  WRC-15أنه جيب على اإلدارات أن تشري صراح ًة
إىل املادة  48من الدستور ،وأوضح أن املادة  48تشري إىل
املنشآت الراديوية العسكرية وليس إىل احملطات املستخدمة
لألغراض احلكومية عموماً.
48

ومع ذلك نظرت اللجنة ،يف معرض مداوالهتا ،يف الشواغل اليت
أثارهتا بعض اإلدارات بشأن مدى مالءمة تطبيق اإلدارات
األخرى للمادة  48من الدستور .مثال ذلك ،عندما تتمسك
اإلدارات باملادة  48من الدستور بعد أن يكون املكتب قد بدأ
حتقيقاً مبوجب الرقم  6.13من لوائح الراديو ،أو عندما تتمسك
باملادة  48من أجل ختصيصات تردد يبدو أهنا ال تستخدم
ألغراض عسكرية.

طلبات التماس تمديد المهل الزمنية
التنظيمية

أكد املؤمتر  WRC-15جمدداً سلطة اللجنة يف معاجلة طلبات
التمديد احملدود واملشروط ملهلة وضع ختصيص الرتدد يف اخلدمة
أو إعادة وضعه يف اخلدمة ،سواء يف حاالت الظروف القاهرة
أم يف حاالت التأخري الناجم عن تقاسم مركبة اإلطالق.
وقد وردت هذه الطلبات من اإلدارات على حنو منتظم إىل حد
ما .ومت النظر فيها على أساس كل حالة على حدة ،بناءً على
املعلومات املقدمة .ومل يكن من امليسور دوماً البت فيما إذا
كانت احلالة نامجة عن ظروف قاهرة ،ولكن نظراً لوجود قائمة
واضحة باملعايري اليت جيب الوفاء هبا ،مل تصادف أي صعوبات
معينة يف العملية الراهنة .وينطبق ذلك أيضاً على حاالت
التأخري النامجة عن تقاسم مركبة اإلطالق .وقد نظرت اللجنة
يف حاالت تقاسم مركبة اإلطالق بناءً على املعلومات املقدمة.
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ويف معرض معاجلة هذه احلاالت ،رأت اللجنة أن ليس من
اختصاصها اختاذ قرارات بشأن تطبيق املادة  48من الدستور،
ولكن هناك مع ذلك ما يدعو للقلق من أن املادة تنطوي على
احتمال إساءة االستخدام مما قد ينال من سالمة
اإلطار التنظيمي.

لذلك جدير باملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ()WRC-19
أن يناقش مرة أخرى تطبيق املادة  48من الدستور ،يف ضوء
املسائل اليت تواجهها اللجنة واملكتب يف ممارسة أعماهلما.

لمحة عن المؤتمر

وقد وردت أيضاً طلبات من البلدان النامية لتمديد املهلة
الزمنية ،وهي تستند إىل صعوبات معينة واجهتها البلدان،
ولكن ليس لظروف قاهرة أو لتأخري ناجم عن تقاسم مركبة
اإلطالق .ونظراً ألن سلطة اللجنة مقصورة على هذين
العنصرين ،فإهنا مل تتمكن من االستجابة هلذه الطلبات .ويف
هذه احلاالت ،كلفت اللجنة املكتب مبواصلة مراعاة ختصيصات
الرتدد للشبكة الساتلية املعنية حىت اليوم األخري من املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية املقبل ،مع اإلشارة إىل أن البت يف هذه
احلاالت يقع ضمن اختصاص املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية.
ويصلح هذا النهج عندما يكون مثة مؤمتر عاملي مقبل
لالتصاالت الراديوية ،ولكنه يتسبب يف فرتة طويلة من عدم
اليقني عندما يأيت الطلب مباشرة يف أعقاب مؤمتر عاملي .وهلذا
رمبا يرغب املؤمتر العاملي  WRC-19يف مناقشة إمكانية منح اللجنة
صالحية معاجلة طلبات التمديد احملدود واملشروط اليت تتقدم هبا
البلدان النامية ،على أساس كل حالة على حدة ،وعلى وجه
اخلصوص تلك البلدان اليت تعتمد على اخلدمات الساتلية من
أجل تأمني التوصيلية فوق كامل أراضيها .وينبغي أن تستند
هذه التمديدات إىل شروط يتعني أن حيددها املؤمتر أو اللجنة.

التحديات أمام المؤتمر WRC-19

تشمل املسائل املعروضة يف هذا املقال جمرد جزء صغري من
العناصر املدرجة يف التقرير عن تنفيذ القرار ،)Rev.WRC-07( 80
ويشمل التقرير جزءاً صغرياً من مجيع املسائل اليت سوف تناقش
ويبت فيها أثناء املؤمتر  .WRC-19ويكمن التحدي يف الوصول
بكل هذه القضايا املختلفة إىل نتيجة مرضية ،مع مالحظة
التنوع يف وجهات نظر األعضاء.
وتأمل جلنة لوائح الراديو يف أن تسهم يف هذا العمل ويف أن
تؤدي دوراً يف التوصل إىل توازن بني مجيع املصاحل املختلفة.

22

ITU News MAGAZINE 05/2019

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 الطاقة
كل ساعة على مدار اليوم .فلوالها لتعذر وجود العالم المعهود .وتنتقل 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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فيما يخص توزيع ترددات الطيف
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ممثل الدول العربية
طارق العوضي
المدير التنفيذي ورئيس شؤون الطيف ،الفريق العربي
المعني بإدارة الطيف ()ASMG

يعقد

االحتاد الدويل لالتصاالت ( )ITUمؤمتراً عاملياً
لالتصاالت الراديوية( )WRCكل ثالث أو أربع
سنوات ،ويُعترب هذا املؤمتر املنتدى الدويل األعلى
ملناقشة قضايا الطيف الراديوي والقضايا املتعلقة خبدمات
االتصاالت الراديوية حول العامل واختاذ قرارات بشأهنا .ويقوم
املؤمتر أيضاً باستعراض ومراجعة لوائح الراديو ،وهي معاهدة
دولية تَنظم استخدام الطيف الرتددي جلميع األغراض مبا يف
ذلك اخلدمات املتنقلة واإلذاعية والساتلية.
وحدد جلدول أعمال املؤمتر العاملي القادم لالتصاالت الراديوية
ُ
( )WRC-19عدد من البنود لتغطية خمتلف خدمات االتصاالت
الراديوية .وجترى الدراسات التقنية والتنظيمية يف إطار جلان
الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد الدويل
لالتصاالت ( ،)ITU-Rمبشاركة نشطة وتقدمي مسامهات من
الدول األعضاء واألفرقة اإلقليمية مبا يف ذلك الفريق العريب
املعين بإدارة الطيف (.)ASMG
إن لقرارات املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية أثراً كبرياً على
استعمال موارد الطيف الراديوي احملدودة يف املنطقة .وعالو ًة
على ذلك ،تؤدي هذه القرارات دوراً حامساً يف حتديد اجتاهات
تطوير التكنولوجيا والبنية التحتية يف الدول العربية يف املستقبل.

“

إن لقرارات املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية أثراً كبرياً
على استعمال موارد الطيف
الراديوي احملدودة يف املنطقة.
طارق العوضي
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األعمال التحضيرية للمؤتمر  WRC-19لمنطقة
الدول العربية

وجهات النظر التي أعدتها الدول العربية من
أجل المؤتمر

عقد الفريق العريب املعين بإدارة الطيف اجتماعاته التحضريية
اخلمسة مع بداية دورة الدراسة  .2019-2016وعُقد االجتماع
احلادي والعشرون يف عام  ،2016وأما االجتماع اخلامس
والعشرون واألخري ،فقد عُقد يف يوليو-أغسطس .2019
وكانت هذه االجتماعات منصة لتحديد وجهات نظر املنطقة
بشأن خمتلف بنود جدول األعمال وبلورة املقرتحات املشرتكة
للدول العربية بشأن مجيع بنود جدول أعمال املؤمتر.

عقب االجتماعات التحضريية ،أُعدت وجهات نظر الفريق
بشأن خمتلف بنود جدول األعمال ،خاصةً املتعلقة منها
باالتصاالت املتنقلة الدولية ( IMT-2020أو .)5G
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وأتاحت االجتماعات فرصة املشاركة ملنظمات إقليمية أخرى
وأعضاء يف الصناعة وموردين للتكنولوجيا ،لضمان تبادل
املعلومات والتنسيق املتواصل لتيسري األعمال اليت سيضطلع هبا
املؤمتر والقرارات اليت سيتخذها.

وفيما يتعلق حتديداً بالبند  13.1من جدول أعمال املؤمتر
 ،WRC-19فإن إدارات الفريق هتتم هبذا البند وتدعم االتصاالت
املتنقلة الدولية يف نطاقات تردد معينة ،خاصة النطاق GHz 26
وكذلك املدى .GHz 43,5-40,5

وجهات نظر إقليمية

وعالوةً على ذلك ،أعد الفريق مقرتحات بشأن بنود أخرى
رئيسية من جدول األعمال يف إطار املسائل التقنية والتنظيمية
املتعلقة بالسواتل ،مثل البنود  5.1و 6.1و 7من جدول األعمال،
واخلدمات والتطبيقات املتنقلة األخرى من قبيل أنظمة النقل
الذكية ( )ITSواملنصات عالية االرتفاع ( ،)HAPSومقرتحات
تتعلق ببنود جداول أعمال املؤمترات املقبلة يف إطار البند 10
املتعلق باالتصاالت املتنقلة الدولية واحملطات األرضية املتحركة.
أهمية دور قطاع االتصاالت الراديوية في دورة
الدراسة التحضيرية للمؤتمر

أدى قطاع االتصاالت الراديوية دوراً رئيسياً خالل العملية
التحضريية يف دورة الدراسة هذه .وبتيسري اجتماعات خمتلف
جلان الدراسات وفِرق العمل ،ساهم القطاع بشكل كبري يف
تقريب وجهات النظر املختلفة بني املنظمات اإلقليمية يف
خمتلف األحداث.
وقام القطاع على وجه اخلصوص بتنظيم ثالث ورش عمل
أقاليمية ناجحة تسىن فيها للمشاركني اإلعراب عن آرائهم
ومناقشة مواقفهم فيما خيص كل بند من جدول األعمال.

ويتطلع الفريق العريب املعين بإدارة الطيف إىل مواصلة هذه
املشاركة التعاونية يف املؤمتر  WRC-19القادم مع سائر البلدان
واملنظمات الدولية واإلقليمية واحلكومية الدولية واملؤسسات
العلمية والصناعية وشركات التصنيع ووكاالت األمم
املتحدة املتخصصة.
وسنلتقي مجيعاً ملناقشة خمتلف بنود جدول أعمال املؤمتر
 ،WRC-19الذي يُعقد هذه املرة يف مصر ،إحدى اإلدارات
األعضاء يف الفريق العريب املعين بإدارة الطيف ،وإجياد حلول
هلذه البنود واختاذ قرارات بشأهنا تكون مبنية على توافق
يف اآلراء.
قيادة فريقي العمل  4Aو5A

يتطلع الفريق العريب املعين بإدارة الطيف إىل توليه بنجاح قيادة
أعمال فريقي العمل  4Aو 5Aالتابعني للمؤمتر ،وسيشارك بنشاط
يف خمتلف مستويات املؤمتر ،بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية
األخرى.
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تمثيل إفريقيا
جون أومو
أمين عام االتحاد اإلفريقي لالتصاالت ()ATU

تتسم

املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية ()WRC
بأمهية كربى بالنسبة إلفريقيا والعامل ،باعتبارها
منصة مرموقة ال مثيل هلا لتحسني اإلطار
الرئيسي على مستوى العامل إلدارة الطيف الراديوي واملوارد
املدارية الساتلية – أال وهو لوائح الراديو (.)RR
دور االتحاد اإلفريقي لالتصاالت

االحتاد اإلفريقي لالتصاالت ( )ATUهو املؤسسة املسؤولة عن
األعمال التحضريية على املستوى اإلفريقي وعن املشاركة
والتنسيق يف كل من املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية
( )WRCومجعيات االتصاالت الراديوية (.)RA
ٍ
بشكل رئيسي من خالل اجتماعات أفرقة
وتتم التحضريات
العمل التقنية اليت تقدم توصيات إىل االجتماعات التحضريية
على املستوى اإلفريقي للمؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية.
وتتمثل والية هذه االجتماعات يف بلورة املواقف واملقرتحات
اإلفريقية املشرتكة وتقدميها إىل املؤمترات العاملية لالتصاالت
الراديوية ومجعيات االتصاالت الراديوية وكذلك التخطيط
ملشاركة إفريقيا فيها.

“

املؤمترات العاملية لالتصاالت
الراديوية ( ،)WRCذات أمهية
كربى بالنسبة إلفريقيا والعامل.
جون أومو
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Shutterstock

تطلعات إفريقيا في المؤتمر العالمي
لالتصاالت الراديوية لعام 2019

يتسم كل بند من بنود جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  )WRC-19( 2019باألمهية .ومع ذلك ،فإن بعض
بنود جدول األعمال تعترب أكثر أمهية بالنسبة إلفريقيا .وذلك
ألهنا تلخص تطلعات إفريقيا يف استخدام الطيف يف اجملاالت
الرئيسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل تعزيز
النمو االجتماعي االقتصادي واستدامته .وفيما يلي بعض بنود
جدول األعمال هذه وأمهية كل منها بالنسبة إلفريقيا
(مالحظة :القائمة ليست مرتبة حسب األمهية):

البند  4.1من جدول األعمال :يهدف استعراض امللحق
 7بالتذييل  30إىل تبسيط خطة املوارد املدارية الساتلية
لإلذاعة الساتلية وذلك لتحديد موارد إضافية (من حيث
املواقع املدارية والرتددات على السواء) ميكن أن
تكون متاحة للبلدان اليت مل تعد تستخدم مواردها املدارية
يف اخلطة املذكورة ،وذلك بسبب تدهور بيئة التشغيل،
حيث وضعت اخلطة يف عام  .1977ومبا أن معظم البلدان
اإلفريقية متأثرة (أي مل يعد يف إمكاهنا استخدام املوارد
املخططة هلا يف اخلطة األصلية) ،فإن بند جدول األعمال
هذا يبشر باحللول اليت تشتد احلاجة إليها يف البلدان اإلفريقية
للحصول على موارد مدارية ساتلية جديدة وقابلة
لالستخدام للبث اإلذاعي الساتلي.
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البند  14.1من جدول األعمال :تيسري حمطات املنصات
عالية االرتفاع ( )HAPSاجلديدة من حيث حتديد الطيف
اإلضايف أو غري ذلك .ويبدو أن أنظمة  HAPSاجلديدة متثل
حالً ال بأس به ملواجهة حتدي التوصيلية الريفية يف إفريقيا
والعامل .وأنظمة  HAPSهي عبارة عن “حمطات قاعدة متنقلة
يف اهلواء” هتدف إىل توفري توصيلية متنقلة/عريضة النطاق
للمناطق اليت يصعب فيها الوصول إىل البنية التحتية على
األرض ،مثل املناطق الريفية/النائية.

البند  13.1من جدول األعمال :حتديد الطيف اإلضايف
لالتصاالت املتنقلة الدولية ( )IMTما بني الرتددات 24,25
و GHz 86لدعم شبكات اجليل اخلامس ( )5Gودعم زيادة منو
االتصاالت املتنقلة عريضة النطاق عموماً .وهذا بند هام يف
جدول األعمال ألنه يسعى إىل حتديد طيف الرتدد  5Gعلى
نطاق عاملي لدعم وفورات احلجم اليت تشتد احلاجة إليها
وقابلية التشغيل بني األنظمة ،ومن مث دعم التجوال العاملي
ألجهزة .5G

وجهات نظر إقليمية

البند  5.1من جدول األعمال :تيسري احملطات األرضية
املتحركة ( )ESIMيف النطاقني  GHz 19,717,7وGHz 29,5-
 ،27,5هبدف دعم احلاجة املتزايدة إىل اتصاالت النطاق
العريض الساتلية املتنقلة على منصات متحركة (من قبيل
القطارات والطائرات) .وهذا البند من جدول األعمال هو
مبثابة دعم موضع ترحيب الستمرار منو قطاع الطريان
املدين يف إفريقيا واحلاجة إىل االتصال على منت الطائرات.
البند  7من جدول األعمال :إدخال حتسينات على لوائح
األنظمة الساتلية حبيث تعكس وتليب االحتياجات اخلاصة
بالبلدان اإلفريقية وغريها من البلدان النامية سواء من حيث
مبادئ توزيع هذه املوارد أم اإلجراءات التنظيمية واإلدارية
املرتبطة هبا .ومبا أن معدل استخدام املوارد الساتلية حالياً ال
مييل لصاحل البلدان النامية فإن املسائل اليت يسعى هذا البند
من جدول األعمال إىل حتسينها  -مثل وضع نظام خاص
ّلي لألنظمة الساتلية العاملة يف مهمات قصرية – تتسم
بأمهية كربى من منظور إفريقيا.
البندان  8.1و 10.1من جدول األعمال :النظام العاملي
لالستغاثة والسالمة يف البحر ( )GMDSSوالنظام العاملي
لالستغاثة والسالمة يف الطريان ( ،)GADSSعلى التوايل .من
شأن التغيريات املقرتحة على لوائح النظامني GMDSS
و GADSSأن تفضي إىل حتسينات من حيث السالمة
والكفاءة االقتصادية من خالل املنافسة (بفضل إزالة
االحتكار) .وملا كانت حركة كل من الطريان املدين والنقل
البحري تسجل منواً كبرياً مل يسبق له مثيل ،فمن األمهية
مبكان تعزيز ترتيبات السالمة أيضاً .ويسعى بندا جدول
األعمال هذان إىل حتقيق هذا اهلدف النبيل.

البند  1.9من جدول األعمال ،المسألة  :7التشغيل غري
املرخص (غري القانوين) ملطاريف االتصاالت الساتلية .من
املؤسف ،على الرغم من أحكام الرقم  1.18من لوائح
الراديو اليت حتظر التشغيل غري املرخص ملطاريف االتصاالت
الساتلية ،ال تزال هذه املطاريف مستخدمة يف إفريقيا .ومن
أجل مكافحة هذه اآلفة ،تدعو إفريقيا إىل وضع تدابري
إلزامية إضافية ملعاجلة ظاهرة التشغيل غري املرخص ملطاريف
احملطات األرضية إىل جانب التدابري غري اإللزامية،
مثل بناء القدرات.
البند  1.1من جدول األعمال :تيسري التنسيق العاملي عن
طريق توزيع خدمة اهلواة يف النطاق  MHz 54-50يف منطقة
إفريقيا وأوروبا (املعروفة باسم اإلقليم  1يف االحتاد لتوزيع
الطيف) .ولسوف تستفيد إفريقيا من قدرة “اتصاالت
اإلشارة الضعيفة” خلدمة اهلواة اليت يوفرها نطاق الرتدد
املذكور .وال خيفى على أحد أن االتصاالت الراديوية يف
خدمة اهلواة ،وإن كانت للتسلية أساساً ،ميكن أن تكون
بالغة األمهية يف توفري ودعم اتصاالت الطوارئ يف
أوقات الكوارث.
البند  8من جدول األعمال :حذف حواشي البلدان
أو أمساء البلدان من احلواشي من أجل تعزيز تنسيق سياسة
الطيف واستخدامه .هذا البند من جدول األعمال بالغ
األمهية يف تعزيز التنسيق املرغوب فيه جداً من حيث سياسة
الطيف واستخدامه .واالستخدام املنسق للطيف بني البلدان
أمر حاسم يف تعزيز االستخدام األمثل ملوارد الطيف من
خالل منع التداخل الضار بني األنظمة ،ومن مث تعزيز
وفورات احلجم (وبالتايل خفض األسعار) ،وقابلية التشغيل
بني أجهزة االتصاالت ،وبالتايل التجوال من بلد إىل آخر
أو من منطقة إىل أخرى.
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ﺗﺤﻠﻴﻞ إﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻤﻮاﻗﻒ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻷوﻟﻴﺔ )ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )2018
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻻ ﺗﺘﺴﻢ ﲟﻮﻗﻒ أوﱄ إﻓﺮﻳﻘﻲ
0
13, 3%

5
1
2
0
0
0
8

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺤﻀﻴﺮي ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ،WRC-19
ﻋﻨﻮان اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻔﺼﻞ  :1اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ اﻟﱪﻳﺔ واﳋﺪﻣﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
اﻟﻔﺼﻞ  :2ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ ﰲ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ
اﻟﻔﺼﻞ  :3اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺴﺎﺗﻠﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ  :4اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ  :5اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﲑان وﺧﺪﻣﺎت اﳍﻮاة
اﻟﻔﺼﻞ  :6ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺎﻣﺔ
ﲨﻌﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺮادﻳﻮﻳﺔ ﻟﻌﺎم 2019
اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺘﺴﻢ ﲟﻮﻗﻒ أوﱄ إﻓﺮﻳﻘﻲ
4
15
18
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8

86,7%

4
1
52

تنزيل تقرير االجتماع التحضريي CPM Report

البند  10من جدول األعمال :يعترب البند  10من جدول
أعمال املؤمتر  WRC-19وسيلةً ميكن من خالهلا ،بناءً على
املقرتحات القطرية/اإلقليمية ،أن يقرتح املؤمتر WRC-19
إدراج بنود يف جدول أعمال جملس االحتاد متهيداً
للمؤمتر ( WRC-23وما بعده إذا لزم األمر) .ومن الواضح أن
هذا البند من جدول األعمال حاسم األمهية بالنسبة إلفريقيا
ألنه القناة اليت ميكن من خالهلا إدراج التطلعات اإلفريقية
يف املستقبل الستخدام الطيف يف املؤمتر  WRC-23وتناوهلا
على هذا األساس .مثال ذلك ،ميكن إجراء دراسات داخل
االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن ترخيص احملطات القاعدة
عالية االرتفاع يف االتصاالت املتنقلة الدولية ()HIBS
معرفات االتصاالت املتنقلة الدولية ( )IMTالراهنة
الستخدام ّ
يف نطاقات الرتدد دون  ،GHz 3إذا مت قبول إدراج املسألة
كبند يف جدول أعمال املؤمتر .WRC-23

حالة األعمال التحضيرية للمؤتمر WRC-19
والجمعية RA-19

عقد االحتاد اإلفريقي لالتصاالت حىت اآلن ثالثة اجتماعات
حتضريية إفريقية ( :)APMيف نريويب ( )2016والسنغال ()2017
والقاهرة ( ،)2018على التوايل .كما عقد االحتاد اإلفريقي ثالثة
اجتماعات ألفرقة العمل ATU WRC-19 :يف يوليو ( 2017كينيا)،
ويونيو ( 2018زمبابوي) ،ويونيو ( 2019بوتسوانا) .ونتيجةً ملا
ورد أعاله وغري ذلك من اللقاءات ،أصبح للمنطقة اإلفريقية
مواقف مشرتكة مبدئية خبصوص حوايل  %87من املسائل
املطروحة يف املؤمتر ( WRC-19انظر اجلدول أدناه) .ومن املتوقع
أن يؤكد االجتماع التحضريي األخري والنهائي املعقود يف
الفرتة من  26إىل  30أغسطس  2019يف جنوب إفريقيا على
املواقف األولية ،وأن يتقدم مبقرتحات مشرتكة بشأن القضايا
املفتوحة  -والعديد منها اآلن لديه توصية من أفرقة العمل.
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تمثيل أوروبا
ألكسندر كون
رئيس الفريق التحضيري للمؤتمر ( )CPGالتابع للمؤتمر
األوروبي إلدارات البريد واالتصاالت ()CEPT

ستتوج

العملية الطويلة واملثرية لألعمال التحضريية
للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية بأربعة
أسابيع من املفاوضات الدولية املكثفة اليت
ستقام يف شرم الشيخ مبصر يف نوفمرب .2019
وعلى غرار ما جرت عليه العادة يف املاضي ،جيري التحضري يف
املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت ( )CEPTلوجهات
النظر واملواقف اليت تعرب عنها أوروبا بشأن خمتلف البنود
واملسائل الواردة يف جدول أعمال من خالل عمل الفريق
التحضريي للمؤمتر ( )CPGيف جلنة االتصاالت
اإللكرتونية (.)ECC
التعاون مع المناطق األخرى بشأن
تنظيم الطيف
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استهل املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت ()CEPT
أعماله التحضريية للبدء يف مرحلة التبادل والتعاون األساسية مع
اجملموعات اإلقليمية اخلمس األخرى مجيعها اليت متثل الشركاء
الرئيسيني للمؤمتر على الصعيد العاملي بشأن تنظيم الطيف على
املستوى الدويل .لقد كانت وال تزال قوة القرارات املتخذة
بتوافق اآلراء على مستوى االحتاد الدويل لالتصاالت تُسهل
استخدام الطيف حبيث عرب احلدود اإلقليمية ،على حنو يتسم
بالكفاءة والفعالية.

“

لقد كانت وال تزال قوة
القرارات املتخذة بتوافق اآلراء
على مستوى االحتاد الدويل
لالتصاالت تُسهل استخدام
الطيف عرب احلدود اإلقليمية،
على حنو يتسم بالكفاءة
والفعالية.
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ونظراً للرتابط بني العديد من بنود جدول األعمال املختلفة،
فإن مفتاح جناح املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
لعام  (WRC-19) 2019يتمثل يف التوازن اجليد الذي يفسح
اجملال للقادمني اجلدد ولألطراف القائمة.
وتَكثَّف تبادل اآلراء بني اجملموعات اإلقليمية املختلفة يف
السنوات األخرية وأثبت جناحه ،مما أدى إىل التوصل إىل آراء
مشرتكة بشأن عدد من البنود الواردة يف جدول األعمال قبل
انطالق أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام .2019
وكان ذلك استجابة واضحة للتطورات الدينامية يف جمال
االتصاالت الراديوية ولنمو الفهم على الصعيد العاملي بأن
التوزيعات العاملية والتنسيق يف استخدام الطيف مها عنصران
أساسيان يف سياسة الطيف االستشرافية يف إطار دعم أهداف
األمم املتحدة للتنمية املستدامة.

مقترحات المؤتمر األوروبي إلدارات البريد
واالتصاالت ( - )CEPTتلبية االحتياجات
الراديوية القائمة والمستقبلية

تتسم مقرتحات املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت
( )CEPTبشأن املسائل اليت سيتناوهلا املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  2019بأهنا استشرافية ومتوازنة جيداً بغية تلبية
احتياجات اخلدمات الراديوية القائمة واملستقبلية .وميكن أن
يكون أحد العناوين الرئيسية للمؤمتر “التوصيلية يف كل
مكان” .ويُعد النطاق العريض الالسلكي أمراً حامساً من أجل
“جمتمع اجليغابت” وسينظر املؤمتر يف حتديد نطاقات الرتدد من
أجل تطوير االتصاالت املتنقلة الدولية ( )IMT-2020 - aka 5Gيف
املستقبل مبا يف ذلك منح توزيعات إضافية حمتملة
للخدمة املتنقلة.
ويتطلع املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت ( )CEPTإىل
تنسيق النطاقات وشروط االستخدام يف شىت أحناء العامل ،من
خالل اقرتاح عرض نطاق إمجايل مقداره  GHz 11,25على األقل
لالتصاالت املتنقلة الدولية ،مع ضمان التوازن مع اخلدمات
األخرى القائمة باختاذ اإلجراءات املناسبة .ويتم اختيار هذه
اإلجراءات لضمان التشغيل الكامل ألنظمة األرصاد اجلوية
على وجه التحديد.
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وفضالً عن ذلك ،يسعى املؤمتر األورويب إلدارات الربيد
واالتصاالت ( )CEPTإىل تنظيم دويل منسق لتوصيلية النطاق
العريض الساتلي على منت الطائرات والسفن والقطارات.
وتُستعمل كذلك أنظمة النفاذ الالسلكي يف السيارات يف شىت
أحناء العامل ،مما جيعل من الضروري تنسيق هذا االستعمال
ألنظمة النفاذ الالسلكي ذات القدرة املنخفضة/الشبكات احمللية
الراديوية ( )WAS/RLANيف املدى .GHz 5
التمهيد للجيل التالي من الشبكات المحلية
الراديوية ()RLAN

لقد حان الوقت أيضاً ألن ُن ّهد للجيل التايل املمكن من
الشبكات احمللية الراديوية ( )RLANباستخدام الطيف الترياهريتزي
فوق  .GHz 275وال ميكن يف هناية األمر ألي نظام نفاذ أن يعمل
بدون توصيل .ولذا ،يدعم املؤمتر األورويب إلدارات الربيد
واالتصاالت ( )CEPTالطيف املنسق حملطات املنصات عالية
االرتفاع يف اخلدمة الثابتة ،مما سيوفر القدرة على توفري
التوصيلية للمناطق غري املوصولة أو النائية.
السالمة واألمن في الجو والبحر

تُعد السالمة واألمن يف اجلو والبحر من األمور الضرورية للتنقل
والتجارة على الصعيد العاملي .ولذلك يدعم املؤمتر األورويب
إلدارات الربيد واالتصاالت ( )CEPTاختاذ اإلجراءات التنظيمية
بشأن النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف الطريان والنظام
العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر .ويشمل ذلك االعرتاف
باألنشطة املكثفة اليت تضطلع هبا منظمة الطريان املدين الدويل
واالعرتاف بالقرار االسرتاتيجي للمنظمة البحرية الدولية بشأن
مورد ساتلي جديد للنظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر،
ّ
وكذلك بشأن الطيف لألجهزة البحرية املستقلة.

النظر في شؤون الفضاء

فيما يتعلق بالفضاء ،يؤيد املؤمتر األورويب إلدارات الربيد
واالتصاالت ( )CEPTاحللول الالزمة للمهمات الساتلية القصرية
اليت تليب االحتياجات من الطيف لدى الشركات الصغرية
واملتوسطة واألوساط الكادميية فيما يتعلق بالقياس عن بُعد
والتتبع والتحكم .ويؤدي ذلك إىل االتصاالت الراديوية
الفضائية املستقبلية ،ويتعني إجياد توازن جديد بني األنظمة
املستقرة بالنسبة إىل األرض والشبكات الساتلية غري املستقرة
بالنسبة إىل األرض يف طيف املوجات املليمرتية .ويف هذا
السياق ،أثريت من جديد مسألة احلدود الرمسية لبند يف جدول
األعمال .ويف املاضي ،كانت اإلدارات دائماً تُظهر أهنا
براغماتية حني كانت املعلومات التقنية الضرورية متوافرة.
وبالتايل فأنا متفائل بأن املؤمتر سيجد أفضل احللول هلذا التوازن
وسيوفر اليقني والوضوح.
مسائل تنظيمية بشأن التطورات الجديدة

يقع املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  2019أيضاً على
مفرتق طرق ويتعني إجياد السبل املشرتكة للمضي قدماً بشأن
املسائل التنظيمية املرتبطة بالعديد من التطورات اجلديدة ،مثل
الكوكبات الضخمة اليت تضم آالف السواتل من جهة،
واملتطلبات املناسبة للمهمات قصرية املدة من جهة أخرى،
أو احلماية الفعالة لألنظمة الساتلية لإلغاثة (النظام الدويل
الساتلي للبحث واإلنقاذ ( ))COSPAS-SARSATواخلدمات املنفعلة،
مثل خدمة علم الفلك الراديوي وخدمة استكشاف األرض
الساتلية.
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ً
تحديدا
أحكام دولية أكثر

تشري بعض التطبيقات األرضية ،مثل أنظمة النقل الذكية،
واالتصاالت الراديوية بني القطارات وجانيب السكك ،أو تأثري
املركبات الكهربائية العاملة بالشحن الالسلكي إىل توجه باجتاه
أحكام دولية أكثر حتديداً .ويؤدي ذلك على وجه التحديد إىل
إثارة القلق بشأن ما ينبغي أن تتناوله املؤمترات العاملية
لالتصاالت الراديوية .وعلى الرغم من أنه من املناسب الوفاء
مبتطلبات تلك التطبيقات احملددة ،إال أهنا ستجتذب تطبيقات
أخرى ،مما قد يعين أن املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية لن
تكون قادرة على التعامل يف املستقبل مع مجيع أنواع التطبيقات
الراديوية يف حدودها الزمنية .لذلك ،يفضل املؤمتر األورويب
إلدارات الربيد واالتصاالت ( )CEPTاإلبقاء على مثل هذه
القضايا املتعلقة بإجراءات التنسيق والدراسات بشأن تطبيقات
حمددة يف نطاق اختصاص قطاع االتصاالت الراديوية لالحتاد
الدويل لالتصاالت ( ،)ITU-Rومجعية االتصاالت الراديوية (،)RA
حيث حتظى مبستوى مماثل من االهتمام العاملي على النحو الذي
هو عليه يف املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية.

وأخرياً ،ما جيعلين متفائالً هو معرفة أن عملية املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية ال تزال متثل جناحاً كبرياً لالحتاد .هذا
وتلقى املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت ()CEPT
بالفعل العديد من املقرتحات بشأن املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  2023تتعلق جبميع أنواع اخلدمات ،إلدخال املزيد
من التعديالت على اإلطار الدويل .وسنبدأ اآلن بتعميم هذه
األفكار بني اجملموعات اإلقليمية األخرى من الشركاء بغية
حتديد بنود يف جدول األعمال حتظى باهتمام عاملي وإقليمي يف
هذا املؤمتر ،ميكن دراستها بنجاح.
وخالصـة القــول ،سيتنــاول املـؤتـمر جمــدداً أمــوراً بـالـغــة
األمهية للجميع.
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تمثيل كومنولث الدول
المستقلة
ألبرت نالبانديان
رئيس فريق العمل المعني بالتحضير للمؤتمر والجمعية

WRC-19/RA-19

الكومنولث اإلقليمي في مجال االتصاالت ()RCC

إن

الطبيعة احملدودة ملوارد طيف الرتددات الراديوية ()RF
واملدارات الساتلية (“الطيف/املدار”) وقيمتها
االقتصادية حقيقة معرتف هبا اليوم .وقد أدى ذلك إىل
زيادة التنافس عليها.

ومن شأن االمتثال الصارم ألحكام لوائح الراديو ( )RRالصادرة
عن االحتاد الدويل لالتصاالت أن يضمن تكافؤ الوصول إىل
هذا املورد من قبل مجيع بلدان العامل .ويضمن هذا االمتثال
أيضاً أن تعمل مجيع أنظمة االتصاالت الراديوية يف بيئة خالية
من التداخل أو مبستويات مقبولة من التداخل.
ً
تبعا لتوفر التردد
التطبيقات الراديوية -

يعتمد جناح أي تطبيق راديوي إىل حد كبري على توفر
الرتددات واملعايري املنسقة ذات الصلة .ومن شأن متطلبات
مستخدمي الطيف املتنامية وخطوات التقدم يف التكنولوجيا
الرقمية الالسلكية أن متلي احلاجة إىل حتديث لوائح الراديو.

“

إن مفتاح جناح املؤمتر
العاملي لالتصاالت الراديوية هو
اإلعداد اجليد من خالل التعاون
اإلقليمي والتنسيق بني األقاليم
والتوصل إىل حل وسط يف
املؤمتر.
ألربت نالبانديان
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تحضير الكومنولث اإلقليمي في مجال
االتصاالت ( )RCCللمؤتمر العالمي
لالتصاالت الراديوية

ووفقاً لدستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته ،تعترب أي
تغيريات يف لوائح الراديو من صالحيات املؤمترات العاملية
لالتصاالت الراديوية ( )WRCاليت يعقدها االحتاد كل أربع
سنوات (انظر الشكل أدناه).

أظهرت مشاركة وفود الكومنولث اإلقليمي يف مؤمترات االحتاد
منذ عام  1995أن اإلعداد املنهجي على املستوى اإلقليمي قد
ساهم بشكل كبري يف محاية املصاحل الوطنية (انظر الشكل يف
الصفحة التالية).

وهناك نوعان من اخلصائص اليت متيز املؤمترات العاملية
لالتصاالت الراديوية ،مبا يف ذلك بالطبع املؤمتر WRC-19
املقبل ،ومها::
حتتوي جداول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
على عدد كبري من القضايا املتعلقة بكل من الطيف ولوائح
اخلدمات/التقنيات الراديوية؛

ويف إطار الكومنولث اإلقليمي يف جمال االتصاالت ،يُعهد
باإلعداد للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ومجعية االتصاالت
الراديوية إىل جلنة معنية بتنظيم استخدام طيف الرتددات
الراديوية واملدارات الساتلية.

قرارات املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية تتعلق مباشرة
بطائفة واسعة من مستخدمي األجهزة الراديوية.
وكان القرار  1380الصادر عن جملس االحتاد (املراجع يف )2017
هو الذي قرر أن يُعقد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية املقبل
ومجعية االتصاالت الراديوية املصاحبة له يف عام .2019

دورة المؤتمر العالمي
لالتصاالت الراديوية
()WRC

لوائح الراديو
1 2 3 4

التطورات التكنولوجية
الراديو املعريف والراديو
املعرف بالربجميات
،WiMax، WiFi
االتصاالت املتنقلة
الدولية ()IMT

متطلبات المستخدم
الفئة ( GOVاحلكومية)
الفئة ( CIVاملدنية)
الفئة ( COMالتجارية)

DVB-T1، DVB-H، T-DAB3 2

WRC
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دورة المؤتمر العالمي
رباعية السنوات
WRC

ويضع فريق العمل التابع للكومنولث اإلقليمي يف جمال
االتصاالت واملعين باملؤمتر واجلمعية ( )WRC-19/RA-19مشروع
املقرتحات املشرتكة ( )CPللكومنولث لينظر فيها املؤمتر
 .WRC-19وبعد النظر واملوافقة من قبل جلنة الكومنولث
اإلقليمي ،ترسل إىل االحتاد خالل املهلة احملددة.

وجهات نظر إقليمية

جدول أعمال المؤتمر WRC-19

التحضير للمؤتمر WRC-19

ظل االحتاد الدويل لالتصاالت ،منذ عقود عديدة ،يتعامل
بنشاط مع قضايا االتصاالت الراديوية العاملية الفريدة .وتندرج
هذه القضايا عادة يف جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية ،وال سيما املؤمتر  .WRC-19واليوم ،لدى املؤمتر
 WRC-19جدول أعمال كامل ،ينطوي على العديد من
التحديات املقبلة.

التحضير للمؤتمر

عالمياً

عملية االجتماع التحضيري للمؤتمر
( )CPMفي قطاع االتصاالت الراديوية
(+)ITU-R
أقاليمياً
اإلعداد في إطار الكومنولث اإلقليمي
في مجال االتصاالت RCC
الرئيس :فالريي بوتينكو ،االحتاد الروسي
فريق العمل املعين باملؤمتر واجلمعية WRC-19/RA-19
الرئيس :ألربت نالبديان ،مجعية
االتصاالت الراديوية

وطنياً

التحضير داخل اإلدارة فيكل دولة
عضو في االتحاد

بعض من التحديات

إقليمياً

*COM on SM&SO

ومن بني هذه التحديات قضايا تتضمن التطوير املستقبلي
لشبكات اجليل اخلامس ( )5Gمن االتصاالت املتنقلة
الدولية ( )IMTواألنظمة الساتلية مع عدد كبري (يصل إىل
اآلالف) من السواتل ذات املدار املنخفض يف مدار غري مستقر
بالنسبة إىل األرض.

* اللجنة املعنية بإدارة الطيف واملدارات الساتلية

ويتطلب تنفيذ أنظمة االتصاالت الساتلية يف املدارات غري
املستقرة بالنسبة إىل األرض تعديل النظام التنظيمي الستخدام
موارد الطيف واملدارات.
وبغض النظر عن قرارات املؤمتر  WRC-19بشأن هذه املسائل،
يستمر تطوير هذه األنظمة .ومع ذلك ،من الضروري إيالء
اهتمام خاص لألثر السليب احملتمل على البيئة جراء تزايد
اإلشعاع الكهرمغنطيسي زيادة حادة.
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وقد شهدت السنوات األخرية زيادة حادة يف االهتمام
باستخدام االتصاالت الراديوية :سواء األنظمة الراديوية لألرض
(األنظمة الراديوية املتنقلة والبحرية وللطريان) أو الفضاء
(القائمة على شبكات ساتلية مستقرة بالنسبة إىل األرض
( )GSOوشبكات ساتلية غري مستقرة بالنسبة إىل األرض
( .))NGSOومثة قفزة هائلة يف جمال االتصاالت الراديوية متثلت
يف االنتقال إىل التكنولوجيا الرقمية .وقد جعل ذلك من املمكن
زيادة حساسية األنظمة وانتقائها إىل حد كبري ،إىل جانب
تقليص حجم التجهيزات مع حتسني األداء.

يعترب النظر يف تطوير شبكات االتصاالت املتنقلة الدولية ()IMT
(تكنولوجيا  )5Gيف املستقبل يف غاية األمهية من حيث فهم
تعقيد التحديات اليت يواجهها منظمو القطاعات املختلفة يف
االقتصاد الرقمي .وتتميز تكنولوجيا  IMT-2020/5Gبارتفاع
السرعة واخنفاض التأخري يف إرسال اإلشارة .وباإلضافة إىل
ذلك ،ميكن توصيل عدد كبري من األجهزة هبذه الشبكات.
وعلى وجه اخلصوص ،سوف يزداد الطلب زيادة كبرية على
التكنولوجيات اجلديدة يف جماالت إنرتنت األشياء ()IoT
ووسائط النقل دون سائق ورقمنة الصناعة والزراعة.
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وأنا أرى أن نقص العاملني األكفاء ،وليس قلة رأس املال ،هو
ما يردع االبتكار ومنو االقتصاد الرقمي.

الطرائق املمكنة لالستجابة لبنود جدول أعمال املؤمتر
العاملي لالتصاالت الراديوية على أساس نتائج الدراسات
اليت أجرهتا أفرقة قطاع االتصاالت الراديوية املختصة
املدرجة يف تقرير االجتماع التحضريي املرفوع إىل املؤمتر
العاملي لالتصاالت الراديوية؛

إن التنسيق والتعاون مع املنظمات اإلقليمية األخرى وسيلة
لتحسني فعالية إعداد الدول األعضاء ملؤمترات االحتاد .ومن
شأن العمل التحضريي اإلقليمي بني املؤمترات أن يساعد يف
التوصل إىل توافق اآلراء بشأن العديد من بنود جدول األعمال
يف أي مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية.

تقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية؛

أهمية التعاون اإلقليمي

ومنذ عام  ،2009نظم مكتب االتصاالت الراديوية يف االحتاد
سلسلة من ورش العمل حول أهم املسائل واملراحل من
األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ،وذلك
ملساعدة أعضاء االحتاد على االستعداد بشكل مناسب للمؤمتر،
وال سيما االستجابة لطلبات أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية
يف االحتاد رغبة يف إطالعهم على التقدم احملرز يف
األعمال التحضريية.
وكانت املنظمات اإلقليمية الست املعرتف هبا (وهي جمموعة
االتصاالت آلسيا واحمليط اهلادئ ( )APTوالفريق العريب إلدارة
الطيف ( )ASMGواالحتاد اإلفريقي لالتصاالت ( )ATUواملؤمتر
األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت ( )CEPTوجلنة البلدان
األمريكية لالتصاالت ( )CITELوالكومنولث اإلقليمي يف جمال
االتصاالت ( ))RCCممثلة متثيالً جيداً يف هذه االجتماعات
استعداداً للمؤمتر .WRC-19
ومل يتم فقط إطالع املشاركني على التقدم احملرز يف تنفيذ
قرارات الدورة األوىل لالجتماعني التحضرييني للمؤمتر
( CPM1و ،)CPM2بل تبادلوا وجهات النظر حول:

تقرير جلنة لوائح الراديو عن القرار

.)Rev.WRC-07( 80

وتتيح ورش العمل هذه فرصة أخرى ألعضاء قطاع االتصاالت
الراديوية ملناقشة قضايا املؤمتر قبل افتتاحه.
ويشارك ممثلو الكومنولث اإلقليمي يف جمال االتصاالت أيضاً يف
العمل التحضريي األقاليمي ،وال سيما يف الفريق غري الرمسي
املعين بإعداد مقرتحات منسقة بشأن مشروع البنية التنظيمية
للمؤمتر ،مبا يف ذلك اللجنة التوجيهية.
وتقدم املقرتحات املشرتكة اليت تضعها كل جمموعة من
اجملموعات اإلقليمية الست إىل املؤمتر ،وسوف تسهل إىل حد
كبري التوصل إىل توافق اآلراء بشأن خمتلف املسائل اليت سوف
تناقش لتلبية بنود جدول األعمال.
وإذا اتفقت الدول األعضاء يف االحتاد على طريقة واحدة لتلبية
مسألة أو بند يف جدول األعمال ،فقد يُقرتح النظر يف هذا البند
أو املسألة يف اجللسة العامة األوىل للمؤمتر  WRC-19وإحالتها
مباشر ًة إىل جلنة الصياغة ملزيد من املعاجلة .ويرد يف الشكل
أدناه ترتيب النظر يف املقرتحات املقدمة من املؤمتر.
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النظر في مقترحات الدول األعضاء
في االتحاد من جانب المؤتمر
العالمي لالتصاالت الراديوية
جدول أعمال المؤتمر WRC
(مقرتحات الدول األعضاء يف االحتاد وتقرير االجتماع
التحضريي إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية)

الجلسة العامة األولى للمؤتمر العالمي
لالتصاالت الراديوية
(التنظيم ،اللجان ،االختصاصات ،وما إىل ذلك)

مفتاح النجاح في المؤتمر WRC-19

أظهرت التجربة يف املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية أن
العمل التحضريي اإلقليمي بني املؤمترات ميكن أن يساعد
يف التوصل إىل توافق اآلراء بشأن بعض بنود جدول األعمال.
ومفتاح جناح املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية هو اإلعداد
اجليد من خالل التعاون اإلقليمي والتنسيق بني األقاليم
والتوصل إىل حل وسط يف املؤمتر.
واهلدف النهائي هو التوصل إىل توافق اآلراء بشأن مجيع بنود
جدول األعمال يف املؤمتر  ،WRC-19ومتكني اجلميع من النفاذ
عريض النطاق إىل املعلومات يف أي مكان ويف أي وقت.

لجان المؤتمر واألفرقة التابعة لها
(نصوص تعرض على جلنة الصياغة)

لجنة الصياغة في المؤتمر

(نصوص للجلسات العامة للمؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية)

الجلسات العامة للمؤتمر العالمي
لالتصاالت الراديوية
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الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي
لالتصاالت الراديوية
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ممثل األمريكتين
كارميلو ريفيرا
رئيس فريق العمل المعني بالمؤتمرات اإلقليمية
والعالمية لالتصاالت الراديوية،
لجنة البلدان األمريكية لالتصاالت ()CITEL

يعكف

حالياً أكثر من  60موظفاً من أصحاب
األدوار القيادية على حبث بنود جدول
أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
لعام  )WRC-19( 2019البالغ عددها  24بنداً ،وعلى املسائل
الفرعية البالغ عددها  30مسألة (انظر تقرير االجتماع
التحضريي للمؤمتر املقدم إىل املؤمتر  .)WRC-19وال جتسد هذه
األرقام مئات املشاركني يف صياغة املقرتحات واحلواشي
والقرارات وجداول التوزيع ،ومناقشتها وإعادة كتابتها
وتعديلها.

ومنذ انعقاد املؤمتر العاملي األخري لالتصاالت الراديوية يف عام
 ،)WRC-15( 2015اجتمعت اللجنة االستشارية الدائمة الثانية
التابعة للجنة البلدان األمريكية لالتصاالت (االتصاالت
الراديوية واإلذاعة) ( )PCC-IIسبع مرات يف اجملموع ،وعُقدت
هذه االجتماعات يف أماكن خمتلفة.

“

أشريُ إىل عدد األشخاص
واالجتماعات وبنود جدول
األعمال جملرد إعطاء نظرة عن
حجم العمل الذي اضطُلع به
حتضرياً للمؤمتر العاملي القادم يف
واحدة فقط من املناطق الست
حول العامل.

41

كارميلو ريفريا
ITU News MAGAZINE 05/2019

وجهات نظر إقليمية

نتائج األعمال التحضيرية للمؤتمر
لمنطقة األمريكتين

املوقع اإللكرتوين للمؤمتر  ،WRC-19وهي تتضمن البنود

و 11.1و 12.1و MHz 5350-5250( 16.1وMHz 5470-5350

وفقاً لالجتماع األخري الذي عُقد يف أبريل  ،2019تشمل نتائج
األعمال التحضريية للمؤمتر ملنطقة األمريكتني ما يلي:

32
PPs

39

DIAPs

22

IAPs

 32مقرتحاً أولياً (( )PPمقرتحات مقدمة من دولة عضو
ومل حتظ بتأييد دولة عضو أخرى)؛
 39مشروع مقرتح للبلدان األمريكية (( )DIAPمقرتحات
حظيت بتأييد دولتني أو أكثر من الدول األعضاء)؛
 22مقرتحاً للبلدان األمريكية (( )IAPمقرتحات حظيت
بتأييد ستة دول أعضاء على األقل) (ال تُعترب هنائية حىت
يتفق األعضاء على أن مناقشة هذه املسألة قد انتهت).
مقترحات البلدان األمريكية المقدمة إلى
المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام
2019

و )MHz 5925-5850و (2.1.9( 1.9و (8.1.9( 1.9من جدول أعمال
املؤمتر .WRC-19
ومقرتحات البلدان األمريكية األخرى اليت حظيت باتفاق عام
هي :أجزاء من البنود  4.1و 8.1و 10.1و 13.1و 14.1و 16.1و7
و 3.1.9( 1.9و 4.1.9و 5.1.9و )6.1.9ولكن ،كما ذُكر سابقاً ،ال
تزال مناقشة هذه البنود من جدول األعمال مستمرة وال تُعترب
حىت اآلن جاهزة إلرساهلا إىل املؤمتر.
ويف وقت كتابيت هذا املقال ،ليس أمامنا سوى اجتماع واحد
الستكمال مداوالتنا بشأن هذه البنود وغريها من البنود اليت
بعد مبستوى التأييد الذي مي ّكنها من أن تُعترب مقرتحات
مل حتظ ُ
للبلدان األمريكية.
حجم األعمال التحضيرية للمؤتمر WRC-19
– وشهر للتفاوض

أشريُ إىل عدد األشخاص واالجتماعات وبنود جدول األعمال
جملرد إعطاء نظرة عن حجم العمل الذي اضطُلع به حتضرياً
للمؤمتر العاملي القادم يف واحدة فقط من املناطق الست
حول العامل.
وهناك ما يدعوين إىل االفرتاض أن العمل يف املناطق اخلمس
األخرى جا ٍر بنفس احلجم .وقريباً ،سينتهي وقت التحضري،
وكما فعلنا يف املاضي ،سيجتمع اآلالف منا يف مؤمتر يدوم
شهراً (أو أكثر بالنسبة إىل البعض منا) .وبعبارة أخرى تروق
يل ،سأقضي شهراً مع آالف األشخاص من مجيع أحناء العامل
دون أن أكون مضطراً إىل شرح ما أقوم به كعمل لكسب
العيش .وخالل ذلك الشهر ،لن نتوصل فقط إىل قرارات هنائية
بشأن املئات من الوثائق املقدمة ،بل سنقرر أيضاً بشأن املسائل
اليت سنناقشها ونعمل عليها يف الفرتة من ثالث إىل أربع
سنوات املقبلة.

42

ITU News MAGAZINE 05/2019

من بني مقرتحات البلدان األمريكية البالغ عددها  22مقرتحاً،
جتهز سوى مثانية مقرتحات إلرساهلا إىل االحتاد من أجل
مل َّ
مناقشتها يف املؤمتر  .WRC-19وميكن االطالع على هذه
املقرتحات يف الوثيقة  11يف صفحة الوثائق واملقرتحات يف

1.1
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Shutterstock

االعتراف بالتفاني والعمل الدؤوب

يذهلين دائماً حجم العمل الذي ينطوي عليه كل مؤمتر عاملي
لالتصاالت الراديوية .وهلذا السبب ،أعرب عن بالغ امتناين
جلميع الذين أبدوا تفانيهم وكرسوا عملهم الدؤوب للساعات
الطوال الالزمة قبل أن نتمكن حىت من بدء املناقشات .ومن
احملتمل أن حشد اخلرباء املتخصصني يف خمتلف املواضيع الذين
عملوا وسيواصلون العمل إلجناح هذا املؤمتر لن ينال أبداً أكثر
من إعراب عن الرضى عن العمل اجليد الذي أجنزه.

وأود أن أعرب عن خالص تقديري للجميع ،بدءاً من احلاضرين
يف اجتماعات جلنة البلدان األمريكية لالتصاالت واملشاركني
يف إعداد مسامهاهتا ،مروراً باملقررين ورؤساء األفرقة وموظفي
أمانة اللجنة ،ووصوالً إىل موظفي االحتاد وأعضاء املنظمات
اإلقليمية األخرى الذين ساعدونا طوال الوقت .وآمل بصدق
أالّ أكون قد نسيت أحداً.
أراكم يف شرم الشيخ .وحظ سعيد للجميع!
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ممثل منطقة آسيا والمحيط
الهادئ
كيو-جن وي
رئيس الفريق التحضيري للمؤتمر العالمي لالتصاالت
الراديوية لعام )APG-19( 2019
التابع لجماعة آسيا والمحيط الهادئ لالتصاالت
()APT

يف

إطار التحضري للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
 ،)WRC-19( 2019عقد الفريق التحضريي للمؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية ( )APGالتابع جلماعة آسيا واحمليط
اهلادئ لالتصاالت ( )APTآخر اجتماعاته يف أغسطس  2019يف
طوكيو ،اليابان ،حبضور قرابة  600مشارك من  26دولة من
األعضاء يف مجاعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت ،وممثلني عن
اجملموعات اإلقليمية ،واملنظمات الدولية األخرى .ويف ذلك
االجتماعُ ،وضعت املقرتحات األولية املشرتكة لـجماعة آسيا
واحمليط اهلادئ لالتصاالت ( )PACPبشأن معظم بنود جدول
أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام )WRC-19( 2019
بتوافق اآلراء.

كيو-جن وي
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إن التنوع هو أحد خصائص منطقة آسيا واحمليط اهلادئ .وأدى
االستخدام املتنوع تارخيياً للطيف الراديوي ،وأوضاع التنمية
اجلغرافية واالقتصادية املتباينة على مدى أكثر من  50عاماً إىل
مطالب خمتلفة الستخدام الطيف .ومع ذلك ،فقد جنح هنج
التوافق يف اآلراء يف وضع املقرتحات األولية املشرتكة لـجماعة
آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت ،بأقصى درجات حسن النية،
على النحو الوارد يف لوائح الراديو.

“

جنح هنج التوافق يف اآلراء
يف وضع املقرتحات األولية
املشرتكة لـجماعة آسيا واحمليط
اهلادئ لالتصاالت ،بأقصى
درجات حسن النية.

وجهات نظر إقليمية

موجز عن بنود جدول أعمال المؤتمر العالمي
لالتصاالت الراديوية لعام )WRC-19( 2019

فيما يلي وجهة نظر مجاعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت
بشأن بعض البنود املختارة من جدول أعمال املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام  .2019ومن املسلّم به بشكل كبري أن
هذه القضايا املعقدة ستخضع ملزيد من املناقشة يف املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام  ،2019سواء داخل أعضاء منطقة
مجاعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت أو مع املناطق األخرى.
االتصاالت المتنقلة الدولية

تؤيد املقرتحات األولية املشرتكة لـجماعة آسيا واحمليط اهلادئ
لالتصاالت بشأن البند  13.1من جدول األعمال حتديد نطاقي
الرتدد  GHz 27,5-24,25و GHz 43,5-37أو أجزاء منهما،
لالتصاالت املتنقلة الدولية ( )IMTعلى الصعيد العاملي.
واتفق أعضاء مجاعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت على
مواصلة البحث فيما إذا كان ميكن النظر يف نطاقات الرتدد
 GHz 50,2-47,2أو أجزاء منه و ،GHz 52,6-50,4و،GHz 76-71
و ،GHz 86-81لتحديدها لالتصاالت املتنقلة الدولية يف املؤمتر
العاملي لالتصاالت الراديوية لعام .2019
ويؤيد أعضاء مجاعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت ،من حيث
املبدأ ،حتديد نطاق الرتدد  GHz 71-66لالتصاالت املتنقلة
الدولية .ومع ذلك ،ما زال أعضاء مجاعة آسيا واحمليط اهلادئ
لالتصاالت يبحثون األسلوب والشرط (الشروط) اليت جيب
اعتمادها عند حتديد هذا النطاق لالتصاالت املتنقلة الدولية.

يرى أعضاء مجاعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت أنه ينبغي
ضمان محاية اخلدمات القائمة مبا يف ذلك استعماالهتا احلالية
واملخططة يف نطاقات الرتدد  MHz 5 350-5 150وMHz 5 470-5 350
و MHz 5 850-5 725و ،MHz 5 925-5 850دون التأثري بالسلب على
هذه اخلدمات.
ويُؤيد أعضاء مجاعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت توزيع
نطاق الرتدد  MHz 5 850-5 725للخدمة املتنقلة على أساس أويل
يف اإلقليم .3
ويف نطاق الرتدد  ،MHz 5 250-5 150ال يؤيد أعضاء مجاعة آسيا
واحمليط اهلادئ لالتصاالت األساليب  A2و A4و A5و .A6وعالو ًة
على ذلك ،مل يتم التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن األسلوبني
 A1أو  .A3ومع ذلك ،فإن أعضاء مجاعة آسيا واحمليط اهلادئ
لالتصاالت يؤيدون إجراء مزيد من الدراسة والبحث بشأن
إمكانية تشغيل أنظمة النفاذ الالسلكي/الشبكات احمللية
الراديوية ( )WAS/RLANخارج املباين ،بشرط توفري احلماية
الكاملة للخدمات احلالية ،مبا يف ذلك التطوير املستقبلي
هلذه اخلدمات.
السكك الحديدية وأنظمة النقل الذكية

بالرغم من وجود فهم مشرتك بأن االستعمال املنسق عاملياً أو
إقليمياً للرتدد يف تطبيقات السكك احلديدية وأنظمة النقل
الذكية ( )ITSسيفيد مجيع األعضاء ،ال تزال هناك آراء خمتلفة
بني اجملموعات اإلقليمية حول ما إذا كانت هناك حاجة إىل
تضمني فكرة التنسيق هذه يف لوائح الراديو.
وهناك رأي مفاده أن تقريراً أو توصيةً لقطاع االتصاالت
الراديوية ( )ITU-Rسيكفيان لتحقيق هذا التنسيق .ومع ذلك ،من
اجلدير بالذكر أن أحد أهداف لوائح الراديو هو “تسهيل
تشغيل مجيع خدمات االتصاالت الراديوية تشغيالً يتميز
بالفعالية والكفاءة” ،على النحو الوارد يف التمهيد.
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وتُقرتح املديات األربعة التالية لنطاق اخلدمة النشيطة:
 GHz 24,75-24,25أو  GHz 25,25-24,25أو GHz 26,5-24,25
أو  .GHz 27,5-24,25وينبغي دراسة حدود البث غري املطلوب
ونطاق اخلدمة النشيطة معاً بعناية ،إلجياد حل مناسب لتحقيق
احلماية خلدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) (،)EESS
وجتنب فرض قيود ال داعي هلا على حمطات
االتصاالت املتنقلة الدولية.

الشبكات المحلية الراديوية

وجهات نظر إقليمية

Shutterstock

وهناك رأي مفاده أن تقريراً أو توصيةً لقطاع االتصاالت
الراديوية ( )ITU-Rسيكفيان لتحقيق هذا التنسيق .ومع ذلك ،من
اجلدير بالذكر أن أحد أهداف لوائح الراديو هو “تسهيل
تشغيل مجيع خدمات االتصاالت الراديوية تشغيالً يتميز
بالفعالية والكفاءة” ،على النحو الوارد يف التمهيد.
وتقرتح مجاعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت قرارين جديدين
للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية بشأن اتصاالت السكك
احلديدية وأنظمة النقل الذكية ،على التوايل ،دون حتديد
نطاقات الرتدد ،وإن كانت تشجع األعضاء على النظر يف
التقرير ذي الصلة أو التوصية ذات الصلة لقطاع االتصاالت
الراديوية بشأن االستعمال املنسق للطيف.
المحطات األرضية المتحركة

ويف حني أن احملطات األرضية املتحركة معروفة بأهنا تطبيقات
مفيدة ويُتوخى تسهيلها بشكل أكرب يف املستقبل ،فإنه ال بد
للبند  5.1من جدول األعمال النظر يف جانبني :اجلانب األول
هو كيفية محاية احملطات األرضية املتحركة للخدمات احلالية
وتطويرها يف املستقبل .واجلانب الثاين هو كيفية تأثري احلكم
املتعلق باحملطات األرضية املتحركة يف إطار البند  5.1من جدول
أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  2019على لوائح
الراديو يف املستقبل.
وحترص بلدان منطقة آسيا واحمليط اهلادئ بشدة على محاية
تنميتها احلالية واملستقبلية ،وذلك ألن العديد من دول املنطقة
نشرت أنظمة متنقلة يف إطار توزيع اخلدمة املتنقلة ،مع السماح
ببعض تطبيقات احملطات األرضية املتحركة يف أراضيها .ويف
هذا الصدد ،ال تزال حدود كثافة تدفق القدرة وحدود
االرتفاع لـلمحطات األرضية املتحركة قيد املناقشة.
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منذ إصدار املؤمتر  WRC-03للقرار  ، )WRC-03( 902الذي ينص
على حكم يتعلق بتشغيل احملطات األرضية املقامة على منت
السفن يف اخلدمة الثابتة الساتلية ،وضع املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام  )WRC-15( 2015لوائح للمحطات
األرضية املتحركة ( )ESIMالعاملة يف نطاقي الرتدد GHz 20,2-
 19,7و ،GHz 30-29,5وترد يف القرار .(WRC-15) 156

ويف الوقت الراهن ،يسعى بند جدول األعمال  5.1للمؤمتر
العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ( 2019القرار ))WRC-15( 158
إىل وضع حكم بشأن تشغيل مجيع أنواع احملطات األرضية
املتحركة ،املوجودة على السفن والطائرات وعلى األرض.
وعالوةً على ذلك ،هناك بالفعل العديد من بنود جدول
األعمال اجلديدة املقرتحة للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
لعام  2023تتعلق باحملطات األرضية املتحركة يف نطاقات
تردد خمتلفة.

وجهات نظر إقليمية

وتدعو املقرتحات األولية املشرتكة لـجماعة آسيا واحمليط اهلادئ
لالتصاالت إىل إدراج النص التايل يف القرار؛ “إن النجاح يف
االمتثال هلذا القرار ال يلزم أي إدارة بتخويل/ترخيص تشغيل أي
حمطة أرضية متحركة داخل األراضي اخلاضعة لواليتها القضائية
ما مل ميتثل ذلك التشغيل متاماً لواليتها القضائية الوطنية؛”
الخدمات الساتلية (المسألة  Aمن بند جدول األعمال )7
– تعريف الوضع في الخدمة

فيما يتعلق باملسألة  Aمن بند جدول األعمال  ،7يرى أعضاء
مجاعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت أن تعريف الوضع
يف اخلدمة ( )BIUلتخصيصات تردد األنظمة غري املستقرة
بالنسبة إىل األرض ( )NGSOينبغي أن يكون وفقاً للممارسة
احلالية الواردة يف القواعد اإلجرائية – أي احلفاظ على فرتة
مستمرة مدهتا  90يوماً لتخصيصات تردد اخلدمة الثابتة الساتلية
(/)FSSاخلدمة املتنقلة الساتلية (/)MSSاخلدمة اإلذاعية الساتلية
( ،)BSSوال توجد فرتة ثابتة لتخصيصات الرتدد للخدمات
املغايرة لتلك اخلدمات.
وفيما يتعلق باحلكم التنظيمي رقم  44C.11اخلاص بالوضع يف
اخلدمة ،واملستويات املدارية املبلغ عنها ،يؤيد أعضاء مجاعة
آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت اخليار  ،2على النحو املبني يف
تقرير الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر (.)CPM19-2

المرحلة األولى

 2إلى 3
سنوات

%10

المرحلة الثانية

 4إلى 5
سنوات

%50-30

المرحلة الثالثة

 7سنوات

/%95-90
%100

* عدد السنوات عقب هناية املهلة التنظيمية احملددة بسبع سنوات
أو بعد األول من يناير  ،2021أيهما أبعد.

عند النظر يف مديات املراحل وعوامل النشر املرتبطة هبا يف
اجلدول ،قد ينظر املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2019
يف منح درجة من املرونة ملشغلي السواتل غري املستقرة بالنسبة
إىل األرض .وإذا مل يلتزم املشغلون مبعيار النسبة املئوية يف
املرحلتني األوىل أو الثانية يف اجلدول ،يتعني عليهم حتقيق هذين
املعيارين يف املرحلة الالحقة.
التدابير االنتقالية

قد يؤيد أعضاء مجاعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت
اخليار 1؛ بأن يكون تاريخ بدء العملية املرحلية هو  1يناير
 ،2021يف هذه املرحلة.
إضافة أسماء البلدان إلى الحواشي الحالية
 2012و2015

مسح املؤمتران العامليان لالتصاالت الراديوية لعامي
 )WRC-12و( WRC-15بإضافة أمساء البلدان إىل احلواشي احلالية،
رغم أن ذلك خيالف غرض القرار  .)Rev.WRC-07( 26ومراعا ًة
هلذه املمارسة ،تقرتح مجاعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت
تعديل القرار  26من أجل توفري إجراء بديل.
مسائل في إطار البند  1.9من جدول أعمال المؤتمر

العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 2019

حدد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  2000بكل طموح
 39بنداً يف إطار البند  1من جدول أعمال املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام  .2003ومثّلت األعمال التحضريية
لبنود جدول األعمال هذه حتدياً كبرياً .ومن َثّ اعتُمد هنج
جديد يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  2003لنقل
بعض املوضوعات إىل مسائل يف إطار البند  1.9من جدول
األعمال (املعروف سابقاً بالبند  .)1.7ويبدو أن هذا النهج
اجلديد جنح يف تقليل عدد املوضوعات يف إطار البند  1من
جدول األعمال.
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المراحل

مدة المرحلة*

النسبة
المئوية ()%
الدنيا
المطلوبة من
السواتل
التي يتعين
نشرها للوفاء
بالمرحلة

نهج قائم على مراحل

وجهات نظر إقليمية

المؤتمر العالمي
لالتصاالت
الراديوية

عدد بنود جدول األعمال
في إطار البند 1

WRC‑03

1.39–1.1

عدد المسائل المحددة
في إطار البند 1.9

(إىل جانب القرار )80

 0مسألة

(قُسمت البنود  7.1و 8.1و10.1

عدد البنود

(عبء العمل الواقع على
جلان الدراسات)
43 = 4 + 39

(كان هناك  7بنود فرعية ،ولكن
 3بنود رئيسية مل توزع على جلان
دراسات حمددة)

إىل ثالثة بنود فرعية وبندين فرعيني
وبندين فرعيني على التوايل)
WRC‑07

1.21–1.1

 4مسائل

25 = 4 + 21

WRC‑12

1.25–1.1

 3مسائل

28 = 3 + 25

WRC‑15

1.18–1.1

 8مسائل

26 = 8 + 18

WRC‑19

1.16–1.1

 9مسائل

25 = 9 + 16

ونصه
البند  9من جدول األعمال بند دائم يف جدول األعمالّ ،
“النظر يف تقرير مدير مكتب االتصاالت الراديوية وإقراره وفقاً
للمادة  7من االتفاقية :و 1.9بشأن أنشطة قطاع االتصاالت
الراديوية منذ املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية السابق”.
واستناداً إىل املبادئ الواردة يف قرار املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية  ،)Rev.WRC-12( 804وجتربة املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  ،2003أُدرجت املوضوعات اليت قد ال تتطلب
على األرجح إجراء تغيريات يف لوائح الراديو كمسائل يف إطار
البند  1.9من جدول األعمال .ومع ذلك ،قد تتطلب هذه
املسائل تغيريات يف لوائح الراديو .وعليه ،جيب إجراء فحص

دقيق قبل توزيع املوضوعات يف إطار البند  1.9من
جدول األعمال.
واألهم يف هذا األمر ،أنه ينبغي أن يكون عدد بنود جدول
األعمال ضمن النطاق القابل للتناول ،وبعد ذلك ينبغي للمؤمتر
العاملي لالتصاالت الراديوية التايل أن يقرر ما إذا كانت هناك
حاجة بالفعل إىل إجراء تغيريات يف لوائح الراديو.
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ومن املتوقع أن يضع املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
 2019قرارات أفضل وأكثر حكمة فيما يتعلق بالبنود
املستقبلية جلدول األعمال.
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مالحظة :أُع ّدت هذه املقالة مباشر ًة بعد االجتماع األخري للفريق التحضريي للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  2019التابع
جلماعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت ،وينظر أعضاء مجاعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت حالياً يف املقرتحات األولية املشرتكة
واآلراء لتتحول إىل مقرتح مشرتك جلماعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام .2019

المؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية

المؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية ()WRCs
التي ينظمها االتحاد
تقوم بتحديث لوائح الراديو ( ،)RRالمعاهدة الدولية التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية
المستقرة وغير المستقرة بالنسبة إلى األرض

و

تعمل على ضمان الترشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد في استعمال طيف الترددات الراديوية
في جميع خدمات االتصاالت الراديوية
هاتف محمول

خدمة بحرية

ساتل

طيران

طوارئ

علوم

إذاعة

المؤتمرات العالمية السابقة لالتصاالت الراديوية التي نظمها االتحاد

1995

1997

WRC‑2000

WRC‑95

 23أكتوبر –
 17نوفمرب،
جنيف ،سويسرا

2000

2003

WRC‑97

 27أكتوبر –
 21نوفمرب،
جنيف ،سويسرا

2015
أكثر من 3250

 8مايو –
 2يونيو،
إسطنبول ،تركيا

WRC‑15

2007

2012

WRC‑07
WRC‑03

 9يونيو –
 4يوليو،
جنيف ،سويسرا

 22أكتوبر –
 16نوفمرب،
جنيف ،سويسرا

WRC‑12

 23يناير –
 17فرباير،
جنيف ،سويسرا

 27-2نوفمرب ،جنيف ،سويسرا
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مشاركـاً حضروا المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 2015

Source: ITU Radiocommunication Sector

المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية
)WRC-19( 2019

ITUWRC
ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ 2019
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من  163دولة عضواً في االتحاد
و 131منظمة بصفة مراقب

وجهات نظر الصناعة

XXX

الحفاظ على طيف االتصاالت الساتلية وتوسيعه
االئتالف الساتلي العالمي ()GSC
مقالة من ائتالف جمعيات الصناعة الساتلية في العالم:

 ABRASATو APSCCو AVIAو CAو ESOAو GVFوSIA

يف

املؤمتر العاملي املقبل لالتصاالت الراديوية عام ،)WRC-19( 2019
سيتخذ االحتاد الدويل لالتصاالت ودوله األعضاء قرارات من
شأهنا أن تؤثر على العديد من التحديات والفرص اليت تواجه
هيئات تنظيم االتصاالت اليوم .ويشمل ذلك متكني توصيلية اجليل
التايل ،وتوصيل العامل غري املوصول البالغة نسبته  ،%49وضمان زيادة
قدرة شبكات اتصاالت على جتاوز العثرات يف حاالت الطوارئ.
ولصناعة االتصاالت الساتلية صلة مباشرة بكل ما تقدم ذكره.

االتصاالت الساتلية والجيل الخامس ()5G

ترسم التصورات شبكة اجليل اخلامس ( )5Gكمعمارية نفاذ ليست
حكراً على نوع معني من الشبكات وتضم تكنولوجيات السلكية
خلوية جديدة وشبكات اتصاالت السلكية ثابتة و Wi-Fiوشبكات
ساتلية .ولكل تكنولوجيا أمهيتها احلرجة يف خدمة العديد من حاالت
االستخدام املختلفة.

“

جيب أن تضمن قرارات
املؤمتر ُّ WRC-19
متكن
االتصاالت الساتلية من تلبية
مطالب من ختدمهم من
اجملتمعات والعمالء باحلفاظ
على موارد الطيف املنسقة
وتوسيع رقعة النفاذ إليها.

50

GSC

ITU News MAGAZINE 05/2019

وجهات نظر الصناعة

Shutterstock

وتتحقق االمتدادات والقدرات القصوى لشبكة الشبكات هذه
بتسخري قدرات التكنولوجيا الساتلية خلدمتها .ويؤدي القيام
بذلك أيضاً إىل تعاظم قدرة النظام البيئي للجيل اخلامس ()5G
على حل مشاكل أكرب ،مثل توسيع رقعة النفاذ عايل السرعة
لتشمل املليار التايل من الناس ،وحتسني قدرة الشبكة على
النهوض من كبواهتا ،ومتكني التوصيلية يف كل مكان ،عرب
البحار ،ويف مجيع أصقاع العامل.
وإذ تزود سواتل االتصاالت املستهلكني بنفاذ إىل النطاق
العريض يصل إىل  Mbps 100وتساهم يف عملية معايري اجليل
اخلامس من خالل مشروع شراكة اجليل الثالث ( ،)3GPPفإهنا
تتبوأ مكانة رئيسية يف عامل يعد بنمو اقتصادي يعم على اجلميع
ويعتمد على توصيلية اجليل التايل وعلى اجليل اخلامس ()5G
من االتصاالت.

تقدم االتصاالت الساتلية اآلن توصيلية ميسورة التكلفة لعدد
ال حيصى من العمالء حول العامل الذين كانوا سيعانون لوالها
من نقص اخلدمات أو انقطاع صلة الوصل بشبكات
االتصاالت .وسيساعد استمرار نشرها يف منع حتول الفجوة
الرقمية إىل هوة سحيقة :وهذا خطر حقيقي حيث خيطَط
لالكتفاء بإقامة شبكات اجليل اخلامس ( )5Gلألرض كي ختدِّم
أجزاء من املناطق املكتظة بالسكان بصورة رئيسية.
ِّ
وميكن الساتل أيضاً توصيلية النطاق العريض يف صناعات
حيوية مثل النفط والغاز والتعدين باإلضافة إىل مئات املاليني
من األجهزة املوصولة سنوياً على منت منصات متنقلة مثل
السيارات والطائرات والقطارات والسفن .وستطالعنا قريباً
أيضاً توصيالت باملركبات اجلوية غري املأهولة ( )UAVمن أجل
إنرتنت األشياء ( ،)IoTوبالسيارات واحلافالت بدون سائق.
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ولعل خطط أعمال قطاعات متخصصة مهمة غري ذات جدوى
بدون تغطية املنطقة الواسعة واملوثوقية والقدرة على تذليل
الصعاب اليت تقدمها السواتل .ودورها معرتف به أصالً يف
دوائر املفوضية األوروبية واحلكومات مبا يف ذلك الواليات
املتحدة وكذلك املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت
( ،)CEPTومشروع شراكة اجليل الثالث ( ،)3GPPواالحتاد
الدويل لالتصاالت نفسه يف اآلونة األخرية.

االتصاالت الساتلية وتوصيل غير الموصولين

وجهات نظر الصناعة

االتصاالت الساتلية والكوارث

نظراً حلضورها يف كل مكان وقدرهتا على ختطي العثرات،
صارت الشبكات الساتلية ذات أمهية حرجة للعدد املتزايد من
الكوارث (الطبيعية أو من صنع اإلنسان) اليت يبتلى هبا عامل
اليوم .وتدعم أسباب القوة هذه ميثاق التوصيلية خالل
األزمات الذي وقعته دوائر الصناعة الساتلية يف عام  2015مع
جمموعة االتصاالت يف حاالت الطوارئ التابعة لألمم املتحدة
( .)ETCويف اآلونة األخرية ،عندما ضرب إعصار إيداي ()Idai
موزمبيق والبلدان احمليطة هبا يف إفريقيا ،سارعت صناعة
االتصاالت الساتلية إىل تزويد املستجيبني للكارثة بقدرات
ومعدات ميسورة التكاليف.
ويؤدي االحتاد الدويل لالتصاالت دوراً حامساً يف هذا املضمار
أيضاً من خالل النشر السريع حللول ساتلية وضمان عدم
عرقلتها باحلواجز التنظيمية .وهذا ما حدا باالحتاد أيضاً إىل
التوقيع على ميثاق التوصيلية خالل األزمات مع دوائر الصناعة
الساتلية واألمم املتحدة ،وغريها من اجلهات.

المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية عام
 - 2019تحدي االتصاالت المتنقلة
الدولية ()IMT

تشكل توزيعات الطيف القضية احلامسة لدوائر الصناعة الساتلية
وصناعة االتصاالت املتنقلة الدولية ( )IMTكذلك
يف املؤمتر  .WRC-19فبدون الطيف الكايف ،لن تتمكن صناعة
االتصاالت الساتلية من احلفاظ على خدمات اجليل اخلامس
وتنميتها ،وتوصيل غري املوصولني ،وستعجز أيضاً عن تقدمي
درجة الدعم الالزمة يف عامل تتفاقم هشاشة األوضاع فيه.
ولطاملا اعرتف االحتاد الدويل لالتصاالت بأن االتصاالت
املتنقلة الدولية تستحق طيفاً حمدداً الستخداماهتا (فرقة العمل
 D5التابعة للجنة الدراسات  5باالحتاد) .ويكمن التحدي يف
حتديد طيف لالتصاالت املتنقلة الدولية ،حبيث ال ينال استخدام
االتصاالت املتنقلة الدولية للنطاقات الرتددية من منو اخلدمات
الراديوية األخرى وتطورها.

إعصار إيداي ( )Idaiمتجهاً حنو موزمبيق وزمبابوي يف عام .2019

52

Shutterstock/NASA

ITU News MAGAZINE 05/2019

وجهات نظر الصناعة

فإثراء صناعة على حساب صناعة أخرى ،سيضر بالصناعة اليت
تفتقر إىل الطيف الكايف ،إىل جانب من يعتمد على خدماهتا
من حكومات ومصاحل أعمال ومستهلكني.
ويف املؤمتر  ،WRC-19سيتمثل التحدي يف حتديد طيف
لالتصاالت املتنقلة الدولية مع ضمان استمرار النفاذ إىل الطيف
لتمكني استمرارية ومنو اخلدمات احليوية اليت تقدمها
التكنولوجيات األخرى ،مبا يف ذلك الساتلية منها.
البند  13.1من جدول أعمال المؤتمر WRC-19
 الدعوة إلى تحديد طيف لالتصاالت المتنقلةالدولية ()IMT

البند  13.1من جدول األعمال ينظر يف طيف مذهل بواقع
 GHz 33لالتصاالت املتنقلة الدولية بني  GHz 24,25وGHz 86؛
تقدم دراسة حديثة أجرهتا شركة  LS Telcomبيانات قيِّمة
بشأن ما إذا كانت صناعة االتصاالت املتنقلة الدولية حتتاج
إىل طيف أكرب من ذاك املوزَّع هلا أصالً.
_ _درجت العادة على االكتفاء برتخيص نصف
الطيف املنسق لالستخدام يف منطقة معينة
ملشغلي االتصاالت املتنقلة.
يرخص بعد للخدمات املتنقلة مبا
_ _يوجد طيف مل َّ
يزيد عن ( MHz 300ويصل إىل  MHz 700يف بعض
البلدان) ،من ضمن النطاقات اليت سبق
حتديدها وتنسيقها.
_ _التقدم حنو ترخيص النطاقات  MHz 700و
 MHz 2 300و MHz 2 600بطيء نسبياً ،وبالكاد بدأ
ترخيص النطاقني  MHz 1 400و MHz 3 300احملددين
يف املؤمتر  .WRC-15وتضم هذه النطاقات معاً ما
يصل إىل  MHz 570من طيف االتصاالت املتنقلة.
_ _مقارنة بتقديرات االحتاد الدويل لالتصاالت
للطلب على طيف االتصاالت املتنقلة الدولية يف
املرخصة ثلث
عام  ،2020تناهز كمية الطيف ّ
تلك التوقعات.
_ _ال تتوافق االستخدامات املقرتحة لطيف
االتصاالت املتنقلة الدولية مع العديد من اخلدمات
الساتلية القائمة.
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سيكون البند  13.1من جدول أعمال املؤمتر  WRC-19حامساً.
فهو يدعو املؤمتر إىل حتديد املزيد من الطيف لالتصاالت املتنقلة
الدولية .وعلى هذا االعتبار أن يقيِّم ما يلي:
الطيف املتاح أصالً لالتصاالت املتنقلة الدولية؛
الطيف الذي تستخدمه االتصاالت املتنقلة الدولية
( )IMTفعلياً؛
احلاجة إىل محاية اخلدمات القائمة والسماح هلا مبواصلة
التطور واالرتقاء ضمن الطيف الذي تستخدمه أصالً؛
ما إذا كان حتديد طيف لالتصاالت املتنقلة الدولية من
شأنه أن يفرض أي قيود تنظيمية أو تقنية إضافية على
اخلدمات اليت يوزَّع هلا نطاق معني حالياً على أساس أويل.
[إذ يوحي القرار  )WRC-15( 238بأن االتصاالت املتنقلة
الدولية ينبغي أال حتل حمل خدمات أخرى]؛
قدرة االتصاالت الساتلية على تقدمي اخلدمات القيِّمة اليت
ال ميكن لسواها تقدميها؛
استثمارات الصناعة الساتلية وعمالئها يف تطوير ونشر
تكنولوجيات جديدة قوية تستخدم الطيف املوزَّع بالفعل
لالتصاالت الساتلية والذي تسعى االتصاالت املتنقلة
الدولية اآلن إىل احلصول عليه.

وللوقائع التالية صلة مباشرة باألمر:

وجهات نظر الصناعة

الطيف ما دون  GHz 24,25متاح لالتصاالت املتنقلة الدولية.

ضمانات مهمة في المؤتمر WRC-19

ميكن لإلدارات تغيري الغاية االستعمالية للطيف الالسلكي
القائم توخياً إلتاحة أقصى طيف السلكي للجيل التايل.

جيب أن تضمن قرارات املؤمتر ُّ WRC-19
متكن االتصاالت
الساتلية من تلبية مطالب من ختدمهم من اجملتمعات والعمالء
باحلفاظ على موارد الطيف املنسقة وتوسيع رقعة النفاذ إليها.
ويشمل ذلك النطاق  Kuوالنطاق  Kaوالنطاق  Q/Vوالنطاق E
والنطاق  Cوهي النطاقات اليت تسعى فيها االتصاالت املتنقلة
الدولية للحصول على حتديدات خالل املؤمتر  WRC-19وخالل
املشاورات على الصعيد الوطين.

وميكن حتديد طيف إضايف لالتصاالت املتنقلة الدولية باختاذ
قرارات يف املؤمتر  WRC-19تنص على ما يلي:
تشجيع التنافس القطاعي بني االتصاالت املتنقلة الدولية
والقطاعات األخرى؛
دفع عجلة التوصيلية الشاملة للوصول إىل غري املوصولني
البالغة نسبتهم  ،%49مبا يف ذلك الوصول إليهم
عرب الساتل مباشرةً؛
تشجيع تطوير شبكة اجليل اخلامس باعتبارها “شبكة
شبكات” مع مجيع قطاعات صناعة االتصاالت -
ومنها الصناعة الساتلية؛
إيالء األولوية لشبكات االتصاالت القادرة على الصمود
أثناء التصدي للكوارث ،وخاصة عرب السواتل؛
جتنب توزيع طيف لالتصاالت املتنقلة الدولية مبا يتجاوز ما
ثبتت احلاجة إليه حقاً؛
جتنب تعطيل أو تقييد تطور اخلدمات الساتلية القائمة عند
الزج باالتصاالت املتنقلة الدولية ( )IMTيف اخلدمة.

ويعد الطيف املنسق يف هذه النطاقات حرجاً لتقدمي خدمات
االتصاالت الساتلية  -مبا يف ذلك االحتياجات املتزايدة من
التوصيلية املتنقلة وتوصيلية النطاق العريض اليت تنفرد
السواتل بتلبيها.
وستقرتح دوائر الصناعة الساتلية أن ينظر املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية يف عام  )WRC-23( 2023يف تغيريات أخرى
للمساعدة يف حتقيق هذه األهداف من خالل االستفادة من
املزايا الفريدة واملتنامية لالتصاالت الساتلية.
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مالحظة :ال تتفق شركة  ،AT&Tذات العضوية يف رابطة الصناعات الساتلية ( ،)SIAمع اآلراء الواردة يف هذه املقالة..
أي آراء أبديت يف هذه املقالة ال تعرب بالضرورة عن آراء االحتاد الدويل لالتصاالت.

وجهات نظر الصناعة

مستقبل الجيل الخامس
على المحك في المؤتمر
العالمي لالتصاالت الراديوية
لعام 2019
جون غيوستي
كبير مسؤولي التنظيم ،الرابطة العالمية لالتصاالت
المتنقلة ()GSMA

يعلق

مليارات املواطنني آماهلم على االبتكارات يف جمال
تكنولوجيا اجليل اخلامس من أجل حتسني حياهتم،
من حميطات أنظف وأنظمة نقل أكثر كفاءة إىل
مصانع أكثر أماناً ومدن أذكى ورعاية صحية أكثر وقاية.
وستحدد نتائج املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
لعام  )WRC-19( 2019ما إذا كان من املمكن إجناز هذه
االبتكارات.
ومتثل تكنولوجيا اجليل اخلامس اخلطوة التالية يف رحلتنا إىل
توصيل مجيع اجملتمعات مبستقبل أفضل .ومن خالل البناء على
تكنولوجيا اجليل الرابع والعمل هبا ،ميكن لتكنولوجيا اجليل
اخلامس أن توفر أكثر من جمرد تنزيالت أسرع وتأخر أقل،
حيث ستكون خطوة تطورية ذات أثر ثوري .وحتمل
تكنولوجيا اجليل اخلامس يف طياهتا وعوداً بتحقيق أثر على
حياتنا أعمق من أي من األجيال السابقة للخدمات املتنقلة.
وبدون الدعم الالزم يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
 ،2019سيتأخر هذا األثر ورمبا يتالشى.

أكثر من ثلثي السكان على كوكب األرض ،أي أكثر من
 5مليارات نسمة ،لديهم اآلن اشرتاك يف االتصاالت املتنقلة ،مما
يوصل األشخاص ببعضهم البعض واالقتصاد الرقمي .واإلنرتنت
هو العامل التمكيين األكثر أمهية للتنمية االجتماعية والنمو
االقتصادي يف وقتنا احلايل .ويتصل باإلنرتنت بالفعل  3,6مليار
نسمة عن طريق االتصاالت املتنقلة ،وهذا الرقم قابل للزيادة بعدد
إضايف يقدر بنحو  1,4مليار نسمة حبلول عامة .2025
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أهمية الدعم الذي يقدمه االتحاد
الدولي لالتصاالت

“

مستقبل التوصيلية مطروح
على طاولة املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام
 ،2019وما سنقوم به يف شرم
الشيخ سيكون له بالغ األثر على
طريقة توصيل كل شخص وكل
شيء بتكنولوجيا اجليل اخلامس،
من أجل حتقيق مستقبل أفضل
للجميع.

وجهات نظر الصناعة

ويؤدي االحتاد دوراً حامساً يف توصيل مواطين العامل بالقدرة
التمكينية للخدمات املتنقلة عن طريق حتديد الطيف املنسق ،مع
تعزيز ميسورية التكلفة والتنمية على نطاق واسع .وشهد
االنتقال من األجيال الثاين إىل الثالث إىل الرابع ،توفري كل جيل
إلمكانات جديدة ،وإتاحة مزايا جديدة ملزيد من السكان.
وتغطي شبكات اجليل الرابع بالفعل  81يف املائة من
سكان العامل.
وبدءاً بالنطاق  MHz 900يف عام ( 1979املؤمتر اإلداري العاملي
للراديو (جنيف ،))1979 ،أرست لوائح الراديو لالحتاد األساس
لشبكات النطاق العريض املتنقل احلالية .ومهدت هذه
التوزيعات والتحديدات الطريق أمام النطاق العريض املتنقل
كي يزدهر.
الحقائق واضحة :التعايش ممكن بين تكنولوجيا
الجيل الخامس والخدمات األخرى

يف شرم الشيخ هذ العام ،تتاح أمام املندوبني الذي ميثلون مجيع
بلدان العامل تقريباً والبالغ عددهم  3 000مندوب الفرصة
الفريدة لتوفري مستويات جديدة من التوصيلية يف مجيع أحناء
العامل .ومع توفري النفاذ إىل الطيف املناسب ،يتوقع أن تغطي
شبكات اجليل اخلامس  40يف املائة تقريباً من سكان العامل
حبلول عام .2025
وحظي البند  13.1من جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  2019بقدر هائل من الدراسات واملناقشات.
واجتمع فريق املهام  ،5/1الذي ُش ِّكل خصيصاً بشكل مكثف،
يف الفرتة بني مايو  2016وأغسطس  ،2018وتفحص بشكل
شامل ترددات املوجات املليمرتية (النطاقات GHz 26
و GHz 40و GHz 50و.)GHz 66
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MHz 900
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MHz 2100

2000

MHz 1800؛
MHz 2600
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MHz 450
MHz 700
MHz 800
MHz 2300
GHz 3,5

2015

MHz 600
MHz 1500
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*  = WARCاملؤمتر اإلداري العاملي للراديو؛
 = WRCاملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية

وجيري وضع لوائح الراديو يف املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية باتباع قاعدة بسيطة هي ،عندما حتتاج اخلدمات
القائمة إىل احلماية جيري اختاذ التدابري ،وعندما يكون التقاسم
ممكناً ال داعي الختاذ أي إجراء يف املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية.
وتقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر ( )CPMبشأن البند
من جدول األعمال كبري جداً ،ومليء بالشروط احملتملة .وهذه
الشروط ال داعي هلا بكل بساطة يف كثري من احلاالت ،وهتدد
يف بعض املواطن مستقبل التوصيلية .وتطوير شبكات اجليل
اخلامس معرض للخطر ،ألنه قد يُقوض خالل العقد القادم يف
ظل بعض هذه الشروط .ويف حال وجود حدود للبث غري
املطلوب يف النطاق  ،GHz 26ستغلق بعض الشروط األكثر
حتفظاً الطريق أمام استعمال تكنولوجيا اجليل اخلامس هلذا
النطاق متاماً ،وهو تناقض غريب مع الدعم العاملي الستعمال
النطاق يف تكنولوجيا اجليل اخلامس.
13.1

56

ITU News MAGAZINE 05/2019

وأظهرت دراسات التقاسم والتوافق أنه رغم احتياج بعض
اخلدمات إىل تدابري محاية ،تظهر السيناريوهات مع العديد من
اخلدمات هوامش موجبة ال تتطلب تدابري إضافية.

*W(A)RC

التردد

وجهات نظر الصناعة

وسيسبب وضع شروط متشددة غري ضرورية وال داعي هلا يف
حدوث تأخريات ،وسيؤثر سلباً على املزايا االجتماعية
االقتصادية الناجتة عن االتصاالت املتنقلة الدولية ( .)IMTوعلى
العكس من ذلك ،فإن اليقني املتأيت من القرارات املستنرية
النزيهة سيطلق العنان لتفاعل إجيايب متسلسل ،مبا يف ذلك
تطوير املوجة القادمة من اخلدمات واألجهزة االبتكارية ودعم
االستثمارات على نطاق واسع.
وستستمر االتصاالت املتنقلة الدولية يف أن متثل جاراً مناسباً
خلدمات االتصاالت الراديوية املهمة األخرى .ومع اقرتاب
املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ،2019فإن من الواضح
أن املعلومات اخلاطئة بشأن األثر التقين ألنظمة اجليل اخلامس
يعرض إمكانات اجليل اخلامس للخطر.
على اخلدمات األخرى ّ
وأظهرت األعمال التحضريية للمؤمتر أن من املمكن استعمال
تكنولوجيا اجليل اخلامس بأمان إىل جانب اخلدمات األخرى،
مبا يف ذلك خدمات استشعار الطقس واخلدمات الساتلية
التجارية والرادار وغريها.
بالعمل ً
معا يمكننا مساعدة تكنولوجيا الجيل
الخامس على تحقيق إمكاناتها في المؤتمر
العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 2019

إن فوائد تكنولوجيا اجليل اخلامس يف املوجات املليمرتية من
حيث األداء ،مبا يف ذلك السرعات الفائقة والتأخر املنخفض،
ستكون الدافع لتطبيقات ثورية جديدة يف العديد من القطاعات
حول العامل .وينطوي ذلك على إمكانات إلجياد عامل موصول
بذكاء وسيفتح الباب أمام حقبة جديدة ال مثيل هلا للتوصيلية
الصناعية .وميكن لذلك أن يسهل تعزيز اخلدمات ويساعد
تغي املناخ
األمم على معاجلة شواغلنا العاملية األكثر إحلاحاًّ :
وتعزيز النمو االقتصادي وجعل اجملتمعات أكثر عدالً.

وستوفر تكنولوجيا اجليل اخلامس حتسينات مذهلة للرعاية
الصحية ،وال سيما يف املناطق األكثر فقراً والريفية .وستُفسح
اجملال أمام األطباء للتشخيص وعالج املرضى الذين قد يبعدون
آالف األميال .وستمكن توصيلية اجليل اخلامس ذات السرعة
العالية والكمون املنخفض اجلراحة عن بُعد ،بتوصيل مهارات
األطباء املوهوبني إىل األماكن البعيدة .وإضافةً إىل ذلك،
ستمهد تكنولوجيا اجليل اخلامس الطريق أمام املزيد من
تكنولوجيات مراقبة املرضى ملساعدة املرضى الذين يعانون من
أمراض مزمنة ،وستساعد على حتويل الرتكيز إىل الوقاية والرفاه
عوضاً عن العالج.
ويف املدن الذكية ،ميكن ألنظمة النقل الذكية ( )ITSأن تساعد
يف احل ّد من االزدحام والتلوث .وميكن ألجهزة االستشعار
املوصولة يف البُىن التحتية واملركبات أن ترسل معلومات مفصلة
عالية اجلودة عن حركة السري واحلوادث واالزدحام إىل مراكز
إدارة حركة املرور .كما تتيح تكنولوجيا اجليل اخلامس طريقة
فعالة من حيث التكلفة لتوصيل ماليني األشخاص السلكياً يف
ّ
املدن اليت تشهد منواً.
ولن تقتصر املزايا على الصناعات التكنولوجية واألمم ذات
الناتج احمللي اإلمجايل املرتفع .ففي إفريقيا جنوب الصحراء،
على سبيل املثال ،توجد قيادة قوية حول حماور النقل الذكية.
وهنا ،ستمكن توصيالت اجليل اخلامس على املوجات املليمرتية
من النقل املنسق للسلع والتحكم عن بُعد باآلالت األساسية،
مما يفضي إىل زيادة الكفاءة يف عمليات املوانئ وخفض
التكاليف وزيادة التجارة.
ويؤدي املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  2019دوراً
أساسياً لتحقيق أوجه التقدم هذه عن طريق التنسيق العاملي
لطيف املوجات املليمرتية.
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وميكن لتكنولوجيا اجليل اخلامس البناء على جناحات الشبكات
املتنقلة بطرائق تفيد اجلميع ،سواء أكانت مدرسة تود تعليم

املزيد من الطلبة أو مدينة تسعى إىل حتسني جودة اهلواء
أو شركة ترمي إىل حتسني سالمة العمال.

وجهات نظر الصناعة

النظام “املوحد” ملراقبة البيئة باستعمال تكنولوجيا اجليل اخلامس املنصوب على منت
القارب املسري دون حبارة  China Unicomيساعد بالفعل على تنظيف حبارنا وأهنارنا.

GSMA

االستفادة من الطيف بأقصى ما يمكن
لصالح الجميع

استناداً إىل العدد غري املسبوق لألشخاص املوصولني خالل
تاريخ صناعة االتصاالت املتنقلة القصري نسبياً ،أظهرت هذه
الصناعة التزاماً بكوهنا اجلهة احلارسة ملوارد الطيف اليت تتسم
بالكفاءة والفعالية .واستعمال املوجات املليمرتية لن يكون
خمتلفاً عن ذلك .وخالل فرتة  15عاماً ،من  2020إىل ،2034
يُتوقع أن يوفر النفاذ إىل هذا املورد طفرة مبقدار  565مليار
دوالر أمريكي يف الناتج احمللي اإلمجايل على الصعيد العاملي ،مع
إيرادات ضريبية مبقدار  152مليار دوالر أمريكي من خدمات
تكنولوجيا اجليل اخلامس يف املوجات املليمرتية.

واعتمدت عملية املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية دوماً على
التعاون بني البلدان والصناعات داخل أسرة االحتاد الدويل
لالتصاالت .واآلن ،لدينا الفرصة سوياً لتمهيد الطريق للموجة
اجلديدة من اخلدمات الرقمية ،وتوفري خدمات ثورية جديدة
للمواطنني والصناعات واحلكومات .ومستقبل التوصيلية
مطروح على طاولة املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
لعام  ،2019وما سنقوم به يف شرم الشيخ سيكون له بالغ األثر
على طريقة توصيل كل شخص وكل شيء بتكنولوجيا اجليل
اخلامس ،من أجل حتقيق مستقبل أفضل للجميع.

مالحظة :أي آراء أبديت يف هذه املقالة ال تعرب بالضرورة عن آراء االحتاد الدويل لالتصاالت.

58

ITU News MAGAZINE 05/2019

وال يقاس جناح تكنولوجيا اجليل اخلامس مبا ستوفره
للمجتمعات من ازدهار فحسب ،بل كذلك بالقدرة على
توصيل اجملتمعات شحيحة اخلدمات بالرعاية الصحية والتعليم
وفرص التوظيف ،ومحاية البيئة اليت حنيا فيها .ويف احلقيقة،
كانت صناعة االتصاالت املتنقلة أول قطاع يف الصناعة يلتزم

بأداء دوره لتحقيق أهداف التنمية املستدامة لألمم
املتحدة ( )UNالبالغ عددها  17هدفاً ،وتقيس سنوياً مسامهتها
يف حتقيق هذه األهداف املشرتكة .والتزم كذلك سبعة
وعشرون مشغالً ،ميثلون ثلثي التوصيالت يف العامل ،بدعم هنج
على نطاق الصناعة بأسرها لتحقيق شبكة صفرية من حيث
االنبعاثات متاشياً مع اتفاق باريس لألمم املتحدة للتصدي
لتغري املناخ.

وجهات نظر الصناعة

التوصيلية عريضة النطاق ذات المنصات
عالية االرتفاع
إدغار سوزا
متخصص في لوائح االتصاالت ،الوكالة الوطنية لالتصاالت)Anatel( ،

أغوستينو لينياريس
مدير شعبة الطيف والمدار والبث اإلذاعي ،ومنسق األعمال التحضيرية
البرازيلية للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  ،2019الوكالة
الوطنية لالتصاالت

تشري

التقديرات األخرية الصادرة عن قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد
الدويل لالتصاالت ( )ITU-Dإىل أن أكثر من  %48من األفراد حول
العامل مل يستخدموا اإلنرتنت بعد يف عام ( 2018راجع تقرير قياس
جمتمع املعلومات لعام  .)2018ومع تركيز التحليل على أقل البلدان منواًُ ،وجد أن
أربعة أفراد من كل مخسة حول العامل ما زالوا غري موصولني باإلنرتنت .وميثل توفري
اإلنرتنت هلؤالء األفراد حتدياً هائالً مل يتم التعامل معه بعد

“

إدغار سوزا  /أغوستينو لينياريس
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وسيتيح مثل هذا التطور امللحوظ للتكنولوجيا نشر
حمطات املنصات عالية االرتفاع على نطاق واسع،
ولكنه ال يزال يعاين نقصاً يف نطاقات الرتدد احملددة هلذا
الغرض.
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وبالرغم من أن التكنولوجيات األرضية والساتلية ظلت تلعب
دورها بنجاح يف تقدمي التوصيلية ،إال أن اإلحصاءات تظهر
جبالء أن مثة مساحة كبرية لتحسني هذه املؤشرات .وميثل
توصيل غري املوصولني خطوة مهمة حنو تنمية جمتمع املعلومات
مبزيد من الشمول واملوثوقية.
دور المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام
 )WRC-19( 2019في المساعدة على توصيل
غير الموصولين

ستتسىن الفرصة للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ()WRC-19
للمسامهة يف تقليص هذه الفجوة عن طريق تعزيز املزيد من
الكفاءة يف استخدام الطيف .ويشكل النفاذ إىل الطيف أساس ًا
لتعزيز تنمية عدد ال حيصى من مناذج األعمال اليت من شأهنا أن
تتيح توصيل غري املوصولني.

وقد راعت الدراسات جوانب عدة مثل تطور املفهوم،
وأحدث التطورات التكنولوجية ،ومتطلبات تطبيقات النطاق
العريض اجلديدة.
وتشري الدراسات (راجع التقرير  ))11/2018( F.2438-0 ITU-Rإىل
احلاجة إىل طيف إضايف مبقدار حنو  GHz 3من أجل حمطات
املنصات عالية االرتفاع للوفاء مبتطلبات تطبيقات معينة (راجع
النظام  6يف التقرير .))11/2018( F.2438-0 ITU-R
وهذا املقدار أكرب كثرياً من املقدار  MHz 600احملدد عاملياً يف
الوقت احلايل حملطات املنصات عالية االرتفاع العاملة يف اخلدمة
الثابتة (إضافة إىل حتديدات اخلدمة الثابتة ،جرى حتديد بعض
النطاقات حملطات املنصات عالية االرتفاع العاملة يف اخلدمة
املتنقلة كمحطات قاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية .راجع
احلاشية  388A.5من لوائح الراديو (.))RR

ويف هذا الصدد ،ستتم مناقشة حتديدات جديدة من الطيف
ألنظمة املنصات عالية االرتفاع يف املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  ،)WRC-19( 2019كما سرتاجع
التحديدات القائمة.
الدراسات التي أجراها االتحاد الدولي
لالتصاالت عن أنظمة المنصات عالية االرتفاع
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أجرى قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد الدويل لالتصاالت
( ،)ITU-Rخالل فرتة الدراسة هذه ،دراسات لتقييم احتياجات
أنظمة املنصات عالية االرتفاع من الطيف من أجل تناول
القرار  - )WRC-15( 160البند  14.1من جدول أعمال املؤمتر
العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ( )WRC-19( 2019النظر،
على أساس دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وفقاً للقرار
 ،)WRC-15( 160يف التدابري التنظيمية املناسبة من أجل حمطات
املنصات عالية االرتفاع ( ،)HAPSضمن التوزيعات احلالية
للخدمة الثابتة).

راجع المعلومات األساسية عن االتحاد الدولي
لالتصاالت بشأن أنظمة المنصات عالية االرتفاع

وجهات نظر الصناعة

وقد بدأ قطاع االتصاالت الراديوية بدراسة حتديدات الطيف
من أجل حمطات املنصات عالية االرتفاع يف التسعينيات .وقد
مر النظام اإليكولوجي لالتصاالت والعوامل التكنولوجية
التمكينية حملطات املنصات عالية االرتفاع بتطورات كبرية منذ
ذاك احلني.
وتربز املنصات خفيفة الوزن اليت تعمل بالطاقة الشمسية كأمثلة
للتطورات احلالية للتكنولوجيا اليت ميكن استخدامها لتقدمي
توصيلية النطاق العريض بتكلفة ميسورة يف املناطق احملرومة
من اخلدمات.
وسيتيح مثل هذا التطور امللحوظ للتكنولوجيا نشر حمطات
املنصات عالية االرتفاع على نطاق واسع ،ولكنه ال يزال يعاين
نقصاً يف نطاقات الرتدد احملددة هلذا الغرض.

بند جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت
الراديوية لعام  )WRC-19( 2019الذي يتناول
محطات المنصات عالية االرتفاع

سيناقش البند  14.1من جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  )WRC-19( 2019إمكانية استخدام عدة نطاقات
تردد ألنظمة النطاق العريض اخلاصة مبحطات املنصات عالية
االرتفاع ،وبعضها من أجل االستخدام على نطاق عاملي،
والبعض من أجل االستخدام اإلقليمي ،والبعض حمدد بالفعل
حملطات املنصات عالية االرتفاع (الفقرتان  2و 3من “يقرر أن
يدعو قطاع االتصاالت الراديوية” يف القرار ،))WRC-15( 160
والبعض اآلخر موزع بالفعل للخدمة الثابتة (الفقرة  4من
“يقرر أن يدعو قطاع االتصاالت الراديوية” يف القرار
.))WRC-15( 160
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وسيكون اعتبار أن االستخدام املنسق للطيف سيجلب فوائد
كثرية للنظام اإليكولوجي وسييسر حتقيق وفورات احلجم أمرًا
يف غاية األمهية يف هذه املناقشات .وهذا هو املستصوب على
وجه اخلصوص بالنسبة لنظام مثل حمطات املنصات عالية
االرتفاع ،ألنه يهدف إىل توصيل األفراد غري املوصولني
باإلنرتنت والذين يعيشون يف الغالب يف أقل البلدان منواً .كما
ستكون وفورات احلجم حامسة يف جناح نشر تكنولوجيا
حمطات املنصات عالية االرتفاع بتكلفة قليلة.
وسائل إضافية لتوصيل المحرومين
من الخدمات

من اجلدير بالذكر أن نشر حمطات املنصات عالية االرتفاع على
نطاق كبري عاملياً ليس من املتوقع أن يتم على حساب حلول
توصيلية أخرى .بل على العكس من ذلك  -فهو يقدم نفسه
كمقرتح مبتكر  -كطريقة إضافية لتوصيل املناطق احملرومة من
اخلدمات واملناطق قليلة اخلدمات .وتتيح اخلصائص التشغيلية
للمنصة ،والوارد تعريفها يف الرقم  66A.1من لوائح الراديو
بكوهنا “حمطة توجد على جسم واقع على ارتفاع يرتاوح بني
 20و ،km 50عند نقطة امسية حمددة ثابتة بالنسبة إىل األرض”،
إمكانية نقلها إىل مناطق ذات قدر أكرب من الطلب على
التوصيلية ،وجتعلها حل اتصال مناسباً لدعم بعثات اإلغاثة يف
حاالت الكوارث الطبيعية يف املناطق اليت ينقطع فيها االتصال
فجأة ،على سبيل املثال .كما تتسم املنصات اليت تعمل بالطاقة
الشمسية أيضاً بسرعة نشرها ومراعاته للبيئة.

جدوى النطاقات المرشحة لمحطات المنصات
عالية االرتفاع

أجرى قطاع االتصاالت الراديوية عدة دراسات تقنية لتقييم
جدوى النطاقات املرشحة حملطات املنصات عالية االرتفاع.
وميكن االطالع على هذه الدراسات يف التقارير املنشورة
حديثاً ،مثل  ،F.2471و ،F.2472و.F.2475
وللمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  )WRC-19( 2019اآلن
أن يبت يف حتديد هذه النطاقات والتغيريات املمكنة املطلوبة
للوائح الراديو .وال تفرض األحكام التنظيمية قيوداً غري مربرة
أو حدوداً غري ضرورية على البلدان الراغبة يف نشر هذه
التكنولوجيا من أجل إعطاء فرصة لنجاح هذا التطبيق.
بل بدالً من ذلك ،تنشئ هذه األحكام التنظيمية شروطاً معقولة
لتنفيذ األنظمة ،وتيسري النفاذ إىل الطيف مع مراعاة آخر
تطورات التكنولوجيا ،وضمان محاية اخلدمات القائمة،
والتمكني من االستخدام املشرتك للنطاقات من أجل املزيد من
الكفاءة يف استخدام الطيف.

62

ITU News MAGAZINE 05/2019

مالحظة :أي آراء أبديت يف هذه املقالة ال تعرب بالضرورة عن آراء االحتاد الدويل لالتصاالت.
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طيف للنقل الجوي والسالمة
لوفتور جوناسون
مسؤول تقني ،اتصاالت ،مالحة ،استطالع وترددات
الطيف،
منظمة الطيران المدني الدولي ()ICAO

يدفع

النقل اجلوي عجلة التنمية االجتماعية
واالقتصادية املستدامة يف مئات البلدان .وعلى
مدى السنوات اخلمس واألربعني املاضية ،ظل منو
احلركة اجلوية يتحدى دورات الركود االقتصادي ،إذ يتضاعف
حجمه مرتني كل مخسة عشر عاماً.
وال تزال هذه االجتاهات سارية حىت اليوم ،إذ اقرتن النقل
اجلوي يف عام  2018بتشغيل  65,5مليون شخص سواء بشكل
مباشر أو غري مباشر ،وأسهم بأكثر من  2,7تريليون دوالر
أمريكي يف الناتج احمللي اإلمجايل العاملي ،ونقل أكثر من 4,3
مليار راكب ،فضالً عن أكثر من  60مليون طن من البضائع.
وأنشئت منظمة الطريان املدين الدويل (اإليكاو) ،بصفتها وكالة
متخصصة تابعة لألمم املتحدة ،من عدد من الدول
يف عام  1944إلدارة اتفاقية الطريان املدين الدويل وحوكمتها،
واملعروفة أيضاً باسم اتفاقية شيكاغو.

“

تعتمد أنظمة املالحة وإدارة
احلركة اجلوية ،سواء يف الوقت
الراهن أو يف املستقبل ،اعتماداً
كبرياً على توافر القدر الكايف
من الطيف الراديوي احملمي
بشكل مناسب.
لوفتور جوناسون
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وتوفر اتفاقية اإليكاو اإلطار متعدد األطراف املطلوب الذي
يتيح الرحالت اجلوية التجارية واملدنية على أراضي دوهلا
األعضاء البالغ عددها  193دولة .وتشكل قواعد اإليكاو
القياسية واملمارسات املوصى هبا ( ،)SARPعلى النحو الوارد يف
مرفقات االتفاقية التسعة عشر ،إطاراً تنظيمياً كامالً للطريان،
يتضمن إجازة العاملني يف هذا اجملال ،وحتديد املتطلبات الفنية
الالزمة لعمليات الطائرات ،وشروط صالحية الطائرات
للطريان ،واملطارات ،وأنظمة االتصاالت واملالحة واالستطالع.
وتعتمد سالمة العمليات اجلوية اعتماداً كبرياً على توافر
االتصاالت وخدمات املالحة على حن ٍو موثوق .كما تعتمد
أنظمة املالحة وإدارة احلركة اجلوية ،سواء يف الوقت الراهن
أو يف املستقبل ،اعتماداً كبرياً على توافر القدر الكايف من
الطيف الراديوي احملمي بشكل مناسب ،من أجل استيعاب
متطلبات االكتمال والتوافر العالية واملرتبطة باألنظمة اخلاصة
بالسالمة يف جمال الطريان اليت تدعم حقاً العمليات العاملية.

طيف الخدمة الثابتة الساتلية ( )FSSألنظمة
الطائرات الموجهة عن ُبعد

اضطلع املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل
لالتصاالت يف عام  )WRC-15( 2015باملهمة الصعبة املتمثلة
يف وضع أحكام لتمكني استخدام السواتل العاملة يف إطار
اخلدمة الثابتة الساتلية من أجل القيادة والتحكم يف
(وصلة ،C2-املعروفة يف االحتاد باسم اتصاالت التحكم
واالتصاالت خارج احلمولة النافعة) ألنظمة الطائرات
املوجهة عن بُعد (أنظمة الطائرات املوجهة عن بُعد ،واملعروفة
أيضاً باسم أنظمة الطائرات دون طيار) .وأصبحت هذه
األحكام متثل القرار .)WRC-15( 155
تطوير القواعد القياسية والممارسات
الموصى بها  -أكبر مهمة لإليكاو في
العقود األخيرة

منذ عام  ،2014تُطور اإليكاو القواعد القياسية واملمارسات
املوصى هبا اليت ستُوجه الدول عند وضع اللوائح الوطنية اخلاصة
هبا فيما يتعلق بأنظمة الطائرات املوجهة عن بُعد.
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وهذه واحدة من أكرب املهام اليت اضطلعت هبا اإليكاو يف
العقود األخرية .ويركز العمل حالياً على القواعد القياسية
واملمارسات املوصى هبا املتعلقة بصالحية الطائرات للطريان،
والعمليات ،وشهادة املشغل ،وإجازة الطيارين عن بعد ،وإدارة
احلركة اجلوية ،ووصلة ،C2-والكشف والتفادي ،واألمن.
ويضع القرار  )WRC-15( 155املسؤولية يف متناول منظمة
الطريان املدين الدويل واجلهات التنظيمية للطريان من أجل
ضمان خلو وصلة C2-من التداخل الضار .ونظراً ألن هذا
النهج غري معتاد وغري جمرب ،فقد طُلب من اإليكاو تقدمي
تقرير عن التقدم احملرز يف تطوير القواعد القياسية واملمارسات
املوصى هبا للمؤمترين  WRC-19و.WRC-23
وحىت اآلن يسري التقدم بشكل جيّد ،واستكملت الصياغة
األولية للحزمة األوىل من جمموعيت القواعد القياسية
واملمارسات املوصى هبا املتعلقتني بوصلة C2-يف يونيو من هذا
العام ،وعُممتا على الدول من أجل استعراضهما .وقد بدأ للتو
تطوير احلزمة الثانية األكثر تفصيالً واملتعلقة بالتكنولوجيا.

استعراض شامل ممتاز للنظام
( )GADSSمن أجل تحديد
الوظائف الرئيسية

 = ATتتبع الطائرات
 = ADTتتبع تلقائي في حالة االستغاثة
 = PFLRتحديد الموقع واالستعادة بعد الطيران

إدارة المعلومات واإلجراءات في النظام

GADSS

شركة طيران
 = ATSنظام تتبع الطائرات

النظام العالمي لالستغاثة والسالمة في
الطيران (( )GADSSالبند  10.1من جدول
أعمال المؤتمر )WRC-19

 = RCCمركز تنسيق اإلنقاذ

من بني األسباب الكثرية اليت سامهت يف حفاظ الطريان على
هذا املستوى العايل من السالمة هو الرغبة يف االستفادة من
الدروس املهمة  -حىت املستقاة من األحداث النادرة جداً
 مثل مأساة رحلة اخلطوط اجلوية املاليزية  370ورحلةاخلطوط اجلوية الفرنسية  .447وقد أبرزت هاتان املأساتان
قيمة حتسني تتبع الرحالت وإنذار خدمات البحث واإلنقاذ،
واليت أُدرجت يف هناية املطاف يف مفهوم التشغيل يف النظام
( GADSSانظر الشكل أدناه).

إدارة معلومات في النظام GADSS

تنبيه
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واستناداً إىل مفهوم النظام  ،GADSSقُدمت مؤخراً اجملموعة
األوىل من القواعد القياسية واملمارسات املوصى هبا اجلديدة
واملرتبطة بتتبع الرحالت والتتبع التلقائي يف حالة االستغاثة.
واستُخلص بالفعل إىل أن متطلبات النظام  GADSSميكن الوفاء
هبا باستخدام األنظمة العاملة يف توزيعات الرتدد احلالية.
وعليه ،ال يلزم أي إجراء من جانب املؤمتر  WRC-19لتعديل
املادة  5من لوائح الراديو .ومع ذلك ،قد تكون بعض
التعديالت الطفيفة على الفصل السابع مفيدة ،مع اإلشارة إىل
النظام  GADSSواألحكام املتصلة به كما هو وارد يف اإلطار
التنظيمي لإليكاو.
لمركبات دون المدارية (البند  4.1.9من جدول
أعمال المؤتمر )WRC-19

ُوضعت املركبات دون املدارية ،مبا يف ذلك الطائرات الفضائية
لبلوغ االرتفاعات والسرعات اليت توجد على مستويات أكثر
ارتفاعاً من الطائرات التقليدية .وقد أصبحت املركبات دون
املدارية القابلة إلعادة االستخدام وتُطلق مثل الصواريخ
التقليدية ممارسة روتينية ،وأصبحت املركبات الفضائية القابلة
إلعادة االستخدام وتقوم باإلقالع واهلبوط بشكل اعتيادي
مستخدمة املدرج العادي على وشك أن تصبح حقيقةً .ويف
املستقبل القريب ،من املتوقع أن تكون مثل هذه املركبات بادرة
للسفر بسرعة تفوق سرعة الصوت ،حبيث ميكنها ختفيض زمن
الرحلة بني أبعد نقطتني على سطح األرض إىل  90دقيقة.

على الرغم من أن هذا البند من جدول أعمال املؤمتر
ال ميت بصلة إىل الطريان ،إال أنه يتسم بأمهية شديدة .وقد تؤثر
بعض احللول احملتملة املقدمة هلذا البند تأثرياً كبرياً على
عمليات الطريان.
WRC-19

وينشأ أحد الشواغل الرئيسية للطريان من االستخدام احملتمل
لتوزيع قائم يف نطاق الرتدد  MHz 138-137خلدمة العمليات
الفضائية ( )SOSللوصلة اهلابطة الساتلية (فضاء-أرض) .وقد
يكون لذلك تأثري كبري على الطريان من خالل تغيري
البيئة القائمة.
ويف الوقت احلايل ،يعمل عدد قليل جداً من السواتل يف هذا
النطاق ،ال سيما بالقرب من حافة النطاق البالغة .MHz 137
ومباشرةً أسفل حافة النطاق ،عند النطاق  ،MHz 136,975توجد
قناة مشرتكة إلرسال اإلشارات لنظام إيكاو بشأن وصلة
البيانات يف نطاق املوجات املرتية ألنظمة الطريان املقيّسة،
وتُستخدم ألغراض مراقبة احلركة اجلوية .وميكن أن يعطل أي
امتداد إىل هذه القناة املشرتكة إلرسال اإلشارات تشغيل هذا
النظام على أساس عاملي.
تحديث النظام العالمي لالستغاثة والسالمة
في البحر ()GMDSS؛ إدخال أنظمة ساتلية
إضافية في النظام ( GMDSSالبند  8.1من
جدول أعمال المؤتمر )WRC-19

يشرتك الطريان املدين يف العديد من األشياء مع الصناعة
البحرية .ونتشارك بعض األنظمة والرتددات اخلاصة بالسالمة
واالستغاثة؛ ويف حالة االستغاثة البحرية ،فإنه يُرجح مشاركة
الطائرات يف عمليات البحث واإلنقاذ.
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وسينطوي إدخال املركبات دون املدارية على عدد من
التحديات الفريدة من نوعها يف أوساط إدارة الطيف والرتدد.
وجيب أن تتبادل املركبات شبه املدارية بأمان اجملال اجلوي
الذي تستخدمه الطائرات التقليدية خالل االنتقال بني األرض
والفضاء .ومبجرد وصول هذه املركبات إىل الفضاء ،لن يعود
أداؤها متسقا مع أداء الطائرات .وفيما يتعلق هبذه املسألة ،ال
يبدو أن التعاريف الواردة يف لوائح الراديو تنطبق .وبالتايل،
هناك حاجة إىل إجراء مزيد من الدراسات داخل قطاع
االتصاالت الراديوية ،وبناءً على نتائجها ،قد تكون هناك
حاجة إىل توخي مؤمتر عاملي مقبل لالتصاالت الراديوية احلذر.

التتبع والتحكم والقياس عن ُبعد في خدمة
العمليات الفضائية (البند  1.7من جدول أعمال
المؤتمر )WRC-19
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وتبحث الصناعة البحرية حالياً حتسني النظام  GMDSSعن طريق
إضافة خدمة ساتلية إليه .ويشغل نفس مقدم اخلدمة الساتلية
أيضاً خدمة السالمة الساتلية املتنقلة للطريان يف أجزاء من نطاق
الرتدد املتأثر ( .)MHz 1626,5-1616وتتم هذه العملية يف إطار
اخلدمة املتنقلة الساتلية ( )Rللطريان () ،)AMS (Rوهي خدمة
السالمة ذات األولوية وفقاً للمادة  40من دستور االحتاد.
ويستخدم هذا النظام الساتلي لإلبالغ عن مواقع الطائرات
واالتصاالت بني مراقيب احلركة اجلوية وقائدي الطائرات،
خاصة يف املناطق البعيدة واحمليطات واملناطق القطبية .وهتان
اخلدمتان مطلوبتان لضمان الفصل اآلمن للطائرة.
إن الظروف التنظيمية الراديوية لنطاق الرتدد هذا معقدة للغاية.
وقد يتسبب مقرتح قائم لتأمني أولوية النفاذ إىل النظام GMDSS
يف هذا النطاق يف حدوث تأثري سليب على العملية القائمة يف
إطار اخلدمة املتنقلة الساتلية ( )Rللطريان يف النطاق .وجيب
جتنب ذلك.

البنود المحتملة للمؤتمر WRC-23

ح ّددت األوساط يف جمال الطريان بندان مثريان ميكن أن
يعاجلهما املؤمتر .WRC-23
أوالً ،أعادت التحسينات التكنولوجية الرتكيز على النطاقات يف
مدى الرتدد العايل ( )MHz 30-3لتوفري خدمات عالية التوافر
للطريان ،مبا يف ذلك الصوت والبيانات الرقمية يف املناطق
البعيدة واحمليطات.
وثانياً ،قد يكون متكني ساتل مدار أرضي منخفض من ترحيل
بعض الرتددات يف نطاق املوجات املرتية ( )VHFيف اخلدمة
املتنقلة للطريان يف بعض املناطق البعيدة واحمليطات وسيلة فعالة
من حيث التكلفة لتحسني االتصاالت بني الطيار اجلوي/
األرضي واملراقب ،مع مراعاة أن ذلك قد ال يتطلب أي تعديل
للطاقم احلايل املوجود على منت الطائرة.
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االتصاالت البحرية – حماية
الطيف ألغراض الخدمات
البحرية
كيتاك ليم
األمين العام للمنظمة البحرية الدولية ()IMO

يعتمد

االقتصاد العاملي على حنو  1,5مليون حبّار
يكفلون بشكل مجاعي تسليم  10,7مليار طن
(وهذا الرقم آخذ يف االزدياد) من السلع
املتداولة عن طريق البحر على أساس سنوي .ويشمل ذلك
السلع احليوية والسلع اليت حيتاج إليها الناس فضالً عن تلك اليت
يريدوهنا .وإن أكثر من  %80من التجارة العاملية تتم عن طريق
البحر ،بدءاً من السلع اجلاهزة املنقولة باحلاويات واملواد اخلام
إىل البضائع السائبة اجلافة (مبا يف ذلك احلبوب واملعادن) وإىل
املربدة.
النفط والغاز والبضائع ّ
القطاع البحري – عنصر رئيسي في تحقيق
أهداف التنمية المستدامة

جيب علينا أن ننظر أيضاً يف ماليني الركاب الذين يقومون
برحالت حبرية واملسافرين على منت السفن كل سنة ،الذين
جيب ضمان سالمتهم .وباإلضافة إىل ذلك ،يعتمد العامل على
النقل البحري من أجل املستقبل املستدام للكوكب ،وميثل
القطاع البحري عنصراً رئيسياً يف دعم حتقيق أهداف التنمية
املستدامة لألمم املتحدة (.)SDG

“

ولذلك ،جيب محاية
استخدام الطيف املوزع
للخدمات البحرية احلالية
(واملستقبلية).
كيتاك ليم
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Shutterstock

فعالة وآمنة
ولكي تعمل صناعة النقل البحري بصورة ّ
ومستدامة وحلماية البيئة البحرية ،فإن أنظمة االتصاالت
أساسية .ويعتمد النقل البحري أيضاً على توزيع الطيف
الراديوي ألغراض املالحة واتصاالت االستغاثة والسالمة
واالتصاالت على منت السفن والتواصل االجتماعي بني أعضاء
الطواقم وأصدقائهم وأسرهم على الرب.
ولذلك ،ونظراً إىل أن املنظمة البحرية الدولية ،هي وكالة األمم
املتحدة املتخصصة املسؤولة عن وضع واعتماد املعايري
والفعال ،مع
والتوجيهات العاملية للنقل البحري اآلمن واملأمون ّ
الرتكيز بقوة على محاية البيئة ،فإهنا هتتم اهتماماً شديداً باملؤمتر
العاملي لالتصاالت الراديوية لعام .)WRC-19( 2019

ضمان سالمة الحياة في البحر

تقتضي االتفاقية الدولية للحفاظ على احلياة البشرية يف البحر
( )SOLASأن حتمل السفن معدات متخصصة ألغراض املالحة
واالتصاالت .وترجع أصول هذه اللوائح إىل اإلصدار األول
لالتفاقية اليت اعتُمدت يف  1914يف أعقاب كارثة تيتانيك اليت
كشفت عن احلاجة إىل اتصاالت راديوية منفصلة لالستغاثة
البحرية على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع.

ITU News MAGAZINE 05/2019

وقد توطدت الروابط اآلن بني املنظمة البحرية الدولية واالحتاد
الدويل لالتصاالت على مدى عقود عديدة .وال شك يف أنه
ينبغي لالتصاالت الراديوية البحرية أن تأخذ بعني االعتبار،
لتتطور ،املقتضيات التشغيلية اليت حددهتا املنظمة البحرية
َ
الدولية ،واملقتضيات التنظيمية اليت حددها االحتاد.
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والفصل الرابع من االتفاقية الدولية للحفاظ على احلياة البشرية
يف البحر الصادرة عن املنظمة البحرية الدولية بشأن االتصاالت
الراديوية عنصر أساسي لضمان سالمة احلياة يف البحر .وهو
يتضمن النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر ()GMDSS
الذي مت تنفيذه بالكامل يف عام  .1999وإن النظام  GMDSSاليوم
نظام اتصاالت متكامل ينطوي على متطلبات للتكنولوجيات
األرضية والساتلية وأنظمة االتصاالت الراديوية على منت
السفن .واهلدف هو ضمان إمكانية إرسال نداء استغاثة وإنذار
سلطات اإلنقاذ يف الشواطئ بغض النظر عن مكان حدوث
حالة طارئة يف البحر.
واستمر تطوير النظام  GMDSSانطالقاً من العمل الذي استهلته
الدول األعضاء يف املنظمة البحرية الدولية يف ستينات القرن
العشرين من أجل دراسة املتطلبات التشغيلية لنظام ساتلي مكرس
لألغراض البحرية ،وبعد ذلك ،مت يف سبعينات القرن املاضي
اعتماد اتفاقية أُنشئت مبوجبها املنظمة الدولية لالتصاالت البحرية
الساتلية (اليت أُطلق عليها بعد ذلك اسم إمنارسات) حتت رعاية
املنظمة البحرية الدولية لتوفري تلك اخلدمات الساتلية.
وكانت إمنارسات حىت اآلن ،الشركة الوحيدة املشغِّلة للخدمة
املتنقلة الساتلية  ،GMDSSإىل جانب النظام  Cospas-Sarsatالذي هو
جزء من النظام  GMDSSفيما خيص املنارات الراديوية لالستدالل
على مواقع الطوارئ (.)EPIRB
وخالل السنوات القليلة املاضية ،وضعت املنظمة البحرية الدولية
ترتيبات لتيسري إدخال موردين إضافيني للخدمة املتنقلة
الساتلية  ،GMDSSمبا يف ذلك اعتماد التعديالت ذات الصلة على
اتفاقية .SOLAS

ويف هذا السياق ،تدعو املنظمة البحرية الدولية املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام  2019إىل إدخال أنظمة ساتلية إضافية
يف النظام  ،GMDSSمن خالل اختاذ التدابري التنظيمية الالزمة لضمان
احلماية الكاملة لنطاقات الرتدد اليت يستعملها مقدمو اخلدمة
الساتلية املعرتف هبم يف النظام  GMDSSلتوفري خدمات النظام
 GMDSSوتوافرها وذلك حبلول  1يناير .2020
زيادة عدد األجهزة الراديوية البحرية المستقلة

سينظر املؤمتر  WRC-19يف مسألة أخرى هتم اجملتمع البحري يف
إطار بند جدول األعمال املتصل بنطاق الرتدد MHz 162,05-156
من أجل األجهزة الراديوية البحرية املستقلة حلماية النظام
 GMDSSونظام التعرف األوتومايت ( .)AISوجيري تطوير عدد
متزايد من األجهزة الراديوية البحرية املستقلة اليت تستخدم
تكنولوجيا نظام التعرف األوتومايت أو تكنولوجيا النداء
االنتقائي الرقمي (( )DSCأو كليهما) أو إرسال الرسائل
الصوتية الرتكيبية .ويتم تطوير بعض هذه التكنولوجيات لتعزيز
سالمة املالحة ولكن البعض اآلخر ال يُصمم خصيصاً
ألغراض السالمة.
وتدعو املنظمة البحرية الدولية املؤمتر  WRC-19إىل تنظيم
استخدام الرتددات واهلويات املتاحة للخدمة املتنقلة البحرية من
أجل األجهزة الراديوية البحرية املستقلة اليت تعزز سالمة
املالحة .وينبغي النظر يف اختاذ ترتيبات أخرى من أجل األجهزة
الراديوية البحرية املستقلة اليت ال تعزز سالمة املالحة.
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وستدخل هذه التعديالت حيز النفاذ يف  1يناير  .2020وقد
اعتمدت اللجنة املعنية بالسالمة البحرية التابعة للمنظمة البحرية
الدولية ،اجلهة احلاضنة التفاقية  ،SOLASقراراً أيضاً لالعرتاف
باملقدم اإلضايف األول للخدمات املتنقلة الساتلية البحرية املتمثل
يف شركة .Iridium Satellite LLC

وبالتوازي مع هذه التطورات ووفقاً لتعليمات املؤمتر العاملي األخري
لالتصاالت الراديوية ( ،)WRC-15أجرى قطاع االتصاالت الراديوية
التابع لالحتاد ( )ITU-Rدراسات لدعم إدخال أنظمة ساتلية إضافية
يف النظام .GMDSS

وجهات نظر الصناعة

ومن خملفات املؤمتر  ،WRC-15احلاجة إىل تعديل لوائح الراديو
لتشمل توزيعات الطيف للخدمة املتنقلة الساتلية البحرية من
أجل إتاحة مكون ساتلي جديد لنظام تبادل البيانات يف نطاق
املوجات املرتية ( .)VDESوسيشمل املكون  VDESالبيانات
التعرف األوتومايت ( ،)AISوالرسائل
املرسلة بواسطة نظام ّ
اخلاصة بالتطبيق ( ،)ASMوتبادل البيانات يف نطاق املوجات
املرتية ( .)VHFويف ظروف معيّنة ،تدعم املنظمة البحرية الدولية
توافر نظام  VDESمبا يف ذلك املكونان الساتلي واألرضي.
حماية سالمة النظام  GMDSSفي المؤتمر
WRC-19

تعتقد املنظمة البحرية الدولية اعتقاداً راسخاً أن سالمة النظام
 GMDSSجيب أن تكون حممية .ولذلك ،جيب محاية استخدام
الطيف املوزع للخدمات البحرية احلالية (واملستقبلية).
وهلذا األمر دور يف العديد من بنود جدول األعمال اليت سينظر
فيها املؤمتر  .WRC-19يُذكر منها على سبيل املثال ،عند النظر
يف النطاق  MHz 470-460حيث تستعمل اخلدمات املتنقلة
البحرية هذا النطاق من أجل حمطات االتصاالت على
منت السفن.

ولدى النظر يف االحتياجات من الطيف من أجل القياس عن
بُعد والتتبع والتحكم يف خدمة العمليات الفضائية من أجل
السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ،تطلب املنظمة
البحرية الدولية على وجه االستعجال من املؤمتر  WRC-19جتنب
توزيع الطيف بوجه خاص يف نطاقات الرتدد اليت تستعملها
بالفعل اخلدمات البحرية ألغراض خدمات سالمة األرواح.
تطورات االتصاالت الراديوية البحرية والمؤتمر
WRC-23

حتسباً للتطورات املستقبلية يف جمال االتصاالت الراديوية
البحرية ،تود املنظمة البحرية الدولية أن يضمن املؤمتر WRC-19
أن يشمل جدول األعمال األويل للمؤمتر العاملي املقبل
لالتصاالت الراديوية ( )WRC-23النظر يف املستعملني البحريني.
وينبغي أن يتناول املؤمتر  WRC-23على وجه التحديد
االحتياجات احملتملة من الطيف واإلجراءات التنظيمية الالزمة
لدعم حتديث النظام  GMDSSوتنفيذ املالحة اإللكرتونية.
وتتطلع املنظمة البحرية الدولية إىل املؤمتر  WRC-19وإىل مواصلة
االستفادة من التعاون اجليد القائم منذ فرتة طويلة مع االحتاد.
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آراء االتحاد الدولي لهواة
الراديو بشأن بنود جدول
أعمال المؤتمر العالمي
لالتصاالت الراديوية
لعام 2019
السيد ديفيد سيمنر
أمين ،االتحاد الدولي لهواة الراديو ()IARU

شارك

االحتاد الدويل هلواة الراديو ( )IARUيف
مؤمترات االحتاد الدويل لالتصاالت منذ عام
 ،1927واصبح عضواً من أعضاء قطاعات
االحتاد منذ عام  ،1932مؤدياً دوراً نشطاً يف عمل قطاع
االتصاالت الراديوية ( )ITU-Rوقطاع تنمية االتصاالت ()ITU-D
التابعني لالحتاد ،نيابة عن أكثر من ثالثة ماليني شخص
مرخص هلم يف خدميت اهلواة واهلواة الساتلية.
ومن بني األهداف العامة لالحتاد الدويل هلواة الراديو ()IARU
بشأن املؤمتر  WRC-19ما يلي:
التنسيق العاملي لتوزيع النطاق  MHz 54-50خلدمة اهلواة.
اإلبقاء على النفاذ احلايل للهواة إىل الطيف.

السيد ديفيد سيمن
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تعزيز أوجه محاية خدمات االتصاالت الراديوية من
التداخل الناجم عن املولدات األخرى لطاقة
الرتددات الراديوية.

“

عندما جيري تطوير
تكنولوجيا جديدة تولد طاقة
ترددات راديوية ،يكون من
الضروري وجود محاية كافية
خلدمات االتصاالت الراديوية
ضمن تصميم النظام.

وجهات نظر الصناعة

Alfonso Tamez

وتُوىل أمهية خاصة لبنود جدول األعمال التالية.

بند جدول األعمال  - 7.1الطيف الخاص
بالسواتل غير المستقرة بالنسبة إلى األرض

بند جدول األعمال  - 1.1نطاق التردد
MHz 54-50

يدعم االحتاد  IARUتلبية االحتياجات من الطيف للسواتل غري
املستقرة بالنسبة إىل األرض ذات املهام قصرية املدة ضمن
التوزيعات احلالية خلدمة العمليات الفضائية أو مديات الرتدد
احملددة يف الفقرة  3من يدعو قطاع االتصاالت الراديوية بالقرار
 ،)WRC-15( 659ما مل تكن السواتل سواتل هواة على النحو
املنصوص عليه يف الرقمني  56.1و 57.1من لوائح الراديو.

إن البند الوحيد من جدول أعمال املؤمتر  WRC-19الذي يسعى
االحتاد  IARUمن خالله إىل حتسني يف التوزيع املمنوح خلدمة
اهلواة ،هو البند  1.1الذي يُعىن بنطاق الرتدد  MHz 54-50يف
اإلقليم  .1وهذا النطاق موزع يف الوقت احلايل على أساس
أويل خلدمة اهلواة يف اإلقليمني  2و 3ولبعض البلدان يف إفريقيا
مبوجب حواشي البلدان.
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ويؤيد االحتاد  IARUتعديل جدول توزيع نطاقات الرتدد لتوزيع
هذا النطاق خلدمة اهلواة على أساس أويل يف اإلقليم  ،1من أجل
توفري توزيع منسق يف مجيع األقاليم الثالثة.

ويكتسي النطاق  MHz 146-144على وجه اخلصوص أمهية
بالنسبة للهواة نظراً ألنه يشكل حالياً التوزيع األويل الوحيد
خلدميت اهلواة واهلواة الساتلية على مستوى العامل ،بني الرتددين
 MHz 29,7و .GHz 24ويُستخدم استخداماً كثيفاً يف األقاليم
الثالثة جلميع أشكال اتصاالت اهلواة مبا فيها
االستجابة للكوارث.

73

وجهات نظر الصناعة

بندا جدول األعمال  - 12.1أنظمة النقل الذكية
و - 16.1أنظمة النفاذ الالسلكية

يُوزع نطاق الرتدد من  5 650إىل ( MHz 5 850من  5 650إىل
 MHz 5 925يف اإلقليم  )2خلدمة اهلواة على أساس ثانوي.
ويُوزع نطاق الرتدد من  5 830إىل  MHz 5 850خلدمة اهلواة
الساتلية (فضاء-أرض) على أساس ثانوي ،وجيوز أن تعمل
خدمة اهلواة الساتلية (من األرض إىل الفضاء) يف نطاق الرتدد
ما بني  5 650و ،MHz 5 670شريطة أالّ تسبب تداخالت ضارة
على اخلدمات األخرى اليت تعمل وفقاً جلدول توزيع
نطاقات الرتدد.
ويُستخدم نطاق الرتدد ما بني  5 760و MHz 5 765يف أنشطة
االتصاالت ضعيفة اإلشارة يف خدمة اهلواة ،مبا يف ذلك
االتصاالت األرضية واالتصاالت أرض-قمر-أرض
ومنارات االنتشار.
وهناك اهتمام متزايد بني هواة الراديو فيما يتعلق بالتجارب
ودراسة ظواهر االنتشار واالتصاالت من نقطة إىل نقطة
واالتصاالت الفضائية يف هذا نطاق الرتدد هذا.
ويطلب االحتاد ( )IARUمحاية استخدامات اهلواة احلالية
واملستقبلية يف هذا النطاق مع إيالء اهتمام خاص للنطاقني
من  5 760إىل  MHz 5 765ومن  5 830إىل .MHz 5 850
بند جدول األعمال  - 13.1االتصاالت
المتنقلة الدولية

بند جدول األعمال  - 15.1نطاق التردد
GHz 450-275

يعرتف القرار  )WRC-15( 767أن خدمة اهلواة تقوم بتطوير
وتوضيح تطبيقات تعمل فوق  .GHz 275ومع استمرار
الدراسات لتحديد نطاقات الرتدد املرشحة للخدمات األخرى
يف مدى الرتدد  ،GHz 450-275يؤيد االحتاد  IARUاإلبقاء على
نفاذ احملطات العاملة يف خدمة اهلواة إىل أكرب قدر ممكن من
مدى الرتدد ،إلجراء التجارب غري التجارية ،مبا يتماشى مع
محاية اخلدمات املنفعلة واخلدمات النشيطة األخرى.
بند جدول األعمال  - 4استعراض القرارات
والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات السابقة

يؤيد االحتاد  IARUمراجعة القرار  )REV.HFBC-87( 641اليت
اقرتحها مؤمتر تنسيق الرتددات الديكامرتية يف جلنة الدراسات
لقطاع االتصاالت الراديوية .وحيظر القرار  641تشغيل اخلدمة
اإلذاعية يف النطاق من  7 000إىل  .kHz 7 100وأعاد املؤمتر
 WRC-03توزيع النطاق من  7 100إىل  kHz 7 200من اخلدمة
اإلذاعية إىل خدمة اهلواة يف إطار إعادة تنسيق التوزيعات
يف النطاق ما بني  kHz 7 100و .kHz 7 450وال تزال الظروف اليت
أدت إىل اعتماد القرار  641قائمة وتنطبق اآلن على النطاق من
 7 100إىل .kHz 7 200
6
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يؤيد االحتاد  IARUعدم إدخال أي تغيريات ( )NOCعلى النطاق
 .47,2-47وهذا التوزيع األويل الضيق خلدميت اهلواة واهلواة
الساتلية ،الذي منح يف املؤمتر اإلداري العاملي للراديو لعام 1979
( )WARC-79عندما اتُفق ألول مرة على توزيعات خلدمات

األرض فوق  ،GHz 40يشكل الطيف الوحيد الذي ميكن من
خالله إجراء جتارب اهلواة بأطوال موجة يف حدود امليلليمرتات
دون قيود عملية يفرضها التقاسم مع خدمات أخرى .وينبغي
أن يكون أي حتديد لالتصاالت املتنقلة الدولية يف مدى الرتدد
 GHz 27,5-24,25مصحوباً حبماية للتوزيع األويل خلدميت اهلواة
واهلواة الساتلية يف النطاق  ،GHz 24,5-24على غرار ما جيب
توفريه للخدمات املنفعلة العاملة حتت .GHz 24

وجهات نظر الصناعة

بند جدول األعمال  ،9المسألة  - 6.1.9اإلرسال
الالسلكي للطاقة للمركبات
الكهربائية ()WPT-EV

إشارات األسلوب العادي على كبالت التحكم وخطوط
الطاقة الكهربائية من شبكات اتصاالت البيانات املرتبطة
بالتحكم يف الوحدة.

عندما جيري تطوير تكنولوجيا جديدة تولد طاقة ترددات
راديوية ،يكون من الضروري وجود محاية كافية خلدمات
االتصاالت الراديوية ضمن تصميم النظام .وينطوي اإلرسال
الالسلكي للطاقة للمركبات الكهربائية على كميات كبرية
جداً من طاقة الرتددات الراديوية ،كما يتضمن مكونات
موصولة يف نظام مزودة بإمدادات الطاقة ومعدات التحكم
اخلاصة هبا .وجيب مراقبة اإلرساالت اهلامشية النامجة عن مجيع
أجزاء هذا النظام بعناية لتجنب احنطاط الطيف الراديوي
والتسبب يف تداخل على خدمات االتصاالت الراديوية وفقاً
للرقمني  12.15و 13.15من لوائح الراديو.

ولضمان احلماية الكافية للخدمات الراديوية املرخص هلا ،جيب
إجراء دراسات توافق مناسبة .ويعترب االحتاد ُ IARUأن التعاون
بني االحتاد واملنظمات املعنية بوضع املعايري ضروري من أجل
تطوير املعايري والرتددات لتشغيل اإلرسال الالسلكي
للطاقة للمركبات الكهربائية.

وميكن ملصادر اإلرسال على ترددات غري الرتدد األساسي
لإلرسال الالسلكي للطاقة للمركبات الكهربائية أن تشمل
ما يلي:
التوافقيات ذات الرتب العالية يف الرتدد األساسي لإلرسال
الالسلكي للطاقة.
ضوضاء الطور النامجة عن دارات التحكم يف الرتدد
(“االرتعاش”) اليت تسبب ضوضاء عريضة النطاق.

بند جدول األعمال  - 10البنود الواجب إدراجها
في جداول األعمال المستقبلية للمؤتمرات
العالمية لالتصاالت الراديوية

ال يعتزم االحتاد  IARUالسعي يف املؤمتر  WRC-19من أجل إدراج
بنود مستقبلية يف جدول األعمال فيما يتعلق بتوزيعات طيف
جديدة أو منسقة خلدمات اهلواة .وهذا املوقف ال حيول دون
طلب توزيعات حمددة يف الطيف غري املوزع فوق  GHz 275إذا
جرى النظر يف توزيعات للخدمات األخرى.
ويراقب االحتاد  IARUبعناية املقرتحات اخلاصة ببنود جداول
األعمال املستقبلية اليت قد تؤثر على توزيع نطاقات الرتدد
احلالية خلدميت اهلواة واهلواة الساتلية.

اإلشارات اهلامشية النامجة عن مصادر اإلمداد بالطاقة
بأسلوب التبديل على مجيع منافذ التحكم والطاقة
 -التوصيل باألسلوب العادي.
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مالحظة :أي آراء أبديت يف هذه املقالة ال تعرب بالضرورة عن آراء االحتاد الدويل لالتصاالت.
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بنود جدول أعمال المؤتمر
العالمي لالتصاالت الراديوية
لعام  2019المتعلقة بعلوم
الفضاء ورصد األرض
السيد جون إ .زوزيك
رئيس لجنة الدراسات  7لقطاع االتصاالت الراديوية
في االتحاد ()ITU-R

تشمل

خدمات علوم الفضاء خدمة استكشاف
األرض الساتلية وخدمة األرصاد اجلوية
الساتلية ،مبا يف ذلك أنظمة االستشعار
املنفعل والنشيط عن بُعد لألرض وغالفها اجلوي .ومتكننا هذه
اخلدمات الراديوية من احلصول على بيانات مهمة عن األرض
وغالفها اجلوي .وفضالً عن ذلك ،تستعمل وكاالت الفضاء
املدنية يف العامل خدميت األحباث الفضائية والعمليات الفضائية
من أجل استكشاف الفضاء والعمل فيه .ويتضمن ذلك
املهمات الروبوتية إىل الكواكب واألجسام األخرى يف الفضاء،
إىل جانب استكشاف اإلنسان للفضاء والقمر وأكثر من ذلك.

ويف اجتماع عُقد مؤخراً لفريق تنسيق الرتددات الفضائية
( )SFCGجرى مناقشة خطط عديدة الستكشاف القمر ،مبا يف
ذلك الرحالت إىل القمر من الواليات املتحدة ووكالة الفضاء
األوروبية ( )ESAواهلند ومجهورية كوريا والصني واليابان
وروسيا ،وغريها .ويتسم النفاذ إىل طيف الرتددات الراديوية
ومحايته من أجل هذه االستعماالت بأمهية كبرية لفهم مستقبل
كوكب األرض ،وجلميع جوانب استكشاف الفضاء.

“

يتسم النفاذ إىل طيف
الرتددات الراديوية ومحايته من
أجل هذه االستعماالت بأمهية
كبرية لفهم مستقبل كوكب
األرض ،وجلميع جوانب
استكشاف الفضاء.
السيد جون إ .زوزيك
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NASA

بنود جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت
الراديوية لعام  2019المتعلقة مباشرة بعلوم
الفضاء/األرصاد الجوية

يوجد ثالثة بنود من جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  2019تتعلق مباشرة بعلوم الفضاء واألرصاد
اجلوية.
البند  2.1من جدول األعمال – نطاقا التردد MHz

 403-401وMHz 400,05-399,9

ويُنشر حول العامل عشرات اآلالف من حمطات أنظمة مجع
البيانات على منت منصات صغرية من قبيل العوامات احمليطية،
من أجل مجع بيانات أساسية عن الطقس واملناخ .وإن مل يكن
استعمال هذين النطاقني للتتبع والتحكم والقياس عن بُعد
حمدوداً إىل حد ما ،لكان من غري املمكن استعمال أنظمة مجع
البيانات منخفضة القدرة هلذين النطاقني .ولذا ،فإن حدود
القدرة داخل النطاق ضرورية من أجل محاية هذه احملطات
ألنظمة مجع البيانات ،مع السماح هلذه السواتل الصغرية
بالعمل كذلك.
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يتناول البند  2.1من جدول األعمال حدود القدرة يف النطاق
للمحطات األرضية العاملة يف اخلدمة املتنقلة الساتلية وخدمة
األرصاد اجلوية الساتلية وخدمة استكشاف األرض الساتلية
يف نطاقي الرتدد  MHz 403-401و .MHz 400,05-399,9وهذا البند
من جدول األعمال هو نتيجة للزيادة الكبرية مؤخراً يف استعمال
نطاقي الرتدد هذين ألغراض التتبع والتحكم والقياس عن بُعد.

ويشكل انتشار هذا االستعمال للتتبع والتحكم والقياس عن
بُعد أثراً كبرياً حمتمالً على عدد كبري من احملطات القائمة
ألنظمة مجع البيانات منخفضة القدرة اليت تتصل مبستقبالت
حساسة على منت السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض وغري
املستقرة بالنسبة إىل األرض (.)NGSO

وجهات نظر الصناعة

NASA

البند  3.1من جدول األعمال – نطاق التردد

البند  7.1من جدول األعمال – التتبع والتحكم والقياس

ينظر البند  3.1من جدول األعمال يف إمكانية رفع التوزيع
الثانوي خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية (فضاء-أرض) إىل وضع
أويل ،وإمكانية منح توزيع أويل خلدمة استكشاف األرض
الساتلية (فضاء-أرض) يف نطاق الرتدد  .MHz 470-460وبغية
توفري توزيعات أولية للخدمات الفضائية يف هذا النطاق ،ال بد
من قناع مناسب لكثافة تدفق القدرة ( )PFDلإلرساالت
فضاء-أرض من أجل محاية املستعملني احلاليني خلدمات
األرض .وحالياً ،تستعمل سواتل األرصاد اجلوية هذه
إلرساالت الوصلة اهلابطة ألنظمة مجع البيانات ،ولكن على
أساس عدم التسبب بتداخالت ضارة وعدم املطالبة حبماية.
وعلى حنو مماثل ،يستعمل عدد من السواتل الصغرية لرصد
األرض هذا النطاق للوصلة اهلابطة للبيانات العلمية .وسيتيح
قناع كثافة تدفق القدرة املستمد من دراسات قطاع
االتصاالت الراديوية يف االحتاد ( )ITU-Rتشغيل هذه األنظمة مع
محاية مستعملي خدمات األرض يف هذا النطاق.

جرى وضع البند  7.1من جدول األعمال من أجل دراسة
االحتياجات من الطيف فيما يتعلق بالتتبع والتحكم والقياس
عن بُعد يف خدمة العمليات الفضائية من أجل السواتل غري
املستقرة بالنسبة إىل األرض ذات املهمات القصرية املدة ،بغية
تقييم مالءَمة التوزيعات احلالية خلدمة العمليات الفضائية ،وإن
استدعى األمر ،النظر يف توزيعات جديدة لبعض أجزاء الطيف
الراديوي .وهذه السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ذات
املهمات القصرية املدة هي غالباً سواتل صغرية لألحباث تطورها
وتشغلها الكيانات التعليمية والعلمية .وال يتوفر حالياً إال قدر
حمدود من الطيف لعمليات التتبع والتحكم والقياس عن بُعد
اليت تقوم هبا هذه السواتل .ومن شأن األساليب املمكنة للوفاء
هبذا البند من جدول األعمال أن تقدم حلوالً ممكنة
هلذه املشكلة.

MHz 470-460

عن ُبعد
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بنود جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت
ً
ً
سلبيا
تأثيرا
الراديوية لعام  2019التي قد تؤثر
على علوم الفضاء/رصد األرض

هناك عدة بنود من جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  2019هتم مشغلي خدمات علوم الفضاء
وخدمات رصد األرض ،ويعود ذلك إىل إمكانية وجود آثار
سلبية هلذه املهمات.
البند  6.1من جدول األعمال – الخدمة الثابتة الساتلية غير

المستقرة بالنسبة إلى األرض

ينظر البند  6.1من جدول األعمال يف وضع إطار تنظيمي
ألنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية ( )FSSغري املستقرة بالنسبة إىل
األرض يف بعض النطاقات بني  37,5و .GHz 51,4ومن بني
نطاقات الرتدد هذه ،النطاقان  GHz 50,2-47,2وGHz 51,4-50,4
إلرساالت الوصلة الصاعدة اللذان جياوران مباشرة جانيب
النطاق املنفعل  GHz 50,4-50,2لرصد األرض ،وهذا النطاق له
أمهية بالغة بوصفه نافذة معايرة لقياسات درجة حرارة
الغالف اجلوي.
وتدعو احلاجة إىل مراجعة احلدود احلالية الواردة يف القرار
 )Rev. WRC-15( 750مراجعة مناسبة ،من أجل محاية هذه
الوظائف املهمة لرصد األرض من التداخل املتجمع من
اإلرساالت خارج النطاق للسواتل املستقرة وغري املستقرة على
السواء يف اخلدمة الثابتة الساتلية.
البند  13.1من جدول األعمال – االتصاالت

المتنقلة الدولية

وتنطوي املسألة الثانية على محاية بعض نطاقات االستشعار
املنفعلة ذات األمهية البالغة اليت تستخدم يف رصد األرض،
مثل النطاقات  GHz 24-23,6و GHz 31,8-31,3وGHz 50,4-50,2
و GHz 54,25-52,6و .GHz 92-86فحماية هذه النطاقات من
التداخل املتجمع من اإلرساالت خارج النطاق من عمليات
النشر املستقبلية لالتصاالت املتنقلة الدولية هلا أمهية كبرية،
نظراً إىل أن هذه النطاقات تُستعمل من أجل احلصول على
قياسات على أساس عاملي ال ميكن احلصول عليها بأي
طريقة أخرى.
البند  14.1من جدول األعمال – محطات المنصات
عالية االرتفاع

ينظر البند  14.1من جدول األعمال يف التدابري التنظيمية املناسبة
من أجل حمطات املنصات عالية االرتفاع ( ،)HAPSضمن
التوزيعات احلالية للخدمة الثابتة .وجدير باإلشارة إىل أن
الوصالت اهلابطة حملطات املنصات عالية االرتفاع سيكون هلا
أثر على حمطات االستقبال األرضية لعلوم الفضاء أشد من أثر
الوصالت الصاعدة حملطات املنصات عالية االرتفاع .ومع
ذلك ،قد يكون للوصالت الصاعدة حملطات املنصات عالية
االرتفاع أثر حمتمل على عمليات االستشعار املنفعل لرصد
األرض يف النطاق اجملاور .وجيب توخي العناية من أجل ضمان
محاية هذه احملطات األرضية ومحاية أجهزة االستشعار هذه
لرصد األرض.
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ينظر البند  13.1من جدول األعمال يف حتديد نطاقات تردد من
أجل التطوير املستقبلي لالتصاالت املتنقلة الدولية ( ،)IMTمبا
يف ذلك إمكانية توزيع ترددات إضافية للخدمة املتنقلة على أساس
أويل هلذه األغراض يف عدة نطاقات من  24,25إىل .GHz 86

وبالنسبة إىل مشغلي خدمات علوم الفضاء ،يكمن الشاغل
الرئيسي يف محاية احملطات األرضية القائمة العاملة يف النطاق
 GHz 27-25,5للوصالت اهلابطة لرصد األرض واألحباث
الفضائية ،ويف ضمان تشغيل حمطات االستقبال األرضية
املستقبلية يف هذا النطاق.

وجهات نظر الصناعة

البند  15.1من جدول األعمال – الخدمتان المتنقلة

البرية والثابتة

وأخرياً ،ينظر البند  15.1من جدول األعمال يف حتديد نطاقات
تردد لكي تستخدمها اإلدارات من أجل التطبيقات للخدمتني
املتنقلة الربية والثابتة العاملة يف مدى الرتدد .GHz 450-275
وحالياً هناك نطاقات عديدة تستعملها أنظمة رصد األرض يف
مدى الرتدد هذا.
وأشارت الدراسات إىل أنه إذا استثنينا النطاقات
و GHz 318-313و ،GHz 356-333ميكن حتديد ما بقي من مدى
الرتدد هذا الستعماالت عمليات اخلدمتني املتنقلة الربية والثابتة
مع توفري احلماية يف نفس الوقت ألجهزة االستشعار املنفعلة
لرصد األرض.
GHz 306-296

بنود محتملة في جدول أعمال المؤتمر
العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  2023من
أجل علوم الفضاء ورصد األرض

يف الوقت الراهن ،يوجد بندان مدرجان على جدول األعمال
التمهيدي للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2023
( )WRC-23يتعلقان بشكل مباشر مبجاالت علوم الفضاء
ورصد األرض.

وأوهلما ،البند  2.2من جدول األعمال بشأن إمكانية منح توزيع
جديد خلدمة استكشاف األرض الساتلية (النشيطة) فيما خيص
أنظمة السرب الرادارية احملمولة يف الفضاء ضمن مدى الرتددات
حول  .MHz 45وميكن هلذا التطبيق اجلديد لرصد األرض أن
يتيح حتديد موقع املياه حتت سطح األرض من املدار األرضي،
وأن يتيح قياسات لسماكة اجلليد يف املناطق القطبية.
وثانيهما ،البند  3.2من جدول األعمال الذي يتعلق بأجهزة
استشعار األحوال اجلوية الفضائية وإمكانية توفري االعرتاف
واحلماية املالئمني يف لوائح الراديو جملال الدراسة املهم هذا.
وتطورت عمليات رصد األحوال اجلوية الفضائية ودراسة
العالقات بني الشمس واألرض من احلالة االستكشافية إىل
احلالة التشغيلية ،إذ إن البلدان تراقب التوهجات الشمسية
والعواصف املغنطيسية األرضية وأثرها احملتمل على احلياة على
األرض .وحان األوان للنظر يف نوع من االعرتاف التنظيمي
هلذا اجلانب املهم لعلوم الفضاء واألرض.
وجتري مناقشة بنود حمتملة أخرى جلدول أعمال املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام  2023يف خمتلف األفرقة اإلقليمية،
وتتعلق هذه البنود بعلوم الفضاء ورصد األرض وتتمثل يف
إمكانية منح توزيع جديد خلدمة استكشاف األرض الساتلية يف
النطاق  ،GHz 23,15-22,55واالتصاالت الراديوية للمركبات دون
املدارية ،وإمكانية رفع توزيع النطاق  GHz 15,35-14,8خلدمة
األحباث الفضائية ،والنظر يف التعديالت املمكنة لتوزيعات
خدمة االستشعار عن بُعد املنفعلة بني  231,5و.GHz 252
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مالحظة :أي آراء أبديت يف هذه املقالة ال تعرب بالضرورة عن آراء االحتاد الدويل لالتصاالت.

وجهات نظر الصناعة

الفلك الراديوي ،وإدارة
الطيف والمؤتمر العالمي
لالتصاالت الراديوية لعام
)WRC-19( 2019
هارفي ليست

علم

الفلك هو دراسة موقعنا يف الكون ،وخدمة علم
الفلك الراديوي هي اخلدمة املسؤولة عن العديد من
االكتشافات املثرية يف إطار هذا املسعى الكبري .وإذا
تعلق األمر بتصوير الثقوب السوداء الضخمة يف مركز اجملرات
البعيدة أو مشاهدة تشكل أنظمة كوكبية جديدة حول النجوم
اجملاورة ،فإن جناح علم الفلك الراديوي يعتمد على اإلدارة
الدقيقة للطيف الراديوي .وسيتأثر علم الفلك الراديوي بشدة
بنتائج املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ،)WRC-19( 2019
لذلك يشرفين جداً أن أساهم يف هذا العدد اخلاص من جملة
أخبار االحتاد..
الراصدات الراديوية توجه إلى مواقع “بعيدة”

“

إذا تعلق األمر بتصوير
الثقوب السوداء الضخمة يف
مركز اجملرات البعيدة
أو مشاهدة تشكل أنظمة
كوكبية جديدة حول النجوم
اجملاورة ،فإن جناح علم الفلك
الراديوي يعتمد على اإلدارة
الدقيقة للطيف الراديوي.
هاريف ليست
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ش ّكل كل من اكتشاف كارل جانسكي للموجات الراديوية
الكونية يف عام  ،1932واكتشاف بنزياس وويلسون لإلرساالت
الراديوية النامجة عن االنفجار الكبري يف عام  ،1964منتجات
قياس لتحديد مسامهة الضوضاء يف أنظمة االتصاالت.

NRAO

مدير الطيف ،المرصد الوطني لعلم الفلك الراديوي
( ،)NRAOورئيس ،اللجنة المعنية بتوزيع الترددات
للفلك الراديوي وعلوم الفضاء ()IUCAF

وجهات نظر الصناعة

 :1932كارل جانسكي يف هوملديل ،نيو جريسي ،الواليات املتحدة األمريكية
بصحبة هوائي االتصاالت الذي اكتشف عرضياً موجات الراديو الكونية
(املرصد الوطين لعلم الفلك الراديوي)AUI/

NRAO/AUI

ولكن اجملال الذي عمل فيه جانسكي غري مستخدم حالياً يف
علم الفلك الراديوي ،نظراً إىل ضرورة جتنب التداخل األرضي
والذي دفع إىل توجيه الراصدات الراديوية إىل مواقع بعيدة قد
توفر أيضاً ظروف مراقبة عالية الرتدد .ولكن معىن “بعيدة” قد
تغري :فقد أصبحت األماكن اليت كانت تبدو معزولة ذات يوم
جمرد ضواحي .وترتاوح املناطق البعيدة بالفعل من املناطق األقل
سكاناً إىل املناطق اليت قد تكون صاحلة للسكن وتكون تكاليف
التشغيل فيها ضخمة .وعلى أية حال ،تتطلب املنشآت اجلديدة
والقدمية على حد سواء محاية الطيف ،ويف الوقت احلاضر ال
يستثىن أي موقع من املنصات عالية االرتفاع
والطائرات والسواتل.
بنود جدول أعمال المؤتمر  WRC-19التي تؤثر
على علم الفلك الراديوي

أظهرت الدراسات اليت أجريت يف إطار البند  13.1من جدول
األعمال أن القيود الصارمة املفروضة على اإلرساالت غري
املطلوبة واستخدام مسافات التنسيق املناسبة عناصر حامسة
لتحقيق التوافق بني علم الفلك الراديوي والتكنولوجيا
الالسلكية األرضية للجيل اخلامس.
البند  14.1من جدول األعمال – تحدي محطات
المنصات عالية االرتفاع

متثل حمطات املنصات عالية االرتفاع ( )HAPSاليت ُدرست يف
إطار البند  14.1من جدول األعمال حتديات فريدة لعلم الفلك
الراديوي .وحملطات املنصات عالية االرتفاع نصف قُطر خدمة
يصل إىل  ،km 70-50عند دوراهنا أفقياً وحتريكها عمودياً على
ارتفاعات امسية من  20إىل  ،km 26ومع ذلك ميكن رؤيتها فوق
املستوى األفقي ملسافة  km 500أو أكثر.
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تربز بعض بنود جدول أعمال املؤمتر  WRC-19تأثريها احملتمل
على علم الفلك الراديوي.

البند  13.1من جدول أعمال المؤتمر WRC-19
 -التوافق مع الجيل الخامس

وجهات نظر الصناعة

وقدم مشغلو حمطات املنصات عالية االرتفاع الرئيسيون
تنازالت كبرية فيما يتعلق مبستويات اإلرساالت غري املطلوبة،
والتزموا بإلقاء الضوء على الراصدات الراديوية ،ولكن احلاجة
إىل جتنب مشغلي علم الفلك الراديوي إلشارات الوصلة اهلابطة
القوية حملطات املنصات عالية االرتفاع ستتطلب رغم ذلك
تعديل العمليات املتعلقة خبدمة الفلك الراديوي.
البند  6.1من جدول األعمال  -المخاوف
المتعلقة بعلم الفلك البصري

يتناول البند  6.1من جدول األعمال موضوعاً يثري قلقاً كبرياً
– استخدام الكوكبات الكبرية للخدمة الثابتة الساتلية ()FSS
للطيف يف مدار أرضي منخفض ( )LEOعند GHz 42,5-37
و .GHz 51,4-47وأُطلقت بالفعل أنظمة مقارنة للخدمة الثابتة
الساتلية يف مدار أرضي منخفض تعمل عند ،GHz 12,75-10,7
وكانت مصدر قلق مؤخراً لتأثريها على املظهر املرئي للسماء
يف الليل وعلى علم الفلك البصري بشكل عام .وخيضع
استخدام علم الفلك الراديوي للحماية من أجل توزيعه على
أساس أويل يف  GHz 43,542,5مبوجب احلاشيتني رقم 551H.5
و 551I.5للوائح الراديو ( ،)RRومع ذلك فإن أنظمة اخلدمة
الثابتة الساتلية اليت متت دراستها يف إطار البند  6.1من جدول
ط بالدقة الكافية من أجل حتديد اإلجراءات
األعمال مل تُعرف ق ّ
املعينة اليت يتعني على مشغلي اخلدمة الثابتة الساتلية اختاذها
لتلبية عتبات احلماية.
البند  15.1من جدول األعمال  -خطوة نحو
توزيع الطيف فوق GHz 275؟

علم الفلك الراديوي  -خدمة راديو أم خدمة
اتصاالت راديوية؟

يتمتع علم الفلك الراديوي بوضع غري معتاد إىل حد ما يف
قطاع االتصاالت الراديوية ( )ITU-Rنظراً لتلقيه لإلشعاع الكوين
فقط (أو نأمل ذلك) ،إنه خدمة راديوية ولكنه ليس خدمة
اتصاالت راديوية .وقد يتغري ذلك إذا جنحت عمليات حبث
الراديو عن معلومات من خارج األرض ( ،)SETIونبدأ يف
التواصل مع أشكال احلياة املغايرة يف نطاقات الرتدد احملمية
اخلاصة هبم .ويف غضون ذلك ،ينص الرقم  6.4من لوائح
الراديو على “تعامل خدمة علم الفلك الراديوي كخدمة
اتصاالت راديوية ،ألغراض تسوية حاالت التداخالت
الضارة ”.وليس يف ذلك لبس ويتم تقدميه على نفس الشكل
بالفرنسية .ولكن مجلة ثانية تتناول اإلرساالت غري املطلوبة
ختتلف يف اللغتني الفرنسية واإلنكليزية ،وستُناقش تسوية الفرق
يف املؤمتر  WRC-19يف إطار البند  9من جدول األعمال.
احملي أمهية كبرية لعلم الفلك الراديوي
ويكتسي هذا املوضوع ّ
ألنه يتعلق ببعض اجلوانب األساسية لعمله كخدمة راديو.
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يتناول البند  15.1من جدول األعمال استخدام اخلدمتني الثابتة
واملتنقلة الربية للطيف يف مدى الرتدد  ،GHz 450-275مبا يتجاوز
توزيعات الرتدد األعلى الواردة يف املادة .5

وحىت اآلن ،كان مدى الرتدد هذا مبثابة التقاطع احلصري لعلم
الفلك الراديوي وخدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة)،
مع نطاقات الطيف احملددة الستخدام تطبيقاهتا يف احلاشية رقم
 565.5من لوائح الراديو .ويف املؤمتر  ،WRC-19ميكن وضع
حاشية مماثلة لتحديد الطيف الذي ميكن أن تستخدمه اخلدمتان
الثابتة واملتنقلة الربية ،مع مراعاة التوافق ولكن دون قيود
تنظيمية .فهل هذه خطوة حنو توزيع الطيف فوق
GHz 275؟ انتظرونا.

وجهات نظر الصناعة

 :2019راصدة روبرت سي بريد غرين بانك البالغة  m100يف غرب
فرجينيا ،الواليات املتحدة ،وهي راصدة راديوية حديثة تقوم بالرصد
مبوجب محاية لوائح الراديو اخلاصة بنا بينما تبحث أيضاً عن أدلة
على وجود حضارات خارج كوكب األرض عند ترددات قد حتميها
حضاراهتم( .املرصد الوطين لعلم الفلك الراديوي)AUI/

NRAO/AUI

جيل جديد من الراصدات الراديوية

قد يبدو أن علم الفلك بعيد عن جمال عملنا ولكنه يطبق فعلياً
فيه ،ويتم إنشاء جيل جديد من الراصدات الراديوية على
ودشن
مقاييس مل يكن من املمكن ختيلها قبل عقود قليلةُ .
الصفيف املليمرتي/دون املليمرتي  ALMAالعامل على ارتفاع
 m5000يف مشال شيلي ( ،)www.almascience.orgومصفوفة
الكيلومرت املربع قيد التطوير يف أسرتاليا وجنوب إفريقيا
( ،)www.skatelescope.orgوالتخطيط للجيل التايل من
املصفوفات الكبرية جداً ( )https://ngvla.nrao.eduقيد التنفيذ
يف الواليات املتحدة.

نحو تحقيق النجاح لعلم الفلك الراديوي في
المؤتمر WRC-19

تتاح خريطة العامل للجنة املعنية بتوزيع الرتددات للفلك
الراديوي وعلوم الفضاء بشأن الراصدات الراديوية واملناطق
اهلادئة هنا .وميثل تشغيل هذه األدوات يف البيئة األرضية لسماء
يف ازدحام متزايد وطيف راديوي مشغول مبجموعة متنوعة من
التحديات ،على رأسها الوصول إىل الطيف الراديوي .ويتطلع
علم الفلك الراديوي إىل العمل مع خدمات أخرى لتحقيق
خامتة ناجحة ومرضية للطرفني يف املؤمتر .WRC-19
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مالحظة :أي آراء أبديت يف هذه املقالة ال تعرب بالضرورة عن آراء االحتاد الدويل لالتصاالت.
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وجهات نظر الصناعة

دراسات بشأن استخدام
نطاقات التردد فوق
 GHz 275من جانب تطبيقات
الخدمة المتنقلة البرية
والخدمة الثابتة
خوسي كوستا
مدير قسم معايير النفاذ الالسلكي ،شركة

Ericsson

ال

يوجد يف لوائح الراديو ( )RRأي توزيع للرتددات فوق
 .GHz 275وحيدد الرقم  565.5من لوائح الراديو بعض
نطاقات الرتدد يف املدى  GHz 1 000-275لكي تستخدمها
اإلدارات ألغراض تطبيقات اخلدمات املنفعلة دون استبعاد
استخدام هذا النطاق من جانب اخلدمات النشيطة وحث
اإلدارات على اختاذ مجيع اخلطوات العملية حلماية اخلدمات
املنفعلة من التداخل الضار .وبالتايل فإن لوائح الراديو تتضمن
بالفعل حتديداً ضمنياً للنطاقات فوق  GHz 275لتطبيقات اخلدمة
املتنقلة الربية واخلدمة الثابتة .ويشري الرقم  565.5من لوائح الراديو
أيضاً إىل أنه جيوز للخدمات النشيطة واخلدمات املنفعلة على
السواء أن تستخدم مجيع الرتددات يف املدى .GHz 3 000-1 000

خوسي كوستا
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وينص البند  15.1من جدول أعمال املؤمتر  WRC-19على النظر
يف حتديد نطاقات تردد لكي تستخدمها اإلدارات من أجل
تطبيقات اخلدمتني الربية املتنقلة والثابتة العاملة يف مدى
الرتدد  GHz 450-275وفقاً للقرار  .)WRC-15( 767ومن املتوقع أن
يؤدي مدى الطيف هذا دوراً هاماً يف توفري التوصيلية للسكان
املتزايد عددهم يف خمتلف البلدان.

“

ما زال التطور التكنولوجي
للخدمات النشيطة فوق
 GHz 275يف مراحله األوىل
ومن املتوقع أن يتطور على مدى
فرتة زمنية طويلة.

وجهات نظر الصناعة

الدراسات التي أجراها قطاع االتصاالت
الراديوية حتى اآلن

مت ّكن التطورات اليت شهدهتا تكنولوجيا املوجات الصغرية
مؤخراً اخلدمات النشيطة من استخدام الرتددات فوق GHz 275
ألغراض االتصاالت واستعماالت أخرى (انظر التقارير ITU-R
 F.2416و M.2417 ITU-Rو RA.2189 R-ITUوRS.2194 ITU-R
و RS.2431 ITU-Rو SM.2352 ITU-Rو.)SM.2450 ITU-R

يقدم التقرير “ )2017/11( F.2416 ITU-Rاخلصائص التقنية
والتشغيلية لتطبيقات اخلدمة الثابتة من نقطة إىل نقطة
العاملة يف نطاق الرتدد  ”GHz 450-275تطبيقات اخلدمة
الثابتة وخصائصها التقنية والتشغيلية العاملة يف مدى الرتدد
 GHz 450-275من أجل دراسات التقاسم والتوافق بني
تطبيقات اخلدمة الثابتة واخلدمات املنفعلة ،وكذلك بني
اخلدمات النشيطة يف مدى الرتدد .GHz 450-275

وتشمل الدراسات اليت أجريت يف قطاع االتصاالت الراديوية
باالحتاد ( )ITU-Rلدعم البند  15.1من جدول أعمال املؤمتر
 WRC-19حتديد خصائص تطبيقات اخلدمة املتنقلة الربية واخلدمة
الثابتة اليت تستخدم مدى الرتدد هذا أو تسعى إىل استخدامه،
نظراً لالهتمام املتزايد به .وقد أُعدت هذه الدراسات يف وقت
قصري نسبياً لتُوفر يف الوقت املناسب ُمدخالً لدراسات
التقاسم والتوافق:
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يغطي التقرير “ )2017/11( M.2417 ITU-Rاخلصائص التقنية
والتشغيلية لتطبيقات اخلدمة املتنقلة الربية يف مدى الرتدد
 ”GHz 450-275األنظمة املتنقلة يف احمليط القريب العاملة يف
مدى الرتدد  ،GHz 450-275مبا يشمل وصفاً لتطبيقات
وخصائص األنظمة املتنقلة للتنزيل عرب كشك ،واألنظمة
املتنقلة للتنزيل عرب بوابة التذاكر ،وأنظمة االتصاالت بني
الشرائح ،واالتصاالت ضمن اجلهاز الواحد ،والوصالت
الالسلكية ملراكز البيانات .وهذه التطبيقات كلها تطبيقات
متنقلة عالية السعة وتعمل على مسافات قصرية داخل
املباين عموماً.
وترد دراسات التقاسم والتوافق بني اخلدمات املتنقلة الربية
والثابتة واملنفعلة يف مدى الرتدد  GHz 450-275يف التقرير
“ )2019/06( SM.2450 ITURدراسات التقاسم والتوافق بني
اخلدمات املتنقلة الربية والثابتة واملنفعلة يف مدى الرتدد 450-275
 .”GHzويتضمن التقرير العديد من الدراسات لتقييم تقاسم
الرتدد بني تطبيقات اخلدمة املنفعلة (الفلك الراديوي
واستكشاف األرض الساتلية) وتطبيقات اخلدمة الثابتة واخلدمة
املتنقلة الربية يف املدى .GHz 450-275
وتسعى دراسات التوافق املستندة إىل املعلومات التقنية الواردة
يف التقريرين  M.2417-0 ITU-Rو F.2416-0 ITU-Rإىل احلصول على
طيف ميكن أن تستخدمه هذه التطبيقات دون احلاجة إىل قيود
حمددة حلماية تطبيقات اخلدمات املنفعلة .وتستند الدراسات
املتعلقة باخلدمات املنفعلة إىل التقريرين RA.2189-1 ITU-R
و:RS.2431-0 ITU-R

خلص التقرير “ )2018/09( RA.2189-1 ITU-Rالتقاسم بني
خدمة الفلك الراديوي واخلدمات املنفعلة يف مدى
الرتدد  ”GHz 3000-275إىل أن التقاسم بني خدمة الفلك
الراديوي واخلدمات النشيطة يف النطاق ،GHz 3 000-275
عند حدود قدرة اإلرسال املفرتضة يف هذه الدراسات ،أمر
ممكن إذا ما أُخذت اخلصائص اجلوية كدالة لالرتفاع فوق
مستوى البحر وكذلك اجتاهية هوائي ِ
املرسل يف االعتبار.
وميكن جتنب التداخل الضار على مرافق خدمة الفلك
الراديوي باستخدام مناطق االستبعاد اجلغرافية احمليطة هبذه
املرافق .وميكن أن تتسبب اإلضاءة املباشرة ملراصد الفلك
الراديوي ،خاصةً عند ارتفاعات مماثلة الرتفاعات املراصد
أو أعلى منها ،يف تداخل ضار على أنظمة الفلك الراديوي.
وإىل جانب مناطق االستبعاد ،ميكن أيضاً استخدام
أساسيتي حلماية خدمة الفلك الراديوي من
اسرتاتيجيتي
ْ
ْ
إرساالت اخلدمة الثابتة يف هذه النطاقات .فاالسرتاتيجية
األوىل تستعمل قدرات أدىن وهوائيات ذات حزمة ضيقة،
وأما الثانية فتنطوي على تفادي التسديد يف اجتاه مرافق
خدمة الفلك الراديوي.
وعلى الرغم من أن هذا ينبغي أن يكون واضحاً بالنسبة
ملعظم استعماالت اخلدمة الثابتة من نقطة إىل نقطة ،فإنه
ال ينطبق على بعض تطبيقات األرض األخرى مثل استخدام
األجهزة املتنقلة.
ويربز هذا التقرير أمهية دراسات التقاسم يف مواقع جغرافية
حمددة على أساس كل حالة على حدة.
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يقدم التقرير “ )2018/09( RS.2431-0 ITU-Rاخلصائص التقنية
والتشغيلية ألنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية
(املنفعلة) يف مدى الرتدد  ”GHz 450-275اخلصائص التقنية
والتشغيلية ألجهزة االستشعار لرصد األرض الساتلية
(املنفعلة) يف مدى الرتدد  GHz 450-275اليت يتعني
استخدامها يف دراسات التقاسم والتوافق بني تطبيقات
االستشعار عن بُعد خلدمة استكشاف األرض الساتلية
(املنفعلة) وتطبيقات اخلدمة املتنقلة الربية وتطبيقات اخلدمة
الثابتة.
وخلصت معظم الدراسات الواردة يف التقرير
إىل أنه يف النطاقات  GHz 296-275و GHz 313-306وGHz 330-320
و GHz 450-356ليس من الضروري وضع أي شروط حمددة
حلماية تطبيقات خدمة استكشاف األرض الساتلية (،)EESS
فيما يتعلق باألنظمة العاملة ضمن املعلمات احملددة يف تقارير
قطاع االتصاالت الراديوية احملال إليها.
SM.2450 ITU-R

وال تسعى هذه الدراسات إىل وضع شروط (من قبيل حدود
القدرة و/أو متطلبات احلجب و/أو قيود زاوية االرتفاع ،إخل).
ميكن أن تسهل التقاسم مع خدمة استكشاف األرض الساتلية
يف نطاقات الرتدد األخرى .ولذلك ،فإن من املمكن جداً أن
تتقاسم تطبيقات خدمات األرض النشيطة الطيف مع تطبيقات
خدمة استكشاف األرض الساتلية يف النطاقات األخرى
بشروط ال يزال يتعني حتديدها.
وبالتايل فإن من الضروري وضع شروط حمددة ،من قبيل
احلجب ،يف نطاقات الرتدد املتبقية  GHz 306-296وGHz 320-313
و ،GHz 356-330لضمان محاية تطبيقات خدمة استكشاف
األرض الساتلية (املنفعلة) من تطبيقات اخلدمة الثابتة واخلدمة
املتنقلة الربية باستخدام أحدث صيغة من توصيات قطاع
االتصاالت الراديوية ذات الصلة.

ما هي القضايا المطروحة؟

سيكتسي توفر ما يكفي من الطيف لتطبيقات التوصيل
باألجهزة املتنقلة أمهية حامسة يف عمليات النفاذ إىل االتصاالت
املتنقلة املتقدمة واملبتكرة ألن أنظمة اجليل اخلامس ( )5Gواجليل
السادس ( )6Gوما بعدها تتطور واحلركة تنمو ،بينما تنفد سعة
نطاقات اخلدمة الثابتة التقليدية للتوصيل .والواقع أن هذا العدد
اخلاص يتضمن مقاالت أخرى تغطي أمهية البند  13.1من
جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2019
( )WRC-19بشأن حتديد الطيف من أجل االتصاالت املتنقلة
الدولية ( .)IMTوعالو ًة على ذلك ،ال يزال يتعني حتديد
استخدام الرتددات فوق  GHz 275ألغراض النفاذ الالسلكي
الثابت واملتنقل ألنظمة اجليل السادس وما بعدها .ولذلك فإن
من الضروري ترك مجيع اخليارات مفتوحة وتفادي إضافة أي
شيء يف لوائح الراديو من شأنه أن حيد من استخدام هذا
النطاق من أجل التوصيل باألجهزة املتنقلة والنفاذ إليها يف
املستقبل؛ خاصةً بالنظر إىل االستعجال االضطراري يف
الدراسات املتعلقة هبذا البند من جدول األعمال.
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ومن الضروري متكني استخدام عروض نطاق متالصقة وكبرية
جداً لدعم معدالت بيانات ذات سعة عالية وذروة قصوى
لوصالت التوصيل باألجهزة املتنقلة والنفاذ إليها .فعلى سبيل
املثال ،على النحو الوارد شرحه يف التقرير ،F.2416 ITU-R
الشروط العامة لالنتشار يف املدى  GHz 320-275مماثلة للشروط
يف مدى الرتدد  GHz 275-252الذي لديه بالفعل توزيع للخدمة
الثابتة ،وبالتايل فإن املدى  GHz 320-252سيتيح  GHz 68لتمكني
أنظمة التوصيل من تلبية الطلبات على اإلرساالت ذات السعة
العالية جداً .ولذلك ،من املمكن جداً استخدام مدى الرتدد
هذا من أجل تطبيقات اخلدمة الثابتة من نقطة إىل نقطة خارج
املباين على مسافة تبلغ مئات األمتار ،مما جيعله مناسباً خلدمات
التوصيل الثابتة ذات املسافة القصرية والسعة العالية جداً،
كبديل للتطبيقات السلكية يف القرى وضواحي املدن واملناطق
احلضرية املكتظة.

وجهات نظر الصناعة

وأظهرت دراسات قطاع االتصاالت الراديوية بشأن التوافق
بني اخلدمات املنفعلة والنشيطة أن من املمكن حتقيق التعايش
إما دون احلاجة إىل شروط حمددة أو مع تنفيذ تقنيات التخفيف
من قبيل مسافات الفصل الدنيا وزوايا التجنب ،حسب النطاق
الفرعي احملدَّد من مدى الرتدد واالستخدام املشرتك لتطبيقات
اخلدمات النشيطة واخلدمات املنفعلة .ومل يُستبعد احلجب
املناسب كتقنية ختفيف فعالة حلماية خدمة استكشاف األرض
الساتلية .ومن املتوقع لتوصيات القطاع وتقاريره املتعلقة
بالتعايش بني تطبيقات اخلدمات النشيطة واخلدمات املنفعلة أن
تتطور مع الوقت لتجسد التطورات التكنولوجية.
وبالتايل ،ينبغي أن يكون من املنطقي واحليوي احلصول على
النفاذ إىل مدى الرتدد  GHz 450-275لكي تستخدمه تطبيقات
اخلدمتني الثابتة واملتنقلة الربية لألرض ،مع محاية تطبيقات
خدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) والتطبيقات الالزمة
خلدمة الفلك الراديوي القائمة على األرض باستعمال
التوجيهات املتطورة لتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية
وتقاريره .ومن شأن ذلك أن مي ّكن من استخدام املدى بأكمله،
دون فرض شروط على بعض األجزاء ،وأما األجزاء األخرى،
فتحدَّد يف املستقبل الشروط اليت ستُفرض عليها .وهناك حاجة
إىل املزيد من الدراسات يف قطاع االتصاالت الراديوية لتحليل
إمكانية استخدام مجيع الرتددات فوق  ،GHz 275مبا يف ذلك ما
يرتبط هبا من شروط مطلوبة.

ملخص

نظراً إىل أن الرتددات فوق  GHz 275تتيح لتطبيقات اخلدمة
املتنقلة الربية واخلدمة الثابتة فرصاً كثرية يف األجلني املتوسط
والطويل ،فإن من املهم مواصلة دراسة استخدام هذه الرتددات
بطريقة منسقة وصادقة.
ما زال التطور التكنولوجي للخدمات النشيطة فوق  GHz 275يف
مراحله األوىل ومن املتوقع أن يتطور على مدى فرتة زمنية
طويلة .لذا فإن من الالزم إجراء املزيد من الدراسات لتيسري
استخدام الرتددات فوق  GHz 275من جانب تطبيقات مجيع
اخلدمات .وينبغي أن تتناول هذه الدراسات اخلصائص التقنية
والتشغيلية املتطورة للرتددات فوق  GHz 275ومتطلباهتا وأداءها
والفوائد املرتبطة باستخدامها من جانب تطبيقات مجيع
اخلدمات ،وتشمل احلاجة إىل محاية تطبيقات خدمة استكشاف
األرض الساتلية (املنفعلة) وخدمة الفلك الراديوي.
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مالحظة :أي آراء أبديت يف هذه املقالة ال تعرب بالضرورة عن آراء االحتاد الدويل لالتصاالت.
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المؤتمر العالمي لالتصاالت
الراديوية لعام 2019
( :)WRC-19دفع نمو النطاق
العريض الساتلي
السيدة كاثرين مارتن
المديرة المسؤولة عن آسيا والواليات المتحدة في
شركة Access Partnership

تتطور

تكنولوجيا االتصاالت الالسلكية مبعدل
غري مسبوق .وقد م ّكنت االبتكارات
اجلديدة من حتقيق سرعة هائلة للنطاق
العريض وتوسيع مدى انتشاره ،ومع ذلك تربز تكنولوجيا
واحدة يف قدرهتا على توفري التوصيلية للجميع :وهي الشبكات
الساتلية عريضة النطاق.
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وقطعت خدمات اإلنرتنت الساتلية شوطاً طويالً على مدى
العشرين سنة املاضية .واعتاد املشغلون على إعادة استخدام
السواتل اليت مل تكن مصممة أصالً لإلنرتنت عريضة النطاق،
مما أدى إىل تقدمي خدمات بطيئة ومكلفة مقارنة باإلنرتنت
السلكية التقليدية .وبناءً على طلب العمالء ،استثمر مشغلو
السواتل يف أحدث السواتل ذات الصبيب العايل اليت تزيد من
سعة اإلنرتنت مبئات األضعاف من حيث الكم مع خفض
التكلفة لكل ميغابايت بشكل كبري .وأصبحت سرعة اإلنرتنت
وأسعارها تضاهي اآلن اخلدمات األرضية ،ما عدا فيما خيص
تغطية السواتل الشمولية .واجملتمعات اليت كانت سابقاً منعدمة
اخلدمات أو شحيحة اخلدمات ،واليت كانت الشبكات األرضية
تُعترب “غري صاحلة” بالنسبة هلا ،أصبح من املمكن توصيلها
بشكل كامل اآلن.

“

ستحدد جمموعة من بنود
جدول األعمال الرئيسية
مستوى ومدى ابتكارات اجليل
التايل ،وكذلك جناح الشبكات
الساتلية املستقبلية وهدفها
املتمثل يف حتقيق تغطية عاملية
لإلنرتنت ميسورة التكلفة.
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وحتتل شركات السواتل أيضاً الصدارة يف االبتكار يف جمال
تكنولوجيا االتصاالت ،إذ تقوم بتطوير اجليل التايل من السواتل
اليت تتمتع بقوة كبرية وصبيب مرتفع يف النطاق  ،Kaوتزيد من
مناطق التغطية وتستخدم أحدث التكنولوجيات لتوفري
توصيالت آمنة للمستهلكني والشركات واحلكومات .وهذه
الكوكبات املثرية جتعل األفراد موصولني باستمرار ،سواء يف
املنازل أو املكاتب أو أثناء التنقل.
المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام
 – 2019تمكين النفاذ إلى اإلنترنت عن طريق
السواتل لسد الفجوة الرقمية

بند جدول األعمال  – 5.1إطار من أجل المحطات
األرضية المتحركة

سيكون البند  5.1من جدول أعمال املؤمتر  ،WRC-19الذي ينظر
يف إطار للمحطات األرضية املتحركة ( ،)ESIMحامساً يف حتديد
مستقبل مدى وصول النطاق العريض الساتلي وحجمه .وقد
اعتمد املؤمتر ،يف دورته اليت عُقدت يف عام  ،2015إطاراً
لتمكني احملطات األرضية املتحركة ( )ESIMمن االتصال
لشبكات اخلدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض،
يف النطاقني  GHz 20,2-19,7و.GHz 30-29,5
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سيؤدي املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ( )WRC-19دوراً
مهماً يف حتقيق رؤية الشركات املعنية باإلنرتنت الساتلية من
أجل سد الفجوة الرقمية .ويُع ّد املؤمتر حامساً بالنسبة للهيئات
التنظيمية وواضعي السياسات الذين يسعون إىل ضمان إتاحة
خدمات االتصاالت األساسية ملواطنيهم .وليس املؤمتر العاملي

لالتصاالت الراديوية هلذا العام استثناءً ،إذ ستتخذ اإلدارات
قرارات سيكون هلا تأثري على سد فجوة التوصيلية الرقمية.
وستحدد جمموعة من بنود جدول األعمال الرئيسية مستوى
ومدى ابتكارات اجليل التايل ،وكذلك جناح الشبكات الساتلية
املستقبلية وهدفها املتمثل يف حتقيق تغطية عاملية لإلنرتنت
ميسورة التكلفة.

وجهات نظر الصناعة

واعتمد املؤمتر  WRC-15هذا البند من جدول األعمال للنظر يف
توسيع مدى الرتدد الذي ميكن أن تتواصل فيه احملطات األرضية
املتحركة ( )ESIMليشمل النطاقني (GHz 19,7-17,7) GHz 18
و ،(GHz 29,5-27,5) GHz 28خالل املؤمتر WRC-19
وتسعى املقرتحات املقدمة إىل تبسيط عملية نشر احملطات
األرضية املتحركة ( )ESIMاملخصصة للطريان والبحرية والربية،
مما يتيح توفري التوصيلية هليئات االستجابة األوىل ،وجهات
إنفاذ القانون واملسافرين على منت خمتلف وسائل النقل ،مبا يف
ذلك سفن املسافرين والشحن والقطارات
والطائرات والسيارات.
والتطبيقات الساتلية يف النطاق  ،Kaتعمل بالفعل بنجاح يف
الطائرات اليوم ،ولكن اللوائح اليت حتكمها جمزأة ومقيدة .وإن
توسيع استخدام هذه التكنولوجيات هو مبثابة خطوة منطقية
تالية ال بد منها من أجل تطور التوصيلية املتنقلة اليت ستزيد من
توفري االتصاالت واألعمال أثناء التنقل.
بند جدول األعمال  – 6.1التوجيهات التنظيمية
ً
تطورا
للنطاقات األقل

مع تطور تصميم الشبكة الساتلية لتوفري توصيلية فعلية للنطاق
العريض ،هناك حاجة مقابلة لطيف إضايف لتلبية هذا الطلب.
ويف إطار البند  6.1من جدول األعمال ،سيسعى املؤمتر إىل
وضع إجراءات تنظيمية حتدد كيفية تقاسم الشبكات الساتلية
غري املستقرة واملستقرة بالنسبة إىل األرض ،لطيف اخلدمة الثابتة
الساتلية يف النطاقني  Qو Vبني  GHz 37,5و .GHz 51,4وهذه
النطاقات قليلة التطور يف الوقت احلايل ،لكن وجود توجيهات
تنظيمية واضحة سيضمن حتقيق املزايا الكاملة لشبكات
االتصاالت الساتلية.

وضع بنود جدول أعمال للنظر فيها في
المؤتمر WRC-23

جيب أن يضع املؤمتر  WRC-19بنود جدول األعمال املستقبلية
لينظر فيها املؤمتر  WRC-23وأن يستهل الدراسات الالزمة.
ويتمثل أحد املقرتحات يف دراسة مدى توافق أنظمة اخلدمة
الثابتة الساتلية مع خدمات األرض املوزعة فيما يسمى
“بالنطاق  ”Eبني  GHz 76-71و .GHz 86-81ومن شأن نفاذ
اخلدمات الثابتة الساتلية إىل طيف النطاق  Eأن يزيد من تعزيز
سعة النطاق العريض اليت توفرها الشبكات الساتلية ،ويزيد من
سرعة توصيلية املستعملني النهائيني ،وجيعل من اخلدمات
الساتلية منصة بديلة أو مكملة لشبكات األرض من أجل
تطبيقات البيانات الضخمة.
ويف سياق وضع بنود جدول األعمال املستقبلية ،من اجلدير
اإلشارة إىل أن جمتمع االتصاالت املتنقلة الدولية وضع نصب
عينيه الطيف الساتلي احلايل يف النطاق  .Kaولضمان استمرار
تطوير النطاق العريض الساتلي ،جيب محاية الطيف الساتلي
يف النطاق  Kaمن تدخالت جمتمع االتصاالت املتنقلة الدولية.
بند جدول األعمال  – 7تحسين اإلجراءات
التنظيمية للخدمات الساتلية

وأخرياً ،سينظر املؤمتر  WRC-19يف حتسني اإلجراءات التنظيمية
لنشر اخلدمات الساتلية ،يف إطار البند  7من جدول األعمال.
وستؤدي القرارات املتخذة يف إطار هذا البند من جدول
األعمال إىل ختفيف األعباء التنظيمية على مشغلي السواتل
وزيادة اليقني التنظيمي ،مما يدعم االستثمار املستمر يف هذا
القطاع سريع النمو.
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وجهات نظر الصناعة

ويعتمد االبتكار حالياً على احللول الرقمية اليت تدعمها شبكة
أساسية حامسة – أال وهي شبكة اإلنرتنت .ويعد توصيل غري
املوصولني بالسوق العاملية أمراً ضرورياً حلفز النمو االقتصادي
الشامل واملستدام ،حيث يتم تبادل األفكار والسلع واخلدمات
بسهولة وكفاءة.

وحتتل اإلنرتنت الساتلية الصدارة يف دورة حياة االبتكار
مستهدفة توفري اإلنرتنت للجميع يف كل مكان .ويؤدي
املؤمتر  WRC-19املقبل دوراً حامساً يف حتقيق هذه الرؤية ،وجيب
أن حيمي طيف النطاق العريض الساتلي من أجل االبتكارات
واخلدمات الساتلية.

مالحظة :أي آراء أبديت يف هذه املقالة ال تعرب بالضرورة عن آراء االحتاد الدويل لالتصاالت.
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28 October – 22 November
Sharm El-Sheikh, Egypt

خارطة الطريق إلى المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام )WRC-23( 2023

خارطة الطريق إلى المؤتمر العالمي لالتصاالت
الراديوية لعام )WRC-23( 2023
WRC‑19

حيدد جدول أعمال املؤمتر

WRC-23

ITURA
ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ 2019

CPM-1

تسند العمل املتعلق ببنود جدول األعمال إىل جلان الدراسات ذات الصلة
وحتدد فصول تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر وهيكله
لجان الدراسات لقطاع االتصاالت الراديوية

جتري دراسات ملدة أربع سنوات وتعد مشروع نص تقرير االجتماع
التحضريي للمؤمتر
SG 1

SG 3

انتشار املوجات
الراديوية

اخلدمات
الساتلية

SG 5

SG 6

SG 7

إدارة
الطيف

خدمات
األرض

اخلدمة
اإلذاعية

SG 4

خدمات
العلوم

 25 – 21أﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ ،ﻣﺼﺮ

األفرقة اإلقليمية/المتعددة
البلدان

توحد املقرتحات اإلقليمية واملقرتحات
ِّ
املتعددة البلدان
مجاعة آسيا واحمليط اهلادي لالتصاالت ()APT
الفريق العريب املعين بإدارة الطيف ()ASMG
االحتاد اإلفريقي لالتصاالت ()ATU

املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت ()CEPT
جلنة البلدان األمريكية لالتصاالت ()CITEL
الكومنولث اإلقليمي يف جمال االتصاالت ()RCC

CPM-2

توحد نص تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر الذي يتضمن األساليب
ِّ
الكفيلة بإجياد حل بشأن كل بند من جدول األعمال
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WRC‑23

يعدِّل لوائح الراديو (توزيع/حتديد نطاقات الرتدد مثالً)

 = SGجلان الدراسات لقطاع االتصاالت الراديوية
 = WRCاملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
 = CPMاالجتماع التحضريي للمؤمتر
 = ITU-Rقطاع االتصاالت الراديوية
 = RAمجعية االتصاالت الراديوية
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تعيِّ رؤساء جلان الدراسات ونواهبم ،وتراجع هيكل جلان الدراسات ،وتوافق
على قرارات قطاع االتصاالت الراديوية أو تراجعها
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