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شهادة على التنمية المستدامة للنظام 
اإليكولوجي الالسلكي

هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

أرجو أن تشاركوين يف هتنئة جلان الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية 
باالحتاد )ITU-R(/اللجنة االستشارية الدولية للراديو )CCIR( مبناسبة عيدها السنوي 

التسعني – وهي جتسد تعاوناً عاملياً ملهما حقاً وقطعت أشواطاً طويلة لتطوير لوائح 
ومعايري وممارسات فضلى لتطبيقها عاملياً من أجل حتقيق التنمية املستدامة للنظام 

اإليكولوجي الالسلكي.

واليوم، يشارك أكثر من 5000 أخصائي يف عمل لجان دراسات قطاع االتصاالت 
الراديوية بشأن مواضيع من قبيل كفاءة استخدام موارد الطيف/املدارات وإدارهتا، 
وانتشار املوجات الراديوية، وتعريف خصائص وأداء أنظمة االتصاالت الراديوية 

يف املستقبل، مبا فيها االتصاالت الثابتة، واتصاالت خدمة الطريان واخلدمة البحرية 
واخلدمة املتنقلة الربية، ومحاية اجلمهور واإلغاثة يف حالة الكوارث، واإلذاعة الصوتية 

والتلفزيونية، والتحديد الراديوي للموقع، واالتصاالت الساتلية واملالحة الراديوية، 
واستكشاف األرض، واألرصاد اجلوية، وعلوم الفضاء، وعلم الفلك الراديوي.

وكجزء من االحتفاالت بالذكرى السنوية التسعني، نُظمت جمموعة من األحداث، 
مشلت جلسة رفيعة املستوى يوم 12 يونيو يف إطار منتدى القمة العالمية لمجتمع 

المعلومات، ُعرضت فيها إجنازات جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية؛ 
وجلسة مكرسة لذلك يوم 21 سبتمرب يف إطار تليكوم العالمي لالتحاد لعام 2017 

يف بوسان، مجهورية كوريا، ناقشت تصور الصناعة ألمهية عمل جلان دراسات 
قطاع االتصاالت الراديوية؛ وستُنظم مراسم احتفال خاص يوم 21 نوفمرب يف االحتاد 
ستجمع بني األطراف الفاعلة الرئيسية اليت تعمل يف إطار العملية التحضيرية املؤدية 

إىل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2019.

وتسلط هذه األحداث الضوء على الدور البارز الذي تؤديه جلان دراسات قطاع 
االتصاالت الراديوية لتمكني النظام اإليكولوجي الالسلكي العام وتشكيله وضمان 
تنميته املستدامة. وبقراءة هذا العدد من جملة أخبار االحتاد ميكنكم معرفة املزيد عن 

تاريخ هذا التعاون يف االحتاد على مدى 90 عاماً. 

 تسلط هذه 
األحداث الضوء على 
الدور البارز الذي 

تؤديه لجان دراسات 
قطاع االتصاالت 

الراديوية لتمكين النظام 
اإليكولوجي الالسلكي 
العام وتشكيله وضمان 
تنميته المستدامة  
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االتصاالت الراديوية - 90 عاماً من دعم التنمية المستدامة 
للنظام  البيئي الالسلكي

 فرانسوا رانسي،
مدير مكتب االتصاالت الراديوية باالحتاد الدويل لالتصاالت

)النظر إىل املاضي استشرافاً للمستقبل(
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المعيار الذهبي للتكنولوجيا
نويل كوران،
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لجان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية - الطيف المستخَدم   31
ألغراض األرصاد الجوية

بيتريي تاالس،
)WMO( األمني العام للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

تمهيد الطريق للمالحة الساتلية  34
دومينيك هايز

مدير اإلشارات والرتددات، املفوضية األوروبية )EC(، ومنظم االجتماع 
التشاوري بشأن القرار  للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية

ضمان دور الطيران كرافعة للتنمية العالمية  37
فانغ ليو،

)ICAO( األمني العام ملنظمة الطريان املدين الدويل
معايير قطاع االتصاالت الراديوية - النهوض باالتصاالت البحرية  40

بقلم كيتاك ليم،
)IMO( األمني العام للمنظمة البحرية الدولية

تلبية حاجة ماسة  43
بقلم طوين غراي،

)TCCA( ورابطة االتصاالت احلرجة TETRA ،املدير التنفيذي
تمكين الخدمات العلمية وتعزيز المعرفة  46

بقلم جون زوزيك،
مدير برنامج الطيف الوطين، اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء 

)NASA( ورئيس جلنة الدراسات 7 لقطاع االتصاالت الراديوية

تمكين علم الفلك الراديوي من خالل قطاع االتصاالت الراديوية  49
بقلم هاريف ليست،

)IUCAF( رئيس االحتاد الدويل للمالحة الفلكية
اللجنة االستشارية الدولية للراديو/قطاع االتصاالت الراديوية: تسعون   52

سنة من االبتكار واإلدارة في مجال االتصاالت الراديوية
بقلم ديتمار فاهلديك،

نائب الرئيس التنفيذي لشعبة املراقبة واختبار الشبكة، 
 Rohde & Schwarz ،عضو يف جلنة لوائح الراديو

االتحاد الدولي لراديو الهواة واللجنة االستشارية الدولية   55
)ITU-R( قطاع االتصاالت الراديوية/)CCIR( للراديو

بقلم تيموثي ست.ج. إالم،
)IARU( رئيس االحتاد الدويل لراديو اهلواة
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لجان دراسات اللجنة االستشارية الدولية للراديو/قطاع 
االتصاالت الراديوية - 90 عاماً من دعم التنمية المستدامة 

للنظام  البيئي الالسلكي
فرانسوا رانسي،

مدير مكتب االتصاالت الراديوية باالحتاد الدويل لالتصاالت

التحول الرقمي قاطرة التنمية أصبح 
االقتصادية واالجتماعية يف العامل، 
وتعد االتصاالت الراديوية القوة 
املوجهة اليت يتحقق من خالهلا هذا التحول يف معظمه. 

فهي تساهم بشكٍل مباشر، أو كأدوات متكينية، يف مجيع 
وكل أهداف التنمية املستدامة اليت اعتمدهتا األمم املتحدة 
يف عام 2015 كجزء من خطة التنمية املستدامة لعام 2030.

وشبكات االتصاالت املتنقلة وشبكات اإلذاعة والسواتل 
واملرحالت الراديوية وأجهزة الرادار والطائرات بدون طيار 
والتكنولوجيات الالسلكية قصرية املدى، تزودنا باستمرار 
بثروة من املعلومات أو التطبيقات اليت نستعملها بسالسة 
دون أن ندرك أهنا تعتمد مجيعها على مورد مشرتك واحد 

وغري ملموس؛ أال وهو الطيف.

 اعتباراً من عام 1927، 
ما برحت لجان الدراسات 

اللجنة االستشارية الدولية للراديو/
قطاع االتصاالت الراديوية في صميم 

أنشطة االتحاد لتحقيق غايته المتمثلة في 
ضمان االستخدام الرشيد والعادل والفعال 
واالقتصادي لطيف الترددات الراديوية في 

جميع خدمات االتصاالت الراديوية. 
فرانسوا رانسي،
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ومل يستغرق األمر إال سنوات قليلة بعد التجارب احلامسة 
اليت أجراها كل من ألكسندر بوبوف )1895( وغوغليلمو 

ماركوين )1901( على اإلبراق الالسلكي لالتفاق على 
ضرورة اإلدارة العاملية هلذا املورد األساسي بطريقة رشيدة، 

وتوقيع أول معاهدة دولية لتنظيم استعماله، االتفاقية 
الدولية للربق الراديوي )1906(. وتضمن امللحق هبذه 

االتفاقية اللوائح األوىل اليت حتكم اإلبراق الالسلكي. ومنذ 
ذلك احلني، توسعت هذه اللوائح وروجعت من جانب 

العديد من مؤمترات عاملية للراديو )WRC( وأصبحت تعرف 
باسم لوائح الراديو.

وبعد جمرد عامني من التجارب التلفزيونية األوىل، اعتمد 
املؤمتر الدويل لإلبراق الراديوي )واشنطن، 1927( اجلدول 

األول لتوزيع الرتددات، تشمل اإلذاعة، وأنشأ اللجنة 
االستشارية التقنية الدولية للراديو )CCIR( إلجراء دراسات 

تقنية ودراسات ذات صلة بشأن االتصاالت الراديوية. 

فـُوضعت املكونات الالزمـة لالحتــاد كي ميّكـِن التـنميــة 
املستدامـتة للنظــام البيئي الالسلــكي العالـمي. ومنذ ذلك 

احلني، ما برحت جلان الدراسات اللجنة االستشارية 
الراديـويــة يف صميم  الـدوليــة للراديــو/قطــاع االتصــاالت 

أنشطة االحتاد لتحقيق 
غايته املتمثلة يف ضمان 

االستخدام الرشيد والعادل 
والفعال واالقتصادي 

لطيف الرتددات الراديوية 
يف مجيع خدمات 

االتصاالت الراديوية.

النظام البيئي الالسلكي 
العالمي وتطوره

تصادف يف عام 2017 الذكرى السنوية 
التسعني إلنشاء “جلان دراسات اللجنة 
االستشارية الدولية للراديو/قطاع االتصاالت 

الراديوية”، وهي شهادة على التعاون العاملي إلنتاج 
اللوائح واملعايري وأفضل املمارسات املطبقة عاملياً واليت 

متكن التنمية املستدامة للنظام البيئي الالسلكي للجميع، 
كما يتضح من النمو املستمر الستخدام االتصاالت 

الالسلكية يف السنوات الثالثني املاضية. وقد أرست احللول 
التكنولوجية املبتكرة اليت تستعمل اإلرسال الراديوي 

األسس من أجل عامل السلكي حبق. وتوغلت االتصاالت 
الراديوية يف حياتنا بدءاً من األجهزة الشخصية مثل 

اهلواتف املتنقلة والساعات املضبوطة راديوياً ومساعات 
الرأس الالسلكية إىل معدات التوصيل الشبكي املنزلية 

واملكتبية وأنظمة حتديد املواضع الراديوية للمالحة وأنظمة 
النقل الذكية واملدن الذكية والبث اإلذاعي والتلفزيوين 

وسواتل تصوير األرض واألرصاد اجلوية وأنظمة 
االتصاالت حلاالت الطوارئ ولإلنذار بوقوع الكوارث.

أما مسرية املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية اليت تدعمها 
باستمرار جلان دراسات اللجنة االستشارية الدولية للراديو/
قطاع االتصاالت الراديوية، فهي تقدم، من خالل حتديث 
منتظم للوائح الراديو، إطاراً عاملياً مستقراً وميكن التنبؤ به 
يكفل احلماية الطويلة األجل الستثمارات قدرها تريليون 

دوالر من خالل االلتزام الشامل للحكومات ومجيع 
أصحاب املصلحة اآلخرين.

Shutterstock
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وبالتوازي مع مسرية املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية، 
مكَّن عمل جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 

أيضاً، عرب اعتماد معايري مواءمة عاملياً، التطوير الناجح 
لعدد من تطبيقات األسواق الكبرية مثل اإلذاعة الصوتية 

باملوجات القصرية والتشكيل FM واإلذاعة التلفزيونية 
التماثلية والرقمية وتكنولوجيا WiFi والبلوتوث والتحديد 
 )GPS( الساتلي للمواقع )مثل النظام العاملي لتحديد املوقع

أو األنظمة Glonass أو Galileo أو Compass( واستقبال 
التلفزيون الساتلي. واليوم، هناك أكثر من مليار نسمة 

يشاهدون التلفزيون عن طريق اإلذاعة التلفزيونية 
الرقمية لألرض وعدد مماثل عن طريق األطباق 

الساتلية، يف نطاقات ترددية ُنسقت عاملياً من خالل 
قطاع االتصاالت الراديوية عرب عدة عقود، منذ ظهور 

التكنولوجيات املقابلة.

وهناك أمر أقل ظهوراً ولكنه على نفس القدر من األمهية، 
فمسرية قطاع االتصاالت الراديوية هي أداة متكني التصوير 

الساتلي ومراقبة موارد األرض وعلوم ورحالت الفضاء 
واألرصاد اجلوية والنقل البحري واجلوي وسالمته وأنظمة 

احلماية املدنية والدفاع.

عمل لجان دراسات اللجنة االستشارية 
الدولية للراديو/قطاع االتصاالت الراديوية في 
المؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية التي 

ينظمها االتحاد الدولي لالتصاالت

لكي تعمل بشكٍل سليم، تستعمل مجيع أنظمة االتصاالت 
الراديوية ترددات راديوية حمددة، حيث تستفيد من 

خصائص االنتشار املختلفة هلذه الرتددات. ومع ذلك، فإن 
هذا األمر حتكمه قواعد الفيزياء، وليست احلدود الوطنية. 
وبناًء على ذلك، ومع تطور التكنولوجيا الراديوية، أنشأ 

اجملتمع الدويل إطاراً تنظيمياً عاملياً، لوائح الراديو، لضمان 
االستعمال املنسق للطيف ومنع التداخالت الراديوية. 

وااللتزام هبذا اإلطار مهمة أساسية إلدارات الدول 
األعضاء يف االحتاد لضمان حصول خدماهتا على االعرتاف 

الدويل وأن تكون متوافقة مع خدمات إدارات الدول 
األعضاء األخرى يف االحتاد.

ومنذ عام 1979، خضعت لوائح الراديو للمراجعة 
والتحديث كل ثالث أو أربع سنوات، من أجل مواكبة 

التوسع السريع لألنظمة القائمة والتكنولوجيات الالسلكية 
املتقدمة اجلديدة والنهمة للطيف. وتعترب املؤمترات العاملية 

لالتصاالت الراديوية يف صميم عملية التحديث هذه، 
وجلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية هي يف الصميم 

ج، قبل ستة أشهر من كل مؤمتر  من إعدادها الذي يتوَّ
عاملي لالتصاالت الراديوية، باعتماد التقرير التحضريي 
للمؤمتر الذي يرد يف وثيقة تقع يف حوايل 000 1 صفحة 
تلخص عدة سنوات من دراسات جلان دراسات قطاع 

االتصاالت الراديوية بشأن املسائل التقنية والتشغيلية 
والتنظيمية/اإلجرائية املتصلة جبدول أعمال املؤمتر العاملي 

لالتصاالت الراديوية.

وبناًء على ذلك، يضمن إجراء الدراسات التقنية والتشغيلية 
والتنظيمية املتأنية أن التعديالت اليت تدخلها املؤمترات 

العاملية لالتصاالت الراديوية على لوائح الراديو تستجيب 
للتطورات التكنولوجية واالجتماعية السريعة وأهنا تُبقي 

على التداخالت الضارة ضمن احلدود القابلة للتعامل معها 
يف ظل مجيع الظروف فتحافظ بذلك على التوازن السليم 

بني محاية الشركات القائمة وتلبية احلاجات الناشئة. 
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عمل لجان دراسات اللجنة االستشارية الدولية 
للراديو/قطاع االتصاالت الراديوية في إعداد 
معايير منسقة عالمياً وأفضل الممارسات في 

مجال االتصاالت الراديوية

إن نشاط جلان دراسات اللجنة االستشارية الدولية 
للراديو/قطاع االتصاالت الراديوية يف إعداد توصيات 
وتقارير وكتيبات تشكل صكوكاً معرتفاً هبا ومطبقة 

عاملياً يف مجيع البلدان للتخويل باستخدام الطيف وتنظيمه 
وإدارته ومراقبته، ولتصنيع املعدات واألجهزة، ونشر 

وتشغيل الشبكات األرضية والساتلية، هو نشاط على 
نفس القدر من األمهية بالنسبة للتنمية املستدامة للنظام 

البيئي الالسلكي.

ونتيجًة لالستعراضات املنتظمة اليت أجرهتا مجعيات 
االتصاالت الراديوية لدى االحتاد لضمان كفاءة عملها، 

تغطي جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية ستة 
جماالت يرد أدناه وصف أبرز إجنازاهتا.

إدارة الطيف

تقوم اهليئات التنظيمية الوطنية )NRA( بإدارة الطيف ضمن 
اإلطار التنظيمي الدويل الذي توفره لوائح الراديو. ويعترب 

هذا النشاط عامل متكني أساسياً يف تطوير النظام البيئي 
لالتصاالت الراديوية على الصعيد العاملي، وعلى مدى 
أكثر من 70 عاماً، احتضنت جلنة الدراسات 1 التابعة 

للجنة االستشارية الدولية للراديو/قطاع االتصاالت 
الراديوية وضع معايري وأفضل املمارسات واإلرشادات 
للهيئات التنظيمية الوطنية إلدارة الطيف بطريقة رشيدة 

وفعالة واقتصادية مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات 
البلدان النامية.

ويغطي هذا اإلنتاج على وجه اخلصوص مراقبة الطيف 
اليت تشكل عيون وآذان عملية إدارة الطيف، ويُعترب كتيب 

قطاع االتصاالت الراديوية الكتاب األكثر رواجاً بشأن 
هذا املوضوع، ويغطي فضاًل عن ذلك كشف اإلشارات 

الضعيفة واألجهزة قصرية املدى واألنظمة الراديوية 
اإلدراكية أو غري ذلك من التكنولوجيات الناشئة والنهج 

واجلوانب االقتصادية لإلدارة الوطنية للطيف.

انتشار الموجات الراديوية

وضعت جلنة الدراسات 3 التابعة للجنة االستشارية الدولية 
للراديو/قطاع االتصاالت الراديوية جمموعة شاملة من 

 P اإلجراءات املتدرجة خطوة خبطوة يف توصيات السلسلة
لقطاع االتصاالت الراديوية للتنبؤ بانتشار املوجات 

الراديوية جلميع أنواع األنظمة األرضية والساتلية على 
ترددات تصل إىل GHz 100، مَمكنة بذلك ختطيط األنظمة 

وحتليل التداخل فيما بني اخلدمات. وتكمل جمموعة 
اإلجراءات هذه سلسلة من الكتيبات لتسهيل استخدام 

هذه املادة يف مجيع أحناء العامل. 
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الخدمات الساتلية

وفرت أنشطة جلنة الدراسات 4 التابعة للجنة االستشارية 
الدولية للراديو/قطاع االتصاالت الراديوية األساس 

للقرارات اهلامة للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية، 
وكان آخرها:

بعد اختفاء طائرة الرحلة MH370 للخطوط اجلوية   
املاليزية، جاء ختصيص املؤمتر العاملي لالتصاالت 

 MHz 1 092,31 087,7 الراديوية عام 2015 لنطاق التردد
يف االجتاه أرض-فضاء لتمكني االستقبال الساتلي 

إلشارات التتبع فكان متوافقاً مع معايري منظمة الطريان 
املدين الدويل )ICAO(، لتحسني تتبع الطائرات على وجه 
اخلصوص يف املناطق القطبية واحمليطات واملناطق النائية.

وبالنظر إىل الطلب املتزايد على االتصاالت الساتلية   
عريضة النطاق على منصات متنقلة، فإن اعتماد 

املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2015 
لشروط تشغيل احملطات األرضية املتحركة باستخدام 

نطاقات GHz 30/20 يف مجيع األقاليم يتيح لألنظمة 
الساتلية أن تقدم التوصيلية العاملية عريضة النطاق 

على منصات متنقلة مثل السفن والطائرات 
واملركبات الربية.

حتسني اإلجراءات التنظيمية الساتلية من أجل تيسري   
االستخدام الرشيد والفعال واالقتصادي للرتددات 

الراديوية وأي مدارات مرتبطة هبا.

وباإلضافة إىل ذلك، وضع توصيات و/أو تقارير عن:
اإلرسال الساتلي إلذاعة التلفزيون فائق   

الوضوح )UHDTV( الساتلية
استخدام البىن التحتية لإلذاعة الساتلية واألرضية من   

أجل حتذير اجلمهور والتخفيف من آثار الكوارث 
واإلغاثة يف حال وقوعها

خصائص النظام يف خدمة املالحة الراديوية الساتلية  
مواصفات السطوح البينية الراديوية الساتلية يف   

)IMT-Advanced( االتصاالت املتنقلة الدولية-املتقدمة
النفاذ العاملي عريض النطاق إىل اإلنرتنت باستخدام   

أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية

خدمات األرض

من األمثلة البارزة يف الثورة الالسلكية النمو املذهل 
يف االتصاالت املتنقلة منذ بدء نشر اخلدمة. ففي عام 1990 

مل يكن هناك إال 11 مليون مشرتك تقريباً يف العامل 
أمجع. وقد زاد هذا العدد إىل أكثر من 7 مليارات 

اليوم. وحنن نشهد حالياً النشر الكامل ألنظمة النطاق 
 ،)4G3 وG( العريض املتنقل من اجليلني الثالث والرابع

استناداً إىل معياري االحتاد الدويل لالتصاالت املعروفني 
 )IMT-2000( -2000باسم االتصاالت املتنقلة الدولية

 IMTAdvanced( )IMT( واالتصاالت املتنقلة الدولية-املتقدمة
 .)stands for International Mobile Telecommunications

ويتمتع 4 مليارات مستعمل تقريباً حالياً بفوائد خدمات 
االتصاالت IMT ويتوقع أن يزيد الرقم إىل 6 مليارات 

حبلول عام 2020، عندما يبدأ التطوير الضخم لتكنولوجيا 
اجليل اخلامس )5G( ويزيد من وترية التحول الرقمي بدمج 
إنرتنت األشياء )IoT( وأنشطة القطاعات التخصصية مثل 

الصحة والنقل والبيع بالتجزئة.

 )3G( ووضع إطار تطوير تكنولوجيا اجليل الثالث
عام 1992 يف املؤمتر اإلداري العاملي للراديو لالحتاد 

الدويل لالتصاالت )WARC-92(، حيث مت ضمن جمموعة 
أخرى من األحكام التنظيمية، حتديد نطاقات طيف 
الرتددات الراديوية على أساس عاملي لكي تستعملها 

.IMT البلدان عند نشر أنظمة االتصاالت
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وقدم املؤمتران العامليان لالتصاالت الراديوية لعامي 2000 
و2007 اإلطار اخلاص بتكنولوجيا اجليل الرابع )4G( بفتح 
النطاقني GHz 1,8 وGHz 2,6 ونطاقات “الفائض الرقمي 
 ،)5G( األول” على التوايل. وبالنسبة إىل اجليل اخلامس

فتح املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2015 
طيف “الفائض الرقمي الثاين” عند MHz 700، وكذلك 

الطيف عند 1,5 وGHz 3,5. ويُتوقع أن يفتح املؤمتر العاملي 
لالتصاالت الراديوية لعام 2019 املزيد من الطيف للجيل 

.GHz 24 اخلامس يف النطاقات فوق

واستغرق تعريف وتوصيف اجليل الثالث )3G( أكثر 
من عشر سنوات من العمل الشاق. وقد وضع قطاع 

 ،)ITU-R( االتصاالت الراديوية باالحتاد الدويل لالتصاالت
بالتعاون الوثيق مع املنظمات الوطنية واإلقليمية املعنية 

بوضع املعايري، الصيغة النهائية للمعايري التقنية للسطوح 
البينية الراديوية ألنظمة اجليل الثالث يف إطار العالمة 

املميزة IMT-2000. وقد وافقت مجعية االتصاالت الراديوية 
باالحتاد عام RA-2000( 2000( باإلمجاع على املعيار العاملي 

 ،)3G( لالتصاالت املتنقلة الدولية2000- بشأن اجليل الثالث
األمر الذي فتح اجملال أمام متكني التطبيقات واخلدمات 
املبتكرة )مثل الرتفيه املتعدد الوسائط والرتفيه اإلعالمي 

واخلدمات القائمة على املوقع، من مجلة خدمات أخرى(.

واتُفق يف يناير 2012 خالل انعقاد مجعية االتصاالت 
الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت )RA-12( يف جنيف 
على مواصفات اجليل الرابع )4G( لتكنولوجيات اجليل 

الرابع املتنقلة، املسماة االتصاالت املتنقلة الدولية-
املتقدمة )IMTAdvanced(. وتتضمن أنظمة االتصاالت 

املتنقلة الدولية-املتقدمة قدرات جديدة تفوق االتصاالت 
املتنقلة الدولية2000- إذ توفر النفاذ إىل جمموعة واسعة 

من خدمات االتصاالت اليت تدعمها شبكات االتصاالت 
املتنقلة والثابتة، اليت تقوم بدرجة متزايدة على الرزم.

وبدأ العمل على اجليل اخلامس )5G( يف أوائل عام 
2012. ويف سبتمرب 2015، استكمل قطاع االتصاالت 

الراديوية “رؤيته” لالتصاالت املتنقلة الدولية يف جمتمع 
االتصاالت املتنقلة العريضة النطاق من اجليل اخلامس 

عام 2020، مبا يف ذلك املتطلبات اإلمجالية لالتصاالت 
املتنقلة الدولية 2020- ومنهجية تقييم التكنولوجيات 

اليت ستفي هبذه املتطلبات. وسيضع قطاع االتصاالت 
الراديوية الصيغة النهائية للمعايري التقنية لالتصاالت املتنقلة 

الدولية 2020- يف عام 2020. ومع تعزيز االتصاالت 
املتنقلة عريضة النطاق، سيوسع اجليل اخلامس أيضاً تطبيق 

هذه التكنولوجيا لتشمل حاالت استخدام تنطوي على 
اتصاالت فائقة املوثوقية ومنخفضة الكمون واالتصاالت 

الكثيفة من منط اآللة. وباإلضافة إىل ذلك، سيتناول املؤمتر 
العاملي لالتصاالت الراديوية لعام WRC-19( 2019( باالحتاد 

احلاجة إىل حتديد طيف إضايف لدعم منو االتصاالت املتنقلة 
الدولية يف املستقبل.

وأجريت أيضاً دراسات بشأن أنظمة النفاذ الالسلكي 
الثابت )FWA( من أجل تغطية نشر كبرية حمتملة. وحتَدد 
أهداف األداء والتيسر هبدف دمج هذه األنظمة ضمن 
الشبكات العمومية وتقييس ترتيبات الرتددات الراديوية 

)RF( يف خمتلف نطاقات الرتدد اليت توزعها لوائح الراديو. 

وتتيح هذه الرتتيبات استخدام أمناط متجانسة، وهو أمر 
مرغوب فيه لألنظمة املوصولة بينياً على الدارات الدولية 

ولتقليل التداخل املتبادل إىل أدىن حد وحتقيق وفورات 
احلجم الالزمة لتخفيض التكاليف.
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وتتصل دراسات قطاع االتصاالت الراديوية بشأن خدمات 
األرض أيضاً باخلدمة املتنقلة البحرية، مبا فيها النظام العاملي 

لالستغاثة والسالمة يف البحر )GMDSS( واخلدمة املتنقلة 
للطريان وخدمة االستدالل الراديوي، مبا فيها خدمات 
التحديد الراديوي للموقع وخدمات املالحة الراديوية.

وبالتعاون الوثيق مع املنظمة البحرية الدولية )IMO(، يساهم 
قطاع االتصاالت الراديوية أيضاً يف وضع إجراءات 
تشغيلية لالتصاالت ذات الطبيعة امللِّحة والتصاالت 

االستغاثة والسالمة، ويف تشغيل األنظمة العائدة إىل اخلدمة 
املتنقلة البحرية، مبا يف ذلك إدارة هويات اخلدمة املتنقلة 

.)MMSI( البحرية

وتعتمد مراقبة احلركة اجلوية واالتصاالت األخرى املتصلة 
بسالمة الرحالت وانتظامها على مدى تيسر الطيف 

للخدمة املتنقلة للطريان، وهو موضوع دراسات مستمرة 
يف قطاع االتصاالت الراديوية.

واستخدام األنظمة اليت تنتمي إىل خدمة االستدالل 
الراديوي ليس حكراً على صناعات الطريان والبحرية 
واألرصاد اجلوية وإمنا يشمل بدرجة متزايدة صناعات 
أخرى وعامة الناس أيضاً. ووضعت جلان الدراسات 

التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية سلسلة من التوصيات 
والتقارير، تشمل الرادارات املستخدمة يف إدارة معدات 

املالحة اجلوية والبحرية واألرصاد اجلوية إدارة فعالة 
ألغراض مراقبة الطقس واملياه واملناخ والتنبؤ بأحواهلا. 
وتؤدي هذه الرادارات دوراً حرجاً يف عمليات اإلنذار 

الفوري لألرصاد اجلوية واهليدرولوجيا، ومتثل خط 
الكشف األخري عن األحوال اجلوية اليت ميكن أن توقع 
خسائر يف األرواح واملمتلكات يف حاالت الفيضانات 

السريعة أو العواصف الشديدة.

 ،)ITS( ويتمثل جمال عمل آخر يف أنظمة النقل الذكية
باستخدام مزيج من تكنولوجيات احلواسيب واالتصاالت 

وحتديد املواقع واحلركة التلقائية لتحسني سالمة وإدارة 

وكفاءة النقل األرضي. وقد بدأ العمل على أنظمة النقل 
الذكية ضمن قطاع االتصاالت الراديوية يف عام 1995. 

ومن التطبيقات اهلامة ألنظمة النقل الذكية، استخدام 
تكنولوجيات االستشعار ملراقبة األجسام القريبة من 

املركبات والتعرف عليها. وُيستخدم هذا التطبيق اآلن إىل 
حد كبري.

وأصبحت خدمات االتصاالت الراديوية بالغة األمهية 
بالنسبة حلماية عامة الناس وإغاثتهم يف حاالت 

الكوارث )PPDR(. وقد أظهرت اخلربة املكتسبة من أحداث 
الكوارث الكربى اليت وقعت مؤخراً أن وكاالت محاية 
عامة الناس وإغاثتهم يف حاالت الكوارث تعتمد أحياناً 

على خدمات االتصاالت الراديوية باعتبارها الشكل 
الوحيد لالتصاالت املتاحة. ومن أجل تقدمي االتصاالت 
الفعالة، وضعت وكاالت ومنظمات محاية عامة الناس 

وإغاثتهم يف حاالت الكوارث أهدافاً ومتطلبات تشمل 
قابلية التشغيل البيين بني الوكاالت واملوظفني يف امليدان، 

واملوثوقية، واخلواص الوظيفية، واألمن يف العمليات، 
واإلعداد السريع للنداء من أجل النفاذ السريع إىل شبكات 

االتصاالت األوسع نطاقاً. وستتطلب احللول املتقدمة 
يف املستقبل املستخدمة يف تطبيقات حلماية عامة الناس 

وإغاثتهم يف حاالت الكوارث معدالت بيانات أعلى من 
حلول النطاق الضيق اليت يغلب استخدامها اليوم، إىل 

جانب قدرات الفيديو والوسائط املتعددة. ونظراً لتنوع 
ع الدراسات املتعلقة حبماية عامة الناس  التطبيقات، توزَّ
وإغاثتهم يف حاالت الكوارث على مجيع جلان دراسات 

قطاع االتصاالت الراديوية.
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الخدمة اإلذاعية

اعتباراً من عام 1927، بدأت اللجنة االستشارية التقنية الدولية 
للراديو )CCIR( يف العمل على تقييس اإلذاعة التلفزيونية 

والصوتية اليت ترتاوح بني إنتاج االستوديو وتوزيع اإلشارات 
ذات الصلة وإيصاهلا، مع إيالء اهتمام مستمر لتحسني 

اجلودة وكفاءة الطيف وخفض استهالك القدرة والتكاليف 
املرتتبة على الصناعة واملستخدمني النهائيني، مسامهًة بذلك 

يف النجاح العاملي هلذا النظام البيئي.

ويف عام 1949، صدر أول املعايري التقنية للتلفزيون باالحتاد. 
وتغطي معايري االحتاد اآلن مجيع أنواع اإلذاعة السمعية 
واملرئية، مبا يف ذلك إرساالت التلفزيون عايل الوضوح 
)HDTV( والتلفزيون فائق الوضوح )UHDTV( والوسائط 

املتعددة والبيانات إىل عدد كبري من األجهزة.

ويف عام 1982، جاء اعتماد التوصية ITU-R BT.601 بشأن 
“معلمات التشفري يف االستوديو للتلفزيون الرقمي للنسبتني 

الباعيتني 4:3 )املعيارية( و16:9 )شاشة عريضة(” ليمهد 
السبيل لتطوير التلفزيون الرقمي.

ويف عام 1990، جاء اعتماد التوصية ITU-R BT.709 بشأن: 
“معايري التلفزيون عايل الوضوح )HDTV( من أجل إنتاج 

الربامج وتبادهلا دوليًا”، ليمكِّن تطوير اإلذاعة التلفزيونية 
عالية الوضوح على الصعيد العاملي.

ويف عام 1995، اعتمد قطاع االتصاالت الراديوية املعيار 
األول لإلذاعة السمعية الرقمية )DAB(، بعد 15 عاماً من 
الدراسات، مما مكن من ظهور اإلذاعة الصوتية الرقمية.

ويف الفرتة من 2000 إىل 2006، أجرت جلان دراسات 
قطاع االتصاالت الراديوية دراسات دعماً للمؤمتر اإلقليمي 

لالتصاالت الراديوية )RRC-06 جنيف( الذي أنشأ اإلطار 
التنظيمي لالنتقال من التلفزيون التماثلي إىل التلفزيون 

الرقمي يف 119 بلداً من بلدان االحتاد يف إفريقيا وأوروبا 
ووسط آسيا والشرق األوسط. شاهد الفيديو.

 ITU-R BT.2020-0 ويف عام 2012، جاء اعتماد التوصية
بشأن: “قيم معلمات أنظمة التلفزيون فائق الوضوح 

)UHDTV( إلنتاج الربامج وتبادهلا دوليًا”، ليمهد السبيل 

لتطوير التلفزيون فائق الوضوح على الصعيد العاملي.

واعرتفت األكادميية الوطنية األمريكية للفنون والعلوم 
التلفزيونية يف الواليات املتحدة األمريكية، اليت قدمت 

جوائز إميي لالحتاد يف عامي 1983 و2012، بالدور اهلام 
الذي اضطلعت به اللجنة االستشارية التقنية الدولية للراديو 

)CCIR( وجلنة الدراسات الراديوية لقطاع االتصاالت 

الراديوية يف إرساء أسس اإلذاعة الدولية.

خدمات العلوم

إن كتيب االحتاد الدويل لالتصاالت/املنظمة العاملية 
لألرصاد اجلوية )WMO( بشأن “استعمال الطيف الراديوي 

يف األرصاد اجلوية: املراقبة والتنبؤ فيما يتعلق بالطقس واملاء 
واملناخ” )2017( يؤكد اإلجناز امللحوظ الذي حتقق على يد 
اللجنة االستشارية التقنية الدولية للراديو/قطاع االتصاالت 

الراديوية يف تقدمي طيف ومعايري منسقة عاملياً للشطرين 
األرضي والفضائي يف نظام الرصد العاملي التابع للمنظمة 

العاملية لألرصاد اجلوية، مبا يف ذلك أنظمة االستشعار 
النشيطة واملنفعلة، ومنصات مجع البيانات، ورادارات 

األرصاد اجلوية والرادارات األوقيانوغرافية، ونظام التحكم 
يف الربق، واملوجات الراديوية حلماية حياة اإلنسان، 
والصحة واملمتلكات، ومراقبة وإدارة موارد األرض.
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وتقدم نواتج جلنة الدراسات 7 لقطاع االتصاالت 
الراديوية، مثل كتيب القطاع بشأن “اتصاالت حبوث 

الفضاء” )2002(، إرشادات تقنية بشأن استخدام الطيف 
وخصائص النظام التشغيلي لتنفيذ برامج الفضاء املأهولة 

أو الروبوتية، كمحطة الفضاء الدولية، والرحالت إىل 
كواكب النظام الشمسي ورحالت استكشاف الفضاء 

الكوين السحيق، مسامهًة يف تقدم جممل املعارف البشرية 
يف جمال بيئة الفضاء وأصل الكون.

ويلخص كتيب قطاع االتصاالت الراديوية )2013( 
لقطاع االتصاالت الراديوية نتائج دراسات القطاع بشأن 

خصائص علم الفلك الراديوي ونطاقات الرتدد املفضلة 
للرصد والتطبيقات اخلاصة لتسهيل تطوير اخلدمة يف مجيع 

أحناء العامل ودراسة العلوم األساسية مثل الفيزياء وعلم 
الكونيات والفيزياء الفلكية وما إىل ذلك.

وتتيح دراسات قطاع االتصاالت الراديوية أيضاً أن يكون 
العامل احلديث متزامناً. ويستوىف هذا الشرط بالغ األمهية 

بتنسيق الطيف واملعايري عاملياً لتوزيع إشارة الرتدد والوقت 
املرجعية على النحو املبني يف كتيب قطاع االتصاالت 

الراديوية بشأن “نقل إشارات التوقيت والرتددات وبثها 
بالساتل” )2010(.

خالصة

إن نشاط جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية يف 
إجراء الدراسات التقنية والتشغيلية والتنظيمية يضمن، 

من خالل استقصائه املستمر والدقيق ألنظمة االتصاالت 
الراديوية، أن تستجيب األنظمة واملعايري واملمارسات 

العاملية للتطور التكنولوجي واالجتماعي السريع مع إبقاء 
التداخل الضار ضمن حدود ميكن التحكم فيها.

وتدعم هذه الدراسات مسرية املؤمتر العاملي لالتصاالت 
الراديوية باالحتاد اليت شهدت حتسناً مستمراً على مر 

السنني واليت تقدم إطاراً تنظيمياً عاملياً مستقراً وميكن التنبؤ 
به ويكفل احلماية الطويلة األجل الستثمارات صناعة تبلغ 
قيمتها تريليون دوالر من خالل االلتزام العاملي من جانب 

احلكومات ومجيع أصحاب املصلحة اآلخرين.

وتنتج جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية أيضاً، 
من خالل دراساهتا التعاونية بشأن تعريف مجيع خدمات 
االتصاالت الراديوية ومواءمتها وتوافقها، معايري وأفضل 

ممارسات تطبيقية عاملية تضمن سالسة استيعاب مجيع هذه 
اخلدمات ملستجدات التقدم التكنولوجي )حبماية وتشجيع 

االستثمارات( وأن أسعارها يف متناول اجلميع )بفضل 
وفورات احلجم الناجتة عن املواءمة العاملية وقابلية التشغيل 
البيين( واستدامتها على املدى الطويل )من خالل ضمان 

االستخدام الفعال للطيف دون تداخل ضار(.

وقصارى القول، فإن عمل جلان دراسات قطاع 
االتصاالت الراديوية، وقبله عمل اللجنة االستشارية التقنية 

الدولية للراديو، يستفيد من التقدم التكنولوجي مبا يعود 
بالنفع على اجلميع ويتيح استدامة النظام البيئي لالتصاالت 
الراديوية على املدى الطويل، وهو نظام بيئي ازدهر على 
 مدى قرن من الزمن وأصبح جزءاً أساسياً من عامل اليوم
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)1993-1927( )CCIR( مديرو اللجنة االستشارية الدولية للراديو

املدير األول للجنة االستشارية الدولية للراديو )CCIR( يف 1948 وتوىل مهام منصبه يف 1949. مث انتخبت اجلمعية ُعنّي 
العامة للجنة االستشارية الدولية للراديو مدير اللجنة ملدة ست سنوات يف بادئ األمر، مث ملدة ثالث سنوات. 

واعتباراً من 1989، كان يتم انتخاب املدير يف مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد.

بالتازار فان دير بول 
هولندا
من 1 يناير 1949 إلى 31 ديسمبر 1956

إرنست متزلر 
سويسرا

من 1 يناير 1957 إلى 20 يونيو 1963

لـيسـلـي وليــام هــايــز 
المملكة المتحدة
من 1 يوليو 1963 إلى أبريل 1964
 من 17 أبريل 1964 إلى 31 أغسطس 1966

جــاك و. هــربسـتريـت
الواليات المتحدة

من 1 سبتمبر 1966 إلى 31 أغسطس 1974

ريـتشــارد س. كــيربـي 
الواليات المتحدة
من 1 سبتمبر 1974 إلى 28 فبراير 1993

1949 
1956

1963 
1966

1974 
1993

1957 
1963

1966 
1974
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ريتـشــارد س. كــيربـي
الواليات المتحدة

من 1 مارس 1993 إلى 31 ديسمبر 1994

روبرت و. جونز
كندا
من 1 يناير 1995 إلى 31 ديسمبر 2002

فرانسوا رانسي 
فرنسا
 من 1 يناير 2011 إلى اآلن

فــالــيري تيمــوفـيــف 
االتحاد الروسي

من 1 يناير 2003 إلى 31 ديسمبر 2010

مديرو مكتب االتصاالت الراديوية )BR( باالتحاد 
)من 1993 إلى اآلن(

1994، يُنتخب مدير مكتب االتصاالت الراديوية )BR( يف مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد منذ 

ملدة أربع سنوات وجيوز إعادة انتخابه لوالية واحدة أخرى.

1993 
1994

2003 
2010

1995 
2002

2011
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1927

1929

1947

1937

1949

1977

إنشاء اللجنة االستشارية الدولية 
)CCIR( للراديو

أنشأ املؤمتر الدويل لإلبراق الراديوي الذي ُعقد يف 
واشنطن يف 1927، اللجنة االستشارية الدولية 

للراديو )CCIR( واعتمد أول جدول لتوزيع نطاقات 
الجمعية العامة األولى للجنة االستشارية الرتدد للخدمات الراديوية املختلفة.

)CCIR( الدولية للراديو

 )CCIR( اجتمعت اللجة االستشارية الدولية للراديو
للمرة األوىل يف الهاي، هولندا واعتمدت توصياهتا 

التقنية األربع والعشرين )24( األوىل بشأن قياس 
الرتدد واستقراره، وتوزيع الرتددات، وحدود القدرة 

على أجهزة اإلرسال اإلذاعية وإلغاء املرِسالت 
القائمة على الشرارة.

اعتماد منحنيات انتشار الموجات 
الراديوية المتطورة

اعتمد االجتماع الرابع للجنة االستشارية الدولية 
للراديو “منحنيات كايرو” الشهرية خبصوص 

انتشار املوجات يف الرتددات املتوسطة )MF( اليت 
استخدمت فيما بعد من أجل مؤمتر اإلذاعة على 

املوجات الكيلومرتية/اهلكتومرتية )LF/MF( الذي ُعقد 
يف جنيف، 1975. ويف خالل سنتني، اندلعت 

احلرب العاملية الثانية وتوقفت اجتماعات اللجنة 
لعقد من الزمن.

إنشاء أمانات متخصصة

قرر املؤمتر الدويل لالتصاالت الذي ُعقد يف 1947 
)أتالنتيك سييت( أن يكون لكل من اللجان 
 االستشارية الدولية للهاتف والربق والراديو

)CCIF وCCIT وCCIR( أمانة متخصصة. إصدار المعايير التقنية األولى لالتحاد 
بشأن التلفزيون

صدرت املعايري التقنية األوىل لالحتاد بشأن 
التلفزيون. وتغطي معايري االحتاد حالياً مجيع أنواع 

اإلذاعة الصوتية واملرئية مبا فيها التلفزيون عايل 
الوضوح والتلفزيون فائق الوضوح والوسائط 

املتعددة وإرسال البيانات إىل عدد كبري 
من األجهزة.

تخطيط الخدمة اإلذاعية الساتلية

وضع املؤمتر اإلداري العاملي للراديو لعام 1977 
خططاً وإجراءات مفصلة للخدمة اإلذاعية الساتلية 

للسماح بتطوير اإلذاعة التلفزيونية الساتلية 
يف اإلقليمني 1 و3.

الذكرى السنوية التسعون للجان الدراسات التابعة 
للجنة االستشارية الدولية للراديو )CCIR(/قطاع 

)2017-1927( )ITU-R( االتصاالت الراديوية
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1978

1982

1983

1985

1990

1988

تعزيز موثوقية اتصاالت الطيران

نتيجة للزيادة السريعة يف السفر والنقل جواً، ازداد 
حجم اتصاالت الطريان زيادة هائلة. وقام املؤمتر 

اإلداري العاملي للراديو املعين باخلدمة املتنقلة 
للطريان )WARC-Aer2( )R( بتنقيح خطة تعيني 

الرتددات للخدمة املتنقلة للطريان )R( من أجل تعزيز 
موثوقية اتصاالت الطريان.

المعايير العالمية للتلفزيون الرقمي

اعتماد التوصية ITU-R BT.601 بشأن “معلمات 
التشفري يف االستديو للتلفزيون الرقمي للنسبتني 

الباعيتني: 4:3 املعيارية و16:9 شاشة عريضة” مّهد 
الطريق لتطوير التلفزيون الرقمي.

إطار أنظمة االستغاثة والسالمة في البحر

أنشأت الدورة األوىل للمؤمتر اإلداري العاملي 
 )WARC MOB-83( للراديو املعين باخلدمات املتنقلة

إطار تطوير النظام العاملي املستقبلي لالستغاثة 
استعمال مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى والسالمة يف البحر.

األرض )الدورة األولى(

حددت الدورة األوىل للمؤمتر اإلداري العاملي 
للراديو اليت ُعقدت يف WARC Orb-85( 1985(، املبادئ 

واألساليب واملعلمات التقنية اليت ينبغي استعماهلا 
لتخطيط استعمال مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل 

األرض وختطيط اخلدمات الفضائية اليت تستعمله. استعمال مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى 
األرض )الدورة الثانية(

وضعت الدورة الثانية للمؤمتر اإلداري العاملي 
للراديواليت ُعقدت يف WARC Orb-88( 1988(، بشأن 

استخدام مدار السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض 
خطة تعيني تزود كل بلد عضو يف االحتاد مبوقع 

مداري واحد والرتددات املرتبطة به من أجل ساتل 
وطين واحد لتقدمي اخلدمات احمللية، مما يوفر جلميع 
البلدان النفاذ على أساس عادل ومضمون إىل مدار 

السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض واخلدمات 
الفضائية اليت تستعمل هذا املدار.

المعيار العالمي للتلفزيون عالي 
)HDTV( الوضوح

اعتماد التوصية ITU-R BT.709 بشأن “معايري 
التلفزيون الرقمي عايل الوضوح ألغراض إنتاج 
الربامج وتبادهلا دوليًا” مّكن من تطوير اإلذاعة 
التلفزيونية عالية الوضوح على الصعيد العاملي.
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1995

2000

2007

1992

2006

االتحاد يمهد الطريق لعالم السلكي

اعتمد االحتاد ألول مرة توزيع وحتديد الطيف 
ألنظمة االتصاالت اهلاتفية العمومية املتنقلة الربية 

املستقبلية )FPLMTS( يف املؤمتر اإلداري العاملي للراديو 
الذي ُعقد يف WARC-92( 1992(. وهذه القرارات 

بشأن األنظمة FPLMTS اليت أعيد تسميتها إىل 
االتصاالت املتنقلة الدولية )IMT( يف 1995 أرست 

األساس للتطوير الناجح لشبكات النطاق العريض 
.)3G( املتنقل من اجليل الثالث

إنشاء قطاعات االتحاد الثالثة

قام مؤتمر المندوبين المفوضين اإلضافي الذي 
ُعقد يف جنيف عام 1992 بإعادة تنظيم االحتاد إىل 

ثالثة قطاعات هي: 
 	 )ITU-T( قطاع تقييس االتصاالت
 	 )ITU-R( قطاع االتصاالت الراديوية
 	.)ITU-D( قطاع تنمية االتصاالت

 )CCIR( وأُدجمت اللجنة االستشارية الدولية للراديو
اليت أنشئت يف 1927 يف قطاع االتصاالت الراديوية 

.)ITU-R( لالحتاد

من التلفزيون التماثلي إلى التلفزيون الرقمي

يف املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية 
لالحتاد )RRC-06، جنيف(، وافق 119 بلداً من 

األعضاء يف االحتاد الدويل لالتصاالت من إفريقيا 
وأوروبا وآسيا الوسطى والشرق األوسط على إطار 

تنظيمي لالنتقال من التلفزيون التماثلي إىل 
التلفزيون الرقمي.

االتحاد يوافق على أول معيار لإلذاعة 
السمعية الرقمية

بدأت البحوث يف جمال اإلذاعة السمعية 
الرقمية )DAB( للراديو يف 1981 - ووافق االحتاد على 

أول معيار هلذه التكنولوجيا يف 1995.

المعيار العالمي لالتصاالت المتنقلة الدولية

وافق االحتاد على املعيار العاملي األول لالتصاالت 
املتنقلة الدولية )IMT( يف مجعية االتصاالت الراديوية 

لالحتاد اليت ُعقدت يف 2000. ومّكن معيار 
االتصاالت املتنقلة الدولية2000- )اجليل الثالث( من 
توفري خدمة التجوال العاملي وختفيض التكاليف إىل 

حد كبري مما أدى إىل منو هائل 
يف االتصاالت املتنقلة.

الطيف الراديوي من أجل النطاق العريض 
المتنقل لالتصاالت المتنقلة الدولية

حدد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2007 
 MHz 800و MHz 450 نطاقات تردد منسقة عاملياً عند
وGHz 2,3 الستعماهلا يف االتصاالت املتنقلة الدولية 
مما مّكن من تشغيل أنظمة النطاق العريض املتنقل 

على أساس عاملي.
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2012

2016

2015

المعايير العالمية للنطاق العريض المتنقل لالتصاالت 
 المتنقلة الدولية المتطورة )الجيل الرابع( 

)UHDTV( والتلفزيون فائق الوضوح

وافقت مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد لعام 	 
2012 على مواصفات االتصاالت املتنقلة 

الدولية-املتقدمة - اليت تشكل منصة عاملية تُبىن 
عليها األجيال املقبلة من اخلدمات املتنقلة 

التفاعلية عريضة النطاق اليت تنتشر بشكل واسع 
يف مجيع أحناء العامل )املعروفة عموماً باسم 

.))4G( تكنولوجيا اجليل الرابع
اعتماد التوصية ITU-R BT.2020-0 بشأن “قيم 	 

معلمات أنظمة التلفزيون فائق الوضوح إلنتاج 
الربامج وتبادهلا دوليًا”، مّهد الطريق لتطوير 

التلفزيون فائق الوضوح عاملياً.
وقد اعرتفت األكادميية الوطنية األمريكية لفنون 	 

وعلوم التلفزيون بالدور اهلام للجنة االستشارية 
الدولية للراديو وجلان دراسات قطاع االتصاالت 

الراديوية يف إرساء األسس الالزمة لإلذاعة 
 ”Emmy“ الدولية، ومنحت االحتاد جائزة

يف 1983 و2012.

توزيع الطيف الراديوي لخدمة التتبع العالمي 
للرحالت الجوية واالتصاالت المتنقلة 

عريضة النطاق

يف أعقاب اختفاء الرحلة MH370 للخطوط اجلوية 
املاليزية، قام املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

لعام 2015 بتوزيع قدر من الطيف لتمكني 
االستقبال الساتلي إلشارات التتبع من أجل حتسني 
تتبع الطائرات خاصة يف املناطق القطبية واحمليطات 
واملناطق النائية. وحدد أيضاً نطاقات تردد منسقة 

عاملياً عند MHz 700 وGHz 1,5 وGHz 3,5 الستعماهلا 
يف االتصاالت املتنقلة الدولية، مما ميّكن من تشغيل 

أنظمة النطاق العريض املتنقل على أساس عاملي 
للجيلني الرابع واخلامس )4G و5G(. ونظراً إىل 

الطلب املتزايد على االتصاالت الساتلية عريضة 
النطاق باملنصات املتنقلة يف الرب والبحر واجلو، 

وضع املؤمتر أيضاً شروطاً لتشغيل احملطات 
األرضية املتحركة مما مّهد الطريق أمام األنظمة 
الساتلية لتوفري التوصيلية عاملية للنطاق العريض 

على منصات متنقلة.

أنظمة التلفزيون ذات المدى الدينامي العالي 
واالحتفال بالذكرى العاشرة بعد المائة لصدور 

لوائح الراديو

احتفل االحتاد بالذكرى العاشرة بعد املائة لصدور 
لوائح الراديو. انظر اجملموعة الرقمية الكاملة للوائح 

الراديو منذ عام 1906. انظر طبعة جملة أخبار 
االحتاد بعنوان: “االحتفال بلوائح الراديو”.
اعتماد التوصية ITU-R BT.21000 بشأن “قيم 

معلمات الصور ألنظمة التلفزيون ذات املدى 
الدينامي العايل )HDRTV( من أجل االستعمال 

يف إنتاج الربامج وتبادهلا دوليًا”، هيأ املناخ املالئم 
جليل جديد من التلفزيون.

االتحاد يحتفل بالذكرى السنوية التسعين للجان 
الدراسات التابعة للجنة االستشارية الدولية للراديو/

قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد

تصادف الذكرى السنوية التسعون للجان 
الدراسات التابعة للجنة االستشارية الدولية 

للراديو/قطاع االتصاالت الراديوية 
باالتحاد )ITU-R(، الذكرى السنوية للتوقيع 

يف 25 نوفمرب 1927 على الوثائق اخلتامية لالتفاقية الدولية 
لإلبراق الراديوي يف واشنطن عام 1927 اليت أنشأت 

اللجنة االستشارية الدولية للراديو.

90th Anniversary 
CCIR  / ITU-R
Study Groups
1927–2017
Geneva, Switzerland 

www.itu.int/go/ITU-R/90

2017
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https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2016-05/2016_ITUNews05-en.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-R/CCIR90/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-R/CCIR90/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-R/CCIR90/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-R/CCIR90/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-R/CCIR90/Pages/default.aspx


 لمحة سريعة عن
لجان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية

)ITU-R( لجان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 
لدى االتحاد الدولي لالتصاالت

 خبراء عالميون في االتصاالت الراديوية
يضطلعون بدراسات في مجاالت:

باإلضافة إلى:

إدارة موارد الطيف 
الراديوي/المدارات 

واستعمالها بفعالية من 
جانب الخدمات الفضائية 

وخدمات األرض

خصائص وأداء األنظمة 
الراديوية

 تشغيل
المحطات الراديوية

جوانب االتصاالت 
الراديوية في أمور االستغاثة 

والسالمة

دراسات تمهيدية من أجل 
المؤتمرات العالمية 

واإلقليمية لالتصاالت 
الراديوية

وضع معايير )توصيات( 
عالمية

إعداد مجموعة من 
المنشورات، بما فيها 
كتيبات االتصاالت 

الراديوية

وهناك أكثر من 000 5 متخصص من مجيع أحناء العامل يشاركون 
حالياً يف أعمال جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية.
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http://www.itu.int/en/ITU-R/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/pub/R-REC
https://www.itu.int/en/publications/ITU-R/Pages/default.aspx


انتشار الموجات الراديوية في 
األوساط المؤينة وغير المؤينة 
وخصائص الضوضاء الراديوية، 

ألغراض تحسين أنظمة 
االتصاالت الراديوية.

هي مجموع اإلجراءات 
اإلدارية والتقنية الالزمة 
لضمان استخدام طيف 

الترددات الراديوية بكفاءة من 
جانب جميع خدمات 

االتصاالت الراديوية المعّرفة 
في لوائح الراديو التي يصدرها 

االتحاد وتشغيل األنظمة 
الراديوية دون التسّبب في 

تداخالت ضارة.

األنظمة والشبكات من أجل 
الخدمة الثابتة الساتلية 

والخدمة المتنقلة الساتلية 
والخدمة اإلذاعية الساتلية 

 وخدمة االستدالل
الراديوي الساتلية.

األنظمة والشبكات من أجل 
الخدمة الثابتة والخدمة 

المتنقلة وخدمة االستدالل 
الراديوي وخدمة الهواة 
وخدمة الهواة الساتلية.

اإلذاعة باالتصاالت الراديوية، 
بما في ذلك خدمات الصورة 
والصوت والوسائط المتعددة 

والبيانات والتي تستهدف 
أساساً عامة الناس.

تشير “خدمات العلوم” إلى 
إشارات التوقيت والترددات 
المعيارية وخدمة األبحاث 

الفضائية )SRS( وخدمة العمليات 
الفضائية وخدمة استكشاف 

األرض الساتلية )EESS( وخدمة 
األرصاد الجوية الساتلية 

)MetSat( وخدمة مساعدات 

 )MetAids( األرصاد الجوية
.)RAS( وخدمة الفلك الراديوي

1
إدارة الطيف

3
انتشار الموجات 

الراديوية

4
الخدمات الساتلية

 خدمات األرض

5

 الخدمة اإلذاعية

6

 خدمات العلوم

7
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اصبح عضوًااقرأ المزيد عن

انظر 

https://www.itu.int/ar/join/Pages/Join-ITU-R_new.aspx
https://www.itu.int/en/join/Pages/Join-ITU-R_new.aspx
https://www.itu.int/pub/R-HDB
https://www.itu.int/pub/R-HDB
http://www.itu.int/pub/R-REP
http://www.itu.int/pub/R-REP
http://www.itu.int/pub/R-REC
http://www.itu.int/pub/R-REC
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/gen/R-GEN-SGB-2016-PDF-E.pdf#page=19&pagemode=none
http://www.itu.int/ar/join/Pages/Join-ITU-R_new.aspx
https://www.itu.int/pub/R-HDB/ar
http://www.itu.int/pub/R-REP/ar
http://www.itu.int/pub/R-REC/ar


Your compass to browsing
ITU’s Radio Regulatory Publications

http://www.itu.int/pub/R-REG-RRX-2016
http://www.itu.int/pub/R-REG-RR/en
https://www.itu.int/pub/R-REG-ROP/en


قطاع االتصاالت الراديوية: جعل الطيف مجديًا
بقلم ماتس غرانريد،

)GSMA( املدير العام لرابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة

املتنقلة منصة عاملية االتصاالت 
التوصيلية  توفر 

ألكثر من مخسة 
مليارات من الناس على الصعيد العاملي، وتتيح، ورمبا 

هذا العنصر هو األهم، فرصاً اجتماعية واقتصادية ضخمة 
للمواطنني يف مجيع أحناء العامل. وما كان هلذا النجاح 

السريع والفريد من نوعه لالتصاالت املتنقلة أن يتحقق 
 )ITU-R( دون قطاع االتصاالت الراديوية التابع لالحتاد
وال سيما عمل جلان دراساته اليت تضطلع بدراسات 

دعماً لقرارات القطاع وتعتمد معايري منسقة عاملياً من 
أجل اإلرساالت املتنقلة.

االتصاالت المتنقلة - إنجازات صناعة 
حديثة العهد

يف وقت سابق من هذا العام، قامت صناعة االتصاالت 
املتنقلة بتوصيل مشرتكها الفريد الذي سيكتمل به رقم 
اخلمسة مليارات نسمة. وبلوغ هذا املعلم إجناز هائل 
بالنسبة إىل صناعة مل تظهر إىل حيز الوجود إال منذ 

عقود قليلة. وجتسد تريليونات الدوالرات اليت استثمرهتا 
شركات االتصاالت املتنقلة يف الشبكات واخلدمات 
والطيف. ويسمح هذا االستثمار للطيف جبلب قدرة 
النطاق العريض املتنقل إىل الناس يف العامل ويساعد يف 
الوفاء بوعود أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة.

رابطة النظام العالمي 
لالتصاالت المتنقلة شغوفة 

بعمل قطاع االتصاالت الراديوية 
الرامي إلى ضمان كفاءة استعمال 

الطيف على الصعيد العالمي. 
ماتس غرانريد
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https://www.gsma.com/
https://www.gsma.com/


وباإلضافة إىل التأثري املباشر على حياة املستعملني، تكتسي 
الشبكات املتنقلة أمهية حامسة يف حتقيق الرخاء الوطين. 

ففي 2016، وّلدت صناعة االتصاالت املتنقلة 3,3 تريليون 
دوالر أمريكي من حيث القيمة االقتصادية وهو ما يعادل 

نسبة 4,4 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل العالـمي، 
وسامهت مبقدار 450 مليار دوالر أمريكي يف التمويل 

العام. ويشكل تنسيق استعمال طيف االتصاالت املتنقلة 
 )ITU-R( من خالل قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد

الوقود الذي يعزز احملرك االقتصادي. وهلذا السبب فإن 
رابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة شغوفة بالعمل 
الذي يضطلع به قطاع االتصاالت الراديوية الرامي إىل 

ضمان كفاءة استعمال الطيف على الصعيد العاملي.

وإتاحة الفرصة لنمو االتصاالت املتنقلة كان موضوع 
املؤمترات اإلدارية العاملية للراديو )WARC( منذ زمن طويل 

واآلن يتوىل قطاع االتصاالت الراديوية إدارة املؤمترات 
العاملية لالتصاالت الراديوية )WRC(. واضطلع قطاع 

االتصاالت الراديوية بدور ريادي مبكر 
يف االعرتاف بضرورة تنسيق 

استعمال الطيف من 
أجل االتصاالت 

املتنقلة يف 
الثمانينيات، 

مما أدى إىل حتديد MHz 230 من الطيف يف 1992. وشكل 
هذا الطيف يف آخر املطاف العمود الفقري لتكنولوجيات 

اجليل الثالث )3G( املتاحة يف مجيع أحناء العامل اليوم.

الطيف من أجل النطاق العريض المتنقل

مواكبًة لسرعة منو الصناعة وتطورها وتوقعات املواطنني 
على الصعيد العاملي، أُدرجت االتصاالت املتنقلة مرة 

أخرى يف جدول األعمال بعد مثاين سنوات. وحدد املؤمتر 
العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2000، ضمن مجلة أمور 

أخرى، النطاق GHz 2,6 الذي سيصبح سعة الطيف األولية 
للنطاق العريض املتنقل.

وبعد ذلك، حقق املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
2007 معلماً هاماً آخر يف تاريخ االتصاالت املتنقلة. وألول 

مرة، أُتيحت نطاقات الرتدد الدنيا اليت كانت تارخيياً جزءاً 
من نطاقات اإلذاعة التلفزيونية للنطاق العريض املتنقل. 
وفتح هذا القرار الباب أمام توصيل مئات 
املاليني من الناس يف املناطق الريفية 
باستعمال هذه التغطية املهمة 
.GHz 1 من الطيف دون

Shutterstock

IT
U

 N
ew

s 
M

A
G

A
Z

IN
E

 0
4/

20
17

23

)تأّمل قادة الفكر(



ومت أيضاً يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2007 
حتديد النطاق-C ومتديده يف املؤمتر العاملي لالتصاالت 

الراديوية لعام 2015 ليكون النطاق الرئيسي لتقدمي خدمات 
اجليل اخلامس )5G(. وسيكون أحد النطاقات األوىل لنقل 

حركة اجليل اخلامس مما جيعله ذا أمهية حامسة ملشغلي 
االتصاالت املتنقلة الذين يسعون إىل تقدمي قدرة اخلدمات 
املتنقلة من اجليل التايل إىل املستهلكني واألعمال التجارية.

وهذه التحديدات اإلقليمية أو العاملية الواسعة للطيف 
اليت حتققت من خالل مفاوضات صعبة ُتدار حتت مظلة 

قطاع االتصاالت الراديوية، مسحت بتسريع بدء تنفيذ 
تكنولوجيات جديدة. وأنشأت أنظمة إيكولوجية واسعة 
ألجهزة متنقلة مع نقل وفورات احلجم إىل املستهلكني. 

وكانت هذه القدرة على حتمل التكاليف حامسة يف زيادة 
توافر النطاق العريض للمواطنني يف مجيع أحناء العامل.

وال يكون تنسيق الطيف ممكناً سوى عند عمل أصحاب 
املصلحة يف دوائر الصناعة واحلكومات جنباً إىل جنب يف 
اإلطار الذي يوفره قطاع االتصاالت الراديوية. ويشكل 

حتديد نطاقات حمددة الستعمال االتصاالت املتنقلة يف 
املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية خطوة أوىل هامة 

يتبعها اعتماد معايري عاملية يف إطار جلنة الدراسات 5 
لقطاع االتصاالت الراديوية وتنفيذها على الصعيد 

الوطين من جانب احلكومات ونشرها من جانب مشغلي 
االتصاالت املتنقلة.

الطيف اإلضافي - أساسي لزيادة نمو 
االتصاالت المتنقلة

من خالل العمل معاً، ستتاح لنا الفرصة لتحقيق معلم آخر 
يف جمال االتصاالت املتنقلة لفائدة املواطنني يف العامل. ويعد 

الطيف اإلضايف عنصراً حمورياً لتوسيع خدمات النطاق 
العريض املتنقل وتطويرها - وهو عنصر أساسي لنجاح 

اجليل اخلامس )5G( يف املستقبل. واألهم من ذلك، ستعتمد 
سرعة خدمات اجليل اخلامس واحلصول عليها وجودهتا 

اعتماداً كبرياً على احلكومات واهليئات التنظيمية اليت تدعم 
النفاذ يف الوقت املناسب إىل الكمية والنوع املناسبنْي من 

الطيف ال سيما يف ظروف مناسبة.

ويتسم العامني املقبلني بأمهية حامسة فيما يتعلق 
بإتاحة السعة اإلضافية اليت هلا أمهية حيوية لنمو اجليل 

اخلامس )5G(. ومتلك احلكومات واهليئات التنظيمية مفتاح 
حتقيق إمكانات اجليل اخلامس علماً أهنا تعمل على االتفاق 

بشأن نطاقات متنقلة جديدة فوق GHz 24 عندما سيعقد 
قطاع االتصاالت الراديوية المؤتمر العالمي لالتصاالت 
الراديوية لعام 2019. ويف إطار هذه العملية، ستساعد 

مشغلي االتصاالت املتنقلة يف توفري خدمات جديدة مثرية 
ومبتكرة مع مواصلة دعم االقتصادات الوطنية وحتقيق 

أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة.

وال ميكن لصناعة االتصاالت املتنقلة أن حُتدث هذا التأثري 
املذهل على احلياة واالقتصادات يف العامل إال بواسطة 

التعاون - ومن خالل العمل معاً، ميكننا توصيل كل فرد 
 وكل شيء يف سبيل حتقيق مستقبل أفضل.
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لجان الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية - دعم تنمية 
قطاع االتصاالت الساتلية

بقلم آرتي هوال،
)ESOA( األمني العام، رابطة مشغلي السواتل يف أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا

جلان الدراسات التابعة لقطاع تدعم 
االتصاالت الراديوية باالحتاد 

)ITU-R( تنمية قطاع االتصاالت 

الساتلية منذ عقود. ومن 
خالل وضع لوائح تنظيمية ومعايري منسقة وأفضل 

املمارسات على الصعيد العاملي الستخدام الطيف، جتلب 
جلان الدراسات االستدامة للنظام اإليكولوجي الشامل 

لالتصاالت الراديوية.

ومن خالل دعوة مجيع الدول األعضاء البالغ عددها 
193 دولة عضواً وكل قطاع صناعي إىل املشاركة، توفر 

جلان الدراسات جهة اتصال خلرباء الطيف من مجيع 
التخصصات لتبادل جتارهبم وخرباهتم بشأن خدمات 

االتصاالت الراديوية. وعلى هذا النحو، فهي مبثابة مصدر 
شامل وفريد للمعرفة يف مجيع جماالت إدارة الطيف، 
مع قرارات تستند إىل جسور التعاون بني اخلرباء من 

ختصصات متنوعة كاإلذاعة واالتصاالت املتنقلة والسواتل 
والعلوم واالنتشار كذلك.

 تجلب لجان دراسات 
قطاع االتصاالت الراديوية 

االستدامة للنظام اإليكولوجي 
الشامل لالتصاالت الراديوية. 

آريت هوال
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ومن خالل هذا التمثيل الواسع، تشكل جلان دراسات 
قطاع االتصاالت الراديوية وسيلة عادلة ومتينة وفّعالة من 

حيث استخدام املوارد ملعاجلة العدد املتزايد من القضايا 
التقنية والتنظيمية لدعم تطوير أنظمة جديدة لالتصاالت 

الراديوية مع حتقيق أهداف أساسية من قبيل:

كفاءة إدارة الطيف: من خالل توفري األساس الختاذ   
قرارات متوازنة ومدروسة وقابلة للتطبيق عاملياً بشأن 

الطيف، تتيح جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 
أفضل فرصة للدول األعضاء يف االحتاد لكفاءة إدارة 
 )SDG( الطيف الالزم لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

لعام 2030 اليت حددهتا األمم املتحدة.

“أفضل الممارسات” من أجل الهيئات التنظيمية:   
متّكن جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية الدول 
األعضاء يف االحتاد من كفاءة إدارة الطيف من خالل 

تشجيعها على وضع “أفضل املمارسات” 
هليئاهتا التنظيمية.

تطور التكنولوجيا: تدعم جلان دراسات قطاع   
االتصاالت الراديوية تطور التكنولوجيا وتشجع الدول 

األعضاء على اعتماد لوائح تنظيمية من أجل أحدث 
التكنولوجيات واملعايري اجلديدة.

وأخرياً، تدعم نواتج جلان دراسات قطاع االتصاالت 
الراديوية اعتماد اتصاالت موثوقة على الصعيد العاملي، 

تُعد االتصاالت الساتلية واحدة منها. فعلى سبيل املثال، 
تساعد توصيلية النطاق العريض عرب السواتل على ضمان 

تعليم شامل وعادل؛ وتقدمي الرعاية الصحية ألولئك الذين 
قد ال يتلقون العالج أبداً لوال ذلك؛ وحتقيق املساواة 

بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات من خالل التدريب 
وإتاحة فرص جديدة. وجيلب حتسني التعليم مستوى 

معيشي أعلى لآلباء واألطفال يف حني أن الرعاية الصحية 
عن بُعد ترفع مستوى متوسط العمر املتوقع وحُتّسن نوعية 

احلياة عموماً. 
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وتشكل التكنولوجيا الساتلية عاماًل أساسياً للمساعي 
العديدة اليت تؤثر على خمتلف أهداف التنمية املستدامة: 

حتسني سبل الوصول إىل املعلومات والتعليم والصحة 
واخلدمات املالية والفرص التجارية، ودعم التحديات 
العاملية مثل تغري املناخ، وهي عوامل تساهم كلها يف 

حتسني اجملتمع العاملي ككل يف آخر املطاف.

وتؤدي جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية دوراً 
بالغ األمهية أيضاً يف دعم االجتاهات التكنولوجية الرئيسية 
وظهور أنظمة جديدة من شأهنا أن توفر خيارات توصيلية 

جديدة وتؤدي إىل ختفيض التكاليف.

الكوكبات الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى   
األرض: أدى التقدم الذي ُأحرز مؤخراً يف جمال 

التكنولوجيا يف كل من اجلزء الفضائي واجلزء األرضي 
للشبكات الساتلية إىل عدة مقرتحات بشأن كوكبات 

تستخدم مدارات السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل 
األرض )NGSO(. وستكون جلان دراسات قطاع 

االتصاالت الراديوية يف مركز القرارات اليت ستتخذ 
بشأن استعمال الطيف واالستعمال املداري فيما يتعلق 

هبذه الكوكبات.

سواتل عالية الصبيب جداً )VHTS(: تشمل   
تكنولوجيات جديدة ستوفر سعة مبئات اجليغابت يف 

.)Gbps( الثانية

التنقلية بشكل عام )مثل المحطات األرضية   
المتحركة )ESIM(( والرغبة في التوصيل في جميع 
األوقات وفي كل مكان: ستواصل جلان دراسات 

قطاع االتصاالت الراديوية أداء دور حيوي يف ضمان 
نفاذ هذه األنظمة إىل الطيف بصورة مستمرة.

ويف وقت تتطلب فيه التكنولوجيات اجلديدة التنسيق 
واليقني من أجل حفز االستثمار يف البنية التحتية احليوية، 

يتمثل أحد التحديات الرئيسية اليت تواجهها جلان دراسات 
قطاع االتصاالت الراديوية يف ضمان التعايش بني البنية 

التحتية الساتلية واألرضية. وهذا األمر مطلوب بوجه 
خاص لتنفيذ شبكات اجليل اخلامس )5G( اليت ستكون 

مبثابة نظام إيكولوجي لشبكات متعددة ومتنوعة ُتكّمل 
بعضها البعض من أجل ضمان النفاذ الشامل إىل التوصيلية 

عريضة النطاق املوثوقة واملتاحة يف كل مكان واآلمنة.

وما زالت رابطة مشغلي السواتل يف أوروبا والشرق 
األوسط وإفريقيا تلتزم باملسامهة يف أعمال جلان دراسات 

قطاع االتصاالت الراديوية علماً أهنا تعزز التعاون بني 
اهليئات التنظيمية وأصحاب املصلحة، هذا التعاون الذي 

يعد ضرورياً لضمان نفاذ اجلميع فعاًل إىل النطاق العريض 
املتنقل املتاح يف كل مكان، مع التذكري بأن األنظمة 
الساتلية هي التكنولوجيات الوحيدة اليت تتيح فعاًل 

 االنتشار واملرونة جغرافياً يف الرب والبحر واجلو.
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لجان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية: 
المعيار الذهبي للتكنولوجيا

نويل كوران،
)EBU( االحتاد اإلذاعي األورويب ، املدير العام املعنيَّ

السهل معرفة سبب دعم أعضائنا وتشجيعهم من 
للجان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 

باالحتاد )ITU-R(. وتعلم هيئات اإلذاعة 
الوطنية الثالثة والسبعون يف االحتاد اإلذاعي األورويب 

أن املعايري التقنية املشرتكة يف مجيع أحناء العامل وقنوات 
الرتددات املنظمة اخلالية من التداخل، تنشئ مجهوراً 

خمدَّماً جيداً ومستنرياً، وتزيد املنافسة، وختفض تكاليف 
املعدات االستهالكية.

وحنن نعلم أن إجياد توافق يف اآلراء بشأن املعايري أو خطط 
الرتددات ميكن أن يكون أكثر من صعب. وأن املعايري 

املشرتكة ليست ممكنة دائماً؛ ولكننا نصر على أن “األمر 
يستحق العناء”.

دراسات تخطيط الترددات

إن خطط الرتددات الدولية هي أحجيات عمالقة تستدعي 
جمموعة من الدراسات للعناصر اليت ستتشكل منها اخلطة. 

وما برح قطاع االتصاالت الراديوية نرباساً لدراسات 
ختطيط ترددات اإلذاعة منذ عام 1927. 

يعد التلفزيون فائق 
الوضوح )UHDTV( أقوى 
وسائل اإلعالم التي عرفها 

العالم - ويعود الفضل في ذلك 
إلى لجان دراسات قطاع 

االتصاالت الراديوية. 
نويل كوران
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وقد اضطلع االحتاد اإلذاعي األورويب بدوره الكامل 
ضمن جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية يف تقدمي 

األدوات واملعلمات التقنية اليت جتعل خطط الرتددات 
ممكنة. وعلى قطاع االتصاالت الراديوية أن يضمن 

حصول املشاهدين على خدمات إذاعية خالية من التداخل 
والضوضاء. ويشمل ذلك التوصية حبدود اإلشعاع من 
املعدات الكهربائية اليت ميكن أن تنبعث منها الضوضاء 
والتداخل. وتسهم مواءمة املعايري التقنية أيضاً يف إنتاج 

املعدات على نطاق واسع، لضمان خفض التكاليف 
على املستهلكني.

الوسائط المتعددة وإمكانية النفاذ إلى الوسائط

مل يهمل قطاع االتصاالت الراديوية الوسائط املتعددة، 
مضيفاً إىل اخلدمات التلفزيونية والراديوية، ومقدماً 

خدمات ملساعدة ذوي القدرات احملدودة. وقد انتقلت 
أنظمة “النصوص التلفزيونية” املبكرة إىل النظام اهلجني 
للنطاق العريض واإلذاعة السائد اليوم الذي يعتمد على 

مواطن قوة اإلذاعة واإلنرتنت العريضة النطاق. وإذ ننتقل 
إىل عامل تزداد فيه نسبة املسنني بني سكانه، يصبح تقدمي 

اخلدمات اليت ميكن النفاذ إليها، باستخدام عناصر مثل 
عرض نص احلوار، والواصفات السمعية، والتوقيع، أمراً 

متزايد األمهية.

تطور التلفزيون واإلذاعة الصوتية

نتقل التلفزيون من شاشة سوداء وبيضاء خافتة صغرية يف 
الزاوية إىل شاشة ضخمة فائقة الوضوح اليوم على احلائط. 
وقد دأبت جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية، عرب 

مجيع مراحلها، على مناقشة اخليارات والسعي إىل وضع 
معايري موحدة. وقد ارتقت اإلذاعة الصوتية أيضاً من 

أجهزة MW/LW املطقِطقة عرب FM واالسرتيو، إىل اإلذاعة 
الصوتية الرقمية بفضل قطاع االتصاالت الراديوية وجلان 

الدراسات التابعة له.

يا له من زمن! يف أواخر السبعينات، أدى احلس السليم 
إىل إدراك العامل ملدى تكلفة تعدد معايري التلفزيون التماثلي 
على عامة الناس. وكانت هناك إرادة مشرتكة لوضع معيار 

تلفزيوين واحد يف مجيع أحناء العامل. وتكللت بالنجاح. 
وكانت نقطة حتول يف تكنولوجيا وسائل اإلعالم. وقد 

حدث ذلك بسبب احملفل الذي وفرته جلان دراسات قطاع 
االتصاالت الراديوية - واالحرتام الذي حتظى به أعماهلا 

يف دوائر الصناعة. ويشكل النظام املتفق عليه، أي التوصية 
601، أساس مجيع أنظمة التلفزيون اليت طُورت منذ ذلك 

احلني. وقد جلب جائزة إميي إىل جلنة الدراسات 6 لقطاع 
االتصاالت الراديوية.

حصل االتحاد الدولي لالتصاالت على 
جائزة إيمي المرموقة من األكاديمية الوطنية 

األمريكية للفنون والعلوم التلفزيونية في معرض 
اإللكترونيات االستهالكية لعام 2012 يوم 12 يناير 
2012 في الس فيغاس عن “تقييس قياس جهارة 

الصوت لالستخدام في اإلذاعة السمعية” الذي 
أعدته لجنة الدراسات 6.
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ويف السنوات األخرية، اتفق قطاع االتصاالت الراديوية 
على توصيف التلفزيون فائق الوضوح واألنظمة الصوتية 

املتقدمة، مبا يف ذلك جمموعة كاملة من السمات املصممة 
لغمر املشاهدين يف الربامج اليت يشاهدوهنا. ومن حيث 

تأثريه وقدرته على االستئثار باهتمام املشاهد، يعد 
التلفزيون فائق الوضوح )UHDTV( أقوى وسائل اإلعالم اليت 

عرفها العامل - ويعود الفضل يف ذلك إىل جلان دراسات 
قطاع االتصاالت الراديوية. 

المشورة السليمة - ثورات صغيرة وكذلك كبيرة

كان لقدوم الصوت الرقمي أن أعطى اهليئات اإلذاعية 
مزيداً من احلرية إلعداد إشارات صوتية خلدمات اإلذاعة 

الصوتية أو التلفزيونية، و)لألسف( املزيد من الفرص 
إلعدادات خمتلفة. وجاء حل ذلك من خالل عملية لقطاع 
االتصاالت الراديوية تسمى ضبط جهارة الصوت، أعدهتا 

جلنة الدراسات 6 لقطاع االتصاالت الراديوية، واليت 
حصلت على جائزة إميي استحقتها جبدارة.

العناصر المكونة للجان دراسات قطاع 
االتصاالت الراديوية

هناك عدد ال حيصى من األفراد الذين قاموا بتشكيل جلان 
دراسات قطاع االتصاالت الراديوية لتصري إىل ما هي عليه 
اليوم. وال يسعنا أن نذكرهم مجيعاً، ولكننا نكتفي بذكر 

الربوفيسور البارز مارك كريفوشيف، الذي ترأس جلنة 
الدراسات 6 التابعة للجنة االستشارية الدولية للراديو/قطاع 

االتصاالت الراديوية لسنوات عديدة من نشأهتا األوىل، 
وما انفك يشارك يف أعمال جلنة الدراسات 6 لقطاع 
االتصاالت الراديوية على مدى 70 عاماً. وتضم جلان 

دراسات قطاع االتصاالت الراديوية يف صفوفها موظفني 
دائمني باالحتاد ومئات املندوبني من مجيع أحناء العامل الذين 

يسامهون يف أعماهلا. ويوجه االحتاد اإلذاعي األورويب 
 الشكر والعرفان إليهم حبرارة.

عميد 
معايير التلفزيون لالتحاد 

- البروفيسور البارز مارك كريفوشيف 
)الرئيس السابق للجنة الدراسات 6( يجري 

مقابلة بشأن مستقبل التلفزيون الرقمي خالل احتفال 
االتحاد الدولي لالتصاالت بمرور أربعين عاماً على 

التلفزيون الرقمي )2012-1972(

اقرأ المزيد عن اإلنجازات المرموقة التي حققها 
 البروفيسور مارك كريفوشيف لدى
االتحاد الدولي لالتصاالت في 
الدراسات في مجال اإلذاعة.
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لجان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية - الطيف المستخَدم 
ألغراض األرصاد الجوية

بيتيري تاالس،
)WMO( األمني العام للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

عالقة وثيقة قدمية العهد بني املنظمة قامت 
 )WMO( العاملية لألرصاد اجلوية

واالحتاد الدويل لالتصاالت منذ 
سنواهتما األوىل.

واعتمدت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، اليت كانت 
 ،)IMO( تُعرف سابقاً باسم املنظمة الدولية لألرصاد اجلوية

يف منتصف القرن التاسع عشر، على القدرة على أخذ 
حصيلة رصدات العناصر املرتبطة بالطقس، ومجعها معاً 

ورسم خرائط هلا إلظهار خصائصها املكانية واختالفاهتا. 
وأتاح حتليل الرصدات اجلماعية للعلماء فهم السلوك 
الفيزيائي للغالف اجلوي واحمليطات على حنو أفضل. 

ومبرور الوقت، أدت البحوث القائمة على هذه التحليالت 

إىل إنشاء مناذج تصورية ميكن أن يستخدمها خرباء 
األرصاد اجلوية لتوقع حالة مستقبلية للغالف اجلوي على 

أساس حتليل حالته الراهنة. ومن أجل تقدمي اخلدمات 
استناداً إىل هذا العلم اجلديد، احتاج خرباء األرصاد اجلوية 

إىل مجع الرصدات يف أسرع وقت ممكن كي يتمكنوا 
من إنشاء حتليالت للطقس آنياً تقريباً. وقد أمكن مجع 

البيانات آنياً باستخدام أنظمة الربق لتقدمي رسائل مشفرة 
عن الرصدات إىل نقاط جتميع مركزية. وبسبب هذا 

االعتماد القوي لألرصاد اجلوية على اخلدمات الربقية، 
ال عجب أن كان العديد من حمطات الرصد املبكرة 
مكاتب برقية، وأن الرصدات اليومية كانت مرتبطة 

بساعات عمل حمطات الربق. 

 تعول المنظمة العالمية 
لألرصاد الجوية ... أكثر من 

أي وقت مضى على دعم قطاع 
االتصاالت الراديوية ولجان 

الدراسات التابعة له. 
بيتريي تاالس
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فعلى سبيل املثال، ال يزال جمموع هطول األمطار 
اليومي يقاس من الساعة 9 صباحاً إىل 9 صباحاً يف كثري 

من البلدان.

وباستخدام البنية التحتية الربقية الدولية، وضعت املنظمة 
الدولية لألرصاد اجلوية، وقادت، اآلليات التعاونية اليت 
مكنت خرباء األرصاد اجلوية من تبادل البيانات اجملمعة 
على الصعيد الوطين فيما بينها على وجه السرعة خالل 

القرن العشرين. وقد مسح ذلك بتغطية أوسع نطاقاً وأكثر 
دقة يف التوقيت سهلت القيام باألنشطة التشغيلية واملزيد 

من البحوث، األمر الذي أدى بدوره إىل حتسني التنبؤات 
وتوسيع نطاق اخلدمات.

تاريخ عالقة مثمرة

ويف حني بدأت العالقة بني االحتاد الدويل لالتصاالت 
واملنظمة الدولية لألرصاد اجلوية مبجموعة الرصدات 

الربقية، كان استخدام االتصاالت الراديوية الالسلكية 
جلمع الرصدات من احملطات البعيدة وتوزيع التنبؤات 

والتحذيرات هو الذي أدى إىل قيام العالقة بني اللجنة 
االستشارية الدولية لالتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية 

لألرصاد اجلوية. وتعتمد االتصاالت الالسلكية اعتماداً 
كبرياً على خصائص اإلرسال اليت تعتمد بدورها على 
انتشار املوجات الراديوية وعلى تقاسم الطيف بشكل 

مناسب بني املستعملني اآلخرين.

وتوطدت العالقة بني اللجنة االستشارية الدولية 
لالتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية لألرصاد اجلوية 
مع تطور علم االستشعار عن بُعد. واالستشعار عن 
بُعد هو يف املقام األول علم فهم اخلصائص 

الكهرمغنطيسية املميِّزة لعناصر أو أنشطة 
يف الغالف اجلوي من خصائصها 

اإلشعاعية املرَسلة أو االنعكاسية أو 
االنكسارية. فعلى سبيل املثال، 

أدى استخدام االتصاالت 
الالسلكية إىل اكتشاف 

حساب الكرويّات، 
وهو تقنية رسم خارطة 

تداخل الربق يف 
العواصف الرعدية على 

اإلرسال الالسلكي. 
فبتحديد اجتاه املصدر 

وتوقيت طقطقة التداخل 
املسموعة على أجهزة 

الراديو يف نقاط متعددة، 
متكن خرباء األرصاد اجلوية 

من رسم خارطة موضع 
العواصف الرعدية باستخدام 

علم املثلثات. Shutterstock
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مث متكن خرباء األرصاد اجلوية من استخدام النماذج 
التصورية لتحديد اجلبهات الباردة وغريها من أنظمة 

الطقس عن بُعد لتعزيز قدرهتم على التعرف على احلالة 
الراهنة للغالف اجلوي. وقد تطور علم كشف الربق كثرياً 

وأصبح اآلن مصدراً هاماً للمعلومات املتعلقة خبدمات 
اإلنذار. وقد استفاد هذا العلم من توزيعات ترددية جديدة 
ألجهزة استشعار الربق املنفعلة يف إطار خدمة مساعدات 
األرصاد اجلوية خالل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

لعام WRC-12( 2012( وما العهد منه ببعيد. 

بماذا أتت أوجه التقدم في تكنولوجيا التحديد 
الراديوي للموقع؟

منا استخدام الطيف الكهرمغنطيسي لالستشعار مبعلمات 
الغالف اجلوي عن بُعد منواً سريعاً مع التقدم احملرز يف 

تكنولوجيا التحديد الراديوي للموقع. فعلى سبيل املثال، 
فإن الضوضاء املرصودة يف اإلشارات العائدة أثناء تطوير 

الرادار لكشف الطائرات يف أوائل القرن العشرين أدت إىل 
تطوير رادار الطقس. وإثر إطالق سبوتنيك يف منتصف 

القرن العشرين وبعد وقت قصري من إنشاء املنظمة العاملية 
لألرصاد اجلوية من املنظمة الدولية لألرصاد اجلوية، أدت 

القدرة على رؤية األرض من املنصات الفضائية إىل القدرة 
على قياس العديد من العناصر يف الغالف اجلوي باستخدام 

االستشعار عن بُعد. وإىل جانب التقدم احملرز يف جمال 
احلوسبة وتكنولوجيا النمذجة، سامهت تقنيات االستشعار 

عن بُعد واالتصاالت املتقدمة مسامهة رئيسية يف التقدم 
احملرز يف القدرة على حتليل حالة البيئة والتنبؤ بدقة حباالهتا 
املستقبلية آنياً وعلى نطاق عاملي. وأدى ذلك بدوره إىل 

زيادة موثوقية التنبؤات وقيام خدمات عملية املنحى لدى 

دوائر اخلدمات الوطنية لألرصاد اجلوية واهليدرولوجيا، 
وهي خدمات الزمة لتعزيز أهداف التنمية املستدامة 

لألمم املتحدة اليت تأثرت بفعل استمرار األرجحية املرتفعة 
لألحداث املتطرفة املتصلة بالطقس واملناخ ووطأهتا.

وباإلضافة إىل تأثريها على االستشعار عن بُعد، وهو 
أمر أساسي لتحسني دقة اخلدمات وحسن توقيتها، تعد 

املنصات الفضائية واألرضية مكونات حرجة يف خدمات 
مجع املعلومات وتوزيعها لدى املنظمة العاملية لألرصاد 
اجلوية واليت متكن اجملتمع من االستفادة على الفور من 

البحوث العلمية اليت يقوم هبا أهل املنظمة ومن خدماهتم.

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ولجان دراسات 
قطاع االتصاالت الراديوية - التعاون األساسي

إن قدرات أعضاء املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية على 
اإليفاء بواليتهم تعول اآلن أكثر من أي وقت مضى على 
دعم قطاع االتصاالت الراديوية وجلان الدراسات التابعة 

له يف إدارة الطيف على الصعيد العاملي. وهذا التعاون 
 ،)Metsat( ضروري لدعم خدمات األرصاد اجلوية الساتلية
وخدمات مساعدات األرصاد اجلوية )Metaids(، وخدمات 

التحديد الراديوي للموقع )اليت تغطي رادارات الطقس 
ورادارات رصد الرياح(، وخدمة استكشاف األرض 

الساتلية )EESS(. وعلى الرغم من أن املنظمة العاملية 
لألرصاد اجلوية تعمل مع مجيع جلان دراسات قطاع 
االتصاالت الراديوية، فإن جلنة الدراسات 7 املعنية 
 باخلدمات العلمية هي من تقود النشاط الرئيسي.
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تمهيد الطريق للمالحة الساتلية
دومينيك هايز

 مدير اإلشارات والرتددات، املفوضية األوروبية )EC(، ومنظم االجتماع التشاوري بشأن القرار 
للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية

على لسان شخص عادي، عبارة تطول، 
خدمة املالحة الراديوية الساتلية، 
 ،RNSS ،حىت يف رمزها املختصر
ورمبا ختلو بالنسبة إليه من أي معىن. يا للعجب! فهذه 

عبارة ترتكز إليها صناعة مالحة وتوقيت تقدَّر مبليارات 
الدوالرات. قل املالحة الساتلية أو “satnav”، تَر الشخص 
نفسه أقرب إىل فهمك. بيد أن نظام “GPS” هو ما يرتبط 
يف أذهان سواد الناس مع خدمة املالحة الراديوية الساتلية 

سواء كانوا على صواب أم خطأ - ولو كان استخدام 
 GLONASS مثل )GNSS( نظام عاملي آخر للمالحة الساتلية

أو Galileo أو BeiDou )أو أنظمة QZSS أو NAVIC اإلقليمية( 
قائماً على هواتفهم الذكية أو يف سياراهتم.

إرساء أسس المالحة الساتلية

ما برح االحتاد يؤدي دوراً أساسياً يف إرساء أسس املالحة 
الساتلية. فحىت لو كانت امليقاتيات فائقة الدقة هي القلوب 

النابضة لكل ساتل مالحي، فإن الرتددات الراديوية هي 
الشرايني اليت تنقل إشارات املالحة إىل املستعملني وتوصل 
عناصر النظام. وبغري بيئة راديوية مستقرة وتيسر الرتددات 
املناسبة، يتعذر ضخ إشارات املالحة الساتلية حول العامل.

 بينت لجنة دراسات 
بقطاع االتصاالت الراديوية 
كيفية حماية معدات قياس 

 .)DME( المسافة
دومينيك هايز
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واليوم، تستخدم الغالبية العظمى من أجهزة املالحة 
الساتلية مدًى ترددياً وحيداً أُفرد جانباً خلدمة املالحة 
الراديوية الساتلية يف األمس البعيد. وهو حيز راديوي 

مستتب نسبياً يقع بني شطري الرتددات املستخدمة يف 
االتصاالت الساتلية احملمولة املنخفضة القدرة واهلادئة 
كهدوء علماء الفلك الراديوي، وهو مثايل الستقبال 
إشارات تتدىن قدرهتا للغاية من سواتل خدمة املالحة 

الراديوية الساتلية اليت يزيد علوها عن 000 20 كيلومرت 
فوق رؤوسنا، باستخدام هوائي صغري فحسب يف هاتفك 

الذكي. ورغم إملامي بأنظمة خدمة املالحة الراديوية 
الساتلية، يتملكين الذهول من أن املالحة الساتلية تعمل 

أصاًل - وهو عمل يشهد على تألق وبراعة مصممي أنظمة 
GPS وGLONASS يف سبعينيات ومثانينيات القرن العشرين.

غري أن هذا النطاق الوحيد خلدمة املالحة الراديوية الساتلية 
أصبح مزدمحاً إىل حد ما، لذلك إذا أردنا حتسني أداء 

وموثوقية املالحة الساتلية يف املستقبل، تلزم نطاقات ترددية 
جديدة.... هذا ما انتهى إليه اخلرباء يف أواخر التسعينيات، 
بعد الكثري من العمل الشاق، وأُفردت جانباً ثالثة مديات 
ترددية جديدة خلدمة املالحة الراديوية الساتلية يف املؤمتر 

العاملي لالتصاالت الراديوية )WRC( يف عام 2000. 

ESA
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أهمية حماية األنظمة

لكن العمل الشاق مل ينته هناك، ألن أنظمة راديوية 
أخرى كانت تستخدم الرتددات اجلديدة أصاًل. ولذلك 
تعني على اخلرباء أن حيددوا كيفية تشغيل خدمة املالحة 
الراديوية الساتلية حبيث ال تسبب مشاكل لتلك األنظمة 

األخرى. ومن هذه األنظمة، معدات قياس املسافة 
أو “DME” وهي معدات مساعدة أساسية للمالحة اجلوية 
تعمل على ترددات يستخدمها الطريان بصفة تكاد تكون 
حصرية وتصنَّف كخدمة سالمة؛ فبات من األمهية مبكان 

أن تثبت خدمة املالحة الراديوية الساتلية أهنا لن تضر 
باألنظمة القائمة. وبينت جلنة دراسات بقطاع االتصاالت 
الراديوية كيفية محاية معدات قياس املسافة وَتَكَرس ذلك 

يف لوائح الراديو خالل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 
لعام 2003. ومل يكن معروفاً يف ذلك احلني عدد أنظمة 
خدمة املالحة الراديوية الساتلية اليت ستتقاسم الرتددات 

مع هذا النظام احلرج للسالمة، ولذلك قرر املؤمتر العاملي 
لالتصاالت الراديوية أيضاً أن جيتمع القائمون على مصاحل 

خدمة املالحة الراديوية الساتلية بانتظام للتأكد من أن 
اإلشارات الراديوية خلدمة املالحة الراديوية الساتلية 

مبجملها ال تضر بعمليات معدات قياس املسافة. ويُعقد 
“االجتماع االستشاري بشأن القرار 609” مرة واحدة 
يف السنة للقيام بذلك، ويشرفين أن أكون منظمه احلايل 
- وهو دور كان يشغله فيما مضى زمالء المعون من 

الواليات املتحدة وفرنسا واليابان والصني. أما نائبة منظم 
االجتماع االستشاري فهي من نيجرييا، مما يدل على أن 

االهتمام يف متثيل املالحة الساتلية ليس حكراً على اجلهات 
الفاعلة قدمية العهد يف ميدان الفضاء.

على مشارف “النظام العالمي 2.0 للمالحة 
”)GNSS 2.0( الساتلية

على الرغم من أن ترددات خدمة املالحة الراديوية الساتلية 
اجلديدة أُفردت جانباً يف عام 2000، إال أن أنظمة خدمة 
املالحة الراديوية الساتلية مل تشرع إال يف اآلونة األخرية 

باستخدام تلك الرتددات اجلديدة ألي شيء آخر غري 
االختبارات )هكذا هو وقت تطوير األنظمة الساتلية 

الطويل(. وهذا العام، صدرت أول رقاقة مزدوجة 
للمالحة الساتلية تستهدف السوق الواسعة النطاق. وهي 
تستخدم تردد خدمة املالحة الراديوية الساتلية القائم منذ 

وقت طويل، ولكنها تضيف أيضاً أحد الرتددات اجلديدة. 
إذن، وفيما تصبح جمموعة من أنظمة املالحة الساتلية 

اجلديدة عاملة بكامل طاقتها يف السنوات القليلة املقبلة 
ومتكِّن املالحة الساتلية مزدوجة الرتددات قيام مالحة أكثر 

دقًة وإحكاماً وموثوقيًة ألشياء مثل املركبات املستقلة، 
أثق بأننا نقف على أعتاب “النظام العاملي 2.0 للمالحة 

.”)GNSS 2.0( الساتلية

واليوم تنبئ املالحة الساتلية العامل أين هو، وأين كان، 
وإىل أين الذهاب، ويرجع الفضل يف ذلك جزئياً إىل البيئة 
الراديوية املستقرة اليت يرعاها االحتاد الدويل لالتصاالت. 

ولكن يرجح هلا يف املستقبل أن تأيت مبا هو أكثر من 
 ذلك بكثري.
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ضمان دور الطيران كرافعة للتنمية العالمية
فانغ ليو،

)ICAO( األمني العام ملنظمة الطريان املدين الدويل

يف هذه اآلونة 000 100 رحلة جوية كل تغادر 
يوم، ومل تكن أي رحلة من هذه 

الرحالت يوماً أكثر أماناً. وقد حتقق 
ذلك من خالل اإلطار التنظيمي ملنظمة الطريان املدين 
الدويل الذي يشمل املعايري الدولية ألنظمة االتصاالت 

واملالحة واملراقبة. وتستفيد هذه املعايري من العوامل ذات 
الصلة بالسالمة اليت ختتلف عن عوامل أي مستعمل آخر 
لطيف الرتددات. وتعين هذه اخلصوصية أن تعاون االحتاد 
الدويل لالتصاالت مع منظمة الطريان املدين الدويل يتسم 
بأمهية فائقة بالنسبة لدميومة التحسينات املستمرة للسالمة 

والكفاءة يف جمال الطريان.

وتعترب هذه التحسينات حرجة يف حتقيق الفوائد اإلمنائية 
االجتماعية واالقتصادية اهلامة اليت تتيحها التوصيلية اجلوية 
املتوافقة مع منظمة الطريان املدين الدويل. وبعبارة أخرى، 

ميثل التقدم املستمر يف هذه القضايا، بدعم من االحتاد 
الدويل لالتصاالت، مسامهات اسرتاتيجية عميقة يف حتقيق 

أهداف خطة التنمية املستدامة لعام 2030 اليت وضعتها 
األمم املتحدة.

 أود أن أعرب 
عن تقدير المنظمة العميق 
لمساهمات االتحاد الدولي 

لالتصاالت ولجان الدراسات 
التابعة له في عملنا. 

فانغ ليو
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وتواجه منظمة الطريان املدين الدويل واالحتاد الدويل 
لالتصاالت، بوصفهما وكالتني شقيقتني داخل منظومة 

األمم املتحدة، حتديات كبرية ولكن ميكن التغلب عليها، 
فيما نؤكد على دور الطريان كرافعة للتنمية العاملية، 

فعاًل وجمازاً، تنتشل املاليني من براثن الفقر. وحنن نتوقع 
بالفعل أن يتضاعف حجم احلركة اجلوية العاملية يف غضون 

عشرين عاماً. ويف حني ميثل هذا النمو فرصة رائعة، فإنه 
سيستدعي أيضاً توزيع موارد سياسية ومالية وتقنية ذات 
شأن لضمان إدارته على حنو مستدام وترمجته إىل نتائج 

اجتماعية اقتصادية.

تكنولوجيات الطيران الجديدة - أنظمة 
الطائرات بدون طيار 

وإضافًة إىل ذلك، جيري نشر جمموعة متنوعة من 
تكنولوجيات الطريان اجلديدة. ومثة مثال عظيم هنا 

يف أنظمة الطائرات بدون طيار )UAS(. إذ ميكن لنظام 
الطائرات بدون طيار أن حيقق كل شيء من املهام 

الرباغماتية احليوية، مثل إيصال األدوية ذات احلساسية 
الزمنية إىل املناطق النائية واملتطورة جداً على حد سواء، 

إىل املهام يف األثري األمسى، عن طريق التصوير الذي 
يغري رؤانا ألنفسنا وللعامل الذي نعيش فيه. وتتيح هذه 

التكنولوجيات فرصاً ساحنة كان اخليال يعجز عن تصورها 
حىت اآلن. وهبذه التكنولوجيات اجلديدة، تتعدد السبل 

اليت جند فيها أنفسنا يف وضع مياثل وضع أصحاب الرؤى 
الذين وضعوا اهليكل األساسي للنقل اجلوي منذ 
أكثر من سبعني سنة خلت. وعلى غرار 

أصحاب الرؤى هؤالء، ينبغي لنا أن 
نصون املوارد اليت حتتاجها هذه 

التكنولوجيات لضمان حتقيق 
كامل إمكاناهتا. ذلك هو 
حال الطريان كما نعرفه 

اليوم، وحتتاج هذه 
التكنولوجيات للنفاذ 

إىل الطيف.

Shutterstock
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وَهُهنا يربز الرتكيز على االحتاد الدويل لالتصاالت وجلان 
دراسات لوائح الراديو الناجحة واملدارة بأياٍد خبرية )قطاع 

االتصاالت الراديوية(. وكثرياً ما يُنظر إىل طيف الطريان 
على أنه طيف مرغوب جداً من جانب مستخدمي الطيف 

اآلخرين الذين يسعون إىل النفاذ إىل األسواق العاملية. 
ويف هذا السياق، توفر جلان دراسات قطاع االتصاالت 
الراديوية وفرق العمل املرتبطة هبا احملفل الالزم إلجراء 

مداوالت متوازنة، مما يضمن للمؤمتر العاملي لالتصاالت 
الراديوية اختاذ قرارات مستنرية. وبالتايل، تشكل جلان 

دراسات قطاع االتصاالت الراديوية الدعامة األساسية من 
منظور منظمة الطريان املدين الدويل. 

أمثلة على التعاون بين االتحاد الدولي لالتصاالت 
ومنظمة الطيران المدني الدولي

وعالوًة على ذلك، تتناول جلنة الدراسات 5 لقطاع 
االتصاالت الراديوية )خدمات األرض( وفرقة عملها 

5B )خدمة الطريان واخلدمة البحرية وخدمة االستدالل 

.)WRC-15( 155 القرار )الراديوي

وهو حيدد شروط استعمال اخلدمة الثابتة الساتلية 
لالتصاالت يف جمال التحكم وما سوى احلمولة النافعة 
يف نظام الطائرات بدون طيار. ويتطلب هذا القرار من 

منظمة الطريان املدين الدويل وضع معايري هلذه الوصالت 
الراديوية قبل عام 2023، وهي مهمة تضطلع هبا منظمة 
الطريان املدين الدويل حالياً مبساعدة من جمموعتنا املعنية 

بأنظمة الطائرات املوجهة عن بُعد. وتقدم هذه الدراسات 
أسوة حسنة لالعتماد املتبادل بني املنظمتني. وتارة أخرى، 
ليس ذلك إال أحد األمثلة. ولالستشهاد مبثال آخر خياطبنا 
مجيعاً يف العمق، ستضطلع فرقة العمل 5B بدور أساسي يف 

تنفيذ النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف الطريان التابع 
ملنظمة الطريان املدين الدويل )GADSS( الذي ُوضع رداً على 

.MH370 مأساة فقدان الرحلة اجلوية

وحنن حنتفل هذا العام بالذكرى السنوية التسعني لتأسيس 
جلان دراسات االحتاد. وأود أن أعرب باسم منظمة 

الطريان املدين الدويل عن تقدير املنظمة العميق ملسامهات 
االحتاد الدويل لالتصاالت وجلان الدراسات التابعة له يف 

عملنا، وعن ثقتنا أيضاً بأن هذا التعاون اجلماعي سيستمر 
 لعقود قادمة دعماً للمجتمع العاملي الذي خندمه معاً.
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معايير قطاع االتصاالت الراديوية - النهوض باالتصاالت البحرية
بقلم كيتاك ليم،

)IMO( األمني العام للمنظمة البحرية الدولية

عمر املنظمة البحرية الدولية )IMO( أصغر بكثري من إن 
عمر االحتاد الدويل لالتصاالت. إذ أنشئت 

يف عام 1948، حتت اسم املنظمة االستشارية 
البحرية احلكومية الدولية )IMCO( - مث غريت امسها يف عام 

1982 ليصبح املنظمة البحرية الدولية.

وقد عمل االحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمة البحرية 
الدولية، ومها الوكالتان املتخصصتان التابعتان لألمم 

املتحدة، منذ عام 1959، عندما بدأت املنظمة البحرية 
الدولية عملها بعد بدء نفاذ اتفاقية املنظمة البحرية الدولية. 
وسبق أن اتفق جملس املنظمة االستشارية البحرية احلكومية 

الدولية يف يناير 1960 على إقامة اتصال وثيق، وإن كان 
غري رمسي، مع املنظمات احلكومية الدولية، مبا فيها االحتاد 

الدويل لالتصاالت.

وعلى مر السنني، أنشأ مكتب االتصاالت الراديوية 
التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت وأمانة املنظمة البحرية 

الدولية هذه االتصاالت غري الرمسية وعززاها وأقاما تعاوناً 
رمسياً. وتتعاون املنظمة البحرية الدولية واالحتاد الدويل 
لالتصاالت حالياً تعاوناً فعَّااًل جداً يف جمال االتصاالت 

الراديوية البحرية.

 يكتسي عمل لجان 
الدراسات وفرق عملها أهمية 

قصوى للمجتمع البحري. 
كيتاك ليم
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ومنذ البداية، شارك ممثلو أمانة املنظمة البحرية الدولية 
 )CCIR( يف اجتماعات اللجنة االستشارية الدولية للراديو
وجلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية. ويكتسي 

عمل جلان الدراسات وفرق عملها أمهية قصوى للمجتمع 
البحري، وال سيما يف االعرتاف باالتصاالت الراديوية 
اخلالية من التداخل ومحايتها من أجل السالمة البحرية 
للحياة وخدمات البحث واإلنقاذ. وأسفر هذا العمل 

عن العديد من توصيات وتقارير قطاع االتصاالت 
الراديوية وقدم أساساً تقنياً لإلسهام يف املؤمترات العاملية 

لالتصاالت الراديوية.

معايير لجان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 
المعنية باالتصاالت البحرية

قامت جلان الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية 
بتقييس اخلصائص التقنية وترتيبات إعداد القنوات ملختلف 

أمناط االتصاالت البحرية، بدءاً من أنظمة الربق الضيقة 
النطاق وأنظمة النداء االنتقائي الرقمي، ووصوالً إىل معايري 

نظام التعرف التلقائي )AIS( وتطبيقات إرسال البيانات. 
وينصب الرتكيز حالياً على املسائل املتعلقة باملالحة 

اإللكرتونية، مما قد يستلزم اختاذ تدابري تنظيمية يف املستقبل 
القريب. وقد أصبح بعض من هذه املعايري وخطط الرتددات 

جزءاً أساسياً من لوائح الراديو )RR( لدى االحتاد الدويل 
لالتصاالت، مثل التوصية ITU-R M.1171 أو ترتيبات إعداد 
 )VHF( واملوجات املرتية )HF( قنوات املوجات الديكامرتية

الواردة يف التذييلني 17 و18 للوائح الراديو.

النظام العالمي لالستغاثة 
والسالمة في البحر

ما برح العمل املكثف يف جلان 
دراسات قطاع االتصاالت 

الراديوية وفرق عملها 
ذا صلة وثيقة باملنظمة 

البحرية الدولية، ومثال 
ذلك، عندما اعتمدت 
املنظمة البحرية الدولية 
النظام العاملي لالستغاثة 

 )GMDSS( والسالمة يف البحر
عام 1988، عقب املؤمترين 

اإلداريني العامليني للراديو 
WARC-( بشأن اخلدمات املتنقلة

MOB( لعامي 1983 و1987. 

واليوم، يضمن النظام العاملي لالستغاثة 
والسالمة يف البحر التنبيه السريع خلدمات 
البحث واإلنقاذ يف حال وقوع حادث يف أي 

مكان عرب احمليطات.
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ويهتم اجملتمع البحري اهتماماً خاصاً بالعمل اجلاري 
املضطلع به يف جلنة الدراسات 5 لقطاع االتصاالت 

الراديوية )خدمات األرض(، وال سيما فرقة العمل 5B اليت 
تتناول املسائل املتعلقة باخلدمة املتنقلة البحرية، مبا يف ذلك 
النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر. ويتسم العمل 

املضطلع به يف جلنة الدراسات 4 )اخلدمات الساتلية( بأمهية 
كبرية أيضاً، وال سيما عمل فرقة العمل 4C اليت تتناول 

اخلدمة املتنقلة الساتلية.

وجتري فرقة العمل 5B وفرقة العمل 4C حالياً دراسات 
بشأن دعم إدخال أنظمة ساتلية إضافية يف النظام العاملي 
لالستغاثة والسالمة يف البحر، قبل انعقاد املؤمتر العاملي 

لالتصاالت الراديوية لعام WRC-19( 2019(. واملنظمة 
البحرية الدولية هي يف طور استعراض النظام العاملي 

لالستغاثة والسالمة يف البحر واالعرتاف بنظام ساتلي 
متنقل إضايف معني ميكن أن يدعم النظام العاملي لالستغاثة 

والسالمة يف البحر. وتدعو احلاجة إىل أن يقرر املؤمتر 
العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2019 احلماية التنظيمية 
لنظام االتصاالت هذا املعين بسالمة األرواح يف البحر.

فريق الخبراء المشترك بين المنظمة البحرية 
الدولية واالتحاد الدولي لالتصاالت المعني 

بشؤون االتصاالت الراديوية البحرية

توخياً ملساعدة العمل يف جلان دراسات قطاع االتصاالت 
الراديوية، فضاًل عن العمل يف اللجنة الفرعية املعنية 

باملالحة واالتصاالت والبحث واإلنقاذ )NCSR( التابعة 
للمنظمة البحرية الدولية، أنشأ االحتاد الدويل لالتصاالت 
واملنظمة البحرية الدولية فريق اخلرباء املشرتك بني املنظمة 
البحرية الدولية واالحتاد الدويل لالتصاالت املعين بشؤون 
االتصاالت الراديوية البحرية. والغرض من فريق اخلرباء 
هذا هو تقدمي املشورة بشأن وضع املتطلبات املستقبلية 
لالتصاالت الراديوية البحرية، مع مراعاة االحتياجات 

التشغيلية على النحو الذي حددته املنظمة البحرية الدولية 
واالحتياجات التنظيمية كما حددها االحتاد الدويل 

لالتصاالت. ويقوم فريق اخلرباء يف الوقت الراهن بدور 
هام يف إعداد بنود جدول األعمال املتعلقة باجملال البحري 

للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2019 والعمل 
اجلاري بشأن حتديث النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف 

البحر وتنفيذ املالحة اإللكرتونية.

ويف ظل استمرار منو الطلب على الطيف من مجيع خدمات 
االتصاالت الراديوية تقريباً، والتحديات اجلديدة للشحن 

مثل األمن السيرباين، فإن للمنظمة البحرية الدولية مصلحة 
واضحة يف محاية استعمال الطيف املوزَّع الستخدامات 

اخلدمات البحرية، وال سيما للنظام العاملي لالستغاثة 
والسالمة يف البحر، ويف مواصلة تعاوهنا الوثيق مع االحتاد 

الدويل لالتصاالت.

وإنين أهنئ االحتاد إذ حيتفل مبرور 90 عاماً على إنشاء 
جلان الدراسات التابعة للجنة االستشارية الدولية للراديو/
قطاع االتصاالت الراديوية، وأتطلع قدماً إىل مزيد من 
العمل سوياً فيما ميضي عامل االتصاالت بال هوادة حنو 

عصر رقمي على حنو متزايد، مع ما ينطوي عليه ذلك من 
 الفرص والتحديات على حد سواء.
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تلبية حاجة ماسة
بقلم طوني غراي،

)TCCA( ورابطة االتصاالت احلرجة TETRA ،املدير التنفيذي

حجم السوق مرتبط بأمهيته؟ جيب أن يكون هل 
اجلواب نعم يف العامل التجاري، ولكن يف 
عامل االتصاالت احلرجة، يكون اجلواب 

بالنفي القاطع. وهنا تكمن مسألة املتطلبات من الطيف 
خلدمات السالمة اخلاصة باحلماية العامة واإلغاثة يف 

.)PPDR( حاالت الكوارث

شبكتنا الواسعة لحماية االتصاالت 
الحرجة ودعمها

إن الشبكة العاملية للجهات املستجيبة األوىل كالشرطة 
وخدمات اإلطفاء واإلسعاف وقوات الدفاع املدين 

وحرس احلدود والقوات املسلحة وفرق البحث واإلنقاذ 
وغريها من املنظمات القّيمة توفر لنا احلماية والدعم خالل 

األحداث اليت هتدد حياتنا وأمننا وجمتمعاتنا وممتلكاتنا 
وبيئتنا وسالمنا.

 هناك ما يقرب من 20 
عاماً في تاريخ عمل االتحاد 

المكرس لضمان إتاحة الطيف 
لالتصاالت الحرجة 

طوين غراي،
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وعلى الرغم من أن قاعدة 
املهنيني  املستعملني 
لالتصاالت احلرجة 
صغرية جداً مقارنًة 
املستعملني  مبليارات 

التجاريني، فإهنا 
مهمة. وال ميكن 
هلؤالء املهنيني أن 

يعملوا بفعالية دون 
اتصاالت موثوق هبا، 

كما أن الطيف أمر حاسم 
لكفاءة تقدمي خدمات 

االتصاالت هذه. 

االتحاد الدولي 
لالتصاالت يضمن إتاحة 

الطيف لالتصاالت الحرجة

هناك ما يقرب من 20 عاماً يف تاريخ عمل االحتاد املكرس 
لضمان إتاحة الطيف لالتصاالت احلرجة. واستناداً إىل 

اقرتاح من اإلدارة اهلندية الذي تؤيده مجاعة آسيا واحمليط 
اهلادئ لالتصاالت )APT(، أقر املؤمتر العاملي لالتصاالت 

الراديوية لعام 2000 الذي نظمه االحتاد يف إسطنبول 
احلاجة امللحة إىل تنسيق االحتياجات من الطيف لدى 

وكاالت السالمة العامة. وطُلب من جلان دراسات 
قطاع االتصاالت الراديوية االضطالع بدراسة مفصلة 

وإعداد جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 
لعام 2003 من أجل تنسيق املتطلبات من الطيف ضيق 

النطاق وواسع النطاق وعريض النطاق لدى الوكاالت 
املعنية حبماية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث.

وأفضت الدراسات اليت ُأجريت يف قطاع االتصاالت 
الراديوية خالل الفرتة 2000-2003 إىل إعداد التقرير 

M.2033 لقطاع االتصاالت الراديوية بشأن متطلبات 

السالمة العامة. ويوثق هذا التقرير االحتياجات احلالية 
واملستقبلية لدى وكاالت السالمة العامة على الصعيد 

العاملي يف تلك الفرتة.

واستناداً إىل هذه الدراسات، اعتمد املؤمتر العاملي 
لالتصاالت الراديوية لعام 2003 القرار 646 الذي أقر، 
ضمن مجلة أمور، تعريف محاية اجلمهور واإلغاثة يف 

حاالت الكوارث على النحو التايل: احلماية العامة – 
احملافظة على القانون والنظام ومحاية األرواح واملمتلكات 
ومواجهة حاالت الطوارئ على أساس يومي )نفس معىن 
السالمة العامة(؛ واإلغاثة يف حاالت الكوارث – اإلغاثة 
من االضطرابات الشديدة يف أداء اجملتمع اليت متثل هتديداً 

كبرياً على نطاق واسع للحياة البشرية أو الصحة أو 
املمتلكات أو البيئة.

Shutterstock
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ومت حتديد عدد من نطاقات الرتدد من أجل حلول السالمة 
العامة املتقدمة لتلبية احتياجات الوكاالت املعنية حبماية 
اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث. وُشجعت هذه 

الوكاالت واملنظمات ذات الصلة على استعمال توصيات 
قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة يف ختطيط استعمال 

الطيف وتنفيذ التكنولوجيات واألنظمة اليت تدعم محاية 
اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث. وُعرضت فوائد 
تنسيق الطيف وتشمل زيادة إمكانيات التشغيل البيين يف 

حاالت محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث، 
وُتشجع الدوائر الصناعية على مراعاة النطاقات املنسقة 

عند تصميم املعدات يف املستقبل مبا يف ذلك حاجة البلدان 
إىل العمل يف األجزاء املختلفة من النطاقات احملددة.

وكمتابعة للقرار 646 الصادر عن املؤمتر العاملي 
لالتصاالت الراديوية لعام 2003، أعدت جلنة الدراسات 5 

 5A لقطاع االتصاالت الراديوية وحتديداً فرقيت العمل
و5D عدداً من التقارير والتوصيات. ومشلت إرشادات 

بشأن ترتيبات الرتددات اخلاصة حبماية اجلمهور وعمليات 
اإلغاثة يف حاالت الكوارث يف نطاقات حمددة يف 

القرار 646، وإرشادات بشأن معايري السطوح البينية 
لالستعمال يف عمليات محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت 

الكوارث يف بعض أجزاء نطاق املوجات الديسيمرتية 
وفقاً للقرار 646 واستعمال االتصاالت املتنقلة الدولية 

لتطبيقات محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث 
عريضة النطاق. 

خدمات معززة من 2012

أقر املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2012 أن 
الوكاالت املعنية حبماية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت 
الكوارث يف عصر النطاق العريض اليوم ستتطلع إىل 

اتصاالت السلكية عريضة النطاق لتكملة خدماهتا 
وتعزيزها واعتمد هذا املؤمتر بنداً يف جدول األعمال 

ملواصلة حتديث القرار 646 من أجل تلبية االحتياجات من 
الطيف للتطبيقات عريضة النطاق حلماية اجلمهور واإلغاثة 

يف حاالت الكوارث.

واضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدراسات إضافية 
بشأن محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث وفقاً ملا 
طلبه املؤمتر WRC-12، واستناداً إىل هذه الدراسات، راجع 
املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2015 القرار 646 

ونّسق النطاق MHz 894694 بوصفه مدى الرتددات العاملي 
للتطبيقات عريضة النطاق حلماية اجلمهور واإلغاثة يف 

حاالت الكوارث. وجتري اآلن دراسات إضافية يف إطار 
فرقة العمل 5A لوضع ترتيبات تردد منسقة يف نطاقات 
خمتلفة وفقاً ملا طلبه املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

لعام 2015.

وبدأت العديد من البلدان يف العامل بتنفيذ التطبيقات 
عريضة النطاق حلماية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت 

الكوارث باالستناد إىل نتائج دراسات قطاع االتصاالت 
 MHz 894694 الراديوية واعتمدت بوجه خاص النطاق

كنطاق الرتدد لتكنولوجيا التطور طويل األجل من 
أجل السالمة العامة. ونود أن نعرب عن امتناننا العظيم 

جلميع من سامهوا يف تأييد الدعوة إىل ضمان إتاحة 
الطيف لالتصاالت احلرجة. ونتيجًة لذلك، ميكننا أن 

نتطلع إىل مستقبل يقوم على االعرتاف مبسامهة جمتمعنا 
 يف سالمة اجملتمعات ومحايتها.
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تمكين الخدمات العلمية وتعزيز المعرفة
بقلم جون زوزيك،

مدير برنامج الطيف الوطين، اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء )NASA( ورئيس جلنة الدراسات 7 
لقطاع االتصاالت الراديوية

اجلميع عدداً ال حيصى من استخدامات يألف 
الطيف الراديوي لتطبيقات االتصاالت 

من اإلذاعة التلفزيونية ملعلوماتنا وترفيهنا، 
إىل اخلدمات الالسلكية اليت تقيم صلة الوصل بيننا من 
خالل أجهزتنا املتنقلة يف مجيع أحناء العامل، وإىل أنظمة 

االتصاالت الساتلية وأكثر من ذلك. ولكن هناك جمموعة 
من اخلدمات الراديوية الفريدة واملختلفة متاماً عما نألفه 
أكثر ما نألف. ويف قطاع االتصاالت الراديوية وسابقته 

اللجنة االستشارية الدولية للراديو )CCIR(، تُعرف هذه 
اخلدمات الراديوية اخلاصة باسم اخلدمات العلمية. 

ويف حني أن تشغيل األنظمة الراديوية يف اخلدمات العلمية 
يشبه بالتأكيد خدمات االتصاالت الراديوية األكثر 

شهرة من حيث إهنا ترسل املعلومات وتستقبلها، فإن 
الغرض منها خمتلف نوعاً ما. وما جتمعه هذه األنظمة 

وترسله وتستقبله من معلومات ال تقدم يف حد ذاهتا منافع 
اقتصادية واضحة ميكن حتديدها كمياً، أو تذكي النمو 

االقتصادي مباشرًة، أو تقدم الرتفيه ملعظم السكان. بداًل 
من ذلك، تقدم األنظمة العاملة يف اخلدمات العلمية قيمة ال 

تقدر بثمن للبشرية، أال وهي املعرفة.

 إن عمل 
لجنة الدراسات 7 

لقطاع االتصاالت الراديوية، 
فضاًل عن عمل لجان الدراسات 
األخرى، ال يقدر بثمن في السعي 

لمواجهة تحديات عالمنا 
المتغير باستمرار. 

جون زوزيك
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فاألنظمة العاملة يف اخلدمات العلمية متكننا من توزيع 
معلومات التوقيت والرتدد املعيارية، واحلصول على بيانات 
هامة عن األرض وغالفها اجلوي، وتقدمي معلومات حيوية 
للتنبؤ بالطقس ودراسة الكواكب األخرى واألجرام خارج 

كوكب األرض، واستكشاف نظامنا الشمسي، وسرب 
أغوار الكون، والتواصل مع رواد الفضاء ورواد الكون 

العاملني يف الفضاء. 

السنوات األولى للجنة الدراسات 7

قبل التحول إىل جلنة الدراسات 7 لقطاع االتصاالت 
الراديوية، تناولت جلنة الدراسات 2 التابعة للجنة 

االستشارية الدولية للراديو األمور املتعلقة ببحوث 
الفضاء وعلم الفلك الراديوي، حيث كانت تلك باكورة 

املشاريع يف استخدام املوجات الراديوية لألغراض 
العلمية. وضمن جلنة الدراسات 7 لقطاع االتصاالت 
الراديوية، توسع تعريف املواضيع األصلية لدى اللجنة 
االستشارية الدولية للراديو لتغطي أنظمة التشغيل يف 

الفضاء والبحوث الفضائية واستكشاف األرض واألرصاد 
اجلوية وأنظمة االستشعار عن بُعد مبا يف ذلك أنظمة 

االستشعار املنفعلة والفاعلة وعلم الفلك الراديوي وعلم 
الفلك الراداري من أجل نشر واستقبال 

وتنسيق خدمات الرتددات 
املعيارية وإشارات 

التوقيت. 
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وقدم العديد من تقارير وتوصيات اللجنة االستشارية 
الدولية للراديو أسس العمل اهلام للجنة الدراسات 7 

لقطاع االتصاالت الراديوية اليوم. وقدمت الوثائق األصلية 
للجنة األساس التقين والعلمي للنطاقات الرتددية املفضلة 

ومعايري األداء ومعايري احلماية والتداخل وإمكانية التشارك 
يف النطاقات الرتددية املوزعة خلدمات االتصاالت الراديوية 

األخرى. وقد شكلت هذه املعلومات الحقاً األساس 
ملختلف املؤمترات اإلدارية العاملية للراديو )WARC( كي 

توزع نطاقات ترددية خمتلفة للخدمات العلمية، مثل خدمة 
األحباث الفضائية وخدمة استكشاف األرض الساتلية 

وخدمة األرصاد اجلوية الساتلية وخدمة الفلك الراديوي.

لجنة الدراسات 7 اليوم

وتواصل جلان الدراسات يف قطاع االتصاالت الراديوية 
يف الوقت احلايل عمل اللجنة االستشارية الدولية للراديو 
لتقدم األساس التقين الختاذ القرارات يف املؤمترات العاملية 

لالتصاالت الراديوية يف بيئة اتصاالت راديوية متزايدة 
التعقيد والتنوع. وباإلضافة إىل ذلك، يتعني على جلان 
دراسات قطاع االتصاالت الراديوية مجيعها أن حتدِّث 

باستمرار املعلومات التقنية ومعايري األداء ومعايري احلماية 

لألنظمة الراديوية الواقعة ضمن اختصاصها. ويف إطار جلنة 
الدراسات 7، جيب على املشاركني العمل جبد إلدراك 
احتياجات ومنو جمتمعات االتصاالت اليت تعاجلها جلان 

الدراسات األخرى فيما تواظب على محاية االستخدامات 
العلمية احليوية للطيف الراديوي. ويتعني على األوساط 
العلمية العاملية أن تواصل املشاركة يف العمل اهلام للجنة 

الدراسات 7 حبيث تكون كتيبات قطاع االتصاالت 
الراديوية وتقاريرها وتوصياهتا دقيقة وحمدثة ومفهومة 

ألوساط االتصاالت الراديوية األوسع اليت نعمل يف كنفها.

ومع استمرار تطور التكنولوجيا بوترية سريعة على حنٍو 
متزايد فيما يبدو، تزداد صعوبة إدماج تكنولوجيات 

جديدة لالتصاالت الراديوية ضمن البيئة الراديوية القائمة 
واملتطورة. وما برح االستخدام الفعال للطيف الراديوي 
باالقرتان مع محاية االستعمال احلايل للطيف من السمات 

املميزة لقطاع االتصاالت الراديوية. وبالنسبة إىل األوساط 
العلمية، فإن عمل جلنة الدراسات 7 لقطاع االتصاالت 

الراديوية، فضاًل عن عمل جلان الدراسات األخرى، 
ال يقدر بثمن يف السعي ملواجهة حتديات عاملنا املتغري 

 باستمرار اآلن ويف املستقبل.
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تمكين علم الفلك الراديوي من خالل قطاع االتصاالت الراديوية
بقلم هارفي ليست،

)IUCAF( رئيس االتحاد الدولي للمالحة الفلكية

كارل جانسكي املوجات اكتشف 
الراديوية الكونية املنبعثة 
من لب درب التبانة يف 

عام 1933 فيما كان يتتبع مصادر ضوضاء االتصاالت 
الراديوية ملختربات بيل )Bell Laboratories(. ودرس 

غروت ريرب االنبعاثات الراديوية الكونية كهواية بينما 
كان يعمل لدى شركة ريثيون )Raytheon( يف السنوات 

األوىل من احلرب العاملية الثانية، إمنا مل يكن لعمل أي من 
الرجلني تأثري كبري على علم الفلك يف ذلك احلني. ولكن 
عندما وضعت احلرب أوزارها، حتول اهتمام العديد من 
الفيزيائيني واملهندسني املدربني على الرادار واالتصاالت 

إىل االنبعاثات الراديوية الكونية وأنشأوا علم الفلك 
الراديوي احلديث.

وتبني أن مصادر مرتاصة ومنفصلة لالنبعاثات الراديوية 
عريضة النطاق تتناثر بانتظام فوق السماء. وحنن نفهمها 

اليوم على أهنا تستمد القدرة من الثقوب السوداء 
الضخمة يف مراكز اجملرات البعيدة. ويف عام 1953، 

رصدت جمموعات يف الواليات املتحدة وهولندا وأسرتاليا 
انبعاثاً قوياً من خط طيفي منفصل للهيدروجني الذري، 

خط 21cm H I على الرتدد MHz 1 420,40575. ومسح ذلك 
للعلماء الفلكيني ألول مرة باقتفاء أثر املواد يف رحاب 
جمرتنا الشاسعة احملجوبة بشدة يف الضوء املرئي بالغبار 

بني النجوم. 

 ما برح االنخراط 
في إدارة الطيف ومع قطاع 

االتصاالت الراديوية مجزياً إلى حٍد 
كبير لعلم الفلك الراديوي. 

هاريف ليست،
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وجلب هذا 
 H I االكتشاف النبعاثات

منعرجاً اسرتعى االهتمام. وخبالف 
املصادر العريضة النطاق لالنبعاثات الراديوية الكونية، 

يتعذر رصد خط H I إال عرب مدى معني من الرتددات. 
وللحفاظ على القدرة على استخدام تلك الرتددات، أُقر 

باحلاجة إىل نوع من احلماية الرمسية، وبدأ عهد علم الفلك 
الراديوي وإدارة الطيف.

أول نطاق طيف موزَّع لعلم الفلك الراديوي

طوال فرتة اخلمسينيات من القرن العشرين، وضعت 
اللجنة االستشارية الدولية للراديو )CCIR( توصيات حتث 
على محاية نطاقات ترددية حمددة لعلم الفلك الراديوي. 
وللمساعدة يف هذا العمل خالل املؤمتر اإلداري العاملي 
للراديو لعام WARC-1959( 1959(، ُشكل اجمللس الدويل 

للعلوم )ICSU( متعدد التخصصات االحتاد الدويل 
للمالحة الفلكية )IUCAF( بدعم من االحتاد الفلكي 

الدويل )URSI( وجلنة أحباث الفضاء )COSPAR(. ونتيجًة 

لذلك، اعرُتف بعلم الفلك 
الراديوي كخدمة راديوية، وُوزع 
نطاق الطيف MHz 1 4271 400 حصرياً لعلم 

الفلك الراديوي، باستثناء حفنة من الدول. ويف نطاقات 
أخرى، ُذكر علم الفلك الراديوي بطرق ال توفر قدراً 

كبرياً من احلماية: فإدارة الطيف مل تستوعب بعد وجود 
خدمة راديوية حساسة للغاية منفعلة متاماً )مقتصرة على 

االستماع( وتصغي إىل السماوات.

معايير حماية المعيار الذهبي لقطاع االتصاالت 
الراديوية 

يف السنوات الفاصلة، نضج علم الفلك الراديوي كعلم 
راديوي وخدمة راديوية معاً. ووضعت معايري وتوصيات 
وتقارير احلماية بقطاع االتصاالت الراديوية، ويف املقام 

األهم، ُأسندت توزيعات ترددية أخرى ليستخدمها علم 
الفلك الراديوي وجمموعة صغرية من اخلدمات الراديوية 

املنفعلة األحدث عهداً.

كارل جانسكي 
مع هوائيه في هولمديل، 
نيو جيرسي، الواليات 
المتحدة األمريكية في 

عام 1932

NRAO/AUI/NSF

IT
U

 N
ew

s 
M

A
G

A
Z

IN
E

 0
4/

20
17

50

)تأّمل قادة الفكر(



وُيستعمل اآلن نطاق الطيف املقتصر على االستماع الذي 
أنشئ للخط H I يف علم الفلك الراديوي من أجل القياس 
الساتلي العاملي لرطوبة الرتبة وملوحة احمليطات، مسامهاً 

إسهامات حيوية يف الدراسات املناخية. وقد اعرُتف 
مبعايري احلماية اليت ُوضعت يف قطاع االتصاالت الراديوية 

باعتبارها املعيار الذهيب واعُتمدت يف مجيع أحناء العامل، 
حمتضنًة إنشاء مناطق هادئة راديوياً على الصعيد الوطين 

حول تلسكوبات جديدة.

وال ميكن تصور استمرار علماء الفلك الراديوي يف رصد 
خط 21cm H I الذي ال تقدر قيمته بثمن لعلم الفلك، يف 
غياب احلماية احملصَّلة من خالل إدارة الطيف. وما برح 

االخنراط يف إدارة الطيف ومع قطاع االتصاالت الراديوية 
جمزياً إىل حٍد كبري لعلم الفلك الراديوي، مبا يسمح له 

باالزدهار حىت باستمرار استيعاب الطيف الراديوي 
 جملموعة متنوعة من االستخدامات.

تلسكوب روبرت س. بيرد غرين 
بانك بُقطر m 100 في غرين بانك، 

والية فرجينيا الغربية، الواليات المتحدة 
األمريكية، وهو تلسكوب السلكي حديث 

رصد خط cm H I 21 تحت حماية 
لوائح الراديو.

التلسكوب الراديوي الكروي ذو 
الفتحة البالغ طولها خمسمائة متر 

)فاست )FAST( في كيانان، قويتشو، 
الصين(. ويرصد الطيف الممتد من 

.GHz 3 إلى MHz 70

NRAO/AUI/NSF

NRAO/AUI/NSF

IT
U

 N
ew

s 
M

A
G

A
Z

IN
E

 0
4/

20
17

51

)تأّمل قادة الفكر(



اللجنة االستشارية الدولية للراديو/قطاع االتصاالت الراديوية: 
تسعون سنة من االبتكار واإلدارة في مجال االتصاالت الراديوية

بقلم ديتمار فاهلديك،
 Rohde & Schwarz ،نائب الرئيس التنفيذي لشعبة املراقبة واختبار الشبكة، عضو يف جلنة لوائح الراديو

بدايات اللجنة االستشارية الدولية تعود 
للراديو )CCIR(/قطاع االتصاالت 

الراديوية )ITU-R( إىل تأسيس اللجنة 
االستشارية الدولية للراديو حتت امسها باللغة الفرنسية 
“Comité consultatif international pour la radio”، ضمن 

االتفاقية الدولية لإلبراق الراديوي يف واشنطن، واشنطن 
العاصمة يف نوفمرب 1927، ومتثلت مهمتها األساسية يف إدارة 

طيف الرتدد الراديوي عرب احلدود الدولية من أجل جتنب 
تداخل اإلشارات الناجم عن تزايد عدد احملطات الراديوية 

يف العامل. 

وقبل ستة أشهر فقط، كان تشارلز ليندبريغ قد أكمل 
بنجاح أول رحلة جوية منفردة يف العامل عرب احمليط 

األطلسي امتدت من نيويورك إىل باريس واستغرقت 
33 ساعة و30 دقيقة - دون مساعدة املعدات املالحية 

احلديثة. وبعد تسعني عاماً، يعمل الطيارون مبساعدة 
جمموعة من التكنولوجيات املالحية - مبا يف ذلك السواتل 

واملعدات األرضية. وميكن للركاب مشاهدة التلفزيون 
والتواصل مع أصدقائهم وزمالئهم يف العامل باستعمال 

الالسلكية. التكنولوجيات 

 وما كان لهذا التقدم 
الهائل أن يحدث دون العمل 

الجاد والمثابرة ومهارات التنسيق 
للجان الدراسات التابعة للجنة 

االستشارية الدولية للراديو/قطاع 
االتصاالت الراديوية. 

ديتمار فاهلديك
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وبالنسبة جملتمع عاملي يقوم على املعلومات املتنقلة، يعترب 
التبادل الالسلكي للمعلومات أمر بديهي. فهو خيص 

أسلوب حياتنا احلديثة إذ ينتشر يف قطاع األعمال بشكل 
كلي، ويؤدي دوراً حيوياً يف تطبيقات الصناعة احلديثة 

ومحاية اجلمهور وكثري من اجملاالت األخرى.

وما كان هلذا التقدم اهلائل أن حيدث دون العمل اجلاد 
واملثابرة ومهارات التنسيق للجان الدراسات التابعة للجنة 

االستشارية الدولية للراديو/قطاع االتصاالت الراديوية 
واملعايري اليت تضعها وحتتفظ هبا. وكان لعملها دور رئيسي 

يف النهوض بالتكنولوجيا الراديوية من خالل تنسيق ما 
كان من املمكن أن يتحول إىل حالة فوضى بالنسبة 

لالتصاالت وتوجيه االبتكار ليسلك مسارات معقولة 
وقابلة للتنبؤ.

وتفتخر شركة Rohde & Schwarz مبسامهتها 
يف هذه اجلهود وتعرب عن امتناهنا لعشرات اآلالف 

من املهندسني واملستشارين واملوظفني اإلداريني وغريهم 
من األفراد الذين مل يبخلوا بوقتهم وطاقتهم وذكائهم 

للمسامهة يف هذه اجلهود الكبرية حقاً. ودوهنم، ما كان 
للعامل كما نعرفه أن يوجد.

اتساع نطاق األنشطة التي يضطلع بها االتحاد

على مدى السنوات التسعني املاضية، مل تتزعزع املهمة 
األساسية للمنظمة ولكن اتسع نطاق أنشطتها إىل حد 

كبري. وتغرّيت أيضاً مكانتها يف البنية التحتية للمعايري يف 
العامل. وحىت 1992، نشرت اللجنة االستشارية الدولية 

للراديو معايري دولية وتوصيات وتقارير وكتيبات تصف 
أفضل املمارسات يف جمال االتصاالت الراديوية وفيما 

خيص االستخدام األمثل للطيف.

Rohde & Schwarz
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ومن بني هذه املنشورات، كانت هناك املعايري 
العاملية اخلاصة باإلذاعة الصوتية والتلفزيونية التماثلية 

والرقمية. ويف 1992، ُدجمت اللجنة االستشارية الدولية 
للراديو يف قطاع االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل 

لالتصاالت )ITU-R( الذي واصل هذا العمل.

واليوم، إذ حنتفل بالذكرى التسعني للجان الدراسات 
التابعة للجنة االستشارية الدولية للراديو/قطاع االتصاالت 
الراديوية، يستمر النظام اإليكولوجي الالسلكي يف التطور 
بسرعة عالية. وجيب أن تواكب جهود التقييس والتنظيم 
اليت ُعهد هبا لقطاع االتصاالت الراديوية هذا التطور بل 
وستواكبه. ويشارك حالياً ما يزيد على 000 4 أخصائي 

يف أعمال جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 
لالضطالع هبذه املهمة خبصوص مواضيع خمتلفة. ويقوم 

هؤالء األخصائيون بوضع معايري وقواعد تنظيمية للتعامل 
مع اجملموعة الضخمة واملتنامية من اخلدمات واألنظمة 
الالسلكية. ومع تقدم اإلمكانيات التقنية، سيزداد عدد 

املستعملني والتطبيقات. وميّكن قطاع االتصاالت الراديوية 
النظام اإليكولوجي الالسلكي من التعامل مع املورد 
الطبيعي احملدود للطيف وإبقاء العامل املوصول آمناً.

حاجة متزايدة لتنظيم عادل لموارد الطيف

ستستمر احلاجة إىل تنظيم مالئم لنطاق الرتدد بغض 
النظر عن زيادة كفاءة نظام االتصاالت. وجيب أال 

يرتكز ختصيص املوارد احملدودة تركيزاً حصرياً على القوة 
االقتصادية أو السياسية وجيب أن يكون متوازناً للحفاظ 
على مجيع املصاحل املشروعة يف جمتمعاتنا من أجل ضمان 

استدامتها على املدى الطويل.

وال ميكن إال ملنظمة كاالحتاد الذي ميثل مجيع الدول، أن 
حتقق توازناً عاداًل يسمح باستفادة مجيع الدول من مزيد 
من التنمية االقتصادية والتكنولوجية. وجيلب اخلرباء يف 
جلان الدراسات املعرفة والتنوع والرؤية الالزمة لتحقيق 

ذلك على حنو صحيح.

وقد شاركت Rohde & Schwarz يف حتديد التطور السريع 
لالتصاالت الراديوية وتطوره ألكثر من 80 عاماً. ونتطلع 

إىل مواصلة التبادل والتعاون املثمَرْين ضمن االحتاد 
واملساعدة يف حتديد املتطلبات من أجل توفري اتصاالت 

متسمة بالكفاءة وخالية من التداخل وعالية األداء يف إطار 
 النظام اإليكولوجي الالسلكي الذي أصبح العامل يتسم به.
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االتحاد الدولي لراديو الهواة واللجنة االستشارية الدولية 
)ITU-R( قطاع االتصاالت الراديوية/)CCIR( للراديو

بقلم تيموثي ست.ج. إالم،
)IARU( رئيس االحتاد الدويل لراديو اهلواة

الدويل لراديو اهلواة الذي أُنشئ يف االحتاد 
1925 هو االحتاد العاملي لرابطات 

راديو اهلواة الوطنية اليت تضم 
مجعيات أعضاء يف 140 دولة عضواً يف االحتاد. وقد قَِبل 
املؤمتر الدويل لإلبراق الراديوي الذي ُعقد يف مدريد يف 

1932 مبشاركة االحتاد الدويل لراديو اهلواة يف أعمال اللجنة 

.)CCIR( االستشارية الدولية للراديو

وكان االحتاد الدويل لراديو اهلواة وما زال من املسامهني 
املنتظمني يف اللجنة االستشارية الدولية للراديو ويف جلان 
دراسات وفرق عمل قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد 

)ITU-R( باسم أكثر من ثالثة ماليني من حاملي رخص 

خدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية يف العامل.

 يحتفظ قطاع 
االتصاالت الراديوية بالمعيار 
الخاص بسمات شفرة مورس 
الدولية واألحكام التشغيلية 

المتصلة بها. 
تيموثي ست.ج. إالم
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عالقة ذات فائدة متبادلة

تقوم العالقة على فائدة متبادلة. تتيح خدمة اهلواة 
وخدمة اهلواة الساتلية للمواطنني العاديني الذين يثبتون 

مؤهالهتم، الفرصة للتواصل وخوض جتربة اإلرسال 
الراديوي لزيادة معرفتهم وتنمية مهارهتم الشخصية. 

ويقوم هواة الراديو بتطبيق مهاراهتم يف خدمة اجلمهور، 
ال سيما من خالل توفري االتصاالت دون أي تكلفة 

مبعداهتم اخلاصة يف حاالت الكوارث الطبيعية. ويتقامسون 
ما يتعلمونه مع بعضهم البعض ومع جمتمع االتصاالت 
األوسع من خالل توصيات وتقارير قطاع االتصاالت 

الراديوية نوعاً ما.

وجلنة الدراسات 5 وفرقة العمل 5A لقطاع االتصاالت 
الراديوية مها موطن لكل من خدمة اهلواة وخدمة اهلواة 
الساتلية. وعلى الرغم من أن هذا يشكل خروجاً عن 
املمارسة املعتادة املتمثلة يف إسناد مسؤولية اخلدمات 

الساتلية إىل جلنة الدراسات 4، فإنه جيسد الطبيعة 
الفريدة لراديو اهلواة. ومُتنح توزيعات الرتدد خلدمة اهلواة 
وخدمة اهلواة الساتلية على أساس أويل وثانوي يف عدد 

من نطاقات الرتدد مبوجب املادة 5 من لوائح الراديو، 
وُتستخدم أصناف اإلرسال ذاهتا يف كلتا اخلدمتني 

ومتنح معظم اإلدارات امتيازات حلاملي رخص خدمة 
 اهلواة لديها يف كلتا اخلدمتني. وأُعدت التوصية

ITU-R M.1732 “خصائص األنظمة العاملة يف خدمة 

اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية ألغراض دراسات التقاسم” 
ويتم حتديثها يف إطار فرقة العمل 5A. ويشارك االحتاد 

الدويل لراديو اهلواة أيضاً يف فرق عمل أخرى تابعة 
الدراسات 5. للجنة 

هواة الراديو - شواغلهم

ميثل هواة الراديو أيضًا أكرب 
املنتظمني  املستعملني  من  جمموعة 

الدولية على  لشفرة مورس 
الرغم من أن مساعيهم 

استعمال  تشمل  التجريبية 
للتشفري  املتقدمة  التقنيات 

اإلشارات  ومعاجلة  الرقمي 
املعلومات من  السرتداد 
للغاية. ضعيفة  إشارات 

Shutterstock
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وحيتفظ قطاع االتصاالت الراديوية باملعيار اخلاص 
بسمات شفرة مورس الدولية واألحكام التشغيلية املتصلة 

هبا حيث قام بتحديث التوصية ITU-R M.1677 مؤخراً 
 ”commercial at“ يف 2009 بإضافة الرمز “@” )الرمز

أو “arobase”( إىل جمموعة السمات احملددة.

وتعد اإلشعاعات غري املطلوبة اليت تؤدي إىل التداخل 
الذي يطلق عليه أحياناً تلوث الطيف أحد جماالت القلق 

املتزايد بالنسبة هلواة الراديو. والطيف الراديوي مورد 
طبيعي ال ميكن االستغناء عنه. وميكن لبث الرتدد الراديوي 

غري املقصود وغري الضروري الصادر من خطوط الطاقة 
الكهربائية اليت تعاين من سوء الصيانة وسوء تصميم 
األنظمة واألجهزة الكهربائية أن يتسبب يف تداخل 

يؤدي إىل احنطاط سعة الطيف الراديوي الالزمة لدعم 
االتصاالت. وبالتايل، تكتسي اجلهود اليت تبذهلا فرقة العمل 
1A لقطاع االتصاالت الراديوية أمهية حيوية بالنسبة جلميع 

خدمات االتصاالت الراديوية. وجيري تطوير تكنولوجيات 
جديدة مثل إرسال القدرة السلكياً ومن الضروري أن 

توىل أعلى أولوية ممكنة لوضع املعايري وتنفيذها ملنع تلوث 
الطيف الراديوي.

منذ أول خدمة لراديو الهواة الساتلية

أُطلقت أول خدمة لراديو اهلواة الساتلية يف 1961 بعد 
إطالق Sputnik 1 بأربع سنوات فقط. ومنذ ذلك احلني، 
ُوضع يف املدار حوايل 100 ساتل أُنشئ من جانب هواة 
الراديو ومن أجلهم. وتوفر خدمة اهلواة الساتلية منصة 
تعليمية عملية لطالب اجلامعات الذي يشكلون اجليل 

القادم من مهندسي االتصاالت الفضائية. ومع ذلك، فإن 
عدداً متزايداً من السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض 
ذات املهمات قصرية املدة اليت ال تتسق مع أهداف خدمة 

اهلواة الساتلية يُقرتح تشغيلها يف توزيعات خدمة اهلواة 
الساتلية احملدودة. ويقّدر االحتاد الدويل لراديو اهلواة اجلهود 

اليت تبذهلا فرقة العمل 7B وفرق العمل األخرى املعنية يف 
سبيل حتديد مزيد من الطيف املالئم لعمليات القياس عن 
بُعد والتتبع والتحكم فيما يتعلق هبذه السواتل يف املؤمتر 
العاملي لالتصاالت الراديوية املزمع عقده يف 2019 وفقاً 

.)WRC-15( 659 للقرار

ويهنئ االحتاد الدويل لراديو اهلواة جلان دراسات قطاع 
االتصاالت الراديوية على مواصلة البناء على السجل 

الرائع للجنة االستشارية الدولية للراديو يف تعزيز النهوض 
 باالتصاالت الراديوية.
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