
هذه إحاطة مبعلومات أساسية الغرض منها تيسري عمل وسائل اإلعالم وينبغي أال تُعترب 
معلومات شاملة وال أن تُعترب بياناً رمسياً عن أنشطة االحتاد.

اطلعوا على مزيد من املعلومات عن أنشطة االحتاد 
الدويل لالتصاالت يف مدونة االحتاد اإللكرتونية: 
http://itu4u.wordpress.com3/1

تقاسم السماء - دور االتحاد الدولي لالتصاالت 
في إدارة موارد الطيف/المدارات الساتلية

منذ نشأة األنظمة الساتلية التجارية يف ستينيات القرن املاضي، تنامت السواتل لُتقدِّم جمموعة واسعة 
من اخلدمات اجلوهرية للناس يف أحناء املعمورة. والسواتل عنصر رئيسي يف توفري اإلذاعة التلفزيونية 

والبنية التحتية للشبكات املتنقلة وتوفري اتصاالت الطوارئ وحتديد املواقع على الصعيد العاملي 
ومعلومات األرصاد اجلوية والرصد البيئي وخدمات االتصاالت اليت تكفل سالمة احلياة براً وحبراً وجواً.

وقد أبرز تطوير االتصاالت الساتلية ضرورة إدارة مورد دويل جديد مل ُيسَتعَمل من قبل - هو مورد 
الطيف/املدارات الساتلية. وبسبب تزايد احلاجة إىل القدرة الساتلية يتزايد ازدحام هذا املورد - وخاصة 

اجلزء الذي يناِظر املدار الساتلي املستقر بالنسبة إىل األرض، الذي يدعم جزءاً كبرياً من اخلدمات 
التلفزيونية والبث العاملي احلّي وخدمات البيانات يف أحناء العامل )التوصيل باألجهزة الطرفية ذات 

الفتحة الصغرية جداً والشبكات املتنقلة(. ويف الوقت نفسه يؤّدي تزايد استعمال املدارات األرضية 
املنخفضة إىل زيادة احلاجة إىل التنسيق الدويل.

وملا كان االحتاد الدويل لالتصاالت هو الوكالة الوحيدة لألمم املتحدة املكلَّفة بإدارة موارد الطيف 
الراديوي واملوارد املدارية على الصعيد العاملي، فإن االحتاد يؤّدي دوراً حامساً لكفالة تشغيل األنظمة 
الساتلية للمشغِّلني، اليت تبلغ قيمتها ماليني الدوالرات، تشغياًل سلساً طوال عمرها التشغيلي مع 

تقدمي اخلدمات ملليارات األشخاص مع جتنُّب التداخل بني هذه األنظمة.

ويكلَّف االحتاد عند قيامه بدور مدير هذا املورد مبا يلي:

الدولية  وااللتزامات  احلقوق  ُيسجِّل  الذي   - )MIFR( للرتدُّدات  الدويل  األساسي  السّجل  حفظ   •
املتعلقة بالسواتل واحملطات األرضية املصاحبة يف استخدام هذا املورد، مبا يف ذلك االعرتاف الدويل 

هبذا االستعمال ومحايته؛

تنسيق ختطيط الشبكات الساتلية اجلديدة لكفالة توافق األنظمة الساتلية مع األنظمة اليت سبق   •
تسجيلها يف السجل األساسي الدويل؛

لزِمة 
ُ
امل الدولية  املعاهدة  الراديو - وهي  لوائح  باالمتثال ألحكام  الساتلية  األنظمة  كفالة تشغيل   •

الصادرة عن االحتاد الدويل لالتصاالت اليت حتكم استخدام أنظمة االتصاالت الراديوية يف كل 
التشغيل  أجل  من  التداخل  على  بالسيطرة  تتسم  بيئة  وجود  الراديو  لوائح  وتكفل  العامل.  أحناء 
نِصف الستعمال املوارد الطبيعية لطيف الرتدُّدات واملدار الساتلي املستقر 

ُ
الساتلي وضمان النفاذ امل

بالنسبة لألرض.

 معلومات عامة
عن االتحاد الدولي لالتصاالت

وملا كان االحتاد الدويل 
لالتصاالت هو الوكالة 
الوحيدة لألمم املتحدة 
املكلَّفة بإدارة موارد الطيف 
الراديوي واملوارد املدارية على 
الصعيد العاملي، فإن االحتاد 
يؤّدي دوراً حامساً لكفالة 
تشغيل األنظمة الساتلية 
للمشغِّلني، اليت تبلغ قيمتها 
ماليني الدوالرات، تشغياًل 
سلساً طوال عمرها التشغيلي 
مع تقدمي اخلدمات ملليارات 
األشخاص مع جتنُّب 
التداخل بني هذه األنظمة.

http://itu4u.wordpress.com
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الحاجة إلى التنسيق
مع تزايد ازدحام املدار الساتلي املستقر بالنسبة إىل األرض ومع وجود قرابة 400 ساتل مستقر بالنسبة 

إىل األرض تعمل يف الوقت احلاضر وإطالق 40 ساتاًل جديداً كل سنة، فإن دور االحتاد الدويل 
لالتصاالت يف تسهيل تنسيق السواتل يظل ذا أمهية متزايدة.

ومنذ ثالثني سنة، كان الفصل الفضائي مبقدار ست درجات بني السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض 
اليت تستخدم نفس الرتدُّدات فوق نفس املنطقة اجلغرافية يُعَترَب احلد األدىن لكفالة تعايشها معاً بصورة 
متوائمة. أما اليوم، فقد أصبحت مسافة الفصل املداري اليت ُتطبَّق بصورة روتينية بني األنظمة الساتلية 
درجتني، وذلك بفضل التقدُّم التقين وأعمال التنسيق الدقيقة اليت يقوم هبا أصحاب املصلحة يف إطار 

لوائح الراديو الصادرة عن االحتاد الدويل لالتصاالت.

ومع زيادة عدد السواتل، تستدعي خماطر التداخل الضار تقييماً أكثر عناية وِدقَّة ملواصلة كفالة جدوى 
االستثمارات الكبرية اليت تصب يف األنشطة الفضائية.

وينطوي الدور التنسيقي لالحتاد يف نشر السواتل اجلديدة على إجراء حسابات تقنية معقَّدة وإقامة 
االتصال بني اإلدارات واملشغِّلني الذين قد تتأثر أنظمتهم الساتلية وحمطات األرض اخلاصة هبم 

باإلرساالت الصادرة من أي ساتل جديد. ويقيِّم االحتاد كل نظام ساتلي خمطط جديد من ناحية 
توافقه مع األنظمة واحملطات املدرجة فعاًل يف السجل األساسي واليت ميكن أن تتأثر بالنظام اجلديد - 
لكفالة أن يعمل النظام اجلديد بدون التعرض لتداخل ضار من السواتل املوجودة فعاًل يف املدار وأالّ 

يكون هو نفسه مصدراً لتداخل يف اخلدمات القائمة.

مع تزايد ازدحام املدار 
الساتلي املستقر بالنسبة 
إىل األرض ومع وجود قرابة 
400 ساتل مستقر بالنسبة 
إىل األرض تعمل يف الوقت 
احلاضر وإطالق 40 ساتاًل 
جديداً كل سنة، فإن دور 
االحتاد الدويل لالتصاالت 
يف تسهيل تنسيق السواتل 
يظل ذا أمهية متزايدة.

المدارات الساتلية
املدارات الساتلية املستعَملة بصورة شائعة هي املدار األرضي املنخفض )LEO( الذي يقل ارتفاعه 
عن 2 000 كيلو مرت واملدار األرضي املتوسط )MEO( الذي يرتاوح ارتفاعه بني 000 2 كيلو مرت 

و000 36 كيلو مرت واملدار الساتلي املستقر بالنسبة إىل األرض )GSO( ويبلغ ارتفاعه 000 36 
كيلو مرت فوق خط االستواء واملدار األرضي املرتفع )HEO( ويبلغ ارتفاعه أكثر من 000 36 

كيلو مرت.

ويظل املدار الساتلي املستقر بالنسبة إىل األرض هو املدار الذي يكثر الطلب عليه أكثر من غريه 
ألن السواتل اليت تستعمل هذا املدار تبدو ثابتة يف السماء، ومن هنا ميكنها تقدمي تغطية مستمرة 

دون احلاجة إىل جتهيز حمطات أرضية وأنظمة تتبع باهظة التكلفة. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن 
ألي ساتل وحيد يف املدار الساتلي املستقر بالنسبة إىل األرض أن خيدم منطقة واسعة جداً، وهو 

ما يعين القدرة على خدمة ماليني العمالء يف كل املنطقة.

http://itu4u.wordpress.com
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وباإلضافة إىل ذلك، فإن اخلرباء املشاركني يف جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد 
يضعون توصيات وتقارير توضِّح آخر التطورات يف صدد كفاءة استخدام املدار/الطيف وكفالة التوافق 

بني هذه األنظمة، وكذلك مع أنظمة األرض اليت تتقاسم نطاقات الرتدُّدات نفسها.

وبعد هذه املرحلة األوىل يتعنيَّ أن يكون التنسيق جهداً مستمراً ما دام استخدام الطيف الراديوي 
مطلوباً للنظام الساتلي، باعتبار ذلك جانباً جوهرياً للحفاظ على نوعية اخلدمة اليت يقّدمها النظام 

وإمكانية االعتماد عليها.

التشويش الساتلي
يف السنوات األخرية، ظهر عدد متزايد من حاالت التداخل الضار - بني األنظمة الفضائية 

وأنظمة األرض على السواء - تنطوي على تعطيل أو منع استقبال اإلشارات الساتلية. ويف بعض 
 )RNSS( احلاالت، أثَّرت حاالت التداخل الضار على إشارات خدمة املالحة الراديوية الساتلية

اليت يستخدمها الطريان املدين، وهدَّدت بذلك بتعطيل احلركة اجلوية الدولية.

ويضطلع االحتاد الدويل لالتصاالت، بصفته وكالة األمم املتحدة املسؤولة عن إدارة طيف 
الرتدُّدات الراديوية واملدارات الساتلية، باملسؤولية عن تطبيق أحكام لوائح الراديو حلّل حاالت 

التداخل الضار. ويقدِّم جلميع األطراف املعنية ما حتتاجه للتوصُّل إىل حّل
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