مرفق االتصاالت
العاملي
أبرز األنشطة يف عام 2018
اإلبقاء عىل معدل توافر تشغييل مرتفع ملرفق
االتصاالت العاملي عن طريق االنتقال إىل بنى
تحتية جديدة
ُّ
بث ما متوسطه  36غيغابايت من البيانات
واملنتجات يوميًّا
تشغيل الجيل الثالث من مرفق االتصاالت
العاملي للفرتة ٢٠٢٨-٢٠١٨

تركيب الجيل الثالث من مرفق االتصاالت العالمي عىل سطح
الدول (النمسا).
مركز فيينا
ي

َيستخدم

مرفق االتصاالت العالمي توليفة من تكنولوجيات االتصاالت ،بما في ذلك وصالت االتصال الساتلية والخلوية
ووصالت اإلنترنت والوصالت األرضية ،من أجل تمكين مرافق نظام الرصد الدولي والدول في شتى أنحاء
العالم من تبادل البيانات مع اللجنة .وهو يتولى أوال ً نقل البيانات الخام في وقت شبه آني من مرافق نظام الرصد الدولي إلى
مركز البيانات الدولي في فيينا لمعالجتها وتحليلها .ثم يقوم بعد ذلك بتوزيع البيانات المح َّللة والتقارير ذات الصلة بالتحقق
من االمتثال للمعاهدة على الدول ّ
ّ
ومشغِلي المحطات لمرفق االتصاالت العالمي كوسيلة
الموقِعة .ويتزايد استخدام اللجنة
لرصد ومراقبة محطات نظام الرصد الدولي عن ُبعد.

وقد بدأ تشغيل الجيل الثالث الحالي من مرفق االتصاالت العالمي في عام  2018على يد متعاقد جديد .ويتعين أن تعمل
وصالت االتصاالت المختلفة لمرفق االتصاالت العالمي بمعدل توافر تشغيلي قدره  99.5في المائة ،بينما يتع َّين أن تعمل
وصالت اتصاالته األرضية بمعدل توافر تشغيلي قدره  99.95في المائة .ويتع َّين على مرفق االتصاالت العالمي أن يرسل
البيانات من المرسِ ل إلى المستقبِل في غضون ثوان .وهو يستخدم توقيعات ومفاتيح رقمية للتيقن من َّ
أن البيانات المنقولة
صحيحة ولم ُيعبث بها.
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التكنولوجيا

ميكن ملرافق نظام الرصد الدويل ومركز البيانات الدويل والدول املوقِّعة تبادل
البيانات من خالل واحد من عدة سواتل تجارية ثابتة بالنسبة لألرض عن طريق
محطاتها الطرفية األرضية املحلية ذات الفتحة الصغرية ج ًّدا .وتغطي هذه
السواتل جميع مناطق العامل عدا القطبني الشاميل والجنويب .وتو ِّجه السواتل
ُرسل البيانات إىل مركز
املرسلة إىل محاور اتصاالت عىل األرض ،ثم ت َ
البيانات َ
البيانات الدويل بواسطة وصالت أرضية .وتُستكمل هذه الشبكة بشبكات فرعية
مستقلة تستخدم مجموعة متنوعة من تكنولوجيات االتصاالت لنقل البيانات من
مرافق نظام الرصد الدويل إىل ُعقَد االتصاالت الوطنية لكل منها املتصلة مبرفق
االتصاالت العاملي ،حيث تُح َّول البيانات من هناك إىل مركز البيانات الدويل.
وميكن لتكنولوجيات أخرى ،مثل الشبكات الشاملة ذات النطاق الرتددي العريض
أو الجيل الثالث/الرابع أو الشبكات الخصوصية االفرتاضية ،أن توفر وسيلة اتصال
بديلة يف األحوال التي تكون فيها املحطات الطرفية ذات الفتحة الصغرية ج ًّدا
غري مستخدمة أو غري عاملة بعد .وتَستخدم الشبكة الخصوصية االفرتاضية
شبكات االتصاالت القامئة لبث البيانات بشكل خصويص .وتَستخدم معظم
الشبكات الخصوصية االفرتاضية ملرفق االتصاالت العاملي البنية التحتية العمومية
األساسية لإلنرتنت إىل جانب مجموعة متنوعة من الربوتوكوالت املتخصصة لدعم
االتصاالت املشفرة املأمونة .وتُستخدم الشبكات الخصوصية االفرتاضية أيضاً يف
بعض املواقع لتوفري وصلة احتياطية لالتصاالت يف حالة تعطل وصلة املحطات
الطرفية ذات الفتحة الصغرية ج ًّدا أو الوصلة األرضية .وبالنسبة ملراكز البيانات
الوطنية التي متتلك بنية إنرتنت تحتية صالحة لالستخدام ،يُوىص بتلقي البيانات
واملنتجات من مركز البيانات الدويل عن طريق شبكة خصوصية افرتاضية.

ويف نهاية عام  ،٢٠١٨كانت شبكة مرفق االتصاالت العاملي تضم  ٢٦٦وصلة
احتياطية .ومن بني تلك الوصالت ،هناك  ٢٠٦وصالت رئيسية ملحطات طرفية ذات
فتحة صغرية ج ًّدا تدعمها وصالت من الجيل الثالث ( ١١٠وصالت) ،أو شبكة شاملة
ذات نطاق ترددي عريض ( ٧٦وصلة) ،أو شبكة خصوصية افرتاضية ( ١٤وصلة)،
أو محطة طرفية ذات فتحة صغرية ج ًّدا ( ٦وصالت) .وهناك أيضاً  ٤٣وصلة شبكة

خصوصية افرتاضية مز َّودة بوصالت احتياطية من وصالت الشبكات الخصوصية
االفرتاضية أو الجيل الثالث ،و 10وصالت مز َّودة بوصالت احتياطية من وصالت
الجيل الثالث الرئيسية والشبكة الشاملة ذات النطاق الرتددي العريض ،و 7وصالت
أرضية لتبديل الوسوم املتعدد الربوتوكوالت .وإضاف ًة إىل ذلك ،تُشغِّل  10دول
موقِّعة عىل املعاهدة  71وصلة من وصالت الشبكة الفرعية املستقلة ،و 6وصالت
لالتصاالت يف القارة القطبية الجنوبية من أجل نقل بيانات نظام الرصد الدويل إىل
إحدى نقاط االتصال مع مرفق االتصاالت الدويل .ومتتلك الشبكات مجتمعة أكرث من
 600وصلة اتصاالت مختلفة لنقل البيانات من مركز البيانات الدويل وإليه.

العمليات

تقيس اللجنة مدى امتثال متعاقد مرفق االتصاالت العاملي للهدف التشغييل
املحدد مبعدل توافر تشغييل قدره  99.5يف املائة يف السنة الواحدة باستخدام رقم
توافر مع َّدل ملدة  12شهرا ً متتالياً .ويف عام  ،2017بلغ هذا املع َّدل  99.68يف املائة.
وال تتوافر اإلحصاءات الكاملة للسنة التقوميية  ٢٠١٨بسبب االنتقال من الجيل
الثاين إىل الجيل الثالث من مرفق االتصاالت العاملي .وقد بلغ التوافر املع َّدل للجيل
الثالث من مرفق االتصاالت العاملي يف األشهر الستة األوىل من املرحلة التشغيلية
(متوز/يوليه  −كانون األول/ديسمرب  99.58 )٢٠١٨يف املائة .ومل ينقطع االتصال
الحاسويب املبارش يف أي موقع يف املوعد النهايئ لالنتقال ،وهو  ٣٠حزيران/يونيه.
ولتفادي انقطاع الخدمة ،أعاد متعاقد الجيل الثالث من مرفق االتصاالت العاملي،
عىل نفقته الخاصة ،التعاقد عىل بعض وصالت املحطات الطرفية ذات الفتحة
الصغرية ج ًّدا يف إطار الجيل الثاين من مرفق االتصاالت العاملي بصفة مؤقتة إلتاحة
املرسلة.
انتقال الوصالت الرئيسية للمحطات املتبقية دون خسارة يف البيانات َ

وعىل مدار العام ،بلغ متوسط كمية البيانات املنقولة عرب مرفق االتصاالت
العاملي من مرافق نظام الرصد الدويل إىل مركز البيانات الدويل ،ومن مركز
البيانات الدويل إىل مراكز البيانات الوطنية 36 ،غيغابايت يوم ًّيا .وبلغ متوسط
البيانات املرسلة إىل مراكز البيانات الوطنية املتصلة مبارشة مبركز البيانات الدويل
 11.9غيغابايت يوم ًّيا .وهذه األرقام تشبه أرقام عام .2017

التغطية الساتلية للجيل الثالث من مرفق االتصاالت العاملي
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