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    مقدمة  -أوال  
ــت  - ١ ــا    اتفقـ ــة، يف قرارهـ ــة العامـ ــؤرخ  ٦٤/٨٦اجلمعيـ ــانون األول ١٠املـ ــمرب /كـ ديسـ

يف دورــا التاســعة واألربعــني يف البنــود الــيت   أن تنظــر اللجنــة الفرعيــة القانونيــة علــى ،٢٠٠٩
 دورـــا الثانيـــة  جلنـــة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية يف     أوصـــت ـــا  
وغـري  الدوليـة  معلومات عن أنشطة املنظمـات احلكوميـة   "بند عنوانه  مبا يف ذلك )١(واخلمسني،

  ".احلكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء
 فربايـر /شـباط  ٢٦نـة هـذه الوثيقـة اسـتناداً إىل املعلومـات الـواردة حبلـول        وقد أعـدت األما   - ٢

 املنظمــة الدوليــة لالتصــاالت الســاتلية املتنقلــة    : التاليــةالدوليــة املنظمــات احلكوميــة   مــن ٢٠١٠
(IMSO)  ــة لالتصــاالت الفضــائية ــة لالتصــاالت  )Intersputnik( ، واملنظمــة الدولي ، واملنظمــة الدولي
ومثة مزيد من املعلومات املفصلة عن املنظمة الدولية لالتصـاالت السـاتلية املتنقلـة     .(ITSO) الساتلية

  .(A/AC.105/C.2/2010/CRP.3)جتماعات اواملنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية يف ورقة غرفة 
    

      واملنظمات غري احلكوميةالدولية املنظمات احلكومية من  الواردة الردود  -ثانيا  
    دولية لالتصاالت الساتلية املتنقلةاملنظمة ال    

اتفاقية املنظمة الدوليـة لالتصـاالت    املنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية املتنقلة إىل استند إنشاء
وقد دخلت االتفاقية حيـز النفـاذ   . ، برعاية املنظمة البحرية الدولية)إمنارسات( البحرية الساتلية

  .١٩٧٩يوليه /متوز ١٦يف 
االتفاقيــة وضــع أحكــام بشــأن احليــز الضــروري مــن الفضــاء لتحســني          وكــان الغــرض مــن  

االتصاالت البحريـة، وعلـى وجـه التحديـد لتحسـني االتصـاالت مـن أجـل سـالمة األرواح يف          
مث اتسـع نطـاق ذلـك الغـرض     . النظـام العـاملي لالسـتغاثة والسـالمة يف البحـر     واتصـاالت   البحر

اقية لتوفري احليز من الفضاء الالزم لالتصـاالت  فيما بعد من خالل تعديالت أدخلت على االتف
ــة ولالتصــاالت مــن أجــل الطــريان، وتغــري اســم املنظمــة يف عــام       ــة الربي فأصــبح  ١٩٩٤املتنقل

  .املنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية املتنقلة تعبريا عن هذا التعديل يف الغرض منها
حويل هيكـل أعمـال املنظمـة إىل    ، اعتمدت تعديالت أدخلت على االتفاقية لت١٩٩٨ويف عام 

شــراف احلكــومي الــدويل علــى بعــض االلتزامــات إل، مــع االحتفــاظ باوصصــةهيكــل شــركة خم
───────────────── 

 ٢٢٤، الفقرات (A/64/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم  )١(  
  .٢٢٧و ٢٢٦و
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. النظــام العــاملي لالســتغاثة والســالمة يف البحــراخلــدمات العامــة، وعلــى وجــه التحديــد  بتــوفري
  .١٩٩٩أبريل /نيسان ١٥وجرى تنفيذ هذه التعديالت اعتبارا من 

دولـة   ٩٤ وصصـة وية املنظمة احلكومية الدولية اليت متخضت عنـها عمليـة اخل  واليوم، تضم عض
املؤلفـة مـن ممثلـي    (عضوا وهي متارس أعماهلا من خالل مجعيـة األطـراف واللجنـة االستشـارية     

واملديريـة الـيت يرأسـها املـدير العـام، وهـو يف الوقـت ذاتـه         ) الدول األعضاء اليت تعينـها اجلمعيـة  
  .ألول واملمثل القانوين للمنظمةاملسؤول التنفيذي ا

، القــرار ٢٠٠٧نــوفمرب /وبعــد أن اعتمــدت مجعيــة املنظمــة البحريــة الدوليــة، يف تشــرين الثــاين 
A.1001(25)       النظـام العـاملي لالسـتغاثة    بشأن معايري تـوفري نظـم االتصـاالت السـاتلية املتنقلـة يف

اب تـوفري خـدمات النظـام    ، الـذي وضـع مبـادئ توجيهيـة واضـحة لفـتح بـ       والسالمة يف البحـر 
ـــّل ســـاتلي يلـــيب نظامـــه املعـــايري، ولتوســـيع مســـؤوليات املنظمـــة الدوليـــة    املـــذكور ألي مشغـ

شـراف علـى هـؤالء املشـغلني السـاتليني، اعتمـدت       إللالتصاالت الساتلية املتنقلة حبيث تشمل ا
لـيت تضـطلع   شـراف ا إلالتعديالت على االتفاقية اليت ترمي إىل توسيع وظـائف ا  ٢٠٠٨يف عام 

  .ا املنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية املتنقلة لتشمل مجيع املوردين يف املستقبل
ــام  ــدة لنظــام التعــرف والتعقــب      ٢٠٠٦ويف ع ــوائح جدي ــة ل ــة الدولي ، اعتمــدت املنظمــة البحري

 V/19-1القاعـدة  (تبعـا لـذلك    االتفاقية الدولية لسالمة األرواح يف البحرالطويل املدى، وعدلت 
ــز النفــاذ يف     ــة، والــيت دخلــت حي ــاين  ١مــن االتفاقي ــاير /كــانون الث املنظمــة ودعــت ). ٢٠٠٨ين

البحريـــة الدوليـــة أيضـــا املنظمـــة الدوليـــة لالتصـــاالت الســـاتلية املتنقلـــة إىل أن تضـــطلع بعمليـــة  
نظــام التعــرف والتعقــب الطويــل املــدى، وأن تتخــذ  ملراجعــة واســتعراض هيكــل حكوميــة دوليــة

ديســـمرب /كـــانون األول ٥ويف . النظــام املـــذكور يف حينـــه لالزمـــة لضـــمان تنفيـــذ اإلجــراءات ا 
الصــادر عــن جلنــة األمــان     MSC.275(85) املنظمــة البحريــة الدوليــة القــرار   ، اعتمــدت ٢٠٠٨

املنظمــة الدوليــة لالتصــاالت الســاتلية املتنقلــة رمسيــا بوصــفها منســق عـــُينت فيــه  يالبحـري، الــذ 
  .ويل املدى املسؤول عن أداء تلك الوظائفنظام التعرف والتعقب الط

ورأت مجعية املنظمة الدولية لالتصاالت السـاتلية املتنقلـة، يف دورـا العشـرين الـيت عقـدت يف       
، ضـرورة حتسـني تعـديالت    ٢٠٠٨نـوفمرب  /تشـرين الثـاين   ٣سـبتمرب إىل  /أيلـول  ٢٩مالطة من 

اء يف املنظمة يف تشـجيع منـو بيئـة    على اتفاقية املنظمة، وأقرت برغبة الدول األعض ٢٠٠٦عام 
ســوق تســتهدف املنافســة يف جمــال تقــدمي خــدمات نظــام االتصــاالت الســاتلية املتنقلــة حاضــرا  

، وأكـدت أن مثـة حاجـة إىل    النظـام العـاملي لالسـتغاثة والسـالمة يف البحـر     ومستقبال مـن أجـل   
مـن خـالل    مة يف البحـر النظام العـاملي لالسـتغاثة والسـال   ضمان االستمرارية يف تقدمي خدمات 
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وأكدت اجلمعية أيضا استعداد الدول األعضـاء يف املنظمـة ألن   . عملية إشراف حكومية دولية
تضطلع املنظمة بوظائف ومهام منسق نظام التعرف والتعقـب الطويـل املـدى، وفقـا للقـرارات      

  .اليت اختذا املنظمة البحرية الدولية ورهنا بشروط االتفاقية
ية املنظمـة الدوليـة لالتصـاالت السـاتلية املتنقلـة أن تـنقض القـرار املتخـذ يف         ولذلك قررت مجع

الــيت  ٢٠٠٨؛ واعتمــدت تعـديالت عـام   ٢٠٠٦دورـا الثامنـة عشـرة باعتمــاد تعـديالت عـام      
ــا تعــديالت عــام    ٢٠٠٨؛ وقــررت أيضــا ضــرورة تطبيــق تعــديالت عــام   ٢٠٠٦تتضــمن كلي

، حىت دخوهلا رمسيا حيز النفـاذ وفقـا   ٢٠٠٨توبر أك/تشرين األول ٦بصورة مؤقتة اعتبارا من 
وأشارت اجلمعية إىل ضرورة أن تتصـرف الـدول األعضـاء، يف    . من اتفاقية املنظمة ١٩للمادة 

ــا        ــها ولوائحه ــات دســاتريها وقوانين عالقاــا بعضــها مــع بعــض ومــع املنظمــة، يف إطــار معطي
  .٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ٦ الوطنية، كما لو كانت التعديالت نافذة كليا اعتبارا من

ومنذ ذلك احلني، تشارك املنظمة الدوليـة لالتصـاالت السـاتلية املتنقلـة كليـا يف اختبـار وتنفيـذ        
نظام التعرف والتعقب الطويل املدى يف كل أرجاء العامل، كجزء مـن مهامهـا بوصـفها منسـق     

مـن جانـب    ٢٠٠٩عـام   وأقيم عـدد متزايـد مـن مراكـز بيانـات النظـام طـوال       . النظام املذكور
وتعمد املنظمة إىل إدمـاج مراكـز البيانـات يف    . حكومات تعمل مبفردها أو مجاعيا على السواء

 ٢٠٠٩وحبلــول ايــة عــام  . بيئــة تشــغيل النظــام بعــد جنــاح اســتكمال االختبــارات اإلجباريــة  
اكـز،  وتـوفر هـذه املر  . مركـز بيانـات للنظـام يف مرحلـة التشـغيل      ٣٦كانت املنظمة قد دجمـت  

، خــدمات ٢٠٠٨إضــافة إىل مراكــز البيانــات النموذجيــة األوليــة الســتة الــيت أدجمــت يف عــام    
 .يف املائة من األساطيل التجارية يف العامل ٩٠حكومة وأكثر من  ٧١النظام إىل ما جمموعه 

ختبــار املزيــد مــن مراكــز بيانــات نظــام التعــرف والتعقــب الطويــل املــدى، ومــن    اوجيــري حاليــا 
إدماجها يف هذا النظام من جانـب املنظمـة الدوليـة لالتصـاالت السـاتلية املتنقلـة يف عـام        املرتقب 
  .مركزا ٦٥وبذلك يصل جمموع عدد مراكز البيانات هذه املشاركة يف النظام حوايل . ٢٠١٠

ــة، بوصــفها منســق النظــام، مســؤولة أيضــا عــن       ــة لالتصــاالت الســاتلية املتنقل واملنظمــة الدولي
ــة واالســ  ــات النظــام  املراجع ــني    . تعراض الســنويني ملراكــز بيان ــة ب ــة رمسي ــة عالق ــة يف إقام ورغب

ــة        ــة املراجعـ ــام بعمليـ ــة القيـ ــام بغيـ ــات النظـ ــز بيانـ ــام، ومراكـ ــق النظـ ــفها منسـ ــة، بوصـ املنظمـ
، أبرمـت املنظمـة   ٢٠٠٩ويف عـام  . واالستعراض، وضعت مجعية املنظمة اتفاقا خلدمات النظام

  .أو مشغـّلي مراكز بيانات النظام/ومات خمتلفة واتفاقا خلدمات النظام مع حك ٣٣
شـرافها علــى املـورد العــاملي   إواسـتمرت املنظمـة الدوليــة لالتصـاالت الســاتلية املتنقلـة أيضــا يف     

الوحيد للنظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر، وهو شـركة إمنارسـات احملـدودة، وتابعـت     
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ناعة لكـــي تستكشـــف مـــن هـــم مـــوردو  تصـــاالت ضـــمن دوائـــر الصـــ االتطـــورات وأجـــرت 
االتصــاالت الســاتلية املتنقلــة اجلــدد الــذين يــودون أن يـــُعترف ــم كمــوردي خــدمات للنظــام 

  .العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر
ــة يتســع بســرعة مطــردة،        ــئ نطــاق االتصــاالت الســاتلية املتنقل ــا فت ويف الســنوات األخــرية، م

ومـن شـأن   . فيما يتعلق بتصميم ومقـدرة اخلـدمات اجلديـدة    وهنالك اآلن عدة خيارات خمتلفة
أن يعزز توسـيع السـوق، األمـر الـذي      A.1001(25)اعتماد مجعية املنظمة البحرية الدولية القرار 

االتفاقيـة  من ) االتصاالت الراديوية(من املرجح جدا أن حيدث يف سياق مراجعة الفصل الرابع 
وأن يوفر فرصة لتحديد خدمات أكثر فعالية مبـا ميكــّن مـن    ، الدولية لسالمة األرواح يف البحر

واملنظمـة  . االستفادة من القدرات املتطورة والكوكبات الساتلية غري الثابتة بالنسـبة إىل األرض 
  .الدولية لالتصاالت الساتلية املتنقلة ناشطة يف استكشاف سبل تيسري هذا التوسع

    
    املنظمة الدولية لالتصاالت الفضائية    

    معلومات خلفية  - ألف  
ــة لالتصــاالت الفضــائية   أُ ــاين  ١٥يف ) إنترســبوتنيك(نشــئت املنظمــة الدولي ــوفمرب /تشــرين الث ن

التصـاالت  اومنظمـة   "إنترسـبوتنيك "عقب إبـرام االتفـاق بشـأن إنشـاء النظـام الـدويل        ١٩٧١
ــائية ــاق      )٢(،الفضــ ــديالت اتفــ ــق بتعــ ــالربوتوكول املتعلــ ــة بــ ــيغته املعدلــ ــاء النظــــ إوصــ ام نشــ

  .٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين ٤التصاالت الفضائية املؤرخ اومنظمة  "إنترسبوتنيك"الدويل
    

    املنظمة الدولية لالتصاالت الفضائية عضوية  - باء  
أعضـاء كاملـة    ٢٥وعـددها   الـدول التاليـة   حكومـات  ، كانـت ٢٠١٠ ينـاير /الثـاين حىت كـانون  
بيجـان، أفغانسـتان، أملانيـا، أوكرانيـا، بلغاريـا،      االحتاد الروسـي، أذر ": إنترسبوتنيك"العضوية يف 

بولنــدا، بــيالروس، تركمانســتان، اجلمهوريــة التشــيكية، اجلمهوريــة العربيــة الســورية، مجهوريــة  
كوريا الشعبية الدميقراطية، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، جورجيـا، رومانيـا، طاجيكسـتان،    

  .منغوليا، نيكاراغوا، اهلند، هنغاريا، اليمن فييت نام، قريغيزستان، كازاخستان، كوبا،
    

───────────────── 
  .١٢٣٤٣، الرقم ٨٦٢، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٢(  
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    املنظمة الدولية لالتصاالت الفضائية عة يفاألطراف املوقّ  - جيم  
جهـة موقّعـة    ٢١" إنترسـبوتنيك " األعضـاء يف ، عينـت الـدول   ٢٠١٠ ينـاير /الثـاين حىت كانون 

  .أو إدارات االتصاالت الوطنية/و منظمات، من بني "إنترسبوتنيك"لدى 
تعـيني  إىل ، اخلاص بالتعـديالت  بعد أن وافقت على الربوتوكول ،كازاخستان عى حكومةوتس

وقـد شـاركت شـركة     .جهة موقعة من أجل التوقيع على اتفاق التشغيل اخلاص بإنترسـبوتنيك 
Kazsatnet    اليت متلكها الدولة، بصفة مراقب، يف االجتماع العاشر الذي عقدته جلنـة العمليـات

  .٢٠٠٩نوفمرب /يف تشرين الثاين
    

    املنظمة الدولية لالتصاالت الفضائيةشركات   - دال  
إنشــاء جمموعــة مــن    مــن خــالل " إنترســبوتنيك"ملنظمــة التدرجييــة  وصصــةعمليــة اخل جتــري

هـدف  هـذه الشـركات   قـق  وحت. ملنظمـة ا اليت تقوم ا الشركات تتوىل معظم األعمال الرئيسية
 األوىل مــن مشــاريع جتاريــة تســيطر عليهــا شــركة وتتــألف بالدرجــة  تنويــع األعمــال التجاريــة

كليــا والــيت  إنترســبوتنيكالقابضــة احملــدودة، وهــي الشــركة الفرعيــة الــيت متلكهــا   إنترســبوتنيك
االحتـاد الروسـي   (منولث الـدول املسـتقلة   و، يف ثالث دول أعضاء يف ك٢٠٠٥أنشئت يف عام 

  .)وطاجيكستان وقريغيزستان
وعلى الرغم من تعقيد احلالة االقتصادية واملالية النامجة عن األزمة املالية العاملية واخنفاض قيمـة  

القابضـة   إنترسـبوتنيك يف املائة، فقـد ارتفعـت عائـدات شـركة      ١٥-١٠العمالت احمللية بنسبة 
شـاء  وقد برر جناح جمموعة الشـركات بأكملـها قـرار إن   . مقارنة بالسنة السابقة ٢٠٠٩يف عام 
  .القابضة إنترسبوتنيكشركة 

القابضـة منظمـة    إنترسـبوتنيك وعالوة على الدور االقتصادي الذي تضطلع به، تساعد شـركة  
. القابضـة  إنترسـبوتنيك على توسيع تعاوا مع البلدان اليت توجد فيها شركات " إنترسبوتنيك"

ت أو البث، بأي مقيـاس  أحدث احللول يف جمال االتصاال إنترسبوتنيكويف هذه البلدان، تقدم 
القابضـة هـذه    إنترسـبوتنيك ر شـركة  وتسـخ . كان، إىل السلطات والشركات اخلاصة واألفـراد 

تبــدي  إنترســبوتنيكاخلــربة إلطــالق مشــاريع أعمــال مماثلــة يف دول أعضــاء أخــرى يف منظمــة  
  .اهتماما بأنشطتها
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    الدولية اتاملنظم التعاون مع  - هاء  
يف األنشطة الدولية اليت ترمي إىل تعميق وتعزيز التعـاون البنـاء مـع     إنترسبوتنيكطاملا شاركت 

  .غريها من املنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية يف جمايل قانون الفضاء واالتصاالت الساتلية
بصفة عضـو أو مراقـب    إنترسبوتنيكوفيما يلي بعض املنظمات واهليئات األخرى اليت تشارك فيها 

الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، وقطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد  جلنة استخدام :دائم
الدويل لالتصـاالت، ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة، وجملـس االتصـاالت السـاتلية           

الصــغرية جــدا، واملعهــد  ذات الفتحــة الطرفيــة للمحطــاتآلســيا واحملــيط اهلــادئ، واملنتــدى العــاملي 
ــلكية    الـــدويل  ــة الدوليـــة لالتصـــاالت السـ ــة القـــانون الـــدويل، واألكادمييـ لقـــانون الفضـــاء، ورابطـ

والكمنولـث اإلقليمـي    ،)االحتـاد الروسـي  (والالسلكية، والرابطة الوطنية هليئات التلفزيون واإلذاعـة  
 ، واملركـز الـدويل لقـانون الفضـاء يف    )االحتـاد الروسـي  (واحتـاد رواد الفضـاء    يف ميدان االتصاالت،

  .كوريتسكي للدولة والقانون التابع لألكادميية الوطنية للعلوم يف أوكرانيا. م. إطار معهد ف
منولـث اإلقليمـي يف ميـدان    والك بنشاط يف أعمال عدد من جلان إنترسبوتنيك وقد شارك ممثلو

منولث الدول املسـتقلة وبلـدان   واالتصاالت وأفرقة عمله، واليت تضم إدارات االتصاالت يف ك
منولـــث اإلقليمـــي يف ميـــدان وومـــن أهـــم هيئـــات الك .لطيـــق وأوروبـــا الوســـطى والشـــرقيةالب

وهـو مسـؤول   . منولـث ولكذا االفريق العامـل املعـين بتنقـيح الصـكوك التأسيسـية هلـ       االتصاالت
ــة إلنشــاء  عــن صــوغ   ــائق الالزم ــدعى   الوث ــة ت ــة دولي ــدان   والك" منظم ــث اإلقليمــي يف مي منول
ــان   والك، علــى أســاس رابطــة  "االتصــاالت منولــث اإلقليمــي يف ميــدان االتصــاالت، وهــي كي

سـنة مـن اخلـربة يف     ٣٧مصـممة، اسـتنادا إىل    إنترسـبوتنيك و. قـانون الروسـي  القانوين مبوجب 
علـى   منولـث اإلقليمـي  والكاملسائل اإلدارية والتكنولوجيـة والقانونيـة، علـى مواصـلة مسـاعدة      

  .إقامة منظمة دولية متخصصة جديدة
املعنيـة بتنسـيق التعـاون     منولـث اإلقليمـي  والك أيضا يف أعمـال جلنـة   إنترسبوتنيك ويشارك ممثلو

ــدويل ــدول األعضــاء يف    . ال ــاون بــني ال ــدعيم التع ــة هــي ت  منولــث اإلقليمــي والك ومهمــة اللجن
واحلرص على توافق مصاحل تلـك البلـدان مـع مصـاحل شـركائها، والعمـل يف الوقـت ذاتـه علـى          

  .صاالت ليكون جزءا أصيال يف البنية التحتية العاملية للمعلوماتإجياد فضاء للمعلومات واالت
ــإن   ــك، ف ــة   إنترســبوتنيك وفضــال عــن ذل ــالتوافق   منولــث اإلقليمــي والكعضــو يف جلن ــة ب املعني

الكهرمغنطيسي يف املرافق اإللكترونية الراديوية، وهـي تنسـق التعـاون بـني إدارات االتصـاالت      
وذلك بتنظـيم اسـتخدام التـرددات واحلـرص علـى       ،قليميمنولث اإلوالك يف الدول األعضاء يف

  .كفاءة استخدام طيف الترددات وتوافق املعدات اإللكترونية الراديوية
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    تقدمي املساعدة إىل إدارات االتصاالت ومشغلي السواتل يف أحناء العامل  - واو  
ل مركزيـة  احلكومي الدويل، فإـا قـادرة علـى أن تكـون جهـة اتصـا       إنترسبوتنيك بفضل وضع

  .لضمان كفاءة التعاون بني القطاع العام والقطاع اخلاص يف العامل بأسره
املـدارات ويف حتليــل  /يف تنفيـذ الـربامج املتعلقــة باسـتعمال مـوارد التـرددات      إنترسـبوتنيك ومتضـي  

ــرددات     ــة مــوارد الت ــة كجــزء مــن اســتراتيجية تنمي املــدارات الــيت أقرــا هيئاــا   /املشــاريع املماثل
  .يعيةالتشر

ــنظم    إنترســبوتنيك وعلــى وجــه اخلصــوص، اســتمرت  يف تنفيــذ مشــروع بالتعــاون مــع صــانع ال
  .سبيسكومللمعلومات الساتلية، ومشغّـّل السواتل اإلسرائيلي  نظم ريشيتنيفالساتلية الروسي، 

وشاركت األطراف الثالثة معا يف مشروع إلطالق ساتل اتصاالت وتشـغيله يف املـدار الثابـت    
، يف إطــار هــذا املشــروع، إىل التوفيــق بــني مصــاحل إنترســبوتنيكوعمــدت . إىل األرضبالنسـبة  

ونتيجة لذلك، وقّعت نظم ريشيتنيف للمعلومـات  . طراف يف سياق النظم القانونية املختلفةألا
ــام   ــكوم، يف منتصـــف عـ ــاتلية وسبيسـ ــائية   ٢٠٠٨السـ ــة فضـ ــنيع وإطـــالق مركبـ ــدا لتصـ ، عقـ

  .٢٠١٠لالتصاالت حبلول اية عام 
 علــىاملشــروع صــناعة الصــواريخ والصــناعة الفضــائية يف االحتــاد الروســي   هــذا وســاعد تنفيــذ

علـى قـدرة إنترسـبوتنيك علـى أن      ودلـل اقتحام السوق العاملية لـنظم السـواتل الفائقـة التطـور،     
  .تكون حلقة وصل يف تنفيذ مشاريع البنية التحتية الدولية لالتصاالت

ائلـة يف املسـامهة يف إنشـاء نظـام اتصـاالت سـاتلي يشـمل كامـل         إمكانية ه إنترسبوتنيك وترى
وجيري اآلن حتديـد الشـروط التقنيـة واالقتصـادية     . أراضي تركمانستان، إحدى دوهلا األعضاء

بوصـفها   نظم ريشيتنيف للمعلومـات السـاتلية  وسوف تتقدم . لعملية التماس العطاءات املرتقبة
  .طالقإلت امصنـّعا لسواتل اتصاالت وموردا خلدما

رتقـاء بنظـام هوائيـات وجتديـده     اليف تنفيذ مشروع جديد يرمي إىل ا إنترسبوتنيكوقد جنحت 
وقد أطلق املشروع مبوجب قرار اختذتـه اللجنـة   . يف مركز كاريبه لالتصاالت الساتلية يف كوبا

ــة بالتعــاون يف جمــاالت التجــارة واالقتصــاد و     ــة املعني ــة الدولي ــة احلكومي ــوم الروســية الكوبي العل
لتقـوم بتنفيـذ املشـروع علـى مـا حتظـى بـه درايتـها          إنترسـبوتنيك ويربهن اختيار . والتكنولوجيا

  .الفنية من احترام يف نظر كوبا واالحتاد الروسي على السواء
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    إدارة تبليغ جديدة  - زاي  
، قررت وزارة االتصاالت وحوسبة املعلومات يف بـيالروس أن تتوقـف   ٢٠٠٩يونيه /يف حزيران

إىل االحتـاد الـدويل لالتصـاالت، وطلبـت إىل      إنترسبوتنيكعن االضطالع بدور إدارة التبليغ عن 
لـذلك، كلـف الـس    . الدخول يف اتفاق مع إدارة أخرى لإلضطالع مبهمة التبليـغ  إنترسبوتنيك

، املدير العام بإجراء مشاورات ٢٠٠٩أبريل /جتماع مشترك هلما يف نيساناوجلنة العمليات، يف 
وبتوقيـع اتفـاق مـع إدارة     إنترسـبوتنيك ع إدارات االتصـاالت املهتمـة يف الـدول األعضـاء لـدى      م

ــدة  ويف أعقــاب تلــك املشــاورات، قبلــت إدارة االتصــاالت يف االحتــاد الروســي أن    . تبليــغ جدي
واالحتـاد الروسـي    إنترسبوتنيكويف الوقت الراهن خيضع مشروع اتفاق بني . تضطلع ذه املهمة

  .وحاملا يوقع االتفاق سيكتسب صفة معاهدة دولية. احلكومة الستعراض
أيضـا اتفاقـا مـع املؤسسـة      إنترسـبوتنيك عـت  وكجزء من التعاون مـع إدارة التبليـغ اجلديـدة، وقّ   

االحتاديــة، املركــز الرئيســي للتــرددات الراديويــة يف االحتــاد الروســي، يــنص علــى تقــدمي الــدعم  
  .دارة املبلغةإلحتاد الروسي يف إطار دورها بوصفها االتقين إىل إدارة االتصاالت يف اال

كيفيـة تنظـيم إجـراءات     إنترسـبوتنيك ومن القرارات اهلامة أن تقـرر اهليئـات التشـريعية ملنظمـة     
 /واالحتاد الدويل لالتصاالت واإلدارة املبلغة فيمـا يتعلـق مبـورد املـدار     إنترسبوتنيكالتعاون بني 
عـدت املديريـة مشـروع صـيغة جديـدة مـن إجـراءات التبليـغ،         وقـد أ . إنترسبوتنيكالتردد لدى 

ولكنـها تقادمـت إذ أـا مل تعـد      ١٩٩٤من شأا أن حتل حمل وثيقة مماثلـة تسـتخدم منـذ عـام     
  .واالحتاد الدويل لالتصاالت واإلدارة املبلغة إنترسبوتنيكجتسد جتربة التعاون بني 

ن مجيـع التعليقـات واملقترحـات الـواردة     وقد خلصت املديرية وأخذت يف احلسـبان قـدر اإلمكـا   
من الدول األعضاء واألطراف املوقعة فيما يتعلق بالصيغة اجلديدة من إجـراءات التبليـغ، والـيت    

ــة العمليــات يف   ــوفمرب /يف تشــرين الثــاين  إنترســبوتنيكأقرــا جلن ــا يقــر جملــس  . ٢٠٠٩ن وحامل
، سوف تدخل هـذه  ٢٠١٠أبريل /انالصيغة اجلديدة من إجراءات التبليغ يف نيس إنترسبوتنيك

مـن االسـتفادة مـن املسـتوى اجلديـد مـن احلمايـة         إنترسـبوتنيك اإلجراءات حيـز النفـاذ ومتكــّن    
كمـا سـتزيد إجـراءات التبليـغ اجلديـدة أيضـا مـن        . التـردد لـديها  /القانونية الدوليـة ملـورد املـدار   

  .لغةكفاءة تعاوا مع االحتاد الدويل لالتصاالت ومع اإلدارة املب
    

    الساتليةاملنظمة الدولية لالتصاالت     
اختذت مجعية األطراف يف املنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية، يف اجتماعهـا الثـاين والـثالثني،    
الذي عقـد يف إسـتوريل يف الربتغـال، مقـررا بشـأن عـدد مـن املسـائل الرئيسـية، ومنـها أصـول            
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ت مواقع مدارية ومـا يـرتبط ـا مـن ختصيصـا     التراث املشترك لدى األطراف، الذي يتألف من 
، وهـي  ٢٠١٣-٢٠٠٨، ومرامي وأهـداف املنظمـة للفتـرة    ترددات تستخدمها إنتيلسات اآلن

 توســيع رقعــة التوصــيلية الســاتلية بالنطــاق العــريض لتشــمل العــامل بأســره، واســتمرار قيــام          
صـادية تشـكو بشـكل    واقت إنتيلسات بتوفري خدمات االتصاالت العامـة الدوليـة يف سـوق ماليـة    

وانتخبـت اجلمعيـة خوسـيه توسـكانو ملنصـب املـدير العـام واملسـؤول         . متزايد مـن عـدم الـيقني   
  .٢٠١٣يوليه /التنفيذي األول ملدة أربع سنوات، حىت متوز

، مت شراء شركة إنتيلسات احملدودة مـن جانـب شـركة سـريافينا القابضـة      ٢٠٠٨ويف أثناء عام 
 BC Partnersعتمادا على أسهم استثمار خاصة مبشـورة شـركة   احملدودة، وهي شركة أنشئت ا

ــا  ( ــك، كاليفورني ــيلفر لي ــا) س ــلطة التصــرف      . وغريه ــل س ــت نق ــا أن عمليــة الشــراء تناول ومب
إنتيلسات إىل املالكني اجلدد، وعلى وجـه التحديـد التـراخيص الـيت ختـول إنتيلسـات       بتراخيص 

ن ختصيصـات تـردد يف إطـار التـراث املشـترك      سلطة التصرف باملواقع املدارية وما يرتبط ـا مـ  
لــدى األطــراف، فقــد عملــت إنتيلســات واملشــترون علــى حنــو وثيــق لالطمئنــان إىل أن عمليــة   
النقل لن تؤثر على التزامات إنتيلسات بتوفري اخلدمات العامة وال على سالمة التـراث املشـترك   

ذه اجلهـود، قامـت جلنـة    وتـدعيما هلـ  . لدى األطـراف، وأـا سـتنهض بتقـدمي خـدمات جديـدة      
، بتعـــديل التـــراخيص ٢٠٠٨فربايـــر /االتصـــاالت االحتاديـــة يف الواليـــات املتحـــدة، يف شـــباط 

الساتلية الصادرة سابقا لصاحل إنتيلسات من أجل استخدام تلك املوارد املداريـة حبيـث ترســّخ    
وقـد اختـذ ذلـك    . ةعلى حنو أوضح الطبيعة املستدمية اللتزامات إنتيلسات بتوفري اخلدمات العام

  .بالتنسيق مع وزارة اخلارجية األمريكية وإنتيلسات القرار
وواصلت املنظمة النهوض مببادرة البنية التحتية الساتلية العاملية للنطاق العـريض، الـيت عرضـت    
ــة النفــاذ إىل اإلنترنــت العاليــة      أمــام القمــة العامليــة تمــع املعلومــات كمســامهة لضــمان إمكاني

  .املناطق الريفية واملناطق اليت تفتقر إىل اخلدمات يف العامل السرعة يف
 


