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    مقّدمة  -أوال  
ــتناداً إىل املعلومـــات      ــة اسـ ــذه الوثيقـ ــة هـ ــىتلـــيت ورداأعـــّدت األمانـ ــانون ١٧ ت حـ  كـ
 املعهـــد الـــدويل لتوحيـــد القـــانون اخلـــاص :التاليـــةاملنظمـــات الدوليـــة   مـــن٢٠١١ينـــاير /الثـــاين

)Unidroit(،واملنظمــة الدوليــة لالتــصاالت الفــضائية  )Intersputnik(املنظمــة الدوليــة لــسواتل ، و
  .)COSPAR(، وجلنة أحباث الفضاء (ITSO) االتصاالت

    
      املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية من الواردة الردود  -ثانيا  

    هد الدويل لتوحيد القانون اخلاصاملع    
  ]باإلنكليزية: األصل[

    ]٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٥[
  معلومات حمدَّثة عن األنشطة يف جمال قانون الفضاء

ــام    ــضاء اخلــارجي، وهــ   ال، ازداد ٢٠١٠يف ع ــشري يف الف ــشاط الب ــا  ون ــة م ــت  بيئ زال
ويف ظـل   . القانونيـة وانبـه   فيمـا يتعلـق جب    ، وخـصوصا     مـن جوانـب عديـدة      إىل حـد بعيـد    جمهولة  
 يف عدد األطراف الفاعلة، وخصوصا التجارية منها، يف الفضاء اخلارجي، فـإن             املستمرالتنامي  

وهلـذا الـسبب، عكـف    . تناول الـنظم القانونيـة للمـسائل ذات الـصلة يـصبح أمـرا أكثـر إحلاحـا              
ى جهده مـن أجـل      ، على بذل قصار   ملاضيا العام   خالل،  املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص    

ــشروع األّوالــصيغة النهائيــة ل وضــع  ــسائل اخلاصــة بــاملوجودات   ب املعــينللربوتوكــول يل لم امل
 وشـرع يف إعـداد دراسـات        الفضائية امللحق باتفاقية الـضمانات الدوليـة علـى املعـدات املنقولـة            

  .لية بشأن قضية املسؤولية جتاه الغري فيما خيص النظم العاملية لسواتل املالحةأّو
    

    بروتوكول الفضاء  -ألف  
 سلـسلة مـن الربوتوكـوالت امللحقـة باتفاقيـة الـضمانات       يفبروتوكول الفضاء هـو األخـري       

 / تـشرين الثـاين  ١٦ يف كيـب تـاون يف    اتح بـاب التوقيـع عليهـ      فُـ الدولية علـى املعـدات املنقولـة الـيت          
 عـن طريـق  ن باألصـول   تسهيل التمويل املضمو    هو اتفاقية كيب تاون   الغرض من و. ٢٠٠١نوفمرب  

 كمـا   -أو  احلدود الدوليـة    ك عرب   ملنقولة العالية القيمة اليت تتحرّ    محاية الدائنني املضمونني للمعدات ا    
وبـائعي تلـك املعـدات      هـذه احلـدود      مـا وراء     -يف حالة السواتل وغريها من املوجـودات الفـضائية          

أساسـية يف   انتصاف  يق توفري تدابري     عن طر  ، وذلك بشرط ومؤّجريها يف املعامالت التجارية العادية     



 

V.11-80288 3 
 

A/AC.105/C.2/L.281 

تسجيل الـضمانات الدوليـة علـى تلـك      ميكن من   حال اإلخالل بااللتزامات وسجل دويل إلكتروين       
وبينمــا تــوفِّر اتفاقيــة كيــب تــاون اإلطــار العــام لــذلك النظــام، فــإن الربوتوكــوالت تــوفِّر   . املعــدات

كـل فئـة مـن فئـات املوجـودات الـيت تـشملها        لطبقـاً  القواعد اخلاصـة باملعـدات الـيت تكيِّـف اإلطـار            
وعليـه،  . ألولوية للربوتوكول ا، ويف حال وجود تضارب بني الربوتوكول واالتفاقية تكون          االتفاقية
تطبيق اتفاقيـة كيـب تـاون علـى         لد اعتماده، القواعد الضرورية     توكول الفضاء سيوفِّر، مبجرّ   وفإن بر 

  .موجودات الفضاء اخلارجي
للجنـة اخلـرباء احلكـوميني التابعـة للمعهـد الـدويل لتوحيـد              الرابعـة   ة  الـدور وقد ُعقدت     

مـشروع بروتوكـول    مـن أجـل إعـداد        ٢٠١٠مـايو   /أيـار  ٧ إىل   ٣القانون اخلاص يف روما من      
ملحق باتفاقية الضمانات الدولية علـى املعـّدات         ك تعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية    ي

 حكومـة، مبـا فيهـا حكومـات الـدول األعـضاء يف              ٣٧  عـن   ممـثال  ٩٤وحـضر الـدورة     . املنقولة
املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص والدول األعـضاء يف جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف                  
األغراض السلمية، ومخس منظمـات حكوميـة دوليـة، ومخـس منظمـات دوليـة غـري حكوميـة،                   

ع اخللفيـات الـيت ينتمـي       وكـان تنـوّ    . األوساط الفضائية التجارية واألوسـاط املاليـة       نعوممثلون  
اليت اسـتهدفت صـياغة صـك يـستجيب         ناقشات اللجنة   ملإليها املشاركون من األمور األساسية      

على حنو مالئم الحتياجات السوق ويتسق يف الوقت نفسه مع معاهدات األمم املتحـدة بـشأن        
م كـبري أثنـاء الـدورة،    وبينمـا أُحـرز تقـد     . الفضاء اخلارجي وصكوك االحتاد الدويل لالتصاالت     

 إىل  ١٠ جملـس إدارة املعهـد يف دورتـه التاسـعة والثمـانني، الـيت ُعقـدت يف رومـا مـن                       تفقافقد  
، على احلاجة لعقد دورة أخرى للجنة مـن أجـل إجيـاد احللـول للمـسائل             ٢٠١٠مايو  / أيار ١٢

  .٢٠١١فرباير / شباط٢٥ إىل ٢١وسوف ُتعقد تلك الدورة يف روما من . املعلّقة
، املقبلـة ل إىل توافـق يف اآلراء بـشأن تلـك املـسائل يف الـدورة                ّصومن أجل تسهيل التو     

ارتــأت اللجنــة يف دورهتــا الرابعــة ضــرورة إجــراء مــشاورات غــري رمسيــة بــني ممثلــي األوســاط     
 التـصدِّي  يف اللجنـة بغيـة       ألعـضاء ا احلكومـات    نعـ الفضائية التجارية واألوساط املالية وممـثلني       

كمـا اتفقــت اللجنــة علــى ضــرورة أن  .  عبَّــر عنــها بعـض ممثلــي تلــك األوســاط لـهواجس الــيت ل
يف حـال   االنتـصاف   تشمل الدورة كذلك اجتماعات ألفرقتها العاملة غري الرمسية بشأن تـدابري            

  .تدابري االنتصافاإلخالل بااللتزامات فيما يتعلق باملكونات وبشأن حدود 
الـيت  لفـضائية التجاريـة واألوسـاط املاليـة،         وقد أتاحت املـشاورات مـع ممثلـي األوسـاط ا            

تبادل األفكار حول أفضل ل اًمفتوح، حمفالً ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول ١٨يف  ُعقدت يف روما    
 الـيت تـساور   هواجس  لل فهم أفضل لممثلي احلكومات   ولتوصل  املشروع  يف  الوسائل للمضي قدما    

 املشاورات ممثلون مـن احلكومـات العاملـة يف          وحضر. القطاع الفضائي التجاري  يف   معينة   اًأطراف
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الـشركة  ، وCrédit Agricole SAاألفرقة العاملة غري الرمسية وممثلون من شركة كريدي أغريكول 
ــدفاع والفــضاء   ــة وال ــة للمالحــة اجلوي ــة   األوروبي ــسواتل، ووكال ــة ملــشغِّلي ال ، والرابطــة األوروبي
 Thales الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وشــركة  الفــضاء األملانيــة، ورابطــة الــصناعة الــساتلية يف 

Alenia Space .       وأدت املشاورات إىل اختاذ عدد من اخلطـوات املهمـة إىل األمـام يف فهـم مـا هـو
ى أسـاس االسـتنتاجات الـيت مت        وعلـ . مطلوب من أجـل احلـصول علـى منـَتج هنـائي نـاجع جتاريـا               

ملة غري الرمسية علـى مـدار األيـام التاليـة يف       ل إليها يف تلك املشاورات، شرعت األفرقة العا       التوّص
  .املعلّقةالعمل على استبانة حلول مالئمة للمسائل 

ــد    ــدابري    ثحبــوق ــق العامــل غــري الرمســي املعــين بت ــصاف  الفري يف حــال اإلخــالل  االنت
مــسألة تعريــف إىل املــسألة الــيت يــشري إليهــا امســه، إضــافة بااللتزامــات فيمــا يتــصل باملكونــات، 

ــضائيةاملوجــ ــون   . ودات الف ــه ممثل ــوحــضر اجتماع ــد حــضرت    نع ــت ق ــيت كان ــات ال  احلكوم
املشاورات وثالثة مراقبني من األوساط الفـضائية التجاريـة واألوسـاط املاليـة إىل جانـب ممثلـْين             

 الـسجل الـدويل ملعـدات الطـائرات، اشـتركا عـن طريـق               مـني أ،  )Aviareto(آفياريتو  شركة  من  
 أوصـي باحلـل     ، وقـد   املـسألتني  بـشأن ناقشات مقترحات حبلول جديدة     وانبثقت عن امل  . اهلاتف

اخلـــاص بتعريـــف املوجـــودات الفـــضائية كأســـاس للمناقـــشات الـــيت ســـتجريها اللجنـــة حـــول 
 يف حـال اإلخـالل بااللتزامـات       اخلاص بتدابري االنتـصاف   املوضوع يف املستقبل، وأوصي باحلل      

  . ِقبل اللجنةفيما خيص املكونات كحل مؤقت يتم النظر فيه من
يف مسألة اخلدمة العامـة     االنتصاف  ونظر الفريق العامل غري الرمسي املعين حبدود تدابري           

ــذين ذاهتــم واملراقبــون خــالل اجتمــاع حــضره املمثلــون احلكوميــون    كــانوا قــد شــاركوا يف  ال
يل وقد أُحرز تقدم كبري، كما يتـضح مـن احلـل البـد       . اجتماع الفريق العامل غري الرمسي اآلخر     

وأعـرب الفريـق عـن شـعوره بـأن          .  الفريق العامـل غـري الرمسـي       خلص إليه اجلديد املقترح الذي    
 للّجنـة مقارنـة     املقبلـة  توافـق يف اآلراء خـالل الـدورة          حتقيـق ذلك احلل املقترح فرصه أكـرب يف        ل

لمناقــشات الــيت ســتجريها  لبالبــدائل القائمــة وأوصــى، تبعــا لــذلك، باحلــل املــذكور كأســاس    
  .بشأن املوضوع يف املستقبلاللجنة 

    
    النظم العاملية لسواتل املالحة  -باء  

 إىل  ٨يف رومـا مـن      يف دورتـه اخلامـسة والثمـانني، الـيت ُعقـدت            ملعهـد   ناقش جملـس إدارة ا      
 وجدوى إضـافة مـشروع جديـد إىل برنـامج عمـل املعهـد               استصواب، مدى   ٢٠٠٦مايو  /أيار ١٠

وبـالنظر إىل أن أي عطـل أو      . النظم العامليـة لـسواتل املالحـة      ق بـ  بشأن املسؤولية جتاه الغري فيما يتعلـ      
 مـن   - مسائل مهمة فيما يتعلق باملسؤولية املدنيـة         طرح تلك النظم قد يتسبب يف    نظام من   خلل يف   
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قبيل الوالية القضائية وحتديد األطراف ذات الصلة واآلليات التعويضية الفعالـة والتنـسيق مـع الـنظم                 
منو وانتشار هذا النظام اجلديد الذي بات الكثري من القطاعـات يعتمـد عليـه،     مما قد يثبط    -القائمة  

  .يف وضع صك دويل من شأنه معاجلة تلك املسائلفقد اقُترح أن ينظر املعهد 
وقد أوصى جملس اإلدارة، يف دورتـه التاسـعة والثمـانني، بـأن ُيـدرج يف برنـامج عملـه                    
املعهد بعمل مـستقبلي حـول املـسؤولية جتـاه الغـري فيمـا              سنوات موضوع إمكانية قيام     ال الثالثي

يف خيص خدمات النظم العاملية لـسواتل املالحـة، وذلـك بعـد مالحظـة الدراسـات الـيت أعـّدها                     
بيد أن اجمللس دعـا األمانـة إىل أن   .  اجمللس وخبري خارجي واألمانة اثنان من أعضاء  هذا الصدد   

ت واملنظمات األخـرى ذات الـصلة بغيـة الوقـوف           تعقد أوال مشاورات غري رمسية مع احلكوما      
  .على مدى جدوى املشروع

 ٢٢تـاريخ   يف  وقد استهلت األمانة تلك املشاورات باجتماع غري رمسي ُعقد يف روما              
وعلـى الـرغم مـن أن ممثلـي احلكومـات واملنظمـات واألوسـاط               . ٢٠١٠أكتـوبر   /تشرين األول 

ذلك الـصك   التقوا ملناقشة جدوى قيام املعهد بإعداد       الفضائية التجارية واألوساط املالية الذين      
الدويل عّبروا عـن وجهـات نظـر متباينـة حـول املوضـوع، وخـصوصا بـسبب مـا ينطـوي عليـه                        

  .األمر من تعقيدات قانونية وسياسية، فقد أبدوا اهتماما عاما باملشروع
 ُعقـدت يف رومـا   دت اجلمعية العامة للمعهد، يف دورهتا الـسابعة والـستني الـيت       أكّوقد    

، على االستنتاجات اليت توصـل إليهـا جملـس اإلدارة           ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١تاريخ  يف  
  .، فإن األمانة تواصل مشاوراهتاوبالتايل. يف دورته التاسعة والثمانني

    
      املنظمة الدولية لالتصاالت الفضائية    

  ]باإلنكليزية: األصل[
    ]٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٨[

    معلومات عامة  - ألف  
 تــشرين ١٥يف ، الــيت تأســست )إنترســبوتنيك(املنظمــة الدوليــة لالتــصاالت الفــضائية    
 ومنظمــة "إنترســبوتنيك"االتفــاق بــشأن إنــشاء النظــام الــدويل  مبقتــضى  ١٩٧١نــوفمرب /الثــاين

  . منظمة حكومية دولية مقّرها موسكو،التصاالت الفضائيةا
ة يف تعزيــز وتوســيع نطــاق العالقــات االقتــصادية  هــي املــسامه" إنترســبوتنيك"ومهمــة   

والعلميـة والتكنولوجيـة والثقافيــة باسـتخدام الـسواتل يف االتــصاالت والبـث املرئـي واملــسموع       
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ــساتلية         ــصاالت ال ــصميم نظــام دويل لالت ــدول األعــضاء يف ت ــني ال ــسيق ب ــاون والتن ــم التع ودع
  .ه وتشغيله وتوسيعوتوفريه

أن تنـضم  " إنترسـبوتنيك "ملبـادئ الـيت تـستند إليهـا أنـشطة           وميكن ألية حكومة تعتمد ا      
ــة ــضاء يف    . إىل املنظم ــدول األع ــدد ال ــغ ع ــبوتنيك"ويبل ــوم " إنترس ــة٢٥الي ــت  .  دول ــد عيَّن وق

نترســـبوتنيك، مـــن بـــني إلقِّعـــة جهـــة مو ٢١" إنترســـبوتنيك"حكومـــات الـــدول األعـــضاء يف 
  .أو إدارات االتصاالت الوطنية/منظمات و

    
    د املدارات والتردداتموار  - باء  

 ختــصيص بطلبــات لالحتــاد الــدويل لالتــصاالت، ميكــن التقــدم  وائح الراديــولــمبقتــضى   
 تـضطلع إحـدى   يف هـذه احلالـة  و؛  جمموعة من اإلداراتبالنيابة عن لشبكات الساتلية   ل اتتردد

 نيابـة عـن   بالتقدمي الطلـب بـشأن التخصيـصات        لاإلدارات بدور اإلدارة املبلِّغة وتتخذ خطوات       
 يف  اليت تكون أعـضاءً   وينطبق ذلك أيضا على جمموعة من اإلدارات        . اجملموعة ككل ولصاحلها  

  .منظمة دولية
، عن طريق اإلدارة املبلِّغـة املعّينـة مـن        "إنترسبوتنيك"، قامت   لوائح الراديو تلك  لووفقا    

لية يف املـدار الثابـت   قبل دوهلا األعضاء، بتقدمي طلبات بشأن عدد من الترددات لـشبكات سـات            
وتكفــل  . ١٩٩٨ و١٩٩٣بالنــسبة لــألرض إىل االحتــاد الــدويل لالتــصاالت مــا بــني عــامي        

 احتمـاالت ، يف إطـار سياسـتها التكنولوجيـة، احلمايـة القانونيـة الدوليـة، وحتلـل           "إنترسبوتنيك"
ملداريـة  ، مـن خـالل مواردهـا ا       "إنترسـبوتنيك "وتـستطيع   . استغالل مواردهـا املداريـة والتردديـة      

والترددية اخلاصة، املشاركة يف املشاريع الساتلية الدولية واحمللية مع أعـضائها وأطرافهـا املوقِّعـة               
  .من أجل تصنيع سواتل االتصاالت وإطالقها وتشغيلها يف مواقعها املدارية

    
    اإلدارة املبلِّغة  - جيم  

انونيـة التابعـة للجنـة      لجنـة الفرعيـة الق    ال" إنترسبوتنيك"، أبلغت   ٢٠٠٩مارس  /يف آذار   
يف دورهتــا التاســعة واألربعــني، بــأن اإلدارة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية، 
 عــــن إدارات الــــدول األعــــضاء يف بالنيابــــةاملبلِّغــــة الــــيت كانــــت تــــضطلع بتلــــك الوظــــائف 

تعلـق   وظائفهـا فيمـا ي  أداء قد رفـضت االسـتمرار يف   ١٩٩٣ولصاحلها منذ عام  " إنترسبوتنيك"
  .عدا ثالث شبكات" إنترسبوتنيك"املقدم طلبات بشأهنا لصاحل جبميع الشبكات الساتلية 
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بـشأن  " إنترسبوتنيك"والسبب يف ذلك يرجع إىل أن جدال قد بدأ بني اإلدارة املبلِّغة و              
 صـفة   هلـا الـشبكات   أن   ففي رأي اإلدارة املبلِّغة   . وضع الشبكات الساتلية الثالث اآلنفة الذكر     

مجيـــع إدارات الـــدول األعـــضاء يف لـــصاحل قُـــّدمت أهنـــا " إنترســـبوتنيك "رىتـــيـــة، بينمـــا وطن
  .مما يكسبها الصفة الدولية" إنترسبوتنيك"

صــفة دوليــة ذات الــذي مفــاده أن الــشبكات الــساتلية الــثالث  " إنترســبوتنيك"ورأي   
ق احلـصري يف تلـك      هلـا احلـ   " إنترسبوتنيك"رت أن   ّراإلدارية اليت ق  " إنترسبوتنيك"أيدته هيئات   

" إنترســبوتنيك"وقــد كــان ذلــك القــرار ملزمــا بالنــسبة إىل مجيــع أعــضاء   . الــشبكات الــساتلية
  .وأطرافها املوقِّعة

طلبــات إىل بعــدة مت اإلدارة املبلِّغــة ، تقــّد٢٠١٠ و٢٠٠٩مــع ذلــك، ففــي عــامي  و  
وقهــا احلــصرية يف  التــابع لالحتــاد الــدويل لالتــصاالت لإلقــرار حبقمكتــب االتــصاالت الراديويــة

ــاء اســتخدامها     ــثالث موضــوع النقــاش أو إلغ ــشبكات ال وطلــب املكتــب مــن  .  تعليقــهأو/وال
 بالنيابـة عـن    جيـري  أن   ينبغـي التعليـق   / أن طلبها بشأن ذلـك اإلقـرار أو اإللغـاء          دتؤكّاإلدارة أن   

ة ذلك مما دعـا      اإلدارة املبلِّغ  دتؤكّومل  ". إنترسبوتنيك"جمموعة اإلدارات يف الدول األعضاء يف       
استجاب رمسيـا للطلـب لكـان     قد  ولو كان املكتب    . املكتب إىل عدم االستجابة لطلب اإلدارة     

" إنترسـبوتنيك "أثَّر تأثريا خطريا على املصاحل املشروعة إلدارات أخـرى يف الـدول األعـضاء يف                
ــة بالغــة لــإلدارات يف الــدول األعــضاء يف      الــيت "إنترســبوتنيك"ولكــان تــسبب يف أضــرار مادي

ــساتلية   ــةتــستخدم الــشبكات ال ــشاء مــن أجــل املعني ــساتلية متفرعــة  شــبكات إن لالتــصاالت ال
  .األرضية والعديد من قنوات االتصاالت والبث

 ١٥د، يف رسـالة رمسيـة بتـاريخ      مكتـب االتـصاالت الراديويـة أكّـ        أنّوعلى الرغم مـن       
مت هبــا اإلدارة املبلِّغــة باســم شبكات الــساتلية تقـدَّ بــات اخلاصـة بالــ ، أن الطل٢٠٠٩مــايو /أيـار 

جلنـة   املعنيـة مـن   اإلدارة املبلِّغـة     طلبـت ،  ٢٠١٠يونيـه   /، ففـي حزيـران    ولصاحلها" إنترسبوتنيك"
 حبق وطين حـصري يف واحـدة مـن الـشبكات            قّرتأن   باالحتاد الدويل لالتصاالت     لوائح الراديو 

صيـصات التـرددات بالنـسبة إىل اثنـتني مـن الـشبكات،              اسـتخدام خت   علقتوأن  الساتلية الثالث،   
الكيـان املـسؤول عـن       بأن ُيحـدد   قاعدة البيانات اخلاصة باالحتاد الدويل لالتصاالت        وأن ُيعّدل 

ــا الــــصفة الوطنيــــة     اإلدارة املبلِّغــــة ولــــيس يفتــــشغيل الــــشبكة الــــساتلية الــــيت ُيــــزعم أن هلــ
رت اللجنـة باإلمجـاع رفـض مجيـع مطالـب       قـرّ وبعد دراسة مستفيضة للطلب، ". كإنترسبوتني"

  .اإلدارة املبلِّغة
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ــُتعرض و   ــد اس ــدويل       ق ــاد ال ــو باالحت ــوائح الرادي ــة ل ــاع جلن ــاء اجتم ــة أثن ــب اإلدارة املبلِّغ  طل
مؤداها أن اجمللس قـرَّر،     " إنترسبوتنيك"لالتصاالت حيث قُدمت أيضا رسالة رمسية من رئيس جملس          

 بوظــائف املعنيــة، إهنــاء اضــطالع إدارة االتــصاالت ٢٠١٠أبريــل /يف دورتــه الــيت ُعقــدت يف نيــسان
وإحالـة تلـك    " إنترسبوتنيك" عن جمموعة من اإلدارات لدى الدول األعضاء يف          بالنيابةاإلدارة املبلِّغة   

فيمــا خيــص األغلبيــة " إنترســبوتنيك"لي الــيت كانــت اإلدارة املبلِّغــة الوظــائف إىل إدارة االحتــاد الروســ
  .الساتلية على مدى فترة تزيد على العام ونصف" إنترسبوتنيك" شبكات الساحقة من

 التـابع لالحتـاد الـدويل لالتـصاالت، لـدى النظـر             مكتب االتـصاالت الراديويـة    والحظ    
ارسـة املتبعـة،    م، أنـه مطالَـب، وفقـا للم       "إنترسبوتنيك"يف الطلب أعاله املقدم من رئيس جملس        

 إشـعار  يل قاعـدة البيانـات باسـتبدال اإلدارة املبلِّغـة، ومهـا     بتلقّي إشعارين رمسيني من أجـل تعـد     
 يف التوقف عن أداء وظائف اإلدارة املبلِّغة، واآلخر مـن اإلدارة اجلديـدة             اليت ترغب من اإلدارة   

  . فيه رغبتها يف أداء تلك الوظائفتؤكّد
 تــضطلع ذلــك اإلشــعار مــن إدارة االتــصاالت الــيت ، مل يــرد "إنترســبوتنيك"ويف حالــة   

وقد أيد املكتب وجلنـة لـوائح       . بوظائف اإلدارة املبلِّغة، ومل يقم املكتب بتعديل قاعدة البيانات        
الراديــو، لــدى تعليقهمــا علــى األمــر، الــرأي القائــل بــأن علــى اجمللــس االمتنــاع عــن اختــاذ أي    

دارهتـا   أن تـسّوي مـسألة إ  ينبغـي هلـا  من منظمة حكومية دولية   ترد  خطوات بناء على تعليمات     
  . املكتب بقرارها عرب القنوات الرمسيةوأن تبلغاملبلِّغة بنفسها 

    
    غياب آليات املراقبة القانونية  - دال  

واجه مكتب االتصاالت الراديوية التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت موقفـا حمـددا فيمـا                
 وإدارة تبليــغ ظمـة حكوميـة دوليـة   يتعلـق بالعالقـات بـني جمموعـة مــن اإلدارات األعـضاء يف من     

كما أقّر املكتب بأنه ال ميلك، يف املرحلة احلاليـة، قواعـد إجرائيـة فعالـة وبـأن                  . نتها اجملموعة عّي
  .اللوائح الراديوية تفتقر إىل األدوات اليت متكّنها من تسوية تلك املواقف مبفردها

ارات حمـدد   جمموعـة مـن اإلد  بالنيابـة عـن  واإلجراء اخلاص بتعيني إدارة مبلِّغة للتصرف    
ذكر تـ فمـا علـى اإلدارة املبلِّغـة الـيت ختتارهـا اجملموعـة سـوى أن                 : بوضوح يف اللوائح الراديويـة    

وعلــى . ديــدة أن الطلبــات املعنيــة مقدَّمــة باســم اجملموعــة  اجلطلبــات ال يف علــى وجــه التحديــد
املكتب أن يعامل مجيع الطلبات املستقبلية فيمـا خيـص تـسجيل الطلبـات باعتبارهـا مقدمـة مـن                    

  . مل توجد معلومات خبالف ذلكماكل اجملموعة ك
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أن اإلدارات األعضاء يف جمموعة منظمـة حكوميـة دوليـة           ال تستطيع   ويف الوقت ذاته،      
 املكتــب الــيت يتبعهــا  قرارهــا املتفــق عليــه بــشأن اســتبدال اإلدارة املبلِّغــة ألن املمارســة       تنفّــذ
بإشــعار املكتــب   ستبَدلة طواعيــةتــسمح باســتبدال اإلدارة املبلِّغــة إال إذا قامــت اإلدارة املــ     ال

  .بانتهاء تنفيذها لوظائفها
 جمموعـة مـن اإلدارات   بالنيابـة عـن  ومع ذلك، فإن اختيار اإلدارة املبلِّغة الـيت تتـصرف            

  . تلك اجملموعةحق مقصور علىواستبدال تلك اإلدارة مها 
  واصـلت إحـدى اإلدارات أداء وظـائف        إذافـ ،  "إنترسـبوتنيك "وكما يتـضح مـن حالـة          

 علـى الـرغم مـن إبـداء أعـضاء تلـك اجملموعـة عـدم رغبتـهم          جمموعـة  عـن    بالنيابـة اإلدارة املبلِّغة   
ــة للمجموعــة ألن اإلدارات      ــد املــصاحل القانوني الــصرحية يف ذلــك، فإهنــا ال تــستطيع فقــط هتدي

تــؤثر ، وإمنــا املعنيــةاألعــضاء يف اجملموعــة هلــا حقــوق متــساوية فيمــا يتعلــق بالــشبكات الــساتلية 
  .األطراف الثالثةإدارات يضا على مصاحل أ

    
  احلاجة إىل حتديث القواعد اإلجرائية ملكتب االتصاالت الراديوية   -هاء  

    التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت
إىل آلية ملراعاة رأي جمموعة كبرية من اإلدارات علـى النحـو الواجـب          املكتب   فتقاراإن    

قر إىل األدوات املناسبة للتعامل مع املواقف اليت تؤثِّر علـى املـصاحل القانونيـة جملموعـة                 عين أنه يفت  ت
 يف هنايـة املطـاف االسـتخدام النـاجع للمـوارد املداريـة والتردديـة مـن                  وُتعرقلكبرية من اإلدارات    

  . عنهابالنيابةِقبل اإلدارات اليت قُدمت الطلبات اخلاصة باملوارد 
أن الوقـت قـد حـان للنظـر يف حتـديث القواعـد         " إنترسـبوتنيك "عتقـد   ويف هذا السياق، ت     

بـأن  موعـة مـن إدارات االتـصاالت        جمل تـسمح اإلجرائية واللوائح الراديويـة لتعريـف اآلليـات الـيت           
  . عن اجملموعة وترعى مصاحلهابالنيابةحقها يف تعيني أو استبدال اإلدارة املبلِّغة اليت تعمل متارس 

، لــدى الــسعي إىل حتــسني آليــات املراقبــة القانونيــة املــذكورة ومــلء للغايــةومــن املهــم   
ــانوين،   ــة حرصــا علــى عــدم املــساس    مــناملــسألة النظــر يف الفــراغ الق  وجهــات النظــر املختلف

ــا      ــا فيهـ ــصاالت، مبـ ــن إدارات االتـ ــرى مـ ــات األخـ ــة للمجموعـ ــصاحل القانونيـ ــاحلقوق أو املـ بـ
  . األعضاء يف املنظمات الدوليةجملموعاتا
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    التصاالتسواتل اظمة الدولية لاملن    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٠[
    ٢٠٠٩التقرير السنوي لعام     

    إعادة هيكلة املنظمة  - ١  
    خلفية  )أ(  

ــصاالت      ــسواتل االتـ ــة لـ ــة الدوليـ ــابقاً ITSO(املنظمـ ــداد  )INTELSAT، وسـ ــي امتـ  هـ
االتفــاق املتعلــق ضوا الــيت تأســست مبقتــضى  عــ١٤٨للمنظمــة احلكوميــة الدوليــة املكونــة مــن  

، ٢٠٠١يوليـه  / متـوز  ١٨ويف  . ١٩٧٣يف عـام    " إنتلسات"باملنظمة الدولية لسواتل االتصاالت     
ــة           ــدى منظم ــشغيلية ل ــن األصــول الت ــك م ــري ذل ــالء وغ ــود العم ــسواتل وعق ــل أســطول ال انتق

، وهـي  ) أو الـشركة لـسات إنتاليت يشار إليها أحيانـا ب  ( احملدودة   إنتلساتإىل شركة   " إنتلسات"
  .لة يف برموداصة جديدة مسّجشركة خا
 احملــدودة بطلبــات إنتلــسات، تقــدمت شــركة ٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٥ ويف  

 خيـّص كـل كيـان      فيمـا شكلية إىل جلنة االتصاالت االحتادية بالواليـات املتحـدة لنقـل الـسيطرة              
د نيــة الــشركة نقــل الواليــات  مبــا جيــّساللجنــةمــن كياناهتــا اخلمــسة احلــائزة علــى تــرخيص مــن 

 احملدودة وبعض شركاهتا القابـضة األم وشـركاهتا         إنتلساتالقضائية للتنظيم فيما يتعلق بشركة      
، منحـــت جلنـــة ٢٠٠٩ديـــسمرب / كـــانون األول٣ويف . الفرعيـــة مـــن برمـــودا إىل لكـــسمربغ

  )١(.االتصاالت االحتادية املوافقة على تلك الطلبات
لواليــة القــضائية ل املداريــة للمنظمــة الدوليــة لــسواتل االتــصاالت اليــوم    املواقــعوختــضع  

 الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة فيمـــا خيـــص املواقـــع املداريـــة الـــيت تـــستخدم ، مهـــاإلداريت تبليـــغ
يرلندا الشمالية فيما   إ، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     Ku و Cختصيصات ترددات بالنطاقني    

ُمنحـت التـراخيص    و. V و Kaارية اليت تـستخدم ختصيـصات تـرددات بالنطـاقني            املواقع املد  خيص
املـشترك  بـالتراث    إليهـا    املـشار وختصيصات تردديـة،    بشأن تلك املواقع املدارية وما يرتبط هبا من         

 إنتلـسات إىل شـركة    بدورها  ،  )األطراف(للدول األعضاء يف املنظمة الدولية لسواتل االتصاالت        
                                                          

صبح أ ا التاريخ،بارا من هذواعت. ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥ يفإىل حد كبري النقل  ااكتمل هذ )1(  
 السابقة لفعالياتاوفيما خيص األنشطة أو .  املسامهةإنتلساتبشركة  احملدودة إنتلسات شركة ُيشار إىل

، سوف تتواصل اإلشارة يف هذا التقرير السنوي إىل شركة ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥ تاريخل
  . احملدودةإنتلسات
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وعــالوة علــى ذلــك، فــإن أطــراف املنظمــة الدوليــة لــسواتل  . داريت التبليــغاحملــدودة مــن طــرف إ
 احملدودة، دون تقاضـي رسـوم يف العـادة،          إنتلساتاالتصاالت نقلت تراخيص اهلبوط إىل شركة       

  .ألطرافلكافة امن أجل احلفاظ على استمرارية خدمات االتصاالت 
لتـشغيلية ملنظمـة     ا تادوجـ وملا ةصصـ وخل ٢٠٠١وكجزء من العمليـة الـيت جـرت عـام             
 وفقـــا إنتلـــسات، أصـــبحت املنظمـــة الدوليـــة لـــسواتل االتـــصاالت امتـــدادا ملنظمـــة  إنتلـــسات

ر فّ وتتمثـل مهمـة املنظمـة يف ضـمان أن تـو            )٢(.١٩٧٣للتعديالت اليت أجريت على اتفاق عـام        
، خدمات االتصاالت الدوليـة عمـال بـشروط عقـد للخـدمات العامـة               خلوصصةا، بعد   إنتلسات

وينص االتفاق على املبادئ األساسـية التاليـة        .  احملدودة إنتلساتمسيا بني املنظمة وشركة     أُبرم ر 
  :إنتلساتاليت حتكم توفري اخلدمات بواسطة 

ألي بلـد أو إقلـيم يرغـب        العـامليني    والتغطيـة    لقدرة على الوصل  ااحملافظة على     )أ(  
يكــا وآســيا وشــرق أوروبــا يف التواصــل مــع أي بلــد أو إقلــيم آخــر ضــمن منــاطق أفريقيــا وأمر 

  ، وفيما بينها؛ اخلمسأوروبا وغرب
 واحلمايـة   بالـسعة  توفري خدمات االتصاالت العامة، مبا يف ذلك الـضمانات املتعلقـة            )ب(  

  مبوجبه؛املتواصلني و ،املعنيني بااللتزام بالتوصيل املستمرالسعرية، للعمالء 
مات االتــصاالت العامــة الداخليــة بــني منــاطق تفــصلها مــساحات   تــوفري خــد  )ج(  
لوالية القضائية للدولة املعنية، أو بني مناطق تفـصلها أعـايل البحـار، أو بـني                ل ال ختضع جغرافية  

 تعرقــل ن الوعــورة حبيــثمــمنــاطق ال تــربط بينــها أي مرافــق أرضــية وتفــصلها حــواجز طبيعيــة 
  أرضية؛مرافق إنشاء 

 نظام االتصاالت التـابع لـشركة   ييز على خدمات  مت دون   حلصولاان سبل   ضم  )د(  
  . احملدودةإنتلسات
ــادئ األساســية       ــد بتلــك املب ــنوكــان التقي ــسبة إىل خصخــصة األصــول   م ــة بالن  األمهي

الــساتلية للمنظمــة الدوليــة لــسواتل االتــصاالت حبيــث كــان انتقــال األصــول التــشغيلية لــشركة 
وينص االتفـاق علـى أن      .  هلذه األخرية باتفاق اخلدمات العامة      مرهونا بالتقيد املستمر   إنتلسات

 احملــدودة لتلــك االلتزامــات، الــيت تــشمل املبــادئ األساســية، هــو شــرط إنتلــساتتنفيــذ شــركة 
 احملـدودة  إنتلـسات إىل شـركة    األصـول مـن طـرف املنظمـة الدوليـة لـسواتل االتـصاالت             انتقال  

                                                          
، باتفاق املنظمة الدولية لسواتل االتصاالت منذ ذلك احلنيصبح ُيعرف، جريت على ما أأُالتعديالت اليت  )2(  

ITSO  ةمن املادة السابعة عشر) ه(، وفقا للفقرة ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ يف النفاذدخلت حيز.  
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 يـرتبط هبـا مـن ختصيـصات تـرددات يف إطـار التـراث                ولنيلها حق استخدام املواقع املدارية ومـا      
  .طرافلألاملشترك 

    
    لألطرافالتراث املشترك   )ب(  

أنـه  بطـراف  لأليعرِّف اتفاق املنظمة الدولية لسواتل االتصاالت املعـدَّل التـراث املـشترك            
لة  أو املـسجّ   لنـشر املتقـدم أو التنـسيق      التخصيصات الترددية املرتبطة بـاملواقع املداريـة يف عمليـة ا          "

عن األطراف لدى االحتاد الدويل لالتصاالت واليت تنتقـل إىل طـرف أو أطـراف مبقتـضى                 بالنيابة  
 بالنيابـة ،  ينظر املدير العام  ووفقا التفاق املنظمة الدولية لسواتل االتصاالت،       ". املادة الثانية عشرة  

سؤول عـن   املـ طـراف، وهـو     لألعن املنظمة، يف مجيع املسائل الناشئة عن أصول التـراث املـشترك             
  .إيصال آراء األطراف إىل الواليات املتحدة واململكة املتحدة باعتبارمها إداريت التبليغ املختارتني

ــد يف          ــذي ُعقـ ــثالثني الـ ــادي والـ ــا احلـ ــراف، يف اجتماعهـ ــة األطـ ــت مجعيـ ــد وافقـ وقـ
 ‘٢‘) ج(رة  الفقـ (، على تعديل التفاق املنظمة الدولية لسواتل االتـصاالت          ٢٠٠٧مارس  /آذار

 اتمن أجل محاية املواقع املدارية ومـا يـرتبط هبـا مـن ختصيـصات تـردد                ) من املادة الثانية عشرة   
ذلـك التعـديل، تـتم محايـة مـصاحل األطـراف يف       ومبقتـضى  . طـراف لأليف إطار التـراث املـشترك       

 ، وهـو  هـذه صات التـرددات    يـ لتخصالتراث املشترك يف حال ختلّي املستخدم املرخَّص له احلايل          
 لطـرق ا غـري بطـرق   التـرددات هـذه      ختصيـصات    اسـتخدام ؛ أو   عنـها  احملـدودة،    إنتلـسات شركة  

ــاق ا   ــا يف اتف ــصوص عليه ــصاالت  املن ــسواتل االت ــة ل ــيح و . إفالســهإعــالن؛ أو ملنظمــة الدولي يت
، )أو مـشغِّلون سـاتليون آخـرون      ( أن يستخدم مـشغِّل سـاتلي آخـر           على وجه التحديد   التعديل

ــوع   ــصات   يف حــال وق ــذكورة أعــاله، ختصي ــذه  األحــداث امل ــرددات ه ــه  الت أو (مبجــرد توقيع
وخــالل عــام . لاملنظمــة الدوليــة لــسواتل االتــصااتفــاق للخــدمات العامــة مــع علــى ) تــوقيعهم
 وإن مل ُتـــستكمل عمليـــة التعـــديل عمليـــة تـــصديق األطـــراف علـــى ذلـــك اســـتمرت، ٢٠٠٩

  .التصديق الرمسية إىل اليوم
، يف اجتماعهــا التــصاالتلــسواتل ااف يف املنظمــة الدوليــة اختــذت مجعيــة األطــروقــد   

بـشأن أصـول    قـرارات رئيـسية     ،  ٢٠٠٨أكتـوبر   /يف تـشرين األول   الثاين والثالثني، الـذي عقـد       
 التمييـز بـني طلبـات منظمـة         استـصواب وقرَّر االجتماع، بالنظر إىل     . طرافلألالتراث املشترك   

 لإلدارات املبلِّغة يف قواعـد بيانـات مكتـب          التخصيصات األخرى / السابقة والشبكات  إنتلسات
ذلـك التمييـز سيـسهم    بـأن  واقتناعاً منـه  االتصاالت الراديوية التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت،    

 أنبــاإلدارات املبلِّغــة  أن يطالــب" يف تــوفري الــضمانات لــذلك التــراث املــشترك، بريةكــبدرجــة 
 اختاذ التدابري الضرورية لدى االحتـاد الـدويل لالتـصاالت           تسارع، بالتنسيق مع املدير العام، إىل     
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 يف إطـار التـراث املـشترك    اتلتعديل وصف املواقع املدارية وما يرتبط هبا من ختصيـصات تـردد    
 كجـزء مـن التـراث    وضـعها  مـن أجـل جتـسيد   طـراف يف سـجل االحتـاد الـدويل لالتـصاالت      لأل

اتُّخـذ املزيـد مـن اإلجـراءات لتنفيـذ          ،  ٢٠٠٩وخـالل عـام     ".  بصورة أوضح  طرافلألاملشترك  
  .ذلك القرار

، يف اجتماعهـا    التـصاالت لـسواتل ا  مجعيـة األطـراف يف املنظمـة الدوليـة           عتمدتاوقد    
تّتبعه اإلدارات املبلِّغـة إلكمـال   لكي إجراء ، ٢٠٠٩يوليه  /يف متوز  والثالثني، الذي عقد     لثالثا

املنظمــة الدوليــة ة الثانيــة عــشرة مــن اتفــاق  مــن املــاد ‘٤ ‘)ه(تنفيــذ التزاماهتــا مبقتــضى الفقــرة  
  .التصاالتلسواتل ا

    
    باخلدمة العامة على املدى الطويل على الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة إنتلساتضمان قدرة شركة   )ج(  

طلـب  حـسبما   ،  التصاالتلسواتل ا املنظمة الدولية   ، قدَّمت   ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٠يف    
 مـن قـانون االتـصاالت يف       ٣١٦تصاالت االحتادية مبقتضى القسم     أطرافها، التماسا إىل جلنة اال    

ــراخيص شــركة     ــديل ت ــات املتحــدة لتع ــساتالوالي ــسؤولية احملــدودة إنتل ــن أجــل  )٣( ذات امل  م
ــردد     ــرتبط هبــا مــن ختصيــصات ت ــا ي ــة وم ــع املداري ــشاتاســتخدام املواق ــراث املــشترك  كّ ت ل الت

راض الــسابقة مــن ِقبــل صــناديق أســهم وقــد أدت سلــسلة عمليــات الــسيطرة بــاالقت. طــرافلأل
يقيد قدرهتا علـى جتديـد     دق احملدودة   إنتلساتخاصة إىل حدوث زيادة مطردة يف ديون شركة         

قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة باخلدمـة العامـة علـى املـدى             بالتايل  يهدد  وأسطوهلا املتقادم   
  )٤(.قة ماليةالطويل يف حال حدوث هبوط يف السوق أو ضائ

 تعديالت الترخيص الـيت طلبتـها املنظمـة الدوليـة لـسواتل االتـصاالت             ان الغرض من  ك  
، أو أي خلـف أو مـشغِّل سـاتلي الحـق يـستخدم أصـول التـراث                  إنتلـسات ضمان تقيد شركة    

. طراف، باملبادئ األساسية اليت أرساها اتفاق املنظمـة الدوليـة لـسواتل االتـصاالت             لألاملشترك  
خالل تقدمي ذلك االلتماس، طلبت املنظمـة الدوليـة لـسواتل االتـصاالت أن تفـرض جلنـة                  ومن  

                                                          
  ذات املسؤولية احملدودة هي املرخَّص هلا يف الواليات املتحدة فيما خيص السواتل اليتإنتلساتشركة  )3(  

 اليت كانت موضوع طرافلأل احملدودة اليت تستخدم املواقع املدارية للتراث املشترك إنتلساتتشغلها شركة 
  .ذلك االلتماس

 من ِقبل صناديق أسهم خاصة حتيازهاا احملدودة، منذ إنتلساتأدت عمليات إعادة الرمسلة املتالحقة لشركة  )4(  
 دوالر أمريكي، وهو ما يتجاوز حاليا هامشها التشغيلي ليونب ١٦حنو ، إىل زيادة ديوهنا إىل ٢٠٠٥يف عام 
تثمارات الضرورية ويف ظل ظروف معينة، ميكن أن يهدد هذا الوضع قدرهتا على تأمني االس. أمثالبعشرة 

لقدرة الساتلية اه زبائن االلتزام بالوصل الدائم من حيث توافر  سواتلها وتلبية ما يشترطلتجديد أسطول
  .لوقت املناسبااألساسية يف 
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االتصاالت االحتاديـة، متـشيا مـع دور الواليـات املتحـدة كإحـدى اإلدارتـني املبلِّغـتني األوليـتني                    
طـراف، شـروطا خمتلفــة   لألوإحـدى الـواليتني القـضائيتني املرخِّـصتني ألصــول التـراث املـشترك       

  :خيص ذات الصلة، تشمل ما يليعلى الترا
شركة لــضــمان أن تكــون التــراخيص الــيت متنحهــا جلنــة االتــصاالت االحتاديــة    )أ(  
   ذات املسؤولية احملدودة مرتبطة باملبادئ األساسية؛إنتلسات
 ذات املـسؤولية احملـدودة أو أي        إنتلـسات ضمان أن يلتـزم أي خلـف لـشركة            )ب(  

طــراف باملبــادئ األساســية التفــاق  لألراث املــشترك مــشغِّل ســاتلي آخــر يــستخدم أصــول التــ  
  .عامة مع املنظمةخدمات عن طريق تنفيذ اتفاق  املنظمة الدولية لسواتل االتصاالت

، أصـــدرت جلنـــة االتـــصاالت االحتاديـــة أمـــر تعـــديل   ٢٠٠٨فربايـــر / شـــباط٢١ويف   
ألمــر الــشرطني ونفَّــذ ذلــك ا.  ذات املــسؤولية احملــدودةإنتلــساتللتــراخيص املمنوحــة لــشركة 

وزارة اخلارجيـة األمريكيـة، وأوضـح أن اللجنـة         مـن   كالمهـا   اعُتمـدا   املذكورين أعـاله، اللـذين      
 املـستقبلية الـيت تـصدر       ألذوناستدرج، كجزء من املعاجلة الروتينية، هـذين الـشرطني يف مجيـع             

ق أحـد    ذات املسؤولية احملدودة فيما يتعلـق بـأي مـنح لـسلطة مـن أجـل إطـال                  إنتلساتلشركة  
  .طرافلألالسواتل أو تشغيلها يف أحد املواقع املدارية للتراث املشترك 

    
    مجعية األطراف الثالثة والثالثون  )د(  

. ٢٠٠٩يوليـه  / الثالـث والـثالثني يف رومـا يف متـوز        ااألطـراف اجتماعهـ   مجعيـة    تعقد  
ص لـوزير األشـغال      سارايفا ميندس، املمثل اخلا    وزيهجوترأس االجتماع، الذي كان استثنائيا،      

  . طرفا٩٧ عنالعامة والنقل واالتصاالت يف الربتغال، وحضره ممثلون 
 علــى جمموعـة مـن اإلجــراءات الـيت سـُتّتبع مــن ِقبـل اململكـة املتحــدة       ت اجلمعيـة واتفقـ   

والواليات املتحدة بصفتهما اإلدارتني املبلِّغتني عنـد اضـطالعهما بالتزاماهتمـا املتمثلـة يف إبـالغ               
عـام والتـشاور معـه بـشأن التنـسيقات الـساتلية لالحتـاد الـدويل لالتـصاالت الـيت تـشمل                 املدير ال 

كمـا  . طـراف لأل يف إطار التراث املشترك      اتاملواقع املدارية وما يرتبط هبا من ختصيصات تردد       
ن من خبري واحد من كـل منطقـة مـن           كيل فريق عامل معين بالترددات مكوّ     تشاجلمعية   قرَّرت

  .الحتاد الدويل لالتصاالت ملساعدة املدير العام يف هذا األمراملناطق اخلمس ل
    



 

V.11-80288 15 
 

A/AC.105/C.2/L.281 

    املدير العام  )ه(  
 توسكانو، الربتغايل اجلنسية، واليتـه الـيت تـستمر    وزيهج، استهل   ٢٠٠٩يوليه  /يف متوز   

  .واملسؤول التنفيذي األولباعتباره املدير العام ألربعة أعوام 
  

     احلاليةإنتلساتشبكة شركة   - ٢  
 املــسامهة إنتلــسات، كانــت شــبكة االتــصاالت العامليــة لــشركة  ٢٠٠٩هنايــة عــام حــىت   
 ساتال يف املدار، وقدرة مؤجَّرة على ساتل إضـايف ميلكـه مـشغلون آخـرون، ومرافـق                  ٥١تتضمن  
كـذلك  تـشمل    إنتلـسات  شـبكة    وكانـت . م فيهـا   والـتحكّ  إنتلـسات تبط بتشغيل سواتل    أرضية تر 

 نقطـة حـضور،     ٥٠ية موانئ اتصاالت مملوكة، وما يزيد على        أصول شبكة أرضية تتألف من مثان     
وبرنـامج  . وتوصيالت ألياف يف مواقع حول العامل تستخدمها لتوفري خـدمات متكاملـة ومباشـرة          

  )٥(.يف تارخيها الشركة احلايل يف جمال االستثمار يف األسطول هو األكرب

                                                          
 ساتال ُيتوقع أن ُتطلق على مدى السنوات الثالث القادمة، مبا فيها ساتل ١١ بصدد شراء إنتلساتشركة  )5(  

 بني ٢٠٠٩عت الشركة أن يتراوح إمجايل اإلنفاق الرأمسايل يف عام وتوقّ. New Dawnاملشروع املشترك 
عام  عدة أهداف بالنسبة لعقود التأخري يف بلوغبيد أن .  مليون دوالر٦٧٥ مليون دوالر و٦٢٥حنو 

وقد استثىن تقدير اإلنفاق الرأمسايل . ٢٠١٠ إىل تأجيل بعض ذلك اإلنفاق إىل عام ؤديي ميكن أن ٢٠٠٩
 الذي كان نصيبه من املسامهات النقدية للشركة New Dawn  النفقات الرأمسالية املرتبطة بساتل٢٠٠٩لعام 

، ٢٠٠٩ الذي استحوذ على كامل املبلغ املنظور لعام ١تار ، وشراء الساتل بروتوس٢٠٠٩ضئيال يف عام 
وأشارت الشركة إىل أن تغيريات يف السوق الشاملة إلطالق السواتل ميكن أن .  ماليني دوالر٢١٠وهو 

ومن بني السواتل األخرى ضمن الربنامج . عة يف املستقبل زيادات يف تكاليف اإلطالق املتوقّتؤدي إىل
  : األسطول ما يلياحلايل لالستثمار يف

سيخدم آسيا واحمليط و درجة شرقا ٦٨,٥ الذي سيكون موقعه ٢٠ إنتلساتالساتل   )أ(      
 اللذين يشتركان حاليا يف ٧ إنتلسات و١٠ إنتلسات الساتلني  حمل٢٠ّ إنتلساتوسيحلّ الساتل . ئاهلاد

  .املوقع املذكور
قدرة أكرب على ر فّجة شرقا والذي سيو در٦٦ الذي سيكون موقعه ١٧ إنتلساتالساتل   )ب(       

 عرب آسيا وأوروبا والشرق األوسط واالحتاد الروسي، وسيوسِّع نطاق جمتمع التوزيع بالفيديو على األداء
  .٧٠٢ إنتلسات حملّ الساتل ١٧ إنتلساتوسيحلّ الساتل .  يف منطقة احمليط اهلندينتلساتإل Cالنطاق 

 درجة شرقا وسيوفِّر االستمرارية واألداء ١٨٠تخذ املوقع  الذي سي١٨ إنتلساتالساتل   )ج(      
 من أجل اخلدمات الشبكية والصوتية واملرئية إىل جزر احمليط اهلادئ، ويؤمِّن Ku وCاملعزَّز على النطاقني 

  .٧٠١ إنتلسات حملّ الساتل ١٨ إنتلساتوسيحلّ الساتل . التوصيل إىل غريب الواليات املتحدة
 درجة شرقا والذي سيشمل زيادة يف ١٦٦ الذي سيكون موقعه ١٩ تلساتإنالساتل   )د(      

وستتيح قدرة .  املعدلة لتتوافق مع تطبيقات اخلدمات املنـزلية املباشرة والشبكية يف أسترالياKuقدرة النطاق 
 غريب حىتئ زة لتوزيع حمتوى الفيديو الدويل عرب أحناء آسيا واحمليط اهلادّز معأداء قدرة Cالساتل يف النطاق 
 الطلب على التطبيقات الشبكية احملمولة واملؤسسية يف Kuكما ستدعم محولة النطاق . الواليات املتحدة
  .٨ إنتلسات حملّ الساتل ١٩ إنتلساتوسيحلّ الساتل . أرجاء املنطقة



 

16 V.11-80288 
 

A/AC.105/C.2/L.281

    أحدث االتفاقات واملقتنيات من السواتل اجلديدة  )أ(  
الـساتلي   عـن مـشروعها      إنتلـسات ، أعلنت شركة    ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٩ يف  
 وجمموعــة اســتثمارية مــن إنتلــسات، وهــو مــشروع مــشترك بــني شــركة  New Dawnاجلديــد 

 بنـاء والغـرض مـن هـذا املـشروع هـو      . Convergence Partnersجنـوب أفريقيـا تقودهـا شـركة     
 شـرقا لتـوفري خـدمات، مـن بينـها التحميـل        درجـة ٣٣وإطالق ساتل جديد يف املوقع املـداري     

ع أن يــتم إطــالق الــساتل اجلديــد وُيتوقّــ. ن، إىل املنطقــة األفريقيــةوالنطــاق العــريض الالســلكيا
New Dawn  ٢٠١١ وأن يدخل اخلدمة يف أوائل عام ٢٠١٠يف الربع األخري من عام.  

الــساتل إضــافة  زمهــاع عــن إنتلــسات، أعلنــت شــركة ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٢٧ويف   
وُينتظــر أن يــتم إطــالق هــذا الــساتل يف الربــع األول مــن عــام        .  إىل أســطوهلا٢٢ إنتلــسات
  . درجة شرقا فوق منطقة احمليط اهلندي٧٢، وأن خيدم يف املوقع املداري الطويل ٢٠١٢

 مقــدِّم بوصــفها اخــتريت أهنــا إنتلــسات، أعلنــت ٢٠٠٩أكتــوبر / تــشرين األول٣٠ويف   
ولدى استكمال املعاملة، سـوف     . ١زايدة العامة من أجل الساتل بروتوستار       العطاء الناجح يف امل   

 موجـودات ، وسيلتحق بأسطوهلا العاملي ليخدم مع       ٢٥ إنتلساتتعاد تسمية الساتل ليصبح امسه      
  األخــرى يف منطقــة احملــيط األطلــسي، ويقــدِّم قــدرة ســاتلية متزايــدة لوســط أفريقيــا          للــشركة 

  .ومناطق أخرى
    

     سواتل جديدةإطالق  )ب(  
. ١٤ إنتلــسات الــساتل إنتلــسات، أطلقــت شــركة ٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٣يف   

خـدمات   الشركة يف مجيع أحناء أمريكـا الالتينيـة وأوروبـا وأفريقيـا           زبائن ل ر هذا الساتل  وسوف يوفّ 
، ١٤ إنتلـسات ومبجـرد تـشغيل الـساتل       . Ku و Cالنطـاقني   يف  بيانات عالية القوة من خالل محولتـه        

 بقـدرة  لزبـائن اد وَّز درجة شرقا حيث سُي٣١٥ التابع للشركة يف املوقع 1Rسوف حيلّ حملّ الساتل  
  .املقبلةأن يستمر على مدى األعوام الستة عشر ستخدامها الع ُيتوقَّ

. ١٥ إنتلـسات  الـساتل    إنتلـسات ، أطلقـت شـركة      ٢٠٠٩نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٣٠ويف    
وسـوف  . ٧٠٩ إنتلـسات  درجة شرقا وحيلّ حملّ الساتل       ٨٥ املوقع   هذا الساتل من  وسوف يعمل   

، وسـيغطي   Ku النطـاق    يف خـدمات فيـديو وبيانـات عـن طريـق محولتـه              ١٥ إنتلساتيوفِّر الساتل   
  .معظم الشرق األوسط ومنطقة احمليط اهلندي وروسيا
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      جلنة أحباث الفضاء    
  ]باإلنكليزية: األصل[

      ]٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠[
  بقانون الفضاءاإلجراءات املتعلقة : باحلماية الكوكبيةفريق جلنة أحباث الفضاء املعين     

    ، برميني، أملانيا٢٠١٠يوليه / متوز٢٠ عتبارا منا
، يف بــرميني، االجتمــاع الثــاين مــن اجتماعــات  باحلمايــة الكوكبيــةعقــد الفريــق املعــين   

 والـثالثني   الثامنـة من مـع الـدورة      العمل الـيت يعقـدها علـى أسـاس نـصف سـنوي، وذلـك بـالتزا                
  .لجمعية العلمية للجنة أحباث الفضاءل

    
     للجنة أحباث الفضاءيةماية الكوكباحلتوضيح أحكام سياسة   - ألف  

 الـيت   يـة مايـة الكوكب  احل سياسـة    يف االجتماع، صيغ قـرار بـشأن تغـيريات تقنيـة            يف هذا   
ــة أحبــا   ــوز وضــعتها جلن ــضاء يف مت ــام  /ث الف ــه ع ــا لتوضــيح   ، ٢٠٠٨يولي ــشمل أحكام ــث ت حبي

 كمـا وضـعتها حلقـة عمـل         يـة لحمايـة الكوكب  لالتعريف الدقيق للفئات الثانيـة والثالثـة والرابعـة          
سواتل الكواكب اخلارجية وأجسام اجملموعة الشمسية الـصغرية،        ل يةماية الكوكب احلفيينا بشأن   

يف عــام كلتامهــا  قودتــاناملعانيميــد، غتيتــان ول يــةمايــة الكوكباحلوحلقــة عمــل باســادينا بــشأن 
 عــضوية للبعثــات جــرد بــشأن إعــداد قائمــة لتوجيهيــةاكمــا أُدرجــت كــذلك املبــادئ . ٢٠٠٩
 ملتطلـب احنيــاز املــسار بالنــسبة  وتوضــيحإىل األجــسام الــيت تتطلــب مثـل تلــك القائمــة؛  املوفـدة  

بعـة  لفئـة الرا  ملتطلـب ا  تـصحيح   /ن جـدوال زمنيـا لـذلك املتطلـب؛ وتبـسيط          لمريخ حبيث يتـضمّ   ل
. مــة املعــادة مــن املــريخ إىل األرض قّومتطلــب احتــواء العينــات غــري املع للمــريخ  بالنــسبة) ب(

أن يقــوم أعــضاء جلنــة أحبــاث  بــبعــد حتــسينه متطلــب اإلبــالغ  يفوصــي أوعــالوة علــى ذلــك، 
وسـوف ينظـر    . لبعثات الكوكبية ل يةماية الكوكب احل متطلبات   حتديدالفضاء بإبالغ اللجنة عند     

  .٢٠١١مارس /لفضاء يف ذلك القرار يف آذارمكتب جلنة أحباث ا
    

    لنظر فيها مستقبالا  ينبغيقرارات  - باء  
ــُتعرضا   ــة     سـ ــة أحبـــاث الفـــضاء املعنيـ ــة عمـــل جلنـ ــة حبلقـ ــرارات املتعلقـ ــدد مـــن القـ  عـ

 الــيت ُعقــدت يف برينــستون (ء يف استكــشاف الفــضايــةحمايــة الكوكبللباالعتبــارات األخالقيــة 
وُيخطّـط  . لتنفيـذ، أثنـاء اجتمـاع العمـل       ل، لكنها مل ُتتخـذ      )٢٠١٠الواليات املتحدة، يف عام     ب

  :وهي تتضمن املفاهيم التالية.  لتلك القراراتالبلورةوإلجراء املزيد من النقاش 
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  شراف البيئي يف الفضاء؛لإل إطار وضع  )أ(  
 باحلمايـة الكوكبيـة   مـن خـالل الفريـق املعـين         (أحبـاث الفـضاء     جلنة   من قيام ض  )ب(  

ــق املعــ  ــادئ  وضــعب) ين باالستكــشافوالفري ــةمب ــادئ  توجيهي ــة ومــشروع مب ــة إداري  /توجيهي
ــات ــع منظمــات أخــرى    /متطلب ــاون م ــوائح بالتع ــل ل ــة    مث ــضاء وجلن ــانون الف ــدويل لق ــد ال املعه

  استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية؛
نـــع التلـــوث مل أن يكـــون ذلـــك اإلطـــار إضـــافة إىل اللـــوائح املقبولـــة رورةضـــ  )ج(  

  ؛ العضوية ذي الطبيعة البيولوجية أو الكيميائيةالضاروكيب الك
اتفاقيـة حكوميـة    / أن يتضمن ذلك اإلطار يف هناية املطاف إرسـاء آليـة           رورةض  )د(  

تطـوير واعتمـاد    أن ُيـشبه    لمـسار املتبـع     ل ، وميكـن  دولية لتنظيم استكشاف الفـضاء واسـتخدامه      
اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة التابعـة       ضعتها  اليت و  لتخفيف احلطام الفضائي     التوجيهيةاملبادئ  

 اللجنـة واجلمعيـة العامـة       اعتمـدت وقد  . للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية      
  . اليت اعتمدهتا اللجنة الفرعيةالتوجيهيةالحقا املبادئ 

    
للجمعية العلمية مقترحات الجتماعات جلنة أحباث الفضاء قبل الدورة التاسعة والثالثني   - جيم  

    للجنة أحباث الفضاء
اقتـرح مكتـب جلنــة أحبـاث الفـضاء عقــد اجتمـاعني مـن أجــل مواصـلة تطـوير سياســة           

  : يف إطار جلنة أحباث الفضاء ووافق عليهمااحلماية الكوكبية
 بـشأن تطـوير املبـادئ األخالقيـة األساسـية           ٢٠١١وُتعقد يف عـام      حلقة عمل   )أ(  

  ؛ضاء برئاسة مارغريت إس ريس واستكشاف الفيةماية الكوكباحلاملنطبقة على 
 بـشأن حتديـد مـستويات اخلطـر املـرتبط           ٢٠١٢وُتعقـد يف عـام       دراسـية حلقة    )ب(  

  .ببعثة إعادة عينة من املريخ برئاسة جون دي رامل
 


