
 

 

 ITU-R 23-3 القرار
 توسيع نطاق نظام المراقبة الدولية لإلرساالت على المستوى العالمي

(2015-2012-2000-1993-1970-1963) 

 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
 اعتبارها يف إذ تضع

، من لوائح الراديو الدولية تنص على أن تتفق اإلدارات على مواصلة املراقبة الدولية لإلرساالت، 16 أن املادة أ ( 
تنفيذ لوائح الراديو وذلك لضمان كفاءة استخدام  تطوير وسائل مراقبة اإلرساالت للمساعدة، قدر اإلمكان عمليًا، يف

وصيات قطاع احلسبان ت إزالة التداخالت الضارة فورًا، آخذة يف اقتصادي، واملساعدة يفطيف الرتددات الراديوية بشكل 
 االتصاالت الراديوية ذات الصلة؛

تنص أيضًا على أن تقوم اإلدارات، بقدر ما تراه ممكنًا، مبراقبة اإلرساالت بطلب من إدارات  16أن املادة  ب(
 من املكتب؛ أخرى أو

طلوبة املرافق امل إجراء دراسات ووضع توصيات بشأنتدعو قطاع االتصاالت الراديوية إىل  (WRC-97) 36 أن التوصية ج(
 تقليل االزدحام الواضح يف املراقبة الدولية لإلرساالت يف لتوفري تغطية وافية للعامل، بغية ضمان كفاءة استخدام املوارد املتوفرة

 استخدام موارد املدارات والطيف؛ يف
وجود هلا،  ال العامل حيث املرافق املتاحة لنظام املراقبة الدولية لإلرساالت غري كافية أو يف هناك مناطق واسعةتزال  أنه ال د (
 سيما أن مرافق مراقبة اإلرساالت النامجة عن احملطات الفضائية باهظة الثمن؛ وال
( اليت تبني قدرات احملطات وأرقام اهلاتف VIII ئمةأن األمانة العامة حتتفظ بقائمة احملطات الدولية ملراقبة اإلرساالت )القا ه (

 وأرقام الفاكس والعنوان الربيدي وعناوين الربيد اإللكرتوين، وتقوم بنشرها؛
أن تعمل  لوائح الراديو، و  يف أن من األمهية مبكان أن تلىب احتياجات مكتب االتصاالت الراديوية، املنصوص عليها و (
 ممكن، مراقبة حملية على إتاحتها لعمليات املراقبة الدولية إىل أقصى حدالبلدان اليت لديها مرافق  كل

 تقـرر
يتعلق مبراقبة  ذلك ما يف النظام الدويل ملراقبة اإلرساالت، مبا يف الوقت احلايل يف أنه ينبغي حث مجيع اإلدارات املشاركة 1

 ممكن؛ أقصى حدسويات اإلرساالت من احملطات الفضائية، على مواصلة القيام بذلك إىل 
املراقبة  نظام املراقبة الدولية لإلرساالت، على إتاحة مرافق يف الوقت احلاضر يف أنه ينبغي حث اإلدارات، اليت ال تشارك 2

 آخر طبعة من كتيب قطاع االتصاالت يف من لوائح الراديو، باستخدام املعلومات ذات الصلة الواردة 16 هلذا النظام، وفقاً للمادة
 الطيف؛ ية بشأن مراقبةالراديو 

أنه ينبغي تشجيع التعاون فيما بني حمطات املراقبة التابعة ملختلف اإلدارات وحتسينه بغية تبادل معلومات املراقبة،  3
ذلك املعلومات املتصلة مبراقبة اإلرساالت من احملطات الفضائية، وتسوية حاالت التداخل الضار النامجة عن حمطات اإلرسال  يف مبا

 ميكن حتديدها؛ ال  يصعب أواليت
مناطق من العامل حيث مرافق الرصد غري وافية على النهوض بإنشاء حمطات مراقبة  يف أنه ينبغي حث اإلدارات الواقعة 4

 الراديو؛ من لوائح 16 للمادة من أجل االستخدامات اخلاصة هبا وإتاحتها للمراقبة الدولية، وفقاً 



2 

 

الت من أجل نظام املراقبة الدولية لإلرسا يف بيانات املقدمة من حمطات املراقبة املشاركةأنه جيوز للمكتب أن يستخدم ال 5
 من لوائح الراديو؛ 16 إعداد ملخصات لبيانات املراقبة املفيدة ونشرها تطبيقاً للمادة

بول مسؤولني على قأن تستحث اإلدارات اليت لديها أنظمة متقدمة ملراقبة إرساالت حمطات األرض واحملطات الفضائية  6
من إدارات أخرى لتدريبهم على تقنيات املراقبة، وحتديد مصادر اإلرساالت، وحتديد املواقع األرضية. وميكن إجراء االتصال األويل 

نشرها ( اليت تVIII قائمة حمطات املراقبة الدولية لإلرساالت )القائمة يف بشأن التدريب مع املكتب املركزي املالئم على النحو املدرج
 األمانة العامة لالحتاد الدويل لالتصاالت.

ودولة إسرائيل  ياوهنغار  عرضت إدارات مجهورية أملانيا االحتادية وأسرتاليا وكندا والواليات املتحدة األمريكية وفرنسا - 1المالحظة 
العظمى وأيرلندا الشمالية  ملكة املتحدة لربيطانياوالربتغال ومجهورية الصني الشعبية ومجهورية كوريا وامل ومملكة هولندا وإيطاليا واليابان

 األخرى. تستقبل مسؤولني من اإلدارات أن


