
 

 

 ITU-R 68القرار 
 النهوض بنشر المعرفة المتعلقة باإلجراءات التنظيمية

 والمتناهية الصغرالصغرى في ذلك السواتل   ابم المطبقة على السواتل الصغيرة،
(2015) 

 الدويل لالتصاالت،الحتاد لإن مجعية االتصاالت الراديوية 
 إذ تضع يف اعتبارها

(، مبا يف ذلك ما يُعرف منها أيضاً باسم kg 100أن بعض مطوري ومصنعي السواتل الصغرية )اليت تقل كتلتها عادة عن  أ ( 
 ايكونو  ال (، قدkg 1و 0,1 ( والسواتل املتناهية الصغر )بكتلة ترتاوح عادة بنيkg 10و 1)بكتلة ترتاوح اعتيادياً بني  الصغرىالسواتل 

 على علم باإلجراءات التنظيمية املطبقة لالحتاد الدويل لالتصاالت؛
وأن بعض اإلدارات قد تستفيد من املعلومات اإلضافية املتعلقة بتطبيق اإلجراءات التنظيمية لالحتاد الدويل لالتصاالت  ب(
 ؛اتيتصل باستخدام الطيف واملدار  فيما
رفة بإجراءات االحتاد الدويل لالتصاالت قد يقود إىل تأخري يف التبليغ وإىل إطالق هذه األنواع وأن االفتقار إىل املع (ج

 ،األخرى خطراً للتداخل مع الشبكات الساتليةيشكل السواتل دون اتباع اإلجراءات التنظيمية املطبقة مما قد  من 
 وإذ تضع يف اعتبارها أيضاً 

هبا  احلقوق والواجبات الدولية لإلدارات فيما يتعلق بتخصيصات الرتدد اخلاصةمن لوائح الراديو فإن " 8أنه وفقاً للمادة  ( أ 
 ("؛األساسي يتم تسجيله من ختصيصات يف السجل األساسي الدويل للرتددات )السجل بإدارات أخرى تستمد مما أو
الراديو،  من لوائح 11و 9 ء بأحكام املادتنيوأنه بالنسبة ألي نظام ساتلي فإن تسجيل التخصيصات يتطلب الوفا (ب

 االقتضاء؛ حسب
والسواتل  الصغرىوأن من املهم ضمان أن تتفادى أي عمليات ترددات راديوية ساتلية )مبا يف ذلك عمليات السواتل  (ج

 املتناهية الصغر( التداخل الضار مع النظم واخلدمات األخرى؛
وأنه ينبغي إجراء العملية املعنية للتسجيل الساتلي اخلاصة باالحتاد الدويل لالتصاالت )مثل بطاقات التبليغ، والتسجيل  ( د

 املناسب؛ يف السجل األساسي( يف املوعد
وأن من املهم أن تكون اإلدارات املنخرطة وكذلك املطورون على علم بالعمليات املطبقة لالحتاد الدويل لالتصاالت  ( ه

 د(؛ وإذ تضع يف اعتبارها أيضاً باملمارسات املذكورة يف الفقرة "يتعلق  فيما 
رتددات لاتناهية الصغر، استخدام والسواتل امل الصغرىوأن على أي ساتل، مبا يف ذلك السواتل الصغرية مثل السواتل  ( و

 ؛االقتضاء ، حسبوفقاً للوائح الراديو وتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية يةالراديو 
 ،ثابت وأنه ليس للعديد من السواتل الصغرية نظام للدفع ومن مث فإهنا غري قادرة على البقاء على ارتفاع مداري ( ز
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 تدركوإذ 
 بالتزايد؛ ( اليت أُطلقت واملزمع إطالقها آخذkg 100سيما السواتل اليت تقل كتلتها عادة عن  الصغرية )وال أن عدد السواتل أ ( 

( للوافدين تاوأن هذه األنواع من السواتل ميكن أن توفر وسيلة معقولة التكلفة للنفاذ إىل املوارد املدارية )الطيف واملدار  ب(
 اجلدد إىل الفضاء؛

أمهية هناك لكتلة الساتل أو حجمه من منظور إدارة الرتددات، فإن صغر كتل وأبعاد  من أنه الوأنه على الرغم  ج(
 البلدان اجلديدة اليت ترتاد الفضاء، صفوفالسواتل هو من بني العوامل املسامهة يف جناحها يف  هذه

 وإذ تدرك أيضاً 
 الفضائية،من لوائح الراديو بالنسبة إىل احملطات  11.25و 1.22الرقمني تطبيق 

 تالحظوإذ 
"إرشادات بشأن تسجيل األجسام الفضائية وإدارة الرتددات للسواتل الصغرية والصغرية جداً" اليت وضعها مكتب شؤون الفضاء 

 اخلارجي التابع لألمم املتحدة واالحتاد الدويل لالتصاالت،
 ررـتق

(، على أن حتتوي kg 100سيما السواتل اليت تقل عن  الصغرية )وال إعداد مواد، مثل التوصيات، أو التقارير، أو كتيب عن السواتل
على معلومات مفصلة ميكن أن تساعد على النهوض باملعرفة عن اإلجراءات املطبقة بشأن تقدمي بطاقات تبليغ الشبكات الساتلية 

 لالتصاالت، إىل االحتاد الدويل
 تدعو اإلدارات إىل

يت تقل كتلتها سيما ال يف تطوير وتصنيع وتشغيل وإطالق السواتل الصغرية، وال اطالع كياناهتا الوطنية املنخرطة 1
خلاصة باالحتاد الدويل وتلك ااملطبقة والسواتل املتناهية الصغر(، على األحكام التنظيمية الوطنية الصغرى )مثل السواتل  kg 100 عن

 واستخدامها؛ ددات(، والتبليغ عنها،لالتصاالت واملتصلة بتنسيق املوارد املدارية )أي املدارات والرت 
حث كياناهتا الوطنية الساعية إىل إطالق ونشر السواتل املذكورة أعاله يف الفضاء اخلارجي على البدء بإجراءات التسجيل  2

 السواتل، املعنية اخلاصة باالحتاد الدويل لالتصاالت يف أسرع وقت ممكن قبل إطالق تلك
 تطلب إىل األمني العام

 .القرار لألمم املتحدة علماً هبذاالتابعة  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةأن حييط 


