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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية 

      االجتماع السابع للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة    
      مذكّرة من األمانة    

      ةممقّد  -أوال  
   اخللفية  - ألف  

) جنـة الدوليـة   الل: اختـصاراً ( تتألف اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة         -١
والــنظم اإلقليميــة وُنظــم التعزيــز الــساتلي   لــسواتل املالحــةاألربعــة  الــنظم العامليــة ُمــشغِّليمــن 

 ٢٠٠٥يف عـام  الدوليـة   اللجنـة   وقد أُنشئت.)ST/SPACE/50  الوثيقةانظر(املوجودة يف العامل    
ومناقـشة   اجتماعـات سـنوية السـتعراض        ذلـك احلـني   منـذ    تقـد َعوحتت مظلة األمم املتحـدة،      

قــدِّمي ملمنتــدى أُنــشئ  ،٢٠٠٧يف عــام و . جمــال الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة يفالتطــورات 
 اللجنـة الدوليـة   وعـضوية . التبـاديل لتـشغيل  ل تها توافق النظم وقابليكي يناقش مسأليت  اخلدمات
حــة أو  أمــام مجيــع البلــدان والكيانــات الــيت تقــّدم خــدمات الــنظم العامليــة لــسواتل املالمفتوحــة

 .نشطةمشاركة هتتم بأنشطة اللجنة الدولية وترغب يف أن تشارك فيها واليت تستعملها 

 مكتب شـؤون الفـضاء      إىلمهام أمانتها التنفيذية    سندت  أُعمل اللجنة الدولية،    ل اًدعمو  -٢
 بتطبيقـات   املتعلـق ذه الصفة، من خالل برناجمه      هبُينظم املكتب   و. العامةاخلارجي التابع لألمانة    

النظم العامليـة لـسواتل املالحـة، حلقـات عمـل ودورات تدريبيـة واجتماعـات ُتركّـز علـى بنـاء                      
ميـداين  القدرات يف جمال اسـتعمال التكنولوجيـات املرتبطـة بـالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة يف                   

 املبــادرة ألنــشطةاألجهــزة الالزمــة تــسهيل نــشر  وكــذلك التطــور، يالــسريع واهلندســة العلــوم
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 بينـهم  ، هذه األنشطة سنويا عدد كبري مـن اخلـرباء   يف كلويلتقي.  بشأن طقس الفضاء  الدولية
اختــاذ و اللجنــة الدوليــة كــبرية لــدىالمهيــة األسائل ذات املــناقــشة ملناميــة، البلــدان ال مــنخــرباء 

اللجنـة الدوليـة   جهـود  قيـادة  أيـضاً  ؤون الفـضاء اخلـارجي    مكتـب شـ  ويتـوىل . بـشأهنا إجراءات  
ــة إىل  ــداد منـــهاج تعليمـــي  الراميـ ــة   يإعـ ــسواتل املالحـ ــة لـ ــالنظم العامليـ ــر(تعلّـــق بـ ــةانظـ   الوثيقـ

ST/SPACE/59 ( لتــدريسراكــز اإلقليميــة امل تنظمهــا يف الــربامج التدريبيــة الــيت إدراجــهبغــرض 
مراكــز معلومــات كوالــيت تعمــل أيــضاً  املنتــسبة إىل األمــم املتحــدة ،علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء

 ).ST/SPACE/55  الوثيقةنظرا(للجنة الدولية 

 إطار برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات          ضمن، و ٦٦/٧١وعمال بقرار اجلمعية العامة       -٣
الفــضائية، عقــد مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي حلقــة العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة    

 مــايو/ أيــار١٨ إىل ١٤ مــن ، تطبيقــات الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة، يف ريغــاحــولوالتفيــا 
٢٠١٢) A/AC.105/1022(      ــوادور ــم املتحــدة وإك ــني األم ــشتركة ب ــل امل ــة العم  حــول، وحلق

 ٢٠١٢ أكتـوبر / تـشرين األول ١٢ إىل ٨ مـن  ،املبادرة الدولية بـشأن طقـس الفـضاء، يف كيتـو         
)A/AC.105/1030 .(   ــات املتحــدة ــة وشــاركت الوالي ــن   األمريكي ــتني م ــاتني احللق ــة ه يف رعاي

 .خالل اللجنة الدولية

ــم   -٤ ــة     وقــد نظَّ ــة املعني ــة الدولي  مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي االجتمــاع األول للجن
 ٢٠٠٦نـوفمرب   /الثـاين  تـشرين    ٢ و ١ يـومي    ، يف فيينـا   هبالنظم العاملية لسواتل املالحة واستـضاف     

)A/AC.105/879 .(  ــد ــالور، اهلن ــاين يف بانغ ســبتمرب / أيلــول٧ إىل ٣ مــن ،وُعقــد االجتمــاع الث
٢٠٠٧ )A/AC.105/901 .(     ــات ــا، الواليـ ــادينا، كاليفورنيـ ــث يف باسـ ــاع الثالـ ــد االجتمـ وُعقـ

ُعقــد االجتمــاع و .)A/AC.105/928( ٢٠٠٨ ديــسمرب/األول كــانون ١٢ إىل ٨املتحــدة، مــن 
ــاد الروســـي،  ــبورغ، االحتـ ــبتمرب/ أيلـــول١٨ إىل ١٤مـــن  الرابـــع يف ســـانت بطرسـ  ٢٠٠٩ سـ

)A/AC.105/948.(  ــد ــاالجتمــاع اخلــامس يف تور وُعق ــن  وين ــا، م ــشرين ٢٢ إىل ١٨، إيطالي  ت
ــوبر /األول ــو، مــن   وُعقــد). A/AC.105/982 (٢٠١٠أكت    إىل ٥ االجتمــاع الــسادس يف طوكي

 ).A/AC.105/1000 (٢٠١١سبتمرب / أيلول٩

ــ  -٥ ــد    أمَّ ــة، فق ــة الدولي ــسابع للجن ــاع ال ــيجني،  ا االجتم ــد يف ب ــن ُعق ــشرين ٩ إىل ٤م  ت
 .الصنياستضافته حكومة و ،٢٠١٢نوفمرب /الثاين
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    هيكل االجتماع وبرناجمه  - باء  
تــضمَّن برنــامُج االجتمــاع الــسابع للجنــة الدوليــة ثــالث جلــسات عامــة واجتماعــات    -٦

، ٢٠١٢نــوفمرب /الثــاين تـشرين  ٥ يف الـيت عقــدت  ،يف اجللـسة العامــة األوىل و.  العاملــةلألفرقـة 
نظـم التعزيـز الـساتلي عروضـا عـن         ومـشّغلو  مقدِّمو خدمات النظم العاملية لسواتل املالحة        قدَّم

فقــدموا  األعــضاء املنتــسبون واملراقبــون أمــا . املــستقبليةهــمخططعــن احلالــة الراهنــة لــنظمهم و
 ويف خـدمات الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة وتطبيقاهتـا       يفلتطـورات األخـرية    ل إمجاليـة عروضا  
 . واإلقليمي والوطين هبا، على الصعيد الدويلاملتعلقةبناء القدرات التعليم وأنشطة 

، الــيت  اجتماعــات أفرقتــها العاملــة األربعــة ، ركّــزت اللجنــة الدوليــةووفقــاً خلطــة عمــل  -٧
التــشغيل  التوافــق وقابليــة :، علــى املــسائل التاليــة٢٠١٢نــوفمرب /ثــاينال تــشرين ٨ و٧ يف ُعقــدت
الـنظم العامليـة لـسواتل      ، وتعزيز أداء خـدمات      )بقيادة االحتاد الروسي والواليات املتحدة     (التباديل

بقيــادة الــصني ( املعلومــات وبنــاء القــدرات وتعمــيم، )بقيــادة وكالــة الفــضاء األوروبيــة(املالحــة 
بقيادة االحتاد الـدويل    (، واألطر املرجعية والتوقيت والتطبيقات      )ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي   

 ).العاملية لسواتل املالحةللمّساحني والرابطة الدولية للجيوديسيا والدائرة الدولية للنظم 

 تـــشرين ٩ و٨جلـــستيها العـــامتني اللـــتني ُعقـــدتا يف ونظـــرت اللجنـــة الدوليـــة، أثنـــاء   -٨
يف تنفيذ توصيات أفرقتها العاملـة واخلطـط الـيت تتنـاول األعمـال احلاليـة          ،  ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين

 .من تلك األفرقةلكل  واملقبلة

اللجنــة الدوليــة دول أعماهلــا، أصــدرت وبعــد النظــر يف خمتلــف البنــود املدرجــة يف جــ   -٩
 .الباب الثالث أدناهيف  يرد ملخص لهاعتمدت البيان املشترك الذي وتوصيات وقرارات 

 اجتماعـه  مقـدِّمي اخلـدمات  قـد منتـدى   َع ،بالتزامن مع االجتماع السابع للجنة الدولية     و  -١٠
انظر البـاب   (يات املتحدة    الصني والوال  برئاسة ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين تشرين   ٨ و ٦ و ٤ يفالتاسع  

 ).انظر املرفق األول( بشأن اللجنة الدولية مقدِّمي اخلدمات، واعتمد املنتدى بيان )الرابع أدناه

جتماعاهتم بـالتوازي   ا إليها واملراقبون    املنتسبون أعضاء اللجنة الدولية واألعضاء      وعقد  -١١
 أثنــاء، ٢٠١٢نــوفمرب /الثــاين تــشرين ٨ و٦ يــومي مقــدِّمي اخلــدمات مــع اجتمــاع منتــدى   

 .االجتماع السابع للجنة الدولية
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    احلضور  - جيم  
االحتــاد الروســي  : شــارك يف االجتمــاع الــسابع للجنــة الدوليــة ممثلــو الــدول التاليــة         -١٢

. واليابـان وماليزيـا والواليـات املتحـدة األمريكيـة         الـصني   وواإلمارات العربيـة املتحـدة وإيطاليـا        
 .الحتاد األورويبلثلون  ممضاأيوشارك يف االجتماع 

ــي  -١٣ ــوُدع ــد باكــستان و ممثل ــا  وتايلن ــة كوري ــو ، وكــذلك ومجهوري ــاون  ممثل ــة التع منظم
الفـضائي آلســيا واحملـيط اهلــادئ واللجنـة التحــضريية ملنظمـة معاهــدة احلظـر الــشامل للتجــارب      

 وإىل خماطبــة ،بــصفة خــرباء يف أعمــال االجتمــاع الــسابع للجنــة الدوليــة ، إىل املــشاركةالنوويــة
عند االقتضاء، على أالَّ يكون يف ذلك مـساس بطلبـات أخـرى مـن هـذا القبيـل وأالَّ           االجتماع  

 . أولئك األشخاصصفةبشأن الدولية ينطوي ذلك على أيِّ قرار من جانب اللجنة 

الـسعودية،  اململكـة العربيـة     وقرَّرت اللجنة الدولية دعوة مراقبني عن أسـتراليا وكنـدا و            -١٤
 على طلبهم، حلضور االجتماع السابع وخماطبة االجتمـاع عنـد االقتـضاء، علـى أالَّ يكـون                  بناء

يف ذلك مساس بطلبات أخـرى مـن هـذا القبيـل وأالَّ ينطـوي ذلـك علـى أيِّ قـرار مـن جانـب                          
 . أولئك األشخاصصفةاللجنة بشأن 

ؤون الفـضاء  مكتـب شـ  : مهـا ، ألمم املتحـدة  ل  كيانني تابعني  وشارك يف االجتماع ممثلو     -١٥
 .اخلارجي واالحتاد الدويل لالتصاالت

 ممثلون ملنظمـات حكوميـة دوليـة ومنظمـات غـري حكوميـة              أيضاًَوشارك يف االجتماع      -١٦
جلنـة الـربط بـني اخلـدمات        :  هـي  ،تتعامل مع خدمات النظم العاملية لسواتل املالحـة وتطبيقاهتـا         

والفريـق االستـشاري     كالة الفضاء األوروبيـة،   املدنية اخلاصة بالنظام العاملي لتحديد املواقع، وو      
والرابطـة الدوليـة   ،  واالحتـاد الـدويل للمالحـة اجلويـة       املشترك بني الوكـاالت املعـين بالعمليـات،         

 واللجنـة الفرعّيـة لإلطـار املرجعـي األورويب التابعـة للرابطـة الدوليـة للجيوديـسيا،                ،  للجيوديسيا
تب الدويل للموازين واملكاييل واملقاييس، واهليئة الدوليـة         واملك والرابطة الدولية ملعاهد املالحة،   

احني، والـدائرة الدوليـة للـنظم    املعنية بـدوران األرض والـنظم املرجعيـة، واالحتـاد الـدويل للمـسَّ        
 .لسواتل املالحةالعاملية 

 عــن املركــز اإلقليمــي األفريقــي لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء   وُدعــي مراقبــون  -١٧
ملشاركة بصفة خـرباء    إىل ا رنسية واجمللس االستشاري جليل الفضاء، بناًء على طلبهم،         باللغة الف 

 .يف أعمال اللجنة الدولية وخماطبتها عند االقتضاء
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اللجنـة الدوليـة مـن دول أعـضاء يف     أعمـال   يف مبـن شـارك   املرفق الثـاين قائمـة   وترد يف   -١٨
 حكوميـة ومنظمـات حكوميـة دوليـة         األمم املتحدة وكيانـات تابعـة لألمـم املتحـدة ومنظمـات           

 .ومنظمات غري حكومية
    

    ت النظم العاملية لسواتل املالحةدراسية خلرباء تطبيقااللقة احل  - دال  
 ،الــنظمتلـك  عقـد خــرباء الـنظم العامليــة لـسواتل املالحــة حلقـة دراســية عـن تطبيقــات        -١٩

 وتألفـت  . للجنـة الدوليـة  ، يف إطار االجتماع الـسابع    ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين تشرين   ٦ و ٥يومي  
ــة واملتطبيقــات ، تناولــت ال ثــالث جلــسات مــناحللقــة  املوجهــة حنــو األســواق  تطبيقــات الهني

 باملــسائل هــو التوعيــة اهلــدف الرئيــسي للحلقــة الدراســية وكــان. علميــةالتطبيقــات الــشعبية وال
تنظـر  هتا، لكـي    ايبتكنولوجو بتطبيقات مستعملي النظم العاملية لسواتل املالحة        املتعلقةوالفرص  

ــة  فيهــا ــها العامل ــة وأفرقت ــة الدولي  عرضــا إيــضاحيا قــدمها ممثلــون  ١٨وشــهدت احللقــة . اللجن
 دول أعضاء يف األمـم املتحـدة ومنظمـات          وممثلوقّدمي خدمات النظم العاملية لسواتل املالحة       مل

ــ كمــا .حكوميــة دوليــة ومنظمــات غــري حكوميــة تتعامــل مــع هــذه التطبيقــات      تــرة  يف الفمُنظِّ
 .بالقرب من مكان االجتماعمعرض أُقيم  ٢٠١٢نوفمرب /الثاين تشرين ٩ إىل ٥من 

    
    الوثائق  - هاء  

ومعلومـات   هـذه الوثـائق   وتتـاح .  املرفق الثالث قائمة بوثائق االجتمـاع الـسابع   ترد يف   -٢٠
 يـة اللجنة الدول بّوابة معلومات    علىأخرى عن برنامج االجتماع وخلفيته وعروضه اإليضاحية        

)www.unoosa.org/oosa/en/SAP/gnss/icg.html(. 
    

    راءاآلتوصيات وال  -ثانيا  
 اللجنـة الدوليـة     الـذي ستـضطلع بـه     عرضاً موجزاً للعمـل      رئيس االجتماع السابع     قدَّم  -٢١

 . من أحداث ذات صلةبالتزامن مع االجتماع ما ينظَّم واستعرض ،يف اجتماعها السابع

. مقــدِّمي اخلــدماتبنتــائج االجتمــاع التاســع ملنتــدى علمــاً ة  اللجنــة الدوليــوأحاطــت  -٢٢
.  حتـسني اخلدمـة    لكـي يتـسىن    تعاونيـة  واصل العمل بروح     مقدِّمي اخلدمات ولُوحظ أن منتدى    

وبتـدريس   النظم العامليـة لـسواتل املالحـة      بنتدى نظر يف أنشطة تعزز الوعي       امل نَّولُوحظ أيضا أ  
 .األداء وتقييمهذلك عزيز أداء اخلدمات ورصد تكما نظر يف اقتراحات ل، تلك النظم
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 حقّقـه مقـّدمو خـدمات حتديـد املواقـع واملالحـة            مـا  اللجنـة الدوليـة مـع التقـدير          والحظت  -٢٣
   حــسبما هــو مبــيَّن مــن إجنــازات يف تعزيــز الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة،  هاوالتوقيــت ومــستعملو

 years of achievement of the United Nations on Global Navigation 10 "املعنـون املنـشور  يف 

Satellite Systems) "   ــنظم العامليــة لــسواتل  جمــالعــشر ســنوات مــن إجنــازات األمــم املتحــدة يف  ال
 ).ST/SPACE/55 ()املالحة

 تتـضمن   الـيت  العاملـة األربعـة      بتقارير أفرقتها مع التقدير   علماً   اللجنة الدولية    وأحاطت  -٢٤
 . كل منهاعمل ةطخل فقاًونتائج مداوالهتا 

 الـواردة   التـدابري وأقّرت اللجنةُ الدولية قرارات وتوصيات أفرقتها العاملـة بـشأن تنفيـذ               -٢٥
 .يف خطة عملها

قـد عقـدوا    ني واملـراقب ني واألعـضاء املنتـسب   علماً بأنَّ أعضاءها   اللجنة الدولية    وأحاطت  -٢٦
سياق ضـرورة اسـتمرار املناقـشات بـشأن         السابع، والحظت يف هذا الـ     أثناء اجتماعها    اجتماعاً

 الـنظم العامليـة   ميـع مـستعملي  جل املنفعـة ، مـن أجـل تعظـيم        شـكلها احلـايل    وبـشأن    هاتفعيل عمل 
 .لسواتل املالحة

البلدان النامية أن تـستفيد مـن تطبيقـات         على   نَّ بعض الوفود عن رأي مفاده أ      أعربو  -٢٧
 وأنـه ينبغـي     ، االجتماعيـة واالقتـصادية    تـها تنمي وخـصوصاً لـدعم   النظم العاملية لسواتل املالحة،     

  . النظمتلك تبادل املعارف ونقل تطبيقات علىتطوير التعاون 
 اللجنة الدولية علـى إضـافة بنـد جديـد إىل جـدول أعمـال اجتماعهـا الثـامن،                    واتفقت  -٢٨

 ، عامـة يف جلـسة  ،غـوا اللجنـة  أن يبلّ   ني واملـراقب  نيعضاء اللجنـة واألعـضاء املنتـسب      أل لكي يتسىن 
 .نتائج اجتماعهمب

 الجتماعهــا نييلالجتمــاعني التحــضريواتفقــت اللجنــةُ الدوليــة علــى جــدول زمــين مؤقّــت   -٢٩
 أثناء الدورة اخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية وأثناء الدورة الـسادسة            اللذين سُيعقدان الثامن،  

 أنَّ وأُشــري إىل. ٢٠١٣ عــام ،ةواخلمــسني للجنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمي 
 مقـدِّمي اخلـدمات  نتـدى   األمانة التنفيذيـة للجنـة الدوليـة ومل        بصفته   ،مكتب شؤون الفضاء اخلارجي   

 . التحضري هلذين االجتماعني وألنشطة األفرقة العاملة علىسوف يساعد ،التابع هلا

اء اخلـارجي مـن      الدولية عن تقـديرها ملـا قـام بـه مكتـب شـؤون الفـض                وأعربت اللجنةُ   -٣٠
يـذ األنـشطة    التـابع هلـا، مبـا يف ذلـك تنف          مقـدِّمي اخلـدمات   ومنتدى  الدولية  أعمال لدعم اللجنة    

 . الدوليةاللجنة بّوابة معلومات وصون ٢٠١٢املقّررة لعام 
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    البيان املشترك  -ثالثاً  
 : البيانَ املشترك التايل، اآلراء بتوافق،اعتمدت اللجنةُ الدولية  -٣١

االجتماع السابع للجنة الدولية املعنية بالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة يف             ُعقد    -١  
، هبدف مواصلة استعراض ومناقـشة      ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين تشرين   ٩ إىل   ٤بيجني، من   
 النظم العاملية لسواتل املالحة، ومتكـني أعـضاء اللجنـة الدوليـة واألعـضاء      يفالتطّورات  

مــن تطــورات بــشأن مؤســساهتم ورابطــاهتم  شـهدته ا املنتـسبني واملــراقبني مــن تنــاول مــ 
ــنظم وتطبيقاهتــا تلــكخــدمات  ــة ســواتل املالحــة    .  ال ــاح رئــيس جلن وأدار حفــل االفتت
كمــا .  عــن حكومــة الــصني بالنيابــةوألقــى مستــشار الدولــة كلمــة افتتاحيــة   .الــصينية
 أيـضاً وحضر حفل االفتتـاح     .  مكتب شؤون الفضاء اخلارجي    ُرمدي َعاالجتماخاطب  
إدارة الفـضاء الوطنيـة الـصينية       وممثلـو    الـشؤون اخلارجيـة والعلـوم والتكنولوجيـا          وزيرا

 .وغريها من اإلدارات

 الدولية ما يتصل بالنظم العاملية لسواتل املالحة مـن تطبيقـات        ةُ اللجن وناقشت  -٢  
الــصناعة  وتبــادل ممثلــو  . وتطبيقــات موجَّهــة حنــو األســواق الــشعبية    مهنيــة وعلميــة 

 .النظمتلك  خدمات بشأن آراءهم ات األكادميية واحلكومتواملؤسسا

االحتـاد  وحضر االجتمـاع ممثلـون عـن        .  الصني ةُحكوم َعاالجتماواستضافت    -٣  
ــا     ــة املتحــدة وإيطالي ــارات العربي ــصني والروســي واإلم ــات املتحــدة  ال ــا والوالي وماليزي

كوميــة  احلمــات منظللحــضره ممثلــون  كمــا  واليابــان واالحتــاد األورويب،  األمريكيــة 
جلنــة الــربط بــني اخلــدمات املدنيــة اخلاصــة  : التاليــةكوميــة احلنظمــات غــري املدوليــة وال

ــشاري        ــق االست ــة، والفري ــضاء األوروبي ــة الف ــع، ووكال ــد املواق ــاملي لتحدي ــام الع بالنظ
املشترك بني الوكاالت املعـين بالعمليـات، واالحتـاد الـدويل للمالحـة اجلويـة، والرابطـة                 

جيوديسيا، واللجنة الفرعّية لإلطار املرجعي األورويب التابعة للرابطـة الدوليـة           الدولية لل 
للجيوديــسيا، والرابطــة الدوليــة ملعاهــد املالحــة، واملكتــب الــدويل للمــوازين واملكاييــل 
واملقــاييس، واهليئــة الدوليــة املعنيــة بــدوران األرض والــنظم املرجعيــة، واالحتــاد الــدويل  

 ممثلـون   فيـه شـارك   كمـا   . الدوليـة للـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة         احني، والـدائرة    للمسَّ
سـتراليا وكنـدا   أكتب شؤون الفضاء اخلارجي واالحتـاد الـدويل لالتـصاالت ودعيـت       مل

وتايلنـــد باكـــستان لأيـــضا ممثلـــون فيـــه وشـــارك . حلـــضور االجتمـــاع بـــصفة مراقـــب
لفـضائي آلسـيا واحملـيط      ، ومنظمة التعاون ا   يةالسعودواململكة العربية   ومجهورية كوريا   

ــا الفـــضاء باللغـــة     اهلـــادئ، واملركـــز اإلقليمـــي األفريقـــي لتـــدريس علـــوم وتكنولوجيـ
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الفرنــسية، واللجنــة التحــضريية ملنظمــة معاهــدة احلظــر الــشامل للتجــارب النوويــة،         
 .واجمللس االستشاري جليل الفضاء

، رحَّبـت   ٦٦/٧١ الدوليـة أنَّ اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا            ةواستذكرت اللجنـ    -٤  
التـشغيل  بالتقدم املتواصل الذي أحرزته اللجنـة الدوليـة صـوب حتقيـق التوافـق وقابليـة                 

ويف واإلقليمية لتحديد املواقـع واملالحـة والتوقيـت،         الفضائية العاملية    بني النظم    التباديل
، ستخدام النظم العامليـة لـسواتل املالحـة وإدماجهـا يف الـبىن التحتيـة الوطنيـة        ال الترويج

عقــدت قــد  الحظــت بارتيــاح أنَّ اللجنــة الدوليــة كمــا يف البلــدان الناميــة، وخــصوصاً
 .٢٠١١سبتمرب / أيلول٩ إىل ٥اجتماعها السادس يف طوكيو، من 

توافـق  ال:  على املسائل التالية   ُتركِّز العاملة   ظت اللجنةُ الدولية أنَّ األفرقة    والح  -٥  
 وتعمـيم دمات النظم العامليـة لـسواتل املالحـة،         ، وتعزيز أداء خ   التشغيل التباديل وقابلية  

 .املعلومات وبناء القدرات، واألطر املرجعية والتوقيت والتطبيقات

توافق وقابليـة   بـال والحظت اللجنةُ الدولية كذلك أنَّ الفريق العامل ألـف املعـين              - ٦  
 يفاليـة    خطـة عملـه احل     تـشملها تنـاول مجيـع اجملـاالت األربعـة الـيت           قـد    التشغيل التبـاديل  

، بـالتزامن مـع حلقـة       ٢٠١٢ هيوليـ / متـوز  ٢٧ إىل   ٢٣اجتماع ُعقد ما بني الدورات من       
، أولـستني  خدمات الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة، الـيت ُعقـدت يف            حولالعمل الدولية   

مناقـشات إضـافية أثنـاء االجتمـاع الـسابع          و عـروض    كمـا ُنظِّمـت   ،  ٢٠١٢، عام   بولندا
م الفريقـان العـامالن الفرعيـان املعنيـان         اع ما بني الدورات، قـدّ     ويف اجتم . للجنة الدولية 

 والتابعـان  ،على املستوى الـدويل    هاوتقييماملالحة  رصد النظم العاملية لسواتل     ببالتوافق و 
 األطيــافتقـارير شـكلت حجــر األسـاس لتوصـيات بــشأن محايـة       ،لفريـق العامـل ألــف  ل

ترعاهــا حلقــة عمــل أول عامــل ألــف نظّــم الفريــق الو. ورصــد أداء اخلــدمات املفتوحــة 
   ٧يــومي يف فيينــا  وعقــدها ،كــشف التــداخل وختفيــف آثــاره   حــول  اللجنــة الدوليــة 

 أثناء االجتماع السابع للجنة الدولية تقريرا عـن نتـائج           وقدَّم،  ٢٠١٢ هيوني/ حزيران ٨و
وسـوف تنعقـد حلقـة    .  احللقة، اشتمل على توصية بتنظيم املزيد من حلقات العمل        تلك

حتديـد املواقـع   " معهـد املالحـة املعنـون    قُبيل انعقـاد مـؤمتر  ، ٢٠١٣العمل القادمة يف عام     
 املزمــع عقــده يف هــاواي، الواليــات املتحــدة     ،"واملالحــة والتوقيــت يف احملــيط اهلــادئ   

 حلقــة ســُتعقد أثنــاءه أيــضاًوالــذي ، ٢٠١٣أبريــل /ان نيــس٢٥ إىل ٢٢مــن األمريكيــة، 
 .والصانعون، يشارك فيها املستعملون التباديللتشغيل للنظم قابلية ا حولعمل 
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وقــام الفريــُق العامــل بــاء، املعــين بتعزيــز أداء خــدمات الــنظم العامليــة لــسواتل     -٧  
ــة مباملالحــة،  ــيت    تابع ــه وتوصــياته ال ــة عمل ــدِّمتخط ــاع الــ قُ ــة  يف االجتم سادس للجن
  بـني التبـاديل قابـل للتـشغيل    ي خدمـة فـضائ  نطـاق وناقش الفريُق العامل فوائد   . الدولية

ــة لــسواتل املالحــة  ــنظم العاملي  نطــاق نَّ مجيــع املــشاركني يف الفريــق العامــل أ ورأى. ال
 الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة مـن            بـني  التبـاديل القابل كليـاً للتـشغيل       ئياخلدمة الفضا 

 يتـيح مـستوى مـن األداء        هنأل كبرية ملستعملي الفضاء يف املستقبل       يوفِّر منافع  شأنه أن 
سيواصـل العمـل علـى       الفريق العامـل     وذكر أن .  لنظام واحد أن يتيحه مبفرده     ميكنال  

. العامليـة لـسواتل املالحـة    الـنظم     بـني  التبـاديل قابل للتـشغيل     ئيفضا خدمة   نطاق حتقيق
اإلشـارات يف املنـاطق البحريـة       نطـاق تغطيـة     مان سالمة   وُنوقشت املفاهيم املرتبطة بض   

 مـا  علـى    وأُكـد  التعددية الناشئة يف إشارات املالحـة الـساتلية اجلديـدة،            باالستفادة من 
 قيـاس   جودة أداء أجهزة  من أمهية يف     املسارات   تعدُّدشارات املالحية املقاومة لتأثري     لإل

 اليت تـضم نظمـاً عامليـة متعـددة        طبيقات  تلل وأُشري إىل أمهية العروض اإليضاحية    . املدى
 .لسواتل املالحة

 املعلومات وبناء القدرات مسألة برامج      بتعميموناقش الفريُق العامل جيم املعين        -٨  
 الــنظم العامليــة يف جمــالالتعلــيم والتــدريب الــيت هتــدف إىل بنــاء قــدرات البلــدان الناميــة   

املنتـسبة   ،ريس علوم وتكنولوجيـا الفـضاء    تدللسواتل املالحة من خالل املراكز اإلقليمية       
وتكنولوجيـا الـنظم العامليـة      لعلـوم   ، مثل املركز الـدويل      التميُّزإىل األمم املتحدة، ومراكز     

 هـذه املراكـز، الـيت       نَّ أ وذُكـر . الـصينية امعـة بيهـانغ      وتدريسها، التابع جل   لسواتل املالحة 
مراكـز وُتـشكّل   شبكة تصبح ل مراكز معلومات للجنة الدولية، ُيمكن أن تتطور     ك تعمل

 لنقــل وتعزيــز املهــارات واملعــارف يف جمــال حبــوث الــنظم العامليــة كــربىقاعــدة انطــالق 
يتعلـق    جديـد بنـد يف خطـة عمـل الفريـق العامـل     حدث ُتساو. لسواتل املالحة وتطبيقاهتا 

 .العامليةشبكة ال على املعلومات املراد نشرها مبا فيهااملعلومات، بتعميم 

ــات      حــظوال  -٩   ــت والتطبيق ــة والتوقي ــاألطر املرجعي ــين ب ــل دال املع ــق العام  الفري
خـدمات  قـدمي   مل والتوقيتيـة اجليوديـسية   األطـر املرجعيـة      بـشأن تقدم ملحـوظ    حدوث  

ولُـوحظ إحـراز تقـدم    . يف اللجنـة الدوليـة  حاليـا   املمـثَّلني النظم العاملية لسواتل املالحـة   
) CGS-2012 (٢٠١٢  لعــامسية الــصيين يف مواءمــة نظــام اإلحــداثيات اجليوديــ خــاص

ــة اخلــاص  ــدو"مبنظوم ــساتليةلمالحــة ل "باي ــاين للمالحــة   ال ــسي الياب ــام اجليودي ، والنظ
ــساتلية  ــسميت،   ) JGS-2010 (٢٠١٠الــ ــبه الــ ــساتلي شــ ــام الــ ــاماخلــــاص بالنظــ  ونظــ

بــارامترات " (١٩٩٠لــي بــارامتري زمي"ى الروســي، املــسمّ اجليوديــسي اإلحــداثيات 
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ــام  ــسواتل املالحــة    ) PZ-90 ()١٩٩٠األرض لع ــاملي ل ــاس(اخلــاص بالنظــام الع ) غلون
اخلـاص بـالنظم   ) WGS-84 (١٩٨٤التابع لالحتاد الروسي، والنظام اجليوديسي العاملي    

 أحـدث  ميثـل الـذي  ،  ITRF-2008 ىاإلطـار املرجعـي املـسمّ     العاملية لتحديد املواقع، مع     
 بـشأن ق العامـل أيـضا توصـيات         الفريـ  وأصـدر . لنظام املرجعي األرضي الـدويل    صيغة ل 

تطــورات يف مــسألة االعتــراف بالنظــام املرجعــي األرضــي الــدويل والتوقيــت الكــوين   ال
ــاك . املنــسق ــدويل للمــوازين   هــو مــا  اً ملحوظــاً تطــوروذُكــر أنَّ هن  أحــرزه املكتــب ال

  خدمـة جتريبيـة    إنـشاء  يف   ، من تقدُّم  واملكاييل واملقاييس وخمتربات التوقيت املنتسبة إليه     
 ".سريعالتوقيت الكوين املنسق ال"الستحداث 

ــالتزامن مــع االجتمــاع  مقــدِّمي اخلــدماتوُعقــد االجتمــاع التاســع ملنتــدى    -١٠    ب
أهــم  علــى بيــان ُيــسلّط الــضوء علــى مقــدِّمو اخلــدماتواتفــق . الــسابع للجنــة الدوليــة

 .مقدِّمي اخلدماتمنتدى واإلجنازات اليت حققتها اللجنة الدولية 

الستـضافة االجتمـاع    لت اللجنة الدوليـة دعـوة اإلمـارات العربيـة املتحـدة             وقب  -١١  
وسيقدِّم مكتب شـؤون    . ٢٠١٣نوفمرب  /الثاين تشرين   ١٤ إىل   ١٠من  ،  الثامن يف ديب  

 مقـدِّمي اخلـدمات   بـصفته األمانـة التنفيذيـة للجنـة الدوليـة وملنتـدى              ،الفضاء اخلـارجي  
ــابع هلــا  جتمــاع والجتماعــات التخطــيط املرحلــي  اللــذلك ااملــساعدة يف التحــضري الت

أعـرب عــن   االحتـاد األورويب  أنَّوالحظـت اللجنـة الدوليــة   . وألنـشطة األفرقـة العاملــة  
  .٢٠١٤ يف عام ،تاسعال هاباستضافة اجتماعاهتمامه 

    
    مقدِّمي اخلدماتمنتدى   -رابعا  

 والواليــات  الــصنيالــذي ترأســته، مقــدِّمي اخلــدماتانعقــد االجتمــاع التاســع ملنتــدى   -٣٢
 ٨ و ٦ و ٤ الـذي استـضافته بـيجني يف         ،املتحدة، بالتزامن مع االجتمـاع الـسابع للجنـة الدوليـة          

ــشرين  ــاينت ــوفمرب /الث ــاد الروســي     وحــضر. ٢٠١٢ن ــان واالحت ــصني والياب ــو ال ــاع ممثل  االجتم
 .والواليات املتحدة واالحتاد األورويب

البنـود املدرجـة علـى جـدول أعمالـه،          نظـر يف    ال، بعد   مقدِّمي اخلدمات اعتمد منتدى   و  -٣٣
 : الواردة أدناهقراراتالتوصيات والتقريَر االجتماع الذي تضّمن 
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  ملّخص املناقشات والتوصيات  -ألف
  لومات عن اخلدمات املفتوحة املعتعميم  -١

 إيـــضاحياً اً االحتـــاد األورويب والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة عرضـــم ممـــثالقـــدَّ  -١  
لــسواتل متعــّددة تــضم نظمــاً عامليــة ركة يف جمــال اســتخدام تــشكيالت هودمهــا املــشتجل

.  املتقدمـة أجهزة االسـتقبال من أجل إتاحة الرصد املستقل لسالمة اإلشارات يف   املالحة  
 تعّهـدات بتـوفري خـدمات تتـيح التوّسـع يف            مقـدِّمي اخلـدمات    من   ُمقدِّما العرض طلب  و

 ُتـوفَّر وسـوف   ). ناقشه الفريق العامل ألف   حسبما   ( النظم استخدام التشكيالت املتعددة  
 .املقبلةللجنة الدولية ا هذا املوضوع يف اجتماعات عنمعلومات إضافية 

وطلبــت . الفــضائي اخلدمــة نطــاقم عــرض إيــضاحي يــستعرض مفهــوم  وقُــدِّ  -٢  
 أُعـدِّت الـيت  النمـاذج    ميـألوا  أن   مقـدِّمي اخلـدمات    أعضاء منتدى    إىلالواليات املتحدة   

وطلبــت الواليــات املتحــدة إضــافة تعريــف . ئي اخلدمــة الفــضانطــاقصائص لتوثيــق خــ
  .ىل مسرد مصطلحات اللجنة الدولية إئي اخلدمة الفضانطاق

    
 رصد أداء اخلدمات  -٢

الـنظم  أداء   لرصـد وتقيـيم      اخلدمة الدوليـة  م ممثل الصني معلومات عن حالة       قدَّ  -٣  
 نَّ أ وأُشـري إىل  . وسري عمل تلك اخلدمـة    ) "إيغماس": اختصاراً(العاملية لسواتل املالحة    

النظم العامليـة املتعـددة     أداء  دعم خمتلف أنشطة رصد     تأن  هذه اخلدمة الدولية     من شأن 
 الدوليـة  الـدائرة املتعددة الـنظم الـيت تقـوم هبـا      التعاون مع التجربة مثللسواتل املالحة،   

 وأجهـزة االسـتقبال   يانـات    احملطات والب  تقاسملنظم العاملية لسواتل املالحة من خالل       ل
 واملنظمــات يف أنــشطة  البلــدانشارك املزيــد مــن  يــ الــصني أن وطلبــت. اجليوديــسية

يخضع ملزيـد   س هذا املوضوع    نَّ رئيسا الفريق العامل ألف أ     وذكر.  مستقبالً "إيغماس"
  . العامليف إطار الفريقمن النقاش 

    
  هكشف التداخل وختفيف: األطيافمحاية   -٣

كــشف املتعلقــة بعمــل ال الواليــات املتحــدة املــشاركني بــأن حلقــة   أبلــغ ممثــل  -٤  
 وأن نتائجهـا  ،  ٢٠١٢ هيوني/ حزيران ٨ و ٧ُعقدت يف فيينا يومي     قد   هالتداخل وختفيف 

 .ش يف إطار الفريق العامل ألفقَسوف ُتنا
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 مسائل أخرى  -باء

ة لسواتل نظم العاملية املتعددلتقدمي عروض إيضاحية للشروع مب املتعلقتقرير ال  -١
 أوقيانوسيا/املالحة يف منطقة آسيا

 وحلقــة العمــل العــروض اإليــضاحيةملــة الراهنــة حلالــة احلعــرض ممثــل اليابــان   -٥  
. ٢٠١٢ديــسمرب /األول كــانون ١٠ إىل ٨ملبــور مــن ر عقــدها يف كواال املقــّرالقادمــة
ن وقــال إنَّ املطلــوب أ.  مــشتركةجتــارب ٨و مــشاركة ةمنظمــ ١٧هنــاك  نَّوأُفيــد بــأ
 . يف حلقة العمل القادمةمقدِّمو اخلدماتيشارك 

  
 مراكز معلومات اللجنة الدولية  -٢

.  عن مراكز معلومات اللجنـة الدوليـة       معلومات حمدَّثة  األمانة التنفيذية    قدَّمت  -٦  
ــأ  ــد ب ــاملي     نَّوأُفي الروســي  مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي تلقــى منوذجــا للنظــام الع

مقـدِّمي  وطُلـب مـن    .  فيـديو تعليمـي خـاص بـه         شـريط  مـع ) غلونـاس (لسواتل املالحة   
  . وثيق مع مراكز املعلوماتيف تعاون أن يعملوا اخلدمات

  
  لجنة الدوليةال بّوابة معلومات  -٣

ــ  -٧   ــوان   دَّق املوقــع الــشبكي لنظــام خــدمات  "م ممثــل الــصني عرضــا إيــضاحيا بعن
، ألقـى خاللـه     "واتل املالحـة   املعنية بالنظم العاملية لـس     املعلومات اخلاص باللجنة الدولية   

 الــذي حيتــوي علــى وحــدة لتخــزين     ،الــضوء علــى املوقــع الــشبكي جلامعــة بيهــانغ     
 .وتقارير تلك االجتماعاتاجتماعات اللجنة الدولية عن املعلومات 

املوقـع الـشبكي للجنـة       "عنوانـه وقّدم ممثل الواليـات املتحـدة عرضـا إيـضاحيا             -٨  
نطـاق   علـى توسـيع      واشـتمل االقتـراح   . وقـع ذلك امل م  إعادة تصمي ، اقترح فيه    "الدولية

،  الدوليـة  دعم أنـشطة اللجنـة    لـ وظائف تعاونيـة إضـافية      املوقع، بأن يوفِّر     االستفادة من 
ــها ونطــاق عــضويتها توسُّــعيف ظــل  ــاء   العــرض وكــان هــذا .  عمل ــدِّم ســابقاً أثن  قــد قُ

 .مقدِّمي اخلدماتاالجتماع السابع ملنتدى 

ــاقش   -٩   ــشبكي وموضــوع العرضــني اإليــضاحيني خلــدماتمقــدِّمو اون  املوقــع ال
 استــضافة املوقــع الــشبكي للجنــة ينبغــي تــساؤل عمــا إذا كــان وطُــرح. للجنــة الدوليــة

وأفـادت  .  أم علـى موقـع تـابع لألمـم املتحـدة     قدِّمي اخلدماتعلى موقع تابع مل الدولية  
.  اخلارجيـة  مة املعلوماتيـة  ز للخد زَّ موقع ُمع  هوالصني بأن املوقع الشبكي جلامعة بيهانغ       

فـق  واتُّ. ونوقشت مسألة املواقع الـشبكية ملراكـز املعلومـات وعالقتـها باللجنـة الدوليـة              
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وأعـرب عـضوان    . على أنه من املفيـد إنـشاء مواقـع شـبكية مـستقلة ملراكـز املعلومـات                
 الشبكي هو أن تستـضيفه األمـم  الدولية للجنة ا الوضع األمثل ملوقع   نَّعن رأي مفاده أ   

 االجتماعـات   النـهج بعـض العيـوب، حـسبما ذُكـر يف مناقـشات            ذا  هلـ  ولكـنْ املتحدة،  
واقتــرح رئيـسا منتــدى  .  هــذه املـسألة تتقـصى وعرضــت األمانـة التنفيذيــة أن  . الـسابقة 

 أن ُتجــرى املناقــشات حــول هــذا املوضــوع يف الفريــق العامــل جــيم مقــدِّمي اخلــدمات
  .لجنة الدولية لالتابع

  
  التابع هلا مقدِّمي اخلدماتتعلقة بعمل اللجنة الدولية ومنتدى املات صطلحاملمسرد   -٤

الدراسـي   واملنهاجصطلحات  امل عن مسرد    معلومات حمدَّثة  األمانة التنفيذية    قدَّمت  -١٠  
  . األمم املتحدةواللذين سُينشران يف منشور صادر عن،  الدولية اللجنةاللذين ُتعدمها

  
  اتمقدِّمي اخلدمبيان منتدى   -٥

منتـدى  و إجنـازات اللجنـة الدوليـة      يـربز أهـم    علـى بيـان      مقدِّمو اخلدمات فق  اتَّ  -١١  
  ).ولانظر املرفق األ(ق بتقرير اللجنة الدولية فَُيرو، مقدِّمي اخلدمات

  
  للجنة الدولية العاملة التابعةتوصيات األفرقة   -٦

ــاء   مقــدِّمو اخلــدماتاســتعرض   -١٢   ــة ألــف وب ــة العامل  ،وجــيم ودال توصــيات األفرق
  . يف جلسة عامةاًقرارها هنائيواتفقوا على إحالتها إىل اللجنة الدولية للنظر فيها وإ

  
  مقدِّمي اخلدمات ملنتدى القادمماع االجت  -٧

مقـــدِّمي  ملنتـــدى القـــادم علـــى أن ُيعقـــد االجتمـــاع مقـــدِّمو اخلـــدماتفـــق اتَّ  -١٣  
الـسادسة واخلمـسني للجنـة      ، بـالتزامن مـع الـدورة        ٢٠١٣ هيونيـ / يف حزيران  اخلدمات

ــسلمية   ــات  و ،اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال ــشارك الــصني والوالي أن تت
املنتـدى   علـى أن ُيـضاف إىل جـدول أعمـال     فـق كمـا اتُّ . املتحدة يف رئاسـة االجتمـاع     

 هوأشـار ممثـل الواليـات املتحـدة إىل أنـ          . املتـشاركني طريقة اختيار الرؤسـاء     ب يتعلقبند  
 .مقدِّمي اخلدماتنتدى مل تغيري يف اإلطار املرجعي جراءإ يلزمقد 
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   وعملهما يف املستقبل التابع هلامقدِّمي اخلدمات اللجنة الدولية ومنتدى دورا  -٨  
.  هــذا املوضــوعملناقــشةلوثــائق الــيت أُعــدت اســتهاللياً ل عرضــاً الرئيــسان قــدَّم  -١٤  
 علـى   امناقـشات وتوزيعهـ   رى مـن    مـا جـ    اليت جتّسد اتفق الرئيسان على تنقيح الورقة      و

ــدِّمي اخلـــدمات ــاال ملناقـــشتها يف مقـ ــيعقده امل يجتمـــاع التخطيطـ نتـــدى يف الـــذي سـ
اللجنـة  إىل جدول أعمال    بند هبذا الشأن     أن ُيضاف  على   واتُّفق. ٢٠١٣فرباير  /شباط

عـضاء اللجنـة    أل  يتـسىن  لكـي ،   الثامن يف جلـسة عامـة      ها اجتماع أثناء فيه   الدولية لتنظر 
  . عن نتائج اجتماعهمواملراقبني أن ُيبلّغواضاء املنتسبني واألع

  
  مسائل أخرى  -٩

 املزمــع ،التاســعللجنــة الدوليــة ااجتمــاع اخلاصــة بترتيبــات الُنوقــشت مــسألة   -١٥  
ــام   ــده يف عـ ــاد األورويب ،٢٠١٤عقـ ــرب االحتـ ــن  وأعـ ــه عـ ــضافة با اهتمامـ ذلـــك ستـ

  .االجتماع
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    املرفق األول
العاملية   بشأن اللجنة الدولية املعنية بالنظمخلدماتمقدِّمي ابيان منتدى     

   لسواتل املالحة
 /الثـاين  تـشرين  ٦يف الـذي ُعقـد يف بـيجني      يف اجتماعه التاسع     مقدِّمي اخلدمات اعتمد منتدى   

 :، البيان التايل٢٠١٢ نوفمرب

) نة الدوليـة  اللج: اختصاراً(أُنشئت اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة           
 وتطورت خبطى ثابتـة حـىت غـدت حمفـال مهمـا لتبـادل اآلراء واملعلومـات           ٢٠٠٥عام  
 املــستعملني، واملــراقبني  وأوســاطمي خــدمات الــنظمدِّ املالحــة الــساتلية بــني مقــبــشأن

واضـطلعت اللجنـة الدوليـة بـدور قيـادي          . األمـم املتحـدة   يف  األعـضاء   املهتمـة   والدول  
 خـدمات الـنظم العامليـة لـسواتل         اسـتغالل عزيز التعاون بـشأن     يف ت على الصعيد الدويل    

وعلـــى وّجـــه .  مـــن التطبيقـــات التجاريـــة والعلميـــة والتكنولوجيـــةيف طائفـــةاملالحـــة 
التوافـق وقابليـة    : التحديد، تشمل اجملاالت اليت هتتم هبا اللجنة الدولية وأفرقتها العاملـة          

اخلـدمات، والتوقيـت واألطـر املرجعيـة        ، وأداء اخلـدمات وتعزيـز أداء        التبـاديل التشغيل  
 .اجليوديسية، والتعليم والتدريب، والتطبيقات العاملية

 االجتمـــاع الثـــاين للجنـــة أثنـــاء، ٢٠٠٧ يف عـــام مقـــدِّمي اخلـــدمات منتـــدى وأُنـــشئ  
ومنذ ذلك احلني، استـضاف كـل واحـد مـن مقـدمي خـدمات الـنظم العامليـة                   . الدولية

 يف إظهــار التــزام مقــدمي وَمثَّــل هــذا معلمــاً بــارزاًليــة، واإلقليميــة اجتماعــا للجنــة الدو
وُيعتـرب هـذا االلتـزام ركيـزة لتعزيـز التعـاون            . النظم بأهـداف اللجنـة وغاياهتـا      خدمات  

 .وزيادة الوعي العاملي بالنظم العاملية لسواتل املالحة

ذي سـيما اجتماعـه التاسـع الـ        الو،  مقدِّمي اخلـدمات   سلسلة اجتماعات منتدى     وأثناء  
ــالتزامن مــع اجتمــاع   ــة الدوليــة اعقــد ب  تــشرين ٩ إىل ٤ مــن ،الــسابع يف بــيجنيللجن

، ينظـر املنتـدى يف توصـيات املـستعملني، ويعمـل بـشكل تعـاوين                ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين
ــة    ــدعم محاي ــة، وي ــستعملة لتحــسني اخلدم ــة امل ــاف الراديوي  يف خــدمات املالحــة  األطي

 وأنـشطة التعلـيم     بالنظم العاملية لسواتل املالحـة    الساتلية، وينظر يف أنشطة تعزز الوعي       
 .رصد األداء وتقييمهولتحسني األداء ل اقتراحاتينظر يف كما ، املتعلقة هبا

 بـني الـنظم الفـضائية       التبـاديل لتوافق وقابلية التـشغيل     ل مقدِّمي اخلدمات ُيرّوج منتدى   و  
لومــات ُمفــّصلة عــن الــنظم العامليــة واإلقليميــة احلاليــة واملــستقبلية مــن خــالل تبــادل مع
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 الـيت حتكـم تقـدمي خـدمات         والقواعد اإلجرائيـة   وعن السياسات    املزمعة والعاملة حالياً  
 آليــة ملواصــلة ميثــل مقــدِّمي اخلــدمات منتــدى نَّأهــو واألهــم مــن ذلــك .  الــنظمتلــك

مي خـدمات   دِّمـسائل هامـة تتطلـب مـن مقـ         من  اللجنة الدولية    بشأن ما تعاجله  النقاش  
 .هامات ُمركّزةإس النظم

ــدى   كمــا   ــدِّمي اخلــدمات نظــر منت ــاء مق ــة ا دور  يف اجتماعــه التاســع أثن ــة الدولي  للجن
 . على إبقاء هذا البند يف جدول أعمالهفق، واتَّاملستقبلي
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    املرفق الثاين
الدول األعضاء يف األمم املتحدة واملنظمات احلكومية واملنظمات قائمة     

ري احلكومية املشاركة يف اجتماع اللجنة احلكومية الدولية واملنظمات غ
    الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة

 االحتاد الروسي

  العربية املتحدةاإلمارات

 إيطاليا

 الصني

 ماليزيا

 نيجرييا

 اهلند

  الواليات املتحدة األمريكية
 اليابان

 االحتاد األورويب

 ظام العاملي لتحديد املواقعجلنة الربط بني اخلدمات املدنية اخلاصة بالن

 جلنة أحباث الفضاء

 وكالة الفضاء األوروبية

 الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت املعين بالعمليات

 االحتاد الدويل للمالحة اجلوية

 الرابطة الدولية للجيوديسيا

 اللجنة الفرعّية لإلطار املرجعي األورويب التابعة للرابطة الدولية للجيوديسيا

 لرابطة الدولية ملعاهد املالحةا

 املكتب الدويل للموازين واملكاييل واملقاييس
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 الرابطة الدولية لرسم اخلرائط

 اهليئة الدولية املعنية بدوران األرض والنظم املرجعية

 االحتاد الدويل للمساحني

 الدائرة الدولية للنظم العاملية لسواتل املالحة

 االستشعار عن بعداجلمعية الدولية للمسح التصويري و

  اللجنة التوجيهية الدولية للنظام األورويب لتحديد املواقع

 االحتاد الدويل لالتصاالت

 االحتاد الدويل لعلوم الالسلكي

  العامةمكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة
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    املرفق الثالث
     واتل املالحةوثائق االجتماع السابع للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لس    

العنوان أو الوصف  الرمز

ICG/WGA/2012 التباديل بالتوافق والقابلية للتشغيل الفريق العامل املعينتقرير 

ICG/WGB/2012 لسواتل املالحةة العامليالنظم بتعزيز أداء خدمات الفريق العامل املعينتقرير 
ICG/WGC/2012 ملعلومات وبناء القدراتابتعميم  الفريق العامل املعينتقرير 

ICG/WGD/2012 باألطر املرجعية والتوقيت والتطبيقات الفريق العامل املعينتقرير 

 


