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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية   

      االجتماع الثامن للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة    
      رة من األمانةمذكِّ    

      ةمقدم  -أوال  
   اخللفية  -ألف  

وأشـهرها   أصبح استخدام اإلشارات الواردة من النظم العاملية لسواتل املالحة القائمة،  -١
النظام العـاملي لتحديـد املواقـع (جـي يب اس) التـابع للواليـات املتحـدة والنظـام العـاملي لسـواتل           

لدعم النمو يف تطبيقات التحديد الـدقيق   توليفيةاملالحة (غلوناس) التابع لالحتاد الروسي، أداة 
والصـيين املعـروف   وبفضل نظامي املالحة الساتلية، األورويب املعـروف باسـم غـاليليو     .للمواقع

باســم كومبــاس/يب دو، اللــذين جيــري إعــدادمها ونشــرمها يف الوقــت الــراهن، ســيزيد عــدد         
تاحة يف أي وقت زيادةً كبريةً، ممـا سيحسـن مـن نوعيـة اخلـدمات ويزيـد مـن عـدد         املالسواتل 
  .احملتملني والتطبيقات املمكنة املستعملني

ملية لسواتل املالحة (اختصاراً: اللجنـة الدوليـة)، الـيت    الدولية املعنية بالنظم العا اللجنةُو  -٢
تناقش فيـه احلكومـات والكيانـات     حمفلحتت مظلة األمم املتحدة، هي  ٢٠٠٥أنشئت يف عام 

وهـدف   .األمـور املتعلقـة ـذه الـنظم     مجيع والقادمة من مجيع أحناء العامل غري احلكومية املهتمة
دام قدرات النظم العاملية مـن أجـل دعـم التنميـة املسـتدامة      تعزيز زيادة استخ اللجنة الدولية هو

وتعزيز الشراكات اجلديدة بني أعضاء اللجنة واملؤسسـات، مـع مراعـاة مصـاحل البلـدان الناميـة       
  .بشكل خاص
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ــة   اخلــارجي، بصــفته مكتــب شــؤون الفضــاء ويواصــل   -٣ ــة للجنــة الدولي األمانــة التنفيذي
ــابع هلــا مقــدمنتــدى ملو ــة  ، ومــن خــالل برناجمــه  ي اخلــدمات الت املتعلــق بتطبيقــات الــنظم العاملي

حلقات عمل ودورات تدريبية واجتماعات تركّـز علـى بنـاء القـدرات      لسواتل املالحة، تنظيم
يف جمــال اســتعمال التكنولوجيــات املرتبطــة بــالنظم العامليــة لســواتل املالحــة يف خمتلــف ميــادين   

حتديــد فضــاء يف طبقــة األيونوســفري وأثرهــا علــى العلــوم والصــناعة، مبــا يف ذلــك آثــار طقــس ال
الـنظم العامليـة    منهاج تدريس اعتمد، ٢٠١٣يف عام و .)A/AC.105/1060 انظر الوثيقةاملواقع (

ــا الفضــاء،   يف  )ST/SPACE/59(لســواتل املالحــة  ــة لتــدريس علــوم وتكنولوجي املراكــز اإلقليمي
وـذه   .ها مراكز معلومات تابعة للجنـة الدوليـة  بصفت والعاملة أيضاً املنتسبة إىل األمم املتحدة،

اإلسهام يف إجياد قوى عاملة أكثر دراية، وهـذا األمـر ضـروري    دف هذه املراكز إىل الصفة، 
    .األقاليموتطبيقاا يف  لنظم العاملية لسواتل املالحةباللنهوض 

، ٢٠١٢مرب كــانون األول/ديســ ١٨خ املــؤر ٦٧/١١٣وعمــالً بقــرار اجلمعيــة العامــة   -٤
ويف إطـار برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضـائية، نظـم مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي            

حلقــة العمــل  بالنيابــة عــن حكومــة كرواتيــا امعــة رييكــا جل التابعــةوكليــة الدراســات البحريــة 
، كاشـ يف با حول تطبيقات النظم العاملية لسـواتل املالحـة   وكرواتيااملشتركة بني األمم املتحدة 

وقـــد  .)A/AC.105/1055 الوثيقـــة انظـــر( ٢٠١٣أبريـــل  ٢٥إىل  ٢١يف الفتـــرة مـــن  كرواتيــا، 
  .اللجنة الدوليةمن خالل  األمريكية الواليات املتحدةهذه العمل  حلقة شارك يف رعاية

وقد نظَّم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي االجتمـاع األول للجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم        -٥
ــا، يــومي   العامليــة لســواتل  انظــر( ٢٠٠٦تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢و ١املالحــة واستضــافه يف فيين

أيلول/سـبتمرب   ٧إىل  ٤وعقد االجتماع الثـاين يف بانغـالور، اهلنـد، مـن      .)A/AC.105/879 الوثيقة
وعقـــد االجتمـــاع الثالـــث يف باســـادينا، كاليفورنيـــا،   .)A/AC.105/901 الوثيقـــة انظـــر( ٢٠٠٧

ــدة،  ــات املتحــــ ــن  الواليــــ ــمرب   ١٢إىل  ٨مــــ ــانون األول/ديســــ ــر( ٢٠٠٨كــــ ــة انظــــ  الوثيقــــ
A/AC.105/928(.     قـد االجتمـاع الرابـع يف ســانتإىل  ١٤االحتـاد الروسـي، مــن   ب، غبطرسـرب وع

وعقد االجتمـاع اخلـامس يف تورينـو،     .)A/AC.105/948 الوثيقة انظر( ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ١٨
وعقــد  .)A/AC.105/982 الوثيقــة انظــر( ٢٠١٠تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٢إىل  ١٨إيطاليــا، مــن 

ــن     ــو، مـــ ــادس يف طوكيـــ ــاع الســـ ــبتمرب  ٩إىل  ٥االجتمـــ ــر( ٢٠١١أيلول/ســـ ــة  انظـــ  الوثيقـــ
A/AC.105/1000(.   ــيجني، مـــن ــابع يف بـ ــاع السـ ــاين/نوفمرب  ٩إىل  ٤ وعقـــد االجتمـ ــرين الثـ تشـ

 .)A/AC.105/1035 الوثيقة انظر( ٢٠١٢

مـن   لدولية، فقد عقـد يف ديب، اإلمـارات العربيـة املتحـدة،    أما االجتماع الثامن للجنة ا  -٦
 .ديبواستضافته حكومة  ،٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤إىل  ٩
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    هيكل االجتماع وبرناجمه  - باء  

ــع جلســات عامــة واجتماعــات        -٧ ــة أرب ــة الدولي ــامن للجن ــامج االجتمــاع الث تضــمن برن
، ٢٠١٣ /نوفمربتشـرين الثـاين   ١٠يف  ، الـيت عقـدت  اجللسة العامـة األوىل  ويف .لألفرقة العاملة

قدم لو النظم العاملية لسواتل املالحـة و م مشغجمموعـة   والـنظم اإلقليميـة   تعزيـز الخـدمات  و مقـد
اللجنــة الدوليــة واألعضــاء أعضــاء وأوجــز  .عــن تطــورات هــذه الــنظممتنوعــة مــن التحــديثات 

ــون، املن واملنتســبو ــذينراقب ــر  ال ــون دوائ ــة، ملســتعملا ميثل ــنظم العاملي التطــورات  ني الرئيســيني لل
 اوتطبيقاــ الــنظم العامليــةاألخــرية يف املنظمــات والرابطــات اخلاصــة ــم فيمــا يتعلــق خبــدمات   

  .وأنشطة بناء القدرات
ــة (  عو  -٨ ــة الثاني ــا الرئيســان امل  قــدت اجللســة العام ــيت أداره ــدى  تال ــدمشــاركان ملنت ي مق

اللجنـة  يف  املسائل اليت ستناقَش وحددت فيها، ٢٠١٣ /نوفمربينتشرين الثا ١١يف  اخلدمات)
فكـرة   لتكـوين  مـن املسـتعملني  دخالت املـ  التمـاس علـى   تز، وركَّأفرقتها العاملةو/أو  الدولية

 .مستعملي النظم العاملية لسواتل املالحةاحتياجات ومتطلبات واضحة عن 

تشـرين   ١٣و ١٢ عاملـة يـومي   بعـة أفرقـة  اجتمعت أرووفقاً خلطة عمل اللجنة الدولية،   -٩
التوافــق وقابليــة التشــغيل التبــاديل (بقيــادة  :علــى املســائل التاليــةوركَّــزت ، ٢٠١٣الثــاين/نوفمرب 

 وتعزيز أداء خدمات النظم العامليـة لسـواتل املالحـة (بقيـادة     ؛االحتاد الروسي والواليات املتحدة)
اإلمـارات العربيـة   علومـات وبنـاء القـدرات (بقيـادة     وتعمـيم امل  ووكالـة الفضـاء األوروبيـة)؛    اهلند

ــادة    املتحــدة ومكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي)؛  ــة والتوقيــت والتطبيقــات (بقي واألطــر املرجعي
االحتاد الدويل للمسـاحني والرابطـة الدوليـة للجيوديسـيا والـدائرة الدوليـة للـنظم العامليـة لسـواتل          

 .املالحة)

 ١٣ثنـاء جلسـتيها العـامتني الثالثـة والرابعـة اللـتني عقـدتا يف        ونظرت اللجنة الدوليـة، أ   -١٠
، يف تنفيــذ توصــيات أفرقتــها العاملــة واخلطــط الــيت تتنــاول  ٢٠١٣تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٤و

 .األعمال احلالية واملقبلة لكل من تلك األفرقة

دوليــة وبعــد النظــر يف خمتلــف البنــود املدرجــة يف جــدول أعماهلــا، أصــدرت اللجنــة ال    -١١
 .توصيات وقرارات واعتمدت بياناً مشتركاً (انظر الباب الثالث أدناه)

اجتماعـه   ي اخلـدمات مقـدم للجنة الدوليـة، عقـد منتـدى     الثامنوبالتزامن مع االجتماع   -١٢
الصــني   شــاركت يف رئاســته تو ٢٠١٣تشــرين الثــاين/نوفمرب   ١٣و ١١و ٩احلــادي عشــر يف  

  .الرابع أدناه) والواليات املتحدة (انظر الباب
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    احلضور  - جيم  
، االحتــاد الروســي شــارك يف االجتمــاع الثــامن للجنــة الدوليــة ممثلــو الــدول التاليــة:         -١٣

وشـارك   .اليابـان  ،الواليـات املتحـدة   ،اهلنـد  ،ماليزيـا  ،الصني ،إيطاليا ،اإلمارات العربية املتحدة
 .يف االجتماع أيضا ممثلون لالحتاد األورويب

الجتماع ممثلو كيانني تابعني لألمم املتحـدة، مهـا: مكتـب شـؤون الفضـاء      وشارك يف ا  -١٤
 .اخلارجي واالحتاد الدويل لالتصاالت

ممثلون ملنظمـات حكوميـة دوليـة ومنظمـات غـري حكوميـة        اًوشارك يف االجتماع أيض  -١٥
دمات تتعامل مع خدمات النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاا، وهي: جلنـة الـربط بـني اخلـ    

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

يـة للجيوديسـيا،   للجيوديسيا، واللجنـة الفرعيـة لإلطـار املرجعـي األورويب التابعـة للرابطـة الدول      
والرابطــة الدوليــة ملعاهــد املالحــة، واملكتــب الــدويل للمــوازين واملكاييــل واملقــاييس، واالحتــاد    

  .الدويل للمساحني، والدائرة الدولية للنظم العاملية لسواتل املالحة
منظمــة التعــاون الفضــائي آلســيا  وقــررت اللجنــة الدوليــة دعــوة مــراقبني عــن كنــدا و     -١٦

ــة للمالحــة و  ادئواحملــيط اهلــ  ــة العربي ــى  املعهــد األورويب لسياســات الفضــاء واجلمعي ــاء عل ، بن
طلبهم، حلضور االجتماع الثـامن وخماطبـة االجتمـاع عنـد االقتضـاء، علـى أالَّ يكـون يف ذلـك         
مسـاس بطلبــات أخــرى مــن هــذا القبيــل وأالَّ ينطــوي ذلــك علــى أي قــرار مــن جانــب اللجنــة  

 .بشأن صفة أولئك األشخاص

وقررت اللجنة الدولية أيضاً دعوة مراقبني عن املركز اإلقليمـي األفريقـي لتـدريس علـوم       -١٧
باللغة اإلنكليزية والس االستشاري جليل الفضاء، بناًء علـى طلبـهم، إىل    -وتكنولوجيا الفضاء 

وإىل املشــاركة بصــفة خــرباء يف أعمــال الفريــق العامــل املعــين بتعمــيم املعلومــات وبنــاء القــدرات   
خماطبة االجتماع عند االقتضاء، على أالَّ يكون يف ذلك مسـاس بطلبـات أخـرى مـن هـذا القبيـل       

  .وأالَّ ينطوي ذلك على أي قرار من جانب اللجنة الدولية بشأن صفة أولئك األشخاص
وترد يف املرفق الثـاين قائمـة مبـن شـارك يف أعمـال اللجنـة الدوليـة مـن دول أعضـاء يف            -١٨

تحدة وكيانـات تابعـة لألمـم املتحـدة ومنظمـات حكوميـة ومنظمـات حكوميـة دوليـة          األمم امل
 .ومنظمات غري حكومية
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    احللقة الدراسية خلرباء تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة  - دال  
ــنظم العامليــة          -١٩ ــا لل ــة والتكنولوجي ــية للخــرباء يف التطبيقــات العلمي ــة دراس ــدت حلق عق

، يف إطــار االجتمــاع الثــامن للجنــة    ٢٠١٣تشــرين الثــاين/نوفمرب   ١٠ لســواتل املالحــة يــوم  
القضايا والفرص املتاحـة يف تطبيقـات املسـتعمل وتكنولوجيـا      وقدمت احللقة الدراسية .الدولية

وتضـمنت العـروض    .النظم العامليـة لتنظـر فيهـا اللجنـة الدوليـة و/أو األفرقـة العاملـة التابعـة هلـا         
النظــام العــاملي  تكنولوجيــااحللقــة الدراســية مــا يلــي: "جتربــة اســتخدام    مــة يفاإليضــاحية املقد
 يف خمتلـف جمـاالت االقتصـاد الروسـي"، قدمـه ممثـل االحتـاد الروسـي؛ و"نتـائج         لسواتل املالحـة  

غاليليو يف التحقق من املوقع يف املدار"، قدمه ممثل وكالـة الفضـاء األوروبيـة؛ و"معـايري ضـمان      
ة والتوقيت ألجهزة استقبال الـنظم العامليـة لسـواتل املالحـة املسـتخدمة يف      حتديد املوقع واملالح

ــاليليو و      ــات املتحــدة؛ و"تطبيقــات غ ــل الوالي ــه ممث ــة  التطبيقــات احلرجــة"، قدم ــة املالحي اخلدم
"، قدمه ممثل املفوضية األوروبيـة؛ و"التقـدم احملـرز يف    التكميلية األوروبية الثابتة بالنسبة لألرض

" لســواتل املالحــة يب دو وتطبيقــات يب دو/الــنظم العامليــة النظــام جتربــة تطبيــق محلــة إيضــاح و
وأقيم معـرض أيضـاً بـالقرب     .على الزراعة الدقيقة"، قدمهما ممثلو الصني يب دونظام و"تطبيق 

  .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣إىل  ١٠من موقع االجتماع من 
    

    الوثائق  - هاء  
وتتـاح هـذه الوثـائق ومعلومـات      .الثـامن ئمة بوثـائق االجتمـاع   ترد يف املرفق الثالث قا  -٢٠

بوابـة معلومـات اللجنـة     يفاالجتماع وخلفيتـه وعروضـه اإليضـاحية     جدول أعمالأخرى عن 
 .)html.org/oosa/en/SAP/gnss/icg.unoosa.wwwالدولية (

    
    راتاملالحظات والتوصيات واملقر  -ياثان  

قدم رئيس االجتماع الثامن عرضـاً مـوجزاً للعمـل الـذي ستضـطلع بـه اللجنـة الدوليـة           -٢١
للنظم العاملية لسواتل املالحة يف اجتماعها الراهن، واستعرض ما ينظَّم بـالتزامن مـع االجتمـاع    

 .من أحداث ذات صلة

حاطـت اللجنـة الدوليـة علمـاً بنتـائج االجتمـاع احلـادي        ويف االجتماع الثـامن أيضـاً، أ    -٢٢
منتــدى مقــدمي اخلــدمات واصــل العمــل بــروح  أنَّ ولُــوحظ  .عشــر ملنتــدى مقــدمي اخلــدمات

ولُــوحظ أيضــا أنَّ املنتــدى نظــر يف أنشــطة تعــزز الــوعي   .تعاونيــة حرصــاً علــى حتســني اخلدمــة
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، كمــا نظــر يف اقتراحــات لتعزيــز أداء  بــالنظم العامليــة لســواتل املالحــة وبتــدريس تلــك الــنظم   
  .اخلدمات ورصد ذلك األداء وتقييمه

، ٢٠١٥د يف عــام عقَالجتماعهــا العاشــر الــذي ســي حتضــرياً ،الدوليــة اللجنــةُأوصــت و  -٢٣
األفرقـة  قتطفـات واملـدخالت مـن    املتشـمل وثيقـة    اللجنة اليت حققتهااإلجنازات بقائمة  بإعداد
  .األعضاء املنتسبني واملراقبنيو اللجنةأعضاء من و العاملة
 يمقــدممــع  ت اللجنــة الدوليــة علــى ضــرورة إدراج عقــد اجتمــاع مشــترك هلــا فقــاتو  -٢٤

جــدول أعمــال    يف كبنــد منــتظم  املــراقبنيواألعضــاء املنتســبني و   اللجنــةوأعضــاء   اخلــدمات
ت النظـر  عن حالـة تنفيـذ التوصـيات وتبـادل وجهـا      التقريرمن أجل وذلك السنوية  ااجتماعا

ا أـ  والحظـت اللجنـة   .املسـتعملني مـدخالت مـن أوسـاط    لل اخلـدمات  يمقـدم  استجابة حول
احتياجـــات ومتطلبـــات  فكـــرة واضـــحة عـــن لتكـــوينوســـيلة ك هـــذا البنـــد تســـتطيع تســـخري

 مـن شـأن  أنَّ  ولـوحظ أيضـاً   .اخلـدمات  أداء كيفيـة ، واحلصول على معلومـات عـن   املستعملني
  .تعزز من رؤيتهاأن  ا اللجنة اليت تقومأنشطة التوعية 

 ي خـدمات الـنظم  مقـدم أدوار ووظـائف   مراعـاة ذلك، مـع  كـ  ت اللجنة الدوليـة فقتوا  -٢٥
 ،مثل منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدوليـة  ،واهليئات احلكومية الدولية العاملية

  .اللجنة اجتماعاتيف  على ضرورة بذل اجلهود لتشجيع مشاركة هاتني املنظمتني
املناقشـة بعنـوان "مـوجز املناقشـات     مـع التقـدير بورقـة     علمـاً وأحاطت اللجنة الدوليـة    -٢٦

الرئيســان  اقــدمه الــيت، املعنيــة بــالنظم العامليــة لســواتل املالحــة" اللجنــة الدوليــةمســتقبل  بشــأن
ات والطرائـق  تـوفري عـدد مـن اخليـار     اوكان الغـرض منـه   .ي اخلدماتمقدمشاركان ملنتدى تامل

مـن شـأنه أن    املـوجز هذا أنَّ على  واتفق .يف املستقبل اللجنةفعالية  أن تعزز هااملمكنة اليت ميكن
  .حترزه اللجنة الدوليةخيدم كأساس لتقييم التقدم الذي 

 للنجـاح يف املـوارد املاليـة وغريهـا     مـا يلـزم مـن    راللجنة الدولية أمهيـة تـوف   تكما أبرز  -٢٧
 .التنفيذية أمانتهامل تنفيذ برنامج ع

وأحاطت اللجنة الدولية علماً مع التقدير بتقارير أفرقتها العاملة األربعة الـيت تضـمنت     -٢٨
 .نتائج مداوالا وفقاً خلطة عمل كل منها

٢٩-  وتوصيات أفرقتها العاملـة بشـأن تنفيـذ التـدابري الـواردة       قراراتت اللجنةُ الدولية وأقر
  .يف خطة عملها
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اجلمعيـة العربيـة    مـن  ت طلبـاً لغ رئيس االجتماع املشاركني بأنَّ اللجنة الدوليـة تلقَّـ  وأب  -٣٠
لتمس فيه احلصول علـى صـفة مراقـب لـدى     املعهد األورويب لسياسات الفضاء يومن للمالحة 

  .اللجنة الدولية
هــد املعوألقامهــا ممــثال اجلمعيــة العربيــة للمالحــة   بيــاننيواســتمعت اللجنــة الدوليــة إىل   -٣١

تنفيــذ تطبيقــات الــنظم العامليــة  ل ســعياًاألورويب لسياســات الفضــاء حــول خطــيت مؤسســتيهما   
لسواتل املالحة، وممراقب صفةحت املؤسستني ن.  

ــاة إضــافة         -٣٢ ــة الدوليــة ملراع ــدل اختصاصــات اللجن ــة التنفيذيــة أن تع ــب إىل األمان  وطُل
  .اجلديدينراقبني امل

من االحتاد األورويب الستضـافة االجتمـاع التاسـع، املزمـع     وقبلت اللجنة الدولية دعوة   -٣٣
م مـــن الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة ، وأخـــذت علمـــاً بـــالعرض املقـــد٢٠١٤عقـــده يف عـــام 

 .٢٠١٥الستضافة االجتماع العاشر يف عام 

٣٤-  ني الجتماعهــا يالتحضــري لالجتمــاعنيفقـت اللجنــةُ الدوليــة علــى جــدول زمـين مؤقّــت   وات
اخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية وأثناء الـدورة  و احلادية اللذين سيعقدان أثناء الدورة، التاسع
وأُشـري   .٢٠١٤عـام  يف واخلمسني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية،  السابعة

مقــدمي ى بصـفته األمانــة التنفيذيـة للجنــة الدوليـة وملنتــد    ،إىل أنَّ مكتـب شــؤون الفضـاء اخلــارجي  
 .التحضري هلذين االجتماعني وألنشطة األفرقة العاملة على سوف يساعد ،التابع هلا اخلدمات

وأعربت اللجنةُ الدولية عن تقـديرها ملـا قـام بـه مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي مـن            -٣٥
 أعمال لدعم اللجنة الدولية ومنتدى مقـدمي اخلـدمات التـابع هلـا، مبـا يف ذلـك تنفيـذ األنشـطة        

 .ورعاية بوابة معلومات اللجنة الدولية ٢٠١٣املقررة لعام 
    

    البيان املشترك  -ثالثاً  
 اعتمدت اللجنةُ الدولية، بتوافق اآلراء، البيانَ املشترك التايل:  -٣٦

عقد االجتماع الثامن للجنة الدولية املعنية بـالنظم العامليـة لسـواتل املالحـة يف       -١  
، ـدف  ٢٠١٣تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٤إىل  ١٠ملتحدة، من ديب، اإلمارات العربية ا

ــة لســواتل املالحــة، ومتكــني       ــنظم العاملي مواصــلة اســتعراض ومناقشــة التطــورات يف ال
أعضاء اللجنة الدولية واألعضاء املنتسبني واملـراقبني مـن تنـاول مـا شـهدته مؤسسـام       

وألقـى كـل مـن رئـيس      .ورابطام من تطورات بشأن خدمات تلك النظم وتطبيقاـا 
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مــارات للعلــوم والتقنيــة    اإل هيئــة تنظــيم االتصــاالت يف اإلمــارات ورئــيس مؤسســة     
كمـا خاطـب االجتمـاع مـدير      .نيابـة عـن احلكومـة املضـيفة     بكلمة استهاللية املتقدمة

  .التابع لألمم املتحدة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي
ــة     -٢   ــة الدولي ــاتوتناولــت اللجن ــوم ال تطبيق ــنظم  والعل ــة لل ــا االبتكاري  تكنولوجي

وتبـادل ممثلـون مـن األوسـاط      .التجارية يف املسـتقبل  االعاملية لسواتل املالحة وتطبيقا
وقابليـة تشـغيلها    العامليةظم هذه النالصناعية واألكادميية واحلكومية اآلراء بشأن توافق 

  .التباديل
االجتمـاع نيابـة عـن    مؤسسـة اإلمـارات للعلـوم والتقنيـة املتقدمـة      استضافت و  -٣  

اإلمــارات العربيــة و االحتــاد الروســيو االحتــاد األورويباحلضــور  وضــم .حكومــة ديب
ــاو املتحــدة ــاو الصــنيو إيطالي ــدو ماليزي ــات املتحــدة و اهلن ــانو الوالي ، فضــال عــن  الياب

جلنة الربط بني اخلـدمات   املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية التالية:
، واالحتــاد وكالــة الفضــاء األوروبيــة، واخلاصــة بالنظــام العــاملي لتحديــد املواقــعاملدنيــة 

 والرابطـة الدوليـة ملعاهـد املالحـة،     واالحتاد الدويل للمساحني، الدويل للمالحة اجلوية،
ة لإلطــار املرجعــي األورويب التابعــة    واللجنــة الفرعيــ  والرابطــة الدوليــة للجيوديســيا،  

واهليئـة   واملكتـب الـدويل للمـوازين واملكاييـل واملقـاييس،      يسيا،للرابطة الدولية للجيود
والدائرة الدولية للنظم العامليـة لسـواتل    الدولية املعنية بدوران األرض والنظم املرجعية،

وشـارك أيضـاً    .والفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت املعـين بالعمليـات   املالحة،
ودعـي ممثـل مـن     .االحتـاد الـدويل لالتصـاالت   ممثلون ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي و
منظمــة التعــاون  وشــارك أيضــاً ممثلــون مــن  .كنــدا حلضــور االجتمــاع بصــفة مراقــب  

الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ، واملركز اإلقليمي األفريقي لتدريس علـوم وتكنولوجيـا   
اع وحضــر االجتمــ .والــس االستشــاري جليــل الفضــاء نكليزيــة،باللغــة اإل -الفضــاء 

 ،املعهــد األورويب لسياســات الفضــاء  أيضــاً ممثلــون عــن اجلمعيــة العربيــة للمالحــة و     
ما اللجنة الدولية بصفة مراقب ني واعترفتينجديد.  

ــا         -٤   ــم املتحــدة، يف قراره ــة لألم ــة العام ــة أنَّ اجلمعي ــة الدولي ــتذكرت اللجن واس
٦٧/١١٣ قــدير التقــدم ، الحظــت مــع الت٢٠١٢كــانون األول/ديســمرب  ١٨خ املــؤر

املتواصل الذي أحرزته اللجنة الدوليـة صـوب حتقيـق التوافـق وقابليـة التشـغيل التبـاديل        
بني النظم الفضائية العاملية واإلقليمية لتحديد املواقع واملالحة والتوقيـت، ويف التـرويج   
ــة،       ــة الوطنيـ ــبىن التحتيـ ــا يف الـ ــة وإدماجهـ ــواتل املالحـ ــة لسـ ــنظم العامليـ ــتخدام الـ السـ
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يف البلــدان الناميــة، كمــا الحظــت مــع التقــدير أنَّ اللجنــة الدوليــة عقــدت   وخصوصــاً
  .٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمري  ٩إىل  ٥اجتماعها السابع يف بيجني، من 

التنظيمـي،   هاهيكلـ يف نطـاق أعماهلـا يف املسـتقبل و    ونظرت اللجنة الدولية يف  -٥  
ــ املســتعملتعزيــز مــدخالت ب الكفيلــة والســبل والوســائل  مقترحــاتو، ة اللجنــةورؤي

ــة تنفيــذ توصــياا  ترمــي إىل  أخــرى ــادة فعالي ــة يف هــذا الصــدد، اعتمــدت  و .زي اللجن
 كــبرياً جناحــاً حققــت اإىل أــ تيف املرفــق األول، وخلصــ املهمــة الــواردبيــان  الدوليــة

املناقشـات   مـوجز " ، واعتمـدت املفتوحـة وتبـادل املعلومـات   للمناقشـات   اًنرببصفتها م
 ."اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحةبشأن مستقبل 

والحظت اللجنةُ الدولية أنَّ األفرقة العاملة تركِّز على املسائل التالية: التوافـق    -٦  
وقابلية التشغيل التباديل؛ وتعزيز أداء خدمات النظم العامليـة لسـواتل املالحـة؛ وتعمـيم     

 .ملرجعية والتوقيت والتطبيقاتاملعلومات وبناء القدرات؛ واألطر ا

ــاول  -٧   ــاديل      وتن ــة التشــغيل التب ــالتوافق وقابلي ــين ب ــف املع ــل أل ــق العام ــع  الفري مجي
يف  الـذي عقـد  مـا بـني الـدورات     هخالل اجتماع اجلارية ااالت األربعة يف خطة عمله

ــا ــرة مــن   ، النمســا،فيين ــحزيران/ ١٣إىل  ١١يف الفت ل االجتمــاع ، وخــال٢٠١٣ هيوني
ويف اجتماع مـا بـني الـدورات، قـدم الفريقـان العـامالن الفرعيـان         .امن للجنة الدوليةالث

املعنيان بالتوافق وبرصد النظم العاملية لسـواتل املالحـة وتقييمهـا علـى املسـتوى الـدويل،       
توصيات بشـأن محايـة   وضع األساس ل كانت مبثابةوالتابعان للفريق العامل ألف، تقارير 

ــة    .خلــدمات املفتوحــة ورصــد أداء ا الطيــف ــة الدولي ــدمت أيضــاً توصــيات إىل اللجن وقُ
ضـافة إىل اجتمـاع   باإلو .تتعلق بقابلية التشغيل التباديل وكشف التداخل وختفيف آثـاره 

الــيت ترعاهــا  الثانيــة أكمــل حلقــة العمــلالفريــق العامــل ألــف و نظــم ،مــا بــني الــدورات
 تعقـد لقـة العمـل األوىل، الـيت    اللجنة الدولية حول كشف التداخل وختفيف آثاره وح

، ٢٠١٣أبريل نيســـان/ ٢٢إىل  ١٩، يف الفتـــرة مـــن ، الواليـــات املتحـــدةيف هونولولـــو
كشـف   تعقـد حلقـة العمـل التاليـة بشـأن     سـوف  و .إىل الفريـق العامـل   هاسـتنتاجات  ورفَع
 السـاتلية ، مباشـرة قبـل مـؤمتر املالحـة     ٢٠١٤مـايو  أيار/ ٢٠يف  آثـاره خل وختفيف االتد
 .٢٠١٤مـايو  أيار/ ٢٣إىل  ٢١، يف الفتـرة مـن   ، الصـني عقد يف ناجنينغالذي سي ينالصي

مســتعملون   يشــارك فيهمــا  إقليميتــان حــول التشــغيل التبــاديل    عمــل  وســتعقد حلقتــا 
فريــق املهــام املعــين بقابليــة التشــغيل  ، وكــذلك أعضــاء والصــني روســيا ن مــنمصــنعوو

موسـكو،   السـاتلية يف  ع منتـدى املالحـة  م بالتزامن ، روسيا،، واحدة يف موسكوالتباديل
مع مـؤمتر   بالتزامن ، الصني،خرى يف ناجنينغاأل، و٢٠١٤نيسان/أبريل  ٢٤و ٢٣يومي 
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برصـد الـنظم   للفريـق الفرعـي املعـين    ر عقـد اجتمـاع   ومن املقر .املالحة الفضائية الصيين
ــة لســواتل املالحــة وتقييمهــا علــى املســتوى الــدويل        ٢٦إىل  ٢٢مــن  يف الفتــرة العاملي

بــالتزامن مــع الــذكرى الســنوية  ،، الواليــات املتحــدةيف باســادينا ٢٠١٤ هحزيران/يونيــ
، ومـن املقـرر   الدائرة الدوليـة للـنظم العامليـة لسـواتل املالحـة     حللقة العمل حول  العشرين
 هيوليـ /متـوز  ١٨إىل  ١٦من  يف الفترة ٢٠١٤ عاماجتماع ما بني الدورات ل عقد مبدئياً
  .حتاد الدويل لالتصاالت يف جنيفيف اال ٢٠١٤

ق الفريق العامـل بـاء، املعـين بتعزيـز أداء خـدمات الـنظم العامليـة لسـواتل         وحقَّ  -٨  
 الـنظم  خدمـة فضـائي قابـل للتشـغيل التبـاديل بـني       يف وضـع جمـال   كبرياًاملالحة، تقدماً 

الل العمـل  مـن خـ  وذلك خالل االجتماع الثامن للجنة الدولية العاملية لسواتل املالحة 
 القويــة مــن إداريتضــافية اإليف االجتمــاع واملســامهات  اإليضــاحية والعــروض الضــخم

خدمــة  تــوفر جمــال فوائــد مناقشــةالفريــق العامــل  وواصــل .الصــنياالحتــاد الروســي و
مجيـــع ورأى  . الـــنظم العامليـــة لســـواتل املالحـــةفضـــائي قابـــل للتشـــغيل التبـــاديل بـــني

أنَّ جمال اخلدمة الفضائي القابل كلياً للتشـغيل التبـاديل   ء الفريق العامل بايف  املشاركني
بني النظم العاملية لسواتل املالحة من شأنه أن يوفِّر منـافع كـبرية ملسـتعملي الفضـاء يف     

وسـوف   .املستقبل ألنه يتيح مستوى من األداء ال ميكن لنظام واحد أن يتيحـه مبفـرده  
خدمـة فضـائي    سـعياً لتـوفري جمـال    دوليـة اللجنـة ال ضـمن   أعمالـه يواصل الفريق العامل 

  . النظم العاملية لسواتل املالحةقابل للتشغيل التباديل بني
فـرص   علـى  الفريق العامل جيم املعين بتعمـيم املعلومـات وبنـاء القـدرات     زوركَّ  -٩  

بناء القدرات املتاحة ووضع العمليـات يف املراكـز اإلقليميـة لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا       
بقيـادة   التـدريس الروسـي   مركـز  ، مثـل التميـز ومراكز نتسبة إىل األمم املتحدة الفضاء امل

املكانيـة   ، واحتاد التكنولوجيـا الصني يف، وجامعة بيهانغ الروسيةوكالة الفضاء االحتادية 
يف هذا السـياق، الحـظ   و .اليابان يفوتكنولوجيا الفضاء للخدمات االجتماعية املبتكرة 

توفري فرص تعليمية جديدة إضافية بشأن هذه النظم علـى خمتلـف    أنَّ جيمالفريق العامل 
مـن أجـل    املستويات هو أفضـل طريقـة لتلبيـة خمتلـف االحتياجـات يف جمـال هـذه الـنظم        

لـدعم التنميـة املسـتدامة، وال سـيما يف      الـنظم العامليـة  تعظيم الفوائـد مـن اسـتخدام هـذه     
إيصــال املعــارف التقنيــة اجلديــدة الــيت  بضــرورة أوصــى الفريــق العامــلو .الناميــة البلــدان
علــى حنــو فعــال إىل اجلمهــور وجمتمــع البحــوث العلميــة املتعلقــة   اللجنــة الدوليــة تولــدها

ومـن خـالل    الدوليـة  بالنظم العاملية ودوائر الصناعة عمومـاً عـرب بوابـة معلومـات اللجنـة     
ــات     ــة والكتيب ــة القائم ــة اإللكتروني ــة التحتي ــتخدام البني ــق العامــل  الحــظ الو .اس أنَّ فري
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يف نشـر   وتسـهم بنـاء القـدرات    سـتوفر أيضـاً   مؤسسة اإلمارات للعلوم والتقنية املتقدمة
  .عن استعمال هذه النظم العاملية وتطبيقاااملعلومات 

ــات        -١٠   ــت والتطبيق ــة والتوقي ــاألطر املرجعي ــل دال املعــين ب ــق العام والحــظ الفري
يف الـنظم املمثلـة    رجعيـة اجليوديسـية والتوقيتيـة   لحوظ بشأن األطـر امل املتقدم ال استمرار

ــة   ــة الدولي ــاً يف اللجن ــوحظو .حالي ــدم حمــد  إحــراز ل ــر    د يفتق ــة األط ــيح مواءم (أ) تنق
مع اإلطار املرجعي الـذي ميثـل أحـدث     لسواتل املالحة بالنظم العامليةاملرجعية املرتبطة 

ن مراجــع التوقيــت (ب) بشــأو، ٢٠٠٨لعــام  صــيغة للنظــام املرجعــي األرضــي الــدويل
املكتــب الــدويل للمــوازين واملكاييــل  ق، ومنشــور فيمــا يتعلــق بالتوقيــت العــاملي املنســ 

 يسـهم  دالالفريـق العامـل    وما انفـك  .الزمنية يف النظم العاملية والتخالفات ،واملقاييس
 الفريـق العامـل أيضـاً    وتقـدم  .للرصـد والتقيـيم   الدوليـة  مبـادرة اللجنـة  إىل حد كبري يف 

املرجعـي نسـبة   مسـتوى اإلطـار    تسـويات مس توصيات: واحدة فيمـا يتعلـق بتقيـيم    خب
توقيـت املتعلقـة مبـا يلـي:     القضـايا   بشـأن وأربعـة   ،اإلطار املرجعي األرضـي الـدويل   إىل

مـن   توقيت رمسـي عاجـل   وتوفري التوقيت الكوين املنسق املقترح؛ أعمال إعادة تعريف
واملنشور الصادر عن هـذا املكتـب؛   ؛ ييل واملقاييساملكتب الدويل للموازين واملكاقبل 
  .لسواتل املالحة النظم العامليةأوقات بني  التخالفاترصد و
األورويب الستضـافة االجتمـاع التاسـع يف     االحتادوقبلت اللجنة الدولية دعوة   -١١  

وسيقدم مكتـب شـؤون الفضـاء     .٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤إىل  ١٠براغ، من 
، بصفته األمانة التنفيذية للجنة الدوليـة وملنتـدى مقـدمي اخلـدمات التـابع هلـا       اخلارجي

املســاعدة يف التحضــري لــذلك االجتمــاع والجتماعــات التخطــيط املرحلــي وألنشــطة    
والحظــت اللجنــة الدوليــة أنَّ الواليــات  .٢٠١٤األفرقــة العاملــة الــيت ســتعقد يف عــام 

  .٢٠١٥الجتماع العاشر للجنة، يف عام املتحدة أعربت عن اهتمامها باستضافة ا
    

    منتدى مقدمي اخلدمات  -رابعا  
عشـر ملنتـدى مقـدمي اخلـدمات، الـذي شـاركت يف رئاسـته         احلـادي انعقد االجتماع   -٣٧

املعنيـة بـالنظم العامليـة    الصني والواليات املتحدة، بالتزامن مـع االجتمـاع الثـامن للجنـة الدوليـة      
يف ديب، اإلمــارات العربيــة   ٢٠١٣تشــرين الثــاين/نوفمرب   ١٣و ١١و ٩، يف لســواتل املالحــة 

 واليابـان  املتحـدة  والواليـات  واهلنـد  الصـني و الروسـي وحضر االجتماع ممثلـو االحتـاد    .املتحدة
وحضر االجتماع أيضاً ممثلون من اإلمارات العربية املتحدة، بوصـفها البلـد    .واالحتاد األورويب

 .نة الدوليةاملضيف لالجتماع الثامن للج
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واعتمــد منتــدى مقــدمي اخلــدمات، بعــد النظــر يف البنــود املدرجــة يف جــدول أعمالــه،   -٣٨
 .الواردة أدناه والقراراتتقرير االجتماع الذي تضمن التوصيات 

    
   املناقشات والتوصيات موجز  -ألف 

    ستهالليةامالحظات   - ١ 
، يف عــام هلــاجتمــاع العاشــر لال اللجنــة الدوليــةب م اقتــراح لتحــديث كتيــدقُــ  -١  

م تـوفري معلومـات مسـتكملة إىل األمانـة     خدمات النظ يمقدم من لبوقد طُ .٢٠١٥
توصــية  وضـع  ألـف التـابع للجنــة  الفريـق العامــل  أنَّ لـوحظ  و .للجنـة الدوليــة التنفيذيـة  
  .هذه املسألة مبزيد من التفصيل تتناول

    
    تعميم املعلومات عن اخلدمات املفتوحة  - ٢ 

قابـل للتشـغيل   ال فضـائي الدمـة  اخل جمـال فهوم مل مت الواليات املتحدة حتديثاًدقَ  -٢  
الواليـات املتحـدة تشـجيع تطـوير      واصـل وت . النظم العاملية لسـواتل املالحـة  التباديل بني
مــن مزايــا  اًبعضــ اإليضــاحي وأبــرز العــرض .لــتمكني قــدرات حمســنة هــذادمــة جمــال اخل

ــ فضــائيخدمــة  جمــال اســتحداث ــاديل  امليع ــل للتشــغيل التب ــا يف ذلــك إدخــال  قاب ، مب
وقـد سـبق أن وزع منـوذج     .القمريـة حتسينات على تنبـؤات الطقـس الفضـائي واملالحـة     

  .للمساعدة يف هذا اجلهدالتابع للجنة الدولية من خالل الفريق العامل باء  معياري
  ٣-  دار يف نظــام م االحتــاد األورويب معلومــات مســتكملة عــن التحقــق يف املــ  وقــد

وأفاد عن جناح عملييت إطالق لسواتل التحقـق   .، وهو التحقق قبل نشر النظامغاليليو
وقـد   .يف املدار وسلط الضوء على أنه ميضي حثيثاً حنو حتقيـق كامـل القـدرة التشـغيلية    

واكتملـت يف تشـرين الثـاين/نوفمرب     ٢٠١٣بدأت محلة التحقق يف املدار يف أيار/مـايو  
  .نتائج أداء جيدة جداً، حمققة ٢٠١٣

    
   رصد أداء اخلدمات  - ٣ 

  ٤-  للــنظم حــول رصــد األداء املــدين إيضــاحياً  مت الواليــات املتحــدة عرضــاً قــد 
ي مقـدم  يعـود باملنفعـة علـى كـل مـن      الرصـد  هذاأنَّ  العاملية لسواتل املالحة، موضحة

 تتنـاول مواصـفة  و .لـدى اللجنـة الدوليـة   دعم مبـدأ الشـفافية   يـ و واملستعملنياخلدمات 
عن طريـق حتديـد    النظام العاملي لتحديد املواقع املدين احلايلإشارات  الرصد املدين أداء

  .النظام العاملي لتحديد املواقعاملقاييس اليت تتناول األداء على أساس معيار أداء 
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    أثرها فيفت وخت: كشف التداخالالطيفمحاية   - ٤ 
ى تقيـيم قـدرة نطـاق التـردد اـاور للنظـام       تعكف الواليات املتحدة حالياً عل  -٥  

 .العاملي لتحديد املواقع وذلك بغية صوغ معايري جديدة للتداخل يف طيف هـذا النظـام  
طيــف النظــام ليفيــد منــها مــا يقتــرح يف املســتقبل     والغــرض هــو حتديــد معــايري محايــة  

ــاورة    ــردد اـ ــائية يف نطاقـــات التـ ــة غـــري الفضـ رادت وقـــد أ .لالســـتخدامات التجاريـ
وأفـادت أيضـاً    .الواليات املتحدة أن تكـون سـباقة يف محايـة هـذا النظـام مـن التـداخل       

 ٧-٦-٥-٤عن اجلهود اليت يبذهلا يف االحتاد الدويل لالتصاالت فريق املهـام املشـترك   
ــة   ويعمــل فريــق املهــام علــى تقيــيم    .يف التحضــري للمــؤمتر العــاملي لالتصــاالت الراديوي

ة خلدمات النطاق العريض املتنقل، وتعمل الواليـات املتحـدة   توزيعات الطيف اإلضافي
على محاية نطاقات الطيف للنظم العاملية لسواتل املالحة من التداخل اخلـارجي نتيجـة   

االجتمـاع املقبـل لفريـق املهـام     أنَّ ولـوحظ   .أي تغيريات تطرأ علـى توزيعـات الطيـف   
ــن     ــرة مــ ــف، يف الفتــ ــيعقد يف جنيــ ــترك ســ ــب ٢٨إىل  ٢٠املشــ ، ٢٠١٤اط/فرباير شــ

وشجعت الواليات املتحدة اإلدارات األخرى على املشاركة بنشـاط يف األنشـطة الـيت    
تؤدي إىل التوصيات النهائية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديويـة، حيـث سـيتم وضـع     

  .اللمسات األخرية على التغيريات يف توزيع الطيف
    

   مسائل أخرى  - باء 
يف منطقة  للنظم العاملية املتعددة لسواتل املالحة اإليضاحيشروع عن املالتقرير   - ١ 

   آسيا/أوقيانوسيا
  ٦-  للـنظم العامليـة املتعـددة لسـواتل املالحـة يف       يضـاحي اإلشـروع  املمت أمانـة  قد

وكانــت األنشــطة الرئيســية الثالثــة: (أ) إنشــاء  .حتــديثاً لألنشــطة اجلاريــةمنطقــة آســيا 
، (ب) إنشـاء أفرقـة عاملـة إلجـراء     عـددة لسـواتل املالحـة   للنظم العاملية املتشبكة رصد 

لـنظم العامليـة املتعـددة    اإلقليمية آلسيا وأوقيانوسيا بشـأن ا  التجارب، (ج) حلقة العمل
كـانون   ٣ىل إ ١يف الفتـرة مـن   ر عقـد حلقـة العمـل التاليـة     ومن املقـر  .لسواتل املالحة
  .يف هانوي ٢٠١٣األول/ديسمرب 

    
   وبوابة املعلومات تمراكز معلوما  - ٢  

األمانة التنفيذيـة للجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة لسـواتل املالحـة          أفادت  -٧  
التابعـة لألمـم املتحـدة سـتنفذ      يا الفضـاء علوم وتكنولوج لتدريساملراكز اإلقليمية أنَّ ب
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ــا  ــهر دورة الدراســـات العليـ ــرين مـــن  بشـــأن هـــذه الـــنظم  الـــيت تـــدوم تســـعة أشـ تشـ
املنــهج ، وذلــك باســتخدام  ٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب  إىل  ٢٠١٣وفمرب الثــاين/ن

مناقشــة  وســوف تســتمر .)ST/SPACE/59(الدراســي للــنظم العامليــة لســواتل املالحــة  
ــة معلومــات   ــة حتســني بواب ــة الدولي  جــيم املعــين بتعمــيم الفريــق العامــل  إطــار يف  اللجن
  .املعلومات وبناء القدرات

    
ي اخلدمات مقدمومنتدى  املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة ةاللجنة الدولي دورا  - ٣  

    التابع هلا وعملهما يف املستقبل
واســتعرض  .ي اخلــدماتمقــدماســتند النقــاش إىل االجتماعــات الســابقة ملنتــدى    -٨  

: مــوجز املناقشــات بشــأن ، ومهــايف هــذا الشــأن متنياملقــد شــاركان الــورقتنيتالرئيســان امل
اللجنــة الدوليــة والورقــة عــن االجتمــاع مــع األعضــاء املنتســبني واملــراقبني الــذي   مســتقبل 

وســوف يقــدم مــوجز املناقشــات إىل اللجنــة   .جــرى يف االجتمــاع الســابع للجنــة الدوليــة 
  .الدولية العتماده

  ٩-  شــاركان عرضــاً إيضــاحياً عــن خطــوات املســتقبل لزيــادة       تم الرئيســان امل قــد
وقــد مشــل ذلــك حتديــد عــدة   .يف عمــل اللجنــة الدوليــة  نيمســامهات أوســاط املســتعمل 

ي مقـدم ورأى منتـدى   .مسائل لنظر اللجنة الدولية خبصـوص املسـتعملني وعالقتـهم ـا    
إنشاء منتدى للمستعملني أمر سابق ألوانه، ولكنه أشار بضـرورة مواصـلة   أنَّ اخلدمات 

  .يف عمل اللجنة الدولية املزيد من املناقشات بشأن سبل التماس مسامهات املستعملني
    

    ي اخلدماتمقدمشاركني ملنتدى تاختيار الرئيس/الرؤساء امل  -٤  
موضــوع  مناقشــةعلــى  ي اخلــدماتمقــدممــاع العاشــر ملنتــدى  فــق يف االجتتا  -١٠  

  .املستقبل اخلدمات يف يمقدممنتدى  جتماعاتال شاركنيتاختيار الرؤساء امل
هــا فكــار للنظــر فياأل فيــه بعــض حاقتــر اًإيضــاحي عرضــاً م االحتــاد الروســيقــدو  -١١  

 اختصاصـات  حتـديث  واقتـرح أيضـاً   .املسـتقبل  يف شـاركني تاختيار الرؤسـاء امل  خبصوص
  .ي اخلدماتمقدممنتدى 

 ويســمح .شــاركنيتامل الرؤسـاء اختيــار  بشــأن اًإيضـاحي  مت الصــني عرضــاًقـد و  -١٢  
ملــدة عــامني علــى أســاس التنــاوب،  رئاســةاليف  أن يشــارك خدمــة ماالقتــراح لكــل مقــد

علـى اجلـدول الـزمين     مو اخلـدمات واتفق مقـد  .مقبلةسنوات  لبضع زمنياً جدوالً ويضع
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حىت  ةاملتبقي للفترة األشهر القادمة اجلدول الزمينيف  وسوف يؤكدون ٢٠١٧حىت عام 
 معمـ ويلـذلك   مي اخلـدمات وفقـاً  سيتم تعديل اختصاصات منتـدى مقـد  و .٢٠١٩ عام

  .عليه لكتروين للحصول على املوافقة النهائيةعن طريق الربيد اإل
    

    توصيات األفرقة العاملة  - ٥  
 ،توصـيات األفرقـة العاملــة ألـف وبـاء وجــيم ودال     مقـدمو اخلــدمات اسـتعرض    -١٣  

 عامــةاللســة اجليف  اًواتفقــوا علــى إحالتــها إىل اللجنــة الدوليــة للنظــر فيهــا وإقرارهــا ائيــ 
  .ة الدوليةللجن

    
    املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحةعضوية اللجنة الدولية   - ٦  

  ١٤-   املعهـد األورويب  و اجلمعيـة العربيـة للمالحـة   أنَّ مو اخلـدمات علمـاً بـ   أخذ مقـد
علـى   اللجنـة الدوليـة ووافقـوا   صفة مراقـب لـدى    على احلصولطلبا لسياسات الفضاء 

يف اجللسـة   عليهمـا  ا واملوافقـة النهائيـة  مـ للنظـر فيه  لدوليـة اللجنـة ا إىل  حيال الطلبان أن
  .للجنة الدولية العامة

    
    مقدمي اخلدماتاالجتماع القادم ملنتدى   - ٧  

  ١٥-  ــي ــدى   عقَسـ ــيط منتـ ــاع لتخطـ ــدمد اجتمـ ــوم   مقـ ــا يـ ــدمات يف فيينـ  ١٧ي اخلـ
العلميـة  ، بـالتزامن مـع الـدورة احلاديـة واخلمسـني للجنـة الفرعيـة        ٢٠١٤شباط/فرباير 

د عقَكمـا سـت   .جنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية     والتقنية التابعة لل
ندوة حول التطبيقات التجارية للنظم العاملية لسواتل املالحـة يف إطـار اللجنـة الفرعيـة     

  .٢٠١٤شباط/فرباير عام  ١٧يوم 
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    املرفق األول
   عاملية لسواتل املالحةاللجنة الدولية املعنية بالنظم ال مهمة بيان    

حتت مظلـة   ٢٠٠٥نشئت اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة يف عام أُ  
شــجع علــى التعــاون الطــوعي بشــأن املســائل ذات االهتمــام املشــترك    هــي تاألمــم املتحــدة، و

وتسـهم   .قيمة املضـافة الواملواقع واملالحة والتوقيت  يف حتديد املدنية باخلدمات الساتلية املتعلقة
مـن بـني املهـام الرئيسـية للجنـة الدوليـة تشـجيع        و .يف التنمية املستدامة يف العـامل  اللجنة الدولية
 قـدر  تعزيـزات لضـمان  النظم اإلقليميـة و الـ و الـنظم العامليـة لسـواتل املالحـة    ي مقدمالتنسيق بني 

تلــك  واســتعمالع إدخــال والشــفافية، وتشــجي  التبــاديلالتشــغيل قابليــة التوافــق ومــن أكــرب 
يف البلدان النامية، مـن خـالل تقـدمي املسـاعدة، إذا      وال سيما، ا يف املستقبلاخلدمات وحتسينا

ــر،   ــزم األم ــة   بفضــلل ــها التحتي ــدماج يف بنيت ــة   .االن ــة الدولي ــي اللجن مســاعدة إىل  أيضــاً وترم
عــن طريــق  لــديهم،والتطبيقــات  الــنظم العامليــة لســواتل املالحــة يف خطــط التطــوير  مســتعملي

  .لتبادل املعلومات على الصعيد الدويل مبثابة مهزة وصل والعملتشجيع التنسيق 
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    املرفق الثاين
  قائمة الدول األعضاء يف األمم املتحدة واملنظمات احلكومية     

  واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املشاركة 
    بالنظم العاملية لسواتل املالحةيف اجتماع اللجنة الدولية املعنية 

 االحتاد الروسي

 اإلمارات العربية املتحدة

 إيطاليا

 الصني

 ماليزيا

 نيجرييا

 اهلند

  الواليات املتحدة األمريكية
 اليابان

  االحتاد األورويب
  اجلمعية العربية للمالحة 

 جلنة الربط بني اخلدمات املدنية اخلاصة بالنظام العاملي لتحديد املواقع

 نة أحباث الفضاءجل

  وكالة الفضاء األوروبية
 املعهد األورويب لسياسات الفضاء

 الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت املعين بالعمليات

 االحتاد الدويل للمالحة اجلوية

  الرابطة الدولية للجيوديسيا
 ة لإلطار املرجعي األورويب التابعة للرابطة الدولية للجيوديسيااللجنة الفرعي
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 الرابطة الدولية ملعاهد املالحة

 املكتب الدويل للموازين واملكاييل واملقاييس

 الرابطة الدولية لرسم اخلرائط

 اهليئة الدولية املعنية بدوران األرض والنظم املرجعية

احنياالحتاد الدويل للمس 

 الدائرة الدولية للنظم العاملية لسواتل املالحة

 ي واالستشعار عن بعداجلمعية الدولية للمسح التصوير

  اللجنة التوجيهية الدولية للنظام األورويب لتحديد املواقع

 االحتاد الدويل لالتصاالت

 االحتاد الدويل لعلوم الالسلكي

 مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة
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    املرفق الثالث
     لسواتل املالحة وثائق االجتماع الثامن للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية    

 العنوان أو الوصف  الرمز

ICG/WGA/2013 تشغيل التباديلالتقرير الفريق العامل املعين بالتوافق وقابلية 
ICG/WGB/2013تقرير الفريق العامل املعين بتعزيز أداء خدمات النظم العاملية لسواتل املالحة 
ICG/WGC/2013املعلومات وبناء القدراتتقرير الفريق العامل املعين بتعميم 
ICG/WGD/2013تقرير الفريق العامل املعين باألطر املرجعية والتوقيت والتطبيقات 
ICG/TOR/2013

(معدل)
   املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة للجنة الدولية اإلطار املرجعي

ICG/PF/TOR/2013

(معدل)
  ي اخلدماتمقدمنتدى مل اإلطار املرجعي

ICG/INFO/2013مستقبل اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحةموجز املناقشات بشأن 
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