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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية  

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  اخلمسونالدورة 

  ٢٠١٣فرباير / شباط٢٢- ١١فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقت٩البند 
       املالحةلسواتل يف جمال النظم العاملية األخرية راتالتطّو

    ملالحة دون مقابل للمجتمع الدويلإتاحة استخدام النظام العاملي لسواتل ا   
  مة من االحتاد الروسيورقة عمل مقدَّ    

  ]باإلنكليزية: األصل[
مـة فرصـا كـبرية لـضمان التنميـة           اإلجنازات العلمية واستخدام التكنولوجيـات املتقدّ      تتيح  -١

 اليــوم وقــد أصــبحت الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة. املــستدامة لفائــدة االقتــصاد العــاملي واحمللــي
  .واحدة من العوامل األساسية لتحقيق النجاح يف اجملال الصناعي والفائدة االقتصادية يف املستقبل

العـاملي لـسواتل املالحـة      نظـام   الوتبذل حكومة االحتاد الروسي قصارى جهدها لـدعم           -٢
  سـاتال  ٢٤وُيـستخدم حاليـا     . التجاريـة القـدرات    الروسي وتطوير قدراتـه، مبـا فيهـا          )غلوناس(

ــاس يف األغــراض املخصــصة هلــا،   مــن  ــة غلون ــوفّر  كوكب ــا ي ــة للكــرة األرضــية  مب ــة كامل . تغطي
وغــريه مــن الــنظم، مبــا   (GPS)لنظــام التوافــق مــع النظــام العــاملي لتحديــد املواقــع  ذا اهلــ وميكــن

  . سيظهر منها يف املستقبل ذلك ما يف
ــستفيد   -٣ ــصون  وي ــاحثون املتخّص ــن اســتخد   الب ــدول م ــن ال ــد م ــام ام يف العدي ــاس النظ غلون
الــربامج اخلاصــة بالتــضاريس األرضــية، والنقــل، وإمــدادات امليــاه والطاقــة، ومكافحــة احلرائــق،    يف

  .خلإ ،، وألغراض الزراعة، ويف تنبؤات األرصاد اجلوية لنقل البضائعالطرق الربية واملائيةوحتديد 
───────────────── 

  * A/AC.105/C.1/L.328. 



 

2V.12-58219 
 

A/AC.105/C.1/L.331  

يف مجيـع أحنـاء     املالحـة   اليـوم يف أسـواق نظـم        األطراف الفاعلـة الوطنيـة      وتتزايد أعداد     -٤
نظام غلوناس واحـدا مـن أهـم اجملـاالت الواعـدة يف التفاعـل       اليرون يف التعاون مع     مَّن  ، مِ العامل

  .مع االحتاد الروسي
  :م االحتاد الروسي اإلعالن احلكومي التايلوهلذا، يقدِّ  -٥

  ]بالروسية: األصل[
    

  العاملي نظام الإعالن حكومة االحتاد الروسي حول إتاحة استخدام 
     دون مقابل للمجتمع الدويل)غلوناس(لسواتل املالحة 

اإلشــارة بتــوفري التــزام االحتــاد الروســي متديــد  قتــضىمبتعلــن حكومــة االحتــاد الروســي   
نظام غلوناس للمجتمع الدويل، مبا يف ذلك منظمـة الطـريان املـدين             بواسطة  املعيارية  ذات الدقة   

رســوم دومنــا فــرض  عامــا ١٥ علــى أســاس غــري متييــزي لفتــرة ال تقــل عــن  ،)اإليكــاو(الــدويل 
  .لني على املستعِممباشرة

ــ   ــارامترات اخلاصــة     وتتعهَّ ــى الب ــاظ عل ــة االحتــاد الروســي باحلف ســبل بإتاحــة د حكوم
خـصائص الدقـة يف النظـام وفقـا للمعـايري واملمارسـات             نظـام غلونـاس و    احلصول علـى إشـارة ال     

ي  طرائق قـد تـؤدِّ     ألّيعلى رفضها   جمددا  الطريان املدين الدويل، وتؤكد     منظمة  املوصى هبا من    
  .إىل إعاقة اإلشارة

نظـام غلونـاس    الوتتخذ حكومة االحتاد الروسي مجيع التـدابري الالزمـة لـضمان سـالمة                
مناسبا قبل سـتة أعـوام علـى األقـل مـن            إشعارا  م  قدِّأهنا سوف تُ  وموثوقيته، وتعيد التأكيد على     

  .، إذا ما أُريد إهناؤهاإشارة املالحةتوفري إهناء 
، (GNSS) ولــضمان اســتخدام الطــريان املــدين الــدويل للنظــام العــاملي لــسواتل املالحــة    

معـايري  االحتاد الروسي على استعداد للتعاون التام مع منظمة الطريان املـدين الـدويل لوضـع                 فإنَّ
 مـن اتفاقيـة الطـريان املـدين         ٣٧ وفقـا ألحكـام املـادة     النظـام   هلـذا   وممارسات موصى هبـا     مناسبة  

كمـا يعتـزم االحتـاد الروسـي      . ١٩٤٤ديـسمرب   / كـانون األول   ٧عـة يف شـيكاغو يف       الدويل املوقّ 
  .لنظام غلوناسلبالوضع التشغيلي بانتظام املنظمة إعالم أيضا 

 أيِّ حنـو مـن حقـوق        النيل علـى أيِّ   نظام غلوناس للمجتمع الدويل     الإتاحة  د ب ُيقَصوال    
  .أنشطة املالحةمار مضدولة يف 


