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   مقدمة-أوال  
  

   الخلفية-ألف
  
دير        -١ ا في قرار ،  الحظت الجمعية العامة مع التق انون األول ١٤ المؤرخ  ٦١/١١١ ه سمبر  /  آ أن ، ٢٠٠٦دي

د            وم، عن ي تق مية لك ر رس ة غي ة آهيئ شئت طواعي د أن ة ق سواتل المالح ة ل النظم العالمي ة ب ة المعني ة الدولي اللجن
او ز التع ضاء، بتعزي سواتل للخدمات االقت تخدام ال صلة باس شترك المت ام الم سائل موضع االهتم ى معالجة الم ن عل

ساتلية                     نظم ال ى جانب توافق ال المدنية المتعّلقة بتحديد المواقع والمالحة والتوقيت والخدمات ذات القيمة المضافة، إل
ستدامة، خاصة في          العالمية للمالحة وقابلية تشغيلها المتبادل، وفي الوقت نفسه، زيادة استخد          امها في دعم التنمية الم

  .البلدان النامية
  
شطة               ٢٠٠٦وفي    -٢ ، قرر مكتب شؤون الفضاء الخارجي التابع لألمانة، بالتنسيق مع شرآاء آخرين، تنظيم أن

ة           دعم التنمي ع ل اق أوس ى نط ة عل سواتل المالح ة ل شبكة العالمي تخدام ال ن اس ا يمك درات آيم اء الق ى بن ز عل ترآ
  :امةالمستد

  
ة          )  أ(   ة الفضاء األوروبي ا ووآال م المتحدة وزامبي ين األم شترآة ب ة الم ات  حول حلقة العمل االقليمي  تطبيق

ة  األفريقية البلدان لصالح المالحة لسواتل العالمية النظم تكنولوجيات وبي  الواقع رى  الصحراء  جن دت   الكب  التي انعق
  ؛ )A/AC.105/883أنظر  (٢٠٠٦يونيو / حزيران٣٠ الى ٢٦في لوساآا في الفترة من 

ين    ) ب(   شترآة ب ة الم دورة التدريبي دة  ال م المتح صيناألم ة   وال ضاء األوروبي ة الف ول ووآال تخدام ح  اس
نظم   ات ال ة  وتطبيق سواتل  العالمي رة من         المالحة  ل دت في بيجين في الفت ى  ٤التي انعق انون األول ٨ ال سمبر  /  آ دي

  .A/AC.105/883)أنظر  (٢٠٠٦
  
ة     لّلمكتب شؤون الفضاء الخارجي التابع لألمانة أيضا أول اجتماع     و نظم     -٣ النظم العالمي ة ب ة المعني جنة الدولي

  ).A/AC.105/879أنظر  (٢٠٠٦نوفمبر /  تشرين الثاني٢و١ الذي انعقد في فيينا في لسواتل المالحة
  
ا       في ا اللجنة الدولية المعنية بالنظم العالمية لسواتل المالحة      وآما قررت     -٤ د في فيين ذي انعق ا األول ال جتماعه

د، في             ٢٠٠٦نوفمبر  / في تشرين الثاني   الور، الهن ة في بنغ بتمبر   ٧ و٦، ُعقد االجتماع الثاني لّلجن ول س . ٢٠٠٧ أيل
  . الفضاء ألبحاث الهندية المؤسسةوقد استضافت االجتماع 

  
 هيكل االجتماع وبرنامجه  -باء

   
ة  المؤسسة قيت بيانات تمهيدية وترحيبية من ممثلي لدى افتتاح االجتماع الثاني، ُال  -٥   والفضاء  ألبحاث  الهندي

  .مكتب شؤون الفضاء الخارجي
  
ة عمل                -٦ سات أفرق ة وجل سات عام شارآون        . وقد تألف برنامج االجتماع من جل ام الم ة ق سات العام وفي الجل

ة       ل اللجن ة عم ار خط ي اط ا ف ي اتخاذه ددة ينبغ راءات مح ين اج تعراض وتعي ة  (باس اني بالوثيق ق الث المرف
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A/AC.105/879  (ل ة العم ضا أفرق ا أي ضايا  . وتصدت له ى احدى الق ل عل ة العم ن أفرق ق م ل فري ز آ د رآ وق
نظم تحسين أداء خدمات ) ب(التوافق وقابلية التشغيل المتبادل؛ و) أ: (التالية ة  ال سواتل  العالمي شر  ) ج(؛ والمالحة  ل ن

ة        التفاعل مع السلط  ) د(المعلومات؛ و  ة المعني د توصلت     . ات الوطنية واالقليمية والمنظمات الدولي ة   وق ة الدولي اللجن
سواتل المالحة       ان مشترك              المعنية بالنظم العالمية ل ائج موجزة في بي ى نت رة     ( ال ، آخذة في الحسبان       )٣٤أنظر الفق

  ).  أدناه٤١ الى ٣٧ أنظر الفقرات(بتوصيات أفرقة العمل المنبثقة عنها واستنتاجات منتدى مقدمي الخدمات 
  
ة              ٢٠٠٧سبتمبر  /  أيلول ٤وقد انعقد في      -٧ ات المتحدة األمريكي د والوالي .  منتدى مقدمي الخدمات برئاسة الهن

ة طيف        ادل، وحماي شغيل المتب ة الت نظم وتصدى المنتدى لقضايا تقنية رئيسية ومفاهيم تشغيلية مثل التوافق وقابلي  ال
ة  سواتل  العالمي ا ،المالحة  ل داري  والحط ة         / م الم ة بعمل اللجن ك من المواضيع المتعلق ر ذل داري، وغي سيق الم . التن

سواتل          لّلوُتتاح العروض المقدمة في منتدى مقدمي الخدمات في الموقع الشبكي            ة ل النظم العالمي ة ب جنة الدولية المعني
  .http://www.unoosa.org/oosa/en/SAP/gnss/icg/meetings.html:المالحة

  
ول ٥ اجتماعا في  المالحة لسواتل العالمية النظمخبراء  وعقد  -٨ بتمبر  /  أيل اع من     . ٢٠٠٧س ألف االجتم د ت وق

ة  ضايا التالي ى أحدى الق زت عل ة رآ ق ) أ: (خمس دورات علمي نظمتطبي ة ال سواتل العالمي ة ل ي التنالمالح ؤ  ف ب
وم األرض؛ و   اخي وعل ر المن شأن التغّي راء البحوث ب ة واج الكوارث الطبيعي سية؛ ) ب(ب ة الجيودي األطر المرجعي

ت؛ و         ) ج(و فيرية      ) د(معايير التوقيت الذري والتوقيت الكوني المنسق ونقل التوقي فيرية والتروبوس اذج االيونوس النم
س  العالمية النظمأنشطة ) هـ(وآثار الطقس الفضائي؛ و د  المالحة  واتلل دم     .  في الهن اع ُق ذا االجتم  عرضا  ٢٥وفي ه

 والدول األعضاء و المنظمات غير الحكومية التي تتعامل   المالحة لسواتل العالمية النظممن ممثلين لمقدمي خدمات 
ي        . المالحة لسواتل العالمية النظممع تطبيقات  دي المعن ين للقطاع الخاص الهن ل ممثل ضا من قب  وُقدمت عروض أي

شبكي  . المالحة لسواتل العالمية النظمب لمكتب شؤون الفضاء    وُتتاح العروض التي قدمت في االجتماع في الموقع ال
ارجي شر ) .http://www.unoosa.org/oosa/en/SAP/gnss/icg/meetings.html (الخ اهمت ع ة  وس رآات هندي  ش

  .   على مقربة من مكان انعقاد االجتماع٢٠٠٧سبتمبر /  أيلول٧ الى٤أيضا في معرض أقيم في الفترة من 
  

     الحضور  -جيم
  
ة  -٩ دول التالي ن ال ون م اني ممثل اع الث ي االجتم اد الروسي : شارك ف ان واالتح ا والياب د وايطالي صين والهن ال

  .المجتمع األوروبي ومكتب شؤون الفضاء الخارجي  ممثلون منوشارك فيه أيضا. والواليات المتحدة
  

  . وحضر أيضا ممثلون من ماليزيا واالمارات العربية المتحدة ومنحتهم اللجنة وضع األعضاء  -١٠
  

اع                        -١١ ضا في االجتم ة أي ة ممثل ة التالي ر الحكومي ة والمنظمات غي ة الدولي المكتب  : وآانت المنظمات الحكومي
دولي للمكايي  ي       ال ار المرجع ة باالط ة المعني ة األوروبي ة الفرعي سيا واللجن ة للجيودي ة الدولي اييس والرابط ل والمق

ع                د المواق ي لتحدي والرابطة الدولية لمعاهد المالحة والشعبة الجيوديناميكية الدولية واللجنة التوجيهية للنظام األوروب
  .يواالتحاد الدولي للمساحين واالتحاد الدولي لعلوم الالسلك
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ة      -١٢ ات غيرالحكومي ة والمنظم ة الدولي ات الحكومي ضاء والمنظم دول األع ة بال ق األول قائم ي المرف رد ف وت
  .األعضاء في اللجنة

  
  الوثائق  -دال
  
شبكي لمكتب شؤون            . ( قائمة بوثائق االجتماع الثاني     الثاني ترد في المرفق    -١٣ ع الل هذه الوثائق متاحة في الموق

   ) ).http://www.unoosa.org/oosa/en/SAP/gnss/icg.html (الفضاء الخارجي
  

  مداوالت االجتماع  -ثانيا
  
دة في                -١٤ ة المنعق ا العام ة، خالل دورته ول  ٧ و ٦نظرت اللجن بتمبر   /  أيل ة         ٢٠٠٧س ذ توصيات أفرق ، في تنفي

  . ناول عمل آل فريق عمل اآلن وفي المستقبلالعمل وخطط ت
  

 من  ٢٠٠٧سبتمبر  /  أيلول ٦وتماشيا مع خطة عمل اللجنة، اجتمعت أفرقة العمل األربعة على التوازي يوم               -١٥
رة  ي الفق ذآورة ف ضايا الم شبكي( أعاله ٦أجل التصدي للق ع ال ي الموق ة العمل ف ارير أفرق اح تق لمكتب شؤون  تت

ارجي ضاء الخ وم   ) ).http://www.unoosa.org/oosa/en/SAP/gnss/icg.html (الف ي ي ضا ف دت أي ول٦وُعق /  أيل
  . م التعزيز بواسطة السواتلنظ  دورة خاصة عن اصدار الشهادت بشأن٢٠٠٧سبتمبر 

  
  .٢٠٠٧سبتمبر /  أيلول٧له في يوم واعتمد االجتماع جدول أعما  -١٦

  
اني واستعرض أحداث ذات صلة                   -١٧ ا الث ة في اجتماعه ذي ينتظر اللجن وأدلى الرئيس ببيان حدد فيه العمل ال
  . عقد بالتزامن مع االجتماعسُت
  

وم                    -١٨ د ي ذي ُعق دمي الخدمات ال دى مق  ٤وأدلى الرئيس المشارك لمنتدى مقدمي الخدمات ببيان عن نتائج منت
ز                   . االجتماع الثاني مباشرة   قبل،  ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول شئ من أجل تعزي دمي الخدمات أن دى مق وحظ أن منت د ُل وق

يس      . التوافق وقابلية التشغيل المتبادل للنظم الساتلية العالمية واالقليمية اآلن وفي المستقبل           ولوحظ أيضا أن المنتدى ل
شج           يلة لت وفر وس ه ي ة والتي                   هيئة لتقرير السياسات ولكن ا اللجن ة التي تتصدى له ضايا المهم شأن الق شات ب يع المناق

  . تقديم مساهمات ذات صلة ومعّرفة جيدا تتطلب من مقدمي الخدمات
  
ة             -١٩ ا آمقدم راف به والحظت اللجنة أنه نظرا ألن الصين تطّور النظام البوصلي لسواتل المالحة فينبغي االعت

   .حةالمال لسواتل العالمية النظملخدمات 
  

  . وأبلغ الرئيس اللجنة بورود طلبات عضوية من ماليزيا واالمارات العربية المتحدة  -٢٠
  

ذ خدمات          عنواستمعت اللجنة الى بياني ممثلي ماليزيا واالمارات العربية المتحدة            -٢١ شأن تنفي ديهما ب  خطط بل
  .المالحة لسواتل العالمية النظم وتطبيقات
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ة أن ت   -٢٢ ن األمان ب م صين      وُطل ى وضع ال رأ عل ذي ط ر ال سيد التغّي ل تج ن أج ة م صاصات اللجن ّدل اخت ع

رة          . واضافة عضوين جديدين   م، في الفق ارة      )ICG/TOR/SEP2007(من االختصاصات     ) أ(٤ومن ث  ، أدرجت عب
ارات   "في قائمة المقدمين األساسيين لخدمات نظم السواتل، في حين أدرجت         " الصين، نظام بوصلي  " ا واالم  ماليزي

ة واسعة من       " العربية المتحدة  ضمن الدول األعضاء في األمم المتحدة التي لها برنامج نشط في تنفيذ أو تعزيز طائف
  .المالحة لسواتل العالمية النظم خدمات وتطبيقات

  
  .وأدلى ممثل ايطاليا ببيان   -٢٣

  
ل، ينبغ               -٢٤ ة        وقد لوحظ أنه بغية تالفي ازدواج الجهود التي تبذلها أفرقة العم سيط خطة عمل اللجن واُتفق  . ي تب

  .على دراسة المسألة في اجتماعات اللجنة المقبلة
  

ا، وأنجزت آل                        -٢٥ دما مهم ة العمل تق والحظت اللجنة مع االرتياج بأنه، تماشيا مع خطة عملها، أحرزت أفرق
  . مهامها بنجاح

  
سق           ورأى ممثل المكتب الدولي للمكاييل والمقاييس أنه ينبغي النظر في            -٢٦ وني المن ادة تعريف التوقيت الك  اع

واني      زات الث ق العامل           . آمقياس توقيت منسق دون انقطاعات بقف ى الفري شأن ال ذا ال ة مواقف في ه دمت ورق د ُق وق
ي  ادلالمعن شغيل المتب ة الت التوافق وقابلي ة  ب ة واالقليمي سلطات الوطني ع ال ل م ي بالتفاع ل المعن ق العام  والفري

  .معنيةوالمنظمات الدولية ال
  

ة                          -٢٧ ى أمان ديمها ال ليمة وتق ة س رق العمل بطريق وأعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي وسم األوراق التي تعدها أف
  . اللجنة قبل توزيعها

  
ادل أن ينظر في القضية المطروحة              وطلبت اللجنة من الفريق العامل المعني         -٢٨ بالتوافق وقابلية التشغيل المتب

يعقد                    وأن يع  أعاله   ٢٦في الفقرة    ذي س دمي الخدمات ال دى مق ر الرسمي لمنت د توصيات للنظر فيها في االجتماع غي
ة استخدام                ٢٠٠٨فبراير  / في شباط   خالل الدورة الخامسة واألربعين للجنة العلمية والتقنية الفرعية المنبثقة عن لجن

  . الفضاء الخارجي في األغراض السلمية
  

ع           والحظت اللجنة مع االرتياح أن األم       -٢٩ انة تواصل تطوير منفذ المعلومات االلكتروني للجنة آجزء من الموق
  ).www.unoosa.org/oosa/en/SAP/gnss/icg.html(الشبكي لمكتب شؤون الفضاء الخارجي 

  
ا            وبعد استعراض التقد   عاة لتوصيات أفرقة العمل،   مرا  -٣٠ د في فيين ذي عق م المحرز منذ اجتماع اللجنة األول ال

  .٢٠٠٧سبتمبر /  أيلول٧، اعُتمد بيان مشترك في ختام االجتماع الثاني في ٢٠٠٦نوفمبر / في تشرين الثاني
  

يعقد في                  -٣١ ذي س  والحظت عرض     ٢٠٠٨وقبلت اللجنة دعوة الواليات المتحدة الستضافة االجتماع الثالث ال
وحظ أن مكتب شؤون الفضاء الخارجي، في اضطالعه               . ٢٠٠٩ي استضافة االجتماع الرابع في      االتحاد الروس  ول

  .بوظيفة أمانة اللجنة ومنتدى مقدمي الخدمات، سيساعد في التحضير لهذين االجتماعين وألنشطة أفرقة العمل
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ر الرسمية لالجتم           -٣٢ ة في    واتفقت اللجنة على جدول زمني مؤقت لالجتماعات التحضيرية غي اع الثالث للجن

ة استخدام                   ٢٠٠٨ ة والخمسين للجن دورة الحادي ، خالل الدورة الخامسة واألربعين للجنة العلمية والتقنية الفرعية وال
  . الفضاء الخارجي في األغراض السلمية

  
ر ال                -٣٣ ائي لالجتماعات التحضيرية غي ي النه رسمية  واتفقت اللجنة على أن تقوم أمانتها بتوزيع الجدول الزمن

  .على أعضائها
  
  

  البيان المشترك  -ثالثا
  

  : اعتمدت اللجنة البيان التالي بتوافق اآلراء  -٣٤
  

د، في                 -١ الور، الهن سواتل المالحة في بنغ ة ل النظم العالمي ة ب ُعقد االجتماع الثاني لّلجنة الدولية المعني
ى   ٤الفترة من     ول  ٧ال بتمبر   /  أيل نظم العا       ٢٠٠٧س شة ال ا         الستعراض ومناق سواتل المالحة وتطبيقاته ة ل لمي
اذ،                     . الواعدة ه، والبحث واالنق ل وأمان ة النق يما فعالي صادية، الس ة االقت ان والتنمي وتشمل هذه التطبيقات األم

ات     ن التطبيق ك م ر ذل ستدامة، وغي ة الم سيا، وادارة األراضي والتنمي تخدام  . والجيودي ة اس ت اللجن وتناول
نظم و                   التطبيقات في تعزيز النفاذ الع     ذه ال ة، وتوافق ه ة واالقليمي ى نظم سواتل المالحة العالمي ة  المي ال قابلي

  .، وادماج هذه الخدمات في البنى األساسية الوطنية، السيما في البلدان الناميةالمتبادلتشغيلها 
  
ا      . الفضاء ألبحاث الهندية المؤسسةوقد استضافت االجتماع   -٢ د وايطالي صين والهن وضم الحضور ال
ل      : يابان واالتحاد الروسي والواليات المتحدة األمريكية، والمنظمات الدولية التالية        وال دولي للمكايي المكتب ال

ة      ي والرابط ار المرجع ة باالط ة المعني ة األوروبي ة الفرعي سيا واللجن ة للجيودي ة الدولي اييس والرابط والمق
ة والل          ة الدولي شعبة الجيوديناميكي ع          الدولية لمعاهد المالحة وال د المواق ي لتحدي ة للنظام األوروب ة التوجيهي جن
وم الالسلكي          دولي لعل ارات            . واالتحاد الدولي للمساحين واالتحاد ال ا واالم ون من ماليزي ضا ممثل وحضر أي

  . العربية المتحدة ومنحتهم اللجنة وضع األعضاء
  
انون   ١٤ المؤرخ   ٦١/١١١ هافي قرار ،  الحظت مع التقدير   الجمعية العامة واستذآرت اللجنة أن      -٣  آ

ة                 ،  ٢٠٠٦ديسمبر  / األول ة آهيئ شئت طواعي د أن سواتل المالحة ق ة ل النظم العالمي أن اللجنة الدولية المعنية ب
شترك    ام الم سائل موضع االهتم ة الم ى معالج اون عل ز التع ضاء، بتعزي د االقت وم، عن مية لكي تق ر رس غي

ة المتعّلق  دمات المدني سواتل للخ تخدام ال صلة باس دمات ذات  المت ت والخ ة والتوقي ع والمالح د المواق ة بتحدي
سه،                 القيمة المضافة، إلى جانب توافق النظم الساتلية العالمية للمالحة وقابلية تشغيلها المتبادل، وفي الوقت نف

ة                دان النامي ستدامة، خاصة في البل ة الم ة أحرزت      .زيادة استخدامها في دعم التنمي ى أن اللجن د اُتفق عل  وق
ضاء           ؤون الف ب ش ه مكت ذي نظم ا األول ال ي اجتماعه دت ف ي اعتم ا الت ة عمله ذ خط ي تنفي ا ف دما مهم تق

  . ٢٠٠٦الخارجي في فيينا في 
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ز التوافق           لومن التطورات المهمة في االجتماع الثاني انشاء منتدى           -٤ مقدمي الخدمات من أجل تعزي
شغيل المت    شات                     وقابلية الت ة لمواصلة المناق ستقبل وآآلي ة اآلن وفي الم ة واالقليمي ساتلية العالمي نظم ال ادل لل ب

دمات     دمي الخ ن مق ب م ي تتطل ة والت ا اللجن صدى له ي تت ة الت ضايا المهم شأن الق دة   ب ساهمات جي ديم م تق
ز اع اللجن . الترآي ن اجتم وم األول م ي الي وا ف ذين اجتمع دمات ال دمي الخ دى مق ن أعضاء منت صين وم ة ال

ي       اد األوروب ذلك االتح ة وآ دة األمريكي ات المتح ي والوالي اد الروس ان واالتح د والياب صدى  . والهن د ت وق
ة طيف           ادل، وحماي شغيل المتب ة الت ل التوافق وقابلي شغيلية مث اهيم ت نظم المنتدى لقضايا تقنية رئيسية ومف  ال

ة  سواتل  العالمي داري  ،المالحة  ل دار  /  والحطام الم سيق الم ة بعمل       التن ك من المواضيع المتعلق ر ذل ي، وغي
  .اللجنة

  
دمي خدمات             -٥ د ومق دول األعضاء    وفي اليوم الثاني من االجتماع الثاني، ُقدمت عروض من الهن وال

وم الثالث من    . المالحة لسواتل العالمية النظموالمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير المعنية ب وفي الي
ى          االجتماع، تصدت اللجن   شغيل      ) أ: (ة لخطة عملها من خالل أفرقة العمل التي رآزت عل ة الت التوافق وقابلي

نظم تحسين أداء خدمات  ) ب(المتبادل؛ و ة  ال سواتل  العالمي ات؛ و  ) ج(؛ والمالحة  ل شر المعلوم التفاعل  ) د(ن
ة        ة توصيات وخ        . مع السلطات الوطنية واالقليمية والمنظمات الدولية المعني ى اللجن شأن    وُعرضت عل طط ب

  . عمل اآلن وفي المستقبلفريقالتصدي لعمل آل 
  
يعقد في                 -٦ ذي س  والحظت   ٢٠٠٨وقبلت اللجنة دعوة الواليات المتحدة الستضافة االجتماع الثالث ال

ع في             اع الراب ساعد مكتب شؤون الفضاء          . ٢٠٠٩أيضا عرض االتحاد الروسي استضافة االجتم وسوف ي
رض اضطالعه بوظيف   ي مع ارجي، ف ذين     الخ ضير له ي التح دمات، ف دمي الخ دى مق ة ومنت ة اللجن ة أمان

  .االجتماعين وألنشطة أفرقة العمل
  

  منتدى مقدمي الخدمات  -رابعا
  

ا في               -٣٥ اني    ٢ و ١في االجتماع األول لّلجنة الذي انعقد في فيين شرين الث وفمبر   /  ت ، واستجابة الجراء     ٢٠٠٦ن
دمو خ         رح مق ة،  اقت ه في خطة عمل اللجن نظم  دماتموصى ب ة  ال ة العالمي سواتل   واالقليمي ة   المالحة  ل دى   اقام منت

نظم                  ادل لل شغيل المتب ة الت ز التوافق وقابلي ستقبل     مخصص لمقدمي الخدمات من أجل تعزي د    .  اآلن وفي الم د انعق وق
ة، في                  ات المتحدة األمريكي د والوالي ول ٤منتدى مقدمي الخدمات، الذي شارك في رئاسته الهن بتمبر  /  أيل  ٢٠٠٧س

ة مباشرة        اني لّلجن اع         . قبل االجتماع الث د شارك في االجتم ات            وق اد الروسي والوالي ان واالتح د والياب صين والهن ال
دم      .المتحدة األمريكية وآذلك االتحاد األوروبي    شارآين، القى آل مق سين الم  وباالضافة للمالحظات االفتتاجية للرئي

ا   . خدمات أيضا بيانا افتتاحيا    نظم                   وتضمن جدول أعم ى ال ات عن أحدث التطورات التي طرأت عل اع بيان ل االجتم
  :من مقدمي الخدمات التالين والخدمات

  
  بيدو لسواتل المالحة؛/النظام البوصلي: الصين
  والنظام االقليمي الهندي لسواتل المالحة؛ المواقع لتحديد العالمي بالنظام المعّزز المالحة نظام: الهند
   ونظام التعزيز الساتلي المتعدد الوظائف؛الوظائف متعددال نقلال ساتل شبه السمتي والنظام الساتلي: اليابان

  الشبكة العالمية لسواتل المالحة وشبكة التصويبات التفاضلية والرصد الواسعة النطاق؛: االتحاد الروسي
  نطاق؛النظام العالمي لتحديد المواقع ونظام التعزيز الواسع ال: الواليات المتحدة األمريكية
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  .لألرض بالنسبة الثابتة األوروبية التكميلية المالحية الخدمةالنظام األوروبي للمالحة الساتلية : االتحاد األوروبي
  

دى    التي وزعت    تقاسم المعلومات بين مقدمي الخدمات       الرشاداتوامتثاال    -٣٦ ل منت دمي الخدمات      قب أنظر  (مق
 وحماية الطيف  التوافق وقابلية التشغيل المتبادل النظم آراءهم بشأن  ، تقاسم العديد من مقدمي خدمات     )المرفق الثالث 

  .وغير ذلك من المسائل التي سيجري التصدي لها في اطار خطة عمل اللجنة
  

  مقدمي الخدمات  منتدىاستنتاجات 
  

   مقدمي الخدماتمنتدىاستمرار 
  

شاء            -٣٧ ى ان شارآون عل دمي الخ      في ختام االجتماع، اتفق الم دى مق شأن         منت شات ب ة لمواصلة المناق دمات آآلي
ز      القضايا المهمة التي تتصدى لها اللجنة والتي تتطلب من مقدمي الخدمات           دة الترآي وحظ أن   . تقديم مساهمات جي ول

ين              شة ب شجيع المناق ة           المنتدى ليس هيئة لتقرير السياسات ولكنه يوفر وسيلة لت ضايا التقني شأن الق دمي الخدمات ب مق
ة طيف      والمفاهيم التش ادل، وحماي شغيل المتب ة الت نظم غيلية مثل التوافق وقابلي ة  ال سواتل  العالمي  والحطام  ،المالحة  ل

اع      . التنسيق المداري، وغير ذلك من المواضيع المتعلقة بعمل اللجنة   / المداري ى االجتم ضا عل شارآون أي واتفق الم
اع ال   ا االجتم ينعقد فيه ي س رة الت اوز الفت د ال يتج ي موع ددا ف دة  مج ات المتح ي الوالي ده ف رر عق ة والمق ث للجن ثال

ة                      ٢٠٠٨األمريكية في    ة الفرعي ة والتقني ة العلمي ين للجن دورة الخامسة واألربع اء ال ، ومن الممكن أن يجري ذلك أثن
وسوف يواصل مكتب شؤون الفضاء الخارجي، في معرض اضطالعه          . ٢٠٠٨فبراير / المقرر عقدها في شباط   

دمي     .  العمل آمرآز اتصال للتحضير لمنتدى مقدمي الخدمات بوظيفة أمانة اللجنة،   دى مق ولى أعضاء منت وسوف يت
  . الخدمات رئاسة المنتدى بصفة دورية على أساس سنوي

  
 تقديم الخدمات من الشبكات العالمية لسواتل المالحة الراهنة والمخطط لها

  
ة في       -٣٨ دمي الخدمات   أظهرت المعلومات المتبادل دى مق ستقبليين       أن جمنت اليين والم دمي الخدمات الح ع مق مي

  : المتسمة بالخصائص المهمة التاليةالمالحة لسواتل  واالقليميةالعالمية همنظمأو تحديث /ملتزمون بخططهم لنشر و
نظم              ُتقدم الخدمة للمستعملين أو   ) أ(   سُتقدم من جميع النظم في نطاقات طيف تردد راديوي مخصصة دوليا لل

ساتلية للمال اق  ال ي النط ة ف ة الراديوي اهيرتز و١٣٠٠-٩٦٠ (Lح اهيرتز١٦١٠-١٥٥٩ ميغ ل ).  ميغ وسوف يرس
ة في النطاق            اهيرتز  ٨ر٢٥ ± ٢٤٩١ر٠٠٥ (Sنظامان أيضا اشارات مالحي ستقبل لنظام أو         ).  ميغ ويمكن في الم

   ميغاهيرتز؛٥٠٣٠-٥٠٠٠أآثر استخدام النطاق 
ة    ) ب(   ة مفتوح تذيع خدم نظم أو س ع ال ذيع جمي وم    ُت ستعملين دون رس وّفر للم ر ت ارة أو أآث تخدام اش باس

  استعمال مباشرة؛
م                ) ج(   تذيع نظم عديدة أيضا خدمات مصّرح بها مصممة خصيصا لتلبية احتياجات المستعملين المصرح له

  . دعما لوظائف حكومية
  

  :واتفق المشارآون في منتدى مقدمي الخدمات أيضا على ما يلي  -٣٩
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ع خصائص االشارات               ان الشفافية ف  ) أ(   ي توفير الخدمات المفتوحة مرجّوة، وهي تتطلب تعميم نشر وتوزي
ى  المالحة لسواتل العالمية النظموالنظم في الوقت المناسب بما يسمح للمصّنعين بتصميم وتطوير أجهزة استقبال   عل

  أساس غير تمييزي؛
ة ا  ينبغي للمناقشات أن تبرز أن التعاون مرجّو) ب(   شأن البني ة للخدمات المفتوحة      ب نظم لألساسية الالزم  ل
ة      ) قطاعات الرصد  / المراقبة الفضائية واألرضية (المالحة لسواتل العالمية سة التجاري ك التاحة الفرصة للمناف وذل

  المفتوحة والحرة في أسواق أجهزة االستقبال والتطبيقات؛
اراتهم    ) ج(   وفير معلومات في الوقت      ينبغي لمقدمي خدمات النظم أن يسعوا الى رصد أداء اش  المفتوحة وت

ع      د الموق ة تحدي ت ودق ة التوقي ل دق مة مث شأن خصائص األداء الحاس ستعملين ب ورات للم ر التط ن آخ المناسب ع
  وتوافر الخدمة؛

وفير خدمات       ) د(   ذه تتسم حمايةالنظم الساتلية للمالحة الراديوية بأهمية حاسمة بالنسبة لت نظم ا  ه الي،  . ل وبالت
ة           ينبغي توف  ة ودولي وائح محلي اذ خطوات لكشف              . ير حماية مالئمة للطيف من خالل ل ك، ينبغي اتخ ى ذل واضافة ال
   والتخفيف من أثره على الصعيد العالمي؛المالحة لسواتل العالمية لنظما التداخل في

  ؛لتخلص منها عند انتهاء عمرهااوينبغي دراسة الفصل بين مجموعات السواتل العاملة ومدارات ) هـ(  
  . دراسة مفهوم ضمانات الخدمةوينبغي أيضا) و(  

  
  مبادئ التوافق وقابلية التشغيل المتبادل

  
ارات          -٤٠ ع اش ون جمي دير أن تك ل تق ى أق ين عل ه يتع ى أن ة عل ة واالقليمي نظم العالمي دمات ال دمو خ ق مق اتف

 والخدمات المفتوحة قابلة للتشغيل وينبغي أيضا أن تكون االشارات.  متوافقةالمالحة لسواتل العالمية لنظماوخدمات 
نظم االمتبادل قدر االمكان من أجل تحقيق أآبر فائدة لجميع مستعملي  ة  ل سواتل  العالمي وفي سبيل تحقيق    . المالحة  ل

ادئ بتوافق                          ذه المب ة له ة التالي اريف العام ى التع دمي الخدمات ال دى مق التوافق وقابلية التشغيل المتبادل، توصل منت
  :اآلراء

  
ة دون          التوافق) أ(  يشير الى قابلية خدمات تحديد الموقع والمالحة والتوقيت الفضائية ألن ُتستخدم منفصلة أو مجتمع

  :حدوث تداخل في آل خدمة أو اشارة منفردة
ة المفصّ                .١ ة للعوامل التقني اة الكامل شمل المراع ة أن ي رددات الراديوي ار     ينبغي لتوافق الت ك اآلث ا في ذل لة، بم

ر    .  االستقبال واالرتباط بين االشارات المتداخلة والصحيحة      أجهزة الحد األدنى لضجيج     الواقعة على  د وف وق
 .الترددات الراديوية االتحاد الدولي لالتصاالت اطارا لمناقشة توافق

نظم                     يينبغي للتوافق أن     .٢ ا لكل نظام واشارات ال ة المصرح به شمل أيضا الفصل الطيفي بين اشارات الخدم
 األخرى؛

  تشجيع أي حلول اضافية لتحسين التوافق؛ينبغي .٣
  
شغيل اق) ب( ة الت ادلبلي ة ألن  المتب ة المفتوح ة واالقليمي ت العالمي ة والتوقي واتل المالح دمات س ة خ ى قابلي شير ال  ت

ستعمِ        ى مستوى الم درات أفضل عل وفير ق ة أو         ُتستخدم معا  من أجل ت ى خدم د عل ه اعتم و أن يتوافر ل ان س ا آ ل مم
  :حسباشارة واحدة ف

ى                      .١ ة عل ة نظم مختلف قابلية التشغيل المتبادل تسمح في االحوال المثلى بالمالحة باستخدام اشارات من أربع
 األقل دون تكاليف استقبال أو تعقيد اضافي؛
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ارة     .٢ ائر خصائص االش د س ادل، وتوحي شغيل المتب ة الت سبة لقابلي ية بالن ز أساس شترآة المرآ رددات الم الت
 مستصوب أيضا؛

ى تحسين           يؤدي استخ  .٣ دام االشارات المفتوحة القابلة للتشغيل المتبادل المذاعة من عدة مجموعات سواتل ال
ات التي                              ة في البيئ وافر الخدم ان وتحسين ت ائي في آل مك ستعمل النه ة للم ادة الدق شاهدة وزي الهندسة الم

 تكون رؤية الساتل فيها محجوبة في آثير من األحيان؛
  النظم؛جعية الجيوديسية ومعايير توقيتاألطر المرينبغي أيضا دراسة  .٤
 .ينبغي تشجيع أي حلول اضافية لتحسين قابلية التشغيل المتبادل .٥

  
  العمل المستقبلي لمنتدى مقدمي الخدمات  

  
اتفق مقدمو خدمات النظم العالمية واالقليمية الذين حضروا االجتماع على دعم اللجنة والمشارآة بنشاط في      -٤١

ا  أفرقتها العاملة ا   داد مسودة خطة عمل          . لمكّونة للتصدي لخطة عمله ى اع ة عل ات المتحدة األمريكي ووافقت الوالي
  .لمنتدى مقدمي الخدمات المقبل على أساس النتائج التي أحرزها المنتدى األول واالجتماع الثاني لّلجنة
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  List of States Members of the United Nations and 
intergovernmental and non-governmental organizations 
participating in the International Committee on Global 
Navigation Satellite Systems  
 
 

China 

India 

Italy 

Japan 

Malaysia 

Nigeria 

Russian Federation 

United Arab Emirates 

United States of America 

European Community 

International Bureau of Weights and Measures (BIPM) 

Civil Global Positioning System Service Interface Committee (CGSIC) 

Committee on Space Research (COSPAR) 

European Space Agency (ESA) 

International Association of Geodesy (IAG) 

International Association of Geodesy Reference Frame Sub-Commission for Europe 

(EUREF) 

International Association of Institutes of Navigation (IAIN) 
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International Cartographic Association (ICA) 

International Federation of Surveyors (FIG) 

International Global Navigation Satellite System Service (IGS) 

International Steering Committee of the European Position Determination System 

(EUPOS) 

Office for Outer Space Affairs of the Secretariat 

Union radio-scientifique internationale (URSI) 
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Annex II 
 
 

  Documents of the Second Meeting of the International 
Committee on Global Navigation Satellite Systems 
 
 

Symbol Title or description 

ICG/WGA/SEP2007 Report of the Working Group on Compatibility and 

Interoperability 

ICG/WGB/SEP2007 Report of the Working Group on Enhancement of 

Performance of Global Navigation Satellite Systems Services 

ICG/WGC/SEP2007 Report of the Working Group on Information Dissemination  

ICG/WGD/SEP2007 Report of the Working Group on Interactions with National 

and Regional Authorities and Relevant International 

Organizations 

ICG/WGSBAS/SEP2007 Report of the Working Group on Satellite-based 

Augmentation System Certification 

ICG/TOR/SEP2007 Terms of reference 
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Annex III 
 
 

  Template for sharing information between service providers 
 
 

I. System description 
 

 A. Space segment: technical parameters such as altitude and inclination or 

geosynchronous orbit (GEO) slot position. As appropriate, it could also address 

satellite disposal procedures and orbit information, to establish a baseline for 

ensuring deconfliction with other constellations 

 B. Ground segment 

 C. Signals: current and planned signals 

 D. Performance: performance standards versus actual performance 

 E. Timetable for system deployment and operation 
 

II. Services provided and provision policies 
 

III. Perspective on compatibility and interoperability 
 

 A. Definition of compatibility and interoperability 

 B. Efforts to ensure radiofrequency compatibility through bilateral and 

multilateral venues 

 C. Efforts to pursue interoperability through bilateral and multilateral 

venues 
 

IV. Global navigation satellite system (GNSS) spectrum protection activities 
 

 A. National-level radio-navigation satellite system (RNSS) spectrum 

regulation/management procedures 
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 B. Views on International Telecommunication Union (ITU) RNSS 

spectrum issues or agenda items of the World Radiocommunication Conference, 

as appropriate or necessary 

 C. RNSS interference detection and mitigation plans and procedures 
 

V. Participation in the International Committee on Global Navigation Satellite 

Systems 
 

 A. Discussion of the service providers involvement in the working groups 

and workplan activities of the Committee 

 B. Views on future areas of focus and activities of the Committee as 

appropriate 

 

 


