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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية

      للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة التاسعاالجتماع     
      مذكِّرة من األمانة    

      مقدِّمة  - أوالً  
    اخللفية  - ألف  

 ٢٠٠٥ت يف عام نشئأُالدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة، اليت  ر اللجنةُفِّتو  - ١
لي هذه غِّدة األطراف بني مشدِّة األمم املتحدة، منتدى فريداً إلجراء مناقشات متعحتت مظلَّ

أي إمكانية النظم. واألهداف األولية اليت ترمي إليها اللجنة الدولية هي تشجيع التوافق، 
تداخل فيما دون  العاملية لسواتل املالحة كل على حدة أو استخدامها معاً استخدام النظم
وفري قدرات ، وذلك باستخدام خدمات املالحة الساتلية معاً لتاتبادلي هاتشغيلبينها، وقابلية 

ر باستخدام فرادى النظم لوحدها. ومثة مسألة هامة أخرى أمام اللجنة فَّأفضل مما ميكن أن يتو
ية الوطنية، وخاصة ندماج خدمات النظم العاملية لسواتل املالحة يف البىن التحتاالدولية وهي 

  يف البلدان النامية.
، ٢٠٠٦وامتثاالً خلطة عمل اللجنة الدولية، اليت اعُتمدت يف اجتماعها األول يف عام   - ٢
م اللجنة أعماهلا من خالل أربعة أفرقة عاملة تركز على ما يلي: التوافق وقابلية التشغيل تنظِّ

(الفريق  العاملية لسواتل املالحةالنظم  التباديل (الفريق العامل ألف)؛ وتعزيز أداء خدمات
العامل باء)؛ وتعميم املعلومات وبناء القدرات (الفريق العامل جيم)؛ واألطر املرجعية 

  والتوقيت والتطبيقات (الفريق العامل دال).
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، ٢٠٠٧نشئ يف عام التابع للجنة الدولية، الذي أُ ‘مي اخلدماتدِّمنتدى مق’ويتيح   - ٣
خدمات النظم بشأن أهم املسائل التقنية  مقدِّميلكفيلة بتعزيز التواصل بني والوسائل ا السبل

واملفاهيم التشغيلية، مثل محاية طيف التردد املخصص هلذه النظم واحلطام املداري ودرء 
  التصادم املداري.

ألمانة العامة، بصفته األمانة التنفيذية ل التابعويتناول مكتب شؤون الفضاء اخلارجي   - ٤
مي اخلدمات التابع هلا، تنسيق اجتماعات التخطيط اليت تعقدها دِّة الدولية ومنتدى مقللجن

مي اخلدمات بالتزامن مع دورات جلنة استخدام الفضاء اخلارجي دِّاللجنة الدولية ومنتدى مق
م أيضاً برناجماً ُيعىن بتطبيقات النظ ذ املكتُبفِّلمية وهيئتيها الفرعيتني. كما ينيف األغراض الس

  مي اخلدمات.دِّعلى تكليف من اللجنة الدولية ومنتدى مق ًءالعاملية لسواتل املالحة بنا
األول للجنة الدولية يف فيينا  مكتب شؤون الفضاء اخلارجي واستضاف االجتماَع ُمظَّوقد ن  - ٥

واستضاف اجتماعات اللجنة الدولية اليت عقدت  ).A/AC.105/879انظر الوثيقة ( ٢٠٠٦يف عام 
) والواليات املتحدة A/AC.105/901انظر الوثيقة كل من اهلند ( ٢٠١٣إىل عام  ٢٠٠٧عام من 

انظر الوثيقة ) وإيطاليا (A/AC.105/948انظر الوثيقة ) واالحتاد الروسي (A/AC.105/928(األمريكية 
A/AC.105/982) واليابان ( انظر الوثيقةA/AC.105/1000) انظر الوثيقة ) والصنيA/AC.105/1035 (

  ).A/AC.105/1059انظر الوثيقة واإلمارات العربية املتحدة (
تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤إىل  ١٠وُعقد االجتماع التاسع للجنة الدولية يف براغ من   - ٦

ضية األوروبية والوكالة األوروبية للنظم العاملية لسواتل املالحة هذا مت املفوَّظَّ. ون٢٠١٤
  ورويب.االجتماع نيابة عن االحتاد األ

    
    هيكل االجتماع وبرناجمه  - باء  

ن برنامج االجتماع التاسع للجنة الدولية أربع جلسات عامة وسلسلة من تضمَّ  - ٧
م ممثلٌ لكل نظام حتديثاً لنظم سواتل املالحة قيد التشغيل دَّاجتماعات األفرقة العاملة األربعة. وق

م دَّ. وق٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠ت يف أو قيد التطوير يف اجللسة العامة األوىل، اليت عقد
الدولية واألعضاء املنتسبون واملراقبون، الذين ميثلون أوساط املستعملني الرئيسيني  أعضاء اللجنة

عن تطبيقات مبتكرة برزت يف خمتلف اجملاالت. كما ساهم  للنظم العاملية، عروضاً إيضاحيةً
حي بعنوان "برنامج تطبيقات النظم العاملية مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بتقدمي عرض إيضا

ذت من خالل املراكز فِّملية اإلقليمية واألعمال اليت ُنلسواتل املالحة"، وصف فيه احللقات الع
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املتحدة، واليت تعمل أيضاً مبثابة  األمم اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل
  مراكز معلومات للجنة الدولية.

مي اخلدمات األعضاء يف اللجنة الدولية، ومنهم دول أعضاء يف دِّعقد اجتماع مقو  - ٨
 تشرين الثاين/ ١١األمم املتحدة ومنظمات حكومية دولية ومنظمات غري احلكومية، يف 

مي اخلدمات، دِّره الرئيسان املشاركان ملنتدى مق. ونظر االجتماع، الذي أدا٢٠١٤نوفمرب 
ومتطلباهتم، مبا يف  وأولوياهتم ن حيث احتياجات املستخدمنييف بعض القضايا الشاملة م

  ذلك اإلجراءات اليت جيب اختاذها جلمع متطلبات املستخدمني وتوليفها.
 ١١ووفقاً خلطة عمل اللجنة الدولية، اجتمعت األفرقة العاملة األربعة يومي   - ٩
مت يف دِّذ التوصيات اليت قُحملرز يف تنفيم ادُّالستعراض التق ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب   ١٢و

  وما بعده. ٢٠١٥االجتماعات السابقة ويف سبل ووسائل املضي قدماً هبا يف عام 
 ١٣وناقشت اللجنة العامة، يف جلستيها العامتني الثانية والثالثة، اللتني عقدتا يومي   - ١٠
األعمال ، توصيات األفرقة العاملة واخلطط اليت تتناول ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤و

  احلالية واملقبلة لكل من تلك األفرقة.
وبعد النظر يف خمتلف البنود املدرجة يف جدول األعمال، اعتمدت اللجنة الدولية   - ١١

  بياناً مشتركاً (انظر الباب الثالث أدناه) وبيان رؤية (انظر املرفق األول).
 تشرين الثاين/ ١٣و ١١و ٩مي اخلدمات اجتماعه الثالث عشر يف دِّوعقد منتدى مق  - ١٢

، بالتزامن مع االجتماع التاسع للجنة الدولية، وشارك يف رئاسته الصني ٢٠١٤نوفمرب 
  واالحتاد األورويب (انظر الباب الرابع أدناه).

    
    احلضور  - جيم  

 ؛شارك يف االجتماع التاسع للجنة الدولية ممثلو الدول التالية: االحتاد الروسي  - ١٣
اليابان. وشارك  ؛الواليات املتحدة ؛اهلند ؛ماليزيا ؛الصني ؛إيطاليا ؛حدةاإلمارات العربية املت

  يف االجتماع أيضاً ممثلون لالحتاد األورويب.
كما شارك يف االجتماع ممثلو كيانني تابعني لألمم املتحدة، مها مكتب شؤون   - ١٤

  الفضاء اخلارجي واالحتاد الدويل لالتصاالت.
ممثلون ملنظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية  وشارك يف االجتماع أيضاً  - ١٥

تتعامل مع خدمات النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا، وهي: اجلمعية العربية للمالحة، 
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وجلنة الربط بني اخلدمات املدنية اخلاصة بالنظام العاملي لتحديد املواقع، ووكالة الفضاء 
ت الفضائية، والفريق االستشاري املشترك بني األوروبية، واملعهد األورويب للسياسا

الوكاالت املعين بالعمليات، واالحتاد الدويل للمالحة اجلوية، والرابطة الدولية للجيوديسيا، 
واللجنة الفرعية لإلطار املرجعي األورويب التابعة للرابطة الدولية للجيوديسيا، والرابطة الدولية 

موازين واملكاييل واملقاييس، واهليئة الدولية املعنية بدوران ملعاهد املالحة، واملكتب الدويل لل
األرض والنظم املرجعية، واالحتاد الدويل للمسَّاحني، والدائرة الدولية للنظم العاملية لسواتل 

  املالحة واللجنة التوجيهية الدولية للنظام األورويب لتحديد املواقع.
ن كندا وعن اجمللس االستشاري جليل وقرَّرت اللجنة الدولية دعوة مراقبني ع  - ١٦

على طلبهما، حلضور االجتماع التاسع وخماطبة االجتماع عند االقتضاء، على  ًءالفضاء، بنا
أالَّ يكون يف ذلك مساس بطلبات أخرى من هذا القبيل وأالَّ ينطوي ذلك على أيِّ قرار من 

ثلون ملنظمة التعاون جانب اللجنة بشأن صفة أولئك األشخاص. وحضر االجتماع أيضاً مم
  الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ.

وترد يف املرفق الثاين قائمة مبن شارك يف أعمال اللجنة الدولية من دول أعضاء يف   - ١٧
األمم املتحدة وكيانات تابعة لألمم املتحدة ومنظمات حكومية ومنظمات حكومية دولية 

  ومنظمات غري حكومية.
    

    رباء تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحةاحللقة الدراسية خل  - دال  
تشرين  ١٠ُعقدت حلقة دراسية خلرباء تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة يوم   - ١٨

مت احللقة الدراسية دَّ، كجزء من االجتماع التاسع للجنة الدولية. وق٢٠١٤الثاين/نوفمرب 
وجيا النظم العاملية لتنظر فيها اللجنة القضايا والفرص املتاحة يف تطبيقات املستعمل وتكنول

م الدكتور برادفورد باركنسون (الواليات دَّاألفرقة العاملة التابعة هلا. وقالدولية و/أو 
بعنوان  اي لتحديد املواقع، عرضاً رئيسياملتحدة)، املشهور باعتباره مؤسس النظام العامل

ماية والتعزيز والزيادة، وتوصيات اجمللس "ضمان حتديد املواقع واملالحة والتوقيت: برنامج احل
  االستشاري يف الواليات املتحدة لتحديد املواقع واملالحة والتوقيت".

مة يف احللقة الدراسية ما يلي: "الفرص املتاحة يف دَّيضاحية املقإلوتضمنت العروض ا  -١٩
ألوروبية للنظم العاملية مه ممثل الوكالة ادَّاألسواق لتطبيق النظم العاملية لسواتل املالحة"، ق

عالية الدقة والتحكم بواسطة اآللة باستخدام النظام العاملي لسواتل اللسواتل املالحة؛ و"الزراعة 
مه ممثل االحتاد دَّاملالحة والنظام العاملي لتحديد املواقع ونظم سواتل املالحة األخرى"، ق
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مه ممثل الصني؛ و"النظام دَّالحة"، قلسواتل امل ‘يب دو’م يف تطبيقات نظام دُّالروسي؛ و"التق
العاملي لسواتل املالحة للتحكم يف القطارات ونظم اإلدارة: التحديات والفرص املتاحة 

  مهما ممثالن من إيطاليا.دَّالساتلية للنقل اجلوي الشخصي"، قللخدمات العاملية" و"اخلدمات 

    الوثائق  - هاء  
املعروضة على االجتماع التاسع. وهذه الوثائق، ترد يف املرفق الثالث قائمة بالوثائق   - ٢٠

إىل جانب معلومات أخرى عن جدول أعمال االجتماع وخلفيته وعروضه اإليضاحية، 
 ).www.unoosa.org/oosa/en/SAP/gnss/icg.htmlمعلومات اللجنة ( بوَّابةمتاحة يف 

    
    والقراراتاملالحظات والتوصيات   - ثانياً  

بعد النظر يف خمتلف البنود املعروضة يف االجتماع التاسع أبدت اللجنة الدولية   - ٢١
  املبينة أدناه. القراراتاملالحظات وتقدمت بالتوصيات واختذت 

عت اللجنة جَّوتعميم البيانات بني األعضاء، ش وحرصاً على تعزيز تبادل املعلومات  - ٢٢
مي خدمات نظام حتديد املواقع واملالحة والتوقيت القائم يف الفضاء املشاركني يف دِّالدولية مق

االجتماع على النظر يف وضع آليات تنطوي على متثيل دويل للنهوض باملزيد من التعاون بني 
  مجيع أوساط املستخدمني.

تطوير تكنولوجيا النظم ويف إطار التركيز على بناء القدرات وتبادل املعارف يف جمال   - ٢٣
ها مكتب شؤون الفضاء اجتماعات اخلرباء، اليت ينظم نَّالعاملية لسواتل املالحة، لوحظ أ

ر منصة مفيدة لتعزيز القدرات املؤسسية والبشرية يف جمال استخدام تكنولوجيا فِّاخلارجي، تو
املستخلصة النظم العاملية لسواتل املالحة من خالل تبادل دراسات احلالة والدروس 

  والتجارب من خمتلف البلدان.
مواصلة اجتماعات خرباء األمم املتحدة بشأن تلك  نَّوأشارت اللجنة الدولية إىل أ  - ٢٤

وردود الفعل بني املستخدمني  ر منتدى مفتوحاً للحوارفِّالنظم وتطبيقاهتا يف املستقبل تو
املالحة والتوقيت يف مجيع مي خدمات النظم من أجل تعزيز خدمات حتديد املواقع ودِّومق

  أحناء العامل.
مي دِّفقت اللجنة على ضرورة أن تعالَج مواضيع املناقشة املنبثقة عن اجتماع مقتَّوا  - ٢٥

اخلدمات مع أعضاء اللجنة واألعضاء املنتسبني واملراقبني، يف املستقبل، يف إطار األفرقة 
  العاملة التابعة هلا، حسب االقتضاء.
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مي اخلدمات، الذي دِّنة علماً بنتائج االجتماع الثالث عشر ملنتدى مقوأحاطت اللج  - ٢٦
ُعقد بالتزامن مع االجتماع التاسع للجنة. ولُوحظ أنَّ منتدى مقدِّمي اخلدمات واصل العمل 

"ختفيف احلطام يف املدار  نَّبروح تعاونية حرصاً على حتسني اخلدمات. ولوحظ أيضاً أ
ن من  أسواق النظم العاملية لسواتل املالحة" سيكونااألرضي املتوسط" و"الوصول إىل

  مو اخلدمات.دِّاملوضوعات اليت سيناقشها مق
، الحظت اللجنة ٢٠١٥عقد يف عام ويف إطار التحضري لالجتماع العاشر، الذي سي  - ٢٧
الذكرى السنوية العاشرة سوف يتضمن معلومات أساسية عن عضوية اللجنة  كتيِّب نَّأ

  ث التعريف بأدوار األعضاء ومنافع املشاركة يف هذه اللجنة.الدولية، من حي
األمانة التنفيذية من أجل  حالياوأشارت اللجنة بارتياح إىل العمل الذي تضطلع به   - ٢٨

  تنشيط وحتسني بوابة معلومات اللجنة الدولية.
منت نتائج وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بتقارير أفرقتها العاملة األربعة اليت تض  - ٢٩

  مداوالهتا وفقاً خلطة عمل كل منها.
وتوصيات أفرقتها العاملة بشأن تنفيذ التدابري الواردة يف خطة  قرارات ةوأقرَّت اللجن  - ٣٠

  عمل كل منها.
وأحاطت اللجنة علماً بطلب انضمام منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ   - ٣١

  ع خطاب طلب االنضمام واملراسالت ذات الصلة.إىل عضوية اللجنة. وخلص رئيس االجتما
مه ممثل منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط دَّواستمعت اللجنة إىل عرض ق  - ٣٢

اهلادئ بشأن خطط املنظمة لتنفيذ تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة، ومنحت هذه 
  املنظمة صفة مراقب.

اختصاصات اللجنة الدولية ملراعاة إضافة  لتعدِّوطُلب إىل األمانة التنفيذية أن   - ٣٣
  املراقب اجلديد.

وقبلت اللجنة دعوة من الواليات املتحدة الستضافة االجتماع العاشر، املزمع عقده   - ٣٤
م من االحتاد الروسي الستضافة االجتماع دَّ، وأخذت علماً بالعرض املق٢٠١٥يف عام 

بتعبري اليابان عن اهتمامها باستضافة  . كما أخذت علماً أيضا٢٠١٦ًاحلادي عشر يف عام 
  ,٢٠١٧االجتماع الثاين عشر يف عام 

لالجتماعني التحضرييني الجتماعها العاشر،  مؤقَّتعلى جدول زمين  ةواتَّفقت اللجن  - ٣٥
اللذين سُيعقدان أثناء الدورة الثانية واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية وأثناء الدورة الثامنة 
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. وأُشري إىل أنَّ ٢٠١٥سني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف عام واخلم
مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، بصفته األمانة التنفيذية للجنة الدولية وملنتدى مقدِّمي اخلدمات 

  التابع هلا، سوف يساعد يف التحضري هلذين االجتماعني وألنشطة األفرقة العاملة.
اخلتام الذي هو جزء من اجتماع اللجنة الدولية، أعرب املنظمون  ويف حفل  - ٣٦

واملشاركون عن تقديرهم ملا قام به مكتب شؤون الفضاء اخلارجي من أعمال لدعم اللجنة 
  الدولية ومنتدى مقدِّمي اخلدمات التابع هلا، مبا يف ذلك تنفيذ األنشطة املقررة.

    
    البيان املشترك  - ثالثاً  

الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة، بتوافق اآلراء، البيانَ  ةلجناعتمدت ال  - ٣٧
  املشترك التايل:

ُعقد االجتماع التاسع للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة يف    - ١  
هبدف مواصلة استعراض  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤إىل  ١٠براغ، من 

 النظم العاملية لسواتل املالحة، ومتكني أعضاء اللجنة الدولية يف التطوراتومناقشة 
واألعضاء املنتسبني واملراقبني من تناول ما شهدته مؤسساهتم ورابطاهتم من تطورات 
مؤخراً بشأن خدمات تلك النظم وتطبيقاهتا. وألقى نائب وزير النقل يف اجلمهورية 

دة غاليليو وخدمة شبكة تغطية التشيكية بكلمة افتتاحية؛ وكذلك ألقى رئيس وح
التطبيقات واألمن والتعاون الدويل،  –املالحة األوروبية املستقرة بالنسبة إىل األرض 

املفوضية األوروبية، واملدير التنفيذي للوكالة األوروبية للنظم العاملية لسواتل املالحة، 
مديُر مكتب مة افتتاحية نيابة عن االحتاد األورويب. كما خاطب االجتماَع بكل

  شؤون الفضاء اخلارجي التابع ألمانة األمم املتحدة.
مت املفوضية األوروبية والوكالة األوروبية للنظم العاملية لسواتل املالحة ظَّون  - ٢  

االجتماع نيابة عن االحتاد األورويب. وحضر االجتماع ممثلون عن االحتاد األورويب 
دة وإيطاليا والصني وماليزيا واهلند واالحتاد الروسي واإلمارات العربية املتح

والواليات املتحدة واليابان، فضالً عن املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري 
احلكومية التالية: اجلمعية العربية للمالحة، وجلنة الربط بني اخلدمات املدنية اخلاصة 

هد األورويب بالنظام العاملي لتحديد املواقع، ووكالة الفضاء األوروبية، واملع
لسياسات الفضاء، والفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت املعين بالعمليات، 
واالحتاد الدويل للمالحة اجلوية، والرابطة الدولية للجيوديسيا، واللجنة الفرعية 
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لإلطار املرجعي األورويب التابعة للرابطة الدولية للجيوديسيا، والرابطة الدولية ملعاهد 
املكتب الدويل للموازين واملكاييل واملقاييس، واهليئة الدولية املعنية بدوران املالحة، و

، والدائرة الدولية للنظم العاملية للمسَّاحنياألرض والنظم املرجعية، واالحتاد الدويل 
لسواتل املالحة واللجنة التوجيهية الدولية للنظام األورويب لتحديد املواقع. وشارك 

شؤون الفضاء اخلارجي واالحتاد الدويل لالتصاالت. ودعي ممثل أيضاً ممثلون ملكتب 
عن كندا حلضور االجتماع بصفة مراقب. وحضر االجتماع أيضاً ممثل اجمللس 
االستشاري جليل الفضاء. وحضر أيضاً ممثلون عن منظمة التعاون الفضائي آلسيا 

  واحمليط اهلادئ. واعترفت اللجنة هبذه املنظمة بصفة مراقب جديد.
واستذكرت اللجنة الدولية أنَّ اجلمعية العامة لألمم املتحدة الحظت   - ٣  

، التقدم املستمر الذي أحرزته اللجنة الدولية صوب ٦٨/٧٥بارتياح، يف قرارها 
حتقيق التوافق وقابلية التشغيل التباديل بني النظم الفضائية العاملية واإلقليمية لتحديد 

الترويج الستخدام النظم العاملية لسواتل املالحة  املواقع واملالحة والتوقيت، ويف
وإدماجها يف البىن التحتية الوطنية، وخصوصاً يف البلدان النامية؛ كما الحظت مع 
التقدير أنَّ اللجنة الدولية عقدت اجتماعها الثامن يف ديب، اإلمارات العربية املتحدة، 

  .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤إىل  ١٠يف الفترة من 
وتناولت اللجنة الدولية الفرص املتاحة يف األسواق لتطبيقات النظم العاملية   - ٤  

لسواتل املالحة والتطبيقات يف جماالت الطريان والبىن اجلوية (من قبيل احلافالت 
املعلقة) والتحكم يف القطارات ونظم اإلدارة والزراعة عالية الدقة. وتبادل ممثلون عن 

ميية واحلكومات وجهات النظر حول التحديات والفرص الصناعة واألوساط األكاد
  املتاحة خلدمات النظم العاملية.

والحظت اللجنة الدولية أنَّ األفرقة العاملة ُتركِّز على املسائل التالية: التوافق   - ٥  
وقابلية التشغيل التباديل؛ وتعزيز أداء خدمات النظم العاملية لسواتل املالحة؛ وتعميم 

  ناء القدرات؛ واألطر املرجعية والتوقيت والتطبيقات.املعلومات وب
وبدءاً من اجتماع ما بني الدورات الذي عقد يف جنيف، واستضافه االحتاد   - ٦  

الدويل لالتصاالت، واستمراراً أثناء االجتماع التاسع للجنة الدولية، تناول الفريق 
اجملاالت األربعة يف خطة  العامل ألف املعين بالتوافق وقابلية التشغيل التباديل مجيع

عمله احلالية. وأفاد الفريق الفرعي املعين بالتوافق ومستوى األداء عن حالة العمل 
توصيته بشأن التوافق بني االتصاالت املتنقلة الدولية  وحدَّثاجلاري يف هذين اجملالني 
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واخلدمة الساتلية لالستدالل الراديوي وطيف خدمات النظام الساتلي للمالحة 
مت فرقة العمل املعنية ظَّماع ما بني الدورات، نباإلضافة إىل اجتولراديوية. ا

بالكشف عن التداخل اليت أنشئت حديثاً وأَكملت، يف االحتاد الدويل لالتصاالت، 
حلقة العمل الثالثة للجنة الدولية بشأن الكشف عن التداخل واحلد منه. وأدى هذا 
احلدث وما أعقبه من مداوالت إىل وضع ثالث توصيات بشأن َمقدرات الكشف 

ه وإىل عقد حلقات عمل األمم املتحدة بشأن محاية الطيف عن التداخل واحلد من
وكشف التداخل واحلد منه اليت سيقوم بتنظيمها مكتب شؤون الفضاء اخلارجي 

  على أساس إقليمي.
مت فرقة العمل الدولية املعنية برصد النظم العاملية لسواتل املالحة دَّوتق  - ٧  

استناداً إىل ثالثة اجتماعات عقدت يف أيضاً بتوصيتني إىل الفريق العامل،  وتقييمها
، مبا يف ذلك اقتراح عقد حلقة عمل حول رصد النظم العاملية لسواتل ٢٠١٤عام 

املالحة وتقييمها يف شيان، الصني، قبيل مؤمتر املالحة الساتلية السادس يف الصني، 
  .٢٠١٥املزمع عقده يف عام 

التشغيل التباديل عن ثالث حلقات ، أفادت فرقة العمل املعنية بقابلية اًوأخري  - ٨  
عمل عقدت يف االحتاد الروسي والصني واليابان، حيث استمر مجع وحتليل املدخالت 
من دوائر الصناعة واملستخدمني عن موضوع قابلية التشغيل التباديل بني النظم العاملية 

ل ، لتشم٢٠١٥املتعدد لسواتل املالحة. وسوف تواصل فرقة العمل نشاطها يف عام 
حلقة عمل عن قابلية التشغيل التباديل يف أوروبا، مما يؤدي إىل احتمال وضع توصيات 

  لينظر فيها الفريق العامل واللجنة الدولية يف االجتماع العاشر.
العامل باء، املعين بتعزيز أداء خدمات النظم العاملية لسواتل  قوأحرز الفري  - ٩  

مة فضائي قابل للتشغيل التباديل بني النظم ماً كبرياً يف وضع جمال خددُّاملالحة، تق
العاملية لسواتل املالحة. وُعرضت خصائص اجملال ذات الصلة من زاوية كل من 

لسواتل  ’يب دو’النظام العاملي لتحديد املواقع، والنظام العاملي لسواتل املالحة، ونظام 
عن اخلصائص املالحة، ونظام السواتل شبه السمتية. وينوي نظام غاليليو الكشف 

. وسيعمل ٢٠١٥املتعلقة مبجال اخلدمة الفضائي ذات الصلة يف الربع األول من عام 
عن "جمال اخلدمة الفضائي القابل  كتيِّبأعضاء الفريق العامل باء على وضع 

للتشغيل التباديل بني النظم العاملية لسواتل املالحة". وسيواصل فريق العمل باء 
الفضائي القابل للتشغيل التباديل بني النظم العاملية لسواتل  نشاطه إلنشاء جمال اخلدمة

املالحة. وأقر أعضاء الفريق العامل بفوائد بث اإلشارات من السواتل يف مدار غري 
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إمسي أو من سواتل ليست جزءاً من كوكبة تشغيلية وذلك لصاحل فئة واسعة من 
  املستخدمني، مبن فيهم مستخدمو جمال اخلدمة الفضائي.

وإىل جانب موضوع جمال اخلدمة الفضائي، واصل الفريق العامل نشاطه   - ١٠  
وفقاً خلطة عمله. وقد مت حتديد مناذج ذات نوعية جيدة لتعويض اخلطأ الناجم عن 
تأثري الغالف اجلوي املتأين، وذلك لتزويد مستخدمي الترددات الراديوية الوحيدة 

ة من أحد هذه النماذج، وهو منوذج بقدر أكرب من الدقة. ونوقشت النتائج املستمد
NeQuick على التوصية الصادرة عن  ًءغاليليو، الذي برهن على حسن أدائه. وبنا

على  ًءملناقشة بشأن منهجية التقدير بنااالجتماع الثامن للجنة الدولية، تواصلت ا
 ونوقشت إضافية. ’مناذج جدارة’مما أدى إىل استبانة  ’الزمن املطلوب ألول اتصال’

تقنيات ختفيف التداخل على مستوى اهلوائي وعلى مستوى معاجلة اإلشارات 
  الرقمية، وتأكدت أمهية تقصي تقنيات ختفيف التداخل على مستوى املستخدم.

وعقد الفريق الفرعي املعين بالتطبيقات التابع للفريق العامل باء اجتماعات   - ١١  
النتائج يف تقرير. وحتدد  مكرسة وتابع رصد احتياجات التطبيق. وجيري تلخيص

مسار العمل للفريق العامل وفريقه الفرعي املعين بالتطبيقات حىت االجتماع العاشر 
  للجنة الدولية.

ويف ضوء احلالة الراهنة للنظم العاملية لسواتل املالحة واحتماالت استمرار   - ١٢  
بة إىل العلوم تطوير طائفة واسعة متنوعة من التطبيقات ذات األمهية احلامسة بالنس

والتجارة والبىن األساسية، أوصى الفريق العامل جيم املعين بتعميم املعلومات وبناء 
والدورات التدريبية بشأن القدرات باالستمرار يف عقد املزيد من حلقات العمل 

ة عرب ع الفريق العامل نقل املعرفجَّوشجماالت اهتمام حمددة للمستعملني النهائيني. 
م عن بعد القائمة على شبكة اإلنترنت، لُّاإللكتروين باستخدام برامج التع ملُّنظم التع

وكذلك التواصل مع فئة مقدِّمي اخلدمات األوسع من خالل املراكز االقليمية 
لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة، واليت تعمل أيضاً مبثابة 

  مراكز معلومات للجنة الدولية.
و/أو قيد ورغبة يف حتسني التعاون بني مراكز معلومات املستعملني القائمة   - ١٣  

مو اخلدمات، أوصى الفريق العامل جيم بأن تنظر مجيع دِّالتطوير اليت يرعاها مق
مي اخلدمات والنظم العاملية لسواتل املالحة يف دِّمراكز معلومات املستعملني لدى مق
  ستفسارات فيما بينها، عند االقتضاء.وضع واعتماد عملية لتبادل إحالة اال
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وأحاط الفريق العامل دال، املعين باألطر املرجعية والتوقيت والتطبيقات،   - ١٤  
اللجنة الدولية علماً بالتطورات داخل اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة 

الصعيد  يف نيويورك بشأن إنشاء جلنة خرباء تعىن بإدارة املعلومات اجلغرافية على
والحظت جلنة اخلرباء  العاملي، وفريق عامل يعىن باألطر املرجعية اجليوديسية العاملية.

ر إطاراً جلميع فِّاخلدمات املستمدة من تكنولوجيا النظم العاملية تو نَّاملذكورة أ
األنشطة اجلغرافية، وهي مبثابة حافز رئيسي لقابلية التشغيل التباديل للبيانات املكانية 

تخفيف من آثار الكوارث وضمان التنمية املستدامة. وساهم الرئيسان املشاركان وال
للفريق العامل دال يف الفريق العامل املعين باألطر املرجعية اجليوديسية العاملية، 
واقترحا أن تستكشف اللجنة الدولية ومبادرة األمم املتحدة إلدارة املعلومات 

  توثيق التعاون بينهما.اجلغرافية على الصعيد العاملي سبل 
والحظ الفريق العامل دال استمرار التقدم امللحوظ بشأن األطر املرجعية   - ١٥  

لجنة الدولية. وقد لوحظ إحراز يف ال حاليااجليوديسية والتوقيتية يف النظم املمثلة 
مع ة م حمدد يف تنقيح مواءمة األطر املرجعية املرتبطة بالنظم العاملية لسواتل املالحدُّتق

اإلطار املرجعي الذي ميثل أحدث صيغة للنظام املرجعي األرضي الدويل لعام 
، وبشأن مراجع التوقيت فيما يتعلق بالتوقيت العاملي املنسَّق السريع، ٢٠٠٨

ومنشورات املكتب الدويل للموازين واملكاييل واملقاييس، والتخالفات الزمنية يف 
  النظم العاملية.

العامل دال وسيواصل املسامهة يف املبادرة الدولية لرصد  وقد ساهم الفريق  - ١٦  
م الفريق العامل أيضاً بتوصيتني، واحدة دَّوتقييم النظم العاملية لسواتل املالحة. وتق

تتناول مبادرة األمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية على الصعيد العاملي فيما 
رجعي اجليوديسي العاملي، واألخرى يتعلق بقرار اجلمعية العامة بشأن اإلطار امل

مو خدمات النظم العاملية البيانات الساتلية اليت من شأهنا دِّر مقفِّاحتمال أن يو تتناول
  حتسني منذجة املدار ودقتها.

  واعتمدت اللجنة الدولية بيان رؤية يرد يف املرفق األول من هذه الوثيقة.  - ١٧  
ات املتحدة الستضافة اجتماعها العاشر يف وقبلت اللجنة الدولية دعوة الوالي  -١٨  

. وسيقدِّم ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦إىل  ٢بولدر، كولورادو، يف الفترة من 
مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، بصفته األمانة التنفيذية للجنة الدولية وملنتدى مقدِّمي 

التخطيط  اخلدمات التابع هلا، املساعدة يف التحضري لذلك االجتماع والجتماعات
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. والحظت اللجنة الدولية ٢٠١٥املرحلي وألنشطة األفرقة العاملة اليت ستعقد يف عام 
عراب عن اهتمام االحتاد الروسي باستضافة االجتماع احلادي عشر للجنة يف عام إلا

  .٢٠١٧ ، واهتمام اليابان باستضافة االجتماع الثاين عشر يف عام٢٠١٦
    

    اتمنتدى مقدِّمي اخلدم  - رابعاً  
مي اخلدمات، الذي شاركت يف رئاسته دُِّعقد االجتماع الثالث عشر ملنتدى مق  - ٣٨

الصني واالحتاد األورويب، بالتزامن مع االجتماع التاسع للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية 
يف براغ. وحضر االجتماع  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣و ١١و ٩لسواتل املالحة، يف 

  اد الروسي والصني واهلند والواليات املتحدة واليابان واالحتاد األورويب.ممثلو االحت
واعتمد منتدى مقدِّمي اخلدمات، بعد النظر يف البنود املدرجة يف جدول أعماله،   - ٣٩

 التوصيات الواردة أدناه. تضمَّنتقريَر اجتماعه الثالث عشر، الذي 
    

      موجز املناقشات والتوصيات  - ألف 
    املعلومات عن اخلدمات املفتوحة تعميم  - ١ 

مت الواليات املتحدة حتديثاً جملال اخلدمة الفضائي يف النظام العاملي لسواتل دَّق  - ١  
. وكانت الواليات املتحدة مسرورة جداً للتقدم احملرز يف االجتماع الثامن املالحة

خدمي . وكان هدف الواليات املتحدة هو تزويد مست٢٠١٣للجنة الدولية يف عام 
الفضاء بشبكة نظم عاملية لسواتل املالحة مستدامة وقابلة للتشغيل التباديل والتحديد 

 IIR-Mو IIRالكمي. وعرضت أيضاً أمناط اهلوائيات اليت صدرت مؤخراً لسواتل 
للنظام العاملي لتحديد املواقع. وسوف تساعد هذه السواتل مستخدمي الفضاء يف مدار 

ثابت بالنسبة لألرض ومدارات االنتقال الثابتة بالنسبة إىل أرضي مرتفع (أي املدار ال
األرض). وتواصل الواليات املتحدة تشجيع شركاء النظم العاملية لسواتل املالحة 
واخلدمات الساتلية للمالحة الراديوية على استكمال قوالب جمال اخلدمة الفضائي 

  ووضع املواصفات ونشر بيانات هوائيات الكوكبات.
مت الواليات املتحدة معلومات أساسية عن منظومة سواتل البحث دَّوق  - ٢  

نقاذ. إلواإلنقاذ ذات املدار األرضي املتوسط كتطبيق للنظام الساتلي الدويل للبحث وا
واملنظومة هي اجليل التايل من عمليات البحث واإلنقاذ مبساعدة السواتل واليت ستكون 

افعة للمنظومة على منت النظام العاملي لتحديد يف مرحلة االختبار. وستقام احلموالت الن
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املواقع ونظام غاليليو والنظام العاملي لسواتل املالحة الروسي، ومن املرتقب أن تكون 
  .٢٠١٥هلا قدرة تشغيلية مبكرة يف عام 

م االحتاد األورويب حتديثاً عن وضع غاليليو وأشار إىل حتسن كبري يف دقة دَّوق  - ٣  
ة بالعام السابق. وقدم االحتاد األورويب أيضاً حتديثاً عن ساتلْي حتديد املدى مقارن

األمر ’اللذين كانا يف حالة مستقرة وجرت إحالتهما إىل خمدمات  ٦و ٥غاليليو 
. ولكن الساتلني مل يكونا ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٢٨و ٢٧لنظام غاليليو يف  ‘والتحكم

ق. وقد بدأت مناورة لرفع املدار طالإليف املدار املرتقب هلما، وذلك بسبب خلل يف ا
، ٢٠١٤ول/ديسمرب ألألحد الساتلني، ومن املرتقب إجراء اختبار يف املدار يف كانون ا

من املمكن  نَّإىل أ بعد التوصل إىل مدار مستهدف أعلى. ويشري حتليل املدار املستهدف
ة، ولكن من استخدام اإلشارة يف الفضاء انطالقاً من معظم أجهزة االستقبال التجاري

املتوقع عدم وجود بيانات تقومي ورسالة مالحة (مدارات وميقاتيات) صاحلة. وسوف 
ُيتخذ قرار بشأن استخدام هذين الساتلني للمالحة يف عمليات البحث واإلنقاذ وذلك 

إىل أن احتمال حدوث  بعد استكمال االختبار يف املدار. وأشار االحتاد األورويب أيضاً
على  ًءاملتوسط منخفض للغاية، وذلك بنا أخرى يف املدار األرضيتصادم مع سواتل 

  النتائج الواردة من مراكز التحليل لكل منهما.
م احملرز يف توصيف خصائص دُّم االحتاد األورويب أيضاً معلومات عن التقدَّوق  - ٤  

  جمال اخلدمة الفضائي لنظام غاليليو.
ليو فيما يتعلق مبجال اخلدمة الفضائي ويعتزم االحتاد األورويب نشر خصائص غالي  - ٥  

  .٢٠١٥للنظم العاملية لسواتل املالحة القابلة للتشغيل التباديل، وذلك يف أوائل عام 
 نَّمته، إىل أدَّيضاحي الذي قإلوأشارت الواليات املتحدة، أثناء العرض ا  - ٦  

باحثات سياستها الوطنية بشأن الفضاء تشجع النفاذ إىل األسواق وأهنا دخلت يف م
النظر يف ربط  نَّورويب بشأن هذا املوضوع. وذكرت أثنائية مع اليابان واالحتاد األ

مي خدمات النظم العاملية لسواتل املالحة ميثل دِّاملعدات بنظام حمدد من قبل مق
ذلك قد ال يكون متسقاً مع التزامات  نَّمصدر قلق بالنسبة للواليات املتحدة، أل

ة. وتفضل الواليات املتحدة املعايري القائمة على األداء واحملايدة منظمة التجارة العاملي
من حيث التكنولوجيا، اليت تسمح للمصنعني واملستخدمني باستبانة الوسائل املثلى 

  للوفاء بالشروط املطلوبة.
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    رصد أداء اخلدمات  - ٢ 
أشارت الصني، يف موضوع مراقبة أداء اخلدمة، إىل توصيتني عرضتا على   - ٧  

األفرقة العاملة ألف وباء ودال ملزيد من املناقشة. وتقضي األوىل بشأن إنشاء بوابة 
املالحة وتقييمها. وتقضي الثانية بأن تعقد فرقة  لسواتلمعلومات لرصد النظم العاملية 

  .٢٠١٥العمل املعنية برصد النظم العاملية لسواتل املالحة وتقييمها حلقة عمل يف عام 
    

املشروع اإليضاحي للنظم العاملية املتعددة لسواتل املالحة  التقرير عن  -٣ 
   وأوقيانوسيا آسيا يف

مت أمانة املشروع اإليضاحي للنظم العاملية املتعددة لسواتل املالحة يف دَّق  - ٨  
وأشارت إىل أن  وأوقيانوسيا،للمشروع اإليضاحي يف آسيا  حتديثاًمنطقة آسيا 
فيه. وُعقدت حلقة العمل  حالياتشارك  بلداً ١٥منظمة من  ٤٢هنالك اآلن 

يف فوكيت،  ٢٠١٤/أكتوبر األولتشرين  ١١إىل  ٩اإلقليمية السادسة يف الفترة من 
يف هذه احللقة، أيدت اللجنة التوجيهية للمشروع جتربتني مقترحتني، كما وتايلند. 

التجربة  اقُترح إنشاء فرقة عاملة جديدة بشأن بناء القدرات. وسوف ُيبلغ عن نتائج
  اجلارية للنظم العاملية املتعددة لسواتل املالحة يف حلقة العمل اإلقليمية القادمة.

    
   مراكز املعلومات وبوابة املعلومات للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة  - ٤  

املالحة مت األمانة التنفيذية للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل دَّق  - ٩  
  احلديثة العهد واملستقبلية. األنشطةمعلومات مستكملة عن 

واسُتكملت الدورة األوىل من منهاج الدراسات العليا، ومدهتا تسعة أشهر،   - ١٠  
عن النظم العاملية لسواتل املالحة يف املركز اإلقليمي األفريقي لتدريس علوم 

الذي يعمل مبثابة مركز معلومات باللغة الفرنسية يف الرباط، و -   وتكنولوجيا الفضاء
  للجنة الدولية.

وعمد مكتب شؤون الفضاء اخلارجي إىل إعادة تصميم بوابة معلومات   - ١١  
اللجنة الدولية، مبا يشمل إضافة صفحة ويب ألعضاء اللجنة واألعضاء املنتسبني 

ملنتدى  ابة يف اجتماع التخطيطم املزيد من املعلومات عن هذه البودَّواملراقبني. وسيق
  .٢٠١٥فرباير /شباطمي اخلدمات الذي سيعقد يف دِّمق
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الذكرى السنوية العاشرة للجنة الدولية يف عام  كتيِّبجيرى حتديث   - ١٢  
معلومات عن كل نظام من نظم تقدمي  الكتيِّب. ويتضمن الفصل األول من ٢٠١٥

. ٢٠١٠عام ب يف يِّاخلدمات، وهو حيتاج إىل التحديث منذ آخر مرة نشر فيها الكت
، حبيث ميكن تعميمه يف ٢٠١٥ هب حبلول حزيران/يونييِّستكمال الكتواهلدف هو ا

الدورة الثامنة واخلمسني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية. وقد 
طُلب تقدمي املدخالت املستكملة إىل األمانة التنفيذية للجنة الدولية حبلول هناية 

  .٢٠١٤ تشرين الثاين/نوفمرب
    

    مسائل أخرى  - باء 
مراجعة مشروع بيان الرؤية. وتقدم االحتاد األورويب ببعض  نوقشت  - ١٣  

  التعديالت.
واقترحت الواليات املتحدة أن يكون موضوع ختفيف احلطام يف املدار   - ١٤  

من موضوعات  األرضي املتوسط والنفاذ إىل أسواق النظم العاملية لسواتل املالحة
مو اخلدمات على النظر يف هذا دِّفق مقتَّمي اخلدمات. وادِّجانب مقاملناقشة من 

  .مها الواليات املتحدةدِّتقعلى مزيد من املعلومات  ًءقتراح يف اجتماعهم املقبل بنااال
أعمال املنتدى بشأن مو اخلدمات على إضافة بند يف جدول دِّفق مقتَّوا  - ١٥  

  األفرقة العاملة التابعة للجنة الدولية.م احملرز يف تنفيذ توصيات دُّاستعراض التق
مو اخلدمات على أن يعقد االجتماع املقبل للمنتدى يف فيينا يف دِّفق مقتَّوا  - ١٦  

، بالتزامن مع الدورة الثامنة واخلمسني للجنة املعنية ٢٠١٥ هشهر حزيران/يوني
  باستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.
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    املرفق األول
   ؤية اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحةبيان ر    

ع وتيسري التوافق يتسعى اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة إىل تشج  
وقابلية التشغيل التباديل والشفافية بني مجيع نظم املالحة الساتلية، وإىل تعزيز ومحاية استخدام 

توحة لديها مبا يعود بالنفع على اجملتمع العاملي. وهي ترمي إىل ضمان تطبيقات اخلدمات املف
أفضل االستعماالت لتحديد املواقع واملالحة والتوقيت لألغراض السلمية لكل الناس يف كل 

  مكان وزمان.
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    املرفق الثاين
  قائمة بالدول األعضاء يف األمم املتحدة وكيانات األمم املتحدة     

احلكومية   ة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غريواملنظمات احلكومي
    املالحة  املشاركة يف اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل

 االحتاد الروسي

 اإلمارات العربية املتحدة

 إيطاليا

 الصني

 ماليزيا

 نيجرييا

 اهلند

  الواليات املتحدة األمريكية
 اليابان

  االحتاد األورويب
  لعربية للمالحةاجلمعية ا

  منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ
 جلنة الربط بني اخلدمات املدنية اخلاصة بالنظام العاملي لتحديد املواقع

 جلنة أحباث الفضاء

  وكالة الفضاء األوروبية
 املعهد األورويب لسياسات الفضاء

 الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت املعين بالعمليات

 حتاد الدويل للمالحة اجلويةاال

  الرابطة الدولية للجيوديسيا



 

18V.14-08011 

 

A/AC.105/1083

 اللجنة الفرعية لإلطار املرجعي األورويب التابعة للرابطة الدولية للجيوديسيا

 الرابطة الدولية ملعاهد املالحة

 املكتب الدويل للموازين واملكاييل واملقاييس

 الرابطة الدولية لرسم اخلرائط

 دوران األرض والنظم املرجعيةاهليئة الدولية املعنية ب

 االحتاد الدويل للمسَّاحني

 الدائرة الدولية للنظم العاملية لسواتل املالحة

 اجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن بعد

  اللجنة التوجيهية الدولية للنظام األورويب لتحديد املواقع

 االحتاد الدويل لالتصاالت

 سلكياالحتاد الدويل لعلوم الال

 مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة
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    املرفق الثالث
ثائق املعروضة على االجتماع التاسع للجنة الدولية املعنية بالنظم الو    

     العاملية لسواتل املالحة
 العنوان أو الوصف  الرمز
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