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  مقدمة -أوال  
  اخللفية -ألف 

، القــرار الــذي اختــذه مؤمتــر األمــم املــتحدة  ٥٤/٦٨أيــدت اجلمعــية العامــة يف قــرارها   -١
اليونيســبيس (الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية  

ــث ــام ) الثالـ ــنون ١٩٩٩عـ ــائية " واملعـ ــية الفضـ ــأن : األلفـ ــنا بشـ ــالن فييـ ــية إعـ ــاء والتنمـ   الفضـ
 وقــد دعــا إعــالن فييــنا إىل العمــل مــن أجــل حتســني كفــاءة وأمــن أنشــطة الــنقل، )1( ".البشــرية

والبحـث واإلنقـاذ، واجليوديسـيا، وغريهـا مـن األنشـطة عـن طـريق التشجيع على زيادة فرص                    
. الوصــول عاملــيا إىل الــنظم الفضــائية لــلمالحة وحتديــد املواقــع وحتقــيق تــواؤم تلــك الــنظم          

واسـتجابة لـتلك الدعـوة، أنشأت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف عام                
 فـريق العمـل املعـين بالـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة برئاسـة إيطالـيا والواليـات املتحدة                      ٢٠٠١

 .األمريكية

 ائــيا تقريـرا ) فــريق العمـل (وأعـد فـريق العمــل املعـين بالـنظم العاملــية لسـواتل املالحـة        -٢
متابعة مؤمتر األمم املتحدة    : تقريـر فـريق العمـل املعـين بالـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة               : بعـنوان 

اليونيســبيس (الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية  
الواليــات  الــدويل املشــترك بــني األمــم املــتحدة و االجــتماع وقُــدم هــذا الــتقرير يف )2(.)الثالــث
، الــذي عقــد يف  لســواتل املالحــة وتطبــيقااالعاملــية اســتخدام الــنظم بشــأن  األمريكــيةاملــتحدة

، وشـــارك فـــيه خـــرباء الـــنظم العاملـــية ٢٠٠٤ديســـمرب / كـــانون األول١٧ إىل ١٣فييـــنا، مـــن 
لسـواتل املالحـة الذيـن حضروا حلقة أو أكثر من حلقات العمل اإلقليمية األربع املشتركة بني            

 أو حضــروا ٢٠٠٢ و٢٠٠١ألمــم املــتحدة والواليــات املــتحدة األمريكــية املعقــودة يف عــامي ا
ــيني، عقــدا بــني عــامي    ــاه٦انظــر الفقــرة  (٢٠٠٣ و٢٠٠١اجــتماعني دول ويــرد تقريــر ).  أدن

 .A/AC.105/846 يف الوثيقة ٢٠٠٤االجتماع الدويل الذي عقد عام 

ظم القائمة واملزمع إنشاؤها وتعزيزاا،     ومشـل عمـل فـريق العمـل استعراضـا شـامال للن             -٣
وتطبـيقاا مـن طـرف موفـري خدمـات الـنظم ودوائـر املسـتخدمني، عالوة على األنشطة اليت                    

كمــا درس فــريق العمــل احتــياجات الــبلدان  . تضــطلع ــا كــيانات خمــتلفة لــتعزيز هــذه الــنظم 
__________ 

‐١٩، فيينا، مؤمتر األمم املتحدة الثالث الستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلميةتقرير  (1) 
 األول،  الفصل،)A.00.I.3 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع، A/CONF.184/6( ١٩٩٩يوليه / متوز٣٠
 .١ار قرال

 .A.05.I.30منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (2) 
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فــرص التعلــيم و التدريــب النامــية والــثغرات املوجــودة يف تلبــية تلــك االحتــياجات، إضــافة إىل  
 .املتوفرة يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة

 مــن املــنظمات احلكومــية  ١٥ دولــة عضــوا و٣٨وأوصــى فــريق العمــل، املــتألف مــن   -٤
الدولـية واملـنظمات غـري احلكومـية، جبملـة مـن األمـور مـن بينها إنشاء جلنة دولية معنية بالنظم               

التشجيع على استخدام البنية التحتية هلذه النظم على نطاق عاملي          العاملـية لسـواتل املالحـة بغية        
وقـد أدرجـت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية           . وتيسـري تـبادل املعلومـات     

هـذه التوصـية ضـمن خطـة العمـل الـيت اقترحـتها يف تقريـرها إىل اجلمعـية العامـة عن استعراض            
، أيدت اجلمعية العامة    ٢٠٠٤ويف عام   ). A/59/174نظر  ا (اليونيسبيس الثالث تنفـيذ توصـيات     

ويف القـرار نفسـه، دعـت اجلمعـية مقدمي خدمات           . ٥٩/٢خطـة العمـل املذكـورة يف قـرارها          
الـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة وتعزيـزاا إىل الـنظر يف إنشاء جلنة دولية تعىن ذه النظم لزيادة            

 .وتطبيقاا دعما للتنمية املستدامةالفوائد النامجة عن استخدام هذه النظم 

وميـثل عمـل فريق العمل منوذجا للكيفية اليت ميكن لألمم املتحدة أن تسلكها من أجل                 -٥
 .متابعة تنفيذ نتائج متابعة املؤمترات العاملية واحلصول على نتائج ملموسة يف إطار زمين حمدد

اسـتخدام الـنظم العاملية للمالحة   ويف إطـار تنفـيذ توصـية اليونيسـبيس الثالـث املـتعلقة ب         -٦
وحتديـد املواقـع، ودعـم عمـل فـريق العمـل، نظّم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة             

 حلقات عمل إقليمية واجتماعات دولية تركز على بناء القدرات          ٢٠٠١العامـة بـدءا مـن عام        
ت التطبيقية اليت تدعم التنمية     املـتعلقة باسـتخدام الـنظم العاملـية لسواتل املالحة يف خمتلف ااال            

 :املستدامة، وذلك على الشكل التايل

حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمم املتحدة والواليات املتحدة األمريكية بشأن               )أ( 
اســتخدام الشــبكات العاملــية لســواتل املالحــة لصــاحل بلــدان آســيا واحملــيط اهلــادئ، املعقــودة يف  

 ؛)A/AC.105/771انظر  (٢٠٠١غسطس أ/ آب٢٤ إىل ٢٠كواال ملبور، من 

حلقـة العمـل اإلقليمـية الثانـية املشـتركة بـني األمم املتحدة والواليات املتحدة                 )ب( 
األمريكـية بشـأن اسـتخدام وتطبـيقات الشـبكات العاملـية لسـواتل املالحـة لصـاحل بلدان أوروبا                 

ــنا مـــــن   انظـــــر  (٢٠٠١نوفمـــــرب / تشـــــرين الـــــثاين٣٠ إىل ٢٦الشـــــرقية، املعقـــــودة يف فييـــ
A/AC.105/776(؛ 

حلقـة العمـل اإلقليمـية الثالـثة املشـتركة بـني األمم املتحدة والواليات املتحدة                 )ج( 
األمريكـية بشـأن اسـتخدام وتطبـيقات الشـبكات العاملـية لسـواتل املالحـة لصاحل بلدان أمريكا                   
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ــن      ــانتياغو، مـ ــودة يف سـ ــبـي، املعقـ ــية والكاريـ ــان٥ إىل ١الالتينـ ــريل / نيسـ ــر  (٢٠٠٢أبـ انظـ
A/AC.105/795(؛ 

األمريكية بشأن   حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمم املتحدة والواليات املتحدة            )د( 
 ١٥من  لوساكا،   لفائدة بلدان أفريقيا، املعقودة يف       اسـتخدام الشـبكات العاملية لسواتل املالحة      

 ؛)A/AC.105/785انظر  (٢٠٠٢يوليه / متوز١٩إىل 

، العاملـية لسـواتل املالحة وتطبيقاا      اسـتخدام الـنظم   االجـتماع الـدويل بشـأن        )ه( 
 ؛٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين ١٥ إىل ١١من فيينا املعقود يف 

املشتركة بني األمم املتحدة والواليات املتحدة األمريكية       الدولية  حلقـة العمل     )و( 
 ١٢ إىل ٨ينا من  وتطبيقاا، املعقودة يف فيبشـأن اسـتخدام الشـبكات العاملـية لسـواتل املالحـة        

 ؛٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول

االجـتماع الــدويل املشـترك بــني األمـم املــتحدة والواليـات املــتحدة األمريكــية      )ز( 
 ١٧ إىل ١٣بشــأن اســتخدام الــنظم العاملــية لســواتل املالحــة وتطبــيقاا، املعقــود يف فييــنا، مــن 

 ؛)A/AC.105/846انظر  (٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول

ــنظم     اجــتم )ح(  ــية بال ــية املعن ــدويل بشــأن إنشــاء اللجــنة الدول اع األمــم املــتحدة ال
 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢ و١العاملية لسواتل املالحة، املعقود يف فيينا يومي 

وشـاركت يف رعايـة حلقـات العمـل واالجـتماعات املذكورة أعاله حكومة الواليات        -٧
وشــاركت . ا حللقــات العمــل واالجــتماعاتاملــتحدة، الــيت قدمــت أيضــا دعمــا تقنــيا موضــوعي

. ٢٠٠٢وكالـة الفضاء األوروبية يف رعاية حلقيت العمل املعقودتني يف سانتياغو ولوساكا عام              
ــبارا مــن عــام   ــريق العمــل وغــريه مــن األطــراف     ٢٠٠١واعت ، عقــدت اجــتماعات إضــافية لف

اض السلمية وجلنتها   املهـتمة، عـلى هـامش اجتماعات جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغر            
ــية   ــية والتقن ــية العلم ــية واإلضــافية مشــروع     . الفرع ووضــع املشــاركون يف االجــتماعات الدول

واتفقت احلكومات املهتمة   . اختصاصـات اللجـنة الدولـية املعنـية بالنظم العاملية لسواتل املالحة           
الدويل املعقود يف   باألمـر واملـنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، يف االجتماع            

 .، على إنشاء اللجنة الدولية٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول

واتفـق املشـاركون يف إنشـاء اللجـنة الدولـية املعنـية بالنظم العاملية لسواتل املالحة على             -٨
إنشــاء فــريق عــامل خمصــص مفــتوح العضــوية للــنظر يف املســائل العالقــة الــيت ســبق حتديدهــا يف  

تباحث الفريق العامل أيضا عن طريق الربيد اإللكتروين يف وضع       وسي. مشـروع االختصاصـات   
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وسينظر االجتماع األول . خطـة عمـل موضـوعية للجـنة الدولية وجدول زمين مؤقت ألعماهلا     
كمــا مت االتفــاق عــلى أن يقــوم مكتــب شــؤون   . للجــنة الدولــية يف مقــترحات الفــريق العــامل 

 .ائل تنظيم االجتماع األول للجنة الدوليةالفضاء اخلارجي بدور جهة التنسيق فيما خيص مس

أن اللجـنة الدولـية املعنية   ، مـع الـتقدير  ت اجلمعـية العامـة      الحظـ  ٦١/١١١ويف القـرار     -٩
أنشـئت عـلى أسـاس طوعـي كهيـئة غري رمسية لكي تقوم،              لسـواتل املالحـة قـد       بالـنظم العاملـية     

هتمام املشترك املتصلة باستخدام     اال موضععـند االقتضـاء، بـتعزيز الـتعاون على معاجلة املسائل            
السـواتل لـلخدمات املدنـية املتمـثلة يف حتديد املواقع واملالحة والتوقيت واخلدمات ذات القيمة                
املضـافة، إىل جانـب مسـألة توافق النظم العاملية للمالحة بواسطة السواتل وقابلية تشغيلها على                

لتنمية املستدامة، وخاصة يف البلدان     حنـو متـبادل، ويف الوقـت نفسـه زيـادة اسـتخدامها لدعـم ا               
 .النامية

  
  هيكل االجتماع وبرناجمه -باء 

ألقــى ممــثلو مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي بــيانات اســتهاللية وكــلمات ترحيبــية يف  -١٠
 .افتتاح اجتماع اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة

ــرنامج االجــتماع مــن جلســات    -١١ ــألَّف ب ــةوت ــيت قُدمــت يف   .  عام وركــزت العــروض ال
اجللسـات العامـة عـلى حالـة أنشـطة مقدمـي خدمـات الـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة وموفري                 
ــتعزيز واملســتجدات املــتعلقة ــا، وتطبــيقات الــنظم العاملــية لســواتل املالحــة، وأنشــطة      نظــم ال

وجـرى يف اجللسات العامة     . التعلـيم وبـناء القـدرات عـلى الصـعيد الـدويل واإلقلـيمي والوطـين               
اسـتعراض أو حتديـد تدابـري معيـنة يتعني اختاذها مبوجب خطة عمل اللجنة الدولية، كما جرى                  

وتناولت اجللسة العامة أيضا اقتراحا بإنشاء منتدى ملقدمي        . التركـيز عـلى اختصاصـات اللجنة      
الــذي يســتعرض وتوصــل االجــتماع إىل النــتائج امللخصــة يف الفصــل الــثاين أدنــاه،   . اخلدمــات

االسـتنتاجات الـيت اعـتمدها االجـتماع، آخـذا يف االعتـبار توصـيات الفـريق العـامل املخصــص          
 .املفتوح العضوية التابع للجنة الدولية

  
  احلضور     -جيم   

: حضـر ممـثلو الدول التالية اجتماع اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة            -١٢
كما شارك يف . لـيا والصـني ونـيجرييا واهلـند والواليات املتحدة واليابان        االحتـاد الروسـي وإيطا    

االجـتماع ممـثلون عـن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي الـتابع لألمانـة العامة، واالحتاد الدويل                     
وشــاركت يف االجــتماع أيضــا املــنظمات احلكومــية الدولــية واملــنظمات غــري        . لالتصــاالت
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 اخلدمات املدنية اخلاصة بالنظام العاملي لتحديد املواقع، وجلنة       جلنة الربط بني  : احلكومـية التالـية   
ــية       ــرابطة الدول ــدويل للمســاحني، وال ــية، واالحتــاد ال ــة الفضــاء األوروب أحبــاث الفضــاء، ووكال

واللجـنة الفرعـية لإلطار املرجعي األورويب للرابطة الدولية للجيوديسيا، والرابطة           للجيوديسـيا،   
ــية ملعــاهد املالحــة  ــية للشــبكة العاملــية    الدول ــية لرســم اخلــرائط، واخلدمــة الدول ــرابطة الدول ، وال

 .لسواتل املالحة، واللجنة التوجيهية الدولية للنظام األورويب لتحديد املواقع
  

  استنتاجات االجتماع   -ثانيا  
، ٢٠٠٤، عام   ٥٩/٢أشـارت اللجـنة الدولـية إىل أن اجلمعية العامة، دعت يف قرارها               -١٣

ات الـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة وتعزيـزاا إىل النظر يف إنشاء جلنة دولية تعىن                  مقدمـي خدمـ   
ـذه الـنظم، اسـتنادا إىل توصـية جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية بتنفيذ                      

إعــالن فييــنا بشــأن : األلفــية الفضــائية"أحــد الــتدابري الرئيســية الــيت يدعــو إلــيها القــرار املعــنون  
 الــذي اختــذه اليونيســبيس الثالــث وأيدتــه اجلمعــية العامــة يف قــرارها " اء والتنمــية البشــريةالفضــ
وعـلى هـذا األسـاس أنشـئت اللجـنة الدولـية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة يف                  . ٥٤/٦٨

واتفـق عـلى أن تـتم إعادة تأكيد مشاركة األعضاء واألعضاء            . ٢٠٠٥ديسـمرب   /كـانون األول  
 . واملراقبني يف أعمال اللجنة الدولية من خالل مكتب شؤون الفضاء اخلارجياملنتسبني

واجـــتمع ممـــثلو الـــدول األعضـــاء يف األمـــم املـــتحدة واملـــنظمات الدولـــية والكـــيانات  -١٤
 الستعراض  ٢٠٠٦نوفمرب  / تشـرين الثاين   ٢ و ١ أعـاله يف فييـنا يومـي         ١٢املذكـورة يف الفقـرة      

وتشمل تلك . بكات العاملـية لسـواتل املالحة وتطبيقاا الواعدة       ومناقشـة املسـائل املـتعلقة بالشـ       
التطبـيقات األمـان والـنمو االقتصـادي، ال سـيما فعالـية كفـاءة وأمـان أنشـطة الـنقل، والبحث                      

وتناولت . واإلنقـاذ، واجليوديسـيا، وإدارة األراضـي، والتنمـية املسـتدامة، وغريهـا من األنشطة              
ــي   ــية اســتخدام التطب ــنظم    اللجــنة الدول ــيا إىل ال ــادة فــرص الوصــول عامل قات للتشــجيع عــلى زي

الفضـائية لـلمالحة وحتديـد املواقـع، إىل جانـب مسـألة توافـق تلـك النظم وقابلية تشغيلها على                     
حنــو متــبادل، وحتقــيق إدمــاج تلــك اخلدمــات يف الــبىن التحتــية الوطنــية، وال ســيما يف الــبلدان    

 .النامية

صاصــاا وخطــة عمــلها بالصــيغة الــيت وضــعت خــالل  واعــتمدت اللجــنة الدولــية اخت -١٥
 مـــع تضـــمينها مقـــترحات الفـــريق العـــامل ٢٠٠٢االجـــتماعات الدولـــية الـــيت انعقـــدت مـــنذ 

ــنا يف آذار      ــذي اجــتمع يف فيي ــية، وال ــتابع للجــنة الدول ــتوح العضــوية ال ــارس، /املخصــص املف م
الية ضمان توافق   وتتضـمن خطـة العمـل احل      . ٢٠٠٦أكـتوبر   /يونـيه، وتشـرين األول    /وحزيـران 

الـنظم وقابلـية تشـغيلها عـلى حنـو متـبادل؛ وتعزيـز أداء خدمات النظم العاملية لسواتل املالحة؛                    
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ونشـر املعلومـات؛ وضـمان الـتفاعل مـع السـلطات الوطنية واإلقليمية واملنظمات الدولية ذات                 
 موضعائل  على معاجلة املس  وسـيتعاون مجـيع املشـاركني، حسب االقتضاء،         . الصـلة؛ والتنسـيق   

االهــتمام املشــترك املتصــلة باســتخدام الســواتل لــلخدمات املدنــية املتمــثلة يف حتديــد املواقــع         
وسـيتعاونون، بوجـه خاص، وإىل أقصى       . واملالحـة والتوقيـت واخلدمـات ذات القـيمة املضـافة          

حـد ممكـن، عـلى احملافظـة على توافق الترددات الراديوية يف استخدام الطيف بني خمتلف النظم                 
 الصـــادرة عـــن االحتـــاد الـــدويل الـــراديويةاالتصـــاالت العاملـــية لســـواتل املالحـــة وفقـــا للوائـــح 

ويقـوم مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي حالـيا بـدور أمانة         . لالتصـاالت السـلكية والالسـلكية     
 .اللجنة الدولية

 كمـا أحاطـت اللجنة الدولية أيضا باقتراح إنشاء منتدى ملقدمي اخلدمات يتوىل تعزيز              -١٦
الـتوافق وقابلـية التشـغيل عـلى حنـو متـبادل بـني نظـم السواتل العاملية واإلقليمية املوجودة حاليا                 

وقـد يكـون كـل مـن االحتـاد الروسـي، واجلماعة األوروبية،              . وتلـك الـيت سـتظهر يف املسـتقبل        
 والصـني، واهلـند، ووكالـة الفضـاء األوروبـية، والواليـات املـتحدة، والـيابان أعضاء حمتملني يف            

وسيخطر األعضاء احملتملون اللجنة الدولية حال التوصل إىل اتفاق         . منـتدى مقدمـي اخلدمـات     
 .ائي على إنشاء املنتدى

وتـرد اختصاصـات اللجـنة الدولـية وخطـة عمـلها، إضـافة إىل قائمـة بـالدول األعضاء                     -١٧
ية، بالصيغة اليت والكـيانات احلكومـية الدولية وغري احلكومية املشاركة يف اجتماع اللجنة الدول   

وهـذه املـرفقات متوفرة باللغة اإلنكليزية فقط        . اتفقـت علـيها اللجـنة، كمـرفقات هلـذا الـتقرير           
 .ومل يتم حتريرها رمسيا

وستواصـل اللجـنة الدولـية، وهـي منـتدى إلجـراء مناقشـات عـلى صـعيد عـاملي حول                      -١٨
اا بصورة منتظمة ملعاجلة املسائل     املسـائل املـتعلقة بالـنظم العاملية لسواتل املالحة، عقد اجتماع          

وقبلـت اللجنة عرض اهلند باستضافة االجتماع الثاين، املزمع عقده          . موضـع االهـتمام املشـترك     
 .٢٠٠٧خالل عام 
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Annex I  
ICG/REP/1/NOV2006 

ICG/TOR/NOV2006  
  Terms of Reference of the International Committee on 

Global Navigation Satellite Systems   
 A. Background   

1. Global navigation satellite systems (GNSS) have evolved from an early period 
of limited programmes to a point where a number of systems and their augmentations 
are operating or planned. In the future, a number of international and national 
programmes will operate simultaneously and support a broad range of interdisciplinary 
and international activities. Discussions taking place at national, regional and 
international levels have underscored the value of GNSS for a variety of applications. 
The emergence of new GNSS and regional augmentations has focused attention on the 
need for the coordination of programme plans among current and future operators in 
order to enhance the utility of GNSS services. 

2. The representatives of GNSS core system providers, GNSS augmentation 
providers and the international organizations primarily associated with the use of GNSS 
and representatives of international projects in developing countries, 

 Aware of the overlap of GNSS mission objectives and of the interdisciplinary 
applications of GNSS services, 

 Recognizing the advantages of ongoing communication and cooperation among 
operators and users of GNSS and their augmentations, 

 Recognizing the need to protect the investment of the current user base of GNSS 
services through the continuation of existing services, 

 Aware that the complexity and cost of user equipment should be reduced 
whenever possible, 

 Convinced that GNSS providers should pursue greater compatibility and 
interoperability among all current and future systems in terms of spectrum, signal 
structures, time and geodetic reference standards to the maximum extent possible, 

 Desiring to promote the international growth and potential benefits of GNSS,  

 Noting that General Assembly resolution 59/2 (paragraph 11) invites GNSS and 
augmentation providers to consider establishing an international committee on GNSS in 
order to maximize the benefits of the use and applications of GNSS to support 
sustainable development,  

 Have agreed to establish on the basis of these non-binding terms of reference, 
the International Committee on GNSS for the purpose of promoting the use and 
application of GNSS on a global basis. 
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 B. Objectives 
 
 

3.  The objectives of the Committee are to: 

 (a) Benefit users of GNSS services through consultations among members 
of the Committee; 

 (b) Encourage coordination among providers of GNSS core systems and 
augmentations in order to ensure greater compatibility and interoperability; 

 (c)  Encourage and promote the introduction and utilization of satellite 
positioning, navigation and timing services, particularly in the developing countries 
through assistance with the integration of GNSS services into their infrastructures; 

 (d) Assist both the members of the Committee and the international user 
community by, inter alia, serving as the focal point for international information 
exchange related to GNSS activities, respecting the roles and functions of GNSS service 
providers and intergovernmental bodies such as the International Telecommunication 
Union (ITU), the International Civil Aviation Organization (ICAO) and the International 
Maritime Organization (IMO); 

 (e)  Better address future user needs in the GNSS development plans and 
applications; and 

 (f)  Report periodically on its activities to the Committee on the Peaceful 
Uses of Outer Space. 

These objectives will be accomplished by an indicative workplan of the International 
Committee. 

 

 C. Participants (Members, Associate Members and Observers)  
 

4. The International Committee will be open to States Members of the United 
Nations, international organizations or international entities that are responsible for 
GNSS and their augmentations operating under governmental authority or involved in 
implementing or promoting GNSS services and applications. There will be three 
categories of participants in the Committee: Members, Associate Members and 
Observers. 

(a)  Members: 

 Current and future core system providers, including the European Community 
(Galileo), the Russian Federation (GLONASS) and the United States of America 
(GPS); 

 States Members of the United Nations with an active programme in implementing 
or promoting a wide range of GNSS services and applications (Italy); 

 Current and future space-based regional or augmentation system providers 
including, for example, China (Compass), the European Space Agency (EGNOS), 
India (GAGAN/INRSS), Japan (MSAS/QZSS), Nigeria (NigComsat-1 SBAS, 
Nigerian Communication Satellite Space Based Augmentation System) and the 
United States (WAAS); 
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(b)  Associate Members: 

 International and regional organizations and associations dealing with GNSS 
services and applications, including the Office for Outer Space Affairs of the 
United Nations Secretariat, the Civil GPS Service Interface Committee (CGSIC), 
the International Association of Geodesy (IAG), the International Cartographic 
Association (ICA), the International GNSS Service (IGS, formerly International 
GPS Service), the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing 
(ISPRS), the International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS), 
the Fédération internationale des géomètres (FIG), the European Position 
Determination System (EUPOS) and the International Council for Science 
(ICSU); 

(c)  Observers: 

 The Committee on Space Research (COSPAR), the Bureau international des poids 
et mesures (BIPM), the International Association of Institutes of Navigation 
(IAIN), the Union radio-scientifique internationale (URSI) and the International 
Telecommunication Union (ITU). 

5. The Committee will make decisions by consensus of the Members. Associate 
Members and Observers will provide advice, monitor the work of the Committee, 
participate in working groups established in accordance with paragraph 8 below, 
participate in activities identified in the workplan of the International Committee and 
report back to their own organizations. Members and Associate Members may host 
meetings of the Committee and chair and participate in working groups and host or 
provide support to a permanent secretariat that may be established to support the 
Committee. The admission of new Members, Associate Members and Observers will be 
with the consensus of the Members of the Committee. 

 

 D. Procedures of work, structure and organization 
6. The proposed structure for an International Committee could consist of a 
chairperson, a plenary session of the Committee, an executive secretariat and working 
groups. The chair will rotate on an annual basis among the Members and Associate 
Members. 

7.  The Committee will convene at least once every year in plenary session. 
Meetings of the Committee will be organized by the designated host. Each Member, 
Associate Member and Observer should designate its principal and its point of contact. 
Any change to the principals and/or points of contact should be communicated to the 
chairperson of the Committee. 

8.  The Committee may establish, as mutually agreed and on an ad hoc basis, 
working groups to investigate specific areas of interest, cooperation and coordination 
and to report at subsequent plenary sessions. Continuation of each working group 
requires confirmation at each plenary session by the Members. 

9.  Recommendations resulting from the plenary sessions or the findings and 
recommendations of working groups will be decided on the basis of consensus of the 
plenary session, do not create legal obligations and will be acted upon at the discretion 
of each Member, Associate Member or Observer. 
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10.  The Committee may revise these terms of reference on the basis of proposals 
made by Members and adopted by consensus. 

11.  The Committee may revise the workplan on the basis of proposals made by 
Members, Associate Members and Observers and adopted by consensus of the 
Members, in consultation with the Associate Members. 

12.  Members, Associate Members and Observers will fund their own participation 
in the activities of the International Committee, including the working groups. In the 
event that the Committee establishes an executive secretariat, support (in-kind or direct 
funding) will be determined by the Members and Associate Members of the Committee.  
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Annex II  
ICG/REP/1/NOV2006 

ICG/WP/NOV2006 
 

  Workplan of the International Committee on Global 
Navigation Satellite Systems  
 The Committee’s indicative workplan contains the following elements: 

 

(a) Compatibility and interoperability 

 

Since compatibility and interoperability are highly dependent on the establishment of 
standards for service provision and user equipment, the Committee might need to 
address the topic of the adoption of common guidelines. However, the Committee would 
not itself set guidelines; instead it will identify applications where no guidelines 
currently exist (i.e. such as land transport use of global navigation satellite systems 
(GNSS) through interoperability of regional ground based differential GNSS (DGNSS) 
augmentation systems), and recommend possible organizations that could appropriately 
set new guidelines. Consultation with existing standard-setting bodies, such as the 
International Civil Aviation Organization (ICAO), the International Maritime 
Organization (IMO), the International Telecommunication Union (ITU) and the 
International Organization for Standardization (ISO) will also be required. 

The working group formed to address compatibility and interoperability, to be co-led by 
the United States of America and the Russian Federation, will pursue the following 
actions: 

 Action A1: Establish a providers forum to enhance compatibility and inter-
operability among current and future global and regional space-based systems. 

 Action A2: Organize a workshop(s) on measures being taken by Members, 
Associate Members and Observers to enhance interoperability and compatibility 
of (1) global and regional space-based systems and (2) regional ground-based 
DGNSS. 

 Action A3: Survey the level of interoperability and standardization among GNSS 
constellations and augmentations in order to identify concrete steps that can be 
taken at different levels (regulatory, system implementation, user algorithms) to 
improve interoperability and standardization. It is expected that the situation is 
well advanced in civil aviation and maritime areas, therefore, the effort would 
probably need to concentrate on land-based applications and users. 

 Action A4: Consider guidelines for the broadcast of natural disaster alarms via 
GNSS. 
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 Action A5: Develop a strategy for support by the International Committee of 
mechanisms to detect and mitigate sources of electromagnetic interference, taking 
existing regulatory mechanisms into consideration. 

 

(b) Enhancement of performance of GNSS services 

 

As a unique combination of GNSS service providers and major user groups, the 
Committee will work to promote and coordinate activities aimed at enhancing GNSS 
performance, recommending system enhancements and meeting future user needs. 
Specifically, the following actions will be taken by a working group co-led by India and 
the European Space Agency: 

 Action B1: Develop a reference document on models and algorithms for 
ionospheric and tropospheric corrections. 

 Action B2: Examine the problem of multi-path and related mitigation actions 
affecting both GNSS systems and user receivers, especially for mobile receivers. 

 Action B3: Examine the extension of GNSS service to indoor applications. 

 

(c) Information dissemination 

 

The Committee will consider the establishment of user information centres by GNSS 
providers. The maintenance of a globally focused website will be a major task of these 
centres. The United Nations, through the Office for Outer Space Affairs of the 
Secretariat and on behalf of the Committee, will combine all the websites into a single 
site to act as a portal for users of GNSS services. Therefore, the Office for Outer Space 
Affairs will lead a working group to accomplish the following actions: 

 Action C1: Establish the International Committee information portal drawing on 
contributions from Members, Associate Members and Observers of the 
Committee. This will include a calendar of GNSS-related events. 

 Action C2: Identify undergraduate and graduate courses on GNSS to be included 
on the Committee portal. 

 Action C3: Consider the possibility of disseminating a list of relevant textbooks on 
GNSS in English and other languages through the Committee portal. 
Consideration will also be given to developing a glossary of terms and definitions. 

 Action C4: Consider the use of the Regional Centres for Space Science and 
Technology Education, affiliated to the United Nations, to promote GNSS use and 
applications. 

 Action C5: Identify international conferences where Members, Associate 
Members and Observers will make presentations on the existence and work of the 
International Committee. A list of such events will be maintained on the 
Committee information portal. 
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 Action C6: Develop a proposal for further mechanisms to promote the applications 
of GNSS. 

 

(d) Interaction with national and regional authorities and relevant international 
organizations 

 

The Committee will establish links with national and regional authorities and relevant 
international organizations, particularly in developing countries.  

The Committee will organize and sponsor regional workshops and other types of 
activity in order to fulfil its objectives. The Fédération internationale des géomètres 
(FIG), the International Association of Geodesy (IAG) and the International GNSS 
Service will co-lead the activities listed below:  

 Action D1: Define minimum operational performance standards for GNSS 
performance monitoring networks. 

 Action D2: Establish a working group focused on Site Quality, Integrity and 
Interference Monitoring (SQII). 

 Action D3: Establish a working group to develop a strategy for support by the 
International Committee of regional reference systems (e.g., the African Geodetic 
Reference Framework (AFREF), the European Position Determination System 
(EUPOS), the IAG Reference Frame Sub-Commission for Europe (EUREF) and 
the Geocentric Reference System for the Americas (SIRGAS)). 

 Action D4: Establish a working group to develop a strategy for support by the 
International Committee of mechanisms to detect and mitigate sources of 
electromagnetic interference, taking existing regulatory mechanisms into 
consideration. 

 

(e) Coordination 

 

In the future, the Committee will consider, make recommendations and agree on actions 
to promote appropriate coordination across GNSS programmes. Furthermore, the 
Committee will encourage its Members, Associate Members and Observers to maintain 
communication, as appropriate, with other groups and organizations involved in GNSS 
activities and applications, through the relevant channels within their respective 
Governments and organizations. 

The Committee could also support the establishment of national and/or regional 
planning groups for GNSS that would address regulations associated with the use of 
GNSS services and suggest organizational models to use at the national level for co-
coordinating and governing GNSS use. 
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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 
 

1. China 

2. European Commission  

3. India 

4. Japan 

5. Nigeria 

6. Russian Federation 

7. United States of America 

8. Italy 

9. Bureau international des poids et mesures (BIPM) 

10. Civil GPS Service Interface Committee (CGSIC) 

11. Committee on Space Research (COSPAR) 

12. European Space Agency (ESA) 

13. International EUPOS Steering Committee (EUPOS) 

14. IAG Reference Frame Sub-Commission for Europe (EUREF) 

15. Fédération internationale des géomètres (FIG) 

16. International Association of Geodesy (IAG) 

17. International Association of Institutes of Navigation (IAIN) 

18. International Cartographic Association (ICA) 

19. International GNSS Service (IGS) 

20. International Telecommunication Union (ITU) 

21. Office for Outer Space Affairs  

22. Union radio-scientifique internationale (URSI) 

 


