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     مقّدمة  -أوال 
   اخللفية - ألف 

هتا الحظت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية مع التقدير، يف دور - ١
، أن اللجنة الدولية املعنية بالشبكة العاملية لسواتل املالحة ٢٠٠٩الثانية واخلمسني يف عام 

املتبادل بني م كبري صوب حتقيق التوافق وقابلية التشغيل قد واصلت إحراز تقّد) اللجنة الدولية(
ز استخدام الشبكة اإلقليمية لتحديد املواقع واملالحة والتوقيت، وتعزيولنظم الفضائية العاملية ا

  )١(.سيما يف البلدان النامية العاملية لسواتل املالحة وإدماجها يف البىن التحتية الوطنية، ال
أنشطة يف وملساعدة البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية على املشاركة  - ٢

ي التابع لألمانة العامة الشبكة العاملية لسواتل املالحة اليت يعكف مكتب شؤون الفضاء اخلارج
، وتنفيذاً ألنشطة برنامج تطبيقات الشبكة العاملية لسواتل املالحة هاعلى تنفيذها واالستفادة من

، نظم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، باالشتراك مع الواليات املتحدة األمريكية ٢٠٠٩لعام 
دة وأذربيجان والواليات ووكالة الفضاء األوروبية، حلقة العمل املشتركة بني األمم املتح

املتحدة األمريكية ووكالة الفضاء األوروبية حول تطبيقات الشبكة العاملية لسواتل املالحة 
  .(A/AC.105/946) ٢٠٠٩مايو / أيار١٥ إىل ١١لصاحل البلدان، يف باكو من 

ووفقاً خلطة عمل اللجنة الدولية املعنية بالشبكة العاملية لسواتل املالحة، شارك  - ٣
كتب شؤون الفضاء اخلارجي، حبكم اضطالعه مبهام األمانة التنفيذية للجنة الدولية ومنتدى م

حتديد املواقع بواسطة واملالحة خدمات تنظيم دورات تدريبية حول يف مقدِّمي اخلدمات، 
السواتل هبدف بناء القدرات يف البلدان النامية عرب املراكز اإلقليمية لتدريس علوم 

 تابعة معلوماتضاء املنتسبة إىل األمم املتحدة اليت ستعمل أيضاً مبثابة مراكز وتكنولوجيا الف
 لتبادل تنظيماًوستقوم هذه املراكز بتعزيز هنج أكثر . (A/AC.105/951) للجنة الدولية

 بني وستربطاملعلومات عن طريق الشبكة اليت تربط اللجنة الدولية باملراكز اإلقليمية 
 العاملية لسواتل املالحة ومقدِّمي خدمات هذه الشبكةملهتمة بتطبيقات املؤسسات املعنية أو ا

وشاركت حكومة الواليات املتحدة األمريكية يف رعاية هذه الدورات التدريبية عن . الشبكة
 .طريق اللجنة الدولية

                                                                 
  .١٢٨، الفقرة )A/64/20 (٢٠امللحق رقم ، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون (1) 
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، عمل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، متاشياً مع دوره كأمانة ٢٠٠٥ومنذ عام  - ٤
دولية وملنتدى مقدِّمي اخلدمات هلا، كجهة تنسيق للمسائل املتعلقة بتنظيم تنفيذية للجنة ال

 .االجتماعات السنوية للجنة الدولية والتخطيط املؤقت وأنشطة األفرقة العاملة

أول اجتماع للجنة الدولية شؤون الفضاء اخلارجي واستضاف مكتب نظَّم  وقد  - ٥
وانعقد االجتماع ). A/AC.105/879 (٢٠٠٦رب نوفم/ تشرين الثاين٢ و١انعقد يف فيينا يومي 

   ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٧ إىل ٤الثاين للجنة الدولية يف بانغالور، اهلند، يف الفترة من 
)A/AC.105/901 .( وانعقد االجتماع الثالث للجنة الدولية يف باسادينا، كاليفورنيا، الواليات

  ).(A/AC.105/928 ٢٠٠٨  ديسمرب/ كانون األول١٢ إىل ٨املتحدة، يف الفترة من 
أما االجتماع الرابع للجنة الدولية فانعقد يف سانت بطرسربغ، االحتاد الروسي، يف  - ٦

 . برئاسة االحتاد الروسي٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٨ إىل ١٤الفترة من 
    

    هيكل االجتماع وبرناجمه - باء 
 واجتماعاتمة ن برنامج االجتماع الرابع للجنة الدولية ثالث جلسات عاتضّم - ٧

 سبتمرب/ أيلول١٤ ففي اجللسة العامة األوىل لالجتماع اليت عقدت يف )٢(.لألفرقة العاملة
مو خدمات نظام التعزيز دِّمو خدمات الشبكة العاملية لسواتل املالحة ومقدِّم مق، قّد٢٠٠٩

 من أعضاء املقّدمةوأظهرت العروض . عروضاً حول حالة نظمهم وخططهم املستقبلية
كة العاملية لسواتل املالحة بمراقبني التطورات األخرية املتعلقة خبدمات الشومن سبني منت

وتطبيقاهتا وأنشطة التعليم وبناء القدرات املرتبطة هبا على املستوى العاملي واإلقليمي 
وقدم أيضاً ممثلو هيئات صناعية ومؤسسات أكادميية عروضاً عن علوم الشبكة .  والوطين

، وبينوا الفرص املتاحة أمام تطبيقات االبتكاريةتل املالحة وتطبيقاهتا التكنولوجية العاملية لسوا
 .املستخدمني وتكنولوجيا هذه الشبكة لتنظر اللجنة الدولية وأفرقتها العاملة فيها

 / أيلول١٨ و١٧ونظرت اللجنة الدولية، أثناء جلساهتا العامة اليت انعقدت يومي  - ٨
تتناول األعمال احلالية اليت طط اخلتوصيات األفرقة العاملة و، يف تنفيذ ٢٠٠٩سبتمرب 

 الشبكة العاملية لسواتل املالحة نظّمتها اليت املعارضنت وتضّم. واملستقبلية لكل فريق عامل
 عرضوا فيها جمموعات منتجاهتم احلالية يف جمال لصانعني معروضاتيف مكان االجتماع 

 .ع واملالحة والتوقيتمعدات وخدمات وتطبيقات حتديد املواق

                                                                 
  .ترد يف املرفق األول قائمة باهليئات املشاركة يف اللجنة الدولية املعنية بالشبكة العاملية لسواتل املالحة (2) 
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 اجتماعات األفرقة العاملة األربعة التابعة ركّزتووفقاً خلطة عمل اللجنة الدولية،  - ٩
: ، على املسائل التالية٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٧ و١٦للجنة الدولية، اليت انعقدت يومي 

حتسني أداء و؛ )بقيادة االحتاد الروسي والواليات املتحدة (وقابلية التشغيل املتبادلتوافق ال
نشر املعلومات و؛ )بقيادة وكالة الفضاء األوروبية(خدمات الشبكة العاملية لسواتل املالحة 

التفاعل مع السلطات الوطنية و؛ )بقيادة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي(وبناء القدرات 
الدولية ، والرابطة للمّساحنيبقيادة االحتاد الدويل (واإلقليمية واملنظمات الدولية املعنية 

 ).للجيوديسيا، واخلدمة الدولية للشبكة العاملية لسواتل املالحة

وبعد أن نظرت اللجنة الدولية مبختلف البنود املعروضة عليها، اعتمدت البيان  - ١٠
  .املشترك املوجز يف اجلزء الثالث أدناه

 اجتماعه وبالتوازي مع االجتماع الرابع للجنة الدولية، عقد منتدى مقدِّمي اخلدمات - ١١
 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٧ و١٦ و١٥ و١٣الرابع يف سانت بطرسربغ، االحتاد الروسي، يف 

  ).انظر اجلزء الرابع أدناه( االحتاد الروسي والواليات املتحدة برئاسة
    

    احلضور - جيم 
االحتاد الروسي وإيطاليا والصني : شارك يف االجتماع الرابع ممثلو الدول التالية - ١٢

وشارك فيه أيضاً ممثلون عن اجلماعة األوروبية ووكالة . ت املتحدة األمريكية واليابانوالواليا
 .الفضاء األوروبية

 املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وشارك يف االجتماع ممثلو - ١٣
بط بني جلنة الر: التالية اليت تتعامل مع خدمات الشبكة العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا

اخلدمات املدنية اخلاصة بالنظام العاملي لتحديد املواقع، والنظام األورويب لتحديد املواقع، 
 الدولية  والرابطة الدولية للجيوديسيا واللجنة الفرعية لإلطار املرجعي األورويب التابعة للرابطة

، للمّساحنيلدويل ، واهليئة الدولية لدوران األرض والنظم املرجعية، واالحتاد اللجيوديسيا
 .واخلدمة الدولية للشبكة العاملية لسواتل املالحة، ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي

املكتب الدويل للمكاييل : وحضر االجتماع مراقبون عن املنظمتني التاليتني - ١٤
 .واملقاييس، والرابطة الدولية ملعاهد املالحة

دويل، واملراكز اإلقليمية لتدريس علوم ودعت اللجنة الدولية منظمة الطريان املدين ال - ١٥
وتكنولوجيا الفضاء املنتسبة إىل األمم املتحدة، واجمللس االستشاري جليل الفضاء، بناء على 

 .طلب كل منها، وذلك حلضور االجتماع وإلقاء كلمة فيه، حسب االقتضاء
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مات احلكومية  األول قائمة بالدول األعضاء يف األمم املتحدة واملنظاملرفقوترد يف  - ١٦
 .واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املشاركة يف اجتماع اللجنة الدولية

    
   الوثائق –دال 

وهذه الوثائق ومعلومات أخرى . ترد يف املرفق الثاين قائمة بوثائق االجتماع الرابع - ١٧
للجنة للمعلومات التابع عن برنامج االجتماع والعروض املقدمة متاحة على املوقع الشبكي 

 .(www.icgsecretariat.org) الدولية
    

    التوصيات والقرارات -ثانيا 
أمجل رئيس االجتماع الرابع األعمال املعروضة على اللجنة الدولية يف اجتماعها  - ١٨

 . ذات الصلة املعقودة بالتوازي مع هذا االجتماعاملناسباتالرابع واستعرض 

 حول النتائج اليت توصل إليها كلمةارك ملنتدى مقدِّمي اخلدمات  الرئيس املشوألقى - ١٩
م كبري صوب إعداد وتنفيذ املزيد من ولوحظ أن املنتدى قد واصل إحراز تقّد. املنتدى

لنظم الفضائية العاملية واإلقليمية ا املتبادل بنيتحقيق التوافق وقابلية التشغيل املتعلقة بتدابري ال
نشر املعلومات لولوحظ أيضاً إعطاء املزيد من االهتمام . حة والتوقيتلتحديد املواقع واملال

 .عن مواصفات إشارة اخلدمات املفتوحة ومعايري اخلدمات

والحظت اللجنة الدولية بارتياح ما قامت به األفرقة العاملة من أعمال لتنفيذ  - ٢٠
 .األنشطة الواردة يف خطة عمل اللجنة

كل أن يقوم ب اليت تقضيت اللجنة الدولية التوصية ة، أقّرومتاشياً مع مبدأ الشفافي - ٢١
ن معلومات عن دمات الشبكة العاملية لسواتل املالحة بنشر الوثائق اليت تتضّمخل مقدم

مها عرب قّدي، وسياسات تقدمي اخلدمات ومستويات األداء الدنيا اليت والنظم اإلشارات
 . املفتوحةخدماته

ن تقديرها ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي ملا قام به من وأعربت اللجنة الدولية ع - ٢٢
وملنتدى مقدِّمي اخلدمات، مبا يف ذلك تنفيذ األنشطة املقررة لعام الدولية أعمال دعماً للجنة 

  . الدولية املوقع الشبكي للجنةوصيانة ٢٠٠٩
وجيا والحظت اللجنة الدولية مع التقدير أن املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنول - ٢٣

 . للجنة الدوليةمعلوماتالفضاء املنتسبة لألمم املتحدة ستعمل بوصفها مراكز 
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ووافقت اللجنة الدولية على دعوة اجمللس االستشاري جليل الفضاء للمشاركة بصفة  -٢٤
 .املعين بنشر املعلومات وبناء القدراتوخبري يف أعمال الفريق العامل جيم التابع للجنة الدولية 

    
    البيان املشترك -ثالثا 

  :اعتمدت اللجنة الدولية البيان املشترك التايل بتوافق اآلراء - ٢٥
ُعقد االجتماع الرابع للجنة الدولية املعنية بالشبكة العاملية لسواتل  - ١  

 ١٨ إىل ١٤املالحة يف سانت بطرسربغ، االحتاد الروسي، يف الفترة من 
 التطورات اجلارية يف ، ملواصلة استعراض ومناقشة٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

الشبكة العاملية لسواتل املالحة، وإلتاحة الفرصة أمام أعضاء اللجنة 
. واألعضاء املنتسبني إليها واملراقبني للنظر يف املسائل اليت حتظى باالهتمام

أيضا علوم الشبكة العاملية لسواتل املالحة وتطبيقات الدولية وتناولت اللجنة 
وتبادل ممثلون . ، والتطبيقات التجارية يف املستقبلاالبتكاريةتكنولوجياهتا 

من األوساط الصناعية واألكادميية واحلكومية اآلراء بشأن توافق نظم 
 .على حنو متبادل  وقابلية تشغيلهاالشبكة

وضم املشاركون . واستضافت االجتماع حكومة االحتاد الروسي  - ٢  
واليات املتحدة األمريكية  االحتاد الروسي وإيطاليا والصني واليف االجتماع

واليابان واجلماعة األوروبية ووكالة الفضاء األوروبية، فضالً عن املنظمات 
جلنة الربط بني اخلدمات املدنية اخلاصة بالنظام العاملي : الدولية التالية

والرابطة الدولية والنظام األورويب لتحديد املواقع، لتحديد املواقع، 
 التابعة للرابطة رعية لإلطار املرجعي األورويبللجيوديسيا، واللجنة الف

، واملكتب الدويل للمكاييل واملقاييس، واالحتاد الدويل الدولية للجيوديسيا
للمساحني، واهليئة الدولية لدوران األرض والنظم املرجعية، والرابطة الدولية 

تب ملعاهد املالحة، واخلدمة الدولية للشبكة العاملية لسواتل املالحة، ومك
وحضر . شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة

االجتماع ممثلو منظمة الطريان املدين الدويل، واملراكز اإلقليمية لتدريس 
علوم وتكنولوجيا الفضاء املنتسبة لألمم املتحدة املتمركزة يف املكسيك 

 .ضاءوالربازيل واملغرب ونيجرييا، واجمللس االستشاري جليل الف
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واستذكرت اللجنة الدولية أن اجلمعية العامة قد الحظت مع   - ٣ 
، أن ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٥ املؤرخ ٦٣/٩٠التقدير، يف قرارها 

ز، على النحو اللجنة قد أنشئت على أساس طوعي بوصفها منتدى لكي تعّز
 املناسب، التعاون يف املسائل اليت حتظى باهتمام مشترك من جانب أعضائها

فيما يتعلق باخلدمات الساتلية املدنية املتصلة بتحديد املواقع واملالحة 
 نظم الشبكة العاملية لسواتل املالحة وتوافقوالتوقيت والقيمة املضافة، 

ستخدامها بغرض دعم التنمية ال وقابلية تشغيلها على حنو متبادل والترويج
 .سيما يف البلدان النامية املستدامة، وال

زت على املسائل كّ اللجنة الدولية أن األفرقة العاملة روالحظت  - ٤ 
تعزيز أداء و؛ تشغيلها على حنو متبادل وقابليةتوافق نظم الشبكة : التالية

نشر املعلومات وبناء القدرات؛ وخدمات الشبكة العاملية لسواتل املالحة؛ 
 .التفاعل مع السلطات الوطنية واإلقليمية واملنظمات الدولية املعنيةو

حرز يف تطوير خطط عمل اللجنة ماً موضوعياً قد أُوالحظت أيضاً أن تقّد
 .ت يف االجتماعات السابقة للجنةالدولية ومنتدى مقدِّمي اخلدمات اليت أقّر

والحظت اللجنة الدولية أن الفريق العامل ألف املعين بتوافق نظم   - ٥ 
ل يف عام  قد نظم حلقيت عموقابلية تشغيلها على حنو متبادلالشبكة 
 املتبادل هبدف إجراء املزيد من الدراسة ملسألة قابلية التشغيل ٢٠٠٩
 املستخدمني قبل استئناف منظورة العاملية لسواتل املالحة من كللشب

ويف اجتماع اللجنة الدولية . مداوالته يف االجتماع الرابع للجنة الدولية
 طة عمله، والالرابع، أجرى الفريق العامل ألف بعض التعديالت على خ

سيما فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ املزيد من التدابري املتعلقة مببدأ حتقيق التوافق، 
كما اقترح تنفيذ  ،متاشياً مع قواعد وتوصيات االحتاد الدويل لالتصاالت

وخيطط الفريق العامل ألف لتنظيم حلقة عمل إضافية . مبدأ شفافية جديد
وحلقة عمل  ٢٠٠٩ يف عام املتبادلتشغيل  بقابلية الُتعىنواحدة على األقل 

  .٢٠١٠ بالتوافق يف عام ُتعىنواحدة 
وناقش الفريق العامل باء املعين بتعزيز أداء خدمات الشبكة العاملية   - ٦ 

لسواتل املالحة تقنيات تعزيز تلك اخلدمات والفرصة املتاحة لرصد الغالف 
 الشبكة استقبال أجهزةيوين أثناء ذروة النشاط الشمسي ورصد آثاره على إلا

  .العاملية لسواتل املالحة
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وواصل الفريق العامل جيم املعين بنشر املعلومات وبناء القدرات   - ٧ 
تطوير برنامج لتطبيقات الشبكة العاملية لسواتل املالحة وشدد على مشاركة 

 .اللجنة الدولية يف املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء

عة للفريق العامل دال، املعين بالتفاعل مع وبدأت فرق العمل التاب  - ٨ 
السلطات الوطنية واإلقليمية واملنظمات الدولية املعنية، عملها املتعلق بوضع 

 املراجع اجليوديسية واملراجع الزمنية اليت تعد أساسية وحفظآليات ملواءمة 
ى علأيضاً واتفق .  للشبكة العاملية لسواتل املالحةاملتبادللقابلية التشغيل 

 . االجتماعات السنوية للجنة الدوليةفيما بنيتنظيم حلقات عمل إضافية 

وناقشت اللجنة الدولية ومنتدى مقدِّمي اخلدمات مسألة تنقيح خطط   - ٩  
وقررت اللجنة الدولية أيضاً، خالل جلسة عامة، دعم اقتراح بشأن تنفيذ . عملهما

 ملية لسواتل املالحة يف آسياللشبكة العااملتعددة  التطبيقات إيضاحي بشأنمشروع 
 .منطقة أوقيانوسياو

وقبلت اللجنة الدولية عرض إيطاليا واجلماعة األوروبية للتشارك يف   - ١٠  
 تشرين ٢٢ إىل ١٨استضافة االجتماع اخلامس يف تورينو، إيطاليا، يف الفترة من 

وسيقدم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، بوصفه األمانة . ٢٠١٠أكتوبر /األول
التحضري لتلك جمال لتنفيذية للجنة الدولية وملنتدى مقدِّمي اخلدمات، املساعدة يف ا

والحظت اللجنة الدولية . االجتماعات والتخطيط األويل وأنشطة األفرقة العاملة
 واهتمام الصني ٢٠١١اهتمام اليابان باستضافة االجتماع السادس للجنة عام 

 .٢٠١٢باستضافة االجتماع السابع للجنة عام 
    

    منتدى مقدِّمي اخلدمات -رابعا 
قد االجتماع الرابع ملنتدى مقدِّمي اخلدمات، الذي اشترك يف رئاسته االحتاد ُع  - ٢٦

الروسي والواليات املتحدة، بالتزامن مع انعقاد االجتماع الرابع للجنة الدولية يف سانت 
  ١٦ و١٥ و١٣ت يف ن االجتماع أربع جلسات عقدوتضّم. بطرسربغ يف االحتاد الروسي

وحضر االجتماع ممثلون عن االحتاد الروسي والصني والواليات  .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٧و
 .املتحدة واليابان، فضالً عن اجلماعة األوروبية

وبعد أن نظر املشاركون يف منتدى مقدِّمي اخلدمات يف البند املعروض على جدول  - ٢٧
  .ن للتوصيات والقرارات الواردة أدناهاألعمال، اعتمدوا تقرير االجتماع املتضّم
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     والتوصياتملخص املناقشات - ألف    
    املتبادلتعزيز التوافق وقابلية التشغيل   -١    
    املتبادلاستعراض مبادئ التوافق وقابلية التشغيل    

عرض ممثل اجلماعة األوروبية موقف اجلماعة من مسألة التوافق  - ١  
اقترح إدراج هدفني يف الوثائق الرمسية ملنتدى ، واملتبادلوقابلية التشغيل 
يوافق مقدمو خدمات النظم العاملية واإلقليمية على أقل : "مقدِّمي اخلدمات

وينبغي . تقدير أن تكون مجيع إشارات النظم العاملية لسواتل املالحة متوافقة
إىل  املتبادلأيضاً أن تكون اإلشارات واخلدمات املفتوحة قابلة للتشغيل 

واقترحت اجلماعة األوروبية أيضاً خيارين للتعامل مع ". صى حد ممكنأق
 ولوحظ. وعـُرضت وجهات نظر مقدِّمي خدمات آخرين. مسألة التوافق

أن وجهات النظر تلك ستخضع ملزيد من التمحيص خالل االجتماعات 
 لالجتماع اخلامس للجنة الدولية واملمّهدةاملتصلة مبنتدى مقدِّمي اخلدمات 

  .٢٠١٠ سينعقد يف إيطاليا عام الذي
    

 استناداً إىل املزمع إنشاؤها والنظم التشغيليةحالة التقرير املوحد عن النظم       
    املعلوماتتقاسممدخالت األعضاء املتوافقة مع منوذج 

الحظ منتدى مقدِّمي اخلدمات أن األمانة التنفيذية واصلت جتميع  - ٢  
املزمع إنشاؤها والنظم التشغيلية نظم التقارير من كل مقدم خدمات بشأن ال

وأشري إىل أن األمانة .  املعلوماتتقاسمنموذج ل وذلك وفقا، لكل منهم
م جمموعة موحدة من التقارير الستعراضها قبل نشرها التنفيذية ستقّد
 .بصيغتها النهائية

    
    والصانعني املستخدمني بشأنتقرير عن حلقات العمل    

ي اخلدمات علماً حبلقيت العمل اللتني نظمهما أحاط منتدى مقدِّم - ٣  
 ٢٠٠٩ يف عام املتبادللتشغيل ا قابلية وبالتوافقالفريق العامل ألف املعين 

 العامل بشأن من مجيع أحناءهبدف احلصول على مدخالت من اخلرباء 
والحظ املنتدى، يف .  أو تعيقهااملتبادللتشغيل ااملواصفات اليت تدعم قابلية 

 إجابة على االستبيان قد استعرضت وأن الفريق العامل ٢٠ق، أن هذا السيا
.  إضافية على االستبيانوالتماس ردودألف سيواصل تنظيم حلقات العمل 
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والحظ املنتدى أيضاً أن الفريق العامل ألف سيواصل تركيزه على حلقات 
 .املتبادلالعمل املعنية بالتشغيل 

    
    توحةعلومات عن اخلدمات املفاملنشر   -٢    
النظر يف إعداد منوذج لتبادل املعلومات ونشرها بشأن مواصفات إشارات    

   اخلدمات املفتوحة ومعايريها
 اخلدماتم ممثل الواليات املتحدة عرضاً عن ممارسات تقدمي قّد - ٤  

اقترحت الواليات املتحدة و. لنظام العاملي لتحديد املواقعبشأن ااملفتوحة 
 جانب اللجنة الدولية فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات  العتماده منامبدأ جديد
ر أن يقوم والحقاً للمناقشات اليت دارت حول ذلك املقترح، تقّر. املفتوحة

 بالنظر فيه بصورة املتبادللتشغيل ا وقابلية بالتوافقالفريق العامل ألف املعين 
 .موّسعة

    
    رصد أداء اخلدمات  -٣    
 اء اإلشارات املفتوحة على نطاق واسع ومدالنظر يف مقترحات بشأن رصد أد   

   احلامسةاملستخدمني مبعلومات مستكملة يف الوقت املناسب بشأن خصائص األداء 
 املدين لإلشاراترصد الم ممثل الواليات املتحدة عرضاً عن فوائد قّد  - ٥  

واقترحت الواليات املتحدة . الشبكة العاملية لسواتل املالحةوخدمات 
 الرصد املدين ألداء النظام العاملي لتحديد املواقع مواصفاتام إمكانية استخد

خلدمات األخرى وا لإلشاراتكنموذج لتوثيق متطلبات الرصد املدين 
ووافق املنتدى على إجراء املزيد من . العاملية لسواتل املالحة للشبكة

 .املناقشات بشأن هذا البند
    

    نهاكشف التداخالت والتخفيف م: محاية الطيف  -٤    
 الراديوية والبنود خلدمات املالحةتبادل اآلراء بشأن مسائل طيف النظم الساتلية    

 االحتاد الدويل لالتصاالت املقرر أن ينظر فيهاذات الصلة على جدول األعمال 
     التابعة لهوفرق العمل

عرض ممثل الواليات املتحدة األنشطة اليت ينفذها االحتاد الدويل   - ٦  
وأعرب ممثال . أن محاية طيف الشبكة العاملية لسواتل املالحةلالتصاالت بش
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اليابان واالحتاد الروسي عن دعمهما القتراح الواليات املتحدة بشأن 
التابع مشاركة مقدِّمي اخلدمات بنشاط يف قطاع االتصاالت الراديوية 

 .لالحتاد الدويل لالتصاالت
    

 الشبكة العاملية نظامت يف النظر يف وضع استراتيجية للكشف عن التداخال   
   لسواتل املالحة على مستوى العامل والتخفيف منها

م ممثل الواليات املتحدة معلومات عن عملية تنسيق القدرات قّد  - ٧  
ض هلا النظام العاملي لتحديد لتحديد مصادر التداخالت اليت يتعّرالداخلية 

أن الواليات املتحدة  ولوحظ. املواقع ونظم تعزيزه وحتليلها والتخفيف منها
تداخالت من مجيع أحناء العامل فتدرسها ومن مث تعمل التتلقى تقارير عن 

 أيضاً أن وزارة األمن القومي، يف الواليات ولوحظ. اختاذ قرار بشأهناعلى 
املتحدة، تعكف على تطوير شبكة استشعار وطنية تكفل رصداً آنياً من 

 .أجل محاية البىن األساسية احليوية

والحظ منتدى مقدِّمي اخلدمات أن سلسلة من حلقات العمل   - ٨  
اإلقليمية املعنية بالشبكة العاملية لسواتل املالحة قد عقدت بدءاً من عام 

 برعاية الواليات املتحدة واألمم املتحدة وأعضاء آخرين يف منتدى ٢٠٠١
مقدِّمي اخلدمات، وأن مسألة كشف التداخالت والتخفيف منها غالباً ما 

والحظ املنتدى عدم وجود قدرات . كانت تطرح يف حلقات العمل تلك
عاملية يف الوقت الراهن للكشف عن التداخالت والتخفيف منها، إال أن 

  . على نطاق واسع بضرورة وجود مثل تلك القدراتاًهناك إقرار
    

    مسائل أخرى - باء  
    هااستعراض التقارير املقدمة من األفرقة العاملة ومناقشت  -١    

عرض الرؤساء املشاركون لألفرقة العاملة التابعة للجنة الدولية   - ٩  
جمموعة من التوصيات املتضمنة يف تقارير األفرقة العاملة وقدموها إىل 

م الفريق العامل ألف املعين  فقّد)٣(.منتدى مقدِّمي اخلدمات لينظر فيها
فريق العامل باء م ال مخس توصيات، وقّداملتبادلبالتوافق وقابلية التشغيل 

                                                                 
  .للجنة الدولية املعنية بالشبكة العاملية لسواتل املالحةوثائق االجتماع الرابع ب ترد يف املرفق الثاين قائمة (3) 



 

12  
 

 A/AC.105/948

م املعين بتعزيز أداء خدمات الشبكة العاملية لسواتل املالحة توصيتني، وقّد
كل من الفريق العامل جيم املعين بنشر املعلومات وبناء القدرات والفريق 
العامل دال املعين بالتفاعل مع السلطات الوطنية واإلقليمية واملنظمات 

  .الدولية املعنية توصية واحدة
    

    رئاسة منتدى مقدِّمي اخلدمات واجتماعه املقبل -٢   
تشارك اجلماعة األوروبية أن توافق منتدى مقدِّمي اخلدمات على   -١٠  

والواليات املتحدة يف رئاسة اجتماعه املقبل املقرر عقده يف مكتب األمم 
  املتحدة يف فيينا يف 

  .٢٠١٠يونيه / حزيران٧
    

    تخطة عمل منتدى مقدِّمي اخلدما -٣    
ذف النص  فُح)٤( من خطة عمل املنتدى،٢جرى حتديث الفقرة   - ١١  

 املتبادل على دراسة الفريق العامل ملبادئ التوافق وقابلية التشغيل قصرالذي 
وأدرج أيضاً التقييم الكمي .  املعداتوصانعيخمتلف تطبيقات املستخدمني 

 .للتوافق يف خطة العمل

 مناذج حبيث جتّسد تطوير املنتدى  من خطة عمل٥ثت الفقرة وحـُّد - ١٢  
 .معلومات النظم اليت سيضعها الفريق العامل ألف لينظر املنتدى فيها

    
    صفة املراقب -٤    

أحاط منتدى مقدِّمي اخلدمات علماً بالطلب الذي تقدم به اجمللس   -١٣  
االستشاري جليل الفضاء للحصول على صفة مراقب لدى اللجنة الدولية 

الشباب "والحظ املنتدى أيضاً مشروع . كة العاملية لسواتل املالحةاملعنية بالشب
الذي أعده اجمللس االستشاري جليل " لشبكة العاملية لسواتل املالحةمن أجل ا
 بشأن هذا الطلب يف اآلراءتوافق من التوصل إىل  املنتدى يتمكّنومل . الفضاء

ي جليل الفضاء وأوصى بأن تقوم اللجنة الدولية بدعوة اجمللس االستشار
                                                                 

  انظر خطة العمل املنقحة ملنتدى مقدِّمي اخلدمات التابع للجنة الدولية املعنية بالشبكة العاملية لسواتل املالحة  (4) 
)ICG/PF/WP/SEP2009.(  
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للمشاركة، بصفة خبري، يف أعمال الفريق العامل جيم املعين بنشر املعلومات 
 .وبناء القدرات

    
    مسرد املصطلحات -٥    

يف اجتماعه املقبل مقدِّمي اخلدمات فق على أن يقوم منتدى اتُّ  - ١٤  
بالنظر يف مسألة وضع مسرد للمصطلحات املتعلقة بعمل اللجنة الدولية 

  .دىواملنت
    

    اجملّمعةالقرارات واالستنتاجات  -٦    
يف اجتماعه املقبل بالنظر مقدِّمي اخلدمات على أن يقوم منتدى فق اتُّ  -١٥  

يف إعداد وثيقة جتمع القرارات واالستنتاجات الواردة يف تقارير اجتماعات 
  .املنتدى السابقة
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    املرفق األول
  املنظمات احلكومية قائمة بالدول األعضاء يف األمم املتحدة و  

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

 االحتاد الروسي
 اإلمارات العربية املتحدة

 إيطاليا
 الصني
 ماليزيا
 نيجرييا
 اهلند

 الواليات املتحدة األمريكية
 اليابان

 اجلماعة األوروبية
 جلنة الربط بني اخلدمات املدنية اخلاصة بالنظام العاملي لتحديد املواقع

 جلنة أحباث الفضاء
 وكالة الفضاء األوروبية

 الرابطة الدولية للجيوديسيا
  املرجعي للرابطة الدولية للجيوديسياباإلطاراللجنة الفرعية األوروبية املعنية 

 الحةالرابطة الدولية ملعاهد امل
 املكتب الدويل للمكاييل واملقاييس

 الرابطة الدولية لرسم اخلرائط
 اهليئة الدولية لدوران األرض والنظم املرجعية

 للمّساحنياالحتاد الدويل 
 شبكة العاملية لسواتل املالحةاخلدمة الدولية لل

 ُبعداجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن 
  األورويب لتحديد املواقعاللجنة التوجيهية للنظام

 االحتاد الدويل لالتصاالت
 االحتاد الدويل لعلوم الالسلكي

 مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة
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    املرفق الثاين
  وثائق االجتماع الرابع للجنة الدولية املعنية بالشبكة العاملية   

      لسواتل املالحة
  العنون أو الوصف  الرمز

ICG/PF/WP/SEP2009 Workplan of the Providers’ Forum as amended 

ICG/WGA/SEP2009 Report of the Working Group on Compatibility and 
Interoperability 

ICG/WGB/SEP2009 Report of the Working Group on Enhancement of the 
Performance of Global Navigation Satellite Systems 
Services 

ICG/WGC/SEP2009 Report of the Working Group on Information 
Dissemination and Capacity-Building 

ICG/WGD/SEP2009 Report of the Working Group on Interactions with 
National and Regional Authorities and Relevant 
International Organizations 

  


