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      مقّدمة  -أوال 
   اخللفية - ألف 

 يف الـيت أُنـشئت  ، )اللجنة الدولية( العاملية لسواتل املالحة     النظمنة الدولية املعنية ب   اللج إنَّ  -١
ع على التعاون الدويل بشأن املسائل ذات االهتمام املشترك املتصلة باسـتخدام      شجِّ، تُ ٢٠٠٥عام  

السواتل ألغراض اخلدمات املدنيـة، مـن حتديـٍد للمواقـع ومالحـة وتوقيـٍت وخـدمات ذات قيمـة                  
 التوافــق وقابليــة هــو حتقيــُقهــذه اللجنــة الدوليــة ى يف هنايــة املطــاف مــن  املتــوخَّواهلــدُف. ةمـضاف 

التكـاليف مـن خـالل التعـاون        ، ممـا يـسمح باالقتـصاد يف         بني تلك الـنظم العامليـة     التشغيل املتبادل   
، مبـا  ي على الصعيد العـامل حتديد املواقع واملالحة والتوقيت لصاحل اجملتمعخدمات ، وإتاحة   الدويل

  .يف ذلك مراقبة كافة جوانب البيئة
لتحديد املواقع التابع للواليات املتحدة األمريكية والنظام العاملي لسواتل  العاملي النظاُمو  -٢

 والنظام )غاليليو(والنظام األورويب لسواتل املالحة ) غلوناس(املالحة التابع لالحتاد الروسي 
 ٢٤من   منها تشكيلةًف كلٌّيؤلِّلكي  مةمَّ نظٌم مص هي)دوباي (البوصلي الصيين لسواتل املالحة

ويضاف إىل ذلك  . عن أربعة سواتل مما ال يقلّموقع أيِّ ر اإلشارات يفكفل توفُّتساتال أو أكثر 
 )غاغان (ز مبساعدة النظام العاملي لتحديد املواقعاملعزَّالثابت بالنسبة لألرض و املالحة اهلندي نظاُم

 .لي شبه السميت الياباين، ومها نظامان إقليميان لسواتل املالحةوالنظام السات
م دُّمبا أحرزته اللجنة الدولية من تق ،٦٤/٨٦ يف قرارها ،رّحبت اجلمعية العامةقد و  - ٣

صوب حتقيق التواؤم وإمكانية التشغيل املتبادل بني النظم الفضائية العاملية واإلقليمية لتحديد 
يت، ويف تعزيز استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة وإدماجها يف املواقع واملالحة والتوق

املركزين اإلقليميني  أنَّ  مع التقديرتالحظو،  الوطنية، وخباصة يف البلدان الناميةالبىن التحتية
األفريقيني لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، باللغتني الفرنسية واإلنكليزية، املوجودين يف 

 وكذلك مركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا ،يا على التوايلاملغرب ونيجري
 واملركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف ، املوجود يف اهلند،واحمليط اهلادئ

 الشبكة باعتبارها سوف ختدم الكائن يف الربازيل واملكسيك، الكاريبـي،وأمريكا الالتينية 
  .ليةمراكز معلومات للجنة الدو

، يف دورهتـا    مع التقـدير  استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية،        هت جلنةُ وَّوَن  -٤
 خطـة عمـل     أو املعتـزم تنفيـذها يف إطـار       /ذة و فَّـ  باألنـشطة املن   ،٢٠١٠ يف عام    الثالثة واخلمسني 

نفيـذ  ز على بناء القـدرات، خـصوصاً يف جمـال نـشر األجهـزة الالزمـة لت                كِّاللجنة الدولية اليت تر   
 العامليــة لــسواتل النظماملبــادرة الدوليــة بــشأن طقــس الفــضاء، ووضــع منــهاج تعليمــي خــاص بــ
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 العامليــة لـسواتل املالحــة يف  وتطبيــق الـنظم املالحـة، واالسـتفادة مــن األطـر املرجعيــة اإلقليميـة،     
  )١(.جماالت خمتلفة لدعم التنمية املستدامة

لتطبيقـات  ل مـن برنـامج األمـم املتحـدة          ، وكجـزء  ٦٤/٨٦وعمال بقـرار اجلمعيـة العامـة         -٥
حلقـة العمـل املـشتركة بـني األمـم          باألمانة العامة   الفضائية، عقد مكتب شؤون الفضاء اخلارجي       

 العامليـة لـسواتل     الـنظم املتحدة ومجهورية مولدوفا والواليات املتحدة األمريكيـة بـشأن تطبيقـات            
وحلقة العمل العشرين  (A/AC.105/974) ٢٠١٠مايو / أيار٢١ إىل ١٧املالحة يف تشيسيناو من   

  بـشأن تـسخري تطبيقـات الـنظم        االحتـاد الـدويل للمالحـة الفـضائية       املشتركة بـني األمـم املتحـدة و       
سـبتمرب  / أيلـول  ٢٥ و ٢٤، يف بـراغ، يـومي       التنميـة البـشرية    البـشر و   ملنفعة العاملية لسواتل املالحة  

٢٠١٠ (A/AC.105/984)   والوكالـــة اليابانيـــة  مـــم املتحـــدة   وحلقـــة العمـــل املـــشتركة بـــني األ
 واخلاصـة باملبـادرة الدوليـة        الوطنية للمالحة اجلوية والفـضاء     الستكشاف الفضاء اجلوي واإلدارة   

 ٢٠١٠نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين ١٠ إىل ٦، يف حلـــوان، مبـــصر، مـــن   بـــشأن طقـــس الفـــضاء  
(A/AC.105/998).لجنة الدولية وشاركت األمم املتحدة يف رعاية تلك احللقات بواسطة ال. 

واصـل مكتـب شـؤون الفـضاء        ُي،  ٦٤/٨٦ مـن قـرار اجلمعيـة العامـة          ١٩ للفقرة   ووفقاً -٦
 وقـد  .مي اخلـدمات التـابع هلـا   دِّتنفيذية للجنة الدولية ومنتدى مقاخلارجي القيام بدور األمانة ال    

ــة بتن         ــسائل متعلق ــة، م ــة الدولي ــة للجن ــة التنفيذي ــدور األمان ــوم ب ــو يق ــب، وه ــاول املكت ظــيم تن
 .والتخطيط املؤقت وأنشطة األفرقة العاملةاالجتماعات السنوية للجنة الدولية 

أول اجتماع للجنـة الدوليـة انعقـد يف         شؤون الفضاء اخلارجي واستضاف     مكتب  ونظَّم    -٧
وانعقد االجتماع الثاين للجنة    ). A/AC.105/879 (٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢ و ١فيينا يومي   

ــا  ــة يف بانغ ــرة مــن  الدولي ــد، يف الفت ــول٧ إىل ٤لور، اهلن ). A/AC.105/901 (٢٠٠٧ســبتمرب / أيل
 املتحدة، يف الفترة من     وانعقد االجتماع الثالث للجنة الدولية يف باسادينا، كاليفورنيا، الواليات        

ــة  ). (A/AC.105/928 ٢٠٠٨ديـــسمرب / كـــانون األول١٢  إىل٨ ــا االجتمـــاع الرابـــع للجنـ أمـ
ــة ــرة مــن    فانعقــد يف ســا ،الدولي ــول١٨ إىل ١٤نت بطرســربغ، االحتــاد الروســي، يف الفت  / أيل
  ).A/AC.105/948 ( برئاسة االحتاد الروسي٢٠٠٩سبتمرب 

 تـشرين   ٢٢ إىل   ١٨قد االجتماع اخلامس للجنـة الدوليـة يف تورينـو، إيطاليـا، مـن               وُع  -٨
  .اد األورويب حتت رئاسة إيطاليا واملفوضية األوروبية نيابةً عن االحت٢٠١٠أكتوبر /األول

───────────────── 
  .١٢٤، الفقرة (A/65/20) ٢٠امللحق رقم ، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة والستون )1(  
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    هيكل االجتماع وبرناجمه - باء 
 واجتماعـات  للجنـة الدوليـة ثـالث جلـسات عامـة            اخلـامس  االجتمـاع    ن برنـامجُ  تضمَّ -٩

 / تــشرين األول١٨ يــوم الــيت عقــدت ،ففــي اجللــسة العامــة األوىل لالجتمــاع. لألفرقــة العاملــة
مو خـدمات نظـام     دِّملالحـة ومقـ    العامليـة لـسواتل ا     الـنظم مو خـدمات    دِّمقـ  بـيَّن ،  ٢٠١٠أكتوبر  

اإليـضاحية  وأظهـرت العـروض     .  يف عروض إيضاحية   التعزيز حالة نظمهم وخططهم املستقبلية    
 العامليـة   الـنظم ات األخـرية املتعلقـة خبـدمات        تطـّور مـراقبني ال  ومـن   أعـضاء منتـسبني       مـن  املقّدمة

 كـل مـن الـصعيد    هبـا علـى  لسواتل املالحة وتطبيقاهتا وأنـشطة التعلـيم وبنـاء القـدرات املرتبطـة            
  .العاملي واإلقليمي والوطين

ــة،      -١٠ ــة الدولي ــاً خلطــة عمــل اللجن ــدتووفق ــةعق ــة  أفرق ــة  عامل ــاتأربع ــومي اجتماع    ي
التوافـق وقابليـة    :  علـى املـسائل التاليـة      زت فيهـا   وركَّـ  ،٢٠١٠ أكتـوبر /تشرين األول  ٢٠ و ١٩

 الــنظم أداء خــدمات تعزيــز؛ و)تحــدةبقيــادة االحتــاد الروســي والواليــات امل (التــشغيل املتبــادل 
ــسواتل املالحــة   ــة ل ــادة (العاملي ــد وبقي ــة اهلن ــة الفــضاء األوروبي ــاء  )وكال ــشر املعلومــات وبن ؛ ون

ــدرات  ــادة (الق ــا وبقي ــضاء اخلــارجي   إيطالي ــب شــؤون الف ــت   ؛ و)مكت ــة والتوقي ــر املرجعي األط
للجيوديـسيا، واخلدمـة الدوليـة      بقيادة االحتاد الدويل للمّساحني، والرابطة الدوليـة        (والتطبيقات  

 ). العاملية لسواتل املالحةللنظم

 تـشرين  ٢٢و ٢١ونظرت اللجنـة الدوليـة، أثنـاء جلـساهتا العامـة الـيت انعقـدت يـومي                 -١١
اليـة  تتنـاول األعمـال احل    الـيت   طط  اخليف تنفيذ توصيات األفرقة العاملة و     ،  ٢٠١٠أكتوبر  /األول
  . لكل فريق عاملواملقبلة
النظر يف خمتلف البنود املعروضة عليها، اعتمـدت اللجنـة الدوليـة البيـان املـشترك                وبعد    -١٢

  .الثالث أدناه  الباباملوجز يف
للجنة الدولية، عقد منتدى مقدِّمي اخلـدمات اجتماعـه       اخلامس   االجتماع   ويف مواكبة  -١٣

  برئاســــة٢٠١٠أكتــــوبر / تــــشرين األول٢٢و ١٩ و١٧، يف إيطاليــــا، تورينــــويف الــــسادس 
      ). الرابع أدناهالبابانظر (املفوضية األوروبية والواليات املتحدة األمريكية 

    احلضور - جيم 
ــة  شــارك يف االجتمــاع   -١٤ ــة الدولي ــة  اخلــامس للجن ــدول التالي ــو ال االحتــاد الروســي  :  ممثل
ــاراتو ــة املتحــدة و  اإلم ــصني العربي ــا وال ــد  إيطالي ــا واهلن ــا ونيجريي ــات املتحــدة   وماليزي  والوالي
  .األورويباالحتاد وشارك فيه أيضاً ممثلون عن . ليابانوا
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 ون الفضاء اخلارجيؤمكتب ش:  يف االجتماعالتاليانل كيانا األمم املتحدة ثِّوُم  - ١٥
 .واالحتاد الدويل لالتصاالت

ــة   وشــارك يف االجتمــاع ممثلــو  -١٦ ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــة الدولي  املنظمــات احلكومي
 جلنــة الــربط بــني  : العامليــة لــسواتل املالحــة وتطبيقاهتــا الــنظمع خــدمات التاليــة الــيت تتعامــل مــ 

ووكالـة الفـضاء    جلنـة أحبـاث الفـضاء   واخلدمات املدنية اخلاصة بالنظـام العـاملي لتحديـد املواقـع        
ــة  ــع والنظــاماألوروبي ــد املواق ــة      األورويب لتحدي ــة الفرعي ــسيا واللجن ــة للجيودي والرابطــة الدولي

 وازيناملكتــب الــدويل للمــ   و الدوليــة للجيوديــسيا ورويب التابعــة للرابطــة لإلطــار املرجعــي األ 
 واالحتــاد الــدويل الــنظم املرجعيــةدائــرة يــة لــدوران األرض وواهليئــة الدولواملقــاييس  املكاييــلو

 . العاملية لسواتل املالحةللنظم واخلدمة الدولية للمّساحني

 لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا       ألفريقـي  ا اإلقليمـي عن املركز    مراقبون   وحضر االجتماعَ  -١٧
 علـى طلبـهم،     ًءهـة، بنـا   جَّبـدعوة مو   اجمللس االستشاري جليل الفضاء   اإلنكليزية و الفضاء باللغة   

  .للمشاركة بصفة خرباء يف أعمال اللجنة الدولية وملخاطبتها عند االقتضاء
ظمات احلكومية  بالدول األعضاء يف األمم املتحدة واملن األول قائمةٌاملرفقوترد يف  - ١٨

     .واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املشاركة يف اجتماع اللجنة الدولية
    العلمية واملائدة املستديرة للصناعاتاجللسات - دال 

 عـصر  العاملية لسواتل املالحة يف      النظمتكنولوجيا  " علميتان، عنواهنما    جلستانمت  ُنظِّ -١٩
 الـــنظم الـــنظم العامليــة لـــسواتل املالحـــة يف عـــصر تكنولوجيـــا "و "ةعـــّددت املمــستقبالت الـــنظم 

 العامليـة لـسواتل املالحـة علـى التوقيـت وغـريه مـن               للـنظم أثـر قابليـة التـشغيل املتبـادل         : ةتعّددامل
 ،٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٠ و ١٨، كجزء مـن االجتمـاع، يـومي         "التطبيقات املستخدمة 

بّينـوا فيهـا    إيضاحية  لكيانات الصناعية واملؤسسات األكادميية عروضا      م ممثلو ا  وقدَّ. على التوايل 
 العامليـة لـسواتل املالحـة لكـي         الـنظم  وتكنولوجيا   يف جمال التطبيقات املستخدمة    املتاحة   الفرَص

  . العاملةللجنة الدولية وأفرقتهاتنظر فيها ا
مــستقبالت  عــصرحــة يف  العامليــة لــسواتل املالالــنظمتكنولوجيــا " املعنونــة اجللــسةويف   -٢٠
التوافق والقابليـة للتـشغيل املتبـادل يف        طت األضواء على أمهية احلفاظ على       لُِّس،  "ةتعّدد امل النظم

إمكانيـات   اإليـضاحية  العـروض    أظهـرت و. ة لـسواتل املالحـة    تعـّدد مستقبالت الـنظم العامليـة امل     
مـع بـضروب خمتلفـة بـني        مـن خـالل اجل    رها اسـتخدام سـواتل إضـافية        فّاليت يو التحسني الكبرية   

وهـذه التحـسينات جلّيـة بوجـه خـاص          .  والنظم اإلقليمية والـنظم التعزيزيـة      تشكيالت السواتل 



 

6 V.10-58147 
 

A/AC.105/982  

م احملـرز   مـتكلمني التقـدّ   عـدة   ونـاقش   . حمـدودة رؤية الـسماء    إمكانية  يف املناطق اليت تكون فيها      
، ةتعــّدد  املاتّددتــرالولــسواتل املالحــة  ة تعــّددامل العامليــة  الــنظمبــشأن حماكيــات مــستقبالت   

ع املتوقّـ ونوقـشت أيـضا التطبيقـات اجلديـدة         . ةوالتخطيط للمنتجات املستجدّ  ومناذجها األولية   
ــذه  اســتحداثها  ــن ه ــتفادة م ــدراتلالس ــي.  الق ــرُّ معاجلــةَ أنَّ ورئ ــاالت تع ــرّدد الض احتم ات ت

 ختفيـف   ةَوضـرور  اسـتخدام املـشّوشات الرخيـصة      مـن بينـها      بطرائقللتشويش املتزايد    الراديوية
 رئيــسيان لزيــادة قــدرات املــستقبالت يف احلاضــر  عــامالن إمنــا مهــا  التــشغيلية والتقنيــةاملخــاطر
  .واملستقبل

مــن لــسواتل املالحــة وجمموعــات ة تعــّددامل العامليــة للــنظمحماكيــات هنــاك  أنَّ ولــوحظ  -٢١
 اسـتهالك   وقد ظهـرت سـوق    . الرقائق اإللكترونية قد باتت متاحة اآلن الستحداث التطبيقات       

ــى    ــدرة عل ــاط للمــستقبالت ذات الق ــرّددالتق ــّددات ت ــثمن   متع ــدة ال ــسبة للمنتجــات زهي ة بالن
ات يف اجملـاالت التاليـة      تطـّور ال أنَّ   رئـي و. من قبـل   املوجودة   رتطوُّملستقبالت البالغة ال  ا لكوكذ
 يــة العامل مســات متــصلة بــالنظمإدراَج وصــانعي املــستقبالت ر علــى مــستحدثييــسِّعوامــل ُتهــي 
حتقيـق االسـتقرار يف ختطـيط اإلشـارات ويف تطـوير      : ةتعّددات املترّددال/ لسواتل املالحة  ةتعّددامل

اهلوائيــات واملرشِّــحات، وحتــسني تــزامن قياســات التوقيــت، وإتاحــة       تكنولوجيــات النــشر و 
  .اتترّددبني الفيما  بني النظم و فيمااالحنيازات

 النظمتكنولوجيا   " اليت ُعقدت حول موضوع    لسةجلامة يف    املقدَّ  اإليضاحية أما العروض   -٢٢
 العامليـة لـسواتل   للـنظم أثر قابلية التشغيل املتبـادل    : ةتعّدد النظم امل  عصرالعاملية لسواتل املالحة يف     

 الـنظم مفهـوم   :  التاليـة  ت احملاورَ غطَّقد  ، ف "التطبيقات املستخدمة املالحة على التوقيت وغريه من      
نظـم سـواتل     على األرصاد اجلوية الزمنية والنظم الزمنية وتطبيقـات          القائم العاملية لسواتل املالحة  

؛ وقابليــة التــشغيل املتبــادل يف   واملعتزمــة ونظمهــا التعزيزيــة  واإلقليميــة احلاليــة  العامليــة   املالحــة
 .لسواتل املالحة على ضبط الوقت    ة  تعّددامل العاملية   النظم؛ وأثر   ةتعّددللنظم امل املستقبالت الزمنية   

الـزمن غـري احلقيقـي ومـا يتـصل بـذلك مـن إعـادة صـياغة                 مقـاييس    نـشر ونوقشت أيضا مـشكلة     
  . العاملي املنسقلتوقيتل

 الفــضاء اإليطاليــة مائــدة مــستديرة مــت وكالــةُ، نظ٢٠١٠َّأكتــوبر /ويف تــشرين األول  -٢٣
ا اليت مـن شـأن    الواسعة من املزايالطائفةللصناعات املنخرطة يف أنشطة املالحة الساتلية ملناقشة        

االســتعمال : ونوقــشت املواضــيع التاليــة.  العامليــة لــسواتل املالحــةالــنظماجملتمــع أن جينيهــا مــن 
الناجع للطاقة وموارد أخرى، منـها الوقـت؛ ودعـم إدارة الكـوارث مـن خـالل آليـات اإلنـذار             

ــة؛ وإدخــال التحــسينات علــى عمليــات الطــوار      ــة املــوارد الطبيعي ــسريع؛ ومحاي ئ والتــصدي ال
  .والبحث واإلنقاذ؛ وحتسني الوعي باألحوال البحرية؛ وسالسة نظم النقل
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    الوثائق  - هاء  
وهذه الوثائق ومعلومـات أخـرى      .  اخلامس ترد يف املرفق الثاين قائمة بوثائق االجتماع        -٢٤

مــة متاحــة علــى املوقــع دَّاملقاإليــضاحية والعــروض واملعلومــات اخللفيــة عــن برنــامج االجتمــاع 
     .(www.icgsecretariat.org)  الدوليةلمعلومات اخلاص باللجنةلالشبكي 

    التوصيات والقرارات -ثانيا 
مي ير أفرقتـها العاملـة ومنتـدى مقـدِّ    أحاطت اللجنـة الدوليـة علمـاً، مـع التقـدير، بتقـار             -٢٥

  .ه طبقا خلطة عمل األجهزةهذهت كل جهاز من نت نتائج مداوالّماخلدمات، اليت تض
، مـن خـالل أفرقتـها العاملـة         م كبري دُّواصل إحراز تق  للجنة الدولية على أهنا ت    ا تاتفقو -٢٦

مزيـٍد مـن    تحقيـق   املتعلقـة ب  تـدابري   الصوب إعداد وتنفيذ املزيـد مـن        مي اخلدمات،   دِّومنتدى مق 
لنظم الفضائية العامليـة واإلقليميـة لتحديـد املواقـع واملالحـة          ا املتبادل بني التوافق وقابلية التشغيل    

 .توقيتوال

تفاعــل مــع الــسلطات  الفريــق العامــل دال املعــين بال  أنَّ علــى الدوليــة  اللجنــةُووافقــت -٢٧
شار إليـه باعتبـاره الفريـق العامـل       يُـ  ينبغـي أن     ذات الـصلة  ليمية واملنظمات الدولية    الوطنية واإلق 

ــات، لكــي تتجــ      ــت والتطبيق ــة والتوقي ــاألطر املرجعي ــين ب ــة   ّسدال املع ــضل طبيع ــوٍ أف ــى حن  د عل
  .لاألنشطة اليت يضطلع هبا ذلك الفريق العام

تنفيـذ اإلجـراءات الـواردة        خيـص  توصيات األفرقـة العاملـة فيمـا       الدولية   دت اللجنةُ وأيَّ  -٢٨
 .هايف خطة عمل

ؤقــت لالجتماعــات التحــضريية غــري  املزمين الــدول  الدوليــة علــى اجلــووافقــت اللجنــةُ -٢٩
، إّبان الدورة الثامنة واألربعـني للجنـة        ٢٠١١يف عام   سادس، املزمع عقده     ال هاالرمسية الجتماع 

ــدورة الر   ــة وال ــة والتقني ــة العلمي ــضاء اخلــارجي يف     االفرعي ــة اســتخدام الف ــة واخلمــسني للجن بع
مانـة  األاضـطالعه بوظيفـة     بمكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي،          أنَّ   ولـوحظ . األغراض الـسلمية  

، سيـساعد يف التحـضري هلـذين االجتمـاعني          هلـا  التابع   مي اخلدمات دِّللجنة ومنتدى مق  التنفيذية  
  .وألنشطة أفرقة العمل

    
    البيان املشترك -ثالثا 

  : املشترك التايل بتوافق اآلراء الدولية البيانَاعتمدت اللجنةُ -٣٠
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 العاملية لسواتل املالحة بالنظم للجنة الدولية املعنية امسُعقد االجتماع اخل  - ١  
، ملواصلة ٢٠١٠ أكتوبر/تشرين األول ٢٢ إىل ١٨ترة من ، يف الفإيطاليا، تورينويف 

ولكي يتسّىن  العاملية لسواتل املالحة، النظم يف اصلةات احلتطّوراستعراض ومناقشة ال
لنظر يف املسائل اليت اواألعضاء املنتسبني إليها واملراقبني الدولية عضاء اللجنة أل

 العاملية لسواتل النظمنولوجيا تكأيضا الدولية وتناولت اللجنة . حتظى باالهتمام
 النظمة النظم وتأثري قابلية التشغيل املتبادل لتلك تعّدد املستقبالت املعصريف املالحة 

 لقطاع الصناعة والقطاعوتبادل ممثلون . التطبيقاتعلى التوقيت وغريه من 
 النظم العاملية لسواتل املالحةاألكادميي واحلكومات وجهات النظر حول مواءمة 

  .قابلية تشغيلها املتبادلو
شتركت يف استضافة االجتماع إيطاليا واملفوضية األوروبية نيابةً عن االحتاد وا  -٢  

 وإيطاليا  واإلمارات العربية املتحدةالحتاد الروسيممثلون ل وحضر االجتماع. األورويب
االحتاد  ذا، وك والواليات املتحدة األمريكية واليابان وماليزيا ونيجرييا واهلندوالصني
: التاليةوغري احلكومية الدولية احلكومية   ممثلون للمنظمات كذلكوحضر .األورويب

وجلنة أحباث جلنة الربط بني اخلدمات املدنية اخلاصة بالنظام العاملي لتحديد املواقع، 
يد املواقع، واالحتاد الدويل الفضاء، ووكالة الفضاء األوروبية، والنظام األورويب لتحد

 والرابطة الدولية للجيوديسيا، واللجنة الفرعية لإلطار املرجعي األورويباحني، للمّس
ملكاييل واملقاييس،  واللموازين، واملكتب الدويل التابعة للرابطة الدولية للجيوديسيا

 العاملية لسواتل للنظمواخلدمة الدولية ، واهليئة الدولية لدوران األرض والنظم املرجعية
كتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع يضا يف االجتماع ممثلون ملوشارك أ. املالحة

 .واالحتاد الدويل لالتصاالتلألمانة العامة 

 ،٦٤/٨٦، يف قرارها دتأيَّاجلمعية العامة قد  أنَّ واستذكرت اللجنة الدولية  - ٣  
مكتب  توصية جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بأن يواصل

احملرز م دُّتقبت بالّح؛ ورأمانة تنفيذية للجنة الدولية العمل ك اخلارجيشؤون الفضاء
التشغيل املتبادل بني النظم الفضائية العاملية واإلقليمية التوافق وقابلية حتقيق يف سبيل 

لتحديد املواقع واملالحة والتوقيت، ويف تعزيز استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة 
 أنَّ ؛ والحظت بارتياحيف البلدان الناميةسيما  ال الوطنية، لتحتيةالبىن اوإدماجها يف 

اجتماعها الرابع يف سانت بطرسبورغ، االحتاد الروسي، يف ت دجنة الدولية عقلال
 .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٨ إىل ١٤الفترة من 
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افق تو: زت على املسائل التاليةكَّ العاملة َراألفرقةَ أنَّ  الدوليةوالحظت اللجنةُ  -٤ 
 العاملية لسواتل النظمتعزيز أداء خدمات و؛ تشغيلها املتبادل وقابليةنظم الشبكة 

. والنظم املرجعية والتوقيت والتطبيقاتنشر املعلومات وبناء القدرات؛ واملالحة؛ 
حرز يف تطوير خطط عمل اللجنة الدولية ماً موضوعياً قد أُتقدُّ أنَّ والحظت أيضاً

 . الدوليةت يف االجتماعات السابقة للجنةقّر اليت أُومنتدى مقدِّمي اخلدمات

مي دِّقها منتدى مق اإلجنازات اليت حقَّ أيضاوالحظت اللجنة الدولية  - ٥ 
اخلدمات، التابع للجنة الدولية، كما يتجلى يف املنشور الصادر باإلنكليزية بعنوان 
Current and Planned Global and Regional Navigation Satellite Systems and 

Satellite-based Augmentation Systems ) النظم العاملية واإلقليمية احلالية واملرتقبة
  .(ST/SPACE/50)) لسواتل املالحة والتعزيز الساتلي

الفريق العامل ألف املعين بتوافق نظم  أنَّ والحظت اللجنة الدولية كذلك  -٦  
طلع مسألة قابلية التشغيل املتبادل للشبكة ظل يست قد وقابلية تشغيلها املتبادلالشبكة 

ة عمل حلق الدولية النتائج اليت أسفرت عنها والحظت اللجنةُ. من منظور املستعملني
ق الفريق العامل ألف إىل وتطّر. دِّمي اخلدماتالتوافق الذي يهّم مق ركزت على

ة الدولية، مبا حها االجتماع الرابع للجنن جوانب خطة عمله بصيغتها اليت نقّاملزيد م
 العامل ودعا الفريُق. يف ذلك محاية الطيف وكشف التداخالت والتخفيف منها

ني إىل التركيز على االقتراحات الرامية إىل تناول موضوع الكشف عن  املهتمِّاألعضاَء
  .التداخالت والتخفيف منها، وإىل إعداد خطة لكي تنظر فيها اللجنة الدولية

 العاملية لسواتل النظمأداء خدمات بتعزيز مل باء املعين  العاالفريُقا أمَّ  - ٧  
ل إليه ّص، فقد ناقش جوانب إدماج موقف املستعملني مع اإلحاطة مبا تواملالحة

 من نتائج وناقش ٢٠١٠مارس / آذار٨اجتماع استثنائي للفريق العامل عقد يوم 
سواتل املالحة لاملية بالنظم العم فيما يتصل خبطة العمل املتعلقة قّدإيضاحياً عرضاً 
مسألة معاجلة دماً يف كيفية املضي قُ مت عدة توصيات بشأنّدوقُ.  التعزيزيةوالنظم

من الالزم بذل  أنَّ إدماج املستعملني يف قطاع الطريان وغريه من القطاعات، ذلك
ة لسواتل متعّددنظم عاملية جمهود خاص لتوعية املستعملني باملزايا اجملنية من تطوير 

التخفيف من تداخل أساليب وأضيف إىل خطة العمل بند جديد متعلق ب. الحةامل
  .ية للنظم العاملية لسواتل املالحةترّددالات الراديوية وكشفها يف النطاقات ترّددال
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 العامل جيم املعين بنشر املعلومات وبناء القدرات تطوير وواصل الفريُق  - ٨ 
أعاد التأكيد على أمهية نشر أجهزة ملالحة و العاملية لسواتل االنظمبرنامج لتطبيقات 

للنظم العاملية لسواتل  دراسي ٌرضع مقرَّللمبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء، وُو
ويف هذا الصدد، من شأن مراكز .  دعماً للتنمية املستدامةهذه النظم وتطبيق املالحة

 لتدريس علوم ميةاإلقلياملراكز املعلومات التابعة للجنة الدولية، اليت أنشئت يف 
 . دورا مناسباتؤّدي املنتسبة إىل األمم املتحدة، أن وتكنولوجيا الفضاء،

باألطر املرجعية والتوقيت والتطبيقات التقدم  العامل دال املعين فريُقالحظ الو  -٩ 
اجليوديسية ي عمله خبصوص املواصفات املعيارية للمراجع املمتاز احملرز يف فريقَ

 رحتواقُت . عمل حمدَّثة الفريق العامل دال خطةَأقّرو. قائمة واملعتزمةالللنظم الزمنية و
املراجع تنسيق  ذات صلة بأمور ةعدَّ الدولية بشأن  اللجنةُاعتمدهتاتوصيات 

 العامل دال اإلعراب عن مساندته للحملة ر الفريُقوكرَّ. اجليوديسية والزمنية
 متثل جديد تطّوروكان مثة . لسواتل املالحةة تعّددامل العاملية بالنظماإليضاحية للتعريف 

اهليئات الدولية املختصة ب لتنظيم االتصالمو اخلدمات دِّيف االتفاق الذي توصل إليه مق
 العاملية النظم املستقبالت بالنسبة إلشارات ُمْخَرَجات أن تكون أشكال لضمان

 . يف املستقبل حمّددة حتديدا ال لبس فيهلسواتل املالحة

السادس للجنة  االجتماع استضافةَاليابان   الدولية عرَضبلت اللجنةُوق  - ١٠  
م مكتب دِّوسيق. ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٩ إىل ٥، يف الفترة من  طوكيويفالدولية 

شؤون الفضاء اخلارجي، بوصفه األمانة التنفيذية للجنة الدولية وملنتدى مقدِّمي 
التخطيط الجتماعات االجتماع و ذلك، املساعدة يف التحضري ل التابع هلااخلدمات
 باستضافة صنيوالحظت اللجنة الدولية اهتمام ال. وأنشطة األفرقة العاملةاملرحلي 

     .٢٠١٢ عام اهلالسابع االجتماع 
    منتدى مقدِّمي اخلدمات -رابعا 

يف رئاسـته االحتـاد     َتـشارك   ملنتـدى مقـدِّمي اخلـدمات، الـذي         الـسادس   قد االجتمـاع    ُع  -٣١
ــة واملالروســي  ــع ، فوضــية األوروبي ــالتزامن م ــة يف  اخلــامس  االجتمــاع ب ــة الدولي ــو، للجن تورين
أكتـوبر  / تـشرين األول   ٢٢ و ١٩ و ١٧جلـسات عقـدت يف      ثالث  ن االجتماع   وتضّم. بإيطاليا
والواليــات املتحــدة واهلنــد  ممثلــون عــن االحتــاد الروســي والــصني  وحــضر االجتمــاَع .٢٠١٠

 .األورويباالحتاد  وكذلكواليابان، 
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مي اخلـدمات   دِّمنتدى مقـ   على جدول األعمال، اعتمد      ةد املعروض و يف البن  النظروبعد   -٣٢
      .ن للتوصيات والقرارات الواردة أدناه االجتماع املتضّمتقريَر

       والتوصيات املناقشاتملّخص  - ألف    
    املتبادلتعزيز التوافق وقابلية التشغيل   - ١    

ــدَّ -١   ــلٌق ــضاحاًعرضــ للــصني م ممث ــه ياً إي ــع حتــسني " عنوان ــد املواق  واملالحــة حتدي
  العـرضُ  وتـضمَّنَ . ")النظام البوصلي لـسواتل املالحـة      (ام بايدو ظوالتوقيت بدعمٍ من ن   

لــة علــى التخفيــف مــن   للتحــسينات املدَخمــة بأســلوب احملاكــاةمقدَّ  نتــائَجاإليــضاحي
النظـام  سـواتل    تـشكيالت  بايـدو إىل      تـشكيلة سـواتل    قيم الدقة بإضافة  االختالفات يف   

النظـام العـاملي    و) غـاليليو  (النظـام األورويب للمالحـة الـساتلية       و العاملي لتحديـد املواقـع    
نظـام بايـدو سيحـّسن مـن         أنَّ    إىل  اإليـضاحي  م العـرض  دِّوخلـص مقـ   . لسواتل املالحة 
  . واملالحة والتوقيتحتديد املواقعنوعية خدمات 

    
    املتبادلاستعراض مبادئ التوافق وقابلية التشغيل     

 نتائج الدراسة االستقـصائية الـيت   العامل ألفللفريق  الرئيسان املتشاركان    مقدَّ  -٢  
التعريـف احلـايل لقابليـة     أنَّ ولـوحظ . أجراها ذلك الفريق عن القابلية للتشغيل املتبـادل  

 أسـاس النتـائج الـيت       وعلـى . ظهر أنه ال حيتاج إىل املزيـد مـن التعـديل          التشغيل املتبادل يُ  
ــ ــالتوافق، عقــدت يف     متّخ ــة ب ــة عمــل معني ــها حلق ــران٧ضت عن ــه / حزي ، ٢٠١٠يوني

      . تعديلالتعريف احلايل للتوافق ال يستلزم هو أيضا أيَّ أنَّ لوحظ
   استناداًالعاملة بالفعلاملزمع إنشاؤها والنظم د عن النظم حالة التقرير املوحَّ    

   ات املعلومتبادلة مع منوذج سقإىل مدخالت األعضاء املت
ــدِّمي اخلــدمات   -٣   ــدى مق ــ أنَّ الحــظ منت ــصادر  دت جتــّس هإجنازات ــشور ال يف املن

 Current and Planned Global and Regional Navigation Satelliteباإلنكليزية بعنوان

Systems and Satellite-based Augmentation Systems)   ــة ــة واإلقليمي ــنظم العاملي ال
ــة و ــا احلالي ــساتلي   لــسواتل املخطــط هل ــز ال ــة والتعزي ، الــذي (ST/SPACE/50)) املالح

 للجنـة الدوليـة، بنـاًء       األمانـة التنفيذيـة   ه مكتب شؤون الفضاء اخلارجي باعتباره       صدرأ
مها أعضاء املنتدى عـن نظمهـم احلاليـة واملخطـط هلـا وعـن الـسياسات                 ّدعلى تقارير ق  

  .واإلجراءات اليت حتكم اخلدمة اليت يوفروهنا
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    والصانعنيني تعمل املسبشأنات العمل تقرير عن حلق   
 قابليــة وبــشأن التوافــقأحــاط منتــدى مقــدِّمي اخلــدمات علمــاً حبلقــيت العمــل   -٤  
 هبـدف احلـصول     ٢٠٠٩ اللـتني نظمهمـا الفريـق العامـل ألـف يف عـام               املتبادللتشغيل  ا

ليـة   الـيت تـدعم قاب  عوامـل الب  فيما يتعلـق   العامل من مجيع أحناء  على مدخالت من اخلرباء     
 إجابـة علـى     ٢٠ أنَّ   ،صوصوالحـظ املنتـدى، يف هـذا اخلـ        .  أو تعيقها  املتبادللتشغيل  ا

 د استعرضـت  قـ للنظم العاملية لـسواتل املالحـة  ابلية التشغيل املتبادل قاملتعلق ب االستبيان  
 إضـافية علـى     والتمـاس ردود  الفريق العامل ألف سيواصـل تنظـيم حلقـات العمـل            وأنَّ  

تنظـيم  الفريق العامل ألف سيواصـل تركيـزه علـى           أنَّ   نتدى أيضاً والحظ امل . االستبيان
     .املتبادلالتشغيل قابلية حلقات عمل معنية ب

    علومات عن اخلدمات املفتوحةاملنشر   - ٢    
ــدَّ  -٥   ــه   إيــضاحياًم ممثــل الواليــات املتحــدة عرضــاً  ق ــتمكني مــن  "عنوان الرصــد ال

 أنَّ ولـوحظ ". ةتعـّدد  املتقدمة للتـشكيالت اململستقبالت ا لسالمة اإلشارات يفاملستقل  
 مـة لـسالمة اإلشـارات يف املـستقبالت املتقدّ        املـستقل    الرصـد  املزدوج و  ترّدداستعمال ال 

 العامليـة لـسواتل املالحـة، جلـين        نظم للـ  تطـّور  امل اهليكـل ، يف إطار دراسـة      ماقد أوصي هب  
 إدراجهـا  حىت يتـسىن مة  اهلاالبارامترات بعض وجيري استقصاءُ . الفوائد لصاحل الطريان  

ــايري األداء مــستقبالً  ــضاً وأُ. يف مع ــأن ينظــر مقــدِّ وصــي أي خــرون يف اآلدمات اخلــمو  ب
 عنـــد وضــع معــايريهم لـــألداء، حاملــا تــصاغ تلـــك     البــارامترات مــسألة إدراج تلــك   
  .التعاريف صيغة هنائية

لتزامـات  قالـب اال  "معنونـاً   إيـضاحياً    م ممثل الواليات املتحدة أيـضا عرضـاً       دَّوق  -٦  
ــة خــدمات   ــنظمبتأدي ــسواتل املال ال ــة ل مو ، اقتــرح يف ختامــه أن ينظــر مقــدِّ  "حــة العاملي

املعيـار القياسـي ملـستوى أداء خـدمات حتديـد           خرون يف مـسألة اسـتخدام       اآلدمات  اخل
      . العاملي لتحديد املواقع، كقالبٍ لوضع معيار األداء اخلاص هبماملواقع يف النظام

    خلدمات أداء امراقبة  - ٣    
برنـامج الواليـات املتحـدة بـاتريوت للرقابـة عنوانـه            عـن   إيـضاحي    م عـرضٌ  دِّقُ  -٧  

، أعطيــت فيــه "النظــام العـاملي لتحديــد املواقـع  تــداخل اإلشـارات وختفيفــه يف  كـشف  "
معلومات عن التدابري اليت اختذهتا الواليـات املتحـدة للتخفيـف مـن تـداخل اإلشـارات                  

موضـوع تـداخل اإلشـارات موجـود يف خطـة            أنَّ   حظولـو . وكشفه بواسطة الربنـامج   



 

V.10-5814713 

 

A/AC.105/982

 م احملـرز بـشأن املوضـوع داخـل اللجنـة الدوليـة حمـدود              التقـدُّ  وأنَّ   عمل اللجنة الدوليـة   
ــ. جــدا ــة ة التخّصــمتعــّددرح تنظــيم حلقــة عمــل أو فرقــة عمــل   واقُت صات تابعــة للجن

      .م يف ذلك املوضوعتقدُّحراز الدولية إل
      مسائل أخرى - باء    
    لسواتل املالحةة تعّددامل العاملية البيان العملي للنظمتقرير عن مشروع   - ١    

بيـان عملـي السـتخدامات      مـشروع   " عنوانـه     إيـضاحياً  م ممثل اليابان عرضاً   دَّق  -٨  
أربعـة   أنَّ   ولـوحظ ". أوقيانوسـيا /تل املالحة يف منطقـة آسـيا      لسواة  تعّددامل العاملية   النظم

 العامليـة   نظم املعنية بـال   وأوقيانوسيا العمل اإلقليمية آلسيا     أفرقة مناقشة أنشئت يف حلقة    
ــومي    ــانكوك ي ــسواتل املالحــة املعقــودة يف ب ــاين ٢٦ و٢٥ل ــاير / كــانون الث . ٢٠١٠ين

 البيــان العملــي املــذكور واقُتــرح أن تــصبح اللجنــة الدوليــة أكثــر اخنراطــاً يف مــشروع   
 للفـريقني العـاملني ألـف ودال         التقارير ودعوة الرؤساء املتشاركني    صدارباإلكثار من إ  

 مي اخلـدمات  والحظ منتدى مقدِّ  . توجيهية للمشروع لكي يكونوا أعضاء يف اللجنة ال     
ــومي  أنَّ  ــيعقد يـ ــا سـ ــاين ٢٢ و٢١اجتماعـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــورن، ٢٠١٠نـ  يف ملبـ

      .مي اخلدمات اإلسهام يف املشروعدِّوالُتمس من مق. بأستراليا
    الدوليةمراكز معلومات اللجنة   - ٢    

 العامليــة الــنظم اخلــدمات علمــاً بالربنــامج املتعلــق بتطبيقــات ميمنتــدى مقــدِّأحــاط   -٩  
نـشر األجهـزة الالزمـة لتنفيـذ املبـادرة          ب  على بناء القدرات، خصوصاً    لسواتل املالحة املركّز  

  العامليـة لـسواتل املالحـة،   نظمخاص بـال دراسي الدولية بشأن طقس الفضاء، ووضع منهاج      
ــنظم  ســتفادة بــاألطر املرجعيــة  مــع اال العامليــة لــسواتل املالحــة يف شــىت  اإلقليميــة وتطبيــق ال

مراكـز معلومـات اللجنـة الدوليـة، املنـشأة يف            أنَّ   ولـوحظ . اجملاالت دعماً للتنميـة املـستدامة     
      .م وتكنولوجيا الفضاء، ميكن أن تقوم بدور مناسبواملراكز اإلقليمية لتدريس عل

    مي اخلدمات التابع هلادِّحات املتعلقة بعمل اللجنة الدولية ومنتدى مقمسرد املصطل  -٣   
 لـذلك املـسرد حيتـوي    مشروعاً وأنَّ مو اخلدمات احلاجة إىل مسرد    دِّالحظ مق   -١٠  

ــاريف م     ــصارات وتع ــة واخت ــري معّرف ــصطلحات غ ــى م ــعل ــد أعجمي ــة  عّدة ق ــه األمان ت
 بـشأن    إيـضاحياً  مت عرضـاً  تحـدة قـدّ   الواليـات امل   أنَّ   ولـوحظ . التنفيذية للجنة الدولية  
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 العامليـة لـسواتل املالحـة يف اجتمـاع للفريـق            الـنظم مسرد اللجنـة الدوليـة ملـصطلحات        
 نـشر وحاملا توضع اللمـسات األخـرية للمـسرد، فإنـه سي          . ٢٠٠٨العامل جيم، يف عام     

ــة ويـــصبح مـــورداً للمعلومـــات  د عـــن ّحـــكتقريـــر مو ــة لـــسواتل املالحـ ــنظم العامليـ  الـ
ر كـل عـضو جهـة اتـصال         فّواقُتـرح أن يـو    . ل داخل وخـارج اللجنـة الدوليـة       لالستعما

        .وأن يشارك يف فريق عامل لالنتهاء من املسرد قبل اجتماع اللجنة الدولية القادم
     للقرارات واالستنتاجاتجامعةة وثيق  - ٤  

 فيهـا قـرارات     مجعـت  الوثيقـة الـيت      بـأنَّ أحاط منتدى مقـدِّمي اخلـدمات علمـاً           -١١  
  كـن أن تـستخدم    ميمي اخلـدمات التـابع هلـا        نتاجات اللجنـة الدوليـة ومنتـدى مقـدِّ        واست

كــدليل ) ب( العامــة خــارج إطــار اللجنــة الدوليــة و كعمــل تــستنري بــه الــسياسات ) أ(
 وقد يلزم املزيـد مـن   أجل عمل اللجنة الدوليةمن  للمعلومات اليت ميكن االسترشاد هبا 
       .خدام الوثيقةاملناقشات لالتفاق على كيفية است

     العاملية لسواتل املالحةة بالنظمنياملعاملشتركة التواصل أنشطة   - ٥  
 العامليـة   نظمني للتوعيـة بـال    حـدثني مـشترك    أنَّ    اخلـدمات  ميالحظ منتـدى مقـدِّ      -١٢  

عقـد حلقـة مناقـشة     أمَّـا احلـدث األوَّل، فهـو يتمثَّـل يف    .  هلمـا طَطِّـ قد ُخلسواتل املالحة  
ســبتمرب / أيلــول٢٣ إىل ٢٠دى يف مــؤمتر معهــد املالحــة املزمــع عقــده مــن   املنتــينظمهــا
وأمَّا احلدث الثاين، فيتمثَّلُ     يف بورتالند، الواليات املتحدة األمريكية، أوريغون،        ٢٠١١

يونيـه  / حزيـران ٢ و١ يـومي  يعقدسـ الـذي   املنتدى الدويل اخلامس للمالحة الساتلية،      يف
ر عقده يف ؤمتر الصني للمالحة الساتلية الثاين، املقرَّم أنَّ  ولوحظ أيضا .  مبوسكو ٢٠١١

، رمبــا يكــون فرصــةً أخــرى ســاحنة لالضــطالع بأنــشطة مــشتركة للتوعيــة    ٢٠١١عــام 
ات املتحدة حتديد وطلب االحتاد الروسي والصني والوالي.  العاملية لسواتل املالحة نظمبال

 التحضري قبل انعقاد كـل النهوض بأعمال م للخدمات بغية تسهيل    جهة وصل لكل مقدِّ   
        .مؤمتر

     إىل اللجنة الدوليةاملقدَّمةاستعراض ومناقشة تقارير األفرقة العاملة   - ٦   
ــواردةَالتوصــياِت األفرقــة العاملــة املتــشاركون يف رئاســةعــرض   -١٣    يف تقــارير  ال

ريـق   الف مقـدَّ  وقـد . مي اخلـدمات  دِّ لكي ينظـر فيهـا منتـدى مقـ         موها وقدَّ األفرقة العاملة 
 الفريـق بـاء     وقـّدم العامل ألف املعين بالتوافق وقابلية التشغيل املتبـادل سـت توصـيات؛             
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م الفريـق   ّد العاملية لسواتل املالحة سـبع توصـيات؛ وقـ         النظماملعين بتعزيز أداء خدمات     
م الفريـق العامـل دال   العامل جيم املعين بنشر املعلومات وبناء القدرات توصـيتني؛ وقـدّ   

  .ر املرجعية والتوقيت والتطبيقات مخس توصياتاملعين باألط
    

     واجتماعه املقبلمي اخلدمات مقدِّمنتدىرئاسة   - ٧    
 املتحــدة ات اخلــدمات علــى أن تتــشارك اليابــان والواليــميدِّمنتــدى مقــفــق اتَّ  -١٤  

مـايو  / أيـار  ٣١ يف األمم املتحـدة يف فيينـا        قّر يف م  نعقد املقبل، الذي سي   اجتماعهرئاسة  
قُبْيل الدورة الرابعة واخلمسني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض           ،  ٢٠١١

  .٢٠١١يونيه / حزيران١٠ إىل١الفترة من ع عقدها يف السلمية، املزَم
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    املرفق األول
قائمة بالدول األعضاء يف األمم املتحدة واملنظمات احلكومية واملنظمات   

ة املشاركة يف اجتماع اللجنة احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومي
    العاملية لسواتل املالحةنظم املعنية بالالدولية

 االحتاد الروسي
 اإلمارات العربية املتحدة

 إيطاليا
  الصني
 ماليزيا
 نيجرييا
 اهلند

 الواليات املتحدة األمريكية
 اليابان
  األورويبحتاداال

 ي لتحديد املواقعجلنة الربط بني اخلدمات املدنية اخلاصة بالنظام العامل
 جلنة أحباث الفضاء

 وكالة الفضاء األوروبية
 الرابطة الدولية للجيوديسيا

  للرابطة الدولية للجيوديسياة األورويب التابع املرجعيلإلطاراللجنة الفرعية 
 الرابطة الدولية ملعاهد املالحة

 كاييل واملقاييسوازين واملاملكتب الدويل للم
 رائطالرابطة الدولية لرسم اخل

 اهليئة الدولية لدوران األرض والنظم املرجعية
 للمّساحنياالحتاد الدويل 

  العاملية لسواتل املالحةنظم الدولية للالدائرة
 ُبعداجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن 

 للنظام األورويب لتحديد املواقعالدولية اللجنة التوجيهية 
 االحتاد الدويل لالتصاالت

 اد الدويل لعلوم الالسلكياالحت
 مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة
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    املرفق الثاين
       العاملية لسواتل املالحةنظم للجنة الدولية املعنية بالامسوثائق االجتماع اخل  

 العنوان أو الوصف  الرمز

ICG/WGA/2010 Report of the Working Group on Compatibility and Interoperability

ICG/WGB/2010  Report of the Working Group on Enhancement of the Performance of 
Global Navigation Satellite Systems Services

ICG/WGC/2010 Report of the Working Group on Information Dissemination and 
Capacity-Building

ICG/WGD/2010 Report of the Working Group D on Reference Frames, Timing and 
Applications

  


