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      مقّدمة  -أوالً 
   اخللفية - ألف 

 اجتماعـات   )اللجنـة الدوليـة   ( العامليـة لـسواتل املالحـة        النظماللجنة الدولية املعنية بـ    تعقد    -١
ــسواتل املالحــة     ــة ل ــالنظم العاملي ــاول . ســنوية الســتعراض ومناقــشة التطــورات املتعلقــة ب كمــا تتن

اريـة،  علوم الشبكة العاملية لسواتل املالحة وتطبيقات تكنولوجياهتـا االبتك        االجتماعات السنوية   
تبادل ممثلون من األوساط الصناعية واألكادمييـة واحلكوميـة         يو.  التجارية يف املستقبل   اوتطبيقاهت

اآلراء بــشأن اخلــدمات ومــستعمليها الــشبكة العامليــة لــسواتل املالحــة  ومــن مقــدِّمي خــدمات  
ة مـن أعـضاء     ويستغل أعضاء اللجنة الدوليـة، املؤلَّفـ      . تبادلاملتوافق نظم الشبكة وقابلية تشغيلها      

وأعضاء منتسبني ومراقبني، االجتماعات السنوية الستعراض وتعديل خطة عمـل اللجنـة الدوليـة              
  .وتعديل اختصاصات هذه اللجنة، حسب االقتضاء

يف دورهتـا الرابعـة   ، جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية  وقد الحظت     -٢
م كـبري صـوب     للجنة الدولية واصـلت إحـراز تقـدّ        ا التقدير، أنَّ ، مع   ٢٠١١، يف عام    واخلمسني

ــق  ــثّ حتقي ــدفني املتم ــق  اهل ــشجيع تواف ــادل   لني يف ت ــشغيل املتب ــة الت ــني اوإمكاني ــضائية  ب ــنظم الف ل
سـتخدام الـنظم العامليـة لـسواتل        تـرويج ا  اإلقليمية والعاملية لتحديد املواقع واملالحة والتوقيت، و      

  )١(.يما يف البلدان الناميةاملالحة وإدماجها يف البىن التحتية، ال س
، ويف إطــار برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات  ٦٥/٩٧وعمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة    -٣

حلقة العمـل املـشتركة بـني    التابع لألمانة العامة   الفضائية، عقد مكتب شؤون الفضاء اخلارجي       
 حول تطبيقات الـنظم العامليـة       األمم املتحدة واإلمارات العربية املتحدة والواليات املتحدة األمريكية       

، )A/AC.105/988 (٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٠ إىل   ١٦ يف ديب يف الفترة مـن        ،لسواتل املالحة 
 يف حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة ونيجرييا حول املبـادرة الدوليـة بـشأن طقـس الفـضاء،               و

ــوبر / تــشرين األول٢١ إىل ١٧أبوجــا مــن  وشــاركت الواليــات . )A/AC.105/1015 (٢٠١١أكت
  . اللجنة الدوليةعن طريق تنياحللقرعاية هاتني املتحدة يف 

ول للجنــة الدوليــة األجتمــاع االونظَّــم مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي واستــضاف    -٤
 ُعقــدو). A/AC.105/879 (٢٠٠٦نــوفمرب / تــشرين الثــاين ٢ و١ يف فيينــا يــومي  الــذي ُعقــد 

ــة   ــة الدولي ــاين للجن ــالور، االجتمــاع الث ــرة مــن  ب يف بانغ ــد، يف الفت ــول٧ إىل ٤اهلن ســبتمرب / أيل
٢٠٠٧) A/AC.105/901 .(االجتمــاع الثالــث للجنــة الدوليــة يف باســادينا، كاليفورنيــا، ُعقــدو 

───────────────── 
  .١١٨، الفقرة (A/66/20) ٢٠امللحق رقم ، سة والستونالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الساد  )1(  
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 ).A/AC.105/928( ٢٠٠٨ديـسمرب  / كـانون األول  ١٢ إىل   ٨الواليات املتحـدة، يف الفتـرة مـن         ب
 ١٤االحتـاد الروسـي، يف الفتـرة مـن          بسانت بطرسربغ،      يف االجتماع الرابع للجنة الدولية   وُعقد  

 أمـا االجتمـاع اخلـامس للجنـة الدوليـة، فُعقـد             ).A/AC.105/948 (٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٨إىل  
  ).A/AC.105/982 (٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول ٢٢ إىل ١٨يف الفترة من يف تورينو، إيطاليا، 

سـبتمرب  / أيلول ٩ إىل   ٥ طوكيو يف الفترة من      وُعقد االجتماع السادس للجنة الدولية يف       -٥
  . واستضافته حكومة اليابان٢٠١١

    
    هيكل االجتماع وبرناجمه - باء 

 واجتماعـات  للجنـة الدوليـة ثـالث جلـسات عامـة            الـسادس  االجتمـاع    ن برنامجُ تضمَّ -٦
، ٢٠١١سـبتمرب   / أيلول ٥ يوم اليت عقدت    ،ففي اجللسة العامة األوىل لالجتماع    . ألفرقة عاملة 

عروضــا مو خـدمات نظـم التعزيـز    دِّ العامليـة لـسواتل املالحـة ومقـ    الـنظم مو خـدمات  دِّمقـ  ألقـى 
  مـن املقّدمـة اإليـضاحية  وأظهـرت العـروض   . حالـة نظمهـم وخططهـم املـستقبلية      إيضاحية عـن    

 العاملية لـسواتل املالحـة      النظمات األخرية املتعلقة خبدمات     تطّورمراقبني ال ومن  أعضاء منتسبني   
العـاملي واإلقليمـي   كـلٍّ مـن الـصعيد       طبيقاهتا وأنشطة التعليم وبناء القدرات املرتبطة هبا علـى        وت

  .والوطين
ــة،     - ٧ ــة الدولي ــةعقــدتووفقــاً خلطــة عمــل اللجن ــة  أفرق ــومي اجتماعــاتأربعــة  عامل    ٧ ي
بـادل  التوافـق وقابليـة التـشغيل املت      :  على املـسائل التاليـة      وركَّزت فيها  ،٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٨و
 العامليـة لـسواتل املالحـة    الـنظم  أداء خـدمات    تعزيـز ؛ و )بقيادة االحتاد الروسـي والواليـات املتحـدة       (
مكتـب  اليابـان و بقيـادة  (؛ ونشر املعلومـات وبنـاء القـدرات      )وكالة الفضاء األوروبية  اهلند و بقيادة  (

ــة والتوقيـــت والتطبيقـــات  ؛ و)شـــؤون الفـــضاء اخلـــارجي حتـــاد الـــدويل بقيـــادة اال(األطـــر املرجعيـ
 ). العاملية لسواتل املالحةللنظم الدولية لدائرةللمّساحني، والرابطة الدولية للجيوديسيا، وا

سـبتمرب  / أيلـول ٩ و٨ يـومي  ُعقـدت ونظرت اللجنة الدولية، أثناء جلساهتا العامة الـيت          -٨
 لكـل   ملقبلـة وااليـة   تتنـاول األعمـال احل    الـيت   طط  اخليف تنفيذ توصيات األفرقة العاملة و     ،  ٢٠١١

  .فريق عامل
ــود املعروضــة عليهــا، قــدَّمت توصــيات       -٩ ــة يف شــىت البن ــة الدولي وبعــد أن نظــرت اللجن

  .صه يف الباب الثالث أدناهوقرارات واعتمدت البيان املشترك الذي يرد ملّخ
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للجنة الدولية، عقد منتدى مقـدِّمي اخلـدمات اجتماعـه           السادس االجتماع   تزامنا مع و -١٠
الواليـات املتحـدة واليابـان        برئاسـة  ٢٠١١سـبتمرب   / أيلول ٩ و ٨ و ٦ و ٤ يف   طوكيو يف بعالسا

    ). الرابع أدناهالبابانظر (
    احلضور - جيم 

ــسادسشــارك يف االجتمــاع   -١١ ــة ال ــة الدولي ــة  للجن ــدول التالي ــو ال االحتــاد الروســي  :  ممثل
ــة املتحــدة و  و ــارات العربي ــصني اإلم ــا وال ــا واهل إيطالي ــا ونيجريي ــد وماليزي ــات املتحــدة  ن  والوالي

  .األورويباالحتاد وشارك فيه أيضاً ممثلون عن . والياباناألمريكية 
وُدعي ممثلو إندونيسيا وتايلند ومجهورية كوريا وفييت نام للمشاركة بصفة خـرباء يف               -١٢

  .أعمال االجتماع السادس للجنة الدولية وملخاطبته عند االقتضاء
وة املراقب عـن أسـتراليا حلـضور االجتمـاع الـسادس للجنـة              وقرَّرت اللجنة الدولية دع     -١٣

  . على طلبه، وخماطبته عند االقتضاءالدولية، بناًء
 ون الفــضاء اخلــارجيؤمكتــب شــ: وُمثِّــل كيانــا األمــم املتحــدة التاليــان يف االجتمــاع   -١٤

 .واالحتاد الدويل لالتصاالت

ــة الدولوشــارك يف االجتمــاع ممثلــو  -١٥ ــة   املنظمــات احلكومي ــة واملنظمــات غــري احلكومي ي
 جلنـة الـربط بـني اخلـدمات         : العامليـة لـسواتل املالحـة وتطبيقاهتـا        الـنظم دمات  عىن خب التالية اليت ت  

ووكالة الفضاء األوروبيـة،     ،جلنة أحباث الفضاء  و ،املدنية اخلاصة بالنظام العاملي لتحديد املواقع     
ــع والنظــام ــد املواق ــسياوالرابطــة الدوليــ ،  األورويب لتحدي ــة لإلطــار   ،ة للجيودي ــة الفرعي  واللجن

 املكاييــل ووازيناملكتــب الــدويل للمــ، و الدوليــة للجيوديــسيااملرجعــي األورويب التابعــة للرابطــة
 ،للمـّساحني  واالحتاد الـدويل     ،دوران األرض والنظم املرجعية   املعنية ب ية  واهليئة الدول واملقاييس،  

 .ملالحة العاملية لسواتل اللنظم الدولية لدائرةوا

رت اللجنــة الدوليــة أن تــدعو مــراقبني عــن الفريــق االستــشاري املــشترك بــني  كمــا قــّر -١٦
ــات، و  ــة الوكــاالت املعــين بالعملي ــهم، حلــضور  االحتــاد الــدويل للمالحــة اجلوي ــاًء علــى طلب ، بن

  .االجتماع السادس للجنة الدولية وملخاطبته عند االقتضاء
والكيانات التابعة لألمـم  دول األعضاء يف األمم املتحدة      بال  األول قائمةٌ  املرفقوترد يف    -١٧

واملنظمات احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة املـشاركة            املتحدة  
     .يف اجتماع اللجنة الدولية
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   حلقة دراسية عن تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة - دال 
ية لسواتل املالحة حلقة دراسية عـن تطبيقـات الـنظم العامليـة            عقد خرباء يف النظم العامل     -١٨

.  يف إطار االجتماع السادس للجنـة الدوليـة  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٦ و ٥لسواتل املالحة يومي    
الزراعـــة ومـــصايد األمســـاك وتطـــوير  "وتـــضّمنت احللقـــة الدراســـية ثـــالث جلـــسات بعنـــوان  

نظـام املعلومـات اجلغرافيـة وختفيـف وطـأة      " و)"التحديد الدقيق للمواقـع (تكنولوجيا املعلومات  
وكـان اهلـدف الرئيـسي مـن النـدوة          ". نظم النقل الذكية وخدمات حتديد املواقـع      "و" الكوارث

وتكنولوجيــا هــو إذكــاء الــوعي بالقــضايا والفــرص املتعلقــة بالتطبيقــات املوّجهــة للمــستعملني    
قُّدم أثنـاء احللقـة   و. ولية وأفرقتها العاملةالنظم العاملية لسواتل املالحة لكي تنظر فيها اللجنة الد   

 ودول أعـضاء    الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة        عرضا من ممثلني ملقّدمي خـدمات        ١٥الدراسية    
يف األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة الـيت تعـىن بتطبيقـات                   

علــى بّوابــة املعلومــات  النــدوة يف ألقيــت الــيت وُتتــاح العــروض. الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة
كما أقيم معرض على مقربـة مـن        ). www.icgsecretariat.org(الشبكية اخلاصة باللجنة الدولية     
      .٢٠١١سبتمرب / أيلول٩ إىل ٥ة من مكان انعقاد االجتماع يف الفتر

    الوثائق  - هاء  
وهذه الوثائق ومعلومـات أخـرى   . دسالسا ترد يف املرفق الثاين قائمة بوثائق االجتماع    -١٩

بّوابــة مــة متاحــة علــى دَّاملقاإليــضاحية والعــروض واملعلومــات اخللفيــة عــن برنــامج االجتمــاع 
     .(www.icgsecretariat.org)  الدولية باللجنةةاخلاص ةالشبكياملعلومات 

    التوصيات والقرارات -ثانياً 
 ٨دة يـومي    وخـالل جلـساهتا العامـة املعقـ       أحاطت اللجنة الدوليـة علمـاً، مـع التقـدير،            -٢٠
، بتقارير أفرقتـها العاملـة ومنتـدى مقـدِّمي اخلـدمات التـابع هلـا، الـيت         ٢٠١١سبتمرب / أيلول ٩و

  .تضّمنت نتائج مداوالت كل جهاز من هذه األجهزة طبقا خلطة عمله
إلجـراءات  تنفيـذ ا    خيـص  توصيات األفرقة العاملة فيما   ت اللجنةُ الدولية قرارات و    ّروأق  -٢١

 .هاالواردة يف خطة عمل

أعاد الفريق العامـل دال املعـين بـاألطر املرجعيـة والتوقيـت والتطبيقـات التأكيـد علـى                   و -٢٢
  .توصيته املتعلقة بأمهية إشراك ممثل رمسي لالحتاد األورويب يف مناقشاته ومداوالته
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ت طلبـا مـن الفريـق    تلقّّـ  اللجنة الدولية كانت قـد       وأبلغ رئيس االجتماع املشاركني بأنَّ      -٢٣
االستشاري املشترك بني الوكاالت املعين بالعمليات يلتمس فيه احلصول على صفة مراقب لـدى             

  .منتسب  للحصول على صفة عضواالحتاد الدويل للمالحة اجلويةاللجنة الدولية، وطلبا من 
ملـشترك بـني    واستمعت اللجنـة الدوليـة إىل كلمـتني ألقامهـا ممـثال الفريـق االستـشاري ا                  -٢٤

 حول خطيت مؤسستيهما مـن أجـل        االحتاد الدويل للمالحة اجلوية   الوكاالت املعين بالعمليات و   
ــة لــسواتل املالحــة، ومنحــت املؤســستني صــفيت مراقــب وعــضو      تنفيــذ تطبيقــات الــنظم العاملي

  .منتسب على التوايل
 ألورويب سوف حيـلّ حمـلّ   االحتاد اوأدىل ممثل االحتاد األورويب بكلمة أشار فيها إىل أنَّ         -٢٥

 وفــد اجلماعــة األوروبيــة اجلماعــة األوروبيــة وخيلفهــا يف هيئــات مــن بينــها اللجنــة الدوليــة وأنَّ
  .املعتمد لدى اللجنة الدولية سيصبح وفد االحتاد األورويب

الدولية ملراعاة إضافة أعـضاء     أن تعّدل اختصاصات اللجنة     التنفيذية   األمانة   إىلوطُلب    -٢٦
  .الل االحتاد األورويب حملّ اجلماعة األوروبية يف اختصاصات اللجنة الدوليةجدد وإح

مقتطفــات مــن تقــارير اللجنــة الدوليــة  " الوثيقــة املعنونــة والحظــت اللجنــة الدوليــة أنَّ  -٢٧
كانـت قـد أعـّدهتا      " املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحـة ومنتـدى مقـّدمي اخلـدمات التـابع هلـا               

علـى  واتفقت اللجنة الدولية على أن تواصل األمانة صـياغة الوثيقـة وإتاحتـها           . يذيةاألمانة التنف 
  .ة الدولي باللجنةةاخلاصة الشبكيملعلومات ا ابةبّو
ــة       -٢٨ ــة الدولي ــالنظر إىل أمهيــة مناقــشة مــستقبل اللجن ــة الدوليــة علــى أنــه ب واتفقــت اللجن

كمــا . ملقبــل، تنــاول ذلــك املوضــوع اللجنــة الدوليــة ستواصــل، يف اجتماعهــا اوهيكلــها، فــإنَّ
" دور اللجنة الدولية املعنية بـالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة يف املـستقبل              " بعنوان    بنداً لوحظ أنَّ 

سُيدرج يف جدول أعمال اجتماع األمم املتحدة الدويل بشأن تطبيقات الـنظم العامليـة لـسواتل                
  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٦ىل  إ١٢املالحة، املزمع عقده يف فيينا يف الفترة من 

وقبلــت اللجنــة الدوليــة دعــوة الــصني الستــضافة االجتمــاع الــسابع، املزمــع عقــده يف     -٢٩
ــام ــامن يف       ٢٠١٢ ع ــاع الث ــضافة االجتم ــة املتحــدة الست ــارات العربي ، والحظــت عــرض اإلم
  .٢٠١٣ عام
 غـري الرمسيـة     التحـضريية جلـسات   ت لل ووافقت اللجنةُ الدولية على جـدول زمـين مؤقّـ           -٣٠

واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنيـة      التاسعة  الدورة  بع، املزمع عقدها أثناء     الجتماعها السا 
، يف عـام  واخلمسني للجنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية           اخلامسة  والدورة  
الدوليـة  جنـة  األمانـة التنفيذيـة لل   بـصفته   ولوحظ أنَّ مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي،         . ٢٠١٢
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ــشطة        ملو ــاعني وألن ــذين االجتم ــساعد يف التحــضري هل ــا، سي ــابع هل ــدِّمي اخلــدمات الت ــدى مق نت
  .ةملاالع فرقةاأل
وأعربت اللجنة الدولية عن تقـديرها ملكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي ملـا قـام بـه مـن                        -٣١

رة يـذ األنـشطة املقـرّ      تنف ومنـها ،   التابع هلـا   أعمال دعماً للجنة الدولية وملنتدى مقدِّمي اخلدمات      
  .لجنة الدوليةة اخلاصة بالالشبكياملعلومات  بّوابة دتعهَُّو ٢٠١١لعام 

  
    البيان املشترك -ثالثاً 

  : املشترك التايل بتوافق اآلراء الدولية البيانَاعتمدت اللجنةُ -٣٢
ة  العامليـة لـسواتل املالحـ      بـالنظم  للجنة الدوليـة املعنيـة       السادسُعقد االجتماع     -١  

، ملواصلة استعراض ومناقـشة     ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٩ إىل   ٥، يف الفترة من     طوكيويف  
عــضاء اللجنــة ولكــي يتــسّىن أل العامليــة لــسواتل املالحــة، الــنظم يف اصــلةالتطــّورات احل

تنــاول التطــورات األخــرية يف مؤســساهتم واألعــضاء املنتــسبني إليهــا واملــراقبني  الدوليــة
وتناولــت . ت وتطبيقــات الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــةورابطــاهتم فيمــا خيــص خــدما

ــة  ــة اللجن ــضا الدولي ــا تطبيقــات أي ــالنظم تكنولوجي ــسواتل  الفــضاء اخلاصــة ب ــة ل  العاملي
التحديـد  (يف جماالت الزراعة ومصايد األمسـاك وتطـوير تكنولوجيـا املعلومـات             املالحة  

الكــوارث ونظــام النقــل  ونظــام املعلومــات اجلغرافيــة وختفيــف آثــار  ) الــدقيق للمواقــع
  .الذكي واخلدمات املوقعية

 الحتـاد الروسـي    الذي حضره ممثلون عن ا      االجتماعَ  اليابان حكومةُ تاستضافو  -٢  
 والواليـات املتحـدة      وماليزيا ونيجرييـا واهلنـد      وإيطاليا والصني  واإلمارات العربية املتحدة  

احلكوميـة   ملنظمـات ا ممثلـو    يضاأوحضر   .األورويباالحتاد  إىل جانب   ،  األمريكية واليابان 
جلنة الربط بني اخلدمات املدنية اخلاصـة بالنظـام         : التاليةغري احلكومية   املنظمات  والدولية  

ــع،    ــد املواق ــاملي لتحدي ــام      الع ــة، والنظ ــضاء األوروبي ــة الف ــضاء، ووكال ــة أحبــاث الف وجلن
ليــة للجيوديــسيا، والرابطــة الدواحني، يــد املواقــع، واالحتــاد الــدويل للمــسّ األورويب لتحد

، واملكتـب   التابعة للرابطـة الدوليـة للجيوديـسيا   واللجنة الفرعية لإلطار املرجعي األورويب   
دوران األرض والــنظم املعنيــة بــملكاييــل واملقــاييس، واهليئــة الدوليــة   واللمــوازينالــدويل 
ممثلـون  االجتمـاع   كمـا حـضر     .  العاملية لـسواتل املالحـة     للنظم الدولية   لدائرةوا،  املرجعية

ــة    مل ــابع لألمان ــة كتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي الت ــصاالت العام ــدويل لالت . واالحتــاد ال
الفريــق االستــشاري  وحــضر أيــضا ممــثال .وُدعيــت أســتراليا إىل احلــضور بــصفة مراقــب
، واعترفـت   االحتـاد الـدويل للمالحـة اجلويـة       املشترك بني الوكاالت املعـين بالعمليـات و       
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 كمـا شـارك     .قـب جديـد وعـضو منتـسب إليهـا علـى التـوايل             هبما اللجنة الدولية كمرا   
 .إندونيسيا وتايلند ومجهورية كوريا وفييت نامممثلو 

ــةُ   -٣   ــتذكرت اللجنـ ــةواسـ ــد   أنَّ  الدوليـ ــة قـ ــة العامـ ــتاجلمعيـ ــا رحَّبـ ، يف قرارهـ
يف سبيل حتقيق التوافق وقابلية التـشغيل       بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الدولية       ،٦٥/٩٧

بني النظم الفضائية العاملية واإلقليمية لتحديد املواقـع واملالحـة والتوقيـت، ويف             املتبادل  
تعزيــز اســتخدام الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة وإدماجهــا يف الــبىن التحتيــة الوطنيــة،    

والحظــت بارتيــاح أنَّ اللجنــة الدوليــة عقــدت اجتماعهــا ، ســيما يف البلــدان الناميــة ال
، ٢٠١٠أكتـوبر   /تـشرين األول   ٢٢ إىل   ١٨، يف الفترة من     ياإيطال،  تورينو يف   اخلامس

  .لذي اشتركت يف تنظيمه إيطاليا واملفوضية األوروبيةوا
ــة      -٤   ــة َركَّــزت علــى املــسائل التالي ــة أنَّ األفرقــةَ العامل ــةُ الدولي : والحظــت اللجن

اتل نظم وقابليــة تــشغيلها املتبــادل؛ وتعزيــز أداء خــدمات الــنظم العامليــة لــسو  الــتوافــق 
  .املرجعية والتوقيت والتطبيقاتطر املالحة؛ ونشر املعلومات وبناء القدرات؛ واأل

 الدوليـة كـذلك أنَّ الفريـق العامـل ألـف املعـين بتوافـق نظـم                  والحظت اللجنـةُ    -٥  
تناول مجيـع اجملـاالت األربعـة خلطـة عملـه احلاليـة مـن               الشبكة وقابلية تشغيلها املتبادل     

 األمـم املتحـدة     كتـب يف م  ٢٠١١يونيـه   /ت ُعقد يف حزيران   خالل اجتماع بني الدورا   
ــا ــاء      يف فيين ــا أثن ــذين نظّم ــشات الل ــضاحية واملناق ــروض اإلي ــومني املخّصــصني للع  والي

ومتثلــت جمــاالت التركيــز الرئيــسية يف كــشف     . االجتمــاع الــسادس للجنــة الدوليــة   
طة شــبكات التــداخل وختفيــف آثــاره، وتقــدمي اخلــدمات املفتوحــة ورصــد األداء بواســ

ــن          ــالث توصــيات م ــك ث ــن ذل ــسواتل املالحــة، وانبثقــت ع ــة ل ــنظم العاملي ــددة لل متع
وُعقدت اجللسة املتعلقة بالرصد بواسطة النظم العامليـة        . توصيات الفريق العامل األربع   

املتعددة لسواتل املالحة واجللسة اليت تناولـت التـشغيل املتبـادل علـى حنـو مـشترك مـع                   
ء ودال مما أسفر عن إجراء حوار بّناء مع هـذين الفـريقني العـاملني               الفريقني العاملني با  

واالتفاق على خطة تتضمن خطوات عملية، تشمل إنشاء فريق فرعي من أجـل حبـث          
  .مسأليت رصد وتقييم النظم العاملية لسواتل املالحة مجاعيا على املستوى الدويل

ات الـشبكة العامليـة لـسواتل        العامل باء املعـين بتعزيـز أداء خـدم         وناقش الفريقُ   -٦  
 نظــم املالحــة ولــوحظ أنَّ.  مجلــة أمــور منــها نــشر املعلومــات عــن الكــوارث  املالحــة

 مفهـوم اخلدمـة مـا يـزال حباجـة إىل املزيـد              الساتلية قد تقدِّم إسهامات أساسية، بيد أنَّ      
ونظرا ألمهية تلك املسألة، أُدرج بند عمل جديد يف خطة عمـل الفريـق             . من اإليضاح 

وعــالوة علــى ذلــك، جــرى تأكيــد اإلجــراءات القائمــة ضــمن خطــة العمــل    . لعامــلا
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م جيـد يف    احلالية وأبرزها أعضاء الفريق العامل يف عروضـهم اإليـضاحية، وأُحـرز تقـدّ             
جماالت خمتلفة، منها حتديد املواقـع يف األمـاكن املغلقـة والتثبـت مـن صـحة اإلشـارات                   

ــل والتطب   ــع والنق ــدقيق للمواق ــد ال ــضائية  والتحدي ــة والف ــات البحري ــادة  . يق ــرا للزي ونظ
 إدخاهلــا ومناقــشتها يف إطــار  ىاملطّــردة يف املــسائل ذات الــصلة بالتطبيقــات الــيت جــر  

  .الفريق العامل باء، فقد اتُّفق على إنشاء فريق عامل فرعي خمصَّص للتطبيقات
انـب  ، جو العامـل جـيم املعـين بنـشر املعلومـات وبنـاء القـدرات            الفريُقوتناول    -٧  

التــدريب مــن أجــل بنــاء القــدرات يف البلــدان الناميــة؛  إضــافية مــن خطــة عملــه، منــها 
كـأدوات للتطبيقـات    لـسواتل املالحـة     وتشجيع استخدام تكنولوجيـات الـنظم العامليـة         

ــشأن       ــة ب ــشأن طقــس الفــضاء؛ وحلقــات العمــل اإلقليمي ــة ب ــادرة الدولي ــة؛ واملب العلمي
وأضــيف إىل خطــة عمــل هــذا الفريــق بنــد  . حــة لــسواتل املالتطبيقــات الــنظم العامليــة

  .جديد يتعلق بربامج التعليم والتدريب يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة
، مـن    العامـل دال املعـين بـاألطر املرجعيـة والتوقيـت والتطبيقـات             الفريُقوفرغ    -٨  

لـة حاليـاً يف    لـنظم سـواتل املالحـة املمثَّ   اجليوديسية والزمنية إعداد مناذج تصف املراجع     
ابـة املعلومـات   كما اقترح الفريق العامـل أن ُتنـشر تلـك النمـاذج يف بوّ            . اللجنة الدولية 

م احملــرز يف بــت اللجنــة الدوليــة كــذلك بالتقــّدورّح. الــشبكية اخلاصــة باللجنــة الدوليــة
التوقيــت " مــن أجــل اســتحداث املكتــب الــدويل للمــوازين واملكاييــل واملقــاييسعمــل 

كمرجـع زمـين أيـسر منـاال ميكـن اسـتخدامه لتحقيـق مواءمـة                "  الـسريع  قالكوين املنـسّ  
ــسواتل املالحــة مــع ا     ــة ل ــنظم العاملي ــسق أفــضل للبــث بواســطة ال . لتوقيــت الكــوين املن

وأوصــى الفريــق العامــل بــأن يتــوىل مقــدِّمو خــدمات الــنظم املهتمــون تقــدمي البيانــات   
املستقاة من حمطات الرصد اخلاصة هبم لكي ُتدرج يف املعاجلة املنتظمة الـيت ُتجـرى يف                

. إطار شبكة احملطات املرجعيـة التابعـة للخدمـة الدوليـة للـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة                
ــك اإلدراج إ  ــة      ويهــدف ذل ــنظم العاملي ــة لل ــة املختلف ــر املرجعي ــة األط ىل حتــسني مواءم

ومتثَّـل أحـد    . طـار املرجعـي األرضـي الـدويل       اإللسواتل املالحة بعضها مع بعـض ومـع         
ــددة       ــة املتع ــنظم العاملي ــة ال ــة لتجرب ــة الدولي ــرار اللجن ــة يف إق ــدة واهلام التطــورات اجلدي

امليـة لـسواتل املالحـة، والـذي يـأيت          لسواتل املالحة يف إطـار اخلدمـة الدوليـة للـنظم الع           
عقــب التأييــد الــسابق مــن قبــل اللجنــة الدوليــة حلملــة الــنظم العامليــة املتعــددة لــسواتل   

  .املالحة يف آسيا وأوقيانوسيا
 الصني الستضافة االجتماع السابع للجنة الدوليـة         الدولية دعوةَ  وقبلت اللجنةُ   -٩  

ــييف  ــرة مــن  ب ــشرين ال٩ إىل ٤جني، يف الفت ــاين ت ــوفمرب /ث وســيقدِّم مكتــب  . ٢٠١٢ن
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شــؤون الفــضاء اخلــارجي، بوصــفه األمانــة التنفيذيــة للجنــة الدوليــة ومنتــدى مقــدِّمي    
والجتماعـات التخطـيط    الـسابع   الجتمـاع   لاخلدمات التابع هلا، املساعدة يف التحـضري        

ة اإلمـارات العربيـ   والحظـت اللجنـة الدوليـة اهتمـام         .  وأنـشطة األفرقـة العاملـة      املؤقت
      .٢٠١٣ديسمرب /الثامن للجنة الدولية يف كانون األولباستضافة االجتماع املتحدة 

    منتدى مقدِّمي اخلدمات -رابعاً 
الواليـات  يف رئاسـته    تـشترك   ملنتـدى مقـدِّمي اخلـدمات، الـذي         السابع  قد االجتماع   ُع  -٣٣

ن االجتمـاع   وتضّم. يةللجنة الدول السادس   االجتماع   يف طوكيو بالتزامن مع   ،  املتحدة واليابان 
 ممثلـون عـن   وحضر االجتمـاعَ  .٢٠١١سبتمرب / أيلول٩ و ٨ و ٦ و ٤جلسات عقدت يف    أربع  

 .األورويباالحتاد  وكذلكوالواليات املتحدة واليابان، واهلند االحتاد الروسي والصني 

ــول٤ويف  -٣٤ ــبتمرب، / أيل ــشاركون يف  س ــدِّمي اخلــدمات   اســتعرض امل ــدى مق جــدول منت
اهليكـل   للجنـة وناقـشوا      الـسادس  املنتدى واالجتمـاع     فيما خيص جراءات االجتماع   األعمال وإ 

  .املستقبلي للجنة الدولية وحالة وثائق اللجنة الدولية اليت توفر معلومات داعمة
منتـدى مقـدِّمي اخلـدمات العمـل الـذي ُينتظـر            أحُد رئيَسْي   سبتمرب، بيَّن   / أيلول ٦ويف    -٣٥

رض الطلب املقدم من الفريق االستـشاري املـشترك بـني الوكـاالت         كما عُ . أن يقوم به املنتدى   
االحتــاد م مـن  املعـين بالعمليـات للحـصول علـى صـفة مراقــب يف اللجنـة الدوليـة والطلـب املقـدّ         

وأحـاط منتـدى مقـدِّمي      .  للحـصول علـى صـفة العـضو املنتـسب إليهـا            الدويل للمالحـة اجلويـة    
تنـسيق املـشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة باحلطـام            جلنة ال اخلدمات كذلك علما باملراسالت مع      

  . والنظام األساسي لتلك اللجنةالفضائي
 املدرجـة د و يف البنـ النظـر بعـد  سبتمرب، اعتمد منتدى مقـدِّمي اخلـدمات،     / أيلول ٩يف  و  -٣٦

      .ن للتوصيات والقرارات الواردة أدناه االجتماع املتضّم، تقريَرهجدول أعمالعلى 
       والتوصياتناقشات اململّخص  - ألف    
    نشر املعلومات عن اخلدمات املفتوحة  - ١    

عن النتائج األولية لتحديـد املواقـع باسـتخدام           إيضاحياً اًعرضلصني  ام ممثل   قدَّ -١  
. وحتليـل ألداء النظـام  ) بايـدو (الرصد بواسطة النظام البوصلي الصيين لـسواتل املالحـة      

علومـات بـشأن الدقـة املتاحـة ملـستخدمي          وميكن انطالقا من تلك النتائج اسـتخالص م       
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ــة  الاملالحــة و ــد النــسيب العــايل الدق ــعتحدي ــة يف تلــك   .  للمواق ــة املبّين ــد كانــت الدق وق
  .مل ُتنشر بالكامل) بايدو( تشكيلة العروض اإليضاحية واعدة جدا على الرغم من أنَّ

    
    رصد أداء اخلدمات  - ٢    

ــ أنَّ الحــظ منتــدى مقــدِّمي اخلــدمات   -٢   م توصــيات ق العامــل ألــف ســيقدّ الفري
  .بشأن موضوع رصد أداء اخلدمات كي يواصل منتدى مقدِّمي اخلدمات النظر فيها

    
    كشف التداخالت والتخفيف منها: محاية الطيف  - ٣    

قدَّم ممثل الواليات املتحدة معلومات عن حالة عملية التنظيم الرقايب الداخليـة              -٣  
 باملوافقة املشروطة من جلنة االتـصاالت االحتاديـة علـى     يف الواليات املتحدة فيما يتعلق    

  دون نطــاق التخــصيص مباشــرة  عمليــات هيئــة اليــت ســكويرد يف النطاقــات الواقعــة 
L-1وتكــون املوافقــة النهائيــة .  خلــدمات املالحــة الراديويــة الــساتلية وأعلــى منــه بقليــل

مليـة لتحديـد املواقـع والـنظم        استخدام خدمات النظم العا    د من أنَّ  للهيئة مرهونة بالتأكّ  
ــأثّ   ــسواتل املالحــة مل تت ــة ل ــات  العاملي ــا   ر ســلباً بعملي ــام هب   . اليــت ســكويرد املزمــع القي

خـذ قـرار هبـذا الـشأن يف ذلـك           ّتوال تزال عملية هيئة االتصاالت االحتادية جارية ومل يُ        
وُتختــرب معــدات اليــت ســكويرد بغيــة تقيــيم تــأثريات تلــك العمليــات علــى     . الوقــت

ــتخدام  ــاملي لتحديـــد املواقـــع اسـ ــام العـ ــة وأشـــري كـــذلك إىل أنَّ. النظـ  املـــسألة املتعلقـ
ــساتلية خلدمــبالعمليــات املــساعدة لنظــام ا  ــنظــام ة اجملــاورة لنطــاق الاملتنقلــة ال ساتلي ال

 يف  املُزَمـع عقـُده    قد ينظـر فيهـا املـؤمتر العـاملي لالتـصاالت الراديويـة               للمالحة الراديوية 
 العاملـة يف إطـار مكتـب االتـصاالت          األفرقـة تم تناوهلـا مـن خـالل        ، وقد ي  ٢٠١٢عام  

ــدويل لالتــصاالت   ــابع لالحتــاد ال ــة الت  والحــظ منتــدى مقــدِّمي اخلــدمات أنَّ  . الراديوي
ــا     ــات باعتبارهـ ــصاالت يـــشري إىل تلـــك العمليـ ــدويل لالتـ ــاد الـ ــيا مكّو"االحتـ ــا أرضـ نـ

  ".تكميليا
ذا قامـــت احلكومــة باملزيــد مـــن   وذكــر ممثــل الواليــات املتحـــدة أيــضا أنــه إ       -٤  

اختبارات التـداخل، فإهنـا سـتنظر يف إدراج أجهـزة االسـتقبال الـيت تـستخدم إشـارات              
. نظم أخرى شريطة أن ُيستكمل التنسيق جبميع جوانبه الضرورية يف الوقـت املناسـب             

  .وسوف تتيح الواليات املتحدة نقطة اتصال ملقدِّمي خدمات النظم املهتمني
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عمليـات مماثلـة جـرت دراسـتها يف أوروبـا            أنَّ   ثـل االحتـاد األورويب    والحظ مم   -٥  
ة ممـا   لـ املتنقّة الـساتلية    خلدمـ اوُوجد أهنا معطِّلة للعمليات األخرى اليت ُتجـرى بوسـاطة           

  .ي عنها كخيار تنفيذيى إىل التخلّأّد
دت مبــدخالت مــشريا  جلنــة االتــصاالت االحتاديــة ُزوِّوالحــظ ممثــل اليابــان أنَّ  -٦  
حتــاد   املوقــف الرمســي ال  كمــا لــوحظ أنَّ . ىل هــواجس قلــق اليابــان بــشأن العمليــة    إ

 إجـراء    هـو معارضـة اختـاذ أيِّ       االتصاالت السلكية والالسـلكية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ         
العــاملي لالتــصاالت  املــؤمتر النظـر فيــه أثنــاء  ن األرضــي التكميلــي قــد يــتّملـصاحل املكــوّ 

  .٢٠١٢م ه يف عاع عقُد املزَمالراديوية
ــة          -٧   ــات الترددي ــادة النطاق ــدة وزي ــشاء نظــم جدي ــه بإن ــصني أن ــل ال والحــظ ممث

 عددا متزايـدا مـن الـنظم الفـضائية سـيواجه       اجلديدة وتطبيقات اخلدمات اجلديدة، فإنَّ    
ي إىل  ذلـك قـد يـؤدّ   وارُتئـي أنَّ . مشاكل من ذلك النوع فيما يتعلَّـق حبمايـة األطيـاف        

 أنَّ ونظــرا إىل. ديــة واملزيــد مــن التــداخل بــني الــنظملترّدتــداخل إضــايف يف النطاقــات ا
الشبكة العامليـة لـسواتل املالحـة هـي نظـام خـدمي املنحـى يهـدف إىل خدمـة البـشرية                      

 أنَّ وأشـار إىل .  هذه املـسألة تـستدعي اهتمامـا كـبريا يف مجيـع أحنـاء العـامل                مجعاء، فإنَّ 
ــام  ــدو(نظ ــشبكة ال   )باي ــضاء نظــم ال ــاره أحــد أع ــوّد    ، باعتب ــسواتل املالحــة، ي ــة ل عاملي

  .مسألة محاية األطيافاالنضمام إىل اآلخرين يف مناقشة 
ــر أنَّ        -٨   ــف إذ ذكـ ــة الطيـ ــشأن محايـ ــا بـ ــاد األورويب تعليقـ ــل االحتـ ــدى ممثـ  وأبـ

وهنــاك . التــداخالت وكــشفها والتخفيــف منــها مــسألة تــشغل بــال االحتــاد األورويب  
ت الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة جتـري            مـشّوشا  مسائل تتعلق بالسياسات فيما خيـصّ     

 الفريـق   لفريق العامـل ألـف أنَّ     ا  أحُد رئيَسيْ  والحظ. مناقشتها داخل االحتاد األورويب   
ــداخل وكــشفه        ــة عمــل حــول مــسألة الت ــشأن حلق العامــل ســوف ينظــر يف توصــية ب

  .٢٠١٢والتخفيف منه ُتعقد يف عام 
    

      مسائل أخرى  - باء  
  يان عملي الستخدامات النظم العاملية املتعددة تقرير حول مشروع ب  - ١    

    أوقيانوسيا/لسواتل املالحة يف منطقة آسيا
م مشروع البيان العملـي السـتخدامات الـنظم         قدَّم ممثل اليابان تقريرا بشأن تقدّ      -٩  

 الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلـوي   ولوحظ أنَّ . العاملية املتعددة لسواتل املالحة   
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وينظر حاليـا  .  طلبا على إثر دعوة الستضافة أجهزة االستقبال التابعة للوكالة         ١١تلقّت  
 كمـا لـوحظ أنَّ    . ست منظمات يف املشاركة بأجهزة االستقبال اخلاصـة هبـا يف الـشبكة            

 ٢٠١١سـبتمرب  /دعوة جديدة إلجراء جتارب مشتركة سوف تـصدر يف منتـصف أيلـول     
أوقيانوسـيا  /يـة لـسواتل املالحـة يف منطقـة آسـيا           حلقة العمل الثالثة حول النظم العامل      وأنَّ

.  يف جيجو، مجهورية كوريـا  ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣ إىل   ١سُتعقد يف الفترة من     
  .وطُلب أن حيضر أعضاء من منتدى مقدِّمي اخلدمات حلقة العمل

    
    مراكز معلومات اللجنة الدولية  - ٢    

للجنـة  معلومـات تابعـة      مراكـز اء  أحاط منتـدى مقـدِّمي اخلـدمات علمـا بإنـش            -١٠  
 املراكز اإلقليمية لتدريس علـوم      يف ضمن ،  الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة     

وهي ُتستخدم مبثابة مراكـز للتـدريب       وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة،       
كمـا الحـظ   . ملالحـة ونشر املعلومات بشأن التطبيقات العاملية للـنظم العامليـة لـسواتل ا        

الصني عرضت إتاحة مركز للمعلومات يف جامعة بيهـانغ          أنَّ   منتدى مقدِّمي اخلدمات  
  .يف بيجني

واعترب ممثل الصني أنه ينبغي ملقدِّمي اخلدمات االضطالع مبـسؤولية أكـرب مـن                 -١١  
  .أجل نشر معلومات النظم العاملية لسواتل املالحة وتيسري الوعي بتلك النظم

    
    بّوابة املعلومات الشبكية اخلاصة باللجنة الدولية  - ٣    

استذكر منتدى مقدِّمي اخلدمات أنه كان قـد اتُّفـق، يف اجتماعـه التخطيطـي                  -١٢  
، على أن ُتقدَّم مسامهات بـشأن إجـراء حتـسينات           ٢٠١١يونيه  /الذي ُعقد يف حزيران   

ــة إىل األم    ــة الدولي ــة املعلومــات الــشبكية اخلاصــة باللجن ــة  علــى بّواب ــة للجن ــة التنفيذي ان
 وفـد الواليـات املتحـدة       كما الحظ منتدى مقدِّمي اخلـدمات أنَّ      . الدولية الستعراضها 

 مقترحاً إلعادة تصميم املوقع الشبكي كي تنظر فيه األمانـة           ٢٠١١يوليه  /قدَّم يف متوز  
  .التنفيذية للجنة الدولية

ادة تـصميم املوقـع     وأحاط منتدى مقدِّمي اخلـدمات علمـا مبفـاهيم مقتـرح إعـ              -١٣  
ى الواليـات املتحـدة     فـق علـى أن تتـولّ      الشبكي اليت عرضها ممثل الواليات املتحدة، واتُّ      

  .تعميم مقترحها على أعضاء منتدى مقدِّمي اخلدمات إلبداء تعليقاهتم عليه
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  اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية مسرد مصطلحات متعلقة بعمل   - ٤    
    تدى مقدِّمي اخلدمات التابع هلاومنلسواتل املالحة 

مـــسرد  مـــشروع األمانـــة قـــد أعـــدَّت أنَّ اخلـــدمات يمقـــدِّممنتـــدى الحـــظ   -١٤  
مصطلحات استنادا إىل املسامهات الواردة من مقدِّمي خدمات النظام على الـصعيدين            
العاملي واحمللـي وعلمـاء مـن املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة والرابطـات الـيت تتعامـل مـع                    

.  واألوســاط األكادمييــة والــصناعيةت الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة وتطبيقاهتــاخــدما
 املـــسرد، حاملـــا توضـــع ملـــساته األخـــرية، سُينـــشر كتقريـــر موّحـــد عـــن   ولـــوحظ أنَّ

ــة لــسواتل املالحــة ويــصبح مــوردا للمعلومــات لالســتعمال      ــنظم العاملي مــصطلحات ال
لومـات داعمـة مـن أجـل الـربامج        داخل اللجنة الدولية وخارجهـا وكـذلك مـصدرا ملع         

  .التعليمية والتدريبية املتعلقة بالنظم العاملية لسواتل املالحة
ــسرد املـــصطلحات      -١٥   ــر يف مـ ــدمات علـــى أن ُينظـ ــدِّمي اخلـ ــق منتـــدى مقـ واتفـ

  .وُيستكمل يف االجتماع القادم للمنتدى
    

    وثيقة جتميع القرارات واالستنتاجات  - ٥    
 األمانــة قــد أعــّدت، اســتجابة إىل طلــب أنَّاخلــدمات منتــدى مقــدِّمي الحــظ   -١٦  

ــام     ــد يف عـ ــذي ُعقـ ــع الـ ــا الرابـ ــدَّم يف اجتماعهـ ــرارات  ، ٢٠٠٩مقـ ــع القـ ــة جتمـ وثيقـ
السابقة للجنة الدوليـة ومنتـدى مقـدِّمي        جتماعات  االواالستنتاجات الواردة يف تقارير     

  .اخلدمات التابع هلا كي ُينظر فيها يف االجتماع احلايل
مقتطفـات مـن    "فق منتدى مقدِّمي اخلدمات على أن ُتنشر الوثيقة املعنونـة           وات  -١٧  

تقارير اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحـة ومنتـدى مقـدِّمي اخلـدمات               
كمــا اتفــق منتــدى . ابــة املعلومــات الــشبكية اخلاصــة باللجنــة الدوليــة يف بّو" التــابع هلــا

  .ث الوثيقة حبيث تراعي أعمال اجتماعه احلايلمقدِّمي اخلدمات على أن حيدِّ
    

    اهليكل املستقبلي للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة  - ٦    
، علــى أن ُينظــر  أحــُد الرئيــسنياتفــق منتــدى مقــدِّمي اخلــدمات، كمــا اقتــرح  -١٨  

ر اللجنــة دو"خــالل االجتمــاع املقبــل للمنتــدى يف بنــد مــن جــدول األعمــال بعنــوان   
الدوليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة لــسواتل املالحــة ومنتــدى مقــدِّمي اخلــدمات التــابع هلــا    

  .دة يف ذلك احلنيمع إمكانية تقدمي مقترحات حمّد" وأعماهلا يف املستقبل
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 موضوع املناقشة بشأن اهليكل املستقبلي للجنـة الدوليـة          واعترب ممثل الصني أنَّ     -١٩  
  .لية طويلةيستلزم فيما يبدو عم

 منتــدى املــستعملني املقتــرح يبــدو زائــدا عــن  ورأى ممثــل االحتــاد األورويب أنَّ  -٢٠  
احلاجــة يف ظــل وجــود األفرقــة العاملــة التابعــة للجنــة الدوليــة وأن إضــافة أفرقــة فرعيــة 

ــافية       ــضور مجيـــع االجتماعـــات اإلضـ ــيجعل مـــن الـــصعب حـ  كمـــا لـــوحظ أنَّ . سـ
 ة ختلـو مـن قواعـد وإجـراءات تعـيني الرؤسـاء وأنَّ            االختصاصات احلاليـة للجنـة الدوليـ      

  .هذا املوضوع ينبغي النظر فيه أثناء االجتماع املقبل ملنتدى مقدِّمي اخلدمات
 ني الرئيــس أحــُدوعلــى أســاس املــداوالت وبــالنظر إىل أمهيــة املوضــوع، اقتــرح  -٢١  

 الــنظم  بنــد يف جــدول أعمــال اجتمــاع األمــم املتحــدة الــدويل بــشأن تطبيقــات إدراَج
ــده يف كــانون األول      ــع عق ــسواتل املالحــة، املزم ــة ل ــسمرب /العاملي .  يف فيينــا٢٠١١دي

 ذلـك مـن شـأنه مـنح اخلـرباء الفرصـة لطـرح توصــيات        ولـوحظ عـالوة علـى ذلـك أنَّ    
بــشأن األعمــال املقبلــة الــيت ستــضطلع هبــا اللجنــة الدوليــة ومنتــدى مقــدِّمي اخلــدمات   

عترب جزءا من املناقشة خالل االجتمـاع املقبـل ملنتـدى    التابع هلا، األمر الذي ميكن أن يُ      
  .مقدِّمي اخلدمات

    
    اهليكل املستقبلي للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة  - ٧    

عــشر ســنوات مــن "أحــاط منتــدى مقــدِّمي اخلــدمات علمــا بالكتّيــب املعنــون   -٢٢  
تـه األمانـة   الـذي أعدّ " يـة لـسواتل املالحـة     إجنازات  األمم املتحـدة يف جمـال الـنظم العامل          

  .التنفيذية وُينتظر نشره ضمن منشورات األمم املتحدة
    

    استعراض ومناقشة تقارير األفرقة العاملة املقدَّمة إىل اللجنة الدولية  - ٨    
ــواردةَ يف تقــارير      -٢٣   عــرض املتــشاركون يف رئاســة األفرقــة العاملــة التوصــياِت ال

وقـد قـدَّم الفريـق     . وقدَّموها لكي ينظـر فيهـا منتـدى مقـدِّمي اخلـدمات           األفرقة العاملة   
توصـيات؛ وقـّدم الفريـق      سـّت   بـاء   العامـل   توصـيات؛ وقـّدم الفريـق       أربـع   العامل ألف   

  .توصياتثالث العامل جيم توصيتني؛ وقّدم الفريق العامل دال 
منتـدى مقـدِّمي    واعترب ممثل الواليات املتحدة أنه يف إطـار العمـل الـذي يقـوم                 -٢٤  

اخلدمات حاليا ملراجعة توصيات األفرقة العاملة، فإن األفرقـة العاملـة قـد ال ترغـب يف       
وأشــار منتــدى مقــدِّمي اخلــدمات إىل أنــه ســتجري   .  بالتوصــية املقترحــةدماًاملــضي قُــ

  .مناقشات مع املتشاركني يف رئاسة األفرقة العاملة بشأن تعديل التوصيات
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    دولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحةعضوية اللجنة ال  - ٩    
الفريـــق م بـــه أحـــاط منتـــدى مقـــدِّمي اخلـــدمات علمـــاً بالطلـــب الـــذي تقـــدّ   -٢٥  

للحــصول علــى صــفة مراقــب االستــشاري املــشترك بــني الوكــاالت املعــين بالعمليــات  
 للحــصول علــى صــفة عــضو االحتــاد الــدويل للمالحــة اجلويــةم بــه الطلــب الــذي تقــّدو

 وُعرضت املراسالت ذات الصلة الـيت وردت مـن هـاتني            . لدى اللجنة الدولية   منتسب
  .املنظمتني على منتدى مقدِّمي اخلدمات

وقـــّرر منتـــدى مقـــدِّمي اخلـــدمات أن يوصـــي اللجنـــة الدوليـــة مبـــنح الفريـــق     -٢٦  
 االحتـاد الـدويل للمالحـة اجلويـة       االستشاري املشترك بني الوكاالت املعين بالعمليات و      

  .وعضو منتسب لدى اللجنة الدولية على التوايلراقب مة صف
وأحاط منتدى مقدِّمي اخلدمات علما أيضا باملراسالت الـيت جـرت مـع جلنـة                 -٢٧  

، والنظـام األساسـي لتلـك       التنسيق املشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة باحلطـام الفـضائي           
قلقـــا بـــشأن نـــوع العالقـــة املطلوبـــة غـــري واضـــح، وأبـــدت  أنَّ ورأت وفـــود. اللجنـــة

واتفـق منتـدى مقـدِّمي اخلـدمات        . استحداث نوع جديد مـن العالقـة باللجنـة الدوليـة          
، أثناء االجتماع املقبـل للجنـة   ني الرئيس أحُدعلى أن ُينظر يف تلك املسألة، كما اقترح 

  .الدولية وعلى أن ُتقدَّم معلومات أكثر تفصيال يف ذلك الوقت
    

لّ اجلماعة األوروبية وخالفته هلا يف اختصاصات إحالل االحتاد األورويب حم  - ١٠    
  اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة ومنتدى مقدِّمي 

    اخلدمات التابع هلا
 اجلماعــة  حمــلّاالحتــاد األورويب ســيحلّ أنَّ الحــظ منتــدى مقــدِّمي اخلــدمات   -٢٨  

ّي أثـر علـى متثيـل تلـك املنظمـة يف             هـذا التغـيري لـن يكـون لـه أ           األوروبية وخيلفهـا وأنَّ   
ــستقبال   ــة م ــة الدولي ــة      . اللجن ــوىل األمان ــى أن تت ــدِّمي اخلــدمات عل ــدى مق ــق منت واتف
، توزيـع الرسـالة الـواردة مـن جملـس االحتـاد              أحـد الرئيـسني    التنفيذية، وفقـا ملـا اقترحـه      

يـد  األورويب على أعضاء منتدى مقدِّمي اخلدمات وأن ُيعتمـد طلـب تغـيري االسـم بالرب      
  .اإللكتروين

    



 

V.11-87031 17 
 

  A/AC.105/1000

    رئاسة منتدى مقدِّمي اخلدمات واجتماعه املقبل  - ١١    
يف  والواليـات املتحـدة      الـصني اتَّفق منتدى مقدِّمي اخلدمات على أن تتشارك          -٢٩  

ــل، الــذي ســيُ   ــا  رئاســة اجتماعــه املقب ــّر األمــم املتحــدة يف فيين ــالتزامن مــع عقد يف مق ب
ام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية،          واخلمـسني للجنـة اسـتخد     اخلامسة  الدورة  

 كما اتفق املنتدى على جـدول زمـين مؤقّـت الجتمـاع             .٢٠١٢عام  املزَمع عقدها يف    
ختطيطي أثناء الدورة التاسـعة واألربعـني للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة التابعـة للجنـة          

  .٢٠١٢استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف عام 
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    األولاملرفق 
قائمة بالدول األعضاء يف األمم املتحدة واملنظمات احلكومية واملنظمات   

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

 االحتاد الروسي

 اإلمارات العربية املتحدة

 إيطاليا

  الصني
 ماليزيا

 رييانيج

 اهلند

 الواليات املتحدة األمريكية

 اليابان

   األورويبحتاداال
 جلنة الربط بني اخلدمات املدنية اخلاصة بالنظام العاملي لتحديد املواقع

 جلنة أحباث الفضاء

  وكالة الفضاء األوروبية
  االحتاد الدويل للمالحة الفضائية

 ياتالفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت املعين بالعمل

 الرابطة الدولية للجيوديسيا

  للرابطة الدولية للجيوديسيا األورويب التابعة املرجعيلإلطاراللجنة الفرعية 

 الرابطة الدولية ملعاهد املالحة

 كاييل واملقاييسوازين واملاملكتب الدويل للم
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 الرابطة الدولية لرسم اخلرائط

 عيةدوران األرض والنظم املرجاملعنية باهليئة الدولية 

 للمّساحنياالحتاد الدويل 

  العاملية لسواتل املالحةنظم الدولية للالدائرة

 ُبعداجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن 

 للنظام األورويب لتحديد املواقعالدولية اللجنة التوجيهية 

 االحتاد الدويل لالتصاالت

 االحتاد الدويل لعلوم الالسلكي

 ارجي التابع لألمانة العامةمكتب شؤون الفضاء اخل
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    املرفق الثاين
       العاملية لسواتل املالحةنظم للجنة الدولية املعنية بالالسادسوثائق االجتماع   

 العنوان أو الوصف  الرمز

ICG/WGA/2011  Report of the Working Group on Compatibility and 
Interoperability

ICG/WGB/2011  Report of the Working Group on Enhancement of the 
Performance of Global Navigation Satellite Systems Services

ICG/WGC/2011 Report of the Working Group on Information Dissemination 
and Capacity-Building

ICG/WGD/2011 Report of the Working Group on Reference Frames, Timing 
and Applications

ICG/TOR/2011 (amended) Terms of reference of the International Committee on Global 
Navigation Satellite Systems

ICG/PF/TOR/2011 (amended) Terms of reference of the Providers’ Forum

  


