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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
           يف األغراض السلمية

 يف إطار خطة عمل اللجنة الدولية ٢٠١٢األنشطة املضطلع هبا يف عام   
      املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة 

 تقرير من األمانة    
   

    مةمقدِّ  -أوالً  
واتل املـدارات األرضـية   جمموعـة مـن سـ   ) GNSS(تشمل النظم العامليـة لـسواتل املالحـة        -١

 معلوماهتـا عـن املواقـع والتوقيـت، وشـبكات حمطـات مراقبـة أرضـية وأجهـزة اسـتقبال                     تبثّاليت  
وتـدعم تكنولوجيـا سـواتل املالحـة        .  التثليـث املـساحي    حتسب املواقع األرضية باستخدام طريقة    

يـة لـسواتل املالحـة يف       وُتـستخدم الـنظم العامل    . العديد من التطبيقات املدنيـة والعلميـة والتجاريـة        
حمطــات الفــضاء والطــريان والنقــل البحــري والــسكك احلديديــة والطــرق  : مجيــع أشــكال النقــل

وتــضطلع نظــم حتديــد املواقــع واملالحــة والتوقيــت بــدور حاســم يف  . الــسريعة والنقــل اجلمــاعي
ارئ جماالت كثرية منها االتصاالت ومسح األراضي وإنفـاذ القـانون واالسـتجابة حلـاالت الطـو               

كمـا تـستخدم الـنظم العامليـة لـسواتل      . والزراعة الدقيقـة والتعـدين والتمويـل والبحـوث العلميـة          
  . املالحة يف التحكم يف شبكات احلواسيب واحلركة اجلوية وشبكات الكهرباء وأنشطة أخرى

ويف الوقــت احلاضــر، هنــاك نظامــان عامليــان لــسواتل املالحــة يعمــالن بكامــل طاقتــهما     - ٢
ظام العاملي لتحديد املواقـع التـابع للواليـات املتحـدة األمريكيـة والنظـام العـاملي لـسواتل                   الن: ومها

 قيــد  الــيت هــيالتــابع لالحتــاد الروســي، إضــافة إىل الــنظم العامليــة واإلقليميــة  ) غلونــاس(املالحــة 
، والنظــام البوصــلي لــسواتل املالحــة )غــاليليو(التطــوير وهــي النظــام األورويب للمالحــة الــساتلية 

، والنظـام الـساتلي     )IRNSS(الصيين، والنظام اإلقليمي اهلندي لسواتل املالحـة        ) بايدو/اسكومب(
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وحاملـا تبـدأ مجيـع هـذه الـنظم العامليـة واإلقليميـة بالعمـل بكامـل          ). QZSS(شبه الـسميت اليابـاين     
ن املستخدمون من احلصول على خدمات حتديد املواقـع واملالحـة والتوقيـت مـن               طاقتها، سيتمكّ 

  . ساتل١٠٠ من أكثر
، توصـية جلنـة اسـتخدام الفـضاء     ٦٤/٨٦دت، يف قرارهـا    وكانت اجلمعية العامة قد أيّ      -٣

اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية بــأن يواصــل مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي التــابع لألمانــة   
اللجنـة  (الحـة   العامة القيام بدور األمانة التنفيذية للجنة الدولية املعنية بالنُّظُم العامليـة لـسواتل امل             

وهبذا تكون األمانة التنفيذية مـسؤولة عـن إعـداد          . ومنتدى مقدِّمي اخلدمات التابع هلا    ) الدولية
  .أنشطة اللجنة الدولية ومنتدى مقدِّمي اخلدمات التابع هلا

وباإلضافة إىل ذلك، تتوىل األمانة التنفيذية مسؤولية تنسيق اجتماعـات التخطـيط للجنـة                -٤
ي اخلدمات التابع هلا اليت تعقد بالتزامن مـع دورات جلنـة اسـتخدام الفـضاء            مقدِّمالدولية ومنتدى   

اخلارجي يف األغراض السلمية وهيئتيها الفـرعيتني، وتنفيـذ برنـامج يعـىن بتطبيقـات الـنظم العامليـة                 
د وتتعّهــ. ي اخلــدمات التــابع هلــامقــدِّملــسواتل املالحــة حــسب تكليــف اللجنــة الدوليــة ومنتــدى 

دمات الـنظم  خـ التنفيذية أيضا بوابة معلومات شاملة من أجل اللجنة الدولية ومـستخدمي            األمانة  
وتـساهم األمانـة    ). www.unoosa.org/oosa/en/SAP/gnss/icg.htmlانظـر   (العاملية لسواتل املالحة    

ــة        ــؤمترات الدولي ــسواتل املالحــة، يف امل ــة ل ــنظم العاملي ــة لل ــدوائر الدولي ــع ال ــاون م ــة، بالتع  التنفيذي
 مكتــب شــؤون الفــضاء ويتــوىل. واإلقليميــة بغــرض التعريــف بكامــل أوجــه عمــل اللجنــة الدوليــة

  .  الفريق العامل املعين بنشر املعلومات وبناء القدرات التابع للجنة الدولية قيادةاخلارجي أيضا
ويــربز هــذا التقريــر اجملموعــة الواســعة مــن األنــشطة الــيت اضــطلع هبــا مكتــب شــؤون       -٥

الع علـى  وميكـن االطّـ  .  بوصـفه أمانـة تنفيذيـة للجنـة الدوليـة     ٢٠١٢ارجي يف عـام   الفضاء اخلـ  
  .ابة املعلومات عن اللجنة الدوليةلة عن تلك األنشطة يف بّومعلومات مفّص

    
  األنشطة اليت اضطلعت هبا اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية   -ثانياً  

    ٢٠١٢لسواتل املالحة يف عام 
 عمــل اللجنـة الدوليــة، ركـز مكتـب شــؤون الفـضاء اخلــارجي عملـه، مــن      وفقـاً خلطـة    -٦

قيـادة  ) أ: (خالل برناجمه املتعلق بتطبيقـات الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة، علـى األمـور التاليـة             
تعزيـز اسـتخدام    ) ب(عملية تطوير املناهج التعليمية املتعلقـة بـالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة؛ و              

 العامليــة لــسواتل املالحــة كــأدوات للتطبيقــات العلميــة، مبــا يف ذلــك آثــار  تكنولوجيــات الــنظم
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تنظـيم حلقـات عمـل إقليميـة حـول      ) ج(طقس الفضاء علـى الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة؛ و         
  .تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة واملبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء

    
    العاملية لسواتل املالحةاص بالنظم اخلتعليمي النهج امل  - ألف  

مــع ) ST/SPACE/59(ُوضــع املنــهج التعليمــي اخلــاص بــالنظم العامليــة لــسواتل املالحــة     -٧
مراعاة اخلطوط العريضة ملناهج النظم العاملية لسواتل املالحة اليت تدرس على املـستوى اجلـامعي          

تكنولوجيا الـنظم العامليـة   وخيدم إدراج عناصر من علوم و. يف عدد من البلدان النامية والصناعية   
متكـني البلـدان مـن االسـتفادة مـن          ) أ: (لسواتل املالحة يف منـاهج التعلـيم اجلـامعي غرضـني مهـا            

الفوائد الكامنة يف التكنولوجيات احلديثة، اليت كثرياً ما تكون فوائد عرضية لعلـوم وتكنولوجيـا      
ة بطريقـة عمليـة واملـساعدة علـى      تعريف املستخدمني مبفاهيم التكنولوجيا العاليـ     ) ب(الفضاء؛ و 

وُتبـذل حاليـا جهـود كـبرية يف         . إنشاء قدرات وطنية يف جمايل العلوم والتكنولوجيا بـشكل عـام          
 باعتبارهـا ختصـصاً جامعيـاً        وتطبيقاهتـا  النظم العامليـة لـسواتل املالحـة      بـ مجيع أحنـاء العـامل لألخـذ        

  .علمية والتكنولوجية والتطبيقية يف اجملاالت القائماً بذاته يف مناهج التعليم اجلامعي
وختتلـف املنـاهج التعليميــة اخلاصـة بـالنظم العامليــة لـسواتل املالحـة عــن معظـم املنــاهج          -٨

فاملنــاهج التعليميــة اخلاصــة بــالنظم العامليــة  . املتاحــة يف شــكل مطبــوع وعلــى شــبكة اإلنترنــت 
اإلقليميـة بـشأن تطبيقـات      لسواتل املالحة هي نتيجة فريدة من نوعها ملداوالت حلقات العمل           

  . ٢٠٠٦النظم العاملية لسواتل املالحة اليت عقدت منذ عام 
قليميـة لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء      إلوسوف تتاح هذه املناهج التعليمية للمراكز ا      -٩

وميكن للمراكـز اإلقليميـة، حـسب االقتـضاء، تعـديل وتنظـيم الـدورات               . املنتسبة إىل األمم املتحدة   
. يــة اخلاصــة هبــا باختــاذ قــرارات بــشأن مــضموهنا ومــدى التعمــق يف املواضــيع الــيت ســتغطيها  التعليم

وميكن للمراكز أيضا إجراء تعـديالت علـى املواضـيع الـيت تـشملها الـدورة التعليميـة ملعاجلـة قـضايا                      
ــازة شــهادة يف     . خاصــة باملنطقــة  ــة هــو حي ــدورة التعليمي ــشرط األساســي املــسبق لاللتحــاق بال وال

  . واحلواسيبجميات اة اإللكترونية واالتصاالت، أو علم رياضيات األرض أو هندسة الرباهلندس
دة ن الدورة التعليميـة مـن تـسع منـائط، تغطـي كـل واحـدة منـها جمـاالت حمـدّ                  وستتكّو  -١٠

  ومـدة الـدورة التعليميـة      ).  والتطبيقـات  ا والتكنولوجيـ  النظريـات (للنظم العاملية لسواتل املالحـة      
  .يب يف موطن املشاركـتليها سنة واحدة من العمل يف مشروع جتري أسبوعا، ٣٦
ذه مكتـب شـؤون     وحتت رعاية برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفـضائية الـذي ينفّـ                 -١١

نــشئت مراكــز إقليميــة يف اهلنــد خلدمــة آســيا واحملــيط اهلــادئ، ويف املغــرب الفــضاء اخلــارجي، أُ
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يب، ـ واملكــسيك خلدمــة أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة الكاريــونيجرييــا خلدمــة أفريقيــا، ويف الربازيــل
والغــرض مــن إنــشاء تلــك املراكــز هــو تعزيــز قــدرات الــدول   . ويف األردن خلدمــة غــريب آســيا

األعضاء، على الصعيدين اإلقليمي والـدويل، يف خمتلـف ختصـصات علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء                 
ر كــل ويــوفّ. الجتماعيــة يف تلــك الــدولالــيت ميكــن أن تنــهض بالتنميــة العلميــة واالقتــصادية وا

ــى           ــز عل ــع التركي ــات، م ــرامج حبــوث وتطبيق ــال وب ــيم ع ــرامج تعل ــك املراكــز ب ــن تل مركــز م
االستشعار عن بعد واالتصاالت الساتلية واألرصاد اجلوية الـساتلية وعلـوم الفـضاء للمدرسـني               

  .اجلامعيني وعلماء البحوث والتطبيقات
لنظم العامليــة لــسواتل املالحــة إىل املنــاهج التعليميــة  تعلــيم خــاص بــانــهاجموسيــضاف   -١٢

النموذجية القياسية الناجحة للمراكز اإلقليمية الـيت وضـعت مـن خـالل برنـامج األمـم املتحـدة                   
: س يف املراكـــزدرَّللتطبيقـــات الفـــضائية والـــيت تـــشمل التخصـــصات األساســـية التاليـــة الـــيت ُتـــ

ــة   االستــشعار عــن بعــد، ونظــم املعلومــات اجلغراف   يــة، واالتــصاالت الــساتلية، واألرصــاد اجلوي
  .الساتلية واملناخ العاملي، وعلوم الفضاء والغالف اجلوي

    
ترويج استخدام تكنولوجيات النظم العاملية لسواتل املالحة كأدوات   - باء  

      للتطبيقات العلمية
    آثار طقس الفضاء على النظم العاملية لسواتل املالحة  - ١  

إىل حـد كـبري     ، ازداد   ٢٠٠٠ النـشاط الشمـسي ذروتـه يف عـام           ّرة بلـغ فيهـا    مـ منذ آخر     -١٣
هنـاك حاجـة إىل خـدمات الـنظم العامليـة           و. اعتماد اجملتمعات على النظم العاملية لـسواتل املالحـة        

دقيقـة، مثـل مراقبـة حركـة القطـارات، وإدارة حركـة املـرور علـى                 تطبيقـات    لسواتل املالحـة يف   
لتجـاري واملالحـة    الطرق السريعة، والزراعة الدقيقة، واالسـتجابة حلـاالت الطـوارئ، والطـريان ا            

ــة ــا . البحري ــة،أّم ــهااألنــشطة اليومي ــة وحــىت     ومن اخلــدمات املــصرفية وعمليــات اهلواتــف احملمول
ره الـنظم العامليـة   تصبح ميسرة بفضل التوقيت الدقيق الذي توفّفهي التحكم بشبكات الكهرباء،    

الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة، فــضال عــن االقتــصاد  اهلياكــل األساســية ومبــا أنَّ. لــسواتل املالحــة
العاملي، أصبحت تعتمد بشكل متزايد على خدمات حتديد املواقـع واملالحـة والتوقيـت، فـاجملتمع       

رة الـيت   بها طقـس الفـضاء أو الظـروف املتغيّـ          لالخـتالالت الـيت ميكـن أن يـسبّ         ةعموماً صار عرض  
. ر على النظم التكنولوجيـة الفـضائية واألرضـية        ؤثّتشهدها الشمس وبيئة الفضاء واليت ميكن أن ت       

ر الكهرباء والتدفئة واملياه النظيفـة دائمـاً، فـإهنم َيفترضـون            ومتاما كما َيفترض الناس استمرار توفّ     
وقد باتت تلـك الـنظم      .  هبا ودقيقة  اًرة وموثوق  النظم العاملية لسواتل املالحة ستكون موفّ      أيضاً أنَّ 
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 غيــاب  أيَّ إىل درجــة أنَّاتاألنــشطة اليوميــة لألفــراد والــشركات واحلكومــرة يف العامليــة متجــذِّ
  .ب اضطراباً واسع النطاقللخدمات الساتلية لتحديد املواقع واملالحة والتوقيت سيسبِّ

ويف إطار خطة عمل اللجنة الدولية، شارك مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي يف تنظـيم                   -١٤
ظم العاملية لسواتل املالحـة يف البلـدان الناميـة، تلتـها حلقـة              حلقة عمل عن التطبيقات العلمية للن     

، تريَّـست دراسية حول تطوير واستخدام منوذج نيكويـك للغـالف اجلـوي األيـوين، عقـدت يف                 
واستضاف مركز عبد الـسالم     . ٢٠١٢مايو  / أيار ١أبريل إىل   / نيسان ١١إيطاليا، يف الفترة من     

 اللــذين شــاركت الواليــات املتحــدة يف رعايتــهما مــن الــدويل للفيزيــاء النظريــة هــذين النــشاطني
  .خالل اللجنة الدولية

وضم النشاطان حماضرات رمسية وممارسة عملية على أساسيات الـنظم العامليـة لـسواتل                -١٥
املالحـة والتطبيقـات املعاصـرة مـع التركيـز علـى االستكـشاف العلمـي لبيئـة األرض باســتخدام          

وقــد أتــاح خمتــرب حاســويب يف املوقــع للمــشاركني فرصــاً كــبرية . الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة
لة مـن   للحصول علـى معلومـات عـن حتليـل بيانـات الغـالف اجلـوي والغـالف األيـوين املتحـصّ                    

  .قياسات النظم العاملية لسواتل املالحة
وباإلضــافة إىل ذلــك، قــدم عــدة مــشاركني عروضــا إيــضاحية رمسيــة عــن األنــشطة ذات   -١٦

 وأظهـرت تلـك العـروض أنَّ     . م العاملية لسواتل املالحة املنفذة يف مؤسساهتم وبلـداهنم        الصلة بالنظ 
السنوات األخرية قد شهدت إنشاء عدد من برامج البحوث اجلديدة الـيت اسـتخدمت القياسـات                
األرضــية والفــضائية للــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة يف مراقبــة الغــالف اجلــوي األيــوين وظــواهر     

  . ال سيما يف أفريقيا، وقد أثرى ذلك بوضوح املعرفة العاملية ببيئة األرضطقس الفضاء،
ساً يف جمال الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة            عاملاً ومهندساً ومدرِّ   ٧٠ يف اجملموع عي  وُد  -١٧

 بلداً من البلدان النامية والبلدان اليت متـر اقتـصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة مـن      ٢٩وطقس الفضاء من    
مت الواليات املتحـدة عـن      وقدَّ. مجيع املناطق االقتصادية حلضور حلقة العمل واحللقة الدراسية       

  . مشاركني جوا١٠ًات سفر طريق اللجنة الدولية مبالغ لتغطية نفق
    

    األطر املرجعية والتوقيت  - ٢  
التـابع للجنـة    وأوصى الفريق العامل دال املعين باألطر املرجعيـة والتوقيـت والتطبيقـات               -١٨

 ٩ إىل   ٥ يف طوكيـو يف الفتـرة مـن          قدته اللجنـة الدوليـة    ع السادس الذي    جتماعالا يف   ،الدولية
: طر املرجعية لتناول املـسائل التاليـة      ، بأن تنظم حلقة دراسية تقنية عن األ       ٢٠١١سبتمرب  /أيلول



 

6 V.12-58014 

 

A/AC.105/1034

كيفيــة التعــبري عــن النتــائج علــى حنــو مناســب،  ) ب(كيفيــة التعامــل مــع حتليــل البيانــات، و) أ(
  ). A/AC.105/1000انظر (كيفية استخدام شبكة متعددة للنظم العاملية لسواتل املالحة ) ج(و

ه كأمانــة تنفيذيــة للجنــة د مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي، يف إطــار أنــشطت وقــد أيَّــ  -١٩
اإلطـار املرجعـي يف     "الدولية ومنتدى مقـدِّمي اخلـدمات التـابع هلـا، عقـد احللقـة الدراسـية عـن                   

مت احللقة الدراسية بالتعاون مع الرابطـة الدوليـة للجيوديـسيا واالحتـاد الـدويل               وُنظِّ". املمارسة
ــومي  للمــسَّ ــا ي ــار٥ و٤احني، وعقــدت يف روم ــايو / أي ــل أ٢٠١٢م ســبوع عمــل االحتــاد  ، قب

  .٢٠١٢مايو / أيار١٠ إىل ٦احني الذي نظم من الدويل للمسَّ
رت فيهـا مـواد تعليميـة وتثقيفيـة بـشأن           فِّوتكونت احللقة الدراسية من ست جلسات وُ        -٢٠

الـنظم املرجعيـة اإلقليميــة   ) ب(والـنظم واألطـر املرجعيــة األرضـية العامليـة،     ) أ: (املواضـيع التاليـة  
لــنظم ا املتــسمة بتعــددبيئــة ال) د(وجلاذبيــة والنظــام العــاملي لقيــاس االرتفــاع،  ا) ج(ووالوطنيــة، 

الـنظم  /املعايري وإمكانية التتبع فيما يتعلق باألطر املرجعيـة األرضـية  ) ه(والعاملية لسواتل املالحة،    
  .مناذج التشوهات الرباعية األبعاد لألطر املرجعية األرضية) و(العاملية لسواتل املالحة، و

متـها  واسـتخدمت املبـالغ الـيت قدَّ      . اً بلـد  ٢١ مـشاركاً مـن      ٤٦وحضر احللقة الدراسية      -٢١
الواليــات املتحــدة مــن خــالل اللجنــة الدوليــة لتغطيــة تكــاليف الــسفر اجلــوي وبــدالت اإلقامــة 

  .اليومية والسكن ألربعة مشاركني
    

  الحة حلقات العمل اإلقليمية حول تطبيقات النظم العاملية لسواتل امل  - جيم  
    واملبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء

، وكجـزء مـن برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات             ٦٦/٧١عمال بقرار اجلمعيـة العامـة         -٢٢
م مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي حلقــة العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة    الفــضائية، نظَّــ

   إىل ١٤ت يف ريغــا مــن  والتفيــا حــول تطبيقــات الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة الــيت عقــد        
مـن خـالل اللجنـة      (واشـتركت الواليـات املتحـدة       ). A/AC.105/1022 (٢٠١٢مـايو   / أيار ١٨

واستـضافت وكالـة املعلومـات      . ووكالة الفضاء األوروبية يف رعاية حلقة العمـل تلـك         ) الدولية
  . املكانية اجلغرافية يف التفيا حلقة العمل نيابة عن حكومة التفيا

  :  مخـسة أيـام فيمـا يلـي    مـدى  األهداف احملدَّدة حللقة العمـل الـيت عقـدت علـى          ومتثَّلت  -٢٣
تقدمي معلومات ُمحدَّثة عـن األنـشطة اجلاريـة املتـصلة باسـتخدام تكنولوجيـا الـنظم العامليـة                   ) أ(

تعزيز القدرات املؤسسية والبشرية على االسـتفادة       ) ب(لسواتل املالحة يف البلدان املشاركة؛ و     
ا النظم العاملية لسواتل املالحة باستخدام دراسـات احلـاالت والـدروس املـستفادة              من تكنولوجي 
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ــدان أخــرى؛ و    ــستقاة مــن بل ــرادى ااســتبانة االحتياجــات احملــدَّدة   ) ج(واخلــربات امل خلطــط لف
واملشاريع اجلارية املتعلقة بالنظم العاملية لسواتل املالحة على الـصعيدين اإلقليمـي والـدويل مـن                

ات على األمد القريب واملتوسط والبعيـد، مـع إيـالء االعتبـار لألوضـاع املؤسـسية                 أجل التطبيق 
وضـع خطـة عمـل      ) د(احمللية، مبا يف ذلك االحتياجات احملددة من التـدريب وبنـاء القـدرات؛ و             

إقليمية تسهم يف التوسع يف استخدام تكنولوجيا النظم العامليـة لـسواتل املالحـة وتطبيقاهتـا، مبـا                  
 على الـصعيد الـوطين أو      التجريبيةنية تسخري مشروع واحد أو أكثر من املشاريع         يف ذلك إمكا  

ــا يف إطــاره أو يف إطارهــااإلقليمــي ميكــن للمؤســسات املهتمــة أن تــدمج     اســتخدام تكنولوجي
ــسواتل املالحــة؛    ــة ل ــنظم العاملي ــد   ) ه(وال ــتنتاجاتوضــع التوصــيات وحتدي ــتقّدم  االس ــيت س  ال
ل وهكــذا، فقــد متثَّــ. ليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة لــسواتل املالحــة كإســهام يف عمــل اللجنــة الدو

اهلدف األمسى يف تسهيل التعاون يف جمال تطبيق حلول الـشبكات العامليـة لـسواتل املالحـة مـن                   
وميكـن االطّـالع علـى      . قـدراهتا خالل تبادل املعلومات بـني البلـدان يف املنطقـة ورفـع مـستوى               

قائعهــا يف املوقــع الــشبكي ملكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي  تفاصــيل برنــامج حلقــة العمــل وو 
)www.unoosa.org.(  

ــة     -٢٤ ــة العام ــرار اجلمعي ــم    ، ُع٦٦/٧١وعمــال بق ــشتركة بــني األم ــة العمــل امل قــدت حلق
 تـشرين   ١٢ إىل   ٨املتحدة وإكوادور حول املبادرة الدولية بـشأن طقـس الفـضاء يف كيتـو مـن                 

واستــضاف مرصــد كيتــو الفلكــي، التــابع     ). A/AC.105/1030انظــر  (٢٠١٢أكتــوبر /األول
  .ملدرسة البوليتكنيك الوطنية، حلقة العمل نيابة عن حكومة إكوادور

ــه             -٢٥ ــسّنى في ــرب يت ــو إتاحــة من ــك ه ــل تل ــة العم ــد حلق ــن عق ــسي م وكــان اهلــدف الرئي
للمشاركني إجراء استعراض شامل ملنجزات املبـادرة الدوليـة بـشأن طقـس الفـضاء مـن حيـث                   

ر اســتخدام أجهــزة لدراســة طقــس الفــضاء تكــون زهيــدة التكلفــة وأرضــية وعامليــة    حالــة نــش
النطاق، والتخطيط ملزيد من األنشطة يف إطار هـذه املبـادرة، إىل جانـب تقيـيم النتـائج العلميـة                    

 حلقـة   كانـت وعـالوة علـى ذلـك،       . والتقنية احلديثة يف مضمار التفاعل بـني الـشمس واألرض         
-www.iswi(ســبل ووســائل حتــديث املوقــع الــشبكي صــيات بــشأن هتــدف إىل تقــدمي توالعمــل 

secretariat.org (هلذه املبادرة ورسالتها اإلخبارية وحتسينهما.  
    

    اخلدمات االستشارية التقنية  -ثالثاً  
 امن أجل عرض ما يقوم به املكتب مـن أعمـال حمـددة يف إطـار اللجنـة الدوليـة وبرناجمهـ                       -٢٦

لعامليــة لــسواتل املالحــة، فــضال عــن الــدور املــستقبلي للجنــة الدوليــة يف   املتعلــق بتطبيقــات الــنظم ا
وسـاط  األي ردود الفعل مـن جانـب        اجملموعة املتعددة للنظم العاملية لسواتل املالحة، ومن أجل تلقّ        
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ــ ــة ب ــة لــسواتل املالحــة، شــارك مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي يف مــؤمتر قمــة     املعني النظم العاملي
ــس   ــونيخ للمالحــة ال ــام مي ــن     ٢٠١٢اتلية لع ــرة م ــا، يف الفت ــونيخ، أملاني ــد يف مي ــذي عق    إىل ١٢ ال

ثني ومشـل مـؤمتر القمـة مناقـشات عامـة مـع املتحـدّ             . م مسامهات فيه  ، وقدّ ٢٠١٢مارس  / آذار ١٤
وللتأكيـد  . املدعوين، وتقدمي عروض إيضاحية عن األنشطة الرئيسية للنظم العاملية لسواتل املالحـة           

ز املـؤمتر علـى الـنظم العامليـة لـسواتل           تنحوه املالحة الـساتلية يف املـستقبل، ركّـ        على االجتاه الذي س   
اقـشات بـشأن اخلطـط الطويلـة األجـل         جريـت من  وأُ. املالحة واجلوانب األمنية يف قطاع املـستخدم      

  . دة واملصادر البديلة لتحديد املواقع والتوقيتحتقيق زيادة يف فوائد اجملموعات املتعّدالرامية إىل 
ــ  -٢٧ م مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي جلــستني حتــضرييتني لالجتمــاع الــسابع للجنــة    ونظَّ

ي اخلـدمات، انعقـدتا يف فيينـا برئاسـة الـصني والواليـات              مقـدِّم الدولية واالجتمـاع الثـامن ملنتـدى        
قـدت اجللـستان التحـضرييتان      وُع. ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٥ و ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٣املتحدة يف   

ورة التاســعة واألربعــني للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة التابعــة للجنــة اســتخدام    علــى هــامش الــد 
ــة اســتخدام الفــضاء       ــدورة اخلامــسة واخلمــسني للجن ــسلمية وال الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال

د يف اجللستني على ضرورة أن تضطلع اللجنـة الدوليـة بـدور            دِّوُش. اخلارجي يف األغراض السلمية   
االسـتخدام واألداء   أشـكال   ت املستقبلية للنظم العاملية لسواتل املالحة وتبعاهتا على         هام يف التطورا  

زت الـدول األعـضاء يف اللجنـة الدوليـة علـى القـضايا املتعلقـة بتفعيـل اللجنـة الدوليـة                      وركّ. ةاملدني
تعلقـة  املواالهتمـام املـشترك     ب الـيت حتظـى   وهيكلها احلايل كهيئة أنشئت لتعزيـز التعـاون يف املـسائل            

خبــدمات حتديــد املواقــع واملالحــة والتوقيــت واخلــدمات ذات القيمــة املــضافة باســتخدام الــسواتل   
  . املدنية، إىل جانب مسألة توافق النظم العاملية لسواتل املالحة وقابلية تشغيلها على حنو متبادل

فريـق  م مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي االجتمـاع املرحلـي لل           إىل ذلك، نظَّ   وباإلضافة  -٢٨
العامل باء املعين بتعزيز أداء خدمات النظم العاملية لسواتل املالحة التـابع للجنـة الدوليـة، الـذي          

  :  يلــيفيمــاومتثلــت األهــداف الرئيــسية لالجتمــاع . ٢٠١٢ هيونيــ/ حزيــران٦عقــد يف فيينــا يف 
 اســتبيان لالسـتعالم مــن مقـدِّمي اخلــدمات بـشأن خــصائص نطـاق اخلــدمات     منـوذج وضـع  ) أ(
سيساعد على حتديد نطاق خدمات فضائية قابل للتشغيل علـى حنـو   مما فضائية اليت يقدموهنا،   ال

خلـدمات اجلديـدة    أشكال جديدة لبث الرسائل فيما يتعلق با      حتديد  ) ب(متبادل يف املستقبل؛ و   
  .املرتبطة هبا بغرض حتسني اخلدمات القائمة

عـن  للجنـة الدوليـة    حلقـة عمـل   م مكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي أيـضاً يف فيينـا        ونظَّ  -٢٩
محاية طيف النظم العاملية لسواتل املالحة والكشف عن التداخل فيها والتخفيـف منـه، عقـدت               

وناقـشت حلقــة العمـل مـصادر التــداخل؛ ومحايـة طيــف     . ٢٠١٢ هيونيــ/ حزيـران ٨ و٧يـومي  
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ونـــشرها،  املعلومـــات حاليـــاً ويف املـــستقبل، بـــادلاخلـــدمات الـــساتلية للمالحـــة الراديويـــة؛ وت
  . لكشف عن التداخلاخلاصة باوالتعاون والتوحيد؛ واملفاهيم والتقنيات 

ــز علــى مواضــيع حمــددة مــن التوصــيات الــيت قــدّ      -٣٠ ــة التركي مت يف اجتمــاع األمــم  وبغي
 إىل ١٢ الـذي عقـد يف فيينـا مـن     ،املتحدة الدويل حول تطبيقات النظم العاملية لـسواتل املالحـة   

، ، عقد اجتماع متابعـة يف القـدس       )A/AC.105/1019انظر   (٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٦
، حبـضور ممـثلني عـن جامعـة تـل أبيـب، ووكالـة         ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٠ و ١٩ يومي   إسرائيل،

وكانـت املواضـيع    . الفضاء اإلسرائيلية، ووزارة العلم والتكنولوجيا، ووزارة الشؤون اخلارجيـة        
 خمتلفـة،   تطبيقيـة العاملية لسواتل املالحة يف جماالت   استخدام النظم   ) أ: (املطروحة للمناقشة هي  

) ب( علـى تطبيقـات الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة؛ و      الحظةمبا يف ذلك آثار طقس الفضاء امل      
ــة تنفــذ يف    دورات قــصرية األجــل خمصــصة للــنظم  إطــار تطــوير بــرامج تــدريب وتعلــيم وتوعي

عايـة واستـضافة حلقـات عمـل يف سـياق           استكـشاف إمكانيـة ر    ) ج(العاملية لسواتل املالحـة؛ و    
 إىل مـصادر متنوعـة مـن املعلومـات          ناداًواسـت . برامج الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة وتطبيقاهتـا          

ــدَّ  ــات، ق ــدريب      واالهتمام ــرامج الت ــشأن تطــوير ب ــة اقتراحــا ب ــشاركون يف اجتمــاع املتابع م امل
  .  املالحةوالتعليم والتوعية يف جمال تطبيقات النظم العاملية لسواتل

    
    التربعات  -رابعاً  

  الــدول األعــضاء بنجــاح بفــضل دعــم٢٠١٢ عــام ذت أنــشطة اللجنــة الدوليــة يفُنفِّــ  -٣١
  ):املالية والعينية (اوتربعاهت
ــ  )أ(   ــات املتحــدة  دَّق ــة الوالي ــاء  ١٧٠ ٠٠٠مت حكوم ــدعم خــدمات بن  دوالر ل

ة تقـدمي عـروض إيـضاحية تقنيـة         القدرات واخلدمات االستشارية التقنية، ورتبت للخـرباء عمليـ        
  نة يف هذا التقرير؛ األنشطة املبيَّيف إطارواملشاركة يف املناقشات 

ــ  )ب(    واالحتـــاد األورويب ،الـــصني واليابـــانومت حكومـــات االحتـــاد الروســـي دَّقـ
 خـــدمات الرعايــة للخـــرباء لتقــدمي العـــروض اإليــضاحية التقنيـــة    ،ووكالــة الفـــضاء األوروبيــة  

مت خـدمات الرعايـة   ّدوقُـ .  يف إطـار خطـة عمـل اللجنـة الدوليـة           املنفذةنشطة  واملشاركة يف األ  
أيضا ملوظفي مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي للمـشاركة يف االجتمـاع الـسابع للجنـة الدوليـة                   

  .٢٠١٢ومؤمتر قمة ميونيخ للمالحة الساتلية لعام 
 


