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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة السادسة واألربعون

    ٢٠٠٩فرباير  / شباط   ٢٠-٩فيينا،   
   مشروع التقرير    

   إضافة 
املعين باستكشاف الفضاء  تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث -اثالث 

   )اليونيسبيس الثالث(اض السلمية  يف األغرهواستخدام
 يف  هانظر ، واصلت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية     ٦٣/٩٠وفقـا لقـرار اجلمعية العامة        -١

 ١٣عمال بالفقرة   و . مـن جـدول األعمـال، بشـأن تنفـيذ توصـيات اليونيسبيس الثالث              ٥البـند   
الــذي العــامل اجلــامع،  ، طلبــت اللجــنة الفرعــية إىل الفــريق ٦٣/٩٠مــن قــرار اجلمعــية العامــة  

  .يف املسألة نظرأن يفرباير، / شباط١١، يف ٧٠٣ جلستها يف عاودت عقده

فرباير، توصيات /شباط [...]املعقـودة يف  ، [...]اللجـنة الفرعـية يف جلسـتها         تّرأقـ و -٢
 يف تقريــر ة الــواردبصــيغتهاالفــريق العــامل اجلــامع بشــأن تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث، 

  ).انظر املرفق األول(العامل الفريق 

 نيجرييا واهلند والواليات املتحدة   ومن كندا    ثلو كل  هـذا البـند ممّـ      بشـأن وألقـى كـلمة      -٣
  . والياباناألمريكية

 : العلمية والتقنية التاليةاإليضاحية إىل العروض واستمعت اللجنة الفرعية  -٤
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ــطة" )أ(  ــاء اجلــــوي   أنشــ ــؤون الفضــ ــاين لشــ ــز األملــ ــيم يف املركــ ــة موا: التعلــ ءمــ
 مه ممثل أملانيا؛ ، قّد"حتقيق تكافؤ الفرصمن أجل  االستراتيجيات والقدرات

ــنظور " )ب(  ــت   شــباب بشــأن مســتقبل  أحــد الم ــرنامج فضــاء يف الكوي ــه ، قّد"ب م
   جليل الفضاء؛املراقب عن اجمللس االستشاري

مؤمتـر القـيادات األفريقـية بشـأن تسـخري علـوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض             " )ج( 
 ، قّدمه ممثل جنوب أفريقيا؛"استعراض نتائج املؤمتر الثاين: تنمية املستدامةال

 .، قّدمه ممثل تركيا"أنشطة تركيا: ٢٠٠٨األسبوع العاملي للفضاء لعام " )د( 

 اللجـنة الفرعـية أمهـية تنفـيذ خطـة العمـل الواردة يف تقرير جلنة استخدام                 واسـتذكرت  -٥
 ة عـن تنفـيذ توصـيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين           يف األغـراض السـلمي    اخلـارجي   الفضـاء   

ــاء مــن -سادســاالفــرع ( يف األغــراض الســلمية  هاســتخداموباستكشــاف الفضــاء اخلــارجي   ب
 تشــرين ٢٠ املــؤرخ ٥٩/٢العامــة يف قــرارها   اجلمعــيةا أقــرهتيت الــبصــيغته) A/59/174الوثــيقة 
 مـن قـرار اجلمعية      ١٨ه، وفقـا للفقـرة       إىل أنـ   ت اللجـنة الفرعـية    ، وأشـار  ٢٠٠٤أكـتوبر   /األول

ــة  ــبغي أن ،٥٩/٢العامـ ــنظر   ينـ ــبلة، الـ ــا املقـ ــنة، يف دوراهتـ ــل اللجـ ــيات   يف  تواصـ ــيذ توصـ تنفـ
  .أنه مت حتقيق نتائج ملموسة إىل أن ترى ،اليونيسبيس الثالث

 يف خطة   نةتوصيات املبي  املزيد من ال   مت تنفيذ  هوالحظـت اللجـنة الفرعـية مـع التقدير أن          -٦
  .مزيد من التقدم يف تنفيذ بقية التوصيات مل، وأنه مت إحرازالع

الحتفال بالذكرى السنوية با من الفريق العامل اجلامع  ات اللجـنة الفرعـية اقـتراح      ّروأقـ  -٧
، اليت ستعقد    نقاش يف الدورة الثانية واخلمسني للجنة      بتنظيم حلقة   الثالث لليونيسبيسالعاشـرة   

  .٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢ إىل ٣من 

ــاملي       والحظــت اللجــنة  -٨ ــية أن الذكــرى الســنوية العاشــرة إلعــالن األســبوع الع الفرع
 . ٢٠٠٩ يف عامهبا حتفل للفضاء سُي

توصــيات  تنفــيذيف مد  اعــُتالــذيلــنهج املــرن لاللجــنة الفرعــية عــن ارتــياحها وأعربــت  -٩
 خطط العمل  مـن خـالل االسـتفادة من   تـتمكن، اللجـنة  وأشـارت إىل أن     . اليونيسـبيس الثالـث   

األمر الذي  أفـرقة العمـل، مـن معاجلـة جمموعـة واسـعة من القضايا،                املـتعددة السـنوات وإنشـاء     
  .ممكن  حدإىل أقصى تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث أتاح
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ــئات األمــم   والحظــت اللجــنة الفرعــية مــع   -١٠ ــدول األعضــاء وهي ــتقدير أن ال ــتحدة  ال امل
عدد من األنشطة واملبادرات يف السنة السابقة هبدف      بامت  لجنة ق ال لـدى وغريهـا مـن املراقـبني       
  .تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث املسامهة يف مواصلة

، )١١فريق العمل   (املعين بالتنمية املستدامة     والحظـت اللجـنة الفرعـية أن فريق العمل         -١١
 أثناء  اتعاتماجـ عقـدا   ) ١٤فـريق العمـل     (األرض   األجسـام القريـبة مـن     ب املعـين وفـريق العمـل     

الــتقدم احملــرز يف أيضــا اللجــنة الفرعــية  الحظــتو.  للجــنة الفرعــيةالسادســة واألربعــنيالــدورة 
 قّرر أن جيتمع    ١١ وأن فريق العمل     )٦العمل   فريق(أعمـال فـريق العمـل املعين بالصحة العامة          

ة  مــن الوثــيق  ٣١-٢٩انظــر الفقــرات   (مــرة أخــرى أثــناء الــدورة الثانــية واخلمســني للجــنة       
A/59/174 واملرفق اخلامس لتلك الوثيقة(.  

الــدول األعضــاء يف   اللجــنة الفرعــية دعــت،وفقـا لتوصــية مــن الفــريق العــامل اجلـامع  و -١٢
إىل األمانـــة،  )oosa@unvienna.org (ةلكترونـــيإ رســـائل عـــن طـــريق  ،قـــدمتأن إىل اللجـــنة 
ســتدامة يف إطــار اجملموعــة ل جلــنة التنمــية املاعمــأ يف إســهامها عــن يف تقريــر اللجــنة مســامهات

 اللجنة وستضع .٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٣٠، يف موعـد أقصـاه       ٢٠١١-٢٠١٠ املواضـيعية للفـترة   
  .يف صيغته النهائية يف دورهتا الثانية واخلمسنيذلك التقرير 

األمم املتحدة  برنامج   ، من خالل  أن يقوم عـرب عـن رأي مفـاده أن املكتـب ينـبغي             وأُ -١٣
املســتدامة يف إطــار   جلــنة التنمــيةبأعمــالإدمــاج األنشــطة ذات الصــلة  بة، لتطبــيقات الفضــائيل

ــترة   ــيت تشــمل مواضــيع ، ٢٠١١-٢٠١٠اجملموعــة املواضــيعية للف ــية  ال ــواد الكيميائ ــنقل وامل  ال
أمناط االستهالك  ب تتعلق  سـنوات لربامج   ١٠مدتـه   كذلـك إطـارا     وإدارة الـنفايات والـتعدين، و     

سيما البلدان النامية،    األعضاء، وال   عـلى اجلهـود الراهنة للدول      ءالبـنا واإلنـتاج املسـتدامة، مـع       
 بــناء واملســامهة يفاملمارســات  تــبادل اخلــربات وأفضــلالــنمو عــلى  املــتقدمة الــبلدانوتشــجيع 
 .بتلك املواضيع التصدي للتحديات املرتبطة من أجلالقدرات 

  
   النظم الفضائية  بواسطة  دعم إدارة الكوارث      -سادسا 

 ٨ اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف البند ت، نظر٦٣/٩٠قـا لقـرار اجلمعـية العامة       وف -١٤
 ".  النظم الفضائيةبواسطةدعم إدارة الكوارث "من جدول األعمال، 

فرباير تقرير الفريق   /شباط [...]املعقودة يف    [...]ت اللجـنة الفرعية يف جلستها       ّرأقـ و -١٥
دعم إدارة  ب وتوصياته بشأن البند املتعلق      متضمِّنا مداوالته ،  )لاملرفق األو انظر  (العـامل اجلـامع     

 . النظم الفضائيةبواسطة الكوارث 
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ممثلو أملانيا وأوكرانيا ومجهورية يف إطـار هـذا البـند مـن جدول األعمال         كـلمة   ى  قـ لوأ -١٦
كندا إيـران اإلسـالمية وإيطالـيا وبوركيـنا فاسـو وجـنوب أفريقـيا ورومانيا وسويسرا والصني و           

ــندا الشــمالية واململكــة املــتحدة النمســا ونــيجرييا واهلــند والواليــات  و  لــربيطانيا العظمــى وإيرل
 . والياباناألمريكية املتحدة 

 : العلمية والتقنية التاليةاإليضاحية إىل العروض واستمعت اللجنة الفرعية  -١٧

باالستفادة من الدعم    اتدعـم اختـاذ القـرار     يف   كمدخـل    السـواتل معلومـات   " )أ( 
 مه ممثل أملانيا؛ ، قّد"يف تقدمي اخلدمات الصحيةللوجسيت الكامل ا

، " تعزيز القدرة على دعم إدارة الكوارث من الفضاء: آسيامشـروع سـنتينل   " )ب( 
 مه ممثل اليابان؛ ّدق

مه ، قدّ "التجربة اهلندية  -دعـم إدارة الكـوارث بواسـطة تكنولوجـيا الفضـاء            " )ج( 
 ممثل اهلند؛

، " يف إدارة الكــوارث٨الســاتلني كــيزونا وكــيكو رقــم    ســامهاتتعــريف مب" )د( 
 مه ممثل اليابان؛ ّدق

مه ممثل  قّد،  "مـن أجل اإلغاثة يف زلزال وينتشوان      تكنولوجـيا الفضـاء     تطبـيق   " )ه( 
 ؛الصني

تقريــر عــن الــدورة اخلامســة عشــرة للملــتقى اإلقلــيمي لوكــاالت الفضــاء يف  " )و( 
 .ثل اليابان، قّدمه مم"آسيا واحمليط اهلادئ

األنشــطة املضــطلع هبــا يف عــام  ب املــتعلقتقرير الفرعــية الــوكــان معروضــا عــلى اللجــنة   -١٨
ــتحدة ال   ٢٠٠٨ ــم امل ــرنامج األم ــار ب ــتخدام ا يف إط ــات الفضــائية  س ــوارث يفملعلوم  إدارة الك

عــن مــن األمانــة وكذلــك تقريــر ) A/AC.105/929الوثــيقة (واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ 
 يف إطـار بـرنامج األمم املتحدة للمعلومات الفضائية          ٢٠٠٨ يف عـام     املـنفّذة  الَوُصـولة نشـطة   األ

 ).A/AC.105/927الوثيقة (من أجل إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ 

ــلمعلومات   ألقــى منّســق  ،  للجــنة الفرعــية ٧٠٦ويف اجللســة  -١٩ ــتحدة ل ــرنامج األمــم امل ب
 كلمة) سبايدربـرنامج  (ث واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ     الفضـائية مـن أجـل إدارة الكـوار        

 املقترحة  ، وعن خطة العمل    سبايدر برنامج إطار يف ٢٠٠٨ يف عام    املضـطلع هبـا   عـن األنشـطة     
  ).A/AC.105/C.1/2009/CRP.8الوثيقة  (٢٠١١-٢٠١٠ربنامج سبايدر لفترة السنتني ل
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ضطلع هبا  املاألنشطة  يما يتعلق ب  رز ف م احمل رتياح التقدّ مـع اال  والحظـت اللجـنة الفرعـية        -٢٠
 ، أملانيا، بـون  يف ، مبـا يف ذلـك إنشـاء مكتـب سـبايدر           ٢٠٠٨يف إطـار بـرنامج سـبايدر يف عـام           

 . ٢٠٠٩ يف عام يف بيجنيإنشاء مكتب سبايدر حتقيق هدف  احملرز صوبم ّدوالتق

من ول األعضاء    الد وفّرهتارتياح مستوى املوارد اليت     مع اال والحظـت اللجـنة الفرعـية        -٢١
ــيا إســبانيامــن املقّدمــة نقدية الــســامهات امل  ذلــك، مبــا يف٢٠٠٨خــارج امليزانــية يف عــام    وأملان

ــة التشــيك اجلو ــية و يةمهوري ــران اإلســالمية   مــة املقّدالنمســا، واملســامهات العين ــة إي  مــن مجهوري
من املقّدمة عينية السامهة امل وأُشري إىل أن. اجلزائـر ومجهوريـة كوريـا والصني وفرنسا ونيجرييا    و

 . املقبل يف بيجني إىل مكتب سبايدر املسندة األنشطة  تنفيذدعمل ُخّصصتالصني 

 ســتقّدمالصــني وكرواتــيا والنمســا  ووالحظــت اللجــنة الفرعــية مــع الــتقدير أن أملانــيا    -٢٢
 . ٢٠٠٩ربنامج سبايدر يف عام لمسامهات نقدية 

نسق مع مجهورية إيران    يضاء اخلارجي   والحظـت اللجـنة الفرعـية أن مكتـب شؤون الف           -٢٣
) عن غرب أفريقيا  نيابة  (ونيجرييا  ) عن مشال أفريقيا  نيابة  (اجلزائـر   و) عـن آسـيا   نـيابة   (اإلسـالمية   

إسهاما كبريا يف بالفعل  تهذه أسهم أن مكاتب الدعم اإلقليمي      و ،إنشـاء مكاتـب دعـم إقليمية      
جــنوب وانــيا وكرألأعربــت اللجــنة الفرعــية عــن تقديــرها  و . ســبايدرعــدد مــن أنشــطة بــرنامج 

 مديــر ت مــنربنامج ســبايدر، وطلبــلــاستضــافة مكاتــب دعــم إقليمــية عرضــها أفريقــيا ورومانــيا ل
لمــبادئ ل مــع إيــالء االعتــبار ، العــروض مــن هــذه أن يســتفيد  شــؤون الفضــاء اخلــارجي مكتــب

اختيار مكاتب الدعم اإلقليمية     بشأن   ٦٣/٩٠ ها اجلمعية العامة يف قرار    الـيت وضـعتها   التوجيهـية   
 .ه وإنشائهاهذ

أنشــطة مــن مــبادرات والــدول األعضــاء عــلما مبــا تقــوم بــه  اللجــنة الفرعــية وأحاطــت -٢٤
ــول الفضــا      ــتخدام احلل ــر واس ــادة تواف ــوارث يف  ئيةتســهم يف زي ــم إدارة الك ــك  ،دع ــا يف ذل   مب

شبكة نظم اإلنذار املبكر    و؛  )سريفري ( اإلقليمي ألمريكا الوسطى   نظام الرؤية والرصد  : مـا يـلي   
شــبه لتعمــيم البــيانات، ذو الــنطاق  الســاتلي GEONETCastنظــام و ؛)نيــت-فــيوز(ات اعــاجملب
ــتعاون عــلى حتقــيق االســتخدام املنسَّــ   ال ــثاق ال ــلمرافق الفضــائية يف حــال وقــوع   عــاملي؛ ومي ق ل

املعـروف أيضـا باسـم امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث           (كـوارث طبيعـية أو تكنولوجـية        
  يف إطــار مــبادرة الرصــد العــاملي لألغــراض البيئــية واألمنــية  ملضــطلع هبــاواألنشــطة ا ؛)الكــربى

 سنتينل"؛ ومشروع   )كوسباس سارسات  (واإلنقاذالـنظام الساتلي الدويل للبحث      و؛  )غمـيس (
 آســيا واحملــيط  يف الفضــاءتوكــاالل اإلقلــيمي امللــتقى يف إطــار املضــطلع هبــااملشــاريع و ؛"آســيا

صـة لرصـد حـوض البحر األبيض املتوسط         تل الصـغرية املخصّ   تشـكيلة السـوا    بـرنامج واهلـادئ؛   
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العاملية لنظم   املنظومة    هبا يف إطار مبادرة    املضطلعهـام إدارة الكوارث     وم ؛)ديميسـكا -مـو زكو(
 ،)سيوس( اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض       ا تقوم هب  يتل ال اعم واأل ؛)جيوس(رصـد األرض    

يف جمال ) جيو(املختص برصد األرض فريق ا اليف األعمـال الـيت يقـوم هبـ         وخصوصـا مسـامهتها   
 .لكوارث اخلاص بااملنافع اجملتمعية

  
  التطورات املستجدة مؤخرا يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة                         -سابعا   

 ٩، نظرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف البند ٦٣/٩٠وفقـاً لقـرار اجلمعـية العامة        -٢٥
الــتطورات املســتجدة مؤخــرا يف جمــال الــنظم العاملــية لســواتل   "نون مــن جــدول األعمــال، املعــ 

واستعرضـت اللجـنة الفرعية املسائل ذات الصلة باللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية        ". املالحـة 
ــة،       ــواتل املالحـ ــية لسـ ــنظم العاملـ ــال الـ ــتجّدة يف جمـ ــتطّورات املسـ ــر الـ ــة، وآخـ ــواتل املالحـ لسـ

 .لنظموالتطبيقات اجلديدة هلذه ا

وألقـى كـلمة يف إطـار هـذا البـند مـن جـدول األعمـال ممـثلو االحتـاد الروسي وإيطاليا                        -٢٦
 . والصني وكندا واملكسيك واهلند والواليات املتحدة واليابان

 : العلمية والتقنية التاليةاإليضاحية واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض  -٢٧

 ، قّدمه ممثل اهلند؛"اهلنديأحدث املعلومات عن برنامج املالحة الساتلية " )أ( 

تفاضلي العاملي  اللنظام  البنية التحتية ل   :)يوبوس(الـنظام األورويب لـتحديد املواقع       " )ب( 
 .، قّدمه ممثل أملانيا"أوروبا الوسطى والشرقية، والتعاون يف هذا اجملال، يف لسواتل املالحة

: املــية لســواتل املالحــةالــترويج الشــبايب للــتعاون والتعلــيم يف جمــال الــنظم الع " )ج( 
، قّدمــه ممــثل اجمللــس " وبفوائدهــاالشــبكة العاملــية لســواتل املالحــةضــرورة الــتعريف باســتخدام 

 .االستشاري جليل الفضاء

 ٢٠٠٨عن األنشطة املنفّذة يف عام      األمانة  تقرير  الفرعية  وكـان معروضـا عـلى اللجنة         -٢٨
 .A/AC.105/922) (العاملية لسواتل املالحةخطة عمل اللجنة الدولية املعنية بالنظم  يف إطار

 العاملية لسواتل   بالنظماللجـنة الدولية املعنية     والحظـت اللجـنة الفرعـية مـع الـتقدير أن             -٢٩
 تعزيز التعاون، حسب االقتضاء،     ملتقى يتوىل نشـئت عـلى أساس طوعي بوصفها        املالحـة قـد أُ    

 باخلدمات املدنية لتحديد املواقع     ما يتعلق املتبادل في  املسـائل اليت حتظى باهتمام أعضائها        بشـأن 
 نظم الشبكة   كذلك بتوافق  و ،واملالحـة والتوقيـت وخدمـات القـيمة املضـافة بواسـطة السـواتل             
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ــتهاالعاملــية لســواتل املالحــة   ــادة  للتشــغيل املشــتركوقابلي دعــم التنمــية يف اســتخدامها ، مــع زي
 .املستدامة، وخباصة يف البلدان النامية

  اجـتماعها الثالث  اللجـنة الدولـية عقـدت       تلـك    أن   رتـياح ابللجـنة الفرعـية     والحظـت ا   -٣٠
ــتحدة، مــن     يف ــات امل ــيا، الوالي  ٢٠٠٨ديســمرب / كــانون األول١٢ إىل ٨باســادينا، كاليفورن
 .A/AC.105/928)الوثيقة (

عقد يف سانت  يسللجنة الدولية   والحظـت اللجـنة الفرعـية مـع التقدير أن االجتماع الرابع              -٣١
ستستضيف، يطالـيا  وأن إ ،٢٠٠٩سـبتمرب   /أيلـول  ١٨ إىل   ١٤بطرسـبورغ، االحتـاد الروسـي، مـن         

 .٢٠١٠، االجتماع اخلامس للجنة الدولية، الذي سُيعقد يف عام ضية األوروبيةبالتعاون مع املفّو

ــن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي،        و -٣٢ ــدم م ــية عــلى الدعــم املق أثنــت اللجــنة الفرع
 مقدِّمي  منتدىللجنة الدولية املذكورة و   ل القيام بدور األمانة التنفيذية      واتفقـت عـلى أن تواصـ      

 .اخلدمات التابع هلا

مت الواليات املتحدة   ّد، ق ٢٠٠١ منذ عام    ،والحظـت اللجـنة الفرعـية مـع التقدير أنه          -٣٣
،  شـؤون الفضاء اخلارجي مـن دوالرات الواليـات املـتحدة إىل مكتـب    دوالر أكـثر مـن ملـيون       

، حلقات العمل اإلقليميةذلك ، مبا يف بالشـبكة العاملـية لسواتل املالحة    شـطة املـتعلقة     دعمـا لألن  
 .للجنة الدولية ومنتدى مقدِّمي اخلدمات اودعم

، أدىل رئـيس اللجـنة الدولـية ومنتدى مقدِّمي    ٦٢/٢١٧وعمـال بقـرار اجلمعـية العامـة         -٣٤
 . اخلدمات التابع هلا ببيان عن مداوالت اللجنة واملنتدى

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن كـل فريق من األفرقة العاملة األربعة للجنة الدولية ركز              -٣٥
 للتشـغيل املشترك؛ وتعزيز أداء خدمات الشبكة  والقابلـية توافق الـ : عـلى إحـدى املسـائل التالـية      

العاملــية لســواتل املالحــة؛ ونشــر املعلومــات وبــناء القــدرات؛ والــتفاعل مــع الســلطات الوطنــية   
التقّدم الكبري  أيضا  الفرعـية   والحظـت اللجـنة     . املـنظمات الدولـية ذات الصـلة      مـع   قليمـية و  واإل
  . اللجنة الدولية واختصاصاهتاخطة عملوضع  أحرز يف الذي
والحظـت اللجــنة الفرعــية أن منــتدى مقدِّمــي اخلدمـات، الــذي أُنشــئ لــتعزيز الــتوافق    -٣٦

ــية التشــغيل   ــية  املشــتركوقابل ــنظم اإلقليم ــراهن ويف     الو لل ــت ال ــة يف الوق ــية لســواتل املالح عامل
 االحتـاد الروسـي والصـني واهلـند والواليات املتحدة           عضـويته حالـياً   املسـتقبل، والـذي يضـم يف        

الثالــث بالــتزامن مــع االجــتماع الثالــث والــيابان، وكذلــك اجلماعــة األوروبــية، عقــد اجــتماعه 
 منـتدى مقدمـي اخلدمـات قـد اعتمد          كمـا أحاطـت اللجـنة الفرعـية عـلما بـأن           . للجـنة الدولـية   

 . اختصاصاته وخطة عمله
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قابلية إىل  تشري  املشترك  أن قابلـية التشغيل     الحظـت اللجـنة الفرعـية       يف هـذا الصـدد،      و -٣٧
عزيز ت أجل من معا ُتستخدم، ألن    واخلدمات اليت تقدمها   وتعزيـزاهتا  ،الـنظم العاملـية واإلقليمـية     

ات املفتوحة  شار اإل على داعتمال ذلك سيضطرون إىل اال    ني، الذيـن كـانوا لو     املسـتعِمل  قـدرات 
 النظم العاملية   قابلية إىل   يشري أيضا أن التوافق  الفرعية  والحظـت اللجنة    . فحسـب لـنظام واحـد     

 مسـتويات غـري مقبولة   حـدوث  دون، جمـتمعة  أو لةصّـ منف،  ُتسـتخدم واإلقليمـية وتعزيـزاهتا ألن      
 .نفردةردة أو اخلدمات املأو أي ضرر آخر للنظم املنف/ وتداخلمن ال

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن منتدى مقدِّمي اخلدمات وافق، متاشيا مع مبدأ الشفافية                -٣٨
يف تقـدمي اخلدمـات املفـتوحة، عـلى أن يسعى كل مقدم خدمات إىل نشر وتوزيع كل ما يلزم                  

 هــزةأج وتطويــر تصــميم مــن نوملصــّنعمــن معلومــات تــتعلق باإلشــارات والــنظم كــي يــتمكن ا
 .متييزي غري أساس على املالحة لسواتل العاملية النظم استقبال

ــية       -٣٩ ــتقدير أن اللجــنة الدول ــع ال ــية م ــوالحظــت اللجــنة الفرع ــومرت أن ّرق  املراكــز تق
 إعالمية  بدور مراكز اإلقليمـية لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة،              

عـلى إنشـاء فـرقة عمـل معنـية باملراجع اجليوديسية      دولـية اتفقـت   الاللجـنة   الدولـية، وأن     للجـنة 
 . يف خطة عملهاحفز إحراز تقّدموفرقة عمل معنية باملراجع الزمنية بغية 

ــية أن   -٤٠ ــنة الفرعــ ــية  والحظــــت اللجــ ــنة الدولــ ــع اللجــ ــت  موقــ ــبكة اإلنترنــ ــلى شــ  عــ
(http://www.icgsecretariat.org)  ــر ــّيمة معلومــات يوفّ ــتدى   عــق ــية ومن ن أنشــطة اللجــنة الدول

 .مقدِّمي اخلدمات
ــتزمة باالحــتفاظ ب  والحظــت اللجــنة الفرعــية أن   -٤١ ــتحدة مل ــات امل ــاملي  الوالي ــنظام الع ال

يف الشــبكة العاملــية لســواتل لــتحديد املواقــع باعتــباره ركــيزة أساســية يف أي نظــام دويل ناشــئ  
جديدة للنظام العاملي لتحديد املواقع جيري كمـا الحظت اللجنة الفرعية أن تطبيقات      . املالحـة 

اسـتحداثها باسـتمرار، وأن هـذا الـنظام تطـور حـىت أصبح خدمة عاملية تقدم حلوال فضائية يف                    
 . والتوقيت واملالحة املوقع حتديدجماالت 

الــنظام العــاملي عــدد الســواتل العاملــة الــيت يــتألف مــنها  والحظــت اللجــنة الفرعــية أن  -٤٢
 ســاتالً ٢٤ إىل ١٩ســيزداد مــن ، الــذي ُيشــغِّله االحتــاد الروســي،  )غلونــاس(ة لســواتل املالحــ
 GLONASS-K، وأن مـن املقـرر إطـالق جـيل جديـد مـن سـواتل نظـام        ٢٠١٠عـامالً يف عـام   

تعدد االستخدام بتقسيم   تلك السواتل إشارات    حتمل  ولـن   . لـزيادة الدقـة والقـدرات التشـغيلية       
 تعدد قنوات االستعمال بتقسيم     شاراتإ حمل أيضا  فحسـب بـل سـت      القائمـة  (FDMA) الـتردد 

 .ديدة اجل(CDMA)الشفرة 
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الـنظام البوصـلي لسـواتل املالحة، الذي    /والحظـت اللجـنة الفرعـية أن نظـام كومـباس       -٤٣
 ساتال يف ٣٠ُتشـغِّله الصـني، يـتألف مـن مخسـة سـواتل يف املـدار الثابـت بالنسـبة إىل األرض و                 

اللجنة الفرعية كذلك الحظت  و. ا عامليا لسواتل املالحة   نظامـ ، وأنـه سيصـبح      مـدارات أخـرى   
 لسواتل املالحة يف    CNSS، ألول سـاتل مـن نظـام         ٢٠٠٧أبـريل   /اإلطـالق الـناجح، يف نيسـان      

، وأن مـن املقـرر إطـالق ثالثـة سواتل           COMPASSS-M1مـدار أرضـي متوسـط، وهـو السـاتل           
 .٢٠٠٩أخرى خالل عام 

مشاريع سواتل املالحة من ختطط لسلسلة  يطالـيا   إن  أأيضـاً   الحظـت اللجـنة الفرعـية       و -٤٤
إدخال خدمات مراقبة احلركة اجلوية    السـالمة يف قطاع النقل، مبا يف ذلك         أن تعـّزز    مـن شـأهنا     

ــألرض    مــن خــالل   ــتة بالنســبة ل ــية الثاب ــية األوروب ــة املالحــية التكميل ــنظام ) إغــنوس (اخلدم وال
 ).غاليليو(األورويب للمالحة الساتلية 

نظام املالحة املعّزز من املدار الثابت      أنه مع التنفيذ اجلاري ل    حظـت اللجـنة الفرعـية       وال -٤٥
ــتحديد املواقــع    ــنظام العــاملي ل ــيمي اهلــندي  ، ســيكون بالنســبة لــألرض مبســاعدة ال ــنظام اإلقل ال

 مثلى مستخدما   بدقةقادرا على حتديد املواقع       حمليا، سُيبىنلسـواتل املالحـة، وهـو نظام إقليمي         
ثالثــة مــنها يف املــدار الثابــت بالنســبة إىل : مــن ســبعة ســواتل، وســيتألّف  ســاتليا مســتقالنظامــا

 .األرض وأربعة يف مدار متزامن مع األرض
والحظـت اللجـنة الفرعـية أن الـيابان تعمل على ترويج النظام الساتلي شبه السميت ونظام                  -٤٦

 نظامـان لـتعزيز الـنظام العاملي لتحديد         الـتعزيز السـاتلي لسـواتل الـنقل املـتعددة الوظـائف، وكالمهـا             
 يتألف من سواتل ذات مدارات مائلة جدا ومتزامنة         الذيأمـا النظام الساتلي شبه السميت،       . املواقـع 

مـع األرض، فهـو يسـتطيع إرسـال إشـارات دون عقـبات يف املـناطق احلضرية واجلبلية، وهو إذا ما                      
 ويوّسع نطاق املساحة اليت     ،د من توافر اإلشارات   اسـُتعمل مـع الـنظام العـاملي لـتحديد املواقـع، يـزي             

 . أدق فيما يتعلق بتحديد املواقع ويكفل معلومات،ُيسَتخدم فيها النظام العاملي لتحديد املواقع
-كوسباس"الـتايل مـن نظـام       والحظـت اللجـنة الفرعـية أنـه جيـري بـناء واختـبار اجلـيل                  -٤٧

 وسوف ).ميوسار(يف املدار األرضي املتوسط باسم نظام البحث واإلنقاذ ، املعروف  "سارسـات 
ُتسـتخدم يف هـذا الـنظام أجهزة للبحث واإلنقاذ على منت سواتل مالحة عاملية ستوضع يف مدار                  

ونظــام " غلونــاس"أرضــي متوســط يف املســتقبل، مــثل الــنظام العــاملي لــتحديد املواقــع ونظــام        
 اليت تعمل على ،الطوارئ حباالت   اخلاصةأجهـزة اإلرشـاد     نطـاق تغطـية     ، بغـية حتسـني      "غاليلـيو "

 .مستوى العامل علىمواقعها وحتديد عنها  وسرعة الكشف ، ميغاهرتز٤٠٦التردد 
 


