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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية   

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة احلادية واخلمسون

        ٢٠١٤فرباير / شباط٢١- ١٠فيينا، 
      تقريرالمشروع     
    إضافة    

    برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -ثانياً  
ــد      -١ ــة يف البن ــة الفرعي ــن ٥نظــرت اللجن ــال،   م ــامج األ"جــدول األعم ــم املتحــدة  برن م

  .٦٨/٧٥ لقرار اجلمعية العامة اًوفق، "للتطبيقات الفضائية
م فيهــا عرضــاً مــوجزاً  دَّ، ألقــى خــبري التطبيقــات الفــضائية كلمــة قــ  ٨٠٦ويف اجللــسة   -٢

  .لألنشطة املنفَّذة واملعتزمة يف إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية
 إندونيـسيا و أملانيـا و  من جدول األعمال ممثلـو االحتـاد الروسـي   ٥يف إطار البند  م  لَّوتك  -٣
 العـراق و الـصني و مجهورية كوريا و الربازيلو باكستانو إيطالياو )اإلسالمية-مجهورية(إيران  و
كمـا تكلَّـم يف إطـار هـذا البنـد ممثـل شـيلي نيابـةً عـن جمموعـة دول                      . اليابـان و نيجرييـا و كنداو

وتكلَّم بشأن هذا البند أيـضاً أثنـاء التبـادل العـام لـآلراء ممثلـو دول                 . ي  نية والكاريب أمريكا الالتي 
  .أعضاء أخرى

  :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -٤
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 قدَّمـه ،  "برامج تعليمية لفائدة مركـز آسـيا واحملـيط اهلـادئ اجلديـد يف الـصني               "  )أ(  
  ممثل الصني؛

ــامج زمــاالت جديــد ملكتــب شــؤون   –سلــسلة جتــارب بــرج اإلســقاط  "  )ب(    برن
  مه ممثل أملانيا؛دَّ، ق" يف برج إسقاط برمينيالفضاء اخلارجي

أنشطة الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي يف جمال حتليـق اإلنـسان يف             "  )ج(  
  مه ممثل اليابان؛دَّ، ق"وكيب/ولية اآلسيوي من خالل حمطة الفضاء الدوالتعاونالفضاء، وإسهاماهتا 

مـه مكتـب    دَّ، ق "فرص لعقد الشراكات مع مكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي          "  )د(  
  .شؤون الفضاء اخلارجي

    
    أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  - ألف  

 كان معروضاً على اللجنة الفرعيـة تقريـر خـبري التطبيقـات الفـضائية، الـذي يقـدِّم حملـة                     -٥
ــه        ــم املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية وَتوجُّه ــامج األم ــسندة إىل برن ــة امل ــة عــن الوالي انظــر (جممل

A/AC.105/1062   وأحاطت اللجنة الفرعية علماً بأنَّ أنشطة الربنامج لعـام         ). ١٠-٢، الفقرات
  . ُنفِّذت على حنو مرٍض، وأثنت على العمل الذي أجنزه املكتب يف إطار الربنامج٢٠١٣

ــدير   رتوأشــا  -٦ ــع التق ــة م ــة الفرعي ــدَّمت   إىل  اللجن أنَّ دوالً أعــضاء ومنظمــات شــىت ق
  ).٥١ و٥٠، الفقرتني A/AC.105/1062انظر  (٢٠١٣ألنشطة عام ) نقدية وعينية(تربعات 

وأحاطــت اللجنــة الفرعيــة علمــاً بــأنَّ جمــاالت الربنــامج املتــسمة باألولويــة هــي الرصــد   -٧
ــة  ــوارد الطبيعيـ ــتفادة مـــن االتـــصاالت الـــساتلية يف  البيئـــي وإدارة املـ ــيم  واالسـ تطبيقـــات التعلـ

ــسواتل املالحــة      ُبوالتطبيــب عــن   ــة ل ــنظم العاملي عــد واحلــد مــن خمــاطر الكــوارث واســتخدام ال
ومبادرة علوم الفـضاء األساسـية وقـانون الفـضاء وتغّيـر املنـاخ واملبـادرة األساسـية لتكنولوجيـا                    

  .يةالفضاء ومبادرة تكنولوجيا الفضاء البشر
    

    ٢٠١٣عام   -١  
     وحلقات العمليةدورات التدريبالاالجتماعات واحللقات الدراسية والندوات و    

فيما يتعلق باألنشطة اليت اضطلع هبا برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يف عـام                -٨
ــة ملــشاركتها يف    ٢٠١٣ ــة عــن تقــديرها للحكومــات والكيانــات التالي ــة الفرعي ، أعربــت اللجن
 الـيت ُعقـدت يف إطـار الربنـامج،          يـة دورات التدريب الـ ة خمتلـف حلقـات العمـل والنـدوات و         رعاي
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الوثيقـة  ب واملرفـق األول  ٤٧الفقـرة  (على النحو املشار إليه يف تقرير خـبري التطبيقـات الفـضائية           
A/AC.105/1062:(  

ــيالروس    كومـــاتح  )أ(   ــسيا وباكـــستان وبـ ــدة وإندونيـ ــة املتحـ ــارات العربيـ اإلمـ
  اتيا والنمسا والواليات املتحدة؛والصني وكرو

ــيالروس    )ب(   ــة ب ــةجامع ــة؛    الوطني ــرحالت الفــضائية املأهول ــصينية لل ــة ال ؛ والوكال
ــة الــصينية للمالحــة الفــضائية؛  ــة    واجلمعي ــة املتقّدمــة؛ وكلي ومؤســسة اإلمــارات للعلــوم والتقني

لتــابع ألكادمييــة الدراســات البحريــة التابعــة جلامعــة رييكــا، كرواتيــا؛ ومعهــد أحبــاث الفــضاء ا  
العلوم النمساوية؛ واملعهد الوطين للمالحة اجلوية والفضاء يف إندونيسيا؛ وجلنة أحبـاث الفـضاء            

  والغالف اجلوي العلوي يف باكستان؛
الشبكة اإلسالمية املشتركة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء واللجنـة الدوليـة املعنيـة           )ج(  

  .لفضاء األوروبية واالحتاد الدويل للمالحة الفضائيةبالنظم العاملية لسواتل املالحة ووكالة ا
    

    الزماالت الطويلة األمد اخلاصة بالتدريب املعمَّق    
 اليت واصلت، عن طريق معهـد       إليطاليةالحكومة  لأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها        -٩

ريس الـوطين   البوليتكنيك يف تورينو ومعهد ماريو بويال العايل، وبالتعاون مع معهد غاليليو فريا           
 شـهراً، إلجـراء دراسـات       ١٢ الكهربائية، تقدمي مخس زماالت دراسية، مـدة كـل منـها             للتقنية

  .عليا يف موضوع النظم العاملية لسواتل املالحة والتطبيقات ذات الصلة
وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها للحكومة اليابانية على توسـيع برنـامج الزمـاالت                -١٠

ويف . شترك بني األمم املتحـدة واليابـان بـشأن تكنولوجيـات الـسواتل النانونيـة              الطويلة األمد امل  
إطار هذا الربنامج يقبل معهد كيوشو للتكنولوجيا سنويا ما يصل إىل أربعة طـالب يف مرحلـة                 

  .الدكتوراه وطالبني يف مرحلة املاجستري يف برنامج الدراسات العليا
لحكومة األملانية اليت قامت، بالتعاون مع مركـز        وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها ل       -١١

 واملركز األملاين لشؤون الفـضاء اجلـوي، بإنـشاء          واجلاذبية الصغرية تكنولوجيا الفضاء التطبيقية    
 يف ةباجلاذبيـة الـصغري  برنامج زماالت جديد يوفِّر لفريق أحبـاث إمكانيـة إجـراء جتاربـه املتعلقـة             

  .برج إسقاط برميني بأملانيا
املـشروع املعـين بـأجهزة انعـدام        "حاطت اللجنة الفرعية علماً مع التقـدير باسـتهالل          وأ  -١٢

وقــد .  للفــضاء التابعــة للربنــامجاإلنــسانطــار مبــادرة تكنولوجيــا ارتيــاد  إبنجــاح يف " اجلاذبيــة
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 التعلـيم واألحبـاث بـشأن اجلاذبيـة الـصغرية، ال سـيما              ملشروع يف بناء القدرات يف جمايل     أسهم ا 
  .ان الناميةيف البلد

    
    اخلدمات االستشارية التقنية    

ــة علمــاً مــع التقــدير مبــا قُــدِّم يف إطــار برنــامج األمــم املتحــدة        -١٣ أحاطــت اللجنــة الفرعي
للتطبيقات الفضائية من خدمات استـشارية تقنيـة دعمـاً لألنـشطة الـيت تعـزِّز التعـاون اإلقليمـي                    

ــى النحــ     ــضائية، عل ــات الف ــدويل يف جمــال التطبيق ــات    وال ــر خــبري التطبيق ــه يف تقري ــشار إلي و امل
  ).٤٦-٣٨، الفقرات A/AC.105/1062(الفضائية 

    
    ٢٠١٤عام   - ٢  

     وحلقات العمليةدورات التدريبالاالجتماعات واحللقات الدراسية والندوات و    
جتماعـات واحللقـات الدراسـية      لالأوصت اللجنة الفرعية باملوافقة على الربنامج التايل          -١٤

  :٢٠١٤ وحلقات العمل لعام يةدورات التدريبالووالندوات 
 يف جمــالاجتمــاع األمــم املتحــدة للخــرباء بــشأن منــافع حمطــة الفــضاء الدوليــة    )أ(  

  فرباير؛/ شباط٢٠ و١٩ يوميالصحة، املزمع عقده يف فيينا 
املؤمتر الدويل املشترك بني األمم املتحدة واملغرب حـول اسـتخدام تكنولوجيـا               )ب(  

  أبريل؛/ نيسان٤ إىل ١ املياه، املزمع عقده يف الرباط من الفضاء يف إدارة
حلقة العمـل املـشتركة بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد الروسـي بـشأن تطبيقـات                     )ج(  

 إىل  ٢٦النظم العاملية لسواتل املالحة، املزمع عقدها يف كراسنويارسك، االحتـاد الروسـي، مـن               
  مايو؛/ أيار٣٠

ــدوة املــشتركة بــني األمــ    )د(   ــوم الفــضاء، املزمــع    الن ــشأن عل م املتحــدة والنمــسا ب
  سبتمرب؛/، النمسا، يف أيلولسغراتعقدها يف 
 الفـضائية حلقة العمل املشتركة بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد الـدويل للمالحـة                  )ه(  

االقتـصادية لتكنولوجيـا الفـضاء، املزمـع عقـدها يف تورونتـو، كنـدا،         وبشأن املنافع االجتماعيـة     
  سبتمرب؛/ أيلول٢٨ إىل ٢٦من 
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 تكنولوجيـا   تـسخري حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وإكوادور بـشأن            )و(  
   املنطقــة اآلنديــة، املزمــع عقــدها  ببلــدان التنميــة املــستدامة يف املنــاطق اجلبليــة  ألغــراضالفــضاء 

  أكتوبر؛/ تشرين األول١٧ إىل ١٣يف كيتو من 
ــشتركة بــني األمــم املتحــد    )ز(   ــدوة امل ــا الفــضاء   الن ــشأن تكنولوجي ة واملكــسيك ب

  أكتوبر؛/ تشرين األول٢٣ إىل ٢٠األساسية، املزمع عقدها يف إنسينادا، املكسيك، من 
حلقة العمل املشتركة بني األمـم املتحـدة والـصني بـشأن قـانون الفـضاء، الـيت                    )ح(  

ها يف بـيجني يف     املزمـع عقـد    و تشارك يف تنظيمها منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ        
  نوفمرب؛/تشرين الثاين

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة ومركز عبـد الـسالم الـدويل للفيزيـاء                 )ط(  
النظرية بشأن استخدام النظم العاملية لـسواتل املالحـة يف التطبيقـات العلميـة، املزمـع عقـدها يف          

  .ديسمرب/ كانون األول٥ إىل ١، إيطاليا، من رييسيتت
    

    التعاون اإلقليمي واألقاليمي  - باء  
ــا الــيت        -١٥ ــدورات الدراســات الُعلي ــأنَّ اجلــدول الــزمين ل ــة علمــاً ب ــة الفرعي أحاطــت اللجن

، والـيت تقـدِّمها املراكـز اإلقليميـة لتـدريس علـوم             ٢٠١٤-٢٠١٢تستغرق تسعة أشـهر للفتـرة       
ري التطبيقــات الفــضائية وتكنولوجيــا الفــضاء، املنتــسبة إىل األمــم املتحــدة، قــد أُرِفــق بتقريــر خــب

)A/AC.105/1062املرفق الثالث ،.(  
 اجلمعية العامة كانت قد الحظـت بارتيـاح، يف قرارهـا            نَّواستذكرت اللجنة الفرعية أ     -١٦
م احملرز حنو إنشاء مركز إقليمي جديـد لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء يف                 دُّ التق ،٦٨/٧٥

 يف بــيجني، علــى حنــو مــا اقترحتــه بيهــان جامعــة منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ يكــون مقــره يف 
حكومــة الــصني، وخباصــة النتيجــة اإلجيابيــة الــيت خلــصت إليهــا بعثــة تقيــيم أوفــدت إىل جامعــة 

  .٢٠١٣سبتمرب /بتيسري من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف أيلول بيهان
 حكومـة   توصـية بقبـول عـرض   أسـفرت عـن   بعثـة التقيـيم   نَّ اللجنة الفرعية أ   والحظت  -١٧

  .بيهانالصني بإنشاء مركز إقليمي تستضيفه جامعة 
، ٦٨/٧٥دت، يف قرارهـا  كَّـ  اجلمعية العامة كانت قد أنَّواستذكرت اللجنة الفرعية أ     -١٨

أمهية التعاون على الصعيدين اإلقليمي واألقـاليمي يف جمـال األنـشطة الفـضائية ملـساعدة الـدول                  
ــة قــدراهتا يف جمــال الفــضاء واملــ   أن شبــسامهة يف حتقيــق أهــداف إعــالن األمــم املتحــدة   يف تنمي
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دم املـساواة مـع     قـ  الـصدد أمهيـة مـشاركة املـرأة علـى            ، كما كانت قد الحظـت يف هـذا        ةاأللفي
  .الرجل يف مجيع ميادين العلوم والتكنولوجيا

ــأ    -١٩ ــة علمــاً ب ــة الفرعي ــدورة العــشرين للملتقــى اإلقليمــي لوكــاالت   نَّوأحاطــت اللجن  ال
ديـــسمرب / كـــانون األول٦ إىل ٣ا واحملـــيط اهلـــادئ ُعقـــدت يف هـــانوي مـــن  الفـــضاء يف آســـي

 عامـاً مـن اخلـربات يف منطقـة آسـيا واحملـيط       ٢٠: قـيم مـن الفـضاء    "، وكان موضـوعها     ٢٠١٣
  .٢٠١٤ن للملتقى يف طوكيو يف عام ومن املزمع عقد الدورة احلادية والعشري". اهلادئ
ؤمتر القــادة األفارقــة املعــين بتــسخري علـــوم      مــ نَّ علمــاً بــأ  وأحاطــت اللجنــة الفرعيــة     -٢٠

 كــانون ٥ إىل ٣وتكنولوجيــا الفــضاء ألغــراض التنميــة املــستدامة ُعقــد يف أكــرا يف الفتــرة مــن 
ــاء القــدرات وتبــادل املعــارف    ٢٠١٣ديــسمرب /األول ــَشاُركو، حيــث ركّــز علــى بن  البلــدان َت

تــسخري علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء ألغــراض يف مــشاريع ذات نفــع متبــادل يف جمــال األفريقيــة 
التنميــة املــستدامة، مبــا يف ذلــك تعزيــز االنــضمام إىل معاهــدات الفــضاء اخلــارجي مــن جانــب    

  . البلدان املرتادة للفضاء وغري املرتادة له
 االجتمـاع الـسابع جمللـس منظمـة التعـاون        نَّ بـأ  ذلككـ  الفرعيـة علمـاً      وأحاطت اللجنة   -٢١

 اجمللـس اسـتعرض     نَّ، وأ ٢٠١٣يوليـه   / متـوز  ٥ يفبيجني  سيا واحمليط اهلادئ ُعقد يف      الفضائي آل 
  .م احملرز بشأن مشاريع املنظمةدُّفيه التق
 األمانــة املؤقتــة ملــؤمتر القــارة األمريكيــة الــسادس  نَّوأحاطــت اللجنــة الفرعيــة علمــاً بــأ  -٢٢

ُتمـد يف املـؤمتر الـسادس، الـذي ُعقـد      املعين بالفضاء مستمرة يف تنفيذ إعالن باتشوكا، الذي اع       
  .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٩ إىل ١٥يف باتشوكا، املكسيك، من 

    
    دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية  -سادساً  

ة دعم إدارة الكـوارث بواسـط     " من جدول األعمال،     ٩نظرت اللجنة الفرعية يف البند        -٢٣
  .٦٨/٧٥ لقرار اجلمعية العامة اًوفق ،"النظم الفضائية

 من جدول األعمال ممثلو أملانيا وإندونيسيا وباكـستان وشـيلي         ٩م يف إطار البند     لَّوتك  -٢٤
كمـا تكلَّـم يف إطـار هـذا البنـد       . والصني ومصر واملكسيك واهلند والواليـات املتحـدة واليابـان         
ممثــل ملكتــب شــؤون م لَّــ وتك.ي ممثــل شــيلي نيابــةً عــن جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة والكــاريب

الفضاء اخلارجي عن برنامج األمم املتحـدة السـتخدام املعلومـات الفـضائية يف إدارة الكـوارث                 
وتكلَّم بشأن هذا البنـد أيـضاً أثنـاء التبـادل         ).برنامج سبايدر (واالستجابة يف حاالت الطوارئ     

  .العام لآلراء ممثلو دول أعضاء أخرى
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  :عروض اإليضاحية العلمية والتقنية التاليةواستمعت اللجنة الفرعية إىل ال  -٢٥
، "احلـّد مـن الكـوارث   تطبيقات تكنولوجيا املعلومـات الفـضائية يف    استخدام  "  )أ(  

  مه ممثل الصني؛دَّق
ــص اســت"  )ب(   ــدخالت الفــضائية يف الت  يف ألخــريةاكــربى الث كــوارلي لدِّخدام املُ

  مه ممثل اهلند؛دَّ، ق"اهلند
ــصويري     دَّ، ق"إدارة الكــوارث"  )ج(   ــة للمــسح الت ــة الدولي ــه املراقــب عــن اجلمعي م

  واالستشعار عن ُبعد؛
البّوابة املعرفية لربنامج األمـم املتحـدة السـتخدام املعلومـات الفـضائية يف إدارة               "  )د(  

منفذ إىل املعلومات الفـضائية مـن أجـل إدارة خمـاطر            : الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ    
  .ممثل ملكتب شؤون الفضاء اخلارجيمه دَّ، ق"االت الطوارئالكوارث واالستجابة يف ح

  :وكان معروضاً على اللجنة الفرعية ما يلي  -٢٦
تقرير عن اجتماع اخلرباء املشترك بني األمـم املتحـدة وأملانيـا بـشأن اسـتخدام                )أ(  

ونيـه  ي/ حزيـران ٢٦-٢٥بـون، أملانيـا،    (املعلومات املستمدة من الفضاء يف ُنظـم اإلنـذار املبكـر            
٢٠١٣) (A/AC.105/1047(؛  

 يف  ٢٠١٣ يف عـام     املنفّـذة تقرير األمانة عن أنشطة الدعم االستـشاري الـتقين            )ب(  
إطار برنامج األمم املتحـدة السـتخدام املعلومـات الفـضائية يف إدارة الكـوارث واالسـتجابة يف                  

  ؛)A/AC.105/1056(حاالت الطوارئ 
 يف إطــار برنــامج األمــم املتحــدة  ٢٠١٣  يف عــاماملنفّــذةتقريــر عــن األنــشطة    )ج(  

ــوارئ      ــاالت الطــ ــتجابة يف حــ ــوارث واالســ ــضائية يف إدارة الكــ ــات الفــ ــتخدام املعلومــ الســ
)A/AC.105/1057(؛  

تقريـــر عـــن مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الـــدويل بـــشأن اســـتخدام التكنولوجيـــات    )د(  
 ٢٥-٢٣بـيجني،   (اسـتبانة خمـاطر الكـوارث وتقييمهـا ورصـدها     : الفضائية يف إدارة الكـوارث    

  ).A/AC.105/1061) (٢٠١٣أكتوبر /تشرين األول
ــضاء          -٢٧ ــذهلا مكتــب شــؤون الف ــيت ب ــديرها للجهــود ال ــة عــن تق ــة الفرعي وأعربــت اللجن

، والحظــت ٢٠١٣اخلــارجي يف إطالعهــا علــى التقــارير عــن أنــشطة برنــامج ســبايدر يف عــام  
خطـط لتنفيـذها يف إطـار الربنـامج، مبـا يف            م احملـرز فيمـا يتعلـق جبميـع األنـشطة امل           دُّبارتياح التقـ  
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ي حلـاالت الطـوارئ فيمـا يتـصل بإعـصار           دِّذلك الدعم املستمر املقدَّم من خالله جلهـود التـص         
  . والفلبني وإعصار هايان يف الفلبني والفيضانات يف مشال العراق وبغداداالوبا يف فبو
، بـدعم مـن     ٢٠١٣فّـذ يف عـام       برنـامج سـبايدر ن     نَّوأحاطت اللجنة الفرعيـة علمـاً بـأ         -٢٨

. شبكة شـركائه، بعثـات لتـوفري الـدعم االستـشاري يف إندونيـسيا وفييـت نـام وغانـا ومـالوي                     
وأشــــارت وفــــود مــــع التقــــدير إىل دورات التــــدريب املعقــــودة يف بــــنغالديش واجلمهوريــــة  

ذت يف  بيـق علـى سـبيل املتابعـة لبعثـات برنـامج سـبايدر الـيت ُنفِّـ                 امالدومينيكية والـسودان وموز   
  .قةسنوات ساب

 برنـامج سـبايدر     يمـا يتعلـق ببوَّابـة     فالتطورات اجلديـدة    بـ تقـدير    بعض الوفود مـع ال     نوَّهتو  -٢٩
  .، وال سيما الوصلة البينية اجلديدة املتاحة باإلسبانية)org.spider-un.www(املعرفية 
 برنـامج   ضطلع هبـا  لـيت سيـ   الفرعية علماً بالبعثات االستشارية التقنيـة       وأحاطت اللجنة ا    -٣٠

ــا ومنغوليــا، وأشــارت إىل أوجــه التــآزر   ٢٠١٤ســبايدر يف عــام   يف بوتــان والــسلفادور وكيني
 العمــل اإلقليميــة  حلقــةُمــن ذلــك مــثالًوواإلجــراءات العــابرة للحــدود الــيت ييــسرها الربنــامج، 

 / اجلفـاف ورصـدها يف أمريكـا الوسـطى املزمـع عقـدها يف نيـسان                االتحببشأن اإلنذار املبكر    
  .٢٠١٤أبريل 
 ســبايدر مــن أجــل لتواصــل الــيت خيطــط هلــا برنــامجابــت اللجنــة الفرعيــة بأنــشطة ورحَّ  -٣١

إقليميـــة مثـــل عامليـــة ومبـــادرات وات واملعلومـــات الفـــضائية لفائـــدة التـــرويج الســـتخدام األد
  .٢٠١٥من الكوارث وخطة التنمية ملا بعد عام االستراتيجية الدولية للحد 

وأحاطت اللجنة الفرعية علماً بارتياح مبا تقوم به الدول األعضاء من أنشطة مـستمرة                -٣٢
ُتــسهم يف تــوفري املزيــد مــن احللــول الفــضائية واســتخدامها يف دعــم إدارة الكــوارث، وتــدعم     

بـشأن  ) رصـد آسـيا  (روع سـنتنيل آسـيا    تفعيالً ملـش ١٨: برنامج سبايدر، ومنها األنشطة التالية 
ــية   ــيا؛ وتدشـــني نظـــام للتـــصوير  حرائـــق غابـــاتوفيـــضانات وزالزل واهنيـــاالت أرضـ  يف آسـ

، مــن أجــل الرصــد يف Kibo HDTV-EFالتلفزيــوين العــايل االســتبانة يف حمطــة الفــضاء الدوليــة، 
ئية يف  حاالت الطوارئ يف إطار ميثاق التعـاون علـى حتقيـق االسـتخدام املنـّسق للمرافـق الفـضا                  

ــة      ــة أو تكنولوجي ــوارث طبيعي ــوع ك ــضاء     (حــال وق ــشأن الف ــدويل ب ــاق ال ــضا امليث ــسّمى أي امل
 مركــز املعلومــات الــساتلية عــن األزمــات التــابع للمركــز األملــاين  إمتــامو؛ )والكــوارث الكــربى

لشؤون الفضاء اجلوي عّدة خرائط تشغيلية ومهـام حتليليـة بـشأن األحـداث الكارثيـة يف أملانيـا                   
الصعيد العاملي؛ وتعزيـز مبـادرة سـبل الوصـول العـاملي مـن خـالل امليثـاق الـدويل بـشأن                      وعلى  

 برامج نظـام الرؤيـة والرصـد اإلقليمـي يف منطقـة             يفالفضاء والكوارث الكربى؛ والتقدم احملرز      
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 ملـستخدمني هنـائيني   ن أهنـا معـدة  يَّبـ ماهليمااليا وأفريقيا؛ والعديد مـن األمثلـة األخـرى ملنتجـات        
  . على املستوى الوطينو لقطاعات منهمأحمددين 

كات واالتفاقـات الدوليـة وترتيبـات       ا الـشر  نَّأعربت بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أ          و  -٣٣
التبادل الكامل واملفتوح للبيانـات تكتـسب أمهيـة متزايـدة فيمـا يتعلـق بـضمان التوزيـع الفعـال                     

ت املـسؤولة علـى     للبيانات الفضائية واستخدامها من جانـب مـديري الطـوارئ وسـائر الـسلطا             
وأُشري يف هذا الصدد إىل اخلـدمات املختلفـة الـيت توفرهـا وكـاالت الفـضاء يف                  . الصعيد العاملي 

ــة،        ــة أو معلومــات جــاهزة لالســتخدام يف نظــم املعلومــات اجلغرافي   شــكل صــور ســاتلية حالي
  .وال سيما اخلدمات املستخدمة يف حاالت الفيضانات أو الزالزل

 التغّيرات اليت طرأت على النظام اهليدرولوجي ملنظومة هنـر          نَّوأُعرب عن رأي مفاده أ      -٣٤
 املعلومــات الفــضائية قــد نَّئيــة مهمــة وهــي مــثرية لالنــشغال، وأالنيـل قــد يكــون هلــا تــأثريات بي 

  .تكون مفيدة يف تقييم هذه اآلثار واالستعداد هلا
 اخلرباء من الـدول األعـضاء ومكاتـب الـدعم     وأحاطت اللجنة الفرعية علماً مبسامهات   -٣٥

ــة يف عــام   ــامج     ٢٠١٣اإلقليمي ــة التابعــة لربن ــشارية التقني ــع البعثــات االست  الــيت قُــدِّمت إىل مجي
  .البلدان املهتمةسائر سبايدر، فضال عن تبادل اخلربات مع 

مــا  اللــذين اتــسم هب الواســعةونّوهــت اللجنــة الفرعيــة باالهتمــام الكــبري ومبــشاركة اخلــرباء   -٣٦
اجتماع اخلرباء املشترك بني األمم املتحدة وأملانيا بشأن اسـتخدام املعلومـات املـستمدة مـن الفـضاء                  

، ومــؤمتر ٢٠١٣يونيــه / حزيــران٢٦ و٢٥يف ُنظـم اإلنــذار املبكــر، الــذي ُعقــد يف بـون، أملانيــا، يف   
 اسـتبانة خمـاطر     :األمم املتحدة الـدويل بـشأن اسـتخدام التكنولوجيـات الفـضائية يف إدارة الكـوارث               

  .٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٢٥-٢٣الكوارث وتقييمها ورصدها، الذي ُعقد يف بيجني يف 
 مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي استــضاف يف  نَّوأحاطــت اللجنــة الفرعيــة علمــاً بــأ   -٣٧

، االجتماع السنوي اخلامس ملكاتـب الـدعم اإلقليميـة          ٢٠١٤فرباير  / شباط ١٤ و ١٣فيينا، يف   
 ٢٠١٣ذة خــالل عــام فَّــل اســتعراض األنــشطة املــشتركة املن ربنــامج ســبايدر مــن أجــ التابعــة ل

وقـــد اتفـــق . ٢٠١٥-٢٠١٤ ولفتـــرة الـــسنتني ٢٠١٤ووضـــع خطـــة عمـــل مـــشتركة لعـــام  
املــشاركون يف االجتمــاع علــى العمــل، مــن خــالل منــصة تعاونيــة متاحــة باالتــصال احلاســويب  

 قترحـات مت االستـشارية واسـتبانة وإعـداد        املباشر، بشأن مسائل من قبيـل رصـد آثـار اخلـدما           
ي دِّالتـص ووإعداد وتطوير ممارسات موصى هبا للحد من أخطار الكوارث          للمشاريع  مشتركة  

  .االت الطوارئحل
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وأعربت بعض الوفود عن رأي مفـاده أنَّـه ينبغـي ملكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي أن                -٣٨
اون مع املؤسسات الوطنيـة واملنظمـات األقاليميـة    يستكشف فرص إبرام املزيد من اتفاقات التع     

املعنية بإدارة الكوارث الطبيعية من أجل وضع بـرامج تـدريب علـى تطبيـق تكنولوجيـا الفـضاء        
  .يف إدارة الكوارث، ال سيما يف البلدان النامية

للجنـة  ه جرى، خالل الدورة السادسة واخلمـسني        أنَّ ارتياحب اللجنة الفرعية    الحظتو  -٣٩
اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية، توقيــع اتفــاق بــني مكتــب شــؤون الفــضاء   
اخلارجي ووزارة الدفاع املدين والطوارئ وإزالـة آثـار الكـوارث الطبيعيـة يف االحتـاد الروسـي،           

  .من أجل إنشاء مكتب دعم إقليمي تابع لربنامج سبايدر
ــب    حَّور  -٤٠ ــون مكاتـ ــة بكـ ــة الفرعيـ ــت اللجنـ ــة    بـ ــشر التابعـ ــستة عـ ــة الـ ــدعم اإلقليميـ   الـ

un.www- انظــــر(لربنــــامج ســــبايدر قــــد واصــــلت اإلســــهام بنجــــاح يف أنــــشطة الربنــــامج   

offices-support-regional/network/org.spider(.  
ح مبــا تقدِّمــه الــدول األعــضاء مــن تربعــات، مبــا فيهــا   ونوَّهــت اللجنــة الفرعيــة بارتيــا   -٤١

مة من أملانيا والصني والنمسا، وشجَّعت الدول األعضاء علـى أن تقـدِّم،             دَّالتربعات النقدية املق  
على أساس طوعي، كل أنواع الدعم الالزمة لربنامج سـبايدر، مبـا يـشمل الـدعم املـايل، لكـي                    

  .٢٠١٥-٢٠١٤فترة السنتني يتمكَّن الربنامج من تنفيذ خطة عمله ل
 حكومــة املكــسيك اســتهلت استعراضــاً للقــانون نَّوأحاطــت اللجنــة الفرعيــة علمــاً بــأ  -٤٢

ي للكــوارث الــيت قــد حتــدث بــسبب ظــواهر الفــضاء   دِّالعــام للحمايــة املدنيــة مــن أجــل التــص  
  . اعتمادهورف الفرعية للجنةتاح  نص القانون سُياخلارجي وأنَّ

 امليثـاق الـدويل بـشأن الفـضاء والكـوارث الكـربى        نَّأرعية علمـاً بـ    وأحاطت اللجنة الف    -٤٣
 سـواتل بلييـاد،     شكيلةتـ  تفعـيالً مشلـت      ٣٠، مبـا يف ذلـك       ٢٠١٣ يف عام    ةً مر ٣٨جرى تفعيله   

والحظت اللجنة الفرعية يف هذا الـصدد       . ٢٠١٤ يف عام    ةً مر ١١وأنه جرى تفعيله حىت اآلن      
  .فيضاناتب تعلقةم كانت بشأن أحداث ٢٠١٣م  يف املائة من التفعيالت يف عا٥٠ نَّأ

    
    التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة  -سابعاً  

التطـورات األخـرية يف جمـال      " من جدول األعمال،     ١٠نظرت اللجنة الفرعية يف البند        -٤٤
ستعرضــت املــسائل وا ،٦٨/٧٥ لقــرار اجلمعيــة العامــة  اًوفقــ ،"الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة 

املتــصلة باللجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنُّظُم العامليــة لــسواتل املالحــة، وأحــدث التطــورات يف جمــال  
  .النظم العاملية لسواتل املالحة والتطبيقات اجلديدة لتلك النظم
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 العربيـة املتحـدة وإيطاليـا       اإلمارات من جدول األعمال ممثلو      ١٠م يف إطار البند     لَّوتك  -٤٥
وتكلَّـم بـشأن هـذا البنـد     . واهلند واليابان والواليـات املتحـدة  واملكسيك  وكندا ومصر   الصنيو

  .أيضاً أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو دول أعضاء أخرى
  :وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة  -٤٦

تقرير عن حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحـدة وكرواتيـا بـشأن تطبيقـات              )أ(  
  ؛)A/AC.105/1055(نظم العاملية لسواتل املالحة ال

مذكّرة من األمانة بشأن االجتماع الثامن للجنة الدولية املعنية بـالنظم العامليـة               )ب(  
  ؛)A/AC.105/1059(لسواتل املالحة 

 يف إطـار خطـة عمـل        ٢٠١٣تقرير األمانة عن األنـشطة املـضطلع هبـا يف عـام               )ج(  
  ).A/AC.105/1060(ظم العاملية لسواتل املالحة اللجنة الدولية املعنية بالن

مــه ممثــل إيطاليــا عــن دَّواســتمعت اللجنــة الفرعيــة إىل عــرض إيــضاحي علمــي وتقــين ق  -٤٧
  ".احلالة اإليطالية:  طقس الفضاءيف جمالاستخدام النظم العاملية لسواتل املالحة "

ــدير   وأشــارت  -٤٨ ــة مــع التق ــة الفرعي ــدوة إىل  اللجن التطبيقــات "وضــوع  حــول متنظــيم ن
 اخلاصـة مبـوفِّري  اهلامـة  الراهنـة  ركّـزت علـى املواضـيع    " التجارية للنظم العاملية لـسواتل املالحـة     

  . ومستخدمي تلك البيانات لسواتل املالحةةم العامليبيانات النظ
وأُبلغت اللجنة الفرعية بأنَّ مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي، بـصفته األمانـة التنفيذيـة                  -٤٩

 تنسيق اجتماعـات اللجنـة      هو املسؤول عن  لدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة،       للجنة ا 
اسـتخدام   مـع دورات جلنـة   التزامنبـ  تعقـد مي اخلدمات التـابع هلـا، الـيت    دِّومنتدى مق املذكورة  

ظ  األمانـة التنفيذيـة حتـتف      نَّولوحظ أ . وهيئتيها الفرعيتني يف األغراض السلمية    الفضاء اخلارجي   
 خـدمات الـنظم     املـذكورة ومـستخدمي   اللجنـة الدوليـة     مـن أجـل     أيضاً ببوابة معلومات شـاملة      

  .العاملية لسواتل املالحة
الن صـميم  كِّ التعلـيم وبنـاء القـدرات يـش     بنـاًء علـى أنَّ    ه،   أنَّـ   الفرعيـة  والحظت اللجنـة    -٥٠

ــة لــسواتل املالحــة   ــة ا برنــامج تطبيقــات الــنظم العاملي ــابع للجنــة الدولي ــة   الت ــالنظم العاملي ملعنيــة ب
، فقــد نظّــم مكتــب  املــذكورة، وعمــال مبقتــضيات خطــة عمــل اللجنــة الدوليــةلــسواتل املالحــة

شــؤون الفــضاء اخلــارجي حلقــات عمــل ودورات تدريبيــة وحلقــات دراســية إقليميــة، ودعــم    
واتل  يف جمـال اسـتخدام التكنولوجيـات املتـصلة بـالنظم العامليـة لــس      املتابعـة اخلاصـة هبـا   مـشاريع  

  .املالحة يف شىت ميادين العلوم والصناعة، مبا يف ذلك تأثريات طقس الفضاء على تلك النظم
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 املراكز اإلقليمية لتدريس علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء،    نَّوالحظت اللجنة الفرعية أيضاً أ     -٥١
ل املالحـة   املنتسبة إىل األمم املتحدة بدأت تستخدم املنهج الدراسي اخلاص بالنظم العامليـة لـسوات             

)ST/SPACE/59 .(             واملراكز اإلقليمية، اليت تعمل أيضا كمراكز معلومات لـصاحل اللجنـة الدوليـة
 ذات عاملــة ىوملنتــدى مقــّدمي اخلــدمات التــابع هلــا، هتــدف إىل اإلســهام يف إجيــاد قــواملــذكورة 

، وال سـّيما  ملناطقخمتلف ادراية، وهي ضرورية لتقّدم النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا يف         
  .يف البلدان النامية

 حـول   اوكرواتيـ  حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحـدة         نَّوالحظت اللجنة الفرعية أ     -٥٢
ــا، يف  شــتطبيقــات الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة ُعقــدت يف با   كا، يف جزيــرة كــرك، بكرواتي

ملتحــدة يف رعايــة احللقــة وشــاركت الواليــات ا. ٢٠١٣أبريــل / نيــسان٢٥ إىل ٢١الفتــرة مــن 
واستـضافت كليـة الدراسـات      .  املعنية بـالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة         عن طريق اللجنة الدولية   

وكـان مـن املقـرر أن تـضع حلقـة           .  حكومـة كرواتيـا    باسـم  حلقـة العمـل      رييكاالبحرية جبامعة   
يـة لـسواتل املالحـة      استخدام تكنولوجيـا الـنظم العامل     دائرة  العمل خطة إقليمية تسهم يف توسيع       

عمــل يف توتطبيقاهتــا، مبــا يف ذلــك إنــشاء مــشاريع رائــدة حمــددة ميكــن للمؤســسات املهتمــة أن 
  . على املستوى الوطين أو اإلقليمي أو على املستويني كليهماإطارها
املعنيــة بــالنظم  االجتمــاع الثــامن للجنـة الدوليــة  نَّ أارتيـاح بوالحظـت اللجنــة الفرعيــة    -٥٣
واالجتمـاع احلـادي عـشر ملنتـدى مقـدمي اخلـدمات التـابع هلـا، اللـذين                  ة لسواتل املالحة    العاملي

نظمتهما حكومة ُديب واستضافتهما مؤسسة اإلمارات للعلوم والتقنيـة املتقدمـة، ُعقـدا يف ُديب،               
وأُشـري إىل   . ٢٠١٣نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٤ إىل   ٩ العربية املتحـدة، يف الفتـرة مـن          اإلمارات

وستستــضيفه الوكالــة املــذكورة الحتــاد األورويب ســينظّم االجتمــاع التاســع للجنــة الدوليــة  انَّأ
ــن        ــرة مـ ــراغ، يف الفتـ ــة يف بـ ــسواتل املالحـ ــة لـ ــنظم العامليـ ــة للـ ــشرين ١٤ إىل ١٠األوروبيـ  تـ

والحظت اللجنة الفرعية أيـضاً االهتمـام الـذي أبدتـه الواليـات املتحـدة            . ٢٠١٤نوفمرب  /الثاين
  .٢٠١٥، يف عام  املذكورةتماع العاشر للجنة الدوليةباستضافة االج

 األفرقة العاملة التابعة للجنة الدولية املعنيـة بـالنظم العامليـة            نَّوالحظت اللجنة الفرعية أ     -٥٤
 للتــشغيل التبــاديل، وحتــسني أداء التوافــق والقابليــة: لــسواتل املالحــة تركِّــز علــى املــسائل التاليــة

، وتعمـيم املعلومـات وبنـاء القـدرات، واألطـر املرجعيـة،             واتل املالحة  العاملية لس  خدمات النظم 
ماً دُّ األفرقــة العاملــة أحــرزت تقــ نَّوالحظــت اللجنــة الفرعيــة أيــضاً أ . والتوقيــت، والتطبيقــات

ومنتــدى املعنيــة بــالنظم العامليــة لــسواتل املالحــة   خطــيت عمــل اللجنــة الدوليــة  تعزيــزكــبرياً يف 
  .ع هلا، وخصوصا فيما يتعلق بكشف التداخل وختفيفهمقدِّمي اخلدمات التاب
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أنــشأت فرقــة العمــل الدوليــة  املــذكورة  اللجنــة الدوليــة نَّوالحظــت اللجنــة الفرعيــة أ  -٥٥
 بـارامترات   حتديـد املعنية برصد النظم العاملية لسواتل املالحة وتقييمهـا مـن أجـل التركيـز علـى                 

ل إىل  صُّـ  التو  أيـضاً  متَّقـد   و. د وطرائق إجرائـه    رصدها، وحتديد مستوى الرص    ينبغياخلدمة اليت   
 جمال خدمة فضائي قابل متاماً للتشغيل التباديل بني الـنظم العامليـة             توفري أنَّ علىاآلراء  يف  توافق  

 . نظام واحد توفريها مبفردهلسواتل املالحة سيتيح فوائد أدائية هامة ال ميكن أليِّ

ء اخلـارجي ألدائـه املتميِّـز يف القيـام          وأثنت اللجنة الفرعيـة علـى مكتـب شـؤون الفـضا             -٥٦
مبهــام األمانــة التنفيذيــة للجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة لــسواتل املالحــة وملنتــدى مقــدِّمي  

اسـتخدام الـنظم    علـى   تـشجيع   الاخلدمات التابع هلا، وأعربـت عـن تقـديرها جلهـود املكتـب يف               
  .تلك النظمالعاملية لسواتل املالحة يف برناجمه املتعلق بتطبيقات 

والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير ما قدَّمته الواليـات املتحـدة واملفوضـية األوروبيـة                 -٥٧
إىل مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي دعمـاً ألنـشطته املتعلقـة بـالنظم العامليـة                   من تربعات مالية    

  . التابع هلالسواتل املالحة وإىل اللجنة الدولية املعنية بتلك النظم ومنتدى مقدِّمي اخلدمات
، التــابع للواليــات )GPS(والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ النظــام العــاملي لتحديــد املواقــع    -٥٨

ولـوحظ أنَّ   . املتحدة، ال يزال يوفِّر للمجتمع الدويل مستوى رفيعاً من املوثوقية والدقـة واخلدمـة             
جود تشكيلة أساسـية مؤلفـة     ساتالً عامالً يف املدار لضمان و      ٣١قع له   االنظام العاملي لتحديد املو   

. تلــف أحنــاء العــامل إلتاحــة نطــاق تغطيــة أوســع وتــوافُر أفــضل يف خمســواتل ٣ +  ســاتال٢٤ًمــن 
 Block IIF وأربعة سـواتل مـن منظومـة    Block IIR-M سبعة سواتل من منظومة نَّولوحظ أيضا أ

 تبـث أيـضا إشـارة    IIF سـواتل    نَّوأ". L2C"صة لالسـتخدام املـدين تـدعى        صَّـ  خم ثانيـة تبثُّ إشارة   
  .احملافظة على األرواح، ميكن استخدامها يف تطبيقات L5د دُّصة لالستخدام املدين على ترصَّخم
إدارة دقـة نظـام التقويـة الواسـع النطـاق قـد مكَّـن                أنَّ حتـسني   اللجنـة الفرعيـة      والحظت  -٥٩

اقـع ذي التوجيـه الرأسـي        املو نظـام حتديـد   أداء   مـن تطـوير      الطريان االحتادية يف الواليـات املتحـدة      
)LPV( .  األمان تستفيد من زيادة     وجهات تشغيلها  طائرة   ٦٠ ٠٠٠ ما يزيد عن     نَّوقد لوحظ أ 

  . السواتلملعتمدة علىا املتحدة لنظم التقوية لوالياتا تنفيذوالقدرة بفضل 
والحظــت اللجنــة الفرعيــة عــزم الواليــات املتحــدة علــى مواصــلة حتــسني دقــة النظــام      -٦٠

ــاملي ــع  الع ــد املواق ــه لالســتعمال  لتحدي ــساعات،    وإتاحت ــسواتل وال ــن خــالل حتــسني أداء ال ، م
ــسواتل احملدَّثــة، وبــث إشــارات    ولــوحظ أنَّ .  مباشــرة علــى املــستعمل  رســومفــرض  دون هوال

ــة يف       الواليــات املتحــدة ملتزمــة باإلبقــاء علــى النظــام العــاملي لتحديــد املواقــع كدعامــة مركزي
ــة ناشــئة تــضم   ــدة،    منظومــة دولي ــه، مــع نــشوء نظــم جدي ــة لــسواتل املالحــة، وأن ــنظم العاملي ال
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سيكون توافق اإلشارات بني تلك النظم وقابليتـها للتـشغيل التبـاديل، وكـذلك تـوافر الـشفافية                  
، عوامــلَ حموريــةً يف ضــمان حــصول املــستعملني املــدنيني يف ٍةيف تقــدمي خــدماٍت مدنيــٍة مفتوحــ
  .قصوى من تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحةخمتلف أحناء العامل على املنفعة ال

ــاس       -٦١ ــة غلونـ ــسواتل املالحـ ــاملي لـ ــام العـ ــشكيلة النظـ ــة أنَّ تـ ــة الفرعيـ والحظـــت اللجنـ
)GLONASS (       والحظـت اللجنـة   . ر سـاتالً يف املـدا   ٢٩التابع لالحتاد الروسي تتألف حالياً من

ــضا أ  ــة أي ــا    نَّالفرعي ــشئت يف إط ــيت أن ــة، ال ــة التحتي ــشروع  البني ــدمي  (ERA-GLONASSر م تق
 سـتوفِّر ،  )املساعدة على الطُُرق يف حاالت الطوارئ استناداً إىل الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة               
ــة       ــات املالحيـ ــة باملعلومـ ــدات خاصـ ــدمات ومعـ ــم وخـ ــتحداث نظـ ــاس السـ ــستند إىلاألسـ  تـ

وأشـارت اللجنـة    . ملنفعة مجيـع فئـات املـستخدمني      يف االحتاد الروسي    تكنولوجيا نظام غلوناس    
ــة إىل سلــسلة عمليــات إطــالق ناجحــة    ــدو "متــت يف إطــار نظــام الفرعي الــصيين للمالحــة  " باي

 هذا النظام قد شرع يف تزويد منطقة آسيا واحملـيط اهلـادئ خبـدمات أوليـة يف       نَّالساتلية، وإىل أ  
عـزز أداء    النظـام األرضـي الـذي ي       نَّولـوحظ أيـضا أ    . واملالحـة والتوقيـت   جماالت حتديد املواقع    

رهـا نظـام بايـدو لتحديـد املواقـع وموثوقيتـها            فِّبايدو سيساعد على حتسني دقة اخلدمات اليت يو       
  .وسالمتها، وذلك للوفاء مبتطلبات الطريان املدين وسائر املستعملني

ــ اهلنــد تننَّوالحظــت اللجنــة الفرعيــة أ   -٦٢  اخلــاص باملالحــة برناجمهــا يفذ حاليــا مــسارين فِّ
ول هو نظـام املالحـة يف املـدار االسـتوائي الثابـت بالنـسبة لـألرض واملعـّزز مبـساعدة                   األ: الساتلية

ــع   ــد املواق ــاين هــو النظــام    )GAGAN (النظــام العــاملي لتحدي ــز ســاتلي، والث ــاره نظــام تعزي ، باعتب
 نظـام   نَّولـوحظ أ  . ه نظامـا إقليميـا مـستقال      ، باعتبـار  )IRNSS(اإلقليمي اهلندي لـسواتل املالحـة       

املعّزز مبساعدة النظام العاملي لتحديد املواقع اسـُتحِدث لتـوفري مزيـد مـن الدقـة يف حتديـد                   املالحة  
ــدين    ــريان امل ــات الط ــع لتطبيق ــرور اجلــوي، وأ   . املواق ــة امل ــة نَّوحتــسني إدارة حرك ــارة إتاح  اإلش

اخلدمـة  املـشمولة بنظـام     تغطيـة   السد الفجوة بـني منـاطق       تسوف  لالستعمال  الفضائية هلذا النظام    
ونظام التعزيز اليابـاين القـائم علـى        ) EGNOS(املالحية التكميلية األوروبية الثابتة بالنسبة لألرض       

  .بسالسةد قطاع الطريان بتغطية مالحية متواصلة ّو الوظائف، مما يزةسواتل النقل املتعدد
 النظــام اإلقليمــي اهلنــدي لــسواتل املالحــة، الــذي  نَّت اللجنــة الفرعيــة أيــضا أوالحظــ  -٦٣

يــضم تــشكيلة مؤلفــة مــن ســبعة ســواتل، منــها ثالثــة ســواتل ســوف توضــع يف مــدار     ســوف 
ــزامين، هــو اآلن يف طــور         ــدار أرضــي ت ــة ســواتل يف م ــألرض وأربع ــسبة ل اســتوائي ثابــت بالن

ــذ ــام اإل  . التنفيـ ــن النظـ ــاتل مـ ــان أول سـ ــد   وكـ ــة قـ ــسواتل املالحـ ــدي لـ ــي اهلنـ ــق يف أُقليمـ   طلـ
  .٢٠١٥ تكتمل التشكيلة كلها يف عام ، ومن املتوقع أن٢٠١٣يوليه / متوز١
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ــة أنَّ   -٦٤ ــة الفرعي ــاين شــبه     والحظــت اللجن ــساتلي الياب ــشغيل النظــام ال ــدء ت  مــن املزمــع ب
 تـشكيلة مؤلفـة مـن سـبعة سـواتل سـوف       نَّ، وأ٢٠١٨بشكل رمسي يف عـام   ) QZSS(السميت  

سني القـدرة علـى     كتمل لتحسني حتديد املواقع يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، مبا يف ذلـك حتـ              ُت
علـى   جتـارب     مثـاين   املنطقـة قـد شـهدت إجـراء        نَّولـوحظ أيـضا أ    .  للكوارث الطبيعيـة   التصدِّي

تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة املتعددة، اليت هتـدف إىل حتـسني الدقـة يف حتديـد املواقـع                   
  . شبه السميتباستخدام نظم عاملية متعددة من سواتل املالحة والنظام الساتلي الياباين

 للــنظم حتــادياال تنــسيقال لــسجمأنــشأت  حكومــة كنــدا نَّوالحظــت اللجنــة الفرعيــة أ  -٦٥
 يهـدف إىل تعزيـز التعـاون فيمـا بـني             وهـو  ملالحة، بوالية مدهتا ثـالث سـنوات      العاملية لسواتل ا  

ــسواتل        ــة ل ــنظم العاملي ــف ال ــة طي ــصلة حبماي ــسائل املت ــة، ومعاجلــة امل  خمتلــف اإلدارات احلكومي
  .يش احمللي والتخفيف منه يف كنداسيما الكشف عن التشو املالحة، وال

ــة مــع التقــدير أ    -٦٦ ــة الفرعي ــا عــن مــشاريعه  نَّوالحظــت اللجن  ام مــصر واملكــسيك أبلغت
ز علــى املــساعدة يف وضــع تكنولوجيــا الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة يف كّــوأنــشطتهما الــيت تر

مـشاركتهما يف الـربامج الـيت        نطـاق ممكـن، فـضال عـن          متناول أوساط املـستعملني علـى أوسـع       
  .يضطلع هبا الشركاء الدوليون

  


