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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية  

  اخلمسون والدورة اخلامسة
        ٢٠١٢يونيه / حزيران١٥- ٦فيينا، 

 عن اجتماع األمم املتحدة الدويل حول تطبيقات النظم العاملية تقرير    
   / كانون األول١٦ إىل ١٢ املنعقد يف فيينا من ،لسواتل املالحة

      ٢٠١١ديسمرب 
    مقّدمة  -أوالً  

أوصــت الــدول املــشاركة يف مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث املعــين باستكــشاف الفــضاء    -١
ــتخدامه يف األغـــراض الـــسلمية   ــا مـــن  )اليونيـــسبيس الثالـــث(اخلـــارجي واسـ   ، املنعقـــد يف فيينـ

ــه / متــوز٣٠  إىل١٩ ــون اإلعــالن، يف ١٩٩٩يولي ــة الفــضائية " املعن ــشأن  : األلفي ــا ب إعــالن فيين
بأن ُتعىن أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفـضائية بتعزيـز            )١(،"نمية البشرية الفضاء والت 

املشاركة التعاونية بـني الـدول األعـضاء علـى املـستويني اإلقليمـي والـدويل مـن خـالل التركيـز                      
  .على تنمية املعارف واملهارات يف البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية

، م يـنظّ  ٢٠٠١ يف عـام     ، التابع لألمانة العامة،   دأ مكتب شؤون الفضاء اخلارجي    وقد ب   -٢
يف إطار برنامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفـضائية، سلـسلة حلقـات إقليميـة حـول تطبيقـات                     
النظم العاملية لسواتل املالحة هتدف إىل إذكـاء الـوعي يف أوسـاط العلمـاء واملهندسـني وصـناع                   

───────────────── 

تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،   )1(  
  .١، الفصل األول، القرار )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩
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معات وواضعي السياسات بفوائد تكنولوجيا املالحة الساتلية وإنـشاء إطـار   القرار وأساتذة اجلا 
  .واسع النطاق للتعاون اإلقليمي والدويل

وسامهت نتائج حلقات العمل واالجتماعـات الدوليـة الثالثـة الـيت انعقـدت بـني سـنيت                    -٣
و أحــد  يف نــشاط فريــق العمــل املعــين بــالنظم العامليــة لــسواتل املالحــة، وهــ )٢(٢٠٠٤ و٢٠٠١

أفرقة العمل اإلثنــي عـشر الـيت أنـشأهتا جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية                       
  .لتنفيذ التوصيات ذات األولوية الصادرة عن اليونيسبيس الثالث

ــام   -٤ ــوُد أدَّ،٢٠٠٥ويف ع ــسواتل املالحــة      ت جه ــة ل ــالنظم العاملي ــين ب ــق العمــل املع  فري
نظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل إنـشاء          من امل  ١٥ دولة و  ٣٨ف من   املؤلَّ

وبرهن إنـشاء اللجنـة   . جلنة دولّية معنّية بالنظم العاملية لسواتل املالحة حتت مظلّة األمم املتحدة          
 وعلـى اسـتعداد      دوليـاً   الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة أصـبحت بالفعـل مـورداً              الدولية علـى أنَّ   

 املواقع واملالحة والتوقيت ومستخدميها لضمان تواصل تقدميها مبـا فيـه            مقّدمي خدمات حتديد  
  .مصلحة البشرية مجعاء يف املستقبل

مو خــدمات الــنظم العامليــة واإلقليميــة، يف إطــار مــداوالت داخــل اللجنــة   فــق مقــدِّواتَّ  -٥
أن تكـون مجيـع     ن علـى أقـل تقـدير        الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة، علـى أنـه يتعـيّ           
 أن تكـون اإلشـارات      وينبغـي أيـضاً   . إشارات وخدمات النظم العاملية لـسواتل املالحـة متوافقـة         

واخلدمات املفتوحة قابلـة للتـشغيل املتبـادل قـدر اإلمكـان مـن أجـل حتقيـق أكـرب فائـدة جلميـع                        
ستعملني ن علـى املـ  ق االستفادة مـن هـذه اإلجنـازات، يتعـيّ    ولكي تتحقّ . مستعملي النظم العاملية  

مواكبة أحدث التطورات يف اجملاالت املتصلة بالنظم العاملية لسواتل املالحة واكتـساب القـدرة              
  .على استخدام إشاراهتا

ومن أجل ترويج استخدام النظم العاملية لـسواتل املالحـة وتطبيقاهتـا يف البلـدان الناميـة          -٦
فـضاء اخلـارجي يف إطـار برنـامج         والبلدان ذات االقتصادات االنتقاليـة، تـوىل مكتـب شـؤون ال           

. األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية تنظيم سلسلة حلقات عمـل حـول تطبيقـات الـنظم العامليـة                
وكــان اهلــدف العــام مــن هــذه احللقــات حتديــد احتياجــات ومتطلّبــات املــستخدمني النــهائيني     

وكـان  .  هـذا النظـام    للنظام العاملي لسواتل املالحة وتوفري إطار للبحث العلمي يشتغل بواسـطة          
الغرض من حلقات العمل هذه اإلسهام يف إجياد قوى عاملة أكثر دراية، وهذا األمر ضـروري                

  .للنهوض بالتطبيقات العلمية للنظم العاملية لسواتل املالحة يف تلك املناطق

───────────────── 

  .A/AC.105/846 انظر الوثيقة  )2(  
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ــا الــــصني   -٧ ــا)٣(واستــــضافت حكومتــ ــام )٤( وزامبيــ ــة كولومبيــــا٢٠٠٦ عــ  )٥(، وحكومــ
، ٢٠١٠ عــام )٧(فاو وحكومــة مجهوريــة مولــد٢٠٠٩ عــام )٦(أذربيجــان، وحكومــة ٢٠٠٨ عــام

، حلقـات عمـل إقليميـة حـول تطبيقـات الـنظم          ٢٠١١ عام   )٨(وحكومة اإلمارات العربية املتحدة   
، واللجنــة )اإليــسا(العامليــة لــسواتل املالحــة نظمتــها األمــم املتحــدة، ووكالــة الفــضاء األوروبيــة    

 حللقــات وكانــت حلقــات العمــل هــذه اســتمراراً. ة لــسواتل املالحــةالدوليــة املعنيــة بــالنظم العامليــ
. ٢٠٠٤ و ٢٠٠١قـدت بـني سـنيت       العمل اإلقليميـة األربـع واالجتماعـات الدوليـة الثالثـة الـيت عُ             

 حلقات عمل، عـن منطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ،       )٩(، استضافت حكومة ماليزيا   ٢٠٠١ويف عام   
، استــضافت حكومــة   ٢٠٠٢ويف عــام  . الــشرقية عــن بلــدان أوروبــا الوســطى و     )١٠(،والنمــسا
عـن بلـدان     )١٢(،ي، وحكومـة زامبيـا       والكـاريب  ةالالتينيـ  حلقات عمل، عن بلدان أمريكا       )١١(شيلي

قـدت ثالثـة اجتماعـات دوليـة يف مكتـب األمـم املتحـدة يف فيينـا يف            كمـا عُ  . أفريقيا وغرب آسيا  
  .٢٠٠٤ و٢٠٠٣و ٢٠٠٢األعوام 

لفـــضاء اخلـــارجي يف األغـــراض الـــسلمية يف دورهتـــا الثالثـــة دت جلنـــة اســـتخدام اوأيَّـــ  -٨
واخلمسني برنامج حلقات العمل والـدورات التدريبيـة والنـدوات واجتماعـات اخلـرباء املتعلقـة                

االقتــصادية لألنــشطة الفــضائية، والــسواتل الــصغرية، وعلــوم الفــضاء       -بالفوائــد االجتماعيــة 
 الفــضاء، والــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة،  األساســية، وتكنولوجيــا الفــضاء البــشرّية، وطقــس 
وأّيــدت  )١٣(. لفائــدة البلــدان الناميــة ٢٠١١وعمليــات البحــث واإلنقــاذ املقــرر انعقادهــا عــام   

برنامج األمم املتحدة للتطبيقـات الفـضائية        ،٦٥/٩٧اجلمعّية العامة يف وقت الحق، يف قرارها        
  .٢٠١١لعام 

───────────────── 

  .A/AC.105/883 انظر الوثيقة  )3(  
  .A/AC.105/876 انظر الوثيقة  )4(  
  .A/AC.105/920 انظر الوثيقة  )5(  
  .A/AC.105/946 انظر الوثيقة  )6(  
  .A/AC.105/974 ر الوثيقةانظ  )7(  
  .A/AC.105/988 انظر الوثيقة  )8(  
  .A/AC.105/771 انظر الوثيقة  )9(  
  .A/AC.105/776 انظر الوثيقة  )10( 
  .A/AC.105/795 انظر الوثيقة  )11( 
  .A/AC.105/785 انظر الوثيقة  )12( 
  .A/65/20 الوثيقة من ٧٩الفقرة انظر   )13( 
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، َعقََد مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي، يف إطـار          ٦٥/٩٧بقرار اجلمعية العامة      وعمالً  -٩
برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية، اجتمــاع األمــم املتحــدة الــدويل حــول تطبيقــات   

ــا مـــن    ــة يف فيينـ ــسواتل املالحـ ــة لـ ــنظم العامليـ ــانون األول١٦ إىل ١٢الـ . ٢٠١١ديـــسمرب / كـ
 طريـق اللجنـة الدوليـة املعنيـة         واشتركت الواليات املتحـدة األمريكيـة يف رعايـة االجتمـاع عـن            

  .الحةبالنظم العاملية لسواتل امل
قـه فريـق العمـل املعـين بـالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة مـن منـو ونتـائج                       مبا حقّ  واحتفاًء  -١٠

 الستكـشاف أفـضل مـا ميكـن حتقيقـه مـن منجـزات        على مدى السنوات العشر السابقة وسـعياً    
لــة املتراوحــة بــني مخــس وعــشر ســنوات، عرضــت نتــائج  هنــج جديــد خــالل الفتــرة املقببإتبــاع

حلقات العمل اإلقليمية السابقة على االجتماع وسعى املشاركون إىل تعزيز متابعة وإىل تقـدمي              
ناد إىل وأتـاح االجتمـاع فرصـة االسـت    . التوصيات الـيت متـت مناقـشتها يف حلقـات العمـل تلـك            

وإقامة شراكات وظيفيـة علـى املـدى         بذلك يف وضع خطة عمل       اًنتائج كل حلقة عمل مسامه    
 أيــضاًكمــا شــكل . الطويــل مــع تعزيــز االســتراتيجيات احلاليــة علــى الــصعيد اإلقليمــي كــذلك 

فرصة لالستناد إىل عدد من املبادرات اجلارية مثل املبادرة الدولية بشأن طقس الفـضاء، ومحلـة             
ــنظم املرجعيــ       ــر وال ــة األط ــددة، وإقام ــة املتع ــنظم العاملي ــرويج لل ــة(ة الت ــصعيد  ) اإلقليمي ــى ال عل

اإلقليمي، وأنشطة املراكز اإلقليمية لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء التابعـة لألمـم املتحـدة                  
واليت تلعب دور مراكز معلومات لفائدة اللجنة الدولية املعنية بـالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة،         

.  العاملية ومـا يتـصل هبـا مـن تطبيقـات     وبرامج الزمالة على األمد البعيد للتدريب يف جمال النظم       
وباإلضـافة إىل ذلـك، ُنوِقــَشت يف االجتمـاع مقترحـات ســتتم تقـدميها إىل االجتمـاع الــسنوي       

  .٢٠١٢املالحة الذي سيعقد يف عام السابع للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل 
ــدير أنَّ    -١١ ــشاركون بتق ــّدمي خــدمات حتد  والحــظ امل ــع واملالحــة    إجنــازات مق ــد املواق ي

والتوقيت ومستخدميها يف تعزيـز الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة علـى امتـداد الـسنوات العـشر                  
 years of achievement of the United 10" يف الكتّيـب املعنـون   ُجـسِّدت األخـرية كانـت قـد    

Nations on Global Navigation Satellite System) "ألمـم املتحـدة   عشر سنوات من إجنازات ا
ه مكتـب شـؤون الفـضاء        الـذي أعـدَّ    (ST/SPACE/55)) يف إطار النظم العامليـة لـسواتل املالحـة        

  .بصفته األمانة التنفيذية للجنة الدولية، اخلارجي التابع لألمم املتحدة
 م ملخـــصاًعـــن خلفيـــة االجتمـــاع وأهدافـــه ويقـــدِّن هـــذا التقريـــر معلومـــات ويتـــضّم  -١٢
  .مها املشاركون فيهظات والتوصيات اليت قّدالستنتاجات واملالحل
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    اخللفية واألهداف  - ألف  
تتألّف النظم العاملية لسواتل املالحة من تشكيالِت سـواتلٍ متـّد مـستخدميها باسـتمرار                 -١٣

بأدق املعلومات عن املواقع والتوقيت، وترسل خمتلف اإلشارات عن الترّددات العديـدة املتاحـة           
) جــي يب إس(وتــشمل الــنظم املــذكورة النظــام العــاملي لتحديــد املواقــع  . يف مجيــع أحنــاء العــامل

التــابع لالحتــاد الروســي  ) غلونــاس(التــابع للواليــات املتحــدة والنظــام العــاملي لــسواتل املالحــة   
ــسواتل      ــابع لالحتــاد األورويب والنظــام البوصــلي الــصيين ل ــساتلية الت ونظــام غــاليليو للمالحــة ال

 طّورت اهلند واليابـان قـدرات إقليميـة يف إطـار الـنظم بـإطالق عـدد مـن                    وقد). بايدو(املالحة  
 بإتاحـة املزيـد مـن التغطيـة     السواتل يف الفـضاء تعـّزز إمجـايل القـدرات الـيت توفّرهـا الـنظم فعـالً                 

 منتــدى مقــّدمي  وعامليــاًوشــكّلت اجلهــات الــست املقّدمــة خلــدمات الــنظم إقليميــاً  . اإلقليميــة
ــالتركيز علــى حتــسني اخلــدمات   للتحــادث بــشأن اخلــدمات  القــضايا ذات االهتمــام املــشترك ب

  .املقّدمة وتنسيقها ملا فيه صاحل البشرية
وعندما تـصبح نظـم اجلـي يب إس وغلونـاس وغـاليليو وبايـدو جـاهزة للعمـل بالكامـل                  -١٤

وللتشغيل املتبادل سيكون باإلمكان إتاحـة أربعـة أضـعاف العـدد احلـايل مـن الـسواتل لتحديـد                    
واقــع واملالحــة والتوقيــت مــوفّرة بــذلك املزيــد مــن أنــواع بــث اإلشــارات علــى املزيــد مــن      امل

 على مقدمي خدمات النظم معاجلة عـدد مـن املـسائل املتعلقـة              جيبومع ذلك، فإنه    . الترددات
وباإلضـافة إىل ذلـك، جيـب أن تؤخـذ          . بالتوافق والتشغيل املتبادل من أجل حتقيق فعالية الـنظم        

ني القـدرات  ر مدخالت مستخدمي النظم العاملية خبصوص التـشغيل املتبـادل وحتـس   بعني االعتبا 
  .املتاحة
 أيام اإلسهام يف التعاون الـدويل مـن         ٥وكان اهلدف من االجتماع الدويل املنعقد ملدة          -١٥

خالل توفري فرصـة لتبـادل آخـر املعلومـات حـول اسـتخدام تكنولوجيـا الـنظم العاملّيـة لـسواتل                      
تــدارس االجتاهــات ) أ: (وكانــت األهــداف احملــددة لالجتمــاع كمــا يلــي . يقاهتــااملالحــة وتطب

النظم العاملية يف مجيع أحناء العامل وكيف سيؤثر ذلك على العـدد املتزايـد             البارزة املتعلقة بتطور  
اســتعراض املبــادرات ) ب(مــن مــستخدمي تكنولوجيــات حتديــد املواقــع عــن طريــق الــسواتل؛  

ذها وكذلك دراسات احلاالت الـيت مـن شـأهنا أن تـساهم يف توسـيع نطـاق                  اجلارية واملقرر اختا  
تكنولوجيا النظم العاملية وتطبيقاهتا مبا يف ذلك إمكانية إطالق مشروع أو مشاريع رائـدة علـى                

 اســتخدام املؤســسات املهتمــة   عمليــةالــصعيد الــوطين واإلقليمــي والــدويل ترمــي إىل تيــسري      
دراسة إمكانية إقامة شراكة وظيفية من أجل التـشجيع علـى          ) ج(لتكنولوجيات النظم العاملية؛    

األخــذ بتطبيقــات ابتكاريــة تــسمح الــنظم العامليــة باســتخدامها وكــذلك إســداء املــشورة حــول 
كيفية إقامة هذه الشراكة من خالل إجـراءات طوعيـة ميكـن أن تـشمل حكومـات ومنظمـات                   
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مــن أصــحاب املــصلحة املعنــيني؛ دوليــة ومؤســسات حبــث وتطــوير وأوســاط أكادمييــة وغريهــا  
حتديد التوصـيات والنتـائج الـيت سـتحال إىل اللجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة لـسواتل                       )د(

  .املالحة واألفرقة العاملة التابعة هلا لتنظر فيها
    

    الربنامج  - باء  
ــات        -١٦ ــل الوالي ــضاء اخلــارجي وممث ــدير مكتــب شــؤون الف ــاح االجتمــاع، ألقــى م  يف افتت

 فريق العمل املعين بـالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة، كلمـة اسـتهاللية                أحد رئيسي املتحدة، بصفته   
 ICG and"وقام ممثل عن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، يف كلمته الرئيـسية املعنونـة   . وترحيبية

its programme on GNSS applications")      تل املالحـة  اللجنة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة لـسوا
، بوصف العمل الذي اضطلع بـه املكتـب         )وبرناجمها حول تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة      

  .يف دعم أنشطة الترويج الستعمال التطبيقات العاملة بتلك النظم
 من جانب متكلمني مدعوين من البلـدان الناميـة           إيضاحياً  عرضاً ٤١ ما جمموعه    وقُدِّم  -١٧

: واء خالل اجللسات املواضيعية الست اليت تركـزت حـول املواضـيع التاليـة             والصناعية على الس  
السياسات واالستراتيجيات الرامية إىل تعزيز التنمية املـستدامة؛ واملبـادرات والتجـارب الدوليـة            

ــة  ــة والوطني ــسواتل املالحــة؛     ؛ واإلقليمي ــة ل ــنظم العاملي ــة لل وشــبكة وخــدمات احملطــات املرجعي
؛ العامليـة؛ وبنـاء القـدرات والتـدريب والتـدريس يف جمـال الـنظم العامليـة                وطقس الفضاء والنظم    

االسـتناد إىل نتـائج   "قـدت حلقتـا نقـاش حـول      وإضـافة إىل ذلـك عُ     . والتطبيقات العاملة بالنظم  
املسامهة يف بناء القدرات من أجل تنميـة مـستدامة          : الدورات التدريبية اإلقليمية  /حلقات العمل 

مواصـلة تطـوير مراكـز املعلومـات لفائـدة اللجنـة            " و " الفضاء التمكينيـة   يف استخدام تكنولوجيا  
وأتاحـت أربـع حلقـات نقـاش أخـرى الفرصـة            . "الدولية املعنية بالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة        

إلجــراء مــداوالت إضــافية حــول املواضــيع الرئيــسية وأفــضت إىل وضــع اســتراتيجية مــشتركة    
 الـنظم العاملّيـة لـسواتل املالحـة وتكثيـف التعـاون مبـا يف                هتدف إىل زيـادة اسـتخدام تكنولوجيـا       

ذلك إمكانية التعاون مع أبرز الدوائر الصناعية وربط صـالت بـالنظم احلاليـة واملقـرر إحـداثها                  
  .وزيادة عدد مقدمي خدماهتا

    
    احلضور  - جيم  

طق دعــي للمــشاركة يف االجتمــاع ممثلــون، مــن بلــدان ناميــة ومتقدمــة النمــو مــن املنــا   -١٨
ــر        ــة ودوائ ــة ومنظمــات دولي ــضاء وطني ــة، عــن جامعــات ومؤســسات حبــث ووكــاالت ف كاف
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علـى   واختري املشاركون بنـاءًً   . صناعية، معنية جبميع جوانب النظم العاملية اليت مشلها االجتماع        
  .خلفياهتم العلمية وخرباهتم يف الربامج واملشاريع املتعلقة بالنظم العاملية وتطبيقاهتا

مة من األمم املتحدة وحكومة الواليـات املتحـدة، عـن طريـق             مت األموال املقدّ  واسُتخد  -١٩
اللجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة لــسواتل املالحــة، لتغطيــة تكــاليف الــسفر اجلــوي واإلقامــة  

 يف نظـــم املالحـــة الـــساتلية صاً متخّصـــ٧٥وقـــد دعـــي مـــا جمموعـــه .  مـــشاركا٢٣ًأجـــل  مـــن
  .االجتماع حلضور
 االحتـاد الروسـي،   :لت يف االجتماع الـدول األعـضاء اخلمـس والثالثـون التاليـة      ُمثّ وقد  -٢٠

إسبانيا، إسرائيل، إكوادور، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، إندونيسيا، أوزبكستان، إيطاليـا،           
 اجلزائـر، مجهوريـة مولـدوفا،       ، تايلنـد، تركيـا، تـونس      روين دار السالم، بورونـدي،     ب ،باكستان
  كرواتيـا، كوسـتاريكا، كولومبيـا، التفيـا،        ، الفلبني،   الصني، فرنسا  يا، سويسرا، صربيا،  رومان

 كمـا  .مدغشقر، مصر، املغرب، النمسا، نيجرييا، اهلنـد، الواليـات املتحـدة األمريكيـة، اليابـان            
 مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، ووكالة الفضاء األوروبية، والرابطة الدوليـة ملعاهـد             أيضاًلَ  ُمثِّ

املالحة، والدائرة الدولية للنظم العاملية لسواتل املالحة، واالحتـاد الـدويل لالتـصاالت، واجمللـس              
  .االستشاري جليل الفضاء

    
     العروض اإليضاحيةملّخص  -ثانياً  

م احملاضــرون، يف بدايــة كــل جلــسة، عروضــاً إيــضاحية وكلمــاٍت مــوجزةً أتاحــت  قــدَّ  -٢١
أحدث املعلومات عن نظم املالحة الساتلية لالنتفاع هبـا يف          للمشاركني الفرصة لتبادل ومعرفة     
وحددت الكلمات الرئيسية وجهـة املناقـشات الـيت دارت          . شىت التطبيقات املبتكرة واملستجدة   

خالل االجتماع، مشددةً على أمهية دور اللجنة الدولية املعنيـة بـالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة           
 الفاعلـة الرئيـسية يف جمـال الـنظم العامليـة ضـماناً للتوافـق وقابليـة                جلميع اجلهـات   باعتبارها منرباً 

  .التشغيل املتبادل يف خدمات النظم العاملية لسواتل املالحة لفائدة اجلميع
ــدِّ   وميكــن االطــالع   -٢٢ ــيت قُ ــضاحية ال ــروض اإلي ــى الع االجتمــاع وخالصــات  مت يف  عل

ساســية يف املوقــع الــشبكي ملكتــب مــة وكــذلك برنــامج االجتمــاع ومعلومــات أ الورقــات املقّد
  .(www.unoosa.org)شؤون الفضاء اخلارجي 

    
     املناقشات والتوصياتملّخص  -ثالثاً  

  :أساس جماالت اختصاصهم واهتمامهمم املشاركون إىل أربعة أفرقة عاملة على قُسِّ  -٢٣
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لـنظم العامليـة لـسواتل      مستقبل اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة؛ وتطبيقـات ا          
املالحــة وآثــار طقــس الفــضاء عليهــا؛ واألطــر والــنظم املرجعيــة اإلقليميــة؛ واملنــهاج الدراســي    
اخلاص بالنظم العاملية لسواتل املالحـة ومراكـز املعلومـات التابعـة للجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم                    

أهنا أن تـساهم يف زيـادة       وناقش كل فريـق عامـل األنـشطة الـيت مـن شـ             . العاملية لسواتل املالحة  
ــة يف احملــيط املؤســسي احلــايل         ــرص الكامن ــود والف ــة والقي ــنظم العاملي ــا ال . اســتخدام تكنولوجي

وعرضت التوصيات املنبثقة عن اجتماعات األفرقة العاملة علـى اجللـسة العامـة ملناقـشتها وَيـرُِد                 
  .فيما يلي َتلِْخيص هلا

    
لسواتل جنة الدولية املعنية بالنظم العاملية ستقبل اللمب املعينالفريق العامل   - ألف  

    املالحة
ــدى مقــدّ   اتُّ  -٢٤ ــسابع ملنت ــق خــالل االجتمــاع ال ــالتزامن مــع   ِف ــذي عقــد ب مي اخلــدمات ال

ة مراجعــة عمــل اللجنــة االجتمــاع الــسادس للجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة علــى ضــرور 
خـذ ببـدء املناقـشات      د القـرار املتَّ   وشـدَّ . بالًمي اخلدمات التابع هلـا ودورمهـا مـستق        ومنتدى مقدِّ 

 يف  جديــداًحــول تطــوير اللجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم العاملّيــة لــسواتل املالحــة، باعتبــاره بنــداً 
ــدِّ    ــاع مق ــال اجتم ــة دوراً   ، مي اخلــدماتجــدول أعم ــؤدي اللجن ــى ضــرورة أن ت ــاًعل  يف  هام

ب عليها من آثار فيما خيـص االسـتخدام واألداء          تطورات النظم العاملية املستقبلية وعلى ما يترتّ      
كما ركّـزت الـدول األطـراف يف اللجنـة الدوليـة علـى املـسائل املتعلّقـة بتفعيـل عمـل                      . املدنيني

اللجنة وصيغتها احلالية كهيئة أنشئت لكـي تقـوم بتعزيـز التعـاون علـى معاجلـة املـسائل موضـع             
 واملالحـة والتوقيـت واخلـدمات ذات القيمــة    االهتمـام املـشترك املتـصلة خبـدمات حتديــد املواقـع     

ــة       ــنظم العاملي ــق ال ــسألة تواف ــة، إىل جانــب م ــسواتل ألغــراض مدني ــضافة بواســطة ال ــة  امل وقابلي
  .تشغيلها على حنو متبادل

ستقبل اللجنـة الدوليـة     مبـ  املعـين ترأست الواليات املتحـدة اجتمـاع الفريـق العامـل           وقد    -٢٥
ظم العامليـة   فريـق العمـل املعـين بـالن    أحـد رئيـسي   املالحة باعتبارهـا   املعنية بالنظم العاملية لسواتل   

ــسواتل املالحــة  ــّدمي       . ل ــدى مق ــة ومنت ــار هيكــل اللجن ــل، آخــذا يف االعتب ــق العام ــّد الفري وأع
ــة حــول عــدد مــن        ــابع هلــا ودورمهــا وأهــدافهما بــشكل عــام، مــذكّرة غــري رمسّي اخلــدمات الت

ىل وجتـدر اإلشـارة إ     .اخليارات والطرائق املتاحة اليت ميكـن أن تعـّزز فاعلّيـة اللجنـة يف املـستقبل               
 املذكرة غري الرمسية اآلنفة الذكر مل تكن شاملة فيما يتصل مبجموعة اإلجراءات الـيت ميكـن               أنَّ

وكان الغرض منها حتفيز النقـاش عـن طريـق بيـان            . اختاذها أو بالتنوع الكبري لألسئلة املطروحة     
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 مـن النقـاش يف   البعض فقـط عناصـر مـشتركة السـتراتيجية عمـل واسـعة النطـاق سـتعترب جـزءاً          
  . بفيينا٢٠١٢يونيه / حزيران٤االجتماع الثامن ملنتدى مقّدمي اخلدمات الذي سيعقد يف 

    
الفريق العامل املعين بتطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة وتأثريات طقس   - باء  

    الفضاء عليها
تاحـة  حّدد فريق العمـل الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة علـى أهنـا مـن املـوارد العامليـة امل              -٢٦

: للجميــع والراميــة إىل حتــسني نوعيــة احليــاة خاصــة عــن طريــق اســتعماهلا يف جمــاالت مثــل          
النقــل الــربي، ) ب(الــة، وتطبيقــات األجهــزة اليدويــة الشخــصية للتخاطــب واهلواتــف النقّ  )أ(
احلمايـــة ) و(الزراعـــة الدقيقـــة ومحايـــة البيئـــة، و) ه(النقـــل البحـــري، و) د(الطـــريان، و) ج(و

  .املدنيتانواملراقبة 
وأوصــى الفريــق العامــل بقــوة، بــالتركيز علــى جمــال تطــوير التطبيقــات، حبمايــة طيــف    -٢٧

 استعمال تطبيقـات تلـك الـنظم لتحقيـق التنميـة املـستدامة يف جمـاالت                 النظم العاملية والحظ أنَّ   
  .مثل املالحة واملسح ورسم اخلرائط من شأنه أن حيقّق فوائد جمتمعّية كبرية

ق تطوير النظم العامليـة لـسواتل املالحـة وتطبيقاهتـا يف املـستقبل، اعتـرب الفريـق             ويف سيا   -٢٨
العامل مسألة قابلية التشغيل املتبادل ملختلـف الـنظم العامليـة وتـوفَري خـدمات مطـردة ومتوازنـة                   
لتحديـد املواقــع واملالحـة والتوقيــت، عناصــَر رئيـسية لتحقيــق أقــصى درجـات الفائــدة بالنــسبة     

 اجلمع بني تشكيلة النظم العاملّية لـسواتل املالحـة ونظـام            كما لُوِحظ أنَّ  . املدنينيللمستخدمني  
ر هندسـة سـواتل وإشـارات أفـضل بكـثري مقارنـة بنظـام واحـد،                 حتسني النظم من شأنه أن يـوفّ      

وُشـجَِّعت يف   .  يف جمال التطبيقات حاليـا ومـستقبال        كبرياً وهذا األمر من شأنه أن حيدث تغيرياً      
  .د محلة الترويج للنظم العاملّية املتعددة لسواتل املالحةهذا الصد

ــنظم          -٢٩ ــى ســري عمــل ال ــؤثر عل ــه ميكــن لطقــس الفــضاء أن ي ــق العامــل أن والحــظ الفري
. واخلــدمات األرضــّية والفــضائّية وُوثوقيتــها أو أن يعــّرض املمتلكــات أو صــحة البــشر للخطــر 

معظــم األخطــاء اجلوهريــة الــيت تلحــق ب يف  طقــس الفــضاء هــو املتــسّبكمــا الحــظ الفريــق أنَّ
والتنبــؤات بطقــس الفــضاء مهّمــة بالنــسبة لــدوائر الــنظم العامليــة   . الــنظم العامليــة ومــستخدميها

وهنــاك حاجــة إىل بــذل املزيــد مــن اجلهــود العلميــة املطبقــة يف ميــادين رصــد  . لــسواتل املالحــة
تطويرهــا ملــساعدة مــستخدمي طقــس الفــضاء والتنبــؤ بــه وإىل زيــادة املــوارد املتاحــة واجلــاري  

ويف هـذا   . ب علـى طقـس الفـضاء      النظم العاملية يف التعامل مع مجيع اآلثار الضارة اليت قـد تترتّـ            
  .الصدد، مت التشديد على املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء
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لـنظم العاملّيـة لـسواتل      وأوصى الفريق العامل بقوة بإعداد ونشر منهاج دراسي حـول ا            -٣٠
تاح بصفة خاصـة للمراكـز اإلقليميـة لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء املنتـسبة إىل                   املالحة ي 

  .األمم املتحدة
وألقى الفريق العامل الـضوء بـصفة خاّصـة علـى محلـة التـرويج للـنظم العاملّيـة املتعـددة                       -٣١

لسواتل املالحـة الـيت نظّمـت يف منطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ آخـذا بعـني االعتبـار كـون تلـك                          
أن تــستخدم فيهــا تــشكيالت متعــّددة للــنظم العاملّيــة   ملنطقــة فريــدة مــن نوعهــا، حيــث ميكــن ا

لــسواتل املالحــة وإشــارات جديــدة حمّدثــة قبــل منــاطق أخــرى مــن العــامل، بفــضل مــسامهات     
تشكيالت إقليمية مثل املرحلة الثانية من نظام بايدو والنظام اإلقليمـي اهلنـدي لـسواتل املالحـة               

ــة     مــن اهلنــد والن ــنظم العاملّي ــان باإلضــافة إىل تــشكيالت ال ظــام الــساتلي شــبه الــسميت مــن الياب
  .لسواتل املالحة الشاملة مثل اجلي يب إس وغلوناس وغاليليو

أهنـا  ) أ: (ومنـها ،   الفريق العامـل بالعديـد مـن املزايـا اهلامـة للـنظم العامليـة املتعـّددة                 وأقرَّ  -٣٢
ــد فقــط يف عــدد ســواتل املالحــة امل    ال ــرّددات؛     تزي ــل كــذلك يف عــدد اإلشــارات والت تاحــة ب
ــها       )ب(و ــها وُوثُوِقّيت ــد مــن متانت ــنظم وتزي ؛ اســتعماهلا وســيلة تقلّــص مــن ضــعف خــدمات ال
ــم      )ج(و ــرّدد دعـ ــنفس التـ ــْسَتْعِملَة لـ ــة املُـ ــسواتل املرئيـ ــدد الـ ــة يف عـ ــادة التدرجييـ ــان الزيـ بإمكـ

  .التتكنولوجيات الرصد املستقل لسالمة اإلشارات يف املستقب
وأوصى الفريق العامل بـأن تـشارك الـدوائر الدوليـة للـنظم العاملّيـة لـسواتل املالحـة يف                      -٣٣

 النظم الدولية املتعّددة يف آسـيا وجتربـة تعقـب الـنظم العامليـة املتعـددة لـسواتل املالحـة يف إطـار                      
باملراقبـة والتقيـيم    الدائرة الدولية للنظم العاملية لسواتل املالحـة والـدائرة الدوليـة للـنظم اخلاصـة                

هبدف اختبار تطبيقات التشكيالت املتعـّددة والتحقّـق منـها والربهنـة علـى جـدواها يف مرحلـة                   
  .النشر املبكّر للنظم العاملية لسواتل املالحة املتعّددة واإلشارات املَُحدَّثَة

    
    ألطر والنظم املرجعّية اإلقليمية باالفريق العامل املعين  - يمج  

ات الدائمــة الــيت تــشّغل  الــشبكات املرجعيــة املؤلفــة مــن احملطَّــ ريــق العامــل بــأنَّأقــّر الف  -٣٤
مستقبالت النظم العاملية لسواتل املالحة باستمرار تتـيح البنيـة التحتيـة األساسـية الالزمـة لتلبيـة                  
االحتياجات فيما يتعلّق باجليوديسيا وعلـوم األرض واملالحـة واملـسح ورسـم اخلـرائط وغريهـا                 

  .بيقاتمن التط
وشّجع الفريق العامل السلطات الوطنية واإلقليمية على دعـم مبـادرات األطـر والـنظم                 -٣٥

املرجعيــة اإلقليميــة مثــل اللجنــة الفرعّيــة لإلطــار املرجعــي األورويب التابعــة للرابطــة الدوليــة          
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 للجيوديــسيا، والنظــام األورويب لتحديــد املواقــع، والنظــام املرجعــي األرضــي املركــز للقــاّرة        
. األمريكيــة، واإلطــار املرجعــي اجليوديــسي ألفريقيــا، واإلطــار املرجعــي آلســيا واحملــيط اهلــادئ 

وينبغي أن تتاح يف بّوابة معلومات اللجنة الدولّية املعنيـة بـالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة قائمـة                    
املنظمـات  موّحدة باألطر والنظم املرجعّية املستعملة من طرف السلطات واألجهزة الوطنيـة أو             

  .اإلقليمية وخططها للتطوير يف املستقبل
ــة       -٣٦ وشــّجع الفريــق العامــل علــى اســتعمال إشــارات التــشكيالت املتعــددة للــنظم العاملّي

  .لسواتل املالحة يف الشبكات املرجعّية
، إطـارا مـن نفـس       وينبغي أن تستعملَ اُألطُـر املرجعيـةُ اإلقليميـةُ، إذا كـان ذلـك ممكنـاً                 -٣٧

ضـمانا لتوافـق تبـادل املعلومـات عـرب احلـدود وقابليتـها              ) سن أو أحـدث إصـدار لـه       أحـ (النسق  
ويكمــن احلــلّ األفــضل يف التوصــل إىل توافــق يف اآلراء مــع البلــدان اجملــاورة . للتــشغيل املتبــادل

  .على نسق واحد لإلطار املرجعي
حـة املـستخدمَني     للـنظم العامليـة لـسواتل املال       احلركيـة اآلنيـة   شّجع استعمال تقنيـة     قد  و  -٣٨

علــى توظيــف أجهــزة االســتقبال املرجعيــة للــنظم الدوليــة لــدعم العــدد املتزايــد مــن تطبيقــات     
ودعـا الفريـق    . التحديد العايل الدقّـة للمواقـع للهندسـة والزراعـة الدقيقـة وغريهـا مـن اجملـاالت                 

نيــة التحتيــة العامــل يف هــذا الــصدد إىل إقامــة حمطــات أكثــر دميومــة أو إىل النظــر يف األخــذ بالب 
 العاملــة بــالنظم العامليــة (CORS)الكثيفــة احلاليــة لــشبكات احملطــات املرجعيــة املتواصــلة العمــل  

 للتطبيقــات هبــدف حتــسني جمــال ســرعة اإلطــار املرجعــي وتــوفري املزيــد مــن املعلومــات الكافيــة 
  .الثابتة والكينماتية

، )حركيـة آنيـة   ثابتـة أو    (وبـة   عـة ونـوع طريقـة القيـاس املطل        وجيب، حبسب الدقـة املتوقَّ      -٣٩
ــاً مرجعيــاًحتديــد تعريــف اإلطــار باعتبــاره إطــاراً   .  لإلطــار مــع تطبيــق الــسرعات  أو نــسقاً ثابت

وأفــضل طريقــة ملراقبــة ذلــك . ويــستلزم حتديــُد ســرعِة اإلطــار املرجعــي قياســات ثابتــة متكــّررة 
  .املالحةتركيب حمطات مرجعية متواصلة العمل عاملة بالنظم العاملّية لسواتل 

 الـنظم العامليـة   واسطة  تحديد املواقع ب  لإنشاء خدمة   إىل   احلاجة   ورأى الفريق العامل أنَّ     -٤٠
.  الكـثري مـن البلـدان      لـدى  ملّحة جـدا     احلركية اآلنية، هي حاجة    مثل شبكات    لتحديد املواقع، 

شاء خدمة حتديـد     إن عمليةوأوصى الفريق العامل بإتاحة وثيقة للعموم ُتفَسُِّر القواعد اإلجرائية ل         
 النظــر يف تنفيـذ أنــشطة  وجيـب .  علـى الـصعيد الــوطين   املــذكورةللمواقـع عاملـة بــالنظم العامليـة   

جيودينامية يف مناطق حمددة ميكن أن تنتج عنـها توصـيات خمتلفـة بالنـسبة إىل املنـاطق املـستقّرة                    
  .واملناطق املعّرضة حلركات تكتونية كبرية
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 العاملية لسواتل املالحة ومراكز املعلومات التابعة للجنة املنهاج الدراسي للنظم  - دال  
    الدولية املعنية بتلك النظم 

الحظ فريق العمل فرص بناء القـدرات املتاحـة ووضـع العمليـات يف املراكـز اإلقليميـة           -٤١
لتدريس علوم وتكنولوجيـا الفـضاء املنتـسبة إىل األمـم املتحـدة يف الربازيـل واملكـسيك بالنـسبة              

ي، ويف اهلند بالنـسبة إىل منطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ، ويف                 نطقة أمريكا الالتينية والكاريب   إىل م 
وعرض على الفريق العامل منـهاج دراسـي حمـّدث           .املغرب ونيجرييا بالنسبة إىل منطقة أفريقيا     

 األرصـاد اجلوّيـة   ) ب(االستـشعار عـن بعـد ونظـام املعلومـات اجلغرافيـة، و            ) أ: (يتعلّق بـما يلي  
ــاملّي، و  ــاخ الع ــساتلية واملن ــساتلّية ) ج(ال ــوم الفــضاء والغــالف اجلــويّ  ) د( و،االتــصاالت ال  عل

  .)www.unoosa.org/oosa/en/SAP/centres/index.h: انظر(
ي مجيع املراكز اإلقليميـة لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء املنتـسبة إىل األمـم                  وتؤدِّ  -٤٢

ــة     دور مراكــز معل٢٠٠٨املتحــدة منــذ عــام   ــالنظم العاملي ــة ب ــة املعني ــة الدولي ومــات تابعــة للجن
  .لسواتل املالحة

وَتواصــل إعــداد منــهاج دراســي خــاص بــالنظم العامليــة مــن خــالل سلــسلة مــن حلقــات    -٤٣
ــضاء          ــة الف ــم املتحــدة ووكال ــن األم ــدهتا كــلّ م ــنظم، عق ــذه ال ــات ه ــة حــول تطبيق عمــل إقليمي

وبادرت األمانـة التنفيذيـة للجنـة       . ٢٠٠٦العاملية منذ عام    األوروبية واللجنة الدولية املعنية بالنظم      
 إىل تنظيم دورات تدريبية حول املالحة الساتلية واخلـدمات املعتمـدة            ٢٠١٠ و ٢٠٠٨بني عامي   

علــى املواقــع يف مجيــع املراكــز اإلقليميــة لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء املنتــسبة إىل األمــم     
دريبية تكنولوجيا النظم العاملية وتطبيقاهتا، مبا يف ذلـك اخلـربة           وتناولت هذه الدورات الت   . املتحدة

 يف جمال استخدام براجميات جاهزة لتطبيقات حمّددة ومعاجلة إشارات النظم العامليـة، كمـا               عمليةال
  .سهلت هذه الدورات مواصلة إعداد املنهاج الدراسي اخلاص بالنظم العاملية

ــالنظم العامليــة آخــذاً وواصــل الفريــق العامــل إعــداد املنــه   -٤٤  بعــني اج الدراســي اخلــاص ب
االعتبار اخلطوط العريضة للدروس املتعلقة بالنظم العاملية كما تقّدم يف اجلامعـات يف عـدد مـن                 

مـن علـوم وتكنولوجيـا الـنظم العامليـة يف منـهاج        وخيدم دمج عناصـر  . البلدان النامية والصناعّية  
نه متكني البلدان من االستفادة مـن املزايـا الكامنـة يف    التعليم اجلامعي غرضا مزدوجا؛ إذ من شأ  

ــثرياً    ــيت ك ــة، ال ــات احلديث ــضاء،      التكنولوجي ــا الف ــوم وتكنولوجي ــد عرضــية لعل ــا تكــون فوائ  م
التعريف مبفاهيم التكنولوجيا الراقية بطريقة مبّسطة واملساعدة على إنشاء قدرات وطنيـة يف              أو

وُتبذل حاليا جهود كبرية يف مجيـع أحنـاء العـامل لألخـذ             . جمايل العلوم والتكنولوجيا بصفة عامة    
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 بذاتـه يف املنـاهج       قائمـاً   جامعيـاً  بعلوم وتكنولوجيا وتطبيقات الـنظم العاملّيـة باعتبارهـا ختصـصاً          
  .الدراسية اجلامعية

 املنــهاج الدراســي قيــد اإلعــداد للــنظم العامليــة خيتلــف عــن  والحــظ الفريــق العامــل أنَّ  -٤٥
واملنــهاج الدراســي للــنظم . ملتاحــة يف األدبيــات أو علــى شــبكة الويــب العامليــة معظــم املنــاهج ا

العاملية نتيجة فريدة من نوعها ملداوالت حلقات العمل اإلقليمية حول تطبيقـات الـنظم العامليـة                
كما وافق الفريق العامـل علـى أن حيـِدث، يف إطـار املنـهاج الدراسـي للـنظم                . ٢٠٠٦منذ عام   

ارين تطبيقية على النظم العاملية تعتمد علـى البيانـات واملعـدات املـستخدمة يف               العاملية، وحدة مت  
  موحـداً  ويتألّف املنهاج عامة من مثـاين وحـدات، كمـا سيتـضمن مـسرداً             . رصد طقس الفضاء  

  .ملصطلحات النظم العاملية
مهيـة   الـدور املتزايـد األ      إىل توصيات الفريق العامـل، إىل أنَّ       وخلص االجتماع، استناداً    -٤٦

الذي تؤديه علوم النظم العاملّيـة وتكنولوجياهتـا وتدريـسها يـدعو إىل إنـشاء مركـز دويل لعلـوم                    
ومــا العــشر ســنوات مــن إجنــازات األمــم املتحــدة يف . الــنظم العاملّيــة وتكنولوجياهتــا وتدريــسها

  .جمال النظم العاملّية إال دليل على صحة هذه اخلالصة
اع بـأن تقـود األمـم املتحـدة، بـدعم فاعـل مـن الـصني                 وأوصى املـشاركون يف االجتمـ       -٤٧

 دولية إلنشاء مركز دويل لعلوم النظم العاملّيـة وتكنولوجياهتـا           واملنظمات العلمية املعنية، جهوداً   
انظـر  (واقترحت جامعة بايهـانغ     .  للتعليم والبحث  وتدريسها داخل مؤسسة وطنية قائمة حالياً     

www.buaa.edu.cn (    وقد يتطور املركز ليـصبح شـبكة مـن املراكـز           . املركزمن الصني استضافة
ــة وتكنولوجياهتــا وتدريــسها يف مجيــع أحنــاء العــامل، واملعنيــة مجيعــاً     ــنظم العاملّي  املهتمــة بعلــوم ال

  .بالنهوض باألحباث العلمية يف جمال النظم العاملية وتطبيقاهتا وتدريسها
تقين للبلدان اليت ترغب يف االخنـراط       خدمات بناء القدرات والتوجيه ال     وسيقّدم املركز   -٤٨

قــدرات مــن ثالثــة عناصــر ويتكــون بنــاء ال .يف علــوم الــنظم العاملّيــة وتكنولوجياهتــا وتدريــسها 
  :رئيسية هي

مـن حتديـد للمواقـع ومالحـة وتوقيـت،          : التدريب علـى أجهـزة الـنظم العامليـة          )أ(  
وســتتأتى . ا للبيانــاتمــستمر وهــو مــا يتطلّــب تــسجيالً،  بالنــسبة للتطبيقــات أو البحــثســواًء

وأظهـرت استعراضـات    . األرضية الـيت تتطلّـب صـيانة مناسـبة         البيانات من أجهزة النظم العاملية    
ــة أنَّ ــك        حديث ــشغيل وصــيانة تل ــارات يف ت ــن ذوي امله ــدويلّ م ــصعيد ال ــى ال ــراد عل ــدد األف  ع

  األجهزة املتخّصصة غري كاف؛



 

14 V.12-52020 

 

A/AC.105/1019    

ــه    )ب(   ــة البيانـــات وحتليلـ ــدريب علـــى معاجلـ ــام  : االتـ جيـــب فحـــص البيانـــات اخلـ
وتتطلـب معظــم هــذه األنــشطة براجميــات  . وتـصحيحها ومعايرهتــا وحتليلــها وحتويلــها وحفظهــا 

ــك           ــتعمال تل ــب اس ــا يتطل ــات، كم ــن البيان ــوع م ــذا الن ــة يف معاجلــة ه ــّورة وخــربة طويل متط
   ملستعملي البيانات؛ متقّدماًالرباجمّيات تدريباً

:  علــوم الــنظم العاملّيـة وتكنولوجياهتــا وتطبيقاهتــا التـدريس والتــدريب يف جمـال    )ج(  
ــل ال ــةتتمث ــة      عملي ــها، يف إجــراء حبــوث علمي ــات وحفظهــا وإتاحت  األخــرية، بعــد معاجلــة البيان

.  إليهــا ونــشر نتائجهــا يف األدبّيــات العلميــة الدوليــة وتطــوير تكنولوجيــات وتطبيقــات اســتناداً
 خرية يف الغالب من صاحبها أن يكـون حـامالً   األ عمليةوتتطلب القدرة على االضطالع هبذه ال     

  . أو ماجستري ال تسلّم إالّ من طرف خرباء يف مجيع جوانب النظم العامليةةلشهادة دكتورا
ــا، مهــا       -٤٩ ــة إىل جمــالني تقريب ــنظم العاملّي ــسم العمــل يف جمــال ال ــزة  ) أ: (وينق ــشغيل أجه ت

  . والتدريسية يف جمال النظم العامليةاألنشطة العلمية والتقنية) ب(استقبال النظم العاملية و
ــدريس ضــمن اختــصاص املؤســسات       -٥٠ ــا والتطبيقــات والت ــوم والتكنولوجي ــدخل العل وت

وعـالوة  .  من هذه املؤسـسات أو اجلامعـات      وعلى املركز أن يكون جزءاً    ؛  املتطورة واجلامعات 
ز أن تفـي هبـا هـو     من أهم الشروط اليت على املؤسسة املستضيفة للمركـ  واحداًعلى ذلك، فإنَّ  

  .إثبات كفاءهتا يف بناء القدرات يف جمال علوم الفضاء وتكنولوجياته
 هلـا بالكفـاءة يف جمـال تنظـيم أنـشطة الـنظم              وجيب أن يكون املركـز مؤسـسة مـشهوداً          -٥١

العاملية علـى الـصعيدين اإلقليمـي والـدويل، مبـا يف ذلـك عقـد دورات دراسـية وحلقـات عمـل                       
محالت بشأن تطبيقاهتا، وتركيب تكنولوجياهتـا يف خمتلـف منـاطق العـامل،             حول النظم العاملية و   

وبرامج توعية على الـصعيدين     ،  والتدريب على استخدام األجهزة للقائمني بتشغيلها وللطالب      
وجيب أن تكون للمركز خربة يف تـرويج ودعـم الـربامج اإلقليميـة والدوليـة                . اإلقليمي والدويل 

  .املية لرصد طقس الفضاء على سبيل املثالمن قبيل استعمال النظم الع
 خـالل سلـسلة     وعلى املركز تطبيق املنهاج الدراسي اخلاص بالنظم العامليـة الـذي أعـدَّ              -٥٢

 .٢٠٠٦حلقــات العمــل حــول تطبيقــات الــنظم العامليــة الــيت نظمتــها األمــم املتحــدة منــذ عــام  
سـي اخلـاص بـالنظم العامليـة مـن          وسيتوىل املركز مسؤولية مواصلة حتديث وتطوير املنهاج الدرا       

وتكــّرس وحــدة خاّصــة مــن وحــدات املنــهاج جلميــع    . خــالل دورات حلقــات عمــل خاّصــة 
جوانب العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات والتدريس يف جمـال أجهـزة االسـتقبال العاملـة بـالنظم             

  .العاملية لرصد طقس الفضاء
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إىل علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء املنتـسبة         وسيتعاون املركز مع املراكز اإلقليمية لتدريس         -٥٣
ألمم املتحـدة يف اهلنـد واملكـسيك والربازيـل واملغـرب ونيجرييـا واملركـز الـدويل لعلـوم طقـس              ا

ــاز يف جمـــال علـــوم      ــا مـــن مراكـــز االمتيـ ــان، وغريهـ الفـــضاء وتدريـــسها، الـــذي يقـــع يف اليابـ
  .وتكنولوجيا الفضاء وتدريسها

ا إىل الفريق العامل املعين بنـشر املعلومـات وبنـاء القـدرات              سنوي م املركز تقريراً  وسيقدِّ  -٥٤
ــضاًوسيــضطلع املركــز  . برئاســة مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي   ــدور مركــز معلومــات  أي  ب

  .الدولية للجنة
  


