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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
          يف األغراض السلمية

 يف إطار خطة عمل اللجنة الدولية ٢٠٠٨األنشطة املضطلع هبا يف عام     
      املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة

  تقرير األمانة
  

    مقّدمة  -أوال  
، ١٩٩٩مرب ديس/ كانون األول٦، املؤرخ ٥٤/٦٨أّيدت اجلمعية العامة، يف قرارها   -١

 الذي اعتمده )١(،"إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية: األلفية الفضائية"القرار املعنون 
مؤمتر األمم املتحدة الثالث الستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

ن وتتضّم. ١٩٩٩يوليه / متوز٣٠ إىل ١٩، الذي عقد يف فيينا من )اليونيسبيس الثالث(
االستراتيجية الواردة يف إعالن فيينا إجراءات رئيسية ترمي إىل استخدام التطبيقات الفضائية يف 

ومن تلك اإلجراءات حتسني كفاءة وأمن أنشطة النقل، . جمال األمن البشري والتنمية والرفاه
والبحث واإلنقاذ، واجليوديسيا، وغريها من األنشطة عن طريق التشجيع على زيادة فرص 

  .لوصول عامليا إىل النظم الفضائية للمالحة وحتديد املواقع وحتقيق التواؤم بني تلك النظما
، )A/59/174(ويف خطة العمل الواردة يف استعراض تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث   - ٢

، قُّدمت ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٠ املؤرخ ٥٩/٢اليت أقّرهتا اجلمعية العامة يف قرارها 

                                                                   
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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 ومشلت تلك .اقُترحت إجراءات حمددة يف جماالت هامة لرفاه مجيع األمم ومستقبلهانتائج و
  .األنشطة زيادة منافع استخدام وتطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة إىل أقصى حد

 كانون ١٤ املؤرخ ٦١/١١١والحظت اجلمعية العامة بعني التقدير، يف قرارها   - ٣
الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة قد أنشئت ، أن اللجنة ٢٠٠٦ديسمرب /األول

طواعية كهيئة غري رمسية لكي تقوم، عند االقتضاء، بتعزيز التعاون على معاجلة املسائل 
موضع االهتمام املشترك املتصلة باستخدام السواتل للخدمات املدنية املتعلقة بتحديد املواقع 

لقيمة املضافة، إىل جانب تواؤم النظم الساتلية العاملية واملالحة والتوقيت واخلدمات ذات ا
للمالحة وقابلية تشغيلها املتبادل، ويف الوقت نفسه، زيادة استخدامها يف دعم التنمية 

  .املستدامة، خاصة يف البلدان النامية
والحظت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا احلادية   - ٤

، أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية قد قامت، عمال بقرار اجلمعية ٢٠٠٨يف عام واخلمسني 
، بالنظر يف التطورات املستجدة ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ ٦٢/٢١٧العامة 

يف النظم العاملية لسواتل املالحة بصفته بندا جديدا وثابتا يف جدول األعمال وباستعراض 
جنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة، وآخر التطورات يف جمال املسائل املتصلة بالل

والحظت اللجنة أيضا أن إنشاء اللجنة الدولية إمنا هو  )٢(.تلك النظم، وتطبيقاهتا اجلديدة
  .نتيجة ملموسة لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث

    
    اخللفية

، يف ٢٠٠٦ لألمانة العامة، يف عام اشترك مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع  - ٥
تنظيم نشاطني ركّزا على بناء القدرات كيما ميكن استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة 

  :على نطاق أوسع لدعم التنمية املستدامة، مها
حلقة العمل اإلقليمية املشتركة بني األمم املتحدة وزامبيا ووكالة الفضاء   )أ(  

 تكنولوجيات النظم العاملية لسواتل املالحة لصاحل البلدان األفريقية األوروبية حول تطبيقات
يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٦الواقعة جنويب الصحراء الكربى، اليت عقدت يف لوساكا من 

  ؛)A/AC.105/876انظر الوثيقة  (٢٠٠٦

                                                                 
  .١٤١-١٣٢، الفقرات )A/63/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم  (2) 
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الدورة التدريبية املشتركة بني األمم املتحدة والصني ووكالة الفضاء   )ب(  
حول استخدام وتطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة، اليت عقدت يف بيجني من األوروبية 

  ).A/AC.105/883انظر الوثيقة  (٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨ إىل ٤
، جلسة خاصة بشأن النظم ٢٠٠٧وعقد مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، يف عام   - ٦

لعمل الدولية حول تغري املناخ العاملية لسواتل املالحة وتغري املناخ، وذلك ضمن حلقة ا
  دور تكنولوجيات الفضاء، اليت عقدت يف اجلزائر العاصمة من : والتكيف معه يف أفريقيا

وشارك يف تنظيم احللقة املركز اإلقليمي األفريقي . ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٤ إىل ٢٢
  .زائرية باللغة الفرنسية، ووكالة الفضاء اجل- لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء 

كما نظم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي أول اجتماع للجنة الدولية املعنية بالنظم   - ٧
   ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢ و١العاملية لسواتل املالحة الذي انعقد يف فيينا، يومي 

)A/AC.105/879 .( واعتمدت اللجنة الدولية يف ذلك االجتماع إطارها املرجعي وخطة
، ومشلت االقتراحاِت ٢٠٠٢ِضعا خالل اجتماعات دولية ُعقدت منذ عام عملها اللذين ُو

اليت قّدمها الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية التابع للجنة، والذي عقد اجتماعاته يف 
وتتضمن خطة العمل . ٢٠٠٦أكتوبر /يونيه وتشرين األول/مارس وحزيران/فيينا يف آذار

ا على حنو متبادل، وتعزيز أداء خدماهتا، ونشر املعلومات، ضمان تواؤم النظم وقابلية تشغيله
  .وضمان التفاعل مع السلطات الوطنية واإلقليمية واملنظمات الدولية ذات الصلة، والتنسيق

وُعقد االجتماع الثاين للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة يف بنغالور،   - ٨
وكان . ، واستضافته املؤسسة اهلندية ألحباث الفضاء٢٠٠٧ سبتمرب/ أيلول٧ و٦اهلند، يومي 

من النتائج الرئيسية لالجتماع الثاين إنشاء منتدى ملقّدمي اخلدمات يهدف إىل تعزيز التواؤم 
وقابلية التشغيل املتبادل للنظم احلالية واملقبلة، ويشكّل آلية ملواصلة املناقشات بشأن املسائل 

ويضم أعضاء . ا اللجنة وتتطلب من مقّدمي اخلدمات إسهامات مركّزةاهلامة اليت تتطّرق إليه
منتدى مقّدمي اخلدمات االحتاد الروسي والصني واهلند والواليات املتحدة األمريكية 

  .واليابان، وكذلك اجلماعة األوروبية
تل ومن املقّرر أن ُيعقد االجتماع الثالث للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسوا  - ٩

وعرض . ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢ إىل ٨املالحة يف باسادينا، الواليات املتحدة، من 
  .٢٠٠٩االحتاد الروسي استضافة اجتماع اللجنة الرابع املزمع عقده يف عام 
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  األنشطة اليت اضطلعت هبا اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية   -ثانيا  
    ٢٠٠٨لسواتل املالحة يف عام 

كان قد َتقّرر أن تنفَّذ مجيع أنشطة اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل   - ١٠
 يف إطار خطة العمل اليت أُِقّرت أثناء اجتماع اللجنة األول، عام ٢٠٠٨املالحة يف عام 

٢٠٠٦) A/AC.105/879املرفق األول ،.(  
ري الدعم ألنشطة التعليم توف) أ: ( على ما يلي٢٠٠٨وركّزت أنشطة اللجنة يف عام   - ١١

والتدريب يف جمال خدمات املالحة الساتلية وحتديد املواقع ألغراض بناء القدرات يف البلدان 
النامية عن طريق املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم 

يات النظم تنظيم حلقات عمل ودورات خاصة بشأن استخدام تكنولوج) ب(املتحدة؛ و
  .العاملية لسواتل املالحة كأدوات للتطبيقات العلمية

    
    التدريب من أجل بناء القدرات يف البلدان النامية  - ألف  

ُتعترب اجلهود املبذولة من أجل بناء القدرات يف علوم الفضاء وتكنولوجياته من حماور   -١٢
جنة الدولية املعنية بالنظم تركيز مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وحتظى بأمهية خاصة لدى الل

وينبغي أن هتدف تلك اجلهود إىل توفري الدعم للمراكز اإلقليمية . العاملية لسواتل املالحة
لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة، واليت تعمل أيضا كمراكز 

لتبادل املعلومات بغية الوفاء معلومات تابعة للجنة الدولية؛ وإىل تعزيز اتباع هنج أكثر تنظيما 
بالتوقعات املشتركة إلنشاء شبكة تصل بني اللجنة واملراكز اإلقليمية؛ وإىل ربط املؤسسات 

وتوجد . املعنية أو املهتمة بتطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة مبقّدمي خدمات تلك النظم
 ويف الربازيل واملكسيك فيما خيص املراكز اإلقليمية يف املغرب ونيجرييا فيما خيص أفريقيا؛

  .أمريكا الالتينية والكاريبـي؛ ويف اهلند فيما خيص آسيا واحمليط اهلادئ
واشترك مكتب شؤون الفضاء اخلارجي واملركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا   - ١٣

ساتلية الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ يف تنظيم حلقة تدريبية دولية بشأن خدمات املالحة ال
وهدفت الدورة التدريبية إىل الشروع يف وضع منهج دراسي خاص بالنظم . وحتديد املواقع

العاملية لسواتل املالحة يكون مماثال للمناهج املعدة للمراكز اإلقليمية لتدريس علوم 
وتكنولوجيا الفضاء بشأن الدورات اخلاصة باالستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية؛ 

لفضاء والغالف اجلوي؛ واالتصاالت بالسواتل؛ واألرصاد اجلوية الساتلية واملناخ وعلوم ا
وأُطلع املشاركون على التكنولوجيات ذات الصلة ملساعدهتم على اكتساب فهم . العاملي
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واستضاف الدورة مركز . متعمق لكيفية استخدام تلك التكنولوجيات يف سيناريو عملي
 ١٨مؤسسة اهلندية ألحباث الفضاء، يف أمحد آباد، اهلند، من التطبيقات الفضائية التابع لل

  .، وشاركت يف رعايتها حكومة الواليات املتحدة٢٠٠٨يوليه / متوز١٨يونيه إىل /حزيران
وكان املتحدثون واملدربون املشاركون يف اجللسات التقنية يف الدورة التدريبية تابعني   - ١٤

) إيطاليا(ندية ألحباث الفضاء واملعهد العايل ماريو بويال هليئة املطارات يف اهلند واملؤسسة اهل
واملعهد الروسي هلندسة ) إيطاليا(ومعهد بوليتيكنيكو دي تورينو ) اهلند(وجامعة أومسانيا 

  ).Survey of India(األجهزة الفضائية واملنظمة الوطنية للمسح ورسم اخلرائط يف اهلند 
ائط وتألفت من سلسلة من احملاضرات وكانت الدورة التدريبية يف شكل من  - ١٥

وتناولت النمائط مفاهيم أساسية تتعلق باملالحة الساتلية وتطبيقاهتا مع . والتمارين العملية
وتطرقت التمارين العملية إىل أنواع خمتلفة من . تركيز خاص على خدمات حتديد املواقع

ستقل أو ُتدمج مع نظم أجهزة استقبال النظم العاملية لسواتل املالحة، تعمل بشكل م
  " ماتركس البوراتوري "االتصاالت، وتضّمنت  متارين حاسوبية تستخدم براجمية احملاكاة

)MatLap( . وتقرير الدورة التدريبية متاح على بوابة املعلومات اخلاصة باللجنة الدولية املعنية
  ).http://www.icgsecretariat.org(بالنظم العاملية لسواتل املالحة 

واسُتخدمت األموال اليت قّدمتها حكومة الواليات املتحدة عن طريق اللجنة الدولية   - ١٦
  وحكومة اهلند لتغطية تكاليف السفر اجلوي وبدل املعيشة اليومي والسكن لفائدة 

  . مشاركا من البلدان النامية١٢
    

ترويج استخدام تكنولوجيات النظم العاملية لسواتل املالحة كأدوات   - باء  
    تطبيقات العلميةلل
، على ٢٠٠٤اتفقت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية أثناء دورهتا احلادية واألربعني، عام   -١٧

أنه، نظرا العتماد اجملتمع أكثر فأكثر على النظم الفضائية، فقد بات من األساسي فهم الكيفية 
مسية، أن تؤثّر على أشياء اليت ميكن هبا ألحوال الطقس الفضائي اليت تتسبب فيها التغريات الش

مثل النظم الفضائية وحتليق اإلنسان يف الفضاء ونقل الكهرباء واالتصاالت الراديوية العالية 
  .التردد واإلشارات املستخدمة يف النظم العاملية لسواتل املالحة والرادار البعيد املدى

 العامل ، صفائف من األجهزة األرضية على نطاق٢٠٠٤وقد وضعت، منذ عام   - ١٨
ويف إطار اللجنة . الستكشاف ظواهر الغالف اجلوي املتصلة بالطقس الفضائي وتغّير املناخ
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الدولية للنظم العاملية لسواتل املالحة، ُدرست تطبيقات النظام العاملي لتحديد املواقع يف 
  .صفائف األجهزة األرضية العاملية القليلة التكلفة

جي دورة بشأن عواصف الغالف األيوين وآثارها ونظّم مكتب شؤون الفضاء اخلار  - ١٩
على الطقس الفضائي، وذلك يف ضوء عمليات الرصد اجلديدة الدقيقة اليت أجريت فيما 
يتعلق بالغالف اجلوي األرضي واملناخ العاملي، خصوصا من نظام كوكبة سواتل األرصاد 

نبعاثات ، وساتل كشف اال)COSMIC(اجلوية ومراقبة الغالف األيوين واملناخ 
 ، ومحولة الساتل املصغر املستِحث )DEMETER(الكهرمغنطيسية يف مناطق اهلزات األرضية 

)CHAMP( وساتل دراسة طاقة وديناميات الغالف احلراري والغالف األيوين والغالف ،
وبرنامج سواتل األرصاد ) ROCSAT(، وساتل مجهورية الصني )TIMED(اجلوي األوسط 

، وأجهزة االستقبال األرضية اخلاصة بالنظام العاملي لتحديد )DMSP(ع اجلوية ألغراض الدفا
املواقع، وأجهزة ورادارات رصد التوهج اهلوائي، اليت ساعد مجيعها على توفري أدلة على 

.  أثناء العواصفFتغّيرات البالزما املعقدة والديناميات الكهربائية يف الغالف األيوين للمنطقة 
  ، باالقتران مع الندوة الدولية الثانية عشرة ٢٠٠٨مايو / أيار٢٣وُعقدت الدورة يف 

مايو / أيار٢٤ إىل ١٨بشأن الغالف اجلوي العلوي، اليت ُعقدت يف هرقليون، اليونان، من 
وتناولت الدورة مجيع اجلوانب .  وتلقت دعما من حكومة الواليات املتحدة)٣(،٢٠٠٨

خطوط العرض املتوسطة واملنخفضة للعواصف املتعلقة مبواجهة الغالف األيوين يف مناطق 
املغنطيسية وآثار تلك العواصف على املناخ الفضائي، مبا يف ذلك عمليات الرصد املوقعي 
  واألرضي فضال عن النمذجة والدراسات النظرية، خصوصا باستخدام النظام العاملي 

  .لتحديد املواقع
ية لسواتل املالحة دعما ماليا ملشاركني وقّدمت اللجنة الدولية املعنية بالنظم العامل  - ٢٠

خمتارين من الربازيل وبريو وفييت نام حلضور الدورة وتقدمي ورقات ركزت على نتائج 
احملتوى الكلي من اإللكترونات، وقد اسُتمّدت النتائج من عمليات الرصد عن طريق النظام 

  .نوب شرقي آسياالعاملي لتحديد املواقع يف أمريكا الالتينية والكاريبـي ويف ج
وُعرضت يف أوىل تلك الورقات التقلبات الكبرية يف احملتوى الكلي من اإللكترونات   - ٢١

 من الغالف Fقرب منطقة شذوذ التأين يف خط االستواء يف منطقة االنتشار االستوائي 
األيوين، كمثال على استخدام عمليات الرصد من شبكة النظام العاملي لتحديد املواقع اليت 

وبغية تفسري التقلبات الكبرية قرب منطقة شذوذ التأين يف خط االستواء، . غطي الربازيلت
                                                                 

  )./http://isea12.physics.uoc.gr(للمزيد من املعلومات عن الندوة، انظر موقع الويب  (3) 
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 مبا يف ذلك الديناميات املوازية للمجال Fُعرضت حماكاة ثالثية األبعاد لفقاعة االنتشار 
ودرست الورقة الثانية احملتوى الكلي من اإللكترونات فوق أمريكا . املغنطيسي واملتعامدة معه

وبية باستخدام بيانات النظام العاملي لتحديد املواقع، املستمدة من شبكة أجهزة استشعار اجلن
وبّينت الورقة أن دراسات تقلب . الغالف األيوين يف مناطق خطوط العرض املنخفضة

احملتوى الكلي من اإللكترونات يف منطقة شذوذ التأين يف خط االستواء ومناذج احملاكات 
 جهازا ثنائي ٥٠تشغيل التام لشبكة أجهزة االستشعار اليت تتألّف من ستتحسن بفضل بدء ال

 مسابري رقمية لسرب الغالف ٥التردد اللتقاط إشارات النظام العاملي لتحديد املواقع، و
وعرضت الورقة الثالثة دراسات لتأثري الغالف اجلوي .  أجهزة لقياس املغنطيسية٥األيوين، و

  .نظام العاملي لتحديد املواقع يف فييت نامعلى حتديد موقع منفرد عرب ال
ونظرا الستخدام معدات النظم العاملية لسواتل املالحة يف أفريقيا يف ختّصصات خمتلفة   -٢٢

مثل اجليوديسيا، واجليوفيزياء، والطقس الفضائي واألرصاد اجلوية، ويف حماولة لتنسيق تلك 
منظمي شبكات األجهزة، مع التركيز على األنشطة وتوفري حمفل لتبادل اآلراء بني العلماء و

األجهزة القائمة على النظام العاملي لتحديد املواقع، اشترك املكتب وجامعة ويتواترسراند، يف 
جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، يف تنظيم جلسة بشأن تنسيق استخدام أجهزة النظام العاملي 

يونيه / حزيران١٩وُعقدت اجللسة يف . لتحديد املواقع واألجهزة العلمية اجليولوجية يف أفريقيا
اإلطار املرجعي :  كجزء أساسي من اجتماع لألفرقة الرئيسية املعنية باملشاريع التالية٢٠٠٨

، والسنة الدولية )Africa Array(، وبرنامج صفائف أفريقيا )AFREF(اجليوديسي ألفريقيا 
ح املومسية األفريقية باستخدام للفيزياء الشمسية، ومشروع التحليل املتعدد التخصصات للريا

 مشاركا االجتماع الذي ُعقد يف ٢٣وحضر ). AMMA-GPS(النظام العاملي لتحديد املواقع 
ومكّنت املسامهة اليت قّدمتها اللجنة . ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٠ إىل ١٧جوهانسربغ من 

  .من احلضور مشاركني من أفريقيا ١٠الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة 
أن توضع قائمة جرد ) أ (:وحّدد املشاركون يف االجتماع جماالت العمل الستة التالية  - ٢٣

للمحطات من أجل حتديد مواقع احملطات احلالية، وما ُركّب يف كل حمطة، واإلمكانات 
 يتعني أن ُتحدَّد) ب(املتوفرة يف كل واحدة منها لالشتراك يف إيواء أجهزة استشعار متعددة؛ 

احملطات التجريبية الختبار إمكانية التعاون بني اإلطار املرجعي اجليوديسي ألفريقيا وبرنامج 
صفائف أفريقيا والسنة الدولية للفيزياء الشمسية ومشروع التحليل املتعدد التخصصات 

أن ُتقدِّم األفرقة ) ج(للرياح املومسية األفريقية باستخدام النظام العاملي لتحديد املواقع؛ 
املختلفة مبادئ توجيهية مفصلة تكمل مبادئ اخلدمة الدولية للشبكة العاملية لسواتل املالحة 

يلزم أن ) د(فيما خيص تركيب معدات النظم العاملية لسواتل املالحة ومواصفات البيانات؛ 
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ُيحدَّد نوع اجلهود اليت ينبغي بذهلا من أجل بناء القدرات يف إطار الربنامج وماهية 
أن ختضع اجلوانب العملية يف استرياد ) هـ( واجلهود التعاونية القائمة بالفعل؛ الشراكات

األجهزة لتحقيق جتريه اللجنة االقتصادية ألفريقيا، يف إثيوبيا، اليت تتصل أيضا بالبائعني 
أن ) و(للحصول على قوائم أسعار خاصة فيما يتعلق باإلطار املرجعي اجليوديسي ألفريقيا؛ 

املشاركة بيان سياسات مشتركا هبدف توضيح ما يتعني حتقيقه عرب اجلهود تعّد الشبكات 
  .التعاونية والسعي إىل وضع تصور مشترك

وقد شاركت حكومة كولومبيا يف تنظيم حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة   - ٢٤
حة، بدعم وكولومبيا والواليات املتحدة األمريكية بشأن تطبيقات النظم العاملية لسواتل املال
ومجعت . من حكومة الواليات املتحدة ضمن إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية

  ، ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٧ إىل ٢٣حلقة العمل اليت عقدت يف ميدلني، كولومبيا، من 
وتناولت حلقة العمل استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة يف .  بلدا١٨ مشارك من ١٠٠
 وإدارة البيئة، وتقدمي الرعاية الصحية عن بعد وإيكولوجيا االنتشار الوبائي، والطريان الزراعة

كما وفّرت حلقة العمل . املدين والنقل باستخدام اجملاري املائية الداخلية والنقل البحري
للمشاركني حملة عامة عن التعليم والتدريب املتاحني بشأن النظم العاملية  لسواتل املالحة 

  ).A/AC.105/920(يقاهتا وتطب
ونظّم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، عرب اللجنة الدولية املعنية بسواتل املالحة   -٢٥

ومنتدى مقّدمي اخلدمات التابع هلا، اجتماعا خلرباء اللجنة الدولية ُعقد خالل يوم واحد بشأن 
 تعريف اجملتمع الدويل  من أجل٢٠٠٨يوليه / متوز١٥النظم العاملية لسواتل املالحة وخدماهتا يف 

وُنظم االجتماع كحدث مرتبط باجلمعية العلمية السابعة والثالثني . على نطاق اللجنة وعملها
  .٢٠٠٨يوليه / متوز٢٠ إىل ١٣للجنة أحباث الفضاء، اليت انعقدت يف مونتريال، كندا، من 

صانعي وركّز اجتماع خرباء اللجنة الدولية على استبانة حاجات املستعملني و  - ٢٦
املعدات فيما يتعلق بالتواؤم وقابلية التشغيل املتبادل للنظم العاملية والنظم اإلقليمية ونظم 

وأفاد . التعزيز الفضائية اليت تقّدم خدمات النظم العاملية لسواتل املالحة أو ختطط لتقدميها
هود االجتماع اجملتمع الدويل بنقل معلومات عن أهداف منتدى مقّدمي اخلدمات، واجل

املستمرة اليت تبذهلا األفرقة العاملة التابعة للجنة الدولية املعنية بسواتل املالحة، ومنافع التفاعل 
  .بني مقّدمي خدمات النظم العاملية لسواتل املالحة ومستعمليها
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وألقى كلمات متهيدية وكلمات ترحيب كل من رئيس اجلمعية العلمية للجنة أحباث   - ٢٧
ورئيسها املقبل ) اهلند( الدولية املعنية بسواتل املالحة املنتهية واليته الفضاء ورئيس اللجنة

  .وممثّل عن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي) الواليات املتحدة(
 عرضا إيضاحيا من جانب ١٤وتضّمن برنامج االجتماع ثالث جلسات قُّدم خالهلا   -٢٨

اءات املتخذة إلجناز خطة عمل الرؤساء املشاركني يف رئاسة كل فريق عامل، بشأن اإلجر) أ(
اللجنة الدولية املعنية بسواتل املالحة، مع التركيز على األنشطة املضطلع هبا منذ اجتماع اللجنة 

مجيع مقّدمي خدمات النظم وتعزيزاهتا، بشأن اخلصائص التقنية ملا يقّدمونه من ) ب(الثاين؛ 
أشخاص بارزين من األوساط ) ج(نظم وخدمات ملستعملي النظم العاملية لسواتل املالحة؛ 

الصناعية واألكادميية واملنظمات اليت متثّل املستعملني أو املنتجني، قّدموا معلومات عن جمال 
تطبيقاهتم مع التركيز على تواؤم النظم الساتلية وقابلية تشغيلها على حنو متبادل انطالقا من 

املنتجني ملناقشة /واملستعملنيوأتاحت جلسة نقاش فرصة ملقّدمي اخلدمات . وجهات نظرهم
ويّسرت الرئاسة . مسائل تتعلق بأمهية تواؤم النظم الساتلية وقابلية تشغيلها على حنو متبادل

والعروض اليت . املشتركة للفريق العامل املعين بالتواؤم وقابلية التشغيل املتبادل جلسة املناقشات
  . اخلاص باللجنةقُّدمت أثناء االجتماع متاحة على املوقع اإلعالمي

وشارك مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ووزارة خارجية الواليات املتحدة يف تنظيم   - ٢٩
حلقة نقاش بشأن اآلثار الشاملة املترّتبة على النظم العاملية لسواتل املالحة، ُعقدت يف سافانا، 

مع وُنظّمت حلقة النقاش باالقتران . ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٨الواليات املتحدة، يف 
االجتماع التقين الدويل احلادي والعشرين لشعبة السواتل التابعة ملعهد املالحة، الذي عقد يف 

  .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٩ إىل ١٦الفترة من 
وتضمنت حلقة النقاش إحاطة بشأن عمل اللجنة الدولية كخلفية لتركيز فريق املناقشة   -٣٠

أجل دعم بناء القدرات والتنمية املتبادلة، على استعمال النظم العاملية لسواتل املالحة من 
كما هدف فريق املناقشة إىل دراسة فرص إقامة الشراكات الوظيفية . وخباصة يف البلدان النامية

والتعاون، فضال عن احتمال وجود حاجة إىل أطر جديدة للتعاون ميكن إرساؤها عن طريق 
ملنظمات غري احلكومية وسائر إجراءات طوعية تتخذها احلكومات واملنظمات الدولية وا

  .اجلهات ذات املصلحة يف استخدام تكنولوجيات النظم العاملية لسواتل املالحة
وتولّت حكومة الواليات املتحدة، عرب اللجنة الدولية، رعاية مشاركة باحثَني يف   - ٣١

وقُّدم عرض إيضاحي بعنوان . أحدمها من الربازيل واآلخر من نيجرييا: حلقة النقاش
تضمَّن أمثلة على تزايد " نبذة عن استعمال النظم العاملية لسواتل املالحة وتأثريها: لربازيلا"
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وتناول عرض . استخدام تلك النظم يف الربازيل، مبا يف ذلك نظام مراقبة منطقة األمازون
 تطبيقات تلك" اآلثار واآلفاق والتحديات يف أفريقيا: النظم العاملية لسواتل املالحة"بعنوان 

النظم يف نيجرييا، مبا يف ذلك إدارة مزارع األرز ومراقبة التصحر والدراسات املتعلقة بتغّير 
املناخ، فضال عن مشروع أفريقيا اخلاص بالنظام العاملي لتحديد املواقع، الذي يهدف إىل 

يا على زيادة عدد احملطات الثنائية الترّدد اليت تلتقط إشارات النظام العاملي لتحديد املواقع آن
واملعلومات عن . نطاق العامل من أجل دراسة التغّيرات اليت حتدث يف الغالف األيوين

  .االجتماع متاحة على بّوابة املعلومات اخلاصة للجنة الدولية املعنية بسواتل املالحة
  

    اخلدمات االستشارية التقنية  -ثالثا 
الجتماعات الدولية ، يف ا٢٠٠٨شارك مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، يف عام   - ٣٢

  :الرئيسية التالية بشأن النظم العاملية لسواتل املالحة وأسهم فيها
 السعي إىل وضع -  بشأن املالحة الساتلية ٢٠٠٨مؤمتر قمة ميونيخ لعام   )أ(  

/  شباط٢١ إىل ١٩شبكة للنظم العاملية لسواتل املالحة، الذي عقد يف ميونيخ يف الفترة من 
  ؛٢٠٠٨فرباير 

، الذي عقد يف موسكو يومي ٢٠٠٨نتدى الدويل للمالحة الساتلية لعام امل  )ب(  
  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٨ و٧

النظم العاملية لسواتل /الندوة الدولية بشأن النظام العاملي لتحديد املواقع  )ج(  
  ؛٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤ إىل ١١املالحة، اليت عقدت يف طوكيو يف الفترة من 

ولية بشأن النظم العاملية لسواتل املالحة ونظم التعزيز الفضائية الندوة الد  )د(  
  / تشرين الثاين١٤ إىل ١١واألرضية وتطبيقاهتا، اليت عقدت يف برلني يف الفترة من 

  ؛٢٠٠٨نوفمرب 
اجللسة العامة اخلامسة للفريق املختص برصد األرض، اليت عقدت يف   )هـ(  

  .٢٠٠٨رب نوفم/ تشرين الثاين٢٠ و١٩بوخارست يومي 
كما اضطلع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بإدارة احملتوى وصيانة خادوم بّوابة   - ٣٣

 .٢٠٠٦املعلومات اخلاص باللجنة الدولية املعنية بسواتل املالحة اليت أطلقت يف عام 

يناير /وأعّد املكتب نشرة وملصقا عن اللجنة الدولية وأصدرمها يف كانون الثاين  -٣٤
  .لى موقع بّوابة معلومات اللجنة، وأتاحهما ع٢٠٠٨
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    التربعات  -رابعا 
 ما ٢٠٠٨أسهم يف جناح تنفيذ أنشطة اللجنة الدولية املعنية بسواتل املالحة يف عام   - ٣٥

  ):نقدية وعينية(قّدمته اجلهات التالية من أعضاء اللجنة من دعم وتربعات 
عم بناء  دوالر لد٤٤٠ ٠٠٠وفّرت حكومة الواليات املتحدة مبلغ   )أ(  

القدرات واخلدمات االستشارية التقنية كما وضعت الترتيبات الالزمة لكي يقّدم اخلرباء 
واسُتخدمت . عروضا تقنية ويشاركوا يف املداوالت واألنشطة املذكورة يف هذا التقرير

  األموال املخصصة كذلك لتغطية تكاليف السفر اجلوي وبدل املعيشة اليومي لفائدة 
  لبلدان النامية وموظفَني من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي؛ مشاركا من ا٢٨

تكفَّلت حكومة االحتاد الروسي برعاية مشاركة خرباء وإسهامهم يف الدورة   )ب(  
التدريبية بشأن املالحة الساتلية وخدمات حتديد املواقع ويف حلقة العمل املشتركة بني 

ية بشأن تطبيقات النظم العاملية لتحديد املتحدة وكولومبيا والواليات املتحدة األمريك األمم
 كما قُدِّمت الرعاية ملشاركة موظف من املكتب يف املنتدى الدويل للمالحة الساتلية . املواقع
  ؛٢٠٠٨لعام 

تولّت حكومة اهلند، من خالل املركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا   )ج(  
ظيم احمللي واملرافق، والسكن والوجبات الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ، تغطية تكاليف التن

  للمشاركني واحملاضرين يف الدورة التدريبية اليت نظّمت يف أمحد آباد؛
تكفَّلت اجلماعة األوروبية برعاية مشاركة خرباء وإسهامهم يف حلقة العمل   )د(  

لنظم املشتركة بني األمم املتحدة وكولومبيا والواليات املتحدة األمريكية بشأن تطبيقات ا
كما قُدِّمت الرعاية ملشاركة موظف من مكتب شؤون الفضاء . العاملية لسواتل املالحة

  .اخلارجي يف اجللسة العامة اخلامسة للفريق املختص برصد األرض
 
 


