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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي             
       يف األغراض السلمية         

 يف إطار خطة عمل اللجنة الدولية ٢٠٠٩األنشطة املضطلَع هبا يف عام   
   املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة

   تقرير من األمانة          
  مقّدمة -أوال  

 التقدير، يف دورهتا    الحظـت جلـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية مع            -١
ــية بالــنظم العاملــية لــسواتل املالحــة   ٢٠٠٩الثانــية واخلمــسني يف عــام   ــية املعن ، أن اللجــنة الدول

واصـلت إحـراز تقـّدم كـبري صـوب حتقــيق الـتواؤم وإمكانـية التـشغيل املتـبادل للـنظم الفــضائية           
ــت      ــز اس ــيت، ويف تعزي ــة والتوق ــع واملالح ــتحديد املواق ــية ل ــية والعامل ــية  اإلقليم ــنظم العامل خدام ال

 )١(.لسواتل املالحة وإدماجها يف البىن التحتية الوطنية، ال سيما يف البلدان النامية

ونـاقش املـشاركون يف االجـتماع الـرابع للجـنة الدولـية املعنـية بالـنظم العاملـية لسواتل                     -٢
ســبتمرب / أيلــول١٨ إىل ١٤املالحــة، الــذي ُعقــد يف ســانت بيترســربغ، االحتــاد الروســي، مــن  

وسعى . ، كـيف ميكـن أن تفـيد النظم العاملية لسواتل املالحة الناس يف شىت أحناء العامل                 ٢٠٠٩
االجـتماع، الـذي حضره مشغِّلو هذه النظم احلاليون واملقبلون وموفِّرو نظم التعزيز من االحتاد    

، إىل تشجيع   الروسـي والـصني واهلـند والـواليات املـتحدة األمريكية واليابان واالحتاد األورويب             
ــية         ــواؤمها وإمكان ــاكن وت ــد األم ــضائية للمالحــة وحتدي ــنظم الف ــي إىل ال ــز الوصــول العامل تعزي

ــبادل   ــشغيلها املت ــيقة  (ت ــوفري    ). A/AC.105/948انظــر الوث ــية إىل ت ويهــدف عمــل اللجــنة الدول
                                                                  

 .١٢٨، الفقرة (A/63/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم  (1) 
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ويف إشـارات الـنظم العاملـية لـسواتل املالحة الصادرة من مجيع هذه النظم العاملة يف أي مكان                   
 .أي وقت من أجل التطبيقات املدنية

وحيــتوي التقريــر احلــايل علــى معلــومات حمدَّثــة عــن تنفــيذ طائفــة واســعة مــن األنــشطة  -٣
وتركّز تلك األنشطة على بناء القدرات،      . ٢٠٠٩املدرجـة يف خطـة عمـل اللجنة الدولية لعام           

لفضاء، ووضع منهاج   خـصوصاً يف اسـتخدام األجهـزة مـن أجـل املبادرة الدولية بشأن طقس ا               
تعليمـي خـاص بالـنظم العاملـية لـسواتل املالحـة، واالستفادة من اُألطر املرجعية اإلقليمية لدعم                  

 .التنمية املستدامة، ال سيما يف البلدان النامية
  

 األنشطة اليت اضطلعت هبا اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية  -ثانيا 
  ٢٠٠٩لسواتل املالحة يف عام 

وفقاً خلطة عمل اللجنة الدولية، ركّز مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة،                                                   -٤
 ، على    ٢٠٠٩من خالل برناجمه بشأن تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة يف عام                                    

تشجيع استخدام تكنولوجيات                    )  ب ( التدريب من أجل بناء القدرات يف البلدان النامية؛ و                          )  أ(
تنفيذ املبادرة الدولية بشأن                 ) ج ( اتل املالحة كأدوات للتطبيقات العلمية؛ و                         النظم العاملية لسو          
تنظيم حلقات عمل إقليمية بشأن تطبيقات النظم العاملية لسواتل                                  ) د ( طقس الفضاء؛ و         

وقد كُرِّس اهتمام خاص لدور مراكز املعلومات التابعة للجنة الدولية باعتبارها                                                    .  املالحة   
 .  العاملية والتعليم املتصل هبا               حماور تعزيز تطبيقات النظم                 

  
  التدريب من أجل بناء القدرات يف البلدان النامية                         -ألف    

الحظت اللجنة مع التقدير، يف دورهتا الثانية واخلمسني، أن املراكز اإلقليمية لتدريب                                            -٥
علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة، ستعمل أيضاً كمراكز معلومات تابعة                                                       

 ويوجد مركزان إقليميان ألفريقيا يف املغرب ونيجرييا، واثنان ألمريكا                                                   )٢( . للجنة الدولية      
.   الالتينية والكاريبـي يف الربازيل واملكسيك، ومركز واحد آلسيا واحمليط اهلادئ يف اهلند                                                 

وميكن االطالع على املعلومات عن املراكز اإلقليمية يف املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء                                                            
 .(www.unoosa.org)ارجي    اخل  

وقــد دعــم مكــتب شــؤون الفــضاء اخلارجــي دورتــني تدريبيــتني بــشأن الــنظم العاملــية     -٦
يف املركــز اإلقليمــي األفريقــي لعلــوم وتكنولوجــيا الفــضاء، يف الــرباط باللغــة  : لــسواتل املالحــة

                                                                  
 .١٣٢املرجع نفسه، الفقرة  (2) 
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قليمي ، ويف املركز اإل   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤سـبتمرب إىل    / أيلـول  ٢٨الفرنـسية، مـن     
ــسينتال، يف      ــي يف تونانتـ ــية والكاريبــ ــريكا الالتينـ ــضاء يف أمـ ــيا الفـ ــوم وتكنولوجـ ــتدريس علـ لـ

وحــصلت الــدورات التدريبــية، مــن . ٢٠٠٩نوفمــرب / تــشرين الــثاين٢٠ إىل ٦املكــسيك، مــن 
ــة الفــضاء           ــتحدة ووكال ــواليات امل ــم أيــضاً مــن حكــومة ال ــية، علــى دع خــالل اللجــنة الدول

لدورتان التدريبيتان جزءاً من عمل املكتب إلعداد منهاج دراسي متعّمق          وكانـت ا  . األوروبـية 
بـشأن الـنظم العاملـية لـسواتل املالحـة لـتقدميه يف مجـيع املراكـز اإلقليمية وغريها من مؤسسات                     

واسـتهدفت الـدورتان أيـضاً إنـشاء وتعزيـز الـشبكات اإلقليمـية من أجل تبادل           . التعلـيم العـايل   
طــالع علــى تقاريــر الــدورتني التدريبيــتني يف مــدخل معلــومات اللجــنة   وميكــن اال. املعلــومات

 .(www.icgsecretariat.org)الدولية 

وسـيكمل املـنهاج الدراسـي للـنظم العاملـية، كخطـوة إضـافية يف هـذه العملية، املنهاج             -٧
الدراسـي النموذجـي النمطـي للمراكـز اإلقليمـية، الـذي أثـبت جودته، وهو املنهاج الذي أُعّد                   
مـن خـالل بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفـضائية، والذي يشتمل على الفروع األساسية            

ــية ــساتلية، واألرصــاد     : التال ــرافية، واالتــصاالت ال ــومات اجلغ ــشعار عــن ُبعــد ونظــم املعل االست
 .اجلوية الساتلية واملناخ العاملي، وعلوم الفضاء والغالف اجلوي

  
   النظم العاملية لسواتل املالحة كأدوات للتطبيقات العلميةترويج استخدام تكنولوجيا -باء 

نظـراً الزديـاد اسـتخدام تكنولوجـيات الـنظم العاملـية، وخاصـة الـنظام العاملـي لتحديد                    -٨
املواقـع، يف شـىت التطبـيقات املـتعلقة باملعلـومات اجلغـرافية، واخلـدمات واملنتجات ذات الصلة،                

ديد املواقـع للخـرائط القائمـة علـى النظم احمللية والوطنية            ومتطلـبات حلـول الـنظام العاملـي لـتح         
للمـراجع اإلحداثـية، تـوجد حاجـة إىل حتديـد بارامتـرات التحويل فيما بني هذه النظم واُألطر                   

وميكن حتقيق ذلك عند التنفيذ الكامل لُألطر املرجعية        . املـرجعية للـنظم العاملـية لسواتل املالحة       
 املرجعــي اجليوديــسي ألفــريقيا، والــنظام املرجعــي األرضــي املركــز اإلقليمــية، وال ســيما اإلطــار

ــع، واإلطــار       ــتحديد املواق ــنظام األورويب ل ــريكية، واإلطــار املرجعــي األورويب، وال ــارة األم للق
 .املرجعي آلسيا واحمليط اهلادئ

ديسيا،      وميثّل التعاون بني اللجنة الدولية والنظم املرجعية اإلقليمية إمكانية هائلة للجيو                                               -٩
جلغرافية، والتخفيف من آثار املخاطر الطبيعية، وعلوم                                      ا ورسم اخلرائط، واملسح، واملعلومات                          

وهذا التعاون، الذي ميثّل أحد عناصر برنامج تطبيقات النظم                                 .  األرض، وعدة جماالت أخرى            
ة، ميكن أن       العاملية لسواتل املالحة، والذي تيّسره أيضاً املراكز اإلقليمية املنتسبة لألمم املتحد                                          
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يوفّر عامالً مساعداً كبرياً لنقل وحتسني املهارات واملعارف يف املسح واجليوديسيا، وخصوصاً                                                       
 . هلذه النظم العاملية وتطبيقاهتا                 

 مهنيني  ١٠وقـد وفَّـرت اللجـنةُ الدولـية، ضـمن نطـاق أنـشطتها، التمويلَ الذي مكَّن                   -١٠
شأن علوم وتكنولوجيا املالحة الساتلية     أخـصائيني مـن أفـريقيا مـن املـشاركة يف حلقـة عمـل بـ                

مـن أجـل أفـريقيا، عقـدت يف مركـز عبد السالم الدويل للفيزياء النظرية، يف تريست، إيطاليا،                   
، وحلقــة عمــل بــشأن إنــشاء حمطــات دائمــة ٢٠٠٩أبــريل / نيــسان٩مــارس إىل / آذار٢٣مــن 

 اإلقليمي لرسم خرائط املوارد للـنظم العاملـية لـسواتل املالحـة وجتهيز بياناهتا، ُعقدت يف املركز            
 .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٤أغسطس إىل / آب٢٤ألغراض التنمية، يف نريويب، من 

وقـد تكاملت يف احللقتني احملاضرات الرمسية مع املمارسات العملية يف جماالت هندسة              -١١
ــيقاهتا        ــدث تطبـ ــزهتا وأحـ ــصميم أجهـ ــاراهتا وتـ ــيكل إشـ ــة وهـ ــسواتل املالحـ ــية لـ ــنظم العاملـ الـ

وأتـاح خمتـرب حاسـويب موقعـي للمـشاركني فرصـة كافية             . الستكـشاف العلمـي باسـتخدامها     وا
إلجـراء حـسابات حتديـد املواقـع واسـتخدام براجميات رسم اخلرائط واملسح وختطيط إجراءات                

 كـل ذلك باالعتماد     –زراعـية عالـية الدقـة وحتلـيل بـيانات الغـالف اجلـوي والغـالف األيـوين                   
 .املواقععلى قياسات نظم حتديد 

وشـارك مكـتب شؤون الفضاء اخلارجي، باإلضافة إىل ذلك، يف تنظيم الندوة الدولية               -١٢
الثانـية املعنـية بالـنظم العاملـية لـسواتل املالحة ونظم تعزيزها الفضائية واألرضية وتطبيقاهتا، اليت                

ــن     ــرلني م ــدت يف ب ــيا وُعق ــضافتها حكــومة أملان ــثاين ٣٠است ــشرين ال ــون  كا٢نوفمــرب إىل / ت ن
وتـناولت الـندوة أهـداف الـتعاون مـع النظام األورويب لتحديد املواقع              . ٢٠٠٩ديـسمرب   /األول

ــار املرجعــي األورويب، وأنــشطة هــذا الــتعاون وتنظــيمه وإجنازاتــه      واعُتــرف بإمكانــية  . واإلط
اســتخدام التقنــيات اجليوديــسية الفــضائية، وخاصــة الــنظم العاملــية لــسواتل املالحــة والــشبكات 

لية العاملـية لسواتل املالحة وحمطاهتا املرجعية، يف أُطر مرجعية قارية حديثة ودقيقة لكتلة              التفاضـ 
 .أوراسيا التكتونية القارية

  
  املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء               -جيم  

الحظــت اللجــنة بارتــياح، يف دورهتــا الثانــية واخلمــسني، االتفــاق الــذي توّصــلت إلــيه  -١٣
ة والتقنــية يف دورهتــا الــسادسة واألربعــني بــأن تنظــر، ابــتداًء مــن دورهتــا  اللجــنة الفــرعية العلمــي

املـبادرة الدولـية بشأن طقس   "الـسابعة واألربعـني، يف بـند جديـد مـن جـدول األعمـال عـنوانه              
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، يف إطـار خطة عمل مدهتا ثالث سنوات، مع التركيز بوجه خاص على آثار الطقس   "الفـضاء 
 )٣(. على مجلة أمور منها االتصاالت والنقلالفضائي على سطح األرض، وتأثريه

السنة ، كُّرسـت حلقـات العمـل املعقـودة يف إطـار            ٢٠٠٩ إىل عـام     ٢٠٠٥ومـن عـام      -١٤
الــنظام أجهــزة اســتقبال ( صــفيفة أجهــزة أرضــية ١٤ لنــشر ٢٠٠٧ الدولــية للفيــزياء الشمــسية

هـزة كـشف األشعة      وهوائـيات راديـوية وأجهـزة قـياس مغنطيـسية وأج           العاملـي لـتحديد املواقـع     
ويعمل يف . مـن أجل حبوث التغّير املناخي والطقس الفضائي وظواهر الغالف األيوين     ) الكونـية 

 . جهاز يف صفائف األجهزة هذه١ ٠٠٠الوقت الراهن ما يزيد على 

، ُصمِّم لكشف التوّهجات                املفاجئة      األيوين   اضطرابات الغالف             ويعمل جهاز لرصد            -١٥
األمم املتحدة يف فيينا، وسيجري توسيعه وحتويله إىل جهاز تابع                                        الشمسية، بنجاح يف مكتب               

 لكي يوفّر على حد           نظام طقس الغالف اجلوي الكهرمغنطيسي للرصد والنمذجة والتعليم                                       ل
وبغية تبادل البيانات جيري تضمني                     .  سواء بيانات مشسية وليلية ذات نوعية صاحلة للبحوث                          

نظام طقس          يف الشبكة العاملية القائمة حاليا ل               جئة  املفا    األيوين    اضطرابات الغالف           جهاز رصد     
وحتقّق هذه الشبكة تقّدما يف فهم                   .  الغالف اجلوي الكهرمغنطيسي للرصد والنمذجة والتعليم                               

العمليات الشمسية الفيزيائية األساسية اليت حتكم الشمس واألرض والغالف اجلوي للشمس،                                                          
ليات األساسية املسؤولة عن التقارن                          ويّتسم رصد العم         .  وال سيما ظواهر الطقس الفضائي                      

 . األرضي بأمهية حامسة بالنسبة لفهم تأثري الشمس على البيئة القريبة من األرض                                        -الشمسي     

ــات يف        -١٦ ــن اجلامع ــدد م ــوين يف ع ــاط رصــد للغــالف األي ــتعلق باســتحداث نق ــيما ي وف
لمــي  يف تنظـيم حلقـة عمـل إلقامـة تعـاون ع     مكـتب شـؤون الفـضاء اخلارجــي   املغـرب، شـارك   

وقد استضافت جامعة حممد اخلامس     . وبـشأن األجهـزة مـن أجـل رصـد آثار الطقس الفضائي            
  إىل ١٨السويــسي، بالنــيابة عــن حكــومة املغــرب، حلقــة العمــل الــيت انعقــدت يف الــرباط مــن   

ــنقل مؤقــتا إىل مواقــع الرصــد املغــربية جهــازان   . ٢٠٠٩نوفمــرب / تــشرين الــثاين٢٤ وســوف ُي
ــسية   ــسية  (للقياســات املغنطي ــيانات املغنطي ــياز الب ــام احت ــازا اســتقبال ل ) نظ ــي  وجه ــنظام العامل ل

ــتحديد املواقــع  ــع  ا (ل ــتحديد املواق ــنظام العاملــي ل ــريقيا و- ل ــتأللؤ   أف ــرارات شــبكة ال ) معــاون ق
دات للتحليل  جهاز فلكّي مركَّب منخفض التكلفة ومنخفض التردّ      (ومطـياف راديـوي واحـد       

لنظام العاملي لتحديد شارك يف تشغيل جهازي االستقبال لوسوف ي). لاملتـنقّ والرصـد  الطيفـي   
ــع ــي ركــز املاملواق ــ  اإلقليمــي األفريق ــضاء  ل ــوم وتكنولوجــيا الف ــسية،  - تدريس عل ــة الفرن  باللغ

 .املوجود يف الرباط
                                                                  

 .١٥٥املرجع نفسه، الفقرة  (3) 
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  العاملية لسواتل املالحةحلقات العمل اإلقليمية حول تطبيقات النظم -دال 
األمــم املــتحدة وأذربــيجان والــواليات املــتحدة   انعقــدت حلقــة العمــل املــشتركة بــني  -١٧

 باكو من    يف  العاملية لسواتل املالحة   النظماألمـريكية ووكالـة الفـضاء األوروبية حول تطبيقات          
وقـد استـضافت وزارة االتـصاالت وتكنولوجـيات املعلومات          . ٢٠٠٩ مايـو / أيـار  ١٥ إىل   ١١

عاية حلقة العمل حكومة الواليات     وشارك يف ر  . أذربيجانحلقـة العمـل بالنـيابة عـن حكـومة           
ووكالــة الفــضاء )  العاملــية لــسواتل املالحــةبالــنظمالدولــية املعنــية  اللجــنةمــن خــالل (املــتحدة 
ــبادل املعلــومات  ) أ(وكانــت أهــداف حلقــة العمــل احملــّددة هــي   . األوروبــية تقــوية شــبكات ت

ــيا     ــتخدام تكنولوجـ ــتعلق باسـ ــيما يـ ــية فـ ــيانات اإلقليمـ ــنظموالبـ ــالـ ــة  العاملـ ــسواتل املالحـ  ؛ ية لـ
 على   العاملية لسواتل املالحة   اسـتبانة االحتياجات احملّددة لفرادى خطط ومشاريع النظم       ) ب(و

املــستويني اإلقليمــي والــدويل للتطبــيقات القــصرية األجــل واملتوســطة األجــل والطــويلة األجــل؛ 
 ية لسواتل املالحة   العامل إعـداد خطـة عمـل إقليمـية ُتـسهم يف اسـتخدام تكنولوجيا النظم              ) ج(و

 .)A/AC.105/946انظر (وتطبيقاهتا على نطاق أوسع 

ويف إطار خمتلف املشاريع والربامج اجلارية املّتسمة بأمهية بالنسبة للمنطقة، اتفق                                               -١٨
النظام األورويب             املشاركون على أنشطة متابعة ملواصلة تعزيز شبكات احملطات املرجعية عرب                                               

  لى أنه ينبغي تنظيم دورات تدريبية وحلقات عمل حول النظم                              ، واتفقوا ع       لتحديد املواقع         
وأبرز     .   لبلدان اإلقليم اليت ال تقوم حاليا بتشغيل حمطات مرجعية دائمة                                    العاملية لسواتل املالحة            

املشاركون أمهية التعليم والتدريب املستمرين للخرباء واملستخدمني وأوصوا باستخدام املواد                                                        
 . نترنت للتعلّم عن بعد أو التعلّم اإللكتروين                     التعليمية املتاحة عرب اإل           

  
 اخلدمات االستشارية التقنية -ثالثا 

الدولية        للجنة  ، كأمانة تنفيذية          مكتب شؤون الفضاء اخلارجي                  ،شارك     ٢٠٠٩يف عام    -١٩
 يف االجتماعات الرئيسية               مي اخلدمات،        وملنتدى مقدّ          العاملية لسواتل املالحة            بالنظم   املعنية    

 : ليمية حول الشبكة العاملية وأسهم فيها                      الدولية واإلق        

 العاملية       النظم    السباق العاملي بشأن              - ٢٠٠٩قمة ميونيخ للمالحة الساتلية                 ) أ( 
 مارس؛     /  آذار  ٥ إىل   ٣، املنعقدة يف ميونيخ من              لسواتل املالحة        

 العاملية        حلقة العمل التعليمية األوىل لوكالة الفضاء األوروبية حول النظم                                    ) ب (  
 مارس؛     /  آذار  ١٣ و  ١٢، املنعقدة يف مدريد يف            الحة  لسواتل امل      
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 وحلوهلا،          العاملية لسواتل املالحة              املؤمتر الثاين املعين جبوانب ضعف النظم                       ) ج(  
 سبتمرب؛    /  أيلول    ٥ إىل   ٢املنعقد يف باتشكا، كرواتيا، من                     

املؤمتر العاشر ليوم اجليوديسيا النمساوي، املنعقد يف شالدمنغ، النمسا، من                                                   ) د ( 
 أكتوبر؛     / تشرين األول         ٨   إىل ٦

 ونظم التعزيز            العاملية لسواتل املالحة             الندوة الدولية الثانية حول النظم                 ) هـ( 
 كانون        ٢نوفمرب إىل        / تشرين الثاين         ٣٠الفضائية واألرضية وتطبيقاهتا، املنعقدة يف برلني من                                 

 ديسمرب؛    / األول    

ــسابع ل  )و(  ــدويل للمــساحني املؤمتــر اإلقليمــي ال ــيانات الفــضائية يف  ا"، الحتــاد ال لب
  إىل ١٢، املـــنعقد يف هانـــوي مـــن " بـــناء القـــدرات-إدارة األراضـــي والبيـــئة : خدمـــة الـــناس

 أكتوبر؛/ تشرين األول٢٢

ــية للــنظم  )ز(  ــنظام  حــول ٢٠٠٩  العاملــية لــسواتل املالحــة نــدوة اجلمعــية الدول ال
 يف غولد كوست، أستراليا، من    ، املنعقدة  العاملية لسواتل املالحة   الـنظم /العاملـي لـتحديد املواقـع     

 .ديسمرب/ كانون األول٣ إىل ١

وعــالوة علــى ذلــك، ســاعد مكــتب شــؤون الفــضاء اخلارجــي الفــريق العامــل املعــين      -٢٠
 يف  العاملــية لــسواتل املالحــةبالــنظمالدولــية املعنــية  للجــنةباملــواءمة واالســتخدام املتــبادل الــتابع 

ام املتبادل للنظم العاملية واإلقليمية لسواتل املالحة      اإلعـداد حللقـات عمـل تركّـز علـى االستخد          
 وقـد انعقـدت حلقـات العمـل هذه يف ميونيخ يف            . والتعزيـزات الـساتلية مـن مـنظور املـستخدم         

 مباشرة؛ ويف فيينا    ٢٠٠٩ قبل انعقاد قمة ميونيخ للمالحة الساتلية        ٢٠٠٩ مـارس / آذار ٣ و ٢
نوفمــرب / تــشرين الــثاين٣٠أســتراليا، يف غــولد كوســت، ؛ ويف ٢٠٠٩يولــيه / متــوز٣ و٣٠يف 

النظام  حول ٢٠٠٩  العاملية لسواتل املالحة ندوة اجلمعية الدولية للنظم    ، باالقتـران مـع    ٢٠٠٩
 . العاملية لسواتل املالحةالنظم/العاملي لتحديد املواقع

  
 التربعات -رابعا 

سواتل املالحة يف            املية ل  بالنظم الع     أسهم يف جناح تنفيذ أنشطة اللجنة الدولية املعنية                          ٢١
 ): نقدية وعينية        ( اللجنة من دعم وتربعات              األعضاء يف      ما قّدمته اجلهات التالية               ٢٠٠٩عام   
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ــبلغ     )أ(  ــتحدة مـ ــواليات املـ ــومة الـ ــرت حكـ ــناء  ١٠٠ ٠٠٠وفّـ ــدعم بـ  دوالر لـ
القــدرات واخلــدمات االستــشارية التقنــية كمــا وضــعت التــرتيبات الالزمــة لكــي يقــّدم اخلــرباء  

 ر؛تقنية ويشاركوا يف املداوالت واألنشطة املذكورة يف هذا التقريإيضاحية  عروضا

 حكـومة الـصني وحكـومة االحتـاد الروسـي واالحتاد األورويب ووكالة              وفّـرت  )ب( 
الــنظام األورويب لــتحديد املواقــع الــرعاية مــن أجــل حــضور خــرباء لــتقدمي  الفــضاء األوروبــية و

تطبيقات  أنشطة برنامج    يف إطار   الـيت جرت   داوالتملـ اعـروض إيـضاحية تقنـية واملـشاركة يف          
ووفّر االحتاد األورويب الرعاية ملوظف واحد من مكتب شؤون         . سواتل املالحة الـنظم العاملـية لـ     

املؤمتــر العاشــر لــيوم اجليوديــسيا النمــساوي وحلقــة العمــل  الفــضاء اخلارجــي لكــي يــشارك يف 
 . العاملية لسواتل املالحةل النظمالتعليمية األوىل لوكالة الفضاء األوروبية حو

 


