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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
       يف األغراض السلمية  

 يف إطار خطة عمل اللجنة الدولية ٢٠١١األنشطة املضطلَع هبا يف عام     
      املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة

      تقرير من األمانة    
    ةقّدمم  -الًأوَّ  

 غـراض الـسلمية فريـقَ      اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األ        أنشأت جلنةُ ،  ٢٠٠١يف عام     -١
برئاسـة إيطاليـا والواليـات املتحـدة        ) فريـق العمـل   ( العمل املعين بالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة        

" إعـالن فيينـا بـشأن الفـضاء والتنميـة البـشرية           : األلفية الفضائية "األمريكية، عمال بقرار معنون     
ــده  ــضاء ا      اعتم ــين باستكــشاف الف ــم املتحــدة الثالــث املع خلــارجي واســتخدامه يف  مــؤمتر األم

اللجنــة وأفــضت مــداوالت فريــق العمــل إىل إنــشاء  . )اليونيــسبيس الثالــث(األغــراض الــسلمية 
 ).اللجنة الدولية(الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة 

وبغية مواصلة استعراض ومناقشة ما يستجد من تطورات علـى الـنظم العامليـة لـسواتل          -٢
ــني      املالحــة، عقــدت ا  ــا ب ــرة م ــو يف الفت ــسادس يف طوكي ــسنوي ال ــا ال ــة اجتماعه ــة الدولي   للجن

تناولت اللجنة الدوليـة تطبيقـات تكنولوجيـا        خالل االجتماع،   و. ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٩ و ٥
 األمســـاك وتطـــوير تكنولوجيـــا ومـــصائديف جمـــاالت الزراعـــة الـــنظم العامليـــة لـــسواتل املالحـــة 

 ونظـم  املعلومات اجلغرافية وختفيف آثـار الكـوارث         ونظم) عالتحديد الدقيق للمواق  (املعلومات  
 )١(. حتديد املواقع وخدماتةالنقل الذكي
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، أصدر مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة، بصفته األمانـة           ٢٠١١ويف عام     -٣
 years of achievement of the United Nations on 10"التنفيذيـة للجنـة الدوليـة، كتّيبـا بعنـوان      

Global Navigation Satellite Systems") "      إطـار عشر سـنوات مـن إجنـازات األمـم املتحـدة يف 
ي خـدمات   قـّدم ، احتفاًء باإلجنازات البارزة مل    )ST/SPACE/55") ( العاملية لسواتل املالحة   النظم

 . حتديد املواقع واملالحة والتوقيت ومستخدميها يف تعزيز النظم العاملية لسواتل املالحة

ف النظم العاملية لسواتل املالحة من تشكيالِت سواتلٍ متّد مستخدميها باسـتمرار            وتتألّ  -٤
دات العديـدة املتاحـة     بأدق املعلومات عن املواقع والتوقيت، وترسل خمتلف اإلشارات عن التردّ         

) سإجــي يب (النظــام العــاملي لتحديــد املواقــع وتــشمل الــنظم املــذكورة . أحنــاء العــامليف مجيــع 
ــ  التــابع لالحتــاد الروســي ) غلونــاس(ابع للواليــات املتحــدة والنظــام العــاملي لــسواتل املالحــة   الت

ــابع لالحتــاد األورويب    ــساتلية الت ــسواتل   ونظــام غــاليليو للمالحــة ال والنظــام البوصــلي الــصيين ل
رت اهلند واليابان قـدرات إقليميـة يف إطـار الـنظم بـإطالق عـدد مـن الـسواتل              وقد طوّ . املالحة

. رهـا الـنظم فعـال بإتاحـة املزيـد مـن التغطيـة اإلقليميـة             ز إمجايل القدرات الـيت توفّ     لفضاء تعزّ يف ا 
 )٢("ي اخلـدمات قـّدم منتـدى م "ة خلدمات الـنظم إقليميـا وعامليـا        قّدموشكّلت اجلهات الست امل   

ة قّدمــللتحــادث بــشأن القــضايا ذات االهتمــام املــشترك بــالتركيز علــى حتــسني اخلــدمات امل       
ــسيقها ــشرية  وتن ــه صــاحل الب ــا في ــز    .  مل ــة بتعزي ــسبل والوســائل الكفيل ــيح املنتــدى املــذكور ال ويت

ي خـدمات الـنظم بـشأن أهـم القـضايا التقنيـة واملفـاهيم العمليـة مثـل محايـة               قـّدم التواصل بني م  
 . التنسيق املداري/ واحلطام املداريالنظمطيف 

مكتــب شــؤون ضــطلع هبــا ا هــذا التقريــر جمموعــة واســعة مــن األنــشطة الــيت  نويتــضّم  -٥
الع علـى   االطّـ ميكن   و .جنة الدولية للاألمانة التنفيذية   بصفته  ،  ٢٠١١الفضاء اخلارجي يف عام     

  .)www.icgsecretariat.org ( الشبكيالدوليةاللجنة  عن األنشطة من موقعلة علومات مفّصم
    

  ية األنشطة اليت اضطلعت هبا اللجنة الدولية املعنية بالنظم العامل  -ثانيا  
    ٢٠١١لسواتل املالحة يف عام 

ــنظم العامليــة لــسواتل           -٦ ــق بتطبيقــات ال ــة الدوليــة وبرناجمهــا املتعل ــاً ألعمــال اللجن دعم
املالحــة، يــنظم مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي حلقــات عمــل ودورات تدريبيــة إقليميــة          

يـة لـسواتل    واجتماعات دولية تركز على بنـاء القـدرات علـى اسـتعمال تكنولوجيـا الـنظم العامل                
نـشر األجهـزة الالزمـة      املالحة يف خمتلف جماالت العلم والصناعة املتطـورة بـسرعة، فـضال عـن               
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ومجيع هذه األنشطة فرصـة لتالقـي عـدد كـبري مـن             . لتنفيذ املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء     
 العامليـة لـسواتل   اخلرباء من خمتلف البلدان، ومنها البلدان النامية، ملناقشة القضايا املتصلة بالنظم       
 .املالحة ذات األمهية الكربى أيضا بالنسبة للجنة الدولية، واختاذ إجراءات بشأهنا

ويقود املكتب أيضا جهود اللجنة الدوليـة إلعـداد منـهج دراسـي معّمـق خبـصوص الـنظم                     -٧
ــة املنفــذة يف     ــربامج التدريبي ــدرج يف ال ــسواتل املالحــة ُي ــة ل ــدر العاملي ــة لت ــوم املراكــز اإلقليمي يس عل

والعاملـة أيـضا بـصفتها مراكـز معلومـات تابعـة           )٣(وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحـدة،      
وهناك مركزان يف املغرب ونيجرييا عن أفريقيا، ومركز واحد يف اهلند عـن آسـيا              )٤(.للجنة الدولية 

 .يالكاريبـواحمليط اهلادئ، ويف الربازيل واملكسيك عن أمريكا الالتينية و

:  على العناصر الواردة يف خطة عمل اللجنة الدولية، ركـز املكتـب علـى مـا يلـي           وبناًء  -٨
،  للتطبيقـات العلميـة  كـأدوات  النظم العاملية لسواتل املالحة تتشجيع استخدام تكنولوجيا ) أ(

ــنظم؛ و     ــار طقــس الفــضاء علــى تلــك ال ــشأن   ) ب(مبــا يف ذلــك آث ــة ب حلقــات العمــل اإلقليمي
 . واملبادرة الدولية بشأن طقس الفضاءالعاملية لسواتل املالحةتطبيقات النظم 

    
  تشجيع استخدام تكنولوجيات النظم العاملية لسواتل املالحة كأدوات   -ألف  

      آثار طقس الفضاء على تلك النظمللتطبيقات العلمية، مبا يف ذلك 
    تل املالحة العاملية لسواالنظم إطارعشر سنوات من إجنازات األمم املتحدة يف     

 / كـانون األول ١٦ إىل ١٢استضاف مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي، يف الفتـرة مـن        -٩
االجتمــاع الــدويل للخــرباء املعنــيني باســتخدام   مبركــز فيينــا الــدويل بالنمــسا،  ٢٠١١ديــسمرب 

والتقـى يف االجتمـاع خـرباء مـن مجيـع أحنـاء العـامل        . وتطبيقاهتـا  الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة    
دارس إمكانيــات اســتخدام تلــك الــنظم بوصــفها تكنولوجيــا فــضائية متكينيــة تــستخدم علــى  لتــ

باع هنـج جديـد خـالل       نطاق العامل ككل، واستكشاف أفضل ما ميكن حتقيقه من منجزات باتّ          
  .الفترة املقبلة املتراوحة بني مخس وعشر سنوات

لعامليــة لــسواتل وعرضــت خــالل هــذا االجتمــاع طائفــة واســعة مــن تطبيقــات الــنظم ا   -١٠
املالحة وخلص املشاركون فيه إىل الفوائد من إتاحة خدمات النظم على نطاق واسـع وتطـوير           

كمـا ُوضـع شـكلُ منـهجِ تـدريس تطبيقـات الـنظم يف صـيغته                 . تطبيقاهتا، مبراعاة طقس الفضاء   
───────────────── 
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تـت  ثباملنـهج الدراسـي النمـوذجي النمطـي للمراكـز اإلقليميـة، الـذي        النهائية بوصفه جزءا من     
وأوصــَي بإنــشاء مركــز دويل بــشأن علــوم الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة وتطبيقاهتــا    . جــدواه

 .وتدريسها يف إطار مؤسسة وطنية قائمة للتدريس والبحث

ــة لــسواتل املالحــة مــروَر عــشر       -١١ ويوافــق انعقــاد االجتمــاع الــدويل حــول الــنظم العاملي
دة يف هـذا اجملـال، مـع اضـطالع مكتـب شـؤون        سنوات من اإلجنازات اليت حققتها األمم املتح      

ــشاركا يف تنظــيم         ــة وم ــة الدولي ــة للجن ــة التنفيذي ــصفته األمان ــدور فاعــل ب ــضاء اخلــارجي ب الف
واللجنة حمفل متعدد األطـراف يتـيح الفرصـة ملناقـشة وحـل املـسائل املتعلقـة حبمايـة          . االجتماع

لتـشغيل املتبـادل يف مـا بينـها، حبثـاً عـن             طيف النظم العاملية لسواتل املالحة والتوافـق وإمكانيـة ا         
وســتتيح اللجنــة الدوليــة فرصــة هامــة يف . الوســائل الكفيلــة بتحــسني أداء خــدمات هــذه الــنظم

املستقبل للتواصل مع البلدان النامية من أجل املناقشة والتحاور بشأن القضايا التقنية املطروحـة              
 . دا إىل النظم الفضائيةيف جماالت حتديد املواقع واملالحة والتوقيت استنا

    
  ، املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة    

    املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحةومراكز املعلومات التابعة للجنة الدولية 
 الدوليــة، جنـة الفريـق العامـل املعـين بنـشر املعلومــات وبنـاء القـدرات التـابع لل       يف إطـار    -١٢

برئاســة مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي، ُتجــرى مفاوضــات مــع املراكــز اإلقليميــة مــن أجــل  
فـيمكن للجنـة   . للتدريب ونشر املعلومات بشأن التطبيقات العامليـة للـنظم   " مراكَز"استخدامها  

ــة  ــد  قــّدمومل(الدولي ــنظم علــى وجــه التحدي ــة   ) ي خــدمات ال ــصاد يف اجلهــد واملــوارد املالي االقت
وميكـن  . قتصادا كـبريا باسـتخدام البنيـة التحتيـة القائمـة للمراكـز اإلقليميـة يف نـشر املعلومـات              ا

ع من نطاق براجمها وخدماهتا التدريبيـة الحقـا وبـذلك تتـيح فرصـا           هلذه املراكز كذلك أن توسّ    
  ). منهم يف املستقبلأو مع من يستجّد(ي خدمات آخرين قّدمجديدة للتواصل مع م

و اخلـدمات جمـالني لتعزيـز التعـاون         قـّدم  األمانة التنفيذية للجنة الدوليـة وم      دتوقد حدّ   -١٣
ــتقين، الــذي       ــة، ومهــا اجملــال ال ــة مواصــلة تطــوير مراكــز املعلومــات التابعــة للجن يف إطــار عملي
سيــشمل خمتلــف تكنولوجيــات الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة، وجمــال التعــاون مــع الــشركات 

عن طريق احللقات الدراسية والدورات التدريبيـة ومـواد        (الصالت معها   الرائدة يف هذا اجملال و    
ي خــدمات الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة ونظــم تعزيزهــا حاليــا   قــّدمم، يف مــا خيــص )الــدعم

ابـة معلومـات اللجنـة    ومستقبال، وكذلك التواصل مع اجلهات املعنية على العموم من خالل بوّ         
 .يدية وكتيباهتا ونشراهتاالدولية وقوائمها للعناوين الرب
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    األطر والنظم املرجعية اإلقليمية    
يتزايد استعمال تطبيقات تكنولوجيا الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة أكثـر فـأكثر علـى                    -١٤

 وغرب آسيا وأوروبـا وآسـيا واحملـيط         الكاريبـييف أفريقيا وأمريكا الالتينية و    (الصعيد اإلقليمي   
، يف تطبيقـات املعلومـات اجلغرافيـة وخـدماهتا     العاملي لتحديـد املواقـع  النظام ، وال سيما  )اهلادئ

وباعتبار االستعمال والتطبيق املتزايدين للنظم وضرورة ربط الصلة بني احللول الـيت             . ومنتجاهتا
رسـم اخلـرائط املوجـودة أصـال والقائمـة علـى            يتيحها النظـام العـاملي لتحديـد املواقـع مبنتجـات            

هنالك حاجة ملحة لوضـع وحتديـد بيانـات         والوطنية لإلحداثيات املرجعية،    أساس النظم احمللية    
التحول من هذه الـنظم إىل األطـر املرجعيـة للـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة وكـذلك يف االجتـاه                       

وسـيتحقق ذلـك عـن طريـق اإلعمـال التـام لألطـر املرجعيـة اإلقليميـة املعروفـة باسـم                 . املعاكس
ز للقـارة   النظـام املرجعـي األرضـي املركّـ       ، و )عـن أفريقيـا    (ي ألفريقيـا  اإلطار املرجعـي اجليوديـس    

ــة ــة و   (األمريكي ــا الالتيني ــن أمريك ـــيع ــة لإل )الكاريب ــة الفرعي ــار ، واللجن ــي املط  ورويباألرجع
عـن   (اإلطـار املرجعـي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ         ، و )عن أوروبـا   (النظام األورويب لتحديد املواقع   و

ــة    و). آســيا واحملــيط اهلــادئ  ــة األطــَر املرجعيــة اإلقليمي تــستخدم األمانــة التنفيذيــة للجنــة الدولي
املذكورة كجهات شريكة من الدرجة الثانيـة يف التعـاون علـى تنفيـذ خطـة عمـل اللجنـة علـى                   

  .الصعيد اإلقليمي
ويف إطار خطة عمل اللجنة الدولية، شارك مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي يف تنظـيم                 -١٥

 يف جوهانــسبورغ )Africa Array(الــسابعة لربنــامج صــفائف أفريقيــا    حلقــة العمــل الــسنوية   
وقـد استـضافت كليـة      . ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١ إىل   ١٧جبنوب أفريقيا، يف الفترة من      

علوم األرض جبامعة ويتواترزراند هذه احللقـة، الـيت اشـتركت الواليـات املتحـدة األمريكيـة يف                  
 .متويلها من خالل اللجنة الدولية

والتقى يف حلقة العمل هذه طالب وزمـالء يف مرحلـة مـا بعـد الـدكتوراه وأعـضاء يف                    -١٦
وتنـــاول . هيئـــات تـــدريس جامعيـــة منخرطـــون يف أحبـــاث متعلقـــة بربنـــامج صـــفائف أفريقيـــا 

وخصائــصها  صــفيحة القــارة األفريقيــة بنيــة )أ(: املــشاركون يف حلقــة العمــل املواضــيع التاليــة 
.  أخطار الـزالزل )ج(وطقس الفضاء يف أفريقيا؛ و اهليدرولوجياو يسيااجليود )ب(؛ والتكتونية

مــت دورة تدريبيــة ملــدة ثالثــة أيــام بــشأن اســتخدام برنــاجمي   وعقــب انتــهاء حلقــة العمــل، ُنظِّ 
GAMIT وGLOBK

ومشلـــت الـــدورة . يف جتهيـــز بيانـــات النظـــام العـــاملي لتحديـــد املواقـــع  )٥(
───────────────── 

للتكنولوجيا من  ماساتشوستسرها معهد  ضمن جمموعة براجميات طّوGLOBK وGAMITيندرج برناجما  )5(  
: الع على مزيد من املعلومات يف املوقع التايلوميكن االطّ. العاملي لتحديد املواقعأجل حتليل مقاييس النظام 

www.gpsg.mit.edu/~simon/gtgk/.  
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 التجهيـز الثابـت للمقـاييس بالطريقـة املـستمرة وطريقـة             التدريبية إلقاء حماضـرات وتـدريبا علـى       
املسح؛ وحتديد األطـر املرجعيـة احملليـة واإلقليميـة والعامليـة؛ والفـرز املكـاين والزمـاين للـسالسل                   
الزمنيــة؛ واجلمــع بــني عــدة حلــول لتقــدير مــا يطــرأ علــى القــشرة األرضــية مــن تــشوهات بعــد  

درجـات االنزيـاح بـسبب الـزالزل وتغـيري األجهـزة            الزالزل ويف املدى الطويـل؛ والتعامـل مـع          
 .املستعملة

 بلدا أفريقيا يف جمال النظم العاملية لـسواتل املالحـة      ١٧ عاملا من    ٨٠وُدعي ما جمموعه      -١٧
يـت نفقـات الـسفر جـوا ملـا          وغُطّ. وطقس الفضاء إىل حـضور حلقـة العمـل والـدورة التدريبيـة            

 .ا الواليات املتحدة عن طريق اللجنة الدوليةتهقّدم مشاركا من األموال اليت ٢٤عدده 
    

    آثار طقس الفضاء على النظم العاملية لسواتل املالحة: املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء    
 يف رصد ظاهرة طقـس الفـضاء عـن طريـق          املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء    تساهم    -١٨

مثـل أجهـزة اسـتقبال النظـام العـاملي          نشر صفائف من األجهزة األرضـية علـى النطـاق العـاملي،             
، وأجهـزة املرقـاب الشمـسي، وأجهـزة الرصـد ذات      أجهزة قيـاس املغنطيـسية  لتحديد املواقع، و 

، وأجهـزة كـشف اجلـسيمات الشمـسية، وتقاسـم البيانـات املـسجلة               نخفـضة جـداً   املترددات  ال
  .بني الباحثني من مجيع أحناء العامل

و ومستعملو خـدمات النظـام العـاملي لتحديـد          قّدمفة اليت يبذهلا م    اجلهود املكثّ  وتنصبُّ  -١٩
 ويعـدّ . ة مـن هـذا النظـام   ن باسـتخدام البيانـات املـستمدّ    املتأّي الغالف اجلوي    املواقع على منذجة  

ر يف وصــول إشــارات النظــام ملــا يــستغرقه انتــشار املوجــات يف   اخلطــأ يف املــدى بــسبب التــأخّ 
ر علـى الدقـة يف حتديـد املواقـع واملالحـة باسـتخدام               عامـل يـؤثّ    ن مـن وقـت، أكـربَ      الغالف املتأيّ 

ال يف تـصحيح اخلطـأ يف    ن هنج فعّـ   املتأّي الغالف اجلوي    ومنذجة. مقاييس النظام األحادية التردد   
. ن وزيــادة الدقــة يف حتديــد املواقــع بواســطة النظــام املــدى علــى مــستوى الغــالف اجلــوي املتــأيّ 

عـة علـى مجيـع أحنـاء        واردة مـن خمتلـف الـشبكات املرجعيـة املوزّ         وتتيح وفـرة مقـاييس النظـام الـ        
 خدمات تشغيلية متواصلة على مدار الساعة لتسجيل مقاييس النظـام الثنائيـة       قّدمالعامل، واليت ت  

وهنالـك حاليـا    . تـأّين التردد، مصدرا مثاليا للبيانات لألحباث املتعلقة بنمذجة الغالف اجلوي امل         
  . بلدا يف إطار نشر مصفوفات األجهزة٩٧ل يف  جهاز يعم١ ٠٠٠أكثر من 

وقــد دعمــت اللجنــة الدوليــة، يف نطــاق أنــشطتها، الــدورة الدراســية املتعلقــة بطقــس      -٢٠
يف  يف املركــز اإلقليمــي األفريقــي لعلــوم وتكنولوجيــا الفــضاء  باللغــة الفرنــسيةالفــضاء املنظمــة 

وكــان اهلــدف مــن الــدورة . ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول١٦ إىل ٥مــن يف الفتــرة  ،الربــاط
ر على بيئـة األرض، وتدريبـهم       إطالع العلماء األفارقة على موضوع الظواهر الشمسية اليت تؤثّ        
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.  عليهــا مــن شــبكة األجهــزة املوجــودة يف أفريقيــاالــيت ُيحــّصلعلــى كيفيــة اســتخدام البيانــات 
األمــوال الــيت  بلــدان أفريقيــة مــن ٦ مــشاركا مــن ١١يــت نفقــات الــسفر جــوا ملــا عــدده  وغُطّ
  .تها الواليات املتحدة عن طريق اللجنة الدوليةقّدم
    

   حلقة العمل اإلقليمية بشأن تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة  -باء  
     املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاءو

ــة  عمــالً  -٢١ ــة العام ــرار اجلمعي ــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات   ٦٥/٩٧ بق ، ويف إطــار برن
ة، عقــد مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي حلقــة العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة    الفــضائي

واإلمارات العربية املتحدة والواليات املتحدة األمريكية حـول تطبيقـات الـنظم العامليـة لـسواتل        
واستـضافت مؤسـسة   . ٢٠١١ينـاير  / كـانون الثـاين    ٢٠ إىل   ١٦يف ديب يف الفترة من       )٦(املالحة

  حكومــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة    باســم   هــذه احللقــة ةقّدمــ التقنيــة املت اإلمــارات للعلــوم و 
  .من خالل اللجنة الدوليةيف متويلها وشاركت الواليات املتحدة األمريكية 

 املــشاركون يف حلقــة العمــل التطــورات األخــرية يف الــنظم العامليــة واإلقليميــة   وتنــاول  -٢٢
 مناقــشات املعقــودةاجللــسات خمتلــف   وشــهدت.ر إنــشاؤهاواملقــّرلــسواتل املالحــة املوجــودة 

 . املتعلقـة بزيـادة عـدد تطبيقـات املالحـة الـساتلية            البالغـة األمهيـة    واملـسائل    آفاق املـستقبل  حول  
وُشدد يف الوقت نفسه على وجوب اعتبار بناء القدرات عمليـة تبـدأ بتنفيـذ املـشاريع وتـستمر               

 يف  ووقائعهـا ى تفاصـيل برنـامج حلقـة العمـل          الع علـ  وميكن االطّ . بعد االنتهاء من هذا التنفيذ    
 ).http://www.unoosa.org(املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي 

واشترك مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي يف تنظـيم حلقـة العمـل املـشتركة بـني األمـم                    -٢٣
 إىل ١٧، يف الفتـرة مـن       املبـادرة الدوليـة بـشأن طقـس الفـضاء         املتحدة ونيجرييا يف أبوجا حول      

. برنـــامج األمـــم املتحـــدة للتطبيقـــات الفـــضائية، يف إطـــار ٢٠١١أكتـــوبر / تـــشرين األول٢١
ــة والفــضاء اإلواشــترك يف متويــل حلقــة العمــل كــل مــن    ــة للمالحــة اجلوي ) ناســا( دارة الوطني

التــابع جلامعــة  مركــز حبــوث البيئــة الفــضائية  والوكالــة اليابانيــة الستكــشاف الفــضاء اجلــوي و
وركز برنامج حلقـة العمـل علـى الـتغريات الشمـسية ومـا هلـا               . بان واللجنة الدولية  كيوشو باليا 

علـى الـنظم الفـضائية،    فباعتبار اعتماد اجملتمع املتزايـد  . من تأثريات سلبية على كوكب األرض     
 النـاجم عـن التغيُّـرات الشمـسية،         ء،الكيفية اليت ميكن هبـا لطقـس الفـضا        من األمهية مبكان فهم     

ــؤثّ ــأن يـ ــة،       ر علـ ــة الكهربائيـ ــل الطاقـ ــضاء، ونقـ ــسان يف الفـ ــق اإلنـ ــضائية وحتليـ ــنظم الفـ ى الـ
───────────────── 

  .A/AC.105/988انظر الوثيقة  )6(  
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ــرادار      ــة لــسواتل املالحــة وال ــردُّد، وإشــارات الــشبكة العاملي ــة الت واالتــصاالت الالســلكية العالي
، ومـا إىل   ركـاب الطـائرات الـيت حتلـق علـى ارتفاعـات عاليـة       سـالمة الطويـل املـدى، وكـذلك    

 مـن   ١٥عروضـا إيـضاحية معمقـة بـشأن النتـائج املـستمدة مـن               نت حلقـة العمـل      وتـضمّ . ذلك
 األرجنــتني وأملانيــا  وأعلــن أيــضا بــأنَّ  . مــصفوفات األجهــزة اخلاصــة بقيــاس طقــس الفــضاء     

الع على تفاصـيل حلقـة العمـل        وميكن االطّ .  مصفوفات جديدة  ٣وإسرائيل بصدد استحداث    
 .www.iswinigeria.org.ng: املوقع التايليف 

الـذي   املبادرة الدولية بـشأن طقـس الفـضاء   تائج حلقة العمل يف قرار أبوجا عن وترد ن  -٢٤
ــة   ــشاركون يف احللق ــضاء     . اعتمــده امل ــوم طقــس الف ــشاء مركــز دويل لعل ــرار إىل إن ــدعو الق وي

 استـضافة هـذا املركـز،     مركز حبوث بيئة الفضاء جبامعة كيوشو اليابانية      وقد عرض   . وتدريسها
 مركــز علــوم الفــضاء األساســيةوسيستــضيف كــل مــن .  املبــادرةالــذي ســيكون بدايــةً ملأســسة

عـن غـرب    (وكليـة العلـوم التابعـة جلامعـة حلـوان بالقـاهرة             ) عـن أفريقيـا   (التابع جلامعة نيجرييا    
 .هذه املراكز اإلقليمية) آسيا

    
    خدمات املشورة التقنية  -ثالثا  

أنــشطتها، شــارك مكتــب وبيــة اللجنــة الدولاحلاليــة املتعلقــة بالتطورات يف مــا يتعلــق بــ  -٢٥
ــة لل ٢٠١١ يف عــام شــؤون الفــضاء اخلــارجي  ــة التنفيذي ــة ومنتــدى م، بوصــفه األمان ي قــّدمجن

 لـسواتل    اجتماعـات رئيـسية دوليـة وإقليميـة حـول الـنظم العامليـة              ة عـدّ  ، يف  التـابع هلـا    اخلدمات
مــع طائفــة وقــد أتاحــت تلــك االجتماعــات الفرصــة لتبــادل املعلومــات التكنولوجيــة   . املالحــة

واسعة من املـشاركني، مـن ضـمنهم ممثلـون عـن قطاعـات املالحـة اجلويـة والفـضائية والبحريـة             
ويف مــا يلــي االجتماعــات املــذكورة، الــيت أتاحــت  . والربيــة، وحتديــد املواقــع وطقــس الفــضاء 

هـا  الفرصة للترويج إلجنازات األمم املتحدة يف ما يتعلق بالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة وإدماج               
 :سيما يف البلدان النامية يف البىن التحتية الوطنية، وال

 يف ميـونيخ بأملانيـا، يف       ٢٠١١، املعقود عام    مؤمتر قمة ميونيخ للمالحة الساتلية      )أ(  
ومشل املؤمتر إجراء مناقـشات عامـة وتقـدمي عـروض           . ٢٠١١مارس  / آذار ١٥ إىل   ١٣الفترة من   

ز املـؤمتر،   وركّـ . ة للـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة        إيضاحية عن آخر مستجدات األنـشطة الرئيـسي       
تأكيدا منه على االجتاه الذي ستنحوه املالحة الساتلية يف املستقبل، على اجلوانب املتعلقة بـالنظم               
ــن اجملــاالت         ــا م ــا بغريه ــا اخلاصــة وترابطه ــزة اســتقباهلا وتطبيقاهت ــسواتل املالحــة وأجه ــة ل العاملي

آزر واالختالف بني علوم احلياة والنظم العاملية لسواتل املالحـة،  ونوقشت أوجه الت . التكنولوجية
 مبا يف ذلك تعقب الطيور وتفادي ارتطامها بالطائرات، وكذلك رصد البيئة؛
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  الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة        بتطبيـق لفريـق املعـين     االجتماع اخلامس عشر ل     )ب(  
   ١٣، املعقـــود يف الفتـــرة مـــا بـــني دئرابطـــة التعـــاون االقتـــصادي آلســـيا واحملـــيط اهلـــاالتـــابع ل

والرابطــة عبــارة عــن حمفــل لتيــسري النمــو   .  يف بريــسبني بأســتراليا٢٠١١يونيــه / حزيــران١٧و
علـى   ز اجتمـاع الفريـق املـذكور      وقد ركّ . والتعاون االقتصاديني يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ      

متفـّرع عـن    الفريـق   و. د الوسـائط  ّد يف جمـال النقـل املتعـ       النظم العاملية لـسواتل املالحـة     تطبيقات  
  فريق اخلرباء املعين بالنقل املتعدد الوسائط التابع لفريق الرابطة العامل املعين بشؤون النقل؛

املؤمتر الرابع والعـشرون ملعهـد املالحـة بـشأن الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة،                    )ج(  
سـبتمرب  / أيلـول ٢٣ و٢٠تـرة مـا بـني       املعقود يف بورتالند بالواليـات املتحـدة األمريكيـة، يف الف          

ة الرابطات املهنية يف العامل اليت تكـرس أعماهلـا للنـهوض            قّدمويأيت معهد املالحة يف م    . ٢٠١٠
  بكافة اجلوانب يف جمال حتديد املواقع واملالحة والتوقيت؛

ــة لــسواتل املالحــة ونظــم التعزيــز الفــضائية       )د(   ــنظم العاملي النــدوة الدوليــة بــشأن ال
فمنذ عام  . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١١ و ١٠املعقودة يف برلني يومي     ية وتطبيقاهتا،   واألرض
، تشترك اللجنة الدوليـة وإدارة جملـس شـيوخ بـرلني للتنميـة احلـضرية واللجنـة التوجيهيـة                 ٢٠٠٨
يف تنظـيم نـدوة سـنوية حـول هـذه الـنظم إلذكـاء الـوعي لـدى           األورويب لتحديـد املواقـع  للنظـام  

اسات وصناع القرارات بإمكانات وأداء النظام األورويب لتحديد املواقع ومـا شـاهبه             ري السي مقّر
  ؛ للتعاون اإلقليمي والدويلواسعإطار من نظم وأطر مرجعية إقليمية وإلنشاء 

الندوة الدولية اليت عقدهتا اجلمعية الدولية للنظم العاملية لسواتل املالحة بـشأن             )هـ(  
الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة يف ســيدين بأســتراليا، يف الفتــرة   /واقــعالنظــام العــاملي لتحديــد امل

لة يف  اجلمعيــة، وهــي رابطــة مــسّجشّجعوتــ. ٢٠١١نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٧ و١٥بــني  مــا
زالند بأسـتراليا، علـى البحـث والتطـوير يف التخصـصات املتعلقـة بـالنظم العامليـة لـسواتل                    ـكوين

ــهائيني  املالحــة واســتحداث تطبيقــات هلــذه    ــستخدمني الن ــنظم خاصــة بامل ــضافت  . ال ــد است وق
  .جامعة نيوساوث ويلز هذه الندوة

م مكتب شؤون الفضاء اخلارجي جلـستني حتـضرييتني لالجتمـاع الـسادس للجنـة               ونظّ  -٢٦
ي اخلدمات التابع هلا، انعقدتا يف فيينا برئاسة اليابـان والواليـات املتحـدة              قّدمالدولية ومنتدى م  

وعقــدت اجللــستان علــى هــامش    . ٢٠١١يونيــه / حزيــران٧ و٢٠١١ايــر فرب/ شــباط١٤يف 
للجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلـارجي          الدورة الثامنة واألربعني    

للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض        والدورة الرابعة واخلمسني     يف األغراض السلمية  
 املفتوحـة ومعـايري     ات اخلدم ةقضايا ذات صلة مبواصفات إشار    ستني  ونوقشت يف اجلل  . السلمية

  .اخلدمة ومحاية الطيف
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وعالوة على ذلك، نظم مكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي االجتمـاع املرحلـي للفريـق                   -٢٧
بفيينـا يف الفتـرة مـا بـني         تشغيل املتبادل   ال وقابلية   العامل ألف التابع للجنة الدولية املعين بالتوافق      

وناقش الفريق العامل النمـاذج واإلجـراءات التنظيميـة لتنـسيق           . ٢٠١١يونيه  /حزيران ١٠ و ٨
دة األطـراف مـن أجـل حتقيـق التوافـق بـني الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة لفائـدة                       اجلهود املتعـدّ  

ي خدمات كل نظام علـى حـدة مـن          قّدمي اخلدمات واملرحلة اليت بلغتها جهود م      قّدممنتدى م 
 . خاصة مبعايري أداء النظم العاملية لسواتل املالحةأجل إعداد قوالب

لإلبـالغ    التابع لـه   ادومواخل  املوقع الشبكي للجنة الدولية    وواصل املكتب إدارة حمتوى     -٢٨
ــة ومنتــدى م تطــرأرات الــيت  التطــّوبــآخر ــة الدولي ــابع هلــا ومبــا  ي اخلــدماتقــّدم علــى اللجن  الت

 . أنشطةيضطلعان به من 
    

    تعاالتّرب  -رابعا  
 إىل دعـم الـدول      ٢٠١١ق يف إجنـاز أنـشطة اللجنـة الدوليـة يف عـام              يعزى النجاح احملقَّ    -٢٩

 :على النحو التايل) نقداً وعيناً(األعضاء وتربعاهتا 

لدعم بنـاء    دوالر أمريكي    ١٠٠ ٠٠٠ت حكومة الواليات املتحدة مبلغ      قّدم  )أ(  
 اخلـرباء عروضـا   قـّدم الالزمة لكي ي كما وضعت الترتيبات ،التقنيةاملشورة القدرات وخدمات  

وقـد  . يف هـذا التقريـر     أُجرِيـت يف إطـار األنـشطة املبّينـة           مناقشاتإيضاحية تقنية ويشاركوا يف     
ــوال   ــدة       املرصــودة اســُتخدمت األم ــومي لفائ ــشة الي ــدل املعي ــوا وب ــسفر ج ــاليف ال ــة تك   لتغطي

اخلـارجي، ومـن أجـل       مشاركا من بلدان نامية وموظفني اثنني من مكتب شـؤون الفـضاء              ٣٧
 ؛معاوناالستعانة خبدمات خبري 

ــصني و   )ب(   ــااشــتركت حكومــات ال ــارات   إيطالي ــان واالحتــاد الروســي واإلم  والياب
ــاد األورويب العربيـــة املتحـــدة ــة و واالحتـ ــاليف العـــروض  وكالـــة الفـــضاء األوروبيـ  يف تغطيـــة تكـ

 يف إطـار    ذةمنفّـ اق أنـشطة    يف مـداوالت أُجرِيـت يف سـي       اإليضاحية التقنيـة للخـرباء ومـشاركتهم        
 غطّــت حكومــة اليابــان واالحتــاد األورويب تكــاليف مــشاركة كمــا . خطــة عمــل اللجنــة الدوليــة

ــة    مــن مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي يف   موظــف ــة الدولي االجتمــاع الــسنوي الــسادس للجن
  .مؤمتر قمة ميونيخ للمالحة الساتليةو
  


