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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة الثانية واخلمسون

        ٢٠١٥شباط/فرباير  ١٣- ٢فيينا، 
      مشروع التقرير    

    ظم الفضائيةدعم إدارة الكوارث بواسطة النُّ  - سادساً  
مــن جــدول  ٨الفرعيــة يف البنــد ، نظــرت اللجنــة ٦٩/٨٥وفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة   -١

  األعمال، "دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية".
لـو الصـني وكولومبيـا ومصـر وأملانيـا      مـن جـدول األعمـال ممثِّ    ٨وتكلَّم يف إطـار البنـد     -٢

واهلنــد واليابــان وباكســتان ومجهوريــة كوريــا واململكــة العربيــة الســعودية والواليــات املتحــدة. 
ي.  شـيلي نيابـةً عـن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكـاريب        ممثِّـل يف إطار هذا البند كما تكلَّم 

أنشـــطة برنـــامج األمـــم املتحـــدة  فاســـتعرَضملكتـــب شـــؤون الفضـــاء اخلـــارجي  ممثِّـــلوتكلَّـــم 
الســتخدام املعلومــات الفضــائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ (برنــامج 

  لو دول أعضاء أخرى.تبادل العام لآلراء تكلَّم بشأن هذا البند أيضاً ممثِّسبايدر). وأثناء ال
  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:  -٣

ــائية:   إدارة"  (أ)   ــتخدام األدوات الفضـ ــاطر باسـ ــةاملخـ ــه   التجربـ ــة"، قدَّمـ اجلزائريـ
  اجلزائر؛  ممثِّل

بة يف حــاالت الطــوارئ باســتخدام تطبيقــات ُنظــم الرصــد  "الوقايــة واالســتجا  (ب)  
  الفضائية"، قدَّمه ممثِّل االحتاد الروسي؛
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ــة مــن الســواتل  -(كومســو جمموعــة"الــدعم املقــدَّم بواســطة    (ج)   ســكاميد) اإليطالي
الصغرية املخصَّصة لرصد حوض البحـر األبـيض املتوسـط مـن أجـل إدارة الكـوارث ومواجهـة        

  ثِّل إيطاليا؛الطوارئ"، قدَّمه مم
بشـأن إدارة الكـوارث يف    ئيةالفضـا  تتكنولوجيـا التطبيقـات  جمال "التقدُّم يف   (د)  

  الصني"، قدَّمه ممثِّل الصني؛
"، ٢٠١٤الكـربى يف عـام   امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث  حاالت تفعيل"  (ه)  

  قدَّمه ممثِّل فرنسا.
  وكان معروضاً على اللجنة ما يلي:  -٤

 اسـتخدام  قرير عن اجتماع اخلرباء املشترك بني األمـم املتحـدة وأملانيـا بشـأن    ت  (أ)  
حزيران/يونيـه   ٦-٥واجلفـاف، بـون، أملانيـا،     الفيضـانات املعلومات الفضائية للحدِّ من خمـاطر  

٢٠١٤ )A/AC.105/1074؛(  
ة تقرير عن بوَّابة املعارف لربنامج األمـم املتحـدة السـتخدام املعلومـات الفضـائي       (ب)  

 )؛A/AC.105/1075يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ: التطوُّرات املستجدَّة (

تقرير عن مؤمتر األمم املتحدة الدويل حول استخدام التكنولوجيات الفضـائية    (ج)  
يف إدارة الكــوارث: تقيــيم املخــاطر يف ســياق الكــوارث املتعــدِّدة األخطــار"، بــيجن، الصــني،    

  )؛A/AC.105/1076( ٢٠١٤سبتمرب أيلول/ ١٧-١٥
يف إطار برنامج األمم املتحدة الستخدام  ٢٠١٤نشطة املنفَّذة يف عام األتقرير عن   (د)  

  )؛A/AC.105/1078املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ (
ُب الـدعم  مكات ٢٠١٤تقرير عن األنشطة املشتركة اليت اضطلعت هبا يف عام   ) (ه  

ــات الفضــائية يف إدارة الكــوارث        ــم املتحــدة الســتخدام املعلوم ــامج األم ــة لربن ــة التابع اإلقليمي
  )؛A/AC.105/1079واالستجابة يف حاالت الطوارئ (

برنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة   (و)  
  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.13( ٢٠١٥عمل إرشادية لعام  طةيف حاالت الطوارئ (برنامج سبايدر): خ

خمـــاطر الكـــوارث:  أرصـــاد األرض يف دعـــم االســـتراتيجيات الوطنيـــة إلدارة  (ز)  
احلـــدِّ مــن خمـــاطر الكـــوارث   وســائل  تـــآزري إلدمــاج تكنولوجيـــات رصـــد األرض يف  إطــار 

)A/AC.105/C.1/2015/CRP.35.(  
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ــديرها     -٥ ــة عــن تق ــة الفرعي ــذهلا مكتــب شــؤون الفضــاء     وأعربــت اللجن ــيت ب للجهــود ال
، والحظـت  ٢٠١٤على التقارير املتعلقة بأنشطة برنامج سـبايدر يف عـام    العهاطْإاخلارجي يف 

بارتياح التقدُّم احملرز فيما يتعلق مبعظم األنشطة املزمـع تنفيـذها يف إطـار الربنـامج، مبـا يف ذلـك       
  جهود التصدِّي حلاالت الطوارئ.الدعم املستمر املقدَّم من خالل الربنامج إىل 

، بـدعم مـن شـبكة    ٢٠١٤والحظت اللجنة الفرعية أنَّ برنامج سـبايدر أوفـد يف عـام      -٦
شــركائه، بعثــات لتــوفري الــدعم االستشــاري إىل بوتــان وزامبيــا والســلفادور وكينيــا ومنغوليــا.  

ــدريب اخلاصـــ   ــان إىل دورات التـ ــة بامتنـ ــة الفرعيـ ــارت اللجنـ ــدراتوأشـ ــاء القـ ــودة  ة ببنـ املعقـ
النكا والصني وفييت نام ونيبال على سبيل متابعة بعثات برنامج سبايدر الـيت ُنفِّـذت    سري يف

  يف سنوات سابقة.
بالتطوُّرات اجلديدة فيما يتعلق ببوَّابة برنـامج سـبايدر املعرفيـة     اللجنة الفرعيةوأشادت   -٧
)www.un-spider.org (ــدة   خصوصــاًو ــة اجلدي ــة   الوصــلة البيني ــ، وكــذلك إتاحــة البوَّاب اللغتني ب

  اإلسبانية والفرنسية.
برنـامج سـبايدر   الـيت يعتـزم   بالبعثات االستشارية التقنية  وأحاطت اللجنة الفرعية علماً  -٨

إىل اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة ومجهوريـــة الو الدميقراطيـــة الشـــعبية  ٢٠١٥يف عـــام إيفادهـــا 
وهنــدوراس ؛ والحظــت أوجــه التــآزر واإلجــراءات العــابرة للحــدود الــيت     ا ونيبــالوكمبوديــ

رها الربنامج، ومن ذلك مـثالً حلقـةُ العمـل التدريبيـة اإلقليميـة بشـأن اسـتخدام املعلومـات         ييسِّ
. ٢٠١٥يف بـنغالديش يف نيســان/أبريل  املزمـع عقــدها   ،الفضـائية يف تقــدير األضـرار واخلســائر  

 مـن املزمـع عقـدها   علماً بدورات تدريبية أخـرى عـن بنـاء القـدرات،     فرعية اللجنة الوأحاطت 
وبوتـان والسـودان وكينيـا ويف     وإندونيسـيا (رهناً بتوافر املـوارد يف بعـض احلـاالت) يف اجلزائـر     

  منطقة أمريكا الالتينية.
برنــامج ســبايدر مــن ط هلــا يف إطــار خطَّــجنــة الفرعيــة بأنشــطة التواصــل املورحَّبــت الل  -٩
ــ ــة         خ ــات دولي ــم املتحــدة ومنظم ــة يف األم ــن عشــرين هيئ ــر م ــع أكث ــة م الل شــراكاته التنموي

وحكومية من أجل مواصلة الترويج الستخدام األدوات واملعلومات الفضائية لفائـدة مبـادرات   
املؤمتر العـاملي الثالـث املعـين باحلـدِّ مـن أخطـار الكـوارث، املزمـع عقـده يف           عاملية وإقليمية مثل

. ٢٠١٥يف سـياق خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام       واالسـتفادة منـها   ، ٢٠١٥ آذار/مارس اليابان يف
وذكــرت أيضــاً أنَّــه ينبغــي مواصــلة إرســاء عالقــات التكامــل بــني برنــامج ســبايدر واملبــادرات   

  األخرى القائمة، مبا يف ذلك سنتينل آسيا.
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نشطة مسـتمرة ُتسـهم   والحظت اللجنة الفرعية بارتياح ما تقوم به الدول األعضاء من أ  - ١٠
ــامج        ــدعم برن ــول الفضــائية واســتخدامها يف دعــم إدارة الكــوارث، وت ــد مــن احلل ــوفري املزي يف ت

: تـوافر نظـام للتصـوير التلفزيـوين     ، ضمن غريهـا مـن األنشـطة   األنشطة التالية من خاللسبايدر، 
الطـوارئ يف  حـاالت  رصد ، من أجل Kibo HDTV-EFالعايل االستبانة يف حمطة الفضاء الدولية، 

امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى؛ والدعم من مركز املعلومات السـاتلية عـن   إطار 
لعـدَّة خـرائط تشـغيلية ومهـام حتليليـة       ،التـابع للمركـز األملـاين لشـؤون الفضـاء اجلـوي       ،األزمات

الراداريـة مـن    بشأن األحداث الكارثية على الصعيد العاملي؛ وكذلك اإلسهام بالبيانـات السـاتلية  
للميثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى؛ وتعزيـز   ٢٠١٤عملية تفعيل يف عام  ٣٥أجل 

مبادرة سبل الوصول العاملي من خالل امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكـوارث الكـربى؛ وتـوفري    
ه احلقيقـي،  بوابات بيانات إلكترونية، وطنية أو إقليميـة، مـن أجـل تعمـيم املعلومـات بـالزمن شـب       

تقييمـات وخـرائط    يف باكسـتان، وكـذلك إنتـاج    الفيضـانات ومن ذلك مثالً بوَّابـة موقـع مراقبـة    
للمخاطر باالستناد إىل املعلومات الفضائية، والدعم املقدَّم من خـالل شـبكة نظـم اإلنـذار املبكِّـر      

) SERVIR(صـد اإلقليمـي   برامج نظـام الرؤيـة والر   أوواليت متوِّهلا الواليات املتحدة  من اجملاعات،
يف منطقة اهليمااليا وأفريقيا؛ والعديد من األمثلـة األخـرى ملنتجـات خمصصـة ملسـتخدمني هنـائيني       

  .على املستوى الوطين حمددين أو لقطاعات منهم
والحظت اللجنة الفرعية أنَّ امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى جـرى تفعيلـه     - ١١

. والحظـت اللجنـة الفرعيـة أيضـاً     وحـده  ٢٠١٤مرةً يف عـام   ٤٠وإنشائه  مرة منذ ٤٤٠أكثر من 
الفيضـانات   كـوارث  مـرة مـن أجـل رصـد     ١٨أنَّ مشروع سنتنيل آسيا (رصد آسيا) قد مت تفعيلـه  

  يف آسيا. واألعاصري املداريةواالهنياالت األرضية الرباكني ثورانات ووالزالزل 
ــود أنَّ الشــراكات واال   ىورأ  -١٢ ــادل الكامــل     بعــض الوف ــة وترتيبــات التب ــات الدولي تفاق

ــات  ــوح للبيان ــق املخــتص   واملفت ــةً  األرض، برصــد، كمــا يف ســياق أنشــطة الفري  تكتســب أمهي
 فيما يتعلق بضمان التوزيع الفعال للبيانـات الفضـائية واسـتخدامها مـن جانـب مـديري       متزايدةً
وأُشـري يف هـذا الصـدد إىل    الطـوارئ وسـائر السـلطات املسـؤولة علـى الصـعيد العـاملي.         شؤون

رهــا وكــاالت الفضــاء يف شــكل صــور ســاتلية حاليــة أو معلومــات اخلــدمات املختلفــة الــيت توفِّ
  .جاهزة لالستخدام يف نظم املعلومات اجلغرافية

مـن   جـدا يف كـثري   نَّ البيانات الفضائية ميكن أن تكـون نافعـةً  أ فادهمرأي  عن وأُعرب  -١٣
 الكـوارث املتباطئـة الوقـوع    بـل يف فحسـب  ارث املباغتة الوقوع حاالت الكوارث، ال يف الكو

املزيد من الدعم الزم إلتاحة البيانات الفضـائية علـى نطـاق واسـع مـن أجـل رصـد         وأنَّ أيضاً،
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ــة  ــها مــثالً جــوا  ،احلــاالت غــري االعتيادي ــة عــن    اجلــرادح ئومن أو حــىت األحــداث العنيفــة املتأتي
  عمليات إرهابية.

مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي استضـاف يف فيينـا، يف        نَّة الفرعيـة أ اللجن والحظت  -١٤
ــباط/فرباير  ٦و ٥ ــاع الســنوي  ٢٠١٥ش ــادس، االجتم ــة     الس ــة التابع ــدعم اإلقليمي ــب ال ملكات

ووضـع خطـة    ٢٠١٤ذة خالل عام فَّلربنامج سبايدر من أجل استعراض األنشطة املشتركة املن
  .٢٠١٥عمل مشتركة لعام 

علـى اتفـاق بـني     ٢٠١٥شـباط/فرباير   ٥يف الفرعية بارتياح التوقيـع   والحظت اللجنة  -١٥
ه يف سـري النكـا،   دويل إلدارة امليـاه، الكـائن مقـرُّ   مكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي واملعهـد الـ     

  بشأن إنشاء مكتب دعم إقليمي جديد تابع لربنامج سبايدر.
بعـة لربنـامج سـبايدر البـالغ عـددها      ورحَّبت اللجنة الفرعية بأنَّ مكاتب الـدعم اإلقليميـة التا    - ١٦

ــبايدر (لالطِّــ       ١٧اآلن  ــامج س ــهام بنجــاح يف أنشــطة برن ــاً تواصــل اإلس ــن   مكتب ــد م ــى مزي الع عل
  ).www.un-spider.org/network/regional-support-officesاملوقع الشبكي: ، يرجى زيارة املعلومات

املقدَّمـة   وغريها من املسامهات العينيـة  وأحاطت اللجنة الفرعية علماً مبسامهات اخلرباء  -١٧
البعثـات االستشـارية   مجيـع  إىل  ٢٠١٤من الدول األعضـاء ومكاتـب الـدعم اإلقليميـة يف عـام      

 نَّوُرئـي أ  .البلـدان املهتمـة  سـائر  عـن تبـادل اخلـربات مـع      التقنية التابعة لربنامج سبايدر، فضـالً 
النقديــة املســامهات  النقصــان يفذات قيمــة خاصــة بــالنظر إىل  هــي املســامهات مــن هــذا النحــو

  .سبايدر لربنامجاملقدَّمة الطوعية 
اللجنــة الفرعيــة بارتيــاح مــا تقدِّمــه الــدول األعضــاء مــن تربعــات، مبــا فيهــا  والحظــت  -١٨

الـدول األعضـاء علـى أن تقـدِّم، علـى      ، وشـجَّعت  مـة مـن أملانيـا والصـني    دَّالتربعات النقدية املق
الـدعم املـايل،    مبا يف ذلك املزيـد مـن  أساس طوعي، كل أنواع الدعم الالزمة لربنامج سبايدر، 

االستجابة على حنو أفضل لطلبـات الـدول األعضـاء بشـأن املسـاعدة      لكي يتمكَّن الربنامج من 
  .على حنو تام خطة عمله لفترة السنتني املقبلة نفِّذيولكي 

    
    ظم العاملية لسواتل املالحةرات األخرية يف جمال النُّالتطوُّ  - سابعاً  

مــن جــدول  ٩نظــرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد  ،٦٩/٨٥لقــرار اجلمعيــة العامــة  اًوفقــ  -١٩
واستعرضـت املسـائل    ؛رات األخـرية يف جمـال الـنظم العامليـة لسـواتل املالحـة"      األعمال، "التطـوُّ 

رات يف جمــال ، وأحــدث التطــوُّم العامليــة لســواتل املالحــةة املعنيــة بــالنُّظباللجنــة الدوليــاملتصــلة 
  النظم. يف تلكوالتطبيقات اجلديدة  النظم العاملية لسواتل املالحة
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وكنـدا  الصـني  والربازيـل  إيطاليـا و لـو  مـن جـدول األعمـال ممثِّ    ٩م يف إطار البنـد  لَّوتك  -٢٠
واليابان. وتكلَّم بشأن هذا البند أيضاً أثناء التبـادل  يات املتحدة والوالومصر واهلند وكولومبيا 

  و دول أعضاء أخرى.ممثِّلالعام لآلراء 
  واستمعت اللجنة الفرعية للعروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:  -٢١

ــة    (أ)   ــة يف منطقـ ــكراسنويارالفـــرص املتاحـ ــارجي   كسـ ــاء اخلـ ــمار الفضـ يف مضـ
  صلة، قدَّمه ممثِّل االحتاد الروسي؛والتكنولوجيات ذات ال

النظام العاملي لسواتل املالحة (غلوناس): الوضع الـراهن وعمليـات التحـديث      (ب)  
  واستخدامه، قدَّمه ممثِّل االحتاد الروسي؛

  )، قدَّمه ممثِّل الصني.BeiDouالنظام البوصلي لسواتل املالحة ( معلومات حمدَّثة عن  (ج)  
  وكان معروضاً على اللجنة الفرعية ما يلي:  -٢٢

مذكِّرة من األمانة عن االجتماع التاسـع للجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة         (أ)  
  )؛A/AC.105/1083لسواتل املالحة (

يف إطـار خطـة عمـل     ٢٠١٤تقرير األمانة عن األنشـطة املضـطلع هبـا يف عـام       (ب)  
  )؛A/AC.105/1084املية لسواتل املالحة (اللجنة الدولية املعنية بالنظم الع

تقريــر عــن حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املتحــدة ومركــز عبــد الســالم       (ج)  
الــدويل للفيزيــاء النظريــة بشــأن اســتخدام الــنظم العامليــة لســواتل املالحــة يف التطبيقــات العلميــة 

)A/AC.105/1087.(  
الفضـاء اخلـارجي، بصـفته األمانـة التنفيذيـة      غت اللجنة الفرعيـة بـأنَّ مكتـب شـؤون     وأُبِل  - ٢٣

 التنسـيق بشـأن التخطـيط    يتوىل املسؤولية عنللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة، 
مــع  بــالتزامن دقَــعُت لكــيمي اخلــدمات التــابع هلــا، دِّومنتــدى مقــاملــذكورة جتماعــات اللجنــة ال

 نَّوهيئتيهـا الفـرعيتني. ولـوحظ أ   غـراض السـلمية   يف األالفضـاء اخلـارجي   اسـتخدام  دورات جلنة 
املـذكورة  اللجنـة الدوليـة    لصـاحل شـاملة   إلكترونيـة  ابـة معلومـات  األمانة التنفيذية حتتفظ أيضاً ببوَّ

ي دوراً ناشــطاً يف التــرويج ة، وال تــزال تــؤدِّالحــالــنظم العامليــة لســواتل امل خــدماتومســتعملي 
  .ه الُنظم على دعم التنمية املستدامةذقدرات هللتعاون الدويل بشأن االستفادة من 

مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي نظَّـم، يف إطـار برنـامج         والحظت اللجنة الفرعية أنَّ  -٢٤
ركَّـزت   سواتل املالحة بشأن تطبيقات هذه النظم، أنشطةًلالنظم العاملية اللجنة الدولية املعنية ب

األنشــطة تلــك املالحــة الســاتلية. واشــتملت علــى بنــاء القــدرات يف ميــدان علــوم وتكنولوجيــا 
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دورات بشأن طقس الفضاء والبحـوث املتعلقـة بـالغالف اجلـوي األيـوين، سـعياً إىل       على أيضاً 
يف وإىل دعــم املشــاريع القائمــة  اســتهالل بــرامج حبثيــة بشــأن علــوم الفضــاء يف البلــدان الناميــة  

  ة.م العاملية لسواتل املالحظالنُّ ميدان حبوث الغالف اجلوي األيوين باستخدام تقنيات
املراكــز اإلقليميــة لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا      نَّوالحظــت اللجنــة الفرعيــة أيضــاً أ     -٢٥

بــدأت تســتخدم املنــهج الدراســي اخلــاص بــالنظم العامليــة  ،بة إىل األمــم املتحــدةالفضــاء، املنتِســ
دوليــة املعنيــة بســواتل منتــدى مقــدِّمي اخلــدمات التــابع للجنــة ال  الــذي أعــدَّه، لســواتل املالحــة

مراكز معلومات لصـاحل اللجنـة الدوليـة    مهام  أيضاً تؤدياملراكز اإلقليمية، اليت وهذه . املالحة
تقدِّم املعارف عن التطوُّرات الراهنـة واملسـتقبلية   وملنتدى مقّدمي اخلدمات التابع هلا، املذكورة 

ــتعملني (    ــاع املسـ ــا يف ذلـــك قطـ ــاتلية، مبـ ــة السـ ــم املالحـ ــات  يف نظـ ــذلك تطبيقـ ــتلقِّني) وكـ املـ
  .تكنولوجيات هذه النظم

والحظت اللجنـة الفرعيـة أنَّ حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املتحـدة ومركـز عبـد             -٢٦
ظم العامليــة لســواتل املالحــة يف التطبيقــات فيزيــاء النظريــة بشــأن اســتخدام الــنُّالســالم الــدويل لل

. ٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ٥إىل  ١ليـا، مـن   ُعقدت يف مدينـة ترييسـيت، إيطا  قد العلمية، 
توفري منتدى ميكن فيه للمشاركني أن يتبـادلوا خـرباهتم   حلقة العمل من الرئيسي دف اهلوكان 

  ظم العاملية لسواتل املالحة.يف ميدان التطبيقات العلمية للنُّ وجتارهبم التقنية
املعنيــة بــالنظم ة الدوليــة للجنــ التاســعاالجتمــاع  نَّأ بارتيــاحوالحظــت اللجنــة الفرعيــة   - ٢٧

مي اخلــدمات التــابع هلــا، اللــذين عشــر ملنتــدى مقــدِّ الثالــثواالجتمــاع العامليــة لســواتل املالحــة 
، باســم االحتــاد الوكالــة األوروبيـة للــنظم العامليـة لســواتل املالحـة   و املفوضــية األوروبيـة متـهما  نظَّ

 ،٢٠١٤شــــرين الثــــاين/نوفمرب ت ١٤إىل  ١٠يف بــــراغ، يف الفتــــرة مــــن  ُعقــــداقــــد األورويب، 
ذُكــر أنَّ االجتمــاع العاشــر للجنــة الدوليــة ســوف و املــذكورة. األوروبيــة واستضــافتهما الوكالــة

ــورادو، الواليــات املتحــدة،    ُتنظمــه الواليــات املتحــدة  ــدر كول   إىل  ١مــن وســوف ُيعقــد يف باول
أبــداه االحتــاد م الــذي الحظــت اللجنــة الفرعيــة أيضــاً االهتمــا. و٢٠١٥تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٦

  .٢٠١٦، يف عام املذكورة باستضافة االجتماع العاشر للجنة الدولية الروسي
األفرقة العاملة التابعة للجنة الدولية املعنيـة بـالنظم العامليـة     نَّوالحظت اللجنة الفرعية أ  -٢٨

اديل، وحتســني أداء للتشــغيل التبــ التوافــق والقابليــةلســواتل املالحــة تركِّــز علــى املســائل التاليــة: 
، وتعمـيم املعلومـات وبنـاء القـدرات، واألطـر املرجعيـة،       العاملية لسواتل املالحة خدمات النظم

ماً دُّاألفرقــة العاملــة أحــرزت تقــ  نَّوالتوقيــت، والتطبيقــات. والحظــت اللجنــة الفرعيــة أيضــاً أ 
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نتــدى ومواتل املالحــة املعنيــة بــالنظم العامليــة لســ خطــيت عمــل اللجنــة الدوليــة   تعزيــزكــبرياً يف 
  .مقدِّمي اخلدمات التابع هلا

والحظت اللجنة الفرعية أنَّ منتـدى مقـدِّمي اخلـدمات يعتـرب منظومـة سـواتل البحـث          -٢٩
نظـام السـاتلي الـدويل    رضي املتوسط (ميوسار) تطبيقاً بشأن استخدام الواإلنقاذ ذات املدار األ

منظومــة الســواتل (ميوســار) هــي اجليــل  أنَّ  سارســات). وذُكــر-واإلنقــاذ (كوســباس للبحــث
  التايل لنظام البحث واإلنقاذ باالستعانة بالسواتل، الذي هو يف طور االختبار.

يشــهد الـذكرى الســنوية العاشـرة إلنشــاء    ٢٠١٥والحظـت اللجنـة الفرعيــة أنَّ العـام      -٣٠
ء علـى جنـاح اللجنـة    الضـو ة برعايـة األمـم املتحـدة. وُسـلِّط     اللجنة الدولية املعنية بسواتل املالح

الباهر يف اجلمع بني مقـدِّمي خـدمات النظـام العـاملي لسـواتل املالحـة ومسـتعِمليها للعمـل معـاً          
  على الترويج لالستفادة منها وإدماجها يف إطار بنية حتتية، وخصوصاً يف البلدان النامية.

ز يف القيـام  وأثنت اللجنـة الفرعيـة علـى مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي ألدائـه املتميِّـ           -٣١
مبهــام األمانــة التنفيذيــة للجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة لســواتل املالحــة وملنتــدى مقــدِّمي  
اخلدمات التابع هلا، وأعربـت عـن تقـديرها جلهـود املكتـب يف توجيـه االنتبـاه إىل منـافع الـنظم          

   البلدان النامية.العامل، وخصوصاً بالنسبة إىل يف مجيع أحناءالعاملية لسواتل املالحة 
ضـية األوروبيـة   والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير ما قدَّمته الواليـات املتحـدة واملفوَّ    -٣٢

من مسامهات مالية إىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي دعمـاً ألنشـطته املتعلقـة بـالنظم العامليـة      
  مي اخلدمات التابع هلا.لسواتل املالحة وإىل اللجنة الدولية املعنية بتلك النظم ومنتدى مقدِّ

، التـابع للواليـات املتحـدة،    والحظت اللجنة الفرعية أنَّ النظام العاملي لتحديـد املواقـع    -٣٣
ال يزال يوفِّر للمجتمع الدويل خـدمات موثوقـة ودقيقـة يف حتديـد املواقـع واملالحـة والتوقيـت.        

تضـمُّ  سـواتل  ق يف تشكيلة ال تزال حتلِّ ولوحظ أنَّ جمموعة سواتل النظام العاملي لتحديد املواقع
أحنــاء أفضــل يف خمتلــف خــدمات ســواتل إلتاحــة نطــاق تغطيــة ممتــاز وتــوافُر    ٣ســاتالً +  ٢٤

كاملها تؤدي وظائفها مبستويات فائقة مـن الدقـة،   بهذا النظام سواتل العامل. وال تزال جمموعة 
ــدى دى املــحيــث يقــلُّ متوســط اخلطــأ يف    ــة  ســنتيمتراً ٨٠املســتعمل عــن  ل . والحظــت اللجن

الفرعية أيضاً أنَّ الواليات املتحدة تعتـزم مواصـلة حتسـني دقـة خـدمات النظـام العـاملي لسـواتل         
  من خالل حتسني أداء السواتل والساعات وحتديث السواتل. وتوافرهااملالحقة 

امج رببـ  املعنيـة أنَّ إيطاليا هي أحد األطراف الفاعلة الرئيسـية  اللجنة الفرعية  الحظتو  -٣٤
النظام األورويب خلدمـة املالحـة التكميليـة الثابتـة بالنسـبة      املالحة الساتلية األوروبية فيما خيص: 

ــا تعكــف علــى إعــداد       لــألرض (إغنــوس) ونظــام غــاليليو للمالحــة الســاتلية. وذُكــر أنَّ إيطالي
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 إلمكانــاتمشــاريع ســابقة لتنفيــذ العمليــات مــن أجــل متهيــد الطريــق حنــو االســتغالل الكامــل  
لنظــام التابعــة  واحــداً مــن مراكــز املراقبــة والــتحكُّم األربعــة ، وهــي تستضــيف هــذين النظــامني

  املركزين التابعني لنظام غاليليو.واحداً من و إغنوس
والحظت اللجنة الفرعية أنَّ جمموعة سواتل  النظام العاملي لسواتل املالحة (غلونـاس)    -٣٥

ــا   ــابع لالحتــاد الروســي تتكــون حالي ــها   ٢٨مــن  الت ســاتالً مــن طــراز   ٢٦ســاتالً يف املــدار، من
GLONASS-M واثنـــان مـــن جيـــل جديـــد مـــن ســـواتل املالحـــة مـــن طـــراز ،GLONASS-K .

والحظت اللجنة الفرعية أيضاً أنَّ خدمات النظام غلونـاس املدنيـة جمانيـة وغـري حمـدودة عامليـا،       
تنفيـذ السياسـة العامـة الوطنيـة بشـأن      لأداة وأنَّ الربنامج االحتادي اخلاص بالنظـام غلونـاس هـو    

يهــدف إىل جعــل النظــام   هنــاك تعاونــاً دوليــا حتديــد املواقــع واملالحــة والتوقيــت. ولــوحظ أنَّ  
، مبـا يعـود بـالنفع    لبنية التحتية الدولية للنظام العاملي لسواتل املالحةا عنصراً أساسيا يفغلوناس 

  يف العامل قاطبة.على مجيع مستعملي هذه اخلدمات 
يتـألَّف  املالحة الساتلية "بايـدو" التـابع للصـني    سواتل والحظت اللجنة الفرعية أنَّ نظام   - ٣٦

أربعـة أنـواع منطيـة مـن      يقـدِّم سـوف  أنَّـه  و ضائي وقطاع أرضي وقطـاع مسـتعِملني،  من قطاع ف
حة يف حتديـد  اخلدمات: خدمات مفتوحـة، وخـدمات مأذونـة، وخـدمات تفاضـلية واسـعة املسـا       

ه متَّ نشـر معيـار أداء النظـام بايـدو بشـأن      أيضـاً أنـ  املواقع، وخدمات الرسـائل القصـرية. ولـوحظ    
يف اخلدمات الـيت يقـدمها النظـام     مبعايري أداء أساسية مما يبني بوضوح االلتزاماخلدمات املفتوحة، 

البـيين يف اإلشـارات يف    مراقبـة التـداخل  أن "الوثيقة اخلاصة بالنظام بايدو بش أنَّواملستعملني،  إىل
ــن   اخلــدمات املفتوحــة"   - الفضــاء  ــد صــدرت لكــي ُتعل ــة اخلاصــة   ق ــة املفتوحــة الثاني عــن اخلدم

هو نظام املالحـة السـاتلية   إىل أنَّ نظام سواتل املالحة الساتلية "بايدو" . وأُشري )B2Iباإلشارات (
  ات.الذي يتميز باثنني من الترددات املدنية وبقدرات ذات كفاءة يف تقدمي اخلدم

 اخلــاص باملالحــةبرناجمهــا  يفا مســارين ذ حاليــفِّــاهلنــد تن نَّوالحظــت اللجنــة الفرعيــة أ  -٣٧
ز مبسـاعدة  الساتلية: األول هو نظام املالحة يف املدار االستوائي الثابـت بالنسـبة لـألرض واملعـزَّ    

والثــاين هــو النظــام اإلقليمــي ، نظــام تعزيــز ســاتلي وهــو ُيعتــرب، النظــام العــاملي لتحديــد املواقــع
ز زَّنظــام املالحــة املعــ نَّ. ولــوحظ أالًّا مســتقإقليميــ نظامــاً وهــو ُيعتــرب، اهلنــدي لســواتل املالحــة

حتديـد املواقـع    بشـأن مزيـد مـن الدقـة     أُنشـئ مـن أجـل   مبساعدة النظـام العـاملي لتحديـد املواقـع     
اإلشــارة  إتاحــة اســتعمال نَّرور اجلــوي، وألتطبيقــات الطــريان املــدين وحتســني إدارة حركــة املــ

املشـمولة بنظـام   تغطيـة  البـني منـاطق    الـيت تفصـل   الفجـوة  سـدُّ تهذا النظام سـوف  من الفضائية 
ونظـام التعزيـز اليابـاين القـائم علـى      اخلدمة املالحية التكميلية األوروبية الثابتـة بالنسـبة لـألرض    

  .بسالسةد قطاع الطريان بتغطية مالحية متواصلة وِّ، مما يزالوظائف ةسواتل النقل املتعدد
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، الـذي يضـم   النظام اإلقليمي اهلندي لسـواتل املالحـة   نَّأ والحظت اللجنة الفرعية أيضاً  - ٣٨
وضع يف مدار استوائي ثابـت بالنسـبة   سوف ُت منها من سبعة سواتل، ثالثة سواتل فةًمؤلَّ جمموعةً
وقـد أُطلقـت السـواتل    ، هـو اآلن يف طـور التنفيـذ.    سواتل يف مدار أرضي تـزامين  وأربعة لألرض

إشـارات  اآلن وُتسـتقبل بنجـاح    ، وُتَبثُّاإلقليمي اهلندي لسواتل املالحةمن النظام  الثالثة األوىل
  .٢٠١٥عام هناية كلها يف  اجملموعة الساتليةتكتمل  نأ من املتوقَّع نَّوذُكر أالفضائية  النظام
من املزمع بدء تشغيل النظام الساتلي الياباين شبه السـميت   والحظت اللجنة الفرعية أنَّ  -٣٩

كتمــل لتحســني ُتفــة مــن ســبعة ســواتل ســوف مؤلَّ جمموعــة نَّ، وأ٢٠١٨يف عــام  بصــفة رمسيــة
ام ه باإلضـافة إىل وظيفـة النظـ   . ولـوحظ أيضـاً أنـ   ع يف منطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ    حتديد املواقـ 

ــه أن يقــدِّم خــدمات رســائل وأن      ــة، ميكن ــه التعزيزي الســاتلي اليابــاين يف حتديــد املواقــع ووظيفت
  يسهم يف التصدِّي للكوارث.

أبلغـت  قـد  مصـر  الربازيل وكنـدا وكولومبيـا و  والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أنَّ   -٤٠
ا الـنظم العامليـة لسـواتل    ز علـى املسـاعدة يف وضـع تكنولوجيـ    كِّاليت تر اوأنشطته اعن مشاريعه

وكذلك عن مشـاركة الشـركاء   املالحة يف متناول أوساط املستعملني على أوسع نطاق ممكن، 
  .الدوليني يف تلك الربامج

 


