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   خدام الفضاء اخلارجيجلنة است
        يف األغراض السلمية   

يف إطار خطة عمل اللجنة الدولية  ٢٠١٣األنشطة املضطلع ا يف عام   
      املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة 

    تقرير من األمانة    
    مةمقد  -أوالً  

والنظـام العـاملي لسـواتل    األمريكيـة   النظام العاملي لتحديد املواقع التابع للواليات املتحدة  -١
 حاليــاً تل املالحــة يعمــالننظامــان عامليــان لســوامهــا  املالحــة (غلونــاس) التــابع لالحتــاد الروســي

ويتضمن اجليل التـايل مـن الـنظم العامليـة لسـواتل املالحـة، الـيت جيـري تطويرهـا           .بكامل طاقتهما
املتواصــل تنشــيطه، عــالوة علــى  غلونــاسونظــام احملــدث،  النظــام العــاملي لتحديــد املواقــعحاليــاً، 

ــة        ــواتل املالحـــ ــلي لســـ ــام البوصـــ ــاليليو)، والنظـــ ــاتلية (غـــ ــة الســـ ــام األورويب للمالحـــ النظـــ
)، والنظـام السـاتلي   IRNSS(كومباس/بايدو) الصيين، والنظام اإلقليمي اهلندي لسواتل املالحـة ( 

حــة هــذه ســواتل وإشــارات  وســوف تضــيف نظــم ســواتل املال  .)QZSSشــبه الســميت اليابــاين ( 
نظـم جديـدة،   ظهـور  مـع  و .وحتقيـق املزيـد مـن التـوافر    إضافية لتوفري املزيد مـن الدقـة واملوثوقيـة    

وقابليتــها للتشــغيل التبــاديل، وكــذلك العامليــة لســواتل املالحــة لــنظم اتوافــق اإلشــارات بــني  فــإنَّ
يف ضــمان حصــول   ريــةٌحمو عوامــلُهــي تــوافر الشــفافية يف تقــدمي خــدمات مدنيــة مفتوحــة،      
  .النظمهذه املستعملني املدنيني على املنفعة القصوى من تطبيقات 

تستعمل البيانات السـاتلية اخلاصـة باملالحـة وحتديـد املواقـع اآلن يف طائفـة واسـعة مـن         و  -٢
ااالت، تشمل رسم اخلرائط وإجراء املسوح، ورصـد البيئـة، والزراعـة الدقيقـة، وإدارة املـوارد      

والنقـل   ،عية، واإلنذار بالكوارث والتصـدي للطـوارئ، واملالحـة اجلويـة، واملالحـة البحريـة      الطبي
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 .الربي، كمـا تسـتعمل يف جمـاالت حبثيـة مثـل دراسـات تغيُّـر املنـاخ ودراسـات الغـالف اإليـوين           
دام توفِّر تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة سبيالً ناجع التكلفة لتحقيق منـو اقتصـادي مسـت   و

  .مع محاية البيئة يف الوقت نفسه
املعنيـة   شؤون الفضاء اخلارجي، بصفته األمانة التنفيذية للجنة الدوليـة  مكتبيشجع و  -٣

اســتخدام الــنظم علــى  ،وملنتــدى مقــدمي اخلــدمات التــابع هلــا  بــالنظم العامليــة لســواتل املالحــة 
وقد أُنشـئت اللجنـة الدوليـة يف     .النظمهذه  اجمه املتعلق بتطبيقاتالعاملية لسواتل املالحة يف برن

تشـجع علـى التعـاون الـدويل بشـأن املسـائل ذات       وهي  حتت مظلة األمم املتحدة، ٢٠٠٥عام 
االهتمام املشـترك املتصـلة باسـتخدام السـواتل ألغـراض اخلـدمات املدنيـة، مـن حتديـد للمواقـع           

  .ومالحة وتوقيت وخدمات ذات قيمة مضافة
٤-  موعة الواسعة من األنشطة اليت اضـطلع هبـا مكتـب شـؤون الفضـاء      ربز هذويا التقرير ا

وميكـــن االطّـــالع علـــى  .املوضـــحة يف خطـــة عمـــل اللجنـــة الدوليـــة ٢٠١٣اخلـــارجي يف عـــام 
ــات مف ــمعلومـــ ــطة يف بوّ  صـــ ــك األنشـــ ــن تلـــ ــة   لة عـــ ــة الدوليـــ ــن اللجنـــ ــات عـــ ــة املعلومـــ  ابـــ

)html.org/oosa/en/SAP/gnss/icg.unoosa.http://www(.  
    

  األنشطة اليت اضطلعت ا اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية   -ثانياً  
    ٢٠١٣لسواتل املالحة يف عام 

مـع مراعـاة أنَّ التعلـيم وبنـاء القـدرات يشـكالن أسـاس برنـامج اللجنـة الدوليـة بشــأن             -٥
مكتـب   زركَّـ  ،مبقتضـى خطـة عمـل اللجنـة الدوليـة     طبيقات الـنظم العامليـة لسـواتل املالحـة، و    ت

قليميـة  اإلراكـز  شؤون الفضاء اخلارجي على بناء القـدرات ونشـر املعلومـات مـن خـالل (أ) امل     
ــا الفضـــاء  و(ب) حلقـــات العمـــل  نتســـبة إىل األمـــم املتحـــدة،امل ،لتـــدريس علـــوم وتكنولوجيـ

  .تابعة هلاة والندوات التقنية اإلقليمية، ومشاريع املوالدورات التدريبي
    

    فضاء املنتسبة إىل األمم املتحدةاملراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا ال  -ألف  
، منتسـبة إىل األمـم املتحـدة    ،أُنشئت مراكز إقليمية لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء      -٦

املغـــرب ونيجرييـــا خلدمـــة أفريقيـــا، ويف الربازيـــل   يف اهلنـــد خلدمـــة آســـيا واحملـــيط اهلـــادئ، ويف 
ذلــك و، ـيب، ويف األردن خلدمــة غــريب آســياواملكســيك خلدمــة أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة الكاريــ 

ــة برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفضــائية الــذي ينفّــذه مكتــب شــؤون الفضــاء       حتــت رعاي
عزيـز قـدرات الـدول األعضـاء، علـى      من إنشاء تلـك املراكـز هـو ت   األساسي والغرض  .اخلارجي
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الصــعيدين اإلقليمــي والــدويل، يف خمتلــف ختصصــات علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء الــيت ميكــن أن    
ويـوفّر كـل مركـز مـن تلـك       .تنهض بالتنميـة العلميـة واالقتصـادية واالجتماعيـة يف تلـك الـدول      

تشــعار عــن بعــد املراكــز بــرامج تعلــيم عــال وبــرامج حبــوث وتطبيقــات، مــع التركيــز علــى االس   
    .واالتصاالت الساتلية واألرصاد اجلوية الساتلية وعلوم الفضاء

ــام   -٧ ــيح ٢٠١٣ويف عــ ــر، أُتــ ــن مقــ ــي عــ ــة    ر دراســ ــواتل املالحــ ــة لســ ــنظم العامليــ الــ
)ST/SPACE/59 ــذي مت إنتاجــه كاســتجابة     صــطلحاتاملمســرد ) مــع ــنظم، ال اخلاصــة هبــذه ال

ي اخلـدمات  إطـار خطـة عمـل منتـدى مقـدم      مباشرة على احتياجات مسـتعملي هـذه الـنظم يف   
هـذا املقـرر    وأَكمل .ة لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاءللمراكز اإلقليمي، التابع للّجنة الدولية

مـن خـالل برنـامج األمـم     للمراكـز اإلقليميـة املعـدة     اربةالنموذجية املناهج الدراسية املعيارية 
    .املتحدة للتطبيقات الفضائية

 باللغـة الفرنسـية   -قليمي األفريقي لتدريس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء    املركز اإلأ وبد  -٨
)ma.org.crastelf.www     ومقره يف الرباط، الدورة األوىل مـن دورات الدراسـات العليـا املعنيـة ،(

قليمـي األفريقـي   املركـز اإل وسـوف يبـدأ   ، ٢٠١٣بالنظم العاملية لسواتل املالحة يف أواخر عـام  
، ومقـره يف آيــل  )org.arcsstee.www( نكليزيــةباللغـة اإل  -لتـدريس علـوم وتكنولوجيــا الفضـاء    

، وذلــك هبــدف تــدريب املدرســني اجلــامعيني  ٢٠١٤إيفــه يف نيجرييــا، الــدورة يف أوائــل عــام  
ــات دقيقــة، وإجــراء حبــوث      والعلمــاء يف جمــايل ا  لبحــوث والتطبيقــات مــن خــالل وضــع نظري

وتطبيقــات ومتــارين ميدانيــة، وتنفيــذ مشــاريع جتريبيــة يف جمــال الــنظم العامليــة لســواتل املالحــة   
والشـرط األساسـي    .يف كـل بلـد مـن البلـدان     أن تسهم يف التنمية املسـتدامة  هاميكنوتطبيقاا، 

التصـاالت،  اهندسـة  اإللكترونيـات و  ميـة هـو حيـازة شـهادة يف    املسبق لاللتحاق بالدورة التعلي
  .أو هندسة الرباجميات واحلواسيب ،أو علم رياضيات األرض

دة للـنظم العامليـة لسـواتل    ن الدورة التعليمية من تسع منائط، تغطي جماالت حمـدّ وتتكّو  -٩
ملدجمــة، وأجهــزة ، منــها تقنيــات حتديــد املواقــع، وتصــميم أجهــزة االستشــعار والــنظم ا  املالحــة

، تليهـا  أسبوعاً ٣٦ومدة الدورة التعليمية  .االستقبال، وتطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة
وميكــن  .يف الــدورة التعليميــة يب يف مــوطن املشــاركـســنة واحــدة مــن العمــل يف مشــروع جتريــ 

مـن املوقـع الشـبكي     ةواإلجنليزية والعربية والفرنسـي  باإلسبانيةترتيل نسخة من الدورة التعليمية 
  .)html.curriculum-org/oosa/en/SAP/centres/education.unoosa.wwwللمكتب (

تعتــرب اجلهــود املبذولــة مــن أجــل بنــاء القــدرات يف علــوم الفضــاء وتكنولوجياتــه مــن  و  -١٠
الدوليـة، مـع    جي وحتظـى بأمهيـة خاصـة لـدى اللجنـة     اور تركيز مكتب شؤون الفضاء اخلـار حم
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إىل تــوفري وــدف هــذه اجلهــود  .إشــارة خاصــة إىل الــنظم العامليــة لســواتل املالحــة وتطبيقاــا 
والـيت   الدعم للمراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسـبة إىل األمـم املتحـدة،   

    .اكز معلومات تابعة للجنة الدوليةكمرضاً تعمل أي
قليمي األفريقي لتدريس علـوم وتكنولوجيـا   واستخِدمت األموال املقدمة من املركز اإل  -١١

املتحـدة (مـن خـالل اللجنـة الدوليـة) لتسـديد       ، وحكومـة الواليـات   باللغـة الفرنسـية   -الفضاء 
عـي مخسـة عشـر متخصصـاً حلضـور      وقـد د  .مشـاركني  ةاجلوي واإلقامة لعشـر تكاليف السفر 

الدورة األوىل للدراسات العليا املعنية بالنظم العامليـة لسـواتل املالحـة املمتـدة لتسـعة أشـهر مـن        
  .يف الرباط ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٠إىل  ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠
    

ترويج استخدام تكنولوجيات النظم العاملية لسواتل املالحة كأدوات   - باء  
      يقات العلميةللتطب

    آثار طقس الفضاء على النظم العاملية لسواتل املالحة  - ١  
يف السنوات القليلة املاضية بدأت مؤسسات خمتلفة يف نشـر عـدة أدوات خمتلفـة األنـواع       -١٢

وأجهـزة  ، مسـابري أيونيـة  (على سبيل املثـال، أجهـزة اسـتقبال الشـبكة العامليـة لسـواتل املالحـة، و       
يف العديد من البلدان الواقعة على خط العرض املنخفض يف أفريقيـا، وأمريكيـا   ) قياس املغنطيسية

اجلنوبية، وجنوب شرق آسـيا، الـيت ال يعـرف الكـثري عـن غـالف األرض اجلـوي اإليـوين فوقهـا          
ونتيجـة هلـذا، مـن املتوقـع أن      .بسبب ندرة تـوزع أجهـزة االستشـعار يف الغـالف اجلـوي املتـأين      

اجلهود الرامية إىل منذجة الغالف اجلـوي املتـأين مـن خـالل جمموعـات       يصبح من املمكن حتسني
وعـالوة علـى ذلـك،     .البيانات اجلديدة املتاحة اآلن، خاصة بالنظر إىل تقنيات استيعاب البيانات

فبمـا أن الغـالف اجلـوي املتـأين      .ميكن استغالل بعض الظواهر احملددة اليت جتري يف هذه املنطقـة 
للخطأ يف أجهزة استقبال النظم العاملية لسواتل املالحـة، فـإن حتسـني معرفـة      هو املصدر الرئيسي

الغالف املتأين عند خط العرض املنخفض سوف يقلـل مـن تـأثريه علـى تطبيقـات حتديـد املواقـع        
التابعة للنظم العاملية لسواتل املالحة (على سبيل املثال ألغراض الزراعة الدقيقة، والرصـد البيئـي،   

   .ملدنية) يف بعض املناطق اجلغرافيةواملالحة ا
مـع جامعـة    مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي    نظم ويف إطار خطة عمل اللجنة الدولية،   -١٣

تطبيـق  حلقـة عمـل عـن    بوسطن (الواليات املتحدة األمريكية) ووكالـة الفضـاء األوربيـة (إيسـا)     
فض املنعقــدة يف البيانــات علــى البحــوث املتعلقــة بــالغالف األيــوين علــى خــط العــرض املــنخ         

واستضــاف مركــز عبــد الســالم  .٢٠١٣أيار/مــايو  ١٧إىل  ٦، إيطاليــا، يف الفتــرة مــن تريســت
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للحصــول  حماضــرات رمسيـة وممارســة عمليـة  حلقــة العمـل، الــيت ضـمت   الـدويل للفيزيــاء النظريـة   
م على معلومات عن حتليل بيانات الغالف اجلوي والغالف األيـوين املتحّصـلة مـن قياسـات الـنظ     

  .العاملية لسواتل املالحة
وعالوة على ذلك، قُدم عرضاً إيضاحياً بعنوان "شبكة نظام الرصد األرضـي للغـالف     -١٤

 .املتأين يف املناطق على خط العرض املنخفض"، وهي جـزء مـن مبـادرة الكنتـارا التابعـة إليسـا      
) املسـتند إىل  GISMOالغـالف اإليـوين (  تأللـؤ  واهلدف األساسي من املبادرة هو تطوير مرقاب 

بغية حتليل أثر النظم العاملية لسواتل املالحـة، وفتـرات ارتفـاع النشـاط الشمسـي،       غاليليونظام 
    .واألحداث البالغة اخلطورة

ساً يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحـة  عاملاً ومهندساً ومدر ٨٣ وشارك يف اموع  -١٥
نامية والبلدان اليت متر اقتصـاداا مبرحلـة انتقاليـة مـن     بلداً من البلدان ال ٢٥وطقس الفضاء من 

مت الواليات املتحـدة عـن طريـق اللجنـة الدوليـة      وقد .حلقة العمليف مجيع املناطق االقتصادية 
  .مشاركني جواًتسعة مبالغ لتغطية نفقات سفر 

ــة املع  مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، بالتعــاون مــع   ونظــم أيضــاً    -١٦ ــة العلمي ــة ناللجن ي
وقـد استضـافت    .يف نـريويب  ٢٠١٣، مدرسـة علـوم الفضـاء لعـام     األرضـية -بالفيزياء الشمسـية 

    .يف كينيا هذه املدرسةامعة التقنية اجل
ومشلت احملاضرات جمموعة متنوعة من املواضيع تراوحت بني البنيـة الداخليـة للشـمس      -١٧

ذكرات احملاضـرات أيضـاً   وتضـمنت مـ   .وأثر تباين النشاط الشمسي على بيئة الفضاء األرضـي 
فرصـة  للمشـاركني  وعالوة على احملاضرات، أُتيح  .معلومات عن طقس الفضاء ومناخ األرض

خربة عملية يف جمال حتليل البيانات، والرصد واألدوات، ومنها شـبكة النظـام العـاملي     اكتساب
  .مراقب الغالف املتأّينلتحديد املواقع و

ثالثـة  طريق اللجنـة الدوليـة مبـالغ لتغطيـة نفقـات سـفر        وقدمت الواليات املتحدة عن  -١٨
مرصـد مسيشسـونيان   من مؤسسات بالواليات املتحـدة، وهـي جامعـة إلينـوي، و     جواًحماضرين 

  .جامعة ستانفورد، وللفيزياء الفلكية
    

    األطر املرجعية والتوقيت  - ٢  
 حتتـاج إىل إسـناد   تستلزم املشروعات التنموية والتطبيقـات واخلـدمات واملنتجـات الـيت      -١٩

ولـدى معظـم البلـدان شـكل مـا مـن األطـر أو الــنظم         .اًموحـد  اًحـداثي إ اًمرجعيـ  اًنظامـ جغـرايف  
وعادة ما تستند تلك األطر أو النظم إىل نقاط منشأ أو نقـاط بيانـات حمليـة،     .املرجعية الوطنية
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مـن رسـم اخلـرائط والتنميـة والتخطـيط      ويّصعب هـذا   .مما حيد من استخدامها إال يف بلد حمدد
ــة مشــت      ركة وموحــدة للمشــاريع عــرب احلــدود، ومــن مث يســتدعي تأســيس أطــر ونظــم مرجعي

  .لإلحداثيات القارية
ولتعزيز التعاون ما بني األطر املرجعية اإلقليمية، دعمـت اللجنـة الدوليـة حلقـة العمـل        -٢٠

وعقـدت   .٢٠١٣ب خطـة عملـها لعـام    ) مبوجـ AfricaArrayالثامنة لربنـامج صـفائف أفريقيـا (   
كـانون   ١٨إىل  ١٥، جنوب أفريقيا، من جامعة ويتواترسراند يف جوهانسربغحلقة العمل يف 

    .بلداً أفريقياً ٢٢مشاركاً ميثلون  ٧٣، وحضرها ٢٠١٣الثاين/يناير 
 وقام خرباء يف النظم العاملية لسواتل املالحة بتـدريس املشـاركني، مـن خـالل برنـاجمني       -٢١

ــا         ــامج صــفائف أفريقي ــل تشــغيل حمطــات برن ــة عمــل واحــدة، موضــوعات مث ــدريبني وحلق ت
)AfricaArray  ــة ــيم املخــاطر الزلزالي ــوب      .)، وتقي ــا جن ــامج اإلقليمــي ألفريقي ــرض الربن كمــا ع

    .الصحراء الكربى التابع لنموذج الزلزال العاملي
٢٢-     الل اللجنـة الدوليـة لتغطيــة   متــها الواليـات املتحـدة مـن خــ   واسـتخدمت املبـالغ الـيت قد

    .خلمسة عشر مشاركاً من أفريقيا تكاليف السفر اجلوي
وتقــوم الرابطــة الدوليــة للجيوديســيا واالحتــاد الــدويل للمّســاحني، ومهــا مــن األعضــاء     -٢٣

املؤسسني للجنة الدولية، بالعمل معاً يف منتـديات دوليـة مثـل الفريـق املخـتص برصـد األرض،       
كمـا تشـتركان    .تحدة املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافيـة علـى الصـعيد العـاملي    ومبادرة األمم امل

 .التــابع للجنــة الدوليــة الفريــق العامــل املعــين بــاألطر املرجعيــة والتوقيــت والتطبيقــات يف قيــادة 
ومقـدمي اخلـدمات، علـى     املستعملني الذين يتسمون بالدقـة العاليـة  ويمثّل االحتاد عادة مصاحل 

    .لرابطة صلة باألوساط اجليوديسيةحني توفر ا
وقــد أيــد مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، يف إطــار أنشــطته كأمانــة تنفيذيــة للجنــة      -٢٤

لدوليـة ومنتـدى مقــدمي اخلـدمات التـابع هلــا، عقـد احللقـة الدراســية عـن "اإلطـار املرجعــي يف         
وديسـيا واالحتـاد الـدويل    ونظّمت احللقة الدراسية بالتعاون مع الرابطـة الدوليـة للجي   .املمارسة"

، مباشــرة عقــب مــؤمتر مســاحي ٢٠١٣حزيران/يونيــه  ٢٢و ٢١للمســاحني، وعقــدت يــومي 
وكانـت   .يف مـانيال  ٢٠١٣حزيران/يونيـه   ٢٠إىل  ١٨جنوب شـرق آسـيا، والـذي عقـد مـن      

ملـرة  وكانـت ا  .هذه املرة الثانية اليت تنظم فيها الرابطة واالحتاد واللجنة الدولية نشاطاً مشـتركا 
االطّــالع علــى وميكــن  .خــالل أســبوع عمــل االحتــاد املنعقــد يف رومــا   ٢٠١٢األوىل يف عــام 

العـــروض اإليضـــاحية املقدمـــة خـــالل احللقـــة الدراســـية التقنيـــة الثانيـــة علـــى املوقـــع الشـــبكي 
htm.exnet/commission5/ind.fig.http://www.    
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"اإلطـــار املرجعـــي يف املمارســـة" كمتابعـــة وســـوف ينشـــر االحتـــاد دلـــيالً تقنيـــاً عـــن    -٢٥
يف للمناقشات اليت دارت بشان األطر املرجعية والتوصيات الصادرة عـن النشـاطني املشـتركني    

  .٢٠١٣و ٢٠١٢عامي 
غ الـيت  واسـتخدمت املبـال   .اًبلـد عشـرين  مشـاركاً مـن   مخسون وحضر احللقة الدراسية   -٢٦
متــها الواليــات املتحــدة مــن خــالل اللجنــة الدوليــة لتغطيــة تكــاليف الســفر اجلــوي ألربعــة     قد

  .وفيجي ،وبابوا غينيا اجلديدة ،إندونيسيامن  مشاركني
    

  حلقات العمل اإلقليمية حول تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة   - جيم  
    واملبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء

ويف إطــار برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات ، ٦٧/١١٣بقــرار اجلمعيــة العامــة  عمــالً  -٢٧
الفضائية، نظّم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة وكلية الدراسـات البحريـة التابعـة    
جلامعة رييكا بالنيابة عن حكومة كرواتيا حلقة العمـل املشـتركة بـني األمـم املتحـدة وكرواتيـا       

وقــد شــاركت الواليــات  .)A/AC.105/1055( الــنظم العامليــة لســواتل املالحــة تطبيقــات بشــأن 
واستضــافتها كليــة الدراســات   ،املتحــدة يف رعايــة حلقــة العمــل (مــن خــالل اللجنــة الدوليــة)   

 ٢٥إىل  ٢١البحريــة التابعــة جلامعــة رييكــا يف باشــكا، جزيــرة كــرك، كرواتيــا، يف الفتــرة مــن  
  .٢٠١٣نيسان/أبريل 

دف الرئيسي حللقـة العمـل الـيت دامـت مخسـة أيـام هـو تـوفري منتـدى يمكـن           وكان اهل  -٢٨
للمشاركني أن يتبادلوا فيه اخلربة والتجارب التقنية بشأن مشاريع حمددة متعلقة بالنظم العامليـة  

وعـالوة علـى ذلـك، كـان مـن املقـرر أن        .من خالل عروض إيضـاحية رمسيـة وحلقـات نقـاش    
قليميـة تسـهم يف التوسـع يف اسـتخدام تكنولوجيـا الـنظم       تستحدث حلقـة العمـل خطـة عمـل إ    

العاملية وتطبيقاا، مبا يف ذلك إمكانية إنشاء مشاريع رائدة حمـددة يمكـن للمؤسسـات املهتمـة     
وميكـن االطّـالع    .أن تعمل فيها معاً على املستوى الـوطين أو اإلقليمـي أو علـى املسـتويني معـاً     

ائعها يف املوقع الشبكي ملكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي    على تفاصيل برنامج حلقة العمل ووق
)org.unoosa.www(.  

تـــوفري منتـــدى يمكـــن فيـــه  (أ)ويف هـــذا الســـياق، أوصـــت حلقـــة العمـــل مبـــا يلـــي:    -٢٩
تكـار  ملستخدمي هذه الـنظم ومقـدمي خـدماا تبـادل اخلـربة واملمارسـة يف جمـال البحـث واالب        

فيما يتعلق هبذه النظم واإلسهام يف النقاش العاملي بشـأن تشـغيلها املتبـادل واكتشـاف التـداخل      
وتوفري التدريس والتوعية بشأن اسـتخدام املعلومـات املسـتمدة مـن هـذه      ) ب( والتخفيف منه؛
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النظم يف التطبيقات العلميـة (مثـل التنبـؤ بـالطقس واجليوديناميكيـة ودراسـات الغـالف اجلـوي         
قاعدة بيانات خاصـة بتطبيقـات هـذه الـنظم، يمكـن الوصـول إليهـا مـن         تطوير و) ج( املتأين)؛

خالل بوابة املعلومات اخلاصة باللجنة الدولية واملواقـع الشـبكية ملراكـز املعلومـات التابعـة هلـا،       
  .وصفاً لكل تطبيق حمدد متعلق هبذه النظم وطريقة عملهتتضمن 

    
    ية التقنيةاخلدمات االستشار  -ثالثاً  

٣٠-       دة يف إطـار اللجنـة الدوليـة وبرناجمهـا     من أجل عرض ما يقوم بـه املكتـب مـن أعمـال حمـد
ــنظم العامليــة لســواتل املالحــة، فضــالً   ــة يف    املتعلــق بتطبيقــات ال عــن الــدور املســتقبلي للجنــة الدولي

األوسـاط   عـل مـن جانـب   اموعة املتعددة للنظم العاملية لسواتل املالحة، ومن أجل تلقّـي ردود الف 
 املعنيـــة بـــالنظم العامليـــة لســـواتل املالحـــة، شـــارك مكتـــب شـــؤون الفضـــاء اخلـــارجي يفاملختلفـــة 

  املؤمترات والندوات الدولية التالية:  
كــــانون  ٣٠-٢٨االجتمــــاع الــــتقين الــــدويل الــــذي نظمــــه معهــــد املالحــــة،    (أ)  

  تحدة)؛  ، سان دييغو، كاليفورنيا (الواليات امل٢٠١٣الثاين/يناير 
اجتماع اللجنة املشتركة بني الوكاالت املعـين بنظـام الرصـد اجليوديسـي العـاملي،        (ب)  

  ، فيينا؛  ٢٠١٣نيسان/ أبريل  ٥
ــة لســواتل املالحــة وحلوهلــا،     الســابع املــؤمتر   (ج)   ــنظم العاملي املعــين جبوانــب ضــعف ال

  ؛كرواتيا جزيرة كرك، شكا،با، ٢٠١٣نيسان/أبريل  ٢٠-١٨
، ٢٠١٣متوز/يوليـــه  ١٨-١٦، للـــنظم العامليـــة لســـواتل املالحـــةالـــدويل  املـــؤمتر  (د)  

  أستراليا؛ ،كوينـزالندغولد كوست، 
الــذي نظمــه معهــد  ٢٠١٣املـؤمتر املعــين بــالنظم العامليــة لســواتل املالحــة + لعــام    (ه)  
  .، ناشفيل، تينيسي (الواليات املتحدة)٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ٢٠-١٦املالحة، 

ــم مكتــ   -٣١ ــامن لالجتمــاع  ب شــؤون الفضــاء اخلــارجي جلســتني حتضــرييتني   ونظَّ ــة الث للجن
، ٢٠١٣شـــباط/فرباير   ١٨، برئاســـة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة، املنعقـــد يف فيينـــا يف      الدوليـــة

، برئاســة الصــني والواليــات املتحــدة، املنعقــد ملنتــدى مقــدمي اخلــدماتاحلــادي عشــر واالجتمــاع 
ــومي  ــه  ١١و ١٠ي ــدورة      .٢٠١٣حزيران/يوني ــامش ال ــى ه ــتان التحضــرييتان عل ــدت اجللس وعق

للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة التابعــة للجنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض    اخلمســني 
ــدورة  ،الســلمية ــة السادســة وال ــى ضــرورة أن تضــطلع     .واخلمســني للجن ــدد يف اجللســتني عل وش
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ــدور هــام يف التطــورات املســت   ــة ب ــة الدولي ــة لســواتل املالحــة وتبعاــا علــى   اللجن قبلية للــنظم العاملي
ــة   ــى القضــايا      .أشــكال االســتخدام واألداء املدني ــة عل ــة الدولي ــدول األعضــاء يف اللجن ــزت ال وركّ

املتعلقة بتفعيل اللجنة الدولية وهيكلها احلايل كهيئة أنشـئت لتعزيـز التعـاون يف املسـائل الـيت حتظـى       
دمات حتديــد املواقــع واملالحــة والتوقيــت واخلــدمات ذات القيمــة   باالهتمــام املشــترك واملتعلقــة خبــ 

املضافة باستخدام السواتل املدنيـة، إىل جانـب مسـألة توافـق الـنظم العامليـة لسـواتل املالحـة وقابليـة          
  .تشغيلها على حنو متبادل

ــة       ونظــم   -٣٢ ــة الدولي ــة للجن ــة التنفيذي ــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، بصــفته األمان  ،مكت
الـــيت شـــكلت األســـاس لـــآلراء  جنـــة الدوليـــةؤقتـــة لألفرقـــة العاملـــة التابعـــة للعـــات املاالجتما

والتوصـيات بشـأن محايـة الطيــف، وأداء اخلـدمات املفتوحـة ورصـدها، عــالوة علـى رصـد مــا         
قابـل للتشـغيل التبـاديل بـني الـنظم العامليـة       الفضـائي  الدمـة  اخلنطـاق  حتقق من تقدم فيما خيـص  

الختـاذ إجـراءات    إدمـاج موقـف املسـتعملني   راض املفاهيم احلالية بشـأن  ، واستعلسواتل املالحة
دوليـة الـيت   التابعـة للجنـة ال   مـا بـني الـدورات   وفيما يلي االجتماعات وحلقـات العمـل    .أخرى

  :٢٠١٣نظمت خالل عام 
ــة   (أ)   ــة لســواتل املالحــة والكشــف عــن      الحلق ــنظم العاملي ــة طيــف ال عمــل عــن محاي

، هونولولـو، هـاواي   ٢٠١٣نيسـان/أبريل   ٢٢إىل  ١٩املنعقـدة مـن   منـه،   التداخل فيها والتخفيـف 
  (الواليات املتحدة)؛  

ســواتل نظــم بتوافــق  املعــينألــف التــابع للجنــة الدوليــة و اجتمــاع الفريــق العامــل   (ب)  
إىل  ١١، املنعقـد مـن   التعزيـز بواسـطة السـواتل   املالحة العاملية واإلقليمية وقابلية تشغيلها املتبـادل، و 

  ، فيينا؛  ٢٠١٣حزيران/يونيه  ١٣
ــة و     (ج)   ــة الدولي ــابع للجن ــاء الت ــق العامــل ب ــز أداء خــدمات  اجتمــاع الفري املعــين بتعزي

    .، فيينا٢٠١٣حزيران/يونيه  ١٢املنعقد يوم النظم العاملية لسواتل املالحة، 
ــة، نظــم املكتــب جلســة     -٣٣  خاصــة بشــأن الــنظم العامليــة لســواتل  ومــن خــالل اللجنــة الدولي

ــوم  املالحــة ــدريب اخلاصــة    ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب   ٤، تعقــد ي ــيم والت ــرامج التعل ملناقشــة ب
بالنظم العاملية لسواتل املالحة والفوائـد الـيت تعـود مـن هـذه الـربامج علـى البلـدان األفريقيـة، ومنـها           

ــة مب  ــردد يف الو    املشــروعات املتعلق ــة الت ــع الثنائي ــد املواق ــاملي لتحدي  قــت احلقيقــي حطــات النظــام الع
ؤمتر ونظمــت اجللســة كحــدث مــرتبط مبــ .لدراســات الغــالف املتــأين يف أفريقيــا، والتعــاون الــدويل

    .٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٥إىل  ٣، املنعقد يف آكرا من القيادات األفريقية
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    التربعات  -رابعاً  
 ألعضــاءالــدول ا بنجــاح بفضــل دعــم ٢٠١٣عــام  ذت أنشــطة اللجنــة الدوليــة يفنفِّــ  -٣٤

(املالية والعينية): اوتربعا  
ــ  (أ)   ــات املتحــدة  دق ــة الوالي ــاء   ١٠٠ ٠٠٠مت حكوم ــدعم خــدمات بن دوالر ل

القدرات واخلدمات االستشارية التقنية، ورتبت للخـرباء عمليـة تقـدمي عـروض إيضـاحية تقنيـة       
  نة يف هذا التقرير؛األنشطة املبي يف إطارواملشاركة يف املناقشات 

ــو  (ب)   ــات االحتــاد الروســي   دق ــد،الصــني وومت حكوم ــى   اهلن االحتــاد عــالوة عل
ووكالــة الفضــاء األوروبيــة، خــدمات الرعايــة خلــرباء لتقــدمي عــروض إيضــاحية تقنيــة  األورويب 

  ؛ر خطة عمل اللجنة الدوليةواملشاركة يف األنشطة املنفذة يف إطا
خلـارجي  ورعت حكومـة ديب مشـاركة موظـف مـن مكتـب شـؤون الفضـاء ا         (ج)  

    .ومسامهته يف االجتماع الثامن للجنة الدولية واجتماعاته التخطيطية
منوذجـاً لسـواتل املالحـة     مكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي  ومنحت املفوضية األوروبية   -٣٥

ويشارك هـذا   .اخلاصة بنظام غاليليو، أُضيف إىل املعرض الدائم للمكتب يف مركز فيينا الدويل
خصـص للـنظم العامليـة لسـواتل املالحـة يف املعـرض، الـذي يضـم بالفعـل          النموذج يف القسـم امل 

ثالثة مناذج لنظم سواتل املالحة، وهي النظام العاملي لتحديد املواقـع التـابع للواليـات املتحـدة،     
النظـام البوصـلي لسـواتل    و النظام العـاملي لسـواتل املالحـة (غلونـاس) التـابع لالحتـاد الروسـي،       و

 .يدو) الصييناملالحة (كومباس/با
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