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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
           يف األغراض السلمية

 يف إطار خطة عمل اللجنة الدولية ٢٠١٠األنشطة املضطلَع هبا يف عام     
      املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة

      تقرير من األمانة    
    مقّدمة  -أوال  

دد حمــدود مــن الــربامج ن عــعــ) الــنظم العامليــة(ة الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــنــشأت   -١
. ، أو التخطيط لتـشغيلها    وتعزيزاهتاعدد كبري من النظم     ووصلت إىل مرحلة جيري فيها تشغيل       

لطائفـة  دعم   لتقـّدم الـ    واحـد يف آن   مـن الـربامج الدوليـة والوطنيـة         ، سُيـشغَّل عـدد      يف املستقبل و
ــة وواســعة مــن األنــشطة   ــقــد و. املتعــددة التخصــصات الدولي دائرة علــى الــدت املناقــشات أكّ

جملموعـة  عامليـة هـذه بالنـسبة       لانظم   علـى أمهيـة الـ      الـدويل الـصعيد   و الوطين واإلقليمـي  الصعيدين  
إىل تركيـز   قليميـة   الـنظم العامليـة اجلديـدة وتعزيزاهتـا اإل        ظهـور   أفـضى   و. متنوعة مـن التطبيقـات    
مـن  ة   واملقبلـ  يـة الاحللة   اجلهات املـشغّ   تنسيق اخلطط الربناجمية فيما بني      ىلإاالهتمام على احلاجة    

  .النظم  هذهخدماتاالستفادة من أجل زيادة 
الــيت  ،)اللجنــة الدوليــة(اللجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة لــسواتل املالحــة   ومتثّــل   -٢

مقّدمي خـدمات   من نوعها من     ةفريدتوليفة  ،   طواعية كهيئة غري رمسية    ٢٠٠٥أُنشئت يف عام    
ــة ومجاعــات   ــنظم العاملي ــشغيل    املــستخدال ــة الت ــق وقابلي ــشجيع التواف ــسعى إىل ت ــسية ت مني الرئي

زيـادة اسـتخدامها يف    والعمـل يف الوقـت نفـسه علـى     ،خمتلـف نظـم الـسواتل   بـني  فيمـا  املتبـادل  
  .التنمية املستدامة ومحاية البيئةا لتحقيق البلدان النامية دعم
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ــد عقــدت    -٣ ــا   وق ــو، إيطالي ــا اخلــامس يف تورين ــة اجتماعه ــة الدولي ــرة مــن  ،اللجن    يف الفت
ــوبر / تــشرين األول٢٢ إىل ١٨ ــواصــلة اســتعراض ومناقــشة التطــّورات  ، مل٢٠١٠أكت ة الطارئ

تكنولوجيا الـنظم العامليـة يف عـصر مـستقبالت الـنظم      أيضا تناولت اللجنة و. ةالنظم العاملي على  
ــة    ــأثري قابلي ــّددة وت ــاملتع ــة   شغيل الت ــنظم العاملي ــادل لل ــن    املتب ــريه م ــت وغ ــى التوقي ــاتعل  تطبيق

اســتخدام كــان هــدف اللجنــة الدوليــة مــن أعماهلــا يف ذلــك االجتمــاع هــو   و )١(.املــستخدمني
 ألغـراض   سقاًزمـان اسـتخداما متّـ      مكـان و   يف أيِّ من مجيع النظم العاملة      النظم العاملية إشارات  

  .التطبيقات املدنية
 ٢٠١٠عــام يف اضــطلع هبــا  هــذا التقريــر جمموعــة واســعة مــن األنــشطة الــيت  دوُيجــّس  -٤

األمانـة التنفيذيــة   بوصــفه سق مـع دوره مكتـب شـؤون الفــضاء اخلـارجي التــابع لألمانـة، مبـا يتـّـ     
الدوليــة اللجنــة معلومــات مــن بّوابــة لة علومــات مفــّصاحلــصول علــى مميكــن  و.للّجنــة الدوليــة

)www.icgsecretariat.org(.  
    

  بالنظم العاملية األنشطة اليت اضطلعت هبا اللجنة الدولية املعنية   -ثانيا  
    ٢٠١٠لسواتل املالحة يف عام 

ركّز مكتب شؤون الفضاء اخلارجي من خالل برناجمه بـشأن تطبيقـات الـنظم العامليـة                  -٥
وتـشجيع اسـتخدام   ) ب(التدريب من أجل بناء القدرات يف البلـدان الناميـة؛        ) أ: (على ما يلي  

واملبـادرة الدوليـة بـشأن طقـس        ) ج (تكنولوجيات النظم العاملية كـأدوات للتطبيقـات العلميـة؛        
  .وحلقات العمل اإلقليمية بشأن تطبيقات النظم العاملية) د(الفضاء؛ 

    
    التدريب من أجل بناء القدرات يف البلدان النامية  - ألف  

املراكــز  ، أكّــدت اجللــسة العامــة الجتمــاع اللجنــة الدوليــة الثالــث أنَّ  ٢٠٠٨يف عــام   -٦
ســتقوم يف املــستقبل املنتــسبة إىل األمــم املتحــدة  نولوجيــا الفــضاءاإلقليميــة لتــدريس علــوم وتك

بـاع هنـج   تعزيـز اتّ اهلدف الرئيسي من هذه املراكـز هـو   و )٢(.بدور مراكز إعالمية للجنة الدولية  
م املـساواة إىل    يع املستخدمني من الوصول على قدَ      مج بغية متكني  أكثر تنظيما لتبادل املعلومات   

ــة     خلــدمات ااملتعلقــة باملعلومــات  ــنظم العاملي ــسية لل ــشبكات الرئي الــيت تواظــب علــى تقــدميها ال

───────────────── 
  .A/AC.105/982انظر الوثيقة   )1(  
  .A/AC.105/928انظر الوثيقة   )2(  
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تطـوير القـدرة احملليـة، مـن         العـام املتمثـل يف       نطاق هدف املراكز اإلقليمية   ا ل وتوسيعوتعزيزاهتا،  
  .لبحوث والتطبيقاتعلى إجراء اخالل التعليم املتعمق، 

 لألمـم املتحـدة     راكـز اإلقليميـة   امل  بـأنَّ  ٦٤/٨٦وقد رّحبـت اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا             -٧
ونيجرييـا بالنـسبة     املغـرب وتقع هذه املراكـز يف      . جنة الدولية  إعالمية للّ  ستعمل بوصفها مراكز  

 ويف اهلند بالنـسبة آلسـيا       ،ي  الالتينية والكاريب  ويف الربازيل واملكسيك بالنسبة ألمريكا    ،  ألفريقيا
  .ئواحمليط اهلاد

ــّدم ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ويف عــامي   -٨ ــدعم لــ كتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي   م، ق  تادورال
املركــز اإلقليمــي لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا كــل مــن  ، ُعِقــدت يفالــنظم العامليــةيــة حــول تدريب

 باللغـة   - املركز اإلقليمي األفريقي لعلوم وتكنولوجيـا الفـضاء       ، ويف   الفضاء آلسيا واحمليط اهلادئ   
  .ي بوالكاري نولوجيا الفضاء يف أمريكا الالتينيةوتك ملركز اإلقليمي لتدريس علومالفرنسية، ويف ا

 لتـــدريس علـــوم األفريقـــي قليمـــي املركـــز اإل وكتـــب، اشـــترك امل٢٠١٠ويف عـــام   -٩
املالحة الـساتلية واخلـدمات     يف تنظيم دورة تدريبية باللغة اإلنكليزية حول         وتكنولوجيا الفضاء 

 وذلك باالسـتناد إىل اخلـربات املـستمدة     لصاحل بلدان تقع يف أفريقيا،     القائمة على حتديد املواقع   
من الدورات التدريبية الثالث اليت ُعقدت من قبل حول النظم العاملية، وكخطوة إضـافية علـى        

جامعـة  وقد ُعِقـدت الـدورة التدريبيـة يف    . النظمهذه  إعداد منهاج دراسي متعّمق بشأن      طريق  
، ٢٠١٠أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٩ىل   إ ٤ إيفي، نيجرييا، يف الفترة من    -أوبافيمي أوولوو، إيل  

وكالـة  األمريكية من خالل اللجنـة الدوليـة، وبـدعم          املتحدة   دعم حكومة الواليات  وحظيت ب 
 )www.unoosa.org( كتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي      الشبكي مل وقع  ويتيح امل . الفضاء األوروبية 

  .من املعلومات عن املراكز اإلقليمية مزيداً
نظـم  تقدمي معلومات حمّدثـة عـن حالـة     ) أ: ( التدريبية كما يلي   وكانت أهداف الدورة    -١٠

ــة      ــة واملعتزم ــة احلالي ــة واإلقليمي ــة العاملي ــواتل املالح ــن اخلطــط     س ــساتلية، وع ــز ال ــم التعزي  ونظ
الـنظم العامليـة وتطبيقاهتـا؛      تكنولوجيـا   وعـرض   ) ب(املوضوعة بشأن هـذه الـنظم يف املـستقبل؛          

 دة ومعاجلـة إشـارات    حمـدّ  سـتخدام بـرامج جـاهزة لتطبيقـات       اجمال  توفري خربة عملية يف     و) ج(
ن اسـتخدام   عتبادل املعلومات   غراض   يف املنطقة أل    القائمة شبكاتالتعزيز  و) د(النظم العاملية؛   

  .لجنة الدوليةل بّوابة معلومات اعربتقرير الدورة التدريبية ُيتاح و . النظم العامليةتكنولوجيا
فريـق  نـِشئ  أُ اج دراسي لدورة أساسية عن الـنظم العامليـة،  وضع منه وبغية الشروع يف      -١١

ــن املدرســني واخلــرباء    ــنظم  م ــذه ال ــيني هب ــام . املعن ــضاء اخلــارجي   وق ــب شــؤون الف جبمــع مكت
 لــديها بــاع املعلومــات عــن املنــاهج ذات الــصلة هبــذه الــنظم والــيت تــدرس يف جامعــات خمتــارة 
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وبــرامج وسُتــستخدم هــذه املعلومــات . هتــاطويــل يف تــدريس تكنولوجيــا الــنظم العامليــة وتطبيقا
 .وضــع أول مــشروع للمنــاهج الدراســيةالــدورات التدريبيــة القــصرية األجــل كمــادة أساســية ل

ج الـتعلم عـن بعـد عـرب شـبكة الويـب             وسوف ُينظر أيضا يف مسألة توفري التعلـيم بواسـطة بـرام           
  .املستعملنيطائفة واسعة من بوصفها وسيلة حيوية ل

    
  استخدام تكنولوجيا النظم العاملية لسواتل املالحة كأدوات تشجيع   -باء  

    للتطبيقات العلمية
لــى ســطح األجــسام املوجــودة عســتخدام التقنيــات الــساتلية لتحديــد إحــداثيات  ينطــوي ا  -١٢

 نقــاط إحـداثيات  ملوقــع الـسواتل ب ربــط املعرفـة الدقيقـة  ُتتـيح  نظم مرجعيـة  علـى االسـتعانة بــ  األرض 
سـطح  لى  اجلسم املوجود ع  حداثيات  إترتبط  نظم العاملية،   يف حالة ال  و. رضاألموجودة على سطح    

هذا النظـام   و. النظم العاملية كوكبة  سه الذي ترتبط به التقوميات الفلكية ل      رجعي نف املنظام  بالاألرض  
 علـى الـصعيد العـاملي   عتمـد  املقياسـي   الطـار  اإلهـو و، طار املرجعـي األرضـي الـدويل     إلاهو  املرجعي  

العـاملي  نظـام  حمطـات دائمـة لل  اسـتخدام   ويـسمح  .ع التطبيقات اجليوديـسية واجليوفيزيائيـة   مجيبشأن  
يف طائفــة واســعة مــن التطبيقــات بــإجراء عمليــات تكثيــف مــن جانــب الــشبكات   تحديــد املواقــع ل

اإلطــار املرجعــي اجليوديــسي ألفريقيــا والنظــام املرجعــي األرضــي املركــز  املرجعيــة اإلقليميــة، وهــي 
واللجنــة الفرعيــة لإلطــار املرجعــي   (EUPOS) والنظــام األورويب لتحديــد املواقــع  مريكيــةاأل للقــارة

  .واإلطار املرجعي آلسيا واحمليط اهلادئ (EUREF) التابعة للرابطة الدولية للجيوديسيا األورويب
، حظيـــت األطـــر املرجعيـــة اجليوديـــسية اإلقليميـــةوتوثيقـــا لعـــرى التعـــاون فيمـــا بـــني   -١٣

  :٢٠١٠الية بالدعم من اللجنة الدولية وفقا خلطة عملها يف عام األحداث الت
  حلقــة عمــل بــشأن علــوم وتكنولوجيــا املالحــة الــساتلية ألفريقيــا ُعقــدت مــن    )أ(  

  ؛الدويل للفيزياء النظرية، يف ترييست، إيطاليا  يف مركز عبد السالمأبريل/ نيسان٢٤ إىل ٦
ة واإلطــار املرجعــي اجليوديــسي صفائف األفريقيــتــدعيم الــحلقــة عمــل بــشأن   )ب(  

  يونيه يف جامعة هوارد، واشنطن العاصمة؛/حزيران ٢٣ إىل ٢١من دت ِقاألفريقي، ُع
ــة   )ج(   ــسيق ال عمــل حلق ــشأن تن ــاملي لنظــام ب ــع  الع ــد املواق ــاس أجهــزة وتحدي القي
، ة ويتـسواترسراند نـوفمرب يف جامعـ  /تـشرين الثـاين   ٢٢  إىل١٩ من تدِقُع يف أفريقيا،األرضية  

 .جنوب أفريقيا، جوهانسربغ

جـوا  تكاليف الـسفر     عرب اللجنة الدولية لتغطية      قّدمة من الواليات املتحدة   املوال  واسُتِغلّت األم 
  .ألربعة وعشرين مشاركا من أفريقيا
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يف ، تـولّى خـرباء دوليـون     بلـدا ١٤وعلى مـدى فتـرة تـدريب املـشاركني الـذين مثلّـوا            -١٤
واملالحـة،   ،تحديـد املواقـع   الـنظم العامليـة ل     تتـراوح بـني   واضـيع    م النظم العاملية تدريـسهم بـشأن     

طقــس بــشأن ورات أيــضا د الــدورات التدريبيــة  وتــضّمنت.ةاملرجعيــة األرضــيواألطــر والــنظم 
ــالغالف األيــوين الفــضاء والبحــوث امل ــة الســتهالل  تعلقــة ب ــرامج حبيف حماول ــة بــشأن ب ــوم ثي عل
  .االتواملشاريع القائمة يف تلك اجمللألفرقة دعم تقدمي الالفضاء يف أفريقيا و

ــ دعمــااللجنــة الدوليــة قــّدمت و  -١٥ وشــيلي ســتراليا وبــريو أ ملــشاركني خمتــارين مــن  امالي
ابطة التعاون االقتصادي آلسـيا واحملـيط   راالجتماع الرابع عشر لفريق واملكسيك لكي حيضروا    

 األطــر املرجعيــة  حتقيــقلــى تركّــز عورقــات الــنظم العامليــة، ويقــّدموا   تنفيــذ املعــين باهلــادئ 
 إىل ٢١، يف الفتــرة مــن سياتل، الواليــات املتحــدةبــد االجتمــاع ِقــوُع. اجليوديــسية يف بلــداهنم 

  .٢٠١٠يونيه / حزيران٢٤
مـع اللجنـة التوجيهيـة      مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي         َتـشارك   وباإلضافة إىل ذلـك،       -١٦
لنــدوة الدوليــة الثالثــة بــشأن الــنظم العامليــة اع يف تنظــيم نظــام األورويب لتحديــد املواقــيــة للالدول

دت يف بروكـسل يـومي   قِـ تطبيقاهتـا، الـيت عُ  ة ولسواتل املالحة ونظم التعزيز الفـضائية واألرضـي    
يف اجلمـع بـني     حـد األهـداف الرئيـسية للنـدوة         متثّـل أ  و. ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين  ٣٠ و ٢٩

هـج مـشتركة    ُنوضـع    سـتخدامها مـن أجـل      أو ا  األطـر املرجعيـة    تحديـد ب  املعنيـة  املنظمـات كافة  
طـات  الـنظم العامليـة املـستمدة مـن احمل    لتبـادل بيانـات     الالزمـة   ليـة   اآلوجتنب االزدواجية وحتديد    

  .اخل املناطق العاملة باستمرار درجعيةامل
    

    املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء  - جيم  
رنـامج للتعـاون الـدويل مـن أجـل النـهوض             هـي ب   املبادرة الدولية بـشأن طقـس الفـضاء         -١٧
 مـا ُيـستمد منـها مـن         وتفـسري حتليـل    و األجهـزة مـن خـالل نـشر       الفـضاء   علـوم طقـس     ستوى  مب

بـة  جلمهور والطل إطالع ا البيانات الفضائية، و  غريها من    مع   قتران باال بيانات عن طقس الفضاء   
، ٢٠٠٧ية للفيزياء الشمـسية     لسنة الدول امتابعة  املبادرة الدولية هي من أنشطة      و. على نتائجها 

م ولفهـم العلـ   التعمق العلمي الـالزم     تطوير  إىل  دف  ء وهت طقس الفضا ها تركّز حصرا على     ولكن
 األجهـزة ذلـك  ويـشمل    . والتنبـؤ بـه    القريـب مـن األرض    الفـضاء   طقس  وتكوين صورة ل  املعنية  

  .وحتليل البيانات والنمذجة والتعليم والتدريب والتوعية العامة
 ثـالث   املبـادرة الدوليـة بـشأن طقـس الفـضاء         ر من حيث املبدأ أن ُتعقـد يف إطـار           َتقّرو  -١٨

وقــد ركّـــزت  ). ٢٠١٢(وإكــوادور  ) ٢٠١١(ونيجرييـــا ) ٢٠١٠(يف مــصر  حلقــات عمــل   
 لّـف آثـاراً   ختالتغّيـرات الشمـسية      أنَّ علـى    ، يف مصر  األوىل من سلسلة حلقات العمل، املعقودة     
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ــى ســلبية  ــاد و. األرضكوكــب عل ــع ازدي ــضائية،    م ــنظم الف ــى ال ــاد اجملتمــع عل ــن   اعتم ــإن م ف
التغيُّــرات الشمــسية، أن  فهــم الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا للطقــس الفــضائي النــاجم عــنالــضروري 

على النظم الفضائية وحتليق اإلنسان يف الفضاء، ونقل الطاقـة الكهربائيـة،     ، يف مجلة أمور،     يؤثر
ــردُّد، وإشــا    ــة الت ــصاالت الالســلكية العالي ــواالت ــنظمرات ال ــدى،   ة العاملي ــل امل ــرادار الطوي ، وال

الدوليـة علـى    املبادرة  وتعكف  . كبريةوكذلك رفاه ركاب الطائرات اليت حتلق على ارتفاعات         
الـيت  املوجـودة يف خمتلـف أرجـاء العـامل      األرضـية   األجهـزة   صفائف  بشكل كامل من    ستفادة  اال

لغـرض رصـد أثـر الـتغريات        ة  اء الشمـسي  لسنة الدولية للفيزي  حلملة ا  السنوات اخلمس    ُنِشرت يف 
  .، وعلى توسيع نطاق هذه الصفائف بأسرع ما ميكنالشمسية على األرض

حلقــة العمــل ورعايــة اشــتركت جامعــة كيوشــو اليابانيــة واللجنــة الدوليــة يف تنظــيم  و  -١٩
ــة اليابانيــ        ــضاء والوكال ــة والف ــة للمالحــة اجلوي ــم املتحــدة واإلدارة الوطني ــني األم ــشتركة ب ة امل

استـضافتها جامعـة   الستكشاف الفضاء اجلوي حول املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء، الـيت      
 /www.spaceweather-eg.org/iswiويتـيح املوقـع الـشبكي     .حلوان بالنيابـة عـن حكومـة مـصر    

index.phpًمن املعلومات عن حلقة العمل مزيدا .  
صـفائف  ُحـِصل عليهـا مـن       ائج  نتـ ة ل  متعمقـ   إيـضاحية  مل عـروض  وقُّدمت يف حلقة الع     -٢٠

ــشعار طقــس ا   ــزة اخلاصــة باست ــضاءاألجه ــسية    ،لف ــات املغنطي ــاز البيان ــل نظــام احتي ورادار  مث
 - تحديد املواقـع  العاملي ل نظام  ؤ وال مترابطة دوبلر للغالف األيوين ومعاون قرارات شبكة التألل       

ــا أ ــرددات املنخفــضة جــّدا يف جنــوب األطلــسي   وفريقي ــامج ال وشــبكة الت ــيم والبحــوث  برن تعل
النظام العاملي لتحديـد    أجهزة استقبال    و املتعلّقة باحلقل باء الواقع على خطوط الطول األفريقية       

االســتوائية يف املنــاطق الــديناميكا الكهربائيــة املواقــع يف أفريقيــا ألغــراض إجــراء دراســات عــن  
تـها  منذجات و التـأثري طقـس الغـالف اجلـوي الكهرمغنطيـسي لرصـد           التعليمـي اخلـاص ب    نظام  الو

  بلـداً ٨٠بالفعـل يف أكثـر مـن    املوجـودة  ،  املفاجئـة  األيـوين اضـطرابات الغـالف     رصـد   وأجهزة  
فــضاء قيــد التــشغيل طقــس الجهــاز مــن أجهــزة استــشعار  ١ ٠٠٠وهنــاك حنــو . حــول العــامل

  املغنطيـسية  النظام العاملي لتحديد املواقع واملقـاييس أجهزة استقبالباستخدام بيانات  وتسّجل ال 
مقـاييس  جلـسيمات الشمـسية و    أجهـزة كـشف ا    جـدا و  ات  تـردد ة ال نخفـض وأجهزة التـسجيل امل   

 يف املعـرض الـدائم    املفاجئـة األيـوين اضـطرابات الغـالف   لرصد  تركيب جهاز   وبفضل  . طيفال
ــا يف    ــاينللفــضاء يف مكتــب األمــم املتحــدة يف فيين ــا ٢٠٠٩نــوفمرب /تــشرين الث ، أصــبحت فيين

االنفجـارات الشمـسية    لإلبالغ عـن أحـداث      يف مجيع أحناء العامل     تنتشر  مواقع  عدة  واحدة من   
  .طقس الفضاءبشأن املبادرة الدولية يف إطار 
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     العاملية لسواتل املالحة العمل اإلقليمية بشأن تطبيقات النظمحلقة  - دال  
 نظَّمــت األمــم املتحــدة، بالتعــاون مــع حكومــة، ٦٤/٨٦عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة   -٢١

  لـسواتل املالحـة     العامليـة  الـنظم تطبيقـات   بـشأن     مولدوفا واللجنة الدولية، حلقة عمل     مجهورية
ــن   يف ــرة مــ ــار٢١إىل  ١٧الفتــ ــايو/ أيــ ــومي   )٣(.٢٠١٠ مــ ــراغ يــ ــدت يف بــ  ٢٥ و٢٤ وُعِقــ

األمـم املتحـدة واالحتـاد الـدويل        الـيت اشـتركت يف تنظيمهـا        حلقة العمـل     ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول
 تطبيقات الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة ملنفعـة البـشر والتنميـة                بشأن تسخري  للمالحة الفضائية 

. مــع مــؤمتر االحتــاد الــدويل للمالحــة الفــضائية احلــادي والــستني       تزامن بــال، وذلــك البــشرية
ة ووكالـة    اللجنة الدوليـ   حلقيت العمل كلتيهما من خالل     املتحدة يف رعاية     الوالياتوشاركت  

  .الفضاء األوروبية
 لقتــا العمــل طائفــة واســعة مــن تطبيقــات الــنظم العامليــة وشــّددت علــى أنَّوتناولــت ح  -٢٢

بــني احتياجــات املــستخدمني  يــتعني ســّدها  فجــوات كــبرية بعــض التطبيقــات ال تــزال تتخلّلــه 
 اء القـدرات  نظـر إىل بنـ    أن يُ  يف الوقـت نفـسه    ينبغـي   و. النظم العاملية النهائيني احملتملني وقدرات    

يتـيح  و. تنفيـذ املـشاريع   مـا بعـد فتـرة       إىل  وتـستمر    املـشاريع  خـالل    ُتـستهل مـن   عملية  على أنه   
  . معلومات مفّصلة عن حلقيت العمل هاتنياملوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي

    
    اخلدمات االستشارية التقنية  -ثالثا  

مكتــب مــن أجــل عــرض التطــورات الطارئــة علــى اللجنــة الدوليــة وأنــشطتها، شــارك    -٢٣
 يف ،مقــدمي اخلــدمات هلــامنتــدى  وجنــةللّ، بوصــفه األمانــة التنفيذيــة ء اخلــارجيشــؤون الفــضا

 ٢٠١٠االجتماعات الرئيسية الدولية واإلقليمية التالية حول النظم العاملية اليت ُعِقـدت يف عـام               
  :وأسهم فيها

 -  العاملية لـسواتل املالحـة     النظم - ٢٠١٠مؤمتر قمة ميونيخ للمالحة الساتلية        )أ(  
  مارس؛/ آذار١١ إىل ٩ املنعقد يف ميونيخ، أملانيا، من ين؟،إىل أ

  ، املنعقــــد يف موســــكو يــــومي ٢٠١٠املنتــــدى الــــدويل للمالحــــة الــــساتلية   )ب(  
  يونيه؛/ حزيران٢ و١

 العامليــة حلقــة العمــل التعليميــة الثانيــة لوكالــة الفــضاء األوروبيــة حــول الــنظم   )ج(  
  يوليه؛/ متوز١٦ و١٥ ، املنعقدة يف مدريد يوميلسواتل املالحة

───────────────── 
  .A/AC.105/974انظر الوثيقة   )3(  
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 وحلوهلـا،    العامليـة لـسواتل املالحـة      املؤمتر الثالث املعـين جبوانـب ضـعف الـنظم           )د(  
  سبتمرب؛/ أيلول٨ إىل ٥املنعقد يف باتشكا، كرواتيا، من 

حلقة العمل اإلقليمية الثانيـة آلسـيا وأوقيانوسـيا بـشأن الـنظم العامليـة لـسواتل                   ) ه(  
  نوفمرب؛/ تشرين الثاين٢٢ و٢١ن، أستراليا، يومي املالحة، املنعقدة يف ملبور

، للملتقى اإلقليمي لوكاالت الفـضاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ           الدورة السابعة     )و(  
    .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ إىل ٢٣املنعقدة يف ملبورن، أستراليا، من 

 اخلـدمات،   ملنتـدى مقـّدمي   ونظّم مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي االجتمـاع اخلـامس             -٢٤
يونيـه  / حزيـران  ٨ورويب والواليـات املتحـدة، يف فيينـا يـوم           الذي َتـشارك يف رئاسـته االحتـاد األ        

، والذي تزامن عقده مع الدورة الثالثة واخلمسني للجنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف               ٢٠١٠
دة وحضر االجتماع ممثلون عـن االحتـاد الروسـي والـصني والواليـات املتحـ              . األغراض السلمية 

 إشـارات   واصـفات مبصـلة   ذات  قـضايا   وناقش االجتماع   .  األورويب حتادعن اال  واليابان، فضالً 
  .فومعايري اخلدمة، ومحاية الطياملفتوحة اخلدمة 

عالوة على ذلك، نظّم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي االجتماعـات املؤقتـة لألفرقـة              و  -٢٥
مــؤمتر قمــة ميــونيخ للمالحــة الــساتلية امن مــع العاملــة التابعــة للّجنــة الدوليــة الــيت ُعِقــدت بــالتز

الفريق العامل املعـين بتحـسني أداء الـنظم    وقد اجتمع   .  والدورة الثالثة واخلمسني للّجنة    ٢٠١٠
تتعلـق  مـسائل    ملناقـشة    ٢٠١٠مـارس   / آذار ٨العاملية للمالحة الساتلية يف ميـونيخ، أملانيـا، يـوم           
التوافق بــتمــع الفريــق العامــل املعــين ، فيمــا اجبــسالمة حتديــد مواقــع مــستخدمي الــنظم العامليــة 

توافــق الــنظم العامليــة  ملناقــشة ٢٠١٠ هيونيــ/حزيــران ٧يف فيينــا يــوم املتبــادل شغيل التــقابليــة و
  .لشبكات لفائدة منتدى مقدمي اخلدماتتعددة اامل

ن وصـيانة اخلـادوم مـ    دارة حمتوى خادوم بّوابـة معلومـات اللجنـة الدوليـة            وواصل املكتب إ    -٢٦
ــى        ــة األخــرية عل ــرأت يف اآلون ــيت ط ــة و أجــل جتــسيد التطــورات ال ــة الدولي ــدى اللجن ــدمي منت مق

، ُوسِّع نطاق بّوابة املعلومـات   ٢٠١٠عام  ويف  .  وكذلك األنشطة اليت تضطلع هبا اللجنة      ،اخلدمات
  .األيوين على إشارات النظم العامليةالغالف املذكور ليشمل معلومات عن آثار طقس فضاء 

ــَشر التقريــر املعنــون  و  -٢٧ واملرتقبــة لــسواتل املالحــة   الــنظم العامليــة واإلقليميــة احلاليــة "قــد ُن
 Current and planned global and regional navigation satellite systems and" (والتعزيز الساتلي

satellite based augmentation systems(،)املعلومـات بـني   املعيـاري لتبـادل  نموذج  لل وفقاً املُعّد)٤ 
  .اللجنة الدولية بّوابة معلومات أُِتيح عربو، مقّدمي اخلدمات

───────────────── 
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    التربعات  -رابعا  
ــشطة     -٢٨ ــاجح ألن ــذ الن ــة حظــي التنفي ــة الدولي ــام اللجن ــدعم والتّربعــات  ٢٠١٠ يف ع  بال

  :النقدية والعينية املقّدمة من الدول األعضاء
ــغ      )أ(   ــدة مبلـ ــات املتحـ ــة الواليـ ــرت حكومـ ــاء  ٢٠٠ ٠٠٠وفّـ ــدعم بنـ  دوالر لـ

القــدرات واخلــدمات االستــشارية التقنيــة كمــا وضــعت الترتيبــات الالزمــة لكــي يقــّدم اخلــرباء  
وقـد  . املبّينـة أعـاله   نـشطة   أُجرِيـت يف إطـار األ     تقنية ويـشاركوا يف مـداوالت       إيضاحية  عروضا  

ي يـشة اليـوم   بـدل املع  جـوا و  لتغطية تكاليف السفر    يف هذا اجملال    صة  اسُتخدمت األموال املخصّ  
، مـن مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي     اثـنني   مشاركا من البلدان الناميـة ومـوظفَني    ٣٢لفائدة  

  ومن أجل االستعانة خبدمات خبري مشارك وخبري استشاري؛
اللجنـة  حكومـة إيطاليـا واالحتـاد األورويب و   ووفّرت حكومة االحتـاد الروسـي       )ب(  

مــن أجــل حــضور خــرباء لتقــدمي   ع الرعايــة املواقــنظــام األورويب لتحديــد يــة للالتوجيهيــة الدول
اضـطُِلع هبـا يف إطـار       أنـشطة   سـياق    يفأُجرِيـت   عروض إيضاحية تقنية واملشاركة يف مداوالت       
كمــا ُوفِّــرت الرعايــة مــن أجــل أن يــشارك  . ةبرنــامج تطبيقــات الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــ 

  .دولية املذكورة أعالهموظفون من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف االجتماعات ال
  


