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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
 يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة الثالثة واخلمسون

        ٢٠١٦شباط/فرباير  ٢٦- ١٥فيينا، 
      مشروع التقرير    
      إضافة    

    دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية  -سادساً  
مــن جــدول  ٩ت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ، نظــر٧٠/٨٢وفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة   -١

  األعمال، املعنون "دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية".
من جدول األعمال ممثلو االحتاد الروسي وأملانيا وإندونيسيا وإيطاليا  ٩وتكلم يف إطار البند   -٢

ــة      ـــزويال (مجهوري ــا وســري النكــا والصــني وفن ــة كوري ــر ومجهوري ــة)- وباكســتان واجلزائ  البوليفاري
واملكسيك واهلند والواليات املتحدة واليابان. كما تكلم يف إطار هذا البند ممثـل شـيلي    ومصر

ــة والكاريبــ      ــا الالتيني ــة دول أمريك ــن جمموع ــة ع ــؤون الفضــاء     ـنياب ــب ش ــل مكت ــى ممث ي. وألق
يف اخلــارجي كلمــة تنــاول فيهــا أنشــطة برنــامج األمــم املتحــدة الســتخدام املعلومــات الفضــائية 

). وتكلــم ممثــل منظمــة  برنــامج "ســبايدر"إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ ( 
عـــدد مـــن تنســـيق بـــني الالراميـــة إىل  Global-Sat" عـــن مبادرهتـــا املســـماة الدوليـــة "كـــانييوس

. ٢٠٣٠-٢٠١٥نداي للحـد مـن خمـاطر الكـوارث للفتـرة      دعماً إلطار سِـ  تشكيالت السواتل
  بند أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو دول أعضاء أخرى.كما تكلم بشأن هذا ال

  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:  -٣
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ــة التحــدِّ       (أ)   ــاين لشــؤون الفضــاء اجلــوي يف مواجه يات "مســامهات املركــز األمل
  ممثل ألملانيا؛مه "، قدَّإدارة الكوارثو تغري املناخو محاية البيئة :العاملية

ــأمني احملاصــيل وإدارة الكــوارث      (ب)   "تعزيــز األمــن الغــذائي باســتخدام تقنيــات ت
  مه ممثل لسويسرا؛ساتليا"، قدَّ ةاملعزَّز

ــغرية  () COSMO-SkyMed("اســـــتخدام بيانـــــات   (ج)   ــواتل الصـــ تشـــــكيلة الســـ
افريا ومشــروع "ســنتينل" اســتخداماً تضــ   )املخصصــة لرصــد حــوض البحــر األبــيض املتوســط   

  ؛يطالياإلمه ممثل قدَّغراض إدارة الكوارث"، أل
  صر.ملمه ممثل "االحترار العاملي وتأثرياته السلبية على مصر"، قدَّ  (د)  

  وكان معروضاً على اللجنة الفرعية ما يلي:  -٤
ــا املعــين برصــد        (أ)   تقريــر عــن املــؤمتر الــدويل املشــترك بــني األمــم املتحــدة وأملاني

ية لتحديات التنمية املستدامة يف اجملتمعات املعرضة للخطـر، الـذي عقـد يف    األرض: حلول عامل
  )؛A/AC.105/1097( ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٨إىل  ٢٦بون، أملانيا، من 

تقرير عن بوابة املعارف لربنامج األمـم املتحـدة السـتخدام املعلومـات الفضـائية        (ب)  
  )؛A/AC.105/1101طورات املستجدة (يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ: الت

تقريـــر عـــن مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الـــدويل بشـــأن اســـتخدام التكنولوجيـــات    (ج)  
الكــوارث خمــاطر الفضــائية يف إدارة الكــوارث: دور داعــم يف تنفيــذ إطــار ِســنداي للحــد مــن   

ــرة  ــيجني، مــــن   ،٢٠٣٠-٢٠١٥للفتــ ــ ١٦إىل  ١٤الــــذي عقــــد يف بــ  ٢٠١٥تمرب بأيلول/ســ
)A/AC.105/1102؛(  

مكاتـب الـدعم    ٢٠١٥تقرير عن األنشطة املشتركة اليت اضطلعت هبـا يف عـام     (د)  
الكـــوارث  اإلقليميـــة التابعـــة لربنـــامج األمـــم املتحـــدة الســـتخدام املعلومـــات الفضـــائية يف إدارة 

  )؛A/AC.105/1103واالستجابة يف حاالت الطوارئ (
طــــار برنــــامج األمــــم   يف إ ٢٠١٥ذة يف عــــام تقريــــر عــــن األنشــــطة املنفَّــــ     (ه)  
ــات الفضــائية يف إدارة   املتحــدة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ    الســتخدام املعلوم

)A/AC.105/1105؛(  
 UN-SPIDER: strengthening drought early warningرة من األمانـة عنواهنـا "  مذكِّ  (و)  

systems in Central America and the Dominican Republic ")ــام ــبايدر":برنــ ــدعيم ج "ســ ــم   تــ نظــ
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ــر   ــذار املبكــــ ــات اجلمباإلنــــ ــافوجــــ ــة   فــــ ــة الدومينيكيــــ ــطى واجلمهوريــــ ــا الوســــ ) "يف أمريكــــ
)A/AC.105/C.1/2016/CRP.19.(  
وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها ملا بذله مكتب شؤون الفضاء اخلارجي من جهـود    -٥

، والحظـت بارتيـاح   ٢٠١٥عـام  إلطالعها علـى التقـارير املتعلقـة بأنشـطة برنـامج "سـبايدر" يف       
 يف ذلـك م بشأن معظم األنشطة املزمع تنفيـذها يف إطـار برنـامج "سـبايدر"، مبـا      أُحرز من تقدُّ ما

م مـن خـالل الربنـامج جلهـود التصـدي      مواصلة الدعم االستشاري وغريه من أشكال الدعم املقدَّ
خـدمات  ذ التوصـيات املنبثقـة عـن    بلداهنا تنفأنَّ للطوارئ. وأَبلغت بعض الوفود اللجنة الفرعية ب

  .".االستشارية التقنيةبرنامج "سبايدر
، بـدعم مسـتمر   ٢٠١٥برنـامج "سـبايدر" أَوفَـد يف عـام     أنَّ والحظت اللجنـة الفرعيـة     -٦

ــة الشــعبية       ــة الو الدميقراطي ــيم إىل مجهوري ــات دعــم استشــاري وتقي مــن شــبكة شــركائه، ببعث
 السـلفادور. والحظـت اللجنـة الفرعيـة بارتيـاح      وغابون وهندوراس، وكـذلك بعثـة خـرباء إىل   

ــة ُعقــدت يف      مــا ــاء القــدرات يف شــكل دورات تدريبي ــه برنــامج "ســبايدر" مــن جهــود لبن بذل
بنغالديش وبوتان وجنوب أفريقيا والصني وكولومبيـا واملكسـيك وجنـوب أفريقيـا والواليـات      

الربنامج مـن بعثـات استشـارية تقنيـة     وكمتابعة ملا اضطلع به  ،دةحمدَّاملتحدة، تلبيةً الحتياجات 
  يف السنوات السابقة.

التقـدير مبـا حتقـق مـن تقـدم وتطـورات فيمـا يتعلـق ببوابـة           مـع أيضاً اللجنة الفرعية  وأقرَّت  - ٧
  دة.ية متعدِّ)، وخصوصاً توافر صيغ لغوwww.un-spider.orgاملعارف التابعة لربنامج "سبايدر" (

، الـــيت تزيـــد علـــى ٢٠١٦وأحاطـــت اللجنـــة الفرعيـــة علمـــاً باألنشـــطة املزَمعـــة لعـــام   -٨
هـت مبـا سـهله    نشاطاً، واليت سُيبلَّغ عنها بالتفصيل يف الـدورة القادمـة للجنـة الفرعيـة، ونوَّ     ٢٠

برنامج سـبايدر مـن َتضـافُرات ومـن إجـراءات عـابرة للحـدود. كمـا أحاطـت علمـاً مبـا يعتـزم             
 بنــاءلم تنظيمــه مــن دورات أخــرى لبنــاء القــدرات، وأكــدت علــى ضــرورة زيــادة الــدعم املقــدَّ

  القدرات يف خمتلف املناطق.
املزَمعـة وبشـراكاته املتناميـة     التواصـلية ورحبت اللجنة الفرعية بأنشطة برنامج سـبايدر    -٩

الســتخدام  مــع كيانــات األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة واحلكومــات ملواصــلة التــرويج        
األدوات واملعلومات الفضـائية يف املبـادرات العامليـة واإلقليميـة، كاملبـادرات املندرجـة يف إطـار        

ويف خطـــة التنميـــة املســـتدامة  ٢٠٣٠-٢٠١٥ِســـنداي للحـــد مـــن خمـــاطر الكـــوارث للفتـــرة  
. وذُكــر أيضــاً أنــه ينبغــي إقامــة عالقــات أكثــر تكامليــةً بــني برنــامج ســبايدر           ٢٠٣٠ لعــام
  درات األخرى وتوطيد العالقات القائمة، مبا فيها العالقة مع مشروع سنتينل آسيا.واملبا
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والحظت اللجنة الفرعيـة بارتيـاح مـا تضـطلع بـه الـدول األعضـاء مـن أنشـطة جاريـة             -١٠
لزيادة توافر واستخدام احللول الفضائية لدعم جهود احلـد مـن خمـاطر الكـوارث، خصوصـاً يف      

، وكذلك لـدعم برنـامج   ٢٠٣٠-٢٠١٥خماطر الكوارث للفترة  سياق إطار ِسنداي للحد من
ــة أو       ــز رصــد الطــوارئ يف حــال وقــوع كــوارث طبيعي ســبايدر. وتشــمل هــذه األنشــطة تعزي
تكنولوجيــة، ضــمن إطــار ميثــاق التعــاون علــى حتقيــق االســتخدام املنسَّــق للمرافــق الفضــائية يف 

أيضــاً بـــ"امليثاق الــدويل بشــأن   حــال وقــوع كــوارث طبيعيــة أو تكنولوجيــة (الــذي يشــار إليــه 
مـه  الفضاء والكوارث الكربى") وضمن إطار برنامج سنتينل آسـيا. وهـي تشـمل أيضـاً مـا يقدِّ     

مركز املعلومـات السـاتلية عـن األزمـات، التـابع للمركـز األملـاين لشـؤون الفضـاء اجلـوي، مـن            
طـاق العـامل وحتليلـها،    دعم لعدة مهام عملياتية يف جمال رسم خرائط األحداث الكارثية علـى ن 

  مبا يف ذلك توفري بيانات ساتلية الستعماهلا يف عدة تفعيالت للميثاق الدويل.
والحظت اللجنة الفرعية أيضاً بارتياح ما تقوم به الدول األعضـاء مـن أنشـطة أخـرى       -١١

يف اجملــال نفســه، مثــل التــرويج، بــدعم مــن برنــامج ســبايدر، ملبــادرات امليثــاق الــدويل اخلاصــة   
وتـــوفري بوابـــات البيانـــات الوطنيـــة أو اإلقليميـــة لتعمـــيم  ،لجميـــعلالوصـــول بتيســـري إمكانيـــة 

املعلومات على حنو شـبه آين، مثـل املركـز الـوطين لـدعم تطبيقـات املعلومـات السـاتلية، التـابع          
ــا  ــة كوري تقييمــات للمخــاطر ورســم خــرائط هلــا باالســتناد إىل املعلومــات     إعــدادو ،جلمهوري

 نظــامالــيت يضــطلع هبــا ربامج الــم مــن خــالل ة أنشــطة أخــرى، منــها الــدعم املقــدَّالفضــائية. ومثــ
الـيت متوهلـا الواليـات    والرؤية والرصد اإلقليمي ألمريكا الوسطى يف جبـال اهليمااليـا وأفريقيـا،    

أخـرى ملنتجـات خمصصـة     أمثلـة مثـة  واملتحدة، مثل إنشـاء عقـدة اتصـاالت جديـدة يف النيجـر؛      
  معينني أو قطاعيني على الصعيد الوطين. ملستعملني هنائيني

والحظت اللجنة الفرعية بارتياح ما قامت به الـدول األعضـاء، سـواء مباشـرةً أو مـن        -١٢
خالل امليثاق الدويل، مـن أنشـطة لتسـهيل الوصـول إىل الصـور السـاتلية واملعلومـات الفضـائية         

  .٢٠١٥التصدي يف أعقاب زلزال نيبال يف أيار/مايو  هودجل دعماً
مـرة منـذ إنشـائه،     ٤٧٠امليثاق الدويل قد فُعِّل أكثـر مـن   أنَّ والحظت اللجنة الفرعية   -١٣
مشــروع ســنتينل آســيا أنَّ وحــده. والحظــت اللجنــة الفرعيــة أيضــاً  ٢٠١٥مــرة يف عــام  ٣٩و
مـرة مـن أجـل التصـدي لكـوارث مثـل األعاصـري املداريـة والفيضـانات والـزالزل            ٢٢فُعِّـل   قد

  اكني واالهنياالت األرضية.وثََوران الرب
والحظت اللجنة الفرعية اجلهود اليت بذلتها عدة دول أعضاء من خالل اللجنة املعنيـة    -١٤

  بسواتل رصد األرض، وخصوصاً يف إطار فريقها العامل املعين بالكوارث.
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الشــراكات واالتفاقــات الدوليــة وترتيبــات أنَّ وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده   -١٥
ــدة يف ضــمان التوزيــع الفعــال     التقاســ ــة متزاي ــام واملفتــوح للبيانــات أخــذت تكتســب أمهي م الت

للبيانــات الفضــائية واســتخدامها مــن جانــب مــديري الطــوارئ وســلطات أخــرى علــى نطــاق   
العامل. وأشري إىل خمتلف اخلدمات اليت توفرها وكاالت الفضاء، مثل توفري صور سـاتلية حاليـة   

  يف نظم املعلومات اجلغرافية. ومعلومات جاهزة لالستعمال
بلـداهنا تـدعم اإلعـالن الـذي ُوقِّـع عليـه يف مكسيكوسـيت، يـوم         أنَّ وفود إىل  توأشار  -١٦
، أثناء مؤمتر قمة رؤساء وكـاالت الفضـاء بشـأن تغـري املنـاخ وإدارة      ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١٨

  الكوارث، الذي نظمته األكادميية الدولية للمالحة الفضائية.
والـيت تـدعم    حاليـا دى بعـض الوفـود مالحظـات بشـأن شـبكات السـواتل العاملـة        وأب  -١٧

ــدة          ــواتل جدي ــة إلطــالق س ــات مقبل ــود إىل بعث ــك الوف ــود إدارة الكــوارث. وأشــارت تل جه
  خمصصة هلذه األنواع من التطبيقات.

البيانات الفضـائية ميكـن أن تفيـد يف حـاالت كارثيـة أكثـر       أنَّ وأعرب عن رأي مفاده   -١٨
فائدهتا ال تقتصر على حـاالت وقـوع حـدث مفـاجئ بـل تفيـد أيضـاً يف حـاالت          ثري، إذ إنَّبك

هنــاك حاجــة إىل مزيــد مــن الــدعم جلعــل البيانــات الفضــائية  أنَّ الكــوارث البطيئــة احلــدوث، و
  متاحة على نطاق واسع لرصد األحداث املتصلة باإلرهاب.

ــة مــا قدَّ   -١٩ ــة الفرعي ــه الــدول األوالحظــت اللجن ــة يف  مت عضــاء ومكاتــب الــدعم اإلقليمي
من تربعات عينية، مشلت توفري خرباء، جلميع بعثـات برنـامج سـبايدر االستشـارية      ٢٠١٥ عام

  التقنية وأنشطته ذات الصلة، وما بذلته من جهود لتقاسم التجارب مع بلدان مهتمة أخرى.
ضـاء مـن تربعـات،    مـه الـدول األع  والحظت اللجنة الفرعية مع عظـيم التقـدير مـا تقدِّ     -٢٠

داً سـائر  مـة مـن أملانيـا وسويسـرا والصـني والنمسـا، وشـجعت جمـدَّ        مثل التربعـات النقديـة املقدَّ  
الــدول األعضــاء علــى تزويــد برنــامج ســبايدر، طواعيــة، بكــل الــدعم الضــروري، مبــا يف ذلــك 

مــن زيــادة الــدعم املــايل، لتمكينــه مــن االســتجابة علــى حنــو أفضــل ملــا تقدمــه الــدول األعضــاء  
  طلبات مساعدة، ولكي ينفذ خطة عمله لفترة السنتني القادمة تنفيذاً تاما.

    
    التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة  - سابعاً  

مـن جـدول    ١٠، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٧٠/٨٢وفقاً لقرار اجلمعية العامـة    -٢١
جمــال الـنظم العامليــة لســواتل املالحــة"، واستعرضــت   األعمـال، املعنــون "التطــورات األخــرية يف 
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املسائل املتصـلة باللجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة لسـواتل املالحـة وأحـدث التطـورات يف           
  جمال تلك النظم وتطبيقاهتا اجلديدة.

ــد     -٢٢ ــم يف إطــار البن ــال ممثلــ   ١٠وتكل ــن جــدول األعم االحتــاد الروســي وباكســتان    وم
د والواليــات املتحــدة واليابــان. كمــا تكلــم بشــأن هــذا البنــد أثنــاء التبــادل العــام  والصــني واهلنــ

  لآلراء ممثلو دول أعضاء أخرى.
  وكان معروضاً على اللجنة الفرعية ما يلي:  -٢٣

رة من األمانة عن االجتماع العاشر للجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة      مذكِّ  (أ)  
  )؛A/AC.105/1104لسواتل املالحة (

يف إطــار خطــة  ٢٠١٥تقريــر مــن األمانــة عــن األنشــطة املضــطلع هبــا يف عــام    (ب)  
  )؛A/AC.105/1106عمل اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة (

ل وتقرير عن حلقة العمـل املشـتركة بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد الروسـي حـ          (ج)  
  .)A/AC.105/1098ة (تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالح

مو خـدمات حتديـد املواقـع واملالحـة والتوقيـت      والحظت اللجنة مع التقدير مـا حققـه مقـدِّ     -٢٤
ومستعملوها من إجنازات يف جمال تعزيز النظم العاملية لسواتل املالحة، حسبما ورد بيانـه يف املنشـور   

 International Committee on Global Navigation Satellite Systems: The Way Forward. 10املعنون "
Years of Achievement 2005-2015"   :اللجنـــة الدوليـــة املعنيـــة بـــالنظم العامليـــة لســـواتل املالحـــة)

  ).ST/SPACE/67() ٢٠١٥‐٢٠٠٥عشر سنوات من اإلجناز،  ‐ إىل األمام  املضي
مانـة التنفيذيـة   مكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي، بصـفته األ   أنَّ وأُبلغت اللجنة الفرعية ب  -٢٥

تنسـيق  للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة (اختصاراً: "اللجنة الدوليـة")، يتـوىل   
مي اخلدمات التابع هلا حبيث ُتعقـد بـالتوازي   التخطيط الجتماعات اللجنة الدولية ومنتدى مقدِّ

ئتيهـا الفـرعيتني. وذُكـر    مع دورات جلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية وهي    
ــة       أنَّ  ــة الدولي ــة شــاملة لصــاحل اللجن ــة معلومــات إلكتروني ــة حتــتفظ أيضــاً ببواب ــة التنفيذي األمان

ومستعملي خدمات النظم العاملية لسواتل املالحـة، وُتواصـل أداء دور فاعـل يف تعزيـز التعـاون      
  دعم التنمية املستدامة.لالدويل على استخدام قدرات تلك النظم 

املراكــز اإلقليميــة لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا     أنَّ والحظــت اللجنــة الفرعيــة أيضــاً      -٢٦
الفضـاء، املنتسـبة إىل األمـم املتحـدة، والـيت تقـوم أيضـاً بـدور مراكـز معلومـات للجنـة الدوليـة             

مي اخلدمات التابع هلا، تعمـل علـى إنشـاء شـبكة للمؤسسـات املنخرطـة يف جمـال        وملنتدى مقدِّ
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مـا ميكـن اسـتحداثه يف    ية لسـواتل املالحـة أو املهتمـة هبـا. كمـا تعمـل علـى اسـتبانة         النظم العامل
  املناطق املختلفة من تطبيقات جديدة باالستناد إىل خدمات تلك النظم.

ت اللجنــة الفرعيــة إىل حلقــة عمــل مشــتركة بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد الروســي  أشــارو  - ٢٧
قـدت يف كراسنويارسـك، االحتـاد الروسـي، مـن      الحـة، عُ حول تطبيقات الـنظم العامليـة لسـواتل امل   

. وكانت األهداف الرئيسية حللقة العمل تـدعيم الشـبكات اإلقليميـة    ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٢إىل  ١٨
لتبادل املعلومات والبيانات عن استخدام تكنولوجيا الـنظم العامليـة لسـواتل املالحـة، وصـوغ خطـة       

  خدام تكنولوجيا تلك النظم بتشكيالهتا املتعددة.عمل إقليمية ُتسهم يف توسيع نطاق است
االجتمــاع العاشــر للجنــة الدوليــة واالجتمــاع  أنَّ والحظــت اللجنــة الفرعيــة بارتيــاح    -٢٨

ي اخلــدمات، اللــذين نظمتــهما وزارة اخلارجيــة واحتــاد اجلامعــات مقــدِّماخلــامس عشــر ملنتــدى 
ــة عــن حكومــة الواليــات      ــدر،   املعــين ببحــوث الغــالف اجلــوي نياب املتحــدة، قــد ُعقــدا يف بول

عـام  أنَّ . والحظت اللجنة الفرعية أيضـاً  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦إىل  ١كولورادو، من 
كــان عــام إجنــازات للجنــة الدوليــة ومثَّــل احتفــاًء مناســباً بالــذكرى الســنوية العاشــرة      ٢٠١٥

  إلنشاء اللجنة الدولية.
ــة علمــاً بــ    -٢٩ ــة الفرعي الحتــاد الروســي ســوف يستضــيف االجتمــاع    اأنَّ وأحاطــت اللجن

. كمـا  ٢٠١٦تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١١إىل  ٦احلادي عشـر للجنـة الفرعيـة يف سوتشـي، مـن      
اليابـان أبـدت اهتمامهـا باستضـافة اجتمـاع اللجنـة الدوليـة        أنَّ أحاطت اللجنة الفرعيـة علمـاً بـ   

االجتمـاع الثالـث عشـر يف     الصني أبدت اهتمامها باستضافةأنَّ ، وب٢٠١٧الثاين عشر يف عام 
  .٢٠١٩اهلند أبدت اهتمامها باستضافة االجتماع الرابع عشر يف عام أنَّ ، وب٢٠١٨عام 
األفرقة العاملة التابعـة للجنـة الدوليـة تركـز علـى املسـائل       أنَّ والحظت اللجنة الفرعية   -٣٠

العامليـة لسـواتل املالحـة؛    التوافق وقابلية التشغيل التباديل؛ وحتسني أداء خـدمات الـنظم    التالية:
وتعميم املعلومات وبناء القدرات؛ واألطر املرجعيـة والتوقيـت والتطبيقـات. والحظـت اللجنـة      

ــاً   ــة أيضـ ــل      أنَّ الفرعيـ ــة عمـ ــذ خطـ ــز تنفيـ ــاً يف تعزيـ ــدماً جوهريـ ــرزت تقـ ــة أحـ ــة العامـ األفرقـ
  لدولية.ا  اللجنة
جنة الدوليـة بـأن تستكشـف اللجنـة     م من اللت اللجنة الفرعية إىل االقتراح املقدَّأشارو  -٣١

، وضــمن إطــار بنــد جــدول األعمــال احلــايل، املتعلــق ٢٠١٧عــام  ،الفرعيــة يف دورهتــا القادمــة
إمكانيـة إجــراء اسـتعراض مركَّــز   بـالتطورات األخـرية يف جمــال الـنظم العامليــة لسـواتل املالحــة،     

ظم وكشـف التـداخل معهـا    للمسائل املتعلقة حبماية أطياف الترددات اليت تسـتخدمها تلـك الـن   
املقصـود مـن هـذا االقتـراح هـو إذكـاء       أنَّ ت اللجنـة الفرعيـة أيضـاً إىل    أشـار والتخفيف منه. و
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الــوعي هبــذه املســألة لــدى الــدول األعضــاء يف جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض    
عاليـة اسـتعمال   املتمثـل يف تعزيـز ف   السلمية ضمن إطـار اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق اهلـدف العـام      

  اجملتمع العاملي ملا توفره النظم العاملية لسواتل املالحة من خدمات مفتوحة.
وأثنت اللجنـة الفرعيـة علـى مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي ألدائـه املتميـز يف القيـام             -٣٢

ا ي اخلدمات التابع هلا، وأعربت عـن تقـديره  مقدِّمالتنفيذية للجنة الدولية وملنتدى مبهام األمانة 
مـن جهـود لتوجيـه االنتبـاه إىل منـافع الـنظم العامليـة لسـواتل املالحـة يف مجيـع           ملا يبذله املكتـب  

  أحناء العامل، وخصوصاً منافعها للدول النامية.
مته الواليـات املتحـدة واملفوضـية األوروبيـة     والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير ما قدَّ  -٣٣

عـات ماليـة لـدعم األنشـطة املتعلقـة بـالنظم العامليـة        إىل مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي مـن ترب  
  ي اخلدمات التابع هلا وأفرقتها العاملة.مقدِّملسواتل املالحة ولدعم اللجنة الدولية ومنتدى 

) التــابع للواليــات GPSالنظــام العــاملي لتحديــد املواقــع (أنَّ والحظــت اللجنــة الفرعيــة   -٣٤
تضـم الـنظم العامليـة لسـواتل     مستجدة منظومة دولية أيِّ  املتحدة، ال يزال ميثل ركناً أساسياً يف

للمسـتعمل   GPSهامش اخلطأ يف دقـة اخلـدمات الـيت يوفرهـا نظـام      متوسط أنَّ املالحة. وذُكر 
" اجلديـدة  GPS Block IIFسـواتل " أنَّ سنتيمتراً. كما الحظـت اللجنـة الفرعيـة     ٧٠ حاليايبلغ 

إىل تكــاثر يف عــدد الســواتل الــيت تبــث  وداء النظــام، زايــدة يف جممــل أتأفضــت إىل حتســينات م
  ."L5"و "L2Cاملعروفتني بـ"املدنيتني اجلديدتني،  GPSإشاريت 

 GPSالواليات املتحـدة تعتـزم مواصـلة حتسـني دقـة نظـام       أنَّ اللجنة الفرعية  الحظتو  -٣٥
ــواتله   ــه وحتـــديث سـ بـــث  الواليـــات املتحـــدة تواصـــل أنَّ و ،وتـــوافره مـــن خـــالل تعزيـــز أدائـ

تواصــل دعمهــا القــوي للتعــاون  كمــا  ،دون حتميــل املســتعمل رســوماً مباشــرة  GPS إشــارات
ي خــدمات الــنظم العامليــة لســواتل املالحــة احلــاليني واملســتقبليني يف خدمــة   مقــدِّمالــدويل بــني 

  األغراض املدنية والتجارية والعلمية السلمية.
ــة   الحظــتو  -٣٦ ــة الفرعي ــة ا أنَّ اللجن ــاملي لســواتل   اخلــدمات املدني لــيت يوفرهــا النظــام الع

املالحــة (غلونــاس)، التــابع لالحتــاد الروســي، ميســورة املنــال وفعالــة وتلــيب احتياجــات خمتلــف   
ــتمم  GLONASS-Mإطــالق الســاتل املالحــي األخــري  أنَّ املســتعملني تلبيــة تامــة، و  إىل املــدار ُي

ــة أيضــاً   الحظــتاجلــزء الفضــائي مــن النظــام. و   ــة الفرعي نظــام التصــويب التفاضــلي   أنَّاللجن
ــاس"،    SDCMوالرصــد ( ــام "غلون ــزاً لنظ ــل تعزي ــذي ميث ــد التحــديث   )، ال ــزال قي  وســوفال ي

  لتحسني دقة املالحة.يف جمال الطريان املدين م ستخَدُي
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تقدمي خدمة حتديد املواقـع البـالغ الدقـة، املسـتندة إىل نظـام      أنَّ والحظت اللجنة الفرعية   -٣٧
بفضل نشر عناصر  ، بدأ يتخذ شكالً منظَّماًاطبيقات اليت تتطلب وصوالً آني، لدعم الت"غلوناس"

لخـدمات  لمعيار أداء  استحداثأنه جيري البنية التحتية الالزمة لذلك. والحظت اللجنة الفرعية 
هنـاك  أنَّ . ولوحظ بأن يوفر ملستعمليه مستوى أساسيا من األداء التزام النظامُيظهر املفتوحة، مما 

ا يف البنيـة التحتيـة الدوليـة للنظـام     ا يهـدف إىل جعـل نظـام "غلونـاس" عنصـراً أساسـي      اوناً دوليـ تع
  مما يعود بالنفع على املستعملني يف كل أحناء العامل.العاملي لسواتل املالحة، 

ــت اللجنــــ   -٣٨ ــام   والحظــ ــت يف عــ ــه أطلقــ ــة أنــ ــن  ، ٢٠١٥ة الفرعيــ ــزء مــ ــام كجــ نظــ
، ١٠و ٩، وغـاليليو  ٨و ٧و يغـاليل  (هـي  السـواتل  مـن  ة أزواجثالثـ  ،لمالحـة السـاتلية  ل غاليليو

. ولــوحظ يلــومترك ٢٣ ٥٠٠وصــلت إىل ارتفاعهــا املســتهدف، البــالغ ) وأ١٢ُو ١١وغـاليليو  
نتاج واختبـار ونشـر   إأنه بوجود هذه السواتل الستة يف املدار، تكون مرحلة النسق الروتيين يف 

  تشكيلة سواتل كاملة قد اقتربت.
هـي  املفوضية األوروبيـة،   ادهت، حسبما حدَّالغاية املنشودةأنَّ اللجنة الفرعية  والحظت  -٣٩

عموميـة جمانيـة وخدمـة عموميـة مشـفرة      أوليـة، تشـمل خدمـة    خـدمات  غـاليليو  م نظام أن يقدِّ
  .٢٠١٦وخدمات حبث وإنقاذ، حبلول أواسط عام منظمة 

قـد  ) BDS( لسـواتل املالحـة   الصـيين  "بايـدو "بنـاء نظـام   أنَّ والحظت اللجنـة الفرعيـة     -٤٠
توســعت إذ ، الثالثيــة اخلطــواتخطــا خطــوات مطــردة إىل األمــام، وفقــاً الســتراتيجية التطــوير 

للمواقـع  الفاعـل  خدماته من نطاق تغطية إقليمي إىل نطاق عاملي، وانتقل مـن مرحلـة التحديـد    
ن تشـكيلة  سـيكوِّ سـاتال،   ٣٠، الـذي يضـم   BDSنظـام  أنَّ . وذُكـر  اخلامل إىل مرحلة التحديد

  .٢٠٢٠فضائية كاملة حبلول عام 
ــارو  -٤١ ــة إىل أشـ ــة الفرعيـ ــام أنَّ ت اللجنـ ــان  ٢٠١٥عـ ــاً ذا كـ ــةعامـ ــة خاصـ ــاء  أمهيـ إلنشـ
. مـن السـواتل   يل جديـد جلا ا للخدمات اإلقليمية ونشراً رمسيمستقر شهد تشغيالًإذ  ،BDS نظام

لتشـغيل املتبـادل مـع سـائر     ل وقابليـةً وافقـاً  وبأهنـا أكثـر ت  أداء أعلى خبصائص  السواتلهذه وتتسم 
مـن أجـل توسـيع    بأولويـة عاليـة   عملية تطوير التطبيقات ستحظى أنَّ كر نظم سواتل املالحة. وذُ

  لسواتل املالحة. ةوالنظم العاملي BDSتطبيقات نظام  أن تستخدم فيها اليت ميكنيادين نطاق امل
بتنفيذ برناجمها اخلـاص باملالحـة السـاتلية     حاليااهلند تقوم أنَّ والحظت اللجنة الفرعية   -٤٢

نظـام املالحـة املعـزز مبسـاعدة النظـام العـاملي لتحديـد        على أساس أن يتألف مـن نظـامني، مهـا:    
ــع  ــز ســاتلي )، وهــو نظــام  GAGAN( الثابــت بالنســبة لــألرض واملواق والنظــام اإلقليمــي   ؛تعزي

 GAGANإشــارات نظــام أنَّ  لــوحظواهلنــدي لســواتل املالحــة، وهــو نظــام إقليمــي مســتقل.    
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) ُتبـث منـذ أيار/مـايو    APV 1إلجراءات االقتراب بالتوجيه الرأسـي (  ١قة بواسطة الصيغة املوثَّ
يف قطاعات أخرى غري الطـريان،   GAGANاهلند تتخذ مبادرات الستخدام نظام أنَّ ، و٢٠١٥

  إىل جانب استخدامه يف قطاع الطريان.
ــة     -٤٣ ــة الفرعيـ ــت اللجنـ ــاً والحظـ ــكيلة أنَّ أيضـ ــواتل    تشـ ــدي لسـ ــي اهلنـ ــام اإلقليمـ النظـ

 اتثالثـة منـها يف مـدار    :تألف من سـبعة سـواتل  هي يف طور التنفيذ. وهي ت) IRNSS( املالحة
 IRNSS. وقــد أطلقــت ســواتل نظــام ةتزامنيــ ةأرضــي اتبالنســبة لــألرض وأربعــة يف مــدار ةثابتــ

الــنظم أنَّ ء واسـتقباهلا بنجــاح. ولـوحظ   بــث إشـاراته يف الفضــا  حاليـا اخلمسـة األوىل، وجيــري  
أنشئت لـدعم تشـغيل   قد األرضية، مبا فيها حمطات اخلدمة الدولية لتحديد املدى بأشعة الليزر، 

  .٢٠١٦، وأنه يتوقع إمتام التشكيلة كلها حبلول نيسان/أبريل IRNSSنظام 
ــة    -٤٤ ــة الفرعيـ ــاتل أنَّ والحظـــت اللجنـ ــاتل األول  Michibikiالسـ ــو السـ ــام ، وهـ يف النظـ

تحقـق  يـزال خيضـع لل   ، والمجيـع وظائفـه   حاليـا )، يـؤدي  QZSSالساتلي الياباين شـبه السـميت (  
 مــااملســح واملالحــة الشخصــية ومالحــة الســيارات، وكــذلك فياخلاصــة ب هطبيقاتــتبفيمــا يتعلــق 

 حتديـد ، إىل جانـب  أن يـوفر  QZSSمثل الزراعة والتشييد. وميكن لنظام  ،يادين جديدةيتعلق مب
  الكوارث. أن تسهم يف إدارةمن شأهنا ، خدمة تَراُسل GPSملواقع وتعزيز نظام ا

 QZSSتسـتعمل نظـام    ،سـاتلي خدمـة تعزيـز   هنـاك  أنَّ والحظت اللجنة الفرعية أيضـاً    -٤٥
عمليـة اختبـار لـألداء    من املقرر أن ختضـع ل ، GPSتعزز نظام إذ يف جمال املالحة اجلوية وتساعد 

واالرتقــاء بــه  QZSSســيجري توســيع نظــام و .٢٠١٨منــه ابتــداء مــن عــام  ق الــوظيفي والتوثُّــ
علــى الصــعيد اإلقليمــي مــن أجــل حتســني خــدمات حتديــد   عــامالً مالحــة ســاتليةنظــام ليصــبح 

  املواقع يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ.
اللجنــة الباكســتانية لبحــوث الفضــاء والغــالف اجلــوي   أنَّ والحظــت اللجنــة الفرعيــة    -٤٦
ي تعمل بنشاط على صوغ برنامج خاص بالنظم العامليـة لسـواتل املالحـة، وقـد اخنرطـت      العلو

شـبكة حمطـات كراتشـي    وقد أنشـئت  يف إنشاء بىن حتتية يف مجيع أحناء البلد لدعم املستعملني. 
وجيــري رصــد وحتليــل املرجعيــة العاملــة باســتمرار لتــوفري تطبيقــات التحديــد الــدقيق للمواقــع،   

عامليــة لســواتل املالحــة ألغــراض البحــوث العلميــة املتعلقــة بــالغالف األيــوين   إشــارات الــنظم ال
  (األيونوسفري) والغالف الطبقي (الستراتوسفري).

ــدير      -٤٧ ــع التق ــة م ــة الفرعي ــا    أنَّ والحظــت اللجن ــة التشــيكية واإليس ــل واجلمهوري الربازي
تكنولوجيـا الــنظم   جعـل أبلغـت عـن مشـاريعها وأنشـطتها الـيت ُتركِّـز علـى املسـاعدة علـى           قـد 
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مشـاركة   ضـمان وساط املستعملني على أوسـع نطـاق ممكـن، و   متاحة ألالعاملية لسواتل املالحة 
  شركاء دوليني يف تلك الربامج.

  


