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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة الرابعة واخلمسون

   ٢٠١٧شباط/فرباير  ١٠ -كانون الثاين/يناير  ٣٠فيينا، 
   مشروع التقرير  
  دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية -سادساً 

ــة    -١ ــة العام ــرار اجلمعي ــاً لق ــد   ٧١/٩٠وفق ــة يف البن ــة الفرعي ــن جــدول   ٨، نظــرت اللجن م
 دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية".األعمال، املعنون "

وإندونيسـيا  مـن جـدول األعمـال ممثلـو االحتـاد الروسـي وأملانيـا         ٨وتكلم يف إطـار البنـد    -٢
وكندا وكوستاريكا البوليفارية) -وفنـزويال (مجهوريةوفرنسا والصني وشيلي وإيطاليا وباكستان 

أيضـاً  البنـد  هـذا  وتكلَّـم يف إطـار    واليابـان. األمريكية واملكسيك واهلند والواليات املتحدة  ومصر
تكلَّـم بشـأن هـذا البنـد     كمـا   ي. عن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكـاريب    األرجنتني نيابة  ممثِّل

 .أثناء التبادل العام لآلراء ممثِّلو دول أعضاء أخرى

 وكان معروضاً على اللجنة الفرعية ما يلي: -٣

استخدام بيانات  بشأنتقرير عن حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واهلند  (أ) 
تجربة اآلسـيوية، الـيت عقـدت يف    رصد األرض يف إدارة الكوارث واحلد من املخاطر: التعريف بال

 )؛A/AC.105/1125( ٢٠١٦آذار/مارس  ١٠إىل  ٨حيدر أباد، اهلند، من 

تقرير عن مؤمتر األمم املتحدة الـدويل بشـأن اسـتخدام التكنولوجيـات الفضـائية       (ب) 
أيلول/سـبتمرب   ٢١إىل  ١٩الكوارث: فهم خماطر الكـوارث، الـذي عقـد يف بـيجني مـن       إدارةيف 

٢٠١٦ )A/AC.105/1130(. 

http://undocs.org/ar/A/RES/71/90
http://undocs.org/A/AC.105/1125
http://undocs.org/A/AC.105/1130
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املضطَلع ا يف عـام  املشتركة عن األنشطة  اًتقريرورقة غرفة اجتماعات تتضمن  (ج) 
ــامج األمــم املتحــد  ضــمن ٢٠١٦ ة الســتخدام املعلومــات الفضــائية يف إدارة الكــوارث  إطــار برن

 .)A/AC.105/C.1/2017/CRP.16(واالستجابة يف حاالت الطوارئ 

املضـطلع ـا   أُحرز من تقدم بشـأن معظـم األنشـطة     بارتياح مااللجنة الفرعية والحظت  -٤
إطـار برنـامج سـبايدر، مبـا يف ذلـك مواصـلة الـدعم        ضـمن   ٢٠١٧واملزمعـة لعـام    ٢٠١٦يف عام 

 جلهود التصدي للطوارئ. هالدعم املقدم من خالل أشكال روسائاالستشاري 

وعاود بعض الوفود تأكيد أمهية تكثيف التنسيق والتعاون الدويل كوسـيلة لتنفيـذ بـرامج     -٥
 ي. تدريبية يف أمريكا الالتينية والكاريب

بالـذكرى السـنوية    ٢٠١٦برنـامج سـبايدر احتفـل يف عـام     أنَّ والحظت اللجنة الفرعيـة   -٦
ــة   ١٠العاشــرة إلنشــائه، بعقــد مــؤمتر "ســبايدر+   " علــى هــامش الــدورة التاســعة واخلمســني للجن

 استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.

من دعم متواصل من شبكة شركائه،  الربنامج، مبا تلقاهأنَّ والحظت اللجنة الفرعية أيضاً  -٧
ــة         ــة يف اجلمهوري ــا اضــطلع بأنشــطة متابع ــا، كم ــيم إىل جورجي ــم استشــاري وتقي ــثيت دع ــد بع أوف

ومجهوريــة الو الدميقراطيــة الشــعبية والســلفادور وغواتيمــاال وفييــت نــام وميامنــار.        ة يــالدومينيك
شـكل دورات تدريبيـة عقـدت    والحظت اللجنة الفرعية بارتياح جهود بناء القدرات الـيت اختـذت   

ولَبـت احتياجـات    ،يف اجلمهورية الدومينيكية ومجهورية الو الدميقراطيـة الشـعبية والصـني وميامنـار    
 ووفرت متابعة لبعثات الربنامج االستشارية التقنية اليت اضطلع ا يف السنوات السابقة. معينة

 سـبايدر برنامج  وإىل ما يسره. ٢٠١٧ األنشطة املزمعة لعامإىل اللجنة الفرعية  تأشارو -٨
 ،القـدرات املزمـع تنظيمهـا    دورات بناءإىل  تأشارللحدود. كما تضافرات وإجراءات عابرة من 

 وأكدت على ضرورة زيادة الدعم املقدم لبناء القدرات يف خمتلف املناطق.

بربنـامج سـبايدر،   بت اللجنة الفرعية مبا يزمع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، ممثَّالً حور -٩
القيام به من أنشطة تواصلية، كما رحب بشراكاته املتنامية مع كيانات األمم املتحدة واملنظمات 
الدولية والدول األعضاء من أجل مواصـلة التـرويج السـتخدام األدوات واملعلومـات الفضـائية يف      

خمـاطر الكـوارث للفتـرة     مبادرات عاملية وإقليمية، كاملبادرات املندرجة يف إطار سنداي للحد من
ت إىل ضـرورة  أشـار كمـا  . واتفاق باريس ٢٠٣٠وخطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠٣٠-٢٠١٥

، حالياإقامة عالقات أكثر تكاملية بني برنامج سبايدر وسائر املبادرات وتدعيم العالقات القائمة 
 .مبا فيها العالقات مع مبادرة "سنتينل آسيا"

مـن أنشـطة   يف اللجنـة  رعية بارتياح مـا تضـطلع بـه الـدول األعضـاء      والحظت اللجنة الف -١٠
جارية لزيادة توافر واستخدام احللول الفضائية لدعم جهود احلد من خماطر الكـوارث، خصوصـاً   

، وكذلك لدعم برنـامج  ٢٠٣٠-٢٠١٥يف سياق إطار سنداي للحد من خماطر الكوارث للفترة 

http://undocs.org/A/AC.105/C.1/2017/CRP.16
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الطــوارئ يف حــال وقــوع كــوارث طبيعيــة أو     وتشــمل هــذه األنشــطة تعزيــز رصــد     . ســبايدر
تكنولوجية، ضمن إطار ميثاق التعاون على حتقيق االسـتخدام املنسـق للمرافـق الفضـائية يف حـال      

نظـام الرؤيـة والرصـد    و برنـامج سـنتينل آسـيا    وضمن إطـار  ،وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية
 من الواليات املتحدة. املموليف آسيا وأفريقيا وجبال اهليماليا (سريفري)،  اإلقليمي

والحظت اللجنة الفرعية أيضاً بارتياح ما بذله امليثاق من جهـود لـدعم جهـود التصـدي      -١١
، ٢٠١٦ي يف عــام  للكـوارث يف آسـيا وأوروبــا وأمريكـا الشــمالية والوسـطى واجلنوبيــة والكـاريب     

 لميثاق.لعدة تفعيالت وكذلك ما أسهم به أعضاء امليثاق من بيانات ساتلية الستعماهلا يف 

بلداً.  ١١٩لـ مرة منذ إنشائه، وقدم الدعم ٥١٧امليثاق قد فُعل أنَّ والحظت اللجنة الفرعية  -١٢
 .٢٠١٦ مرة يف عام ٣٤مبادرة سنتينل آسيا كما فُعلت 

 مباشـرة أو بصـورة  ، ما اضطلعت به عـدة دول أعضـاء  والحظت اللجنة الفرعية بارتياح  -١٣
الوصـول إىل  بشـأن الفضـاء والكـوارث الكـربى، مـن أنشـطة  لتيسـري        من خـالل امليثـاق الـدويل،    

الزلزالني اللـذين  التصدي للكوارث يف أعقاب  دعماً جلهود ،الصور الساتلية واملعلومات الفضائية
؛ إكوادور وإيطاليا؛ والعواصف املدارية يف اجلمهوريـة الدومينيكيـة وكوسـتاريكا وهـاييت     وقعا يف

-زويال (مجهوريـة  وحرائق الغابات يف االحتاد الروسي وشيلي وكندا؛ والفيضانات يف الصني وفـن 
 البوليفارية).

ما تقوم به الدول األعضاء من أنشـطة أخـرى يف   أيضاً والحظت اللجنة الفرعية بارتياح  -١٤
بـدعم مـن برنـامج     الوصـول للجميـع،  تيسـري  الراميـة إىل  امليثـاق   ةملبـادر  اال نفسه، مثل الترويج

وتوفري إمكانية الوصول إىل بوابات البيانات الوطنية واإلقليمية ـدف تعمـيم املعلومـات     سبايدر،
 على حنو شبه آين.

اجلهود اليت بذلتها عدة دول أعضاء من خالل اللجنة املعنيـة  إىل اللجنة الفرعية  تأشارو -١٥
ومشلت األنشـطة الـيت    املعين بالكوارث. بسواتل رصد األرض، وخصوصاً يف إطار فريقها العامل

مبـا فيهـا البيانـات الراداريـة املولَّـدة بواسـطة        ،قام ا هذا الفريق العامل استخدام البيانات الساتلية
 ، لرصد النشاط الربكاين يف أمريكا الالتينية."TerraSar-Xالساتل األملاين "

ت اللجنة الفرعية إىل الشراكة العامليـة السـتخدام تطبيقـات التكنولوجيـا الفضـائية      أشارو -١٦
بـني مكتـب    مشـترك يف احلد من خماطر الكوارث، اليت أطلقت يف اآلونة األخرية كجهد تطـوعي  

شــؤون الفضــاء اخلــارجي، ممــثَّالً بربنــامج ســبايدر، ودول أعضــاء وكيانــات تابعــة ملنظومــة األمــم  
مات حكومية دولية ومنظمات أخرى، لدعم تنفيذ إطار سينداي للحـد مـن خمـاطر    املتحدة ومنظ

ــرة   ــوارث للفتـ ــات و، ٢٠٣٠-٢٠١٥الكـ ــتخدام التكنولوجيـ ــز اسـ ــائية   تعزيـ ــات الفضـ والتطبيقـ
وإلسداء املشورة وعمليات رصد األرض يف جهود احلد من خماطر الكوارث يف كل أحناء العامل، 

يع بشــأن اســتخدام التكنولوجيــات والتطبيقــات الفضــائية يف  إىل احلكومــات واملنظمــات واملشــار
 جهود احلد من خماطر الكوارث.
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ت اللجنة الفرعية إىل جدوى املنصات اإللكترونية يف تقاسم البيانات واملعلومـات  أشارو -١٧
، وتطورهـا. وذكـرت كأمثلـة لـذلك    الفضائية وتعميمها ألغـراض رصـد آثـار الكـوارث الطبيعيـة      

أو رســـم خـــرائط  ،يف باكســـتان، مـــثالً) "DisasterWatchمنصـــة " بواســـطة( رصـــد الفيضـــانات
 أو رصد األعاصري املدارية يف اهلند. وتقييمها،ت األرضية يف باكستان االياال

١٨- مته الدول األعضاءمباللجنة الفرعية  هتونوومكاتـب الـدعم اإلقليميـة يف     يف اللجنة ا قد
ــام ــن  ٢٠١٦ ع ــة، مش مســامهاتم ــوفري  عيني ــت ت ــع اخلــل ــة  الرباء، جلمي ــات االستشــارية التقني  بعث

برنــامج  مــن خــاللمكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي،  اضــطلع ــا  الــيت واألنشــطة املتصــلة ــا، 
 .هتمةاملبلدان سائر الالتجارب مع لتقاسم بذلته من جهود  امبكذلك و، سبايدر

١٩- مه الدول األعضاء إىل مكتب شؤون الفضـاء  والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير ما تقد
التابع له، من مسامهات طوعية، مشلـت تربعـات نقديـة مـن أملانيـا       سبايدراخلارجي، وإىل برنامج 

يد أنشطة املكتب وبراجمـه، مبـا   ووالصني والنمسا، وعاودت تشجيع سائر الدول األعضاء على تز
زيــادة الــدعم املــايل، لكــي يــتمكن مــن   فيهــا برنــامج ســبايدر، بكــل الــدعم الــالزم، مبــا يف ذلــك  

االستجابة على حنو أفضل لطلبات املساعدة الواردة من الدول األعضاء، ولكي ينفذ خطـة عملـه   
 لفترة السنتني القادمة تنفيذاً كامالً.

  
  ال النظم العاملية لسواتل املالحةالتطورات األخرية يف جم -سابعاً 

ــرار اجلمع  -٢٠ ــاً لق ــة  وفق ــة العام ــد   ٧١/٩٠ي ــة يف البن ــة الفرعي ــن جــدول   ٩، نظــرت اللجن م
ــة لســواتل املالحــة"     ــنظم العاملي ــون "التطــورات األخــرية يف جمــال ال واستعرضــت  ،األعمــال، املعن

(اختصـاراً "اللجنـة الدوليـة")    باللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحـة   علقةاملسائل املت
 والتطبيقات اجلديدة لتلك النظم.النظم العاملية لسواتل املالحة" األخرية يف جمال والتطورات 

االحتاد الروسي وإندونيسـيا وباكسـتان   لو ممثِّمن جدول األعمال  ٩يف إطار البند تكلَّم و -٢١
كمـا تكلـم بشـأن هـذا البنـد أثنـاء التبـادل        والصني واملكسيك واهلند والواليات املتحدة واليابان. 

 ممثلو دول أعضاء أخرى. العام لآلراء

 واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية: -٢٢

النظم العاملية لسواتل املالحة وكشف التـداخل  اليت تستخدمها  الترددات"محاية  (أ) 
ل الصني؛مه ممثواحلد منه يف الصني"، قد 

مه ممثل "النظام الساتلي شبه السميت: النظام الساتلي الياباين لتحديد املواقع"، قد (ب) 
 اليابان؛

"جهــود التــدريب التعاونيــة املشــتركة بــني املركــزين اإلقليمــيني ألفريقيــا وآســيا    (ج) 
مه ممثل نيجرييا؛واحمليط اهلادئ بشأن النظم العاملية لسواتل املالحة"، قد 

http://undocs.org/ar/A/RES/71/90
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مــه ممثــل قد"كشــف تــداخل إشــارات الــنظم العامليــة لســواتل املالحــة واحلــد منــه"،    (د) 
 .الواليات

 وكان معروضاً على اللجنة الفرعية الوثائق التالية: -٢٣

األمانــة عــن االجتمــاع احلــادي عشــر للجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم   مــن رةمــذكِّ (أ) 
 ؛)A/AC.105/1134حة (العاملية لسواتل املال

يف إطــار خطــة عمــل  ٢٠١٦طلع ــا يف عــام ضــتقريــر األمانــة عــن األنشــطة امل  (ب) 
 )؛A/AC.105/1136اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة (

ورقة غرفة اجتماعات تتضمن ملخصاً حللقة العمل املشتركة بني األمـم املتحـدة    (ج) 
 ١٦إىل  ١٢ونيبال حول تطبيقات الـنظم العامليـة لسـواتل املالحـة، الـيت عقـدت يف كامتنـدو مـن         

 )؛A/AC.105/C.1/2017/CRP.19( ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب 

ورقـة غرفـة اجتماعـات، عنواـا "اللجنــة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة لســواتل          (د) 
املتعلقة حبمايـة التـرددات وكشـف التـداخل      يف أنشطة اللجنة الدوليةاملالحة: دعوة إىل املشاركة 

عن املمارسات الوطنية املتبعة يف محاية الترددات املسـتخدمة  الطوعي طلب لإلبالغ  -واحلد منه 
يف خدمات املالحة الراديوية الساتلية، وعـن القـدرات الوطنيـة يف جمـال كشـف تـداخل إشـارات        

 .)A/AC.105/C.1/2017/CRP.18( "النظم العاملية لسواتل املالحة واحلد منه

بـأنَّ مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، بصـفته األمانـة التنفيذيـة          الفرعيـة  وأُبلغت اللجنـة  -٢٤
للجنة الدولية املعنية بالنظم العامليـة لسـواتل املالحـة (اختصـاراً: "اللجنـة الدوليـة")، يتـوىل تنسـيق         

يث تعقد بالتوازي مـع  حب ،اخلدمات التابع هلا قدميتالتخطيط الجتماعات اللجنة الدولية ومنتدى 
ــة الدورات  ــة معلومــات    أنَّ . وذُكــر الفــرعيتنيوهيئتيهــا لجن ــة حتــتفظ أيضــاً ببواب ــة التنفيذي األمان

 .إلكترونية شاملة ملنفعة اللجنة الدولية ومستعملي خدمات النظم العاملية لسواتل املالحة

ي ملا يبذله مـن جهـود   الفرعية عن تقديرها ملكتب شؤون الفضاء اخلارج اللجنة وأعربت -٢٥
وتعمـيم  بنـاء القـدرات   من خالل أنشـطته يف جمـال   العاملية لسواتل املالحة النظم لترويج استخدام 

 يف البلدان النامية.املعلومات، خصوصاً 

تستضـيفها  الـيت  ت اللجنة الفرعية إىل أنَّ مراكز املعلومات التابعـة للجنـة الدوليـة،    أشارو -٢٦
، تعمل على إنشـاء  لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدةراكز اإلقليمية امل

تضم املؤسسات املنخرطة يف عمل الـنظم العامليـة لسـواتل املالحـة أو املهتمـة ـا. واهلـدف        شبكة 
الرئيســي ملراكــز املعلومــات هــو تعزيــز قــدرات الــدول األعضــاء يف جمــال اســتخدام الــنظم العامليــة  

الحــة والتطبيقــات املتصــلة ــا علــى الصـعيدين اإلقليمــي والــدويل، مــن أجــل النــهوض  لسـواتل امل 
أنشـطتها علـى حنـو وثيـق مـع أنشـطة       املراكـز  وتنسق بتطورها العلمي واالقتصادي واالجتماعي. 

مي اخلدمات التابع هلا، من خالل األمانة التنفيذية للجنة الدولية.اللجنة الدولية ومنتدى مقد 

http://undocs.org/A/AC.105/1134
http://undocs.org/A/AC.105/1136
http://undocs.org/A/AC.105/C.1/2017/CRP.19
http://undocs.org/A/AC.105/C.1/2017/CRP.18
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اللجنة الفرعية مع التقدير ما قدمته الواليات املتحدة واملفوضـية األوروبيـة إىل    والحظت -٢٧
مكتب شؤون الفضاء اخلارجي من تربعات مالية لدعم األنشـطة املتعلقـة بـالنظم العامليـة لسـواتل      

 املالحة ولدعم اللجنة الدولية ومنتدى مقدمي اخلدمات التابع هلا وأفرقتها العاملة.

حلقة عمل مشتركة بني األمـم املتحـدة ونيبـال حـول      اللجنة الفرعية علماً بأنَّ أحاطتو -٢٨
ــة    ــة لســواتل املالح ــنظم العاملي ــات ال ــن    تطبيق ــدو م ــدت يف كامتن ــانون األول/  ١٦إىل  ١٢عق ك

ركزت احللقة على أمهية وضرورة التعاون على تطبيق احللول الـيت توفرهـا   قد . و٢٠١٦ديسمرب 
بادل املعلومات بني بلـدان املنطقـة واالرتقـاء بقـدراا. وذُكـر أنـه نظِّمـت        تلك النظم من خالل ت

أثناء حلقة العمل حلقةٌ دراسية خاصة حول "محاية الترددات املستخدمة يف النظم العاملية لسواتل 
املالحة وكشف تداخل إشاراا واحلد منه"، بغية إبراز أمهية محاية تلـك التـرددات علـى الصـعيد     

 وتوضيح كيفية االنتفاع بالنظم العاملية لسواتل املالحة. الوطين

عشـر للجنـة الدوليـة واالجتمـاع     االجتماع احلادي أنَّ والحظت اللجنة الفرعية بارتياح  -٢٩
السابع عشر ملنتدى مقدمي اخلدمات، اللذين نظمتهما شركة روسكومسوس احلكومية نيابـة عـن   

تشـرين الثـاين/    ١٠إىل  ٦ي، االحتـاد الروسـي، مـن    حكومة االحتاد الروسي، قد عقـدا يف سوتشـ  
 .٢٠١٦نوفمرب 

املسـائل املدرجـة يف جـدول أعمـال اللجنـة الدوليـة تشـمل        أنَّ والحظت اللجنـة الفرعيـة    -٣٠
 توافق نظم املالحة الساتلية وقابليتـها للتشـغيل املتبـادل؛ واألطـر املرجعيـة والتوقيـت؛ وتعزيـز أداء       

أنَّ الحة؛ واستحداث خدمات وقدرات مالحيـة جديـدة. ولـوحظ أيضـاً     النظم العاملية لسواتل امل
ماً كبرياً يف إنشاء نطاق خدمات فضائية قابل للتشـغيل املتبـادل بـني تلـك     اللجنة الدولية حترز تقد

استغالل قابلية التشغيل املتبادل بني مجيع النظم قـد أتـاح حتقيـق تـوافُر إشـارات تلـك       أنَّ النظم، و
 يف املائة. ١٠٠قريبة جداً من  النظم بنسبة

٣١- م من اللجنة الدوليـة بـأن تنظـر اللجنـة الفرعيـة يف      ورحبت اللجنة الفرعية باالقتراح املقد
وكشف تداخل الترددات اليت تستخدمها النظم العاملية لسواتل املالحة حبماية املسألتني املتعلقتني 
املتعلق بالتطورات األخـرية يف جمـال    ،احلايلمنه ضمن إطار بند جدول األعمال اإلشارات واحلد 

املقصود من هذا االقتراح هو زيادة أنَّ ت اللجنة الفرعية إىل أشارو النظم العاملية لسواتل املالحة.
الوعي ذه املسألة بني الدول األعضاء يف جلنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية      

ع اتمـع العـاملي علـى االسـتخدام الفعلـي ملـا تـوفره الـنظم         ضمن إطـار اجلهـود الراميـة إىل تشـجي    
 العاملية لسواتل املالحة من خدمات مفتوحة.

للجنـة  الثاين عشـر  تستضيف االجتماع وف أنَّ اليابان سوأحاطت اللجنة الفرعية علماً ب -٣٢
ة كمـا احاطـت اللجنـة الفرعيـ    ، ٢٠١٧ديسـمرب  /كـانون األول  ٧إىل  ٢الدولية يف طوكيـو، مـن   

، ٢٠١٨عـام  ، يف للجنـة الدوليـة  الثالـث عشـر   جتمـاع  الالصني اهتمامها باستضـافة ا علماً بإبداء 
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مكتـب شـؤون   بـداء  إب، و٢٠١٩يف عـام   ،اهلند اهتمامها باستضافة االجتماع الرابع عشر بداءإبو
 .٢٠٢٠يف عام  ،الفضاء اخلارجي اهتمامه باستضافة االجتماع اخلامس عشر

ــة ا  -٣٣ ــة والحظــت اللجن ــع   أنَّ لفرعي ــد املواق ــاملي لتحدي ــام الع ــابع للواليــات  )GPS( النظ ، الت
يع نطـاق تغطيـة الـنظم العامليـة لسـواتل املالحـة ونطـاق        سـ املتحدة، ال يزال ميثل ركناً أساسـياً يف تو 

نظام للمستعمل يبلغ حاليا هذا المتوسط هامش اخلطأ يف دقة اخلدمات اليت يوفرها أنَّ استعماهلا، و
 النظـام العـاملي لتحديـد املواقـع      تواصـل بـث إشـارات   املتحـدة  اليـات  الوأنَّ ولوحظ  سنتيمتراً. ٧٠

مباشرة، كما تواصـل دعمهـا القـوي للتعـاون الـدويل بـني مقـدمي         رسومأي دون حتميل املستعمل 
جاريــة ألغــراض املدنيــة والتل خــدمات الــنظم العامليــة لســواتل املالحــة احلــاليني واملســتقبليني خدمــةً  

 والعلمية السلمية.

 GPS Block IIFالواليات املتحدة قد أجنزت تنفيذها لسـواتل  أنَّ والحظت اللجنة الفرعية  -٣٤
حتسـينات متزايـدة يف جممـل أداء النظـام وإىل تكـاثر عـدد السـواتل الـيت         االثين عشر، ممـا أفضـى إىل   

والحظت اللجنـة الفرعيـة أيضـاً     ".L5" و"L2Cاملدنيتني اجلديدتني، املعروفتني بـ" GPSتبث إشاريت 
، الذي GPS Block IIIالواليات املتحدة تواصل العمل على إطالق جيل جديد من السواتل هو أنَّ 

". وسوف يسـتمر العمـل أيضـاً علـى االرتقـاء      LICسيوفر خدمة حمسنة ببث اإلشارة املدنية الثالثة "
ى "بنظام املراقبة األرضية، املسمOCXسواتل " دعماً لGPS Block III .اجلديدة 

برنـامج البحـث واإلنقـاذ املعـان بالسـواتل، املعـروف       أنَّ الفرعية علماً بـ وأحاطت اللجنة  -٣٥
سارسات"، والذي ال تزال إشارات االسـتغاثة املسـتخدمة فيـه والـيت تبثهـا منظومـة       -اسببـ"كوس

 GPSوتنقلها سواتل  )MEOSARسواتل البحث واإلنقاذ ذات املدار األرضي املتوسط االرتفاع (
وسواتل "غاليليو" التابعة لالحتاد األورويب، يف مرحلة مبكرة مـن القـدرة العملياتيـة، قـد اسـتخدم      

احملســـنة  GPSتســـتخدم ســـواتل  MEOSARمنظومـــة أنَّ يف جهـــود البحـــث واإلنقـــاذ. ولـــوحظ 
لالحتـاد األورويب، الـدائرة يف    وسواتل "غلوناس" التابعة لالحتاد الروسي وسواتل "غاليليو" التابعـة 

كيلـومتر. والحظـت اللجنـة الفرعيـة      ٢٤ ٠٠٠و ١٩ ٠٠٠الفضاء على ارتفاعـات تتـراوح بـني    
توفر تنبيهات استغاثة شبه آنية وحتديداً شبه آين للمواقع، كما تـوفر   MEOSARمنظومة أنَّ أيضاً 

 ستخدمة يف البحث واإلنقاذ.زيادة كبرية يف عدد السواتل مقارنةً بالتشكيالت احلالية امل

للمستعمل بدون رسـوم   روفَّتاملدنية نظام "غلوناس" والحظت اللجنة الفرعية أنَّ خدمات  -٣٦
وأنَّ ، حتياجــات خمتلــف املســتعملنيمباشــرة، وهــي خــدمات ميســورة املنــال وفعالــة وتســتجيب ال 

 النظام.هذا ائي من إىل املدار يدعم اجلزء الفض GLONASS-Mإطالق الساتل املالحي األخري 

ز املعـزSDCM(،  والحظت اللجنة الفرعية أيضاً أنَّ نظـام التصـويب التفاضـلي والرصـد (     -٣٧
لنظام "غلوناس" ال يزال قيد التحديث وأنه سوف يستخدم يف جمال الطريان املـدين لتحسـني دقـة    

إىل نظـام "غلونـاس"، لـدعم    أنَّ تقـدمي خدمـة حتديـد املواقـع البـالغ الدقـة، املسـتندة        كمـا   املالحة.
 .التطبيقات اليت تتطلب وصوالً آنيا، بدأ يتخذ شكالً منظَّماً
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كــذلك أنَّ وثيقــة الــتحكم البــيين اخلاصــة بإشــارات تقنيــة       الحظــت اللجنــة الفرعيــة   و -٣٨
، قد L3و L2و L1"الوصول املتعدد بتقسيم الشفرة"، املستخدمة يف نظام "غلوناس" يف النطاقات 

ظهــر التــزام النظــام بــأن يــوفر  وجيــري اســتحداث معيــار أداء للخــدمات املفتوحــة، ممــا ي نشــرت. 
يهـدف إىل   أنَّ هناك تعاونـاً دوليـا  من األداء. والحظت اللجنة الفرعية  اسياملستعمليه مستوى أس

حـة، ممـا   يف البنية التحتية الدوليـة للـنظم العامليـة لسـواتل املال     جعل نظام "غلوناس" عنصراً أساسيا
 يعود بالنفع على املستعملني يف كل أحناء العامل.

عـن بـدء تشـغيل     ٢٠١٦والحظـت اللجنـة الفرعيـة أنـه أُعلـن يف كـانون األول/ديسـمرب         -٣٩
غاليليو" األورويب للمالحة الساتلية. ويـوفر نظـام "غـاليليو" للمسـتعملني     اخلدمات األولية لنظام "

حــدث التطـورات التكنولوجيـة يف جمـاالت حتديـد املواقــع     يف كـل أحنـاء العـامل خـدمات تواكـب أ     
سـاتالً؛ غـري أنَّ التشـكيلة الكاملـة      ١٨واملالحة والتوقيت. وتتألف تشكيلة سواتل "غاليليو" مـن  

 .٢٠٢٠ساتالً، ويتوقع أن تنجز حبلول عام  ٣٠ستتألف مما جمموعه 

ملالحة، وهـو عـاملي متوافـق مـع     نظام "بيدو" لسواتل اأنَّ الفرعية أيضاً والحظت اللجنة  -٤٠
ــة   ــنظم العاملي ــوفر      ســائر ال ــة، وي ــد أنشــأته الصــني. وهــو يعمــل بصــورة كامل لســواتل املالحــة، ق

ملستعمليه يف منطقة آسيا واحملـيط اهلـادئ خـدمات يف جمـاالت حتديـد املواقـع واملالحـة والتوقيـت         
واتل جـرى اختبـاره   . ومثـة جيـل جديـد مـن السـ     ٢٠١٢والتخاطب بالرسـائل القصـرية منـذ عـام     

  ٢٠١٧ر إطــالق ســتة إىل مثانيــة ســواتل يف عــام   والتحقــق مــن صــالحيته للتشــغيل. ومــن املقــر .
 .٢٠٢٠كاملة، كما سيوفر تغطية عاملية حبلول عام  وسوف ميثل النظام تشكيلة فضائية

ــا اخلــاص للمالحــة         -٤١ ــذ برناجمه ــى تنفي ــا عل ــل حالي ــد تعم ــة أيضــاً أنَّ اهلن والحظــت اللجن
ز الثابت بالنسبة لألرض واملعـان بنظـام   املعز لف من نظامني، مها: نظام املالحةالساتلية، الذي يتأ

GPS وهو نظام تعزيز ساتلي؛ والنظـام اإلقليمـي اهلنـدي لسـواتل املالحـة (     "("غاغان ،(IRNSS ،(
بدرجـة دقـة خـدمات    وهو نظام إقليمي مستقل. وقـد مـنح نظـام "غاغـان" شـهادة أداء مالحـي،       

شهادة "اقتـراب رأسـي    اهلندميل حبري، كما منحته املديرية العامة للطريان املدين يف  ٠,١قدرها 
دقيق"، مما وفَّر ملستعملي نظام "غاغان" خدمات مالحة طُرقية وخدمات اقتراب دقيـق. ولـوحظ   

خـذ مبـادرات السـتعماله    أيضاً أنَّ اهلند، إىل جانب استعمال نظام "غاغان" يف قطـاع الطـريان، تت  
 يف قطاعات أخرى غري الطريان.

، تـوفر  "NavIC"، اليت تعرف أيضاً بـ"IRNSSوالحظت اللجنة الفرعية أنَّ تشكيلة نظام " -٤٢
ثالثـة يف مـدارات ثابتـة بالنسـبة لـألرض،      خدمة مالحة ساتلية. وهـي تتـألف مـن سـبعة سـواتل؛      

 عت مجيــع ســواتل ضــوأربعــة يف مــدارات متزامنــة مــع األرض. وقــد وIRNSS   الســبعة، مبــا فيهــا
"IRNSS IAو "IRNSS IG       .ا باســتخدام "مركبــة إطــالق الســواتل القطبيــة" اهلنديــةيف مــدارا ،

ــث إشــارات نظــام    ــك   ،النظــام بواســطة ســواتل الفضــائية  IRNSSوجيــري ب وجيــري اســتقبال تل
 اإلشارات بنجاح.
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)، QZSS" (شـبه السـميت  والحظت اللجنة الفرعية أيضاً أنه جيري تطوير "النظام الساتلي  -٤٣
أنَّ وهو نظام ساتلي ياباين لتحديـد املواقـع يتـألف أساسـاً مـن  سـواتل يف مـدارات شـبه مستيـة، و         

مجيـع وظائفـه. وقـد مكِّنـت      حاليـا ، يـؤدي  QZSS"، وهـو أول سـواتل نظـام    Michibiki الساتل "
مــن متديــد وقــت تــوافر اخلدمــة مــن خــالل تقاســم   QZSSحتديــد املواقــع يف ســواتل نظــام وظيفــة 

، أن يوفِّر إىل جانب حتديد املواقـع وتعزيـز نظـام    QZSSإشارات حتديد املواقع ذاا. وميكن لنظام 
GPS.ا أن تسهم يف إدارة الكوارثخدمة تراسل من شأ ، 

سيجري توسيعه وحتسينه ليصـبح نظـام    QZSSوالحظت اللجنة الفرعية كذلك أنَّ نظام  -٤٤
مالحة ساتلية عامالً على الصعيد اإلقليمي لتحسني خدمات حتديد املواقع يف منطقة آسيا واحمليط 

. ومـن  ٢٠١٨اهلادئ. وسوف تنشأ تشكيلة تضم أربعة سواتل، وسـيبدأ تشـغيلها رمسيـا يف عـام     
 .٢٠٢٣حتديد مواقع مستدامة يف عام شأن تشكيلة تضم سبعة سواتل أن تتيح إجناز خدمة 

والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أنَّ إندونيسيا وباكستان واملكسيك قـد أبلغـت عـن     -٤٥
مشاريعها وأنشطتها املتعلقة باستخدام تكنولوجيا النظم العاملية لسواتل املالحـة يف جمـاالت إدارة   

واألمــن الغــذائي، والتصــدي للطــوارئ،  البيئــة ومحايتــها، واحلــد مــن خمــاطر الكــوارث، والزراعــة 
ــة النقــل الــربي والبحــري       ــز أمــان وفعالي وتعزيــز كفــاءة عمليــات املســح ورســم اخلــرائط، وتعزي
واجلوي، وكذلك يف البحوث العلمية املتعلقـة بـالغالف اإليـوين والغـالف اجلـوي السـفلي. كمـا        

 املشاريع واألنشطة.أبلغت عن جهودها الرامية إىل ضمان مشاركة شركاء آخرين يف تلك 
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