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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي 
    في األغراض السلمية

في إطار خطة عمل اللجنة الدولية المعنية   2020األنشطة المضطلع بها في عام    
 بالنظم العالمية لسواتل المالحة 

 
 تقرير األمانة  

 
 مقدمة  - أول  

                                                                                                  اللجنة الدولية المعنية بالنظم العالمية لسـاال  المحةة االلجنة الدولية  ي  محل  ُ شئـل لتيسـمن منا ئـة  -1
ا النظم العالمية لسـاال  المحةة لل  النا  ي  ممي  ُشحا  العالم  وللتئـجي  لل  اخـتمدا  اللاائد الت  لعاد به

ــا ي  البلداة النامية  ولهدى اللجنة الدولية ومنتد  م دم   ــااـــــــــ يذه النظم وإدمامها ي  البن  التحتية  وخصـــــــــ
جهات الت  ل د  باللع  خدمات النظم المدمات التاب  لها إل  لعزيز التاايق و ابلية التئـــ م  المتلادي ايما بمل ال

العالمية لســـــــاال  المحةة والنظم ا  ليمية لســـــــاال  المحةة  وهمنها وهمل الجهات الت  خـــــــت د  لل  المدمات ي  
ــية  ات  ــا ا النئيســـــ ــت ب   فما لهدى إل  لئـــــــجي  لكاين النظم الممملة لهذه المدمات  وإل  معالجة ال ذـــــ المســـــ

ياى التنددات الت  لســــتمدمها النظم العالمية لســــاال  المحةة والمســــائ  المتعل ة الصــــلة  مم   ــــماة ةما ة ُ 
 بالحكا  المداري ويض االشتلاكات المدارية 

ويتال  ممتب شـــــلوة اللذـــــا  المارم   بصـــــلتذ األماشة التنلمذ ة للجنة الدولية  لنســـــمق االمتمالات  -2
  المــدمــات التــاب  لهــا  وفــذلــ  االمتمــالــات الت  لع ــديــا التمكيكيــة الت  لع ــديــا اللجنــة الــدوليــة ومنتــد  م ــدم

ــا  المـارم  ي   األين ـة العـامـلة الـتابعـة للجـنة اـلدولـية بمل اـلدورات  ـبالتزامل م  دورات لجـنة اخــــــــــــــتمـدا  اللذــــــــــــ
 األغناض السلمية ويمئتمها اللنلمتمل 

ُاــــــــــــح ي  منفز يممنا  و د لأم  امتماع اللجنة الدولية المامس لئــــــــــــن  الذي فاة مل الم نر ل ده -3
  ي   ــــــــــا  ا رشــــــــــادات الت  للنض  مادا اــــــــــارمة لل  ل د االمتمالات 2020الدول  ي  ُيلاي/خــــــــــبتمبن 

ُلذــا  اللجنة الدولية 19-بالحذــار الئــمصــ  شتيجة لجائحة منض يمنو  فاروشا اكايمد    ومل ثم ي د اللق 
ُيلاي/خــــــــــــبتمبن  27يممنا الدول  ي  اللتنة مل                                                        لل  مالد مديد لع د امتمالها الســــــــــــناي  بحمر   ع د ي  منفز 
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ــنيل األوي/ُكتاهن  1 إل  ــا  المارم   ويممل اال حع لل  2021لئـ ــلوة اللذـ ــمتُن  االمتماع ممتب شـ   وخـ
   1ا معلامات للصملية لل االمتماع ي  باابة المعلامات المااة باللجنة الدولية 

                                               النظم العالمية لســـاال  المحةة  ل تان ُشئـــكة وين  ومل خحي بنشامج اللجنة الدولية بئـــأة لكبي ات  -4
للدي إل  اخــتحداو ولنمية ال درات الت  لممل ف  بلد مل لعزيز معاريذ ويهمذ وخبنالذ العملية بئــأة ما يتصــ  
ــال  األثن ي  لح مق التنميـــة   ــا بـ ــالميـــة لســــــــــــــاالـــ  المحةـــة مل مااشـــب  ممل ُة  ماة لهـ ــا النظم العـ بتكنالاميـ

 المتماعية ي   ل  البلد  بما ي   ل  المحايظة لل  البمئة اال تصاد ة وا

ويصــــــا يذا الت نين األشئــــــكة الت  ا ــــــكل  بها ممتب شــــــلوة اللذــــــا  المارم  ُو دلمها ي  لا   -5
ــكة ي  باابة   2020 ــملية لل يذه األشئــــــــ ُيم النتائج الت  لح  ت  ويممل اال حع لل  معلامات للصــــــــ وفذل  

                                                                و د ُ لد  يذ الت نين لت د مذ إل  لجنة اخــــــــــتمدا  اللذــــــــــا  المارم  ي     2ا ة الدولية المعلامات المااــــــــــة باللجن 
األغناض الســــلمية ي  دورلها النابعة والســــتمل وإل  اللجنة اللنعية العلمية والت نية ي  دورلها المامنة والممســــمل  

  2021الم نر ل ديما ي  لا  

  
األنشطة التي اضطلعت بها اللجنة الدولية المعنية بالنظم العالمية لسواتل  -ثانيا 

   2020المالحة في عام  

والتااــيات الااردة يمها  رفز ممتب شــلوة اللذــا  المارم    2020لمح بمكة لم  اللجنة الدولية لعا    - 6
ــبمل والمنا بمل لديها  ــائها المنتســـــ ــا  اللجنة الدولية وُلذـــــ ــارض م  ُلذـــــ    : وم  فياشات دولية ُخن   لل  ما يل  بالتئـــــ

اُ  شئـــن المعلامات لل  نيق مناكز المعلامات الت  لســـتذـــيلها المناكز ا  ليمية لتدريس للا  ولكنالاميا اللذـــا    
ــاال  المحةة فأدوات للتكبي ات العلميةج   ــتمدا  النظم العالمية لســــــــــ ــلة إل  األمم المتحدةج اس  التنويج الخــــــــــ  المنتســــــــــ

  درات البلداة النامية لل  اختمدا  لكنالاميا النظم العالمية لساال  المحةة مل ُم  التنمية المستدامة  اج  بنا  

  
نشر المعلومات عن طريق مراكز المعلومات التي تستضيفها المراكز اإلقليمية لتدريس علوم  -ألف 

 وتكنولوجيا الفضاء، المنتسبة إلى األمم المتحدة

لذـــــــــا  المارم   مل خحي بنشامج األمم المتحدة للتكبي ات اللذـــــــــائية  لم  يدلم ممتب شـــــــــلوة ال -7
ــلة إل  األمم المتحدة  ي  ُينيليا االم نس وشيجمنيا     ــا   المنتسـ المناكز ا  ليمية لتدريس للا  ولكنالاميا اللذـ

     وغنس آخيا ااألردة    وآخيا والمحيط الهادئ االصمل والهند   ُومنيما الحلمنية والكاريب  االبنازي  والممسي 

ــئت روابط بمل يذه  -8 ــا دور مناكز معلامات لابعة للجنة الدولية  و د ُ شئـــــ                                                                                             وللدي المناكز ا  ليمية ُ ذـــــ
المناكز مل مهــة واألين ــة العــاملــة التــابعــة للجنــة الــدوليــة ومنتــد  م ــدم  المــدمــات مل مهــة ُخن   مل خحي 

عاليات التدريبية ولايمن مااد الدلم  وفذل  ي  مجاي االلصـــــــــــــاالت التعاوة لل  لنظيم الحل ات الدراخـــــــــــــية والل
والتاااــــــ  م  المجتم  األوخــــــ  شكا ا مل خحي باابة المعلامات المااــــــة باللجنة الدولية والكتملات والنئــــــنات 

 ا خلارية الت  لتناوي لكبي ات النظم العالمية لساال  المحةة لل  الصعمد العالم  

  

 

  www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/icg/meetings/icg-15/icg15.html :اشظن  1ا 
  www.unoosa.org/oosa/en/SAP/gnss/icg.html :اشظن  2ا 

http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/icg/meetings/icg-15/icg15.html
http://www.unoosa.org/oosa/en/SAP/gnss/icg.html
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 ستخدام تكنولوجيات النظم العالمية لسواتل المالحة كأدوات للتطبيقات العلمية  الترويج ل -باء 

 تأثيرات طقس الفضاء على النظم العالمية لسواتل المالحة -1 

                                                                                         صد بك س اللذا  الظنوى السائدة لل  الئمس وي  النيان الئمسية وال حى الم نكيس  وال حى  -9
ــية مل  ــائية واألر ــ األياش  وال حى الحناري  والت   ممل ُة للثن ي   ائلة متنالة مل النظم التكنالامية اللذــ

ــا  يا الســــــــبب ورا  ُ ــلم بذ ُة   س اللذــــــ خكا  فبمنة للحق بالنظم العالمية ةمر األدا  والماثاقية  ومل المســــــ
ــاللية لمن  ــاللية  ي شــــــارات النظم العالمية لســــــاال  المحةة وشظم التعزيز الســــ لســــــاال  المحةة وشظم التعزيز الســــ
ــتعم   ولتعنض ُثنا   ل  لتأثمنات  ــتللاي الما  بالمسـ ــال  إل  مهاز االخـ بال حى األياش  ي   ني ها مل السـ

ــا   وي  يذه الظن  ــتعم  ي    س اللذـ ــتللاي الما  بالمسـ ــتا  مهاز االخـ وى   ممل ُة ل   ُخكا  لل  مسـ
  (signal scintillation)ولذبذس ا شارات بلع  الاميض  (pseudorange)                     ةساس الل عد الت نيب  

  لعاوشت األماشة التنلمذ ة للجنة الدولية م   19- وشظنا للكاب  الســـــــــــني  الت من الذي لتســـــــــــم بذ مائحة فايمد  - 10
ــكل ي  الاال ات المتحدة   ــح  الدول  لللمزيا  النظنية ي  إ كاليا  ومعهد اللحاو العلمية ي  فلية باخــــــ منفز لبد الســــــ

بالل ة اللنشسـية  المنتسـب إل  األمم المتحدة     - كنالاميا اللذـا  األمنيمية  والمنفز ا  ليم  األيني   لتدريس للا  ول 
ي  الم نس  مل ُم  لحاي  ةل ة العم  األينيلية بـئأة النظم العالمية لـساال  المحةة و  س اللـذا   الت  فاة مل 

يـة لبن   إل  ةل ـة لمـ  ايتناـ ــــــــــــ 2020لئـــــــــــــنيل األوي/ُكتاهن  16إل   5الم نر ل ـديـا ي  النهـاي ي  اللتنة مل 
إل  إ جاد ين  مديدة   2020لئنيل األوي/ُكتاهن   6و   5ا شتنشت  ُود  ل د ةل ة العم  االيتنا ية المااة يام  

ي  المائة   مملاة الجهات المعنية   30  شســلة النســا  منهم مئــارفمل مدلايل   204لل  نيق إلاةة إمماشية ةذــار  
ثبت ُة لاـخي  شكا  المـئارفة ي  ةل ات العم  ملمد لل ا ة  بالنظن  بلدا  و د    45بالنظم العالمية لـساال  المحةة ي   

 إل  ُة االيتما  بالنظم العالمية لساال  المحةة يتزايد بسنلة ي  ممي  ُشحا  العالم  

ــنيل بم دمة لل يمزيا  ال حى األياش  والمعلامات العلمية  - 11 وفاة الهدى مل ةل ة العم  يا لزويد الحا ــــــــ
اللذا   بما ي   ل  لزويديم بمعنية ُخاخية لل لكنالاميا النظم العالمية لساال  المحةة ولكبي الها   المتعل ة بك س  

                                                                                                ورفزت ةل ة العم  ُ ذــــــا لل  دراخــــــة   س اللذــــــا  لل  نيق بحاو ل ســــــتمد  يمها البياشات المســــــتمدة مل النظم 
ات المحتا  ا لكتنوش  ا ممال  لحلصاالت                                                                 العالمية لساال  المحةة  وُ و حت للمئارفمل فيفية الحصاي لل  بياش 

   (/http://cedar.openmadrigal.org) (Madrigal)م  النظم العالمية لســـــــاال  المحةة مل  الدة البياشات مادري اي 
آلشية بصــي  متنالة  ولحتاي لل  معلامات مســتمدة  ولكل   الدة البياشات مادري اي إدارة وإلاةة البياشات المحلاظة وا 

مل  ائلة واخعة مل األدوات العملية المستمدمة ي  دراخات الكل ات العليا مل ال حى الجاي  ويممل اال حع لل  
   3ا معلامات للصملية لل ةل ة العم  لل  الما   الئلم  الما  بمنفز لبد السح  الدول  لللمزيا  النظنية  

إثماهيا  ُخــتناليا  إخــتاشيا  إشدوشيســيا  ُوزهمســتاة  ُوغندا    :شت البلداة التالية ممملة ي  ةل ة العم وفا -12
ــا  باروشدي  بمنو  لايلند  لاغا    ــااشا  بارفمنا ياخــــــ ــتاة  البنازي   بلجيما  بالاة  بالســــــ ُوفناشيا  إ كاليا  باكســــــ

  غاباة  غاشا   الجزائن  ممهارية لنزاشيا المتحدة  مناس ُينيليا  رواشدا  زامبيا  خــني الشكا  الســن اي  الصــاماي
ــة ــا  الللبمل  ينزويح اممهاريـ ــا   -غمنيـ ــا  فمنيـ ــا  فات د لاار  فالامبيـ ــاممنوة  فنواليـ ــة   ايج   الكـ ــاريـ الباليلـ

 مصن  الم نس  من اليا  ماريئما   شملاي  النيجن  شيجمنيا  الهند   

ةة مل الملا ـــــــية وفاة مل بمل المحا ـــــــنيل ي  ةل ة العم  خبنا  ي  النظم العالمية لســـــــاال  المح -13
األوروهية وينشســــــــــا والم نس والاال ات المتحدة األمنيمية  وفذل  مل منفز لبد الســــــــــح  الدول  لللمزيا  النظنية 

 وممتب شلوة اللذا  المارم   

  
 

  /http://indico.ictp.it/event/9124 :اشظن  3ا 

http://cedar.openmadrigal.org/
http://indico.ictp.it/event/9124/
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 لسواتل المالحةمعالجة البيانات المستمدة من النظم العالمية  -2 

 نيق الجم  بمل النظم العالمية لســـــــاال  المحةة  مم    ممل ُة يتح ق لحديد الماا   بد ة لالية لل -14
شظا  غلاشا   التاب   ا  لســــــــــــــاال  المحةةالعالم  النظا  العالم  لتحديد الماا   التاب  للاال ات المتحدة  والنظا  

ــاللـية اشظـا  غـالملما   وشظـا   لســــــــــــــااـل  المحةـة  BeiDouلحلحـاد النوخــــــــــــــ   والنظـا  األوروه  للمحةـة الســــــــــــ
اآلشية  الت  لسـتمد  اللياخـات الت   أخذيا مهاز االخـتللاي للكار  الكمنماليةبايدو  مل مهة  ولكنالاميا   اشظا

المام  للمامة النا لة لإلشارة الساللية  مل مهة ُخن   وهاختمدا  يذه اللياخات  بعد إدخاي لصحيحات للمها 
ــتللاي ــية   ممل لجهاز االخـــ ُة  ح  ُي مااشب ملتلســـــة مل بياشات المامة  مل محكة  الد ة محلية ُو ايتنا ـــ

 النا لة وياين للمستمد  النهائ  معلامات دقي ة لل  مستا  السنتيمتن الااةد 

ويممل اخـتمدا  مهاز اخـتللاي منملض التكللة للحصـاي لل  معلامات دقي ة لل  مسـتا  السـنتيمتن   -15
دا  ل نية لتصــــــحيا األخكا   ومل ثم يســــــاى يلدي الااةد مل النظم العالمية لســــــاال  المحةة  ي  ةاي اخــــــتم

لااين ُمهزة االخـــــــــــــتللاي الت  لجم  بمل التكللة المنملذـــــــــــــة والد ة العالية إل  لمهمد الكنيق ُما  اخـــــــــــــتحداو 
 لكبي ات محةية مديدة 

اآلخماي   وشظم منفز للا  المعلامات المماشية ي  مامعة  افما  ومنفز المعلامات الج نااية التاب  للمعهد  - 16
 للتكنالامـيا ي  ـلايلـند  واللنيق العـامـ  الـتاب  للجـنة اـلدولـية المعن  بتعميم المعلامـات وهـنا  الـ درات االلنيق العـامـ  ميم 

ــاال  المحةة ي     Cا  ــأة النظم العالمية لســــ ــا  المارم   الدورة التدريبية المالمة بئــــ ــلوة اللذــــ    الذي   اده ممتب شــــ
  بهدى إ فا  الال  بتكنالاميا النظم العالمية لساال   2020إل     2018ي  اللتنة مل خلسلة مل ثحو دورات ل دت 

                                                                                                                 المحةة ولكبي الها ي  منك ة آخـيا والمحيط الهادئ  ول  دت الدورة التدريبية المالمة ي  المعهد اآلخـماي للتكنالاميا ي   
ــة    ووينت معلاـمات لل لـحد 2020ـفاشاة الـماش /يـناين   10إل    6اللتنة مل  ــتـمدا  النظم المنملذـــــــــــ ـيد الماا   ـباخـــــــــــ

التكللة الخـتللاي النظم العالمية لسـاال  المحةة واألمهزة الت  لعم  بنظا  التئـ م  ُشدرويد  ُوخـالمب المسـا  ومعالجة  
 البياشات المستمدمة لتح مق مستا  لاي مل الد ة خاا  آشيا ُو بعد المعالجة  

اُ  دورة لــدريبيــة رفزت لل  لكنالاميــا النظم  :رلمل متزامنتمل                                 ول  ــدت الــدورة التــدريبيــة ي  شــــــــــــــمــ  دو  -17
اوي  ةزمة بنامجيات ملتاةة  RTKLIBالعالمية لســـــــــــــاال  المحةة ولكبي الها  واخـــــــــــــتمدا  ةزمة البنامجيات 

 ات الصــــــلة مل ُم  معالجة   المصــــــدر لتحديد الماا   لل  نيق النظم العالمية لســــــاال  المحةة  والبنامجيات
  وإمنا  مسـا ممداش  باخـتمدا  مهاز (/http://www.rtklib.com)البياشات المسـتمدة مل يذه النظم بد ة لالية 

ــتمدة مل النظم العالمية ــتللاي منملض التكللة لتحديد الماا   بد ة لالية  ومعالجة البياشات المســــــــ ــاال   اخــــــــ لســــــــ
اآلشية الحة ة للمعالجةج اس  دورة لدريبية لل النظم العالمية لساال  المحةة للائدة  الكمنماليةالمحةة ألغناض  

وا ـــــع  الســـــياخـــــات ومتمذي ال نارات  اشصـــــب لنفمزيا لل  مجمالة متعددة مل ُمهزة االخـــــتللاي والهاائيات 
 ةة والبنامجيات المااة بالنظم العالمية لساال  المح

ي    24ُخصــائيا  شســلة النســا  منهم  71ما مجمالذ    2020وشــارض ي  الدورة التدريبية المع ادة لا   -18
المائة  واخــــــــــتمدمت اللجنة األمااي الم دمة للدورة التدريبية مل الملا ــــــــــية األوروهية والاال ات المتحدة لســــــــــداد 

اخـات العليا مل باكسـتاة وهن حد و والجزائن مل المهندخـمل و حس الدر   18لكاليف السـلن الجاي لما مجمالذ 
وخــــــــني الشكا والللبمل ويممت شا  ومالمزيا وملد ف ومن اليا وشملاي والهند  وفاة مل بمل المحا ــــــــنيل خبنا  ي  
النظم العالمية لسـاال  المحةة مل وشملاي والاال ات المتحدة والياباة  وفذل  مل ممتب شـلوة اللذـا  المارم   

   4ا حع لل  معلامات للصملية لل الدورة التدريبية ي  باابة المعلامات التابعة للجنة الدولية ويممل اال 

 

   www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/icg/activities/2020/ait2020-gnss.html :اشظن  4ا 

http://www.rtklib.com/
http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/icg/activities/2020/ait2020-gnss.html
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ُخصــــــــــــائيا مل    217ما مجمالذ   2020إل    2018                                                وةذــــــــــــن الدورات التدريبية الت  ل  دت ي  اللتنة مل   - 19
دولية مل خحي ممتب شــلوة اللذــا  منك ة آخــيا والمحيط الهادئ  وهل  لدد المتدرهمل الذيل لل اا الدلم مل اللجنة ال 

ــيعد ينيق المبنا  التاب     15متدرها مل   57المارم   ــلة مل الدورات التدريبية  خــــــ ــلســــــ بلدا  وي  إ ار متابعة يذه الســــــ
فتملا لل معالجة البياشات المســـــــتمدة مل النظم العالمية لســـــــاال  المحةة بد ة لالية  ليماة منمعا   لللنيق العام  ميم 

ــت ب   بحمر يلمج ل نيات معالجة البياشات ولحلم  األخكا  والملاايم الممتللة المتعل ة بتجهمز                حاي إليذ   ي  المســـــــــــ
 المحكات ال الد ة والمحكات الكااية والبنامجيات  وي  مميعا مسائ  شا ئت خحي الدورات التدريبية   

  
 بناء قدرات البلدان النامية على استخدام تكنولوجيا النظم العالمية لسواتل المالحة  -جيم 

 من أجل التنمية المستدامة

 حلقات العمل اإلقليمية عن تطبيقات النظم العالمية لسواتل المالحة والمبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء -1 

  ل من مالد ةل ة العم  المئتنفة بمل األمم المتحدة ومن اليا بئأة لكبي ات 19-شتيجة لجائحة فايمد -20
  ويتال  لنظيم ةل ة العم  ممتب شـلوة اللذـا  2021إل  لا   2020النظم العالمية لسـاال  المحةة مل لا  

المعنية ب دارة األرا ــ  ولنظيمها والجماد ســيا  المارم  بالتعاوة م  النابكة المن الية للج ناايا المماشية والافالة 
  2021لئــــــــــــنيل األوي/ُكتاهن  29إل   25                                                           ورخــــــــــــم المنائط ي  من اليا  وخــــــــــــت ع د ي  ُوالشلالار ي  اللتنة مل 

واأليداى النئيسـية لحل ة العم  ي  لعزيز للادي المعلامات بمل البلداة المئـارفة بئـأة لكبي ات الحلاي ال ائمة 
المية لســــــــــــاال  المحةة  والســــــــــــع   لحلي ا لهذه ال ا ة  إل  النهاض بال درات ي  منك ة آخــــــــــــيا لل  النظم الع

ــاري  الا نـية وا  ليمـية والعـالمـية الت  ـ د  والمحيط الهـادئ  بمـا ي   ـل  لل  نيق لـلادي المعلامـات لل المئــــــــــــ
 ري    ايما بمل لل  المئا للادي اللاائدلعاد باللائدة لل  المنك ة  ومل ثم لعزيز 

ةل ة العم  المئــــــــتنفة بمل األمم المتحدة والهند ةاي الملادرة الدولية بئــــــــأة   2021ولأملت إل  لا   -21
  وخــمنظم الممتب 2020  س اللذــا   الت  فاة مل الم نر ل ديا ي  ثمنوياشاشمابارا   فمناال  الهند  ي  لا  

ب  للملخــســة الهند ة ألبحاو اللذــا   وخــاى لنفز  ةل ة العم  بالتعاوة م  منفز ايمنا  خــارابهاي لللذــا  التا
ةل ة العم  لل  التكارات الت  لح  ت ملخنا ي  مجاي اللحر العلم  باخـــــتمدا  البياشات المســـــتمدة مل ُمهزة 

 الملادرة الدولية بئأة   س اللذا  باال تناة م  البياشات اللذائية 

عم  ي  الما   الئـــلم  الما  بممتب شـــلوة ويممل اال حع لل  معلامات للصـــملية لل ةل ت  ال -22
  (www.unoosa.org)اللذا  المارم  

  
 برنامج الزمالت الدراسية الطويلة األمد بشأن النظم العالمية لسواتل المالحة والتطبيقات ذات الصلة  -2 

نشامج مامســـــتمن متمصـــــج مل المســـــتا  الماش  ي  ب   2018إل  لا    2005                      ش ظم ي  اللتنة مل لا   -23
مجاي المحةة والتكبي ات  ات الصـــــلة  ي  إ ار ملادرة مئـــــتنفة بمل ممتب شـــــلوة اللذـــــا  المارم   ومعهد 

ــلاالبالمتكني  ي  لاريل  ومعهد ماريا بايح العال  االذي  ــة لمنكس  ُاـــــــــ ــســـــــــ     LINKSاآلة مز ا مل ملخـــــــــ
معـــاينة ي  إ كـــاليـــا  وفـــاة ال نض مل يـــذا البنشـــامج يا لزويـــد المنيجمل والمعهـــد الا ن  للحاو الليـــا  وال

 الئلاس بالتدريب العال  الجادة والمعارى والمهارات المهنية الحزمة ي   كاع المحةة الساللية 

ووين البنشامج للدارخمل معارى ُخاخية مستفيذة لل شظم المحةة/لحديد الماا    فما زوديم بتحلم   -24
ــ  ل ــ  لبنشامج ملصــــــ ــ  المنهاج الدراخــــــ ــد البمئ   و د و  ــــــ ــاالت ولتكبي ات الناــــــ                                                                                     لتكام  بمل المحةة وااللصــــــ

المامســتمن بحمر يلب  بصــارة يعالة اةتيامات الســا  لت نممل  وي مســتا  لاي لديهم رةية واخــعة ألةدو شظم 
 المحةة/لحديد الماا    ولديهم ُ ذا مهارات محددة  

http://www.unoosa.org/
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ــا  منهم   189  لل   ُكمن مل 2018و  2005وهمل لام   -25 ــلة النســ ي    20 اللا مل خمس  ارات  شســ
المائة  لدريلا لال  الجادة ي  مجاي المحةة الســــــــــاللية ولكبي الها  واخــــــــــتأثنت منك ة آخــــــــــيا والمحيط الهادئ 

ــلة األكبن مل الكحس  بنحا  ــلة  49بالنســ ــل   19ي  المائة  وللتها ُوروها بنســ ي   16ة ي  المائة  ثم ُينيليا بنســ
ي  المائة  ُوخــــــهم ممتب شــــــلوة   1ي  المائة  ُووقياشاخــــــيا بنحا  15المائة  ُومنيما الحلمنية والكاريب  بنســــــلة 
ي  المائة مل المتدرهمل الذيل لمنماا مل بنشامج المامســـــــــتمن  فما  30اللذـــــــــا  المارم  ي  اختيار ُكمن مل 

فمل ممتاريل  ويت لد معظم المتدرهمل ةاليا منااــب لليا   د  الممتب ُمااال لت كية لكاليف الســلن الجاي لمئــار 
ي  مجاي النظم العالمية لســــاال  المحةة ي  الملخــــســــات ا  ليمية و/ُو الا نية وي  ال كاع الما   وشــــارض 
المتدرهاة ُ ذــــــا ي  األشئــــــكة الت  ا ــــــكل  بها الممتب ي  إ ار بنشامج التكبي ات اللذــــــائية وهنشامج اللجنة 

 أة لكبي ات النظم العالمية لساال  المحةة الدولية بئ

ويعما معهد البالمتكني  ي  لاريل والممتب ةاليا لل  ل ميم إمماشية إخذـــــــــــــاع بنشامج المامســـــــــــــتمن  -26
ــلة  ــاية لنااــــن مديدة  ات اــ لتجديد شــــام  وإلادة لنظيمذ لل  نيق لاخــــي  شكا  المجاالت المئــــمالة وإ ــ

 ا  غالملما ولكبي الهما   بالنظم العالمية لساال  المحةة/شظ

  
 الخدمات الستشارية التقنية  - ثالثا  

بغية إ حع ممهار واخــــــ  لل  الا ــــــ  الحال  للجنة الدولية والدور الذي  ممل ُة لذــــــكل  بذ ي   -27
المسـت ب  ي  خـاةة بالت لذـم  ائلة متعددة مل النظم العالمية لسـاال  المحةة  وهغية لل   لع ملات مل ممي  
األوخـــاي المعنية بالنظم العالمية لســـاال  المحةة  شـــارض ممتب شـــلوة اللذـــا  المارم  ُوخـــهم ي  المللمنات 

 بالحذار الئمص  و/ُو لبن ا شتنشت: 2020                                           والندوات الدولية التالية الت  ل  دت ي  لا  

التنبل بالع د    :2030-2020مللمن إيحة راماة الدول  المامس لئــــــن لللذــــــا   المعناة   اُ  
 ج 2020فاشاة الماش /يناين  28                                                           الم ب  ي  مجاي اللذا    والذي ل  د ي  ل  ُبمب  إخنائم   ي  

ــا   الذي ل  د ي  مزينة ميجا  ممهارية فاريا  يام   اس    ــأة   س اللذـ ــن بئـ  26                                                                             المللمن العاشـ
 ج2020لئنيل األوي/ُكتاهن  27و

                                                اللية  الذي ل  د ي  لئن دو  الصمل  ي  اللتنة مل مللمن الصمل الحادي لئن للمحةة الس اج  
  2020لئنيل الماش /شايمبن  25إل   23

وخـايم الممتب ي  الحل ة الدراخـية بئـأة اللمزيا  الئـمسـية الت  شظمها ممتبن اللمزيا  الئـمسـية بمنفز   -28
  2020لماز/ياليذ  10  ي  غادارد للكمناة اللذـــــــائ  التاب  لإلدارة الا نية للمحةة الجاية واللذـــــــا  اشاخـــــــا

ــا إ ذـــــاةيا ةاي بنا   درات البلداة النامية لل  اخـــــتمدا  لكنالاميا النظم العالمية لســـــاال   و د  الممتب لن ـــ
المحةة ألغناض التنمية المســـــــــــتدامة  ُبنز ايذ ُشئـــــــــــكة بنشامج اللجنة الدولية بئـــــــــــأة لكبي ات النظم العالمية 

 ُوبنز ُ ذا العم  الذي لذكل  بذ األين ة العاملة التابعة للجنة الدولية   2021لساال  المحةة وخككها لعا  

وخـــــــــــايم الممتب ُ ذـــــــــــا ي  ةل ة ش ا  بئـــــــــــأة ما ـــــــــــاع  االخـــــــــــتلادة مل العم  المتعدد األ ناى   -29
(Multilateralism at work)  لناولت ُمملة للتعاوة ي  شــلوة اللذــا   وشظمها االلحاد األوروه  بالتعاوة م  

  وخــــــايم الممتب ي  المنا ئــــــة بئــــــأة إخــــــها  التعاوة بمل  2020شــــــلاي/يبناين   4                        ممتب ول  دت ي  يممنا ي  ال
ُيداى التنمية المســــتدامة والعم  المتعدد األ ناى  و  نن ُ ذــــا ما ــــاع                                                                                                  االلحاد األوروه  والممتب ي  لح مق 

 العم  الذي لذكل  بذ اللجنة الدولية ُوين تها العاملة 

خلسلة مل الحل ات الدراخية الئلمية بعنااة  لسممن   2020متب ي  األخباع العالم  لللذا   وشظم الم -30
  ومل خحي لنض 2020لئـنيل األوي/ُكتاهن  7                                                       السـاال  لتحسـمل الحياة   وي  ةل ة دراخـية شـلمية ل  دت ي  
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ــكل  ــاال  المحةة والدور الذي لذــ ــتمدمة ي  النظم العالمية لســ ــاال  المســ ــاة  لل الســ بذ اللجنة الدولية    إ ذــ
ــتمد  بها يذه النظم ةاليا ي  لكبي ات ممتللة ي  مجاي العلا  والتكنالاميا  إل  ماشب                                                                                                         شا ئـــت الكيفية الت  ل سـ
ُمملة للمئـــــــــاري  والملادرات الت  ا ـــــــــكلعت بها األين ة العاملة التابعة للجنة الدولية  وُلنس الحا ـــــــــنوة لل 

لحل ة الدراخـــــية الئـــــلمية والتعنى لل  الكيفية الت   ســـــالد بها الممتب ل دينيم الئـــــديد للناـــــة المئـــــارفة ي  ا
ــاللية الخــــــــــــتمدامها ي  مجاالت ممتللة  بما ي   ل  بنا  ال درات  ــتلادة مل التكبي ات الســــــــــ البلداة لل  االخــــــــــ

 والتدريب وإمنا  اللحاو ي  مجاي النظم العالمية لساال  المحةة 

                                                        لحذــــــــــــــمنـيا لحمتمـاع الـماـلر لئــــــــــــــن للجـنة اـلدولـية  ول ـ د االمتمـاع  كمـا شظم الممـتب ولُن  امتمـالـا -31
ــلاي/يبناين    10التحذــــمني ي  يممنا ي   ــابعة والممســــمل للجنة اللنعية العلمية 2020شــ   لل  يامو الدورة الســ

 والت نية التابعة للجنة اختمدا  اللذا  المارم  ي  األغناض السلمية 

ئـــــــــأة خكط لم  األين ة العاملة التابعة للجنة الدولية والتااـــــــــيات ومل ُم  إةناز مزيد مل الت د  ب  -32
الم دمة منها  ل دت األين ة العاملة واألين ة اللنعية التابعة لها خــــــــــــــلســــــــــــــلة مل امتمالات ما بمل الدورات لل 

   2020 نيق ا شتنشت ي  اللتنة مل ةزيناة/ياشيذ إل  ُيلاي/خبتمبن 

ــية اللجنة الدولية  -33   الت  لبنز الحامة إل  التئــــــاور م  A/AC.105/1217ااشظن الاثي ة ولمح بتااــــ
بالحكا  اللذـائ  االلجنة المعنية بالحكا  اللذـائ   بئـأة دراخة  بمل الافاالت والمعنيةلجنة التنسـمق المئـتنفة 

لة بالنظم المدارية المااــة بالمدار األر ــ  المتاخــط والمدار مســألة ممارخــات لمفيف الحكا  اللذــائ  المتصــ 
المـاـئ  المتزامل م  األرض والمســــــــــــــتمـدمـة ي  النظم العـالمـية لســــــــــــــااـل  المحةـة  ـ دمـت اللجـنة المعنـية ـبالحكـا  

 ن ل نينا مل تا لل اللاائد والمما  2020اللذـــــــائ  إل  األماشة التنلمذ ة للجنة الدولية ي  لئـــــــنيل األوي/ُكتاهن 
ُلذــا                                                                                                  المنللكة بميارات التملج مل الحكا  ي  المدار األر ــ  المتاخــط  ول مم الت نين المل ت لل  ممي  
اللجنة الدولية للنظن ايذ  وشــنلت اللجنة المعنية بالحكا  اللذــائ  ي  الما  إمنا ات إ ــااية لماااــلة العم  

لم ارشة اللاائد والمما ن المتنللة لل  ممتلا  بئــــأة يذه المســــألة مل ُم  و ــــ   نائق للت دين الكم  والت ميم
 ُخالمب التملج مل الحكا  المعنو ة ي  الت نين المل ت  

  
 التبرعات  - رابعا  

بنجان بلذـ  ما  دمتذ الدوي األلذـا  مل دلم ولبنلات   2020                                  ش لذت ُشئـكة اللجنة الدولية ي  لا   -34
 مالية ولمنية  فما يل :

دوالر ُمنيم  لــدلم خــدمــات بنــا  ال ــدرات والمــدمــات  100 000الاال ــات المتحــدة  ــدمــت  اُ  
االخـــــــــتئـــــــــارية الت نية  والمذت لنلملات لتمممل المبنا  مل ل د م العنوض ا  ذـــــــــاةية الت نية والمئـــــــــارفة ي  

 المنا ئات الت  منت ُثنا  األشئكة المبمنة ي  يذا الت نينج

يارو لدلم خدمات بنا  ال درات والمدمات االختئارية   100  000 دمت الملا ية األوروهية   اس  
الت نية  والمذت لنلملات لتمممل المبنا  مل ل د م العنوض ا  ذــــــاةية الت نية والمئــــــارفة ي  المنا ئــــــات الت  

 منت ُثنا  األشئكة المبمنة ي  يذا الت نينج

إ ذـاةية  لنو ـااللجنة الدولية  د  األلذـا  اآلخنوة واأللذـا  المنتسـباة والمنا باة ي   اج  
 ل نية وشارفاا ي  المنا ئات الت  منت ي  اللعاليات المبمنة ي  يذا الت نين 
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