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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية

يف إطار خطة عمل اللجنة الدولية  ٢٠١٤األنشطة املضطلع هبا يف عام     
      بالنظم العاملية لسواتل املالحة املعنية

      تقرير األمانة    
    مقدِّمة  - أوالً  

النظـام العـاملي لتحديـد     ااقتهبكامل ط العاملة حاليالسواتل املالحة  ةن النظم العامليتضمَّت  - ١
ابع لالحتـاد  املواقع التابع للواليات املتحدة األمريكية والنظام العاملي لسواتل املالحة (غلوناس) الت

يات الـيت تفرضـها   ي على حنـو أفضـل للتحـدِّ   حتديث كال النظامني للتصدِّ االروسي. وجيري حالي
وتغـــيريات يف  البــثِّ  اتتــردُّد عــدد   التطبيقــات العصــرية. وتشــمل عمليــات التحــديث زيــادة      

النظام األورويب للمالحة الساتلية (غاليليو) والنظـام   نات اإلشارة. وباإلضافة إىل ذلك، فإنَّمكوِّ
زان جـودة  ، سيعزِّوإعماهلماا تطويرمها البوصلي لسواتل املالحة بايدو الصيين، اللذين جيري حالي

  .احملتملة لني والتطبيقاتاخلدمات ويزيدان عدد املستخدمني احملتم
ت كــبرية حتســينا أن يفضــي تشــغيل عــدَّة نظــم عامليــة لســواتل املالحــة إىل إدخــال وميكــن   - ٢

ز من معرفة الشـكل اهلندسـي للمـدار،    تزايد عدد تلك السواتل يعزِّ نَّإتطبيقات كثرية، حيث   على
عامليـة لسـواتل املالحـة وتغطيتـها.     ي إىل زيادة اإلحكام والدقة والتوافر العام إلشارات الـنظم ال فيؤدِّ

وهذه التحسينات مهمة بصفة خاصة بالنسبة للتطبيقات يف البيئـات الصـعبة الـيت تكـون فيهـا رؤيـة       
جغرافيـة مثـل    لتضـاريس السماء حمدودة، كما هو احلال يف املناطق احلضرية أو يف املنـاطق اجملـاورة   

ــال واألخاديــد. وعــالوة علــى ذلــك، تســتفيد التطبيقــ    ــوفُّ ات الاجلب ــة مــن ت ر إشــارات إضــافية علمي
  اهتا ومن اخلصائص املدارية املختلفة لكل نظام من النظم العاملية لسواتل املالحة.تردُّد  ومن
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ومن أجل تعزيز زيادة استخدام قدرات النظم العاملية، استحدثت اللجنـة الدوليـة املعنيـة      - ٣
ــة) حتــ     ــة الدولي ــة لســواتل املالحــة (اللجن ــالنظم العاملي ــب ــام  ت مظلَّ ــم املتحــدة يف ع  ٢٠٠٥ة األم

بوصفها منتدى غري رمسي وطوعي ملناقشة مجيع املسـائل املتعلقـة بـالنظم العامليـة لسـواتل املالحـة       
رات علــى نطــاق العــامل. وتعقــد اللجنــة الدوليــة اجتماعــات ســنوية الســتعراض ومناقشــة التطــوُّ   

كمــا تتنــاول تلــك االجتماعــات الســنوية  ة علــى صــعيد الــنظم العامليــة لســواتل املالحــة.املسـتجدَّ 
العامليـة لسـواتل املالحـة وتطبيقـات تكنولوجياهتـا االبتكاريـة. وقـد انعقـد االجتمـاع           النظمعلوم 

(انظــر  ٢٠١٤تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٤إىل  ١٠الفتــرة مــن  التاســع للجنــة الدوليــة يف بــراغ يف
ية والوكالة األوروبيـة للـنظم العامليـة لسـواتل     ضية األوروبمته املفوَّ) ونظA/AC.105/1083َّالوثيقة 

  املالحة بالنيابة عن االحتاد األورويب.
ــنظِّ  -٤ ــة      وي ــة الدولي ــة للجن ــة التنفيذي ــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، بوصــفه األمان  م مكت

، حلقـات عمـل ودورات تدريبيـة إقليميـة واجتماعـات دوليـة تركـز        ومنتدى مقـدِّمي خـدماهتا  
الـنظم العامليـة لسـواتل املالحـة يف خمتلـف       تاسـتعمال تكنولوجيـا   اليف جمـ على بنـاء القـدرات   

لعـدد كـبري مـن اخلـرباء      فرصـةً  رة بسـرعة. ومتـنح تلـك األنشـطةُ    جماالت العلم والصناعة املتطـوِّ 
لالجتماع كل سنة، ومنـهم خـرباء مـن البلـدان الناميـة، ملناقشـة القضـايا ذات األمهيـة الكـربى          

  ية، واختاذ إجراءات بشأهنا.أيضا بالنسبة للجنة الدول
ويصف هذا التقرير األنشـطة الـيت اضـطلع هبـا مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي أو دعمهـا            - ٥

لة عن تلك الع على معلومات مفصَّ. وميكن االطِّوالنتائج الرئيسية لتلك األنشطة، ٢٠١٤عام  خالل
 ).www.unoosa.org/oosa/en/SAP/gnss/icg.html( ابة املعلومات عن اللجنة الدوليةاألنشطة يف بوَّ

    
األنشطة اليت اضطلعت هبا اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل   - ثانياً  

    ٢٠١٤املالحة يف عام 
ــام    عمــالً  -٦ ــة لع ــة الدولي ــها وبالتوصــيات  ٢٠١٤خبطــة عمــل اللجن ــ ،الصــادرة عن ز ركَّ

مكتب شؤون الفضاء اخلارجي على بناء القدرات ونشر املعلومات من خـالل تنظـيم حلقـات    
  .متابعة هلاتقنية ومشاريع إقليمية عمل ودورات تدريبية وحلقات دراسية 

    
املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا  تستضيفهامراكز املعلومات اليت   - ألف  

    املتحدة ضاء املنتِسبة إىل األممالف
ترعى املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيـا الفضـاء، املنتِسـبة إىل األمـم املتحـدة،        - ٧

مراكــز معلومــات اللجنــة الدوليــة. وتقــع املراكــز اإلقليميــة يف اهلنــد خلدمــة آســيا ومنطقــة احملــيط  
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ريكــا الالتينيــة اهلــادئ، ويف املغــرب ونيجرييــا خلدمــة أفريقيــا، ويف الربازيــل واملكســيك خلدمــة أم
  بـي، ويف األردن خلدمة غرب آسيا.ومنطقة الكاري

والغرض من إنشاء مراكز معلومات اللجنة الدولية هو تعزيـز قـدرات الـدول األعضـاء،       - ٨
على الصعيدين اإلقليمي والدويل، علـى اسـتخدام الـنظم العامليـة لسـواتل املالحـة وتطبيقاهتـا مـن         

قتصادية واالجتماعية يف تلك الدول. وتعمل مراكز معلومـات  أجل النهوض بالتنمية العلمية واال
إنشاء شبكة من املؤسسات املعنية أو املهتمة بالنظم العامليـة لسـواتل املالحـة،     علىاللجنة الدولية 

ل وحتديــد التطبيقــات اجلديــدة الــيت ميكــن تطويرهــا يف املنــاطق اســتناداً إىل الــنظم العامليــة لســوات   
  يت تقدمها.املالحة واخلدمات ال

مي خـدمات  ق املراكز أنشطتها عن كثب مع األمانة التنفيذية للجنة الدوليـة ومقـدِّ  وتنسِّ  - ٩
 رون الــدعم لتطــوير خــدمات الــنظم العامليــة لســواتل الــنظم العامليــة لســواتل املالحــة، الــذين يــوفِّ 

  املالحة وتطبيقاهتا يف املناطق.
باللغـة الفرنسـية،    -  م وتكنولوجيـا الفضـاء  قليمـي األفريقـي لتـدريس علـو    ويف املركز اإل  - ١٠

باللغــة  -  قليمــي األفريقــي لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفضــاءالواقــع يف الربــاط، ويف املركــز اإل
ِجنـزت الـدورة األوىل للدراسـات العليـا يف جمـال      أُقع يف جزيرة إيفـه، يف نيجرييـا،   اإلنكليزية، الوا

م خـرباء  . كمـا قـدَّ  ٢٠١٤سـعة أشـهر، يف أيلول/سـبتمرب    النظم العاملية لسواتل املالحة، ومـدهتا ت 
ــا       ــوم وتكنولوجي مــن جامعــة بايهــانغ الصــينية عرضــاً يف املركــز اإلقليمــي األفريقــي لتــدريس عل

 باللغة الفرنسية عن املنظور النظري والعملي، مع دراسات حاالت، وأعطوا أيضاً حملـةً  - الفضاء 
  بايدو الصيين. لي لسواتل املالحةعن النظام البوص عامةً

    
ملالحة كأدوات ترويج استخدام تكنولوجيات النظم العاملية لسواتل ا  - باء  

    للتطبيقات العلمية
    ى النظم العاملية لسواتل املالحةآثار طقس الفضاء عل  - ١  

ع من د األعاصري الشمسية العاتية النادرة احلدوث دفقات مشسية راديوية وتسرِّتولِّ  - ١١
ب اضطرابات يف الريح الشمسية. وميكن أن تترك تلك لشمسية وتسبِّحركة اجلسيمات ا

على شبكة الكهرباء والسواتل وإلكترونيات الطريان واإلشارات  رات البيئية آثاراً سلبيةًالتغيُّ
غريها من األشياء. ومن الة، وعلى الصادرة عن النظم العاملية لسواتل املالحة، واهلواتف النقَّ

  على االقتصاد واجملتمع العامليني.  ت خطراًبِرعُتا، فقد مثَّ
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ويف إطار خطة عمل اللجنة الدولية، تشارك مكتب شؤون الفضاء اخلارجي مـع مركـز     - ١٢
عبد السالم الـدويل للفيزيـاء النظريـة وكليـة بوسـطن (الواليـات املتحـدة) يف تنظـيم حلقـة عمـل           

التوعيــة بأمهيــة التنميــة املســتدامة يف "املدرســة األفريقيــة لعلــوم الفضــاء: التطبيقــات ذات الصــلة و
. ٢٠١٤متوز/يوليــه  ١١حزيران/يونيــه إىل  ٣٠املنطقــة"، الــيت عقــدت يف كيغــايل يف الفتــرة مــن 

  امعة رواندا.العلوم والتكنولوجيا التابعة جل كليةُ واستضافت تلك احللقةَ
الع علـى  ة لالطِّـ نت حلقة العمل حماضرات رمسية متكاملة إضافة إىل متارين عمليـ وتضمَّ  - ١٣

الظواهر الفيزيائية القتران الغالف املغنطيسي بالغالف األيوين للشمس، وأثرها على بيئة الفضـاء  
مة (مثـل دقـة   القريب من األرض، مبا يف ذلك طقس الفضاء وأثر ذلك على التكنولوجيات املتقدِّ

  النظم العاملية لسواتل املالحة).قياسات 
يف جمـال الـنظم    وطالبـاً هـاً  عاملاً ومهندسـاً وموجِّ  ٦٣جمموعه  وشارك يف حلقة العمل ما  - ١٤

 ايـت نفقـات السـفر جـو    العاملية لسواتل املالحـة وطقـس الفضـاء مـن بلـدان شـرق أفريقيـا. وغُطِّ       
املتحـدة عـن طريـق    ضية األوروبية والواليات متها املفوَّمن األموال اليت قدَّ مشاركاً ٢٤عدده  ملا

  اللجنة الدولية.
    

    األطر املرجعية والتوقيت  - ٢  
ــدين          - ١٥ ــل التع ــريعاً يف صــناعات مث ــداً س ــع تزاي ــد املواق ــا حتدي ــد اســتخدام تكنولوجي يتزاي

 تلـك  ومسـتخدم  يسـتعملها الـيت   تطبيقـات ال تبـيَّن أنَّ والزراعة والبنـاء وخـدمات الطـوارئ. وقـد     
صـل إىل السـنتيمتر الواحـد    ع مبستوى دقة تإىل هياكل أساسية جيوديسية تتمتَّ حتتاج التكنولوجيا

ل لـى حنـو دائـم ويسـهُ    سـقة ُتحـدَّث ع  تلك احلاجة، يلـزم وضـع أطـر مرجعيـة متَّ     ولتلبيةأو أدق. 
  احلصول عليها.

) يف جامعـــة AfricaArrayمـــت حلقـــة العمـــل التاســـعة لربنـــامج صـــفائف أفريقيـــا (ظِّوُن  - ١٦
كــانون الثاين/ينــاير  ٣١إىل  ١٩ويتواترســراند يف جوهانســربغ، جنــوب أفريقيــا، يف الفتــرة مــن  

. ٢٠٠٤. وجاء تنظيمها يف إطار برنامج البحوث وتنمية القدرات الـذي أنشـئ يف عـام    ٢٠١٤
ويواصل مشروع صفائف أفريقيا منوه من حيث النطاق واحلجم بوسائل منها: (أ) نشر حمطـات  

ة يــذ عــدَّدة أجهــزة االستشـعار كجــزء مــن شــبكة "رئيسـية"؛ (ب) الشــروع يف تنف  جديـدة متعــدِّ 
يف بوتسـوانا واملخـاطر السـيزمية يف     الغـالف اليـابس لـألرض   هيكـل   يحترِّمبادرات متابعة، مثل 

ق يف طائفـة  بلدان شرق أفريقيا؛ (ج) إنشاء برنامج دكتـوراه يهـدف إىل مواصـلة البحـث املتعمِّـ     
  .البالغة األمهيةواسعة من جماالت التطبيقات 
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 ىتلقَّــ، ٢٠١٤يف عــام  ُنظِّمــتث حلقــات عمــل ثــالبرنــاجمني تــدريبيني وومــن خــالل   - ١٧
اخلرباء الدوليني يف النظم العامليـة لسـواتل املالحـة معلومـات بشـأن املواضـيع        على يداملشاركون 

ــد أمــاكن       ــرامج حتدي ــة مــن ب ــا؛ (ب) جمموعــة كامل ــة: (أ) تشــغيل حمطــات صــفائف أفريقي التالي
) وضــع  مــوذج العــاملي للــزالزل؛ (ه  ؛ (ج) علــم الــزالزل اهلندســي؛ (د) الن  SEISAN الــزالزل

الـذي   العلمـي، م املشاركون يف حلقة العمل أثناء االجتماع خريطة زالزل تكتونية ألفريقيا. وقدَّ
مشلـت املواضـيع التاليـة:    ورقـة   ٤٦، ما جمموعـه  ٢٠١٤كانون الثاين/يناير  ٢١و ٢٠عقد يومي 

واخلطط املقبلة لشبكات املراقبة؛ (ب) األنشطة البحثيـة والتعليميـة؛    (أ) تقارير عن احلالة الراهنة
الهتا التكتونية؛ (د) اجليوديسيا وقوة اإلجهـاد يف الصـفيحة   (ج) هيكل الصفيحة األفريقية وتشكُّ

) النشـاط السـيزمي النـاتج عـن التعـدين       األفريقية، والرصـد السـيزمي وتقيـيم خمـاطر الـزالزل؛ (ه     
  املرتبطة مبشروع صفائف أفريقيا. ة؛ (و) املبادراتواألعمال اهلندسي

مــة مــن   ت األمــوال املقدَّ بلــداً. واســُتِغلَّ  ٢٤مشــاركاً مــن   ٧٣وحضــر حلقــة العمــل     - ١٨
  سفر جوا لتسعة خرباء من أفريقيا.الواليات املتحدة عرب اللجنة الدولية لتغطية تكاليف ال

    
    لعاملية لسواتل املالحةا حلقات العمل اإلقليمية حول تطبيقات النظم  - جيم  

مت حلقة العمل املشـتركة بـني األمـم املتحـدة ومركـز عبـد السـالم الـدويل للفيزيـاء          ظُِّن  - ١٩
ه، لتطبيقـات العلميـة يف مدينـة تريسـت    النظرية حـول اسـتخدام الـنظم العامليـة لسـواتل املالحـة يف ا      

) A/AC.105/1087الوثيقـة   (انظـر  ٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ٥إىل  ١إيطاليا، يف الفترة مـن  
م حلقةَ العمل مكتُب شؤون الفضاء اخلارجي واملركز الدويل للفيزيـاء النظريـة، واستضـافها    ونظَّ

املركـــز الـــدويل. وكـــان اهلـــدف الرئيســـي مـــن حلقـــة العمـــل هـــو مناقشـــة التطبيقـــات العلميـــة  
ــوين وتطبي      ــا تطبيقــات الغــالف اجلــوي الســفلي والغــالف األي ــا فيه قــات طقــس  لإلشــارات، مب

الفضاء، والتطبيقات العلمية للمالحة وحتديـد املواقـع، مثـل اجليوديسـيا وعلـم الـزالزل. ومشلـت        
حلقــة العمــل جلســات عامــة ومناقشــات واســعة النطــاق بــني املشــاركني هبــدف حتديــد جمــاالت  

  األولوية للمشاريع التجريبية والشراكات املمكنة.  
دوا على ضـرورة تعزيـز القـدرات    ة نقاط، فشدَّعدَّ ز املشاركون يف حلقة العمل علىوركَّ  - ٢٠

الوطنية يف علوم وتطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة املالئمـة للسـياق اإلقليمـي، وال سـيما مـن      
، على أن ُيستفاد من اهلياكل اإلقليمية حمدَّدة األهداف خالل تنظيم دورات تدريبية وحلقات عمل

جتهيـز وحتليـل بيانـات الـنظم العامليـة       صة. ومشلت تلك النقاط أيضـاً خصِّالقائمة ومراكز االمتياز املت
ــايري       ــد منــاذج البيانــات ومع ــات مفتوحــة املصــدر، وحتدي لســواتل املالحــة باســتخدام أدوات براجمي

يانـات وتبـادل   استخدامها، وتسهيل استرجاع البيانـات وختـزين الب   وترويجالبيانات الفوقية املناسبة 
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الع على تفاصيل برنامج حلقة العمل ووقائعهـا يف املوقـع الشـبكي    . وميكن االطِّينالبيانات شبه اآل
  ).www.unoosa.org/oosa/en/SAP/gnss/index.htmlملكتب شؤون الفضاء اخلارجي (

    
    اخلدمات االستشارية التقنية  - ثالثاً  

مـن أعمـال حمـدَّدة يف إطـار      شؤون الفضاء اخلـارجي  مكتبعرض ما يقوم به من أجل   - ٢١
اللجنــة الدوليــة وبرناجمهــا املتعلــق بتطبيقــات الــنظم العامليــة لســواتل املالحــة، فضــالً عــن الــدور     

ي دة للــنظم العامليــة لســواتل املالحــة، ومــن أجــل تلقِّــاملســتقبلي للجنــة الدوليــة يف اجملموعــة املتعــدِّ
من جانب األوساط املختلفة املعنيـة بـالنظم العامليـة لسـواتل املالحـة، شـارك مكتـب         ردود الفعل

  مترات والندوات الدولية التالية:يف املؤوأسهم شؤون الفضاء اخلارجي 
ــام      (أ)   ــونيخ للمالحــة الســاتلية لع ــونيخ،  ُعقــد، الــذي ٢٠١٤مــؤمتر قمــة مي يف مي

  ؛٢٠١٤آذار/مارس  ٢٧إىل  ٢٥رة من أملانيا، يف الفت
 ٢٣و يــومي يف موســك ُعقــداملنتــدى الــدويل الثــامن للمالحــة الســاتلية، الــذي    (ب)  

  ؛٢٠١٤نيسان/أبريل  ٢٤و
ــني الوكــاالت بشــأن أنشــطة        (ج)   ــون لالجتمــاع املشــترك ب ــة والثالث ــدورة الرابع ال

  ؛٢٠١٤أيار/مايو  ١٤و ١٣رك يومي قدت يف نيويوالفضاء اخلارجي، اليت ُع
رابعــة عشــرة لفريــق األمــم املتحــدة العامــل املعــين باملعلومــات   اجللســة العامــة ال  (د)  

  ؛٢٠١٤أيار/مايو  ١٦ إىل ١٤اجلغرافية، اليت ُعقدت يف نيويورك، من 
االجتماع الرابع واخلمسون للجنة الربط بـني اخلـدمات املدنيـة اخلاصـة بالنظـام        ) (ه  

 أيلـول/  ٩و ٨، يـومي  ات املتحـدة قـد يف تامبـا، فلوريـدا، الواليـ    العاملي لتحديد املواقـع، الـذي عُ  
  .٢٠١٤سبتمرب 

جلســتني حتضــرييتني لالجتمــاع التاســع  أيضــاً ونظَّــم مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي    - ٢٢
ــا يف      ــد يف فيين ــذي انعق ــة، برئاســة االحتــاد األورويب، ال ــة الدولي ، ٢٠١٤شــباط/فرباير  ١٧للجن

 ُعقـد ني واالحتـاد األورويب، الـذي   واالجتماع الثاين عشر ملنتدى مقدِّمي اخلدمات، برئاسـة الصـ  
ــه  ١٠يف  ــة     ٢٠١٤حزيران/يوني ــدورة احلادي ــى هــامش ال . وُعقــدت اجللســتان التحضــرييتان عل

واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعـة للجنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض       
ــة. وشـُـ    ــدورة الســابعة واخلمســني للجن ــى ضــرورة أن تضــطلع  د يف اجللســتنيدِّالســلمية، وال  عل

ز األفرقة العاملة التابعة للجنـة الدوليـة بـدور رئيسـي يف تنفيـذ خطـة عمـل اللجنـة الدوليـة. وركَّـ          
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مي اخلدمات التابع للجنة الدولية على املسائل املتصلة بنشر املعلومات عـن اخلـدمات   منتدى مقدِّ
وقابليــة تشــغيلها ســواتل املالحــة املفتوحـة ورصــد أداء اخلــدمات، ومســألة توافــق الــنظم العامليــة ل 

  على حنو متبادل.
م مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، بصــفته األمانــة التنفيذيــة للجنــة الدوليــة،         ونظَّــ  -٢٣

لت األســـاس لـــآلراء تـــة لألفرقـــة العاملـــة التابعـــة للجنـــة الدوليـــة الـــيت شـــكَّ االجتماعـــات املؤقَّ
حتقـق   ة ورصدها، عالوة على رصد مافتوحوالتوصيات بشأن محاية الطيف، وأداء اخلدمات امل

للتشـغيل التبـاديل بـني الـنظم العامليـة لسـواتل        ةالقابلـ  ةم فيما خيص نطاق اخلدمة الفضائيمن تقدُّ
الختـاذ إجـراءات    سـالمة حتديـد مواقـع املسـتخدمني    املالحة، واستعراض املفـاهيم احلاليـة بشـأن    

 فيمـا بـني دورات اللجنـة الدوليـة     مـت الـيت ُنظِّ  ما يلي االجتماعات وحلقات العمـل أخرى. وفي
  :٢٠١٤خالل عام 

 عــن حلقــة العمــل عــن محايــة طيــف الــنظم العامليــة لســواتل املالحــة والكشــف    (أ)  
ــيت عُ    ــه، ال ــف من ــا والتخفي ــداخل فيه ــومي   الت ــف ي ــدت يف جني ــه  ١٥و ١٤ق . ٢٠١٤متوز/يولي

  لعمل االحتاُد الدويل لالتصاالت؛واستضاف حلقةَ ا
توافق نظم سواتل املالحـة العامليـة واإلقليميـة    بشأن يق العامل ألف اجتماع الفر  (ب)  

إىل  ١٦ة مـن  يف جنيـف يف الفتـر   ُعقـد وقابلية تشغيلها املتبادل، والتعزيز بواسطة السواتل، الذي 
  ؛٢٠١٤متوز/يوليه  ١٨

 ُعقـد بناء القدرات ونشـر املعلومـات، الـذي    بشأن اجتماع الفريق العامل جيم   (ج)  
  .٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٣إىل  ١وليتكنيك يف باريس يف الفترة من يف مدرسة ب

تشـجيع اسـتخدام   " م التابع للجنة الدولية املعنونةويف إطار خطة عمل الفريق العامل جي  -٢٤
الناميـة، مـع   تكنولوجيات النظم العاملية لسواتل املالحـة كـأدوات للتطبيقـات العلميـة يف البلـدان      

لمركـز الـدويل   للني مـع ممـثِّ   ، عقد مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي اجتماعـاً  "التركيز على أفريقيا
للفيزياء النظرية وجامعة بوسطن ملناقشة برامج التعليم والتدريب للمستعملني النهائيني يف خمتلف 
التخصصات، مثل اجليوديسيا واجليوفيزياء وطقس الفضاء واألرصاد اجلوية، والفوائد الـيت تعـود   

األفريقية من تلك الربامج، مبا يف ذلك املشاريع ذات الصلة مبحطات النظـام العـاملي   على البلدان 
يف الوقـت احلقيقـي لدراسـات الغـالف األيـوين يف أفريقيـا، وتنفيـذ         تـردُّد لتحديد املواقع الثنائية ال

، مشروع التدريب علـى اخلدمـة املالحيـة التكميليـة األوروبيـة الثابتـة بالنسـبة لـألرض يف أفريقيـا         
الدويل للفيزيـاء   الذي يهدف إىل مساعدة قطاع الطريان يف أفريقيا. واستضاف االجتماَع املركُز

  .٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١٠و ٩، يف تريسته، إيطاليا، يومي النظرية
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    التربعات  - رابعاً  
ــام      - ٢٥ ــة يف ع ــة الدولي ــذت أنشــطة اللجن ــدول األعضــا    ٢٠١٤ُنفِّ ء بنجــاح بفضــل دعــم ال

  ا (املالية والعينية):وتربعاهت
دوالر لــدعم خــدمات بنــاء    ٢٤٠ ٠٠٠قــدَّمت حكومــة الواليــات املتحــدة      (أ)  

تقــدمي عــروض بخــرباء واختــذت ترتيبــات لكــي يقــوم القــدرات واخلــدمات االستشــارية التقنيــة، 
  نشطة املبيَّنة يف هذا التقرير؛إيضاحية تقنية واملشاركة يف املناقشات يف إطار األ

يـــورو لـــدعم خـــدمات بنـــاء القـــدرات      ١٠٠ ٠٠٠االحتـــاد األورويب  قـــدَّم  (ب)  
تقـدمي عـروض إيضـاحية تقنيـة     ب واختذ ترتيبـات لكـي يقـوم خـرباء    واخلدمات االستشارية التقنية، 

  نشطة املبيَّنة يف هذا التقرير؛واملشاركة يف املناقشات يف إطار األ
ــ  (ج)   ــوظَّ أيضــاً االحتــاد األورويب  ىرع كتــب شــؤون الفضــاء  فني مــن ممشــاركة م

  ؛ة الدولية واجتماعاته التخطيطيةاخلارجي ومسامهتهما يف االجتماع التاسع للجن
مت حكومة االحتاد الروسي وحكومـة الواليـات املتحـدة واالحتـاد األورويب     قدَّ  (د)  

ووكالة الفضاء األوروبية خـدمات الرعايـة خلـرباء لتقـدمي عـروض إيضـاحية تقنيـة واملشـاركة يف         
ذة يف إطــار اجملــاالت املواضــيعية ذات األولويــة لربنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات  املنفَّــ األنشــطة

  املالحة.الفضائية يف جمال النظم العاملية لسواتل 
ــ  - ٢٦ ــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي أيضــاً   ونظَّ ــات     م مكت ــدوة حــول موضــوع "التطبيق ن

، أثنـاء  ٢٠١٤شـباط/فرباير   ١٧يف قـدت يف فيينـا   التجارية للنظم العاملية لسـواتل املالحـة"، عُ  
انعقاد الدورة احلادية واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة اسـتخدام الفضـاء   

الصــني، بوصــفها الــرئيس املشــارك ملنتــدى   اخلــارجي يف األغــراض الســلمية. وأدارت النــدوةَ 
ــة يف عــامي   مقــدِّ ــة الدولي ــابع للجن ــ .٢٠١٤و ٢٠١٣مي اخلــدمات الت الع علــى وميكــن االطِّ

 مة أثناء الندوة يف املوقـع الشـبكي ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي:      العروض اإليضاحية املقدَّ
www.unoosa.org/oosa/en/COPUOS/stsc/2014/gnsssymposium.html.  

 


