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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة السادسة واخلمسون

     ٢٠١٩فرباير /شباط ٢٢-١١فيينا، 
   مشروع التقرير    
   واالقتصاديةتسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية   -ثالثًا  

من جدول األعمال،  ٥، نظرت اللجنة الفرعية يف البند ٧٣/٩١اجلمعية العامة وفقًا لقرار   -١
  االجتماعية واالقتصادية املستدامة". املعنون "تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية

وتكلم ممثلو إســـرائيل وأملانيا وإندونيســـيا وإيطاليا وباكســـتان والصـــني وكندا وكولومبيا   -٢
من جــدول األعمــال. كمــا تكلَّمــت يف إطــار هــذا البنــد ممثِّلــة  ٥واهلنــد واليــابــان يف إطــار البنــد 

ي، وألقى ممثِّلو دول أعضـــــاء أخرى كوســـــتاريكا نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب
  كلمات تتعلق هبذا البند أثناء التبادل العام لآلراء.

  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:  -٣
  ، قدَّمه ممثل شيلي؛"مسامهة القدرات الفضائية الشيلية يف التنمية الوطنية"  (أ)  
  قدَّمته ممثلة كندا؛، "الفوائد االجتماعية واالقتصادية الستخدام الفضاء"  (ب)  
ــتخدام تكنولوجيات الســواتل  :BiomeSATمشــروع "  (ج)   رصــد صــحة الغابات باس
  قدَّمه ممثل الربازيل؛ "النانوية

الريادية لتعزيز قدرات جنوب أفريقيا األصــلية على إجياد حلول  ZACube-2بعثة "  (د)  
  ممثل جنوب أفريقيا؛ ، قدَّمه"توعوية بأحوال النطاق البحري من أجل القارة األفريقية

بة   (هـ)   ياه") "Space4Water Portal"بوا لة مكتب ("الفضـــــــاء من أجل امل قدَّمته ممث  ،
  شؤون الفضاء اخلارجي؛
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أداة فريدة مثَبتة الفائدة للنهوض : الفضاء من أجل االستدامة: كوكيب ومستقبلي"  (و)  
  راقب عن منظمة كانيوس الدولية؛، قدَّمه امل"بالقدرات على الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي

الوفاء بوعد تكنولوجيا الفضــــــاء من أجل االســــــتدامة: االســــــتفادة اليومية من "  (ز)  
  ، قدَّمه املراقب عن منظمة كانيوس الدولية؛"البيانات الضخمة

هنج مبتكرة الســـــتخدام تكنولوجيا الفضـــــاء لتلبية احتياجات البلدان النامية يف "  (ح)  
  ، قدَّمه املراقب عن منظمة كانيوس الدولية؛"الدقيقةجمال الزراعة 

، قدَّمه املراقب عن "بإنشــاء شــبكة جامعية عاملية لرصــد احلطام الفضــائي اقتراح"  (ط)  
  االحتاد اجلامعي العاملي هلندسة الفضاء.

  وكان معروضًا على اللجنة الفرعية ما يلي:  -٤
بني األمم املتحدة وأملانيا حول موضوع تقرير عن املنتدى الرفيع املستوى املشترك   (أ)  

، الذي عقد يف بون، "‘٢٠٣٠الفضـــاء ’وبشـــأن خطة  ٥٠"ســـبل املضـــي ُقدمًا بعد اليونيســـبيس+
  ؛)A/AC.105/1204( ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦إىل  ١٣أملانيا، من 

عمل المن تصــنيفًا للمواضــيع املتعلقة باحلوكمة وأســاليب مذكرة من األمانة تتضــ  (ب)  
  ؛)A/AC.105/C.1/L.377الفرعيتني (اللجنة وهيئتيها لدى 

تقريرا عن إطالق بوابة "الفضــــــاء من أجل املياه" التابعة ورقة اجتماع تتضــــــمن   (ج)  
ـــــــؤون الــفضـــــــــاء اخلـــارجــي  ـــــــتــقــبــلــيـــةملــكــتـــب ش  ونــطـــاقــهـــا احلـــايل وخــطــطــهـــا املس

)A/AC.105/C.1/2019/CRP.11(.   
والحظت اللجنة الفرعية أن املنتدى الرفيع املســــتوى املشــــترك بني األمم املتحدة وأملانيا،   -٥

، ‘٢٠٣٠خطة الفضــاء ’ ، وبشــأن٥٠الذي تناول موضــوع "ســبل املضــي ُقدمًا بعد اليونيســبيس+
، وأنه قد تشــــارك يف ٢٠١٨تشــــرين الثاين/نوفمرب  ١٦إىل  ١٣الفترة من عقد يف بون، أملانيا، يف 

ــــؤون  ــــؤون الفضــــاء اخلارجي مع احلكومة األملانية، عن طريق املركز األملاين لش تنظيمه مكتب ش
الفضــاء اجلوي، وأن املنتدى واصــل تشــجيع النقاش حول دور علوم وتكنولوجيا الفضــاء يف تعزيز 

  التنمية العاملية.
سياق متابعة أعمال فريق العمل املعين باالستكشاف والح  -٦ ظت اللجنة الفرعية أن املكتب، يف 

واالبتكار، ســوف ينظم، مع املركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضــاء يف غرب آســيا، حلقة 
العمل املشـــتركة بني األمم املتحدة واألردن حول موضـــوع "الشـــراكة العاملية من أجل االســـتكشـــاف 

  .٢٠١٩آذار/مارس  ٢٨إىل  ٢٥بتكار يف جمال الفضاء"، اليت ستعقد يف عمان، األردن، من واال
اللجنة الفرعية أيضا أن املنتدى املشترك بني األمم املتحدة والصني بشأن احللول  والحظت  -٧

صينية وسوف  ضاء الوطنية ال ضاء اخلارجي مع إدارة الف شؤون الف سوف ينظمه مكتب  ضائية  الف
. وســـوف يهدف املنتدى إىل ٢٠١٩نيســـان/أبريل  ٢٧إىل  ٢٤تشـــانغشـــا، الصـــني، من  ُيعقد يف

  تشجيع استخدام الفضاء اخلارجي يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1204
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1204
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والحظت اللجنة الفرعية كذلك أن لتكنولوجيا الفضــــاء والتطبيقات الفضــــائية والبيانات   -٨
 صياغةجمال التنمية املستدامة من نواح عدة، منها حتسني واملعلومات املستمدَّة من الفضاء أمهية يف 

محاية البيئة، وإدارة األراضـــي  وحتســـني تنفيذها الحقا، وذلك يف جمالوبرامج العمل  لســـياســـاتا
واملياه، والتنمية احلضــــرية والريفية، والنُُّظم اإليكولوجية البحرية والســــاحلية، والرعاية الصــــحية، 

ر املناخ، واحلد من أخطار الكوارث والتصـــــدِّي للطوارئ، والطاقة، والبىن التحتية، واملالحة، وتغيُّ
والرصد السيزمي، وإدارة املوارد الطبيعية، والثلوج واألهنار اجلليدية، والتنوُّع البيولوجي، والزراعة، 

  واألمن الغذائي. 
ــــــتعمال  -٩ ــــــواتل حتديد املواقع اجلغرافية  والحظت اللجنة الفرعية أن األحباث تبني أن اس س

يف املائة من غايات أهداف التنمية املســـتدامة البالغ  ٤٠ورصـــد األرض ســـيســـاعد على حتقيق حنو 
غاية، وأن تلك النســبة ســوف ترتفع بشــكل ملموس إذا ُأضــيف إىل ذلك اســتخدام  ١٦٩عددها 

  سواتل االتصاالت. 
 قدمتها الدول عن إجراءاهتا وبراجمها الرامية والحظت اللجنة الفرعية أيضـــا املعلومات اليت  -١٠

إىل زيادة وعي املجتمع وفهمه بشأن دور تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء يف تلبية االحتياجات 
جمال  تدريب يف  قدرات من خالل التعليم وال ناء ال ية إىل ب عاون الرام طة الت ية، وعن أنشــــــ اإلمنائ

  اء ألغراض التنمية املستدامة. استخدام تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفض
ورحبت اللجنة الفرعية باستحداث مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بوابة الفضاء من أجل   -١١

املياه، وهي منصــة شــبكية ختدم أطرافا متعددة من أصــحاب املصــلحة وتتيح تبادل معارف متنوعة 
واضيع املتصلة باملياه، مع التخصصات بشأن احللول الفضائية واستخدام تكنولوجيات الفضاء يف امل

  التركيز بوجه خاص على بناء القدرات ومشول األطراف الفاعلة من البلدان النامية.
والحظت اللجنة الفرعية مع االرتياح األعمال اليت يضــــــطلع به املكتب بشــــــأن مبادرة   -١٢

ة فرص توجيهية ، ومنها إنشــاء بوابة شــبكية لتعزيز الترابط الشــبكي وإتاح"الفضــاء من أجل املرأة"
من أجل متكني املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني يف قطاع الفضاء من خالل أنشطة لبناء القدرات 

  وتوفري املشورة التقنية موجهة لتحقيق أهداف دقيقة.
ورأت بعض الوفود ضــرورة تدعيم الفرص القائمة لالنتفاع من األنشــطة الفضــائية وإجياد   -١٣

أن لضمان التزايد املطرد يف عدد الدول القادرة على الوصول إىل الفضاء فرص جديدة يف هذا الش
واالنتفاع من الفوائد املســتمدة منه. وُأشــري إىل أن اللجنة تؤدي دورا أســاســيا يف ذلك الشــأن من 

  حيث تدعيم التعاون الدويل وبناء القدرات على حد سواء. 
إتاحة ســـــبل الوصـــــول إىل الفضـــــاء "و "الكون املفتوح"ورأت بعض الوفود أن مبادريت   -١٤

هلما أمهية بالغة يف تعزيز وتيســــري إمكانات االســــتفادة من املعلومات الفلكية والعلمية يف  "للجميع
ضاء من أجل املرأة" وأن من  شفاف، وأن هاتني املبادرتني متكاملتان مع مبادرة "الف إطار مفتوح و

  ط. الضروري التعامل مع تلك املبادرات بأسلوب متراب
وُأعرب عن رأي مفاده ضــــــرورة بناء القدرات الوطنية الالزمة للتعامل مع بيانات رصــــــد   -١٥

ـــبة الســـحابية مع بيانات الرادارات ذات  ـــلوب احلوس األرض؛ واتباع منهجيات موحدة للتعامل بأس
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عة وصيد الفتحات االصطناعية والبيانات املؤمتتة؛ ومعاجلة حتديات االبتكار يف جماالت الغابات والزرا
األمساك، والبحار، والتعدين، والتوسع احلضري، والتصدي للكوارث؛ وتعزيز االستفادة من التعاون 
الدويل والشــراكات يف نقل املعارف واخلربات واملعلومات؛ واالســتعانة بالصــناعات املحلية يف تنفيذ 

  ة واملتوسطة احلجم. األنشطة بتكلفة ناجعة، وتشجيع املشاريع الناشئة وتنمية املشاريع الصغري
نان، (اهلند)، وفقًا   -١٦ وانعقد الفريق العامل اجلامع من جديد برئاســـــــة ب. كوهنيكريشــــــ

اللجنة الفرعية، يف جلســـــتها [...] املعقودة يف  . وأقرَّت٧٣/٩١اجلمعية العامة من قرار  ٩ للفقرة
  ، تقرير الفريق العامل اجلامع، الذي يرد يف املرفق األول هبذا التقرير.[...] شباط/فرباير

  
  التطورات األخرية يف جمال النُُّظم العاملية لسواتل املالحة  -سابعًا 

من جدول األعمال،  ٩اللجنة الفرعية يف البند  ، نظرت٧٣/٩١اجلمعية العامة وفقًا لقرار   -١٧
املعنون "التطوُّرات األخرية يف جمال النُّظم العاملية لســـواتل املالحة"، واســـتعرضـــت املســـائل املتعلقة 
ــــــواتل املالحة (اختصــــــارًا "اللجنة الدولية") والتطوُّرات  باللجنة الدولية املعنية بالنُّظم العاملية لس

  ظم العاملية لسواتل املالحة والتطبيقات اجلديدة لتلك النظم. األخرية يف جمال الن
من جدول األعمال ممثِّلو االحتاد الروســــي وإندونيســــيا ومجهورية  ٩وتكلَّم يف إطار البند   -١٨

كوريا والصـــــني واملكســـــيك واهلند واليابان. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثِّلو دول أعضـــــاء 
  ذا البند. أخرى كلمات تتعلق هب

  وكان معروضًا على اللجنة الفرعية ما يلي:   -١٩
مذكِّرة من األمانة عن االجتماع الثالث عشــــر للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية  (أ) 
  )؛ A/AC.105/1191املالحة (لسواتل 
يف إطار خطة عمل اللجنة  ٢٠١٨ملنفَّذة يف عام تقرير األمانة عن األنشــــــطة ا (ب) 

  ).A/AC.105/1192الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة (
وأشــــــارت اللجنة الفرعية مع التقدير إىل أن مجيع مقدمي اخلدمات قد أقروا، من خالل   -٢٠

ية،  لدول  The Interoperable Global Navigationاملعلومات الواردة يف املنشــــــور املعنون اللجنة ا

Satellite Systems Space Service Volume )ST/SPACE/75 ( يات عدد من التوصــــــ ووافقوا على 
ظم العاملية املتعددة لســــــواتل املالحة خلدمات الفضــــــائية للناملتعلقة مبواصــــــلة تطوير مفهوم حيز ا

  وتدعيمه وتوسيع نطاقه. 
وقد ُأبلغت اللجنة الفرعية بأنَّ مكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي، بصـــفته األمانة التنفيذية   -٢١

للجنة الدولية، يتوىل تنســـيق أعمال التخطيط الجتماعات اللجنة الدولية ومنتدى مقدِّمي اخلدمات 
بالتوازي مع دورات اللجنة وهيئتيها الفرعيتني. وأشــــري إىل أنَّ املكتب يتوىل  التابع هلا، حبيث ُتعقد

أيضًا إدارة بوَّابة معلومات إلكترونية شاملة لصاحل اللجنة الدولية ومستعملي خدمات النظم العاملية 
ومستعملي لسواتل املالحة، وأنه ال يزال يؤدِّي دورًا فاعًال يف تيسري التعاون والتواصل بني مقدِّمي 

  خدمات النظم العاملية لسواتل املالحة. 

http://undocs.org/ar/A/RES/73/91
http://undocs.org/ar/A/RES/73/91
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1191
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1192
http://undocs.org/ar/ST/SPACE/75
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وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها للمكتب ملا يبذله من جهود لترويج اســــتخدام النظم   -٢٢
العاملية لســواتل املالحة من خالل مبادراته يف جمال بناء القدرات وتعميم املعلومات، خصــوصــًا يف 

  البلدان النامية. 
والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنَّ االجتماع الثالث عشــــــر للجنة الدولية واالجتماع   -٢٣

احلادي والعشـــرين ملنتدى مقدمي اخلدمات، اللذين نظمهما مكتب املالحة الفضـــائية الصـــيين، قد 
  . ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٩إىل  ٤عقدا يف شيان، الصني، يف الفترة من 

ية أنَّ اهلند سوف تستضيف االجتماع الرابع عشر للجنة الدولية يف والحظت اللجنة الفرع  -٢٤
. كما الحظت أنَّ مكتب ٢٠١٩كانون األول/ديســــــمرب  ١٣إىل  ٩بنغالور، اهلند، يف الفترة من 

ن الفضــــاء اخلارجي أبدى اهتمامه باســــتضــــافة اجتماع اللجنة الدولية اخلامس عشــــر يف شــــؤو
شر يف  ، وأنَّ اإلمارات العربية٢٠٢٠  عام سادس ع ضافة االجتماع ال ست املتحدة أبدت اهتمامها با

  .٢٠٢١عام 
والحظت اللجنة الفرعية أيضــــــا أنَّ النظام العاملي لتحديد املواقع التابع للواليات املتحدة   -٢٥
يزال يوفِّر للمجتمع الدويل خدمات موثوقة ودقيقة يف جماالت حتديد املواقع واملالحة والتوقيت    ال

  د للمعلومات املستمدة من الفضاء. باالستنا
والحظت اللجنة الفرعية كذلك أنَّ خدمات نظام "غلوناس" املدنية توفَّر جلميع املســـتعملني   -٢٦

ــاتلي املالحة األخريين من  بدون رســوم مباشــرة بشــكل مســتمر يف مجيع أحناء العامل، وأنَّ إطالق س
نب الفضــــــائي من هذا النظام. ولوحظ أن يدعم اجلا ٢٠١٨إىل املدار يف عام  GLONASS-Mطراز 

  ساتال.  ٢٤تشكيلة السواتل ذات التغطية العاملية واليت تعمل بشكل كامل تتألف من 
عاملي   -٢٧ ظام ال بالن يار أداء اخلدمات املفتوحة اخلاص  ظام مع والحظت اللجنة الفرعية أن ن

. ٢٠١٩كتمل حبلول هناية عام لســـواتل املالحة (غلوناس)، الذي يقرر احلد األدىن من األداء، ســـي
الطبعة املنقحة لوثيقة غلوناس للتحكم البيين، اليت تتضــــمن  ٢٠١٩ومن املتوقع أن تصــــدر يف عام 

مناذج موصــــى هبا لتقييم معدالت التأخر يف الغالف اجلوي الســــفلي والغالف اجلوي اإليوين، مما 
ســـيمثل معلمًا  GLONASS-K2ســـيؤدي إىل حتســـني دقة املالحة. وأشـــري إىل أن إطالق ســـواتل 

ا، ألن تلك الســواتل ســتوفر إشــارات باســتخدام طريقة "تعدد قنوات االســتعمال بتقســيم رئيســيًّ
ستوفر اإلشارات التقليدية باستخدام طريقة  L3و L2و L1) على النطاقات CDMAالشفرة" ( كما 

د تشكيلة غلوناس ). وسوف يبدأ العمل يف إعداFDMA"تعدد قنوات االستعمال بتقسيم التردد" (
املرتفعة املدارات، اليت سوف تتألف من ستة سواتل يف مدارات مائلة متزامنة مع األرض، من أجل 

  توفري حلول مالحية يف املناطق احلضرية الكبرية.
والحظت اللجنة الفرعية أيضا أن البيانات واخلدمات، اليت يقدمها النظام األورويب العاملي   -٢٨

ــــــواتل املالحة (غ و) والنظام األورويب اإلقليمي للتعزيز الفضـــــــائي ونظام إغنوس (اخلدمة ياليللس
املالحية التكميلية األوروبية الثابتة بالنســــبة لألرض)، متاحة يف كافة أحناء العامل بالكامل ومفتوحة 
وبدون فرض رســـــوم مباشـــــرة على املســـــتعمل. وأشـــــري إىل أن ســـــواتل غاليليو األربعة اجلديدة 

رفعت عدد سواتل التشكيلة يف املدار  ٢٠١٨ا مؤسسة "آريان سبيس" يف املدار يف عام أطلقته اليت
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ساتًال يف جمموعها،  ٣٠ساتًال. وسوف تتكوَّن التشكيلة الكاملة لنظام غاليليو من  ٢٦إىل  ٢٢من 
  . ٢٠٢٠ويتوقَّع أن تكتمل حبلول عام 

م "بايدو" لسواتل املالحة، وهو والحظت اللجنة الفرعية كذلك أنَّ الصني قد أنشأت نظا  -٢٩
ــــــواتل املالحة، وهي اليت تتوىل  ــــــواتل املالحة متوافق مع النظم العاملية األخرى لس نظام عاملي لس
تشـــــغيله. ويقدم نظام "بايدو" جلميع مســـــتخدميه خدمات حتديد املواقع واملالحة والتوقيت بدقة 

 جماالت مثل املدن الذكية، واحلد من وموثوقية عاليتني. ويســتخدم هذا النظام على نطاق واســع يف
فوائد  حيققوهو خماطر الكوارث، والزراعة، واحلراجة، ومصــــــائد األمساك، واألرصــــــاد اجلوية، 

  اقتصادية واجتماعية هامة.
والحظت اللجنة الفرعية أن نظام "بايدو" قد طور وفق اســتراتيجية مؤلفة من ثالث مراحل   -٣٠

"، وأنه تطور من نظام خدمة إقليمية إىل نظام خدمة ٣-"بايدو" و٢-" و"بايدو١-وهي: "بايدو
ــــي يف هناية عام ٣-عاملية. وقد اكتمل العمل يف إعداد نظام "بايدو ــــاس وبدأ تشــــغيل  ٢٠١٨" األس

" املقدمة إىل بلدان منطقة آســــــيا واملحيط ٢-خدماته العاملية. كما تعززت خدمات نظام "بايدو
  . ٢٠٢٠شكيلة فضائية كاملة ويوفر تغطية عاملية حبلول عام اهلادئ. وسوف يؤلف هذا النظام ت

والحظت اللجنة الفرعية أيضــــــا أنَّ اهلند تعمل حاليًّا على تنفيذ برناجمها اخلاص للمالحة   -٣١
السـاتلية، الذي يتألف من نظامني، مها: نظام املالحة املعزَّز بسـواتل ثابتة بالنسـبة لألرض مبسـاعدة 

يد املواقع (غاغان)، وهو نظام تعزيز ســـاتلي؛ والنظام اإلقليمي اهلندي لســـواتل النظام العاملي لتحد
ــــــتقل. وقد اعتمدت املديرية العامة للطريان املدين يف اهلند  املالحة (إيرنس)، وهو نظام إقليمي مس

 ودقته يفميل حبري،  ٠,١دقته  خدماته الذي تبلغ درجة مســتوىواألداء املالحي لنظام "غاغان"، 
، مما يتيح توفري خدمات مالحية ُطرقية وخدمات عمليات اإلرشـــــاد الرأســـــي إلجراءات االقتراب

  اقتراب دقيق باستعماله. 
والحظت اللجنة الفرعية كذلك أنَّ تشكيلة سواتل نظام "إيرنس"، اليت تعرف أيضًا باسم   -٣٢

حة ســــاتلية. وتتألف "نظام املالحة باســــتخدام تشــــكيالت الســــواتل اهلندية"، توفر خدمات مال
سبة لألرض وأربعة يف مدارات متزامنة  سواتل: ثالثة منها يف مدارات ثابتة بالن سبعة  شكيلة من  الت

بدقة تفوق  ومن املتوخىمع األرض  حتديد مواقع  خدمات  جمال اخلدمات  ٢٠أن توفر  مترا يف 
ساتل  ستخدم ال سية. وي ساتل  IRNSS-IAاألسا سل، وقد أطلق ال  IRNSS-1Iحصرًا خلدمات الترا

البيين يف اإلشارات الصادرة يف الفضاء  التداخل. وقد أتيحت وثيقة مراقبة ٢٠١٨يف نيسان/أبريل 
هبدف تيســـري البحث والتطوير واملســـاعدة على االســـتخدام التجاري إلشـــارات "نظام  جمهورلل

  املالحة باستخدام تشكيالت السواتل اهلندية" يف تطبيقات املالحة.
والحظت اللجنة الفرعية أنَّ اليابان تقوم حاليًّا بتشـــــييد النظام الســـــاتلي شـــــبه الســـــميت   -٣٣

)QZSS" املســمى (Michibiki ونظام ."QZSS  هو نظام للمالحة الســاتلية متوافق مع النظام العاملي
مة من متديد وقت توافر اخلد QZSSلتحديد املواقع وقابل للتشــــــغيل املتبادل معه، وقد متكَّن نظام 

املتاحة من خالل التشارك يف استخدام إشارات واحدة لتحديد املواقع. وقد بدأ تشغيله الرمسي يف 
باسـتخدام تشـكيلة من أربعة سـواتل. ومن شـأن تشـكيلة تضـم سـبعة سـواتل أن تتيح  ٢٠١٨عام 

  . ٢٠٢٣عام  حبلولإجناز خدمة حتديد مواقع مستدامة 
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من حتســني دقة وموثوقية بيانات حتديد  مكَّن QZSS وأشــارت اللجنة الفرعية إىل أن نظام  -٣٤
املواقع من خالل إرســال بيانات تصــحيح أخطاء إشــارات النظام العاملي لتحديد املواقع وإشــارات 

أيضًا يف احلد من خماطر  QZSSاليت تقيسها املحطات األرضية. ويتوقع أن يسهم نظام  QZSSنظام 
  يوفرها.  الكوارث بفضل خدمة الرسائل القصرية اليت

وأشـــــارت اللجنة الفرعية أيضـــــًا إىل أن برنامج تطوير النظام الكوري للتعزيز الســـــاتلي،   -٣٥
وأن نظام خدمات إنقاذ األرواح  ٢٠١٤، وإنشـــــائه وتنفيذه قد اســـــتهل يف عام KASSاملســـــمى 

لنظام من الفئة األوىل من ، الذي ســيكون معادًال باســتخدام إجراءات االقتراب باإلرشــاد الرأســي
. ٢٠٢٢الطريان املدين، ســـيســـتهل يف هناية عام  نظم املســـاعدة اآللية على اهلبوط املســـتخدمة يف

، الذي أنشـــئ داخل املعهد الكوري ألحباث الفضـــاء KASSإىل أن مكتب برنامج  وأشـــري أيضـــًا
ــــــتعراض  اجلوي، هو الذي يدير عملية التطوير من الناحية التقنية، وقد أجنز اجلزء األول من االس

  لتصميم. النقدي لسالمة ا
، ســــــيتم إنشــــــاء نظام إقليمي للمالحة KASSوالحظت اللجنة الفرعية أنه بعد برنامج نظام   -٣٦

 وبذا، )، وســـُيشـــغل فوق شـــبه اجلزيرة الكوريةKPSالســـاتلية، وهو "النظام الكوري لتحديد املواقع" (
  لسواتل املالحة. ةياخلدمات إىل املجتمع الدويل كمقدم إقليمي خلدمات النظم العامل سيساهم يف توفري

وأشــارت اللجنة الفرعية مع التقدير إىل أنَّ إندونيســيا واملكســيك قد أبلغتا عن مشــاريعهما   -٣٧
املالحة  وأنشطتهما اليت ينصب فيها التركيز على املساعدة يف وضع تكنولوجيا النُّظم العاملية لسواتل

يف متناول أوساط املستعملني على أوسع نطاق ممكن، كما أبلغتا عن مشاركة الشركاء الدوليني يف 
. ولوحظ أن النظم العاملية لسواتل املالحة تستخدم لألغراض البحثية، مبا يف املشاريع واألنشطةتلك 

التأللؤ ورصـــد ذلك الدراســـات عن خصـــائص الغالف اجلوي الســـفلي وخبار املاء، ورصـــد ظاهرة 
حاالت التأخر يف الغالف األيوين. ويف املســــــتقبل، ســــــيجري إعداد البحوث بشــــــأن ختفيف آثار 

  وانعكاس إشارات النظم العاملية لسواتل املالحة. للتسوناميالكوارث يف شكل عمليات رصد 
 


