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130220    130220    V.20-01213 (A) 

*2001213*  

  اخلارجيجلنة استخدام الفضاء 
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة السابعة واخلمسون

        ٢٠٢٠شباط/فرباير  ١٤-٣فيينا، 
      مشروع التقرير    

    التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة  -سابعًا  
من جــدول  ١٠، نظرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٧٤/٨٢وفقــًا لقرار اجلمعيــة العــامــة   -١

األعمال، املعنون "التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لســواتل املالحة"، واســتعرضــت مســائل 
دولية)، والتطورات األخرية متعلقة باللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لســــــواتل املالحة (اللجنة ال

  يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا اجلديدة.
وتكلم ممثلو االحتاد الروســــي وإندونيســــيا ومجهورية كوريا والصــــني واملكســــيك واهلند   -٢

من جدول األعمال. وألقى ممثِّلو دول أعضــاء أخرى  ١٠والواليات املتحدة واليابان يف إطار البند 
  ات تتعلق هبذا البند أثناء التبادل العام لآلراء.كلم
  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:  -٣

  "، قدَّمه ممثل مجهورية كوريا؛KPS-"حالة خطط النظام الكوري لتحديد املواقع  (أ)  
منظمة التعاون  مشـــروع الســـواتل الصـــغرية لطلبة - "أنشـــطة التعليم والتدريب  (ب)  

  الفضائي آلسيا واملحيط اهلادئ"، قدَّمه املراقب عن منظمة التعاون الفضائي آلسيا واملحيط اهلادئ.
  وكان معروضًا على اللجنة الفرعية ما يلي:  -٤

ـــــر للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية   (أ)   مذكرة من األمانة عن االجتماع الرابع عش
  )؛A/AC.105/1217لسواتل املالحة (

يف إطار خطة عمل اللجنة  ٢٠١٩تقرير األمانة عن األنشــــــطة املنفذة يف عام   (ب)  
  ).A/AC.105/1213الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة (
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بوَّابة  يتعهداللجنة الفرعية إىل أنَّ مكتب شــــــؤون الفضــــــاء اخلارجي (املكتب)  وأشــــــارت  -٥
معلومات إلكترونية شــاملة لصــاحل اللجنة الدولية ومســتعملي خدمات النظم العاملية لســواتل املالحة، 

دِّمي ومســــتعملي خدمات النظم وأنَّه ال يزال يؤدِّي دورًا فاعًال يف تيســــري التعاون والتواصــــل بني مق
  العاملية لسواتل املالحة.

وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها للمكتب ملا يبذله من جهود لترويج اســـــتخدام النظم   -٦
ــواتل املالحة من خالل مبادراته يف جمال بناء القدرات وتعميم املعلومات، خصــوصــًا يف  العاملية لس

  البلدان النامية.
ة الفرعية بارتياح أنَّ االجتماع الرابع عشــــــر للجنة الدولية واالجتماع والحظت اللجن  -٧

الثالث والعشــرين ملنتدى مقدِّمي اخلدمات، اللذين نظمتهما املؤســســة اهلندية ألحباث الفضــاء نيابة 
  .٢٠١٩كانون األول/ديسمرب  ١٣إىل  ٨عن احلكومة اهلندية، قد عقدا يف بنغالور، اهلند، من 

بارتياح أيضًا التقدُّم امللموس الذي أحرزته اللجنة الدولية، وخباصة  الفرعية نةوالحظت اللج  -٨
يف جمال قابلية خمتلف النظم للتوافق فيما بينها وقابليتها للتشــــــغيل املتبادل، ويف جمال محاية الترددات 

أن  اليت تســـتخدمها النظم العاملية لســـواتل املالحة، وكشـــف تداخل اإلشـــارات واحلد منه. ولوحظ
اللجنة الدولية هتدف إىل إنشــــاء حيز خدمات فضــــائية متعددة النظم العاملية لســــواتل املالحة وقابلة 
للتشـــغيل املتبادل، مما ســـيمكن من حتســـني املالحة يف العمليات الفضـــائية املقبلة خارج املدار الثابت 

  بالنسبة لألرض أو حىت يف البعثات القمرية.
الفرعية أنَّ مكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي ســـوف يســـتضـــيف االجتماع والحظت اللجنة   -٩

الحظت أنَّ   . كما٢٠٢٠أيلول/سبتمرب  ١٨إىل  ١٤اخلامس عشر للجنة الدولية يف فيينا، يف الفترة من 
  .٢٠٢١اإلمارات العربية املتحدة أبدت اهتمامها باستضافة اجتماع اللجنة الدولية السادس عشر يف عام 

تابع للواليات املتحدة  أيضــــــًاللجنة الفرعية والحظت ا  -١٠ أنَّ النظام العاملي لتحديد املواقع ال
مجيع   يزال ميثل ركيزة أساسية يف توسيع نطاق تغطية النظم العاملية لسواتل املالحة واستخدامها يف  ال

لتحديد املواقع ومدى أحناء العامل، وأن الواليات املتحدة تعتزم مواصــــــلة حتســــــني دقة نظامها العاملي 
حتميل املستعمل   توافره من خالل تعزيز أداء السواتل املحدثة، ومواصلة بث إشارات ذلك النظام دون

  أي رسوم مباشرة.
والحظت اللجنة الفرعية كذلك أنَّ الواليات املتحدة واصـــــلت العمل على دمج اجليل القادم   -١١

ثة من ال ثال ) لتوفري GPS Block IIIنظام العاملي لتحديد املواقع (من الســــــواتل ويتمثل يف املجموعة ال
". ولوحظ أن أول تلك السواتل بدأ تشغيله L1C" الرابعةأكرب وخدمة حمسَّنة ببث اإلشارة املدنية   قدرة
، مما مثَّل عالمة فارقة هامة يف مســــــرية برنامج النظام العاملي لتحديد ٢٠٢٠كانون الثاين/يناير   يف

ة إىل التحسينات املدخلة على العنصر الفضائي من الربنامج، جيري تطوير نظام حمدَّث وباإلضاف  املواقع.
نظام املراقبة التشغيلية). وقد بدأ تشغيل املرحلة األوىل وهو اختصار ل( "OCX"للمراقبة األرضية يسمى 

ي لتحديد املواقع، من هذا الربنامج وبدأت عملية دعم السواتل اجلديدة من املجموعة الثالثة للنظام العامل
  إدخال مزيد من التحسينات على أداء هذا النظام وزيادة قدراته لصاحل مجيع املستعملني.  ويتوقع
تل املالحة   -١٢ عاملي لســــــوا ظام ال قدمها الن ية اليت ي ملدن والحظت اللجنة الفرعية أن اخلدمات ا

شرة، وأهنا متاحة جلميع املستعملني (غلوناس) يف االحتاد الروسي تقدَّم دون حتميل املستعملني رسوم مبا
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بصورة دائمة وعلى مستوى العامل، وأن تشكيلة سواتل النظام العاملي لسواتل املالحة (غلوناس) ُتحدَّث 
 GLONASS-Mعلى حنو مستمر ويضاف إليها سواتل جديدة سنويا. ولوحظ أن برنامج سواتل سلسلة 

 هناك خططًا، وأن GLONASS-Kلســلة ، وســيســتمر إطالق ســواتل ســ٢٠٢٠ســوف يكتمل يف عام 
، الذي ســيوفر إشــارات GLONASS-K2 ســلســلة يمن الســواتل، وه ةجديدســلســلة طالق إلأيضــًا 

، L3و L2و L1) على النطاقات CDMAباســـتخدام طريقة "تعدد قنوات االســـتعمال بتقســـيم الشـــفرة" (
  ).FDMAقنوات االستعمال بتقسيم التردد" (إضافة إىل توفري اإلشارات التقليدية باستخدام طريقة "تعدد 

والحظت اللجنة الفرعية أيضـــــــًا أن معيار أداء اخلدمات املفتوحة اخلاص بالنظام العاملي   -١٣
. ومن شــأن ٢٠١٩لســواتل املالحة (غلوناس)، الذي حيدد املســتوى األدىن لألداء، قد نشــر يف عام 

م غلوناس يف خمتلف املعايري الدولية املستخدمة يف هذا املعيار أن يستخدم كوثيقة أساسية إلدراج نظا
جمال اســتخدام تكنولوجيا املالحة، وهي يف املقام األول معايري منظمة الطريان املدين الدويل، واملنظمة 

) واملنظمة األوروبية ملعدات الطريان RTCAالبحرية الدولية، واللجنة التقنية الراديوية للمالحة اجلوية (
الطبعة املنقَّحة لوثيقة غلوناس  ٢٠٢٠). ومن املتوقع أن تصــــــدر يف هناية عام EUROCAEاملدين (

ـــــفلي  ـــــى هبا لتقييم درجات التأخر يف الغالف اجلوي الس للتحكم البيين، اليت تتضـــــمن مناذج موص
  يوين، مما سيؤدي إىل زيادة حتسني دقة املالحة.والغالف األ

ليليو، وهو النظام األورويب للمالحة السـاتلية، والحظت اللجنة الفرعية كذلك أن نظام غا  -١٤
يوفر خدمات مستقلة للمالحة وحتديد املواقع، ولكن ميكن أيضًا تشغيله على حنو تباديل مع النظم 
العاملية األخرى لســواتل املالحة. ولوحظ أن نظام غاليليو ســيوفر، عند تشــغيله بالكامل، خدمات 

  دة يف طائفة واسعة من التطبيقات.عالية األداء وسيتيح فرصا جتارية جدي
 خدمةكان أول نظام عاملي لســــواتل املالحة يوفر  غاليليونظام والحظت اللجنة الفرعية أن   -١٥

. وســــــتكون هذه اخلدمة ، أطلقت كجزء من اخلدمات األولية للنظامعاملية يف جمال البحث واإلنقاذ
منطقة تغطية خدمة غاليلو للبحث  متاحة يف البحر ويف اجلبال وعرب الصــــــحراء ويف اجلو ضــــــمن

على ملوظفي اإلنقاذ املســــــاعدة من نظام غاليليو دمة األســــــاســــــية هذه اخلواإلنقاذ. ولطاملا قدمت 
االســتجابة إلشــارات االســتغاثة بشــكل أســرع وأكثر كفاءة. كما أن خدمة غاليلو للبحث واإلنقاذ 

)، COSPAS-SARSATحث واإلنقاذ (متثل مســــــامهة أوروبا يف حتســــــني النظام الســــــاتلي الدويل للب
  املعلومات. لكشف عن حاالت االستغاثة وتوزيعللبحث واإلنقاذ يعىن بانظام دويل ساتلي   وهو
أن نظام "بايدو" لسواتل املالحة، وهو نظام عاملي لسواتل  أيضًاوالحظت اللجنة الفرعية   -١٦

واقع واملالحة والتوقيت بدقة املالحة، تديره الصــــــني، يزود مجيع مســــــتعمليه خبدمات حتديد امل
 BDS-2و BDS-1: يوموثوقية عاليتني. وأشـــري إىل أن نظام "بايدو" قد ُأنشـــئ عرب ثالث مراحل ه

. ولوحظ أنَّ ٢٠١٨، وشرع يف تقدمي خدماته على نطاق عاملي يف كانون األول/ديسمرب BDS-3و
لتقدمي خدماته على حنو  التشـــــغيل الذكي والصـــــيانةه على اســـــتفاد من تطوير قدرات BDS-3نظام 

   .أو أقل مخسة أمتار تبلغحتديد املواقع بدقة عزز قدرته على مستقر ودقيق، مما 
قة املالحة وحتديد املواقع ال  -١٧ ية  يت تعتمدوالحظت اللجنة الفرعية كذلك أن رقا على تقن
أصغر من حيث احلجم  BDS-3نظام ستحدثة يف ملااإلشارات اجلديدة ترددات تدعم ونانومتر   ٢٢

. وقد طوِّر هلذا النظامنطاق ال حققت اســــتخداما واســــعوتســــتهلك طاقة أقل ولديها دقة أعلى، و
اجليل اجلديد من املنتجات ذات الصــلة بنظم "بايدو" لســواتل املالحة، مبا يف ذلك اهلوائيات العالية 
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ق. كما تزايد تطبيق نظم "بايدو" ورقائق الترددات الراديوية العريضـــــة النطاالدارات الدقة وألواح 
وإنترنت األشياء، فضًال عن القيادة  ةالصناعياألشياء لسواتل املالحة يف جماالت ناشئة مثل إنترنت 

  الذاتية ومواقف السيارات واخلدمات اللوجستية.
ت اللجنة الفرعية إىل أن املؤســســة اهلندية ألحباث الفضــاء، بالتعاون مع هيئة املطارا وأشــارت  -١٨

سبة لألرض واُمل سعي (غاغان)  GPSعان بنظام اهلندية، طورت نظام املالحة املعزَّز الثابت بالن يف إطار ال
 من هذا النوع. ونظام غاغان هو أول نظام )SBAS(نشـــر واعتماد نظام تشـــغيلي للتعزيز الســـاتلي  إىل
املطلوبتني بالنسبة  السالمةالساتلية بالدقة والعامل خيدم املنطقة االستوائية، وهو يقدِّم خدمات املالحة   يف

ع نطاق خدمة غاغان ليلتطبيقات الطريان املدين. كما ُو بث الرســــائل داخل املنطقة اليت يغطيها  تيحســــِّ
يف ذلك الرسائل املتعلقة   ، مباغاغانمن نوع  ثابت بالنسبة إىل األرضالدار املسواتل من ثالثة  باستخدام

الكوارث  منالتنبيه واإلنذار املبكر وق البحار، ومعلومات األرصــــــاد اجلوية، صــــــيد األمساك يف أعماب
  سالمة األرواح.والطبيعية، والبحث واإلنقاذ، واإلغاثة اإلنسانية 

أن املؤسسة اهلندية ألحباث الفضاء طبقت نظاما إقليميا مستقال  أيضًاوالحظت اللجنة الفرعية   -١٩
باسم "نظام املالحة باستخدام  أيضًايعرف دي لسواتل املالحة، الذي للمالحة، هو النظام اإلقليمي اهلن

تل اهلندية" ( لة الســــــوا حتديد املواقع واملالحة والتوقيت NavICتشــــــكي خدمات  )، من أجل توفري 
هذا النظام تشــكيلة من ســبعة ســواتل، منها ثالثة يف املدار  ويشــملللمســتخدمني عرب املنطقة اهلندية. 

راقبة التداخل ملبالنسبة لألرض وأربعة يف املدار املتزامن مع األرض. وقد أتيحت وثيقة االستوائي الثابت 
البيين يف اإلشـــارات الصـــادرة يف الفضـــاء لعامة الناس هبدف تيســـري أنشـــطة البحث والتطوير ولدعم 

  يف التطبيقات املالحية. NavICاالستخدام التجاري إلشارات نظام 
ذلك أن نظام التعزيز الســــــاتلي الياباين، وهو النظام الســــــاتلي والحظت اللجنة الفرعية ك  -٢٠
تشكيلة من أربعة سواتل،  صورةغِّل يف ، قد ُشMichibikiباسم  أيضًا)، املعروف QZSSالسميت ( شبه

منهــا ثالثــة يف املــدار املــائــل املتزامن مع األرض وواحــد يف املــدار الثــابــت بــالنســــــبــة إىل األرض، 
خدمة تكميلية للنظام  :وهو يقدم حاليا ثالثة أنواع من اخلدمات .٢٠١٨الثاين/نوفمرب   تشـــــرين  ذمن

وخدمة تعزز النظام العاملي  ؛العاملي لتحديد املواقع تبث إشارات تقدير املسافات انطالقا من السواتل
سائل وخدمة للر ؛لسواتل املالحة بتوفري تصحيحات لألخطاء عن طريق النظام الساتلي شبه السميت

شكيلة ال من أجل القصرية شأن الت شري إىل أن من   يت تتألفاملسامهة يف احلد من خماطر الكوارث. وأ
  ، أن توفر خدمة مستدامة لتحديد املواقع.٢٠٢٣اليت ستكتمل حبلول عام ومن سبعة سواتل، 

لي، والحظت اللجنة الفرعية أن مجهورية كوريا تعمل على وضــــع نظام متقدم للتعزيز الســــات  -٢١
وســـيبدأ يف توفري خدمات  ٢٠٢٢وهو "النظام الكوري لســـواتل التعزيز"، الذي ســـيكتمل بنهاية عام 

نظام إقليمي للمالحة الســـاتلية،  وضـــعأنه ســـيجري  أيضـــًا. ولوحظ ٢٠٢٣ســـالمة األرواح يف عام 
اء خدمات "النظام الكوري لتحديد املواقع"، وسُينشر فوق شبه اجلزيرة الكورية، من أجل حتسني أد  هو

  حتديد املواقع واملالحة والتوقيت.
والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أنَّ إندونيســــيا واملكســــيك قد أبلغتا عن مشــــاريعهما   -٢٢

يف جعل تكنولوجيا النُّظم العاملية لســــواتل املالحة يف متناول  ةســــاعداملوأنشــــطتهما اليت تركز على 
  أوساط املستعملني على أوسع نطاق ممكن.

 


