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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي  
 في األغراض السلمية 

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة التاسعة والخمسون 

    2022شباط/فبراير  18-7فيينا،  
 مشروع التقرير   

  
 التطورات األخيرة في مجال النُُّظم العالمية لسواتل المالحة  - سابعا   

من جـدو  األممـا ، الممن      10، نظرت اللمنـا الرريةـا فا البنـد  76/76وفقـا  لقرا  المميةـا المـامـا   -1
ات األخيرة فا مما  النُُّظم المالمةا لســ ا ا المة"ا"، واعــتمرســل مســاةا متملقا االلمنا الدولةا الممنةا "التط   

االنظم المالمةا لســـــــــ ا ا المة"ا لاللمنا الدولةار، والتط  ات األخيرة فا مما  النظم المالمةا لســـــــــ ا ا المة"ا  
 و طبةقا ها المديدة.

جدو  األمما  ممث ِّل  اال حاد الروعــــــا وسندونةســــــةا ووايســــــتا  وجمه   ا  من  هذا البندو كلَّم فا إطا    -2
ي   ا والصــــين والم ســــة  والهند وال الحات المتحدة والةااا . وتبنال التباد  الما  لق ال، تلقد ممثل  دو  تم ــــال 

 تخرى كلمات  تملق بهذا البند.

"،  BeiDouط   نظا  المة"ا الســا لا واعــتممل اللمنا الرريةا إلد مرإ إح ــا"ا  قنا ممن   "   -3
مه ممثا الصين.  قدَّ

فا إطا  خطا   2021ومرإ ملد اللمنا الرريةا  قر ر األمانا من األنشــطا الم ــطلا بها فا ما   -4
و قر ر من "لقا المما المشـتركا بين األمم المتحدة ومنو لةا اشـ     ،رA/AC.105/1249مما اللمنا الدولةا ل

 شــــــــــــــر ن    29إلد    25فا الرترة من  ا      طبةقــات النظم المــالمةــا لســــــــــــــ ا ــا المة"ــا، التا مقــدت فا توالنبــ 
 ر.A/AC.105/1252ل 2021األو /تيت ور  

ا الرريةا ت  اللمنا الدولةا منبر ها  لة صا  والتماو  فا مما  النظم المالمةا لس ا ا وال"ظل اللمن  -5
المة"ــا، وال عــــــــــــــةمــا فا ممــالا الت افق والتشــــــــــــــويــا البينا بين ميتل  النظم و"مــاحــا تطةــا  الترددات التا 

  ستيدمها النظم المالمةا لس ا ا المة"ا والكش  من تي  داخةت فيها.

لمنا الرريةا تح ـــــــا  ت  م تا شـــــــاو  الر ـــــــال اليا جا ي انـــــــا ال ةا ، ب نـــــــره األمانا وال"ظل ال -6
التنريذحا للمنا الدولةا، بدو  نشــــــــي فا  ةســــــــير التماو  واال صــــــــا  بين مقدما خدمات النظم المالمةا لســــــــ ا ا 

http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1249
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1252
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يينا فا الرترة ، الذي مقد فا فالمة"ا ومســــتيدميها، كما تنه اعــــت ــــا  االجتما  الياما مشــــر للمنا الدولةا
،  واالجتما  الرااا والمشــر ن لمنتدى مقدما اليدمات   ،2021 شــر ن األو /تيت ور   1تيل  /عــبتمبر إلد  27من 

 .2021 شر ن األو /تيت ور   1وتيل  /عبتمبر   27ي ما فا فيينا فا  الذي مقد

ــتيد -7 ــ ا ا وتمرول اللمنا الرريةا من  قديرها للم تا لما يبذله من جه د لترو ج اعـ ا  النظم المالمةا لسـ
 المة"ا من خة  مباد ا ه فا مما  بنال القد ات و ممةم الممل مات، خص نا  فا البلدا  النامةا.

يمــا ال"ظــل اللمنــا الرريةــا ت  جمةا مقــدما اليــدمــات قــد ا رق ا، من خة  فر ق اللمنــا الــدولةــا،  -8
"يز اليدمات الر ـــــــــــاةةا لنظم المة"ا     الممن   "الممل مات ال ا دة فا اإلنـــــــــــدا ة الثانةا من المنشـــــــــــ  ملد

ر، وملد مدد من الت نــةات اشــ   م انــلا  ST/SPACE/75/Rev.1لالســا لةا المالمةا القابلا للتشــويا البينا  
ــاةةــــا   النظم المــــالمةــــا لســــــــــــــ ا ــــا المة"ــــا.   ط  ر ودمم و  عــــــــــــــةا مره   "يز اليــــدمــــات الر ـــــــــــــــ المتمــــددة 

خا ج المدا  الثابل االنســـبا ل  إ التا  نرذ   حســـين المة"ا فا المملةات الر ـــاةةا المقبلا  من ذل  وعـــةم  ِّن
 البمثات القمر ا. تو "تد فا

المالما وال"ظل اللمنا الرريةا ت  ال الحات المتحدة   انـــا المما ملد  حســـين قد ات وخدمات نظامها   - 9
"  GPS Block IIIر من خة  دمج الميــا القــاد  من ممم مــا عـــــــــــــ ا ــا  حــديــد الم اقا " GPSلتحــديــد الم اقا ل 

. ول "ظ ت  عــــــــــــا لين من ممم ما  L1C/Aو   L5و   L2C، إســــــــــــافا إلد اإلشــــــــــــا ات  L1C بث اإلشــــــــــــا ة   التا 
ــ ا ا  ــ ا ا  ل  الممم ما الماملا  2021قد تطلقا فا ما    Block III عــ ــا مدد عــ ــ ا ا،   5فا المدا  إلد  لةصــ عــ

وت  عـــ ا ا إســـاتةا عـــتتار فا األشـــهر والســـن ات المقبلا ما  قد  جه د التحديث. وواإلســـافا إلد  ل  التحســـينات 
فا القطا  الر ـــاةا، وانـــلل ال الحات المتحدة جه دها الرامةا إلد  حديث نظا  المراربا األ ســـةا للنظا  المالما 

. ول "ظ ت  نظا   Block IIIFو   Block IIIلمديدة التا  تةحها ممم متا عــــــــ ا ا لتحديد الم اقا لدمم القد ات ا 
التح م فا  شـــــــــــــوـيا المـيا الـقاد  من ممم مـا عـــــــــــــ اـ ا النظـا  الـمالما لتحـدـيد الم اقا حمري  ط  ر  ملد مرا"ـا،  

لممةا   المت قا إدخـا   حســـــــــــــيـنات إســــــــــــــاتـةا ملد تدال  ـل  الممم مـا من الســـــــــــــ اـ ا و ـ ادة ـقد ا هـا المـتا"ـا  ومن 
 المستيدمين ما ايتما  مملةا نشرها. 

وال"ظل اللمنا الرريةا ت  ال الحات المتحدة  متز  م انـــلا  حســـين دقا النظا  المالما لتحديد الم اقا  -10
. كما  متز  ال الحات المتحدة م انــــــلا بث إشــــــا ات   قدما  الســــــ ا ا تيثر و  افر إشــــــا ا ه من خة   حســــــين تدال 

ين، وها ملتزما ااإلاقال ملد ذل  النظا  النظا  المالما لتحديد الم اقا دو  فرإ  عــ   مباشــرة ملد المســتممل
 المالما ب نره  كيزة  هاما فا المنظ ما الدولةا الناشئا للنظم المالمةا لس ا ا المة"ا.

بتنرـيذ برـنامج ا حـادي جـدـيد   2021ـبدت فا مـا   كـا  ـقد وال"ظـل اللمـنا الرريـةا ت  اال حـاد الروعــــــــــــــا   -11
ر و ط  ر  واعـــــــتيدامه.  GLONASSما لســـــــ ا ا المة"ا لمد ه مشـــــــر عـــــــن ات لصـــــــةانا نظا   ل نا  المال

ــ ا ا " 2022فا ما   و متز  ــلا الســـ ــلســـ ــ ا ا  GLONASS-K2إطةق الميا الرااا من عـــ ــتبث هذ  الســـ "، وعـــ
ــررة ملد نطاقات التردد الرادي ي  ــةم الشـ ــتمما  بتقسـ ــا ات متمددة قن ات االعـ ــتبث L3و L2و L1إشـ ، كما تنها عـ

ــت  ــا ات متمددة قن ات االعـــــ ــةم التردد ملد نطاقا التردد الرادي ي إشـــــ ،  2030. ووحل   ما   L2و L1مما  بتقســـــ
ــُةطلق ما ال حقا من  ــتيدمين،  18عــ ــبا للمســ ــال االنســ ــا ة فا الر ــ ــا ة من هذا الن  ، ونظرا لدقا نطاق اإلشــ عــ

 عم. 30ممد  نطاق اليط  المماد  الذي عت فر  هذ  الس ا ا عيبلغ  فإ 

ــلةا والرنـــد، وه  نظا  ممز  لنظا   -12 ــب ا التصـــ  بات التراسـ ــا ت  نظا  شـ وال"ظل اللمنا الرريةا تح ـ
 ل نا ، ال يزا  حي ــــــــــــا لمملةا  حديث وت  من المقر  اعــــــــــــتيدامه فا الطيرا  المدنا لتمز ز دقا المة"ا.  

ــاةا المالا المدا  ا ــير إلد ت  اليط ة التالةا عـــتك   نشـــر ممما  ل نا  الر ـ ــتا عـــ ا ا وتشـ لذي يت ل  من عـ
فا مدا ات ماةلا متزامنا ما األ إ. وعـــــــتبث هذ  الســـــــ ا ا بةة إشـــــــا ات متمددة قن ات االعـــــــتمما  بتقســـــــةم 
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ن من دقا و  افر خدما نظا   ل نا  فا المناطق الصــــــــــيبا، مثا منطقا القطا  CDMAل الشــــــــــررة ــ ِّ ر و حســــــــ
 الشمالا والمناطق الح ر ا الكثةرا.

ــينا ل وال"ظل اللمنا -13 ــ ا ا المة"ا الصــــــ ــ يةت نظا  اايدو لســــــ ــلل BeiDouالرريةا ت   شــــــ ر وانــــــ
 حســـــــــين خدما ها و  عـــــــــةا نطاق  طبةقا ها. ول "ظ ت  دقا خدمات  حديد الم اقا والمة"ا والت قيل، م ةســـــــــا  

.  مم دحا   متر 2,64متر تةما يتملق بتحديد الم اقا تف ةا ، ونح   1,52لتقيةم،  بلغ نح   لرنـد وااالنظا  المالما ل
وتةما يتملق ايدما التمز ز الســــا لا، تشــــير إلد ت  إدا ة الطيرا  المدنا فا الصــــين  مد اختبا ا و قيةما للتكاما 
الســـــا لا األ ســـــا، وت  ماشـــــرات دقا  حديد الم اقا، ووقل اإلنذا ، ومياطر الســـــةما، و يرها من الماشـــــرات  

ــروط المحددة. وفا نرا ال قل، و  قد ــت فل الشـــ ــا،    نظا ب تةما يتملق اعـــ ــتيدمين فا   ُوف ِّرتالتمز ز األ ســـ للمســـ
داخا الصــــــــــين خدمات مالةا الدقا بد جا عــــــــــنتةمترات فا ال قل الح ةقا   القطا  الح  ماقطا  الصــــــــــناما و 

  وود جا ملةمترات امد انق ال الحدة.

رات ال اعما النطاق التا التحذي   مماانتهال مملةا االختبا  والتحقق من  وال"ظل اللمنا الرريةا تح ا   -14
ملد نطاق واعــــا.  اعــــتيدامها ممم  ة اله ا   المحم لا وعــــ  إلداالرعــــاةا القصــــيرة اال صــــا   رعــــا مبر خدما  

ــدا  اللمنا الكهرواةةا التقنةا  ــتتمز  اإنــ ــت با  نظا  اايدو وخدما ه للبحث واإلنقاذ عــ ــا ت  تجهزة اعــ ول "ظ تح ــ
  ات الط ا ئ لنظم االعتوابا والسةما البحر ا.الدولةا لميةا  مالما اش   الكش  من إشا

وال"ظل اللمنا الرريةا ت  النظا  األو ووا للمة"ا الســا لةا ل" اليلي "ر التااا لة حاد األو ووا ي فر  -15
 ممل مات درةقا من  حديد الم اقا والت قيل، وت  بةانا ه  ستيد  فا طاةرا واعما من التطبةقات.

لرريةا تح ــــــــا  ت  الهند  تبا مســــــــا  ن فا إطا  برناممها للمة"ا الســــــــا لةا  ت"دهما وال"ظل اللمنا ا -16
ر، والثانا ه  GAGANتحديد الم اقا ل " ل" ا انظا  المة"ا الممزَّ  الثابل االنســـــبا ل  إ والمما  بنظا  

 شــ يلا الســ ا ا الهندحا" النظا  اإلقلةما الهندي لســ ا ا المة"ا الممرو  تح ــا ااعــم "نظا  المة"ا ااعــتيدا  
ــا لا، الــدقــا الممز ة لتحــديــد الم اقا الة مــا لتطبةقــات NavICل ر. و  فر نظــا   ــا ــا ، وه  نظــا   مز ز عـــــــــــــ

ســـــــبي  كيدما مة"ا عـــــــا لةا إقلةمةا مســـــــتقلا، وت ةحل للممه   وبةقا    NavICالطيرا  المدنا. وقد ُنر ِّذ نظا  
 لتم ين إنتاج تجهزة اعت با  المستمملين. NavICد ة من نظا  إلشا ات فا الر ال الصاال اجها البينةا ل

ملد وـسا ميةا  اللمنا الكهرواةةا التقنةا   2021وال"ظل اللمنا الرريةا كذل  ت  الهند قد م رل فا ما    - 17
ن المحم لا ملد متن السـرن. ول "ظ ت  نظا   ممةم  عـاةا التحذير م  NavICالدولةا الياص اممدات اعـت با  نظا   
، مسـتيد  تح ـا من تجا  نبةه نـةادي األعـماى إلد الك ا ة ال شـة ا.  NavICاليطر ملد الحةاة، القاةم ملد نظا   

 ، عيبدت  شويله قر با. NavICوقد ط  ت الهند تح ا  نظاما لإلقرا  بتلقا ندالات االعتوابا ااعتيدا  نظا   

ر، الممرو  تح ـــــا  ااعـــــم QZSSالةااانا ل وال"ظل اللمنا الرريةا ت  النظا  الســـــا لا شـــــبه الســـــمتا -18
Michibiki  ــره  شـــ يلا من ت وما عـــ ا ا. وه  حقد  "الةا بةبا تن ا  من اليدمات  خدما ، حمري  شـــويله ب نـ

 كميلةا للنظا  المالما لتحديد الم اقا  بث إشــــــا ات لتقدير المســــــافات انطةقا من الســــــ ا ا  وخدما  مز  النظم 
ــاةا المالمةا لســـ ا ا المة ــبه الســـمتا  وخدما للرعـ ــا لا شـ "ا بت فير  صـــحةحات ل خطال من طر ق النظا  السـ

، الذي تطلق فا  QZS-1Rالقصــــــــــيرة من تجا المســــــــــاهما فا الحد من مياطر الك ا ة. ول "ظ ت  الســــــــــا ا  
 .2022، حي ا الختبا  فا المدا  وعة    فا اليدما فا آذا /ما   2021 ما 

ــا  ت  نظا     وال"ظل اللمنا الرريةا -19 ــا لا    QZSSتح ـــ ــر  ك "د  ،  2021قد امتمد، فا ما   الســـ منانـــ
ــتحداة خدما للمنظما البحر ا الدولةا    المالما للمة"ا الرادي  ااالنظ . ول "ظ ت  الةااا   مما "الةا ملد اعـــــ

ــتنادا إلد  قنةا لتحديد الم اقا بدقا   مز ز للنظم المالمةا لســــــــــ ا ا المة"ا من تجا التطبةقات المالةا الدقا اعــــــــ
فـاةقـا  مر  ـااعــــــــــــــم "تداة البـةاـنات المملـةا المتقـدمـا للنظم المـالمـةا المتمـددة لســــــــــــــ اـ ا المة"ـا من تجـا  حلـيا  
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آعـــــــةا وتورةان عـــــــةا، وت   شـــــــويا كلتا    تار، وخدما إنذا  مب ر لمنطقMADOCA-PPPا ات والت قيل" لالمد
 .2024اليدمتين عيبدت فا ما   

وال"ظل اللمنا الرريةا ت  جمه   ا ك   ا  م   "الةا  ملد وسا نظا  للتمز ز السا لا، وه  "النظا    -20
عــيبدت فا   فير خدما   مين الســةما فا    2022فا ما  النظا   ذل  ه امد ايتما الك  ي للتمز ز الســا لا"، وتن 

ــي فر خدما  2023ما  بداحا  ــا لةا  إقلةمةا، عــ ــره نظاما عــ ــا  ت  النظا  الك  ي لتحديد الم اقا، ب نــ . ول "ظ تح ــ
لنظا  والت قيل ف ق شبه المز رة الك   ا. ومن المقر  إطةق تو  عا ا من ذل  اوالمة"ا  درةقا لتحديد الم اقا 

 .2035والت قيل فا ما  والمة"ا  شويا خدما  حديد الم اقا   ، ملد ت  يبدت2027فا ما  

وال"ظل اللمنا الرريةا ما التقدير ت  إندونةســـةا ووايســـتا  والم ســـة  قد قدمل  قا  ر من مشـــا  مها   -21
لســــــــ ا ا المة"ا فا متناو  وتنشــــــــطتها التا  ركز ملد المســــــــامدة فا جما  طبةقات  كن ل جةا النُّظم المالمةا 

 توعاط المستمملين ملد توعا نطاق مم ن.
 


