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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي 
 في األغراض السلمية 

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 
 الستون الدورة  
    2023شباط/فبراير    17- 6فيينا،  

 مشروع التقرير   
 

 إضافة
 

 دعم إدارة الكوارث القائمة على النظم الفضائية  - سادسا   

من جـدو  األممـا ، الممن      8نظرت اللمنـا الرريةـا فا البنـد    ،77/121وفقـا لقرا  المميةـا المـامـا   -1
 ."دمم إدا ة الك ا ث القائما ملى النظم الرضائةا"

ــد   - 2 ــا  البنـ ــانةـــا،    8وتكلم فا إطـ ــاد الرونـــــــــــــا، واأل جنتين، و لمـ من جـــدو  األممـــا  مممل  ومممحت ااتحـ
ــةا، وإيرا   جم  ــين،  - ه  يا وإندونةســـ ــتا ، والمكائر، وجمه  يا    يا، وال ـــ ــتا ، واا اس ان، واا،ســـ ــحمةاا، واا،ســـ اإلنـــ

الب لةرا ياا، و ندا، والمكســـــــةم، والمملكا المتحدة، والنمســـــــا، ونةميريا، والهند، وال ا ات  - وفرنســـــــا، وفنكويح  جمه  يا 
 . ضاء  خرى  لمات تتملق بهذا البند دو   م ومممحت  المتحدة األمريكةا، والةابا . و لقى   ضًا مممل   

 :االتالة اوالتقنة االملمة ااإل ضاحة  وضوانتممت اللمنا الرريةا للمر  -3

 ؛" صد األ ض من  جل إدا ة نريما اانتمابا للك ا ث"، قدمته ممملا جمه  يا    يا   ا 

 ؛ قدمه مممل الرلبين   ، "انتخدام البةانات الرضائةا وتطبةقاتها فا إدا ة مخاطر الك ا ث فا الرلبين"   با  

"تباد  بةانات منظما  بســـــــك  من  جل اانـــــــتداما اإلقلةمةا وانـــــــتمابا الدو  األمضـــــــاء فا   جا 
 ؛ك احاات الط ا ئ"، قدمه المراقب من منظما التماو  الرضائا آلنةا والمحةط الهادئ   بس

"انـتكما  بةانات  صـد األ ض ببةانات ونـائل الت اصـل ااجتماما إلدا ة مخاطر الك ا ث"،    دا 
 قدمه المراقب من المملس اانتشا ن لميل الرضاء.

فا إطا  برنامج األمم المتحدة    2022وُمرض ملى اللمنا الرريةا تقرير من األنشـطا المنرذة فا مام   -4
ــبـايـد ا  انــــــــــــــتخـدام الممل مـات الرضـــــــــــــــائةـا فا إدا ة الك ا ث واانــــــــــــــتمـابـا فا حـاات الط ا ئ    برنـامج نــــــــــــ
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،  2022و حبت اللمنا الرريةا مع التقدير بإنمازات برنامج نــــبايد  و نشــــطته المضــــطلع بها فا مام   -5
ــتمابا فا حاات الط ا ئ  مر   ــائةا للحد من مخاطر الك ا ث واانــــــ واحظت    الدمم القائم ملى النظم الرضــــــ

 حي ن للت دن للك ا ث الطبةيةا والتخفةف من آثا ها.

ــبكا واحظت اللمنا الررية -6 ــل من شــــ ــل ما تلقا  من دمم مت اصــــ ــطلع، برضــــ ــبايد  ابــــ ا    برنامج نــــ
 :2022شر ائه، بما فا ذلم مكاتب الدمم اإلقلةمةا، باألنشطا التالةا خح  مام 

 تم ز/ي لةه؛ 1حكيرا /ي نةه إلى  27إ راد بمما انتشا يا تقنةا إلى   مينةا، من    ا 

  يل  /نبتمبر؛ 30إلى  26بين، من إ راد بمما انتشا يا تقنةا إلى الرل  با 

 تشرين المانا/ن فمبر؛ 25إلى  21إ راد بمما انتشا يا تقنةا إلى با اس ان، من    جا 

   ا /ماي ؛ 12إلى  9إ راد بمما تمكيك مؤنسا إلى سانا، من    دا 

  يل  /نبتمبر؛ 16إلى  12إ راد بمما تمكيك مؤنسا إلى نةميريا، من    هـا 

 ؛تم ز/ي لةه 27و 26ي ما  مبر اإلنترنت للممه  يا الدومينةكةاتقد م دمم   وا 

 ؛ينايرالمانا/ ان    تقد م دمم انتشا ن تقنا إلى نرن انكا، فا   زا 

  تقد م دمم انـــــــتشـــــــا ن تقنا إلى منن لةا، فا  ان   المانا/يناير وشـــــــباط/فبراير ومن  يل  /  حا 
 .،ان   األو /د سمبر نبتمبر إلى

إلى البـلدا  التا ـ ا  برـنامج احق  دمم  تم ال ـفاء بمتطلـبات محـددة وـقدم    ،تـلم األنشــــــــــــــطـا  و مكء من -7
 نبايد  قد  وفد إليها بممات انتشا يا تقنةا فا السن ات السابقا.

واحظت اللمنا الرريةا با تةاح    برنامج نـبايد  قد قدم ممل مات وم ا د فضـائةا م ـمما خ ـة ـا  -8
 الدو  ملى الت دن برمالةا للك ا ث التا تسببها األخطا  الطبةيةا.نامدت ملى تمكيك قد ات 

ــطا الت يةا، بما فا ذلم   - 9 ــتمرا  تنريذ  نشـــــــــ ــبكةا  مبر  واحظت اللمنا الرريةا انـــــــــ ــةا الشـــــــــ الحلقات الد انـــــــــ
من ُبمد، التا نظمها مكتب شــؤو  الرضــاء الخا جا من خح  برنامج نــبايد  وشــرا،ات     دة الممق واجتمامات الخبراء  

ــلا   ــاء، من  جل م اصــــــ ــتخدام األدوات  تمكيك  المكتب مع  ةانات األمم المتحدة والمنظمات الدولةا والدو  األمضــــــ انــــــ
 فا دمم إدا ة الك ا ث والحد من مخاطرها.   والممل مات الرضائةا 

بلـدانهم قـد وبــــــــــــــمـت إجراءاتهـا الخـاصـــــــــــــــا إلدا ة الك ا ث     نـه ملى الرسم من  و  ت بمض ال ف د   -10
واانـتمابا فا حاات الط ا ئ التا تسـتمين بخبرات وم ا د جهات فاملا وو اات فضـاء وطنةا لت فير خدمات 

  والبةانات اإلنذا  المبكر واانــتمابا، إا    تلم اإلجراءات واانــتمابات ال طنةا تتةســر وتتمكز بت فير ال ــ  
ميماق التماو  الدولا ملى   مملآلةات الرضـــائةا المســـتمدة من  نشـــطتها الرضـــائةا ومن خح  التماو  القائم مع  

ــائةا فا حا  وق ي   ا ث طبةيةا  و تكن ل جةا ــتخدام المنســــق للمرافق الرضــ الميماق الدولا بشــــ       تحقيق اانــ
ــاء  ــةا، وارنامج  مشـــــــــروي  ، و فا برنامج   ارنةك سالط ا ئ  ا إدا ة ، وخدماالك ا ث الكبرى و الرضـــــــ ــنتينل آنـــــــ نـــــــ

نـبايد . و  ت تلم ال ف د   ضـا    ذلم التماو  ُممد ومهم بشـكل خاي فا ت فير ال صـ   السـريع إلى ال ـ    
الســـــــاتلةا والممل مات المســـــــتمدة منها  ثناء الك ا ث المدمرة التا تؤثر ملى مناطق وانـــــــما، ممل الكلكا  األخير  

 ا.س  يالممه  يا المراةا التر ةا و ب فادحا برا ا    لحقلذن ا

الطبةيةا، وا نـــةما تلم المرتبطا باأل صـــاد الم يا    األخطا  و  ت بمض ال ف د    الك ا ث الناجما من  - 11
ــائر فا األ واح واألبــــــرا  التا لحقت وحرائق النابات  المائةا  ــدة و دت إلى زيادة الخســــ ،  صــــــبحت  ،مر ت اترا وشــــ

ــادن فا مام ب  ــتحتاج بشـــكل متكايد إلى ال صـــ    2022الممتلكات وإلى ابـــطراب اقت ـ ــلطات ال طنةا نـ ، و   السـ
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ــر ين.   ــكا  المتضــــــ ــانــــــــةا للســــــ ــاتلةا وخدمات البةانات من  جل م اصــــــــلا تقد م الخدمات األنــــــ ــ   الســــــ إلى ال ــــــ
التحد ات،   تلم ما  للت ـــــــــدن ل ال ف د   ضـــــــــا    اتباي نهج متمدد األطران والتماو  الدولا  مرا  حانـــــــــ تلم  و  ت 
 . ينظر إليها ملى  نها نتةما لتنير المناخ المستمر  التا 

ــيق الدولةا مهم لدمم التمافا من مخاطر الك ا ث،  -12 ــاهما فا آلةات التنســـــ و  ت بمض ال ف د    المســـــ
برنامج و شـــــا ت إلى    ت فير صـــــ   واةانات  صـــــد األ ض، و نشـــــطا شـــــبكا مكاتب الدمم اإلقلةمةا فا إطا   

 نبايد  هما مماا  مريدا  ملى تلم المه د التماونةا.

ــد األ ض،    ه من خح  و ئا  ن  - 13 ــ اتل  صـــ ــد اإلنماو، وه  مشـــــروي  ائد للمنا الممنةا بســـ  مرن حالةًا  مرصـــ
 والتمافا. لمساهما فا تنظةم جه د إمادة البناء  بهدن ا اقتناء ال    الساتلةا وتحليلها الححق  تنسيق مملةا  

ون هت اللمنا الرريةا بالمســـــــــــاهمات النقد ا وم ا د الم درين التا قدمتها  لمانةا وفرنســـــــــــا وال ـــــــــــين   -14
ــبايد ، واما قدمته بمض الدو  األمضـــــــــــــاء فا اللمنا ومكاتب الدمم اإلقلةمةا فا مام  من    2022لبرنامج نـــــــــــ

ا مكتب شـــــؤو  الرضـــــاء الخا جا من  مســـــاهمات مينةا، شـــــملت ت فير خبراء، دمما ل نشـــــطا التا ابـــــطلع به
 خح  برنامج نبايد ، و ذلم بما بذلته من جه د لتباد  الخبرات مع نائر البلدا  المهتما.

  
 التطورات األخيرة في مجال النظم العالمية لسواتل المالحة  - سابعا   

من جـدو  األممـا ، الممن      9نظرت اللمنـا الرريةـا فا البنـد    ،77/121وفقـًا لقرا  المميةـا المـامـا   -15
"التط  ات األخيرة فا مما  النُُّظم المالمةا لســ اتل المححا"، وانــتمربــت مســائل متملقا باللمنا الدولةا الممنةا  

المالمةا لســـــــــ اتل المححا  اللمنا الدولةاا، والتط  ات األخيرة فا مما  النظم المالمةا لســـــــــ اتل المححا  بالنظم
 وتطبةقاتها المديدة.

من جدو  األمما  ممم ِّل  ومممحت ااتحاد الرونــا واإلما ات المراةا المتحدة   9وتكلم فا إطا  البند   -16
والهند وال ا ات المتحدة والةابا . و ثناء التباد     وال ـــينوجمه  يا    يا وإندونةســـةا وإ طالةا واا،ســـتا  والمكائر  

 المام لآل اء،  لقى مممل  ومممحت دو   مضاء  خرى  لمات تتملق بهذا البند.

 :يينالتالين التقني يناإل ضاحي بينوانتممت اللمنا الرريةا للمر  -17

 ته ممملا ال ين؛، قدم"BeiDou"السمات البا زة لخدمات وتطبةقات نظام ن اتل المححا    ا 

"حيك الخدمات الرضــــــــائةا للنظم المالمةا لســــــــ اتل المححا و نشــــــــطا النظم المالمةا لســــــــ اتل   با 
للرريق المامل الممنا المححا القمريا"، قدمه الرئةس المشــــــا ي للرريق الررما الممنا بانــــــتخدام الرضــــــاء التابع 

 .بتمكيك  داء النظم المالمةا لس اتل المححا

 :ممروبًا ملى اللمنا الرريةا ما يلا  و ا  -18

مذ رة من األمانا من ااجتماي الســـادس مشـــر للمنا الدولةا الممنةا بالنظم المالمةا لســـ اتل    ا 
 ؛اA/AC.105/1276 المححا" 

فا إطا  خطا ممل اللمنا الدولةا    2022تقرير األمانا من األنشطا المضطلع بها فا مام   با  
 ؛اA/AC.105/1278 الممنةا بالنظم المالمةا لس اتل المححا 

تقرير من اجتمـاي األمم المتحـدة اـلدولا الممنا بتطبةقـات النظم المـالمةـا لســــــــــــــ اتـل المححـا   جا 
 A/AC.105/1290ا. 

http://undocs.org/A/RES/77/121
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نةـا  ئةســــــــــــــةـا ومحركًا إبـدايةـًا  واحظـت اللمنـا الرريةـا    نظم نــــــــــــــ اتـل المححـا تممـل تكن ل جةـا تمكي -19
لحقت ادات الم ريا، و   اللمنا الدولةا منبر هام لحت ا  والتماو  فا مما  النظم المالمةا لس اتل المححا، 
وا نـــــةما فا ممالا الت افق والتشـــــنيل البينا بين مختلم النظم وحما ا  طةان الترددات التا تســـــتخدمها النظم 

  ضا    األمانا التنريذ ا للمنا الدولةا تمكم  احظت والكشم من  ن تداخحت فيها. و المالمةا لس اتل المححا  
حالةا ملى وبــــع  تيب تقنا من  همةا حما ا  طةان الترددات التا تســــتخدمها النظم المالمةا لســــ اتل المححا 

 و شم التداخل فيها والتخفةف من حدتها.

واحظت اللمنا الرريةا با تةاح    ااجتماي الســــــادس مشــــــر للمنا الدولةا وااجتماي الســــــادس والمشــــــرين   - 20
لمنتدى مقدما الخدمات، اللذين نظمتهما و الا اإلما ات للرضــاء نةابا من حك ما اإلما ات المراةا المتحدة، مقدا فا  

تحديد  من       حلقا د انــــةا للخبراء احظت   ضــــًا  و   . 2022تشــــرين األو / ،ت ار    14إلى    9 ب  دبا، فا الرترة من  
   المشا  ين فا تلم  مقدت بااقترا  مع ذينم ااجتمامين، و قد  الم اقع والمححا والت قيت فا مدا    با منخرض  

من خح  تشــــــكيحت نــــــ اتل ذات مدا   تحديد الم اقع والمححا والت قيت  تقد م خدمات  الحلقا الد انــــــةا ناقشــــــ ا  ةفةا  
بــــا منخرض. واحظت اللمنا الرريةا   ضــــا    ااجتماي الســــابع مشــــر للمنا الدولةا نــــينظمه ااتحاد األو واا     

 . 2023تشرين األو / ،ت ار    20إلى    15ونةمقد فا مد يد فا الرترة من  

لةا   مانا تنريذ ا للمنا الدو  هو مرات اللمنا الرريةا من تقديرها لمكتب شــــؤو  الرضــــاء الخا جا لممل - 21
ومنـتدى مـقدما خـدمـاتـها، و مرـات من ا تـةاحـها للمه د التا يـبذلـها المكـتب فا ترويج انــــــــــــــتخـدام النظم المـالمـةا  
ــاء الخا جا،  ــةما فا البلدا  النامةا. واحظت اللمنا الرريةا    مكتب شــــــــؤو  الرضــــــ ــ اتل المححا، وا نــــــ لســــــ

لمنــا الــدولةــا الممنا بتطبةقــات النظم المــالمةــا بــالنظر إلى    التملةم وانــاء القــد ات  شــــــــــــــكح  ج هر برنــامج ال
ــلســـــــلا من الدو ات التد يبةا والحلقات الد انـــــــةا   لســـــــ اتل المححا، وممح بخطا ممل اللمنا الدولةا، قد نظم نـــــ

فا مختلم مةادين الملم وال ــناما، بما فا ذلم فا ميدا  بح ث النحن  ا متابمالالتقنةا، وقدم الدمم لمشــا يع  
 . النظم المالمةا لس اتل المححا تكن ل جةاتخدام األي نا بانت

واحظـت اللمنـا الرريةـا    النظـام المـالما لتحـديـد الم اقع التـابع لل ا ـات المتحـدة ا يكا    يكة  م    -22
ا التا  قدمها خدمالمليها فا جمةع  نحاء المالم، و   ال ا ات المتحدة قد واصــــــــــــلت تحديا قد ات ذلم النظام و 

التا  ،  GPS Block III  ب حدث جيل من الســــــــ اتل، وها ممم ما الســــــــ اتل من الميل المالا دخح  تكويمن  
   المر با الســــادنــــا إلطحق تلم الممم ما  احظت اللمنا الرريةا   ضــــًا و   .L1Cتبا اإلشــــا ة المدنةا المالما، 
إلجمالا لتلم الســـــــــــ اتل من الميل  ، مما  فع المدد ا2023 ان   المانا/يناير   18من الســـــــــــ اتل قد  طلقت فا 

ممم ما  ملى  المالا الم ج دة فا المدا  إلى نـتا. وااإلبـافا إلى ذلم،  مرن ت ـمةم قد ات جديدة وتحسينات 
ــ اتل  ــاتلا الدولا للبحا واإلنقاذ و  .GPS Block IIFنــــــــ ــاهما ال ا ات المتحدة فا النظام الســــــــ  مكء من مســــــــ

 COSPAS-SARSATــتر ب ملى تلم المم،  ا ــا  نــــ ــفةرا ما،ســــ ــا صــــ ــ اتل   ضــــ  تمايةا ليك يا  ام ما من الســــ
ــ اتل   ــا   GPSللتمكن من التحديد الدقيق لمدى نـ ــا  خاصـ ــتر ب مليها  جهكة إمادة إ نـ ــرن،  ما نـ بالليك  الب ـ

 .إشا ات اانتناثا إلى المنقذينلنقل بالبحا واإلنقاذ 

لسـ احل التابع لل ا ات المتحدة انـتطاي،  واحظت اللمنا الرريةا  ذلم    مر ك المححا التابع لخرر ا -23
المام لنماذج اله ائةات الخاصــا بممم ما الســ اتل من  ، الح ــ   ملى الم افقا ملى اانــتخدام2022فا مام  

ــائةا ملى إجراء تحليحت  ،  GPS Block IIIالميل المالا   ــين قد ة مخططا البممات الرضـــ ــيكيد من تحســـ مما نـــ
 دمم بمماتهم الرضائةا.ملى ما لتحديد الم اقع  النظام الماللمدى قد ة دقةقا 

النظـام المـالما لســــــــــــــ اتـل المححـا  سل نـاسا التـابمـا التا ي فرهـا  خـدمـا  الواحظـت اللمنـا الرريةـا      -24
   .L2و  L1انــــــتنادا إلى إشــــــا ات مححةا مرت حا ال صــــــ   فا نطاقا التردد الرادي ن تشــــــتنل لحتحاد الرونــــــا  

الميل المالا لتشـــكيلا نـــ اتل نظام "سل ناس"،  من   اجكء، ُ طلقت ثحثا نـــ اتل،  ممل اثنا  منها  2022وفا مام  
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اات ـــــا    الســـــ اتل، التا   بت ملى متنها  نظما  ادي يا تتة  قد حســـــنت تلمو   . GLONASS-Kوه  الســـــاتل 
.  من المســـــــــــتممليننطاق  ونـــــــــــع  خدمات ل وااتت بذلم تقدمبين الســـــــــــ اتل وتحديد مدها، من دقا تحديد الم اقع  

ــافا إلى ذلم،   روااإلبــ ــ  ــاتل    ســ ــباس  GLONASS-Kدمج خمس خدمات لســ ــات للبحا -فا نظام   نــ ــا نــ نــ
 .البحا واإلنقاذ  واإلنقاذ ب انطا الس اتل تسميل إشا ات الط ا ئ ومن ثم تحسين  راءة مملةات

نـــــــــ اتل من نـــــــــ اتل سل ناس صـــــــــا ت تبا إشـــــــــا ة ثالما متاحا   10     ضـــــــــًا  واحظت اللمنا الرريةا   - 25
ومن شـــــ   تمكيك التمديد التد يما لتشـــــكيلا نـــــ اتل سل ناس      . L3لحنـــــتخدام المرت ح فا نطاق التردد الرادي ن  

 كرل التحســين المســتمر لخدمات المححا المالةا الدقا المقدما، وإمكانةا تحقيق دقا ملى مســت ى الد ســةمتر لتحديد 
 . حا الم اقع فا ال قت الحقةقا من خح  تكامل انتخدام نظام سل ناس مع النظم المالمةا األخرى لس اتل المح 

واصــــــــلت فا   ا BeiDou  واحظت اللمنا الرريةا    تشــــــــكيحت نظام بايدو لســــــــ اتل المححا ال ــــــــينا  - 26
نمك    م خدمات ماما  ملى دقا ملى نطاق  ونـع. فقد    تقد ت نـع ل نطاق تطبةقاتها      تحسـين خدماتها و   2022 مام 

"، واد  بتقد م خدمات شـاملا لتحديد الم اقع  بانـم "نظام بايدو   ضـًا للمححا السـاتلةا، ويشـا  إلةه    BeiDou-3نظام 
خدما نظام  من ــــــــــا والمححا والت قيت ملى مســــــــــت ى المالم وفا جمةع األح ا  الم يا وادقا مالةا. و ةما يتملق ب 

   إدا ة الطيرا  المدنا فا ال ــــــــين بد ت مملةا اامتماد  احظت اللمنا الرريةا   ضــــــــًا بايدو للتمكيك الســــــــاتلا،  
ــتها الخ لخدم  ــاتلا  ال تمكيك  بال ا  اصـــــــــ ــرات دقا تحديد الم اقع، ووقت اإلنذا ، ومخاطر  األ ســـــــــ حاد ا التردد و   مؤشـــــــــ

. و نه فا نرس ال قت،  فا مرحلا تشــــنيلها التمريبا  الســــحما، وسيرها من المؤشــــرات قد انــــت فت الشــــروط المحددة 
ال ناما والقطاي الحك ما داخل ال ين خدمات   ةما يتملق بنظام التمكيك األ با، ُوف ِّرت للمستخدمين فا قطاي  

 . مالةا الدقا بد جا ننتةمترات فا ال قت الحقةقا واد جا ملةمترات بمد انقضاء الحدث 

واحظت اللمنا الرريةا  ذلم    نظام بايدو قد امتمد  مالا مشـــــــــــنل ي فر نظم تتبع للســـــــــــرن بمد      -27
فا المما  البحرن، نــي فر نظام بايدو لخدما الرنــائل   ضــا  ح ــل ملى امتماد من المنظما البحريا الدولةا. و 

   نظام بايدو واحظت اللمنا الرريةا ل نــائل النقل البحرن. والســحما اانــتناثا إل  ــا   نــائل   اإبــا ةنــبًح 
والذ اء ااصــــــطناما    ا5G بالتقنةات الناشــــــ ا ممل شــــــبكا ات ــــــاات الميل الخامس  نــــــيدمج ملى نح  متكايد 

 .فا تنمةا الممتمع البشرن نةمكنه من اإلنهام ملى نح   ،بر  ت الضخما، مما  والبةانا

واحظت اللمنا الرريةا    الهند تتبع مســــا ين فا تنريذ برناممها للمححا الســــاتلةا. فقد  نشــــ ت نظام   -28
وه  نظام تمكيك المححا الممكز المابت بالنسبا ل  ض  نظام ساسا ا بمسامدة النظام المالما لتحديد الم اقع،  

لتطبةقات المدنةا. نــــــتخدامها فا اتحديد الم اقع اممل مات  ،مر دقا من  ، لت فير  اSBAS   قائم ملى الســــــ اتل
، الممرون   ضــًا بانــم "نظام المححا بانــتخدام تشــكيلا الســ اتل نظام اإلقلةما الهندن لســ اتل المححاالذ ر  نُ قد و 

 خدما مححا نــاتلةا إقلةمةا مســتقلا، و تاحت انــتمما  الممه   وثةقا بــبط ال اجها   اNavIC نظام    الهند ا"
لتمكين إنتاج  جهكة انــتقبا  المســتمملين. والي م،  نتج   NavICالبينةا لإلشــا ات فا الرضــاء ال ــاد ة من نظام 

نـــيتكايد ذلم و   NavICم طرازا من اله اتم المحم لا فا الهند مكودة ب دةرا انـــتقبا  إشـــا ات نظا  35 ،مر من  
 .فا األن اق 5Gاله اتم التا تدمم شبكا طرح  المدد مع  

ملى وبـــع ميةا  اللمنا الكهراائةا   2022   الهند قد مكرت فا مام     ضـــاً واحظت اللمنا الرريةا  -29
   احظت  ذلم  المحم لا ملى متن الســــــرن. و   NavICالتقنةا الدولةا الخاي بممدات انــــــتقبا  إشــــــا ات نظام  

إصــدا  ، مســتخدم   ضــا من  جل  NavICنظام تممةم  نــائل التحذير من الخطر ملى الحةاة، القائم ملى نظام  
اإلنذا ات  صــــــدا  مباد ة إل طلقت  الك ا ث ال شــــــةكا. وااإلبــــــافا إلى ذلم، بشــــــ     ــــــةادن األنــــــماي ل  إنذا ات

طا  النكيرة واانهةا ات الملمةا بانـتخدام بالك ا ث األ بـةا ممل اانهةاات األ بـةا والكاز  والفةضـانات واألم
 .NavICمملةات التحديا الحزما للرنائل فا نظام وتمرن ، NavICنظام  
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، الممرون   ضـــــــًا  اQZSSواحظت اللمنا الرريةا    النظام الســـــــاتلا شـــــــبه الســـــــمتا الةابانا  نظام   -30
،  QZS-1R،  مرن تشــنيله فا صــ  ة تشــكيلا من   اما نــ اتل، وقد دخل  حدها، وه  نــاتل Michibiki بانــم

ــاـتل األخير حـالـةا ثحـثا  ن اي من الخـدمـات:    .2022مرحـلا التشــــــــــــــنـيل الكـامـل فا آذا /مـا س   ويـقدم هـذا الســــــــــــ
اتل؛ وخدما مالةا تكميلةا للنظام المالما لتحديد الم اقع تبا إشـــــا ات لتقدير المســـــافات انطحقا من الســـــ   خدما

الدقا تمكز النظم المالمةا لســ اتل المححا بت فير ت ــحةحات ل خطاء من طريق النظام الســاتلا شــبه الســمتا؛ 
ــائل الق ـــــيرة من  جل المســـــاهما فا الحد من مخاطر الك ا ث. و  ــًا  وخدما للرنـــ    احظت اللمنا الرريةا   ضـــ

 .2024بما ن اتل فا مام  نتت نع إلى ما ممم مه ن QZSSتشكيلا ن اتل نظام  

لنظم المالمةا لســــــــ اتل المححا من  ا    الةابا  شــــــــرمت بتمريب خدما تمكيك   ذلم  واحظت اللمنا الرريةا   - 31
 جل التطبةقات المالةا الدقا انتنادا إلى تقنةا لتحديد الم اقع بدقا فائقا تمرن بانم " داة البةانات المملةا المتقدما للنظم  

ــ اتــل المححــا من  جــل تحليــل المــدا ات والت قيــت"   ، وخــدمــا إنــذا  مبكر  ا MADOCA-PPP  المــالمةــا المتمــددة لســـــــــــ
ملى الت الا.    2025و   2024  ا تشـــــــــــــنيل  لتا الخدمتين نـــــــــــــيبد  فا مام نـــــــــــــيبد   و   . آنـــــــــــــةا و وقةان نـــــــــــــةا لمنطقتا  
الةابا    ضــًا ملى تقد م الدمم إلى المنظما اآلنــي يا للنظم المالمةا المتمددة لســ اتل المححا لتشــمةع مقدما   وداومت 

 . حداث تطبةقات و مما  تما يا جديدة خدمات الشبكات المالمةا لس اتل المححا و وناط المستمملين ملى انت 

   إ طالةا شـا  ت فا تط ير وتشـنيل النظام األو واا للمححا السـاتلةا   ضـًا واحظت اللمنا الرريةا  -32
ــمى إلى تط ير نظم مقبلا تقنةًا. و  ــًا  نظام ساليلي ا و نها تســـــ    نظام ساليلي   ممل احظت اللمنا الرريةا   ضـــــ

 مالةا الدقا. وفا إطا  و الا الرضـــــــــــاء األو واةا اتلت إلةه التكن ل جةا ويقدم خدمحالةا وفق  حدث ما ت صـــــــــــ
نظام بي ا النظام المالما لتحديد الم اقع  ارامج المححا التا  ضـــطلع بها ااتحاد األو واا، تشـــا ي إ طالةا فا و 

ــ ـنه     وه  ـما    ا،GENESISوالممل ـمات الملمـةا من األ ض   لمرجما الرضــــــــــــــائا مكز دـقا النظـام ا من شــــــــــــ
مدا  نـ اتل ساليلي  ونـ اتل  خرى. وتسـمى إ طالةا   ضـا إلى ت نـةع نطاق   حسـن التحديد الدقيق لل  ض، و    

 .تكن ل جةات المححا الساتلةا لتشمل ميدا  انتكشان الك ا،ب، بدءا بالقمر

ــائـةا المكائرـيا، ملى     المكائر تمكم حـالـةا، من خح    ـذـلم اللمـنا الرريـةا    واحظـت -33 ال  ـاـلا الرضــــــــــــ
ال اقع ملى خط الط     اAlcomsat-1 انـتنادًا إلى نـاتل اات ـاات   اAL-SBAS  تط ير نظام تمكيك نـاتلا

مدا  ثابت بالنسـبا ل  ض. ويهدن هذا النظام، الذن يت افق مع ممايير منظما الطيرا  المدنا   سراًا فا  24,8
والمنظمــا األو واةــا لممــدات الطيرا  المــدنا، إلى   اRTCA  يــا للمححــا الم يــا  اللمنــا التقنةــا الراديو الــدولا،  

 .تحسين دقا تحديد الم اقع والسحما فا المكائر والمناطق المحةطا بها

واحظت اللمنا الرريةا    با،ســــتا  شــــممت، من خح  لمنا  بحاث الرضــــاء والنحن الم ن المل ن  -34
إ ك ل جا  امل لتكويد المســـــــتمملين بالبنةا التحتةا للنظام المالما لســـــــ اتل  نـــــــ اا   ا، ملى انـــــــتحداث نظام  

المححا، و ذلم بالتكن ل جةا والدمم الشــامل للحل   الحزما انــتخدام تلم البنةا التحتةا. ومملت لمنا نــ اا    
تكن ل جةا شـــــبكا وذلم بانـــــتخدام     ضـــــا ملى ت فير خدما تحديد الم اقع بدقا من خح  نظام التمكيك األ بـــــا

بمتطلبـات تحـديـد الم اقع الـدقةقـا للقطـاي المـدنا. بنرض ال فـاء    الحر ـا الممردة  الكينمـاتةـاا فا ال قـت الحقةقا
ــ اتل يمرن تقد م  و  ــا إلى قطاي الطيرا  المدنا من خح  تطبيق تكن ل جةا النظم المالمةا لســــــــ ــامدة   ضــــــــ المســــــــ

 .ا و راءتهاالمححا من  جل نحما مملةات المطا ات و منه

واحظت اللمنا الرريةا مع التقدير    إندونةســـــــةا  بلنت من مشـــــــا يمها و نشـــــــطتها البحمةا التا تر ك   -35
ملى تطبيق تكن ل جةا النظم المالمةا لســــ اتل المححا، بما فا ذلم وبــــمها لمؤشــــر ق ة م جات التســــ ناما فا 

ــع خريط ــ ناما، ووبــــــ فا  اإللكتروناتا إقلةمةا لمحت ى  لا من  النحن األي نا من  جل  شــــــــم  م اج التســــــ
 .النحن األي نا من  جل إجراء ت حةحات لم اقع النظم المالمةا لس اتل المححا

 


