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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية  

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية           
 الدورة احلادية واألربعون         

 ٢٠٠٤فرباير    / شباط   ٢٧-١٦فيينا،    
 * من جدول األعمال املؤقت             ٦البند   

 تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين
 باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه

    )اليونيسبيس الثالث(غراض السلمية يف األ
تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء 

): اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 
   التقرير النهائي لفريق العمل املعين بالشبكات العاملية لسواتل املالحة

   مذكرة من األمانة
  دمةمق -أوال  

متـثل الشـبكات العاملية لسواتل املالحة واحدة من أكثر التطبيقات الفضائية تبشريا من               -١
ــيقات الــيت ميكــن اســتخدامها لتنفــيذ توصــيات مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين        بــني التطب

 )١().اليونيســبيس الثالــث (باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية    
ات حتديـــد املواقـــع والتوقيـــت باالســـتناد إىل التكنولوجـــيات الفضـــائية اخلاصـــة  وتـــؤدي قـــدر
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بالشـبكات العاملــية لســواتل املالحـة إىل نشــوء أســواق واسـعة لــلخدمات اجلديــدة والتطبــيقات    
وخالل . املـتقدمة عـند اسـتخدامها إمـا كشـبكات قائمـة بذاهتـا أو بالـتآزر مع شبكات أخرى                   

ام السواتل من أجل املالحة وحتديد املواقع والتوقيت نشاطا         السـنوات األخـرية، أصـبح اسـتخد       
اقتصـاديا ذا أمهـية مـتزايدة، حبيـث يـتوقع أن تقفـز العائدات املتوقعة هلذه الصناعة من أكثر من                     

 .٢٠٠٤ بليون دوالر يف عام ١٥ إىل ما يربو على ٢٠٠٢ باليني دوالر يف عام ١٠

ملـون، عـلى سـبيل املـثال، يف جماالت تدبُّر           وقـد أصـبح املسـتعملون عـرب العـامل ممـن يع             -٢
والزراعة الدقيقة وحفظ املوارد    ) اجليوماتيكا(الكـوارث ورصـد البيـئة وعلم رياضيات األرض          

واملسـح ورسم اخلرائط والنقل والتوقيت، يزدادون اقتناعا باحلاجة إىل تطوير الشبكات العاملية             
ــا ومو    ــر خدمــات أكــثر أمان ــد املواقــع   لســواتل املالحــة الــيت توف ــية يف جمــايل املالحــة وحتدي ثوق

ويسـتتبع ذلـك حتسـني أداء اخلدمـات احلالـية من حيث الدقة              . ألغـراض االسـتخدامات املدنـية     
 .والسالمة واالستمرارية واملوثوقية

ومثــة حاجــة إىل قــيام تعــاون دويل عــلى كــال الصــعيدين السياســي والــتقين مــن أجــل      -٣
ويســتلزم . حــة وحتديــد املواقــع والتوقيــت بواســطة الســواتل الــنجاح يف تطبــيق تكنولوجــيا املال

األمـر قيام تعاون وثيق بني اهليئات اليت تقوم بتوفري هذه الشبكات والدول املسامهة واملستفيدة               
احملـتملة وكذلـك املسـتعملني من ميدان الصناعة وموفري اخلدمات واملنظمات الدولية، وذلك              

 .ة مأمونة وسلسة للمالحة وحتديد املواقع والتوقيتهبدف ضمان توفري شبكة ساتلية عاملي

وحيـث إن مـن املسـلّم بـه عاملـيا أن االختالفات يف وترية التنمية يف خمتلف أحناء العامل                     -٤
ال ينـبغي أن تفضـي إىل حالـة مـن انعـدام الـتواؤم بـني عناصر ُنظم املالحة وحتديد املواقع، فان                       

ات درجــة كاملــة مــن الــتواؤم وقابلــية التشــغيل مــن املستصــوب أن ُيحقــق موفــرو هــذه الشــبك
 .املتبادل للشبكات اإلقليمية لسواتل املالحة يف خمتلف مراحل عملية التنفيذ

  
  اخللفية -ثانيا  

اعـتمد اليونيسـبيس الثالـث اسـتراتيجية ملواجهة التحديات العاملية يف املستقبل بواسطة               -٥
إعالن فيينا  : األلفـية الفضـائية   "كمـا جـاءت يف      وقـد مشلـت االسـتراتيجية،       . األنشـطة الفضـائية   

 مجلـــة مـــن االجـــراءات الرئيســـية الرامـــية إىل اســـتخدام )٢(،"بشـــأن الفضـــاء والتنمـــية البشـــرية
ومــن تلــك االجــراءات . التطبــيقات الفضــائية يف توفــري أمــن البشــر وحتقــيق تنميــتهم ورفــاههم 

األرض، وغريهـا من األنشطة     حتسـني كفـاءة وأمـن أنشـطة الـنقل، والبحـث واإلنقـاذ، ومسـح                 
عـن طـريق التشـجيع عـلى زيـادة فرص الوصول عامليا إىل الشبكات الفضائية للمالحة وحتديد                  

 .املواقع وحتقيق تواؤم تلك الشبكات
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، أولـت الـدول األعضاء أولوية عالية لعدد حمدود من التوصيات اليت             ٢٠٠١ويف عـام     -٦
وأنشأت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف      . الثمت انـتقاؤها مـن بـني توصيات اليونيسبيس الث         

األغـراض السـلمية أفـرقة عمـل حتـت قـيادة طوعـية مـن الـدول األعضـاء مـن أجـل تنفـيذ تلك                           
وأنشـئ فـريق العمـل املعـين بالشبكات العاملية لسواتل املالحة الذي             . التوصـيات ذات األولويـة    

 يعمــل عــلى تنفــيذ التوصــية املــتعلقة  تــتوىل الواليــات املــتحدة األمريكــية وإيطالــيا قــيادته لكــي  
 .بالشبكات العاملية لسواتل املالحة

، قــّدم فــريق العمــل إىل اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية تقريــرا عــن    ٢٠٠١ويف عــام  -٧
ويـرد يف املرفق األول االطار املرجعي لفريق العمل، مبا   . أهدافـه وخطـة عملـه ومنـتجه الـنهائي         

 .يه وخطة عمله ومنتجهيف ذلك أهدافه والعضوية ف
  

  النتائج واالستنتاجات   -ثالثا  
تعــتمد املالحــة الســاتلية عــلى نظــم املالحــة الــراديوية األرضــية الــيت ظلــت الطائــرات      -٨

وتبث سواتل املالحة إشارات يستخدمها     . والسـفن تسـتخدمها طـوال السـنوات املائـة املاضـية           
ويقوم . مكـان يف العـامل حتديدا دقيقا     جهـاز اسـتقبال لـيحدد موقعـه وسـرعته والوقـت مـن أي                

املســتعملون الذيــن يســتقبلون إشــارات املالحــة الســاتلية بقــياس مســافة جهــاز االســتقبال مــن    
، وهي تقنية ُتسَتخلص بواسطتها املسافة      "حتديد املدى السليب  "السـاتل باسـتخدام تقنـية تسمى        

الزم النــتقال اإلشــارة الــيت تفصــل جهــاز االســتقبال عــن كــل ســاتل بواســطة قــياس الوقــت الــ 
ــاز االســتقبال     ــن الســاتل إىل جه ــية م ــاد جلهــاز      . املالح ــع الــثالثي األبع وميكــن حســاب املوق

وتسـتخدم اإلشارة الواردة من     . االسـتقبال إذا توفـرت إشـارات مـن ثالثـة سـواتل عـلى األقـل                
 .ساتل رابع لتفادي احلاجة إىل وجود ساعة ذرية دقيقة لدى جهاز االستقبِال

فـر معاجلـة اإلشـارات املعـيارية للشبكات العاملية لسواتل املالحة مستوى من الدقة              وتو -٩
وإذا تلقى جهاز استقبال املستعمل، عالوة على  .  مـترا يف موقع جهاز االستقبال      ١٣يـبلغ حنـو     

ــواردة مــن حمطــة مرجعــية أرضــية أيضــا، أصــبح       ــواردة مــن الســواتل، اإلشــارة ال اإلشــارات ال
وتتيح احملطات املرجعية إمكانية تقدمي .  جهاز االستقبال حنو متر واحد    مسـتوى الدقـة يف موقع     

 .خدمات تفاضلية للشبكات العاملية لسواتل املالحة

ــنفذه       -١٠ ــتحديد املواقــع، الــذي هــو نظــام مــزدوج االســتخدام ت ــنظام العــاملي ل ويعمــل ال
رض رسوم على   الواليـات املـتحدة، بكـامل طاقـته ويقـدم خدمـة مالحية مدنية مفتوحة دون ف                

 ساتال  ٢٤وتـتألف الشـرحية الفضـائية للـنظام العاملي لتحديد املواقع من             . املسـتعملني املباشـرين   
 سـواتل عاملـة عـلى كل سطح، يف أي وقت            ٤ سـطوح مداريـة، حبيـث توجـد          ٦عـامال عـلى     
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ا وال تـزال األنشـطة الَوصولة وأنشطة التعاون الدويل، ومنها األنشطة اليت جيري تنفيذه             . معـني 
ــية، تشــكّل جــزءا هامــا مــن سياســة       ــبلدان األوروب ــيابان وال ــتعاون مــع االحتــاد الروســي وال بال

ومـن مـبادئ الـتعاون عـدم تقاضي رسوم من املستعملني املباشرين، وتوفري              . الواليـات املـتحدة   
ــترددي احلــايل          ــة الطــيف ال ــتاح الســوق، ومحاي ــة بانف ــئة مدفوع ــتوح، وبي ــيكل إشــارات مف ه

 .يةللمالحة الراديو

وشـبكة غلونـاس العاملـية لسـواتل املالحـة هـي نظـام مزدوج االستخدام يشّغله االحتاد                   -١١
 ٢٤وهــذا الــنظام، الــذي يعمــل بصــورة جزئــية يف الوقــت الــراهن، ســوف يتضــّمن   . الروســي

.  سواتل عاملة على كل سطح     ٨ سـطوح مداريـة، حبيـث تكـون هنالك           ٣سـاتال عـامال عـلى       
لرئيسـية ضـمان توفـري اخلدمات للمستعملني الدوليني، وتعزيز          ومـن أهـداف بـرنامج غلونـاس ا        

الـتعاون الـدويل، وتطويـر معـدات للمسـتعملني تكـون قـادرة عـلى املنافسة يف السوق الدولية،                    
وإنشــاء شــبكة جيوديســية جديــدة، واجيــاد أســس علمــية وتكنولوجــية ملواصــلة تطويــر املالحــة 

 .الساتلية

ــية، مــن   -١٢ ــبلدان األوروب ــية    وتعمــل ال ــة الفضــاء األوروب  خــالل االحتــاد األورويب ووكال
. ٢٠٠٨، عـلى تطويـر نظـام ُيعـرف باسـم غاليلـيو مـن املـتوقع أن يـبدأ تشغيله يف سنة                        )إيسـا (

وســيتيح غاليلــيو طائفــة مــن اخلدمــات الــيت تــتوافر عــلى نطــاق عــاملي والــيت صــممت خصيصــا 
توحة دون تقاضـي رسـوم من       وتشـمل هـذه اخلدمـات تقـدمي خدمـة مفـ           . للمسـتعملني املدنـيني   

املسـتعملني املباشـرين وخدمـة كفالـة سـالمة األرواح وخدمات جتارية وخدمة مأمونة ينظمها                 
وسيسهم غاليليو يف تعزيز موثوقية واستمرار خدمات الشبكات العاملية لسواتل          . القطـاع العام  

م مـع الـنظام العاملي      املالحـة مـن خـالل مجلـة مـن األمـور مـنها قابلـية التشـغيل املتـبادل والـتواؤ                     
 .لتحديد املواقع ومع نظام غلوناس

وباإلضــافة إىل الــنظم األساســية الراهــنة واملخطــط هلــا، يوجــد عــدد مــن نظــم الــتعزيز    -١٣
ومـا انفـك جيـري تطويـر هـذه الـنظم مـن أجل تعزيز                . العاملـة أو الـيت هـي يف مـراحل اإلعـداد           

ومن األمثلة  . دقتها واستمراريتها وتوافرها  سـالمة إشـارات الشـبكات العاملية لسواتل املالحة و         
 التابع للواليات املتحدة، (WAAS)لـنظم الـتعزيز بواسـطة السـواتل نظام التعزيز الواسع النطاق         

، ونظــام الــتعزيز )إغــنوس(واملــنظومة األوروبــية املالحــية التكميلــية الثابــتة بالنســبة إىل األرض   
والــنظام الســاتلي شــبه ، (MTSAT)  الوظــائفاخلــاص بســاتل الــنقل املــتعدد  (MSAS)الســاتلي 
ــنظام العــاملي لــتحديد املواقــع ومــن     (QZSS)الســميت  ــتابع للــيابان، ونظــام املالحــة املعــّزز بال  ال
الــتابع للهــند، ونظــم الــتعزيز بواســطة الســواتل املقــّرر تشــغيلها عــلى ســاتل  (GAGAN)األرض 

 .تنيجريي لالتصاال
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  شواغلها   احتياجات البلدان النامية و           -ألف  
سـلّم فـريق العمل بأن هنالك إدراكا جيدا لتطبيقات الشبكات العاملية لسواتل املالحة           -١٤

ومن مث، ركّز الفريق على ما ينبغي القيام به من          . واحتـياجات املسـتعملني يف الـبلدان الصناعية       
 .أجل تعزيز استخدام هذه الشبكات يف البلدان النامية

تل املالحـة هـي أداة بالغـة األمهـية بالنسـبة لطائفـة واسعة من                والشـبكات العاملـية لسـوا      -١٥
فتكنولوجـيا هذه الشبكات تتيح فرصة للبلدان النامية لكي تستفيد          . التطبـيقات واالحتـياجات   

ــتماعي       ــتقّدم االجـ ــيق الـ ــاهم يف حتقـ ــياة، وتسـ ــية احلـ ــن نوعـ ــيقات الـــيت حتّسـ ــزايا التطبـ مـــن مـ
وقــد أفضــت الــتطورات التقنــية الــيت  .  املســتدامةواالقتصــادي وتدعــم أولويــات حتقــيق التنمــية 

شــهدهتا هــذه الشــبكات عــلى مــدى الســنوات العشــرين املاضــية إىل تبســيط العملــيات ووضــع 
 .الرباجميات وإجياد األدوات وتوفري املعدات األساسية للمستعملني بأسعار زهيدة نسبيا

لسـواتل املالحـة أو استفادة   بـيد أّنـه لـيس هـناك ادراك كـامل ملـزايا الشـبكات العاملـية                   -١٦
وملســاعدة الــبلدان النامــية . كاملــة مــنها، وال ســيما يف الــبلدان النامــية، وذلــك ألســباب خمــتلفة

عــلى االســتفادة مــن تطبــيقات هــذه الشــبكات العاملــية لســواتل املالحــة، نظّــم مكتــب شــؤون   
ســلة مــن حلقــات الفضــاء اخلــارجي، يف إطــار بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية، سل

العمــل ركّــزت عــلى بــناء القــدرات يف جمــال اســتخدام تلــك الشــبكات يف خمــتلف مــيادين          
وقـد مت، بدعـم تقـين ومـايل مـن حكومـة الواليـات املتحدة األمريكية، تنظيم أربع                   . التطبـيقات 

؛ ويف فييــنا، يف تشــرين  ٢٠٠١أغســطس /يف كــواال ملــبور، يف آب ( حلقــات عمــل إقليمــية   
؛ ويف لوســاكا، يف ٢٠٠٢أبــريل /؛ ويف ســانتياغو دي شــيلي، يف نيســان٢٠٠١ نوفمــرب/الــثاين
 ويف كانون   ٢٠٠٢نوفمرب  /يف فيينا، يف تشرين الثاين    (واجـتماعني دوليني    ) ٢٠٠٢يولـيه   /متـوز 
 .وقد شاركت وكالة الفضاء األوروبية يف رعاية تلك احللقات). ٢٠٠٣ديسمرب /األول

ــية     -١٧ ــل اإلقليم ــات العم ــياجات     وأتاحــت حلق ــيم االحت ــات وتقي فرصــة لتوصــيل اخلدم
وقـام املكتـب بوضـع اسـتبيان وّزع عـلى املشـاركني وعرضت نتائجه               . اخلاصـة للـبلدان النامـية     

وهذه املعلومات، فضال عن . ٢٠٠٢نوفمرب /عـلى اجـتماع اخلـرباء الذي عقد يف تشرين الثاين       
عمـل عـلى تـبني جمـاالت     االتصـاالت باملشـاركني يف خمـتلف حلقـات العمـل، سـاعدت فـريق ال       

االهـتمام الرئيسـية والـتحديات الـيت تواجه كل من يرغب يف األخذ بالشبكات العاملية لسواتل           
 .املالحة يف ميدان عمله أو تطبيقه

 :وتتركّز احتياجات البلدان النامية يف اجملاالت التالية -١٨
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  االحتياجات املؤسسية )أ(
ياسات من أجل دعم اجلهود الرامية إىل تطبيق        تثقـيف متخذي القرارات وواضعي الس      ‘١‘

الشــبكات؛ وتقــدمي الدعــم احلكومــي لتكنولوجــيا الشــبكات العاملــية لســواتل املالحــة؛  
 وزيادة مستوى االهتمام والوعي بطرائق جديدة يف إجناز األشياء؛

 بناء القدرات؛ ‘٢‘

ات على حكومات   العمـل مـن خـالل قنوات األمم املتحدة على نشر التقارير والتوصي             ‘٣‘
مجـيع البلدان املعنية؛ وضرورة إبراز فوائد تكنولوجيا الشبكات العاملية لسواتل املالحة            
وتطبـيقاهتا بالنسـبة ملـتخذي القرارات وواضعي السياسات من أجل زيادة الدعم املايل              

 والسياسي؛

الحة من استكشـاف مـدى امكانية إنشاء آلية دولية بشأن الشبكات العاملية لسواتل امل       ‘٤‘
 أجل تعزيز وحفز هذه التكنولوجيا وتطبيقاهتا؛

مواصـلة حلقـات العمــل الـيت تـنظمها األمــم املـتحدة وتنفـيذ التوصــيات الـيت تــتمخض         ‘٥‘
عـنها، إذ ُتعتـرب هـذه احللقـات بالغـة األمهـية لبـناء القـدرات وتعزيـز الفهـم، فضـال عن                        

 كوهنا توفر شبكة من األخصائيني واملعلمني والطلبة؛
 
  االحتياجات التقنية )ب(

فهـم تـأثري الغـالف اجلوي املتأّين يف سالمة تطبيقات الشبكات العاملية لسواتل املالحة                ‘١‘
ودقــتها واســتمراريتها وتوافــرها باعتــبار ذلــك الفهــم مســألة ذات أولويــة، وخاصــة يف  

 املناطق االستوائية؛

 هلــا فرصــة تقيــيم األثــر احملــتمل االتصــال الواضــح واملنــتظم بالــبلدان النامــية لكــي تــتاح ‘٢‘
نظــام غاليلــيو /للــتطّورات الــيت سيشــهدها يف املســتقبل الــنظام العــاملي لــتحديد املواقــع  

 وخمتلف نظم التعزيز؛
 

  املوارد واالحتياجات املالية )ج(
ــدات املســاعدة واحلواســيب         ــزال األدوات واملع ــة، ال ت ــيف بصــورة عام ــاض التكال ــم اخنف رغ

بالنسـبة للبلدان النامية بسبب مستوياهتا االقتصادية، ومن الصعب احلصول       والـرباجميات باهظـة     
 على املوارد الالزمة لتغطية تكاليف الصيانة والتكاليف املتكّررة؛
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  االحتياجات إىل التدريب والتعليم )د(
قـيام األمـم املـتحدة بوضـع بـرامج تدريب متطورة تشمل تطبيقات خمتلفة مثل الطريان              ‘١‘

ــيها      املــدين و ــا ف ــيقة واالستشــعار عــن بعــد، وتغطــي كــل اجلوانــب، مب القياســات الدق
 املالحظة والتحليل والتنفيذ؛

جتـاوز فـرص التعلـيم والتدريـب احملـدودة وسـبل الوصول احملدودة إىل ذوي الكفاءات                  ‘٢‘
ــتقار إىل اخلــرباء يف خمــتلف اجملــاالت      ــزداد تعقــدا بســبب االف وإىل املعلومــات؛ وهــذا ي

 .ها أعالهاملشار إلي
  

  النماذج املؤسسية للتعاون الدويل             -باء  
نظـرا لـتطوير مكونـات مسـتقبلية للهـيكل العـام للشـبكات العاملـية لسـواتل املالحة يف                     -١٩

ــبادل        مجــيع أحنــاء العــامل، فســتتزايد أمهــية احلاجــة إىل إطــار دويل لدعــم التنســيق التشــغيلي وت
فالتركيز ينبغي . املستعملني الوطنية والدوليةاملعلومـات بـني مصـّممي ومشغلي النظم وأوساط          

أن يـتحّول عـن توضـيح املـبادئ األساسـية هلـذه الشبكات أو عن حماولة تثقيف عامة الناس أو                     
إذ ينبغي ملشغلي هذه الشبكات     . األوسـاط العلمية بشكل عام أو واضعي السياسات بفوائدها        

ومن املفترض أن   . مي اخلدمات الوصولة  ومـا يتصـل هبـا مـن نظـم للتعزيز أن يتجاوزوا جمّرد تقد              
مشـغلي الـنظم احلالـيني واملقـبلني سـينتقلون عمـا قريـب من النمط التنافسي البحت إىل األخذ                    
بــنمط تعــاوين حيــث تكــون مثــة مصــلحة مشــتركة يف أن يســتعمل اجلمــيع خدمــات الشــبكات 

لك، فإن التحدي   وإذا كـان األمـر كذ     . العاملـية لسـواتل املالحـة بغـض الـنظر عـن نـوع الـنظام               
احلقـــيقي يكمـــن اآلن يف توفـــري املســـاعدة واملعلومـــات للـــبلدان الـــيت تســـعى إىل إدراج هـــذه   

أي (الشـبكات ومـا يـلحق هبـا مـن نظـم تعزيز يف بناها التحتية األساسية على مجيع املستويات                     
 ).التجارية والعلمية واحلكومية

 للحكومات املوفرة للخدمات    واإلطـار الـذي سـُيناقش سـوف يكـون يف غايـة الفائدة              -٢٠
إذا مـــا وضـــعت آلـــيات مـــرنة وإذا مـــا ركـــزت هـــذه اآللـــيات عـــلى توفـــري خدمـــات أفضـــل  

 .للمستعملني
و تطـرح للبحـث فيما يلي أمناط للتعاون الدويل على توفري خدمات الشبكات العاملية                -٢١

 :لسواتل املالحة

الشبكات العاملية لسواتل   فـيما بـني املوفرين الرئيسيني خلدمات        ‘ ١‘: التنسـيق  )أ( 
 أو اإلقليمي؛/بني التخطيط الوطين و‘ ٢‘املالحة ولنظم التعزيز؛ و 
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 املعلومـات عـن الشبكات العاملية لسواتل املالحة على املستعملني وتوفري          نشـر  )ب( 
 املساعدة التقنية إلدراج هذه الشبكات يف البىن التحتية الوطنية؛

 ورغـباهتم فـيما يـتعلق بالشـبكات العاملية لسواتل            احتـياجات املسـتعملني    تبـّين  )ج(  
 .املالحة

  
  التنسيق -١
  التنسيق فيما بني موفري خدمات الشبكات العاملية لسواتل املالحة )أ(

اسـتبينت عـلى أسـاس العمـل الـذي اضـطلع بـه يف حلقـات العمـل الـيت نظمـتها األمم                         -٢٢
عمل، أهداف التعاون الدويل التالية يف      املـتحدة وعـلى أسـاس االجـتماعات الـيت عقدها فريق ال            

جمـال الشـبكات العاملـية لسـواتل املالحـة، فـيما يتصـل بـتطوير هـذه الشـبكات وتوفري خدماهتا                      
 :األساسية

بغـية التقلـيل مـن تعقـد معدات املستعملني وتكاليفها، ينبغي ملوفري خدمات               )أ( 
رب مـن الـتواؤم وقابلـية التشغيل        الشـبكات العاملـية لسـواتل املالحـة العمـل عـلى حتقـيق قـدر أكـ                 
ــتقبال      ــاؤها مسـ ــزمع إنشـ ــنظم املـ ــيع الـ ــني مجـ ــيما بـ ــبادل فـ ــنظام   (املتـ ــن الـ ــيل الثالـــث مـ كاجلـ

 واملــرحلة كــاف للشــبكة العاملــية املداريــة لســواتل املالحــة   (GPS III)لــتحديد املواقــع  العــاملي
(GlONASS K) ارات والوقت ، وذلك من حيث هياكل اإلش) ومشـروع غاليليو ونظم تعزيزه

 واملعايري املرجعية اجليوديسية؛

بغـية محايـة االسـتثمار يف قـاعدة املسـتعملني احلالـية، ينـبغي ملوفري الشبكات                  )ب( 
العاملـية لسـواتل املالحـة العمـل عـلى ضمان استمرار توفري اخلدمات احلالية ملعدات املستعملني                 

كأن متتد هذه الفترة على مدى      (ولة  الراهـنة وذلـك دون مقـابل ودون متيـيز ولفـترة زمنـية معق              
 ؛)عمر املعدات املوجودة

بغـية ضـمان اسـتمرار وسالمة خدمات ونظم تعزيز الشبكات العاملية لسواتل              )ج( 
املالحـة، ينـبغي ملشـغلي هـذه اخلدمات اختاذ اخلطوات الالزمة لدى اإلدارات الوطنية من أجل      

 ؛)كالسواتل أو احملطات األرضية مثال(ية منع التداخل مع البىن التحتية الوطنية واإلقليم

بغـية ضـمان اسـتمرار تلقـي خدمات الشبكات العاملية لسواتل املالحة، ينبغي              )د( 
لكـل الـدول أن تـنظر، عـلى وجـه األولويـة، يف محايـة األطـياف الـترددية الالسلكية املخصصة                      

 سواء؛للخدمات املذكورة من التداخل على املستويني احمللي والدويل على ال

 .ينبغي تعزيز اآلليات الالزمة لتلقي املعلومات املرجتعة من املستعملني )ه( 
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ــية        -٢٣ ــية معن ــري اخلدمــات، تكــون مــثال جلــنة دول ــتعاون بــني موف ــية لل وميكــن إنشــاء آل
بالشـبكات العاملـية لسواتل املالحة، بغية إجراء مناقشة مجاعية لكل واحدة من هذه التوصيات               

وهــذا األمــر ميكــن أن يــتحقق بواســطة ترتيــب مــتعدد  . ت الالزمــة لتنفــيذهاواســتبانة اإلجــراءا
أو املـنظمات الـيت تقـّدم أو تعـتزم تقدمي خدمات عاملية يف جمال               /األطـراف جيمـع احلكومـات و      

ــة، أي االحتــاد الروســي        ــية الالزم ــبىن التحت ــا ال ــيت لديه ــية لســواتل املالحــة وال الشــبكات العامل
ويــرد يف املــرفق الــثاين اقــتراح بشــأن إطــار   . يــات املــتحدة األمريكــية واالحتــاد األورويب والوال

 .مرجعي هلذه اللجنة الدولية معروض على نظر أعضائها احملتملني

. وميكـن للجـنة الدولـية أن تضـّم أيضـا موفـري نظم التعزيز اإلقليمية احلاليني واملقبلني                  -٢٤
نة الدولـية أن تـنظر يف سـبل حتقيق          وعـالوة عـلى األهـداف املذكـورة أعـاله، ينـبغي هلـذه اللجـ               

. القـدر األمـثل مـن الـتواؤم وقابلـية التشـغيل املتـبادل للـنظم الرئيسـية ومـن توافـرها وموثوقيتها               
وميكـن للجـنة أن حتقـق مجلـة مـن األمـور مـنها تسـهيل تبادل موفري الشبكات املعلومات عن                      

كما ينبغي للجنة الدولية    . تبادلتطوير النظم من أجل كفالة التواؤم وقابلية التشغيل امل        /حتديـث 
أن تسـتبني اآللـيات الالزمـة لتنفـيذ الـتدابري الرامـية إىل محايـة موثوقـية وسـالمة اإلشارات على                    

ــتوىل تنســيق أنشــطة التحديــث     ــية، وأن ت ــية واإلقليمــية والعامل ــية  /املســتويات الوطن ــتطوير لتلب ال
 .احتياجات املستعملني يف العامل النامي

ــا أنّ  -٢٥ ــتوفري       ومب ــايري ل ــتمدان كــثريا عــلى اجيــاد مع ــبادل يع ــية التشــغيل املت ــتواؤم وقابل ال
اخلدمـات ومعـدات املسـتعملني، فـإن وضع املعايري سيشكّل موضوعا آخر سيتعّين على اللجنة             

ومـع ذلـك، ينبغي هلا أن تتفادى بذل جهود لوضع املعايري بنفسها وأن تنظر               . الدولـية معاجلـته   
ــنقل الــربي، وأن توصــي     بــدال مــن ذلــك يف التط  ــيا، مــثل ال بــيقات الــيت توجــد هلــا معــايري حال

كما ينبغي هلا أن جتري مشاورات مع . باملـنظمات الـيت ميكـن أن تضـع معـايري جديـدة مناسـبة           
هيـئات قائمـة معنـية بوضـع املعـايري، مثل منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية                  

كمــا ميكــن ملكتــب شــؤون .  واملــنظمة الدولــية للتوحــيد القياســيواالحتــاد الــدويل لالتصــاالت
الفضـاء اخلـارجي أن يقـوم، عـن طـريق بـرنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية، بدور مفيد                   
يف توضـيح الفوائـد العملية للشبكات العاملية لسواتل املالحة اليت ميكن أن جتنيها البلدان النامية                

 . على إدماج هذه الشبكات يف البىن التحتية هلذه البلدانويف مساعدة اللجنة الدولية

ومـن شـأن هـذه اللجـنة أن تتـيح آلية للتنسيق بني موفري اخلدمات وأن تضع بدورها                  -٢٦
آلـية لـتلقي املعلومـات املــرجتعة مـن املسـتعملني بواسـطة تنســيق أنشـطة وخطـط حتديـث الــنظم          

 :وتطويرها من أجل 
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التشـغيل املتـبادل مـن حيث هياكل اإلشارات والوقت          كفالـة الـتواؤم وقابلـية        )أ( 
 واملعايري املرجعية اجليوديسية؛

 وضع معايري يف جمايل توفري اخلدمات ومعدات املستعملني؛ )ب( 

 التقليل من تعقد معدات املستعملني وتكاليفها؛ )ج( 

ر يف  ضـمان اسـتمرار اخلدمـات احلالية لفترة زمنية معقولة بغية محاية االستثما             )د( 
 قاعدة املستعملني احلالية؛

 إبقاء استعمال النظم جمانا ودون متييز؛ )ه( 

املــناداة بــتوفري محايــة طويلــة األجــل لألطــياف الــترددية املخصصــة للشــبكات    )و( 
 .العاملية لسواتل املالحة

وميكـن أن تشـمل العضـوية يف اللجـنة الدولية املعنية بالشبكات العاملية لسواتل املالحة        -٢٧
 :األطراف التالية

زبائن النظام  /املوفـرين الرئيسـيني للشـبكات العاملية لسواتل املالحة، ومطّوري          )أ( 
 العاملي لتحديد املواقع ونظام غلوناس ونظام غاليليو؛

مــنظمات املســتعملني العاملــية، ومــنها اخلدمــة الدولــية للــنظام العــاملي لــتحديد   )ب( 
اجلويــة وبــرنامج األمــم املــتحدة للبيــئة وأمانــة االســتراتيجية   املواقــع واملــنظمة العاملــية لألرصــاد  

 الدولية للحّد من الكوارث؛

 ونظــام (WAAS)موفــري نظــم الــتعزيز، ومــنهم نظــام الــتعزيز الواســع الــنطاق  )ج( 
 .(QZSS) والنظام الساتلي شبه السميت (MSAS)التعزيز الساتلي 

  

  إلقليميالتخطيط واالدارة على املستويني الوطين وا )ب(
أو إقليمــية ختطــط للشــبكات العاملــية لســواتل   /مــن الواضــح أن إنشــاء أفــرقة وطنــية و   -٢٨

. املالحـة وتتـناول وضـع اللوائـح وتلبـية احتـياجات املسـتعملني ومـا إىل ذلـك هو أمر ذو أمهية                   
والكـثري مـن الـبلدان بصـدد البحـث عـن منـوذج تنظـيمي السـتخدامه عـلى املستوى الوطين يف                       

وميكــن اســتعمال املوفــرين  . دارة اســتخدام هــذه الشــبكات العاملــية لســواتل املالحــة  تنســيق وإ
. احلالـيني خلدمـات الشـبكات العاملـية لسـواتل املالحـة أو كيانات جديدة مبثابة هيئات تنسيقية             

مثل موفري خدمات   (ويف بعـض احلـاالت، ميكـن ملخـتلف السـلطات العلمـية وسلطات النقل                
 .ىل قيادة تلك اهليئات التنسيقيةأن تتو) املالحة اجلوية
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وميكـن تكلـيف املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم         -٢٩
املـتحدة، بـاملوازاة مـع اللجـنة الدولـية املقـترحة بشـأن الشبكات العاملية لسواتل املالحة، مبهمة                   

لكــن بعــض . لى املســتوى اإلقلــيميالتخطــيط للشــبكات العاملــية لســواتل املالحــة وتنظــيمها عــ
احلكومـات قـد يتعـّين علـيها، نظـرا النعدام املوارد، تفويض املسؤولية عن تنسيق عملية تطوير                  

 .البىن التحتية الوطنية املعنية يف جمال املالحة بإناطتها مبوفّري اخلدمات املوجودين
  

  دعم املستعملني ونشر املعلومات -٢
ري مـن تقاريـر حلقـات العمـل اإلقليمـية ويف املـداوالت اليت               لقـد سـلط الضـوء، يف كـث         -٣٠

دارت أثـناء االجـتماعني الدولـيني للخرباء بشأن الشبكات العاملية لسواتل املالحة اللذين ُعقدا               
، على ضرورة إقامة صلة بني املستعملني وصانعي املعدات         ٢٠٠٣ و   ٢٠٠٢يف فييـنا يف عامي      

ويكمن اهلدف من وراء ذلك يف إذكاء الوعي        . سينيوموفـري اخلدمـات وموفـري الـنظم الرئي        
لــدى املســتعملني وتــزويدهم باملعلومــات الــبالغة األمهــية فــيما يــتعلق بــتوفري خدمــات هــذه           

 .الشبكات، ويف كفالة أن يراعي موفرو النظم الرئيسيون املعلومات املرجتعة من املستعملني

ت تقدميها للمستعملني، فهي تشمل ما      أمـا أنـواع املعلومات اليت ينبغي ملوفري اخلدما         -٣١
 :يلي على سبيل املثال ال احلصر

نشـر املعلومـات عـن حالـة نظام الشبكات العاملية لسواتل املالحة مثل سالمة                )أ( 
فاالنقطاعــات الســاتلية داخــل اهلــيكل األساســي هلــذه  . الســواتل وصــيانتها ومواعــيد اختــبارها

وأدوات التنبؤ . مـات الـيت تتاح الحدى تطبيقاهتا  الشـبكات له تـأثري مباشـر عـلى مسـتوى اخلد      
بـتلك االنقطاعـات موجـودة يف بعـض القطاعـات التطبيقـية مـثل الطـريان، حيـث يكون بوسع                     
املسـتعملني حتديـد األوقـات الـيت ميكـن أن تكون فيها اخلدمات سيئة ومن مثّ االستعداد لوضع                   

 خطط بديلة؛

دمــة أو بـــترّديها بســبب الـــتداخل   اإلخطــار يف الوقـــت املناســب بـــتوقّف اخل   )ب( 
ذلــك أن اعــتماد املســتعملني عــلى  . املــتعّمد أو غــري املــتعّمد، حيــث إن هــذا أمــر بــالغ األمهــية  

الشبكات العاملية لسواتل املالحة هو يف مستوى اعتمادهم على خدمات ومرافق أخرى 
 .مألوفة، كاالتصاالت السلكية والالسلكية والكهرباء، إن مل يكن أكثر منه
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  آلية التنفيذ
ومن املهام  . ينـبغي لفرادى موفري اخلدمات إنشاء مراكز معلومات لصاحل املستعملني          -٣٢

الرئيسـية الـيت ينـبغي أن تـناط هبـذه املراكـز إنشـاء موقـع شـبكي ذي نطـاق تركـيز عـاملي على                           
 .االنترنت

ت املالحــية الــيت وفــيما يــتعلق بالــنظام العــاملي لــتحديد املواقــع، تشــكّل دائــرة املعلومــا  -٣٣
يديـرها مركـز املالحـة الـتابع حلـرس السـواحل بالواليـات املـتحدة األمريكية الوسيلة األساسية                   

وهـذا يتم أساسا عن طريق موقع شبكي يتضّمن     . لتعمـيم املعلومـات عـلى املسـتعملني املدنـيني         
أما فيما . عوصـالت ُتحـيل إىل العديـد مـن مصـادر املعلومـات عـن النظام العاملي لتحديد املواق         

يــتعلق بــنظام غلونــاس، فــتوجد مواقــع شــبكية مماثلــة يديــرها اجلــيش الروســي ووكالــة الطــريان  
وباملــثل، تقــّدم املفوضــية األوروبــية أيضــا بوابــة عــلى   ). روســافياكومسوس(والفضــاء الروســية 

أمــا الصــفحات الشــبكية ذات التركــيز االقلــيمي، فســتتوىل   . االنترنــت تعــىن مبشــروع غاليلــيو 
 .سؤولية عنها جهات وصل إقليمية أو وطنية خمتارةامل

وميكـن أيضا حتسني تعميم املعلومات على املستعملني بواسطة تنظيم جمموعات وطنية             -٣٤
. ملسـتعملي الشـبكات العاملـية لسـواتل املالحـة تتوىل توفري إسهامات يف املوقع الشبكي املوّحد                

ــات،     ــرعاها احلكوم ــيت ت ــة ال ــات القائم ــن اجملموع ــتحدة لتنســيق     وم ــات امل ــنة الوالي  توجــد جل
أمــا جمموعــات الصــناعة فهــي تشــمل جملــس . اخلدمــات املدنــية للــنظام العــاملي لــتحديد املواقــع

الواليـات املـتحدة لصـناعة النظام العاملي لتحديد املواقع، واجمللس الياباين لشؤون النظام العاملي         
. ن صـناعة الـنظام العاملي لتحديد املواقع       لـتحديد املواقـع، وجملـس الـبلدان االسـكندنافية لشـؤو           

ويعمـل نظـام املعلومـات االحتـادي املوجود على شبكة اإلنترنت والتابع للخدمة الدولية للنظام         
العـاملي لـتحديد املواقـع عـلى خدمـة األوسـاط العلمـية والبحثـية، فضـال عـن املسـتعملني الذين                       

 .يتسمون بالدقة العالية أيا كانت فئتهم

 ينـبغي ملـورد املعلومات الشبكي هذا أن يستفيد قدر اإلمكان من مواقع شبكية               ولعلّـه  -٣٥
ولكن، مبا أن هذا املورد سيكون حمل استعمال من قبل كل           . قائمـة، مثل املواقع املذكورة آنفا     

دول العـامل ومـن قـبل أوسـاط مسـتعملي الـنظام العـاملي لتحديد املواقع لديها، فإنه ينبغي إيالء                     
وسيتطلّب هذا األمر تصميم    . لضمان سهولة وصول اجلميع إىل املعلومات املتاحة      عـناية فائقـة     

املواقـع الشـبكية أو اعـادة تصـميمها بشكل يسمح خبيارات التعامل مع النصوص فحسب بغية           
كما ينبغي . اتاحـة الوصـول املفـيد إىل املواقـع الـيت ليسـت هلـا قدرة عالية على إرسال البيانات                

ة أكـرب قـدر ممكن من الوثائق واملواد املدرجة يف جمموعة املواقع الشبكية              الـنظر يف مسـألة تـرمج      
 .القائمة
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وباسـتطاعة مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي مجع كل املواقع الشبكية يف موقع شبكي                -٣٦
وحـيد يكـون مبـثابة الـبوابة ألي مسـتعمل ألي مـن خدمـات الـنظام العـاملي لـتحديد املواقع أو                        

 .ة من اخلدماتألي عنصر إقليمي خلدم
  

  احتياجات املستعملني ورغباهتم فيما يتعلق بالشبكات العاملية لسواتل املالحةتبّين  -٣
 :ميكن مجع املعلومات من أوساط املستعملني بالوسيلتني التاليتني -٣٧

بواسـطة تـبادل املعلومـات اسـتنادا إىل مركـز دويل لـلمعلومات عن مستعملي         )أ( 
 تل املالحة؛الشبكات العاملية لسوا

ــية         )ب(  ــية املعن ــثلون للجــنة الدول ــيها مم ــية يشــارك ف ــات عمــل إقليم بواســطة حلق
 .بالشبكات العاملية لسواتل املالحة

  
   التوصيات   -رابعا  

قـّدم عـدد مـن املصـادر جمموعـة من التوصيات لترويج استخدام تكنولوجيا الشبكات                 -٣٨
وشكّلت حلقات .  يّتسـم بقدر أكرب من الكفاءة العاملـية لسـواتل املالحـة عـرب العـامل اسـتخداما        

، واالجـــتماعان الدولـــيان ٢٠٠٢ و ٢٠٠١العمـــل اإلقليمـــية األربـــع الـــيت عقـــدت يف عـــامي 
ــامي         ــدا يف أواخــر ع ــذان ُعق ــية لســواتل املالحــة الل  ٢٠٠٢للخــرباء يف جمــال الشــبكات العامل

شاركني وموفري اخلدمات   ، والـردود عـلى االسـتبيانات الـيت أرسلت إىل اخلرباء وامل            ٢٠٠٣ و
يف تلـك االجـتماعات، وكذلك إسهامات أعضاء فريق العمل املعين بالشبكات العاملية لسواتل           

 .وفيما يلي تلخيص لتلك التوصيات. املالحة بعضا من تلك املصادر
  

  توصيات بشأن إطار مؤسسي موجهة إىل موفري اخلدمات                        -ألف  
  لعاملية لسواتل املالحةإنشاء جلنة دولية معنية بالشبكات ا -١

مــن شــأن اللجــنة الدولــية املوصــى بانشــائها أن توفّــر آلــية للتنســيق فــيما بــني موفــري     -٣٩
اخلدمـات مـن أجـل تـناول مجلـة مـن األمـور مـنها تنسـيق األنشطة واخلطط الرامية إىل حتديث                       

 :النظم وتطويرها بغية القيام مبا يلي

تبادل من حيث هياكل اإلشارات والوقت تشـجيع الـتواؤم وقابلـية التشغيل امل       )أ( 
 واملعايري املرجعية اجليوديسية؛
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 وضع معايري بشأن توفري اخلدمات ومعدات املستعملني؛ )ب( 

 التقليل من تعقد معدات املستعملني وتكاليفها؛ )ج( 

ضــمان اســتمرارية اخلدمــات املوجــودة مــن أجــل محايــة االســتثمار يف قــاعدة    )د( 
 ة؛املستعملني الراهن

 احلفاظ على استعمال النظم جمانا وعلى أساس غري متييزي؛ )ه( 

ــترددي املخصــص للشــبكات       )و(  ــة األجــل للطــيف ال ــة طويل ــتوفري محاي ــناداة ب امل
 .العاملية لسواتل املالحة

ــية مــن خــالل اتفــاق مــتعدد األطــراف فــيما بــني موفــري      -٤٠ وميكــن انشــاء اللجــنة الدول
حـة ونظـم الـتعزيز االقليمـية، وميكن تشكيلها على غرار اللجنة             الشـبكات العاملـية لسـواتل املال      
مع ) www.ceos.org/pages/overview.htmlانظر املوقع الشبكي  (املعنـية بسـواتل رصـد األرض        

. وميكـن انعام النظر يف هذه االمكانية      . تـناوب أعضـاء اللجـنة سـنويا عـلى مسـؤوليات األمانـة             
اإليكـاو االنتسـاب إىل هذه اللجنة على مستوى ما          وميكـن ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي و          

مـن أجـل اتاحـة تـبادل املعلومـات عـن احتـياجات املستعملني ودعم اهلدف األوسع املتمثل يف                    
إدمــاج الشــبكات العاملــية لســواتل املالحــة ونظــم تعزيــزها يف الــبىن التحتــية األساســية للــبلدان    

 .النامية
  

  ة للمستعملنيانشاء مراكز ومواقع شبكية اعالمي -٢
أو لكـل موفر خدمة تعزيز اقليمية انشاء        /ينـبغي لكـل شـبكة عاملـية لسـواتل املالحـة و             -٤١

وينـبغي هلـذه املراكز أن تقوم، يف اطار أعماهلا الرئيسية،         . مراكـز معلومـات لصـاحل املسـتعملني       
الشــبكات وينــبغي أن تــتوىل األمــم املــتحدة أو اللجــنة الدولــية املعنــية ب  . بانشــاء موقــع شــبكي 

العاملــية لســواتل املالحــة أو أي هيــئة دولــية أخــرى مهمــة مجــع كــل املواقــع الشــبكية يف موقــع   
. واحـد لكـي يكـون بوابـة ألي مسـتعمل للشـبكات العاملـية لسـواتل املالحة والنظم املعززة هلا                    

وميكـن أن تصـبح هـذه البوابة جزءا من املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي، يسهر                 
 .كتب على صيانته بالتعاون مع اللجنة الدولية املقترحةامل
  

  توصيات بشأن اطار مؤسسي موجهة إىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي                              -باء  
  .ينبغي لألمم املتحدة أن تواصل عقد حلقات عمل اقليمية -١التوصية 
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ملوفري لقـد كانـت سلسـلة حلقـات العمـل االقليمية اليت نظمتها األمم املتحدة مفيدة                  -٤٢
ــترويج    . اخلدمــات كوســيلة جلمــع إســهامات املســتعملني    ــيدة كوســيلة ل ــا كانــت مف كمــا أهن

لذلك، ينبغي  . اسـتعمال الشـبكات العاملـية لسـواتل املالحة والنظم املعززة هلا يف البلدان النامية              
ورمبا . أن يتواصـل عقـد حلقـات العمل على النحو ذاته مع التركيز على اسهامات املستعلمني                

ن مـن املسـتحب أيضـا تنظـيم حلقـات عمـل اقترانا باالجتماعات الدولية املعنية بالشبكات                  كـا 
 .العاملية لسواتل املالحة واليت حتظى مبشاركة كبرية

  
معنـــية ) ورمبـــا اقليمــية أيضــا  (ينــبغي تقــدمي الدعــم النشـــاء جمموعــات وطنــية       -٢التوصية 

  .سواتل املالحةبالتخطيط والتنسيق فيما يتعلق بالشبكات العاملية ل
 .ينبغي أيضا توفري مناذج تنظيمية مناسبة وأفضل املمارسات -٤٣
 

  .ينبغي االيصاء باجراء تقييم للنماذج املؤسسية الراهنة -٣التوصية 
سيشــمل هــذا النشــاط تقيــيم الــتعاون والتنســيق الدولــيني وكذلــك تبــّين الــنماذج الــيت   -٤٤

ــنظم واخلدمــات املســت   ــيقها عــلى ال . جدة بشــأن الشــبكات العاملــية لســواتل املالحــة  ميكــن تطب
وينـبغي الـنظر بعـناية يف اآللـيات املرنة غري الرمسية ويف املنظمات القائمة اليت بدأت فعال حتاول        

 .توفري خدمات اعالمية ملستعملي تلك الشبكات العاملية

ي اخلدمات وعـلى الصـعيد الوطـين، مثة تنظيم غري حمكم فيما يتعلق بالتنسيق بني موفر     -٤٥
ومسـتعمليها وال توجـد مـنظمة وحـيدة تضـطلع باملسـؤولية عـن تلـك الشـبكات مـن أوهلا إىل                       

ومثة . وال تتمـتع أعمـال الـتطوير بالتمويل الكايف   . وكـثريا مـا تكـون التطبـيقات جمـّزأة        . آخـرها 
افــتقار إىل املعلومــات والفهــم عــلى أعــلى مســتويات اختــاذ القــرارات بشــأن كيفــية اســتخدام     

ومــن الواضــح أن . نولوجــيا اجلديــدة وادمــاج العملــيات املناســبة عــلى املســتوى التنظــيمي  التك
هـناك حاجـة إىل حتسـني االتصـاالت بـني موفـري اخلدمـات ومـتخذي القـرارات للـربهنة على                      
فعالـية تكلفـة تكنولوجـيات الشـبكات العاملـية لسـواتل املالحـة بتقدمي أمثلة للتطبيقات وحلول           

 .للمشاكل

 الصـعوبة الرئيسـية يف العـثور عـلى اهـتمام مشـترك مـع أخصـائيني يف جماالت                    وتكمـن  -٤٦
وال بد من بذل اجلهود الجياد هنج . خمـتلفة كاملالحـة اجلوية والبحرية والربية والربوتات املتنقلة    

موحـد ازاء املالحـة وحتديد املواقع من أجل حتقيق املستوى األمثل من التداؤب الذي سيشمل                
 .بيقات املختلفة واملستعملني املختلفنيالعديد من التط
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ينـبغي توفـري الدعـم لبـناء القـدرات بشـأن التعلـيم والتدريـب يف جمال الشبكات                   -٤التوصية 
  .العاملية لسواتل املالحة

لقـــد خلصـــت املؤمتـــرات االقليمـــية إىل أن هـــناك عـــددا قلـــيال جـــدا مـــن اخلـــرباء يف     -٤٧
 :وهذا يؤكد احلاجة إىل ما يلي. البلدان منواالتكنولوجيا احلديثة، وخصوصا يف أقل 

تـزويد املدرسـني اجلامعـيني والباحـثني والعـلماء باملهـارات واملعرفة من خالل                )أ( 
 متارين نظرية وحبثية وميدانية ومشاريع رائدة؛

جعـل املراكـز االقليمـية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم              )ب( 
  ادراج برامج تتعلق بالشبكات العاملية لسواتل املالحة يف أنشطتها التدريبية؛املتحدة، تنظر يف

تدريــب املســـتعملني النهائــيني عـــلى التطبـــيقات املــتعددة للشـــبكات العاملـــية     )ج( 
ــيمي          ــتدربني عــلى املســتويني االقل ــن املوظفــني امل ــية اجيــاد كــتلة حــرجة م لســواتل املالحــة بغ

 .والوطين

ن هـناك حاجـة إىل نشـر مـواد ذات صـلة بالشبكات العاملية لسواتل         وأشـري أيضـا إىل أ      -٤٨
 .املالحة بلغات أخرى غري االنكليزية

 
 .ينبغي تقدمي املعونة يف جمال ترويج استعمال الشبكات العاملية لسواتل املالحة -٥التوصية 

اليات املتحدة  ينبغي توزيع تقارير حلقات العمل االقليمية املشتركة بني األمم املتحدة والو           -٤٩
ــية لســـواتل املالحـــة    A/AC.105/785 و A/AC.105/776 و A/AC.105/771(بشـــأن الشـــبكات العاملـ

مـن خـالل قـنوات األمـم املـتحدة الرمسية، وخصوصا على حكومات البلدان               ) A/AC.105/795 و   Corr.1 و
 .النامية

  
  ة توصيات ختص حتديدا تطبيقات الشبكات العاملية لسواتل املالح                        -جيم   

  الطريان -١
ينـبغي تشـجيع الـبحوث الرامـية إىل وضع مناذج خاصة بالغالف اجلوي املتأّين،               -١التوصية 

ــية لســواتل املالحــة،      ــيام بقياســات ذات صــلة بالشــبكات العامل مبــا يف ذلــك الق
  .وكذلك تبادل املعلومات ذات الصلة

.  متوافرة منذ أعوام عديدة    إن االشـارات الواردة من الشبكات العاملية لسواتل املالحة         -٥٠
غـري أن بارامـترات مـثل سـالمة الشـبكات العاملية لسواتل املالحة واستمراريتها ومدى توافرها              
ودقـتها مـا زالت ال تستويف املتطلبات األشد صرامة اليت ينتظر استيفاؤها فيما يتعلق بتطبيقات                
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-االســتوائي املغنطيســيفهــناك ظواهــر ختــص مــناطق حمــددة كالشــذوذ . معيــنة كــالطريان مــثال
األرضـي هلـا أثـر كـبري يف حتديـد احللـول االقليمـية للمـناطق االسـتوائية ونصـف الكـرة اجلنويب                        

وسيمثّل مجع بيانات بشأن الغالف اجلوي املتأّين وحتليل تلك         . ولـيس لنصـف الكـرة الشـمايل       
ة حتديا من شأن البـيانات لـتحديد اخلوارزمـيات املثـلى لـنماذج الغـالف اجلـوي املـتأّين للمـنطق              

العـثور عـلى حـلّ له أن يـزيد يف الفهـم الدويل لتقاسم املعلومات فيما بني نظم التعزيز املستقلة       
 .للنظام العاملي لتحديد املواقع، وأن يشجع على التشارك يف استعمال سواتل االتصاالت

 
يف " حــدةمســاء أفريقــية وا"ينــبغي الــنظر يف مــدى امكانــية تنفــيذ مفهــوم بشــأن    -٢التوصية 

اليت " مساء أوروبية واحدة  "مـرحلة الطـريان الرئيسـية عـلى غـرار املبادرة املسماة             
  .جيري اعدادها يف أوروبا

يـدل التنفـيذ الـناجح للشـبكات العاملـية لسـواتل املالحة يف أحناء أخرى من العامل على          -٥١
ؤسسات اليت ُبنيت   أن اسـتعمال هـذه التكنولوجـيا وجـين الفوائـد املقـترنة هبـا سيقتضـي مـن امل                   

ــتغري لكــي تســتغل هــذه التكنولوجــيا        ــذي يعــتمد عــلى حمطــات أرضــية أن ت حــول الطــريان ال
كمـا أهنـا جيـب أن تتـيح توسـيع السـفر اجلوي مع ما يترتب عليه من توسيع             . اسـتغالال كـامال   

ويتــيح انشــاء االحتــاد األفــريقي الفرصــة للــنظر بعــني جديــدة إىل هــذه   . لالقتصــادات األفريقــية
 .اهلياكل والعمليات

 
ينـبغي ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي واإليكـاو أن يشـجعا على اعتماد نظام                -٣التوصية 

  .الشبكات العاملية لسواتل املالحة على القارة األفريقية
هلــذا الغــرض، يوصــى بــأن تستضــيف األمــم املــتحدة واإليكــاو يف غضــون فــترة زمنــية   -٥٢

ي بشأن الشبكات العاملية لسواتل املالحة يشارك فيها كل         قصـرية دورة عـلى املسـتوى التنفـيذ        
املــدراء العــامني األفريقــيني للطــريان املــدين مــن أجــل الشــروع يف معاجلــة الــتحديات املذكــورة  
أعـاله وفقـا لالسـتراتيجية الثالثية املراحل لتنفيذ الشبكات العاملية لسواتل املالحة اليت اعتمدها         

يقــيا واحملــيط اهلــندي املعــين بالتخطــيط والتنفــيذ والــتابع لإليكــاو يف الفـريق االقلــيمي ملــنطقة أفر 
 .٢٠٠٣يونيه /اجتماعه الرابع عشر يف حزيران

 :وميكن أن تتمثل االجراءات احملددة للدورة يف التايل -٥٣

 االتفاق على عدد صغري من املناطق؛ )أ( 

 كل؛انشاء فرقة عاملة داخل كل منطقة للشروع يف مواءمة اهليا )ب( 
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ــية بتنفــيذ نظــام الشــبكات العاملــية         )ج(  ــاركة بنشــاط يف الفــرقة العاملــة املعن املش
لسـواتل املالحـة يف أفريقـيا الـيت أنشـأها الفـريق االقلـيمي ملـنطقة أفريقـيا واحملـيط اهلـندي املعين                        

 بالتخطيط والتنفيذ؛

ــيات مشــتركة بــني املــناطق مــن أجــل حــل املشــاكل املشــتركة بــني       )د(  انشــاء آل
 املناطق بعد اعتماد اجراءات لتوحيد املعايري؛

 انشاء منوذج موحد السترداد التكاليف؛ )ه( 

ايصـاء مؤسســة موجــودة للتعلـيم العــايل بوضــع بـرنامج أكــادميي لدعــم تنفــيذ     )و( 
 .االقليميني" املناصرين"الشبكات العاملية لسواتل املالحة حتت قيادة 

  
  املسح ورسم اخلرائط وعلوم األرض -٢

ينـبغي انشـاء مـرجع قـاري بشـأن أفريقـيا أو اطار مرجعي أفريقي يكون متسقا                   -١التوصية 
  .مع االطار املرجعي األرضي الدويل

إن انشـاء نظـام مـرجعي احداثـي موحـد أساسـي ألي مشـروع أو تطبيق أو خدمة أو                 -٥٤
خصوصــا ومــن شــأن بلــدان نامــية عديــدة، و. منــتج يتطلــب شــكال مــا مــن املرجعــية اجلغرافــية

الـبلدان األفريقـية، أن تسـتفيد بقـدر كبري من وجود نظام مرجعي حديث قائم على الشبكات           
العاملـية لسـواتل املالحـة ميكـن اسـتعماله عـلى الصـعيد الوطـين ألغـراض املسـح ورسم اخلرائط                      
واملســح التصــويري واالستشــعار عــن بعــد والبنــية التحتــية احلــيزية للبــيانات ونظــم املعلومــات    

ــار     اجلغرا ــن األخط ــيف م ــية والتخف ــربامج االمنائ ــية وال ــال الرصــد اخلاصــة    (ف الدراســات وأعم
ويســـتند العديـــد مـــن نظـــم ). بالـــزالزل وحـــركة الصـــدوع والـــرباكني والعواصـــف الشـــديدة

اإلحداثــيات الوطنــية الراهــنة إىل أشــكال مرجعــية بشــأن األرض تتســم عمومــا بأهنــا مــتقادمة     
مــن الصــعب جــدا رســم خــرائط أو حتقــيق التنمــية أو    ومقصــورة عــلى بلــد معــني، ممــا جيعــل   

وينــبغي تنظــيم نظــام مــرجعي قــاري  . التخطــيط ملشــاريع عــرب الــبلدان أو عــلى صــعيد اقلــيمي  
ألفريقـيا مـن خـالل مشـروع دويل تكـون له غايات وأهداف واحدة على كامل نطاق أفريقيا       

تكنولوجيا الشبكات العاملية   وتعود  . وتلـتزم بـه الـبلدان األفريقـية وحيظـى بدعم شركاء دوليني            
وجيدر التشديد أيضا على أمهية التطوير      . لسـواتل املالحة بالفائدة على تطبيقات وبلدان خمتلفة       

املــتزامن لتكنولوجــيا املعلومــات واالتصــاالت ومــا يتصــل هبــا مــن بنــية حتتــية، حيــث إن ذلــك    
وينبغي توعية واضعي . ضـروري السـتعمال الشبكات العاملية لسواتل املالحة على حنو مستدام   
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السياســــات ومــــتخذي القــــرارات باألمهــــية الــــبالغة الــــيت تكتســــيها تكنولوجــــيا املعلومــــات 
 .واالتصاالت من أجل استعمال الشبكات العاملية لسواتل املالحة استعماال ناجحا

 
ــية      -٢التوصية  ــية حتت ــبغي التوســع يف انشــاء بن ــة "ين ــة الدق ــنظم التفاضــلية   " فائق ــتكاملة لل م

بكات العاملـية لسـواتل املالحـة تكـون هلا مواصفات موحدة وحمددة حتديدا              للشـ 
مـــثل الـــنظام األورويب لـــتحديد املواقـــع يف  (جـــيدا عـــلى املســـتويات االقليمـــية  

  ).أوروبا
ميكـن أن يتمـثل موضـوع آخـر يستدعي مزيدا من املناقشة ضمن اطار حلقات العمل                  -٥٥

الواليــات املــتحدة بشــأن الشــبكات العاملــية لســواتل   االقليمــية املشــتركة بــني األمــم املــتحدة و 
املالحــة يف املشــاكل ذات الصــلة بالتطبــيقات املــتعددة الوظــائف للشــبكات العاملــية التفاضــلية    
لســواتل املالحــة يف أوروبــا الوســطى والشــرقية، ومــنها مــثال الــنظام األورويب لــتحديد املواقــع، 

 يف هناية املطاف عنصرا من النظام األورويب     وتطويـره لكـي خيـدم أوروبـا بكاملها ولكي يكون          
ــة   ــيو(لســواتل املالح ــبة لــألرض       ) غاليل ــتة بالنس ــية التكميلــية الثاب ــية املالح واملــنظومة األوروب

وميكـن اســتحداث نظـم تفاضـلية أخــرى للشـبكات العاملـية لســواتل املالحـة بشــأن       ). أغـنوس (
 .مناطق أخرى يف العامل

 
بشــأن ) كــورس( احملطــة املرجعــية العاملــة بشــكل متواصــل  ينــبغي زيــادة كــثافة  -٣التوصية 

مســاحات مــن مــنطقة أمــريكا الالتينــية والكاريــبـي املشــمولة بالــنظام املــرجعي    
مـــن أجـــل تـــرويج اســـتعمال  ) ســـريغاس(األرضـــي املركـــز للقـــارة األمريكـــية  

ــة بشــكل متواصــل       ــية العامل ــية لســواتل املالحــة واحملطــة املرجع الشــبكات العامل
  ).حبيث تغطى كامل القارة األمريكية) (كورس(

بالـرغم مـن وجـود بنـية سـريغاس، تواجـه هـذه األنشـطة صـعوبات مالية حادة تعرقل                      -٥٦
 .تطوير تطبيقات الشبكات العاملية لسواتل املالحة

 
  توصيات أخرى

صــدرت توصــيات أخــرى يف جمــال املســح ورســم اخلــرائط وعلــوم األرض تشــمل مــا   -٥٧
اد البنـية التحتـية للبـيانات الفضـائية إىل اطـار مرجعي جيوديسي متناسق              ضـمان اسـتن   ) أ: (يـلي 

رصــد تــرددات  ) ب(تشــغلّه الشــبكات العاملــية لســواتل املالحــة وتقنــيات فضــائية أخــرى؛        
الشـبكات العاملـية لسواتل املالحة بغية جتنب التداخل مع ترددات أخرى على الصعيدين احمللي      

 .ة دقيقةوضع مناذج جيوديسي) ج(والوطين، 
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  ادارة املوارد الطبيعية والبيئة وتدّبر الكوارث -٣
ــية       -٥٨ ــد مــن املســتعملني اجلــدد إىل الشــبكات العامل ــيقة العدي ــزراعة الدق لقــد اجتذبــت ال

ويتوقع أن يزداد عدد مستعملي . لسـواتل املالحـة مـن أجـل ادارة املـوارد الطبيعية ومحاية البيئة           
حــة يف تلــك اجملــاالت، حســبما هــو مــتجل مــن حلقــات العمــل الشــبكات العاملــية لســواتل املال

ــية        ــتحدة بشــأن الشــبكات العامل ــات امل ــتحدة والوالي ــع املشــتركة بــني األمــم امل االقليمــية األرب
وينـبغي استكشـاف مصـادر متويل أخرى من أجل انشاء شبكة عاملية لتبادل              . لسـواتل املالحـة   

قات الشـبكات العاملـية لسواتل املالحة يف جمال         املعلومـات فـيما يـتعلق بالـزراعة الدقـيقة وتطبـي           
وأبديــت اقــتراحات وتوصــيات عديــدة يف تلــك اجملــاالت يف  . ادارة البيــئة والكــوارث الطبيعــية

وقـد ُسـلّط الضـوء بشكل خاص على أمهية الشبكات           . حلقـات العمـل االقليمـية األربـع كـلها         
 .االعاملية لسواتل املالحة يف جمال التهيؤ للكوارث وتدبره

ومتـثل ادارة البيـئة وتدّبـر الكـوارث الطبيعـية شـاغال كبريا يف أفريقيا وأحناء أخرى من                    -٥٩
لكن حمنة املنطقة األفريقية بلغت حدا أدى إىل اختيار املبادرتني املوصى هبما أدناه لكي              . العـامل 

 .تكونا موضع اهتمام على سبيل األولوية من جانب اجملتمع الدويل
 

ــبغ -١التوصية  ــناع واضــعي     ين ــزراعة والصــحة الق ي وضــع مشــاريع استرشــادية يف جمــال ال
 .السياسات ومتخذي القرارات احلكوميني يف أفريقيا ولفت انتباههم

 
ولكن، ال يوجد القدر الكايف     . متـثل الـزراعة قـوام اقتصـادات معظـم الـبلدان األفريقية             -٦٠

ترتـبة عـلى االسـتعمال الناجع للشبكات    مـن املعـرفة بـالفوائد االقتصـادية والسياسـية واملهنـية امل       
يف جمـاالت مـثل انتاج   (العاملـية لسـواتل املالحـة يف التنمـية الزراعـية وتـنويع املنـتجات الزراعـية                

 ).احملاصيل وجتهيزها والتخطيط هلا والصحة احليوانية وانتاج السمك
 

ة لآلفات يف ينـبغي لـلماحنني الدولـيني أن يدعمـوا مشـاريع رسـم خرائط متجهي               -٢التوصية 
 .أفريقيا باستعمال الشبكات العاملية لسواتل املالحة

 
ــناعي املكتســب          -٦١ ــتالزمة القصــور امل ــة كم ــئة قاتل ــم انتشــار أوب ــزيادة فه ــيل ب ــذا كف ه

ــدز( ــيا ) االي ــا الســائدة يف أفريق ــذي ميكــن أن يكــون    . واملالري ــر ال ــدرك احلكومــات األث وال ت
الحـــة يف تعزيـــز ادارة املـــوارد الصـــحية ومكافحـــة لتكنولوجـــيا الشـــبكات العاملـــية لســـواتل امل

 .األمراض
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  خامتة    -دال 
لقــد اخــتريت هــذه التوصــيات مــن بــني عــدد كــبري مــن االقــتراحات والتوصــيات الــيت   -٦٢

أبديــت يف حلقــات العمــل االقليمــية األربــع املشــتركة بــني األمــم املــتحدة والواليــات املــتحدة   
من العديد منها معلومات واقتراحات بشأن من ينبغي له  وقد تض. واجـتماعي اخلـرباء الدوليني  

وينبغي الرجوع اىل التقارير الفردية حللقات العمل       . االضـطالع هبـا وكيف ينبغي أن يتم ذلك        
 .A/AC.105/821) و (A/AC.105/801واالجتماعني ) ٤٩انظر الفقرة (

  
 احلواشي

 الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغراض السلمية،          تقريـر مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف              )١(
 ).A.00.I.3 األمم املتحدة، رقم املبيع اتمنشور( ١٩٩٩يوليه / متوز٣٠-١٩فيينا، 

 .١املرجع نفسه، الفصل األول، القرار  )٢(
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  املرفق األول    
   اإلطار املرجعي لفريق العمل املعين بالشبكات العاملية لسواتل املالحة                         
  هداف   األ -ألف 

 :أهداف فريق العمل املعين بالشبكات العاملية لسواتل املالحة هي التالية -١

استقصــاء اجلهــود املــبذولة حالــيا عــلى الصــعيدين الوطــين واالقلــيمي لتحقــيق   )أ( 
 نظام ساتلي سلس ومتعدد الوسائط بشأن املالحة وحتديد املواقع يف كامل أحناء العامل؛

ــي   )ب(  ــنماذج املؤسسـ ــيم الـ ــيني     تقيـ ــيق الدولـ ــتعاون والتنسـ ــات الـ ــنظم وخدمـ ة لـ
 واهتمامات مستعملي الشبكات العاملية لسواتل املالحة؛

ــية األخــرى بشــأن     )ج(  اقــتراح توصــيات حمــددة لألمــم املــتحدة واملــنظمات الدول
 االجراءات اليت ينبغي اختاذها؛

 مستوى  تـرويج اهتمامات مستعملي الشبكات العاملية لسواتل املالحة وزيادة         )د( 
الوعـي خبدمـات الشـبكات العاملـية لسواتل املالحة، وخاصة يف البلدان النامية وحتسني نوعيتها                

 وتيسري استعماهلا؛

 .اقتراح توصيات حمددة بشأن التنسيق والتعاون العامليني )ه( 
  

  العضوية   -باء  
 يف بــاب العضــوية يف فــريق العمــل مفــتوح أمــام أي دولــة مهــتمة مــن الــدول األعضــاء -٢

األمــم املــتحدة وكذلــك أمــام كــيانات مــنظومة األمــم املــتحدة وغريهــا مــن الكــيانات الدولــية   
 .احلكومية وغري احلكومية

 :والدول واملنظمات التالية هي أعضاء يف فريق العمل -٣
 

  الدول
ان، ، ايطاليا، باكست  ) االسالمية -مجهورية  (االحتـاد الروسـي، أسـتراليا، أملانيا، أوكرانيا، ايران          

الـربازيل، الـربتغال، بلغاريـا، بولـندا، بيالروس، تركيا، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية      
السـورية، مجهوريـة كوريـا، رومانـيا، زامبـيا، شـيلي، الصـني، العـراق، فرنسـا، الفلبني، كندا،                    

ــية الســعودية، منغ      ــرب، املكســيك، اململكــة العرب ــيزيا، مصــر، املغ ــنان، مال ــيا، لب ــيا، كولومب ول
 .النمسا، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان
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  املنظمات
اللجـنة االقتصـادية واالجتماعـية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، مـنظمة الطـريان املـدين الدويل، االحتاد           

ضاء الـدويل لالتصـاالت، املكتـب الـدويل للمكايـيل واملقايـيس، املفوضـية األوروبية، وكالة الف            
األوروبـية، املـنظمة األوروبـية املعنـية بأمـان املالحـة اجلويـة، املعهـد األمـريكي لـلمالحة اجلوية                     
والفضــائية، جلــنة الــتفاعل بــني خدمــات الــنظام العــاملي لــتحديد املواقــع واملســتعملني املدنــيني،   

الدولية ملعاهد  الـرابطة األوروبـية للسـنة الدولـية للفضـاء، الـرابطة الدولـية للجيوديسيا، الرابطة                 
املالحــة، الــرابطة الدولــية لرســم اخلــرائط، االحتــاد الــدويل للمّســاحني، اخلدمــة الدولــية للــنظام   

 العاملي لتحديد املواقع
  

  خطة العمل     -جيم   
 :خطة عمل فريق العمل هي التالية        -٤

مجــع معلومــات عــن األنشــطة الوصــولة الوطنــية والدولــية الرامــية إىل تــرويج     )أ( 
ــنمو االقتصــادي     اســتعمال ــية لســواتل املالحــة ألغــراض التنمــية املســتدامة وال  الشــبكات العامل

 والبحث العلمي؛

ــتعمال         )ب(  ــلى اس ــية ع ــبلدان النام ــدرة ال ــات عــن مســتوى وعــي وق مجــع معلوم
 خدمات وتطبيقات الشبكات العاملية لسواتل املالحة؛

دمات الشبكات العاملية   اعـداد قائمـة مفصلة باحتياجات البلدان النامية إىل خ          )ج( 
 لسواتل املالحة وتطبيقاهتا وتبّين الفجوات يف الوفاء بتلك االحتياجات؛

ــيانات مـــنظومة األمـــم املـــتحدة    )د(  الـــنظر يف الســـبل الـــيت ميكـــن بواســـطتها لكـ
والكـيانات غـري احلكومـية واملـنظمات الدولـية والـدول األعضـاء يف األمـم املـتحدة االضطالع                    

 لفجوات؛بدور يف سد تلك ا

الطلـب مـن كيانات األمم املتحدة األخرى، عن طريق مكتب شؤون الفضاء              )ه( 
 اخلارجي، أن تقدم تقارير عن استعماهلا للشبكات العاملية لسواتل املالحة للوفاء بوالياهتا؛

تقيـيم نـتائج سلسـلة حلقـات العمـل االقليمـية لألمـم املتحدة بشأن الشبكات              )و( 
حـة الـيت ُنظمـت يف اطـار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية هبدف               العاملـية لسـواتل املال    
 .تبني مواضيع مشتركة
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  الناتج   -دال  
ــية        -٥ ــر يتضــمن معلومــات عــن األنشــطة الوطن ــريق العمــل يف تقري ــاتج عمــل ف يتمــثل ن

والدولـية ذات الصـلة بشـأن تـرويج استعمال خدمات الشبكات العاملية لسواتل املالحة وسبل                
كمـا يتضـمن التقرير اقتراحات بشأن توصيات حمددة         . لوصـول إىل تلـك اخلدمـات ونوعيـتها        ا

مقدمـة إىل جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية وسائر هيئات األمم املتحدة                  
ذات الصـلة والكـيانات غـري احلكومـية والـدول األعضـاء يف األمـم املـتحدة واملنظمات الدولية                    

طوير الشـبكات العاملـية لســواتل املالحـة وتنسـيق وزيــادة اسـتعماهلا، وخصوصــا      فـيما يـتعلق بــت  
 .لصاحل البلدان النامية

  
  االجتماعات       -هاء   

عقــد فــريق العمــل مثانــية اجــتماعات أثــناء الــدورات الســنوية للجــنة اســتخدام الفضــاء  -٦
بالتزامن مع األنشطة   اخلـارجي يف األغـراض السلمية وجلنتها الفرعية العلمية والتقنية، وكذلك            

 :اليت نظمها مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، على النحو التايل

ــنا، (االجــتماع األول  )أ(  ــثاين ٣٠فيي ــع  )٢٠٠١نوفمــرب / تشــرين ال ــتزامن م ، بال
حلقـة العمـل االقليمـية الثانـية املشـتركة بـني األمـم املتحدة والواليات املتحدة األمريكية بشأن                   

 ية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا؛استخدام الشبكات العامل

، بالـــتزامن مـــع )٢٠٠٢يـــناير / كـــانون الــثاين ٢٥رومـــا، (االجــتماع الـــثاين   )ب( 
 الدورة الثانية والعشرين لالجتماع املشترك بني الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي؛

ــنا، (االجــتماع الثالــث   )ج(  ــرباير / شــباط٢٧فيي ــدورة  )٢٠٠٢ف ــاد ال ــناء انعق ، أث
 عة والثالثني للجنة الفرعية؛التاس

ــرابع   )د(  ــنا، (االجــتماع ال ــران٤فيي ــيه / حزي ــدورة   )٢٠٠٢يون ــع ال ــتزامن م ، بال
 اخلامسة واألربعني للجنة؛

، بالــتزامن مــع )٢٠٠٢نوفمــرب / تشــرين الـثاين ١٥فييــنا، (االجـتماع اخلــامس   )ه( 
مريكــية للخــرباء املعنــيني االجــتماع الــدويل املشــترك بــني األمــم املــتحدة والواليــات املــتحدة األ

 باستخدام الشبكة العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا؛

، أثــناء انعقــاد الــدورة )٢٠٠٣فــرباير / شــباط١٨فييــنا، (االجــتماع الســادس  )و( 
 األربعني للجنة الفرعية؛
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، أثــناء انعقــاد الــدورة )٢٠٠٣يونــيه / حزيــران١٠فييــنا، (االجــتماع الســابع  )ز( 
 ربعني للجنة؛السادسة واأل

، بالــتزامن مــع )٢٠٠٣ديســمرب / كــانون األول١١فييــنا، (االجــتماع الــثامن  )ح( 
انعقـاد حلقـة العمـل الدولـية املشـتركة بـني األمـم املـتحدة والواليـات املـتحدة األمريكية حول                      

 .استخدام الشبكات العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا



 

 26 
 

 A/AC.105/C.1/L.274 

  املرفق الثاين  
لجنة دولية مقترحة بشأن الشبكات العاملية مشروع إطار مرجعي ل  

   لسواتل املالحة
  الديباجة     

لقـد تطـورت الشـبكات العاملـية لسواتل املالحة من برامج حمدودة يف فترة أبكر عهدا                  
وسوف يكون  . لتـبلغ مـرحلة يوجـد فـيها عـدد مـن الـنظم وتعزيـزاهتا قيد االعداد أو التخطيط                   

ج الدولــية والوطنــية الــيت تعمــل يف آن واحــد وتدعــم نطاقــا هــناك يف املســتقبل عــدد مــن الــربام
وقد أكدت املناقشات اليت دارت على كل من        . واسـعا من األنشطة املتعددة اجملاالت والدولية      

الصـعيد الوطـين واالقلـيمي والدويل على القيمة اليت تكتسيها الشبكات العاملية لسواتل املالحة               
 أدى ظهـور نظـم جديـدة هلذه الشبكات ونظم تعزيز            وقـد . فـيما خيـص طائفـة مـن التطبـيقات         

اقليمـية جديـدة إىل تركـيز االهـتمام عـلى ضـرورة تنسـيق اخلطـط الـربناجمية فـيما بـني املشغلني                   
 .احلاليني واملقبلني من أجل زيادة فائدة خدمات الشبكات العاملية لسواتل املالحة

 وموفــري نظــم تعزيــز تلــك إن ممثــلي موفــري نظــم الشــبكات العاملــية لســواتل املالحــة 
 الشبكات واملنظمات الدولية املشاركة بشكل رئيسي يف استعمال تلك الشبكات،

ــيقات       إذ يدركــون  ــية لســواتل املالحــة والتطب ــام الشــبكات العامل ــداف مه  تداخــل أه
 املتعددة اجملاالت خلدمات تلك الشبكات،

ن بني مشغلي الشبكات ونظم      باملـزايا املتأتـية من استمرار االتصال والتعاو        وإذ يقـرون   
 تعزيزها،

 بضـرورة محاية استثمار قاعدة املستعملني احلالية خلدمات الشبكات          وإذ يقـرون أيضـا     
 ) أ(العاملية لسواتل املالحة من خالل مواصلة اخلدمات الراهنة،

 ضــرورة التقلــيل مــن تعقــد معــدات املســتعملني وتكالــيفها كــلما أمكــن  وإذ يدركــون 
 ذلك،

_____________ 
فري اخلدمات ال يستطيعون بينما قد يرغب املستعملون يف أن تتواصل اخلدمات أطول وقت ممكن، فان مو  )أ(

 .مواصلة اخلدمات اال لفترة زمنية معقولة حيث إهنم سيمضون يف حتسني نظمهم  
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 بأنـه ينـبغي ملوفـري الشـبكات العاملـية لسـواتل املالحـة أن يعملـوا على                   مـنهم واقتـناعا    
حتقـيق أقصـى قـدر ممكن من التواؤم وقابلية التشغيل املتبادل فيما بني كل النظم احلالية واملقبلة                 

 من حيث هياكل االشارات واملعايري املرجعية الزمنية واجليوديسية،

للشبكات العاملية لسواتل املالحة والفوائد احملتمل       يف ترويج النمو الدويل      ورغـبة منهم   
 جنيها منها،

 عــلى انشــاء جلــنة دولــية معنــية بالشــبكات العاملــية لســواتل املالحــة هبــدف فقــد اتفقــوا 
 .ترويج استعمال هذه الشبكات وتطبيقاهتا

واهلـدف مـن اللجنة هو تيسري تبادل املعلومات فيما بني مستعملي خدمات الشبكات               
ية لسـواتل املالحة وموفريها بغية ترويج تطبيقات تلك الشبكات على أساس عاملي، دون         العاملـ 

املســاس بــأدوار ومهــام موفــري خدمــات تلــك الشــبكات وهيــئات دولــية حكومــية كاالحتــاد    
 .الدويل لالتصاالت ومنظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية

  
  األهداف     

 :ليةأهداف اللجنة هي التا

افــادة مســتعملي خدمــات املالحــة مــن خــالل املشــاورات فــيما بــني أعضــاء      )أ( 
 اللجنة؛

التشـجيع عـلى التنسـيق فـيما بـني موفـري الـنظم األساسـية للشـبكات العاملية                    )ب( 
 لسواتل املالحة ونظم تعزيزها بغية ضمان مزيد من التواؤم وقابلية التشغيل املتبادل؛

واسـتعمال خدمـات املالحة الساتلية، وخصوصا يف        تشـجيع وتـرويج اعـتماد        )ج( 
الـبلدان النامـية، مـن خـالل املساعدة على إدماج خدمات الشبكات العاملية لسواتل املالحة يف                 

 بناها التحتية؛

مســاعدة كــل مــن أعضــاء اللجــنة وأوســاط املســتعملني الدولــية بطــرائق مــنها  )د( 
علومات ذات الصلة بأنشطة الشبكات العاملية القـيام بـدور مهزة وصل بشأن التبادل الدويل للم   

 لسواتل املالحة؛

معاجلــة احتــياجات املســتعملني يف املســتقبل معاجلــة أحســن يف خطــط تطويــر   )ه( 
 .الشبكات العاملية لسواتل املالحة ويف تطبيقاهتا
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 ) ج(، ) ب(األعضاء واملراقبون         
  

عـن الشــبكات العاملـية لســواتل   الكـيانات الوطنـية والدولــية التالـية، الـيت هــي مسـؤولة       
املالحـة وتعزيـزاهتا أو الـيت تشـارك يف تـرويج خدمـات تلـك الشـبكات وتطبيقاهتا، مؤهلة ألن                     

 :تكون عضوا يف اللجنة أو ألن تتمتع فيها بصفة مراقب

النظام العاملي لتحديد املواقع    . موفـرو نظـم الشـبكات العاملـية لسـواتل املالحة           )أ( 
، الشــبكة )االحتــاد الروســي) (غلونــاس( الشــبكة العاملــية لســواتل املالحــة ،)الواليــات املــتحدة(

 ؛)االحتاد األورويب) (غاليليو(األوروبية لسواتل املالحة 

نظــام املالحــة املعــزز . موفــرو نظــم تعزيــز الشــبكات العاملــية لســواتل املالحــة  )ب( 
ــتحديد املواقــع ومــن األرض    ــ)اهلــند) (غاغــان(بالــنظام العــاملي ل ــية املالحــية ، امل نظومة األوروب

، نظام التعزيز الواسع النطاق     )االحتاد األورويب ) (إغنوس(التكميلـية الثابـتة بالنسـبة إىل األرض         
، وغريها من   )اليابان(، نظـام الـتعزيز السـاتلي املـتعدد الوظائف           )الواليـات املـتحدة األمريكـية     (

 النظم املوائمة؛

 املــنظمات والــرابطات الدولــية الــيت ميكــن أن تشــارك بصــفة عضــو أو مراقــب )ج( 
وميكن أن يكون من بني     . تتـناول اخلدمـة العاملـية للشـبكات العاملـية لسـواتل املالحة وتطبيقاهتا             

 مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ومنظمة الطريان املدين الدويل         ) د(األعضـاء أو املراقـبني احملتملني     
الت وجلنة التفاعل بني خدمات النظام العاملي واملـنظمة الـبحرية الدولية واالحتاد الدويل لالتصا       

ــية ملعــاهد      ــرابطة الدول ــية للجيوديســيا وال ــرابطة الدول لــتحديد املواقــع واملســتعملني املدنــيني وال
املالحـة والـرابطة الدولية لرسم اخلرائط واخلدمة الدولية للنظام العاملي لتحديد املواقع واجلمعية      

 .ر عن بعد واالحتاد الدويل للمّساحنيالدولية للمسح التصويري واالستشعا

 .وستكون اضافة أعضاء جدد بالتوافق العام فيما بني أعضاء اللجنة الراهنني 
_____________ 

سيكون من الضروري أن حتدد يف صالحيات اللجنة الدولية املعنية بالشبكات العاملية لسواتل املالحة أدوار   )ب(
ختاذ القرارات يف اللجنة، ال جيوز  يف عملية ا" األعضاء"ففي حني سيشارك ". املراقبني"و " األعضاء"
املشاركة يف اختاذ القرارات، بل هم سيسدون املشورة عندما يطلب منهم ذلك، وسيتولون رصد  " للمراقبني"

أن يضطلعوا بدور األمانة أو أن     " املراقبني "ولن ينتظر من  . عمل اللجنة ورفع تقارير إىل هيئاهتم التشريعية 
ولكن، ينبغي أن يكون   . موا الدعم إىل األمانة الدائمة اليت قد يتم انشاؤها   يستضيفوا اجتماعات أو أن يقد

، مع مراعاة جتربة هيئات  "املراقبني"و " األعضاء"وينبغي انعام النظر يف تعريفي   ". للمراقبني "هناك دور مفيد 
 .دولية أخرى كاللجنة املعنية بسواتل رصد األرض

 .داخل اللجنة لكي يتخذ قرارات فيما بني موفري النظم" النظمجملس ملوفري "ميكن النظر يف انشاء  )ج(
 . االقليمية، إن وجدت، يف عداد املراقبنيالتنسيقميكن ادراج هيئات  )د(
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  تنظيم العمل
وســوف تــنظم  . ســوف تعقــد اللجــنة اجــتماعا عامــا واحــدا عــلى األقــل يف الســنة         

ضو أن يعني رئيسه    وينبغي لكل ع  . اجـتماعات اللجنة وترأسها املنظمة املضيفة اليت يتم تعيينها        
 .وينبغي ابالغ رئيس اللجنة بأي تغيري للرئيس أو مهزة الوصل. ومهزة وصله

وجيـوز للجـنة أن تنشـئ، على أساس االتفاق فيما بني أعضائها وعلى أساس خمصص،       
أفــرقة عاملــة مؤقــتة خاصــة للــتحري يف جمــاالت االهــتمام املشــترك والتباحــث حــول مســأليت     

ويقتضي استمرار كل   . الغ اللجـنة بذلك يف اجتماعاهتا العامة الالحقة       الـتعاون والتنسـيق والبـ     
 .فريق عامل خمصص اقرارا بذلك يف كل دورة عامة

ــتائج املنبـــثقة مـــن أعمـــال الـــدورات العامـــة أو      وســـوف تـــتخذ القـــرارات بشـــأن النـ
 مبثابة  والقرارات هي . اسـتنتاجات األفرقة العاملة املخصصة وتوصياهتا على أساس توافق اآلراء         

 .توصيات وهي ال تنشئ التزامات قانونية

ولكــن، . ومــن املفهــوم أن أعضــاء اللجــنة هــم الذيــن ســيحددون يف الــنهاية أنشــطتها   
 :ميكن للجنة أن تنظر يف األنشطة التالية

مبـا أن الـتواؤم وقابلـية التشـغيل املتـبادل يـتوقفان بقدر كبري على وضع معايري                   )أ( 
 املستعملني، ميكن أن ميثل اعتماد معايري موحدة والتقيد هبا موضوعا           لـتوفري اخلدمات وملعدات   

غـري أن اللجـنة ذاهتا لن تضع معايري، بل ينبغي هلا، بدال من        . ميكـن للجـنة أن تتـناولـه بالبحـث        
ذلـك أن تستبني التطبيقات اليت ال توجد بشأهنا معايري يف الوقت احلايل، كاستعمال الشبكات               

ــربي، وأن توصــي املــنظمات الــيت ميكــن أن تضــع معــايري     العاملــية لســواتل امل  ــنقل ال الحــة يف ال
وسـوف يكـون مـن الـالزم التشـاور مـع هيـئات قائمة معنية                . جديـدة مناسـبة بـأن تفعـل ذلـك         

ــدويل        ــية واالحتــاد ال ــبحرية الدول ــنظمة ال ــدويل وامل ــايري، كمــنظمة الطــريان املــدين ال بوضــع املع
 حيد القياسي؛لالتصاالت واملنظمة الدولية للتو

ميكـن أن تنظر اللجنة يف قيام موفري الشبكات العاملية لسواتل املالحة بانشاء              )ب( 
وسـتتمثل احـدى املهـام الرئيسية هلذه املراكز يف احلفاظ           . مراكـز معلومـات لصـاحل املسـتعملني       

وبامكــان األمــم املــتحدة، مــن خــالل مكتــبها لشــؤون  . عــلى موقــع شــبكي ذي تركــيز عــاملي 
اخلـارجي، أن جتّمـع كـل املواقـع الشـبكية يف موقـع واحد لكي يكون مبثابة بوابة ألي                    الفضـاء   

 مستعمل ألي خدمة من خدمات الشبكات العاملية لسواتل املالحة؛

بامكــان اللجــنة أن تــنظم وتــرعى حلقــات عمــل اقليمــية وأنواعــا أخــرى مــن    )ج( 
 األنشطة بغية بلوغ أهداف اللجنة؛
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قـيم روابـط بالسـلطات الوطنية واالقليمية، وخصوصا يف    بامكـان اللجـنة أن ت     )د( 
وهـذا ميكـن أن يشـمل انشـاء آلـيات لتـبني مصادر التداخل الكهرومغناطيسي                . الـبلدان النامـية   

الـيت ميكـن أن تشـوش االشـارات القادمـة مـن الشـبكات العاملية لسواتل املالحة ونظم تعزيزها                    
  أخرى تتعلق بالبنية التحتية؛والقضاء على مصادر التداخل تلك، وكذلك مسائل

بامكـان اللجــنة أن تـنظر يف أي اجــراءات تـرمي إىل تــرويج التنسـيق املناســب      )ه( 
بــني بــرامج الشــبكات العاملــية لســواتل املالحــة وجيــوز هلــا أن تقــدم توصــيات بشــأن تلــك           

وعــالوة عــلى ذلــك، بامكــان اللجــنة أن تشــجع أعضــاءها عــلى . االجــراءات وأن تــتفق علــيها
مـة اتصـاالت حسـب االقتضاء مبجموعات ومنظمات أخرى مشاركة يف أنشطة وتطبيقات              اقا

الشـــبكات العاملـــية لســـواتل املالحـــة مـــن خـــالل القـــنوات ذات الصـــلة داخـــل حكوماهتـــا أو  
 .منظماهتا

  
  ]تصقل فيما بعد      [بنية اللجنة الدولية املعنية بالشبكات العاملية لسواتل املالحة                       

 الرئيس 

 ضاءجملس األع 

 األمانة التنفيذية 

 األفرقة العاملة املخصصة 
  

  ]يوّضح فيما بعد       [التمويل     
 .تنفيذ التوصيات) ب(عمل األمانة الدائم؛ و) أ: (قيمة مسامهة كل عضو يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


