
 A/AC.105/1022 األمـم املتحـدة

 
 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
9 July 2012 
Arabic 
Original: English 

 

 
100812    V.12-54869 (A) 

 
 

 *1254869*
 

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة اخلمسون

      ٢٠١٣فرباير / شباط٢٢- ١١فيينا، 
تقرير عن حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة والتفيا بشأن تطبيقات     

      النظم العاملية لسواتل املالحة
      )٢٠١٢ مايو/ أيار١٨- ١٤، ريغا(    

    مةمقدِّ  -أوال  
جي أوصت الدول املشاركة يف مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفـضاء اخلـار               -١

يوليـه  / متـوز  ٣٠ إىل   ١٩، املنعقـد يف فيينـا مـن         )اليونيسبيس الثالث  (واستخدامه يف األغراض السلمية   
ــون  ١٩٩٩ ــة الفــضائية "، يف اإلعــالن املعن ــا  : األلفي ــشرية  إعــالن فيين ــة الب ــشأن الفــضاء والتنمي    )١(،"ب
 بـني الـدول األعـضاء     التعاونيـةَ ةَ برنامج األمم املتحـدة للتطبيقـات الفـضائية املـشارك        ز أنشطةُ بأن تعزِّ 

على املستويني اإلقليمي والدويل كليهما من خالل التركيز على تنمية املعارف واملهارات يف البلـدان               
  . االنتقاليةالنامية والبلدان ذات االقتصادات

ومــن أجــل التــرويج الســتخدام الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة وتطبيقاهتــا يف البلــدان      -٢
ــم مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي       ــة، نظّ ــصادات االنتقالي ــدان ذات االقت ــة والبل ــابعالنامي  الت

شأن يف إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية، سلسلة حلقات عمل بـ            ، العامة ألمانةل
                                                         

غراض السلمية، فيينا، تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األ  )1(  
  .١ الفصل األول، القرار ،)A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩
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ويتمثـــل املوضـــوع الرئيـــسي حللقـــات العمـــل يف  . تطبيقـــات الـــنظم العامليـــة لـــسواتل املالحـــة 
تكنولوجيــا الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة وتكنولوجيــا مجــع البيانــات والعــدد الكــبري مــن           

  .التطبيقات املستخدمة يف طائفة واسعة من اجملاالت
ــ  -٣ قــات الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة،  ت استــضافة حلقــات عمــل إقليميــة بــشأن تطبي ومتَّ
 بــالنظم العامليــة لــسواتل متــها األمــم املتحــدة ووكالــة الفــضاء األوروبيــة واللجنــة الدوليــة املعنيــة  نظّ

) A/AC.105/876انظـر   (وحكومـة زامبيـا     ) A/AC.105/883انظـر   (، من قبل حكومة الـصني       املالحة
 وحكومـة أذربيجـان     ،٢٠٠٨يف عـام    ) A/AC.105/920انظـر   (وحكومة كولومبيا    ،٢٠٠٦يف عام   

يف ) A/AC.105/974انظــر ( وحكومــة مجهوريــة مولــدوفا ،٢٠٠٩يف عــام ) A/AC.105/946انظــر (
  .٢٠١١يف عام ) A/AC.105/988انظر ( وحكومة اإلمارات العربية املتحدة ٢٠١٠عام 
املالحـة،   اجتماع األمـم املتحـدة الـدويل حـول تطبيقـات الـنظم العامليـة لـسواتل                   وضمَّ  -٤

مقــّدمي خــدمات حتديــد    ،٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول١٦ إىل ١٢املعقــود يف فيينــا مــن   
 املـشاريع    أسـاس  ملـضي قـدما علـى     ااملواقع واملالحة والتوقيت ومستخدميها بغية حتديـد طريقـة          

زت حلقـات   وركّـ ). A/AC.105/1019انظـر   (والتوصيات املنبثقـة عـن حلقـات العمـل الـسابقة            
 بنــشر األجهــزة الالزمــة لتنفيــذ املبــادرة علــى وجــه التحديــد بنــاء القــدرات،  علــىتلــكالعمــل 

ووضـع منـهاج دراسـي خـاص بـالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة،                ،  الدولية بشأن طقـس الفـضاء     
 عـة  متنوّ  وتطبيـق الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة يف جمـاالت             ،األطر املرجعية اإلقليمية   باستخدام

  .امةدعماً للتنمية املستد
ت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتـا الرابعـة واخلمـسني               وأقرَّ  -٥

برنامج حلقـات العمـل والـدورات التدريبيـة والنـدوات واجتماعـات اخلـرباء املتعلقـة بـإدارة املـوارد                     
 والــنظم الطبيعيــة، وتكنولوجيــا الفــضاء األساســية، وتكنولوجيــا الفــضاء البــشرية، وطقــس الفــضاء،

 وقـانون الفـضاء املزمـع عقـدها يف عـام            ،االقتـصادية -العاملية لـسواتل املالحـة، والفوائـد االجتماعيـة        
ــة  ٢٠١٢ ــدان النامي ــدة البل ــرَّ ). ٨٠، الفقــرة A/66/20انظــر ( لفائ ــة ويف وقــت الحــق، أق ت اجلمعي

  .٢٠١٢، برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام ٦٦/٧١العامة، يف قرارها 
، ويف إطار برنامج األمم املتحـدة للتطبيقـات   ٦٦/٧١ بقرار اجلمعية العامة رقم  وعمالً  -٦

الفــضائية، عقــد مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي حلقــة العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة    
مــايو / أيــار١٨ إىل ١٤يف ريغــا مــن  والتفيــا بــشأن تطبيقــات الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة،  

من خالل اللجنـة الدوليـة      ( يف رعاية حلقة العمل الواليات املتحدة األمريكية         وشارك. ٢٠١٢
  .ووكالة الفضاء األوروبية) املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة
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ائج م ملخـصا بالنتـ    ن خلفية حلقة العمل وأهدافها ويقدِّ     م هذا التقرير معلومات ع    ويقدِّ  -٧
  .شاركون فيهامها املواملالحظات والتوصيات اليت قدَّ

    
    اخللفية واألهداف  - ألف  

تــشري الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة بــشكل مجــاعي إىل مجيــع نظــم املالحــة الــساتلية     -٨
التـابع    النظام العـاملي لتحديـد املواقـع       مثلالعاملة أو اليت جيري استحداثها يف مجيع أحناء العامل،          

التـابع لالحتـاد الروسـي، ونظـام        ) غلونـاس (الحـة   والنظام العـاملي لـسواتل امل      للواليات املتحدة، 
وباإلضافة إىل ذلـك، ُتـستكَمل      .  الصيين بيدو/غاليليو التابع لالحتاد األورويب، والنظام البوصلي     

ومن األمثلة على نظم التعزيز الفـضائية نظـام التعزيـز           . هذه النظم بنظم تعزيز فضائية أو أرضية      
حــدة، والنظــام الروســي للتــصويبات التفاضــلية والرصــد،   الواســع النطــاق التــابع للواليــات املت 

 مبـساعدة  سبة لـألرض، ونظـام املالحـة اهلنـدي    واخلدمة املالحية التكميلية األوروبيـة الثابتـة بالنـ      
ز جغرافيـا، ونظـام التعزيـز الـساتلي اليابـاين لـسواتل النقـل               النظام العاملي لتحديـد املواقـع واملعـزّ       

 مــدار أرضــي متوســط  يفذه الــنظم جمموعــةَ الــسواتل املوجــودة  ز هــوتعــزِّ. تعــددة الوظــائفامل
 مــع األرض أو بعوامــل بيئيــة  متزامنــةبإشــارات صــادرة عــن ســواتل ثابتــة بالنــسبة لــألرض أو   

عــّدة  اســتخدام ويــؤدي. ر علــى اإلشــارة الــيت يتلقاهــا املــستخدم أخــرى، األمــر الــذي قــد يــؤثّ 
،  عـادة  املـردود  إىل زيـادة    يف املدار أو مجيعها    ودةاملوجسواتل من النظم العاملية لسواتل املالحة       

  .استخدام نظام واحد فقطب، مقارنة وكذلك درجة الدقة
وسعيا إىل بناء شبكة من النظم يف العقد القادم، أنشئت اللجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم                    -٩

كتــب  يف اجتمــاع دويل عقــد يف م٢٠٠٥ديــسمرب /العامليــة لــسواتل املالحــة يف كــانون األول 
األمم املتحدة يف فيينـا كمنتـدى دويل غـري رمسـي وطـوعي لتعزيـز التعـاون، حـسب االقتـضاء،                      
بــشأن املــسائل ذات االهتمــام املــشترك املتــصلة باســتخدام الــسواتل للخــدمات املدنيــة املتعلقــة   

ــنظم توافــقبتحديــد املواقــع واملالحــة والتوقيــت واخلــدمات ذات القيمــة املــضافة، وكــذلك      ال
، والعمل يف الوقت نفسه على زيـادة اسـتخدامها          تبادليا لسواتل املالحة وقابلية تشغيلها      العاملية

ر تفاصيل عن اللجنة الدوليـة املعنيـة        تتوفّو. يف دعم التنمية املستدامة، وخاصة يف البلدان النامية       
  ).www.unoosa.org(ابة معلومات اللجنة بالنظم العاملية لسواتل املالحة يف بّو

رجي، بوصـفه  ية دعم عمل هـذه اللجنـة الدوليـة، يقـوم مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـا                 وبغ  -١٠
جنة الدولية، بالتركيز على تعزيز استخدام تكنولوجيات النظم العامليـة لـسواتل     األمانة التنفيذية لل  

املالحة كأدوات للتطبيقات العلمية، مبـا يف ذلـك آثـار طقـس الفـضاء علـى تلـك الـنظم، وتـوفري                       
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ــة ــشأهناملعرف ــة      ا ب ــة اإلقليمي ــر املرجعي ــنظم واألط ــن ال ــتفادة م ــا، واالس ــدريب عليه ــوفر و.  والت تت
  ).www.unoosa.org( املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي علىمعلومات إضافية 

  تحـسني فهـم التفـاعالت الشمـسية األرضـية،      ب يتزايـد االهتمـام  وعلى الصعيد العـاملي،       -١١
 أيـضا ألنَّ  وإمنـا    فحـسب    ألسـباب علميـة    لـيس     وذلـك  ،اجتاهاتـه و طقس الفضاء    ال سيما أمناط  

 آلثـار   ها على صـمود   يعتمد بشكل متزايد  والفضائية   والبىن التحتية األرضية     املوجوداتتشغيل  
 مـصفوفة أرضـية   ١٤عمـل يف   ي جهـاز    ١ ٠٠٠وهنـاك حاليـا أكثـر مـن         .  الضارة طقس الفضاء 

ــزة    ــذه األجه ــن ه ــاملي  م ــصعيد الع ــزة اســت  (علــى ال ــد املواقــع   أجه ــاملي لتحدي ــام الع  قبال للنظ
مـن أجـل إجـراء    )  وأجهزة كـشف األشـعة الكونيـة   وهوائيات الراديو وأجهزة قياس املغنطيسية 

 وقـد اسـُتخدمت هـذه     . ر املناخ، وطقس الفضاء، وظواهر الغالف األيوين      البحوث املتعلقة بتغيّ  
ر وتتـوفَّ . ٢٠١٢-٢٠١٠ ةر املبـادرة الدوليـة بـشأن طقـس الفـضاء يف الفتـ             لتكـوين املصفوفات  

  ).www.iswi-secretariat.org (الشبكي موقعها يفل عن هذه املبادرة يتفاص
  : دة حللقة العمـل الـيت عقـدت علـى مـدار مخـسة أيـام فيمـا يلـي                   لت األهداف احملدَّ  ومتثَّ  -١٢

امليـة   عـن األنـشطة اجلاريـة املتـصلة باسـتخدام تكنولوجيـا الـنظم الع               ُمحدَّثةتقدمي معلومات   ) أ(
 االسـتفادة   علىتعزيز القدرات املؤسسية والبشرية     ) ب(لسواتل املالحة يف البلدان املشاركة؛ و     

 والـدروس املـستفادة     احلـاالت من تكنولوجيا النظم العاملية لسواتل املالحة باستخدام دراسـات          
اريع لخطــط واملــشلدة  االحتياجـات احملــدَّ اســتبانة) ج(واخلـربات املــستقاة مــن بلـدان أخــرى؛ و  

ــدويل         ــصعيدين اإلقليمــي وال ــى ال ــسواتل املالحــة عل ــة ل ــالنظم العاملي ــة ب ــة املتعلق ــة اجلاري الفردي
وضـاع املؤسـسية احملليـة،      لألللتطبيقات يف األجل القريب واملتوسط والبعيد، مع إيالء االعتبـار           

ميـة  وضـع خطـة عمـل إقلي   ) د(مبا يف ذلك االحتياجات احملددة من التدريب وبنـاء القـدرات؛ و      
تسهم يف التوسع يف استخدام تكنولوجيا النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتـا، مبـا يف ذلـك        

الرائـدة علـى الـصعيد الـوطين أو اإلقليمـي            إمكانية تسخري مشروع واحد أو أكثر من املشاريع       
حـة؛  ميكن للمؤسسات املهتمة أن تدمج فيهـا اسـتخدام تكنولوجيـا الـنظم العامليـة لـسواتل املال                 

م كإسـهام يف عمـل اللجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم              حتديد التوصـيات والنتـائج الـيت سـتقدّ        ) هـ(و
 تطبيـق حلـول   علـى  يف تـسهيل التعـاون   العـام ل اهلدف   فقد متثَّ  ومن مث، . العاملية لسواتل املالحة  

بـني  النظم العاملية لـسواتل املالحـة مـن خـالل تبـادل املعلومـات ورفـع مـستوى القـدرات فيمـا                       
  .البلدان يف املنطقة
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    الربنامج  - باء  
 يف افتتـاح حلقـة العمـل كـل مـن الـسكرتري        بيانات اسـتهاللية وكلمـات ترحيـب    ألقى  -١٣

الربملاين لوزارة الدفاع يف التفيا، ومدير إدارة االتـصاالت يف وزارة النقـل يف مجهوريـة التفيـا،                  
، وممثل عـن مكتـب شـؤون الفـضاء          لفضائيةاألرضية ا ونائب مدير الوكالة الالتفية للمعلومات      

اخلــارجي، وممــثلني عــن وزارة اخلارجيــة األمريكيــة ووكالــة الفــضاء األوروبيــة كمــشاركني يف 
 ومقرهـا يف اململكـة   Nottingham Scientific Ltd. م ممثـل مـن شـركة   وقـدَّ . حلقـة العمـل   رعاية

الحـة املتعـددة والتحـديات الـيت        فـرص الـنظم العامليـة لـسواتل امل        " املتحدة عرضا رئيسيا بعنـوان    
  ".تعترض التكنولوجيا العاملة هبذه النظم وتطبيقاهتا

مــن جانــب مــتكلمني مــدعوين مــن البلــدان الناميــة   إمجــاال  عرضــاً إيــضاحياً ٤١وقُــدِّم   -١٤
زت علـى الـنظم العامليـة لـسواتل          ركَّـ   وقـد  والبلدان املتقدمة خالل اجللسات املواضـيعية اخلمـس،       

 تطبيقـات   بـشأن ؛ واملبـادرات املتخـذة      واجلـاري اسـتحداثها    التعزيز الساتلية العاملة     املالحة ونظم 
املستخدم النهائي هلذه النظم؛ وشبكات وخدمات احملطات املرجعيـة اخلاصـة هبـذه الـنظم؛ وبنـاء                 

باإلضـافة إىل ذلـك، عقـدت حلقتـا نقـاش حـول             و. القدرات؛ والتدريب والتعلـيم يف هـذا اجملـال        
 أربـع  ومسحـت ". الـشبكات وإقامة الـشراكات  "و" ات برنامج التدريب والتعليمخيار"موضوعْي  

 للتكنولوجيـات العاملـة     الطريقة اليت ميكـن هبـا     إجراء مزيد من املداوالت بشأن      بجلسات مناقشة   
ز إقامة شـبكة مـن احملطـات املرجعيـة الوطنيـة وتـروج لـنظم             بالنظم العاملية لسواتل املالحة أن تعزّ     

  . للمالحة وحتديد املواقع والتوقيت يف املنطقةديلالتباالتشغيل 
مـت   متـرا، ُنظِّ ٣٢ الذي يبلغ قطره Ventspils (RT-32 ( الراديوياملقرابوبغية عرض   -١٥

  .جولة تقنية إىل مركز فنتسبيلز الدويل لعلم الفلك الراديوي
    

    احلضور  - جيم  
سات حبثية، ووكاالت فـضاء     عي للمشاركة يف حلقة العمل ممثلون من جامعات، ومؤس        ُد  -١٦

وطنيــة، ومنظمــات دوليــة ودوائــر صــناعية، مــن البلــدان الناميــة والبلــدان املتقدمــة، معنيــون جبميــع    
واخـتري املـشاركون بنـاء علـى        .  حلقـة العمـل    تـصدت هلـا   جوانب النظم العاملية لسواتل املالحة اليت       

  .النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتاخلفياهتم العلمية وخرباهتم يف الربامج واملشاريع املتعلقة ب
ــوال املقدَّ   -١٧ ــُتخِدمت األمـ ــدة    واسـ ــات املتحـ ــة الواليـ ــدة، وحكومـ ــم املتحـ ــن األمـ ــة مـ   مـ

ووكالـة الفـضاء األوروبيـة      ) من خـالل اللجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة                (
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  إمجـــاال عـــي وقـــد ُد. شاركالتـــسديد تكـــاليف الـــسفر اجلـــوي واإلقامـــة الثـــنني وعـــشرين مـــ  
  . متخّصصاً يف نظم املالحة الساتلية حلضور حلقة العمل٧٥
، أذربيجــان، االحتــاد الروســي:  التاليــة يف حلقــة العمــل٢٧لــت الــدول األعــضاء الـــوُمثّ  -١٨

اجلمهوريـة  ،  البوسنة واهلرسـك  ،  بلغاريا،  أوزبكستان،  أملانيا،  ألبانيا،  إسرائيل،  إستونيا،  أستراليا
، كرواتيـا ، فنلنـدا ، فرنـسا ، الـسويد ،  رومانيـا ،  الـدامنرك ،  جورجيا،  مجهورية مولدوفا ،  التشيكية
الواليـات  ،  هنغاريـا ،  النمـسا ،  يرلندا الشمالية إاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    ،  مصر،  التفيا

جي ووكالـة الفـضاء      وُمثّل أيضا مكتب شؤون الفضاء اخلار      .اليمن،  اليابان،  املتحدة األمريكية 
  .األوروبية

    
    مةخالصة العروض املقدَّ  -ثانيا  

قدَّم احملاضرون، يف بداية كل جلسة، عروضـاً وكلمـاٍت مـوجزةً أتاحـت للمـشاركني                  -١٩
ر إنـــشاؤها الفرصــة لتبـــادل أحـــدث املعلومـــات عـــن نظــم املالحـــة الـــساتلية القائمـــة أو املقـــرّ  

 النظم العاملية لسواتل املالحة يف جماالت مـن قبيـل           الستخدامها يف جمموعة واسعة من تطبيقات     
، والزراعة الدقيقـة، واهلندسـة واإلنـشاءات،      املوجودات، ورسم اخلرائط وإدارة     عمليات املسح 

واملالحة اجلوية والبحرية، وكـذلك يف رصـد طقـس الفـضاء ويف شـبكات وخـدمات احملطـات              
  .املرجعية للنظم العاملية لسواتل املالحة

افر على املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي العروض اإليضاحية اليت قُدِّمت وتتو  -٢٠
  .أساسيةيف حلقة العمل وخالصات الورقات املقدَّمة وكذلك برنامج حلقة العمل ومعلومات 

    
    موجز املناقشات والتوصيات  -ثالثا  

الت خـرباهتم   خالل خمتلف جلسات حلقة العمل، اجتمع املشاركون علـى أسـاس جمـا              -٢١
ــة لــسواتل املالحــة وآثــار طقــس الفــضاء عليهــا؛ واألطــر     : مهتواهتمامــا تطبيقــات الــنظم العاملي

واجتمـع كـل فريـق عامـل     . والنظم املرجعيـة اإلقليميـة؛ والـربامج التعليميـة اخلاصـة هبـذه الـنظم          
يـة لـسواتل    ملناقشة األنشطة اليت من شأهنا أن تساهم يف زيادة استخدام تكنولوجيـا الـنظم العامل              
تابعــة هلــذه  املالحــة يف املنطقــة، وحتديــد أفــضل الطــرق إلنــشاء حمطــة مرجعيــة متواصــلة العمــل 

ونـوقش أيـضا    .  البيانـات واخلـدمات مـع اإلطـار املرجعـي الـوطين            توافـق كفالـة   النظم من أجل    
دة حملطـة مرجعيـة متواصـلة العمـل         مدى مالءمة البيانات الواردة من موقع حمـدد أو خدمـة حمـدّ            

 لبنـاء   هبـا  الـيت ميكـن      الطريقـة مت آراء بـشأن     ويف اخلتـام، قُـدِّ     .للتطبيق الذي أنـشئت مـن أجلـه       
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 .الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة يف خمتلـف جمـاالت التطبيقـات               القدرات أن يعزز من اسـتخدام     
مت التوصيات املنبثقة عن جلـسات الفريـق العامـل يف جلـسة عامـة ملناقـشتها، ويـرد أدنـاه                     وقُدِّ
  .وجز هلذه التوصياتم
    

الفريق العامل املعين بتطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة وتأثريات طقس   - ألف  
    الفضاء عليها

النظم العاملية لـسواتل املالحـة سـلعة عامـة وعنـصر مـن عناصـر البنيـة                   أنَّ التسليم ب  جرى  -٢٢
 تطبيقات هـذه الـنظم واسـتخدام         الوطنية، والحظ الفريق العامل أنه ينبغي تشجيع تطوير        التحتية

 نوعيـة احليـاة     وحتسنيخدمات حتديد املواقع واملالحة والتوقيت من أجل تعزيز النمو االقتصادي           
 منخفـضة   ولوحظ أيضا أنه ينبغي بصورة خاصة تشجيع اسـتحداث تطبيقـات          . ورفاهية السكان 

  .لنظم العاملية لسواتل املالحة وإتاحتها لعامة اجلمهورل التكلفة
 دةدة وغـري املتعمّـ    املتعمّـ  (املـصطنعة وة  يد املشاركون العديد من التهديدات الطبيع     وحدَّ  -٢٣

وأوصوا مبضاعفة اجلهـود الراميـة      العاملية لسواتل املالحة    تشغيل النظم   ب اليت حتدق ) على السواء 
  .إشاراهتا هلذه النظم وسالمة الراديويطيف ال محاية ضمانإىل 
 جوانــب مــن للحــدالنظــر يف اســتحداث واســتخدام تقنيــات ولــوحظ أيــضا أنــه ينبغــي   -٢٤

النامجـة سـواء عـن طقـس الفـضاء          و،   العاملية لسواتل املالحة    النظم اليت تتهدد الضعف واملخاطر   
ــد  أنَّ  ضــعف وخمــاطر مــصطنعة، و جوانــبأو عــن  ــدويل يف حتدي  الــضعف جوانــبالتعــاون ال

  .ر فعاليةالنظم رمبا يكون النهج األكثهذه  اليت تتهددواملخاطر 
للـنظم  والحظ املشاركون أنه ينبغي مضاعفة اجلهـود الراميـة إىل اسـتحداث تطبيقـات        -٢٥

  للكوارث، جنبـا إىل جنـب مـع      والتصديالتنقل  وإدارة  يف جمال املالحة    العاملية لسواتل املالحة    
تنظــيم تعــاون عملــي وبــرامج تــدريب بولــذلك أُوصــَي .  يف جمــال املــسح الــنظمهــذهتطبيقــات 

اســتحداث ب املــستخدمني النــهائيني واملهنــيني املعنــيني دة هتــّمز علــى جمــاالت حمــّدكة تركّــمــشتر
. مكثّــفوصــَي أيــضا بتــشجيع تبــادل املعلومــات بــشكل  أُو. لــنظمهلــذه اواســتخدام تطبيقــات 

وأخرياً، أوصـى املـشاركون مبواصـلة تقيـيم إمكانيـة اسـتخدام التكنولوجيـات والـُنهج اجلديـدة                   
  .ستخدم النظم العاملية لسواتل املالحةوالناشئة اليت ت

 هتدف إىل دعم التنميـة االقتـصادية        عةمتنّو يف تطبيقات    أنه يوجد، والحظ املشاركون     -٢٦
ولـذلك أُوصـي    . دة لـسواتل املالحـة    متعّد  لتطبيق نظم عاملية   هائل جمال   ،واالجتماعية املستدامة 
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 مدجمـة هلـذه الـنظم للكـشف         بالوأجهـزة اسـتق   دة الـنظم    باستحداث واستخدام تطبيقات متعـدّ    
  .عن التدهور يف أدائها وزيادة صمود تطبيقاهتا

ــسليم   -٢٧ ــة املتنقّ  وجــرى الت ــات واملعلومــات   بقيمــة االســتعانة باملــصادر اخلارجي ــة والبيان ل
ــضائية  ــل     األرضــية الف ــات، مــن قبي ــة للتطبيق ــصات تعاوني  يف إدارة الكــوارث، واســتحداث من

، باعتبارهــا تــشكل مبــادرات ميكــن فيهــا لتطبيقــات الــنظم  )www.geo-wiki.org(جيــوويكيس 
  .حامساالعاملية أن توفر دعما 

أداءهـا ونوعيـة مـا    باسـتمرار   يرصـدون  نواقُترِح بأن يقـوم مـشغلو الـنظم العامليـة الـذي            -٢٨
حتديــد املواقــع واملالحــة والتوقيــت، بنــشر تقــارير منتظمــة يف هــذا   بــشأن تقدمــه مــن خــدمات
  .ت احلاالاتوث وإعادة صياغة دراسالصدد لغرض البح

ــّر  -٢٩ ــشر       وأق ــضاء اخلــارجي يف ن ــب شــؤون الف ــشبكي ملكت ــع ال ــة املوق ــشاركون بأمهي  امل
ــة      املعلومــات، وأوصــوا بــأن يواصــل املكتــب تطــوير موقعــه، وال ســيما بوابــة معلومــات اللجن

  . الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة
يقــات الــنظم العامليــة، أوصــى املــشاركون بتجميــع وحفــظ فهــرس  وبغيــة دعــم تطــوير تطب  -٣٠

 علـى وسلط املشاركون الضوء على أمهية تـشجيع التعـاون          . تبأفضل املمارسات ودراسات احلاال   
بيانات أداء النظم العاملية ومعاجلتـها، وتنظـيم الـدروس الـصيفية واحللقـات الدراسـية، وإقامـة                   تبادل

  . اإلقليمي واألقاليمي والدويلالصعيدبني البلدان على  ة املشتركة والتكنولوجي،املشاريع البحثية
    

    الفريق العامل املعين باألطر والنظم املرجعّية اإلقليمية  - باء  
رصـد  ال، استنادا إىل    يناقش املشاركون سبل ووسائل متابعة مشاريع اإلطار اجليوديس         -٣١

ــ والتحليــل املالحــة الــيت ميكــن أن تــدعم كــثريا مــن   ستمرين لبيانــات الــنظم العامليــة لــسواتل  امل
  . الفضائية يف أرجاء املنطقةاألرضيةالتطبيقات 

وأثنــاء املناقــشات، اتفــق املــشاركون علــى تقــدمي معلومــات عــن األطــر املرجعيــة الــيت      -٣٢
  .باإلطار املرجعي األرضي الدويل  حاليا وعالقتهابلداهنمتستخدمها 

ابـة معلومـات اللجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة         على بوّ تتاحواتفقوا أيضا على أن       -٣٣
دة بـاألطر والـنظم املرجعيـة الـيت تـستخدمها الـسلطات أو األجهـزة                لسواتل املالحة قائمة موحّ   

  . يف املستقبلها تطوير أو املنظمات اإلقليمية، وخططالوطنية
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لعامليــة لــسواتل املالحــة للــنظم ا الكينماتيــة يف الوقــت احلقيقــيتقنيــة الع اســتعمالُ وشــجَّ  -٣٤
 دعـم العـدد املتزايـد مـن     يف العامليـة  علـى توظيـف أجهـزة االسـتقبال املرجعيـة للـنظم           ملستخدمَنيا

.  العايل الدقّـة يف جمـاالت اهلندسـة والزراعـة الدقيقـة وغريهـا مـن اجملـاالت                ملواقعا تطبيقات حتديد 
 أو تعزيز البنية التحتيـة الكثيفـة        ميومةامل إىل إقامة حمطات أكثر د     ويف هذا الصدد، دعا الفريق الع     

القائمة لشبكة احملطات املرجعية املتواصلة العمل التابعة للنظم العاملية، من أجل حتسني دقة األطر              
  .املرجعية الوطنية

ــة يف        -٣٥ ــنظم العاملي ــة لل ــة الوطني ــشاركون إىل ضــرورة إدمــاج احملطــات املرجعي وأشــار امل
 مــع اإلطــار االتــساق وضــمان الــسماح باملعاجلــة املــشتركةل اإلطــار املرجعــي القــاري مــن أجــ

 الوطنيـة لإلحـداثيات      املرجعيـة  الـروابط بـني الـنظم     أنَّ  ولوحظ أيـضا    . املرجعي األرضي الدويل  
  . التحويل بني األطر الوطنية واإلقليميةإجراء واألطر اإلقليمية ضرورية من أجل 

 منـاذج   واسـتحداث رباعية األبعـاد،    ال رجعيةالنظم امل واقترح املشاركون دراسة مفاهيم       -٣٦
  .الزالزلمن قبيل أحداث دمج اآلثار املترتبة على  ُتتشّوه
 الكينماتيـة  على مواصلة العمل مبمارسة احلساب التراكمـي الـسنوي للبـارامترات             فقواتُّ  -٣٧

ة  أيــضا علــى إعــداد وصــف للنمــاذج واألدوات الالزمــة إلدار  واُتفــق. ملختلــف األطــر املرجعيــة 
 لتحـسني ممارسـات     رياضـية  الـزمن واقتـراح ُنهـج        مـع مـرور    اإلحداثيات   التغريات اليت تطرأ على   

ــرب . اإلدارة  النمــاذج علــى جمموعــات  هــذه تطبيــق بــشأن إجــراء حبــوث مــن الــضروريأنَّ واعُت
  ).تخدام نظم املعلومات اجلغرافيةعلى سبيل املثال، من خالل اس (الفضائية األرضيةالبيانات 

    
    الربامج التعليمية اخلاصة بالنظام العاملي لسواتل املالحة  - جيم  

ــهج  نَّالحــظ املــشاركون أ   -٣٨ ــسواتل املالحــة   دراســي وضــع من ــة ل ــالنظم العاملي  خــاص ب
 األمــم تنظمهــا الــنظم  هــذه يف سلــسلة مــن حلقــات العمــل اإلقليميــة بــشأن تطبيقــات  تواصــل

 املعنيـة بـالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة منـذ             املتحدة ووكالة الفضاء األوروبيـة واللجنـة الدوليـة        
ت األمانـة التنفيذيـة هلـذه اللجنـة الدوليـة           ، تولّـ  ٢٠١٠ إىل عـام     ٢٠٠٨ ومن عام . ٢٠٠٦عام  

املواقـع   زمام األمور يف تنظيم دورات تدريبية بشأن املالحة الـساتلية واخلـدمات املعتمـدة علـى               
وتناولـت هـذه    . لفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة    يف مجيع املراكز اإلقليمية لعلوم وتكنولوجيا ا      

الــدورات التدريبيــة تكنولوجيــا الــنظم العامليــة وتطبيقاهتــا، مبــا يف ذلــك اخلــربة العمليــة يف جمــال  
لت هَّاســتخدام براجميــات جــاهزة لتطبيقــات حمــّددة ومعاجلــة إشــارات الــنظم العامليــة، كمــا ســ   

  .م العامليةمواصلة إعداد املنهج الدراسي اخلاص بالنظ
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 التبـاديل التـشغيل  حتقيق إمكانيـة   عمل اللجنة الدولية، ال سيما يف      نَّ املشاركون بأ  رَّوأق  -٣٩
 الـنظم العامليـة باسـتخدام أداة واحـدة السـتقبال اإلشـارات              يسمح ملـستخدم  يللنظم العاملية، س  

طق احلـضرية   ر بيانـات إضـافية، ال سـيما يف املنـا          ومن شـأن ذلـك أن يـوفّ       .  ساتلية نظممن عدة   
ولكــي تتحقّــق االســتفادة مــن هــذه  . واجلبليــة، ودقــة أكــرب يف قيــاس التوقيــت وحتديــد املواقــع  

ــة أحــدث التطــوّ   ــالنظم  اإلجنــازات، يتعــّين علــى املــستخِدمني مواكب رات يف اجملــاالت املتــصلة ب
  .واكتساب القدرة على استخدام إشاراهتا العاملية
مـن الـضروري كفالـة وجـود بـرامج تعليميـة            أنَّ   السياق، الحـظ املـشاركون       هذاويف    -٤٠

ــبة  ــاع الـــنظم العامليـــة          إلمناسـ ــل املتناميـــة يف قطـ ــن أجـــل فـــرص العمـ ــوة عاملـــة مـ   عـــداد قـ
  .لسواتل املالحة

وعلى أسـاس املناقـشات، أشـار املـشاركون إىل ضـرورة تيـسري تبـادل املعلومـات فيمـا                -٤١
  . لنظم العامليةنية بامع إقليمية  جامعيةبني اجلامعات وتشجيع إنشاء شبكة

لنظم خــاص بــاوأشــار املــشاركون أيــضا إىل ضــرورة وضــع برنــامج تعليمــي مــشترك      -٤٢
واتفـق املـشاركون علـى املـسامهة يف ذلـك الربنـامج مبختلـف               . تتبادله اجلهـات التعليميـة     العاملية

ــة   ــائل املمكن ــة    (الوس ــواد التعليمي ــوفري امل ــل ت ــدريس اخلــصوصي مث  اوأوصــو).  واخلــرباتوالت
مثـل رصـد    (بتشجيع استخدام معلومات الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة يف التطبيقـات العلميـة                 

  ).طقس الفضاء واجليوديناميكيا ودراسات الغالف األيوين
د التدريبيـة  رفتوحة املصدر واملـوا امللرباجميات باوأوصى املشاركون بوضع قائمة كاملة       -٤٣

  .دولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحةإلدراجها يف بوابة معلومات اللجنة ال
وســلّم املــشاركون باحلاجــة إىل تنظــيم مزيــد مــن حلقــات العمــل والــدورات التدريبيــة   -٤٤
  . نتائج حلقة العمل احلاليةتستند إىل اليت 
علـى  ضائية  األرضـية الفـ   وأعرب املشاركون عن تقديرهم للوكالة الالتفية للمعلومات          -٤٥

  . حلقة العمل وتنظيمهامضمون وعلى كرم ضيافتها،
ــدعم      -٤٦ ــديرهم لل ــضا عــن تق ــشاركون أي ــم املتحــدة   املهــموأعــرب امل ــه األم ــذي قّدمت  ال

  . وحكومة الواليات املتحدة ووكالة الفضاء األوروبيةالتفياوحكومة 
 


