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مقدمة  أوال-
  

  ألف-  اخللفية واألهداف 
 

أوصــى مؤمتــر األمــم املتحــدة الثــــالث املعـــين باستكشـــاف الفضـــاء اخلـــارجي  -١

واســتخدامه يف األغــراض الســلمية (اليونيســبيس الثــالث) كمــا أوصــى اعــالن فيينــا بشـــأن 

الفضاء والتنمية البشـرية بـأن تشـجع أنشـطة برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضائيـة علـى 

تعزيـز املشـاركة التآزريـة بـني الـدول األعضـاء علـى الصعيديـــن االقليمــي والــدويل، بــالتركيز 

على تطوير املعارف واملهارات يف البلدان النامية. 

ـــم التطبيقــات الفضائيــة الواعــدة  ومتثـل الشـبكة العامليـة لسـواتل املالحـة أحـد أه -٢

بامكانية حتقيق التوصيات الـيت اقترحـها اليونيسـبيس الثـالث. وقـد اتضحـت احلاجـة إىل تعيـني 

مواقـع حمـددة علـى األرض السـتخدامها مـع صـــور املراقبــة األرضيــة واملعلومــات الفرعيــة يف 

نظــم املعلومــات اجلغرافيــة. فــهذه املعلومــات عــن املواقــع ضروريــة للعديــد مــن تطبيقــــات 

ـــر الكــوارث ورصــد  االستشـعار عـن بعـد، بعضـها يدعـم جمـاالت تنميـة اسـتراتيجية مثـل تدب

البيئـة ومحايتـها وادارة املـوارد الطبيعيـة وانتــاج األغذيــة. وبوجــود الصــور العاليــة االســتبانة، 

سـتتطلب بعــض التطبيقــات حتديــدا للمواقــع مبســتوى دقــة يف حــدود مــتر واحــد. وتعطــي 

الشـبكة العامليـة لسـواتل املالحـة، الـيت تضـم النظـام العـــاملي لتحديــد املواقــع التــابع للواليــات 

املتحـدة األمريكيـة، اشـارة ميكـن أن ختـــدم هــذا الغــرض كمــا ميكــن أن تســتخدم يف نطــاق 

واسع من التطبيقات األخرى اليت تعود بفوائد اقتصادية على مستعمليها. 

ويتعلق هذا التقريـر حبلقـة العمـل االقليميـة الـيت عقـدت يف كـواال ملبـور مـن ٢٠  -٣

ــــلة احللقـــات الـــيت يشـــترك يف  إىل ٢٤ آب/أغســطس ٢٠٠١، وكــانت األوىل ضمــن سلس

تنظيمـها برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضائيـة وحكومـة الواليـات املتحـــدة األمريكيــة. 

وقد نظمت احللقة بالتعاون مع حكومة ماليزيا لصـاحل البلـدان الناميـة يف منطقـة آسـيا واحمليـط 

اهلـادئ. واسـتضافتها ادارة املسـح ورسـم اخلرائـط التابعـة لـوزارة األراضـي والتنميـــة التعاونيــة 

يف ماليزيا. 

وركّزت احللقة على تطبيقات حمددة الستخدام الشبكة العاملية لسـواتل  -٤
املالحـة (GNSS)، وتعزيـز هـذه التطبيقـات خلدمـة أهـداف البيئـة العامليـة وبرامـج التنميــة 
ـــات يف البلــدان الناميــة. وتشــمل هــذه النظــم العامليــة النظــام  املسـتدامة وتعميـق فـهم التطبيق

) والشبكة العامليـة املداريـة  G PS) العاملي لتحديد املواقع التابع للواليات املتحدة األمريكية

لسواتل املالحة (GLONAS) التابعـة لالحتـاد الروسـي. ومشلـت التطبيقـات رصـد البيئـة 

ومسـح األراضـي ورسـم اخلرائـط واحملافظـة علـى املـوارد وتدبـر الكـــوارث والنقــل والتوقيــت 

وأنشطة أخرى. 

ومتثّلت أهداف احللقة فيمـا يلـي: (أ) اسـترعاء اهتمـام صـانعي القـرار واملوظفـني  -٥

الفنيني من املؤسسـات املسـتفيدة احملتملـة وموفّـري اخلدمـات يف القطـاع اخلـاص، ال سـيما يف 

 ( G NSS) البلـدان الناميـة، إىل فوائـد اتاحـة اشـــارات الشــبكة العامليــة لســواتل املالحــة

ـــن اختاذهــا والتشــاركات الــيت يتعــني علــى  واسـتخدامها؛ و(ب) حتديـد االجـراءات الـيت ميك

املستفيدين احملتملني اقامتها. واسـتهدفت احللقـة أيضـا زيـادة وعـي املشـاركني بالقيمـة الفعليـة 

ـــهم.  الشــارات الشــبكة يف ســياق تنميــة مســتدامة وحفزهــم علــى االســتفادة منــها يف عمل

ـــن الشــبكة، وبالتــايل مــن املرجــح أن  وسـتكون النتيجـة املباشـرة توسـيع قـاعدة املسـتفيدين م

ــة  تشـمل هـذه القـاعدة شـبكة مـن املسـتفيدين ذوي اخلـربة واملبتدئـني مـن املؤسسـات احلكومي

واألكادميية باالضافة إىل آخرين من القطاع اخلاص. 

ويف سببيل حتقيق تلك األهداف، اسـتعرضت تطبيقـات الشـبكة العامليـة  -٦
لسـواتل املالحـة (GNSS) مـع تركـيز خـاص علـى مـا يلـي: (أ) الوضـــع احلــايل للنظــام 
) وسياسـة حتديثـه؛ والوضـع احلـايل  G PS) العاملي لتحديد املواقع التـابع للواليـات املتحـدة

 ( G LONASS) ـــي للشــبكة العامليــة املداريــة لســواتل املالحــة التابعــة لالحتــاد الروس

وتطوراا يف املستقبل؛ و(ب) التطبيقات احلاليـة، والتطبيقـات املسـتقبلية احملتملـة، هلـذه النظـم 

مـن أجـل التنميـة املسـتدامة ومحايـة البيئـة، الـيت حتظـى باهتمـام بلـــدان املنطقــة ؛ و(ج) تعزيــز 

التعاون االقليمي والدويل. 
  

  باء-  الربنامج 
 

ُألقي خطابان رئيسيان عند افتتــاح احللقـة، أحدمهـا ملديـر مكتـب شـؤون الفضـاء  -٧

اخلارجي والثاين لكاسـيتان غـدام، وزيـر األراضـي والتنميـة التعاونيـة يف ماليزيـا. وتـــم تقسـيم 

ـــاين جلســات علــى النحــو التــايل: (أ) الشــبكات العامليــة احلاليــة واملســتقبلية  الربنامــج إىل مث

لســواتل املالحــة وتطبيقاــــا؛ و(ب) اســـتخدام الشـــبكة العامليـــة لســـواتل املالحـــة يف ادارة 

ـــربامج الوطنيــة يف منطقــة آســيا واحمليــط اهلــادئ؛ و(د) التــأهب ملواجهــة  األراضـي؛ و(ج) ال

الكـوارث والرصــد البيئــي؛ و(ه) احملافظــة علـى املـوارد؛ و(و) الزراعـة الدقيقـــة؛ و(ز) املســح 

ورسـم اخلرائـط؛ و(ح) اسـتخدام النظـام العـاملي لتحديـد املواقـع مـن أجـــل التوقيــت والنقــل. 

وقدمــت أيضــا تقــارير قطريــة مــــن بلـــدان املنطقـــة. وانتـــهت احللقـــة جبلســـة املالحظـــات 

والتوصيات. 
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  جيم-  احلضور 

 
جاء املشاركون يف حلقـة العمـل مـن البلـدان التاليـة: االحتـاد الروسـي، أسـتراليا،  -٨

اندونيسـيا، أوزبكسـتان، باكسـتان، بـروين دار الســـالم، بنغالديــش، تركيــا، توفــالو، تونغــا، 

مجهوريـة كوريـا، مجهوريـــة الوس الدميقراطيــة الشــعبية، ســري النكــا، ســنغافورة، الصــني، 

فييـت نـام، كمبوديـا، ماليزيـا، ملديـف، اململكـة املتحـدة، النمسـا، اهلنـد، الواليـــات املتحــدة، 

اليابان. وحضر احللقة أيضـا املنظمـة البحريـة الدوليـة ومكتـب األمـم املتحـدة لشـؤون الفضـاء 

اخلارجي.  

واستخدمت أموال خصصتها األمم املتحدة والواليـات املتحـدة لتغطيـة  -٩
تكـاليف السـفر اجلـــوي ومصــاريف االقامــة اليوميــة لـــ ٢٧ مشــاركا مــن ١٨ بلــدا 
ومكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي. ووفّـرت حكومـة ماليزيـا مـن خـالل ادارة املسـح ورســـم 

اخلرائــط التابعــة لــوزارة األراضــي والتنميــة التعاونيــة تســهيالت االقامــة جلميــع املشـــاركني 

ـــن األمــم املتحــدة. واشــترك يف وضــع برنــامج احللقــة مكتــب شــؤون الفضــاء  املدعومـني م

اخلارجي ووزارة اخلارجية يف الواليـات املتحـدة بالتعـاون مـع ادارة املسـح ورسـم اخلرائـط يف 

ماليزيا. 
  

املالحظات والتوصيات  ثانيا-
 

توجد الصيغ االلكترونية جلميــع املسـامهات املقدمـة والتقـارير القطريـة، باالضافـة  -١٠

إىل املالحظـات/االسـتنتاجات (الـيت حتتـوي علـى ملخـص للمسـامهات) والتوصيـات يف املوقــع 

الشـــــبكي "الويـــــب" الدارة املســـــح ورســـــم اخلرائـــــط يف ماليزيـــــا، وذلـــــك بـــــــالعنوان 

التــايل:http://www.jupem.gov.my/gnss.htm. وتوجــد الصيغــة الكاملــــة 

 �S u mmary ملالحظات واستنتاجات حلقة العمل يف هذا املوقع الشبكي حتت العنوان

". أمـا التقـارير  P aper GNSS" وتوجد املسامهات املقدمة حتت العنوان .GNSS"

 .� Speech GNSS" القطرية فتوجد حتت العنوان

ويرد فيما يلي تلخيص توصيات احللقة.  -١١
 

النظـم احلاليــة واملســـتقبلية للشــبكة العامليــة   ألف-
لسواتل املالحة (GNSS)  وتطبيقاا 

أوصت احللقة مبا يلي:  -١٢

تنفيــذ توصيــات اليونيســبيس الثــالث لتيســري اســــتعمال تطبيقـــات  (أ)

G وGLONASS) مـن أجـل التنميـة  P S ــة لسـواتل املالحـة ( تكنولوجيا الشبكة العاملي

يف بلدان آسيا واحمليط اهلادئ؛ 

تذليـل العقبـات احملتملـة أمـام حتديـث النظـام العـاملي لتحديـد املواقــع  (ب)

(GPS)؛ 

تشـجيع تطويـر وحتديـث النظـــام العــاملي لتحديــد املواقــع والشــبكة  (ج)

) كجـــزء مــن الشــبكة العامليــة  GPS/GLONASS) العامليـة املداريـة لسـواتل املالحـة

األساسية (GNSS)؛ 

ـــة  انشـاء قنـوات اتصـال بـني مراكـز االتصـال الوطنيـة للشـبكة العاملي (د)

(GNSS) لتشجيع املناقشات فيما بينها يف املستقبل؛ 

التمـاس دعـم دويل خلدمـة املصـاحل املتبادلـة للنظـــام العــاملي لتحديــد  (ه)

) احملدثــة  G LONASS) ـــة لســواتل املالحــة املواقـع (GPS) وللشـبكة العامليـة املداري

وحتسينها؛ 

ــــد االقليمـــي بشـــأن تـــرددات  حتقيــق توافــق يف اآلراء علــى الصعي (و)

) والشــبكة العامليــة  G PS) الراديـو الـيت يتعـني اسـتخدامها توطئـة لتحديـث النظـام العـاملي

(GLONASS)؛ 

احلصول على معلومـات عــن جتــارب املسـتعملني فيمـا خيـص نظـم  (ز)

(GPS) و(GLONASS) اجلديدة؛ 

احلفـــاظ علـــى حريـــة اشـــارة الشـــبكة العامليـــة لســـواتل املالحــــة  (ح)

(GNSS) يف املستقبل على أساس ال متييزي؛ 

توسيع اخلدمات مع زيادة قيمتها للتطبيقات التجارية؛  (ط)

ـــة حتقيــق قــدرة تشــغيلية متبادلــة بــني النظــام  مواصلـة حبـث امكاني (ي)

ــــــــــة  العـــــــاملي لتحديـــــــد املواقـــــــع والشبكــــــــة العامليــــــــة املداريـــــــة لسواتـــــــــل املالحـ

 .(GALLILEO) وغاليليو (GPS/GLONASS)
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صـورة عامـة عـن ســـوق تطبيقــات الشــبكة    باء-
العامليــة لســـواتل املالحـــة (GNSS) احلاليـــة 

واملتوقعة 
 

أوصت احللقة مبا يلي:  -١٣

ــــدة  ــاء احلالــة الــيت كــانت فيــها اتاحــة االشــارة مقيتقييــم أثــر ا (أ)

وانتقائية بالنسبة الستخدام املستهلك؛ 

ــــد حالـــة االتاحـــة  جتديــد البيانــات القدميــة املســجلة عنــد رفــع قي (ب)

االنتقائية؛  

االستفادة من اتساع دائرة املستعملني ومن التطبيقات الناشئة؛  (ج)

احلصول على مزيد من املعلومـات عـن امكانيـة التعـاون مـع االدارة  (د)

) يف الواليات املتحدة؛  NASA) (ناسا) الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء

وأوصت أيضا مبا يلي:  -١٤

تعـاضد املؤسســـات احلكوميــة واخلاصــة يف العمــل لتعيــني احلــدود  (أ)

لتوفري خدمات النظام التفاضلي العاملي لتحديـد املواقـع، علمـا بأنـه توجـد حاليـا سـوق نشـطة 

تلــيب احتياجــات املســتعملني علــى أســاس جتــاري. وجيــري اســتحداث تكنولوجيــا جديــدة 

وتوفريها لتلبية طلبـات املسـتعملني علـى أسـاس تنافسـي. ومتثـل تطويـرات الشـركات اخلاصـة 

مصدرا مهما لالبتكارات الصناعية؛ 

ادخــــال حتســــينات كثــــرية علــــى تكنولوجيــــا احلركــــة اــــردة  (ب)

(الكينماتية) يف الوقت احلقيقي، ومنها مثال: 

حتسني املعدات حبيث يكون استعماهلا مرحيا؛  �١�

حتســني امكانيــة البـــدء يف احلـــني � أي االســـتعمال يف أي حلظـــة  �٢�

زمنية؛ 

ختفيض املدة املطلوبة للبدء وزيادة عولية عملية البدء؛  �٣�

تقليــص املــدة املطلوبــة لتحديــد املواقــع بتقصــري فــــترة التأخـــري أو  �٤�

االنتظار؛ 

حتسني تكنولوجيا اخلط القاعدي املتغري يف الوقت احلقيقي.  �٥�

  
استخدام الشبكة العاملية لسواتل املالحــة     جيم-

(GNSS) يف ادارة األراضي  
 

أوصت احللقة مبا يلي:  -١٥

تصميــم بعــض األســاليب واالجــــراءات املنهجيـــة حبيـــث تســـاعد  (أ)

)؛  G NSS) احني يف فييت نام على التغلب على صعوبة فهم استعمال الشبكةاملس

) يف نظــــام املعلومـــات  GNSS) ــع يف اســتخدام الشــبكةالتوس (ب)

اجلغرافية "GIS" يف اهلند بتحقيق ما يلي: 

ادخال النظام الرقمي يف عملية التصميم احلالية للخرائط الورقية؛  �١�

انشـاء نقـاط مراقبـة مرجعيـــة علــى أســاس النظــام العــاملي لتحديــد  �٢�

املواقع (GPS)؛ 

تأمني معامل ماّدية مرجعية بارزة لنقاط املراقبة؛  �٣�

تصميم نظام احداثي شبكي متعامد؛  �٤�

حتويـــل احملطـــات املثلّثـــة واألعمـــدة احمليطـــــة القائمــــة إىل النظــــام  �٥�

االحداثي اجلديد؛ 

اسـتخدام نظـام كينيمـايت عـــاملي لتحديــد املواقــع مــن أجــل وضــع  �٦�

سجالت رقمية جديدة باعتماد النظام االحداثي اجلديد؛ 

ــــة  " بتقــدمي حجــج قوي GIS" قيــام األوســاط املســتعملة لنظــام (ج)

القنـاع احلكومـة بـالدور اهلـام الــذي يضطلــع بــه هــذا النظــام كأســاس للحكــم االلكــتروين 

(احلكم بالوسائل االلكترونية). 
  

ــــط    دال-  الـــربامج الوطنيـــة ملنطقـــة آســـيا واحملي
اهلادئ 

 
أوصت احللقة مبا يلي:  -١٦

)، الـــذي ســيبدأ  SBAS) ينبغـي لنظـام التعزيـز السـاتلي اهلنـدي (أ)

تشغيله بنهاية عام ٢٠٠٥ تقريبا، أن يكون: 
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نظامـا حقيقيـا للمالحـــة، دوليــا بطبيعتــه، وعــامال باملعايــري نفســها  �١�

) ويف  WAAS) ـــع النطــاق املعمـول ـا يف نظـام التعزيـز الواس

املنظومـة األوروبيـــة املالحيــة التكميليــة الثابتــة بالنســبة إىل األرض 

(EGNOS) ويف نظام التعزيز الساتلي (MSAS)؛ 

جزءا من شبكة (GNSS) العاملية املتطورة؛  �٢�

مشـاركا نشـطا يف اموعـة القابلـة للتشـــغيل املتبــادل، الــيت تنتمــي  �٣�

) واموعـة  FAA) لعضويتها ادارة الطريان االحتادية األمريكيـة

ـــــــام التعزيــــــز الســــــاتلي  الثالثيـــــة  األوروبيـــــة (ETG) ونظ

MTSAT/MSAS؛ 

) إىل مسـاعدة  SBAS) ــدي رمبا حيتاج نظام التعزيز الساتلي اهلن (ب)

أوروبية الجــراء جتـارب مبكـرة مـن خـالل احلمولـة � أي بـتركيب معـدات خمصصـة الغـرض 

 " I NMARSAT" على الساتل الثالث للمنظمة الدوليـة لالتصـاالت السـاتلية البحريـة

ملنطقـة احمليـط اهلنـدي. ولكـن مـن املزمـع وضـع احلمولـة املالحيـة يف سـاتل أو سـاتلني هنديـني 

G) لالستخدام املكرس مــن جـانب  S AT/INSAT ثابتني بالنسبة إىل األرض (من طراز

أوساط الطريان املدين؛ 

ينبغـي للحكومـات (باملشـاركة النشـــطة ومــن خــالل انشــاء جلــان  (ج)

توجيهية): 

وضـــع خطـــة وطنيـــة بشـــأن الشـــبكة العامليـــة لســــواتل املالحــــة  �١�

(GNSS)؛ 

انشاء جمموعات داعمة للمستعملني؛  �٢�

)؛  G NSS) انشاء بنية أساسية للتقوية من أجل الشبكة العاملية �٣�

ـــة بالشــبكة العامليــة  الغـاء الضرائـب املفروضـة علـى املنتجـات املتصل �٤�

(GNSS)؛ 

توفـــري محايـــة طويلـــة األجـــل لطيـــف تـــرددات شـــــبكة املالحــــة  �٥�

)؛  G NSS) بالراديو/الشبكة العاملية لسواتل املالحة

ــــر  احملافظــة علــى اتصــال وثيــق مــع بلــدان أخــرى يف ســبيل تطوي �٦�

) لتطبيقـها يف جمـايل املسـح  GNSS) تكنولوجيا الشبكة العامليـة

ورسـم اخلرائـط وجمـاالت أخـرى مثـل املسـح اجليولوجـي واملالحــة 

البحرية وحتديد التخوم وما إىل ذلك. 
  

  هاء-  التأهب ملواجهة الكوارث والرصد البيئي 
 

أوصت احللقة مبا يلي:  -١٧

احلد من الكوارث إىل أدىن مسـتوى، أو حـىت منعـها بتوصيـل مجيـع  (أ)

النظم الوطنية الدارة األمان بواسطة شبكة للمعلومات؛ 

 " G IS" انشـاء نظـام متكـــامل يشــمل اســتعمال تكنولوجيــات (ب)

ـــائر يف األرواح  و"GPS" يف اجلـهود املنهجيـة للتصـدي للكـوارث بكفـاءة واحلـد مـن اخلس

إىل أدىن مستوى؛ 

" و"GPS" لتطبيــق النظــم  GIS" االعـتراف بأمهيـة اســـتعمال (ج)

الوطنية للتصدي للكوارث؛ 

اســتعمال "GPS" كوســيلة فعالــة لرصــــد حركـــة اجلســـور يف  (د)

الوقت احلقيقي؛ 

استعمال "GPS" لتحسني عولية خدمات النقل وأماا؛  (ه)

" و/أو "INSAR" الســاتلي  GPS" مواصلـة دراسـة تطبيـــق (و)

ـــال أحــد  االندونيسـي لرصـد تلطيـف الـتزحزح األرضـي (االيـال) يف اندونيسـيا. (ميثـل االي

أكرب املخاطر األرضية يف اندونيسيا ويهدد سكاا باستمرار، خاصة يف موسم األمطار)؛ 

ـــابت" يف بنــاء االطــار املرجعــي  اسـتعمال منهجيـة كبـح "النظـام الث (ز)

األرضي الدويل. 
 

  واو-  احلفاظ على املوارد 
 

أوصت احللقة مبا يلي:  -١٨

ـــد املســتوى  اجـراء حبـث علمـي يف عـدة جمـاالت منـها دراسـة توحي (أ)

�G املركبــة علــى العوامــات  P S� املرجعـي الرتفـاع مســـتوى البحــر باســتعمال أجــهزة 

والسفن البحرية؛ 
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استعمال "GPS" من أجل:  (ب)

تصنيف تغطية الغابات؛  �١�

تقييم تغريات الفجوات املكانية وأحجام الفجوات يف الغابات.  �٢�
  

  زاي-  الزراعة الدقيقة 
 

) علـى الزراعـة الدقيقـة، مبـا  GNSS) أوصت احللقة، يف جمال تطبيق الشبكة -١٩

يلي: 

(أ) تطوير املتطلبات من املعلومات للتكنولوجيات والتقنيات التالية: 

)؛  GPS) النظام العاملي لتحديد املواقع �١�

)؛  D GPS) النظام التفاضلي العاملي لتحديد املواقع �٢�

ــــام التفـــاضلي العـــاملي لتحديـــد املواقـــع يف الوقـــت  خدمــات النظ �٣�

احلقيقي؛ 

)؛  DGPS) نظم التقوية للنظام التفاضلي العاملي �٤�

رسم اخلرائط املتنقل؛  �٥�

"؛  GIS" الربناجميات التطبيقية ونظام �٦�

احلواسيب الشخصية اليدوية؛  �٧�

ـــــات الزراعيــــة  زيـــادة الكفـــاءة الزراعيـــة وخفـــض أثـــر الكيماوي (ب)

املستخدمة يف االنتاج الزراعي على البيئـة مـن خـالل االدارة اخلاصـة بـاملوقع املعـني باسـتعمال 

"GPS" و"GIS" ونظم االستشعار وتكنولوجيا املعدالت املتغرية؛ 

حتسـني قـدرات املسـتعملني اخلاصـة بتكنولوجيـا املعلومـات يف نظــام  (ج)

حتديد املواقع مع التركيز على الدقة العالية يف رسم اخلرائط بتكلفة منخفضة؛ 

ــارات ونظـم أكـثر عوليـة للمالحـة يف الوقـت احلقيقـي مـن  توفري اش (د)

أجل تطبيقات املعدالت املتغرية؛ 

ــات علـى نطـاق عـاملي فيمـا يتعلـق  انشاء مركز/شبكة لتبادل املعلوم (ه)

بالزراعة الدقيقة. 
 

 
  حاء-  املسح ورسم اخلرائط 

 
أوصت حلقة العمل مبا يلي:  -٢٠

ـــث  أن يتـم اجـراء التعديـالت الالزمـة يف األجـهزة بغيـة حتسـينها حبي (أ)

ميكن استخدامها يف األغراض العلمية يف شرق ماليزيا؛ 

� يف  G NSS� ـــيت تعــتزم اســتخدام شــبكة أن تـدرك البلـدان ال (ب)

 �G P S � املستقبل تطور البنية األساسية للشبكة مثل حتديث النظام العاملي لتحديد املواقع 

وتطويـر نظـام غـاليليو وغـريه مـن النظـم؛ وأن تتغلـب البنيـة األساسـية اجلديـدة للشـــبكة علــى 

بعض القيود احلالية مسفرة عن نتائج أكـثر دقـة يف فـترة زمنيـة أقصـر وبتكلفـة أقـل مـع تغطيـة 

مساحة أكرب. 
 

استخدام النظام العاملي لتحديد املواقع مـن    طاء-
أجل التوقيت والنقل 

 
أوصت حلقة العمل مبا يلي:  -٢١

) حمفـــال لشــــبكة  IMO) أن تنشـــئ املنظمـــة البحريـــة الدوليـــة (أ)

��GNSS بشأن متطلبات التشغيل ومعايري األداء والترتيبات املؤسسية؛ 

أن يتـم اسـتعراض متطلبـات املسـتعملني يف النظـام التفـاضلي العــاملي  (ب)

لتحديد املواقع من أجل املالحة؛ 

أن يتم بصورة متواصلة تطويـر املعايـري واملمارسـات املتعلقـة بشـبكة  (ج)

��GNSS لتلبية احتياجات الصناعة البحرية؛ 

� وغــاليليو  GPS� ـــامي أن تعـاجل مسـألة التوافـق الوقـيت بـني نظ (د)

لضمان امكانية التشغيل املتبادل؛ وأن تستمر الدراسات وعمليات احملاكاة يف هذا الصدد؛ 

أن تراعـى امكانيـة املســـامهات احملليــة يف النظــام الســاتلي للمالحــة  (ه)

اجلوية يف اندونيسيا يف األنشطة املستقبلية املتعلقة باستخدامه وتطويره؛ 

أن تؤخـذ يف االعتبـار احلالـة الراهنـة لنظـام التعزيـــز الواســع النطــاق  (و)

�L بالنسـبة  A AS� والقدرة التشغيلية األولية لنظام التعزيز احمللي النطـاق �WAAS�

الشــارة نظــام ��WAAS اــازة، املزمــع بــدء اســـتخدامها يف كـــانون األول/ديســـمرب 
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ـــفن الفضائيــة بالنســبة للفئــة األوىل  ٢٠٠٣. ومـن املتوقـع أن يبـدأ يف عـام ٢٠٠٣ هبـوط الس

 .� LAAS� لنظام التعزيز احمللي النطاق
 

ثالثا-  ملخص التقارير القطرية 
 

  ألف-  بنغالديش 
 

� أنـه فعـال جـدا يف بعـض أنشـــطة التنميــة يف  GPS� لقـد أثبـت تطبيـق نظـام -٢٢

ــــام فعـــال يف عـــدة مؤسســـات يف أوائـــل  بنغالديــش. وبــدأ اســتخدام تكنولوجيــا هــذا النظ

ـــاء واالستشــعار عــن بعــد يف بنغالديــش جلمــع  التسـعينات. وتسـتخدمه منظمـة حبـوث الفض

ـــيت يتــم احلصــول عليــها باالستشــعار عــن بعــد.  نقـاط مرجعيـة أرضيـة مـن أجـل البيانـات ال

وتستخدمه هذه املنظمة أيضــا ضمـن تطبيقاتـه العاديـة لتحديـد مواقـع السـمات امليدانيـة جلمـع 

بيانـات حقائقيـة أرضيـة. واسـتخدمت هـذه البيانـات أيضـا أثنـاء فيضانـات ١٩٩٨ الكاســـحة 

لتحديد حدود املناطق املتأثرة بالفيضانات، ممـا سـاعد السـلطات املختصـة إىل حـد كبـري علـى 

ــــها. واســـتخدمت االدارة اهلندســـية للحكومـــة احملليـــة نظـــام  اختــاذ التدابــري املناســبة يف حين

��GPS الصـدار اخلرائـــط األساســية ألوبــازيال وبوراشــافا. وكــانت هــذه االدارة جتــري 

مسـحا ميدانيـا واسـعا باسـتخدام هـذا النظـام النشـاء قـاعدة بيانـــات لشــبكة طــرق تســتخدم 

الحقـا يف ختطيـط هيـاكل ماديـة. وقـد أجنـزت قـاعدة بيانـات شـبكة الطـرق (أساسـا للمنــاطق 

الريفية) ملا يزيد على ٥٠ يف املائة من البلد. 
  

مسح بنغالديش اجليوديزي  -١  
 

لقـد قـامت ادارة املسـح يف بنغالديـش بـاجراء مسـح جيوديـزي يف البلـــد بكاملــه  -٢٣

ـــت رعايــة الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الــدويل. ومجعــت للدراســة  يف عـام ١٩٩٢، وذلـك حت

 .�D G PS� معلومات غزيرة باستخدام النظام التفاضلي العاملي لتحديد املواقع
 

مسح بنغالديش اجليولوجي  -٢  
 

� يف مسـح بنغالديـش اجليولوجــي.  GPS� منـذ عـام ١٩٩٥، يسـتخدم نظـام -٢٤

واســتخدمت تكنولوجيــا النظــام يف الفــترة ١٩٩٧-١٩٩٨ حلفــــر منـــاجم يف البلـــد. كمـــا 

اسـتخدمت يف السـنوات األخـرية لتحديـد أمـاكن اآلبـار األنبوبيـة يف املنـاطق امللوثـــة بــالزرنيخ 

يف مجيـع أحنـاء البلـد. ومـن املتوقـع أن تقـوم حكومـة بنغالديـش بـاجراء دراسـة عـــن الديناميــة 

السـاحلية يف املسـتقبل القريـب، حيـث يعتـرب حتديـد ارتفـاع مسـتوى الفيضـان ضروريـا لتقييــم 

هذه الدينامية. 
  

هيئة تنمية املوارد املائية يف بنغالديش  -٣  
 

� يف رصد الفيضــان، وال  G PS� تستخدم هيئة تنمية املياه يف بنغالديش نظام -٢٥

سيما يف حتديد العمق الفيضاين على أساس املكان وزيادته أثناء فترة الفيضان. 
  

نظام املعلومات البيئية واجلغرافية  -٤  
 

�G من أجل املعلومات  P S� يستخدم نظام املعلومات البيئية واجلغرافية نظام  -٢٦

اخلاصة باألماكن، وبالتحديد للتعرف على السمات القطاعية املائية يف خمتلف أجزاء البلد. 

وميكـن النظـر يف ثــالث نقـاط رئيسـية لتحسـني اســـتخدام تكنولوجيــات شــبكة  -٢٧

ـــا يف بنغالديــش. وهلــذا، مــن املــهم توعيــة  ��GNSS. أوال، ليسـت الشـبكة معروفـة متام

املسـتعملني احملتملـني بفـائدة تكنولوجيـا الشـبكة. وميكـن خلـق هـذا الوعـــي بــترتيب حلقــات 

�G. ثانيا، مـن املـهم  P S/GNSS� عمل/حلقات تدارس عن تطبيقات النظام والشبكة

� احملتملـة يف سـياق بنغالديـــش. وميكــن  GNSS� حتديـد جمـال (جمـاالت) تطبيقـات نظـام

حتقيق ذلك من خالل مسـح تفصيلـي ألنشـطة احلكومـة اجلاريـة ذات الصلـة. ثالثـا، ينبغـي يف 

ـــاح للمســتعملني الفرصــة  بنغالديـش � الـيت تعتـرب بلـدا ناميـا مـن الناحيـة االقتصاديـة � أن تت

للحصول على التكنولوجيا بأسعار ميكن حتملـها. وهلـذا، ينبغـي ختفيـض تكلفـة نظـم اسـتقبال 

 .�GNSS� شبكة
  

  باء-  كمبوديا 
 

ــــىت املنظمـــات  تســتخدم نظــام ��GPS يف كمبوديــا علــى نطــاق واســع ش -٢٨

احلكوميـة وغـري احلكوميـة وعـدة شـركات خاصـة أجنبيـة وحمليـة. واملنظمـات الكمبوديـة الــيت 

تستخدم بيانات هـذا النظـام هـي وزارة الطـريان املـدين ووزارة األرصـاد اجلويـة ووزارة النقـل 

ـــة  ووزارة ادارة األراضـي وختطيـط املـدن وبنائـها واللجنـة الوطنيـة املعنيـة بنـهر ميكونـغ واللجن

الوطنيـة لشـؤون احلـدود. وحتتـاج كمبوديـا إىل دعـم دويل كبـري يشـــمل مســاعدات تقنيــة يف 

جمال تدريب وتنمية املوارد البشرية. 
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  جيم-  ملديف 
 

 :� GPS� يوصى مبا يلي لنظام املالحة يف نظام -٢٩

�. فكـل جزيـرة مـن اجلـزر  GPS� زيادة ذاكرة أجهزة اسـتقبال (أ)

املرجانيـة يف ملديـف يوجـد فيـها مـــا يقــرب مــن ٠٠٠ ١ مســاحة صغــرية ضحلــة وسلســلة 

صخور بالقرب من سطح املاء تشكل خطرا كبريا علــى املالحـة، خاصـة يف الليـل. وهلـذا فـان 

زيادة الذاكرة من شأنـها أن متكّن املستعملني من خـزن تلـك املواقـع اخلطـرة يف ذاكـرة جـهاز 

استقبال نظام ��GPS؛ 

زيادة قدرة التخطيطات التزوُّمية؛  (ب)

� الـيت تتطلـب  G PS� حتسني قدرة حتميل بعض أجهزة استقبال (ج)

وقتا طويال لتحميل البيانات، خاصة أثناء األحوال اجلوية غري املؤاتية؛ 

ـــــات  توفـــري شاشـــات عـــرض كبـــرية الظـــهار تفـــاصيل التخطيط (د)

�؛  G PS� املستخدمة للمالحة يف أجهزة استقبال

اتاحـة االمكانيـة للمنطقـة السـتقبال تـرددات بـث النظـام التفـــاضلي  (ه)

 .� DGPS� العاملي لتحديد املواقع
  

  دال-  باكستان 
 

� يف باكسـتان ادارة املسـح الباكسـتانية  GNSS� تستخدم تكنولوجيا شـبكة -٣٠

من أجل تطبيقاـا اخلرائطيـة، وجلنـة اتصـال شـرطة املدينـة لتتبـع املواقـع اجلغرافيـة للعربـات يف 

حـاالت السـرقة وغريهـا مـن اجلرائـم، وادارة اهليدرولوجيـا يف املسـح البحـري ووضـع خرائــط 

هيدرولوجية ألغراض املالحة. 

� عنصـرا مـهما يف برنـامج عمليـات  DGPS� ومتثل بيانات النظام التفـاضلي -٣١

السرب البالونية للجنة حبوث الفضاء والغالف اجلـوي العلـوي مـن أجـل حتديـد أشـكال الريـاح 

العمودية اجلانبية وعوامل التثقيل الجـراء التجـارب الصاروخيـة. وتسـتخدم هـذه التكنولوجيـا 

بشكل روتيين يف االستشعار الساتلي عن بعد للجنـة حبـوث الفضـاء والغـالف اجلـوي العلـوي 

ـــات اجلغرافيــة، وذلــك لتحديــد نقــاط مرجعيــة أرضيــة  ويف األنشـطة التطبيقيـة لنظـام املعلوم

واحداثيـات جغرافيـة وبيانـات عـن االرتفاعـات للتصويـب اهلندسـي وتقـومي صـور االستشــعار 

ـــة  � أكـثر أمهيـة بوجـود بيانـات سـاتلية عالي GPS� عـن بعـد. وقـد أصبـح اسـتخدام نظـام

االسـتبانة بدقـة ال تتجـاوز مـترا واحـدا. وأصبـح مـــن املمكــن اآلن بفضــل هــذه التكنولوجيــا 

خلق مناذج ارتفاعية رقمية ومناذج أرضية رقمية مبناسيب دقيقة للغاية. 
  

  هاء-  سري النكا 
 

ـــة ســري النكــا الرقابيــة لالتصــاالت الســلكية والالســلكية عمليــة  مل تنظـم جلن -٣٢

� حـىت عـام ٢٠٠٠. وأتـاح هـــذا للجمــهور والشــركات  GPS� اسـترياد أجـهزة اسـتقبال

امكانيــة اســترياد هــذه األجــهزة واســتخدامها ألغــراض شــــىت.  وبالتـــايل ميكـــن اســـتخدام 

تطبيقـات ��GPS يف سـري النكـا يف عـدة مؤسسـات حكوميـة وغـري حكوميـة ألغـــراض 

ـــى ٣٠٠ شــاحنة بــترول  خمتلفـة. مثـال، ميـر بسـاحل سـري النكـا اجلنـويب شـهريا مـا يزيـد عل

حمملـة متامـا يف طريقـها مـن الشـرق األوسـط إىل الشـرق األقصـى. وهـي تسـتخدم تكنولوجيــا 

النظــام التفــاضلي ��DGPS للمالحــة املأمونــة. وهنــاك حاجــة ملحــة لتحســني مرافـــق 

املالحـة احلاليـة. وتسـتخدم تكنولوجيـا النظـام التفـاضلي أيضـا للمسـح اهليدروغـرايف وصناعـــة 

 .�G P S� صيـد األمسـاك. ومعظـم سـفن صيـد األمسـاك يف أعمـاق البحـر جمـهزة مبعــدات 

وفضـال عـن ذلـك، يتعـــني علــى الوكالــة الوطنيــة للبحــوث االمنائيــة اخلاصــة بــاملوارد املائيــة 

اسـتخدام هـذه التكنولوجيـا بصـورة مسـتفيضة يف البحـوث البحريـة، كمـــا يتعــني علــى هيئــة 

منع التلوث البحري استخدامها يف منع التلـوث البحـري، ويتعـني علـى حكومـة سـري النكـا 

ـــات ضخمــة يف هــذا  اسـتخدامها أيضـا يف التنقيـب عـن البـترول واملعـادن نظـرا لوجـود امكان

اال. 
  

  واو-  تونغا 
 

ان الطـائرات ومعظـم السـفن البحريـة العاملـة يف تونغـا جمـــهزة بأجــهزة اســتقبال  -٣٣

��GPS. وكذلك، فان معظم مراكــب صيـد األمسـاك جمـهزة ـا، ممـا يسـاعد علـى حتسـني 

�G أيضـا يف حتديـــد مواقــع  P S� الظـروف للعثـور علـى مكـامن الصيـد. ويسـتخدم نظـام 

ومواضـع أجـهزة اعانـة املالحـة البحريـة يف منـاطق نائيـة للغايـة. وتسـتخدم هـــذه التكنولوجيــا 

ـــة لتحديــد مكــان االعصــار وحتديــد حجمــه كذلــك مــن  أثنـاء موسـم االعصـارات احللزوني

الصور الساتلية. 
  

  زاي-  تركيا 
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توجــد يف حالــة تركيــا ثــالث كتــل جيولوجيــة ضخمــة متحركــة عــرب ســطح  -٣٤

�G مــع  P S� ـــن باســتخدام تكنولوجيــا  األرض وتتفـاعل مـن خـالل أطرافـها. وقـد أمك

ـــر مرمــرة وحولــه طــوال ســبع ســنوات  تكنولوجيـات أخـرى رصـد تشـوه أدمي األرض يف حب

ـــق األنــاضويل الشــمايل بنحــو ٥ر٢  بدقـة عاليـة. واتضـح تزحـزح كتلتـني صلبتـني بطـول الفل

سنتيمتر يف السنة. 

�G يف معاجلـــة  P S� ــــا  وهنــاك عــدة هيئــات حكوميــة تســتخدم تكنولوجي -٣٥

البيانــات البحريــة واجلويــة، ويف خرائــط متعلقــة باســتخدام األراضــي واملســــح، ويف رصـــد 

حرائـق الغابـات ومـا إىل ذلـك. ومـن بـني هـذه اهليئـات اجلامعـة الفنيـة يف اســـطنبول وجامعــة 

الشرق األوسط الفنية وجملـس الطاقـة الذريـة الـتركي ووزارة البيئـة والغابـات وعـدة شـركات 

خاصة معنية باملعاجلة اجليولوجية الرقمية ومؤسسات أخرى. 
  

  حاء-  أوزبكستان 
 

ـــة للجنــة احلكوميــة ملســح  � منظمـات تابع GPS� تسـتخدم أجـهزة اسـتقبال -٣٦

األراضـي ورسـم اخلرائـط يف أوزبكسـتان. وتقـوم هـذه املنظمـات مبسـح جيوديـــزي يف بعــض 

�G املعروفـة  P S� األراضي األوزبكستانية منذ عـام ١٩٩٦، مسـتخدمة أجـهزة اسـتقبال 

بامســـها التجـــــاري ��NAVSTAR والــــيت تصنعــــها شــــركة "أشــــتيك" األمريكيــــة 

 .�L eica (Switzerland)� وشركة "ليكا" السويسـرية �Ashtech (US)�

وتتمثــل املــهام الرئيســية فيمــا يلــــي: (أ) انشـــاء شـــبكة جيوديزيـــة حكوميـــة أوزبكســـتانية 

وتطويرهــا واحملافظــة عليــها؛ و(ب) اجــراء قياســــات دقيقـــة الحداثيـــات املســـح والشـــبكة 

اجليوديزيـة؛ و(ج) أعمـال التخطيـط لتشــييد املبــاين؛ و(د) رســم اخلرائــط باســتخدام الصــور 

اهلوائية والفضائية.  
  

احلاشية 
 

تقرير األمم املتحدة الثالث املعين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف  (١)
األغراض السلمية (اليونيسبيس الثـالث)، الفصـل األول، القـرار ١، اجلـزء األول، الفقـرة ١ (ه) ��٢ والفصــل 

الثاين، الفقرة ٤٠٩ (د) ��١.  
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