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  مقدمة    -أوال 
  اخللفية واألهداف    -ألف 

يتضــمن هــذا الــتقرير وصــفا لتنظــيم ونــتائج حلقــة العمــل الــرابعة يف سلســلة احللقــات   -١
 الـيت تـرعاها األمـم املـتحدة والواليـات املـتحدة األمريكية وتشترك يف رعايتها وكالة                   االقليمـية 

وذلك من أجل تشجيع استخدام الشبكات العاملية لسواتل املالحة         ) اإليسا(الفضـاء األوروبـية     
(GNSS)  وقـد عقـدت حلقـة العمل املشتركة بني األمم املتحدة والواليات املتحدة             .  وتطبـيقاهتا

 بشـأن اسـتخدام الشـبكات العاملـية لسـواتل املالحة، اليت استضافتها حكومة زامبيا،                األمريكـية 
 ٢٠٠٢يولــيه / متــوز١٩ إىل ١٥يف مركــز مولونغوشــي لــلمؤمترات يف لوســاكا يف الفــترة مــن   

 .ملنفعة بلدان أفريقيا وغرب آسيا

املالحة وكـان اهلـدف مـن حلقـة العمل هو ايضاح الكيفية اليت ميكن فيها لتكنولوجيا                  -٢
وحتديــد املواقــع أن تســاعد عــلى حــل املشــاكل ذات األمهــية االقليمــية أو العاملــية، وذلــك مــن   
مـنطلق اعتـبار الشبكات العاملية لسواتل املالحة احدى التكنولوجيات الرئيسية يف جمال تنشيط         

سهام كما استهدفت احللقة اال   . التنمـية االقتصـادية واالجتماعـية وخصوصـا يف الـبلدان النامـية            
يف التثقــيف والتوعــية بتكنولوجــيا املالحــة بواســطة الســواتل يف أوســاط مســتعمليها يف أفريقــيا  

 .وغرب آسيا

ومتـثل الشـبكات العاملـية لسـواتل املالحة احدى أكثر التطبيقات الفضائية الواعدة اليت                -٣
ث املعــين ميكــن اســتخدامها لتنفــيذ التوصــيات الــيت اعــتمدت خــالل مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــ 

 )١().اليونيســبيس الثالــث (باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية    
وتـــؤدي قـــدرات حتديـــد املواقـــع والتوقيـــت باالســـتناد إىل التكنولوجـــيات الفضـــائية اخلاصـــة   
بالشـبكات العاملــية لســواتل املالحـة إىل نشــوء أســواق واسـعة لــلخدمات اجلديــدة والتطبــيقات    

وخالل . د اسـتخدامها إمـا كشـبكات قائمـة بذاهتـا أو بالـتآزر مع شبكات أخرى                املـتقدمة عـن   
السـنوات األخـرية، أصـبح اسـتخدام السواتل من أجل املالحة وحتديد املواقع والتوقيت نشاطا                

 ٧اقتصـاديا تـتزايد أمهيـته، حبيـث يـتوقع أن تقفـز العـائدات املـتوقعة مـن صـناعته مـن أكثر من                          
 .٢٠٠٢ باليني دوالر يف عام ٩ إىل ما يربو على ٢٠٠٠باليني دوالر يف عام 

ممن يعملون، على   (ويـتزايد اقتـناع أوسـاط مسـتعملي هـذه الشـبكات يف العـامل أمجـع                   -٤
) اجليوماتيكا(سـبيل املـثال، يف جمـاالت تدبُّـر الكـوارث ورصـد البيـئة وعـلم رياضيات األرض                    

باحلاجة إىل تطوير )  والنقل والتوقيتوالـزراعة الدقـيقة وحفـظ املـوارد واملسـح ورسم اخلرائط          
الشـبكات العاملـية لسواتل املالحة اليت توفر خدمات للمالحة وحتديد املواقع بشكل أكثر أمانا               
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ويســتتبع ذلــك حتســني أداء اخلدمــات احلالــية مــن   . وموثوقــية ألغــراض االســتخدامات املدنــية 
 .حيث الدقة والسالمة واالستمرارية واملوثوقية

جـة إىل قـيام تعـاون دويل عـلى الصعيدين السياسي والتقين معا من أجل جناح           ومثـة حا   -٥
ويستلزم األمر قيام تعاون وثيق بني      . تطبـيق تكنولوجيا املالحة وحتديد املواقع بواسطة السواتل       

اهليـئات الـيت تقـوم بـتوفري هـذه الشبكات واجلهات املسامهة احملتملة والدول املستفيدة وكذلك       
 مــيدان الصــناعة ومقدمــي اخلدمــات واملــنظمات الدولــية وذلــك هبــدف ضــمان   املســتعملني يف

 .توفري شبكة ساتلية عاملية مأمونة وسلسة للمالحة وحتديد املواقع

ومبـا أنـه مـن املسـلّم بـه عاملـيا أن االختالفات يف وترية التنمية يف خمتلف أحناء العامل ال                       -٦
ني عناصـر الشـبكات العاملية لسواتل املالحة        ينـبغي أن تفضـي إىل حالـة مـن انعـدام االتسـاق بـ               

وحتديـد املواقـع، فانه من املستصوب بالنسبة للجهات اليت توفر هذه الشبكات أن حتقق درجة                
كاملـة مـن االتسـاق والقـدرة التشغيلية املشتركة للشبكات االقليمية لسواتل املالحة يف خمتلف               

 .مراحل عملية التنفيذ

ثالث احلاجة إىل حتديد مواقع دقيقة على األرض الستخدامها         وقـد بـّين اليونيسـبيس ال       -٧
وتعترب املعلومات . مـع صـور املراقـبة األرضـية واملعلومات االضافية يف نظم املعلومات اجلغرافية        

املــتعلقة بــاملواقع ضــرورية بالنســبة لعــدد كــبري مــن تطبــيقات االستشــعار عــن بعــد، الــيت يدعــم  
ــتها وادارة املــوارد    بعضــها جمــاالت اســتراتيجية للتنمــي   ــئة ومحاي ة كــتدّبر الكــوارث ورصــد البي

ومع توفر الصور العالية االستبانة، فان بعض التطبيقات ستحتاج إىل        . الطبيعـية وانـتاج األغذية    
وتوفر الشبكات العاملية لسواتل املالحة اشارة ميكنها       . الدقـة يف حتديد املواقع حبدود متر واحد       

باالمكـان اسـتخدامها يف طائفة واسعة من التطبيقات األخرى          أن ختـدم ذلـك اهلـدف كمـا ان           
 .اليت تعود بالفوائد االقتصادية على مستعمليها

وقــد اســتهدفت حلقــة العمــل زيــادة وعــي املشــاركني فــيها بالقــيم احلقيقــية الشــارات  -٨
 يف  الشـبكات العاملـية لسـواتل املالحـة يف سـياق التنمـية املسـتدامة وحـثهم على االستفادة منها                   

وتتمـثل احـدى النـتائج املباشـرة لذلـك يف توسيع قاعدة املستعملني اليت               . بـراجمهم ومشـاريعهم   
حيـــتمل أن تشـــمل شـــبكة مـــن املســـتعملني املتمرســـني واملبـــتدئني مـــن املؤسســـات احلكومـــية  

 .واألكادميية وكذلك من القطاع اخلاص

باه متخذي القرارات   استرعاء انت ) أ: (وقـد اسـتهدفت حلقة العمل على وجه التحديد         -٩
واملوظفــني التقنــيني مــن املؤسســات املســتفيدة احملــتملة وكذلــك مقدمــي اخلدمــات يف القطــاع   
اخلـاص، وال سـيما يف الـبلدان النامـية، إىل فوائـد واستخدام اشارات الشبكات العاملية لسواتل                  
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ملون احملتملون حتديـد االجـراءات املمكن اختاذها والشراكات اليت يقوم املستع       ) ب(املالحـة؛ و  
بانشـائها بغـية توسـيع قـاعدة املستعملني واالستفادة من املنافع االقتصادية واالجتماعية املمكن               

 .جنيها من تطبيقات الشبكات املذكورة
  

  الربنامج -باء 
قـام مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي ووزارة اخلارجية يف الواليات املتحدة األمريكية                -١٠

وقــد . علـوم والتكنولوجــيا والتدريــب املهـين بوضــع بــرنامج حلقـة العمــل   بالـتعاون مــع وزارة ال 
ــام، تقــدمي عــروض عــن الشــبكات العاملــية لســواتل       تضــمن الــربنامج الــذي اســتغرق مخســة أي

واشتمل على ما جمموعه    . املالحـة، وكذلـك عروضا توضح خمتلف تطبيقات هذه التكنولوجيا         
نظمة اقليمية، كما عقدت مناقشات أفرقة       بلدا وم  ١٥ عرضـا تقنـيا قدمهـا مـتحدثون مـن            ٣٣

وأنشئت أثناء حلقة العمل مخسة     . مواضـيعية اسـتغرقت مـا بـني سـاعة واحـدة وثالث ساعات             
ــية   ــة ناقشــت املواضــيع التال ــرقة عامل ــيقات هــذه    : أف ــية لســواتل املالحــة؛ وتطب الشــبكات العامل

خلرائط؛ والنقل؛ والتثقيف الشـبكات ألغـراض ادارة املـوارد الطبيعـية والبيـئة؛ واملسـح ورسـم ا             
ومت تعـيني رئـيس لكـل فـريق مـن األفرقة وأسندت اليه مهمة توجيه املناقشة بشأن                  . والتدريـب 

املسـائل املـتعلقة بتطبـيق تكنولوجيا الشبكات العاملية لسواتل املالحة؛ واقتراح حلول يف شكل               
داد تقرير موجز عن توصـيات مـن أجـل اسـتخدام هـذه التكنولوجيا على حنو أكثر فعالية؛ واع      

 .املالحظات والتوصيات اليت ستعرض على اجللسة اخلتامية حللقة العمل

وقـد تركـز العمـل عـلى تطبـيقات معيـنة تـتعلق باستخدام الشبكات احلالية واملستقبلية          -١١
لسـواتل املالحـة وتوسـيعاهتا مـن أجـل تعزيـز األهـداف البيئـية العاملـية وبرامج التنمية املستدامة                     

وتشمل هذه الشبكات العاملية النظام العاملي      . ق فهـم هـذه التطبـيقات يف الـبلدان النامـية           وتعمـي 
لــتحديد املواقــع الــتابع للواليــات املــتحدة األمريكــية والشــبكة العاملــية املداريــة لســواتل املالحــة 

 .التابعة لالحتاد الروسي ومشروع غاليليو املقرر تنفيذه والتابع للجماعة األوروبية

استعرضــت حلقــة العمــل تطبــيقات الشــبكات العاملــية لســواتل املالحــة مــع التشــديد  و -١٢
احلالـة الراهنة ونبذة عن سياسة حتديث النظام العاملي لتحديد املواقع؛           ) أ: (بصـفة خاصـة عـلى     

واحلالــة الراهــنة والــتطورات املســتقبلية للشــبكة العاملــية املداريــة لســواتل املالحــة؛ والــتطورات   
ــيو؛ و املســتجدة يف  ــرنامج غاليل ــية واملســتقبلية احملــتملة هلــذه الشــبكات    ) ب(ب ــيقات احلال التطب

ــدول أفريقــيا وغــرب آســيا؛       ــئة ذات األمهــية بالنســبة ل ــة البي ألغــراض التنمــية املســتدامة ومحاي
 .تعزيز التعاون على الصعيدين االقليمي والدويل )ج(و
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لعمــل عــلى أنــواع خمــتلفة مــن  وقــد اشــتمل معــرض ُنظّــم بالــتزامن مــع انعقــاد حلقــة ا   -١٣
 .املعدات اخلاصة بالشبكات العاملية لسواتل املالحة

ــي       -١٤ ــتحدثون عــلى املشــاركني يف شــكل ورق ــا امل ــية الــيت قدمه ــائق التقن ــع الوث ومت توزي
 إىل جانـب مواد تروجيية مقدمة من القطاع اخلاص          (CD-ROM)وكذلـك عـلى أقـراص مدجمـة         

تمع الدويل أيضا االطالع على وقائع حلقة العمل عن طريق          وبامكـان اجمل  . واملـنظمات الدولـية   
 :موقع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي على شبكة االنترنيت وعنوانه

  www.unvienna.org/SAP/act2002/gnss2/presentations/index.html 
  

  احلضور -جيم   
ــة العمــل    -١٥ ــغ عــدد املشــاركني يف حلق ــدا ٣١ خــرباء مــن  ٢٠٨بل الروســي االحتــاد ( بل

واثيوبــيا وأســتراليا وبلجــيكا وبوركيــنا فاســو واجلزائــر ومجهوريــة تنـزانــيا املــتحدة واجلمهوريــة 
أكثر (العربـية السـورية ومجهوريـة الكونغـو وجـنوب أفريقـيا والـرأس األخضر ورواندا وزامبيا                  

وزمبابوي والسنغال وسوازيلند والسودان والسويد وفرنسا وكندا وكينيا        )  مشـارك  ١٠٠مـن   
ــيا والنمســا      ــيق وناميب ــية الســعودية وموزامب ومــايل ومدغشــقر ومصــر واملغــرب واململكــة العرب

ــية   ــتحدة األمريكـ ــات املـ ــيجرييا والواليـ ــنة   )ونـ ــارجي، واللجـ ــاء اخلـ ــؤون الفضـ ، ومكتـــب شـ
االقتصــادية ألفريقــيا، ومــنظمة الطــريان املــدين الدولــية، واملفوضــية األوروبــية، ووكالــة الفضــاء 

، واملركــز Peace Parks، ورابطــة )اإلياتــا(، واحتــاد الــنقل اجلــوي الــدويل  )ســااإلي(األوروبــية 
ويتقلد املشاركون يف احللقة مناصب ادارية   . االقلـيمي لرسـم خـرائط املـوارد مـن أجـل التنمـية             

 .رفيعة لدى سلطات اختاذ القرارات يف املؤسسات الوطنية

والواليــات املــتحدة واإليســا وقــد اســتخدمت األمــوال الــيت خصصــتها األمــم املــتحدة  -١٦
ـــ     ــيومي ل ــدا وخــبري ١٨ مشــاركا مــن ٢٦لتغطــية تكالــيف الســفر اجلــوي وبــدل االقامــة ال  بل

استشـاري واحـد وموظفـي مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي الذين قاموا باالشراف على حلقة                
 وقامــت. العمــل وكذلــك تكالــيف التــنقل احملــلي والــترمجة الشــفوية واســتئجار مــرافق املؤمتــر    

حكومـة زامبـيا، مـن خـالل وزارة العلـوم والتكنولوجـيا والتدريب املهين، بتوفري االقامة لكافة                  
 .املشاركني وكذلك الضيافة احمللية والدعم اللوجسيت والتقين
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  خالصة وقائع احللقة     -ثانيا 
  املالحظات   -ألف 

واملناقشات حتققـت أهـداف حلقـة العمـل من خالل املعلومات اليت تضمنتها العروض            -١٧
 .التقنية اليت عقدت عقب العروض املقدمة وأثناء اجتماعات األفرقة العاملة

واسـترعى املـتحدثون انتـباه املشـاركني يف احللقـة إىل الفوائـد املتأتـية من متابعة خمتلف                    -١٨
وجــاء املــتحدثون مــن االحتــاد الروســي واثيوبــيا  . تطبــيقات الشــبكات العاملــية لســواتل املالحــة 

ليا وبوركيــنا فاســو واجلزائــر وجــنوب أفريقــيا وزامبــيا وكــندا وكينــيا ومصــر واملغــرب   وأســترا
واململكــة العربــية الســعودية والنمســا والواليــات املــتحدة وكذلــك مــن مكتــب شــؤون الفضــاء 
اخلــارجي واللجــنة االقتصــادية ألفريقــيا ومــنظمة الطــريان املــدين الدولــية واملفوضــية األوروبــية    

.  واملركز االقليمي لرسم خرائط املوارد من أجل التنميةPeace Parksورابطـة  واإليسـا واإلياتـا   
ــالكوارث وانشــاء الشــبكات        ــذار ب ــزراعة واالن ــيقات اخلاصــة بال ــتحدثون التطب واســتعرض امل

ــئي     ــوم األرض وخدمــات الطــوارئ والرصــد البي ــة األحــراج (اجليوديســية وعل ومســح ) كإزال
شـطة السـيزمية ورسـم اخلـرائط االقليمية والطريان املدين           األراضـي والـتعدين واجليولوجـيا واألن      

كمــا نوقشــت باستفاضــة املســائل املــتعلقة بالتعلــيم والتدريــب يف اســتخدام        . والــنقل الــربي 
 .تكنولوجيات الشبكات العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا

  
  التوصيات  -باء 

 اختاذهـا لتيسري استخدام     وضـع املشـاركون مجلـة مـن التوصـيات باالجـراءات املمكـن              -١٩
اشـارات الشـبكات العاملـية لسـواتل املالحـة يف خمـتلف جمـاالت التطبيقات ذات األمهية يف كل               

وسـيجري الـنظر يف املالحظات والتوصيات إىل جانب االسهامات          . مـن أفريقـيا وغـرب آسـيا       
الشــرقية، املماثلــة مــن حلقــات العمــل الــيت عقــدت يف مــناطق آســيا واحملــيط اهلــادئ، وأوروبــا  

 .وترد أدناه خالصة هبذه التوصيات. وأمريكا الالتينية والكاريبـي
  

  تطوير الشبكات العاملية لسواتل املالحة -١ 
القــدرة ) أ: (هــناك حاجــة ملواصــلة تنســيق عملــية تطويــر الشــبكات املذكــورة لضــمان -٢٠

توزيع األطياف ) ب(والتشـغيلية املتـبادلة لكافـة هـذه الشـبكات  واتساقها وجماالت توسيعها؛             
ــتها؛ و ــنها؛ و    ) ج(ومحاي ــتعلقة بالشــبكات عــلى املســتفيدين م جتمــيع ) د(تعمــيم املعلومــات امل

 .احتياجات اجلهات املستفيدة
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 :ولذلك فقد أوصي مبا يلي -٢١

بغــية ضــمان اســتمرار تلقــي اخلدمــات احلــيوية للشــبكات العاملــية لســواتل          )أ( 
اء درجـة عالـية من األولوية حلماية األطياف الالسلكية    املالحـة، يـتعني عـلى كافـة الـدول اعطـ           

 املخصصة للخدمات املذكورة من التداخل على املستويني احمللي والدويل على السواء؛

بغـية التقلـيل مـن تعقـيدات وتكالـيف معدات املستفيدين، يتعني على مقدمي                 )ب( 
 أكرب من االتساق والقدرة   خدمـات الشـبكات العاملـية لسـواتل املالحـة العمـل على حتقيق قدر              

ــنظم املــزمع انشــاؤها مســتقبال      ــيما بــني مجــيع ال ــبادلة ف ــنظام العــاملي الثالــث  (التشــغيلية املت كال
 GLONASS) واملرحلة كاف للشبكة العاملية املدارية لسواتل املالحة (GPS III)لتحديد املواقع 

K)  ــيعاته ــيو وتوس ــارات و    )  ومشــروع غاليل ــياكل االش ــث ه ــن حي ــك م ــايري  وذل ــت واملع الوق
 املرجعية اجليوديسية؛

بغـــية محايـــة االســـتثمار يف قـــاعدة املســـتفيدين احلالـــية، يـــتعني عـــلى مقدمـــي  )ج( 
خدمـات الشـبكات العاملـية لسـواتل العمـل ضـمان اتساق كافة اخلدمات اجلديدة مع املعدات                  

 اليت يستخدمها املستفيدون حاليا؛

احلــيوية هلــذه الشــبكات، يــتعني عــلى  بغــية ضــمان اســتمرار تقــدمي اخلدمــات   )د( 
مقدمـي اخلدمـات املذكـورة اختـاذ اخلطـوات الالزمـة لـتعزيز األمـن املـادي للـبىن التحتـية لتلك                       

 .الشبكات
  

  ادارة املوارد الطبيعية ومحاية البيئة -٢ 
عـلى الرغم من أن الزراعة متثل الدعامة األساسية القتصادات معظم البلدان األفريقية،              -٢٢
ــان ــية الســتخدام الشــبكات     ف ــالفوائد االقتصــادية والسياســية واملهن ــا يف الوعــي ب  هــناك انعدام

يف جماالت من قبيل انتاج     (العاملـية لسـواتل املالحـة استخداما فعاال يف التنمية الزراعية والتنويع             
 ).احملاصيل والصحة احليوانية

لزراعي والصحي من أجل    ولذلـك فقـد أوصي باستهالل مشاريع ارشادية يف اجملالني ا           -٢٣
اسـترعاء انتـباه مقـرري السياسـات ومـتخذي القـرارات احلكومـيني واقـناعهم بفوائد تطبيقات             

 .الشبكات العاملية لسواتل املالحة يف هذين اجملالني الرئيسيني

وهـناك عـدم اسـتخدام كاف الشارات الشبكات املذكورة يف منع الكوارث وتدبُّرها               -٢٤
كما . السـتجابة الشـارات االسـتغاثة املوجهة ألغراض البحث واالنقاذ      وال سـيما فـيما خيـص ا       
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ال توجـد جهـود منسـقة وال ترابط موحد فيما بني الوكاالت املعنية بتدبُّر الكوارث يف أفريقيا                 
 .والوكاالت الدولية

 :ولذلك فقد أوصي مبا يلي -٢٥

تكنولوجـــيا التنســـيق بـــني مجـــيع احملطـــات الســـيزمية املعـــزولة الـــيت تســـتخدم  )أ( 
 الشبكات العاملية لسواتل املالحة من أجل ضمان حالة من التأهب السريع للكوارث؛

اجـراء دراسـات رسم خرائط لألمناط السلوكية للحيوانات واحلشرات الناجتة        )ب( 
 عن التغريات املناخية وذلك الستخدامها كأدوات ملنع الكوارث وتدّبرها؛

بكات العاملــية لســواتل املالحــة يف أغــراض تشــجيع اســتخدام تكنولوجــيا الشــ )ج( 
 .البحث واالنقاذ

وال تقــّدر احلكومــات حــق الــتقدير الــتأثري الــذي ميكــن لتكنولوجــيا الشــبكات العاملــية  -٢٦
 .لسواتل املالحة أن تتركه على تعزيز ادارة املوارد الصحية ومكافحة األمراض

 الدعم للمشاريع اخلاصة برسم ولذلـك فقـد أوصـي بـأن تقـدم اجلهـات املاحنـة الدولية               -٢٧
ــية       ــلمرض باســتخدام تكنولوجــيا الشــبكات العامل ــناقلة ل خــرائط ألمــاكن تواجــد احلشــرات ال

وهـو مـا مـن شـأنه أن يعزز تفهم انتشار األوبئة الفتاكة كاملالريا املتفشية يف     . لسـواتل املالحـة   
 .أفريقيا، ويف التطبيقات الصحية األخرى

ــا يكفــي مــن   -٢٨ ــيس هــناك م ــية    ول ــيقات تكنولوجــيا الشــبكات العامل  التشــديد عــلى تطب
لسـواتل املالحـة يف أفريقيا فيما يتعلق بادارة املوارد الطبيعية ومحاية البيئة، كما انه ال يوجد يف    
جمـال األرصـاد اجلويـة أي تدريـب عـلى هـذه التكنولوجـيا ممـا حيـول دون استخدامها يف كافة                       

 .واملناخيةالقطاعات املتصلة باألحوال اجلوية 

 :ولذلك فقد أوصي مبا يلي -٢٩

توفـــري التدريـــب الـــتقين عـــلى األصـــعدة الوطنـــية ودون االقليمـــية واالقليمـــية  )أ( 
 والدولية مع التشديد على ادارة املوارد البيئية؛

تسـمية جهـات لالتصـال تشـكل جلـنة توجيهية ُتنتقى من املشاركني يف حلقة             )ب( 
 د الطبيعية ومحاية البيئة؛العمل، يف جمايل ادارة املوار

وضـع بـرامج تدريبـية لـلمدربني عـلى الصـعيد االقلـيمي ودعـم التدريب على                   )ج( 
الصـعيد الوطـين بشـأن استخدام تكنولوجيا الشبكات العاملية لسواتل املالحة واالستفادة منها،              
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 هذا  وينـبغي مسـاعدة األشـخاص الذيـن يـتم تدريـبهم يف            . وال سـيما يف جمـال األرصـاد اجلويـة         
 .اجملال على تنظيم املزيد من الربامج التدريبية احمللية والوطنية

  
  اجليوديسيا واملسح ورسم اخلرائط -٣ 

عـلى الـرغم من أن معظم مناطق العامل أنشأت نظاما موحدا ملراجع االحداثيات، فان                -٣٠
 للعمليات الوطنية   ويعترب هذا النظام حيويا بالنسبة    . الـبلدان األفريقـية مل تفعـل ذلـك حـىت اآلن           

اخلاصـة باملسـح ورسـم اخلـرائط واملسـح التصـويري واالستشـعار عـن بعـد واستخدام البيانات                   
 .التخطيطية واملواضيعية اليت تتضمنها نظم املعلومات اجلغرافية

 :ولذلك فقد أوصي مبا يلي -٣١

، خاص بأفريقيا ) مبـا يف ذلـك البـيانات الرأسـية        (إنشـاء نظـام قـاري لـلمراجع          )أ( 
باسـتخدام الشـبكات العاملـية لسواتل املالحة باعتبارها الوسيلة الرئيسية املوحدة والشاملة متاما              

 ضمن اطار النظام املرجعي األرضي الدويل؛

" AFREF"أن يـتم تنظـيم نظام مرجعي من خالل مشروع دويل يعرف باسم          )ب( 
ــتز     ــيا وتل ــه أهــداف وغايــات مشــتركة يف خمــتلف أحنــاء أفريق ــية  وتكــون لـ ــدول األفريق ــه ال م ب

 ويدعمه شركاء دوليون؛

املـوارد الالزمـة لـتقدمي الدعم بشأن استخدام         " AFREF"أن يلـتمس مشـروع       )ج( 
 .تكنولوجيا الشبكات العاملية لسواتل املالحة

) وخصوصا بيانات نظم املعلومات اجلغرافية    (وتسـتخدم مـوارد بـيانات احلّيز األرضي          -٣٢
وتــنظم تلــك . ختــاذ القــرارات بشــأن املســائل االقتصــادية واالمنائــية بصــورة مــتزايدة ألغــراض ا

جمموعات (وتعتمد مكونات هذه البيانات    . املـوارد حـول مفهوم البنية التحتية للبيانات احلّيزية        
وتعتقد أوساط  . عـلى توفـر اطـار لـلمراجع احلّيزية ألغراض حتديد املواقع يف الفضاء             ) البـيانات 

ل املالحـة أنـه ينـبغي أن تسـتند البنية التحتية للبيانات احلّيزية إىل اطار                الشـبكات العاملـية لسـوات     
 .مرجعي جيوديسي حديث ومتسق ويسهل الوصول اليه

 :ولذلك فقد أوصي بأن تضمن األوساط املذكورة -٣٣

 أن تشارك هي يف تطوير البنية التحتية للبيانات احلّيزية واألنشطة املتصلة هبا؛ )أ( 

املقـترحات املـتعلقة بالبنية التحتية للبيانات احلّيزية ترتيبات النشاء          أن تتضـمن     )ب( 
 وصون اطار مرجعي جيوديسي؛
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 أن تشمل البيانات األساسية البيانات اجليوديسية ذات الصلة؛ )ج( 

 أن تتضمن البيانات الفهرسية وصفا جملموعات البيانات اجليوديسية؛ )د( 

ة املعنــية بالبنــية التحتــية للبــيانات احلــّيزية يف  أن تضــم اللجــنة الدائمــة املقــترح  )ه( 
 .أفريقيا فريقا عامال معنيا باالطار املرجعي احلّيزي واجليوديسيا

وتعـود تكنولوجـيا الشـبكات العاملـية لسـواتل املالحة بالفائدة على العديد من امليادين                 -٣٤
ة لكـي تؤيت مثارها     وتقتضـي احلاجـة توحـيد نظـم هـذه الشـبكات ومعداهتـا املسـاعد               . والـبلدان 
 .كاملة

 :ولذلك فقد أوصي مبا يلي -٣٥

وجــوب أن تعمــل مجــيع نظــم هــذه الشــبكات، كمــرفق عــاملي، ضــمن أطــر     )أ( 
 مرجعية متماثلة ونظم منسقة؛

اتـباع املعـايري واالجـراءات املقـبولة دوليا كتلك الصادرة عن املراجعة الدولية               )ب( 
 .دويل واخلدمة الدولية للنظام العاملي لتحديد املواقعللجيوديسيا واالطار املرجعي األرضي ال

ــر     -٣٦ ــاالت مـــن العناصـ ــيات االتصـ ــة وتكنولوجـ ــحيحة واملوثوقـ وتعتـــرب املعلومـــات الصـ
األساسـية يف تطبـيقات الشـبكات العاملـية لسـواتل املالحة يف ميادين املسح ورسم اخلرائط وما                  

 .يتصل هبا من ختصصات

 مقررو السياسات ومتخذو القرارات على بّينة باألمهية ولذلـك فقـد أوصي بأن يكون      -٣٧
احلـيوية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تطوير وجناح االستفادة من تطبيقات الشبكات            

 .العاملية لسواتل املالحة يف املسح ورسم اخلرائط والبنية التحتية للبيانات احلّيزية
  

  التطبيقات اخلاصة بالطريان -٤ 
  سائل الطويلة األجلامل )أ( 

يظهــر جنــاح تنفــيذ الشــبكات العاملــية لســواتل املالحــة يف أجــزاء العــامل األخــرى، أن      -٣٨
اسـتخدام هـذه التكنولوجيا وجين ما يتصل هبا من فوائد سيستلزم حدوث تغيري يف املؤسسات        

استغالال املنشـأة حول النظم األرضية لدعم الطريان وذلك من أجل استغالل هذه التكنولوجيا              
ــيا فهــي يف وضــع      . كــامال ــيا يف أفريق ــالطريان والقائمــة حال ــية ب ــتحالفات االقليمــية املعن ــا ال أم

هامشــي ال ميكّــنها مــن االســتفادة مــن تكنولوجــيا الشــبكات العاملــية لســواتل املالحــة اســتفادة  
 .كاملة
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 :ولذلك فقد أوصي مبا يلي -٣٩

" مساء أوروبية واحدة  "ار مبادرة   على غر " مساء أفريقية واحدة  "تطبـيق مفهـوم      )أ( 
 اجلاري تطبيقها حاليا يف أوروبا؛

إنشـاء أكادميـية للطـريان بقصـد تكوين ثقافة طريان قوية وادماجها يف العملية                )ب( 
 .التعليمية الرمسية

  
  املسائل القصرية األجل )ب( 

ة لدعــم مــن ضــمن العقــبات الــيت تعــترض اســتخدام الشــبكات العاملــية لســواتل املالحــ  -٤٠
 :الطريان يف أفريقيا ما يلي

ــلخدمات موحــدة الختــاذ       )أ(  ــة ل ــية مقدم ــية أو رقاب عــدم وجــود هــياكل حكوم
 قرارات سياساتية متسقة بشأن الشبكات املذكورة؛

 عدم وجود هياكل اقليمية فعالة؛ )ب( 

 ازدواجية اجلهود املتعلقة باملساعدة التقنية؛ )ج( 

ية املكتسـبة يف جمـال استخدام هذه الشبكات على          عـدم اسـتغالل اخلـربة التقنـ        )د( 
 أساس اقليمي أو حىت على أساس ثنائي؛

 عدم وجود منوذج موحد السترداد تكاليف مجيع خدمات الطريان؛ )ه( 

عـدم وجـود بيئة أكادميية مؤسسية مركزية للوقوف على السياسات واللوائح             )و( 
 .والعمليات والتكنولوجيات اخلاصة بالطريان

 :ولذلك فقد أوصي مبا يلي -٤١

أن يواصـل مكتــب شـؤون الفضــاء اخلـارجي ومــنظمة الطـريان املــدين الدولــية      )أ( 
 تشجيع اعتماد الشبكات العاملية لسواتل املالحة يف القارة األفريقية؛

أن يستضــيف املكتــب واملــنظمة، يف غضــون فــترة زمنــية قصــرية، دورة عــلى    )ب( 
املــية لســواتل املالحــة حيضــرها كافــة املديــرين العــامني  مســتوى تنفــيذي خاصــة بالشــبكات الع

 للطريان يف أفريقيا، وذلك للبدء يف مواجهة التحديات املذكورة أعاله؛

 :أن يتم يف هذه الدورة )ج( 
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 االتفاق على عدد ضئيل من املناطق؛ ‘١‘ 

 إنشاء فرقة عمل يف كل منطقة للمباشرة بتحقيق االتساق بني اهلياكل؛ ‘٢‘ 

للشـبكات العاملـية لسـواتل املالحـة يف كـل منطقة من املناطق              " نصـري "تسـمية    ‘٣‘  
 للعمل كخبري اقليمي؛

إنشــاء آلــيات عــلى الصــعيد االقلــيمي ككــل لكــي يــتم حــل املشــاكل حــال      ‘٤‘  
 اعتماد االجراءات املوحدة؛

 اعتماد منوذج موحد السترداد التكاليف؛ ‘٥‘ 

حصــاءات املــتعلقة باألمــان ووضــع أهــداف  إنشــاء قــاعدة بــيانات خاصــة باال  ‘٦‘  
 .للتحسينات املنفذة عن طريق مشاريع معينة

 
  التعليم والتدريب -٥ 

هـناك عـدم وعـي بالشـبكات العاملـية لسواتل املالحة والقدرات األخرى للبنية التحتية                 -٤٢
كوميني لتكنولوجـيا املعلومـات على كافة األصعدة يف أفريقيا، ابتداء من متخذي القرارات احل             

 .وانتهاًء باملستفيدين النهائيني

 :ولذلك فقد أوصي بأن تتوىل األمم املتحدة ما يلي -٤٣

اسـترعاء انتـباه احلكومات على أرفع مستوى ممكن، إىل اجملموعة الواسعة من              )أ(  
ــتأتى عــن اســتخدام تكنولوجــيا          ــتدامة الــيت ميكــن أن ت ــد االقتصــادية واالجتماعــية املس الفوائ

 لعاملية لسواتل املالحة يف اجياد حلول للمشاكل الوطنية واالقليمية؛الشبكات ا

ــاج تكنولوجــيا الشــبكات       )ب(   ــيني عــلى ادم ــرارات احلكوم ــتخذي الق تشــجيع م
 املذكورة وتكنولوجيا املعلومات يف اخلطط والتصورات الطويلة األجل لبلداهنم؛

ة بالتكنولوجــيا مــن أجــل إنشــاء أو توســيع املراكــز الــتجارية االقليمــية اخلاصــ  )ج(  
 تشجيع تطبيقات الشبكات العاملية لسواتل املالحة يف شىت القطاعات؛

 .تنظيم حلقات دراسية خاصة بالتوعية بتكنولوجيا هذه الشبكات )د(  

وهـناك حاجـة ماسـة العـتماد التعلــيم والتدريـب املـتعلقني بالشـبكات العاملـية لســواتل          -٤٤
 .املالحة يف أفريقيا

 :ك فقد أوصي مبا يليولذل -٤٥



 

13  
 

A/AC.105/785

ــدى املؤسســات       )أ(   ــية لســواتل املالحــة ل ــدرات الشــبكات العامل اجــراء جــرد لق
التعليمــية والتدريبــية يف أفريقــيا وذلــك هبــدف حتديــد املــوارد واالحتــياجات التدريبــية هلــذه          

 املؤسسات؛

الـتماس الـتمويل الـالزم لبـناء قدرات هذه املؤسسات حيثما اقتضت احلاجة،               )ب(  
 الستناد إىل هذا التقييم؛با

اجـراء تقيـيم لالحتـياجات التعليمية والتدريبية يف خمتلف التخصصات اليت قد              )ج(  
 تستفيد من استخدام الشبكات العاملية لسواتل املالحة؛

الــتماس الــتمويل الــالزم العــداد املــواد والــنمائط لــلحلقات الدراســية اخلاصــة   )د(  
عـداد املواد والنمائط للدورات القصرية وذلك باالستناد إىل         بالتوعـية بالشـبكات املذكـورة وال      

 .نتائج هذا التقييم
  

  تنفيذ الشبكات العاملية لسواتل املالحة -٦ 
 .ان تكاليف احللول اخلاصة بالشبكات العاملية لسواتل املالحة باهظة جدا -٤٦

 :ولذلك فقد أوصي مبا يلي -٤٧

املالـية اليت تشجع استثمارات القطاع اخلاص       قـيام احلكومـات بـتوفري احلوافـز          )أ(  
يف احللـول الـيت توفرها الشبكات العاملية لسواتل املالحة كاعتماد سياسات ضريبية مواتية فيما               
يــتعلق بــاملعدات وخفــض الرســوم عــلى الــواردات وتقــدمي قــروض بفوائــد منخفضــة أو بــدون   

 جيا اخلاصة بالشبكات املذكورة؛فوائد لتمويل التكاليف البدئية لالستثمارات يف التكنولو

قـيام مقدمـي خدمـات هـذه الشـبكات مبواءمـة معايريهم من أجل حتقيق احلد                  )ب(  
األقصـى مـن القـدرة التشـغيلية املتبادلة، وبذلك العمل على تقليل درجة تعقيد املعدات اخلاصة           

 باملستفيدين وتكاليفها؛

ــتعملة،      )ج(   ــت مس ــدات، حــىت وان كان ــذه املع ــري ه ــبلدان  توف للمســتفيدين يف ال
النامـية عـلى سـبيل االسـتئجار أو االعـارة أو بـتكلفة زهـيدة لكي يتسىن هلم اكتساب اخلربات                     

 الالزمة قبل البدء باالستثمار الرأمسايل؛

العمـل عـلى اقامـة شـراكات بـني احلكومـات والصـناعة واألوساط األكادميية                 )د(  
 .من أجل تقاسم املوارد واخلربات



 

 14 
 

 A/AC.105/785 

 احلواشي
 

تقريـر مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض                 انظـر    )١(
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