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٤٠-٣٨ ١٥

الفريق العامل املعين باستعراض حالة مشاريع ومبادرات املتابعة اليت جرى االضطالع ا منذ
انعقاد حلقة العمل الدولية املشتركة بني األمم املتحدة والواليات املتحدة األمريكية بشأن

..)٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٢-٨فيينا، (تطبيقاا  استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة و    

-رابعا

٤٥-٤١ ١٦
بـرنامج الـزماالت الدراسـية الطويلـة األمد بشأن النظم العاملية لسواتل املالحة والتطبيقات ذات

........................................................الصلة املشترك بني األمم املتحدة وإيطاليا                          
-خامسا

 املرفقات  

١٧ 

ى االضطالع ا منذ انعقاد حلقة العمل الدولية املشتركة بنيحالة مشاريع ومبادرات املتابعة اليت جر                         
فيينا،(األمم املتحدة والواليات املتحدة األمريكية بشأن استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاا                                                                         

...................................، حسبما استعرضها الفريق العامل                       )٢٠٠٣ديسمرب      / كانون األول         ١٢-٨

-األول

................................................ املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة                         خطة عمل اللجنة الدولية                   ٢٧ -الثاين
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   مقدمة -أوال  
  اخللفية    -ألف  

اعـتمد مؤمتـر األمـم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف              -١
اســتراتيجية ملواجهــة الــتحديات العاملــية يف املســتقبل  ) اليونيســبيس الثالــث(األغــراض الســلمية 

إعالن فيينا : األلفية الفضائية"وقد مشلت االستراتيجية، الواردة يف    . شـطة الفضائية  بواسـطة األن  
 اجـراءات رئيسـية تـرمي إىل استخدام التطبيقات الفضائية     )١(،"بشـأن الفضـاء والتنمـية البشـرية       

ومــن تلــك االجــراءات حتســني كفــاءة وأمــن . يف توفــري أمــن البشــر وحتقــيق تنميــتهم ورفــاههم
البحـث واإلنقـاذ، واجليوديسيا، وغريها من األنشطة عن طريق التشجيع على            أنشـطة الـنقل، و    

زيـادة فـرص الوصـول عاملـيا إىل الـنظم الفضـائية لـلمالحة وحتديـد املواقـع وحتقـيق تـواؤم تلك                        
وميـثل اسـتعمال إشـارات الـنظم العاملـية لسـواتل املالحة أحد أكثر التطبيقات الفضائية                  . الـنظم 

 .تخدامها لتنفيذ هذا اإلجراءالواعدة اليت ميكن اس

، أولـت الـدول األعضاء أولوية عالية لعدد حمدود من التوصيات اليت             ٢٠٠١ويف عـام     -٢
وأنشأت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي     . جـرى انـتقاؤها من بني توصيات اليونيسبيس الثالث        

نفيذ تلك  يف األغـراض السـلمية أفـرقة عمـل حتـت قـيادة طوعـية من الدول األعضاء من أجل ت                    
وأنشئ فريق العمل املعين بالنظم العاملية لسواتل املالحة الذي تتوىل          . التوصـيات ذات األولويـة    

الواليــات املــتحدة األمريكــية وإيطالــيا قــيادته لكــي يعمــل عــلى تنفــيذ التوصــية املــتعلقة بــتلك     
 .النظم

حــة إىل اللجــنة ، قــدم فــريق العمــل املعــين بالـنظم العاملــية لســواتل املال ٢٠٠١ويف عـام   -٣
. واللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية الـتابعة هلـا تقريـرا عـن أهدافـه وخطـة عمله ومنتجه النهائي                      

: تقرير فريق العمل املعين بالنظم العاملية لسواتل املالحةوكـان املنـتج الـنهائي لفـريق العمـل هو          
جي واســـتخدامه يف مـــتابعة مؤمتـــر األمـــم املـــتحدة الثالـــث املعـــين باستكشـــاف الفضـــاء اخلـــار

 الدويل املشترك بني األمم     االجتماع الذي قدم يف     )٢(،)اليونيسـبيس الثالث  (األغـراض السـلمية     
  لسواتل املالحة وتطبيقااالعاملية استخدام النظم  بشـأن   األمريكـية  املـتحدة والواليـات املـتحدة     

ديسمرب /كانون األول  ١٧ إىل   ١٣، الذي عقد يف فيينا، من       )يشـار إلـيه فـيما يلي باالجتماع       (
، كاجــتماع خلــرباء الــنظم العاملــية لســواتل املالحــة الذيــن حضــروا حلقــات العمــل          ٢٠٠٤

اإلقليمـية األربـع املشـتركة بني األمم املتحدة والواليات املتحدة األمريكية واجتماعني دوليني،              
 .٢٠٠٣ و٢٠٠١وقد عقدت بني عامي 
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  هيكل االجتماع وبرناجمه             -باء  
 االجـتماع، ألقـى كـلمة اسـتهاللية وترحيبـية كـل مـن ممثـلي مكتب شؤون                   يف افتـتاح   -٤

 .الفضاء اخلارجي والواليات املتحدة األمريكية

وركــزت . وتــألَّف بــرنامج االجــتماع مــن جلســات عامــة واجــتماعات أفــرقة عاملــة    -٥
العــروض الــيت قدمــت يف اجللســات العامــة عــلى حالــة أنشــطة مقدمــي خدمــات الــنظم العاملــية  

اتل املالحـة، وأنشـطة التعلـيم وبناء القدرات يف جمال تلك النظم، والتطورات املتعلقة ا،                لسـو 
واسـتعرض أحد الفريقني    . وأنشـئ فـريقان عـامالن     . عـلى الصـعيد الـدويل واإلقلـيمي والوطـين         

العـاملني حالـة املشـاريع واملـبادرات الـيت جيري تنفيذها بناء على توصيات حلقة العمل الدولية                  
ركة بـني األمم املتحدة والواليات املتحدة األمريكية بشأن استخدام النظم العاملية لسواتل       املشـت 

واســتعرض الفــريق العــامل ). ٢٠٠٣ديســمرب / كــانون األول١٢-٨فييــنا (املالحــة وتطبــيقاا 
 ١٧ و ١٦ويف يومي   . اآلخـر تنفـيذ توصـيات فـريق العمـل املعين بالنظم العاملية لسواتل املالحة              

، تركـزت مـداوالت االجـتماع عـلى مشـروع اإلطـار املرجعي              ٢٠٠٤ديسـمرب   /ألولكـانون ا  
 .إلنشاء جلنة دولية تعىن بالنظم العاملية لسواتل املالحة

  
  احلضور     -جيم   

:  واملـنظمات الدولـية التسـع التالية   ٢٧  مشـاركا مـن الـبلدان الــ    ٨٥حضـر االجـتماع     -٦
ل والـــربتغال وبلغاريـــا وبولـــندا وبـــريو وتركـــيا االحتـــاد الروســـي وأوكرانـــيا وإيطالـــيا والـــربازي

ــيا       ــيا وزامبـ ــيا ورومانـ ــنوب أفريقـ ــورية وجـ ــية السـ ــة العربـ ــيكية واجلمهوريـ ــة التشـ واجلمهوريـ
وســلوفاكيا والصــني وكــندا وكولومبــيا وكينــيا ومالــيزيا ومصــر والنمســا ونــيجرييا واهلــند           

ويل لالتصـــاالت واملفوضـــية وهـــنغاريا والواليـــات املـــتحدة األمريكـــية والـــيابان واالحتـــاد الـــد 
األوروبـية ووكالـة الفضـاء األوروبية والرابطة األوروبية للسنة الدولية للفضاء وجلنة الربط بني               
اخلدمـات املدنـية اخلاصـة بالـنظام العـاملي لـتحديد املواقع والرابطة الدولية للجيوديسيا والرابطة                 

مــة الدولــية للــنظام العــاملي لــتحديد  الدولــية لرســم اخلــرائط واالحتــاد الــدويل للمســاحني واخلد 
 .ومثِّل أيضا مكتب األمم املتحدة لشؤون الفضاء اخلارجي. املواقع

 مشاركا من   ٣٥ ووفـرت األمـم املـتحدة والواليـات املـتحدة األمريكـية دعمـا مالـيا لـ                 -٧
ات الـبلدان النامـية والـبلدان ذات االقتصـادات االنتقالية وغطتا تكاليف استعمال مرافق وخدم              

 .املؤمترات
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 :اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة -ثانيا 
   مشروع اإلطار املرجعي

نقّـح املشـاركون الذيـن حضـروا املداوالت بشأن إنشاء جلنة دولية تعىن بالنظم العاملية                 -٨
 .لسواتل املالحة مشروع اإلطار املرجعي للجنة على النحو املبني أدناه

  
  اخللفية -فأل   

لقـد تطـورت الـنظم العاملـية لسواتل املالحة من برامج حمدودة يف فترة مبكرة                 -١
ــزاا يف طــور العمــل أو التخطــيط      ــنظم وتعزي ــيها عــدد مــن ال ــبلغ مــرحلة يوجــد ف . لت

وسـوف يكـون هـناك يف املسـتقبل عـدد من الربامج الدولية والوطنية اليت تعمل يف آن                   
وقــد أكــدت .  األنشــطة املــتعددة اــاالت والدولــية واحــد وتدعــم نطاقــا واســعا مــن 

املناقشـات الـيت دارت عـلى كـل مـن الصـعيد الوطـين واالقلـيمي والـدويل على القيمة                      
وقد أدى  . الـيت تكتسيها النظم العاملية لسواتل املالحة فيما خيص طائفة من التطبيقات           

كيز االهتمام على   ظهـور أنـواع جديـدة مـن تلـك الـنظم وتعزيـزات اقليمـية هلـا إىل تر                   
ضـرورة تنسـيق اخلطـط الـربناجمية فـيما بـني املشـغلني احلالـيني واملقبلني من أجل زيادة                    

 .فائدة خدمات تلك النظم

 :وتنشأ جلنة دولية تعىن بالنظم العاملية لسواتل املالحة وفقا للفهم التايل -٢

 تلك النظم إن ممثـلي موفـري الـنظم العاملـية لسواتل املالحة وموفري تعزيزات        
واملـنظمات الدولـية املشـاركة بشـكل رئيسـي يف استعمال تلك النظم وممثلي املشاريع                

 الدولية يف البلدان النامية،
 تداخـل أهـداف بعثات النظم العاملية لسواتل املالحة والتطبيقات           إذ يدركـون    

 املتعددة التخصصات خلدمات تلك النظم،

ن االتصــال والــتعاون املســتمرين بــني مشــغلي   باملــزايا املتأتــية مــ وإذ يســلِّمون  
 النظم العاملية لسواتل املالحة وتعزيزاا،

 بضرورة محاية استثمار قاعدة املستعملني احلالية خلدمات النظم         وإذ يسـلِّمون    
 )أ(العاملية لسواتل املالحة من خالل مواصلة اخلدمات الراهنة،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيـنما قـد يرغـب املسـتعملون يف أن تتواصـل اخلدمـات أطـول وقت ممكن، فان موفري اخلدمات ال يستطيعون                        )أ(

 .مواصلة اخلدمات اال لفترة زمنية معقولة حيث إم سيمضون يف حتسني نظمهم
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املسـتعملني وتكاليفها كلما   ضـرورة التقلـيل مـن تعقـد معـدات         وإذ يدركـون    
 أمكن ذلك،

 بأنه ينبغي ملوفري النظم العاملية لسواتل املالحة أن يعملوا على           واقتـناعا منهم    
حتقـيق أقصى قدر ممكن من التواؤم وقابلية التشغيل املتبادل فيما بني كل النظم احلالية               

 جليوديسية،واملقبلة من حيث هياكل االشارات واملعايري املرجعية الزمنية وا

 من  ١١ أن اجلمعـية العامـة لألمم املتحدة قد دعت، يف الفقرة             وإذ يالحظـون    
، موفـري الـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة وتعزيـزاا إىل الـنظر يف إنشــاء        ٥٩/٢قـرارها  

جلـنة دولـية تعىن بتلك النظم لزيادة الفوائد النامجة عن استخدام تلك النظم وتطبيقاا               
 ما للتنمية املستدامة؛إىل أقصى حد دع

 يف تشـجيع الـنمو الـدويل للنظم العاملية لسواتل املالحة والفوائد             ورغـبة مـنهم     
 احملتمل جنيها منها،

 عـلى انشاء جلنة دولية معنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة دف            فقـد اتفقـوا     
 .ترويج استعمال تلك النظم وتطبيقاا

 تـبادل املعلومات فيما بني مستعملي خدمات        واهلـدف مـن اللجـنة هـو تيسـري          -٣
الـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة وموفـريها بغـية ترويج تطبيقات تلك النظم على أساس          
عــاملي، دون املســاس بــأدوار ومهــام موفــري خدمــات تلــك الــنظم وهيــئات حكومــية  

بحرية دولـية كاالحتـاد الـدويل لالتصـاالت ومـنظمة الطـريان املـدين الـدويل واملـنظمة ال                  
 .الدولية

  
  األهداف -باء  

 :دف اللجنة إىل ما يلي -٤

افــادة مســتعملي خدمــات الــنظم العاملــية لســواتل املالحــة مــن خــالل   )أ(  
 املشاورات فيما بني أعضاء اللجنة؛

ــية      )ب(   ــنظم العامل ــنظم األساســية لل ــيما بــني موفــري ال تشــجيع التنســيق ف
 ن مزيد من التواؤم وقابلية التشغيل املتبادل؛لسواتل املالحة وتعزيزاا بغية ضما
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ــع     )ج(   ــد املواقـ ــتعمال خدمـــات حتديـ ــتحداث واسـ ــرويج اسـ تشـــجيع وتـ
ــية، مــن خــالل       ــبلدان النام واملالحــة والتوقيــت باســتخدام الســواتل، وخصوصــا يف ال

 املساعدة على إدماج خدمات النظم العاملية لسواتل املالحة يف بناها التحتية؛

 كل من أعضاء اللجنة وأوساط املستعملني الدوليني بطرائق         مسـاعدة  )د(  
مـنها القـيام بـدور جهة الوصل بشأن التبادل الدويل للمعلومات املتصلة بأنشطة النظم            

 العاملية لسواتل املالحة؛

حتســني معاجلــة احتــياجات املســتعملني يف املســتقبل يف خطــط تطويــر  )ه(  
 طبيقاا؛النظم العاملية لسواتل املالحة ويف ت

تقــدمي تقاريــر عــن أنشــطتها إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف   )و(  
 .األغراض السلمية؛ حسبما هو مستصوب وعند االقتضاء

  
 )ب(األعضاء واملراقبون -جيم   

 
الكـيانات الوطنـية أو الدولـية التالـية، اليت تعمل حتت إشراف سلطة حكومية                -٥ 

العاملية لسواتل املالحة وتعزيزاا أو تشارك يف ترويج        والـيت تكـون مسؤولة عن النظم        
خدمـات تلـك الـنظم وتطبـيقاا، مؤهلة لالنضمام إىل عضوية اللجنة أو للتمتع بصفة                

 :مراقب فيها

موفـرو الـنظم العاملـية احلالـيون واملقـبلون، مثل النظام العاملي لتحديد               )أ(  
االحتـــاد ) (غلونـــاس(لســـواتل املالحـــة ، الـــنظام العـــاملي )الواليـــات املـــتحدة(املواقـــع 
 ؛)االحتاد األورويب) (غاليليو(، النظام األورويب للمالحة الساتلية )الروسي

 نظام املالحة املعزز بالنظام ‐موفـرو الـنظم اإلقليمـية أو نظـم التعزيز            )ب(  
ــن األرض     ــع وم ــتحديد املواق ــاملي ل ــان(الع ــند) (غاغ ــية   )اهل ــة املالحــية التكميل ، اخلدم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" األعضاء "يات اللجـنة الدولـية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة أدوار  سـيكون مـن الضـروري أن حتـدد يف صـالح           )ب(

املشاركة " للمراقبني"يف عملية اختاذ القرارات يف اللجنة، ال جيوز         " األعضاء"ففـي حـني سيشارك      ". املراقـبني "و
للجنة ورفع  يف اختـاذ القـرارات، بـل هـم سيسـدون املشـورة عـندما يطلـب مـنهم ذلك، وسيتولون رصد عمل ا                       

أن يضطلعوا بدور األمانة أو أن يستضيفوا اجتماعات " املراقبني"ولـن ينـتظر من     . تقاريـر إىل هيـئام التشـريعية      
ــتم انشــاؤها      ــد ي ــيت ق ــة ال ــة الدائم ــوا الدعــم إىل األمان ــيد    . أو أن يقدم ــناك دور مف ــبغي أن يكــون ه ولكــن، ين

، مـع مـراعاة جتـربة هيـئات دولـية أخرى            "املراقـبني "و  " اءاألعضـ "وينـبغي انعـام الـنظر يف تعـريفي          ". للمراقـبني "
وتتخذ هذه اللجنة قراراا بتوافق اآلراء فيما بني األعضاء، ولكن دون           . كاللجـنة املعنـية بسـواتل رصد األرض       

 .، الفئة الثانية يف هذه اهليئة"األعضاء املنتسبني"مشاركة 
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، نظـام الـتعزيز الواسع   )االحتـاد األورويب ) (إغـنوس (وروبـية الثابـتة بالنسـبة لـألرض         األ
، ونظام  )اليابان(، نظـام الـتعزيز الساتلي املتعدد الوظائف         )الواليـات املـتحدة   (الـنطاق   

 ، وغريها من النظم املوائمة؛)الصني(بيدو 

ميكـــن أن تشـــارك بصـــفة عضـــو أو مراقـــب املـــنظمات والـــرابطات    )ج(  
ــيقاا     ــنظم العاملــية لســواتل املالحــة وتطب ــناول خدمــات ال ــية واإلقليمــية الــيت تت . الدول

 مكتــب شــؤون الفضــاء  )ج(وميكــن أن يكــون مــن بــني األعضــاء أو املراقــبني احملــتملني   
واملنظمة البحرية الدولية واالحتاد   ) اإليكـاو (اخلـارجي ومـنظمة الطـريان املـدين الـدويل           

لـربط بـني اخلدمـات املدنية اخلاصة بالنظام العاملي لتحديد           الـدويل لالتصـاالت وجلـنة ا      
املواقـع والـرابطة الدولـية للجيوديسـيا والـرابطة الدولية ملعاهد املالحة والرابطة الدولية                
لرسـم اخلـرائط واخلدمة الدولية للنظام العاملي لتحديد املواقع واجلمعية الدولية للمسح             

 الدولــية لــدوران األرض والــنظم املرجعــية  التصــويري واالستشــعار عــن بعــد واخلدمــة 
واالحتــاد الــدويل للمســاحني وجلــنة أحبــاث الفضــاء والــس الــدويل للعلــوم واملكتــب    

 الدويل للمكاييل واملقاييس ووكالة الفضاء األوروبية؛

جيـوز للمـنظمات الدولـية أو اإلقليمـية أو الوطنية أن تطلب املشاركة        )د(  
ويشارك العضو املراسل بصفة    . يف كـل حالـة على حدة      بصـفة عضـو مراسـل، بالـنظر         

 ).انظر الباب زاي(مراقب ولكن ملدة حمدودة ولغرض معني يتصل خبطة العمل 

 .وستجري إضافة أعضاء ومراقبني بتوافق اآلراء فيما بني أعضاء اللجنة -٦
  
  نطاق العمل -دال

وسوف تنظم  . نةسـوف تعقـد اللجـنة اجتماعا عاما واحدا على األقل يف الس             -٧ 
وينـبغي لكل عضو أن  . اجـتماعات اللجـنة وترأسـها املـنظمة املضـيفة الـيت يـتم تعييـنها              

وينبغي إبالغ رئيس اللجنة بأي تغيري . يعـني ممـثله الرئيسـي وجهـة االتصـال الـتابعة له       
 .للممثل الرئيسي أو جهة االتصال

ا وعلى أساس وجيـوز للجـنة أن تنشـئ، عـلى أسـاس االتفاق فيما بني أعضائه        -٨
خمصـص، أفـرقة عاملـة مؤقـتة خاصـة للبحث يف جماالت االهتمام املشترك ويف مسأليت                 

ــة       ــة الالحق ــك يف االجــتماعات العام ــن ذل ــالغ ع ــتعاون والتنســيق واإلب ويقتضــي . ال
 .استمرار كل فريق عامل خمصص إقرارا بذلك يف كل اجتماع عام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ت، يف عداد املراقبنيميكن ادراج هيئات التنسيق االقليمية، إن وجد )ج(
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ن أعمال االجتماعات العامة    وسـوف تـتخذ القـرارات بشـأن النتائج املنبثقة م           -٩
ــق اآلراء     ــاس توافـ ــلى أسـ ــياا عـ ــة وتوصـ ــة املخصصـ ــرقة العاملـ ــتنتاجات األفـ . أو اسـ

 .والقرارات هي مبثابة توصيات وال تنشأ عنها التزامات قانونية

ومــن املفهــوم أن أعضــاء اللجــنة هــم الذيــن ســيحددون أنشــطتها يف ايــة          -١٠
رشادية جيوز للجنة أن تنقحها حسبما تراه       ولكن، ترد مرفقة خطة عمل است     . املطـاف 

وجيـوز أن تـنقّح خطـة العمـل دوريـا، ولكن ال يقتضي ذلك تنقيح         . ضـروريا ومناسـبا   
 .هذا اإلطار املرجعي

وجيـوز للجـنة أن تـنقح هـذا اإلطـار املـرجعي باالسـتناد إىل اقتراحات يقدمها                   -١١
 .األعضاء وتعتمد بتوافق اآلراء

  
 دولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة هيكل اللجنة ال -هاء

 )يوضح فيما بعد(  

 متويل اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة -واو

 )يحدد فيما بعد(  

 خطة عمل اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة -زاي

 )انظر املرفق الثاين هلذا التقرير(  
  

 املعينالفريق العامل املعين بتنفيذ توصيات فريق العمل  -ثالثا 
   بالنظم العاملية لسواتل املالحة

املعين بالنظم العاملية لسواتل املالحة جمموعة من   فـريق العمل    قـدم عـدد مـن اخلـرباء يف           -٩
اســتخداما التوصــيات لــترويج اســتخدام تكنولوجــيا الــنظم العاملــية لســواتل املالحــة عــرب العــامل  

وشكّلت حلقات العمل اإلقليمية األربع اليت عقدت يف عامي      . يتسـم بقـدر أكـرب مـن الكفـاءة         
ــية لســواتل املالحــة       ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ ــنظم العامل ــيان للخــرباء يف جمــال ال ، واالجــتماعان الدول

، والـردود عـلى االسـتبيانات اليت أرسلت إىل اخلرباء           ٢٠٠٣  و ٢٠٠٢اللـذان عقـدا يف عـامي        
شـاركني وموفـري اخلدمـات وكذلـك إسـهامات أعضـاء فـريق العمـل املعـين بالنظم العاملية                    وامل

الفــريق العــامل املعــين بتنفــيذ  لســواتل املالحــة بعضــا مــن مصــادر املعلومــات الــيت اســتعان ــا    
 .املعين بالنظم العاملية لسواتل املالحةتوصيات فريق العمل 
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ــن     -١٠ ــامل م ــريق الع  الســتعراض ٢٠٠٤ديســمرب /ون األول كــان١٦ إىل ١٤اجــتمع الف
التوصـيات يف ضـوء العمـل الذي جرى االضطالع به خالل السنوات السابقة ويف ضوء دعوة     

، ملوفـري الـنظم العاملـية لسـواتل املالحة وتعزيزاا إىل النظر             ٥٩/٢رارها  اجلمعـية العامـة، يف قـ      
 .ى تنفيذ التوصيات التاليةواتفق الفريق العامل عل. يف إنشاء جلنة دولية تعىن بتلك النظم

  
  توصيات بشأن إطار مؤسسي موجهة إىل موفري اخلدمات                           -ألف  

  إنشاء جلنة دولية معنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة              ‐١التوصية   
مـن شـأن اللجـنة الدولـية املعنـية بالـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة أن توفّـر آلية للتنسيق                        -١١

ات من أجل تناول مجلة أمور منها تنسيق األنشطة واخلطط الرامية إىل            فـيما بـني موفري اخلدم     
 :حتديث النظم وتطويرها بغية القيام مبا يلي

تشـجيع الـتواؤم وقابلـية التشغيل املتبادل من حيث هياكل اإلشارات والوقت        )أ( 
 واملعايري املرجعية اجليوديسية؛

 تعملني؛وضع معايري بشأن توفري اخلدمات ومعدات املس )ب( 

 التقليل من تعقد معدات املستعملني وتكاليفها؛ )ج( 

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

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

 املخصــص للــنظم العاملــية املــناداة بــتوفري محايــة طويلــة األمــد للطــيف الــترددي )و( 
 .لسواتل املالحة

أعاله ) أ(وسـلّم الفـريق العـامل بضـرورة االسـتمرار يف تنفيذ التوصية الواردة يف البند                  -١٢
واتفـق عـلى أن يقـوم مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي، بالتعاون مع اللجنة الدولية، باستضافة             

ا يتعلق باللوائح الدولية واإلقليمية  حلقـة دراسـية لتثقـيف مديـري الطيف الترددي الوطنيني فيم           
ــية      والوطنــية الــيت تؤثــر عــلى الــنظم العاملــية لســواتل املالحــة، أو أن تقــوم بذلــك اللجــنة الدول

 .نفسها

يتطلب مشاركة  ) ب(واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن تنفـيذ التوصـية الـواردة يف البـند                    -١٣
عــلى دعــوة جلــنة أحبــاث الفضــاء  منظمــتني دوليــتني أخــريني تضــطلعان بــبحوث علمــية واتفــق  

 .واالحتاد الدويل لعلوم الالسلكي لالنضمام إىل عضوية اللجنة الدولية) كوسبار(
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  توصيات بشأن اطار مؤسسي موجهة إىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي                                   -باء  
  .ينبغي لألمم املتحدة أن تواصل عقد حلقات عمل اقليمية ‐١التوصية 

العمـل االقليمـية اليت اشتركت يف تنظيمها األمم املتحدة          لقـد كانـت سلسـلة حلقـات          -١٤
. والواليـات املـتحدة األمريكـية مفـيدة ملوفـري اخلدمـات كوسـيلة جلمـع إسهامات املستعملني                 

كمـا إـا كانـت مفـيدة كوسـيلة لـترويج اسـتعمال الـنظم العاملية لسواتل املالحة وتعزيزاا يف                     
اصـل عقـد حلقـات العمـل عـلى النحو ذاته مع التركيز              ولذلـك، ينـبغي أن يتو     . الـبلدان النامـية   

ورمبــا يكــون مــن املستصــوب أيضــا تنظــيم حلقــات عمــل اقــترانا  . عــلى اســهامات املســتعلمني
 .باالجتماعات الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة واليت حتظى مبشاركة كبرية

 .ن حلقات العمل اإلقليميةولذلك اتفق الفريق العامل على أن يعقد املزيد م -١٥
 

معنية بالتخطيط  ) ورمبـا اقليمـية أيضا    (ينـبغي تقـدمي الدعـم النشـاء أفـرقة وطنـية              ‐٢التوصية 
  .والتنسيق فيما يتعلق بالنظم العاملية لسواتل املالحة

ــية لســواتل        -١٦ ــنظم العامل ــية بال ــية املعن ــامل عــلى أن ختطــط اللجــنة الدول ــريق الع اتفــق الف
تعاون مـع مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي، لتنظيم حلقة عمل تكرس هلذا اجلهد،              املالحـة، بالـ   

. أو أن تركـز عـلى هـذا املوضـوع يف واحـدة من حلقات العمل اإلقليمية املزمع تنظيمها حاليا                   
وينـبغي أن يدعـى املُنظمون احملتملون هلذه األفرقة الوطنية أو اإلقليمية إىل املشاركة يف حلقات                

 .العمل
 

  .ينبغي القيام باجراء تقييم للنماذج املؤسسية الراهنة ‐٣ية التوص
بعــد أن نظــر الفــريق العــامل يف كــامل بــرنامج االجــتماع ورأى أن مــن املقــرر عــرض   -١٧

ــية لســواتل املالحــة يف يومــي        ــنظم العامل ــية بال ــية املعن  ١٧ و١٦اإلطــار املؤسســي للجــنة الدول
 .ة قد نفذت بالفعلديسمرب، اعترب أن هذه التوصي/كانون األول

 
ينـبغي توفـري الدعم لبناء القدرات بشأن التعليم والتدريب يف جمال النظم العاملية               ‐٤التوصية 

  .لسواتل املالحة
سـلَّم الفـريق العـامل بـأن بـرنامج املناقشة يتناول بالفعل املنهج الدراسي املتعلق بالنظم                  -١٨

 اخلاصة (ST/SPACE/15-18)لدراسية األربعة احلالية العاملـية لسـواتل املالحة واملُكمل للمناهج ا    
 .باملراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة
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واتفــق الفــريق العــامل عــلى أن تنشــأ فــرقة عمــل تعــىن بوضــع املــنهج الدراســي املــتعلق  -١٩
شـروع استرشـادي ذي صلة يركّز   بالـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة ولإلشـراف عـلى تصـميم م            

 .على التعليم والتدريب يف جمال تلك النظم

ــواد       -٢٠ واتفــق الفــريق العــامل أيضــا عــلى أن ينشــر مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي امل
ــيقاا عــلى املؤسســات       ــية لســواتل املالحــة وتطب ــنظم العامل التعليمــية املوجــودة ذات الصــلة بال

 .هتمةالتعليمية اإلقليمية والوطنية امل
 

  .ينبغي تقدمي الدعم من أجل ترويج استعمال النظم العاملية لسواتل املالحة ‐٥التوصية 
وافـق الفـريق العامل على هذه التوصية واقترح أن يتناول هذا املوضوع مكتب شؤون     -٢١

الفضـاء اخلـارجي واللجـنة الدولـية املعنـية بالـنظم العاملـية لسـواتل املالحة يف أقرب فرصة تتاح                     
 .هلما
  

  توصيات ختص تطبيقات حمددة من تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة                               -جيم   
  الطريان -١

ينـبغي تشـجيع البحوث الرامية إىل وضع مناذج خاصة بالغالف اجلوي األيوين،              ‐١التوصية 
مبــا يف ذلــك القــيام بقياســات للغــالف اجلــوي األيــوين باســتخدام الــنظم العاملــية  

  .حة، وتبادل املعلومات ذات الصلةلسواتل املال
الغالف اجلوي  (سـلّم الفـريق العـامل بـأن مـن شـأن الـنمذجة األفضل للغالف اجلوي                   -٢٢

أن حتسن دقة النظم العاملية لسواتل املالحة بالنسبة   ) األيـوين والغـالف اجلـوي السـفلي والتأللؤ        
النطاق، دون أن تقتصر على     جلمـيع املسـتعملني، ممـا جيعـل تلـك الـنظم أداة ذات فائدة واسعة                 

ومــن شــأن فــئة فرعــية كــبرية جديــدة وشــاملة لعــدة قطاعــات مــن   . أوســاط الطــريان فحســب
 .أوساط املعنيني بتلك النظم أن تم ذه النماذج احملسنة للغالف اجلوي

ــنظمات       -٢٣ ــريق العــامل عــلى أن يتصــل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي بامل واتفــق الف
لصـلة لتنظـيم واستضـافة حلقة عمل تركز على منذجة الغالف اجلوي            ومعـاهد الـبحوث ذات ا     

 .لصاحل النظم العاملية لسواتل املالحة

وأوصـى الفـريق العامل بأن تطلب الدول األعضاء يف فريق العمل املعين بالنظم العاملية                -٢٤
ــن أوســاط          ــا وم ــتابعة هل ــية ال ــبحوث الوطن ــن مؤسســات ال ــة إىل املشــاركني م لســواتل املالح

ملسـتعملني بـأن يكونـوا مبـثابة ممـثلني يف هيـئات وضـع املعـايري املعترف ا لدى األمم املتحدة،                 ا
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مـثل اإليكـاو والفـريق العـامل الـدويل املعـين بـنظام الـتعزيز بواسـطة السـواتل واملـنظمة البحرية                       
 .الدولية

 والحــظ الفــريق العــامل أن االجــتماع قــد نظــر يف أنســب منــوذج، مــن بــني الــنماذج    -٢٥
املوجــودة، ويف الطــريقة املالئمــة لنشــر املعلومــات والبــيانات إىل خمــتلف جمموعــات مســتعملي   

 .النظم العاملية لسواتل املالحة واملسؤولية عن ذلك النشر وتبعاته

 :وأشار الفريق العامل أيضا إىل التوصيتني التاليتني -٢٦
 

عـلى غرار   "  أفريقـية واحـدة    مسـاء "ينـبغي الـنظر يف مـدى امكانـية تنفـيذ مفهـوم               ‐٢التوصية 
  .اليت جيري اعدادها يف أوروبا" مساء أوروبية واحدة"املبادرة املسماة 

ــبغي ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي واإليكــاو أن يواصــال التشــجيع عــلى      ‐٣التوصية  ين
  .استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة ملنفعة البلدان األفريقية

 فيما يتصل بالتوصيتني الواردتني يف الفقرة السابقة، أنه ينبغي والحـظ الفـريق العـامل،     -٢٧
ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، بالــتعاون مــع اللجــنة الدولــية املعنــية بالــنظم العاملــية لســواتل 
املالحـة، أن يتصـل باإليكـاو للـتحقق مـن كفـاءة ومالءمـة اجلهـود احلالية املبذولة لتنفيذ هاتني                     

 .ذلك اللجنة نفسهاالتوصيتني، أو أن تقوم ب
  

  املسح ورسم اخلرائط وعلوم األرض -٢
 :أشار الفريق العامل إىل التوصيات التالية -٢٨
 

ينـبغي إنشاء إطار مرجعي قاري بشأن أفريقيا، أو إطار مرجعي أفريقي، يكون               ‐١التوصية 
  .متسقا مع اإلطار املرجعي األرضي الدويل

متكاملة للنظم التفاضلية للنظم    " فائقة الدقة "ية حتتية   ينـبغي التوسـع يف إنشـاء بنـ         ‐٢التوصية 
العاملـية لسـواتل املالحـة تكـون هلا مواصفات موحدة وحمددة حتديدا جيدا على               

 .املستويات اإلقليمية، مثل النظام األورويب لتحديد املواقع يف أوروبا
 

بشأن ) كورس (ينـبغي زيـادة كـثافة احملطـات املرجعـية العاملـة بشـكل متواصـل                -٣التوصية 
) سريغاس(املـناطق املشـمولة بالـنظام املـرجعي األرضـي املركز للقارة األمريكية            

يف أمـريكا الالتينـية والكاريـبـي مـن أجـل ترويج استعمال النظم العاملية لسواتل                
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، لـتغطى كامل    ) كـورس (املالحـة واحملطـات املرجعـية العاملـة بشـكل متواصـل             
 .القارة األمريكية

طار هـو حبكـم الواقـع اإل       االطـار املـرجعي األرضـي الـدويل       فـريق العـامل بـأن       وسـلّم ال   -٢٩
املـرجعي األرضـي للنظم العاملية لسواتل املالحة، وباحلاجة إىل أن تكون فرادى النظم املرجعية               
اخلاصــة بالــنظم العاملــية لســواتل املالحــة مــتوائمة مــع اإلطــار املــرجعي األرضــي الــدويل وفــيما   

 .بينها

الفـريق العـامل، مـن أجـل هـذا الغـرض، عـلى أن تطلـب اللجـنة الدولـية املعنية                      واتفـق    -٣٠
 أن ترصد بصفة    اخلدمة الدولية للنظام العاملي لتحديد املواقع     بالـنظم العاملية لسواتل املالحة إىل       

الــنظام اجليوديســي أي (رمســية فــرادى الــنظم املرجعــية اخلاصــة بالــنظم العاملــية لســواتل املالحــة 
 ١٩٩٠، ونظام غاليليو املرجعي، ونظام باراميتري زميلي لعام         (WGS-84) ١٩٨٤عام   ل العـاملي 

(PZ-1990)(                 ونظـم التوقيـت بغـية املسـاعدة عـلى ضمان اتساقها مع االطار املرجعي األرضي ،
 .التوقيت الكوين املنسق والوقت الذري الدويلالدويل و

  
  ادارة املوارد الطبيعية والبيئة وتدبر الكوارث -٣

 :أشار الفريق العامل إىل التوصيتني التاليتني -٣١
 

ــزراعة والصــحة إلقــناع مقــرري     ‐١التوصية  ينــبغي وضــع مشــاريع إيضــاحية يف جمــاالت ال
 .السياسات ومتخذي القرارات احلكوميني يف أفريقيا واجتذاب انتباههم

 
ات الــناقلة ينــبغي لــلماحنني الدولــيني أن يدعمــوا مشــاريع رســم خــرائط اآلفــ        ‐٢التوصية 

 .لألمراض يف أفريقيا باستعمال النظم العاملية لسواتل املالحة
 

والحـظ الفـريق العـامل أن تركـيز التوصـيتني املتعلقـتني بـإدارة املـوارد الطبيعـية والبيئة                     -٣٢
 .وتدبر الكوارث ينبغي أن يوسع نطاقه ليشمل مناطق أخرى يف العامل، إضافة إىل أفريقيا

العامل على أن يساعد مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف التماس متويل           واتفـق الفريق     -٣٣
أساسـي وخـربة فنـية ـاالت تطبـيق الـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة هـذه مـن مؤسسات األمم                        
املـتحدة ذات الصـلة اليت ترعى مشاريع وبرامج تتعلق بالرعاية الصحية واملوارد الطبيعية والبيئة            

 .وتدبر الكوارث
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  قيت واالتصاالت والتطبيقات ذات الصلةالتو -٤ 
اتفـق الفـريق العـامل عـلى أنـه ينـبغي ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي واللجنة الدولية                 -٣٤

املعنـــية بالـــنظم العاملـــية لســـواتل املالحـــة أن يدعمـــا فـــئة مـــن تطبـــيقات تلـــك الـــنظم موجهـــة 
ت ذات اهــتمام عــام للمســتعملني وتــتعلق بالتوقيــت واالتصــاالت ومــا يتصــل مــا مــن تطبــيقا

 .وذات منحى سوقي

والحـظ الفـريق العـامل أنـه رمبـا ال يقتضي األمر أن تويل األمم املتحدة أو احلكومات                    -٣٥
غري أن الفريق العامل اتفق على أن       . رعايـة خاصـة ملشـاريع استرشادية يف جمال التطبيقات هذا          

م حلقة عمل يتسىن للصانعني العديـد مـن الـبلدان النامـية ميكـن أن تسـتفيد رغـم ذلك من تنظي           
 .أن يقدموا فيها معلومات عن منتجام وخدمام املتاحة

  
  توصيات واستنتاجات أخرى              -دال  

منذجة الغالف اجلوي، واملواد    : أوصـى الفريق العامل مبواصلة النظر يف املواضيع التالية         -٣٦
 الزمنـية واجليوديسية، وتنظيم حلقة  التعليمـية املـتعلقة بالـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة، واملعـايري          

دراسـية بشأن لوائح الراديو والقواعد الوطنية املنطبقة على النظم العاملية لسواتل املالحة لصاحل              
مديـري الطـيف الـترددي، وتنظـيم حلقـات دراسـية عـن الـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة لصاحل                       

 .عاملية لسواتل املالحةمقرري السياسات ومتخذي القرارات، وتطبيقات النظم ال

وأعـرب الفـريق العـامل املعين بتنفيذ توصيات فريق العمل املعين بالنظم العاملية لسواتل            -٣٧
املالحـة عـن دعمه للمشاريع اليت يعكف على استعراضها الفريق العامل املُكمل له، أي الفريق    

ى االضطالع ا منذ انعقاد     العـامل املعـين باسـتعراض حالـة مشاريع ومبادرات املتابعة اليت جر            
حلقـة العمـل الدولـية املشـتركة بني األمم املتحدة والواليات املتحدة األمريكية بشأن استخدام                

، )٢٠٠٣ديســمرب / كــانون األول١٢-٨فييــنا، (الــنظم العاملــية لســواتل املالحــة وتطبــيقاا     
ات يف هــذه وأوصــى بــأن يلــتمس مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي تقــدمي مــزيد مــن االقــتراح 

 .ااالت
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الفريق العامل املعين باستعراض حالة مشاريع ومبادرات املتابعة اليت جرى  -رابعا 
االضطالع ا منذ انعقاد حلقة العمل الدولية املشتركة بني األمم املتحدة 

والواليات املتحدة األمريكية بشأن استخدام النظم العاملية لسواتل 
   )٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٢-٨ا، فيين(املالحة وتطبيقاا 

اجـتمع الفـريق العـامل املعـين باسـتعراض حالـة مشـاريع ومـبادرات املـتابعة الـيت جرى                      -٣٨
االضـطالع ـا مـنذ انعقـاد حلقة العمل الدولية املشتركة بني األمم املتحدة والواليات املتحدة                  

 كــانون ١٢-٨فييــنا، (تطبــيقاا األمريكــية بشــأن اســتخدام الــنظم العاملــية لســواتل املالحــة و  
واســتعرض الفــريق . ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول١٦ إىل ١٤مــن ) ٢٠٠٣ديســمرب /األول

العـامل العمـل الـذي جـرى االضـطالع بـه يف حلقـة العمل واستعرض أيضا أحدث التطورات                    
شأن وأجـرى الفريق العامل مناقشات ب     . املسـتجدة فـيما يـتعلق باملشـاريع واملـبادرات املقـترحة           

طـرائق ووسـائل مـتابعة املشـاريع واملبادرات املقترحة، مبا يف ذلك احتمال تنظيم حلقات عمل       
واعتمد الفريق العامل . ودورات تدريـب عملـية ميكـن أن تساعد يف تنفيذ املشاريع واملبادرات          

تقريــره الــذي يــتألف مــن جــدول شــامل، حــدث أثــناء االجــتماع، يتضــمن وصــفا للمشــاريع   
 ).انظر املرفق األول(ت املقترحة وحيدد جهات االتصال لكل منها واملبادرا

ولـدى إجنـاز املهـام املذكـورة أعـاله، أخـذ الفـريق العـامل يف االعتبار األنشطة القائمة                 -٣٩
عـلى الـنظم العاملية لسواتل املالحة أو املتصلة ا واليت ناقشها وعرضها كل من األفرقة العاملة                 

خلـرائط وعلـوم األرض؛ والـزراعة وإدارة املـوارد الطبيعية؛ وإدارة البيئة             املعنـية باملسـح ورسـم ا      
ــناء حلقــة العمــل       ــادة الوعــي، أث ــيم وزي ــنقل؛ والتدريــب والتعل ــر الكــوارث الطبيعــية؛ وال وتدب
الدولـية املشـتركة بـني األمم املتحدة والواليات املتحدة األمريكية بشأن استخدام النظم العاملية         

 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٢ إىل ٨وتطبيقاا، املعقودة يف فيينا من لسواتل املالحة 

ونظـر أعضـاء الفـريق العامل يف العناصر التالية من أجل حتديث اجلدول الذي يتضمن                 -٤٠
مـتابعة مالحظـات فريق العمل املعين بالنظم العاملية لسواتل          ) أ: (املشـاريع واملـبادرات املقـترحة     

اإلجنــــازات؛ ) ج(مالحظــــات مكتــــب شــــؤون الفضــــاء اخلــــارجي؛ مــــتابعة ) ب(املالحــــة؛ 
ــة املشــاريع واملــبادرات؛    )د( ــتزام األشــخاص الذيــن ميكــن  ) ه(أحــدث املعلومــات عــن حال ال

الدعم الذي ميكن أن يقدمه مكتب شؤون       ) ز(أولوية األنشطة؛   ) و(االتصـال ـم باملشـاريع؛       
 .الفضاء اخلارجي
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األمد بشأن النظم العاملية لسواتل ة الطويلة لزماالت الدراسيا برنامج -خامسا 
   املالحة والتطبيقات ذات الصلة املشترك بني األمم املتحدة وإيطاليا

الحـظ االجـتماع، فـيما يـتعلق بالتوصـيات اليت صدرت عن فريق العمل املعين بالنظم                  -٤١
ات املتصــلة بالتعلــيم العاملــية لســواتل املالحــة، أن األولويــة تــوىل إىل التوصــية بشــأن بــناء القــدر 

 .والتدريب يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة

والحــظ االجــتماع أن بــرناجما عــلى مســتوى املاجســتري يف جمــال املالحــة والتطبــيقات    -٤٢
) توريــنو، إيطالــيا (معهــد البوليتكنــيك يف توريــنوذات الصــلة قــد نظــم كمــبادرة مشــتركة بــني 

، بالـتعاون مـع مكتب شؤون الفضاء    )توريـنو، إيطالـيا   ( لـيا معهـد مـاريو بويـال للدراسـات الع        و
 .اخلارجي

وقـد نظِّـم بـرنامج املاجسـتري يف جمـال املالحـة والتطبـيقات ذات الصـلة باعتـباره زمالة                   -٤٣
ــية ومكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي        ــية إيطال ــرعاها مؤسســات وطن ــة األمــد ت دراســية طويل

 .ملصلحة البلدان النامية

 شهرا،  ١٢ وسيستمر ملدة    ٢٠٠٥يـناير   /نامج املاجسـتري يف كـانون الـثاين       وقـد بـدأ بـر      -٤٤
وسوف . ويتضـمن فـترة تدريبـية ملـدة تـتراوح بـني أربعـة وسـتة أشـهر إلعـداد مشـاريع جتريبية              

حتديد املواقع، وكذلك حتليال مفصال     /يوفـر الـربنامج خلفية معرفية واسعة النطاق بنظم املالحة         
 .حة وكذلك لتطبيقات الرصد البيئيلتطبيقات االتصاالت واملال

وقـد نظِّـم املـنهج الدراسـي لـربنامج املاجسـتري لـيليب بصـورة فعالـة احتـياجات السوق                      -٤٥
حتديــد املواقــع، مــع /لتقنــيني ذوي مســتوى عــال مــزودين بــرؤية واســعة ألحــدث نظــم املالحــة 

 .حتليهم مبهارات حمددة
  

  احلواشي 
ثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،          تقريـر مؤمتر األمم املتحدة ال      )١(

 .١، الفصل األول، القرار )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩
)٢( Report of the Action Team on Global Navigation Satellite Systems (GNSS): Follow-up to the Third 

United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space (UNISPACE III)) 
 ).E.05.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (
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 املرفق األول    
 حالة مشاريع ومبادرات املتابعة اليت جرى االضطالع ا منذ انعقاد حلقة العمل الدولية املشتركة بني

األمم املتحدة والواليات املتحدة األمريكية بشأن استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاا 
 ، حسبما استعرضها الفريق العامل)٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٢-٨فيينا، (

 
 املبادرة/ وصف املشروع وصلة إىل العروض ذات الصلة لالتصال

 اإلطار املرجعي ألفريقيا -١
R. Wonnacott ) جنوب أفريقيا( 

 
C. Merry ) جنوب أفريقيا( 

cmerry@eng.uct.ac.za 
bmerry@iafrica.com 

 
 )مصر(حممود . ص

salahm55@yahoo.com 
 

M. Kamamia ) كينيا( 
muyack@rcmrd.org 

 
 R. Moyo )زامبيا(  

rmmoyo@zasurvey.org.zm 

http://www.oosa.unvienna.org/SAP/act2004/vienna/pr

esentations/tuesday/am/merry.ppt 

 

http://www.oosa.unvienna.org/SAP/act2004/vienna/pr

esentations/tuesday/am/zambia-1.ppt 

 

http://www.oosa.unvienna.org/SAP/act2004/vienna/pr

esentations/tuesday/am/zambia-2.ppt 

 

 ).١، التوصية ٢-جيم-انظر الباب الثالث (اإلطار املرجعي ألفريقياإنشاء 
 :ع باألنشطة التاليةمن املقرر االضطال

اجتماع للجنة التوجيهية لإلطار املرجعي ألفريقيا اليت شكّلت حديثا،  -
البنية التحتية رابطة /مقرر عقده أثناء مؤمتر االحتاد الدويل للمساحني

 ؛٢٠٠٥، القاهرة، احليزية العاملية للبيانات
نداء للمشاركة يف اإلطار املرجعي "اجتماع عام بشأن صوغ  -

 ؛٢٠٠٥جنوب أفريقيا، ، كيب تاون، "يقياألفر
تنظيم االجتماعات التمهيدية والتقنية على الصعيدين دون اإلقليمي  -

 ؛)١باء، التوصية -انظر الباب الثالث(واإلقليمي 
انظر (تنظيم دورات تدريبية قصرية وحلقة عمل لتقييم الدورات  -

 ؛)٤باء، التوصية -الباب الثالث
ملراقبة النظام العاملي لتحديد املواقع؛ حتديد شكل إنشاء حمطات دائمة  -

انظر (األرض؛ احلصول على مرافق ومعدات لوجستية لالتصاالت 
 ؛)١ألف، التوصية -الباب الثالث

انظر (إنشاء مركز ملعاجلة البيانات وأراشيف للبيانات ونشر البيانات  -
 ).١ألف، التوصية -الباب الثالث

 املواقعالنظام األورويب لتحديد  -٢
 G. Milev )بلغاريا( 

milev@bas.bg 
 

http://www.oosa.unvienna.org/SAP/act2004/vienna/pr

esentations/tuesday/am/milev.ppt 

اجتماعات اللجنة التوجيهية الدولية، لتشجيع تطوير وتنفيذ النظام 
انظر  (٢٠٠٦ و٢٠٠٥األورويب لتحديد املواقع، مقرر عقدها يف عامي 

 ).٢، التوصية ٢-جيم-الباب الثالث



 

 

18

A
/A

C
.1

05
/8

46
 

 املبادرة/ وصف املشروع وصلة إىل العروض ذات الصلة لالتصال
G. Rosenthal ) أملانيا ( 

gerd.rosenthal@senstadt.verwalt-

berlin.de 

من املقرر إقامة جناح النظام األورويب لتحديد املواقع يف معرض 
INTERGEO-EAST ،٢٠٠٥، زغرب. 

 )سريغاس (ز للقارة األمريكيةالنظام املرجعي األرضي املركَّ  -٣
W. Martínez-Díaz ) كولومبيا(  

wamartin@igac.gov.co 
  

H. Drewes ) أملانيا( 
drewes@dgfi.badw.de 

 
 A. Hernández )املكسيك( 

 
 L. P. Fortes )الربازيل( 

fortes@ibge.gov.br 

http://www.oosa.unvienna.org/SAP/act2004/vienna/pr

esentations/tuesday/am/diaz.ppt 

املرجعي يف بلدان " سريغاس"اجتماع لترويج تنفيذ إطار /تنظيم حلقة عمل
 ):٣، التوصية ٢-جيم-انظر الفصل الثالث(أمريكا الوسطى والكـاريبـي 

 تنظيمها يف إطار مؤمتر رسم اخلرائط ألمريكا حلقة عمل مقرر -
 ؛)١، التوصية ١-باء-انظر الباب الثالث (٢٠٠٥الوسطى، 

اجتماع ألعضاء سريغاس مقرر تنظيمه يف إطار املؤمتر الدويل  -
 .٢٠٠٥للجيوديسيا ورسم اخلرائط، ماراكايبو، فنـزويال، 

  املشروع اجليوديسي اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ-٤
 T. Chee Hua  )ماليزيا( 

tengcheehua@jupem.gov.my  
من املقرر االضطالع باألنشطة التالية دعما للمشروع اجليوديسي اإلقليمي   

 :ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ
 ؛)١، التوصية ١-باء-انظر الباب الثالث (٢٠٠٥اجتماع للخرباء،  -

M. Higgins ) أستراليا( 
matt.higgins@nrm.qld.gov.au 

دراسة جدوى الستبانة عدد احملطات املرجعية الدائمة للنظام العاملي  - 
لتحديد املواقع املطلوبة للمنطقة اليت يغطيها املشروع اجليوديسي 

 يط اهلادئ؛اإلقليمي آلسيا واحمل
بناء القدرات والتدريب للبلدان اليت ال تشغل حاليا حمطات مرجعية  -

 ).٤باء، التوصية -انظر الباب الثالث(دائمة 
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 املبادرة/ وصف املشروع وصلة إىل العروض ذات الصلة لالتصال

  فيها التردداترصد نوعية املواقع وسالمتها وتداخل  -٥
 I. Fejes )هنغاريا( 

fejesi@sgo.fomi.hu 
http://www.oosa.unvienna.org/SAP/act2004/vienna/pr

esentations/monday/am/fejes.ppt  

إنشاء فريق عامل دويل معين برصد نوعية املواقع وسالمتها وتداخل 
 .الترددات فيها

 الرابطة الدولية واالحتاد الدويل للمساحني والرابطة الدولية للجيوديسيا عالقات عمل مع  -٦
 اجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن بعد وائطلرسم اخلر

M. Konecny 
 )الرابطة الدولية لرسم اخلرائط(

konecny@geogr.muni.cz 
 

P. Rapant ) اجلمهورية التشيكية( 
petr.rapant@vsb.cz 

http://www.oosa.unvienna.org/SAP/act2004/vienna/pr

esentations/wednesday/am/konecny.ppt 

حتاد اال والرابطة الدولية للجيوديسياإقامة عالقات عمل مع كيانات مثل 
اجلمعية الدولية للمسح  والرابطة الدولية لرسم اخلرائط والدويل للمساحني

 .التصويري واالستشعار عن بعد

 البنية التحتية احليزية العاملية للبيانات ومؤسسات الرابطة الدولية لرسم اخلرائطعالقات عمل بني   -٧
M. Konecny 

 )الرابطة الدولية لرسم اخلرائط(
konecny@geogr.muni.cz 

إقامة عالقات عمل بني الرابطة الدولية لرسم اخلرائط ومؤسسات البنية  
 .التحتية احليزية العاملية للبيانات

يهدف هذا املشروع إىل تنظيم حلقيت عمل إلتاحة تبادل املعلومات وإجياد 
 املية لسواتل املالحة واألوساط املعنية أرضية مشتركة بني أوساط النظم الع

 P. Rapant )اجلمهورية التشيكية( 
petr.rapant@vsb.cz 

 
 W. Martínez-Díaz )كولومبيا( 

wamartin@igac.gov.co 

ولكل من فئيت األوساط هاتني وجها.يةبالتطبيقات األرضية الفضائ 
حيث تتناول الفئة األوىل يف املقام األول : اخلاصة إزاء الفضاء اجلغرايف

املوقع والتشكيل اهلندسي للخواص الفضائية؛ وتتناول الفئة الثانية بصفة 
وميثل وصف املوقع . لتلك اخلواص) غري الفضائية(رئيسية السمات 

ألوساط النظم العاملية لسواتل املالحة، " النهائي"ج والتشكيل اهلندسي النات
باء، -انظر الباب الثالث(ولكنه نقطة البداية لألوساط الفضائية األرضية 

 ).١التوصية 
تعد البىن التحتية للبيانات الفضائية اليت تطور على : معلومات إضافية

مهية بالغة مستويات خمتلفة، من املستوى احمللي حىت املستوى العاملي، ذات أ
والقاسم املشترك بني البىن.لتبادل البيانات األرضية الفضائية على اإلنترنت
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 املبادرة/ وصف املشروع وصلة إىل العروض ذات الصلة لالتصال
التحتية للبيانات الفضائية وتبادل البيانات األرضية الفضائية هو املوقع 

 .والتشكيل اهلندسي
  نظام معلومات فهرسية شاملة بشأن النظم العاملية لسواتل املالحة -٨

P. Rapant  )رية التشيكيةاجلمهو( 
petr.rapant@vsb.cz 

http://www.oosa.unvienna.org/SAP/act2004/vienna/pr

esentations/wednesday/am/rapant.ppt   

وضع نظام معلومات فهرسية شاملة بشأن تطبيقات النظم العاملية لسواتل 
انظر الباب (املالحة وأنشطة البحوث والتعليم والتدريب املتصلة ا 

 ).١ألف، التوصية -الثالث
يسمى (وِضع نظام للمعلومات الفهرسية الشاملة : معلومات إضافية

WebCastle -سات حاالت إفرادية على الويب خدمة تتيح موارد لدرا (
شبكة املعلومات اجلغرافية ألوروبا، حتت رعاية  (GINIEيف إطار مشروع 

وقد استمر تطوير هذا املشروع وتشغيله ). الربنامج اإلطاري اخلامس
 باعتباره (EUROGI)لصاحل املنظمة األوروبية اجلامعة للمعلومات اجلغرافية 

ة الوحيد يف جمال تطبيقات املعلومات نظام املعلومات الفهرسية الشامل
 .(http://gis.vsb.cz/webcastle)اجلغرافية يف أوروبا 

 الزراعة وإدارة املوارد الطبيعية -٩
C. A. Vettorazzi ) الربازيل( 

cavettor@carpa.ciagri.usp.br 
cavettor@esalq.usp.br  

 
J. P. Molin  )الربازيل( 

jpmolin@esalq.usp.br  
 

R. Vintila ) رومانيا( 
rvi@icpa.rom 

rvintila@avignon.inra.fr  
 

I. Osório ) الربتغال(  
iposorio@fc.up.pt  

http://www.oosa.unvienna.org/SAP/act2004/vienna/pr

esentations/monday/pm/vettorazzi.doc   

 

 

http://www.oosa.unvienna.org/SAP/act2004/vienna/pr

esentations/monday/pm/molin.ppt  

 

http://www.oosa.unvienna.org/SAP/act2004/vienna/pr

esentations/monday/pm/vintila.ppt  

إنشاء شبكة عاملية لتبادل املعلومات بشأن تطبيقات النظم العاملية لسواتل 
ودف هذه الشبكة إىل . املالحة يف جماالت الزراعة واملوارد الطبيعية

وجيات النظم العاملية لسواتل املالحة ترويج ونشر استخدام تكنول
-انظر الباب الثالث(وتطبيقاا، لتحسني وتيسري اإلدارة واختاذ القرارات 

 ).١، التوصية ٣-جيم
 :يستند االقتراح إىل اخلطوات التالية

إنشاء جلنة حمددة تعىن بالزراعة واملوارد الطبيعية، تتألف من ممثلني من  -
 مجيع املناطق؛

ع للجنة لتحديد أهداف الشبكة وبروتوكوالت عملها عقد اجتما -
 والتخطيط لعقد اجتماعات إقليمية؛

عقد أربعة اجتماعات إقليمية إلنشاء الشبكة من خالل الربط بني من  -
انظر الباب (يضطلعون بأنشطة ذات صلة من أشخاص ومؤسسات 

 ).١باء، التوصية -الثالث
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 املبادرة/ وصف املشروع وصلة إىل العروض ذات الصلة لالتصال

 
C-W. Chan ) ماليزيا(  

cwchan@mardi.my 
 

T. Ahmed-Rufai) نيجرييا(
ahmedtimasaniyu@yahoo.co.uk 

 :األنشطة املقرر االضطالع ا
 لربوتوكوالت املراد اعتمادها لتنفيذ الشبكة؛حتديد ا -
تصميم صفحة على الويب ضمن موقع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي  -

 اخلاص بالنظم العاملية لسواتل املالحة؛
أمريكا الالتينية والكارييب، (ربط هذه الصفحة مبواقع الويب اإلقليمية  -

 ؛)اهلادئوأوروبا الوسطى والشرقية، وأفريقيا، وآسيا واحمليط 
 .حتديد كيفية مشاركة املؤسسات يف الشبكة -

 وضع تطبيقات مشتركة -١٠
J. Neuner ) رومانيا( 

neuner@rosa.ro 
hneuner@softnet.ro 

 
 O. Balota )رومانيا( 

badea@rosa.ro 
a_badea@surf.ro 

 :يلزم أيضا وضع تطبيقات مشتركة يف ااالت التالية 
، ٣-جيم-انظر الباب الثالث(الزراعة وإدارة املوارد الطبيعية  -

 ؛)١ التوصية
، ٣-جيم-انظر الباب الثالث(إدارة البيئة وتدبر الكوارث الطبيعية  -

 ؛)١التوصية 
) مشتركة(عم لالتصاالت وتبادل املعلومات من خالل بوابة توفري الد -

، ١-جيم-انظر الباب الثالث(للنظم العاملية لسواتل املالحة 
 ).١ التوصية

 الصناعة الزراعية -١١
C. J. Dobbins 

 )الواليات املتحدة األمريكية(
 

J. Karner 
 )الواليات املتحدة األمريكية(
 

M. Rasher  
 ) األمريكيةالواليات املتحدة(

دف مبادرة سهول أفرام االستثمارية إىل ترويج تنمية منطقة صناعية  
وسيكون التركيز الرئيسي على الزراعة الدقيقة باستخدام . زراعية يف غانا

 ).١، التوصية ٣-جيم-انظر الباب الثالث(النظام العاملي لتحديد املواقع 
ليت يقطنها حنو مليون تشكل سهول أفرام يف غينيا، ا: معلومات إضافية

نسمة، إقليما انتقاليا شاسع االمتداد بني منطقيت األحراج والسافنا يف ذلك 
وتؤدي املمارسات الزراعية وقطع األشجار من أجل األخشاب . البلد

. وحرق األراضي العشبية من أجل منو املراعي إىل ازدياد تدهور تلك البيئة
ئمة بقدر أكرب ومحاية املوارد الطبيعية ومن األمهية مبكان اختاذ ممارسات مال

 .من أجل احملافظة على املنظومة اإليكولوجية
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 املبادرة/ وصف املشروع وصلة إىل العروض ذات الصلة لالتصال

  إدارة البيئة وتدبر الكوارث الطبيعية-١٢
 W. Nyakwada )كينيا( 

nyakwada@meteo.go.ke 
director@meteo.go.ke 

 
L. Lo Presti ) إيطاليا( 

letizia.lopresti@polito.it 
 

J. F. Galera Monico ) الربازيل( 
galera@prudente.unesp.br 

http://www.oosa.unvienna.org/SAP/act2004/vienna/pr

esentations/Wednesday/am/niyakwada.ppt 

 

http://www.oosa.unvienna.org/SAP/act2004/vienna/pr

esentations/Wednesday/pm/monico.ppt 

 :ستركز املشاريع على ما يلي
ليدية وهجرات احليوانات يف شرق أفريقيا باستخدام رصد اجلبال اجل -

انظر الباب (النظام العاملي لتحديد املواقع ونظم املعلومات اجلغرافية 
 ؛)٣، التوصية ١-جيم-الثالث

تقدير تبخر املياه يف الغالف اجلوي باستخدم النظام العاملي لتحديد  -
انظر ) (حديد املواقعاألرصاد اجلوية باستخدام النظام العاملي لت(املواقع 

 ؛)١، التوصية ١-جيم-الباب الثالث
دراسة الغالف اجلوي األيوين، مبا يف ذلك آثار شذوذ الغالف اجلوي  -

األيوين االستوائي على إشارات النظم العاملية لسواتل املالحة، 
ألف، التوصية -انظر الباب الثالث(وخصوصا التأخر الزمين والتأللؤ 

 ؛)١
 على استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة يف إدارة البيئة بناء القدرات -

 ). ٤باء، التوصية -انظر الباب الثالث(وتدبر الكوارث 

 )زيادة الوعي(النقل  -١٣
T. Ahmed-Rufai ) نيجرييا( 

ahmedtimasaniyu@yahoo.co.uk 
 

 M. Din Subari )ماليزيا(  
m.subari@fksg.utm.my  

http://www.oosa.unvienna.org/SAP/act2004/vienna/pr

esentations/wednesday/am/subari.ppt 

 

ي اإلداريني ومتخذي القرارات فيما اهلدف العام للمشروع هو زيادة وع
يتعلق بالفوائد احملتملة لتطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة جلميع طرائق 

 :النقل من خالل
 وضع مواد إعالمية متعددة الوسائط؛ -

R. Lucas ) اإليسا(  
rafael.lucas.rodriguez@esa.int  

C. Fagan 
 )الواليات املتحدة األمريكية(

carey.fagan@faa.gov  
 

 H. J. Matamoros )كولومبيا( 

http://www.oosa.unvienna.org/SAP/act2004/vienna/pr

esentations/thursday/am/lucas.ppt 

 

 

http://www.oosa.unvienna.org/SAP/act2004/vienna/pr

esentations/wednesday/am/riveros.ppt 

 

تنظيم حلقات عمل يف أمريكا الالتينية والكارييب، وأفريقيا، وآسيا  -
باء، -انظر الباب الثالث(واحمليط اهلادئ، وأوروبا، وغريب آسيا 

 ).١ التوصية
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 املبادرة/ وصف املشروع وصلة إىل العروض ذات الصلة لالتصال

hmatamor@aerocivil.gov.co 
hmatamoros@yahoo.com   

T. Ahmed-Rufai  )نيجرييا( 
ahmedtimasaniyu@yahoo.co.uk  

M. Din Subari   )ماليزيا( 
m.subari@fksg.utm.my  

R. Lucas  )اإليسا( 
rafael.lucas.rodriguez@esa.int  

C. Fagan  
 )الواليات املتحدة األمريكية(

carey.fagan@faa.gov  
H. J. Matamoros  )كولومبيا( 

hmatamor@aerocivil.gov.co 
hmatamoros@yahoo.com  

J. Riveros Gutiérrez ) كولومبيا(  
jriveros@aerocivil.gov.co   

W. Martínez-Díaz  )كولومبيا ( 
  )نيابة عن منطقة أمريكا الالتينية(

wamartin@igac.gov.co 

http://www.oosa.unvienna.org/SAP/act2004/ 

vienna/presentations/wednesday/am/subari.ppt 

 

http://www.oosa.unvienna.org/SAP/act2004/ 

vienna/presentations/thursday/am/lucas.ppt 

 

http://www.oosa.unvienna.org/SAP/act2004/ 

vienna/presentations/wednesday/am/riveros.ppt 

 )مشاريع استرشادية(النقل  -١٤
 T. Ahmed-Rufai )نيجرييا( 

ahmedtimasaniyu@yahoo.co.uk  
 :على"  ألفريقيا وأوروبا الشرقيةنظم النقل الذكية"سريكز مشروع  

الربي (رسم خرائط رقمية للطريق الرئيسي السريع لعموم أفريقيا  -
 ؛)وبالسكك احلديدية

باء، -انظر الباب الثالث(وضع نظام لتعقب املركبات وإدارا  -
 ).١ توصيةال
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 املبادرة/ وصف املشروع وصلة إىل العروض ذات الصلة لالتصال

 النقل البحري الداخلي/ااري املائية الداخلية -١٥
 H. J. Matamoros )كولومبيا(  

hmatamor@aerocivil.gov.co 
hmatamoros@yahoo.com  

 
 J. Riveros Gutiérrez )كولومبيا( 

Jriveros@aerocivil.gov.co  
 

M. Din Subari  )ماليزيا( 
m.subari@fksg.utm.my 

http://www.oosa.unvienna.org/SAP/act2004/vienna/pr

esentations/wednesday/am/riveros.ppt 

 

http://www.oosa.unvienna.org/SAP/act2004/vienna/pr

esentations/wednesday/am/subari.ppt 

نظام النقل البحري عرب ااري املائية الداخلية للقارة "سريكز مشروع 
 :على" األمريكية وآسيا واحمليط اهلادئ

املالحة باستخدام النظم العاملية لسواتل املالحة على ر ماغدالينا،  -
 ).٢باء، التوصية -ر الباب الثالثانظ(أمريكا الالتينية 

 معهد موسكو لتدريس الطريان / مشروع مركز تدريس املالحة الساتلية-١٦
V. V. Malyshev ) االحتاد الروسي( 

mai604@online.ru 
إنشاء مركز لتدريس املالحة الساتلية، يكون مقره يف مرافق معهد موسكو  

 .لتدريس الطريان
منهج دراسي بشأن النظم العاملية لسواتل سيسهم معهد موسكو يف وضع 

 ).٤باء، التوصية -انظر الباب الثالث (٢١املبادرة /املالحة يف إطار املشروع

  التدريب والتعليم وزيادة الوعي-١٧
B. Mwape ) زامبيا( 

bmwape@cboh.org.zm 
 

F. Walter ) الربازيل( 
fw@ele.ita.cta.br 

 
G. Beutler  

 )الرابطة الدولية للجيوديسيا(
beutler@aiub.unibe.ch 

أو دعم حلقات عمل ومؤمترات تتضمن جداول أعماهلا مسائل /تنظيم و 
 :تتصل بالنظم العاملية لسواتل املالحة

  )٤ و١باء، التوصيتني -انظر الباب الثالث(
من املقرر عقد حلقة عمل لصاحل منطقة أمريكا الالتينية والكارييب يف  -

 إطار متابعة مؤمتر القارة األمريكية الرابع املعين بالفضاء؛
  املقبلة؛ورويباألرجعي املطار ندوات اال -
 ؛٢٠٠٥من املقرر عقد حلقة عمل يف بلغاريا يف عام  -
املية لسواتل املالحة لطالب تنظيم دورتني صيفيتني بشأن النظم الع -

الدراسات العليا واالخصائيني الشباب، مقرر عقدمها يف وارسو يف عام 
 ؛٢٠٠٦ ويف أولستني، بولندا، يف عام ٢٠٠٥
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 املبادرة/ وصف املشروع وصلة إىل العروض ذات الصلة لالتصال

 يف جامعة التكنولوجيا يف ٢٠٠٧من املقرر عقد حلقات عمل يف عام  -
 وارسو ويف اجلامعة التقنية يف براغ؛

لنظم العاملية لسواتل املالحة لصاحل مقرري حلقة العمل اإلقليمية بشأن ا -
السياسات ومتخذي القرارات، مقرر عقدهــا يف زامبيــا يف عام 

 ؛٢٠٠٥
وضع برامج لدورات قصرية للتدريب والتعليم وزيادة الوعي يف جمال  -

النظم العاملية لسواتل املالحة من املقرر تنفيذها يف إطار االجتماعات 
  بتلك النظم؛اليت تتضمن برامج تتصل

آسيوي مشترك للتعليم وتطوير التطبيقات بشأن نظام -برنامج أورويب 
 .(JEAGAL)غاليليو 

 املنشورات -١٨
F. Walter  )الربازيل( 

fw@ele.ita.cta.br 
وضع ونشر وتوزيع كتب أساسية ومواد إعالمية عن النظم العاملية لسواتل  

نهج دارسي بشأن تلك النظم املالحة باللغات احمللية، مع مراعاة وضع م
 .٢١املبادرة /على النحو املتوخى يف املشروع

  الدراسات العليا على مستويي املاجستري والدكتوراه دورات لطالب-١٩
F. Walter  )الربازيل( 

fw@ele.ita.cta.br 
 
 

A. Póz  )الربازيل( 
alvir@prudente.UNESP.br 

http://www.oosa.unvienna.org/SAP/act2004/vienna/pr

esentations/monday/pm/walter.ppt 

اإلعالن عن دورات بشأن استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة يف جمال 
الطريان املدين تقدم يف املعهد التكنولوجي للمالحة اجلوية، الربازيل، وتوجه 

الذين حيملون درجة جامعية يف اهلندسة خصيصا لطالب الدراسات العليا 
 .الكهربائية أو ما يعادهلا

اإلعالن عن دورات بشأن استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة يف 
جماالت اجليوديسيا ورسم اخلرائط ومنذجة الغالف اجلوي واملسح، تقدم يف 

-ثانظر الباب الثال(جامعة والية ساو باولو وجامعات أخرى يف الربازيل 
 ).٤باء، التوصية 

  أنشطة مؤسسة بورياس-٢٠
I. J. Dvorak ) اجلمهورية التشيكية( 

idvorak@krnap.cz 
http://www.boreas.wz.cz/eng_bor_celek.htm دف إ ،ىل اإلعالن عن أنشطة مؤسسة بورياس، وهي منظمة غري حكومية

 :مجلة أغراض منها
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 املبادرة/ وصف املشروع وصلة إىل العروض ذات الصلة لالتصال
إنشاء مركز إقليمي للمعلومات والتدريب يف جمال النظم العاملية  -

 لسواتل املالحة يف اجلمهورية التشيكية؛
نشر املعارف واملعلومات بشأن تكنولوجيا النظم العاملية لسواتل  -

 املالحة وتطبيقاا وخدماا، حسب الطلب؛
دام النظم العاملية لسواتل املالحة زيادة الوعي العام مبنافع استخ -  

باء، -انظر الباب الثالث(وتطبيقاا لدعم جهود التنمية املستدامة 
 ).٤ التوصية

  املنهج الدراسي يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة -٢١
L. Lo Presti  ) إيطاليا( 

letizia.lopresti@polito.it  
 

N. El-Sheimy ) كندا(  
naser@geomatics.ucalgary.ca 

 
 

 M. Higgins )أستراليا( 
matt.higgins@nrm.qld.gov.au 

 
B. Mwape ) زامبيا( 

bmwape@cboh.org.zm 
 

 J. Narkiewicz )بولندا( 
jnark@meil.pw.edu.pl 

http://www.oosa.unvienna.org/SAP/act2004/vienna/pr
esentations/monday/pm/presti.ppt 

 

http://www.oosa.unvienna.org/SAP/act2004/vienna/pr
esentations/tuesday/am/zambia-1.ppt 

 

http://www.oosa.unvienna.org/SAP/act2004/vienna/pr
esentations/tuesday/am/zambia-2.ppt 

 لوضع منهج دراسي يف جمال النظم ٢٠٠٥سينشأ فريق عامل يف عام 
العاملية لسواتل املالحة للمراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا 

الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة، يف أفريقيا، وآسيا واحمليط اهلادئ، 
االعتبار وينبغي للمنهج الدراسي أن يأخذ يف . وأمريكا الالتينية والكارييب

عددا من التخصصات احملددة املتصلة بالنظم العاملية لسواتل املالحة، 
 .وخصوصا املسح واهلندسة الكهربائية والطريان املدين والنقل الربي

ينبغي لوضع املناهج الدراسية أن يتضمن استعراضا لنمائط النظم العاملية 
للمراكز اإلقليمية لسواتل املالحة، اليت تشكل جزءا من املناهج الدراسية 

املذكورة أعاله املتاحة بالفعل يف جماالت االستشعار عن بعد ونظم 
املعلومات اجلغرافية، واألرصاد اجلوية الساتلية واملناخ العاملي، واالتصاالت 

 .الساتلية، والفضاء وعلوم الغالف اجلوي
 يف سيتاح مشروع املنهج الدراسي يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة

 لكي ينظر فيه يف اجتماع األمم املتحدة الثالث للخرباء املعين ٢٠٠٦عام 
 ٢٠٠٦باملناهج الدراسية واملراكز اإلقليمية، املقرر عقده مؤقتا يف عام 

 ).٤باء، التوصية -انظر الباب الثالث(
ينبغي أن يدمج املنهج الدراسي النهائي يف جمال النظم العاملية لسواتل 

املناهج ذات الصلة يف املؤسسات التعليمية العليا، وخصوصا، يف املالحة يف 
انظر الباب (جامعة زامبيا ويف كلية إيفلني هون يف زامبيا، يف املقام األول 

 ).٤باء، التوصية -الثالث
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A/AC.105/846 

 املرفق الثاين
 

 خطة عمل اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة
 

 :ترشادية للجنة العناصر التاليةتتضمن خطة العمل االس

مبـا أن الـتواؤم وقابلـية التشـغيل املتـبادل يسـتندان بقـدر كبري إىل وضع معايري                    )أ(  
لــتوفري اخلدمــات وملعــدات املســتعملني، رمبــا جيــدر باللجــنة أن تتــناول موضــوع اعــتماد معــايري 

 بل ينبغي هلا، بدال من      غـري أن اللجـنة ذاـا لن تضع مبادئ توجيهية؛          . مشـتركة واالمتـثال هلـا     
ــايل،      ــية يف الوقـــت احلـ ــبادئ توجيهـ ــأا مـ ــد بشـ ــيقات الـــيت ال توجـ ــتبني التطبـ ذلـــك، أن تسـ
كاسـتعمال الـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة يف النقل الربي، وأن توصي املنظمات اليت ميكن أن                   

ر مع  وسوف يكون من الالزم التشاو    . تضـع مـبادئ توجيهـية جديـدة مناسـبة بـأن تفعـل ذلك              
اهليـئات القائمـة املعنـية بوضـع املعـايري، مـثل اإليكـاو واملـنظمة الـبحرية الدولية واالحتاد الدويل                     

 لالتصاالت واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي؛
ميكـن أن تـنظر اللجـنة يف قـيام موفـري الـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة بإنشاء                      )ب(  

ل إحـدى املهـام الرئيسية هلذه املراكز يف احلفاظ          وسـتتمث . مراكـز معلومـات لصـاحل املسـتعملني       
وبإمكـان األمم املتحدة، من خالل مكتب شؤون  . عـلى موقـع ذي تركـيز عـاملي عـلى الويـب           

الفضـاء اخلـارجي الـتابع هلـا، وبالنـيابة عـن اللجـنة، أن جتمـع كل مواقع الويب يف موقع واحد                      
 ية لسواتل املالحة؛لكي يكون مبثابة بوابة ملستعملي خدمات النظم العامل

بإمكــان اللجــنة أن تــنظم وتــرعى حلقــات عمــل إقليمــية وأنواعــا أخــرى مــن    )ج(  
 األنشطة بغية بلوغ أهدافها؛

بإمكـان اللجـنة أن تقـيم روابـط مـع السلطات الوطنية واإلقليمية، وخصوصا                )د(  
ــية  ــبلدان النام ــبني مصــادر     . يف ال ــية لت ــيات تنظيم ــك إنشــاء آل ــتداخل وميكــن أن يتضــمن ذل  ال

الكهرومغناطيسـي الـيت ميكـن أن تضـعف االشارات الصادرة عن النظم العاملية لسواتل املالحة                 
 وتعزيزاا وخفض تأثري تلك املصادر؛

بامكـان اللجــنة أن تــنظر يف أي اجــراءات تـرمي إىل تــرويج التنســيق املناســب    )ه(  
دم توصيات بشأن تلك االجراءات بـني بـرامج الـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة وجيـوز هلـا أن تق          

وعـالوة عـلى ذلك، بإمكان اللجنة أن تشجع أعضاءها على إقامة اتصاالت    . وأن تـتفق علـيها    
حسـب االقتضـاء مبجموعـات ومـنظمات أخـرى مشـاركة يف أنشـطة وتطبـيقات النظم العاملية                   

 .لسواتل املالحة من خالل القنوات ذات الصلة داخل حكوماا أو منظماا
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