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   مقدمة -أوال  
  اخللفية واألهداف        -ألف  

تضــمنت خطــة العمــل الــيت اقترحــتها جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض      -١
ــتعلقة باســتعراض    ــتحدة الثالــث املعــين    الســلمية يف وثيقــتها امل تنفــيذ توصــيات مؤمتــر األمــم امل

ــلمية       ــراض الس ــتخدامه يف األغ ــرا   (A/59/174)باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واس ــيت أق وال
ــرارها   اجل ــة يف قـ ــية العامـ ــؤرخ ٥٩/٢معـ ــرين األول ٢٠ املـ ــتوبر/تشـ ــن  ٢٠٠٤ أكـ ــة مـ ، مجلـ

االسـتنتاجات واقترحـت تدابـري حمـددة يف جمـاالت مهمـة لـتعزيز رفاه ومستقبل مجيع الشعوب                   
وتشـتمل هـذه الـتدابري، ضـمن أمـور أخـرى، عـلى زيادة فوائد استخدام            . ومواصـلة حتسـينهما   

الحـة وتطبـيقات تلك النظم من أجل دعم التنمية املستدامة، وحتسني            الـنظم العاملـية لسـواتل امل      
ــن خــالل اســتخدام تكنولوجــيات الفضــاء،        ــية م ــات الصــحة العموم ــية وخدم ــات الطب اخلدم

 . وحتسني إدارة موارد األرض الطبيعيةصوغ استراتيجية عاملية شاملة لرصد البيئةو

على ، ٢٠٠١ منذ عام انة العامةمكتـب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألم   وقـد دأب     -٢
تنظـيم سلسـلة من حلقات العمل اإلقليمية واالجتماعات الدولية لتعزيز استخدام النظم العاملية            

ــنظم      . لســواتل املالحــة  ــة هــذه ال ــدمي عــرض حلال وجــرى يف هــذه احللقــات واالجــتماعات تق
ر يف املوقع الشبكي للمكتب     وتتوفّ. وتعزيـزاا وأمـثلة عن تطبيقاا اليت تدعم التنمية املستدامة         

(www.unoosa.org/oosa/en/SAP/gnss/index.html)     ــات اإلقليمــية ــن تلــك احللق ــات ع  معلوم
 .واالجتماعات الدولية، مبا يف ذلك معلومات عن الربنامج ومعلومات خلفية

االجـتماع الـدويل املشـترك بـني األمم املتحدة والواليات املتحدة            وقـام املشـاركون يف       -٣
 ١٣اسـتخدام الـنظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاا الذي عقد يف فيينا من    بشـأن   مريكـية األ

بوضـع ملخص للمشاريع واملبادرات اليت نفِّذت على      ،  ٢٠٠٤ديسـمرب   / كـانون األول   ١٧إىل  
، وأبدوا عددا من املالحظات والتوصيات يف       ٢٠٠٣ديسمرب  /سـبيل املـتابعة مـنذ كانون األول       

 النظم العاملية لسواتل املالحة وتعزيز تطبيقات تلك النظم         ء الوعي بتكنولوجيات  جمـاالت إذكـا   
 .استخدامها يف دعم التنمية املستدامة، وال سيما يف البلدان الناميةمن أجل زيادة 

ــنة        -٤ ــا الثام ــراض الســلمية، يف دور ــرت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ وأق
، بــرنامج حلقــات العمــل والــدورات التدريبــية والــندوات   ٢٠٠٥واألربعــني املعقــودة يف عــام  

 ٦٠/٩٩أقــرت اجلمعــية العامــة فــيما بعــد، يف قــرارها    مث )1(.٢٠٠٦واملؤمتــرات املقــررة لعــام  
__________________ 

 .٩٤، الفقرة Corr.1) و(A/60/20والتصويب  ، ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، امللحق رقم  (1) 



 

3  
 

A/AC.105/876  

ــيقات الفضــائية لعــام    ٢٠٠٥ديســمرب / كــانون األول٨خ املــؤر ــرنامج األمــم املــتحدة للتطب ، ب
٢٠٠٦. 

/  حزيــران٣٠ إىل ٢٦، عقــدت يف لوزاكــا، مــن  ٦٠/٩٩عمــال بقــرار اجلمعــية العامــة  و -٥
 املشتركة بني األمم املتحدة وزامبيا ووكالة الفضاء األوروبية       اإلقليمية  حلقـة العمل    ،  ٢٠٠٦يونـيه   

 تكنولوجيات النظم العاملية لسواتل املالحة لصاحل البلدان األفريقية الواقعة تطبيقات حول  )اإليسـا (
 اإليســا يف رعايــة هــذه احللقــة الــيت نظّمهــا مكتــب شــؤون  واشــتركت. جــنويب الصــحراء الكــربى

 .الفضاء اخلارجي ووزارة الصحة يف زامبيا واستضافتها هذه الوزارة بالنيابة عن حكومة زامبيا

واسـتندت حلقـة العمـل إىل األعمـال الـيت اضـطلع هبا مكتب شؤون الفضاء اخلارجي                   -٦
ئية، وتناولت أمورا منها تطبيقات لتكنولوجيا      يف إطـار بـرنامج األمـم املتحدة للتطبيقات الفضا         

الفضـاء مـثل االستشعار عن بعد، والزراعة الدقيقة وإدارة البيئة، وتقدمي اخلدمات الصحية عن               
بعــد وإيكولوجــيا االنتشــار الوبــائي، وذلــك بغــية الــنظر يف وضــع مشــاريع مــن شــأهنا أن تفــيد  

 .األفريقية الواقعة جنويب الصحراء الكربىالبلدان 

عــرض أمــثلة لتطبــيقات الــنظم العاملــية  وكــان اهلــدف الرئيســي مــن حلقــة العمــل هــو    -٧
إذكاء ) أ: (أما األهداف احملددة فقد كانت التالية     . لسـواتل املالحة اليت تدعم التنمية املستدامة      

وعــي املديــرين ومقــرري السياســات وصــناع القــرار باملــنافع احملــتملة لتطبــيق تكنولوجــيا هــذه   
ــنظم ــئة واخلدمــات الصــحية عــن بعــد وإيكولوجــيا االنتشــار     ال ــزراعة وإدارة البي  يف جمــاالت ال

تعزيـــز الشـــبكات اإلقليمـــية لتـــبادل ) ب(الوبــائي، وكذلـــك الطـــريان املـــدين والـــنقل الــربي؛   
ــية لســواتل املالحــة؛       ــنظم العامل ــيانات عــن اســتخدام تكنولوجــيا ال وضــع ) ج(املعلومــات والب

طنـية جتريبية تستخدم هذه التكنولوجيا يف ااالت املذكورة أعاله من   أو و /مشـاريع إقليمـية و    
 .أجل حتسني التنمية االجتماعية والنمو االقتصادي

٨- هــذا الــتقرير بغــية تقدميــه إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض وقــد أُِعــد 
 واألربعني،  الرابعة يف دورا     وإىل جلنـتها الفرعـية العلمية والتقنية       اخلمسـني السـلمية يف دورـا      

 .٢٠٠٧عقدمها يف عام اللتني من املزمع 
  

  الربنامج   -باء  
ألقـى كـلمة يف حفـل االفتـتاح كـلّ مـن نائـب رئـيس زامبـيا نـيابة عن حكومة زامبيا،                     -٩

ووزيـر الصـحة الـذي يشـغل أيضـا منصـب األمني الدائم لوزارة الصحة الزامبية، وممثال اإليسا                   
 .لفضاء اخلارجيومكتب شؤون ا
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 واشـتملت حلقـة العمـل عـلى مثـاين جلسـات تقنـية انصـب التركيز يف كلّ منها على                      -١٠
وجــاء يف العــروض الــيت قدمهــا املــتكلّمون املدعــوون وصــف للــنظم الفضــائية   . مســائل حمــددة

حلالة العاملـية احلالـية واملقـبلة يف جمـال املالحـة وحتديـد املواقـع ولتطبيقات هذه النظم، وكذلك                    
املـــبادرات والـــتجارب الدولـــية اجلاريـــة يف جمـــال تطبـــيق الـــنظم العاملـــية لســـواتل املالحـــة          

وتناولـت حلقـة العمـل اسـتخدام هذه النظم يف الزراعة وإدارة البيئة، ويف تقدمي                . واسـتخدامها 
اخلدمـات الصـحية عـن بعـد وإيكولوجـيا االنتشـار الوبـائي، وكذلـك يف الطريان املدين والنقل                    

كمـا أتاحت حلقة العمل للمشاركني حملة عامة عن التعليم والتدريب املتاحني يف جمال              . يالـرب 
وإضـافة إىل ذلـك، قـدم املشـاركون مـن بلـدان املـنطقة معلومـات عن                  . هـذه الـنظم وتطبـيقاا     

األنشـطة الـيت تقـوم هبـا مؤسسـام الوطنـية يف جمـال الـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة ودراسات                        
وتـوىل متكلّمون مدعوون من البلدان النامية والبلدان الصناعية تقدمي          . الت حمـددة  تناولـت حـا   
وأتاحــت جلســتان لفــريق عــامل إجــراء املــزيد مــن املــداوالت بشــأن   .  عرضــا٤٢مــا جمموعــه 

 .مسائل تتعلق بآليات التعاون اإلقليمي واملوارد الالزمة لتنفيذ املشاريع
  

  احلضور     -جيم   
االحتــاد الروســي، :  مشــاركا مــن الــبلدان التالــية ٨٥ مــا جمموعــه حضــر حلقــة العمــل -١١

إثيوبـيا، أسـتراليا، أملانـيا، أوغندا، إيطاليا، بوروندي، مجهورية تنـزانيا املتحدة، جنوب أفريقيا،              
زامبـيا، زمـبابوي، السـنغال، سـوازيلند، غانـا، الكـامريون، كينيا، مدغشقر، مالوي، نيجرييا،               

 .وحضر أيضا ممثلون ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي واإليسا. ريكيةالواليات املتحدة األم

١٢- ا األمــم املــتحدة واســتلتغطــية تكالــيف واإليســا وحكومــة زامبــيا خدمت أمــوال وفَّــر
من )  يف املائـة ٤٠( مشـاركا، مـنهم سـت نسـاء     ١٥واإلقامـة واألكـل والشـرب بشـأن     السـفر   

لـيت قدمـتها الـرابطة الدولـية لرسـم اخلـرائط تكاليف              وغطّـت املسـامهة القـيمة ا       .الـبلدان النامـية   
 .حضور أحد املتكلمني الدوليني

  
  ملخص العروض   -ثانيا  

مكّنــت جلســات العــروض املشــاركني مــن الــتعرف عــلى قــيمة الــنظم العاملــية لســواتل  -١٣
املالحـة يف طائفـة متـنوعة مـن التطبـيقات، وشـكّلت هـذه اجللسـات أيضا حافزا للنقاش حول                     

. حلالـــة الراهـــنة الســـتخدام تكنولوجـــيات هـــذه الـــنظم وتطبـــيقاا لصـــاحل الـــبلدان األفريقـــية ا
 .http://www.unoosa):والعـروض املقدمـة يف حلقة العمل متاحة على املوقع الشبكي للمكتب  

org/oosa/en/SAP/gnss/index.html). 
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 الــنظم العاملــية وجــرى يف جلســة العــروض األوىل تقــدمي حملــة عامــة عــن تكنولوجــيات  -١٤
ــد         ــب عــن بع ــية، والتطبي ــوارد الطبيع ــزراعة وإدارة امل ــيا يف ال لســواتل املالحــة املســتخدمة حال

ــنقل   ــائي، وال ــية إدراج املعلومــات    . وإيكولوجــيا االنتشــار الوب وتعــرف املشــاركون عــلى كيف
قابة املسـتمدة مـن هـذه الـنظم يف تكنولوجـيات أخـرى مـثل نظم املعلومات اجلغرافية ونظم الر                   

كما . املؤمتـتة ومعـدات االستشـعار املسـتخدمة لقـياس احملاصيل الزراعية أو ملوحة التربة، مثال               
اطّلــع املشــاركون عــلى املســاعدة الــيت تتــيحها تكنولوجــيات اخلدمــات الصــحية عــن بعــد           
لتشــخيص احلـــاالت الصــعبة يف املستشـــفيات املعــزولة يف املـــناطق الريفــية النائـــية وعالجهـــا،     

وتلقى املشاركون أيضا حملة . فري فـرص التعلـيم لفائدة العاملني يف القطاع الصحي  وكذلـك لـتو   
عامـة عـن الـتطورات احلالـية واملقـبلة وعـن الـنمو الـذي تشـهده جمـاالت التطبـيق القائمـة عـلى              
الـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة، مبـا يف ذلـك عملـيات حتسـني تطبـيقات الـنظام العـاملي لتحديد                     

 .يز البىن التحتيةاملواقع أو تعز

وجـرى التركـيز يف جلسة العروض الثانية على السياسات واالستراتيجيات اهلادفة إىل              -١٥
وكـان هناك عرض تناول العمل الذي يقوم به مكتب شؤون الفضاء            . تعزيـز التنمـية املسـتدامة     

يع الطويلة ومت إطالع املشاركني على املشار . اخلـارجي يف جمـال الـنظم العاملـية لسـواتل املالحة           
األجـل اجلاريـة إلنشـاء أطـر مرجعـية إقليمـية أو لـزيادة تطويـر األطـر القائمة، مع التركيز على                       
مشــروع اإلطــار املــرجعي اجليوديســي ألفريقــيا الــذي يهــدف إىل إقامــة بنــية حتتــية جيوديســية    

أيضا حملة  وتلقى املشاركون   . موحـدة ألفريقـيا تكـون مـتوافقة مع النظم العاملية لسواتل املالحة            
ــة عــن   ــتة بالنســبة إىل األرض    عام ــية الثاب ــية األوروب ــة املالحــية التكميل ــنوس (اخلدم ــيت )إيغ ، ال

تتضــمن الوصــلة العملياتــية اخلاصــة بأفريقــيا وــدف إىل توضــيح أســاليب للطــريان يف املــنطقة    
 واجهة اإلنذار بواسطة  "وجـرى استعراض مفهوٍم يعرف باسم       . تتسـم بقـدر أكـرب مـن األمـان         

وــتم هــذه . ويهــدف إىل الوقايــة مــن الكــوارث والتخفــيف مــن حدــا (”ALIVE“)" إيغــنوس
الواجهـة بتوجـيه إنـذار مـبكّر إىل املواطـنني أو احلكومـات والسـلطات احمللـية يف حـال حدوث                    

مث قُـدم عرضـان حـول الـنظام العـاملي لـتحديد املواقـع، التابع للواليات املتحدة                  . كارثـة كـربى   
وتضــمن هــذان العرضــان . الــتابع لالحتــاد الروســي) غلونــاس (لعــاملي لســواتل املالحــةالــنظام او

 .معلومات حمدثة عن حالة هذين النظامني وعن براجمهما يف جمال التحديث

وتناولـت جلسة العروض الثالثة املبادرات الدولية يف جمال تطبيق النظم العاملية لسواتل              -١٦
، الذي )يوبوس(شاركون على النظام األورويب لتحديد املواقع   واطّلع امل . املالحـة واسـتخدامها   

لنظام " كاملة الدقّة "هـو مـبادرة دولـية ـدف إىل تـزويد أوروبـا الوسـطى والشرقية ببنية حتتية                   
وأُعطــي املشــاركون حملــة عامــة عــن تنفــيذ مــبادرات . عــاملي تفاضــلي مــتكامل لســواتل املالحــة
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ــربنامج األورويب لــلمالحة الســاتل   ــت وتوريــنو  " غاليلــيو"ية ال كمــا قــدم  ). إيطالــيا(يف بييمون
املشـاركون مـن زامبـيا ومدغشـقر معلومـات عـن أنشطتهم وبراجمهم التعليمية الوطنية يف جمال                  

وتـناول العـرض األخـري يف هـذه اجللسة تطوير تطبيقات النظم             . الـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة       
شـاركون على كيفية استخدام نظام من نظُم املالحة  العاملـية لسـواتل املالحـة، حيـث تعـرف امل          

وقُدم أيضا عرض حول فوائد االستخدام . يف رصـد البيـئة وإدارة الـنقل يف املدن عند الطوارئ     
 .الذي جيمع بني النظام العاملي لتحديد املواقع ونظام غلوناس

حة واستخدامها يف   وتناولـت جلسـة العـروض الـرابعة تطبـيق الـنظم العاملـية لسـواتل املال                 -١٧
ــئة  ــزراعة وإدارة البي ــد      . ال وجــرى التركــيز يف العــرض األول عــلى اســتخدام االستشــعار عــن بع

وتناول العرض بالوصف االستخدام املتكامل     . والـنظم العاملـية لسـواتل املالحة يف الزراعة الدقيقة         
.  معلومات حيزية  هلـذه الـنظم ولـنظم املعلومات اجلغرافية وخمتلف الصور الساتلية من أجل وضع             

لــتعديل مدخــالت مــثل نســب الســماد " كأدلــة إرشــادية داعمــة"فهــذه الــنظم ميكــن اســتخدامها 
وذُكــرت األمهــية الــيت . واملبــيدات والــبذور يف الــزراعة الدقــيقة وإدارة احملاصــيل يف مواقــع حمــددة 
ــية لســواتل املالحــة     ــنظم العامل ــيقات ال ــيا اســتخدام تطب لتشــديد عــلى أنّ  ومت ا. يكتســيها يف تنـزان

القطـــاع الـــزراعي ميكـــن أن يســـتفيد مـــن اســـتخدام هـــذه الـــنظم الـــيت هـــي مبـــثابة هنـــج مـــتعدد  
وقـدم ممثلو أستراليا وكينيا ومالوي ونيجرييا عروضا        . االختصاصـات للـنهوض بالـزراعة الدقـيقة       

لسواتل حـول هـذا املوضـوع، ضـمنوها املـزيد مـن األمـثلة عن استخدام تكنولوجيا النظم العاملية                   
ــناطق الزراعــية، وكذلــك يف رســم       ــية واســتخدام األراضــي يف امل ــبىن التحت املالحــة يف ختطــيط ال

وتولت الواليات املتحدة األمريكية أيضا تقدمي اخلطوط العريضة . اخلـرائط ومنذجـة تدهـور التربة     
 .لريفية األفريقيةلتطبيق النظم العاملية لسواتل املالحة واستخدامها يف الزراعة والبيئة يف املناطق ا

ــة          -١٨ ــية لســواتل املالح ــنظم العامل ــيق ال ــروض اخلامســة حــول تطب ومتحــورت جلســة الع
وجرى عرض  . وإيكولوجيا االنتشار الوبائي  واسـتخدامها يف تقدمي اخلدمات الصحية عن بعد         
وقــد تــناول هــذا العــرض بالوصــف بــرناجما . جتــربة جــنوب أفريقــيا يف جمــال التطبيــب عــن بعــد

تطبيـب عـن بعد يهدف باألساس إىل احلد من الفوارق يف الرعاية الصحية بني املناطق                وطنـيا لل  
احلضـرية واملـناطق الريفـية النائية، ومشاريع جارية يف جمال التطبيب السريري عن بعد والتعليم                

ولوحظ أنّ الغرض من هذه املشاريع هو حتسني سبل حصول املرضى على خدمات             . عـن بعد  
ــن أخصــائيني   ــك حتســني ســبل اســتفادة      صــحية م ــيم وخارجــه، وكذل  يوجــدون داخــل اإلقل

وقــدم ممــثل مركــز حبــوث التطبيــب عــن بعــد       . األخصــائيني الصــحيني مــن التعلــيم املســتمر    
والتكنولوجــيا املــتطورة الــتابع للواليــات املــتحدة عرضــا حــول عمــل هــذا املركــز يف جمــال          

 يعــىن بإيكولوجــيا االنتشــار  التكنولوجــيات الشــبكية ألغــراض الطــب األحــيائي، وهــو عمــل   
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املفهــوم املتمــثل يف تقاســم مــوارد    " الشــبكية"وأفــاد املمــثل بــأن املقصــود بالنعــت     . الوبــائي
وأفـاد أيضـا بأنـه عـلى الـرغم من أوجه التقدم يف              . كالـرباجميات والبـيانات ذات األمهـية الطبـية        

اليـني من الناس كل  الطـب العصـري فـإنّ أمراضـا كاملالريـا ومحـى الضـنك ال تـزال تصـيب امل                
وينتشـر الكـثري مـن هـذه األمـراض بواسـطة الـبعوض الـناقل للعـدوى، وهـي أمـراض قد                       . سـنة 

ــئة   ــتطورات يف جمــال     . تتســبب يف انتشــار واســع لألوب ــا أتاحــته ال ــع املشــاركون عــلى م واطّل
االستشــعار عــن بعــد بواســطة الســواتل وحتديــد املواقــع عــلى نطــاق عــاملي ونظــم املعلومــات      

افـية مـن وسـائل يسـرت دمـج البـيانات اإليكولوجـية والبيئـية وغريها من البيانات بغرض                    اجلغر
 .وضع مناذج ميكن استخدامها يف رصد األمراض

وتناولـت جلسـة العـروض السادسـة تطبـيق الـنظم العاملية لسواتل املالحة واستخدامها         -١٩
قّق، لدى تطبيقها، حتسنا يف     وأفـيد بـأن هذه النظم سوف حت       . يف الطـريان املـدين والـنقل الـربي        

اتصـاالت الطائـرات ومالحـتها ومراقبـتها ويف سـالمة إدارة حركة الطريان؛ وهي سوف تقلّل                 
مــن حــاالت الــتأخر ومــن التكالــيف وتفضــي إىل قــدر أكــرب مــن الكفــاءة يف اســتخدام الفضــاء 

اتل املالحة،  وإضـافة إىل تقـدمي عـرض حـول حتديـد املواقـع بواسطة النظم العاملية لسو                . اجلـوي 
ــات         ــية االســتبانة ونظــم املعلوم ــدم عــرض توضــيحي حــول اســتخدام الصــور الســاتلية العال قُ

وجـرى التسـليم بـأنّ الكـثري مـن التكنولوجيات          . اجلغرافـية يف إدارة الـبىن التحتـية يف املطـارات          
. الحةالقائمـة واجلديـدة ميكـن أن تسـتفيد مـن القـدرات الـيت تتـيحها الـنظم العاملـية لسـواتل امل            

. وانصــب التركــيز يف عــرض آخــر عــلى تطبــيقات تكنولوجــيات هــذه الــنظم يف قطــاع الــنقل   
وأُطِلـع املشـاركون عـلى أمـثلة للمـبادرات الـيت جيـري تنفـيذها حالـيا يف جمـال اسـتخدام النظم                        

وجرى التأكيد على   . العاملـية لسـواتل املالحـة مـن أجـل حتسني البىن التحتية للنقل يف زمبابوي               
 نشـر الدرايـة باملالحـة السـاتلية بواسـطة املعـاهد ومراكـز الـبحوث، وذلـك بتوفري التعليم            أمهـية 

 .املناسب للمهندسني من ذوي اخلربة واملبتدئني على السواء

وتناولـت جلسـة العـروض السـابعة التعلـيم والتدريـب يف جمال استخدام تكنولوجيات                 -٢٠
فّــرت العــروض األربعــة الــيت قُدمــت أثــناء هــذه  وو. الــنظم العاملــية لســواتل املالحــة وتطبــيقاا 

اجللســة للمشــاركني معلومــات حديــثة العهــد عــن التعلــيم والتدريــب يف جمــال املالحــة العاملــية   
ــية         ــنظم العامل ــيقات ال ــتطوير يف جمــال تطب ــيقات ذات الصــلة، وعــن أنشــطة البحــث وال والتطب

دان املـنطقة ميكـن أن تـتعزز بتحسـني     فالتنمـية االجتماعـية واالقتصـادية يف بلـ    . لسـواتل املالحـة  
مهـارات املدرسـني اجلامعـيني والعـلماء ومعارفهم، وذلك بوضع نظريات دقيقة وإجراء حبوث               

 .ومتارين ميدانية وتنفيذ مشاريع جتريبية يف جمال تكنولوجيات النظم العاملية لسواتل املالحة
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كرســة لدراســات بشــأن  وأتاحــت جلســة العــروض الثامــنة واألخــرية، الــيت كانــت م    -٢١
حــاالت حمــددة، فرصــة إضــافية للمشــاركني لكــي يتــبادلوا خــربام يف جمــال اســتخدام الــنظم    

وقُدمـت عـروض حـول تطبـيقات هـذه النظم يف األرصاد             . العاملـية لسـواتل املالحـة وتطبـيقاا       
الوي، اجلويــة، وتطبــيقات املعلومــات الســاتلية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة للطــوارئ يف مــ 

واســتخدام الــنظم العاملــية لســواتل املالحــة وتطبــيقاا يف إدارة البيــئة واملــوارد يف دلــتا النــيجر،   
وتطبـيقات الــنظام العــاملي لـتحديد املواقــع يف أغــراض نظـم املعلومــات اجلغرافــية يف ســوازيلند،    

، وتطبيقاا يف وتطبـيقات الـنظم العاملـية لسـواتل املالحة واالستشعار عن بعد يف استدامة البيئة          
 .التنقيب عن املعادن يف زامبيا

  
  االستنتاجات والتوصيات    -ثالثا  

عقـدت يف إطـار حلقـة العمـل جلسـتان للمناقشـة كـان اهلـدف مـنهما حتديد مشاريع                      -٢٢
وأنشـطة ملـتابعة حلقـة العمـل مـن أجـل تعزيـز الـتعاون اإلقلـيمي على تنفيذ املشاريع واألنشطة               

وقـد كـان الغـرض مـن جلسـيت املناقشة      . ك وتـبادل املعلومـات واخلـربات      ذات االهـتمام املشـتر    
إتاحـة فرصـة للمشـاركني لكـي يتبادلوا املسائل والشواغل ذات الصلة باستخدام النظم العاملية                
لسـواتل املالحـة وتطبـيقاا ولكــي يفهمـوا تلـك املسـائل والشــواغل ويعملـوا معـا عـلى حتديــد          

 .يميإطار آللية بشأن التعاون اإلقل

واعـترافا مبخـتلف املشـاريع والربامج اجلارية اليت م املنطقة، اتفقت حلقة العمل على                -٢٣
مجلـة مـن اإلجـراءات اهلادفـة إىل زيـادة تعزيـز مشـروع إنشاء نظام مرجعي ألفريقيا من خالل                     
مشــروع اإلطــار املــرجعي اجليوديســي ألفريقــيا، وذلــك بضــمان الــتزام الــبلدان األفريقــية هبــذا    

 .نظام واحلصول على الدعم من الشركاء الدولينيال

 يف تنفيذ   )يوبوس(ظام األورويب لـتحديد املواقـع       ومـن مث، فقـد أُوصـي بـأن يشـرع الـن             -٢٤
ــية  مشــاريع توضــيحية بشــأن ال  ــية التحت ــة "بن ــة الدقّ ــتكامل   " الكامل ــنظام العــاملي التفاضــلي امل لل

شاريع والربامج اجلارية وإقامة شراكة     لسـواتل املالحـة، وذلـك مـن أجـل تعزيـز الـتعاون مـع امل                
 .معها لصاحل البلدان األفريقية الواقعة جنويب الصحراء الكربى

وحـدد املشـاركون املشـاريع األربعـة التالـية الـيت مـن شأهنا أن تنظّم أفضل املمارسات                    -٢٥
حة فيما  ، ممـا يتـيح نقـل تكنولوجيات النظم العاملية لسواتل املال           )تقاسـم املعـارف واملعلومـات     (

 .بني بلدان املنطقة بأسرها
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    تقييم االحتياجات من أجل إعداد التعاون والتشبيك على حنو ناجع-١املشروع  
يهـدف هـذا املشـروع إىل تقديـر االحتـياجات ومدى االستعداد للتعاون والتشبيك يف           -٢٦

عاملية لسواتل  مـنطقة أفريقـيا جـنوب الصـحراء الكـربى، وذلك بتقييم ما يتصل بتطبيق النظم ال                
وقدرات تكنولوجية  ) بشرية ومالية (املالحـة مـن سياسـات وطنـية وهـياكل لوجيسـتية وموارد              

وبـىن حتتـية، وحتديـد املصـاحل املشتركة والتدابري الواجب اختاذها فيما يتعلّق بالتعاون والتشبيك                
 .يف جمال تطبيقات هذه النظم

فهـم مـا حيـتاجه كل بلد من أجل          وسيسـتعمل هـذا التقيـيم كخطـوة أوىل عـلى درب              -٢٧
االسـتعداد إلجـراء تعـاون وتشـبيك فعـالني يف جمـال املشـاريع واألنشـطة ذات الصلة بتطبيقات                    

وبعـد االنـتهاء مـن تقديـر االحتـياجات يصـبح باإلمكان وضع              . الـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة       
 .خطة للتنفيذ

ــدى بلداهنــم خطــة أو س     -٢٨ ــيس ل ــن ل ــا املشــاركون الذي ــتكاملة فهــم  أم ــيذية م  : ياســة تنف
وشــجعوا عــلى إنشــاء أفرقــتهم اخلاصــة داخــل  ) ب(دعــوا إىل تقديــر احتــياجات بلداهنــم؛  ) أ(

وشجعوا على  ) ج(بلداهنـم وعـلى إجـراء هذه الدراسة مستخدمني يف ذلك مواردهم الوطنية؛              
وطُلب ) د(تقييم؛  اسـتخدام الـربيد اإللكـتروين يف تقاسـم املعلومـات واخلربات خالل مرحلة ال              

إلـيهم أن ميـدوا مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي بعـناوين مواقعهـم على اإلنترنت لكي يتسىن                     
ــب شــؤون الفضــاء          ــرقة الشــريكة ومكت ــية واألف ــرقة الوطن ــاء األف ــني رؤس ــات ب ــبادل املعلوم ت

 .اخلارجي، وأن يقدموا كذلك أمساء جهات االتصال الوطنية وعناوينها الكاملة
  
    رسم اخلرائط والوصول إىل البيانات-٢املشروع  

يهـدف هذا املشروع إىل تطبيق االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية والنظام              -٢٩
العـاملي لـتحديد املواقـع بواسـطة السـواتل يف جمـاالت شـىت مـثل تقديـر املـناطق احلرجـية ورسم             

انات وتقديــر أضــرارها، خــرائطها، ورصــد حــرائق الغابــات وتقيــيمها، ورســم خــرائط الفيضــ  
ــنيف ــي وتصــ ــتخدام األراضــ ــي   وا اســ ــاء األرضــ ــيا،   لغطــ ــه، واجليولوجــ ــرائط لـــ ــم خــ ورســ

 .واهليدرولوجيا، ورصد األحوال اجلوية، ورسم خرائط انتشار األمراض املعدية

وسـيتعاون املشاركون على تنفيذ هذا املشروع يف تطبيقات خمتلفة وعلى حتديد نطاقه               -٣٠
وســيقيم مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي  . نــتجه الــنهائي ومــوارده املالــيةوجدولـــه الــزمين وم

 .اتصاال جبميع قادة األفرقة مرة كلّ ثالثة أشهر من أجل االطالع على حالة تنفيذ املشروع
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    بناء القدرات على التعليم والتدريب يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة -٣املشروع  
ــرين  يهــدف هــذا املشــروع   -٣١ ومقــرري السياســات وصــناع القــرار  إىل إذكــاء وعــي املدي

باملـنافع الـيت حيـتمل جنـيها من تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة من حيث النمو االقتصادي                  
والتنمــية االجتماعــية عــلى املســتوى الوطــين، ومــن حيــث متكــني اخلــرباء واملعلّمــني واملســتعملني    

 .صل على استخدام تطبيقات تكنولوجيات هذه النظمالنهائيني من التدريب املتوا

وأوصـت حلقـة العمـل بـأن يعمـل املشاركون مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي من                  -٣٢
أجــل وضــع خطــة وقائمــة جبهــات االتصــال بغــية إنشــاء مكتــبة إلكترونــية حتــتوي عــلى مــواد     

ية لسواتل املالحة، تدريبـية، ومقـترحات، وجـدول زمـين بـالدورات التدريبـية عـلى النظم العامل            
كمـا ينبغي للمكتب أن ينظر      . ووصـالت ربـط مبكتـبات إلكترونـية ومـوارد معلومـات أخـرى             

، املراكـز اإلقليمـية لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة              يف اسـتخدام    
 .يف تعزيز استخدام هذه النظم وتطبيقاا

 
  عن بعد  تقدمي اخلدمات الصحية -٤املشروع  

شـرع عـدد قلـيل مـن بلـدان املنطقة يف التخطيط لربنامج لتقدمي اخلدمات الصحية عن             -٣٣
بــيد أنّ العديــد مــن الــبلدان لديهــا القــدرة عــلى تقــدمي هــذه . بعــد بواســطة ســواتل االتصــاالت

اخلدمـات مـن خـالل هنـج إيكولوجـيا االنتشـار الوبائي الذي تستخدم فيه تكنولوجيات النظم                  
ومـن مث، فـإنّ هـذا املشروع جيمع بني كال النهجني ويرمي إىل حتقيق    . لسـواتل املالحـة   العاملـية   

 .اهلدف املشترك املتمثّل يف حتسني الصحة العمومية بواسطة تكنولوجيات الفضاء

ومبــا أن تقــدمي اخلدمــات الصــحية عــن بعــد هــو مــن التطبــيقات اجلديــدة عــلى معظــم     -٣٤
ظم العاملـية لسـواتل املالحـة، ويتطلب التعاون يف ميدانني    املشـاركني يف حلقـة العمـل حـول الـن          

ــاإلدارات أو    "الطــب"و " االتصــال عــن بعــد "مهــا  ــجع املشــاركون عــلى االتصــال ب فقــد ش ،
الوكـاالت الصـحية يف بلداهنـم اللـتماس تعيني ممثّلني حىت يكون على رأس كل فريق من أفرقة         

 .املشروع خبري يف تكنولوجيا الفضاء وخبري طيب


