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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية

تقرير عن حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة ومركز عبد السالم     
الدويل للفيزياء النظرية بشأن استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة 

      التطبيقات العلمية   يف
      )٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٥- ١، ، إيطالياسيتيتري(    

      مةمقدِّ  -أوالً  
أوصى مؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه           -١

ــة       ــون "األلفي ــراره املعن يف األغــراض الســلمية (اليونيســبيس الثالــث)، وخصوصــا مــن خــالل ق
املتحـدة   الفضائية: إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية"، بأن تسعى أنشطة برنامج األمم

الدول األعضاء، على الصـعيدين اإلقليمـي   بني للتطبيقات الفضائية إىل تعزيز املشاركة التآزرية 
بالتشـديد علـى تطـوير    وذلك عة من أنشطة علوم وتكنولوجيا الفضاء، والدويل، يف طائفة متنوِّ

  )١(الية.إىل البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقونقلها املعارف واملهارات 
السادسـة  أثنـاء دورهتـا    ،وأقرَّت جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية     -٢

واجتماعـات اخلـرباء املتعلقـة     والدورات التدريبية والنـدوات برنامج حلقات العمل  ،واخلمسني
ــنظم العامليــة لســواتل امل    الحــة، بالرصــد البيئــي، وإدارة املــوارد الطبيعيــة، والصــحة العامليــة، وال

                                                         
املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،  تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث )١(  

  الفصل األول، )، A.00.I.3(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ١٩٩٩متوز/يوليه  ٣٠‐١٩فيينا، 
 .’١’(د)  ٤٠٩، والفصل الثاين، الفقرة ’٢’(ه)  ١، الفقرة أوالًالقسم ، ١القرار 
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ــانون الفضــاء، وتغيُّــ       ــا الفضــاء األساســية، وق ــوم الفضــاء األساســية، وتكنولوجي ــاخ، وعل ر املن
ألنشـطة الفضـائية   مـن ا وتكنولوجيا ارتياد اإلنسان للفضاء، والفوائـد االجتماعيـة واالقتصـادية    

). A/68/20مـن الوثيقـة    ٦٦لفائـدة البلـدان الناميـة (انظـر الفقـرة       ٢٠١٤املزمع عقدها يف عام 
برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات      ،٦٨/٧٥يف قرارهـا   ،ت اجلمعية العامةويف وقت الحق أقرَّ

    .٢٠١٤الفضائية لعام 
يف إطــار برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات  و، ٦٨/٧٥بقــرار اجلمعيــة العامــة  وعمــالً  -٣

مركـز عبـد   ون مـع  بالتعـا  ،م مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانـة العامـة  الفضائية، نظَّ
العمل املشتركة بـني األمـم املتحـدة ومركـز عبـد السـالم        حلقةَ ،السالم الدويل للفيزياء النظرية

 .الدويل للفيزياء النظريـة بشـأن اسـتخدام الـنظم العامليـة لسـواتل املالحـة يف التطبيقـات العلميـة         
ــدويل واستضــاف املركــز   ــةَال ــن  ترييســيت العمــل يف حلق ــا، م  كــانون األول/ ٥إىل  ١، إيطالي

    .٢٠١٤ديسمرب 
واستضـافت حلقــات العمـل اإلقليميــة الســابقة حـول تطبيقــات الـنظم العامليــة لســواتل       -٤

 A/AC.105/883( ٢٠٠٦متها األمم املتحدة حكومـات الصـني وزامبيـا يف عـام     املالحة اليت نظَّ
أذربيجــان )، وA/AC.105/920( ٢٠٠٨علــى التــوايل)، وكولومبيــا يف عــام   ،A/AC.105/876و

)، A/AC.105/974( ٢٠١٠)، ومجهوريـــة مولـــدوفا يف عـــام A/AC.105/946( ٢٠٠٩يف عـــام 
 ٢٠١٢)، والتفيــــا يف عــــام A/AC.105/988( ٢٠١١واإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة يف عــــام  

)A/AC.105/1022 ( ٢٠١٣)، وكرواتيــا يف عــامA/AC.105/1055زت حلقــات العمــل ). وركَّــ
اسـتخدام الـنظم العامليـة لسـواتل املالحـة يف خمتلـف اجملـاالت         الجمـ  يفهذه على بنـاء القـدرات   

  .التطبيقية اليت تدعم التنمية املستدامة
 جتمــاع األمــم املتحـدة الــدويل حــول تطبيقــات الـنظم العامليــة لســواتل املالحــة  وعقـد ا   -٥
)A/AC.105/1019 وكــان اهلــدف مــن االجتمــاع تعزيــز احلــوار بــني ٢٠١١) يف فيينــا يف عــام .
النـهائيني بغـرض حتديـد املتطلبـات     لسـواتل املالحـة واملسـتعِملني    النظم العاملية  مي خدماتقدِّم

  هذه اخلدمات يف املستقبل.خبصوص والتحسينات 
م هذا التقرير معلومات عن خلفية حلقة العمـل وأهـدافها وبرناجمهـا، كمـا يقـدِّ     م يقدِّو  -٦

لتقدميـه  هـذا التقريـر    دَّعِـ وقـد أُ  كون فيهـا. مها املشـار ملخصا للمالحظات والتوصيات اليت قـدَّ 
واخلمســني وإىل الثامنــة إىل جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية يف دورهتــا  

  .٢٠١٥واخلمسني، اللتني ستعقدان يف عام الثانية جلنتها الفرعية العلمية والتقنية يف دورهتا 
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    اخللفية واألهداف   - ألف  
ة ميكنـها اإلسـهام بشـكل كـبري يف     تكنولوجيـا ميسِّـر  هي  لسواتل املالحة ةالنظم العاملي  -٧

هـذه  بيانـات  سـتعمل  ُتة علـى مسـتوى العـامل. و   جتماعياألوضاع االحتسني التنمية االقتصادية و
اآلن يف طائفة واسعة من اجملاالت، تشمل رسم اخلرائط وإجراء املسوح، ورصـد  النظم العاملية 

ــة، والزراعــة الدقي ــالكوارث والتصــدِّ   البيئ ــذار ب ــة، واإلن ي للطــوارئ، قــة وإدارة املــوارد الطبيعي
إشـارات الـنظم العامليـة    وإضـافة إىل ذلـك، اسـُتعملت بنجـاح     . الربياجلوي والبحري ووالنقل 

، مبـا يف ذلـك قيـاس    والسـطوح األرضـية  يف سـرب الغـالف اجلـوي والغـالف األيـوين واحمليطـات       
  رطوبة التربة.

، ومعهـد األحبـاث   مركز عبد السالم الدويل للفيزياء النظرية، تعاون ٢٠٠٩عام ومنذ   -٨
ــابع جل  ــة الت ــة)    العلمي ــات املتحــدة األمريكي ــة بوســطن (الوالي ــع  امع ــب شــؤون الفضــاء   م مكت

بشــأن علــوم وتكنولوجيــا املالحــة ز علــى بنــاء القــدرات يف االضــطالع بأنشــطة تركِّــ اخلــارجي
ون يف تلــك األنشــطة تــدريبات مــن خــرباء دولــيني يف      ى املشــارك. وتلقَّــأفريقيــايف الســاتلية 

. كمـا  لـنظم واألطـر املرجعيـة األرضـية    وا لسواتل املالحة ةالنظم العامليبني عت تنوَّموضوعات 
دورات بشأن طقس الفضاء والبحـوث املتعلقـة بـالغالف األيـوين يف حماولـة السـتهالل       عقدت 

ز الـيت تركِّـ  الـدعم لألفرقـة واملشـاريع القائمـة      برامج حبثية بشأن علوم الفضاء يف أفريقيا وتقدمي
  املتعلقة بالغالف األيوين.البحوث يف لسواتل املالحة على استخدام النظم العاملية 

تدريبيــة عــن اســتخدام الــنظم العامليــة لســواتل الدورات الــعمــل والحلقــات وفيمــا يلــي   -٩
ــيت نُ   املالحــة ــة ال ــات العلمي ــيف التطبيق ــامي   فِّ ــني ع ــا ب يف  شــاركتو ٢٠١٤و ٢٠٠٩ذت فيم
الدوليــة  اللجنــةمــن خــالل  ،حكومــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة واالحتــاد األورويب  رعايتــها

  ا:هام اتقني اًدعم رت أيضاً، اليت وفَّاملعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة
ــا املالحــة الســاتلية       (أ)   ــوم وتكنولوجي ــة عمــل بشــأن عل ــامــن أجــل  حلق ، أفريقي
 ١٠، إيطاليــا (الفقرتــان ترييســيتيف  ٢٠٠٩نيســان/أبريل  ٩آذار/مــارس إىل  ٢٣مــن  عقــدت

  )؛ A/AC.105/950من الوثيقة  ١١و
ــا املالحــة الســاتلية       (ب)   ــوم وتكنولوجي ــة عمــل بشــأن عل ــامــن أجــل  حلق ، أفريقي

مــن  ١٤و ١٣(الفقرتــان  ، إيطاليــاترييســيتيف  ٢٠١٠نيســان/أبريل  ٢٤إىل  ٦عقــدت مــن  
  )؛ A/AC.105/996الوثيقة 

التطبيقـات العلميـة للـنظم العامليـة لسـواتل املالحـة يف       اسـتخدام  عن لقة عمل ح  (ج)  
تلتـها حلقـة دراسـية    ، ٢٠١٢نيسـان/أبريل   ٢٧إىل  ١١مـن   ترييسـيت يف عقـدت   البلدان النامية،
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، ترييسـيت يف  أيضـاً عقـدت  وحول تطـوير واسـتخدام منـوذج نيكويـك للغـالف اجلـوي األيـوين،        
ــومي  ــان/أبريل و ٣٠يـــــ ــايو  ١نيســـــ ــرات  ٢٠١٢أيار/مـــــ ــة   ١٧-١٤(الفقـــــ ــن الوثيقـــــ مـــــ

A/AC.105/1034 ؛(  
بحـوث  التطبيـق بيانـات الـنظم العامليـة لسـواتل املالحـة علـى        عـن  حلقة عمل   (د)  
 ٢٠١٣أيار/مـايو   ١٧إىل  ٦عقدت من  ،املنخفضالعرض على خط الغالف األيوين املتعلقة ب

  )؛ A/AC.105/1060من الوثيقة  ١٥-١٣(الفقرات  ، إيطالياترييسيتيف 
ــة       (ه)   ــوعي بالتنمي ــة: التطبيقــات ذات الصــلة وال ــوم الفضــاء األفريقي "مدرســة عل

 كيغــايليف  ٢٠١٤متوز/يوليــه  ١١حزيران/يونيــه إىل  ٣٠املســتدامة يف املنطقــة"، عقــدت مــن  
  ). A/AC.105/1084من الوثيقة  ١٤-١٢(الفقرات 

تـوفري منتـدى ميكـن     ت خلمسة أيام هـو اليت استمرَّلعمل لقة اوكان اهلدف الرئيسي حل  -١٠
تطبيقـات العلميـة للـنظم العامليـة     ال خرباهتم وجتارهبم التقنية بشـأن يف  يتبادلواللمشاركني فيه أن 
اع القــرار زيــادة الــوعي يف أوســاط صــنَّدة هــي: (أ) . وكانــت األهــداف احملــدَّلســواتل املالحــة

ة واالجتاهـات القائمـة يف جمـال اسـتخدام     باألنشطة املستمرَّ دمييةاألوساط البحثية واألكا ليوممثِّ
دراسـات  اسـتعراض  (ب)  تكنولوجيات وتطبيقـات وخـدمات الـنظم العامليـة لسـواتل املالحـة؛      

مبا يف ذلك إمكانية إطـالق مشـروع أو مشـاريع رائـدة     ، اجلارية واملعتزمة ،املبادراتو احلاالت
الـنظم  اسـتخدام  من شأهنا أن تساهم يف توسـيع نطـاق    ويلعلى الصعيد الوطين واإلقليمي والد

تقيــيم النتــائج العلميــة ؛ (ج) االستكشــاف العلمــيالعامليــة لســواتل املالحــة، وخباصــة يف جمــال  
ديــد حتيف ، وبالتــايل الغــالف األيــوينيف جمــال رصــد طقــس الفضــاء وأثــره  والتقنيــة احلديثــة يف 

م قدَّاالسـتنتاجات ووضـع التوصـيات الـيت سـتُ     تخالص اسـ ؛ (د) النظم العامليـة باستخدام قع ااملو
  كإسهام يف عمل اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة وأفرقتها العاملة.

    
    الربنامج  - باء  

ركـز عبـد   ملن ولـ ممثِّألقى بيانـات اسـتهاللية وكلمـات ترحيـب      ،يف افتتاح حلقة العمل  -١١
 هيئـتني مشـاركتني  باعتبارمها  ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي، ظريةالسالم الدويل للفيزياء الن

. نقـاش  يتحلقـ مت حلقة العمل إىل مثـاين جلسـات عامـة و   سِّ. وقُيف تنظيم ورعاية حلقة العمل
فيهــا إجنــازات بلــداهنم بشــأن االضــطالع  نــوا بيَّ إيضــاحيةً ون عروضــاًمــون املــدعّوم املتكلِّوقــدَّ

ــة  ــة والتعليمي ــة   باألنشــطة البحثي ــة لســواتل   بوالتواصــلية املتعلق ــنظم العاملي ــة لل التطبيقــات العلمي
ون، الـذين  مـون املـدعوّ  م املتكلِّدَّوتلت هذه العروض اإليضاحية مناقشات وجيزة. وقـ ، املالحة
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حلقتــا وأتاحــت  .حبــث ورقــة ٤٦مــة والبلــدان الناميــة علــى الســواء، جــاؤوا مــن البلــدان املتقدِّ
ــز علــى مشــاكل ومشــاريع حمــدَّ  الفرصــة للمشــاركني ل النقــاش  بالتنســيق  تصــلفيمــا يدة لتركي

  .  لسواتل املالحة والبحث التعاوين، والتنمية، وبرامج التدريب على استخدام النظم العاملية
ــ  -١٢ ــة:   وركَّ ــز النظــم و نظــم املالحــة الســاتلية زت حلقــة العمــل علــى املواضــيع التالي تعزي
ــة  ســاتليةال ــادرات الدولي ــذبشــأن ، واملب ــة لســواتل املالحــة   تنفي ــنظم العاملي ــاء القــدرات،  ال ، وبن
، اخلاصـة بـالغالف اجلـوي   النظم العامليـة لسـواتل املالحـة مـن أجـل الدراسـات       أرصاد بيانات و

، الـنظم العامليـة  هذه باستخدام قع اديد املووالتطبيقات العامة للنظم العاملية لسواتل املالحة، وحت
  الرصد. تطبيقاتواستخدام النظم العاملية يف 

إجيــاز واعتمــاد املالحظــات والتوصــيات  ىويف اجللســة اخلتاميــة مــن حلقــة العمــل جــر  -١٣
  الناجتة عن حلقيت النقاش.  

    
    احلضور  - جيم  

لـون مـن األوسـاط األكادمييـة واملؤسسـات البحثيـة       عي للمشاركة يف حلقة العمل ممثُِّد  -١٤
لصــناعة مــن البلــدان الناميــة والبلــدان  ووكــاالت الفضــاء الوطنيــة واملنظمــات الدوليــة ودوائــر ا 

واسـتخدامها يف التطبيقـات العمليـة     لسـواتل املالحـة   مة من املعنيني بتطـوير الـنظم العامليـة   املتقدِّ
 الســابقة العلميــة أو اهلندســية خــرباهتمعلــى  واالستكشــافات العلميــة. واخــتري املشــاركون بنــاًء

اهتم يف الـــربامج واملشـــاريع املتعلقـــة ونوعيـــة خالصـــات العـــروض اإليضـــاحية املقترحـــة وخـــرب
  وتطبيقاهتا.لسواتل املالحة بتكنولوجيا النظم العاملية 

مركــز عبــد الســالم الــدويل للفيزيــاء  مــة مــن األمــم املتحــدة وخدمت أمــوال مقدَّواســُت  -١٥
يف  صـاً متخصِّ ٦٦عـي  مشـاركا. وقـد دُ   ٢٦، لتسديد تكاليف السفر اجلوي واإلقامة لــ النظرية

  نظم املالحة الساتلية حلضور حلقة العمل.
االحتــاد   يف حلقــة العمــل:  لــةًاألعضــاء األربــع والثالثــون التاليــة ممثَّ    وكانــت الــدولُ   -١٦

ــي ــان؛ الروســ ــتني؛ أذربيجــ ــبانيا؛ األرجنــ ــتونيا؛ إســ ــرائيل؛ إســ ــوادور؛ إســ ــيا؛ إكــ ؛ إندونيســ
؛ البوسـنة واهلرسـك  ؛ نغالديشبـ ؛ بلغاريـا ؛ الربتغـال ؛ باكسـتان ؛ إيطاليـا ؛ أوكرانيـا ؛ أوزبكستان

؛ كازاخسـتان ؛ فييـت نـام  ؛ فرنسـا ؛ الصـني ؛ مجهوريـة مولـدوفا  ؛ مجهورية ترتانيـا املتحـدة  ؛ بريو
؛ نيجرييــا؛ نيبــال؛ املكســيك؛ مصــر؛ التفيــا؛ الكونغــو؛ كولومبيــا؛ كــوت ديفــوار؛ الكــامريون

  .الواليات املتحدة األمريكية؛ اهلند
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املركــز األورويب لبحــوث ون عــن االحتــاد األورويب ولــممثِّ وحضــر حلقــة العمــل أيضــاً   -١٧
 مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي    وكـان  . وكالـة الفضـاء األوروبيـة   التابع ل وتكنولوجيا الفضاء

  .ممثَّلني فيها أيضاً مركز عبد السالم الدويل للفيزياء النظريةالتابع لألمانة و
    

    ص العروض اإليضاحيةملخَّ  -ثانيا  
 يالعاملــة أو الــيت جيــر لتاليــة، نظــم املالحــة الســاتلية ا عــن حملــات إمجاليــة  لــونم ممثِّقــدَّ  -١٨

 ،والنظـام العـاملي لسـواتل املالحـة (غلونـاس)      ،(GPS) لنظام العـاملي لتحديـد املواقـع   : اتطويرها
 نظــام التعزيــز الواســع النطــاق ة مثــل نظــم التعزيــز الســاتليو ،ونظــام غــاليليو للمالحــة الســاتلية 

(WAAS)وأشـري إىل  إغنـوس ( املالحية التكميلية األوروبيـة الثابتـة بالنسـبة لـألرض     اخلدمة، و .(
(الصــني)،  BeiDouظــام ســواتل املالحــة نإىل جانــب ، لســواتل املالحــة الــنظم العامليــةهــذه  أنَّ

سـتعمل  ، ُت)اليابـان النظـام السـاتلي شـبه السـميت (    ووالنظام اإلقليمـي اهلنـدي لسـواتل املالحـة،     
اسـتخدام  وميكـن أن يفضـي   بني التطبيقـات العمليـة والعلميـة.    ع تتنوَّقات عديدة ا يف تطبيحالي

اسـتخدام املزيـد    نَّألة نظم إىل إدخال حتسـينات كـبرية علـى تطبيقـات كـثرية،      عدَّجمموعة من 
إشـارات الـنظم   ة دقَّـ ي إىل زيـادة  ز من معرفـة الشـكل اهلندسـي للمـدار، فيـؤدِّ     زِّالسواتل يعمن 

  .ع نطاق تغطيتهاتوسيالعاملية و
ــللتطبيقــات خصوصــاً ة تلــك التحســينات مهمَّــ  وأشــري إىل أنَّ  -١٩ ــةة (احلَركيَّ ، )الكينماتي

لتطبيقـــات واملنخفضـــة، وا املنـــاطق الواقعـــة علـــى خطـــوط العـــرض الوســـطى والتطبيقـــات يف 
 ، مثـل املنـاطق احلضـرية.   يف البيئات الصـعبة الـيت تكـون فيهـا رؤيـة السـماء حمـدودة       مة املستخَد

ساتل مـن سـواتل    شارات وتردداهتا واخلصائص املختلفة لكلِّاإلر توفُّ وباإلضافة إىل ذلك، فإنَّ
ؤ ة، مثـل رصـد خبـار املـاء بغـرض التنبُّـ      العلمي اتاالستكشافيفيد يف جمال املالحية العاملية النظم 

ــالطقس و ــاخ بـ ــات املنـ ــلكية،    دراسـ ــاالت الالسـ ــى االتصـ ــوين علـ ــر الغـــالف األيـ ــد أثـ ، ورصـ
  م بشأن الزالزل.  نظام إنذار متقدِّتحداث واس
أجهـزة اسـتقبال   ة الـيت جتمعهـا   املسـتمرَّ األرصـاد   أنَّاإليضـاحية  عدد مـن العـروض   ن وبيَّ  - ٢٠

هـذه  . وتسـتخدم  الغـالف اجلـوي لـألرض   أداة ممتـازة لدراسـة   هـي  النظم العاملية لسـواتل املالحـة   
ــروين    ــة بانتظــام لرصــد احملتــوى اإللكت ــنظم العاملي ، وخبــار املــاء يف لغــالف األيــويناإلمجــايل يف اال

ــالتروبوســفريطبقــات  ــان م دِّ. وقُ ، وهــو منــوذج ســريع التشــغيل   NeQuickإيضــاحي للنمــوذج بي
ــوين مصــمَّ     ــة يف الغــالف األي ــة اإللكتروني ــاس الكثاف ــات ل يصــاًم خصِّلقي انتشــار اخلاصــة بلتطبيق
ذلـك النمـوذج باعتبـاره هـو اخلوارزميـة       اإلشارات عرب الغالف األيوين، كما أجـري تقيـيم ألداء  

  يوين يف نظام غاليليو.د عرب الغالف األر انتشار اإلشارات األحادية التردُّالوحيدة لتصحيح تأخُّ
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الـيت   احملطـات املرجعيـة املتواصـلة العمـل    من شبكة وجود عن أمهية م عرض وجيز دِّوقُ  -٢١
ــوفِّ ــة    ر ت ــة لســواتل املالح ــنظم العاملي ــات ال ــدع بيان ــات ل ــع م تطبيق ــد املواق ــاد   حتدي ــة األبع ثالثي

مت بعـض األمثلـة علـى نظـم     دِّ، وقُـ اجليوفيزيائيـة واألرصاد اجلوية وطقس الفضـاء والتطبيقـات   
  .أُنشئتاليت  دة املستعملنيتعدِّالبنية التحتية والنظم امل

الدوليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة عمــل اللجنــة  مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجيوعــرض   -٢٢
ــة التشــغيل  إجنازاهتــا يف  مــربزاً ،لســواتل املالحــة ــرار قابلي ــنظم   إق ــاديل والتوافــق فيمــا بــني ال التب

 رنـامج تطبيقـات الـنظم العامليـة لسـواتل املالحـة التـابع للجنـة        عـن ب  عرض وجيـز م دِّقُو العاملية.
حلقـات   علـى تنظـيم   ةخاصـ بصـفة  مـع التركيـز    ،الدولية املعنية بالنظم العامليـة لسـواتل املالحـة   

  التدريب اإلقليمية لبناء القدرات يف البلدان النامية.  ودورات العمل 
يف تقـدمي خـدمات التعلـيم     عبد السـالم الـدويل للفيزيـاء النظريـة    وعرضت جتربة مركز   -٢٣

م عـرض عـن املشـروع املعنـون     دِّ. كمـا قُـ  علوم وتكنولوجيا املالحة الساتليةوالتدريب يف جمال 
للنظم العامليـة لسـواتل املالحـة يف أفريقيـا"، والـذي يهـدف إىل مسـاعدة         التابعةخدمة إغنوس "

  يف أفريقيا.   قطاع الطريان
 ساســيةاألعلومــات املربنــامج ووالالبحــث العــروض اإليضــاحية وخالصــات ورقــات  و  -٢٤

ــب   متاحــة  ــع الشــبكي ملكت ــى املوق ــع www.unoosa.org( شــؤون الفضــاء اخلــارجي  عل ) واملوق
  ).http://indico.ictp.it/event/a13233( ركز عبد السالم الدويل للفيزياء النظريةالشبكي مل

    
    املالحظات والتوصيات  -ثالثا 

ا إىل اتفـاق بشـأن   لوة نقـاط أثنـاء جلسـات املناقشـة، وتوصَّـ     ز املشاركون علـى عـدَّ  ركَّ  -٢٥
ــدماً  ل وإطــاراً يف جمموعهــا اســتراتيجية للعمــل  لتوصــيات ميكــن أن تشــكِّ  بالتطبيقــات لســري قُ

علـى احلاجـة    أيضـاً د املشـاركون  وشـدَّ يف البلدان الناميـة.   العلمية للنظم العاملية لسواتل املالحة
وذلــك ، واتل املالحــةإىل تعزيــز القــدرات الوطنيــة يف جمــال علــوم وتطبيقــات الــنظم العامليــة لســ

يف السـياق اإلقليمـي، مـع االسـتفادة      واملناسـب ه جَّـ على وجه التحديد من خالل التـدريب املو 
إذكـاء الـوعي   دت احلاجـة إىل  دِّوحُـ . صـة القائمـة  من اهلياكل اإلقليمية ومراكز االمتياز املتخصِّ

  .ليهع لتركيزجماالً ميكن ا ذلك باعتباراملسؤولني عن اختاذ القرارات لدى 
وأشــار املشــاركون إىل أنــه يف إطــار األوســاط املعنيــة بــالنظم العامليــة لســواتل املالحــة،   -٢٦

العامليـة  الـنظم  بيانـات  الوصـول إىل  ُسـبل  تيسري كبري من املستعِملني بقدر بعض سوف يستفيد 
دة جمموعـة موحَّـ  االستفادة من عادة يف معاجلتها. وللمسامهة يف إتاحة  ُتستعملاليت نتجات وامل
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أوصـى  العلمية واألوساط املعنية باملسوح، من بيانات تلك النظم واملنتجات املتوافرة لألوساط 
ن روابـطُ حتويـل   شـبكة اإلنترنـت تتضـمَّ   املشاركون بأن تكون لدى كل مؤسسة صفحة علـى  

رة دون قيـود، مبـا يف   إىل مواقع أخرى علـى الشـبكة توجـد فيهـا معلومـات عـن البيانـات امليسَّـ        
وعــالوة علــى  .العامليــة إىل صــفحات املؤسســات الشــريكة علــى الشــبكة وابــط ُتحيــل رذلــك 

ملؤسسـات  أن تعطـي ا ينبغـي   د املشاركون على أنه لدى إنتاج بيانات النظم العامليـة، ذلك، شدَّ
، ويستحسن أن تكون بصيغة التبـادل غـري املعتمـدة    عايري البيانات الشائعة االستخداماألولوية مل

البيانـات   مـن أجـل تيسـري تبـادل مضـمون وشـكل      )، RINEXتقبال (رايـنكس  على جهاز االس
  .سواء على حدٍّ

ــدِّ جمموعــة متنوِّ ويف هــذا الســياق، أشــار املشــاركون إىل أنَّ    -٢٧ مي اخلــدمات عــة مــن مق
عـن طريـق اإلنترنـت،     انـاً مون البيانـات جمَّ لنظم العامليـة لسـواتل املالحـة يقـدِّ    مومية اخلاصة باالع

م . وتقــدِّللــنظم العامليــة لســواتل املالحــة (IGS)الدوليــة  اخلاصــة بالــدائرةع كة التتبُّــوخباصــة شــب
ــالــدائرة  اإلشــارات وأطــوار  )أكــوادرمــوز ( جمموعــة ة وهــي قياســات مبنيــة علــى بيانــات أولي
 )غلونـاس ( النظام العاملي لسـواتل املالحـة  و النظام العاملي لتحديد املواقعدات من سواتل والتردُّ

ل الشـبكة التابعـة للـدائرة.    حمطة من احملطـات الـيت تشـكِّ    ملفات بصيغة راينكس لكلِّ يف شكل
معلومــات عامــة عــن تلــك الشــبكة وكيفيــة احلصــول علــى   وأشــري إىل إمكانيــة احلصــول علــى 

  . http://igscb.jpl.nasa.govملفات بيانات بصيغة راينكس من خالل املوقع الشبكي 
املتاحـة الـيت تسـتخدم     رباجميـات الم ن حـز دة تتضمَّوأوصى املشاركون بوضع قائمة موحَّ  - ٢٨

يف التطبيقات البحثية. وينبغي إدراج تلـك القائمـة    العاملية لسواتل املالحةيف معاجلة بيانات النظم 
  .  بانتظام) وحتديثها www.unoosa.orgيف صفحة املوارد التعليمية التابعة للجنة الدولية (

اخلربة الوطنيـة واإلقليميـة مـن خـالل تـوفري       م املشاركون باحلاجة إىل مواصلة بناءوسلَّ  -٢٩
الفضــاء  يف املراكــز اإلقليميــة لتــدريس علــوم التــدريب والتــدريس يف األجلــني البعيــد والقريــب

مركـز عبـد السـالم الـدويل     مها من خالل الربامج الـيت يقـدِّ  ذلك وك ،ملنتسبة إىل األمم املتحدةا
  األكادميية.   مراكز االمتيازوغريه من  للفيزياء النظرية

لالسـتفادة مـن    مزيـد مـن حلقـات العمـل    تنظـيم  باحلاجـة إىل   م املشـاركون أيضـاً  وسلَّ  -٣٠
األيـوين، والتطبيـق   والغـالف   التروبوسـفري نتائج حلقة العمل احلاليـة، مـع التركيـز علـى منذجـة      

جوانـب  اسـتبانة  ، والعامليـة لسـواتل املالحـة   املسـتندة إىل الـنظم    تقنيات رصـد األرض املتكامل ل
  ، وغريها من املواضيع.  النظمتلك ضعف 
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، مـن املبـادرات السـارية ينبغـي االسـتفادة منـها       هنـاك عـدداً   أنَّ املشـاركون م كما سـلَّ   -٣١
بـأن تسـتفيد   اجه اقتراح مشاريع وأنشـطة جديـدة. وأوصـي    يات اليت توهناك بعض التحدِّ وأنَّ

ــادرات     ــا تلــك املب ــيت تتيحه ــن الفــرص ال ــد     نَّأل املؤسســات م ــى حتدي ــذا ســوف يســاعد عل ه
  استراتيجية أكثر فعالية للتعاون على الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين.  

عبـد السـالم    مركـز لألمـم املتحـدة و   وأعرب املشاركون يف حلقة العمل عن تقـديرهم   -٣٢
فرصـة نـادرة   حلقـة العمـل   أتاحـت  حمتواها. حيث حلقة العمل ولتنظيم الدويل للفيزياء النظرية 

تكنولوجيـا الـنظم العامليـة لسـواتل     م باجتاه اسـتخدام  املزيد من التطوير والتقدُّلتوجيه الدعم إىل 
  يف البلدان املشاركة. املالحة

 


