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  مقدمة   -أوال  
  اخللفية واألهداف -ألف 

العاملية لسواتل املالحة، املتميزة بالدقة العالية إىل أقصى حد، والتغطية          متـثل الشـبكات      -١
العاملــية، والتشــغيل يف مجــيع األحــوال اجلويــة، والفــائدة عــند الســرعات العالــية، مــرفقا عاملــيا     

ــية     ــناس اليوم ــتزايدة عــلى حــياة ال ــدا يدخــل حتســينات م ــيقات تلــك   . جدي ــد تطب ــتزايد فوائ وت
، عــلى ســبيل املــثال ال احلصــر، الطــريان، والــنقل الــبحري والــربي، الشــبكات يف جمــاالت مــنها

ــية واالتصــاالت الســلكية         ــدرة الكهربائ ــزراعة، وشــبكات الق ورســم اخلــرائط واملســاحة، وال
وتوفـــر تطبـــيقات تلـــك . والالســـلكية، واإلنـــذار بـــالكوارث واالســـتجابة حلـــاالت الطـــوارئ

ن حيث التكلفة للعمل على حتقيق النمو       الشـبكات، للـبلدان النامـية خصوصـا، حلـوال فعالـة م            
االقتصــادي دون مســاس باالحتــياجات احلالــية واملقــبلة املــتعلقة باحلفــاظ عــلى البيــئة، وبذلــك   

 .تعزز التنمية املستدامة

ويف مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلارجي واستخدامه يف                   -٢
، شــددت الـدول املشـاركة عــلى الفوائـد االجتماعــية    )اليونيســبيس الثالـث (األغـراض السـلمية   

ــية لســواتل املالحــة    ــية عــلى     . واالقتصــادية للشــبكات العامل ــبلدان النام ــن أجــل مســاعدة ال وم
االســـتفادة مـــن تطبـــيقات هـــذه الشـــبكات، اقـــترح مكتـــب األمـــم املـــتحدة لشـــؤون الفضـــاء 

ر برنامج األمم املتحدة    اخلـارجي، يف خطـة عمـل لتنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالث، يف اطا               
للتطبـيقات الفضـائية، تنظـيم سلسـلة مـن حلقـات العمـل أو احللقـات الدراسية تركز على بناء                   

وأقــرت جلــنة   . القــدرات يف جمــال اســتخدام تلــك الشــبكات يف خمــتلف مــيادين التطبــيقات       
 ٢٩رة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي االقـتراح، وطلبـت اجلمعـية العامـة من األمني العام، يف الفق                  

، أن يـــبدأ تنفـــيذ األنشـــطة ٢٠٠٠ديســـمرب / كـــانون األول٨ املـــؤرخ ٥٥/١٢٢مـــن قـــرارها 
 .الواردة يف خطة العمل

 بـدأ مكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي، يف اطار برنامج األمم املتحدة              ٢٠٠١ويف عـام     -٣
للتطبــيقات الفضــائية وبــرعاية مــن الواليــات املــتحدة األمريكــية، سلســلة مــن حلقــات العمــل    

وعقدت حلقة العمل . القليمـية بشـأن اسـتخدام وتطبـيقات الشـبكات العاملـية لسواتل املالحة           ا
، لصـــاحل بلـــدان آســـيا واحملـــيط  ٢٠٠١أغســـطس /االقليمـــية األوىل يف كـــواال المـــبور يف آب

 .اهلادئ
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 ٣٠ إىل   ٢٦ويـتعلق هـذا التقرير حبلقة العمل االقليمية الثانية، اليت عقدت يف فيينا من                -٤
وقـد استضـافت حكومة النمسا      .  لصـاحل بلـدان أوروبـا الشـرقية        ٢٠٠١نوفمـرب   /الـثاين تشـرين   

 .ووكالة الفضاء النمساوية حلقة العمل

ركــزت حلقــة العمــل عــلى املســائل الــيت متــثل شــاغال مشــتركا لــبلدان املــنطقة وتــنال    -٥
لثالــث ألوروبــا اهــتمامها، مــثل املســائل الــيت تــناوهلا املؤمتــر االقلــيمي التحضــريي لليونيســبيس ا

توعـية مـتخذي القـرارات واملوظفني التقنيني        ) أ: (وكانـت أهـداف احللقـة كمـا يـلي         . الشـرقية 
القـادمني مـن املؤسسـات املسـتعِملة احملـتملة ومقدمـي اخلدمات يف القطاع اخلاص، وخصوصا                 

ات يف الـبلدان ذات االقتصـادات املـتحولة يف املـنطقة، بفوائـد توافـر واستعمال إشارات الشبك                 
حتديـد مـا ينـبغي للمسـتعملني احملـتملني يف املـنطقة أن يتخذوه          ) ب(العاملـية لسـواتل املالحـة، و      

مـن تدابـري ومـا ينـبغي أن يقيموه من شراكـات إلدراج استخـدام إشـارات تلـك الشبكـات يف        
ائج وســوف تتمــثل النــت. التطبــيقات العملــية الرامــية إىل محايــة البيــئة وتعزيــز التنمــية املســتدامة  

القصــرية األجــل واملتوســطة األجــل حللقــة العمــل يف بــدء مشــاريع استرشــادية وإيضــاحية مــن    
ــبحوث والصــناعة تســتفيد مــن األخــذ هبــذه التكنولوجــيا      . جانــب احلكومــات ومؤسســات ال
 .وستكون النتيجة الطويلة األجل هي توسيع قاعدة مستعملي تكنولوجيات تلك الشبكات

  
  الربنامج -باء 

شيدلر، من وزارة النمسا    . فتـتاح حلقـة العمل، ألقى خطابات رئيسية كل من إ          عـند ا   -٦
بـريل، ممثل الواليات املتحدة األمريكية الدائم       . االحتاديـة للـنقل واالبـتكار والتكنولوجـيا؛ و ك         

يانكوفـــتش، رئـــيس اجمللـــس اإلشـــرايف لوكالـــة الفضـــاء . ؛ و ب)فييـــنا(لـــدى األمـــم املـــتحدة 
واشـتملت حلقـة العمـل عـلى اجللسات     . ب شـؤون الفضـاء اخلـارجي   النمسـاوية؛ ومديـر مكتـ     

حالة وتطورات النظام العاملي لتحديد املواقع والشبكة العاملية لسواتل         ) أ: (التقنـية التسع التالية   
تطويــر ) ج(التطبــيقات يف مــنطقة أوروبــا الشــرقية؛ ) ب(وشــبكة غاليلــيو؛ ) غلونــاس(املالحــة 

قات الشــبكات العاملــية لســواتل املالحــة يف جمــال رصــد البيــئة   تطبــي) د(الشــبكات التفاضــلية؛ 
تطبـــيقات الشـــبكات العاملـــية لســـواتل املالحـــة يف جمـــال ادارة املـــوارد ) ه(وتدبُّـــر الكـــوارث؛ 

تطبــيقات الشــبكات العاملــية لســواتل املالحــة يف جمــال املســاحة ورســم اخلــرائط  ) و(الطبيعــية؛ 
العاملــيـة لســواتـل املالحـــة يف جمـــال الــنقـل اجلــوي؛  تطبــيقـات الشــبكـات ) ز(وعلــوم األرض؛ 

تطبـيقات الشـبكات العاملية لسواتل املالحة يف جمال دعم النقل البحري والربي والتوقيت              ) ح(
وعقـدت حلقتا   . األسـواق والفـرص   : صـناعة الشـبكات العاملـية لسـواتل املالحـة         ) ط(الدقـيق؛   
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خطــط وسياســات الشــبكات العاملــية لســواتل  صــوغ ) أ: (مناقشــة لتــناول املوضــوعني التالــيني 
 . عرضا٤٢وقدم ما جمموعه . مسائل وحتديات التنفيذ) ب(املالحة؛ 

ــات       -٧ ــربنامج مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي ووزارة خارجــية الوالي ــام بوضــع ال وق
املـتحدة، بالـتعاون مـع وكالـة الفضـاء النمساوية واللجنة الفرعية الدولية التابعة للجنة التواصل                 

وقدمت اللجنة الفرعية   . بـني مستعملي اخلدمة املدنية اليت يقدمها النظام العاملي لتحديد املواقع          
ونظم معرض صغري   . األخـرية املذكورة املساعدة أيضا إىل املكتب يف اإلعالن عن حلقة العمل           

 .مبشاركة من حكومة الواليات املتحدة ومؤسسة أومنيستار

ــوم  -٨ ــثاين ٢٦ويف ي ــتحدة لإلعــالم    ٢٠٠١مــرب نوف/ تشــرين ال ــرة األمــم امل ، نظمــت دائ
بريل؛ . وكان من املتحدثني يف املؤمتر ك     . الـتابعة ملكتـب األمـم املـتحدة يف فييـنا مؤمترا صحفيا            

شـو، مديـر املالحـة الـراديوية وحتديـد املواقـع بوزارة النقل بالواليات               . يانكوفـتش؛ و م   . ب و
يد شعبة هندسة الراديو باجلامعة التقنية التشيكية؛       فرياتسـكا، نائب املدير وعم    . ف املـتحدة؛ و  

 .وتوىل مدير مكتب شؤون الفضاء اخلارجي مهمة املنسق
  

  احلضور -جيم 
االحتاد الروسي، أذربيجان، أملانيا،    : حضـر حلقـة العمـل مشـاركون من البلدان التالية           -٩

ــران   ــيا، إي ــة(أوزبكســتان، أوكران ــيا، الــرب)اإلســالمية-مجهوري ــا، ، إيطال ــربتغال، بلغاري ازيل، ال
بولـندا، تركـيا، اجلمهوريـة التشـيكية، اجلمهوريـة العربـية السـورية، مجهورية كوريا، مجهورية                 
مقدونـيا اليوغوسـالفية سـابقا، جورجـيا، رومانـيا، سـلوفاكيا، السـويد، شـيلي، طاجيكستان،                 

مـى وايرلـندا الشمالية،     كازاخسـتان، كرواتـيا، كـندا، ليتوانـيا، اململكـة املـتحدة لـربيطانيا العظ              
ومثل أيضا كل من    . النمسـا، هـنغاريا، هولـندا، الواليـات املـتحدة األمريكـية، الـيابان، اليونان              

االحتـاد الـدويل لالتصـاالت، الوكالـة الدولية للطاقة الذرية، املفوضية األوروبية، وكالة الفضاء               
األطلسي، مكتب شؤون الفضاء    األوروبـية، املنظمة اهليدروغرافية الدولية، منظمة حلف مشال         

 .اخلارجي

واسـتخدمت األمـوال الـيت خصصـتها الواليـات املـتحدة لسداد تكاليف السفر اجلوي               -١٠
 بلــدا، واالســتفادة مــن مــرافق املؤمتــرات،  ١١ مشــاركا مــن ٣٨ أو بــدل املعيشــة الــيومي لـــ /و

هلكة، وســفر ومرتــبات موظفــي خدمــات املؤمتــرات وموظفــي األمــن، واللــوازم واملــواد املســت   
وغطت . وغطـت حكومـة النمسـا تكلفـة استعمال غرف املؤمترات          . ومرتـب خـبري استشـاري     

وسددت املفوضية األوروبية   . وكالـة الفضـاء النمسـاوية تكلفـة املشروبات املقدمة للمشاركني          
 . بلدان١٠ مشاركا من ١٢ تكلفة السفر اجلوي وبدل اإلقامة اليومي لـ
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  ت املالحظات والتوصيا   -ثانيا  
ميكـن احلصـول عـلى نسـخ الكترونـية للعـروض الـيت قدمت إىل مكتب شؤون الفضاء                -١١

 http://www.oos:اخلـارجي مـن موقـع املكتـب عـلى شـبكة الويـب العاملـية عـلى العـنوان التايل          

unvienna.org/SAP/act2001/gnss2/presentations/index.html. 

العمل من مالحظات وتوصيات استنادا     ويـرد فـيما يلي ملخص ملا توصلت اليه حلقة            -١٢
 .إىل التقارير املقدمة إىل رؤساء اجللسات التقنية وحلقات النقاش

  
  النظم احلالية واملقبلة للشبكات العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا -ألف 

ــت         -١٣ ــيت ظل ــن األرض، ال ــة م ــراديوية املدعوم ــلمالحة ال ــر ل املالحــة الســاتلية هــي تطوي
وتبـث سـواتل املالحة اشارات      . السـفن تسـتخدمها طـوال السـنوات املائـة املاضـية           الطائـرات و  

ويقوم . يسـتخدمها املسـتقِبل لـيحدد موقعـه وسـرعته والوقـت عـلى نطـاق العـامل حتديـدا دقيقا                    
املسـتعملون الذيـن يسـتقبلون اشـارات املالحـة السـاتلية بقياس املسافة من جهاز االستقبال إىل              

ويف هذه التقنية تستخلص املسافة إىل      ". قياس املسافة السليب  "نـية تسمى    السـاتل، باسـتخدام تق    
وميكن . كـل سـاتل مـن قـياس الوقـت الـالزم النـتقال االشارة املالحية من الساتل إىل املستقِبل        

. حسـاب املوقـع الـثالثي األبعـاد للمسـتقِبل إذا توفـرت اشـارات مـن ثالثـة سـواتل عـلى األقل                       
 مــن ســاتل رابــع لــتفادي ضــرورة وجــود ســاعة ذريــة دقــيقة لــدى  وتســتخدم االشــارة الــواردة

 .املستقِبل

وهتيـئ معاجلـة االشـارات العـيارية للشـبكات العاملـية لسواتل املالحة مستوى دقة يبلغ                  -١٤
 مـتر يف موقـع املسـتقِبل، يف حـني أن معاجلة االشارات الدقيقة لتلك الشبكات هتيئ                  ١٠٠حنـو   

واذا كان املستعِمل يتلقى، عالوة على االشارات الواردة من    .  مترا ٢٠مسـتوى دقـة يـبلغ حنو        
السـواتل، االشـارة الـواردة مـن حمطـة مرجعية أرضية، فيكون مستوى الدقة يف موقع املستعِمل             

وتتـيح احملطـات املرجعـية امكانـية تقـدمي خدمات الشبكات التفاضلية             . املـتلقي حنـو مـتر واحـد       
 .العاملية لسواتل املالحة

لـــت اجللســـة اخلاصـــة بالشـــبكات العاملـــية لســـواتل املالحـــة احلالـــية واملســـتقبلية  وتناو -١٥
ــيو،         ــاس وشــبكة غاليل ــع وشــبكة غلون ــتحديد املواق ــاملي ل ــنظام الع ــة وتطــور ال ــيقاهتا حال وتطب
وكذلـك أنشـطة الشـبكات العاملـية لسواتل املالحة يف منطقة أوروبا الشرقية، مبا فيها األنشطة                 

 .كات التفاضليةاملتعلقة بتطوير الشب
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 املالحظات
 
ــنفذه        -١٦ ــنائي ت ــع، وهــو نظــام ث ــتحديد املواق ــاملي ل ــنظام الع ــة العمــل أن ال الحظــت حلق

الواليـات املـتحدة، يعمـل بكـامل طاقـته ويقـدم خدمة مالحية مدنية مفتوحة دون رسوم على                   
، من أجل    سـاتال عـامال    ٢٨وتـتألف الشـرحية الفضـائية مـن الـنظام مـن             . املسـتعملني املباشـرين   

 سـواتل عاملة لكل     ٤ سـطوح مداريـة، حبيـث توجـد          ٦ سـاتال عـامال عـلى        ٢٤كفالـة وجـود     
وجــرى تعــريف حلقــة العمــل بــالفوائد املدنــية لتحديــث الــنظام،   . ســطح، يف أي وقــت معــني

والحظـت احللقـة أن حتديـد مسـتوى الـتوافر االنـتقائي عـند مستوى الصفر هو خطوة أوىل يف                   
أن جهودا تبذل لتلقي االفادات املرتدة من املستعملني من خالل خمتلف           وأفـيد ب  . تلـك العملـية   

وقـيل إن سياسـة الواليـات املـتحدة بشـأن النظام كانت ثابتة، حىت أثناء       . القـنوات واألسـاليب   
وال تزال .  االرهابـية ٢٠٠١سـبتمرب  / أيلـول ١١وبعـد أحـداث مـثل حـرب اخللـيج وهجمـات         

 الـدويل، كـتلك الـيت جتـري مـع االحتاد الروسي وأوروبا              األنشـطة االمـتدادية وأنشـطة الـتعاون       
ومن مبادئ التعاون عدم تقاضي     . والـيابان، تشـكل جـزءا هامـا مـن سياسـة الواليـات املتحدة              

رســوم مــن املســتعملني املباشــرين، وهــيكل االشــارات املفــتوح، والبيــئة املفــتوحة الــيت حيــركها  
 . احلايلالسوق، ومحاية نطاق ترددات املالحة الراديوية

وجـرى تعـريف حلقـة العمـل حبالـة شـبكة غلوناس، اليت هي نظام مزدوج االستخدام                   -١٧
 ٢٠٠١أغسطس  /وأفـيد بـأن حكومـة االحتـاد الروسي وافقت يف آب           . يـنفذه االحتـاد الروسـي     

 ٢٤وسوف تتألف اجملموعة من    . عـلى بـرنامج احتـادي العـادة انشـاء جمموعـة سواتل غلوناس             
ويف وقت  .  سـواتل عاملـة لكـل سطح       ٨طوح مداريـة، حبيـث توجـد         سـ  ٣سـاتال عـامال عـلى       

ومن أهداف الربنامج الرئيسية ضمان توفري .  سواتل عاملة٦انعقـاد حلقـة العمـل كانت هناك       
وتشمل مهام الربنامج الرئيسية تعزيز التعاون الدويل، وتطوير        . اخلدمـات للمستعملني الدوليني   

نافسـة يف السـوق العاملـية، وانشاء شبكة جيوديسية          معـدات للمسـتعملني تكـون قـادرة عـلى امل          
وسيواصل تقدمي  . جديـدة، وتكويـن أسـاس علمي وتكنولوجي ملواصلة تطوير املالحة الساتلية           

 .اخلدمة إىل املستعملني املدنيني جمانا

وأبلغــت حلقــة العمــل عــن مــبادرة تــتخذها الــبلدان األوروبــية تســمى شــبكة غاليلــيو،  -١٨
 تشـارك فـيه املفوضـية األوروبـية، املسؤولة عن صوغ السياسات، ووكالة              وهـي بـرنامج مـدين     

ويعتزم أن يبدأ تشغيل شبكة غاليليو      . الفضـاء األوروبـية، املسـؤولة عـن بـرنامج الـتطوير التقين            
ومــن الدوافــع الــيت حــدت باالحتــاد األورويب إىل اختــاذ هــذه املــبادرة حتقــيق     . ٢٠٠٨يف ســنة 

ان توفــر اخلدمــات للــبلدان األوروبــية؛ وحتقــيق الفوائــد للصــناعة؛  الســيادة واالســتقاللية وضــم
وتنفـيذ التطبـيقات القابلـة لالعـتماد املـتعلقة بأمـان األرواح، وتوافـر الـنظم التكميلية والداعمة                   
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وستقدم شبكة غاليليو خدمات عاملية متنوعة . للـنظام العـاملي لـتحديد املواقـع وشـبكة غلوناس         
والحظت حلقة العمل .  بيـنما سـتقدم خدمات القيمة املضافة بتكلفة       جمانـا جلمـيع املسـتعملني،     

أن أوروبـا تـنفذ حالـيا شـبكة املـنظومة األوروبـية املالحـية التكميلـية الثابـتة بالنسبة إىل األرض           
، الـيت هـي جـزء ال يـتجزأ من النظم األقاليمية الثالثة احلالية الرامية إىل تعزيز قدرات              )إغـنوس (

 .٢٠٠٤تحديد املواقع، وأن منظومة إغنوس يعتزم بدء تشغيلها يف عام النظام العاملي ل

وأبلغـت حلقـة العمـل عـن املفاوضات اجلارية بني الواليات املتحدة واالحتاد األورويب                -١٩
ــنظام العــاملي       ــيو وال ــتوافق بــني شــبكة غاليل ــبادل وال واالحتــاد الروســي لتحقــيق االســتخدام املت

 .ليليو وشبكة غلوناس، على التوايللتحديد املواقع وبني شبكة غا

ــبادل بــني الشــبكات العاملــية      -٢٠ ــتوافق واالســتخدام املت وتناولــت حلقــة العمــل مســائل ال
ويعين التوافق بني نظامني أن ال يكون من شأن أي منهما أن  . احلالـية واملقـبلة لسـواتل املالحـة       

تعددة ذات االســتخدام والحظـت احللقـة أن مــن شـأن نواتـج الـنظم املـ      . يـلحق الضـرر باآلخـر   
ويتوقع . املتـبادل، إذا مجعـت معـا، أن توفـر أداء حمسـنا ال ميكن أن يتحقق بواسطة نظام واحد          

 .أن هذا األداء احملسن سيتحقق يف جوانب التوافر والدقة واالستمرارية والسالمة

ت وجـرى إبـالغ حلقـة العمـل بطائفـة واسـعة مـن األنشطة املتعلقة باستخدام وتطبيقا         -٢١
الشـبكات العاملـية لسـواتل املالحـة يف أوروبـا الوسـطى والشـرقية، مبا يف ذلك األنشطة املتصلة                  

 .بتطوير الشبكات التفاضلية العاملية لسواتل املالحة

والحظــت حلقــة العمــل أن الــتحديات املرتقــبة يف جمــال توســيع اســتخدام الشــبكات     -٢٢
ــة إىل حتســني      ــية لســواتل املالحــة تشــمل احلاج ــر فوائــد     العامل ــية، وحمدوديــة تقدي ــية التحت  البن

ويف جمــال اجليوديســيا، . التكنولوجـيا املــتقدمة، وحمدوديـة عــدد اخلــرباء، وعـدم كفايــة الـتمويل    
 .تتمثل عقبتان يف االفتقار إىل منوذج جيوديسي دقيق واالفتقار إىل القياسات املترادفة

اقـع هـو حاليا الشبكة الوحيدة       والحظـت حلقـة العمـل أن الـنظام العـاملي لـتحديد املو              -٢٣
كاملــة التشــغيل مــن الشــبكات العاملــية لســواتل املالحــة، عــلى الــرغم مــن أنــه ميكــن أن تصــبح 

وســلمت احللقــة بــأن املشــاركة يف املــبادرة  . ، ثــالث شــبكات عاملــة٢٠١٠هــناك، بعــد عــام 
يوديسية كنظام قاعدي للقياسات اجل   ) يوريف(الرامـية إىل انشـاء اطـار مـرجعي أورويب موحد            

. يف أوروبــا هــو أمــر أساســي الســتفادة بلــدان املــنطقة مــن الشــبكات العاملــية لســواتل املالحــة   
وينشـئ يوريـف اهلـيكل الضـروري لكـي تـتعاون عـدة معـاهد معـا وتشـارك يف املـوارد وتضــع            
املعـايري وتعمـل هبا، ولتوفر للجمهور بيانات التتبع والبيانات املساعدة وكذلك منتجات خمتلفة       

 .غري أن حمدودية املوارد ال تزال تشكل عقبات أمام احلصول على الفوائد املثلى. نواعاأل
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والحظـت حلقـة العمـل اجلهـود الـيت يـبذهلا خمـتلف بلـدان املـنطقة فـيما يتصـل بتطوير              -٢٤
الشـبكات التفاضـلية، والحظت أن الشبكات التفاضلية العاملية لسواتل املالحة ميكن أن تؤدي              

 يف الدقـة، حـىت يف الظـروف الـيت ال توجد فيها انتقائية اإلتاحة أو اليت توضع               إىل حتسـني كـبري    
 .فيها تلك اإلنتقائية عند مستوى الصفر

  
 التوصيات

 
أوصـت حلقـة العمل بأن يضع كل بلد يف املنطقة استراتيجية تنفيذ، وأن يضمن توافر       -٢٥

اتل املالحــة، وأن يعــزز التنســيق املــوارد الكافــية الســتخدام وتطبــيقات الشــبكات العاملــية لســو 
كمـا أوصـت بـأن يضـع كل بلد، مبشاركة من املستعملني،             . والـتعاون داخـل احلـدود وعـربها       

خطـة وطنـية اسـتراتيجية تتـناول الـتمويل والتعاون على مجيع األصعدة واحتياجات املستعملني                
 .ومتطلباهتم

ــدة لإل      -٢٦ ــيذ مشــاريع رائ ــيمي، أوصــي بتنف ــلى الصــعيد االقل ــد   وع ــلي لفوائ يضــاح العم
وميكـن أن توضـع يف االعتـبار عـند تصـميم تلـك املشاريع               . الشـبكات العاملـية لسـواتل املالحـة       

وميكن أن تشمل اجملاالت ذات     . احلاجـة إىل زيـادة تضـافر اجلهـود يف تطبيقات تلك الشبكات            
نفذ تلــك ولكــي تـ . األولويـة للتطبـيقات أمــان الـنقل وادارتــه، مـع التركــيز عـلى الــنقل الطـرقي      

ــادة إدراك مقــرري السياســات       ــية إىل زي ــز اجلهــود الرام ــبغي تعزي ــيذا كــامال، ين الشــبكات تنف
لفوائـد تلـك الشـبكات، وانشـاء بنـية حتتـية وطنـية واقليمـية مالئمـة، وضمان التوافق يف النظم                      

 لتنفيذ  – عـن طريق اقامة الشراكات       –املرجعـية اجليوديسـية داخـل أوروبـا، وكفالـة الـتمويل             
 .شبكات التفاضليةال
  

  تطبيقات الشبكات العاملية لسواتل املالحة لتعزيز التنمية املستدامة -باء 
  تطبيقات الشبكات العاملية لسواتل املالحة لرصد البيئة وتدبُّر الكوارث -١ 

 املالحظات
 

الحظــت حلقــة العمــل وجــود طائفــة واســعة مــن اســتعماالت وتطبــيقات الشــبكات     -٢٧
تل املالحــة يف جمــاالت مــثل رصــد ومســح األراضــي والكــتل املائــية، مبــا يف ذلــك  العاملــية لســوا

الرصــد الدقــيق ملنســوب املــياه، وتقديــر األثــر البيــئي، ورســم خــرائط املــناطق املغمــورة باملــياه،  
 .وتقييم التلوث
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والحظـت حلقـة العمـل احلاجـة، مـن أجـل توسـيع اسـتعماالت وتطبـيقات الشبكات                    -٢٨
املالحــة يف تلــك اجملــاالت، إىل منــتجات بســيطة مــن املعــدات والــرباجميات        العاملــية لســواتل  

للمسـتعملني الذيـن ليسـت لديهـم خلفـية تقنـية رفـيعة املسـتوى، واىل تدريـب الزبائن احملتملني             
والحظت احللقة أيضا أنه مل     . عـلى اسـتعمال املنـتجات املهـيأة لالسـتفادة مـن تلـك الشـبكات               

صـفة عامـة باحلاجـة إىل االسـتثمار يف مشـاريع الرصـد الطويلة               يـتم إقـناع مـتخذي القـرارات ب        
 .األجل اليت تستخدم تلك الشبكات

  
 التوصيات

 
أوصـت حلقـة العمل باجراء حماوالت وإعداد دراسات حاالت افرادية طويلة األجل،              -٢٩

يســتخدم فــيها يف آن واحــد الــنظام العــاملي لــتحديد املواقــع وشــبكة غلونــاس وشــبكة غاليلــيو، 
دراج اسـتخدام الشبكات العاملية لسواتل املالحة يف رصد البيئة وتدبُّر الكوارث وكذلك يف              إل

وشـددت حلقـة العمـل أيضا على احلاجة إىل التعاون           . نظـم اهليدرولوجـيا والتنـبؤ بالفيضـانات       
وتـــبادل اخلـــربات، وكذلـــك احلاجـــة إىل التصـــدي ملســـائل مـــثل الـــتكلفة وامـــدادات القـــدرة  

 .الكهربائية
  

  تطبيقات الشبكات العاملية لسواتل املالحة يف الزراعة ومصائد األمساك -٢ 
 املالحظات

 
الحظـت حلقـة العمـل وجـود طائفـة واسعة من استعماالت الشبكات العاملية لسواتل               -٣٠

املالحــة يف جمــال الــزراعة، مبــا يف ذلــك رصــد احملاصــيل والــتربة، وإدارة اســتعمال الكيميائــيات 
. رة الــري، كمــا الحظــت مــا الســتخدام تلــك الشــبكات مــن فوائــد للفالحــنيواألمســدة، وإدا

 .والحظت احللقة أيضا فوائد استعمال تلك الشبكات يف مصائد األمساك

ولوحـظ أنـه يف حـني أن الشـبكات العاملية لسواتل املالحة ميكن أن توفر حلوال جمدية                   -٣١
فإن الفالحني ال يدركون بالضرورة جدوى اقتصـاديا وسـليمة بيئيا لزيادة االنتاجية يف الزراعة        

ــه ســيكون مــن املفــيد أن يقــدم    . تلــك الشــبكات وفوائدهــا ادراكــا تامــا   والحظــت احللقــة أن
ورئي أن تبادل . للفالحـني املـزيد مـن اإليضـاحات العملـية لالسـتعمال الفعلي لتلك الشبكات         

 يساعد الفالحني على    املعلومـات غـري الـرمسي بـني خـرباء الشـبكات والفالحـني ميكن أيضا أن                
 .فهم فوائد الشبكات وزيادة تقديرهم لتلك الفوائد
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 التوصيات
 
ــا         -٣٢ ــا حيدده ــبات املســتعملني كم ــتنادا إىل متطل ــأن توضــع، اس ــة العمــل ب أوصــت حلق

الفالحـون كـل مـنهم عـلى حـدة، اجـراءات جتريبـية شاملة تتناول اجلوانب التقنية واالقتصادية             
وأوصت احللقة أيضا   . يقة باسـتخدام الشـبكات العاملية لسواتل املالحة       والقانونـية للـزراعة الدقـ     

بـأن تشـمل تلـك االجراءات خدمات القيمة املضافة وذلك بإدماج بيانات الشبكات مع رسم                
 .اخلرائط املواضيعية يف نظام معلومات جغرافية لتجهيزات جتريبية خمتارة

جـل الـتحقق مـن مـدى قبول         وأوصـت حلقـة العمـل كذلـك بإقامـة نظـام رصـد مـن أ                 -٣٣
 .التكنولوجيا ومراقبة ذلك القبول يف سياق الزراعة الدقيقة

وبشـأن دور األمـم املـتحدة يف توسـيع اسـتعمال تكنولوجـيا الشـبكات العاملية لسواتل           -٣٤
 :املالحة يف جمال الزراعة، أوصي بأن تنظر األمم املتحدة يف ما يلي

فهــوم الــزراعة الدقــيقة وفوائــد الشــبكات احلاجــة إىل زيــادة وعــي اجلمهــور مب )أ( 
 الفضائية؛

الطـرائق الـيت ميكـن أن تطبق هبا البلدان النامية تكنولوجيات الشبكات العاملية           )ب( 
 لسواتل املالحة؛

وضــــع أمــــثلة حمــــددة لطــــرائق وخطــــوات ادراج تلــــك التكنولوجــــيات يف   )ج( 
 .املمارسات الزراعية

  
  واتل املالحة يف املساحة ورسم اخلرائط وعلوم األرضتطبيقات الشبكات العاملية لس -٣ 

 املالحظات
 

الحظـت حلقـة العمـل ما لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية من جتارب يف نطاق واسع              -٣٥
مــن تطبــيقات الشــبكات العاملــية لســواتل املالحــة، يشــمل جمــاالت مــثل الــتعدين واجليولوجــيا، 

ــتعاون  . ، واجليوديســياومراقــبة وادارة حــدود الــدول، وعــلم املــناخ   والحظــت احللقــة أيضــا ال
مــبادرة أوروبــا "االقلــيمي الــناجح يف الــربامج اجليوديســية واجليودينامــية الــيت تطلقهــا وتنســقها 

ومـن تلـك الـربامج مشـروع أوروبـا الوسطى االقليمي          .  بلـدا  ١٧الـيت يشـارك فـيها       " الوسـطى 
ــا الوســطى  ، الــذي سيواصــل يف شــ (CERGOP)) ســريغوب(للجيودينامــيكا  كل شــبكة أوروب

املرجعــية اجليودينامــية الــنظام العــاملي لــتحديد املواقــع، وكذلــك مشــروع توحــيد نظــم اجلاذبــية 
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وقـد قدم مشروع سريغوب مسامهات هامة يف رصد         . األرضـية يف أوروبـا الوسـطى والشـرقية        
 ).يوريف(وتطوير االطار املرجعي األورويب املوحد 

نظام العــاملي لــتحديد املواقــع يــؤدي، بفضــل الدقــة الــيت  والحظــت حلقــة العمــل أن الــ -٣٦
يوفـرها، إىل ثـورة يف الطـريقة اليت جتري هبا قياسات تشوهات ألواح القشرة األرضية وكذلك           

 .كيفية تعريف ومراقبة أي اطار مرجعي أرضي عاملي دقيق

ــلة      -٣٧ ــية ذات الصـ ــيالت العلمـ ــيع التحلـ ــاس مجـ ــا أن أسـ ــل أيضـ ــة العمـ والحظـــت حلقـ
بكات العاملــية لســواتل املالحــة توفــره خدمــتان تابعــتان للــرابطة الدولــية للجيوديســيا، مهــا بالشــ

. (IERS) واخلدمة الدولية لدوران األرض      (IGS)اخلدمـة الدولـية للـنظام العاملي لتحديد املواقع          
دمي وهتـدف اخلدمـة الدولـية للنظام العاملي لتحديد املواقع، اليت تشارك فيها مائة منظمة، إىل تق                

ــاملي        ــنظام الع ــيانات ال ــية عــن طــريق ب ــبحوث اجليوديســية واجليوفيزيائ خدمــة تدعــم أنشــطة ال
 .لتحديد املواقع ومنتجات تلك البيانات

والحظـت حلقـة العمـل أن االطـار املـرجعي الوطـين الـراهن لـيس دقـيقا دقة كافية يف                       -٣٨
رضي األورويب اجلديد هو والحظـت احللقـة أيضـا أن النظام املرجعي األ     . بعـض بلـدان املـنطقة     

كمــا أن أســلوب القــياس احلــايل الــذي يســتخدم فــيه الــنظام العــاملي   . نظــام موحــد ومــتجانس
وتتوافر طرائق  . لـتحديد املواقـع هـو أكـثر دقـة ويتـيح تغطـية أفضل مقارنة باألساليب التقليدية                 

القيم املستمدة من حتويـل جلعـل القـيم املسـتمدة مـن الـنظام العـاملي لـتحديد املواقع متوافقة مع             
 .النظم الوطنية

ويف مــيداين عــلم املــناخ وعــلم بيــئة األرض، الحظــت حلقــة العمــل أن الصــور اجلويــة  -٣٩
 .وبيانات االستشعار عن ُبعد ميكن أن تستخدم لرسم اخلرائط

  
 التوصيات

 
أوصـت حلقـة العمـل بإنشـاء بنـية حتتـية ميكـن ترقيـتها يف مرحلة الحقة من أجل دعم                    -٤٠
 .تغالل االستعماالت اجلديدة للشبكات العاملية لسواتل املالحة يف البحث العلميواس

ــو الــنظام          -٤١ ــرجعي األرضــي األورويب ه ــنظام امل ــأن يكــون ال ــة العمــل ب وأوصــت حلق
غري أنه سيلزم اختاذ املزيد من املبادرات       . املـرجعي املشترك ملسح حدود الدولة يف مجيع البلدان        

 .غيريات يف اللوائح التنظيمية القانونيةواجراء املزيد من الت
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  تطبيقات الشبكات العاملية لسواتل املالحة يف النقل اجلوي والبحري والربي -٤ 
 املالحظات

 
الحظــت حلقــة العمــل أن الــنظام العــاملي لــتحديد املواقــع أدى إىل حتســن كــبري يف          -٤٢

ــتران مــع نظــ   . مســتوى ســالمة الطــريان  ــنظام، باالق ــر ال ــتعزيز بواســطة الســواتل  كمــا يسَّ ام ال
(SBAS)               إتـباع مسـارات طـريان أكثر مباشرة، وتقدمي خدمات اقتراب دقيق جديدة، وحتقيق ،

 .وفور يف التكاليف بتبسيط املعدات احملمولة على منت الطائرات

والحظـت حلقـة العمل أنه يف حني أن النظام العاملي لتحديد املواقع األساسي له مزايا     -٤٣
، (DME) املعيــنات التقلــيدية لــلمالحة، مــثل حمطــات معــدات قــياس املســافات        كــثرية عــلى 

، فــإن لـــه مــع ذلـــك بعــض  (LORAN C)ســي -وشــبكات املالحــة الــراديوية، وشــبكة لــوران 
فمـن املـزايا الـيت يوفـرها الـنظام العـاملي لـتحديد املواقع التساوي إىل حد كبري يف                    . احملدوديـات 

والـتحديد الـثالثي األبعـاد لـلموقع والسـرعة، والقدرة على            مسـتوى الدقـة عـلى نطـاق العـامل،           
وتـتعلق بعض حمدوديات النظام العاملي لتحديد املواقع  . دعـم عـدد غـري حمـدود مـن املسـتعملني          

 دقــيقة أو أكــثر، وهــذا غــري كــاف فــيما ١٥فوقــت االشــعار يــبلغ . األساســي بســالمة اخلدمــة
 .يتعلق بالطريان املدين

ل أن الشــبكات العاملــية لســواتل املالحــة، كمــا حتددهــا مــنظمة والحظــت حلقــة العمــ -٤٤
الــنظام العــاملي لــتحديد املواقــع، وشــبكة  : ، تشــمل مــا يــلي )اإليكــاو(الطــريان املــدين الدولــية  

، ونظام التعزيز   (GBAS)غلونـاس، ونظـام الـتعزيز بواسـطة السواتل، ونظام التعزيز من األرض              
وأبلغـت احللقة بنظم  . (GRAS)االقلـيمي مـن األرض   ، ونظـام الـتعزيز   (ABAS)مـن الطائـرات    

وذكـر أنه، بالنظر إىل أن  . الـتعزيز اخلاصـة بالـنظام العـاملي لـتحديد املواقـع وفوائـد تلـك الـنظم                
الـنظام العـاملي لـتحديد املواقـع وحـده ال يفـي مبتطلـبات الطريان املدين، فقد جرى تطوير نظم                      

ية وتوافــر اشــارات ذلــك الــنظام، مــن أجــل زيــادة  الــتعزيز بغــية زيــادة ســالمة ودقــة واســتمرار 
ويف حني أن نظام التعزيز من الطائرات هو اآلن نظام          . حتسـني سالمة الطريان جلميع العمليات     

الــتعزيز الرئيســي للــنظام العــاملي لــتحديد املواقــع فإنــه جيــري تطويــر عــدة نظــم أخــرى لــتعزيز     
 (WAAS) نظــام الــتعزيز الواســع الــنطاق ومــن األمــثلة لــنظم الــتعزيز بواســطة الســواتل. األخــري

الـتابع للواليـات املـتحدة، ومـنظومة إغـنوس األوروبية، ونظام التعزيز متعدد الوظائف بواسطة                
 .(LAAS)ومن األمثلة لنظم التعزيز من األرض نظام التعزيز احمللي . (MSAS)السواتل 

ــتحديد وجــرى تعــريف حلقــة العمــل باملتطلــبات العملــية الســتخدام الــنظ    -٤٥ ام العــاملي ل
وجرى . املواقـع، واالجـراءات التشغيلية، ومعايري االعتماد، والنظم املعتمدة اخلاصة بالطائرات           
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تعـريف احللقـة أيضـا بإشـارة االسـتعمال العمومـي الفضـائية املعـتمدة ومبـا تقوم به اإليكاو من                      
ت العاملية لسواتل  اخلاصة بالشبكا(SARPs)أعمـال مكملـة لـلمعايري واملمارسـات املوصـى هبـا          

 .املالحة

والحظــت حلقــة العمــل أنــه يف حــني أن الشــبكات العاملــية لســواتل املالحــة ميكــن أن   -٤٦
تكـون هلـا قـيمة كـبرية فـإن التطبـيقات احلالـية حيـد منها مدى توافر نظم التعزيز الالزمة لبلوغ           

يز املقبلة ينبغي أن    وقيل إن نظم التعز   . مسـتوى سـالمة االشـارات الـذي يتطلـبه الطـريان املدين            
ولوحـظ أيضـا أنه لن يسمح بأن يستحدث يف الطريان استخدام            . تتغلـب عـلى تلـك احملدوديـة       

 .تكنولوجيات مل تثبت صالحيتها من الناحية التكنولوجية

والحظـت حلقـة العمـل أن ادمـاج الـنظام العـاملي لـتحديد املواقـع يف عمليات الطريان              -٤٧
ولوحــظ أنــه حيــثما تكــون هــناك ارادة سياســية  . طــريقة تدرجيــيةاملــدين رمبــا يــتعني أن جيــري ب

لتحسـني سـالمة الطـريان، كمـا يف املـناطق الـيت تكـثر فيها حوادث الطريان، يكون هناك تأييد               
 .أكرب، من جانب السلطات املعنية بالنقل اجلوي، الستخدام النظام العاملي لتحديد املواقع

 مــن املستصــوب أن تكــون هــناك اســتراتيجية والحظــت حلقــة العمــل أنــه رمبــا يكــون -٤٨
 .عاملية لتنفيذ نظام التعزيز الساتلي

والحظـت حلقـة العمـل أن استخدام النظام العاملي لتحديد املواقع على منت الطائرات                -٤٩
. سـيتوقف عـلى اللوائـح التنظيمـية الـيت تضـعها السلطات يف كل بلد وشركات الطريان املعنية                   

ــبح  ــية لســواتل    والحظــت احللقــة أن ال ــيقات الشــبكات العامل ــدة لتطب ــد املفاهــيم اجلدي وث تؤي
 .املالحة يف جمال الطريان

ويف مـيدان الـنقل الـبحري، الحظـت حلقـة العمـل الفوائـد املترتـبة على النظام العاملي                     -٥٠
لــتحديد املواقــع، الــذي يتــيح لــلمالحني الــبحريني قــدرة عــلى حتديــد املواقــع يف مجــيع مــراحل   

واعتـربت القـدرة عـلى حتديـد مكان املالحني املستغيثني بدقة تبلغ حنو        . ي ظـروف  الـرحلة يف أ   
وبفضــل اســتخدام الـنظام التفاضــلي العــاملي  .  مـتر فــتحا كـبريا يف جمــال البحــث واالنقـاذ   ١٠٠

لـتحديد املواقـع بدقـة أكـرب يف رسـم اخلـرائط، واملسـاحة، ونظـم التعرُّف األوتوماتية، واملالحة              
 الدقـة، اسـتطاع املالحـون الـبحريون االنـتقال إىل مسـتوى من األمتتة وتكامل           واملـناورة عالـييت   

 .املعدات مل يكن يعترب ممكنا سابقا

والحظـت حلقـة العمل أن من شأن اجلمع بني استخدام النظام العاملي لتحديد املواقع                -٥١
 .واملعينات املالحية األخرى أن يكفل سالمة النقل البحري
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 الــربي، الحظــت حلقــة العمــل أن الــنظام العــاملي لــتحديد املواقــع        ويف جمــال الــنقل  -٥٢
ومــن . يســتخدم يف املســاحة ورســم اخلــرائط للطــرق والســكك احلديديــة وأي منشــآت خطــية

فوائـد اسـتخدام ذلـك الـنظام الدقـة العالية والفعالية التكاليفية مقارنة باستخدام وسائل القياس                 
 .التقليدية

الــنظام العــاملي لــتحديد املواقــع يــؤدي إىل حتســن كــبري يف  والحظــت حلقــة العمــل أن  -٥٣
والحظـت احللقـة أنـه عـلى الـرغم مـن أن النظام هو       . املالحـة للـنقل اجلـوي والـبحري والـربي      

تكنولوجـيا ميكـن التعويل عليها فينبغي أن يوضع يف االعتبار احتمال حدوث أعطال واحتمال               
 .األخطاء التكنولوجية

  
 التوصيات

 
ــية       أوصــت  -٥٤ ــية أو ســالمة الشــبكات العامل ــتحديد ســبل لتحســني معول ــة العمــل ب حلق

لســــواتل املالحــــة، بــــتعزيزها بأجهــــزة االستشــــعار واملعــــدات املالئمــــة، مــــثل البوصــــالت   
ــتعزيز الواســع       ــتعزيز الســاتلي، مــثل نظــام ال ــنظم ال والغريوســكوبات وعــدادات املســافات، وب

 .(MSAS)الوظائف بواسطة السواتل النطاق ومنظومة إغنوس ونظام التعزيز متعدد 
  

  تطبيقات الشبكات العاملية لسواتل املالحة يف جمال التوقيت -٥ 
 املالحظات

 
ــنقل التوقيــت      -٥٥ ــتحديد املواقــع أصــبح أداة ل ــنظام العــاملي ل الحظــت حلقــة العمــل أن ال

ــدويل       ــذري ال ــياس الوقــت ال ــا يف إنشــاء مق ــؤدي دورا هام ــاملي وي ــتايل (TAI)الع انشــاء ، وبال
 .(UTC)التوقيت الكوين املنسق 

وسوف . وقـد صـحح يف الـنظام العـاملي احلـايل لـتحديد املواقـع عـدد مـن آثـار النسبية             -٥٦
ــدة عــلى مســتوى     ــنظم املقــبلة إجــراء تصــحيحات جدي ــيكو١٠تتطلــب ال ــية، وكذلــك - ب ثان

 باالستعانة تصـحيحات آلثـار للنسـبية مماثلـة للتصـحيحات احلالـية، بغـية تغطـية قياس املسافات           
بالوصــالت البينــية بــني الســواتل، مــن ناحــية، وتغطــية االســتخدام التــباديل للشــبكات العاملــية     

 .لسواتل املالحة، من الناحية األخرى

والحظـت حلقـة العمـل وجود طرائق جديدة لقياس الفارق الزمين بني حدثني، قادرة          -٥٧
، األمر الذي سيحقق دقة     )يةثان ١٢-١٠(ثانية  - بيكو ١٠عـلى أن حتقـق دقة على مستوى         

 .ثانية- نانو١أفضل من املستوى الذي يتحقق بالطريقة املستخدمة حاليا، وهو 
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والحظـت حلقـة العمـل أنـه كـلما ازداد عـدد خمتـربات التوقيـت كـلما حتسن استقرار               -٥٨
ن وسـيكون مـن املفـيد تنسيق أعمال خمتربات التوقيت األوروبية وتعزيز التعاو            . املقـياس الـزمين   

 .مع املختربات املوجودة يف افريقيا والقارة األمريكية

والحظـت حلقـة العمـل أيضـا أن عناصـر التحكم والرباجميات يف بعض أجهزة القياس             -٥٩
 .الدقيق للمواقع ليست سهلة االستعمال

  
 التوصيات

 
أوصــت حلقــة العمــل بــأن يتضــمن حتديــث الــنظام العــاملي لــتحديد املواقــع املتطلــبات    -٦٠
 .ديدة املتعلقة بالساعات احملمولة على منت السواتلاجل
  

  التشويش على اشارات سواتل النظام العاملي لتحديد املواقع -٦ 
 املالحظات

 
أبلغــت حلقــة العمــل بـمــا يعــايش يف هــنغاريا مــن تشــويش إلشــارات ســواتل الــنظام     -٦١

ــع  ــتحديد املواقـ ــاملي لـ ــا للوائـــح التنظي  . العـ ــه، وفقـ ــة أنـ ــاد الـــدويل  والحظـــت احللقـ ــية لالحتـ مـ
 مـيغاهرتز أساسا خلدمات سواتل املالحة    ١٦١٠-١٥٥٩لالتصـاالت، خيصـص نطـاق الـتردد         

األرضــيــة؛ وأن الــنطـــاق -الــراديويــة وخدمــات ســواتــل املالحـــة الــراديويــة الفضــائيــة  اجلويــة
نطاق وعليه فإن   .  مـيغاهرتز خيصـص أيضا، يف بلدان معينة، خلدمات ثابتة          ١٦٤٥ر٥-١٥٥٠

والحظت .  للـنظام العاملي لتحديد املواقع ليس حمميا يف عدة بلدان L 1الـتردد الـالزم لالشـارة    
حلقــة العمــل أن التشــويش االلكترومغنطيســي يشــكل هتديــدا مــتزايدا لعــدد مــن تطبــيقات          

 .الشبكات العاملية لسواتل املالحة
  

 التوصيات
 

مـــل باســـتخدام معـــدات مـــن أجـــل ختفـــيض مســـتوى التشـــويش، أوصـــت حلقـــة الع -٦٢
وأوصت احللقة أيضا باختاذ تدابري     . وبراجمـيات مدّرعة ورصد بيئة االشارات ورسم خرائط هلا        

عـن طـريق االحتـاد الـدويل لالتصـاالت وعـن طـريق اللوائح التنظيمية الوطنية للترددات حلماية                   
طنـــية طـــيف تـــرددات الشـــبكات العاملـــية لســـواتل املالحـــة، وســـيلزم أن تقـــوم الســـلطات الو 

وأوصت احللقة كذلك بتنسيق اجلهود املبذولة بشأن املسألة        . لالتصـاالت بإنفـاذ تلـك اللوائـح       
 .على الصعيد االقليمي
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  األسواق والفرص       : صناعة الشبكات العاملية لسواتل املالحة               -جيم   
 املالحظات

 
 الحظــت حلقــة العمــل اآلراء الــيت أبدهتــا الكــيانات الــتجارية ذات الصــلة بصــناعة          -٦٣

الشـبكات العاملـية لسـواتل املالحة، ونظرت يف نشر تلك الشبكات وأثره على مجيع األطراف                 
يف صـناعات املنــبع وصـناعات املصــب، أي عــلى صـانعي البنــيات األساسـية للقطــاع الفضــائي     
ومعـدات قطاعـات اجملموعـات الداعمـة ومـوردي معـدات االستقبال ومقدمي خدمات القيمة               

 .املضافة

ف حلقــة العمــل خبدمــة الشــبكات التفاضــلية العاملــية لســواتل املالحــة يف  وجــرى تعــري -٦٤
ــيابان وذكــر أن صــانعي معــدات املالحــة اخلاصــة بالســيارات هــم الذيــن يقدمــون اخلدمــة      . ال

وأبلغـت احللقـة عـن اسـتخدام الـنظام العـاملي لـتحديد املواقـع يف خدمات                . ويدفعـون تكالـيفها   
ــيال أرضــي كــبري     ــاذ عقــب حــدوث اهن ــده    اإلنق ــيت جــرت بع ــية ال .  ويف أعمــال اهلندســة املدن

والحظــت حلقــة العمــل أن القطــاع اخلــاص رمبــا ال يســتثمر بالضــرورة يف اخلدمــات املــتعلقة     
 .بالسالمة العمومية، حيث يعترب أن التكلفة ينبغي أن يتحملها القطاع العام

تـباع هنـج االقتصاد     وبا. وقـدم إىل احللقـة حتلـيل للـتكلفة واملـنفعة لنشـر شـبكة غاليلـيو                 -٦٥
الكـلي، خلـص التحلـيل إىل أن املـنافع الكلـية املـتجمعة اليت ستنتج عن شبكة غاليليو حىت عام                     

ويتوقع أن .  ماليني يورو٦ ملـيون يـورو، يف حـني تقدر التكلفة مبلبغ      ٧٤ تقـدر مبلـبغ      ٢٠٢٠
 تكــون أكــرب جمموعــة مســتعملني هــي مــن يســتخدمون األجهــزة الشخصــية اخلاصــة باخلدمــة     

وستصــل ايــرادات اخلدمــات املســتمدة مــن شــبكة غاليلــيو إىل . املــندجمة لــلمالحة واالتصــاالت
نقطــة االنطــالق عــند تغطــية تلــك التكالــيف، وســيتعني أن تــتأكد الصــناعة مــن وضــع مالمــح   

 .مشاريع استثمارية ترقبا لذلك احلدث
  

 التوصيات
 

ــو       -٦٦ ــتقرة إىل امل ــدول املف ــنظر ال ــأن ت ــة العمــل ب ــة للمشــاركة يف  أوصــت حلق ارد الالزم
املشـاريع االقليمـية للشـبكات العاملـية لسـواتل املالحـة يف تفويـض املسـؤولية عـن تنسيق تطوير            

 .البنية التحتية املالحية الوطنية ذات الصلة إىل موردي اخلدمات احلاليني
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  تنفيذ وادارة تكنولوجيات الشبكات العاملية لسواتل املالحة                        -دال  
لقـة العمـل، مـن خـالل حلقـات نقاش، وضع اخلطط والسياسات وكذلك               تناولـت ح   -٦٧

 .التنفيذ والتحديات
 

 املالحظات
 

ــتحديد املواقــع       -٦٨ ــنظام العــاملي ل ــة للتنســيق بــني ال الحظــت حلقــة العمــل اجلهــود اجلاري
واعتـربت احللقـة أنـه، مـع تـزايد اسـتعمال الشبكات       . وشـبكة غلونـاس وشـبكة غاليلـيو املقـبلة       

لسـواتل املالحـة، يكون التنسيق بني تلك الشبكات ضروريا لكي تزداد إىل أقصى حد              العاملـية   
 .ممكن املنافع املستفادة من تلك التكنولوجيا العاملية الفريدة

وقـيل انـه قـد يكـون مـن املفـيد لبعض البلدان أن تكون لديها هيئة تنسيقية الستعمال                     -٦٩
غـري أن انشـاء تلـك اهليئة التنسيقية سيتطلب    . الشـبكات العاملـية لسـواتل املالحـة داخـل القطـر         

 .وجود العدد الضروري من املستعملني داخل القطر املعين

ومـن أجـل تـرويج اسـتعمال الشـبكات العاملـية لسـواتل املالحـة، ينبغي أن يسعى كل                     -٧٠
. بلـد إىل زيـادة الوعـي لـدى مسـتعمليها احملـتملني ومـتخذي القـرارات بفوائـد تلـك الشبكات            

ويف أوروبــا، ميكــن أن يقــوم االحتــاد  . ي أن يــبدأ أوال التنســيق بــني الوكــاالت احلكومــية وينــبغ
األورويب بالـتأثري مـن أعـلى لـترويج اسـتعمال تلـك الشـبكات، بينما ميكن للبلدان الصغرية أن                    

وميكــن أن تقــوم املــنظمات الدولــية، مــثل األمــم  . تعمــل معــا صــوب حتقــيق التنســيق االقلــيمي 
جهـات تيسـريية يف تعزيـز التعاون والتنسيق بني البلدان يف جمال استعمال تلك               املـتحدة، بـدور     

وسـيكون مـن املهـم أيضـا التنسيق مع املستعملني، ألن املستعملني ميكن أن يؤثروا                . الشـبكات 
 .على مسار العمل الذي تتخذه احلكومات يف صوغ السياسات واخلطط

ــن    -٧١ ــية واملـ ــئات االقليمـ ــات واهليـ ــر احلكومـ ــتجارية   وتوفـ ــيانات الـ ــية والكـ ظمات الدولـ
غري أنه  . اخلصوصـية املـوارد والـتمويل لألنشـطة ذات الصـلة بالشبكات العاملية لسواتل املالحة              

يلـزم املـزيد مـن مصـادر الـتمويل لـتمكني الـبلدان النامـية، عـلى اخلصـوص، مـن االستفادة من                        
 اخلصوصية مصادر ممكنة    وميكـن اعتـبار البـنك الدويل واملصارف       . تكنولوجـيا تلـك الشـبكات     

 .للتمويل االضايف

وسيؤدي وجود البنية   . وينـبغي االهـتمام باالحتـياجات املـتعلقة بالبنية التحتية األرضية           -٧٢
التحتــية الــيت ميكــن أن تســتخدم يف تطبــيقات الــنظام العــاملي لــتحديد املواقــع وشــبكة غلونــاس   

 .وشبكة غاليليو إىل ختفيض التكاليف
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كـن الـنظر يف امكانـية اسـتبعاد نظـم الـتعزيز، األمـر الـذي مـن شأنه أن                     ولوحـظ أنـه مي     -٧٣
غري أنه  . خيفـض عـدد الـنظم االقليمـية، ويف أن يكـون هـناك نظـام واحـد يغطـي مجـيع املـناطق                       

 .أشري إىل أن البلدان األوروبية تعترب االعتماد على نظام واحد جمازفة كبرية

أنــه لــيس مــن الواقعــي أن تــنهي تدرجيــيا، جملــرد وبشــأن اســتبدال البنــية التحتــية، اعتــرب  -٧٤
وقيل إن مسألة الترادف ووفور التكاليف هي مسألة رئيسية         . غـرض الترقـية، بنـية حتتـية قائمـة         

وينــبغي تفــادي نشــر معــدات أو خدمــات جديــدة ال يوجــد طلــب  . أخــرى ينــبغي الــنظر فــيها
 .عليها

 يسـاهم يف اقامـة البنـية التحتية     واعتـربت حلقـة العمـل أن الـتمويل العمومـي ينـبغي أن              -٧٥
وينــبغي أن تصــبح املتطلــبات االختــيارية الــيت توضــع للمشــغلني احملــتملني والــزبائن   . وصــيانتها

احملـتملني ويوافقـون علـيها هـي األسـاس للمتطلـبات واملواصفات التقنية ذات الصلة للتطبيقات            
ــا املســتعملون   ــيت حيدده ــن   . ال ــبغي إجنــاز خــط االســتثمار واالقت ــد أن تكــون   وين اء والشــراء بع

 .امكانيات السوق قد حددت بوضوح

ولـدى تــناول مســائل وحتديـات التنفــيذ، نظــرت حلقــة العمـل يف ســبل ووســائل شــىت     -٧٦
لـتوفري الدعـم الـالزم لتنفـيذ بـرامج الشـبكات العاملـية لسـواتل املالحـة، مثل التوعية والتثقيف،                  

 . شراء النظموالتوحيد القياسي واالستخدام التباديل، وكذلك

. ولوحـظ أن التوحـيد القياسـي هـو عنصر رئيسي يف انشاء النظم املرجعية اجليوديسية                -٧٧
 .ويف ذلك الصدد، الحظت حلقة العمل أمهية اطار يوريف

واعتـرب أن التنسـيق بـني الكـيانات احلكومية املعنية باستعمال الشبكات العاملية لسواتل                -٧٨
جل التصدي بفعالية ملسألة التشويش على الترددات ومن أجل      املالحـة أمـر حاسم األمهية من أ       

 .كفالة محاية طيف الترددات اخلاص بأنشطة تلك الشبكات
  

 التوصيات
 

أوصـت حلقـة العمـل بـتعزيز اجلهـود املبذولة لزيادة الوعي لدى متخذي القرارات يف                  -٧٩
يا الشبكات العاملية لسواتل    احلكومـات واملديرين يف األوساط األعمالية بأمهية وفائدة تكنولوج        

ويف ذلــك الصــدد، ميكــن أن تقــوم وكــاالت الفضــاء بــدور مراكــز لنشــر   . املالحــة وتطبــيقاهتا
 .املعرفة

وكطـريقة لـزيادة الوعـي، ينـبغي أن تـنظر اهليـئات التنسـيقية الوطنـية يف اقامـة مشاريع                 -٨٠
ــية       ــية لســواتل املالحــة لتلب ــلي تســتخدم الشــبكات العامل ــياجات اخلاصــة  لإليضــاح العم  االحت
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ومـن شـأن تنظـيم املـزيد مـن حلقات العمل بشأن تلك الشبكات أن يسهم أيضا يف                  . باملـناطق 
 .زيادة الوعي

وأوصـت حلقـة العمـل بأن يكون ملوردي سواتل املالحة فهم جيد لقاعدة املستعملني                -٨١
ملني، وســيكون حمكومــا بالفشــل عــلى إطــالق نظــام مــتطور دون وجــود مســتع . واحتــياجاهتم

 .كما هو احلال بالنسبة لشركة إيريديوم يف صناعة سواتل االتصاالت

وأوصـت حلقة العمل بأن تتخذ اجلماعة األوروبية موقفا شديد الوضوح وقويا بشأن              -٨٢
ــبلدان املرشــحة لعضــوية االحتــاد األورويب،     املالحــة باالســتعانة بالســواتل، وال ســيما لصــاحل ال

 .باملوقف األورويبواليت بالتايل تتأثر كثريا 

وشـددت حلقـة العمـل عـلى أمهـية التنسـيق عـلى األصـعدة الوطين واالقليمي والدويل                    -٨٣
 .من أجل زيادة توسيع وتيسري استعمال وتطبيقات الشبكات العاملية لسواتل املالحة

وأوصـت حلقـة العمـل بتشـجيع إجنـاز االطار املرجعي اجليوديسي املوحد جلميع أحناء                 -٨٤
ويف ذلـــك الصـــدد، قـــيل إن بعـــض بلـــدان احتـــاد اجلمهوريـــات الســـوفياتية  . لشـــرقيةأوروبـــا ا

 .االشتراكية السابق قد تنظر يف املشاركة يف تنفيذ اطار يوريف

واىل جانـب التوصـيات اخلاصـة بالتشـويش عـلى سـواتل النظام العاملي لتحديد املواقع                  -٨٥
ــة مط  )٦٢انظــر الفقــرة  ( ــية   ، أوصــت حلقــة العمــل بإعطــاء أولوي ــة الشــبكات العامل لقــة حلماي

وأوصـت حلقـة العمل بإنشاء آلية يستطيع هبا   . لسـواتل املالحـة مـن التشـويش عـلى الـترددات          
 .مستعملو تلك الشبكات االبالغ عن التشويش
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