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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

   
 حلقة العمل االقليمية الثالثة املشتركة بني األمم املتحدة      
 والواليات املتحدة األمريكية بشأن استخدام وتطبيقات      
  الشبكات العاملية لسواتل املالحة      
  )٢٠٠٢أبريل   / نيسان    ٥-١سانتياغو،     ( 

 احملتويات
الصفحة     الفقرات
.........................................................................................مقدمة ١٢-١ ٢  -أوال
...................................................................اخللفية واألهداف           ٦-١ ٢   -ألف
.............................................................................الربنامج     ١٠-٧ ٣   -باء
١٢-١١ ٤ .............................................................................احلضور        -جيم

٧٠-١٣ ٥ ........................................................................املالحظات والتوصيات               -ثانيا
٢٩-١٥ ٥ ....................النظم احلالية واملقبلة للشبكات العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا                                           -ألف
٣٨-٣٠ ٩ ........سواتل املالحة وتطبيقاهتا يف جمال الطريان املدين                              استخدام الشبكات العاملية ل                   -باء
٤٣-٣٩ ١٢ ...................االستعانة بالشبكات العاملية لسواتل املالحة لدعم تدبر الكوارث                                         -جيم
٥٤-٤٤ ١٣ ..تطبيقات الشبكات العاملية لسواتل املالحة يف جمايل الزراعة وادارة املوارد الطبيعية                                                      -دال
 
١٥ 

 
٦٠-٥٥

ات العاملــية لســواتل املالحــة العالــية الدقــة يف جمــاالت اجليوديســيا   تطبــيقات الشــبك
.......................................................................وعلوم األرض        

  -هاء

٧٠-٦١ ١٦ ....التعليم والتدريب يف جمال استخدام الشبكات العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا                                                   -واو
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 مقدمة -أوال  
 

 اخللفية واألهداف           -ألف   
 
ملتميزة بدقتها البالغة وتغطيتها العاملية                 متثل الشبكات العاملية لسواتل املالحة، ا                 -١

واشتغاهلا يف مجيع األحوال اجلوية وفائدهتا يف السرعات العالية، مرفقا عامليا جديدا حيسِّن                                                   
وتتزايد فوائد تطبيقات تلك الشبكات يف جماالت مثل                               . بصفة متزايدة حياة الناس اليومية               

ملساحة، والزراعة، وشبكات الطاقة                   الطريان، والنقل البحري والربي، ورسم اخلرائط وا                    
الكهربائية واالتصاالت السلكية والالسلكية، واإلنذار بالكوارث والتصدي حلاالت                                          

وتوفر تطبيقات تلك الشبكات، للبلدان النامية خصوصا، حلوال فعالة من حيث                                                . الطوارئ  
ملقبلة املتعلقة        التكلفة للعمل على حتقيق النمو االقتصادي دون مساس باالحتياجات احلالية وا                                          

 .باحلفاظ على البيئة، وهي بذلك تعزز التنمية املستدامة                             

ويف مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف                                       -٢
، شددت الدول املشاركة على الفوائد االجتماعية                          )اليونيسبيس الثالث        (األغراض السلمية         

ومن أجل مساعدة البلدان النامية على                     . لسواتل املالحة      واالقتصادية للشبكات العاملية             
االستفادة من تطبيقات هذه الشبكات، اقترح مكتب األمم املتحدة لشؤون الفضاء                                                 
اخلارجي، يف خطة عمل لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث، يف اطار برنامج األمم املتحدة                                                          

حللقات الدراسية تركز على بناء                  للتطبيقات الفضائية، تنظيم سلسلة من حلقات العمل أو ا                           
وأقرت جلنة        . القدرات يف جمال استخدام تلك الشبكات يف خمتلف ميادين التطبيقات                                      

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ذلك االقتراح، وطلبت اجلمعية العامة إىل                                           
،   ٢٠٠٠ ديسمرب    / كانون األول      ٨ املؤرخ     ٥٥/١٢٢ من قرارها        ٢٩األمني العام، يف الفقرة           

 .أن يبدأ تنفيذ األنشطة الواردة يف خطة العمل                        

، بدأ مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، يف اطار برنامج األمم املتحدة                                      ٢٠٠١ويف عام       -٣
للتطبيقات الفضائية وبرعاية من الواليات املتحدة األمريكية، سلسلة من حلقات العمل                                              

وعقدت حلقة العمل             . سواتل املالحة     االقليمية بشأن استخدام وتطبيقات الشبكات العاملية ل                       
. ، لصاحل بلدان آسيا واحمليط اهلادئ                ٢٠٠١أغسطس       /االقليمية األوىل يف كواال ملبور يف آب              

 لصاحل بلدان أوروبا           ٢٠٠١نوفمرب    /وعقدت حلقة العمل الثانية يف فيينا يف تشرين الثاين                      
 .الوسطى والشرقية      
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 إىل    ١ الثالثة، اليت عقدت يف سانتياغو من                      ويتعلق هذا التقرير حبلقة العمل االقليمية                   -٤
وقد استضافت حكومة شيلي حلقة                  . أبريل لصاحل بلدان أمريكا الالتينية والكاريـيب                       / نيسان     ٥

 .العمل هذه   

وقد ركزت حلقة العمل على املسائل اليت متثل شاغال ومثار اهتمام مشتركني                                         -٥
القارة األمريكية الثالث املعين بالفضاء، الذي                        لبلدان املنطقة، ومنها املسائل اليت تناوهلا مؤمتر                      

، ومؤمتــر أمريكــا الالتينيــة                ١٩٩٦عقد يف بونتا ديل إيسيت بأوروغواي، فـي عــام                       
والكاريبـي االقليمي التحضريي لليونيسبيس الثالث، الذي عقد يف كونسيبسيون بشيلي، يف                                           

 .١٩٩٨عام   

 متخذي القرارات واملوظفني التقنيني                 توعية  ) أ : (وكانت أهداف احللقة كما يلي              -٦
القادمني من املؤسسات املستعِملة احملتملة ومقدمي اخلدمات يف القطاع اخلاص، وخصوصا                                              
يف البلدان النامية يف املنطقة، بفوائد توافر واستعمال إشارات الشبكات العاملية لسواتل                                                   

طقة أن يتخذوه من تدابري وما               حتديد ما ينبغي للمستعملني احملتملني يف املن                ) ب (املالحة، و    
ينبغي أن يقيموه من شراكـات إلدراج استخـدام إشـارات تلـك الشبكـات يف التطبيقات                                                   

وسوف تتمثل نتائج حلقة العمل يف                       . العملية الرامية إىل محاية البيئة وتعزيز التنمية املستدامة                       
 احلكومات ومؤسسات              األمدين القصري واملتوسط يف بدء مشاريع رائدة وإيضاحية من جانب                                      

أما النتيجة يف األمد البعيد، فستتمثل                     . البحوث والصناعة تستفيد من األخذ هبذه التكنولوجيا                          
 .يف توسيع قاعدة مستعملي تكنولوجيات تلك الشبكات                         

  
 الربنامج     -باء   

 
حداد، رئيس وكالة           . عند افتتاح حلقة العمل، ألقى خطابات رئيسية كل من ن                            -٧

غولدبريغ، نائب رئيس البعثة بسفارة الواليات املتحدة األمريكية                                   . س .  وب  الفضاء الشيلية؛      
ورئيس     ) فيينا   (، املمثل الدائم لشيلي لدى األمم املتحدة               .لدى شيلي؛ وراميوندو غونساليس أ              

دي فيل من وكالة الفضاء               . إ. جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية؛ و م                         
ش، رئيس اجمللس اإلشرايف لوكالة الفضاء النمساوية؛ وخبري                              يانكوفت   . ب  األوروبية؛ و     

واشتملت حلقة العمل على اجللسات                   . التطبيقات الفضائية مبكتب شؤون الفضاء اخلارجي                       
النظم احلالية واملقبلة للشبكات العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا؛                              ) أ: (التقنية السبع التالية      

) ج( لسواتـل املالحـة وتطبيقاهتا يف جمـال الطريان املدين؛                           استخدام الشبكـات العامليـة            ) ب (
تطبيقات        ) د (تطبيقات الشبكات العاملية لسواتل املالحة يف جمال دعم تدبُّر الكوارث؛                                      
تطبيقات       ) ه(الشبكات العاملية لسواتل املالحة يف جمايل الزراعة وإدارة املوارد الطبيعية؛                                    
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) و (يف جماالت اجليوديسيا واملساحة ورسم اخلرائط؛                       الشبكات العاملية لسواتل املالحة             
تطبيقات على االتصاالت السلكية                   : الشبكات العاملية لسواتل املالحة والتوقيت الدقيق                   

توسيع استخدام الشبكات العاملية لسواتل املالحة يف محاية                           ) ز(والالسلكية وعلوم األرض؛           
دة يف وضع التوصيات، أنشأت حلقة العمل                        ومن أجل املساع       . البيئة وإدارة املوارد الطبيعية         

) ج(تدبر الكوارث؛         ) ب (الطريان املدين؛        ) أ : (مخسة أفرقة عاملة معنية باملواضيع التالية                     
وقُّدم    .  التعليم والتدريب      )ه(اجليوديسيا وعلوم األرض؛               : التطبيقات العالية الدقة         ) د(الزراعة؛    

 . عرضا    ٣٤ما جمموعه      

قترنة باملعرض الدويل للفضاء والطريان الذي نظم يف                         وقد ُعقدت حلقة العمل م          -٨
ومشل برنامج حلقة العمل زيارة إىل جناح العرض اخلاص بالنظام العاملي لتحديد                                       . الفترة ذاهتا    

املواقع والتابع للواليات املتحدة، لالستفادة من تواجد فريق من خرباء هذا النظام وإلتاحة                                             
وفضال عن الزيارة املربجمة يف                 . قة العمل وهؤالء اخلرباء          الفرصة للتفاعل بني املشاركني يف حل                  

اليوم األول، أتيحت للمشاركني يف حلقة العمل فرص لزيارة جناح العرض هذا طوال مدة                                                  
 .ودعي املشاركون أيضا إىل حضور افتتاح املعرض                           . احللقة  

ملؤمتر    وخالل حلقة العمل، ُعقد أيضا، يف موقع املعرض الدويل للفضاء والطريان، ا                                      -٩
وخاطب األمني التنفيذي للمؤمتر                  . التحضريي ملؤمتر القارة األمريكية الرابع املعين بالفضاء                        

حلقة العمل أثناء اجللسة اخلتامية وأبلغ املشاركني بأن املؤمتر سينظر يف مسألة استخدام                                            
 .الشبكات العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا، مع مراعاة نتائج حلقة العمل                                  

م بوضع الربنامج مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ووزارة خارجية الواليات                                        وقا -١٠
 .املتحدة، بالتعاون مع وزارة اخلارجية الشيلية ووكالة الفضاء الشيلية                                   

  
 احلضور    -جيم   

 
االحتاد الروسي، األرجنتني،               :حضر حلقة العمل مشاركون من البلدان التالية                      -١١

يل، بنما، بريو، ترينيداد وتوباغو، السلفادور،                       إكوادور، أملانيا، أوروغواي، ، الرباز              
غواتيماال، فرنسا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، املكسيك، النمسا، هاييت، الواليات املتحدة                                                          

وُمثِّل يف احللقة أيضا كل من اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكاريـيب،                                      .األمريكية   
وروبية، ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع                          واملفوضية األوروبية، ووكالة الفضاء األ               

 .لألمانة العامة     
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واستخدمت األموال اليت خصصتها الواليات املتحدة لسداد تكاليف السفر اجلوي                                       -١٢
 بلدا وملوظفي مكتب شؤون الفضاء اخلارجي،                     ١٢ مشاركا من       ٢٩ وبدل املعيشة اليومي لـ        

ضاء األوروبية تكاليف السفر             وتولت وكالة الف       . وكذلك سفر ومرتب خبري استشاري                 
وغطت حكومة شيلي             . اجلوي وبدل املعيشة اليومي لسبعة مشاركني من مخسة بلدان                         

تكاليف التنظيم احمللي، مبا يف ذلك استخدام غرف ومرافق املؤمترات، والترمجة الشفوية                                     
 .باإلنكليزية واإلسبانية، والنقل احمللي للمشاركني، ومرتبات املوظفني التقنيني                                    

  
 املالحظات والتوصيات    -ثانيا  

 
تتوفـر صيـغ إلكترونيـة للعـروض اليت قدمـت إىل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجـي                                                 -١٣

 (/http://www.oosa.unvienna.org/SAP:موقـع املكتـب الشبكـي علـى العنـوان التالـي                  علـى  

act2002/gnss1/presentations/index.html.( 

 ملا توصلت اليه حلقة العمل من مالحظات وتوصيات استنادا                                 ويرد فيما يلي ملخص          -١٤
 .إىل التقارير املقدمة من رؤساء األفرقة العاملة                     

  
 النظم احلالية واملقبلة للشبكات العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا                        -ألف  

 
 املالحظات

 
 الطائرات       تعتمد املالحة الساتلية على نظم املالحة الراديوية األرضية اليت ظلت                                     -١٥

وتبث سواتل املالحة اشارات يستخدمها                     . والسفن تستخدمها طوال السنوات املائة املاضية                    
ويقوم املستعملون        . املستقِبل ليحدد موقعه وسرعته والوقت على نطاق العامل حتديدا دقيقا                           

م   الذين يستقبلون إشارات املالحة الساتلية بقياس مسافة جهاز االستقبال من الساتل باستخدا                                                 
فبواسطة هذه التقنية ُتسَتخلص املسافة من كل ساتل من                              ". حتديد املدى السليب      "تقنية تسمى      

وميكن حساب املوقع            . قياس الوقت الالزم النتقال اإلشارة املالحية من الساتل إىل املستقِبل                                 
  وتستخدم االشارة       . الثالثي األبعاد للمستقِبل إذا توفرت إشارات من ثالثة سواتل على األقل                                      

 .الواردة من ساتل رابع لتفادي احلاجة إىل وجود ساعة ذرية دقيقة لدى املستقِبل                                             

وهتيئ معاجلة اإلشارات املعيارية للشبكات العاملية لسواتل املالحة مستوى دقة يبلغ                                             -١٦
 متر يف موقع املستقِبل، يف حني أن معاجلة اإلشارات الدقيقة لتلك الشبكات هتيئ                                              ١٠٠حنو   

وإذا تلقى املستعِمل، عالوة على اإلشارات الواردة من                          .  مترا  ٢٠ حنو   مستوى دقة يبلغ      
السواتل، االشارة الواردة من حمطة مرجعية أرضية أيضا، أصبح مستوى الدقة يف موقع                                            
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وتتيح احملطات املرجعية إمكانية تقدمي خدمات الشبكات                              . املستعِمل املتلقي حنو متر واحد           
 .حة التفاضلية العاملية لسواتل املال           

وتناولت اجللسة اخلاصة بالنظم احلالية واملقبلة للشبكات العاملية لسواتل املالحة                                            -١٧
وتطبيقاهتا حالة وتطور النظام العاملي لتحديد املواقع والشبكة العاملية لسواتل املالحة                                       

وشبكة غاليليو، وكذلك أنشطة الشبكات العاملية لسواتل املالحة يف منطقة أوروبا                                            ) غلوناس    (
 .شرقية، مبا فيها األنشطة املتعلقة بتطوير الشبكات التفاضلية                             ال

والحظت حلقة العمل أن النظام العاملي لتحديد املواقع، وهو نظام مزدوج                                     -١٨
االستخدام تنفذه الواليات املتحدة، يعمل بكامل طاقته ويقدم خدمة مالحية مدنية مفتوحة                                            

شرحية الفضائية للنظام العاملي لتحديد املواقع                   وتتألف ال    . دون رسوم على املستعملني املباشرين                
 سطوح مدارية، حبيث            ٦ ساتال عامال على            ٢٤ ساتال عامال، من أجل كفالة وجود                    ٢٨من  

وجرى إطالع حلقة العمل على                   .  سواتل عاملة على كل سطح، يف أي وقت معني                             ٤توجد    
توافر االنتقائي عند           الفوائد املدنية لتحديث النظام، والحظت احللقة أن حتديد مستوى ال                                  

وأفيد بأن جهودا تبذل لتلقي االفادات                  . مستوى الصفر هو خطوة أوىل يف تلك العملية                
وقيل إن سياسة الواليات املتحدة                  . املرتدة من املستعملني من خالل قنوات وأساليب خمتلفة                           

/  أيلول    ١١بشأن النظام ظلت ثابتة، حىت أثناء وبعد أحداث مثل حرب اخلليج وهجمات                                                
وال تزال األنشطة الوصولة وأنشطة التعاون الدويل، ومنها األنشطة                                   .  االرهابية     ٢٠٠١سبتمرب     

اليت جيري تنفيذها مع االحتاد الروسي وأوروبا واليابان، تشكل جزءا هاما من سياسة                                                
ومن مبادئ التعاون عدم تقاضي رسوم من املستعملني املباشرين، وهيكل                                  . الواليات املتحدة      

فتوح، والبيئة املدفوعة بانفتاح السوق، ومحاية نطاق ترددات املالحة الراديوية                                           االشارات امل     
 .احلايل  

وأُطلعت حلقة العمل على حالة شبكة غلوناس، وهي نظام مزدوج االستخدام                                          -١٩
  ٢٠٠١أغسطس      /وأفيد بأن حكومة االحتاد الروسي وافقت يف آب                    . ينفذه االحتاد الروسي       

  ٢٤وسوف تتألف اجملموعة من              . نشاء جمموعة سواتل غلوناس             على برنامج احتادي إلعادة إ              
.  سواتل عاملة على كل سطح               ٨ سطوح مدارية، حبيث تكون هنالك                     ٣ساتال عامال على           

  ٣ سواتل عاملة، وجيري التخطيط إلطالق                    ٧ويف وقت انعقاد حلقة العمل كانت هناك                    
امج الرئيسية ضمان توفري                ومن أهداف الربن        . ٢٠٠٢نوفمرب    /سواتل إضافية يف تشرين الثاين                
وتشمل مهام الربنامج الرئيسية تعزيز التعاون الدويل، وتطوير                              . اخلدمات للمستعملني الدوليني             

معدات للمستعملني تكون قادرة على املنافسة يف السوق العاملية، وانشاء شبكة جيوديسية                                             
 .جديدة، وتكوين أساس علمي وتكنولوجي ملواصلة تطوير املالحة الساتلية                                  
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وأُطلعت حلقة العمل على مبادرة اختذهتا البلدان األوروبية تسمى شبكة غاليليو،                                           -٢٠
وهي برنامج مدين تشارك فيه املفوضية األوروبية، اليت هي مسؤولة عن صوغ السياسات،                                                 

ويعتزم أن يبدأ تشغيل               . ووكالة الفضاء األوروبية، اليت هي مسؤولة عن برنامج التطوير التقين                                  
ومن بني دوافع هذه املبادرة األوروبية حتقيق السيادة                               . ٢٠٠٨يو يف سنة        شبكة غاليل      

واالستقاللية وضمان توفر اخلدمات للبلدان األوروبية؛ وحتقيق منافع للصناعة؛ وتوفر                                                
تطبيقات موثوقة تكفل سالمة الناس، وتوافر نظم تكميلية وداعمة للنظام العاملي لتحديد                                                    

شبكة غاليليو خدمات عاملية متنوعة جمانا جلميع                          وستقدم     . املواقع وشبكة غلوناس        
وذكر أن قرارا قد اختذ يف                 . املستعملني، بينما ستقدم خدمات القيمة املضافة مقابل تكلفة                                 

والحظت حلقة          .  باملضي يف متويل املشروع خالل مرحلة اإلعداد                   ٢٠٠٢مارس    / آذار ٢٥
الحية التكميلية الثابتة بالنسبة إىل                  العمل أن أوروبا عاكفة على تنفيذ املنظومة األوروبية امل                        

، اليت هي جزء ال يتجزأ من النظم األقاليمية الثالثة احلالية الرامية إىل تعزيز                                    )إغنوس    (األرض    
قدرات النظام العاملي لتحديد املواقع، وأن من املزمع بدء تشغيل منظومة إغنوس يف عام                                               

٢٠٠٤. 

ني الواليات املتحدة واالحتاد األورويب                  وأُبلغت حلقة العمل باملفاوضات اجلارية ب                      -٢١
واالحتاد الروسي لتحقيق االستخدام املتبادل والتوافق بني شبكة غاليليو والنظام العاملي                                         

 .لتحديد املواقع، وبني شبكة غاليليو وشبكة غلوناس، على التوايل                                   

 العاملي    وأُبِلغت حلقة العمل بالوضع احلايل واخلطط املستقبلية لنظم تعزيز النظام                                    -٢٢
وقد طُورت نظم التعزيز لتعضيد سالمة إشارات هذا النظام ودقتها                                . لتحديد املواقع وفوائدها       

ويف حني أن         . واستمراريتها وتوافرها، من أجل زيادة حتسني سالمة الطريان جلميع العمليات                                      
اقع حىت       ميثل التعزيز الرئيسي للنظام العاملي لتحديد املو                  (ABAS)نظام التعزيز من الطائرات              

ومن أمثلة نظم التعزيز بواسطة السواتل                   . اآلن، فإنه جيري تطوير عدة تعزيزات أخرى للنظام                          
(SBAS)               نظام التعزيز الواسع النطاق (WAAS)                    التابع للواليات املتحدة، ومنظومة إغنوس 

أمثلة    وتشمل     .  التابع لليابان        (MSAS)التابعة ألوروبا؛ ونظام التعزيز الساتلي املتعدد الوظائف                              
 التابع للواليات املتحدة ونظام               (LAAS) نظام التعزيز احمللي        (GBAS)نظام التعزيز من األرض           

وكانت قوات حرس السواحل يف                 .  تابعا ألستراليا       GRAS)(تعزيز إقليميا من األرض           
الواليات املتحدة قد قامت، يف األصل، بتصميم النظــام التفاضلـي العالـمي لتحديــد املواقــع                                               

)DGPS (                                           من أجل التطبيقات البحرية، ولكن فوائده اتسعت لتشمل مستعملني قرب املمرات
والحظت حلقة العمل أن النظام التفاضلي العاملي لتحديد املواقع                                   . املائية الساحلية والداخلية          

والنظام التفاضلي العاملي لتحديد املواقع على النطاق الوطين، الذي هو توسيع للنظام                                   
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عاملي لتحديد املواقع ليشمل املناطق الداخلية من البلد اليت تكون لوال ذلك خارج                                      التفاضلي ال   
نطاق احملطات املرجعية هلذا النظام، ميثالن نظاما تشغيليا واحدا يغطي الواليات املتحدة من                                                     

 .الساحل إىل الساحل           

. لتعزيز    والحظت حلقة العمل آثار حتديث النظام العاملي لتحديد املواقع على نظم ا                                        -٢٣
والحظت حلقة العمل أيضا أن احلاجة إىل تعزيز الشبكات العاملية لسواتل املالحة ستكون                                                    

 .قائمة يف املستقبل بالنسبة للتطبيقات احلرجة                           

والحظت حلقة العمل أن الترددات املخصصة للنظام الساتلي للمالحة الراديوية يف                                      -٢٤
ونتيجة      . صصة لنظم أرضية أخرى             ميغاهرتز مشتركة مع ترددات خم                 ١٣٠٠-١١٦٤النطاق    

هلذا االشتراك يف الترددات املخصصة، اعتمد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية الذي نظمه                                                 
 قرارات حلصر اجملموع اإلمجايل لقدرة البث اخلاصة                          ٢٠٠٠االحتاد الدويل لالتصاالت يف عام                 

تخدام تقنية تعرف باسم حد                 جبميع الشبكات العاملية لسواتل املالحة يف تلك النطاقات باس                            
والحظت حلقة العمل كذلك احتمال تداخل إشارات الرادارات وغريها من                                          . كثافة التدفق     

 .النظم األرضية مع إشارات الشبكات العاملية لسواتل املالحة                          

والحظت حلقة العمل أنه سيكون من الصعب على مستعمل يف بلد نام أن جيد                                         -٢٥
أن وجود مصدر معلومات تقنية متخصصة متاح بصورة                                  ومن ش     . خرباء ويلتمس مشورهتم          

مباشرة أن يساعد مستعملي الشبكات العاملية لسواتل املالحة احملتملني مساعدة كبرية على                                                       
 .حل مشاكلهم اخلاصة بالتطبيقات                    

والحظت حلقة العمل أيضا أنه من أجل حتقيق الفائدة القصوى لتطبيقات الشبكات                                         -٢٦
ة، ينبغي أن تقوم حكومات البلدان النامية بدور يف كفالة وعي                           العاملية لسواتل املالح       

 .املستعملني يف بلداهنا خبدمات هذه الشبكات وتلقي مستوى كاف من هذه اخلدمات                                              
  

 التوصيات 
 

أوصت حلقة العمل مبواصلة اجلهود لتعزيز استخدام الشبكات العاملية لسواتل                                       -٢٧
بأمهية املناقشات اجلارية يف االحتاد الدويل                     ونوهت حلقة العمل يف ذلك الصدد                  . املالحة  

وأوصي بأن يطلب            . لالتصاالت فيما يتعلق بنطاقات التردد اليت هبا ترددات خمصصة مشتركة                                        
مجيع مستعملي هذه الشبكات إىل املسؤولني احلكوميني يف بلداهنم بدعم محاية طيف ترددات                                                 

 واقتراح تعديالت على             ٢٠٠٣ يف عام      هذه الشبكات يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية                        
 .القرارات اليت تتعدى على طيف ترددات هذه الشبكات                              
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والحظت حلقة العمل الصعوبة اليت تواجه بصفة خاصة يف البلدان النامية يف العثور                                    -٢٨
. على خرباء يف استخدام وتطبيقات الشبكات العاملية لسواتل املالحة ويف تلقي املشورة التقنية                                              

بإعداد قائمة شاملة لتطبيقات هذه الشبكات وبأن تتيح األمم املتحدة هذه القائمة                                        وأوِصي    
وأوصي بأن تشمل هذه القائمة أمساء اخلرباء التقنيني الذين يكونون على استعداد                                      . حاسوبيا     

 .لإلجابة على استفسارات أفراد من البلدان النامية ومعلومات عن سبل االتصال هبم                                        

ل أنه، بينما تتزايد تطبيقات الشبكات العاملية لسواتل املالحة                                 والحظت حلقة العم          -٢٩
وفوائدها، ليس املسؤولون احلكوميون يف البلدان النامية بالضرورة مدركني لفوائد هذه                                             

ولذلك، ينبغي أن تتاح للمسؤولني احلكوميني يف البلدان النامية أدوات مناسبة                                         . الشبكات   
 .ل تطبيقات الشبكات العاملية لسواتل املالحة                     الستبانة الفوائد اليت تتوفر من خال               

  
 استخدام الشبكات العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا يف جمال الطريان املدين                             -باء  

 
 املالحظات

 
الحظت حلقة العمل أن استخدام الشبكات العاملية لسواتل املالحة يف الطريان                                       -٣٠

 الشبكات واستخدامها من أجل تلبية                   سيؤدي إىل مزيد من الطلب على نوعية إشارات هذه                      
ويف القارة األمريكية، يعترب تطوير هذه الشبكات هاما لتعزيز                                  . متطلبات السالمة اجلوية           

والحظت حلقة العمل أن هذا التطوير سيعزز أيضا                          . تطوير قطاع النقل اجلوي بصفة مباشرة                  
خدام نظم مالحة جوية ذات                 وتؤدي فرصة است          . االقتصادية للبلدان النامية            -التنمية االجتماعية         

 .تغطية عاملية إىل زيادة اهتمام بلدان املنطقة بالقيام بدور فعال يف مرحليت اإلعداد والتنفيذ                                                   

والحظت حلقة العمل عدم وجود برامج تدريب مهيكلة على الصعيد اإلقليمي                                           -٣١
هارات واخلربة        متكن املشاركني من نيل معرفة بالشبكات العاملية لسواتل املالحة واكتساب امل                                     

 .الفنية الالزمة لضمان توفري خدمة املالحة اجلوية                        

ويف حني أن دورات التدريب العامة انتشرت يف خمتلف البلدان، ال يوجد، باستثناء                                              -٣٢
وميثل التمويل غري الكايف               . حاالت معزولة، تدريب متقدم بدرجات خمتلفة من التخصص                                

 .متخصصة     عقبة رئيسية أمام االضطالع بربامج تدريب                      

والحظت حلقة العمل أن االنعزال يف أنشطة البحوث يف ميدان الشبكات العاملية                                      -٣٣
 .لسواتل املالحة أدى إىل ازدواجية يف اجلهود على نطاق املنطقة                            
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والحظت حلقة العمل أيضا الصعوبة يف االضطالع بربامج تعاون تقين ثنائية أو                                              -٣٤
ود قاعدة بيانات عن برامج التعاون التقين                        متعددة األطراف لعدة أسباب منها عدم وج                      

وتتمثل عقبة أخرى يف حمدودية                    . اجلارية أو املخططة للمنطقة حتدد جماالت عمل هذه الربامج                             
وهناك أيضا افتقار للصلة الواضحة بني أنشطة الشبكات العاملية                                     . توافر املوارد البشرية واملالية          

وأشارت حلقة العمل أيضا إىل                   . اعية للمنطقة      االجتم  -لسواتل املالحة والتنمية االقتصادية               
ضرورة التزام احلكومات واملنظمات الدولية والصناعة باالضطالع بربامج تعاون هتدف إىل                                                      

 .نقل التكنولوجيا       

وأشارت حلقة العمل إىل عدم وجود برامج وطنية لنشر املعلومات عن تنفيذ                                     -٣٥
استخدام هذه الشبكات يف خمتلف                 الشبكات العاملية لسواتل املالحة بصفة عامة وعن                        

كما أشارت حلقة العمل إىل ضرورة اجراء حتليل وتقييم على                                   . القطاعات االقتصادية الوطنية              
. الصعيد اإلقليمي بشأن استخدام هذه الشبكات يف ظل سيناريوهات تقنية وعملياتية خمتلفة                                            

 واالقتصادية عن          وأشارت حلقة العمل أيضا إىل أن دراسات اجلدوى التقنية والتشغيلية                            
استخدام هذه الشبكات يف املالحة اجلوية يف املنطقة ستكون مطلوبة ملختلف املشّغلني يف                                               

 .قطاع النقل اجلوي، مبن فيهم املشّغلون يف الطريان العام                            
  

 التوصيات
 

أوصت حلقة العمل بأن تقوم البلدان واملنظمات الدولية اليت توفر خدمات النظم                                       -٣٦
ية لسواتل املالحة بتقدمي الدعم التقين واملايل إىل بلدان املنطقة لتطوير وتنفيذ                               للشبكات العامل      

وأوصي أيضا بإشراك الصناعة يف تقدمي التسهيالت الالزمة                              . برامج تدريب متخصصة           
ألنشطة التدريب والبحوث، مبا يف ذلك األجهزة واملعدات والرباجميات احلاسوبية احملاكية                                              

 .صصة   واملواد املرجعية املتخ       

وينبغي للدول واملنظمات املشاركة يف تطوير الشبكات العاملية لسواتل املالحة أن                                        -٣٧
متكّن بلدان املنطقة، من خالل برامج التعاون التقين، من اكتساب القدرة على املشاركة                                            

 .مباشرة يف أنشطة تطوير هذه الشبكات، مع مراعاة احتياجات املنطقة                                    

 : األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية مبا يلي                    وأوصت حلقة العمل برنامج               -٣٨

القيام، على أساس األولوية، بتعزيز التدريب املتخصص يف جمال استخدام                                        )أ( 
الشبكات العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا لصاحل املوظفني املشاركني يف املالحة اجلوية يف                                            
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جل ميكِّن املشاركني من اكتساب                    وميكن إجناز ذلك بتنظيم برنامج تدريب قصري األ                             . املنطقة  
 مهارات وخربة فنية لكفالة الدعم التقين للمالحة اجلوية على خمتلف املستويات؛                                           

إجراء دراسة استقصائية بشأن مراكز التدريب املتعلقة بالشبكات العاملية                                        )ب ( 
ذه   لسواتل املالحة يف املنطقة ودعم إنشاء مراكز إقليمية للتدريب والبحوث فيما يتعلق هب                                             

وينبغي دعم       . الشبكات تشمل مشاركة كيانات حكومية وكيانات للطريان املدين وجامعات                                      
 إنشاء مراكز من هذا القبيل يف املناطق اليت ال توجد فيها؛                           

يف جماالت البحوث اليت استبينت بصفتها ذات أولوية يف املنطقة، إنشاء                                   )ج ( 
عة للشبكات العاملية لسواتل املالحة،                   برنامج تدريب داخلي يف مراكز البحث والتطوير التاب                        

واليت يكون هناك فيها دعم مباشر من الصناعة على الصعيد الدويل للموظفني العاملني                                                    
 مباشرة يف املالحة اجلوية؛              

استبانة فرص دولية إلبرام اتفاقات تعاون تقين ثنائية ومتعددة األطراف                                       )د ( 
حة وتيسري إعداد مثل هذه االتفاقات على                       لتيسري استخدام الشبكات العاملية لسواتل املال                   

 أساس االحتياجات اإلقليمية من وجهة نظر املستفيدين من نقل التكنولوجيا؛                                             

حث البلدان ومساعدهتا على إقامة برامج إعالمية بشأن الفرص والفوائد                                         )ه( 
ضمان      اليت تتيحها الشبكات العاملية لسواتل املالحة يف جماالت التطبيق املختلفة، من أجل                                        

وستحتاج اجلامعات ومعاهد البحوث إىل                     . مشاركة قطاعات اقتصادية خمتلفة يف تنفيذها                      
القيام بدور خاص يف هذه اجلهود سعيا للوصول إىل مستويات تدريب عليا تتسق مع                                                  

 احتياجات املنطقة؛          

مساعدة املنطقة يف استبانة وتقييم احلاالت االفتراضية املختلفة الستخدام                                       )و( 
العاملية لسواتل املالحة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بإمكانية االستخدام املتبادل لنظام                                           الشبكات     

 التعزيز بواسطة السواتل يف املنطقة؛                 

دعم حتليالت فعالية تكاليف استخدام الشبكات العاملية لسواتل املالحة يف                                      )ز( 
 فة عامة؛     الطريان املدين فيما يتعلق مبقدمي خدمة احلركة اجلوية واملستعملني بص                               

دعم أنشطة الدول الرامية إىل اتصاهلا املباشر بتكنولوجيا الشبكات العاملية                                          )ح ( 
 .لسواتل املالحة وصياغة املفاهيم واملشاركة يف برنامج لتطوير هذه الشبكات يف املنطقة                                         
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 االستعانة بالشبكات العاملية لسواتل املالحة لدعم تدبر الكوارث                       -جيم   
 

 املالحظات
 

ظت حلقة العمل أن هناك افتقارا إىل احللقات الدراسية أو املنظمات اإلقليمية                                       الح   -٣٩
اليت تشجع االستعانة بالشبكات العاملية لسواتل املالحة يف تدبر الكوارث يف املنطقة وأن                                                    

ولوحظ أيضا أن مصارف البيانات القليلة املوجودة تستعمل                                   . هناك تبادال ضئيال للخربات               
ولوحظ أيضا أن توافر املعدات                   . فة مما يتطلب توحيدا للمعايري وحتديثا                     مناذج وإجراءات خمتل          

 .العالية الدقة حمدود        
  

 التوصيات
 

ينبغي القيام، عن طريق األمم املتحدة، بتشجيع التنسيق بني البلدان األعضاء يف                                       -٤٠
بغية صوغ         ية األمريكية للهيئات احلكومية املعنية بالدفاع واحلماية املدنية                              ري يب الرابطة اآل   

سياسات مع البلدان األعضاء يف الرابطة بشأن االستعانة بالشبكات العاملية لسواتل املالحة يف                                                         
 :وسيمكِّن ذلك أمورا منها             . دعم اتقاء الكوارث وختفيف آثارها والتهيؤ هلا                         

جتميع التجارب اليت ثبتت جدواها يف جمال االستعانة بالشبكات الدولية                                         )أ( 
اتقاء الكوارث الطبيعية وختفيف آثارها وتعميمها على اهليئات الوطنية                                      لسواتل املالحة يف         

 التقاء الكوارث؛       

 تعزيز إنشاء شبكة منطية من املستعملني اإلقليميني، من خالل هيئة دولية؛                                       )ب ( 

عقد حلقات دراسية للموظفني التقنيني وموظفي تدبر الكوارث بشأن                                 )ج ( 
بتت جدواها للتمكني من التشارك يف االستخدامات                          املنهجيات املتعلقة بالتجارب اليت أث                

 البديلة املختلفة للشبكات العاملية لسواتل املالحة؛                        

) سريغاس     (التعجيل باعتماد النظام املرجعي األرضي املركز للقارة األمريكية                                )د ( 
كّن    ألن االفتقار لنظم جغرافية اإلسناد هو العقبة الرئيسية أمام القيام برسم خرائط قياسية مت                                               

 .من استخدام تطبيقات الشبكات العاملية لسواتل املالحة مع نظم املعلومات اجلغرافية                                           

والحظت حلقة العمل أنه، بينما مل يكن لدى أمريكا الالتينية املوارد لتوسيع                                    -٤١
استخدام الشبكات العاملية لسواتل املالحة يف العديد من التطبيقات، فقد مت تدريب بعض                                         

ت يف مراكز داخل املنطقة، أو يف معظم احلاالت، يف أوروبا والواليات                                أخصائيي التطبيقا         
ويف هذا الصدد، أوصت حلقة العمل بإنشاء سجل باألخصائيني يف املنطقة الذين                                             . املتحدة  
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ميكن أن يشكلوا، بدعم من اخلرباء، قوة تعليمية ميكنها أن تتحد لتقدمي التدريب إىل بلدان                                           
وهبذه الطريقة، ُتسَتثمر موارد البلدان ليس يف                         . انة بصفتها أولويات          املنطقة يف اجملاالت املستب          

 .تدريب جمموعة صغرية من األخصائيني بل يف تدريب عدد أكرب منهم                                           

وأوصت اللجنة بإنشاء مكتبة افتراضية باللغات اإلنكليزية واإلسبانية والربتغالية                                      -٤٢
ب دراسية، على اإلنترنت لدعم                  حتتوي على نصوص تقنية أساسية ومتقدمة، مبا يف ذلك كت                              

 .استخدام الشبكات العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا                           

وينبغي مناشدة اجملتمع الدويل، من خالل مكتب األمم املتحدة لشؤون الفضاء                                         -٤٣
اخلارجي، أن تقدم املساعدة املناسبة إىل بلدان املنطقة يف احلصول على الصور الساتلية                                       

اطق واسعة متأثرة بظواهر طبيعية مثل الزالزل األرضية والزالزل البحرية                                      السابقة والفورية ملن       
 .واالهنياالت األرضية والفيضانات وغري ذلك                    ) تسونامي    (

  
تطبيقات الشبكات العاملية لسواتل املالحة يف جمايل الزراعة وإدارة املوارد  -دال 

 الطبيعية
 

 املالحظات
 

اسعا الستخدامات الشبكات العاملية لسواتل                        الحظت حلقة العمل أن هناك نطاقا و                      -٤٤
املالحة يف الزراعة، مبا يف ذلك رصد احملاصيل والتربة، وإدارة استخدام املواد الكيميائية                                                     

 .واألمسدة، وإدارة الري، وفوائد استخدام هذه الشبكات للمزارعني                                 

 هبا     وعلى الرغم من أن األنشطة املتعلقة بالدقة يف الزراعة جيري االضطالع                               -٤٥
باستخدام النظام العاملي لتحديد املواقع يف بلدان أمريكا اجلنوبية، فقد الحظت حلقة العمل                                                        
احلاجة إىل خيارات أقل تكلفة للتصحيح التفاضلي بالزمن احلقيقي لبيانات هذا النظام، وهو                                                            

 .أمر أساسي لعدة تطبيقات يف جمال الزراعة الدقيقة                          

م العاملي لتحديد املواقع لبناء قاعدة بيانات                  والحظت حلقة العمل فائدة النظا               -٤٦
 جغرافية اإلسناد ملزارع النب وغريه من احملاصيل ألغراض املراقبة؛                                    

والحظت حلقة العمل أن الصعوبات اليت تواجه يف استخدام الشبكات العاملية                                         -٤٧
لفعلي     لسواتل املالحة يف جمال الزراعة تشمل ارتفاع تكلفة التصحيح التفاضلي يف الوقت ا                                            

لبيانات النظام العاملي لتحديد املواقع خارج الواليات املتحدة، ألن هذه اخلدمة تقدمها                                               
ومتثل التكلفة العالية للمعدات بالنسبة للمستعمل النهائي عقبة                                . شركات من القطاع اخلاص                
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ويفرض العديد من البلدان ضرائب استرياد باهظة، وهي تكاد أحيانا تضاعف                                           . أيضا  
 .األسعار   

والحظت حلقة العمل أن هناك حاجة إىل أشخاص مدربني، على خمتلف                                        -٤٨
ويشمل     . املستويات، الستخدام تكنولوجيا الشبكات العاملية لسواتل املالحة بصورة سليمة                                        

 .األشخاص املطلوب تدريبهم مهندسني وزراعيني وتقنيني وطالبا ومزارعني                                    

الشبكات العاملية لسواتل املالحة،               وأقرت حلقة العمل احلاجة إىل تعزيز تكنولوجيا                      -٤٩
ألن العديد من املختصني يف عدد كبري من بلدان أمريكا الالتينية والكاريـيب ال يدركون                                              

 .الفوائد اليت ميكن أن جينوها من هذه التكنولوجيا                         
  

 التوصيات
 

أوصت حلقة العمل بزيادة اجلهود لتعزيز تطوير املوارد البشرية عن طريق توفري                                        -٥٠
ليم والتدريب من خالل دورات قصرية األجل للمزارعني والتقنيني ودورات منتظمة يف                                             التع

 .اجلامعات    

وأوصت حلقة العمل بترويج استخدام وتطبيقات الشبكات العاملية لسواتل املالحة                                            -٥١
يف جمايل الزراعة وإدارة املوارد الطبيعية من خالل مشاريع رائدة، من أجل توضيح الفوائد                                       

 .تكنولوجيا هذه الشبكات           العملية ل  

وأوصت حلقة العمل بأن ييسر صانعو الشبكات العاملية لسواتل املالحة اقتناء                                       -٥٢
 .مؤسسات التعليم والبحوث املعدات من خالل اتفاقات خاصة                            

وأوصت حلقة العمل بتخفيض ضرائب االسترياد على اشتراء معدات الشبكات                                       -٥٣
 .ليت تكون فيها هذه الضرائب باهظة                  العاملية لسواتل املالحة يف البلدان ا             

وأوصت حلقة العمل بأن تستثمر احلكومات يف املنطقة يف نظم رسم خرائط                                             -٥٤
األراضي ونظم املعلومات، بالسماح مبزيد من االستعمال لتكنولوجيات بيانات احلّيز                                         

 .األرضي، مبا فيها الشبكات العاملية لسواتل املالحة                     
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ية لسواتل املالحة العالية الدقة يف جماالت اجليوديسيا                       تطبيقات الشبكات العامل           -هاء   
 وعلوم األرض      

 
 املالحظات

 
اعتربت حلقة العمل أن املعلومات املسندة جغرافيا على حنو سليم بشأن البيئة                                     -٥٥

وقد كانت هناك زيادة كبرية يف عدد                    . الطبيعية متثل عامال أساسيا يف تعزيز التنمية املستدامة                        
 تتطلب بيانات جيوماتية، ولكن عدد املختصني يف أمريكا الالتينية قليل،                                           التطبيقات اليت       

 .وبرامج الدراسات العليا يف املنطقة تكاد تكون معدومة                           

وأقرت حلقة العمل بأنه جيري حاليا على أرض الواقع حتقيق ترابط القارة األمريكية                                            -٥٦
 .جيوديسيا من خالل تطوير نظام سريغاس                       

  
 التوصيات

 
ت حلقة العمل بأن تروج بلدان املنطقة لوضع استراتيجيات لتنفيذ نظام                                         أوص   -٥٧

وينبغي أن يزاد عدد حمطات التتبع                     . سريغاس وتكثيف استخدامه على مجيع املستويات                         
املستمر للشبكة العاملية لسواتل املالحة على صعيد القارة حىت تتحقق التغطية الكاملة يف                                         

النظر يف اإلطار املرجعي لنظام سريغاس من أجل حتديد                             وأوصت حلقة العمل أيضا ب              . املنطقة  
البيانات األساسية للبنية التحتية اإلقليمية للمعلومات اجلغرافية، وهو ما تنسقه اللجنة الدائمة                                               

 .املعنية بالبنية التحتية للبيانات الفضائية للقارة األمريكية                              

 القارة األمريكية، من خالل               وينبغي تشجيع تبادل اخلربات بني خرباء اجليوماتيكا يف                             -٥٨
وينبغي للحكومات يف القارة                 . تعزيز املساعدة التقنية لتدريب األخصائيني وتطوير مهاراهتم                              

 .األمريكية أن تنخرط يف وضع وتنفيذ برامج للدراسات العليا يف اجليوديسيا واجليوماتيكا                                          

بيانات الشبكات           وأوصت حلقة العمل بتشجيع االستخدام املكثف والواسع النطاق ل                           -٥٩
العاملية لسواتل املالحة يف تطبيقات على أكرب قدر من التنوع على أساس مشاريع رائدة                                                      

 .يشارك فيها أكرب عدد من بلدان املنطقة                     

وأوصت حلقة العمل أيضا بإنشاء اآلليات الالزمة من أجل أن يكون مكتب شؤون                                                  -٦٠
الربازيلي املشترك املخصص لدراسة                -ين الفضاء اخلارجي مبثابة قناة لتوزيع صور الساتل الصي                      

 .املوارد األرضية يف القارة األمريكية                
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 التعليم والتدريب يف جمال استخدام الشبكات العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا                               -واو  
 

 املالحظات
 

الحظت حلقة العمل أن البلدان النامية حتتاج بصورة عاجلة إىل موظفني مؤهلني                                          -٦١
ات اليت تطرحها الشبكة العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا املتطلّبة يف جماالت                                     ملواجهة التحدي     

ويف هذا الصدد، هناك حاجة متزايدة إىل                        . مثل املالحة اجلوية واجليوماتيكا وعلوم األرض                     
 .أفرقة متعددة التخصصات من األخصائيني لالضطالع بتطوير املشاريع                                    

ت املتاحة يف السوق والكمية الكبرية من املعلومات                     وتؤدي األنواع الكثرية من املعدا             -٦٢
اليت تظهر يف وسائط اإلعالم وعلى اإلنترنت إىل أوضاع مربكة وميكن أن تكون ضارة                                                        

ويف هذا الصدد، شددت حلقة العمل على احلاجة إىل موظفني يتمتعون                                 . بالبلدان النامية      
 .بالتدريب السليم       

اكز متنح دورات متخصصة يف الشبكة                      والحظت حلقة العمل أن هناك عدة مر                       -٦٣
الدولية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا، تشمل بصفة رئيسية مسأليت املالحة اجلوية والفضاء                                              

 .اجلوي، على الصعيدين الوطين واإلقليمي وعلى صعيد القارة األمريكية                                  
  

 التوصيات 
 

يف املنطقة من         أوصت حلقة العمل بتشجيع إقامة مشاريع مشتركة بني مراكز التعليم                                       -٦٤
 .أجل جتنب ازدواج اجلهود وإدارة املوارد املالية بكفاءة                           

وأوصت حلقة العمل بإجراء دراسة استقصائية على الصعيد اإلقليمي لتبّين مراكز                                      -٦٥
التعليم اليت تقدم تدريبا يف الشبكات العاملية لسواتل املالحة ومجع معلومات عن أنواع                                              

 .درجات املمنوحة        الدورات الدراسية املعروضة وال           

وأوصت اللجنة بأن تنشر على نطاق واسع املعلومات عن األدوات واإلجراءات                                           -٦٦
املتاحة ألنشطة التعليم والتدريب بشأن الشبكات العاملية لسواتل املالحة اليت تنظمها                                     

 .منظمات دولية مثل األمم املتحدة ومنظمة الدول األمريكية                         

ت تدريبية متنقلة على املستوى التقين لتقدمي                     وأوصت حلقة العمل بتنظيم دورا                -٦٧
 .برامج دراسات عليا           



 

17  
 

A/AC.105/795

وأوصت حلقة العمل بتكثيف استخدام اإلنترنت لزيادة عدد منابر النقاش املتعلقة                                       -٦٨
بالتدريب على الشبكات العاملية لسواتل املالحة وإتاحة نصوص متخصصة باللغتني اإلسبانية                                              

 .والربتغالية   

 بدعم مشروع إلجراء حتليل لنجاعة التكاليف بشأن استخدام                               وأوصت حلقة العمل         -٦٩
الشبكات العاملية لسواتل املالحة، ألن ذلك سييّسر ختصيص املوارد احلكومية للتعليم ويعزز                                                    

 .استخدام هذه الشبكات لتلبية احتياجات اجملتمعات                            

م  وأوصت حلقة العمل بتشجيع صانعي املعدات على التعاون مع مؤسسات التعلي                                    -٧٠
 .وإتاحة اخلدمات واملعدات هلا               
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