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     ةقّدمم  -أوال  

    اخللفية واألهداف  - ألف  
 ،١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٦خ  املؤر٥٤/٦٨، يف قرارها أّيدت اجلمعية العامة  - ١

الذي اعتمده  )١(،"إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية: ألفية الفضاء" املعنون القراَر
مؤمتر األمم املتحدة الثالث الستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، 

 وتتضمن .)اليونيسبيس الثالث (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠ إىل ١٩املعقود يف فيينا يف الفترة من 
االستراتيجية الواردة يف إعالن فيينا تدابري رئيسية الستخدام التطبيقات الفضائية من أجل أمن 

ومتثّل أحد هذه التدابري يف حتسني فاعلية وأمن النقل والبحث . البشر وتنميتهم ورفاههم
ىل النظم الفضائية للمالحة واإلنقاذ وغري ذلك من األنشطة عن طريق تعزيز الوصول عامليا إ

  .وحتديد املواقع وحتسينها وتوافقها
أما خطة العمل الرامية إىل مواصلة تطوير القدرات الفضائية من أجل استيفاء   - ٢

  املعنونةA/59/174األهداف اإلمنائية اليت أكّدها اليونيسبيس الثالث الواردة يف الوثيقة 
تحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي استعراض تنفيذ توصيات مؤمتر األمم امل"

 ٢٠ املؤرخ ٥٩/٢واليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها " السلميةواستخدامه يف األغراض 
، فهي تعرض النتائج والتدابري املقترحة يف جماالت تتسم بأمهية ٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول

تشمل هذه التدابري حتقيق أكرب قدر من و. حامسة بالنسبة لرفاه مجيع البلدان ومستقبلها
  . الفوائد النامجة عن استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا لدعم التنمية املستدامة

ويوجد عدد ملحوظ ومتزايد من املستخدمني املدنيني للنظم العاملية لسواتل املالحة   - ٣
النظام العاملي لسواتل ات املتحدة األمريكية و التابع للواليالنظام العاملي لتحديد املواقعمثل 
ونظام غاليليو األورويب والنظام البوصلي لسواتل ) غلوناس( التابع لالحتاد الروسي املالحة

املالحة الصيين وعدد متزايد من السواتل اليت تعزز تشكيالت موجودة يف النظم العاملية 
لسواتل املالحة، للبلدان النامية على وجه وتوفّر تطبيقات النظم العاملية . لسواتل املالحة

اخلصوص، طريقة فعالة التكلفة ملواصلة النمو االقتصادي دون اإلضرار باحلاجة إىل احملافظة 
وُتستخدم املالحة الساتلية اآلن يف جمموعة . على البيئة، وهي تعزز بالتايل التنمية املستدامة

احلصر رسم اخلرائط واملسح األرضي عريضة من القطاعات تشمل على سبيل املثال ال 

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

  .١، الفصل األول، القرار )A.00.I.3 األمم املتحدة، رقم املبيع اتمنشور (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐ ١٩
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ورصد البيئة والزراعة الدقيقة وإدارة املوارد الطبيعية واإلنذار بالكوارث واالستجابة حلاالت 
  .الطوارئ والطريان والنقل البحري والربي

 يف دورهتا احلادية جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةوالحظت   - ٤
وفقا لقرار اجلمعية ، اللجنة الفرعية العلمية والتقنيةأن  ٢٠٠٨عام واخلمسني املعقودة يف 

، نظرت يف بند جدول األعمال ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢١ املؤرخ ٦٢/٢١٧العامة 
املتعلّق بالتطورات املستجدة يف النظم العاملية لسواتل املالحة بصفته بندا جديدا ثابتا، 

الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة، وآخر واستعرضت املسائل املتصلة باللجنة 
  )٢(.التطورات يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة والتطبيقات اجلديدة هلذه النظم

اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة والحظت اللجنة بعني التقدير أنّ   - ٥
 لتعزيز التعاون، حسب االقتضاء، يف املسائل يةكهيئة غري رمسنشئت على أساس طوعي أُ

، واملالحة،  لألغراض املدنيةاملتصلة بتحديد املواقع بواسطة السواتلوذات االهتمام املشترك 
 النظم العاملية لسواتل املالحة وإمكانية توافقوالتوقيت، وخدمات القيمة املضافة، فضال عن 

النظم يف دعم التنمية املستدامة، وال سيما يف استخدامها تبادليا، ولترويج استخدام هذه 
 لتنفيذ كان نتيجة ملموسةوالحظت اللجنة أيضا أنّ إنشاء اللجنة الدولية . البلدان النامية

  )٣(.توصيات اليونيسبيس الثالث
 التابع لألمانة، بالتعاون مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجيويف هذا السياق، نظم   - ٦

موعة املالحة الساتلية التابعة للجنة الفضاء الكولومبية، حلقة العمل نائب رئيس كولومبيا وجم
املشتركة بني األمم املتحدة وكولومبيا والواليات املتحدة األمريكية حول تطبيقات النظم 

 إىل ٢٣وقد ُعقدت حلقة العمل يف مديني، كولومبيا يف الفترة من . العاملية لسواتل املالحة
واستضافتها جلنة الفضاء الكولومبية بالنيابة عن حكومة ، ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٧

  .وقد شاركت الواليات املتحدة يف رعاية حلقة العمل. كولومبيا
واستندت حلقة العمل إىل األعمال اليت اضطلع هبا مكتب شؤون الفضاء اخلارجي   - ٧

 السادسفضاء  مؤمتر الومراعاة ألهداف. يف إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية
، وخطة العمل اليت اُتفق عليها يف حلقة ٢٠٠٩ املقبل املزمع عقده يف عام للقارة األمريكية

العمل الدولية املعنية باستخدام النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا، اليت ُعقدت يف 
 اسُتهلت  الذي أحرزته املشاريع اليتقّدم، نظرت حلقة العمل يف الت٢٠٠٥بوغوتا يف عام 

                                                               
  .١٤١-١٣٢الفقرات ، )A/63/20 (٢٠ والستون، امللحق رقم الثالثةالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة   )٢(  
  . معلومات عن اللجنة الدولية املعنية بالشبكة العاملية لسواتل املالحةwww.icgsecretariat.org املوقع منضيت  )٣(  
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وعالوة . ا بعدقّدم، ووفّرت َدفعة جديدة للمشاريع اليت مل تكن قد حققت ت٢٠٠٥يف عام 
  .على ذلك، اقترحت مشاريع جديدة تتعلق بتنفيذ تكنولوجيا املالحة الساتلية واستخدامها

 حلقة العمل تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة اليت ميكن استخدامها يف وتناولت  - ٨
 التغيُّر املناخييف جمال ُتحسِّن االنتاجية الزراعية واألمن الغذائي؛ واليت الزراعة الدقيقة ل جما

 الرعاية الصحية عن بُعديف جمال  يف استخدام األرض والغابات والزراعة؛ والذي يؤثّر
 إنذارا مبكرا بأمراض معدية مثل ّمحى الدنك وداء  اللذين يوفّرانودراسة األوبئة عن بُعد

فّز منو بؤر القدرات الذي حي م االلكتروينالتعلّيف جمال واغاس واملالريا وما إىل ذلك؛ ش
النظام املرجعي األرضي زت احللقة أيضا على وركّ. يبـاحمللية يف بلدان أمريكا الالتينية والكاري

 وإمكانيةوعلى توافق النظم العاملية لسواتل املالحة ) سريغاس (املركز للقارة األمريكية
  .  من منظور املستخدماستخدامها تبادليا

تقاسم خربات املشاريع التطبيقية للنظم العاملية ) أ: (وكانت أهداف حلقة العمل هي  - ٩
لسواتل املالحة اليت ُنفذت بالفعل يف بلدان املنطقة من أجل النظر بتعّمق يف الدروس 

فيما يتعلق بتطبيقات النظم العاملية زيادة القدرات التقنية والبشرية اإلقليمية ) ب(املستفادة؛ و
استهالل ) ج(لسواتل املالحة بغية إنشاء برامج تعاونية إقليمية لتحقيق التآزر بني املوارد؛ و

استكشاف إمكانية إنشاء آليات تنسيق ) د(مشاريع جتريبية للتعاون على املستوى اإلقليمي؛ و
ية تبادل اخلربات واستبانة االحتياجات وطنية وإقليمية بني السلطات يف اجملاالت املتصلة بغ

املشتركة وتنفيذ التدابري املنسقة ونشر املعلومات بشأن خمتلف تطبيقات تكنولوجيات النظم 
استعراض حالة اخلطط واملشاريع املوجودة حاليا بشأن النظم ) ه(العاملية لسواتل املالحة؛ و

دويل واخلاصة بالتطبيقات يف اآلجال العاملية لسواتل املالحة على املستويني اإلقليمي وال
  .القريبة واملتوسطة والبعيدة

ويصف هذا التقرير خلفية حلقة العمل وأهدافها ويقدِّم ملخصاً للعروض اإليضاحية   - ١٠
وقد أعّد التقرير لتقدميه إىل جلنة استخدام الفضاء . اليت قّدمها املشاركون ومالحظاهتم
رهتا الثانية واخلمسني وإىل جلنتها الفرعية العلمية والتقنية اخلارجي يف األغراض السلمية يف دو

  .٢٠٠٩يف دورهتا السادسة واألربعني، اللتني ستعقدان يف عام 
  

   الربنامج  - باء  
ألقى كلمات متهيدية وكلمات ترحيب كل من األمني التنفيذي للجنة الفضاء   - ١١

غراض السلمية وممثلي مكتب الكولومبية ورئيس جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األ
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التنسيق الوطين لتحديد املواقع واملالحة والتوقيت استنادا إىل الفضاء التابع للواليات املتحدة 
  .ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي

ومشل برنامج حلقة العمل جلسات تقنية وجلسات مناقشة شاملة، جرى خالهلا   - ١٢
هالل مشاريع جتريبية فيها والنظر يف الشراكات حتديد اجملاالت ذات األولوية اليت ينبغي است

ها املتكلمون املدعّوون قّدم اليت العروض اإليضاحيةوقد وصفت . اليت ميكن إقامتها يف املنطقة
. سريغاسنظم املالحة وحتديد املواقع احلالية واملقبلة ونظم التعزيز اخلاصة باملالحة ونظام 

تقدمي ية لسواتل املالحة يف الزراعة وإدارة البيئة ووتصدت حلقة العمل الستخدام النظم العامل
 والطريان املدين والنقل باستخدام إيكولوجيا االنتشار الوبائيو  الصحية عن بُعدالرعاية

وُوفّرت للمشاركني حملة عامة عن التدريس . اجملاري املائية الداخلية أو النقل البحري
  .ية لسواتل املالحة وتطبيقاهتاوالتدريب املتاَحني حاليا بشأن النظم العامل

وخالل األيام اخلمسة اليت انعقدت فيها حلقة العمل، قّدم متكلمون مدعّوون من   - ١٣
ركّزت على املشاريع إيضاحيا  عرضا ٣٦البلدان النامية والصناعية على حد سواء ما جمموعه 

ات النظم العاملية واملبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية اليت تشمل استخدام تكنولوجي
برنامج " عنوانه  إيضاحيوأسهم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بعرض. لسواتل املالحة

األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية وحالة مشاريع ومبادرات املتابعة اليت جرى االضطالع هبا 
ية بشأن منذ انعقاد االجتماع الدويل املشترك بني األمم املتحدة والواليات املتحدة األمريك

ألقي الضوء ) A/AC.105/846انظر الوثيقة " (استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا
فيه على األنشطة اليت اضطلع هبا املكتب يف سبيل دعم التطبيقات املستندة إىل النظم العاملية 

: لسواتل املالحةاألمم املتحدة والنظم العاملية " عنوانه عرض إيضاحي حّددو. لسواتل املالحة
آلية تنسيق إقليمية ميكن أن ُتستخدم " اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة

 عنوانه عرض إيضاحيويف . لالتصال باللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة
املتحدة، ومراكز املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء املنتسبة لألمم "

جرت مناقشة املراكز " املعلومات التابعة للّجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة
اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء املنتسبة لألمم املتحدة، واقُترح أن تعمل هذه 

العاملية لسواتل املالحة من املراكز أيضا كمراكز معلومات تابعة للّجنة الدولية املعنية بالنظم 
أجل تعزيز اتباع هنج أكثر تنظيما لتبادل املعلومات استجابة لرغبة اللجنة الدولية واملراكز 

  . اإلقليمية بشأن إنشاء شبكة تعاونية
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    احلضور  - جيم  
 مشارك إمجاال من األرجنتني والربازيل وكولومبيا وكوبا ١٠٠حضر حلقة العمل   - ١٤

دا وغواتيماال وهندوراس واملكسيك وباراغواي وبريو واالحتاد الروسي وإكوادور وغرينا
). البوليفارية-مجهورية(وإسبانيا وسويسرا وترينيداد وتوباغو والواليات املتحدة وفنـزويال 

  . وكان مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ممثال أيضا
يات املتحدة واسُتخدمت أموال وفّرهتا األمم املتحدة وحكومة كولومبيا والوال  - ١٥

 والسكن لسبعة عشر مشاركا من البلدان بدل اإلقامة اليوميلتغطية تكاليف السفر اجلوي و
  .النامية

  
  العروض اإليضاحيةملخص  -ثانيا  

 
للمشاركني معلومات مفصلة عن قيمة النظم اإليضاحي وفّرت جلسات العرض   - ١٦

كزت جلسات املناقشة على امكانية ور. العاملية لسواتل املالحة بالنسبة لتطبيقات متنوعة
االستخدام التباديل والتوافق من منظور املستخدم وعلى احتماالت استخدام تكنولوجيا النظم 
العاملية لسواتل املالحة يف جماالت تطبيقات خمتلفة يف بلدان أمريكا اجلنوبية والكاريـيب، كما 

  وانب املؤسسية اليت تستحق ألقت الضوء على االجتاهات واملبادرات الراهنة وعلى اجل
  م خالل اجللسات املواضيعية وملخص واف وعلى أساس ما قُّد. املزيد من الدراسة

  للمسائل اليت جرت مناقشتها خالل جلسات الفريق العامل، حّدد املشاركون استراتيجية 
  . مشتركة للمنطقة

العروض ية ووميكن احلصول على تفاصيل برنامج حلقة العمل واملواد املرجع  - ١٧
  )٤(. من املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجياإليضاحية

 األوىل أحدث التطورات اليت طرأت على العروض اإليضاحيةت جلسة قّدموقد   - ١٨
ووفّر ممثل عن كل من النظم التالية، . نظم املالحة الساتلية العاملة أو اليت جيرى استحداثها

 النظام العاملي لسواتل املالحة التابع للواليات املتحدة األمريكية والنظام العاملي لتحديد املواقع
التابع لالحتاد الروسي ونظام غاليليو التابع لالحتاد األورويب، حملة عامة عن النظم ) غلوناس(

والتعزيزات املستندة إىل بنية حتتية وملخصا لألداء واخلصائص احلالية واملخططة، باإلضافة إىل 
وسلط املتكلمون الضوء أيضا على دور اللجنة . ي اخلدماتقّدمارية بني مالتفاعالت اجل

                                                               
  .www.unoosa.orgيوجد املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف   )٤(  
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ي قّدمالدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة كمنتدى ميكن أن ُيرسي فيه مجيع م
. اخلدمات واملستخدمني قواعد التشغيل التوافقي والتباديل لفائدة املستخدمني النهائيني

معلومات عن كثافة احملطات املرجعية الدائمة التشغيل واليت ينبغي وُوفّرت للمشاركني أيضا 
بغية تشجيع يـيب زيادهتا يف املناطق اليت يشملها نظام سريغاس يف أمريكا الالتينية والكار

استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة وتوسيع تغطية احملطات املرجعية حبيث تشمل القارة 
  .األمريكية بأكملها

 الثانية املبادرات الدولية املتعلقة بتنفيذ النظم العروض اإليضاحيةغطت جلسة و  - ١٩
وأحاط املشاركون علما مبختلف األدوات املستخدمة . العاملية لسواتل املالحة واستخدامها

النظام العاملي لتحديد املواقع ونظم املعلومات اجلغرافية ووضع : يف الزراعة الدقيقة وهي
وبالنسبة ملعدات . االستشعار عن بُعد ومعدات التطبيق مبعدل متغّيرخرائط للمحاصيل و

التطبيق مبعدل متغّير، يتلقى جهاز التحكم احلاسويب معلومات من عدة أجهزة استشعار، 
وُتدَخل هذه املعلومات يف قاعدة بيانات عن موقع املعدات أثناء تشغيلها يف احلقل الزراعي، 

ومن شأن توافر معلومات دقيقة يف أي .  مالئم للحاسوبومن مث تتوافر معلومات يف شكل
وميكن لتحسني . وقت عن موقع املعدات أن يسمح بوضع خرائط للمحاصيل والتربة واملاء

العملية الزراعية أن يؤدي إىل خفض تكاليف االنتاج واالرتقاء بإدارة األرض واملاء واملوارد 
يتكون ، كشف املدى وحتديده بالضوءظام لوعلم املشاركون أيضا بن. الطبيعية ذات الصلة

،  ونظام مالحة بالقصور الذايت وجهاز ماسح بأشعة الليزرمن النظم العاملية لسواتل املالحة
وُعرضت أمثلة الستخدام نظام . أداة فعالة التكلفة لتوليد مناذج سطحية ملناطق شاسعةك

  .ملعلومات اجلغرافية يف تطبيقات رسم اخلرائط ونظم اكشف املدى وحتديده بالضوء
 الثالثة على املبادرات اإلقليمية املتعلقة بتنفيذ النظم العروض اإليضاحيةوركزت جلسة   -٢٠

وُعرض على املشاركني أمثلة الستخدام بيانات من . العاملية لسواتل املالحة واستخدامها
قرهبا إلجراء تقييم حمطات تابعة للنظام العاملي لتحديد املواقع موجودة يف أمريكا اجلنوبية و

 يف منطقة نظام التعزيز الواسع النطاقكّمي خلوارزميات تصويب الغالف األيوين من نوع 
وُوفّرت للمشاركني أيضا حملة عامة عن مراحل حتديث . وأمريكا الوسطى واجلنوبيةيـيب الكار

ليت هتدف إىل توفري الشبكة الربازيلية للرصد املستمر اخلاصة بالنظام العاملي لتحديد املواقع، وا
النظام التفاضلي العاملي  حمطة وحساب التصويبات من نوع ١٥بيانات يف الوقت احلقيقي من 

.  الواسع النطاق ومن مث إبالغها للمستخدمني يف الربازيل واملناطق احمليطةلتحديد املواقع
يسمح  سالنظام التفاضلي العاملي لتحديد املواقعوجرى التأكيد أيضا على أن خدمة 

  .  اجلديد لتحديد املواقع والتطبيقات املالحية٢٠٠٠للمستخدمني باالتصال بنظام سريغاس 
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 اخلاصة بدراسات احلاالت فرصة إضافية لفهم كيف العروض اإليضاحيةووفّرت   - ٢١
 يف استخدام السواتل يف االستشعار عن بُعد وحتديد املواقع ونظم املعلومات قّدمييّسر الت

إدماج البيانات اإليكولوجية والبيئية وغريها لغرض وضع مناذج ميكن اجلغرافية من 
   وإعداد خرائط املناطق الريفية واحلضرية يف إيكولوجيا االنتشار الوبائياستخدامها 

   نقاط مناقشة جللسات العروض اإليضاحيةوقد وفّرت هذه . وتعيني احلدود احلضرية
  .الفريق العامل

 األخرية اخلاصة بالتدريس والتدريب الضوء على العروض اإليضاحيةوألقت جلسة   - ٢٢
 وعلى وجه اخلصوص، .فرص بناء القدرات املتوافرة بدعم من املؤسسات الوطنية والدولية

، والكارييب  املركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف أمريكا الالتينيةيوفّر
قا على نظم االتصاالت واملالحة الساتلية يف املرافق املنتسب لألمم املتحدة، تدريبا متعم

والحظ املشاركون أن حلقات عمل ودورات . التعليمية التابعة له يف الربازيل واملكسيك
تدريبية عديدة عن استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة، جرى تنظيمها كجزء من برنامج 

علومات عن التطبيقات العاملية للنظم العاملية ، قد وفّرت ماألمم املتحدة للتطبيقات الفضائية
لمعهد الكولوميب  والحظ املشاركون التجربة االجيابية ل.لسواتل املالحة وفوائدها للبشرية

لتطوير العلم والتكنولوجيا فيما يتعلق باستحداث خريطة معرفية للنظم العاملية لسواتل 
 والغالف األيوين والفلكيات اجلويةالفلك املالحة حتقق االرتباط مبجاالت علمية متنوعة مثل 

األمانة وجرى أيضا عرض األنشطة اليت اضطُلع هبا لبناء القدرات من خالل . واجليوديسيا
 .  املعين بالفضاءاخلامساملؤقتة ملؤمتر القارة األمريكية 

  
    املالحظات والتوصيات -ثالثا  

 وخالل اجللسة األوىل، .ُنظِّمت أربع جلسات مناقشة كجزء من حلقة العمل  - ٢٣
أتيحت للمشاركني فرصة مناقشة توافق النظم العاملية لسواتل املالحة وامكانية استخدامها 

وخالل اجللسة الثانية، نوقشت مسائل وشواغل متعلقة . تبادليا على مستوى املستخدم
وخالل . اون تقينباستخدام النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا، كما ُحدِّد إطار آللية تع

اجللسة الثالثة، قُسِّم املشاركون إىل ستة أفرقة عاملة على أساس جماالت اختصاصهم 
الطريان؛ واملسح األرضي ورسم اخلرائط وعلوم : واهتمامهم من أجل مناقشة املواضيع التالية

تقدمي  واألرض؛ وإدارة املوارد الطبيعية والرصد البيئي وإدارة الكوارث؛ والزراعة الدقيقة؛
وخالل . ؛ والتدريس وبناء القدراتإيكولوجيا االنتشار الوبائيو  الصحية عن بُعدالرعاية

. اجللسة الرابعة، قّدمت األفرقة العاملة نتائج مداوالهتا وصاغت خطة عمل مشتركة للمنطقة
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وناقش املشاركون أيضا شكل شبكة إقليمية تسمح بإقامة شراكات وقاعدة بيانات إقليمية 
  .هم يف تقاسم املعرفة بشأن استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة والتطبيقات ذات الصلةُتس
ي خدمات النظم قّدموخالل جلسة املناقشة األوىل تكلم املتناظرون، وهم من م  - ٢٤

العاملية لسواتل املالحة، عن اجلوانب املشتركة بني النظم وهيكل اإلشارات واخلدمات 
والحظ املشاركون أن .  على مستخدمي النظم العاملية لسواتل املالحةوطرحوا بعض األسئلة

هناك حاجة ملواصلة املناقشة بشأن الفرص اليت تتيحها نظم املالحة الساتلية اجلديدة املتنوعة 
واقُترح تضمني . لتحقيق أقصى قدر من الفائدة للمستخدم النهائي، ال سيما يف البلدان النامية

مكانية االستخدام التباديل من منظور املستخدم كجلسة عادية يف مجيع جلسة عن التوافق وا
وُشجع املشاركون على توفري تعقيبات . أنشطة املكتب املتعلقة بالنظم العاملية لسواتل املالحة

بشأن تعريف توافق النظم العاملية لسواتل املالحة وامكانية استخدامها تبادليا من منظور 
ا الفريق العامل املعين بالتوافق وامكانية االستخدام التباديل التابع املستخدم لكي ينظر فيه

للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة خالل االجتماع الثالث للجنة املقرر عقده 
  )٥(.٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢ إىل ٨يف باسادينا، الواليات املتحدة، خالل الفترة من 

ة العمل خالل جلسة املناقشة الثانية، تنويها منها مبختلف املشاريع والربامج واتفقت حلق  -٢٥
من يـيب املهمة اجلارية يف املنطقة، على تدابري ملواصلة تقوية نظام مرجعي ألمريكا الالتينية والكار

  .خالل نظام سريغاس، وذلك بالتزام من بلدان املنطقة ودعم من الشركاء الدوليني
 املناقشة الثالثة، اجتمعت األفرقة العاملة الستة على التوازي من أجل وخالل جلسة  - ٢٦

تقاسم اخلربات املكتسبة من مشاريع تطبيق النظم العاملية لسواتل املالحة اليت ُنفذت يف بلدان 
املنطقة منذ عقد حلقة العمل الدولية املعنية باستخدام النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا 

وركز كل فريق عامل أيضا على احتماالت استخدام تكنولوجيا . ٢٠٠٥سبتمرب /ليف أيلو
النظم العاملية لسواتل املالحة يف املنطقة، ال سيما بالنسبة لألنشطة اجلارية واملخططة، 
واخلطوات اليت ينبغي اختاذها معا واالستراتيجيات الالزمة لزيادة تكوين الشبكات بني 

احلاجة : وقد نظر أعضاء األفرقة العاملة أيضا يف العناصر التالية. يميةاملؤسسات الوطنية واإلقل
لالتصال باللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية إىل آلية تنسيق إقليمي ميكن أن ُتستخدم 

بناء بنية حتتية لسواتل املالحة واحلاجة إىل سد الفجوة املعرفية بني املؤسسات واحلاجة إىل 

                                                               
ة لسواتل املالحة هو  املوقع الشبكي لالجتماع الثالث للجنة الدولية املعنية بالنظم العامليعنوان  )٥(  

www.geolinks.org/icg3/index.html.  
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مستدامة لتطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة من خالل املزيد من برامج وطنية وإقليمية 
  .البحث والتطوير

وعقد الفريق العامل املعين بالطريان مناقشات بشأن مشروع إقليمي إلجياد حل   - ٢٧
وأمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبية، تسليما منه بأن دراسات يـيب تعزيزي ساتلي ملنطقة الكار

يوين املقترحة للمرحلة الثالثة من املشروع تتسم بأمهية كبرية بالنسبة للحصول الغالف األ
على معلومات عن سلوك الغالف األيوين وحتديد خصائصه يف املنطقة، وبالتايل بالنسبة 

واتفق الفريق العامل على إعداد اقتراح . لتنفيذ احلل القائم على النظم العاملية لسواتل املالحة
واتفق الفريق العامل . مرحلة الثالثة من املشروع واستعداده للمشاركة فيهابشأن دعمه لل

أيضا على أنه ينبغي للبلدان أن تتبادل اخلربات وتتعاون على تصميم وتنفيذ إجراءات ملراقبة 
  .احلركة اجلوية يف املنطقة تستند إىل النظم العاملية لسواتل املالحة

سح األرضي ورسم اخلرائط وعلوم األرض ثالث  الفريق العامل املعين باملحّددو  - ٢٨
) ب(مواصلة تقوية تنفيذ إطار سريغاس املرجعي يف املنطقة؛ و) أ(مبادرات متابعة من أجل 

إجراء حبوث مشتركة تركز على الشواغل البيئية، باستخدام النظم العاملية لسواتل املالحة 
ة فهم التغريات البيئية والتنبؤ هبا، مبا يف ، بغياألرضية الفضائيةواالستشعار عن بُعد والبيانات 

، ورطوبة التربة والتغريات يف مستوى سطح البحر، وخبار املاء يف اجلو زوال الغاباتذلك 
، وتأثري غازات الدفيئة )النظام العاملي لتحديد املواقع  املستندة إىلاألرصاد اجلويةباستخدام (

إنشاء ) ج(؛ و)صوير الساتلي بواسطة الندساتباستخدام الت(والتغيُّر يف الغطاء األرضي 
واقترح الفريق العامل . منتدى للمناقشة قائم على االنترنت لتيسري تبادل املعلومات ونشرها

أيضا أن تتضمن الصفحة الشبكية حللقة العمل وصالت للمبادرات القائمة مثل مشروع 
فريق األمم املتحدة العامل املعين و لبياناتالبنية التحتية احليزية العاملية لورسم اخلرائط العاملية 
  )٦(.باملعلومات اجلغرافية

وأجرى الفريق العامل املعين بإدارة املوارد الطبيعية والبيئة والكوارث مناقشات بشأن   - ٢٩
إنشاء شبكة إقليمية من املؤسسات ُتسند إليها مسؤولية نشر املعلومات، مبا يف ذلك 

تعزيز التعاون ) أ(ون اهلدف الرئيسي للشبكة هو وسوف يك. معلومات عن أنشطتها
وتطويره فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا النظم العاملية لسواتل املالحة بغية تقاسم اخلربات 

استحداث منهجية ) ب(بني املؤسسات املنخرطة يف محاية البيئة وإدارة املوارد الطبيعية؛ و

                                                               
 لبنية التحتية احليزية العاملية للبياناتول www.iscgm.org هو رسم اخلرائط العامليةان املوقع الشبكي ملشروع عنو  )٦(  

www.gsdi.org فريق األمم املتحدة العامل املعين باملعلومات اجلغرافيةول www.ungiwig.org.  
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ملستندة إىل النظم العاملية لسواتل املالحة يف التقارير وهنج لتضمني املعلومات املتعلقة باملواقع ا
زيادة الوعي ) ج(البيئية من أجل سد الفجوات املعلوماتية يف صفوف متخذي القرارات؛ و

باستخدام تكنولوجيا النظم العاملية لسواتل املالحة يف صفوف متخذي القرارات واجلمهور 
  .بشكل عام

 بالزراعة الدقيقة املشاريع اإلقليمية اجلارية أو املكتملة واستعرض الفريق العامل املعين  - ٣٠
وناقش العناصر اليت ينبغي مراعاهتا لدى استحداث مشاريع جديدة يف جمال الزراعة الدقيقة 

تعريف السياسات واالستراتيجيات ) أ: (واتفق الفريق العامل على التدابري التالية. وتنفيذها
توزيع املعدات ) ب( على املستويني احمللي واإلقليمي؛ والالزمة لتنفيذ الزراعة الدقيقة

واستضافة األنشطة التدريبية بشأن استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة يف الزراعة الدقيقة 
تعزيز نظم إدارة احملاصيل بأخذ العينات الطيفية ) ج(ملستخدمني من خمتلف املستويات؛ و

) د(من خصائص االستجابة الطيفية للمحاصيل؛ وبغية إنشاء مكتبة مفتوحة للجميع تتض
تقوية البحوث املتعلقة باستخدام تكنولوجيا النظم العاملية لسواتل املالحة يف الزراعة الدقيقة 

  .وحتديد أولويات هذه البحوث يف إطار السياسات الزراعية الوطنية
رز يف االستشعار عن بُعد  احملقّدم بأن التالتطبيب عن بُعدوأفاد الفريق العامل املعين ب  - ٣١

بواسطة السواتل والنظام العاملي لتحديد املواقع ونظم املعلومات اجلغرافية جعل من املمكن 
إدماج البيانات اإليكولوجية والبيئية وغريها بغية استحداث مناذج تنبؤية ميكن استخدامها يف 

ن بُعد وتكنولوجيا النظم واتفق الفريق العامل على استخدام االستشعار ع. مراقبة األمراض
العاملية لسواتل املالحة، يف مناطق توطن األمراض يف األرجنتني وكولومبيا وباراغواي، 
بوصفهما أداتني ال غىن عنهما يف املشاريع التجريبية من أجل التصدي لتفشي األمراض 

معهد وقد تطّوع لتوجيه املشاريع كل من . واألوبئة ورصد األمراض املنقولة باحلشرات
ة يف األرجنتني واملعهد الصحي الوطين يف كولومبيا قّدمماريو غوليش للدراسات الفضائية املت

  .واخلدمة الوطنية للقضاء على املالريا يف باراغواي
وأجرى الفريق العامل املعين بالتدريس وبناء القدرات فيما يتعلق بالنظم العاملية لسواتل   -٣٢

 النظم والتدريب عليها، وكذلك عن الشكل املناسب املالحة مناقشات عن تدريس هذه
وجرت أيضا . لشبكة إقليمية تسمح بإقامة شراكات بشأن استخدام هذه النظم وتطبيقاهتا

مناقشة استحداث مقرر دراسي عن هذه النظم لفائدة املراكز اإلقليمية لتدريس علوم 
من املقرر الدراسي عددا من وأُوصي بأن يتض. وتكنولوجيا الفضاء املنتسبة لألمم املتحدة

  .اجملاالت مثل املسح األرضي والزراعة الدقيقة واهلندسة الكهربائية والطريان املدين والنقل الربي
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وركّزت جلسة املناقشة الرابعة على الشراكة الوظيفية اليت ميكن إنشاؤها من أجل   - ٣٣
ا يف ذلك املبادرات اجلارية تعزيز استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة يف املنطقة، مب

واملخططة، واخلطوات اليت ينبغي اختاذها معا واالستراتيجيات اليت من شأهنا زيادة تكوين 
وسلّم املشاركون باحلاجة إىل مواصلة تقوية . الشبكات بني املؤسسات الوطنية واإلقليمية

توسيع تغطية احملطات نظام سريغاس من أجل تعزيز استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة و
وباإلشارة إىل أفرقة . املرجعية الدائمة التشغيل حبيث تشمل القارة األمريكية بأكملها

، أوصى )النظام املرجعي، البيان األرضي املركز، البيان الرأسي(سريغاس العاملة الثالثة 
عمل وطنية املشاركون بأن ُيقيم كل بلد اتصاال مع أفرقة سريغاس العاملة، وُيعّين فرقة 

تشمل متخصصني يف جماالت تطبيق خمتلفة وجهة وصل من أجل تيسري التعاون على 
  . املستويني احمللي واإلقليمي

وسلّم املشاركون باحلاجة إىل مواصلة بناء اخلربة الوطنية واإلقليمية من خالل توفري   - ٣٤
 لتدريس علوم التدريب والتدريس يف األجلني البعيد والقريب يف املراكز اإلقليمية

وسلّم . وتكنولوجيا الفضاء املنتسبة لألمم املتحدة وغريها من مراكز االمتياز األكادميي
املشاركون أيضا باحلاجة إىل املزيد من حلقات العمل والدورات الدراسية املستندة إىل نتائج 

ركز املالذي تقّدم به اإليضاحي ورحبت األفرقة العاملة بالعرض . حلقة العمل احلالية
ـيب، املنتسب لألمم والكاري اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف أمريكا الالتينية

املتحدة، بتنظيم دورة تدريبية مدهتا شهر عن خدمات املالحة وحتديد املواقع الساتلية يف 
  .املرافق التعليمية التابعة له يف املكسيك

  
  االستنتاجات  -رابعا  

 
ل فرصة فريدة حلشد الدعم من أجل زيادة استخدام النظم العاملية وفّرت حلقة العم  - ٣٥

ومن شأن املبادرات . لسواتل املالحة لفائدة التنمية املستدامة يف أمريكا الالتينية والكارييب
وقد . اليت جرى حتديدها أن توجِّه املؤسسات اليت تعمل معا من خالل الشراكات اإلقليمية

دعم يف سبيل تقوية الشراكات اليت تكونت خالل حلقة العمل أُوصي بأن يوفّر املكتب ال
واليت يؤمل أن تؤدي إىل تقاسم املعارف ونقلها واستحداث أنشطة مشتركة، ال سيما من 

  .خالل املشاريع التجريبية
وسلّم املشاركون بأن تقاسم املعارف وإقامة الشراكات سيتيّسران كثريا بإنشاء   - ٣٦

لعاملية لسواتل املالحة مكّون من جهات وصل األفرقة العاملة يف فريق عمل معين بالنظم ا
حلقة العمل احلالية وُتسند إليه مسؤولية احملافظة على االتصال وتعزيز تنفيذ توصيات حلقة 
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واقُترح أيضا أن ُينشر ملخص . العمل واملشاريع املقترحة خالل مناقشات األفرقة العاملة
عمل املقترح يف القسم اخلاص بالنظم العاملية لسواتل املالحة لألنشطة اليت يستحدثها فريق ال

  )٧(.من املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي
املراكز اإلقليمية وأُوصي بأن يواصل املكتب عمله بشأن بناء القدرات من خالل   - ٣٧

يضا كمراكز لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء املنتسبة لألمم املتحدة، اليت ينبغي أن تعمل أ
، وأن يعمل املكتب على معلومات تابعة للّجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة

شبكة بني اللجنة الدولية املعنية بالنظم تنظيما لتبادل املعلومات من أجل إقامة تعزيز هنج أكثر 
 املؤسسات املنخرطة يف العاملية لسواتل املالحة واملراكز اإلقليمية وبالتايل إجياد صلة بني

ي قّدماألعمال املتعلقة بتطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة أو مهتمة مبثل هذه األعمال وم
  .خدمات هذه النظم

وسلّم املشاركون بأمهية مؤمتر الفضاء للقارة األمريكية كفرصة لتيسري احلوار وتعزيز   - ٣٨
  .تعلقة بالفضاءالتعاون يف القارة األمريكية بشأن املسائل امل

وأعرب املشاركون عن تقديرهم حلكومة كولومبيا ونائب رئيس كولومبيا وفريق   - ٣٩
املالحة الساتلية التابع للجنة الفضاء الكولومبية واألمم املتحدة والواليات املتحدة لتنظيمهم 

  .حلقة العمل ولتوفريهم دعما مهما
  
 

                                                               
القسم اخلاص بالنظم العاملية لسواتل املالحة من املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي موجود يف   )٧(  

www.unoosa.org/oosa/SAP/gnss/index.html.  


