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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
     يف األغراض السلمية
  الدورة الرابعة واخلمسون

        ٢٠١١يونيه / حزيران١٠- ١
 حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واإلمارات العربية عنتقرير     

 املتحدة والواليات املتحدة األمريكية حول تطبيقات النظم العاملية
      لسواتل املالحة

      )٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٠- ١٦ديب، (    
    مةمقّد  -أوال  

إعـالن  : األلفيـة الفـضائية  "، القـراَر املعنـون   ٥٤/٦٨أّيـدت اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا       -١
ــة البــشرية   ــا بــشأن الفــضاء والتنمي  الــذي اعتمــده مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث املعــين    )١(،"فيين

، الـذي   )اليونيـسبيس الثالـث   (غـراض الـسلمية     باستكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه يف األ      
ويف إعــالن فيينــا، دعــت الــدول  .١٩٩٩يوليــه / متــوز٣٠ إىل ١٩عقــد يف فيينــا يف الفتــرة مــن 

املشاركة يف اليونيسبيس الثالث إىل اختاذ تـدابري لتحـسني كفـاءة وأمـن أنـشطة النقـل والبحـث                 
تعزيز الـنظم الفـضائية   الترويج لريق واإلنقاذ والدراسات اجليوديسية وغريها من األنشطة عن ط 

 .هاالتوافق بين إتاحة سبل االستفادة منها للجميع وزيادةاخلاصة باملالحة وحتديد املواقع و

                                                         
 الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا، املعين باستكشافتقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث   )1(

  .١، الفصل األول، القرار )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩



 

2 V.11-81247 
 

A/AC.105/988

، أخذ مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي التـابع لألمانـة العامـة يف تنظـيم                ٢٠٠١ومنذ عام     -٢
التـرويج السـتخدام الـنظم    سلسلة من حلقـات العمـل اإلقليميـة واالجتماعـات الدوليـة مـن أجـل               

م املـشاركون يف حلقـات العمـل واالجتماعـات هـذه معلومـات عـن                دَّوق. العاملية لسواتل املالحة  
حالة هذه الـنظم القائمـة والوشـيكة وجوانـب تعزيزهـا إىل جانـب أمثلـة لتطبيقـات الـنظم العامليـة             

 ٦٥/٩٧لعامــة يف قرارهــا  اجلمعيــة اورحَّبــت.  التنميــة املــستدامةيف جمــال دعــملــسوائل املالحــة 
حتقيــق التوافــق بالتقــدم الــذي أحرزتــه اللجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة لــسواتل املالحــة يف    

ــع         ــد املواق ــة اخلاصــة بتحدي ــة واإلقليمي ــضائية العاملي ــنظم الف ــني ال ــادل ب ــشغيل املتب ــة الت وإمكاني
  .واتل املالحةواملالحة والتوقيت ويف الترويج الستخدام النظم العاملية لس

دت جلنـــة اســـتخدام الفـــضاء اخلـــارجي يف األغـــراض الـــسلمية يف دورهتـــا الثالثـــة يَّـــوأ  -٣
ــام         ــرر لع ــؤمترات املق ــدوات وامل ــة والن ــدورات التدريبي ــات العمــل وال ــامج حلق واخلمــسني برن

٢٠١١) A/65/20 ــرة ــوأ). ٧٩، الفقـ ــدة     يَّـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــاً برنـ ــة الحقـ ــة العامـ دت اجلمعيـ
  .٦٥/٩٧ يف قرارها ٢٠١١ الفضائية لعام للتطبيقات

، ويف إطـــار برنـــامج األمـــم املتحـــدة للتطبيقـــات ٦٥/٩٧وعمـــال بقـــرار اجلمعيـــة العامـــة   -٤
الفضائية، عقد مكتب شؤون الفضاء اخلارجي حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واإلمـارات              

 الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة يف ديب           العربية املتحدة والواليات املتحدة األمريكية حـول تطبيقـات        
ــن   ــرة م ــاين ٢٠ إىل ١٦يف الفت ــاير / كــانون الث ــوم   . ٢٠١١ين ــارات للعل ــضافتها مؤســسة اإلم واست

وشـاركت يف متويـل احللقـة الواليـات         . والتقنية املتقدمة نيابة عن حكومة اإلمارات العربيـة املتحـدة         
  .ةم العاملية لسواتل املالحية بالنظاملتحدة األمريكية من خالل اللجنة الدولية املعن

صا خَّــم ملدِّن هــذا التقريــر معلومــات عــن خلفيــة حلقــة العمــل وأهــدافها ويقــ  مَّويتــض  -٥
  .مها املشاركون فيهادَّروض اإليضاحية واملالحظات اليت قبالع
    

    اخللفية واألهداف  -ألف  
الحـة القائمـة، وأشـهرها     استخدام اإلشارات الـواردة مـن الـنظم العامليـة لـسواتل امل        إنَّ  -٦

التـابع للواليـات املتحـدة والنظـام العـاملي لـسواتل            ) جـي يب اس   (النظام العاملي لتحديـد املواقـع       
التابع لالحتاد الروسي، أصبح أداة شاملة لـدعم النمـو يف تطبيقـات التحديـد               ) غلوناس(املالحة  

روف باسـم غـاليليو والـصيين       نظـامي املالحـة الـساتلية، األورويب املعـ        بفـضل   و. الدقيق للمواقـع  
 اللــذين جيــري إعــدادمها ونــشرمها يف الوقــت الــراهن، ســيزيد يب دو،/املعــروف باســم كومبــاس

ن مـن نوعيـة اخلـدمات    سِّ، ممـا سيحـ  زيادةً كبريةًوقت   أيِّ   عدد السواتل اليت ستكون متاحة يف     
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عـددا مـن    فـإنَّ  ك،وعـالوة علـى ذلـ   . مكنةويزيد من عدد املستخدمني احملتملني والتطبيقات امل  
نظــم التعزيــز الفــضائية والــنظم اإلقليميــة لــسواتل املالحــة ســوف يــضيف املزيــد مــن الــسواتل    

ن مــن األداء يف جمـال حتديــد املواقـع مــن   ّسواإلشـارات ليـضاعف مــن نظـم الــسواتل، ممـا سيحـ     
 عنيولكي تتحقق االستفادة من هـذه اإلجنـازات، يـت         . حيث الدقة واإلتاحة واملوثوقية والكمال    

 مواكبة أحدث التطورات يف اجملاالت املتصلة بالنظم العاملية لسواتل املالحـة وبنـاء              على البلدان 
  .القدرة على استخدام إشاراهتا

قدت ملدة مخسة أيام حول النظم العاملية لـسواتل          من حلقة العمل اليت عُ     الغرُضوكان    -٧
ياسات بفوائــد تكنولوجيــا املالحــة اع القــرار وواضــعي الــسنَّاملالحــة هــو زيــادة الــوعي بــني ُصــ

وعـاجل املـشاركون يف حلقـة العمـل         . الساتلية وإنشاء إطـار عـريض للتعـاون اإلقليمـي والـدويل           
وتـضمنت  . التطورات األخرية يف النظم العامليـة واإلقليميـة لـسواتل املالحـة املوجـودة واملزمعـة               

املتعلقـة بزيـادة عـدد تطبيقـات         واملـسائل احلامسـة      املنظـورات اجللسات املختلفة مناقشات حول     
  .املالحة الساتلية

ــافع والفــرص املتاحــة مــن حيــث   : مــا يلــيكوكانــت أهــداف حلقــة العمــل    -٨ ــان املن بي
مي دِّ لــسواتل املالحــة؛ والتحــاور مــع مقــ مــن الــنظم العامليــة املتعــددة إىل أقــصى حــدٍّاالســتفادة

جهــزة؛ وتزويــد املــستخدمني    التوفيــق والتــشغيل املتبــادل بــني األ    متطلبــاتاخلــدمات حــول 
باملعدات والبىن التحتية اخلاصـة بـالتعزيز األرضـي املطلوبـة لـدعم التطبيقـات العاليـة الدقـة مثـل            

مـع فريـق مـن اخلـرباء للتركيـز          التطبيقات اجليوديسية والعمليات املساحية ورسـم اخلـرائط؛ وجُ        
ظمـت  وُن. سواتل املالحـة  ج دراسي لدورة دراسية أساسية عن الـنظم العامليـة لـ           اعلى وضع منه  

لة للتطبيقات املختلفة للـنظم العامليـة لـسواتل         د املشاركني بأمثلة مفصَّ   حلقة العمل على حنو يزوِّ    
املالحة واألدوات اليت ميكن أن تساعد البلدان واملنظمات املـشاركة علـى دمـج خـدمات تلـك       

ات تبــادل املعلومــات وكــان اهلــدف احملــدد للحلقــة هــو تعزيــز شــبك  . الــنظم يف بناهــا التحتيــة 
والبيانات اإلقليمية فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة، مبـا يـشمل           

  .استخدامها يف برامج تدريب خمتلفة ولتلبية االحتياجات الالزمة لبناء القدرات
    

    الربنامج  -باء  
 أدىل هبا وزيـر التعلـيم العـايل    أُلقيت يف افتتاح حلقة العمل كلمات استهاللية وترحيبية        -٩

والبحث العلمي يف اإلمارات العربيـة املتحـدة واملـدير العـام ملؤسـسة اإلمـارات للعلـوم والتقنيـة             
املتقدمة نيابةً عن حكومـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة إىل جانـب ممثلـي مكتـب شـؤون الفـضاء                       

ــات املتحــدة    ــة بالوالي ــدَّم. اخلــارجي ووزارة اخلارجي ــونوق ــضاء     ممثل ــب شــؤون الف ــن مكت  ع
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اخلارجي ومدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية باململكة العربيـة الـسعودية عروضـا إيـضاحية                
  . ويل عهد ديباحللقةوافتتح . رئيسية
ز كـل   كّـ ، ور لفـريقني العـاملني   وانقسمت احللقة إىل جلسات عامة وجلسات موازية ل         -١٠

لمناقـشات التفاعليـة بعـد العـروض اإليـضاحية الـيت          صـصت فتـرة ل    وُخ. دةّدمنها على مسألة حم   
 املتكلمـون املـدعوون والـيت وصـفوا فيهـا املالحـة الـساتلية وكيـف ميكـن اسـتخدامها يف                قدَّمها

م متكلمـون مـدعوون مـن بلـدان متقدمـة النمـو وبلـدان ناميـة علـى حـد            دَّوق. سيناريو تشغيلي 
للتركيـز    الفرصـة للمـشاركني    لعـاملني  الفـريقني ا   رت جلسات فّوو. ورقة ٣٧ما جمموعه   سواء  

 تتــصل بــالنظم العامليــة لــسواتل املالحــة وبالــشبكات املرجعيــة   حمــّددةعلــى مــشاكل ومــشاريع 
ــات حمــ   ــسية وبتطبيق ــة      ّداجليودي ــنظم العاملي ــدريب يف جمــال ال ــيم والت ــرص التعل ــب ف دة إىل جان

  .للسواتل املالحية
االجتاهـات القائمـة    :  املواضـيع التاليـة    زت اجللسات املوضوعية حللقـة العمـل علـى        كّور  -١١

وخدمات النظم العاملية لسواتل املالحة واألطـر املرجعيـة هلـذه            يف جمال النظم املالحية الساتلية؛    
النظم؛ وتعزيز النظم العاملية لـسواتل املالحـة وتطبيقاهتـا؛ واألنـشطة القائمـة يف جمـال تطبيقـات                   

لتعلــيم والتــدريب املتعلقــة بــالنظم العامليــة لــسواتل   الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة؛ وجوانــب ا 
  .املالحة؛ ودراسات حلاالت إفرادية

  .خدمت فيها الترمجة الفوريةوأُديرت حلقة العمل باللغتني اإلنكليزية والعربية واسُت  -١٢
    

    احلضور  -جيم  
 املتقدمـة   شارك يف احللقة، بدعوٍة من األمم املتحدة ومؤسسة اإلمارات للعلوم والتقنية            -١٣

واللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لـسواتل املالحـة، ممثلـون عـن جامعـات ومؤسـسات حبثيـة           
ووكاالت فضاء وطنية ومنظمات دولية ودوائر صناعية، مـن بلـدان ناميـة ومتقدمـة النمـو مـن                   

غطتــها كافــة املنــاطق، مــن اجلهــات املعنيــة جبميــع جوانــب الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة الــيت 
املتعلقـة   واختري املشاركون بناًء علـى خلفيـاهتم العلميـة وخـرباهتم يف الـربامج واملـشاريع         . احللقة

  .النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتاب
مــة مــن األمــم املتحــدة وحكومــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة   خدمت األمــوال املقدَّواســُت  -١٤

ق اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحـة       وكذلك حكومة الواليات املتحدة عن طري     
 مشاركا وممثلني عن مكتب شـؤون الفـضاء   ٢٠لتحمل تكاليف السفر اجلوي واإلقامة من أجل       

  . متخصص يف نظم املالحة الساتلية حلضور حلقة العمل١٠٠وقد دعي ما جمموعة . اخلارجي
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الحتـاد الروسـي،    ا: ن التاليـة  و والثالثـ  الـثالث حلقة العمل الدول األعـضاء      ثلت يف   وقد مُ   -١٥
أذربيجـــان، إســـبانيا، أملانيـــا، اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة، إندونيـــسيا، أوزبكـــستان، باكـــستان، 
بنغالديش، تايلند، تركيا، تونس، اجلزائر، مجهورية كوريا، مجهورية مولدوفا، رومانيـا، الـصني،        

ــا، كــ   ــان، مــصر، املغــرب،   العــراق، قريغيزســتان، كازاخــستان، كرواتي ــا، لبن وت ديفــوار، التفي
اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وإيرلنـدا الـشمالية، ميامنـار،           مالوي،  

  .كما ُمثِّلَ أيضا مكتب شؤون الفضاء اخلارجي. اليابان، اليمن الواليات املتحدة،
    

     العروض اإليضاحيةملخَّص  -ثانيا  
ــ  -١٦ ــسة، عروضــاً إيــضاحية وكلمــاٍت مــوجزةً أتاحــت     م ادَّق ــة كــل جل حملاضــرون، يف بداي

للمشاركني الفرصة لتبادل ومعرفة أحدث املعلومات عن نظـم املالحـة الـساتلية لالنتفـاع هبـا يف                  
وحــددت الكلمــات الرئيــسية وجهــة املناقــشات الــيت دارت  . تطبيقــات مبتكــرة ومــستجدة شــىت

ية دور اللجنة الدولية املعنية بـالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة             خالل حلقة العمل، مشددةً على أمه     
باعتبارها منربا جلميع القوى الرئيسية الفاعلة يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة ضماناً لتـوفري                

. خدمات للنظم العاملية لسواتل املالحة متوافقة وقابلة للتـشغيل املتبـادل مـن أجـل منفعـة اجلميـع                  
لــى ذلــك، أوضــح ممثــل مدينــة امللــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة احلاجــة إىل انتــهاج   وعــالوة ع

  .طرية يف ساحة الفضاءقُالعلمية السياسات فضاء وطنية ميكن أن تعاجل املصاحل واألنشطة 
حلقــة العمــل وخالصــات  مت يف قُــدِّطــالع علــى العــروض اإليــضاحية الــيت   وميكــن اال  -١٧

رنــامج حلقــة العمــل ومعلومــات خلفيــة يف املوقــع الــشبكي ملكتــب   مــة وكــذلك بدَّالورقــات املق
  ).www.unoosa.org(شؤون الفضاء اخلارجي 

نـا حامسـا يف البنيـة       النظم العامليـة لـسواتل املالحـة قـد أضـحت مكوِّ            بأنَّ   ه املشاركون وَّون  -١٨
ر فّرية تـو  التحتية العاملية للمعلومات اليوم، حيث أمكن بفـضلها اسـتحداث تطبيقـات جديـدة كـث               

ر االبتكـار يف اجملـاالت املتعلقـة بالكفـاءة واألمـان واألمـن والبيئـة والعلـوم يف                   ّسقدرات واسـعة تيـ    
يعمــل منــذ منتــصف ) جــي يب اس(النظــام العــاملي لتحديــد املواقــع  أنَّ ورغــم. شــىت أرجــاء العــامل

افية وجديـدة   التسعينات، فقد أشري إىل أنـه خيـضع اآلن لربنـامج حتـديث، ممـا سـيوفر قـدرات إضـ                    
 أول GPS IIIAوسـوف تكـون الـسواتل    . ملـستعملي خـدمات حتديـد املواقـع واملالحـة والتوقيـت      

 الـيت سـوف   L1Cسواتل يف النظـام العـاملي لتحديـد املواقـع تبـث اإلشـارة املدنيـة الرابعـة اجلديـدة             
ة األخـرى لـسواتل     تتسم بالتوافق والقابلية للتشغيل املتبادل مع اخلدمات اليت توفرها الـنظم العامليـ            

. ذلــك النظــامبإحيــاء ويف الوقــت نفــسه، كــان إقــرار برنــامج غلونــاس االحتــادي إيــذانا  . املالحــة
وسوف يكفل نشر التشكيلة الكاملة بسواتلها األربعة والعـشرين خدمـة مالحيـة عامليـة متواصـلة                 
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 توكــول، أول بروGLONASS-Kوســوف يبــث اجليــل التــايل، . ملــستعمليه يف شــىت أرجــاء العــامل
، عـالوة علـى نظـام بثـه         )CDMA(الوصـول املتعـدد بتقـسيم الـشفرة         لتسيري القنوات يعمل بتقنيـة      

ومـن شـأن هـذا أن يزيـد مـن تـواؤم             ). FDMA(الوصـول املتعـدد بتقـسيم التـرددات         تقنية  املعتاد ب 
  .CDMAهذا النظام مع النظم العاملية األخرى لسواتل املالحة، اليت تستخدم كلها بروتوكول 

 ليعـوَّ حمور اهتمام نظم املالحة الساتلية هو توفري خـدمات عامليـة دقيقـة               أنَّ   وأشري إىل   -١٩
ز يف تطــوير النظــام م احملــَره املــشاركون بالتقــدُّوَّونــ. عليهــا لتحديــد املواقــع واملالحــة والتوقيــت

كنولوجيـا  شـركة سـريي للت    أنَّ   األورويب للمالحة الساتلية املعروف باسم غاليليو، وأشاروا إىل       
الساتلية هي املسؤولة عن احلموالت املالحيـة املوجـودة علـى مـنت الـسواتل والـيت تـشكل لـب                     

وسـوف تتـألف كـل محولـة مـن      .  سـاتال  ١٤الدفعة األوىل من سواتل نظام غاليليو املؤلفـة مـن           
 عدد من النظم الفرعية اليت سوف تتضافر لتوليد الرسـائل املالحيـة الـيت تبثهـا الـسواتل مباشـرة         

ويف إطار املرحلة األوىل من نشر نظام كومباس الصيين، أُطلـق           . إىل أجهزة استقبال املستعملني   
وسـاتالن    تزامنيـة   تسبح يف مدارات أرضـية     ساتل يسبح يف مدار أرضي متوسط وأربعة سواتل       

مبا هـو أدىن مـن      حتديد املدار   يف  يسبحان يف مدارين مائلني ثابتني بالنسبة لألرض، وذلك بدقة          
النظــام الــساتلي شــبه  أنَّ ولــوحظ.  نــانو ثانيــة٢ مــن  يف التــزامن مبــا هــو أدىن أمتــار ودقــة١٠

الياباين سوف حيسن إىل حد بعيد من دقـة الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة فـوق اليابـان                السميت
ــادل مــع       ــة للتــشغيل املتب ــالتوافق والقابلي ــز ب ومنطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ ببــث إشــارات تتمي

  .رات اليت يبثها النظام العاملي لتحديد املواقع احملدث يف الوقت احلايل واملستقبلاإلشا
شري إىل إقبال بلدان من كل املناطق على األخذ بتكنولوجيات الـنظم العامليـة لـسواتل                وأُ  -٢٠
 النظــام العــاملي لتحديــد املواقــع، يف ضــروب شــىت مــن التطبيقــات   ، وخاصــةًملالحــة واســتعماهلاا

وتستخدم الشبكات اإلقليمية للنظـام العـاملي       . واملنتجات املتعلقة باملعلومات اجلغرافية   واخلدمات  
ومـع  . األطـر املرجعيـة    ولتكثيـف لسواتل املالحة يف الوقت الراهن من أجل الدراسات التكتونيـة           

 حتليـل بيانـات الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة، أصـبح بوسـع عـدد                  ةحتسن املرافق احلسابية وبرجمي   
وأشـار املـشاركون    . لنظم العاملية لسواتل املالحة   با املستعملني جتهيز شبكة عاملية خاصة    كرب من   أ

 تتحقـق   العامليـة لـسواتل املالحـة سـوف        السعودية املتواصلة العمل اخلاصـة بـالنظم         شبكةال أنَّ   إىل
رجـة مـن   من خالل االستعانة مبجموعة من نظم رصد احملطات املرجعية املتواصلة العمل تتميز بد     

مكـان يف شـبه اجلزيـرة العربيـة يف           أيِّ   مـن اسـتخدامها كمرجـع هلـم       املختصني مـن    الكثافة متكن   
ــة ســناد اجلغــرايف أنــشطتهم املتــصلة باإل  ةبحــوث اجليوديناميــ ال يف  املــستخدمةوالتطبيقــات العلمي

 وكــان مــن التحــديات األخــرى جعــل أرصــاد النظــام العــاملي    . يةوالتروبوســفريية واأليونوســفري
لتحديد املواقع لإلزاحات الدينامية والسيزمية املشتركة جتري مبعدل متـواتر ويف الوقـت احلقيقـي               
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. واستيعاب تلك البيانـات يف منـوذج للـهزة األرضـية يف غـضون دقـائق قليلـة مـن وقـوع احلـدث                       
 الدائمـة    اإلندونيـسية  حملطـات ا جيري العمـل علـى تطـوير رقعـة واسـعة مـن شـبكة                 ،ونتيجةً لذلك 

 املــستمرة للنظــام العــاملي ، الــيت هــي جــزء مــن الــشبكاتلنظم العامليــة لــسواتل املالحــةصــة بــااخلا
  .يف الوقت احلقيقي يف شىت أرجاء األرخبيل العاملة لتحديد املواقع

 التفاضـلية   نظمالواالستمرار يف إنشاء خدمات عالية الدقة لتحديد املواقع باالسـتعانة بـ             -٢١
 وما يتبعها من شبكات احملطات املرجعية للنظم العاملية لسواتل املالحـة،            العاملية لسواتل املالحة  

وهي خدمات تتصل باإلطار املرجعي الدويل املتسق مع النظم العاملية لسواتل املالحـة مبختلـف            
ــة       ــة الوطني ــه، إمنــا هــو أمــر يعــين ضــمنا االستعاضــة باإلســناد اجلغــرايف يف األطــر املرجعي حتققات

ــة بإســناد   ــدويل  التقليدي ــصل باإلطــار املرجعــي ال ــشاركون إىل . يت ــوس   أنَّ وأشــار امل نظــام التب
)LatPos (      ــوزع ــع تعمــل باســتمرار وتت ــد املواق ــة للنظــام العــاملي لتحدي يتــضمن حمطــات قاعدي

حمطـة مرجعيـة للنظـام العـاملي لتحديـد       أيِّ ومـن شـأن  . بصورة متساوية يف أرجـاء إقلـيم التفيـا       
ة استقبال ذلك النظام مـن حتديـد اإلحـداثيات بدقـة سـنتيمترين             املواقع أن متكن مستعمل أجهز    

وميكـن االسـتعانة    .  مليمترات يف حالة اسـتخدام بيانـات خمزنـة         ٥يف الوقت احلقيقي و   )  سم ٢(
وعـالوة علـى ذلـك، مـن املتوقـع أن           . العلميـة أيضا ببيانات تغطي فترة زمنيـة أطـول لألغـراض           

ويـضاف  .  الـواردة مـن نظـامي غلونـاس وغـاليليو          يتمكن نظام التبوس من اسـتقبال اإلشـارات       
نظــام الرصــد بنــهج كارلــسروهه وبرجميــة رصــد احملطــات املرجعيــة للــنظم العامليــة   أنَّ إىل ذلــك

لسواتل املالحة، اللذين عرضتهما مجهوريـة مولـدوفا، ميكـن اسـتخدامهما يف احملطـات الدائمـة                 
إىل  غـرايف مـن أجـل البحـوث اجليوديناميـة         للنظم العاملية لسواتل املالحة كشبكة لالستشعار اجل      

جانب إقامـة مـصفوفات مؤقتـة خاصـة بـالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة كـضرب مـن خـدمات                      
مثــل االنزالقــات (رصــد الكــوارث واإلنــذار املبكــر باالســتعانة بــالنظم العامليــة لــسواتل املالحــة 

  ).األرضية والفيضانات ومواقع البناء
زية التحتية للنظم العاملية لسواتل املالحة دقة إشارات سواتل املالحـة           وترصد البنية التعزي    -٢٢

وتوفرها واستمراريتها وسـالمتها بتحليـل أدائهـا عنـد نقـاط معروفـة علـى سـطح األرض تعـرف                     
ــة   ــذ      . باســم احملطــات املرجعي ــسواتل املالحــة عندئ ــة ل ــنظم العاملي ــة لل وترســل اخلــدمات التعزيزي

 سـالمة اإلشـارات إىل معـدات املـستعمل يف وقـت مناسـب               تصويبات لألخطـاء ومعلومـات عـن      
أوهلمـا أن تبـث     : وهناك أسلوبان للبث يستخدمان يف اخلـدمات التعزيزيـة        . وعلى حنو يعول عليه   

النظم التعزيزيـة الـساتلية خـدماهتا عـن طريـق سـواتل االتـصاالت، والثانيـة أن تبـث نظـم التعزيـز               
 األرضـية مثـل الالسـلكي أو شـبكات احملمـول أو             األرضية خـدماهتا باسـتخدام وسـائط االتـصال        

النظــام العــاملي التفاضــلي لتحديــد املواقــع املــستخدم علــى    أنَّ وأشــار املــشاركون إىل. اإلنترنــت
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ــق بالنقــل        ــه مــستخدم يف تطبيقــات تتعل ــات املتحــدة بالكامــل وأن ــوطين يغطــي الوالي ــصعيد ال ال
وتوفر احملطات املرجعيـة الوطنيـة املتواصـلة        . منواملالحة البحرية والسالمة واملساحة واألمان واأل     

التشغيل البيانات الالحقة للمعاجلـة الـيت ميكـن اسـتخدامها يف تطبيقـات مثـل الرصـد اجليولـوجي                   
ورصد التغريات يف سطح البحر واملساحة ورسم اخلرائط، بينما تـستخدم نظـم التعزيـز األرضـية                 

نظــام التعزيــز الواســع النطــاق   أنَّ وأُشــري إىل. لتــوفري قــدرات متقدمــة مــن أجــل املالحــة اجلويــة  
اخلدمـة املالحيـة التكميليـة األوروبيـة الثابتـة بالنـسبة            املستخدم يف الواليات املتحدة مشابه لنظـام        

اخلـاص بأوروبـا، الـذي صـمم لتهيئـة قـدرات متقدمـة للمالحـة اجلويـة ولكنـه               ) انغـوس  (لألرض
ونـوه املـشاركون    . الحـة البحريـة أو الزراعـة      ينطوي على تطبيقات أخـرى مثـل اسـتخدامه يف امل          

 أنَّ  الـذي دلـل علـى     " إدخـال الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة يف قطـاع الطـريان              "كذلك مبشروع   
الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة تلــيب خباصــة احتياجــات خطــوط الطــريان اإلقليميــة واحتياجــات    

جهودا خاصة قـد كرسـت       أنَّ   ؛ وأشري إىل  الطريان العامة واحتياجات مشغلي الطائرات املروحية     
واستحدث املشروع أسلوب حتديد املواقع على أساس       . يف املشروع لعمليات الطريان اإليضاحية    

  . مع االستعانة بتطبيقات التوجيه الرأسيانغوسنظام 
، بدأت اليابان يف تنفيـذ      لنظام الساتلي شبه السميت   ومع النجاح يف إطالق ساتل تابع ل        -٢٣

ت إيــضاحية لتكنولوجيــا هــذا النظــام لتعزيــز اســتخدام اإلشــارات املتوافقــة مــع النظــام    عمليــا
ونظـام حتديـد املواقـع البـالغ الدقـة الـذي يـوفره النظـام                . العاملي لتحديد املواقع يف نظم املالحة     

الــساتلي شــبه الــسميت إمنــا يعــد بتوســيع إمكانيــات االســتفادة منــه يف تطبيقــات خمتلفــة، مثــل    
 املتعلقة باحملافظة على البيئة وإقامة جمتمعات آمنـة باسـتخدام نظـم متقدمـة للـتحكم                 التطبيقات

عــد باســتخدام  ُبيف حركــة املــرور، مبــا يــشمل عمليــات اإلنقــاذ، والزراعــة واالستــشعار عــن     
ــسواتل  ــة      (ال ــات الترب ــع مكون ــل رســم خــرائط توضــح ظــروف النمــو وتوزي واخلــدمات ) مث

واستعرضــت حالــة تطبيقــات الــنظم العامليــة  . اقــع املعــززالشخــصية باســتخدام تكنولوجيــا الو 
لسواتل املالحة املستخدمة لدى مقـدمي خـدمات املالحـة اجلويـة املدنيـة يف اإلمـارات العربيـة               

كما عوجلت معايري الدقة املالحية وإجراءات نظـم النقـل اجلـوي ومتطلبـات التطـوير        . املتحدة
شأن الفــضاء اجلــوي مــن حتــديثات متــصلة بــالنظم بــ والتــدريب الالزمــة للتنفيــذ اآلمــن ملــا يــرد

النظـام العـاملي لـسواتل املالحـة املعـروف           أنَّ   والحظ املشاركون أيضا  . العاملية لسواتل املالحة  
سوف يدعم بنظام تعزيز إقليمـي معتـزم إنـشاؤه مـن خـالل              ) PAK-SBAS(سباس  -باسم باك 

 لبــث رســائل للنظــام العــاملي   الــذي ســيطلق يف املــستقبلMM2اســتخدام الــساتل الباكــستاين 
وسوف يستعان مبحطات أرضية لتوليد رسـائل بقياسـات         . لتحديد املواقع وغاليليو وكومباس   

 الــذي MM2وتــصحيحات الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة وتوجيــه تلــك الرســائل إىل الــساتل 
  .لكي يبثها إىل املستعمل النهائيحيلق يف مدار ثابت بالنسبة لألرض 
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ل مدار العقد املاضي، منا بشدة عدد التطبيقات اليت تستخدم الـنظم العامليـة لـسوات              وعلى    -٢٤
زت العــروض اإليــضاحية علــى تطــوير التطبيقــات، فقــدمت أمثلــة مفــصلة لطائفــة وركّــ. املالحــة

واسعة من التطبيقات بدًءا من التطبيقات التقليدية القائمة على املوقع إىل مناذج جتمع بـني الـنظم                 
 عـن لسواتل املالحة وأجهزة استـشعار ونظـم أخـرى فتطبيقـات حمـددة، مثـل االستـشعار                  العاملية  

النظــام العــاملي الواســع النطــاق لتحديــد املواقــع يف  أنَّ ومثــال ذلــك. عــد ورصــد طقــس الفــضاءُب
الوقت احلقيقي املستخدم على اإلنترنـت ميكـن أن يـوفر نظامـا متكـامال لتحديـد املواقـع يـسمح                     

ولتلبية الطلـب املتزايـد علـى       . دقة يقل اخلطأ فيها عن جزء من السنتيمتر الواحد        بتحديد املواقع ب  
عمليات السكك احلديدية، سوف تتيح منيطة قائمة على النظم العامليـة لـسواتل املالحـة ومـزودة                 
بأجهزة استشعار متعددة اختبارات صارمة للتحقق من املصداقية وتـوفر حلـوال للمواقـع موثوقـة                

وباملثــل، اسـتخدم يف عــرض البحـر مــستقبل إلشـارات النظــام العــاملي    .  بعيـد وصـحيحة إىل حــد 
لتحديــد املواقــع لالســتعانة بــه يف رســم اخلــرائط بأســلوب قيــاس مفعــول دوبلــر املرجــأ، وذلــك    
الستكشاف إمكانية حتديد سرعة الريح؛ وأشارت النتائج إىل توافق جيد بـني األشـكال املوجيـة              

ولدراســة . شــارات القياســية خــالل تغــري ظــروف الريــاح الــسطحية املقاســة واملنمذجــة لقــوة اإل
طقس الفضاء، يوفر النظام العـاملي لتحديـد املواقـع ونظـام غلونـاس فرصـة فريـدة لرصـد احملتـوى              

  .على نطاق العامل) الغالف األيوين(اإللكتروين الكلي لأليونوسفري 
ــة لــسو  تطــوُّ أنَّ شــري إىلوأُ  -٢٥ ــنظم العاملي ــا ال ربز اتل املالحــة وتطبيقاهتــا إمنــا يـُـ  ر تكنولوجي
 املاسة إىل توفري موظفني من ذوي املـؤهالت العاليـة            االهتمام باملالحة الساتلية واحلاجةَ    َدازديا

املالحـة الـساتلية قـد أظهـرت أهنـا جمـال معقـد            أنَّ   والحظ املـشاركون  . للعمل يف ذلك امليدان   
 األساسـية الـيت تتنـاول كيفيـة فهـم      يتطلب عدة ختصصات علميـة متفاوتـة مـن التكنولوجيـات          

النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا وجوانـب قـصورها ونطـاق تطبيقاهتـا إىل القـدرة علـى        
ه املـشاركون بالتجـارب اإلجيابيـة       ونـوَّ . استحداث منتجات مبتكرة وفعالة موجهة إىل السوق      

وير تكنولوجيــا الفــضاء التايلنديــة لوكالــة الفــضاء الرومانيــة ووكالــة املعلوماتيــة اجلغرافيــة وتطــ
ه ونـــوَّ. التابعـــة لالحتـــاد الروســـيوجامعـــة موســـكو احلكوميـــة للجيوديـــسيا ورســـم اخلـــرائط 

 لتـدريس علـوم     املشاركون أيضا بالفرص املتاحة لبناء القـدرات الـيت توفرهـا املراكـز اإلقليميـة              
أيضا كمراكز للمعلومـات     اليت سوف تستخدم     وتكنولوجيا الفضاء املنتسبة إىل األمم املتحدة     

  .اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحةمن أجل 
ــدّ      -٢٦ ــيت ق ــضاحية ال ــروض اإلي ــرت الع ــد وفّ ــة    وق ــة ودراســات احلال ــربامج الوطني ــن ال مت ع

للمــشاركني فرصــة أخــرى لتبــادل اخلــربات واملعــارف حــول اســتخدام تكنولوجيــا الــنظم العامليــة   
وعرضت على املشاركني مناذج الستخدام البيانات املستمدة مـن تلـك    . تطبيقاهتالسواتل الفضاء و  
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ــنظم، وال ــع، يف الطــريان ورســم اخلــرائط وإدارة الكــوارث      ال ــد املواق ســيما النظــام العــاملي لتحدي
  .ووفرت العروض اإليضاحية نقاطا للمناقشة جللسات الفريقني العاملني. وتدابري الطوارئ

    
    جات والتوصياتاالستنتا  -ثالثا  

أنشئ فريقـان عـامالن لتلخـيص املـسائل واملواضـيع الـيت حـددهتا العـروض اإليـضاحية                     -٢٧
ز الفريق العامل األول على املـسائل املتـصلة         وركّ. لسات املواضيعية حللقة العمل   مة يف اجل  املقدَّ

ليب متابعـة   ببناء القدرات وتوطيد املؤسسات والتعاون الدويل، بينما نـاقش الثـاين سـبل وأسـا              
املشاريع اجليوديسية باالسـتناد إىل املالحظـة املـستمرة والتحليـل الـدائم للـنظم العامليـة لـسواتل           
املالحة، وهي سـبل ميكـن أن تـدعم الكـثري مـن التطبيقـات األرضـية الفـضائية يف شـىت أرجـاء                        

قيـق التنميـة   املنطقة إىل جانـب اجلوانـب العمليـة لتطبيقـات الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة لتح                  
 اخلطـوات الالزمـة إلقامـة البنيـة التحتيـة وتـوفري املتطلبـات الالزمـة                 ُحـدِّدت وعليه،  . املستدامة

ــسي   ــة   . ألي إطــار مرجعــي إقليمــي جيودي ــسة اخلتامي ــداوالت وعرضــت يف اجلل وخلــصت امل
  .عندما نظمت مناقشة مائدة مستديرة أخرية واعتمدت االستنتاجات والتوصيات

ــة أنَّ ة العمــل مــع التقــدير والحظــت حلقــ  -٢٨ ــا  مراكــز إقليمي  لتــدريس علــوم وتكنولوجي
. ونيجرييــا واهلنــدواملكــسيك  تعمــل يف الربازيــل واملغــرب  الفــضاء منتــسبة إىل األمــم املتحــدة 

  .إنشاء مركز إقليمي من هذا القبيل يف غرب آسيا مفيد أنَّ وأكدت حلقة العمل على
 الـيت تعمـل    املنتـسبة إىل األمـم املتحـدة   كـز اإلقليميـة   املرا أنَّ   واتفقت حلقة العمل علـى      -٢٩

 ميكـن أن تنـهض   للجنة الدولية املعنية بـالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة      أيضا كمراكز معلومات    
  .بدور مهم يف تطوير القدرات وبناء املعرفة يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة

 بــشأن الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة ســيدراج ادت احللقــة بــشدة اســتحداث منــهوأيَّــ  -٣٠
عـد ونظـم املعلومـات اجلغرافيـة      ئم يف املراكـز، أي االستـشعار عـن بُ         يكمل الربنامج التعليمي القا   

  .واالتصاالت الساتلية واألرصاد اجلوية الساتلية واملناخ العاملي وعلوم الفضاء والغالف اجلوي
ل فريقــا مــن اء اخلــارجي ســوف يــشكّ مكتــب شــؤون الفــض  أنَّ وأشــارت احللقــة إىل  -٣١

 لــدورة دراســية أساســية عــن الــنظم العامليــة لــسواتل  دراســيج ااملعلمــني واخلــرباء لوضــع منــه
وأبدى املشاركون اسـتعدادهم يف هـذا الـسياق لتقـدمي املنـاهج الدراسـية ذات الـصلة                  . املالحة

  .املستخدمة يف جامعاهتم
 الرياضــية والفيزيائيــة   لتعليمــي األســسَ  ج ااوأوصــت حلقــة العمــل بــأن يعــاجل املنــه       -٣٢

سية للتحديد األرضي الفـضائي للمواقـع باسـتخدام الـنظم العامليـة للمالحـة الـساتلية،                 يواجليود
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لغـالف  امنذجـة  حتـسني    بـأنَّ    مت احللقة أيضا  وسلّ. سس فهم تلك النظم وتطبيقاهتا    مبا يشمل أ  
ــوين  (األيونوســفري (اجلــوي   )الغــالف اجلــوي الــسفلي  (ري التروبوســف و)الغــالف اجلــوي األي
، وبأنـه   دقة النظم العاملية لسواتل املالحة بالنسبة جلميع املستعملني       ميكن أن يزيد من     ) والتأللؤ

ينبغي أيضا هلذا السبب معاجلـة املواضـيع املتـصلة بتعمـيم الفهـم علـى نطـاق العـامل الحنرافـات                      
  .النظم العاملية لسواتل املالحة

م اإللكتـروين باسـتخدام     لـى نقـل املعرفـة عـن طريـق نظـم الـتعلُّ             عت حلقة العمـل ع    وشّج  -٣٣
وأبـدى املـشاركون اسـتعدادهم يف ذلـك الـسياق       . نترنـت امج التعلم عن بعـد القائمـة علـى اإل         بر

 لتــوفري املعلومــات واملــواد التعليميــة ذات الــصلة إلدراجهــا يف بوابــة املعلومــات اخلاصــة باللجنــة   
، وهـو أمـر بـالغ األمهيـة     )www.icgsecretariat.org (ة لسواتل املالحـة  الدولية املعنية بالنظم العاملي   

  .لنشر املعرفة
ــتمرار يف      -٣٤ ــة وتوقعـــات االسـ ــة لـــسواتل املالحـ ــنظم العامليـ ــا للوضـــع احلـــايل للـ وإدراكـ

استحداث طائفة واسعة متنوعة من التطبيقات اهلامة للعلم والتجـارة والبنيـة التحتيـة، أوصـت                
رار يف تنظيم املزيد من حلقات العمل والدورات التدريبية بـشأن جمـاالت       حلقة العمل باالستم  

  .اهتمام حمددة للمستعملني النهائيني
والتعــدين والزراعــة  تطبيقــات حتديــد املواقــع يف جمــاالت تقيــيم املخــاطر  بــأنَّ وتــسليما  -٣٥

ــة      ــة إىل بنيـ ــر احلاجـ ــودات تظهـ ــق واملوجـ ــي واملرافـ ــوارئ وإدارة األراضـ ــاء والطـ ــة والبنـ حتتيـ
ــ ــسنتيمتر أو أفــضل، شــجّ  جيودي ــى    سية مبــستوى ال ــدى نقــاش عل ــة علــى تنظــيم منت عت احللق

أو األمـاكن   /اإلنترنت لتيسري تبادل األفكار واملعلومات عن دراسات احلالة واحللـول التقنيـة و            
منتـدى الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة التـابع             أنَّ   ولـوحظ أيـضا   . اليت ميكن طرح األسئلة فيهـا     

  .حتاد الدويل لالتصاالت ميكن استخدامه جتنبا الزدواجية اجلهودلال
وإدراكا لوجود عـدد مـن املـشاريع واملبـادرات اجلاريـة بـشأن إنـشاء شـبكات إطاريـة                     -٣٦

النظـام األورويب لتحديـد      و اإلطار املرجعي اجليوديـسي ألفريقيـا     مرجعية إقليمية، مثل مشروع     
ظـام املرجعـي    والنجعي األورويب للرابطة الدولية للجيوديسيااللجنة الفرعية لإلطار املرو املواقع

 ومـشروع اإلطـار املرجعـي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، اقترحـت               األرضي املركز للقارة األمريكية   
املعلومـات  حلقة العمل أن تقـوم املؤسـسات، الـيت هـي جـزء مـن الـشبكات اإلقليميـة، بتـوفري              

.  وأن تعـّزز الـشراكات بـني خمتلـف املبـادرات           فـذة نميع املؤسسات املهتمـة عـن األنـشطة امل        جل
ــوم،          ــضاء اخلــارجي إىل أن يق ــؤون الف ــب ش ــوة مكت ــصدد إىل ضــرورة دع ــذا ال وأشــري يف ه

املــساعدة علــى التمــاس ، بمــع اللجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة لــسواتل املالحــةبالتعــاون 
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سية اإلقليميـة،   يأن الشبكة اجليود  بشمتويل أساسي وخربة فنية من أجل مشاريع ميكن تنفيذها          
  . إىل القيام بذلك بنفسهااللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحةأو دعوة 

املواضــيع  أنَّ وكانـت التعليقـات الــيت قـدمها املــشاركون إجيابيـة للغايـة، حيــث ذكـروا        -٣٧
أعــرب عــدة مــشاركني عــن  و. ت احتياجــاهتم املهنيــة واتفقــت مــع توقعــاهتم الــيت عوجلــت لبَّــ

ــى          ــة العمــل يف إدخــال حتــسينات عل ــن حلق ــسبوها م ــيت اكت ــارف ال ــزامهم باســتخدام املع الت
  .ماألنشطة اجلارية يف مؤسساهتم القائمة يف أوطاهن

  


