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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
           يف األغراض السلمية

  تقرير عن حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وكرواتيا     
      بشأن تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة

      )٢٠١٣أبريل / نيسان٢٥- ٢١باشكا، كرواتيا، (    
    مقدِّمة  -أوالً  

ث املعين باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف            مؤمتر األمم املتحدة الثال    رسَد  -١
   إىل ١٩، الــــذي ُعقــــد يف فيينــــا يف الفتــــرة مــــن )اليونيــــسبيس الثالــــث(األغــــراض الــــسلمية 

 يذلــام التقــدُّ ضلفــبلتحقيــق التنميــة البــشرية  ةحــاتملاهمــة ملا صرفــلا، ١٩٩٩يوليــه / متــوز٣٠
وقد كان من بني اإلجنازات الـيت سـاهم املـؤمتر يف حتقيقهـا               )١(.علوم وتكنولوجيا الفضاء   هزرحت

، وهـي منتـدى يـضم    ) الدوليةاللجنة( اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة    إنشاُء
  ).النظم العاملية(مي اخلدمات واملستخدمني يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة  مقدِّجمتمعْي

دام قـدرات الـنظم العامليـة مـن         ل أحد أهداف اللجنة الدولية يف تعزيز زيادة اسـتخ         ويتمثَّ  - ٢
أجــل دعــم التنميــة املــستدامة وتعزيــز الــشراكات اجلديــدة بــني أعــضاء اللجنــة واملؤســسات، مــع  

وقد الحظت اجلمعية العامة مـع التقـدير، يف قرارهـا     . مراعاة مصاحل البلدان النامية بشكل خاص     
الهتمـام املـشترك املتـصلة      ، أن اللجنة الدولية أنشئت طواعيـة ملعاجلـة املـسائل موضـع ا             ٦١/١١١

باستخدام السواتل للخدمات املدنية املتعلقة بتحديد املواقع واملالحـة والتوقيـت واخلـدمات ذات              

                                                         
  ، ر مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلميةتقري )1(  

  .١، الفصل األول، القرار )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠-١٩فيينا 
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القيمة املضافة، إىل جانب توافق النظم العاملية وقابلية تشغيلها املتبادل، والعمـل يف الوقـت نفـسه                 
  .يف البلدان الناميةعلى زيادة استخدامها يف دعم التنمية املستدامة، خاصة 

ويف معرض اضطالع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بوظيفتـه كأمانـة جلنـة اسـتخدام                 -٣
جنـة الدوليـة، وفقـاً    نـه يعمـل أيـضاً كأمانـة تنفيذيـة لل     الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، فإ     

ملتحـدة  وهبذه الصفة، يضطلع املكتـب، يف إطـار برنـامج األمـم ا            . ٦٤/٨٦لقرار اجلمعية العامة    
للتطبيقات الفـضائية، بأنـشطة تركّـز علـى بنـاء القـدرات بـشأن اسـتخدام الـنظم العامليـة لـدعم                       

وتركِّــز هـذه األنــشطة علــى تـوفري الــدعم مــن أجـل التــدريس والتــدريب يف    . التنميـة املــستدامة 
  . جمال السواتل املالحية واخلدمات املستندة إىل حتديد املواقع، وطقس الفضاء

) A/AC.105/883(ت حلقات عمل بشأن تطبيقات الـنظم العامليـة يف الـصني             وقد ُعقد   -٤
ــا  ــام ) A/AC.105/876(وزامبيـ ــ، وكولومب٢٠٠٦يف عـ ــام يـ ، )A/AC.105/920 (٢٠٠٨ا يف عـ

 ٢٠١٠، ومجهوريــــــة مولــــــدوفا يف عــــــام )A/AC.105/946 (٢٠٠٩وأذربيجــــــان يف عــــــام 
)A/AC.105/974(     واإلمارات العربية املتحدة ،)A/AC.105/988 (   والنمـسا)A/AC.105/1019 (

زت حلقــات العمــل هــذه وركّــ). A/AC.105/1022 (٢٠١٢، والتفيــا يف عــام ٢٠١١يف عــام 
  .على استهالل مشاريع رائدة وتدعيم تشبيك املؤسسات اإلقليمية املعنية بالنظم العاملية

ــا ملـــداوالت حلقـــات العمـــل املـــذكورة أعـــاله يف   ومتثَّ  -٥  لـــت نتيجـــة فريـــدة مـــن نوعهـ
املنــهاج وقــد أُخــذ يف احلــسبان لــدى وضــع  .  دراســي بــشأن الــنظم العامليــة نــهاجماســتحداث 

الدراسـية اخلاصـة هبـذه الـنظم علـى املـستوى اجلـامعي يف         للمنـاهج   الدراسي اخلطـوط العريـضة      
الدراسي املنشور مسرداً مبـصطلحات هـذه       املنهاج  ن  وتضّم. عدد من البلدان النامية والصناعية    

  .مي اخلدمات التابع للّجنة الدولية إطار خطة عمل منتدى مقدِّالنظم أُِعد يف
الدراســي اخلــاص بــالنظم العامليــة مــن أجــل تــسعة منــاهج        املنــهاج وقــد اســُتحدث    -٦

للدراسات العليـا يف املراكـز اإلقليميـة لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء، املنتـسبة إىل األمـم                     
واهلنــد ) خلدمــة أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة الكاريـــيب (املتحــدة، الواقعــة يف الربازيــل واملكــسيك  

). خلدمـة أفريقيـا   (واملغرب ونيجرييا   ) خلدمة غريب آسيا  (واألردن  ) خلدمة آسيا واحمليط اهلادئ   (
الدراسـية املعياريـة اجملرَّبـة للمراكـز     املنـاهَج  دراسي إضايف خاص بـالنظم العامليـة   منهاج  كمل  وأَ

ــة يف التخصــصات األساســية   ــة اإلقليمي ــة التالي ــد ونظــم املعلومــات    : األربع ــشعار عــن ُبع االست
اجلغرافيــة؛ واألرصــاد اجلويــة الــساتلية واملنــاخ العــاملي؛ واالتــصاالت الــساتلية؛ وعلــوم الفــضاء  

  ).www.unoosa.org/oosa/en/SAP/centres/index.htmlانظر (والغالف اجلوي 
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وبــالنظر إىل اســتخدام معــدات مــستندة إىل الــنظم العامليــة لقيــاس طقــس الفــضاء، ويف    -٧
حماولــة لتــوفري منتــدى للتبــادل بــني علمــاء طقــس الفــضاء وخــرباء هــذه الــنظم ومــستخدميها،    
ومقدمي خدمات شبكات األجهـزة ومـشغليها، سـامهت اللجنـة الدوليـة وشـاركت يف رعايـة                  

  .طة خاصة باملبادرة الدولية بشأن طقس الفضاءعّدة أنش
وبــدعم مــن مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي، نــّسقت املبــادرة الدوليــة بــشأن طقــس    -٨

ــشغيل   ــا يف ذلــك عــدد مــن      ١٦الفــضاء ت  مــن صــفائف األجهــزة اخلاصــة بطقــس الفــضاء، مب
املواقـع، مثـل    الشبكات املختلفـة ألجهـزة االسـتقبال األرضـية اخلاصـة بالنظـام العـاملي لتحديـد                  

أجهــزة اســتقبال النظــام العــاملي لتحديــد املواقــع يف أفريقيــا ألغــراض إجــراء الدراســات املتعلقــة 
باجلوانــب الكهروديناميكيــة يف املنــاطق االســتوائية، والتحلــيالت املتعــّددة التخّصــصات للريــاح 

  .املومسية األفريقية، وشبكة رصد التأللؤ للمساعدة يف اختاذ القرارات
قدت سلـسلة مـن ثـالث حلقـات عمـل عـن املبـادرة الدوليـة بـشأن طقـس الفـضاء،                       وُع  -٩

يف الواليــات املتحــدة ) ناســا(نظّمتــها األمــم املتحــدة واإلدارة الوطنيــة للمالحــة اجلويــة والفــضاء 
 ٢٠١٠يف مــــصر يف عــــام  : األمريكيــــة والوكالــــة اليابانيــــة الستكــــشاف الفــــضاء اجلــــوي     

)A/AC.105/994 (    ٢٠١١عام  ويف نيجرييا يف) A/AC.105/1018 (     ٢٠١٢ويف إكوادور يف عام 
)A/AC.105/1030.(  

ويصف هذا التقرير معلومات عن خلفية حلقة العمل وأهدافها وبرناجمها، كمـا يقـدِّم                -١٠
ــة  . لمالحظــات والتوصــيات الــيت قــدَّمها املــشاركون فيهــا  لملخــصاً  وقــد أُعــّد لتقدميــه إىل جلن

األغــراض الــسلمية يف دورهتــا الــسابعة واخلمــسني وإىل جلنتــها   اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف  
  .٢٠١٤الفرعية العلمية والتقنية يف دورهتا احلادية واخلمسني، اللتني ستعقدان يف عام 

    
    اخللفية واألهداف  - ألف  

ــرَّت جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية يف دورهتــا اخلامــسة          -١١ أق
قات العمل والـدورات التدريبيـة والنـدوات واجتماعـات اخلـرباء املتعلقـة              واخلمسني برنامج حل  

بالرصـــد البيئـــي وإدارة املـــوارد الطبيعيـــة والـــصحة العامليـــة والـــنظم العامليـــة وطقـــس الفـــضاء    
وتكنولوجيــا الفــضاء األساســية وقــانون الفــضاء والــتغري املنــاخي وتكنولوجيــا الفــضاء البــشرية   

ــة  ــد االجتماعي ــص-والفوائ ــام    االقت ــدها يف ع ــع عق ــضائية املزم ــشطة الف ــدة ٢٠١٣ادية لألن  لفائ
ــة   ــدان النامي ــة   ). A/67/20 مــن الوثيقــة  ٨٩انظــر الفقــرة  (البل ويف وقــت الحــق، أقــرَّت اجلمعي

  .٢٠١٣، برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام ٦٧/١١٣العامة، يف قرارها 
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إطـار برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات          ، ويف   ٦٧/١١٣وعمال بقرار اجلمعيـة العامـة         -١٢
الفضائية، نظّم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة وكلية الدراسـات البحريـة التابعـة               

بالنيابة عن حكومة كرواتيا، حلقة العمل املشتركة بـني األمـم املتحـدة وكرواتيـا               ا  جلامعة رييك 
شاركت الواليـات املتحـدة يف رعايـة حلقـة      وقد  . حول تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة     

واستـضافتها كليـة الدراسـات البحريـة التابعـة جلامعـة رييكـا              ) من خالل اللجنة الدولية   (العمل  
  .٢٠١٣أبريل / نيسان٢٥ إىل ٢١يف باشكا، جزيرة كرك، كرواتيا، يف الفترة من 

 منتـدى ُيمكـن     وكان اهلدف الرئيسي حللقـة العمـل الـيت دامـت مخـسة أيـام هـو تـوفري                    -١٣
للمشاركني أن يتبادلوا فيه اخلربة والتجارب التقنية بشأن مشاريع حمددة متعلقة بـالنظم العامليـة      

وعـالوة علـى ذلـك، كـان مـن املقـرر أن        . نقـاش رمسيـة وحلقـات     إيـضاحية   عروض  من خالل   
تستحدث حلقـة العمـل خطـة عمـل إقليميـة تـسهم يف التوسـع يف اسـتخدام تكنولوجيـا الـنظم                       

ية وتطبيقاهتا، مبا يف ذلك إمكانية إنشاء مشاريع رائدة حمـددة ُيمكـن للمؤسـسات املهتمـة                 العامل
  .أن تعمل فيها معاً على املستوى الوطين أو اإلقليمي أو على املستويني معاً

    
    الربنامج  - باء  

ألقــى بيانــات اســتهاللية وكلمــات ترحيــب يف افتتــاح حلقــة العمــل كــل مــن رئــيس       -١٤
وممثلـو وزارة التعلـيم والعلـوم والرياضـة ووزارة الـشؤون            ) خالل رسـالة بالفيـديو    من  (كرواتيا  

ــة الدراســات       ــد كلي ــا ورئــيس جامعــة رييكــا وعمي ــة يف كرواتي ــة التحتي ــة والنقــل والبني البحري
وألقــى كلمــات أيــضاً ممثلــو مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي  . البحريــة التابعــة جلامعــة رييكــا

كمـا  . يف زغرب، باعتبارمها شـاركا يف تنظـيم ورعايـة حلقـة العمـل             وسفارة الواليات املتحدة    
ألقى كلمة كل من عمدة بلدية باشكا ورئيس معهـد املالحـة امللكـي التـابع للمملكـة املتحـدة                     

  .يرلندا الشماليةآلربيطانيا العظمى و
مــن جانـب خــرباء مــدعوين مـن البلــدان الناميــة    إيــضاحياً عرضـاً  ٢٧مــا جمموعــه وقُـدِّم    - ١٥

تطبيقـات  ) أ: (ملتقدمة خالل اجللسات التقنية األربع اليت ركزت علـى املواضـيع التاليـة            والبلدان ا 
شبكات وخـدمات احملطـات   ) ب(دراسات حاالت وفرص للتعاون، و: مستخدمي النظم العاملية  

بنــاء القــدرات والتــدريب  ) د(طقــس الفــضاء والــنظم العامليــة، و ) ج(املرجعيــة للــنظم العامليــة، و 
وتلى كل جلسة تقنية حلقة نقاش تناولت التحـديات املـستبانة           . ال النظم العاملية  والتدريس يف جم  

ــة     ــنظم العاملي ــة املــستقبلية فيمــا يتعلــق بإشــارات ال يف األوراق املعروضــة واالجتاهــات التكنولوجي
  .اجلديدة



 

V.13-86099 5 
 

A/AC.105/1055 

وركــز الفريــق العامــل . وكُــرِّس يــوم حلقــة العمــل األخــري جللــسات الفــريقني العــاملني  -١٦
على تطبيقات النظم العاملية وآثار طقس الفضاء على هذه النظم؛ وناقش الفريـق العامـل        األول  

قد لُخِّصت املالحظـات والتوصـيات      و. الثاين مسائل متعلقة باألطر املرجعية ونظم اإلحداثيات      
اليت نتجت عن مناقشات هذين الفريقني العاملني وُعرِضت يف اجللـسة اخلتاميـة عنـدما ُعقـدت                 

  .النهائية واعُتمدت التوصياتاملناقشة 
ــ  -١٧ رت دورة مــدهتا يــوم واحــد، ُعقــدت قبــل اجللــسات التقنيــة مباشــرة، معلومــات    ووفَّ

وقـد قـام بالتـدريس فيهـا خـرباء يف الـنظم             . متعمقة عن ختصصات حمددة متعلقة بالنظم العامليـة       
لـة الفـضاء الروسـية    ووكا) كرواتيـا (العاملية من كلية الدراسـات البحريـة التابعـة جلامعـة رييكـا           

لقى ممثل ملكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي كلمـة          أو). الصني(وجامعة بيهانغ   ) االحتاد الروسي (
استهاللية عن اللجنـة الدوليـة وعـن عملـها وإمكاناهتـا املـستقبلية وعـن جهودهـا يف سـبيل بنـاء                       

نــة بــشأن القــدرات يف جمــال علــم الفــضاء وتكنولوجيــا الــنظم العامليــة مــن خــالل برنــامج اللج  
  .تطبيقات النظم العاملية

وعرَّفت الدورة الـنظم القائمـة واملخططـة وناقـشت مفـاهيم التحديـد العـاملي للمواقـع                    -١٨
واملالحة والتوقيت واإلشارة املستخدمة لتحديد موقع املستقبِل بدقـة وإمكانيـة وصـول خمتلـف               

ديــد املوقــع يف الــنظم وركــزت الــدورة أيــضا علــى هــامش خطــأ حت. املــستعملني النــهائيني إليهــا
ويف الـدورة، أجـرى كـل       . العاملية وآثار الغالف اجلوي املتأّين على أداء هـذه الـنظم وتـشغيلها            

مشارك حتليالً ألداء بيانات حتديد املواقـع بواسـطة الـنظم العامليـة املـصاغة يف شـكل تبـادل غـري               
ــصادر مفتو        ــن م ــرامج م ــة ب ــتخدام جمموع ــك باس ــستقبِل، وذل ــى امل ــد عل ــةمعتم وأُتيحــت . ح

  ).www.unoosa.org(مذكرات إلكترونية يف املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي 
ــة الدراســات        -١٩ ــة ملختــرب طقــس الفــضاء التابعــة لكلي ــة إعالمي ــة تقني وجــرى تنظــيم جول

. لفائــدة املــشاركني يف حلقــة العمــل) www.pfri.uniri.hrانظــر (البحريــة التابعــة جلامعــة رييكــا 
  .ومشلت اجلولة مثاالً إيضاحياً ألجهزة احملاكاة املالحية لسفن متنّوعة ذات أحجام خمتلفة

    
    احلضور  - جيم  

ُدعي للمشاركة يف حلقة العمل ممثلـون مـن األوسـاط األكادمييـة واملؤسـسات البحثيـة                   -٢٠
ووكــاالت الفــضاء الوطنيــة واملنظمــات الدوليــة ودوائــر الــصناعة مــن البلــدان الناميــة والبلــدان   
املتقدمة من املعنيني بتطـوير الـنظم العامليـة واسـتخدامها يف التطبيقـات العمليـة واالستكـشافات                 

ــنظم     ــار طقــس الفــضاء علــى هــذه ال ــا يف ذلــك آث ــة، مب ــاء علــى   . العلمي واخــتري املــشاركون بن
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املقترحــة وخــرباهتم يف اإليــضاحية  م العلميــة أو اهلندســية ونوعيــة خالصــات العــروض خلفيــاهت
  .الربامج واملشاريع املتعلقة بتكنولوجيا النظم العاملية وتطبيقاهتا

واسُتخِدمت األموال املقدَّمة من األمم املتحدة وحكومـة كرواتيـا وحكومـة الواليـات              -٢١
 الــسفر اجلــوي واإلقامــة خلمــسة عــشر لتــسديد تكــاليف) مــن خــالل اللجنــة الدوليــة(املتحــدة 
  . متخّصصاً يف نظم املالحة الساتلية حلضور حلقة العمل٦٥وقد ُدعي إمجاال . مشاركا

االحتاد الروسي وإستونيا وإسرائيل :  العمل التالية يف حلقة٢٥وُمثّلت الدول األعضاء الـ    -٢٢
وألبانيا وأملانيا وإندونيسيا وأوزبكستان وباكستان وبلغاريا والبوسنة واهلرسـك وتركيـا واجلزائـر          
واجلمهورية التشيكية ومجهورية مولـدوفا ورومانيـا وشـيلي والـصني وكرواتيـا والتفيـا واململكـة                 

وكـان مكتـب    . د وهنغاريـا وهولنـدا والواليـات املتحـدة        العربية السعودية واململكة املتحدة واهلنـ     
  .شؤون الفضاء اخلارجي ممثالً أيضاً

    
    اإليضاحية ص العروضملخَّ  -ثانياً  

 وكلمــاٍت مــوجزةً أتاحــت  إيــضاحيةًقــدَّم احملاضــرون، يف بدايــة كــل جلــسة، عروضــاً   -٢٣
رات الـــيت طـــرأت علـــى الـــنظم العامليـــة للمـــشاركني فرصـــة لتبـــادل اآلراء بـــشأن آخـــر التطـــّو

خداماهتا الشديدة التنـوع، مثـل املـسح العـايل الدقـة واملالحـة يف قيـادة الـسيارات وتـزامن                     واست
وكانــت اجللــسات مفيــدة علــى وجــه اخلــصوص يف حتديــد القــضايا    . الــشبكة وحبــوث املنــاخ 

  .مي خدمات النظم العاملية ودوائر الصناعةوتوضيح النهوج املمكنة، وكذلك تشبيك مقدِّ
 قـضايا متعلقـة حبمايـة البنيـة التحتيـة احلرجـة للـنظم         اإليضاحيةوضوأثار عدد من العر   -٢٤

 الضوء على عّدة فـرص وحتـديات تثريهـا          يالعاملية من التداخل املتعمد أو غري املتعمد، كما أُلق        
  .تشكيالت السواتل املتعددة ملستخدمي هذه النظم

ت، مبـا يف    وقُدمت للمشاركني أيضاً نظـرة عامـة علـى الـنظم العامليـة املتعـددة التـشكيال                  - ٢٥
ذلــك النظــام العــاملي لتحديــد املواقــع احملــدَّث التــابع للواليــات املتحــدة والنظــام العــاملي لــسواتل    

التــابع لالحتــاد الروســي ونظــام غــاليليو األورويب والنظــام البوصــلي لــسواتل    ) غلونــاس(املالحــة 
ساتلي شــبه الــسميت النظــام اإلقليمــي اهلنــدي لــسواتل املالحــة والنظــام الــواملالحــة التــابع للــصني 

وقد لوحظ أن من شـأن هـذه الـنظم املنطويـة علـى تـشكيالت متعـددة مـن الـنظم                   . التابع لليابان 
العاملية ونظم التعزيـز الـساتلي أن حتـسِّن األداء وتزيـد مـن القـدرات املتاحـة للمـستخدمني حـول              

.  مـن التـرددات  العامل بفضل توفريهـا املزيـد مـن أنـواع اإلشـارات املُرسـلة باسـتخدام عـدد أكـرب               
ومــن مث، ســوف يــستفيد املــستخدمون الــذين تتــوافر لــديهم املعــدات املناســبة مــن الدقّــة املعــزَّزة  
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؛ )زيادة عدد املشاهدات وتقليل املسارات املتعددة واألخطاء النامجة عن الغالف اجلـوي املتـأين    (
وكــشف التــداخل علــى حنــو زيــادة عــدد الــسواتل املتاحــة بأربعـة أمثــال تقريبــاً  (والتـوافر احملــسَّن  

  ).تنوع النظم واإلشارات، وتقليل خطر التعرض للتداخل(؛ والسالمة املعزَّزة )أفضل
 أن الــنظم العامليــة املتعــددة لــسواتل املالحــة  اإليــضاحيةوقــد أظهــر عــدد مــن العــروض  -٢٦
ر بشكل مهّم على البنية التحتية األرضية لشبكات احملطات املرجعية املتواصلة العمـل الـيت              ستؤثّ

وانـصب التركيـز أساسـاً علـى كيفيـة تيـسري معاجلـة              . تدعم تطبيقات حتديد املواقع العايل الدقة     
شبكات احملطات املرجعية املتواصلة العمل وأمتتتها عن طريق توفري أدوات تفاعلية متاحـة علـى               

  .اإلنترنت وكيفية توفري البيانات للجمهور
تعــّين علــى مـستخِدمي الــنظم العامليــة  ولكـي تتحقّــق االسـتفادة مــن هــذه اإلجنـازات، ي     -٢٧

مواكبة أحـدث التطـّورات يف اجملـاالت املتـصلة هبـذه الـنظم واكتـساب القـدرة علـى اسـتخدام                      
 كبري من املـسائل     عاجلة عدد ممي خدمات هذه النظم     بيد أنه يتعّين على مقدِّ    . إشاراهتا اجلديدة 

  .ام صاحل من النظماملتعلقة بالتوافق والتشغيل املتبادل من أجل حتقيق نظ
 الـيت   اإليـضاحية وتتوافر على املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلـارجي العـروض      -٢٨

ــات         ــل ومعلوم ــة العم ــامج حلق ــات، وكــذلك برن ــة العمــل وخالصــات الورق ــدِّمت يف حلق قُ
  .أساسية

    
    املالحظات والتوصيات  -ثالثاً  

ة والتوقيـت الـسليمة بدرجـة       يتزايد اعتماد اجملتمع علـى بيانـات حتديـد املواقـع واملالحـ              -٢٩
ــة ــة       . عالي ــنظم كمــصادر أولي ــإن باإلمكــان اســتخدام هــذه ال ــة، ف ــنظم العاملي ــوافر ال ــسبب ت وب

بيـد أن مثـة مهـام وحتـديات خمتلفـة مـا زالـت        . للبيانات يف عدد متزايد من املنتجات واخلدمات    
 علــى النحــو متبقيــة علــى مــستوى املــستخِدم مــن أجــل االســتفادة مــن إشــارات الــنظم العامليــة  

  .األمثل يف تطبيقات حمددة
  ويتمثــل أحــد أكــرب مــصادر اخلطــأ ملــستخدمي الــنظم العامليــة يف آثــار طقــس الفــضاء،     -٣٠
وعلى الرغم من أن الغالف اجلوي املتـأين خـضع     . سيما اضطرابات الغالف اجلوي املتأين     وال

زالـت تـشكل مـصدراً      للدراسة على مدى عّدة سنوات فإن آثاره على إشارات هذه النظم مـا              
ومن مث، ُيمكن جملتمعّي طقس الفضاء والنظم العاملية، بعملهما معاً، أن حيـّسنا             . للقلق والبحث 

  .فهم جوانب ضعف هذه النظم ويدّعما مقاومتها لطقس الفضاء



 

8 V.13-86099 

 

A/AC.105/1055

وميكن للتعاون الدويل أن حيسِّن مـن اسـتخدام إشـارات الـنظم العامليـة إىل أقـصى حـد              -٣١
وســوف يتطلــب هــذا اســتحداث واعتمــاد  .  مــن جوانــب ضــعف هــذه الــنظم وبالتــايل التقليــل

  .أجهزة استقبال ُتدِمج املئات من إشارات هذه النظم
وبالتايل، ُيمكن للّجنة الدوليـة املدعومـة مـن األمـم املتحـدة، والـيت جتمـع بـني جمتمعـّي              -٣٢
ن تـضطلع بـدور خـاص       مي خدمات النظم العاملية ونظم التعزيز واملستخدمني الرئيسيني، أ        مقدِّ

فيمــا يتعلــق مبــسائل التوافــق وقابليــة التــشغيل املتبــادل مــن أجــل تعزيــز خــدمات حتديــد املواقــع  
  .واملالحة والتوقيت للمستخدمني على املستوى العاملي

وسيكون السـتحداث الـبىن التحتيـة للـنظم العامليـة املتعـددة لـسواتل املالحـة أثـر كـبري                       -٣٣
قات جديدة متعلقة هبـذه الـنظم، كمـا أنـه سـيعزِّز الـسوق العامليـة           على استحداث وتطوير تطبي   

املتنامية هلذه النظم وما يتعلق هبـا مـن فـرص عمـل، مبـا يف ذلـك الوظـائف اجلديـدة املتعلقـة هبـا                          
ومـن مث، فمـن     . مثل مستحدثي التطبيقات واحمللّلني ومقّيمي املخاطر واملتنّبـئني بطقـس الفـضاء           

أن استخدام إشارات الـنظم العامليـة مـن أجـل ضـمان وجـود قـوى                 الضروري بناء القدرات بش   
عاملة جاهزة الستغالل الفرص املتنامية يف قطاع هـذه الـنظم وذلـك علـى مـستويات كـل مـن                     

  .النظام والفضاء والبنية التحتية األرضية
ــم         -٣٤ ــسبة إىل األم ــضاء، املنت ــا الف ــوم وتكنولوجي ــدريس عل ــة لت وميكــن للمراكــز اإلقليمي

. ة، أن تركّــز علــى جمــال الــنظم العامليــة مــن املنظــورين النظــري والعملــي علــى الــسواء    املتحــد
وُيمكن هلذه املراكز، من خالل عملها كمراكز معلومات للّجنة الدوليـة، أن تعـّزز هنجـاً أكثـر         
ــربط املراكــز         ــشاء شــبكة ت ــق التوقعــات اخلاصــة بإن ــادل املعلومــات مــن أجــل حتقي ــاً لتب انتظام

جنـة الدوليـة والـربط بـني املؤسـسات املعنيـة بتطبيقـات هـذه الـنظم أو املهتمـة هبـا               اإلقليمية والل 
وميكن تيسري هذه الروابط بأساليب ممكنة خمتلفة، مثل توفري اللجنـة الدوليـة        . مي خدماهتا ومقدِّ

  .ملواد تعليمية وأدلة توجيهية وخربة، ال سيما باالقتران مع مشاريع يف املناطق املعنية
  :ا السياق، أوصى املشاركون يف حلقة العمل مبا يليويف هذ  -٣٥

ينبغي حللقات عمل األمم املتحـدة بـشأن الـنظم العامليـة وتطبيقاهتـا أن تـستمر                   )أ(  
مي خـدماهتا تبـادل     يف املستقبل من أجل توفري منتدى ُيمكن فيه ملـستخدمي هـذه الـنظم ومقـدِّ               

لق هبذه النظم واإلسـهام يف النقـاش العـاملي          اخلربة واملمارسة يف جمال البحث واالبتكار فيما يتع       
  بشأن تشغيلها املتبادل واكتشاف التداخل والتخفيف منه؛

ينبغي استحداث برنامج بشأن طقس الفضاء والنظم العاملية ودعمه مـن أجـل            )ب(  
مجع معلومات عن أثر طقس الفضاء على هذه النظم، مبـا يـؤدي إىل نـشر املزيـد مـن البحـوث                      
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ميــة يف اجملــالت الدوليــة، وتــوفري التــدريس والتوعيــة بــشأن اســتخدام املعلومــات   واألوراق العل
مثل التنبؤ بـالطقس واجليوديناميكيـة ودراسـات        (املستمدة من هذه النظم يف التطبيقات العلمية        

  ؛)الغالف اجلوي املتأين
ينبغي اسـتحداث بوابـة تدريبيـة وتعليميـة مـستندة إىل اإلنترنـت بـشأن الـنظم                    )ج(  

املية علـى أسـاس الـنظم القائمـة املـستندة إىل اإلنترنـت للـتعلم عـن بعـد باالتـصال احلاسـويب                      الع
وتتضمن قاعدة بيانات خاصة بتطبيقات هذه النظم، ُيمكن الوصـول إليهـا مـن خـالل        . املباشر

بوابة املعلومات اخلاصة باللجنة الدولية واملواقـع الـشبكية ملراكـز املعلومـات التابعـة هلـا، وصـفاً                   
وينبغـي وضـع وإتاحـة قائمـة كاملـة بـاملواد       . لكل تطبيق حمدد متعلق هبذه النظم وطريقـة عملـه      

  ؛املرجعية وبراجميات املصادر املفتوحة اخلاصة هبذه النظم
) من خالل اللجنـة الدوليـة     (ينبغي قياس مدى فّعالية الدعم املقدم من املكتب           )د(  

 جمـال الـنظم العامليـة وتطبيقاهتـا والـدورات التدريبيـة             للربامج القائمة املعنية بالدراسات العليا يف     
بشأن التطبيقات العلمية هلذه النظم واحللقات الدراسية بشأن األطر املرجعيـة واملـدارس التابعـة               

وسـوف يكـون    . للمبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء اخلاصة باملتخصصني من البلـدان الناميـة           
ن هذه النظم على خمتلف املـستويات هـو أفـضل طريقـة             توفري فرص تعليمية جديدة إضافية بشأ     

لتلبية خمتلف االحتياجـات يف جمـال هـذه الـنظم وضـمان أن أنـشطة بنـاء القـدرات هـذه جتـري                        
  ؛بفعالية ولفائدة كافة الدول األعضاء

ينبغي إيصال املعارف التقنية اجلديدة اليت تستخلصها اللجنة الدوليـة والنامجـة              )ه(  
و فّعــال إىل اجلمهــور وجمتمــع البحــوث العلميــة املتعلقــة بــالنظم العامليــة   عــن أنــشطتها علــى حنــ 

ــة          ــة التحتي ــن خــالل اســتخدام البني ــة وم ــات اللجن ــة معلوم ــاً عــرب بواب ــصناعة عموم ــر ال ودوائ
  .  والكتيباتقائمةاإللكترونية ال

  : والحظ املشاركون يف حلقة العمل ما يلي  -٣٦
 قيــادة شــركة نظــام الفــضاء الروســي، يعكــف مركــز التــدريس الروســي، حتــت  )أ(  

على استحداث بنيـة حتتيـة تعليميـة بـشأن النظـام العـاملي لـسواتل املالحـة والـنظم العامليـة، مبـا يف                         
وقد لوحظ أنه ُيمكن للدورات املتاحة مـن خـالل         . ذلك دورات وبرامج تعليمية للتعلم عن بعد      

ن وسـيلة سـريعة وفّعالـة لتـوفري         برنامج للحـصول علـى شـهادة بواسـطة الـتعلم عـن بعـد أن تكـو                 
  ؛التدريب يف جمال النظم العاملية على املستوى املهين ومستوى الدراسات العليا على السواء

ُيمكن للمركز الدويل للعلـم والتكنولوجيـا والتـدريس يف جمـال الـنظم العامليـة                  )ب(  
دوليـة وأن يـوفّر     الذي تستضيفه جامعة بيهانغ يف الصني أن يعمـل كمركـز معلومـات للّجنـة ال               
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بناء القدرات واإلرشاد التقين بشأن مجيع جوانب العلـم والتكنولوجيـا والتطبيقـات والتـدريس               
  .نظميف جمال هذه ال

والحظ املشاركون يف حلقة العمل أيضاً أنه جيـري اسـتحداث خمتـرب علمـي وحبثـي يف                    -٣٧
لبحــوث والتــدريس يف باشــكا، جزيــرة كــرك، كرواتيــا، هبــدف تــوفري إطــار لربنــامج للعلــوم وا

جمال النظم العاملية من أجل دراسـة الـديناميات احملليـة لطقـس الفـضاء والغـالف اجلـوي املتـأين                     
ــنظم  ــة أساســاً     ومــن املقــرَّ . وأداء هــذه ال ــشعار اخلامل ــد املختــرب بعــدد مــن أجهــزة االست ر تزوي

رابات الغـالف    الغـالف اجلـوي املتـأين واملغنطيـسية األرضـية مـن أجـل التنبـؤ باضـط                  لديناميات
ومـن  . اجلوي املتأين وتقييم أثرها على الـنظم التكنولوجيـة، مبـا يف ذلـك نظـم املالحـة الـساتلية        

املقرر، إضافة إىل ذلك، نـشر سلـسلة مـن أجهـزة االسـتقبال املرجعيـة للـنظم العامليـة مـن أجـل                        
، مبـا يف ذلـك      الرصد املستمر ألداء هذه النظم بالنسبة جملموعة شديدة التنـّوع مـن املـستخدمني             
  . دراسة جوانب ضعف هذه النظم واملخاطر اليت تتعرض هلا جراء طقس الفضاء

. وتتمثل وظيفة مهّمة ملختـرب باشـكا البحثـي يف تعزيـز نقـل املعـارف ونتـائج البحـوث                     -٣٨
ومن شأن ذلـك إن ُيـسهم يف تبـادل البحـوث، وكـذلك احملاضـرين والطلبـة، وتـدعيم التعـاون                      

وسـوف يعمـل املختـرب     . دة وعي اجلمهور بأمهية تعزيز مرونة الـنظم العامليـة         العلمي الدويل وزيا  
 بعيدة لكلية الدراسات البحريـة التابعـة جلامعـة رييكـا، مـع توقُّـع تطـوُّره إىل           حدةيف البداية كو  

  .مؤسسة قائمة بذاهتا للعلوم والبحوث والتدريس يف جمال النظم العاملية
مــل عــن تقــديرهم لكليــة الدراســات البحريــة التابعــة وأعــرب املــشاركون يف حلقــة الع  -٣٩

  .جلامعة رييكا حلسن ضيافتها وحملتوى حلقة العمل وتنظيمها
ــذي وفَّ       -٤٠ ــدعم الكــبري ال ــديرهم لل ــشاركون عــن تق ــا أعــرب امل ــم املتحــدة   كم ــه األم رت

  ).من خالل اللجنة الدولية(وحكومة كرواتيا، وكذلك حكومة الواليات املتحدة 
 


