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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
       يف األغراض السلمية  

تقرير عن حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وأذربيجان   
  والواليات املتحدة األمريكية ووكالة الفضاء األوروبية 

     حول تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة
     )٢٠٠٩مايو /أيار ١٥- ١١باكو، (    

   مةمقّد -أوال 
إعالن : األلفية الفضائية" املعنون  القراَر،٥٤/٦٨ يف قرارها ،دت اجلمعية العامةأّي  - ١

، الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين )١("فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية
، املعقود )اليونيسبيس الثالث (يف األغراض السلمية باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه

وأعلنت الدول املشاركة يف . ١٩٩٩يوليه / متوز٣٠ إىل ١٩فيينا يف الفترة من يف 
 أنه ينبغي، عند استخدام التطبيقات الفضائية من أجل ،يف إعالن فيينا، اليونيسبيس الثالث

أمن البشر وتنميتهم ورفاههم، اختاذ تدابري من أجل مجلة أمور منها حتسني كفاءة وأمن 
اإلنقاذ، ومسح األرض، وغريها من األنشطة عن طريق تشجيع أنشطة النقل، والبحث و

 .الوصول عامليا إىل الشبكات الفضائية للمالحة وحتديد املواقع وتوافق تلك الشبكات

وقد دأب مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة على العمل، يف إطار   - ٢
 العاملية لسواتل نظميع استخدام البرنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية، على تشج

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

  .١قرار ، الفصل األول، ال)A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩
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املالحة من أجل دعم التنمية املستدامة، وخصوصا يف البلدان النامية، وذلك بعقد حلقات 
 .عمل إقليمية واجتماعات للخرباء ووضع مشاريع رائدة وتوفري فرص للتدريب

ة وأقّرت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا احلادي  - ٣
واخلمسني برنامج حلقات العمل والدورات التدريبية والندوات واملؤمترات املزمع عقدها يف 

 برنامج األمم املتحدة ٦٣/٩٠وأقرت اجلمعية العامة فيما بعُد، يف قرارها  .)٢(٢٠٠٩عام 
 .٢٠٠٩للتطبيقات الفضائية لعام 

 يف باكو يف ،املكتب ويف إطار الربنامج، عقد ٦٣/٩٠وعمال بقرار اجلمعية العامة   - ٤
 العمل املشتركة بني األمم املتحدة وأذربيجان حلقةَ، ٢٠٠٩مايو / أيار١٥ إىل ١١الفترة من 

والواليات املتحدة األمريكية ووكالة الفضاء األوروبية حول تطبيقات النظم العاملية لسواتل 
 نيابة عنومات  تكنولوجيات االتصال واملعلوزارةُهذه  العمل  واستضافت حلقةَ.املالحة

وشاركت الواليات املتحدة يف رعاية حلقة العمل من خالل اللجنة  .حكومة أذربيجان
 .الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة، ووكالة الفضاء األوروبية

حلقة العمل وأهدافها ويقدِّم اخللفية من وراء ن هذا التقرير معلومات عن ويتضّم  - ٥
قدَّم وقد أعّد التقرير لكي ُي .مها املشاركونواملالحظات اليت قّداإليضاحية صاً للعروض ملخَّ

إىل اللجنة يف دورهتا الثالثة واخلمسني وإىل جلنتها الفرعية العلمية والتقنية يف دورهتا السابعة 
 .٢٠١٠واألربعني، اللتني ستعقدان يف عام 

    
   اخللفية واألهداف - ألف 

 لسواتل املالحة، اليت تتألف من سواتل وحمطات أرضية ستخدم النظم العامليةُت  - ٦
وهي تشمل . ومعدات املستعملني، يف أرجاء العامل ويف كثري من مناحي احلياة يف اجملتمع

النظام العاملي لتحديد املواقع التابع للواليات املتحدة، والنظام العاملي لسواتل املالحة التابع 
 للمالحة الساتلية التابع للمفوضية األوروبية والنظام لالحتاد الروسي، والنظام األورويب
ويضاف إىل ذلك نظام املالحة اهلندي املعّزز مبساعدة  .البوصلي الصيين لسواتل املالحة

 انإقليميا نظامان لتحديد املواقع والنظام الساتلي شبه السميت الياباين، ومه النظام العاملي
ومجيع النظم الستة  .ارات عرب عدد من البلدان أو املناطق التغطية باإلشانوفريلسواتل املالحة 

املذكورة تستفيد من املعلومات اإلضافية اليت ترسلها نظم التعزيز الفضائية من قبيل نظام 

                                                           
  .٧٧الفقرة ، (A/63/20) ٢٠رقم  امللحق والستون، الثالثة الدورة العامة، للجمعية الرمسية الوثائق (2) 
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التعزيز الواسع النطاق التابع للواليات املتحدة، والنظام الروسي الواسع النطاق للتصويبات 
 .لساتلية التكميلية األوروبية الثابتة بالنسبة لألرضالتفاضلية والرصد وخدمة املالحة ا

وعمال بالتوصيات الصادرة عن اليونيسبيس الثالث وسعيا إىل بناء نظام للشبكة   - ٧
العاملية لسواتل املالحة، أنشئت اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة عام 

   ٢٠٠٦يف فيينا عام ، وذلك تسنويا اجتماعااللجنة املذكورة وعقدت . ٢٠٠٥
)A/AC.105/879 ( ٢٠٠٧وبنغالور يف اهلند يف عام) A/AC.105/901 ( ويف باسادينا يف

ومناقشة املسائل املتعلقة ، من أجل استعراض )A/AC.105/928 (٢٠٠٨الواليات املتحدة عام 
ة الدولية املعنية وقد عقد االجتماع األول للجن .بالشبكة العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا

 إىل ١٤ العاملية لسواتل املالحة يف سان بيترسبورغ يف االحتاد الروسي يف الفترة من نظمبال
  ).A/AC.105/948 (٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٨

واهلدف األمسى للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة هو حتقيق توافق   - ٨
ومن مث احلفاظ على اخنفاض التكاليف التباديل،  وقابلية تشغيلها النظم العاملية لسواتل املالحة

من خالل التعاون الدويل وجعل خدمات حتديد املواقع واملالحة والوقت متاحة على الصعيد 
 .لمجتمعلالعاملي ملا فيه خري 

 ، صفائف من األجهزة األرضية الستكشاف ظواهر٢٠٠٤وقد وضعت، منذ عام   - ٩
وهناك قيد التشغيل حاليا ما يزيد على . لة بالطقس الفضائي وتغّير املناخالغالف اجلوي املتص

 إشارات النظام العاملي لتحديد املواقع، وستدرج هذه التقاط منها أجهزة ، جهاز١ ٠٠٠
 . ٢٠١٢- ٢٠١٠خالل الفترة  األجهزة ضمن املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء

لث املتعلقة باستخدام النظم العاملية للمالحة ومن أجل تنفيذ توصية اليونيسبيس الثا  -١٠
املرفق (وحتديد املواقع ودعم خطة عمل اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة 

 تنظيم ٢٠٠٦، بدأ مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف عام )A/AC.105/879الثاين من الوثيقة 
 حبث استخدام حدة للتطبيقات الفضائية، بغيةَحلقات عمل سنوية، يف إطار برنامج األمم املت

النظم العاملية لسواتل املالحة يف جماالت من قبيل الطريان، والنقل البحري والربي، ورسم 
اخلرائط واملسح األرضي، والرصد البيئي، وإدارة املوارد الطبيعية والزراعة الدقيقة، واإلنذار 

م املكتب حملة عامة عن وة على ذلك، قدَّوعال. بالكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ
ومن األهداف  .فرص التعليم والتدريب املتاحة يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا

املتوّخاة من حلقات العمل املذكورة بدء مشاريع رائدة وإتاحة الفرص إلقامة الشبكات على 
يا لصاحل بلدان أفريقيا الواقعة جنوب وقد عقدت حلقات عمل يف زامب .الصعيد اإلقليمي
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، )A/AC.105/883(، ويف الصني، لصاحل بلدان آسيا واحمليط اهلادئ )A/AC.105/876(الصحراء 
  ).A/AC.105/920 (والكاريـيبويف كولومبيا، لصاحل بلدان أمريكا الالتينية 

تعزيز الشبكات ) أ( :دة حللقة العمل املعقودة يف باكو فيما يليوتتمثل األهداف احملّد  - ١١
اإلقليمية لتبادل املعلومات والبيانات بشأن استخدام تكنولوجيا النظم العاملية لسواتل املالحة؛ 

، مبا يف ذلك االحتياجات من التدريب وبناء القدرات، اخلاصةحتديد االحتياجات ) ب(و
ة على الصعيدين اليت تستلزمها اخلطط واملشاريع املتعلقة بالنظم العاملية لسواتل املالح

اإلقليمي والدويل من أجل التطبيقات ذات املدى القصري واملتوسط والطويل، مع مراعاة 
وضع خطة عمل إقليمية لتشجيع استخدام تكنولوجيا النظم ) ج(البيئات املؤسسية احمللية؛ و

ريع العاملية لسواتل املالحة على نطاق واسع، مبا يف ذلك من خالل مشروع أو أكثر من املشا
أو اإلقليمية الرامية إىل تيسري استخدام املؤسسات املهتمة لتكنولوجيا النظم /الرائدة الوطنية و

 .العاملية لسواتل املالحة
    

   الربنامج - باء 
وزيُر تكنولوجيا االتصال  وترحيبية استهاللية يف افتتاح حلقة العمل، ألقى كلمات  - ١٢

ووزارة اخلارجية يف  اخلارجي الفضاء شؤون تبواملعلومات يف أذربيجان وممثلو كل من مك
ند بالواليات املتحدة يالريجامعة مكل من  وم ممثلوقّد. األوروبية الواليات املتحدة واملفوضية

 . أساسية إيضاحيةاخلارجي عروضا الفضاء شؤون مكتبو

واشتمل برنامج حلقة العمل على ست جلسات مواضيعية قدمت أثناءها عروض   -١٣
) ب(النظم العاملية لسواتل املالحة اليت هي قيد التشغيل والتطوير؛ و) أ: (حول ما يليإيضاحية 

اخلربات الدولية واإلقليمية يف جمال استخدام ) ج( التحتية للنظم العاملية لسواتل املالحة؛ والبىن
ظم العاملية التعليم والتدريب يف جمال الن) د(وتطبيق تكنولوجيات النظم العاملية لسواتل املالحة؛ و

. الربامج الوطنية ودراسات احلالة:  تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة)ه(لسواتل املالحة؛ و
وأتاحت أربع دورات إضافية .  خالل اجللسات املواضيعية إيضاحيا عرضا٣٨وقُدِّم ما جمموعه 

لشبكة من األطر إجراء مداوالت بشأن مواضيع مهيكَلة مثل بناء القدرات والتعزيز املؤسسي 
املرجعية اجليوديسية وتطبيقات حمددة للنظم العاملية لسواتل املالحة، وأسفرت عن وضع خطة 

 .عمل إلقامة شراكات يف املنطقة وطرح مقترحات مشاريع رائدة
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   احلضور - جيم 
: البلدان الثمانية والعشرين التالية من مشاركاً ٨٠ جمموعه ما العمل حلقة حضر  - ١٤

- مجهورية(لروسي، أذربيجان، األرجنتني، أملانيا، أوزبكستان، أوكرانيا، إيران االحتاد ا
، إيطاليا، باكستان، بلجيكا، بولندا، تركيا، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية )اإلسالمية

مولدوفا، رومانيا، سري النكا، السويد، سويسرا، الصني، طاجيكستان، قريغيزستان، 
كما حضر حلقة  .صر، املغرب، النرويج، اهلند، الواليات املتحدةكازاخستان، التفيا، م

 .العمل ممثلو مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

واستخدمت األموال املقدَّمة من األمم املتحدة وحكومة أذربيجان والواليات   - ١٥
 ووكالة الفضاء) عن طريق اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة(املتحدة 

األوروبية لتسديد تكاليف السفر عن طريق اجلو وبدل اإلقامة لسبعة عشر مشاركاً من بلدان 
 .ملكتب شؤون الفضاء اخلارجيوممثلني نامية 

    
    اإليضاحيةملّخص العروض  - نياثا  

 وتبادل اآلراء خالل حلقة العمل  إيضاحيةسعى املشاركون من خالل تقدمي عروض  - ١٦
الفرص املتعلقة بتكنولوجيا النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا إىل التوعية بالقضايا و

 .وقدموا عددا من املالحظات والتوصيات

وميكن االطالع على مزيد من املعلومات بشأن برنامج حلقة العمل واملواد اخللفية   -١٧
   املقّدمة يف موقع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي على اإلنترنت  اإليضاحيةوالعروض

)www.unoosa.org.( 

تكنولوجيا النظم العاملية من  وقد أبرز املشاركون يف كلماهتم األساسية جوانَب  - ١٨
لسواتل املالحة، من شأهنا أن تتيح لبلدان املنطقة األوروبية اآلسيوية خيارات فعالة ومنخفضة 

القطاعات مثل التكلفة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة يف املنطقة من خالل تعزيز كثري من 
 وإدارة البيئي، والرصد األرضي، واملسح اخلرائط ورسم والربي، البحري والنقل الطريان،
 .الطوارئ حاالت يف واالستجابة بالكوارث واإلنذار الدقيقة، والزراعة الطبيعية املوارد

 معلومات إىل املشاركني عن نظم املالحة الراديوية الفضائية اليت توفر وقُدِّمت  -١٩
 بتحديد املواقع واملالحة والتوقيت، تتعلقلمستعملني يف أرجاء العامل باستمرار خدمات موثوقة ل

وقيل إن .  جهاز استقباللديهواليت يسهل الوصول إليها على األرض على أي شخص 
تكنولوجيا النظم العاملية لسواتل املالحة توفر معلومات دقيقة عن املوقع والوقت لعدد غري حمدود 
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كر أن االخنفاض يف وذُ .ناس، يف مجيع األحوال اجلوية، ليال وهنارا ويف أي مكان يف العاملمن ال
يتيح ملزيد من األشخاص استخدام هذه احللول التكنولوجية، تها حجم أجهزة االستقبال وتكلف

حزم من املعلومات املتاحة عن عمليات املسح ونظام املعلومات االستفادة من مبا يف ذلك 
 .ية، ومجع البيانات بغرض دعم طائفة متنوعة من التطبيقات العلمية واالقتصاديةاجلغراف

 معلومات إىل املشاركني عن دور اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية قُدِّمتكما   - ٢٠
لسواتل املالحة باعتبارها منتدى يفسح اجملال ملقدمي اخلدمات ومستعمليها من أجل وضع 

والحظ املتكلمون  . يف متناول املستعملني النهائينيالتباديللقابلة للتشغيل النظم املتوافقة وا
قوا قابلية التشغيل التباديل فإن النظم اإلقليمية لسواتل املالحة وتعزيزاهتا أهنم إذا حقّ

فإذا حققوا  .واخلدمات اليت توفرها ستصبح قادرة على تزويد املستعملني ببيانات أفضل
اديل فسيصبح باإلمكان استخدام النظم والتعزيزات العاملية واإلقليمية، قابلية التشغيل التب

 آخر ضرر أي أو/و التشويش من مقبولة منفصلة أو جمتمعة، دون إحداث مستويات غري
  .املنفردة اخلدمات أو املنفردة للنظم

ة ، الذي هو مبادر)يوبوس(واطّلع املشاركون على النظام األورويب لتحديد املواقع   - ٢١
لنظام عاملي تفاضلي متكامل لسواتل " كاملة الدقّة"أوروبية هتدف إىل استحداث بنية حتتية 

 للمشاركني أيضا حملة عامة عن التكنولوجيا  وقُدِّمت.املالحة يف أوروبا الوسطى والشرقية
تل لتحديد املواقع يف الوقت احلقيقي اخلاصة بشبكة النظم العاملية لسوا) الكيماتيكية(احلركية 

الوحيدة لتحديد ) الكيماتيكية(املالحة، وهي تكنولوجيا تتميز عن التكنولوجيا احلركية 
املواقع يف الوقت احلقيقي يف شكلها األساسي التقليدي من حيث إهنا تزيل قدرا كبريا من 
األخطاء املترابطة مكانيا والنامجة عن الغالف اجلوي السفلي والغالف اجلوي األيوين 

 .دارات السواتلوأخطاء يف م

 معلومات عن دراسات العمليات الكونية  اإليضاحيةوقدَّم عدة متكلمني يف عروضهم  -٢٢
يف املنظومة الشمسية، وهي العمليات اليت تؤثر يف بيئة ما بني الكواكب والبيئة األرضية، مبا يف 

ام العاملي أجهزة التقاط إشارات النظ (ةذلك نشر وتشغيل صفائف األجهزة اجلديدة واملوجود
هبدف ) لتحديد املواقع واهلوائيات الالسلكية وأجهزة قياس املغنطيسية وكاشفات األشعة الكونية

دِّمت معلومات كما قُ. فهم تأثري الطقس الفضائي على بيئة األرض والبيئة القريبة من األرض
ي مبنافع حول املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء، وهي محلة دولية ترمي إىل زيادة الوع

 .التطبيقات الفضائية من خالل تنظيم أنشطة تثقيفية بني أوساط عموم اجلمهور ويف اجلامعات
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بناء الذي تسهم به جهود  خمتلفة عن الدور األساسي  إيضاحيةمت عروضدِّوقُ  -٢٣
مت معلومات عن املراكز اإلقليمية لتدريس علوم دِّوقُ .القدرات يف علوم وتكنولوجيا الفضاء

مت تلك املراكز الدعم من أجل التعليم فقد قدَّ .لوجيا الفضاء، املنتِسبة إىل األمم املتحدةوتكنو
والتدريب يف جمال املالحة الساتلية وخدمات حتديد املواقع واستضافت دورات تدريب على 

  أعدَّالذيوضع منهاج دراسي خاص بالنظم العاملية لسواتل املالحة على غرار املنهاج الدراسي 
عد ونظام املعلومات اجلغرافية، وعلوم الفضاء احل املراكز اإلقليمية يف جمال االستشعار عن ُبلص

ومن األمثلة على  .والغالف اجلوي، واالتصاالت الساتلية، واألرصاد اجلوية الساتلية واملناخ
 NAVKIT املواد التعليمية اليت تتناول املواضيع املتعلقة بالنظم العاملية لسواتل املالحة أداةُ

 . ، وهي أداة متعددة الوسائط للتدريب على تكنولوجيا املالحة الساتلية)نافكيت(

مت وخالل اجللسات اليت متحورت حول تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة، قدِّ  - ٢٤
  شىت أضحت فيها تكنولوجيا النظم العاملية لسواتل املالحة دعامةًتمعلومات عن جماال

ت العروض اليت تناولت الربامج الوطنية ودراسات احلالة الوطنية فرصة إضافية وأتاح .أساسية
لتبادل اخلربات بشأن استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة ألغراض الطريان والعمليات 
الربية والبحرية وخدمات اإلغاثة يف حاالت الكوارث والطوارئ؛ كما أتاحت للمشاركني 

 احون واجليولوجيون واملزارعون بكفاءة أكرب اليت يعمل هبا املّسفرصا لتحسني فهم الطريقة
 .باستخدام إشارات النظم العاملية لسواتل املالحة

    
   االستنتاجات والتوصيات  - ثالثا  

بناء : انقسم املشاركون إىل ثالثة أفرقة حسب جماالت اخلربة واالهتمام التالية  - ٢٥
املرجعية اجليوديسية؛ وتطبيقات حمددة للنظم القدرات وتعزيز املؤسسات؛ وشبكة األطر 

وأثناء اجللسات ناقش كل فريق األنشطة اليت من شأهنا أن تسهم يف . العاملية لسواتل املالحة
وناقش املشاركون أيضا . زيادة استخدام تكنولوجيا النظم العاملية لسواتل املالحة يف املنطقة

وجرى تلخيص وعرض املداوالت يف . لشراكاتإنشاء شبكة إقليمية من شأهنا تعزيز إقامة ا
 .اجللسة اخلتامية اليت عقدت أثناءها حلقة مناقشة ختامية واعتمدت االستنتاجات والتوصيات

وشّدد الفريق العامل املعين ببناء القدرات وتعزيز املؤسسات على ضرورة تعزيز القدرة   -٢٦
ل املالحة، وباألخص من خالل عقد الوطنية على استخدام تكنولوجيا النظم العاملية لسوات

حلقات تدريب وحلقات عمل حمدَّدة اهلدف ومصمَّمة وفق السياق اإلقليمي واالستفادة من 
ومن اجملاالت احملددة اليت ميكن التركيز عليها . اهلياكل اإلقليمية ومراكز التمّيز اإلقليمية القائمة

قات النظم العاملية لسواتل املالحة، وتوعية ضرورة مواصلة التعليم والتدريب يف جمال علوم وتطبي
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كما سلِّط . أصحاب القرار وإعداد وترسيخ اخلربات الفنية على الصعيدين الوطين واإلقليمي
الضوء على أمهية تدريب املدرِّبني وتنامي شعبية مواد التعليم باالتصال احلاسويب املباشر اخلاصة 

عتبار ذلك التدريب أمرا حيويا لدى طائفة متنوعة من بالتعلم عن بعد أو التعلم اإللكتروين، با
 .وأُوصي أيضا بالتعاون مع القطاع الصناعي املعين. املستعملني

أما الفريق العامل املعين بشبكة األطر املرجعية اجليوديسية فقد ناقش سبل ووسائل   - ٢٧
نات النظم العاملية متابعة مشروع اإلطار اجليوديسي، استنادا إىل رصد وحتليلٍ مستمرين لبيا

. لسواتل املالحة اليت ميكن أن تدعم كثريا من التطبيقات اجلغرافية الفضائية يف أرجاء املنطقة
ووافق الفريق العامل على أن تنظَّم دورات تدريب وحلقات عمل لفائدة بلدان املنطقة اليت 

لة تدريبية بغية حتسني ويف هذا الصدد، ينبغي إتاحة أد. ال تشغِّل حاليا حمطات مرجعية دائمة
وأُعرب عن تشجيع التعاون بني . استيعاب املفاهيم املتصلة بالنظم واألطر املرجعية األرضية

دول املنطقة وشبكات احملطات املرجعية مثل النظام األورويب لتحديد املواقع، واللجنة الفرعية 
 .لإلطار املرجعي األورويب التابعة للرابطة الدولية للجيوديسيا

وشدد الفريق العامل املعين بتطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة يف جماالت حمددة   -٢٨
على عدة مسائل وأقر بأنه ينبغي تنسيق مجيع اإلجراءات على الصعد الوطين واإلقليمي 

 النظم العاملية لسواتل يف جمالوالحظ أن هناك حاجة إىل حتديد عناصر سياسة عامة  .والعاملي
من أجل تشجيع اتباع هنج مشترك يف تناول املالحة الراديوية وحتديد املواقع والوقت املالحة 

وينبغي أيضا حتديد منافع تطبيقات النظم العاملية  .يف مجيع قطاعات االستعمال املمكنة
وينبغي إيالء عناية خاصة لتعزيز قابلية .  االحتياجات اخلاصة باملنطقةيف ضوءلسواتل املالحة 

  .لتباديل لنظم املالحة وحتديد املواقع والوقت يف املناطق املتامخةالتشغيل ا

وعالوة على ذلك، ينبغي بذل جهود مستمرة إلذكاء الوعي بني أصحاب القرار   -٢٩
مي اخلدمات وصانعي املنتجات على الصعيد احمللي بشأن اإلمكانيات اليت تنطوي عليها ومقدِّ

الحة وينبغي أن تضطلع املؤسسات داخل كل بلد مبسؤولية تكنولوجيا النظم العاملية لسواتل امل
القيام بصفة دورية بتنفيذ أنشطة تركز على استخدام تكنولوجيا النظم العاملية لسواتل املالحة 

 .وتطبيقاهتا وعن الطريقة اليت ميكن أن تسهم هبا هذه التكنولوجيا يف التنمية املستدامة

 األمهية يف بكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي بالغُ املشاركون بأن املوقع الشوأقّر  - ٣٠
ر املكتب موقعه، وخصوصا صفحاته اخلاصة باللجنة الدولية نشر املعلومات وأوصوا بأن يطوِّ

 ).www.icgsecretariat.org(املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة 

ات التدريب اليت من باحلاجة إىل مزيد من حلقات العمل ودورأيضا وسلّم املشاركون   -٣١
 .شأهنا أن تستفيد من نتائج حلقة العمل احلالية


