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    مقدِّمة  -أوال  
إعـالن  : األلفيـة الفـضائية   "ون  ، القـراَر املعنـ    ٥٤/٦٨أّيدت اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا           -١

ــا بــشأن الفــضاء والتنميــة البــشرية    الــذي اعتمــده مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث املعــين   )١(،"فيين
، املعقـود   )اليونيـسبيس الثالـث   (باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية        

يينا، دعت الدول املـشاركة     ويف إعالن ف  . ١٩٩٩يوليه  / متوز ٣٠ إىل   ١٩يف فيينا يف الفترة من      
يف اليونيسبيس الثالث إىل اختـاذ تـدابري لتحـسني كفـاءة وأمـن أنـشطة النقـل والبحـث واإلنقـاذ                
وقياس األرض وغريها من األنشطة عن طريق تـشجيع الوصـول عامليـا إىل الـشبكات الفـضائية                  

مـذكرة    يف وتـضمنت خطـة العمـل، الـواردة       . للمالحة وحتديد املواقع وتوافـق تلـك الـشبكات        
، الفقـرات  A/59/174الوثيقـة  (األمني العام عـن اسـتعراض تنفيـذ توصـيات اليونيـسبيس الثالـث            

ت تــدابري احــا، اســتنتاجات واقتر٥٩/٢والــيت أيــدهتا اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا  ) ٣١٦-٢٢٨
ــشعوب ومواصــلة         ــع ال ــستقبل مجي ــاه وم ــز رف ــة يف تعزي ــا أمهي ــيت هل حمــددة يف تلــك اجملــاالت ال

وتـشمل التـدابري احملـددة يف خطـة العمـل حتقيـق أكـرب قـدر مـن الفوائـد النامجـة عـن                     . هماحتسين
استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتـا لـدعم التنميـة املـستدامة، مبـا يف ذلـك بتـوفري                     

  .فرص التدريب على هذه النظم، خصوصا يف البلدان النامية
فضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة على العمـل،        ، دأب مكتب شؤون ال    ٢٠٠١ومنذ عام     -٢

يف إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية، على تنظيم حلقـات عمـل إقليميـة واجتماعـات                 
 A/AC.105/771انظـر الوثـائق     (دولية مـن أجـل النـهوض باسـتخدام الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة                  

ــشاركون يف  ). A/AC.105/846 وA/AC.105/795 وA/AC.105/785 وA/AC.105/776و ــدم املـــ وقـــ
حلقات العمل واالجتماعات هذه معلومـات عـن حالـة تكنولوجيـا هـذه الـنظم القائمـة والوشـيكة                    

وسعيا إىل بناء شبكة مـن جمموعـة نظـم يف الـسنوات العـشر املقبلـة، أنـشئت يف كـانون                      . وتطبيقاهتا
وهذه اللجنة عبـارة عـن   . لعاملية لسواتل املالحة اللجنة الدولية املعنية بالنظم ا   ٢٠٠٥ديسمرب  /األول

  .منتدى ملناقشة استخدام هذه النظم مبا يعود باملنفعة على كل سكان املعمورة
ــا       -٣ ــدير، يف قراره ــة بعــني التق ــة العام ــة  ٦١/١١١والحظــت اجلمعي ــة الدولي ، أن اللجن

 رمسيـة لكـي تقـوم، عنـد         املعنية بالنظم العاملية لـسواتل املالحـة قـد أنـشئت طواعيـة كهيئـة غـري                
االقتــضاء، بتعزيــز التعــاون علــى معاجلــة املــسائل موضــع االهتمــام املــشترك املتــصلة باســتخدام   
السواتل للخدمات املدنية املتعلقـة بتحديـد املواقـع واملالحـة والتوقيـت واخلـدمات ذات القيمـة                  

───────────────── 
  دامه يف األغراض السلمية، فيينا،  الفضاء اخلارجي واستخاملعين باستكشافتقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث   )1(  

  .١، الفصل األول، القرار )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩
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لها البــيين، والعمــل يف املــضافة، إىل جانــب تــواؤم الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة وقابليــة تــشغي 
  .الوقت نفسه على زيادة استخدامها يف دعم التنمية املستدامة، خاصة يف البلدان النامية

وتنفيــذا لربنــامج بــشأن الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة وحتديــد املواقــع، يقــوم مكتــب    -٤
نــاء  علــى بتركّــزشــؤون الفــضاء اخلــارجي بتنظــيم حلقــات عمــل إقليميــة واجتماعــات دوليــة   

وملــساندة . القــدرات يف اســتخدام هــذه الــنظم يف خمتلــف اجملــاالت التطبيقيــة بــرا وحبــرا وجــوا   
 املكتــب، بوصــفه األمانــة يركّــزأعمــال اللجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة لــسواتل املالحــة، 

ووضـع  التنفيذية للجنة، على نشر األجهزة الالزمة لتنفيذ املبادرة الدولية بشأن طقـس الفـضاء               
منــهاج تعليمــي خــاص بــالنظم العامليــة لــسواتل املالحــة، مــن املزمــع دجمــه يف الــربامج التعليميــة  
للمراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيـا الفـضاء، املنتـسبة إىل األمـم املتحـدة، واسـتخدام                 

  .النظم واألطر املرجعية اإلقليمية
ــرا       -٥ ــضاء اخلــارجي يف األغ ــتخدام الف ــة اس ــّرت جلن ــا الثانيــة  وأق ــسلمية، يف دورهت  ض ال

واخلمسني، برنامج حلقات العمل والدورات التدريبية والندوات واملـؤمترات املزمـع عقـدها يف              
  .٦٤/٨٦والذي الحظته فيما بعد اجلمعية العامة بعني التقدير يف قرارها  )٢(،٢٠١٠عام 
ــة     -٦ ــة العام ــرار اجلمعي ــامج األمــم املت  ٦٤/٨٦وعمــال بق ــشأن  ، وكجــزء مــن برن حــدة ب

التطبيقات الفضائية، عقد مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي حلقـة العمـل املـشتركة بـني األمـم                     
املتحدة ومجهورية مولدوفا والواليات املتحدة األمريكية بشأن تطبيقات النظم العامليـة لـسواتل             

واستـضافت الوكالـة املعنيـة بـشؤون     . ٢٠١٠مـايو  / أيـار ٢١ إىل   ١٧املالحة يف تشيسيناو مـن      
وشـاركت الواليـات املتحـدة يف       . األراضي واملساحة حلقة العمل نيابـة عـن حكومـة مولـدوفا           

  .رعاية حلقة العمل من خالل اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة
 هذا التقرير معلومـات عـن خلفيـة حلقـة العمـل وأهـدافها، فـضال عـن ملخـص                 ويقدِّم  -٧

وقـد أعـد التقريـر عمـال بقـرار          . حظات اليت قـّدمها املـشاركون فيهـا       للعروض اإليضاحية واملال  
  .٦٤/٨٦اجلمعية العامة 

    
    اخللفية واألهداف  - ألف  

 مــن النظــام العــاملي لتحديــد املواقــع التــابع للواليــات املتحــدة  املؤلَّفــة اجملموعــة تــشكِّل  -٨
  والنظــام األورويب لــسواتلاألمريكيــة والنظــام العــاملي لــسواتل املالحــة التــابع لالحتــاد الروســي 

───────────────── 
  .٨٢، الفقرة (A/64/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم   )2(  
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 ســاتال أو أكثــر ٢٤والنظــام البوصــلي الــصيين لــسواتل املالحــة منظومــة مــن " غــاليليو"املالحــة 
ويـضاف إىل ذلـك نظـام املالحـة         . شـارات يف أي ممـا ال يقـل عـن أربعـة سـواتل              تكفل توفر اإل  

شـبه الـسميت اليابـاين،      اهلندي املعـّزز مبـساعدة النظـام العـاملي لتحديـد املواقـع والنظـام الـساتلي                  
ومـن املمكـن جلهـاز اسـتقبال مالحـي سـاتلي احلـصول              . ومها نظامان إقليميان لسواتل املالحـة     

على موقع ثالثي األبعاد ومعايرة امليقاتية يف داخله على أسـاس بيانـات تفاضـل املـدى املـستقاة                   
ال الرؤيـة ممـا     ويف واقـع احلـال، هنالـك عـادة عـدد أكـرب مـن الـسواتل يف جمـ                   . من أربعة سواتل  

  )٣(.ميكّن من تعزيز دقة املوقع والقيام بعمليات التحقق من االتساق
وتستفيد الـنظم األساسـية األربعـة والنظامـان اإلقليميـان مـن املعلومـات اإلضـافية الـيت                     -٩

تبثها نظم التعزيـز الفـضائية، مـن قبيـل نظـام التعزيـز الواسـع النطـاق التـابع للواليـات املتحـدة،                       
ــساتلية      والنظــام ــة املالحــة ال ــصويبات التفاضــلية والرصــد، وخدم  الروســي الواســع النطــاق للت

ويعمل كل نظـام عـاملي لـسواتل املالحـة علـى بـث            . التكميلية األوروبية الثابتة بالنسبة لألرض    
طائفة من اإلشارات املختلفة على عـدد مـن التـرددات املـستخدمة يف التطبيقـات املتقدمـة الـيت                    

  . استخدام النظام العاملي لتحديد املواقع والنظام العاملي لسواتل املالحةكانت الرائدة يف
وعمال بالتوصية الصادرة عن اليونيسبيس الثالث بشأن استخدام الـنظم العامليـة للمالحـة               -١٠

وحتديد املواقع، ودعما لربنامج تطبيقـات الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة، عقـدت حلقـات عمـل                    
يف عـام  ) A/AC.105/883(ويف الـصني   ) A/AC.105/876( التطبيقـات يف زامبيـا       إقليمية بشأن هذه  

ــا ٢٠٠٦ ــام ) A/AC.105/920( ويف كولومبيـ ــان ٢٠٠٨يف عـ يف ) A/AC.105/946( ويف أذربيجـ
وتناولت حلقات العمل هذه من مجلة أمور تطبيقات تكنولوجيـا الفـضاء مـن قبيـل                . ٢٠٠٩عام  

  .ة والطريان والنقل واالتصاالت والتعلم اإللكترويناالستشعار عن بعد والزراعة الدقيق
 للمراجـع اجلغرافيـة يف أوروبـا الوسـطى والـشرقية، نـاقش           موّحـد ورغبة يف إقامة نظام       -١١

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة ومجهورية مولـدوفا والواليـات املتحـدة              املشاركون يف 
 إىل  ١٧اتل املالحة، اليت عقدت يف تشيـسيناو مـن          األمريكية بشأن تطبيقات النظم العاملية لسو     

، كيف ميكن لتكنولوجيا النظام العاملي لـسواتل املالحـة أن تعـزز شـبكة               ٢٠١٠مايو  / أيار ٢١
من احملطات املرجعية الوطنية وأن تنهض بإمكانية التشغيل البـيين لـنظم املالحـة وحتديـد املواقـع                

  .والتوقيت يف املناطق املتامخة
لغرض من حلقة العمـل هـو تعميـق املعرفـة علـى الـصعيدين الـوطين واإلقليمـي                   وكان ا   -١٢

 ومشلت التطبيقـات الـيت عرضـت يف حلقـة العمـل     . بنمو تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة 
───────────────── 

  ).ST/SPACE/50 (لية واملرتقبة لسواتل املالحة والتعزيز الساتليالنظم العاملية واإلقليمية احلا  )3(  
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املالحة واملساحة ورسـم اخلـرائط؛ والتطبيقـات العلميـة للجمـع مـا بـني الـنظم العامليـة لـسواتل                      
.  عـن بعـد؛ ورصـد طقـس الفـضاء          عار والـنظم األخـرى؛ واالستـشعار      املالحة وأجهزة االستـش   

 املشاركني بأمثلة مفـصلة عـن خمتلـف تطبيقـات وأدوات       تزوِّدمت حلقة العمل حبيث     موقد ص 
النظم العاملية لسواتل املالحة، واليت تـساعد علـى حتديـد االحتياجـات اخلاصـة بفـرادى اخلطـط         

تويني اإلقليمــي والــدويل، علــى أن تؤخــذ يف االعتبــار واملــشاريع املتعلقــة هبــذه الــنظم علــى املــس
. األوضاع املؤسسية احمللية، مبا يف ذلك االحتياجات احملددة اخلاصـة بالتـدريب وبنـاء القـدرات               

وكــان الغــرض احملــدد هــو تنــاول الــسبل والوســائل الــيت مــن شــأهنا أن تــسهم يف توســيع نطــاق 
الحة وتطبيقاهتا، مبـا يف ذلـك مـن خـالل مـشروع        استخدام تكنولوجيا النظم العاملية لسواتل امل     

أو أكثــر مــن املــشاريع الرائــدة الوطنيــة أو اإلقليميــة، أو كليهمــا، الراميــة إىل تيــسري اســتخدام    
   .املؤسسات املهتمة لتكنولوجيات النظم العاملية لسواتل املالحة

    
    الربنامج  - باء  

ــدير        -١٣ ــن امل ــة العمــل كــل م ــاح حلق ــة يف افتت ــشؤون   ألقــى كلم ــة ب ــة املعني ــام للوكال الع
ــة تشيــسيناو      ــة مولــدوفا وعمــدة مدين ــة العلــوم يف مجهوري األراضــي واملــساحة ورئــيس أكادميي

  .وممثلي مكتب شؤون الفضاء اخلارجي والواليات املتحدة
وتضمنت حلقة العمل عرضا إيضاحيا رئيـسيا وسـبع جلـسات عامـة وأربـع جلـسات                   -١٤

ــة عاملــ   ــوان   . ةمناقــشة مشلــت جلــسات أفرق ــسي، بعن ــدم العــرض اإليــضاحي الرئي ــة "وق اللجن
، ممثـل مكتـب شـؤون الفـضاء     "شـبكة مـن الـنظم   : الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحـة  

ــة تناولــت املوضــوعات      . اخلــارجي ــسات العام ــضاحية يف مخــسة مــن اجلل وقــدمت عــروض إي
لتشغيل والتطوير؛ ونظـم وخـدمات حمطـات        النظم العاملية لسواتل املالحة اليت هي قيد ا       : التالية

النظم العاملية؛ وتطبيقات النظم العاملية؛ واخلربات الدولية واإلقليمية يف جمال اسـتخدام وتطبيـق              
وركــزت جلــستان . والتعلــيم والتــدريب يف جمــال الــنظم العامليــة ؛ تكنولوجيــات الــنظم العامليــة

 املالحـة يف البحـوث العلميـة، مبـا يف ذلـك             عامتان أخريان على استخدام النظم العاملية لـسواتل       
استخدام إشارات النظام العاملي لتحديد املواقـع مـن أجـل استـشعار البيئـة عـن بعـد ودراسـات              

  . عرضا إيضاحيا خالل اجللسات العامة٣٤وقُدِّم ما جمموعه . طقس الفضاء
 بنـــاء ويف أثنـــاء جلـــسات املناقـــشة األربـــع تـــداول املـــشاركون مواضـــيع حمـــددة مثـــل  -١٥

مثــل النظــام األورويب (القــدرات والتعزيــز املؤســسي، وشــبكات احملطــات املرجعيــة اجليوديــسية 
 لتحديد املواقع واللجنة الفرعية لإلطار املرجعي األورويب التابعـة للرابطـة الدوليـة للجيوديـسيا،              
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نطقـة  وتطبيقات حمددة للـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة، وذلـك مـن أجـل إقامـة شـراكات يف امل                     
  .وطرح مقترحات مشاريع رائدة

ــل باإل     -١٦ ــة العم ــداوالت حلق ــذلك خــدمات     وجــرت م ــوفرت ل ــية، وت ــة والروس نكليزي
  .الترمجة الفورية

    
    احلضور  - جيم  

االحتــاد :  مــشاركاً مــن البلــدان الثمانيــة عــشرة التاليــة٨٠حــضر حلقــة العمــل مــا جمموعــه   -١٧
ستان، أوكرانيا، بيالروس، تركيا، اجلمهورية التـشيكية،       الروسي، أذربيجان، أرمينيا، أملانيا، أوزبك    

مجهورية مولدوفا، جورجيا، رومانيا، كرواتيا، التفيا، لبنـان، اململكـة العربيـة الـسعودية، النـرويج،                
  .كما حضر حلقة العمل ممثلو مكتب شؤون الفضاء اخلارجي. الواليات املتحدة

تحدة وحكومة مجهوريـة مولـدوفا وحكومـة        واستخدمت األموال املقدَّمة من األمم امل       -١٨
الواليــات املتحــدة عــن طريــق اللجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة لــسواتل املالحــة، لــسداد     
تكاليف الـسفر عـن طريـق اجلـو وبـدل اإلقامـة لتـسعة عـشر مـشاركاً مـن بلـدان ناميـة وثالثـة                           

  .ممثلني ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي
    

    ض اإليضاحيةملّخص العرو  -ثانيا  
ــة        -١٩ ــنظم العاملي ــة اســتخدام ال ــتعلُّم كيفي أتاحــت جلــسات العــرض فرصــة للمــشاركني ل

ــرائط           ــم اخل ــربي، ورس ــل البحــري وال ــريان، والنق ــل الط ــن قبي ــاالت م ــة يف جم ــسواتل املالح ل
ــالكوارث        ــذار ب ــة، واإلن ــوارد الطبيعي ــة وإدارة امل ــة الدقيق ــي، والزراع ــساحة، والرصــد البيئ وامل

ونوه املـشاركون خـالل حلقـة العمـل بقـصص جنـاح وطنيـة               . ابة يف حاالت الطوارئ   واالستج
واستثارت اجللسات النقـاش بـشأن كيفيـة توصـل بلـدان            . وإقليمية وشرحوا التطبيقات احملتملة   

أوروبــا الوســطى والــشرقية إىل الوســائل الفعالــة مــن حيــث التكلفــة مــن أجــل حتقيــق أهــداف    
  .ولوجيا سواتل املالحة وتطبيقاهتاالتنمية املستدامة بتعزيز تكن

وميكن االطالع على مزيد من املعلومـات بـشأن برنـامج حلقـة العمـل واملـواد اخللفيـة                     -٢٠
والعـــروض اإليـــضاحية املقّدمـــة، يف موقـــع مكتـــب شـــؤون الفـــضاء اخلـــارجي علـــى الـــشبكة  

)www.unoosa.org.(  
ــة الد    -٢١ ــرز املــشاركون يف كلمــاهتم األساســية دور اللجن ــة   وأب ــالنظم العاملي ــة ب ــة املعني ولي

 اخلــدمات ودوائــر الــصناعة   مقــدِّميلــسواتل املالحــة باعتبارهــا منتــدى يفــسح اجملــال أمــام       
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واملستعملني لوضع األساس من أجل عمليات متوافقة وقابلة للتشغيل البـيين لـصاحل املـستعملني         
علومـات للجنـة الدوليـة      وأشري إىل أن األمـم املتحـدة قـد سـاعدت يف إقامـة مراكـز م                . النهائيني

املعنيــة بــالنظم العامليــة لــسواتل املالحــة مــن أجــل التــدريب وتعمــيم املعلومــات عــن التطبيقــات  
وتعمـل املراكـز   . االقتصادية اليت جتلبها لـصاحل اإلنـسانية      -العاملية هلذه النظم واملنافع االجتماعية    

 املتحدة، يف الوقت الـراهن مبثابـة        الوطنية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم       
  .مراكز معلومات للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة

وقّدم العرض اإليـضاحي األول حملـة عامـة عـن النظـام العـاملي لتحديـد املواقـع وشـبكة                       -٢٢
ــا وتطــوره يف املــ       ــوفره عاملي ــهما وت ــة كــل من ــسواتل املالحــة، وعــن دق ــة ل ــنظم العاملي ستقبل، ال

وأكـد املتكلمـون أيـضا علـى املناقـشات          . باإلضافة إىل التفاعل اجلـاري بـني مقـّدمي اخلـدمات          
املتعددة األطراف اجلارية يف إطار اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لـسواتل املالحـة والراميـة                

  . يف هذه النظم يف العامل بأسرهإىل تشجيع إمكانية التوافق والتشغيل البيين
ويف ضوء ازدياد اسـتخدام وتطبيقـات الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة واملتطلبـات الـيت                     -٢٣

احللول اليت توفرها هذه النظم مبنتجات رسم اخلـرائط املوجـودة أصـال والقائمـة                تستدعي ربط 
ــيت        ــضاحية ال ــة، بّينــت العــروض اإلي ــة لإلحــداثيات املرجعي ــة والوطني ــنظم احمللي علــى أســاس ال

م وخدمات احملطات املرجعية للنظم العاملية لسواتل املالحة أن هنالـك حاجـة ماسـة          تناولت نظ 
لوضع وحتديد بارامترات التحويل من النظم الوطنيـة لإلحـداثيات املرجعيـة إىل الـنظم املرجعيـة        

وعرضت بإجياز مبادرة النظام األورويب لتحديد املواقـع، والـذي     . للنظم العاملية لسواتل املالحة   
لى أساس شبكة من نظم احملطات املرجعية لسواتل املالحة التفاضلية، إىل جانـب بعـض      يقوم ع 

ــة عــن بيانــات تــصويب نظــم احملطــات هــذه ملراعــاة حتديــد املواقــع واملالحــة يف الوقــت       األمثل
الفعلي، وكذلك بيانات رصد النظم العاملية لسواتل املالحة من أجل حتديـد املواقـع يف املعاجلـة              

 إىل إمكانية استخدام هـذه البيانـات يف الطائفـة الكـبرية املتنوعـة مـن التطبيقـات                   وأشري. اآلجلة
الــيت تتطلــب درجــة مــن الدقــة تــصل إىل ســنتيمتر واحــد يف الوقــت الفعلــي ومــا دون ســنتيمتر  

كما نوقشت املبادئ التوجيهيـة واملعـايري التقنيـة الـيت وضـعها الفريـق               . واحد يف املعاجلة اآلجلة   
  .درة النظام األورويب خبصوص نوعية املواقع وسالمتها ورصد التشويش فيهاالعامل يف مبا

وقــدمت أثنــاء إحــدى اجللــسات حملــة عامــة عــن خــدمتني مــن خــدمات الــنظم العامليــة     -٢٤
ومتكّـن اخلدمـة األوىل، وهـي       . لسواتل املالحة يقوم بتطويرمها حاليا اإلطـار املرجعـي األورويب         

يـة ومـدار سـواتل النظـام يف الوقـت الفعلـي، مـن حتـسني األداء                  ترمي إىل توفري تـصويبات ميقات     
والدقــة يف التطبيقــات العمليــة؛ مثــال ذلــك أن اســتخراج منتجــات أخــرى يف الوقــت الفعلــي     
تتضمن معلومات عن الغالف اجلوي األيوين قد يعود بالفائدة علـى العـاملني يف جمـال الطقـس                  
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 تـوفر نتـائج معـادة املعاجلـة لكامـل الفتـرة منـذ         ومـن شـأن اخلدمـة الثانيـة أن        . واألرصاد اجلويـة  
؛ وستكون هذه النتـائج الطويلـة     ١٩٩٦إقامة الشبكة الدائمة لإلطار املرجعي األورويب يف عام         

وجـرى توضـيح اسـتعمال بيانـات تـصويب          . األجل موضع اهتمام يف البحوث املتـصلة باملنـاخ        
البحريــة يف خــدمات حتديــد املواقــع يف الرصــد الــيت تــضعها اللجنــة التقنيــة الراديويــة للخــدمات 

وجــرى التأكيــد علــى أن مــن الــضروري حتديــد  . إطــار شــبكة الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة 
خوارزميات التحويل وهياكل البيانات اليت من شأهنا أن متكّن خدمات النظم العامليـة مـن بـث               

مات لة إىل مـستعملي خـد     رسائل حتويل اللجنـة التقنيـة الراديويـة للخـدمات البحريـة ذات الـص              
النظم العاملية، إىل جانب الربجمية احلاسوبية ومعماريـة االتـصاالت، وذلـك مـن أجـل اسـتخدام                  
رسائل حتويـل اللجنـة التقنيـة الراديويـة يف أي مـن خـدمات شـبكة الـنظم العامليـة، األمـر الـذي                  

  ".العالقة بني احلاسوب املخّدم واحلاسوب العميل"ميكن حتقيقه كمفهوم يقوم على غرار 
ــضمَّنت  -٢٥ ــسية للــنظم        وت ــت املالمــح الرئي ــروض إيــضاحية تناول ــة ســتة ع  اجللــسة التالي

املرجعيــة الوطنيــة يف إطــار شــبكة الــنظم العامليــة، والــيت اســتحدثت علــى أســاس معــايري النظــام  
وعرضت بعض التفاصيل التقنية لبيان تدفق البيانات يف النظم املعنيـة           . األورويب لتحديد املواقع  

وعلى وجه اخلصوص، قدم للمشاركني حملة عامة عن إنـشاء          . ة اليت استخدمت  وأنواع األجهز 
شــبكة مــن احملطــات املرجعيــة اجليوديــسية الدائمــة العمــل يف أراضــي مولــدوفا ومعلومــات عــن  

وعــرض . اســتحداث قواعــد بيانــات التحويــل اجليوديــسي مــن أجــل اخلدمــة يف الوقــت الفعلــي
ــع،    ــد املواق ــا لتحدي ــام روماني ــة     اســتحداث نظ ــا حركي ــن خــدمات تكنولوجي ــألف م ــذي يت  ال

ــي   ــسية ويف الوقــت الفعل ــة حتــديث      . جيودي ــد اســتحدثت بغي ــذه اخلــدمات ق وأشــري إىل أن ه
ــستوى      ــة يف مـ ــع بدقـ ــد املواقـ ــسية وحتديـ ــشبكة اجليوديـ ــنتيمتر"الـ ــر-سـ ــستوى " مليمتـ ويف مـ

قيــت يف وأجــري اختبــار جــزء مــن نظــام املالحــة لتحديــد املوقــع والتو   ". ديــسيمتر-ســنتيمتر"
واطلـع املـشاركون أيـضا علـى أمثلـة      . أوكرانيا القائم على أساس النظم العاملية لسواتل املالحـة       

مـــن املتطلبـــات الـــيت جيـــب اســـتيفاؤها الســـتخدام اخلـــرائط علـــى أســـاس نظـــام اإلحـــداثيات  
وعمومـا  . اجليوديسي يف أوزبكستان وتنفيذ مـشروع إقامـة شـبكة حمطـات مرجعيـة يف أرمينيـا                

ض اإليضاحي أمهية إنـشاء نظـم احملطـات املرجعيـة الوطنيـة علـى أسـاس معيـار موحـد                     بّين العر 
  .لكي تعمل النظم على ما يرام ولتمكني تبادل البيانات عرب احلدود

ومشلت سبعة عروض إيضاحية طـوال جلـستني مبـادرات دوليـة وإقليميـة بـشأن تنفيـذ           -٢٦
. تخدام هـذه الـنظم يف خمتلـف اجملـاالت         النظم العامليـة لـسواتل املالحـة، وقـدمت أمثلـة عـن اسـ              

وقدم عـرض إيـضاحي عـن توسـيع نطـاق اسـتخدام شـبكة الـنظم لتـشمل املالحـة اجلويـة بغيـة                         
وعلـم املـشاركون أن إضـافة نظـم التعزيـز املتوافقـة حـول               . تعزيز دقة اإلشارة يف منطقة حمـددة      
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 أن يفــضي إىل مــا يكــافئ العــامل وازدواج التــردد يف الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة مــن شــأنه  
وبـّين عـرض إيـضاحي      . توسيع نطاق خدمة نظام التعزيز بواسطة السواتل ليشمل العامل بأسره         

أمهية القياسات اليت يوفرها النظـام العـاملي لتحديـد املواقـع يف رسـم اخلـرائط اجلويـة املـصححة                     
رجـة أعلـى مـن دقـة        ومت التأكيـد علـى احلاجـة إىل د        . هندسيا ومناذج السطوح الرقميـة الدقيقـة      

ــة املفــردة املــصححة هندســيا وذلــك لتحــديث خــرائط        ــة الــصور الرقمي ــة مــع دق املوقــع مقارن
الغابات، بينما يوفر النظام املتكامل الذي جيمع بني النظام العاملي لتحديد املواقع ونظـام الليـزر                

وقــدم . األرضــي درجــة كافيــة مــن دقــة املعلومــات ويعمــل علــى مــا يــرام يف املنــاطق احلــضرية  
ــات إىل جــودة         ــه املركب ــن نظــم توجي ــا، م ــة يف أوكراني ــة الدقيق ــاول الزراع ــامج حبــوث يتن برن

ــدّ   ــا قـ ــة، كمـ ــات وإدارة البيئـ ــة   املنتجـ ــيكين، اجلمهوريـ ــسي يف بـ ــد اجليوديـ ــشطة املرصـ مت أنـ
 الـسيزمية   واألرصـاد  اجلاذبيـة األرضـية      ألرصـاد ر باسـتمرار سالسـل زمنيـة        التشيكية، الذي يوفّ  

ــة  (والبيئيــة  ، وهــو جــزء مــن الــشبكة  واألرصــاد اجلويــة) منــسوب امليــاه اجلوفيــة ورطوبــة الترب
  .الوطنية يف إطار شبكة النظم العاملية لسواتل املالحة يف اجلمهورية التشيكية

وألقــت مخــسة عــروض إيــضاحية، تناولــت التعلــيم والتــدريب يف جمــال الــنظم العامليــة     -٢٧
ــاء    ــسواتل املالحــة، الــضوء علــى فــرص بن ــة    ل ــدعم مــن املؤســسات الوطني ــوفرة ب  القــدرات املت

وعلى وجه التحديد، أوضـح دور شـبكة الـنظم العامليـة واملعلوماتيـة اجلغرافيـة ضـمن           . والدولية
وعــرض . منــهاج مركــز التــدريب يف جامعــة العلــوم الزراعيــة والطــب البيطــري يف بوخارســت

روسي اجملهزة مبرافق التعلم عـن بعـد        على املشاركني حملة عامة عن مراكز التدريب يف االحتاد ال         
ــنظم      ــا ال مــن قبــل املتخصــصني يف الــنظم العامليــة والــدورات الدراســية املتعمقــة عــن تكنولوجي

ــة    ــة وتطبيقاهتــا الــيت تقــدمها جامعــة موســكو احلكومي وســاهم مكتــب شــؤون الفــضاء   . العاملي
الفـضاء، املنتـسبة    اخلارجي بعرض إيضاحي عـن املراكـز اإلقليميـة لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا                

إىل األمم املتحدة، واليت سـتكون مبثابـة مراكـز معلومـات للجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة                      
لسواتل املالحة لتدعيم الشبكات يف املناطق من أجل نقل وحتسني املهارات واملعارف وإجـراء              

ليمية يف املغرب ونيجرييـا     وتقع املراكز اإلق  . البحوث يف جمال تطبيقات النظم العاملية وتطويرها      
ي ويف اهلنـد بالنـسبة      ـبالنسبة ألفريقيا ويف الربازيل واملكسيك بالنسبة ألمريكا الالتينية والكاريب        

  .آلسيا واحمليط اهلادئ
وقدمت ثالثـة عـروض إيـضاحية عـن اآلثـار احملتملـة لطقـس الفـضاء علـى تكنولوجيـا                       -٢٨

 حوث الـيت أجريـت يف كرواتيـا عـن األمنـاط احملليـة             وأحيط املشاركون علما بـالب    . النظم العاملية 
ــة يف الغــالف اجلــوي، وأســباب منــط األخطــاء يف      ــسية واألحــوال األيوني لألحــوال اجليومغنطي

ــة  ــنظم العاملي وقــد اســتخدمت بيانــات النظــام العــاملي لتحديــد املواقــع لقيــاس مــدى    . شــبكة ال
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ــاء هــزة أرضــية حــ    دثت يف أوزبكــستان يف عــام التفــاوت يف جممــوع حمتــوى اإللكترونــات أثن
وقدم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ما قام به يف جمـال رصـد التفاعـل بـني الـشمس                   . ٢٠٠٨

وعالوة على ذلك، قدمت حملـة عامـة عـن صـفائف            . واألرض يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا      
لدوليـة  األجهزة قيد التشغيل حاليا وجرى التأكيد على أهنا سـوف تـستخدم يف إطـار املبـادرة ا            

  .٢٠١٢ إىل عام ٢٠١٠لطقس الفضاء من عام 
وقدم وصـف لكيفيـة اسـتخدام       . وقدمت مخسة عروض إيضاحية أثناء اجللسة اخلتامية        -٢٩

. إشــارات الــنظم العامليــة وأجهــزة االستــشعار ونظــم التعزيــز يف تطبيقــات االستــشعار عــن بعــد
ينيـــا وتركيـــا ولبنـــان أن وعمومـــا، بّينـــت دراســـات احلالـــة الـــيت أجريـــت يف أذربيجـــان وأرم  

ــل إدارة          ــن قبي ــد، م ــشعار عــن بع ــات االست ــن تطبيق ــدة يف عــدد م ــع مفي ــات عــن املوق املعلوم
  .الكوارث ورصد األرض ومحاية البيئة وإدارة املوارد الطبيعية

    
    االستنتاجات والتوصيات  -ثالثا  

ألولـيني،  ويف أثنـاء اجللـستني ا     . نظمت ثالث جلسات مناقشة كجزء من حلقة العمل         -٣٠
أتيحت الفرصة للمشاركني ملناقشة القضايا والشواغل املتصلة باستخدام النظم العاملية لـسواتل            

ويف اجللـسة الثالثـة انقـسم       . املالحة وتطبيقاهتـا ولرسـم إطـار آلليـة مـن أجـل التعـاون اإلقليمـي                
: عات التاليـة املشاركون إىل ثالثة أفرقة عاملة حسب جماالت اخلربة واالهتمـام ملناقـشة املوضـو        

بنــاء القــدرات وتعزيــز املؤســسات؛ وشــبكة األطــر املرجعيــة اجليوديــسية؛ والتطبيقــات احملــددة   
وأثنــاء جلــسات النقــاش، حــدد املــشاركون، يف إطــار األفرقــة  . للــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة

يـة لـسواتل    العاملة، األنشطة اليت من شأهنا أن تسهم يف زيادة استخدام تكنولوجيـا الـنظم العامل              
وناقش املشاركون أيضا الشكل الـذي ميكـن أن تأخـذه شـبكة إقليميـة مـن                 . املالحة يف املنطقة  

وجـرى تلخـيص وعـرض املـداوالت يف اجللـسة اخلتاميـة، حيـث         . شأهنا تعزيز إقامة الشراكات   
  .عقدت مائدة مستديرة ختامية وطرحت االستنتاجات والتوصيات

ببنــاء القــدرات وتعزيــز املؤســسات مناقــشات تناولــت  وأجــرى الفريــق العامــل املعــين    -٣١
التعليم والتدريب يف جمال استخدام النظم العامليـة لـسواتل املالحـة، وكـذلك الـشكل املناسـب                  

وجـرت أيـضا   . لشبكة إقليمية تسمح بإقامة شراكات بـشأن اسـتخدام تكنولوجيـا هـذه الـنظم            
امه يف املراكز اإلقليمية لتـدريس      مناقشة استحداث منهاج دراسي عن هذه النظم ميكن استخد        

وأشـري إىل أن منـهاجا مـن هـذا القبيـل          . علوم وتكنولوجيا الفـضاء، املنتـسبة إىل األمـم املتحـدة          
من شـأنه أن يكمـل املنـهاج الدراسـي النمـوذجي النمطـي للمراكـز اإلقليميـة، الـذي أُعـّد مـن                        

 علـى التخصـصات األساسـية       خالل برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية، والذي يـشتمل        
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ــة ــساتلية، واألرصــاد     : التالي ــة، واالتــصاالت ال ــشعار عــن ُبعــد ونظــم املعلومــات اجلغرافي االست
واسـترعي االنتبـاه أيـضا إىل       . اجلوية الساتلية واملناخ العـاملي، وعلـوم الفـضاء والغـالف اجلـوي            

  .منهاج قيد اإلعداد يتناول قانون الفضاء
ائط النظم العاملية لسواتل املالحـة ينبغـي أن يركـز علـى تقيـيم               واقترح أن استحداث من     -٣٢

الدورات التدريبية القصرية األجل بشأن املالحة الساتلية واخلدمات القائمـة علـى املواقـع، الـيت             
 ٢٠٠٩ويف املكـسيك ويف املغـرب يف عـام           )A/AC.105/922( ٢٠٠٨عقدت يف اهلند يف عـام       

)A/AC.105/950 ( ــا يف عــام ــها  ٢٠١٠ ويف نيجريي ولعــل اخلطــوة  . ، وجمــاالت اهتمــام كــل من
وأشـري إىل  . التالية ستكون إدماج ما هو متاح من مواد التعليم والربجميات احلاسوبية والبيانـات          

ميكـــن أن يكمـــل التطبيقـــات وحتليـــل  أن نـــشر راصـــدات طقـــس الفـــضاء املنخفـــضة التكلفـــة
واتفــق علــى أن مــن . وائــر الــصناعةكمــا ينبغــي أن يؤخــذ يف االعتبــار التعــاون مــع د. البيانــات

املمكن استكشاف نطاق ومدى األدوات واخلدمات االختياريـة، وذلـك بالتعـاون مـع مكتـب                
  .شؤون الفضاء اخلارجي قبل إعداد مقترح رمسي

والحظ الفريق العامل أن العديد من اجلامعات هلا تـاريخ طويـل يف كـل مـن تكنولوجيـا                     -٣٣
ــسواتل املالحــ   ــة ل ــنظم العاملي ــاهيم      ال ــادئ واملف ــيم املب ــصممة لتعل ــواد م ــا ويف وضــع م ة وتطبيقاهت

ــصاالت واملالحــة  ــة     . األساســية لالت وينبغــي وضــع هــذه اخلــربات واملعلومــات للمراكــز اإلقليمي
وسـلط الـضوء أيـضا علـى أمهيـة          . لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتـسبة إىل األمـم املتحـدة          

  .ب بوصفها وسيلة حيوية لشىت مستويات املستعملنيبرامج التعلم عن بعد عرب شبكة الوي
ولبــدء العمــل علــى وضــع منــهاج دراســي لــدورة أساســية عــن الــنظم العامليــة لــسواتل    -٣٤

ويف هـذا الـصدد، طلـب مـن         . املالحة، أوصي بإنشاء فريق من املدرسني واخلرباء يف هذا اجملال         
ملنـاهج ذات الـصلة هبـذه الـنظم      مكتب شؤون الفضاء اخلارجي أن يقوم جبمع املعلومـات عـن ا           

وأوصـي بـأن ميـارس فريـق        . واليت تدرس يف جامعات خمتارة، وذلك الستعماهلا كمـواد خلفيـة          
العمل نشاطه بالتواصل اإللكتروين وباالجتماع يف إطـار أنـشطة اللجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم                  

املـسودة األوىل ملنـهاج      بغيـة االنتـهاء مـن وضـع          ٢٠١٠العاملية لسواتل املالحة يف غضون عـام        
تعليمي عند اجتماع الفريق العامل املعـين بنـشر املعلومـات وبنـاء القـدرات التـابع للجنـة الـذي                
ــرة مــن        ــا، يف الفت ــو، إيطالي ــة يف تورين ــة الدولي ــاالقتران مــع االجتمــاع اخلــامس للجن   ســيعقد ب

  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢ إىل ١٨
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شبكة األطـر املرجعيـة اجليوديـسية فقـد نـاقش سـبل ووسـائل               أما الفريق العامل املعين ب      -٣٥
متابعة مشاريع اإلطار اجليوديسي، اسـتنادا إىل رصـد وحتليـلٍ مـستمرين لبيانـات الـنظم العامليـة                   

  .لسواتل املالحة اليت ميكن أن تدعم كثريا من التطبيقات اجلغرافية الفضائية يف أرجاء املنطقة
نظم العامليــة لــسواتل املالحــة واحتمــاالت اســتمرار تطــوير ويف ضــوء احلالــة الراهنــة للــ  -٣٦

طائفة واسعة متنوعـة مـن التطبيقـات ذات األمهيـة احلامسـة بالنـسبة إىل العلـوم والتجـارة والـبىن                      
األساســية، أوصــى الفريــق العامــل باالســتمرار يف عقــد املزيــد مــن حلقــات العمــل علــى غــرار   

لك جلمع موّردي النظم األساسية والبىن اجليوديـسية        احللقة اليت شاركوا فيها يف تشيسيناو، وذ      
  .األساسية واملستعملني النهائيني واألكادمييني وممثلي الصناعة

ووافــق الفريــق العامــل علــى أن تــنظَّم دورات تــدريب وحلقــات عمــل لفائــدة بلــدان      -٣٧
ة أدلـة تدريبيـة     ويف هذا الصدد، ينبغـي إتاحـ      . املنطقة اليت ال تشغِّل حاليا حمطات مرجعية دائمة       

وأُعـرب عـن تـشجيع      . بغية حتسني استيعاب املفاهيم املتصلة بـالنظم واألطـر املرجعيـة األرضـية            
التعاون بني دول املنطقـة وشـبكات احملطـات املرجعيـة، مثـل النظـام األورويب لتحديـد املواقـع،                    

ولـوحظ أيـضا    . ياواللجنة الفرعية لإلطار املرجعي األورويب التابعـة للرابطـة الدوليـة للجيوديـس            
أن التعاون بني اللجنة الدولية والنظم املرجعية اإلقليمية، مـن خـالل املراكـز اإلقليميـة لتـدريس              
علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء، املنتـِسبة إىل األمـم املتحـدة، ميكـن أن يكـون منطلقـا رئيـسيا لنقـل            

النظم العامليـة لـسواتل     املهارات واملعارف وحتسينها يف جماالت املساحة واجليوديسيا وتطبيقات         
املالحــة، علــى أن تؤخــذ يف االعتبــار األحــوال الــيت تنفــرد هبــا كــل منطقــة واحلاجــة إىل ُنُهــج     

  .خمصصة لكل حالة
ــع         -٣٨ ــد املواق ــني النظــام األورويب لتحدي ــروابط ب ــة ال ــل ضــرورة إقام ــق العام وأكــد الفري

ــة لإلطــار املرجعــي األورويب وغريمهــا مــن املــشار    ــادرات اجلاريــة، مثــل  واللجنــة الفرعي يع واملب
ــة،      ــا، والنظــام املرجعــي األرضــي املركــز للقــارة األمريكي اإلطــار املرجعــي اجليوديــسي ألفريقي
واإلطار املرجعي آلسيا واحمليط اهلادئ، واقترح أن تعمل اللجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة                   

ــاون بــ      ــز التع ــة تعزي ــسري العمــل بغي ــة لتي ــسواتل املالحــة كهيئ ــسية  ني األطــر املل ــة اجليودي رجعي
ب املــشاركون بــالعرض الــذي تقــدمت بــه اللجنــة التوجيهيــة الدوليــة للنظــام    حَّــور. اإلقليميــة

األورويب لتحديــد املواقــع بــأن تــضطلع بــدور تنــسيقي وأن تــنظم متابعــة النــدوة الدوليــة بــشأن  
بيقاهتـا، يف بروكـسيل يف      النظم العامليـة لـسواتل املالحـة ونظـم التعزيـز الفـضائية واألرضـية وتط               

وأشــري أيـضا إىل أن مكتـب شــؤون الفـضاء اخلـارجي، بوصــفه     . ٢٠١٠نـوفمرب  /تـشرين الثـاين  
األمانة التنفيذية للجنة الدولية، سـوف يتعـاون مـع األطـر املرجعيـة اإلقليميـة يف تنفيـذ مـشاريع             

  .اللجنة الدولية على املستوى اإلقليمي
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طبيقـات الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة يف جمـاالت حمـددة               وأقر الفريق العامل املعـين بت       -٣٩
وحـدد  . بأنه ينبغي تنسيق مجيع اإلجراءات علـى كـل مـن الـصعيد الـوطين واإلقليمـي والعـاملي                  

ــة، وهـــي   ــسة تطبيقـــات ذات أولويـ ــوارث : الفريـــق العامـــل مخـ ــزالزل (إدارة الكـ أي إدارة الـ
ــنفط   ــضانات وحــوادث انــسكاب ال ــرا وحبــرا وجــوا (نقــل ، والزراعــة، وال)والفي ، وحتــديث )ب

  .اخلرائط، ومنذجة تغري املناخ
 الفريق العامل على سـبل ووسـائل تعزيـز اسـتعمال تكنولوجيـات الـنظم العامليـة                  وركَّز  -٤٠

لسواتل املالحة يف املنطقة وناقش املبادرات القائمة واملخطط للقيام هبا واإلجراءات اليت ينبغـي              
أجل إنشاء شبكة عاملية لتبادل املعلومات بـشأن تطبيقـات تلـك            اختاذها على أساس تعاوين من      

  .النظم بني املؤسسات الوطنية واإلقليمية
أمــا فيمــا خيــص إدارة املــوارد الطبيعيــة والكــوارث الطبيعيــة ومحايــة البيئــة، فقــد اتفــق      -٤١

املــشاركون علــى أن يكــون هــدف الــشبكة اإلقليميــة املقتــرح إنــشاؤها هــو تــرويج املعلومــات  
نشرها بـشأن اسـتعمال تكنولوجيـات الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة وتيـسري اإلدارة وعمليـة                    و

وأما يف جمال النقل، فينبغي أن يكون اهلـدف الـشامل هـو إذكـاء وعـي صـّناع             . صنع القرارات 
القرار واملـستعملني النـهائيني خبـصوص الفوائـد الـيت ميكـن أن تعـود علـى مجيـع أسـاليب النقـل                        

  .ات النظم العاملية لسواتل املالحةبفضل تطبيق
وتطّرق الفريق العامل إىل إمكانية تنفيذ مشاريع جتريبية، وأوصى بأن تقـّر املؤسـسات                -٤٢

الــيت كانــت جــزءا مــن الــشبكة اإلقليميــة املقتــرح إنــشاؤها بأمهيــة العمــل اجلــاري، وخــصوصا   
 هـذه املؤسـسات بالدرجـة    وينبغي أن تتواصـل   . العمل الذي حظي بااللتزام على الصعيد احمللي      

ــن         ــة ع ــع املؤســسات املهتم ــات إىل مجي ــّدم املعلوم ــروين، وأن تق ــد اإللكت األوىل بواســطة الربي
  .األنشطة املقترحة وأن تعّزز الشراكات بني خمتلف املبادرات

واتفق الفريق العامـل علـى ضـرورة دعـوة مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي، يف إطـار                       -٤٣
يـة املعنيـة بـالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة، أو دعـوة اللجنـة نفـسها، إىل                    تعاونه مع اللجنة الدول   

املساعدة على التماس متويـل أساسـي وخـربة فنيـة مـن أجـل مـشاريع ميكـن تنفيـذها تكـون هلـا                    
واتفـق املـشاركون علـى اقتـراح مـشاريع ميكـن إهناؤهـا يف               . صلة بإدارة الكوارث ومحاية البيئة    

وتقتضي التعاون بني بلدين أو أكثر، وحتديـد جهـات اتـصال            ) نتنيمن سنة إىل س   (فترة قصرية   
  .خاصة بكل بلد



 

14 V.10-55978 

 

A/AC.105/974 

وأقّر املشاركون بأن املوقع الـشبكي ملكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي بـالغُ األمهيـة يف                  -٤٤
نشر املعلومات وأوصوا بأن يواصل املكتب تطوير موقعه، وخصوصا بوابة املعلومـات اخلاصـة              

  ).www.icgsecretariat.org(ة بالنظم العاملية لسواتل املالحة باللجنة الدولية املعني
وسلّم املشاركون أيضا باحلاجة إىل مزيـد مـن حلقـات العمـل ودورات التـدريب الـيت            -٤٥

  .ميكن أن تستفيد من نتائج حلقة العمل احلالية
 وأعـرب املـشاركون عـن تقـديرهم إىل الوكالــة املعنيـة بـشؤون األراضـي واملــساحة يف         -٤٦

  .مجهورية مولدوفا لكرم الضيافة ومضمون حلقة العمل وتنظيمها
ــم املتحــدة          -٤٧ ــه األم ــذي قّدمت ــام ال ــدعم اهل ــديرهم لل ــضا عــن تق ــشاركون أي وأعــرب امل

  .وحكومة مجهورية مولدوفا وحكومة الواليات املتحدة
  


