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  مقدمة -أوال 
  اخللفية واألهداف -ألف 

تضــمنت خطــة العمــل الــيت اقترحــتها جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض      -١
الســلمية، يف وثيقــتها املــتعلقة باســتعراض تنفــيذ توصــيات مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين    

ة ، وأقرا اجلمعي  )A/59/174(باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغراض السلمية            
، مجلــة مــن االســتنتاجات ٢٠٠٤أكــتوبر / تشــرين األول٢٠ املــؤرخ ٥٩/٢العامــة يف قــرارها 

ــتعزيز رفــاه ومســتقبل مجــيع الشــعوب ومواصــلة      واقترحــت تدابــري حمــددة يف جمــاالت مهمــة ل
وتشتمل هذه التدابري على عدد من األمور منها زيادة فوائد تطبيقات النظم العاملية            . حتسـينهما 

حـة مـن أجـل دعـم التنمـية املسـتدامة، وحتسني اخلدمات الطبية وخدمات الصحة                لسـواتل املال  
العمومـية مـن خـالل اسـتخدام تكنولوجـيات الفضـاء، وصـوغ استراتيجية عاملية شاملة لرصد                   

 .البيئة وحتسني إدارة موارد األرض الطبيعية

ى ، عــل٢٠٠١وقــد دأب مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي الــتابع لألمانــة، مــنذ عــام    -٢
تنظـيم سلسـلة من حلقات العمل اإلقليمية واالجتماعات الدولية لتعزيز استخدام النظم العاملية    

وجرى يف هذه احللقات واالجتماعات استعراض حلالة هذه النظم وتعزيزاا     . لسـواتل املالحـة   
ــتدامة   ــية املســ ــيقاا الــــيت تدعــــم التنمــ ــثلة عــــن تطبــ ــبكي  . وأمــ  وتوجــــد عــــلى املوقــــع الشــ

)www.unoosa.org/oosa/en/SAP/gnss/index.html (   ــية ــات اإلقليمـ ــن تلـــك احللقـ معلومـــات عـ
 .واالجتماعات الدولية، مبا يف ذلك معلومات عن الربنامج ومعلومات خلفية

وقــد خلّــص املشــاركون يف االجــتماع الــدويل املشــترك بــني األمــم املــتحدة والواليــات   -٣
ية لسواتل املالحة وتطبيقاا، الذي عقد يف فيينا       املـتحدة األمريكـية بشأن استخدام النظم العامل       

، املشــاريع واملــبادرات الــيت اقترحــت ونفــذت ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول١٧ إىل ١٣مــن 
، وقدمـــوا عـــددا مـــن املالحظـــات  ٢٠٠٣ديســـمرب /عـــلى ســـبيل املـــتابعة مـــنذ كـــانون األول 

ملالحــة وتعزيــز تطبــيقات تلــك والتوصــيات يف جمــاالت إذكــاء الوعــي بالــنظم العاملــية لســواتل ا
 الــنظم مــن أجــل زيــادة اســتخدامها يف دعــم التنمــية املســتدامة، وخصوصــا يف الــبلدان النامــية    

)A/AC.105/846.( 

ــنة        -٤ ــا الثام ــراض الســلمية، يف دور ــرت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ وأق
مـــل والـــدورات التدريبـــية ، اجلـــدول الــزمين حللقـــات الع ٢٠٠٥واألربعــني املعقـــودة يف عـــام  
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 مث أقـرت  )1(.٢٠٠٦والـندوات واملؤمتـرات املقـررة يف إطـار بـرنامج التطبـيقات الفضـائية لعـام         
، ٢٠٠٥ديســـمرب / كـــانون األول٨ املـــؤرخ ٦٠/٩٩اجلمعـــية العامـــة فـــيما بعـــد، يف قـــرارها  

 .٢٠٠٦األنشطة ادولة يف برنامج التطبيقات الفضائية لعام 

/  كانون األول٨ إىل ٤، عقدت يف بيجني، من  ٦٠/٩٩معية العامة   وعمـال بقـرار اجل     -٥
ــم املــتحدة والصــني ووكالــة الفضــاء        ٢٠٠٦ديســمرب  ، الــدورة التدريبــية املشــتركة بــني األم

وقد نظّم الدورة التدريبية    . األوروبـية حـول اسـتخدام الـنظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاا           
ارة العــلم والتكنولوجــيا يف الصــني، وشــارك يف رعايــتها مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي ووز

كــل مــن وكالــة الفضــاء األوروبــية وإدارة الفضــاء الوطنــية الصــينية وأمانــة هيــئة آســيا واحملــيط  
اهلــادئ للــتعاون املــتعدد األطــراف يف مــيدان التكنولوجــيا والتطبــيقات الفضــائية، واستضــافها    

ــتعاون   املركــز الوطــين الصــيين لالستشــعار عــن بعــد و   ــا لل املركــز املشــترك بــني الصــني وأوروب
 .والتدريب يف ميدان تكنولوجيا النظم العاملية لسواتل املالحة

وركّـزت الـدورة التدريبـية على أساسيات النظم املرجعية اجليوديسية واملبادئ العملية               -٦
ورويب لــنظم املالحــة، وقدمــت نظــرات شــاملة عــن احلالــة الراهــنة لكــل مــن بــرنامج الــنظام األ 

والــنظام العـاملي لسـواتل املالحـة والــنظام العـاملي لـتحديد املواقــع،      ) غاليلـيو (لـلمالحة السـاتلية   
وتناولت الدورة التدريبية أيضا أمورا أخرى من بينها تطبيقات النظم    . وأوردت تقريـرا بشـأا    

صة باملواضع  العاملـية لسـواتل املالحـة يف جمـاالت الـنقل واالتصـاالت والطـريان واخلدمـات اخلا                 
. وإدارة الكــوارث الطبيعــية واالســتجابة للطــوارئ واملراقــبة ورســم اخلــرائط والــزراعة الدقــيقة  

كمـا قُدمـت عـروض شـاملة عـن التعاون بني الصني وأوروبا، وما يفضي إليه هذا التعاون من                    
ستويات أنشـطة تعليمـية وأنشـطة بـناء القـدرات يف إطـار الـنظم العاملـية لسواتل املالحة على امل         

 .الوطين واإلقليمي والدويل

التعريف بتكنولوجيا  ) أ: (وكانـت األهـداف املنشـودة مـن الـدورة التدريبـية كما يلي              -٧
ــبة      ــنقل واالتصــاالت والطــريان واملراق ــيقاا يف جمــاالت ال الــنظم العاملــية لســواتل املالحــة وتطب

 ايــــة البيــــئة والــــزراعة؛ ورســــم اخلــــرائط وإدارة املــــوارد الطبيعــــية والكــــوارث الطبيعــــية ومح
التشجيع على زيادة التعاون ) ج(التشـجيع عـلى تـبادل اخلـربات يف تطبـيقات حمـددة؛ و           ) ب(و

 .يف جمال استخدام تكنولوجيات النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاا يف املنطقة

__________ 
 ، )Corr.1 وA/60/20(ويب ، والتص٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، امللحق رقم  (1) 

 .٩٤الفقرة 
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غــراض وقــد أُعــد هــذا الــتقرير بغــية تقدميــه إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األ -٨
 .٢٠٠٧السلمية يف دورا اخلمسني املزمع عقدها يف عام 

  
  الربنامج -باء 

ألقـى بـيانات اسـتهاللية وكـلمات ترحيبـية كل من املدير العام للمركز الوطين الصيين           -٩
لالستشـعار عـن بعـد، ونائـب املديـر العـام إلدارة الفضاء الوطنية الصينية، وممثل وكالة الفضاء           

امل يف املركـــز املشـــترك بـــني الصـــني وأوروبـــا للـــتعاون والتدريـــب يف مـــيدان   األوروبـــية العـــ
 .تكنولوجيا النظم العاملية لسواتل املالحة، وممثل عن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

واشـتمل الـربنامج الـذي اسـتغرق مخسـة أيـام عـلى حماضـرات وعـروض تناولت أمثلة                      -١٠
ــا      ــيام هب ــية واملخطــط للق ــبادرات احلال ــية لســواتل املالحــة     عــلى امل ــنظم العامل ــيذ ال يف جمــال تنف

وأتاحت جلستا نقاش فرصة . واسـتخداماا، ومناقشـات يف إطـار أفـرقة عاملـة، وزيـارة تقنـية             
               إجـراء مـداوالت بشأن املواضيع املقررة يف اجلدول الزمين، هبدف حتديد أنشطة للمتابعة ختص

لى ثالثــة أفــرقة عاملــة بــناء عــلى جمــاالت  ووزع املشــاركون خــالل اجللســة األوىل عــ. املــنطقة
وقـد ركّز الفريق األول على زيادة حتسني املشروع اجليوديسي اإلقليمي         : خـربم واهـتمامام   

آلسـيا واحملـيط اهلـادئ وتنفيذه، والفريق الثاين على بناء القدرات املتصلة بالتعليم والتدريب يف              
.  الثالــث عــلى تطبــيقات حمــددة يف تلــك الــنظم جمــال الــنظم العاملــية لســواتل املالحــة، والفــريق 

وخـــالل اجللســـة الثانـــية، قدمـــت األفـــرقة الـــثالثة النـــتائج الـــيت خلـــص إلـــيها املشـــاركون يف   
مناقشـام، وحـددت معـا استراتيجية إقليمية لتكوين شراكات وزيادة استعمال تكنولوجيات              

 .النظم العاملية لسواتل املالحة يف املنطقة

احملاضـرون واملدربون الذين أشرفوا على اجللسات التقنية يف الدورة التدريبية من    وقَـِدم    -١١
املركـز املشترك بني الصني وأوروبا للتعاون والتدريب يف ميدان تكنولوجيا النظم العاملية لسواتل            
ــية الصــينية، وإدارة األرصــاد      ــزالزل يف الصــني، وإدارة الفضــاء الوطن املالحــة، وإدارة شــؤون ال

ويــة يف الصــني، واإلدارة الوطنــية لــلمالحة اجلويــة والفضــاء يف الواليــات املــتحدة األمريكــية،  اجل
، وجامعـات بـيجني وبـيهانغ وووهـان الصـينية ومعهـد       )الصـني (ومعهـد حبـوث الطـرق الرئيسـية     
وقُدمـت عروض بيانية أيضا من جانب ممثلي مشروع       ). إيطالـيا (مـاريو بويـال للدراسـات العلـيا         

ــي ــية موجــزات   . و املشــترك ووزارة خارجــية الواليــات املــتحدة غاليل وقــدم ممــثلو الشــركات التال
، )GNSS Infrastructure(شـركة الـبىن التحتـية اخلاصـة بالـنظم العاملـية لسـواتل املالحة        : إعالمـية 

 China Satellite Navigation)والشـركة الصينية للصناعات اخلاصة باملالحة واالتصاالت الساتلية 

and Communication Industry) وأولينكســـتار ،)OlinkStar(  والشــركة الصـــينية للصـــناعات ،
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وسـاهم مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي   ). China Galileo Industries(اخلاصـة مبشـروع غاليلـيو    
مشاركة : األمـم املـتحدة والـنظم العاملـية لسواتل املالحة         "أيضـا بعرضـني بيانـيني أحدمهـا عـنوانه           

، ركّـز عـلى العمـل الـذي اضطلع به املكتب يف دعم أنشطة للترويج            "الفضـاء والـزمان   عاملـية يف    
الفرص التعليمية يف التطبيقات "السـتعمال التطبـيقات القائمـة عـلى تلـك النظم، وثانيهما عنوانه             

، "املراكــز اإلقليمــية لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء، املنتســبة إىل األمــم املــتحدة  : الفضــائية
 . أهداف املراكز وأنشطتهااستعرض

وتوجـد مذكـرات احملاضرات والورقات اليت قُدمت خالل الدورة التدريبية على موقع       -١٢
ــت اخلــــاص مبكتــــب شــــؤون الفضــــاء اخلــــارجي        /http://www.unoosa.org/oosa/en)اإلنترنــ

SAP/gnss/index.html). 
  

  احلضور -جيم 
:  بلــدا فــيما يــلي أمساؤهــا ٢٤ركا مــن  مشــا٥٦حضــر الــدورة التدريبــية مــا جمموعــه   -١٣

وإيطاليا وباكستان وبروين   ) اإلسالمية-مجهورية(أذربـيجان وإندونيسـيا وأوزبكسـتان وإيـران         
ــبني       ــا وســري النكــا والصــني والفل ــة كوري ــند وتركــيا ومجهوري ــنغالديش وتايل دار الســالم وب

ــن      ــبال واهل ــيامنار والنمســا وني ــيا وم ــيزيا ومصــر ومنغول ــام ومال ــات  وفييــت ن ــندا والوالي د وهول
 .وحضر أيضا ممثلون عن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ووكالة الفضاء األوروبية. املتحدة

واسـتخدمت أمـوال قدمـتها األمـم املـتحدة ووكالة الفضاء األوروبية وحكومة الصني                -١٤
ن اليت  مشاركا من البلدان النامية والبلدا ٢١لتغطـية تكاليف السفر ومصروفات املعيشة ألجل        

 .متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية
  

  ملخص املناقشات والتوصيات -ثانيا 
ــية، حيــث نظمــت خــالل اجللســة       -١٥ ــدورة التدريب ــنقاش يف إطــار ال عقــدت جلســتان لل

املشــروع اجليوديســي : األوىل اجــتماعات مــتوازية لــثالثة أفــرقة عاملــة ملناقشــة املواضــيع التالــية 
 اهلــادئ؛ وتطويــر القــدرات اخلاصــة باســتعمال الــنظم العاملــية لســواتل  اإلقلــيمي آلســيا واحملــيط

. املالحـة وتطبـيقاا وتعزيـز املعـارف بشـأا؛ وتطبـيقات حمـددة للـنظم العاملـية لسواتل املالحة                 
وقدمـت األفـرقة خـالل اجللسـة الثانـية نـتائج مداوالـا، وصـاغت خطة عمل مشتركة خاصة                

 .باملنطقة
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  عامل املعين بتنفيذ املشروع اجليوديسي اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئالفريق ال -ألف 
أجـرى الفـريق العامل املعين بتنفيذ املشروع اجليوديسي اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ              -١٦

مناقشـات بشـأن سـبل ووسـائل مـتابعة املشـروع، مبا يف ذلك إمكانية عقد اجتماعات للخرباء           
واعتمد الفريق خطة عمل تشتمل على . اعد عـلى تنفـيذ املشروع    ودورات تدريبـية عملـية تسـ      

إجراء دراسة عملية لتحديد العدد   ) أ: (أنشـطة ينـبغي القـيام هبـا دعمـا للمشروع وهي كالتايل            
الـالزم، يف مـنطقة تنفيذ املشروع، من احملطات املرجعية الدائمة اخلاصة بالنظام العاملي لتحديد             

لتدريـب عـلى النظم العاملية لسواتل املالحة لفائدة البلدان اليت        وضـع ترتيـبات ل    ) ب(املواقـع؛ و  
حتديد مواقع مناسبة لوضع بىن حتتية ) ج(ال تشـغل حالـيا حمطـات مرجعـية دائمـة يف املنطقة؛ و        

إضـافية خاصـة بـتلك الـنظم بـناء على االحتياجات العلمية والوطنية واإلقليمية ألغراض حتديد              
 .املواقع واملالحة والتوقيت

وأقــر املشــاركون بوجــود عــدد مــن املشــاريع واملــبادرات بشــأن وضــع أطــر مرجعــية      -١٧
، والنظام األورويب لتحديد املواقع (AFREF)إقليمـية، مـثل اإلطـار املرجعي اجليوديسي ألفريقيا      

(EUPOS)      ــية للجيوديســيا ــرابطة الدول ــتابعة لل ــرجعي األورويب ال ــية لإلطــار امل ، واللجــنة الفرع
(EUREF) ،  والــنظام املــرجعي األرضــي املُركّــز للقــارة األمريكــية(SIRGAS) ميكــن أن تكــون ،

مفـيدة بشـأن تنفـيذ املشـروع اجليوديسـي اإلقلـيمي آلسـيا واحمليط اهلادئ، وأوصوا املؤسسات                  
الـيت ميثـلها املشــاركون بالـتماس الفـرص مــن أجـل االســتفادة مـن الـتجارب الــيت تتـيحها تلــك         

 .املبادرات
  

ريق العامل املعين بتطوير القدرات اخلاصة باستعمال النظم العاملية لسواتل الف -باء 
  املالحة وتطبيقاهتا وتعزيز املعارف بشأا

أجـرى الفـريق العـامل املعـين بـتطوير القدرات اخلاصة باستعمال النظم العاملية لسواتل                 -١٨
ــناء ال    ــز املعــارف بشــأا مناقشــات حــول ب ــيقاا وتعزي ــيم  املالحــة وتطب قــدرات املتصــلة بالتعل

والتدريـب يف جمـال النظم العاملية لسواتل املالحة، وكذلك حول الصيغة املناسبة إلنشاء شبكة            
وناقش . إقليمـية تتـيح تكويـن شراكات بشأن استعمال تلك النظم والتطبيقات ذات الصلة هبا              

لدولية يف جمال بناء   املشـاركون أيضـا مسـألة الفـرص احلالـية الـيت تتـيحها املؤسسات الوطنية وا                
 .القدرات

ــية واإلقليمــية مــن خــالل       -١٩ ــز اخلــربة الوطن ــر املشــاركون باحلاجــة إىل مواصــلة تعزي وأق
الـدورات التدريبـية والتعليمـية الطويلـة األجـل مـنها والقصـرية األجـل الـيت تضـطلع هبـا املراكز                
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تحدة، ومن خالل برنامج اإلقليمـية لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء، املنتسـبة إىل األمـم امل            
املاجسـتري يف جمـال املالحـة والتطبـيقات ذات الصـلة الـذي يقدمه معهد البوليتكنيك يف تورينو              
ومعهـد مـاريو بويـال للدراسـات العلـيا، بـتعاون مـع مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي، وكذلك           

ن أيضا باحلاجة إىل    وأقر املشاركو . مـن خـالل مراكـز التفوق األكادميية واملواضيعية عرب العامل          
عقـد دورات تدريبـية قصرية على النظم العاملية لسواتل املالحة كجزء من حلقات عمل حول                 

 .موضوع هذه النظم

وبغـية إتاحـة اإلمكانية للتشارك يف املعارف، أوصى املشاركون بإنشاء منتدى للنقاش              -٢٠
تروين، وعقــد اجــتماعات عـلى اإلنترنــت لتسـهيل تــبادل املعلومـات ونشــرها عـرب الــربيد اإللكـ     

ورحـب بعرض جامعة صباح املاليزية إنشاء موقع شبكي         . دوريـة عـن طـريق شـبكة اإلنترنـت         
وأُوصـي أيضا بأن يتضمن منتدى النقاش روابط مبواقع         . واستضـافته وكذلـك املنـتدى املقـترح       

 .الدويل لالتصاالتاملبادرات القائمة، مثل منتدى النظم العاملية لسواتل املالحة التابع لالحتاد 
  

  الفريق العامل املعين بتطبيقات حمددة للنظم العاملية لسواتل املالحة -جيم 
تــناول الفــريق العــامل املعــين بتطبــيقات حمــددة للــنظم العاملــية لســواتل املالحــة جمــاالت  -٢١

وقُسم . ية البيئةالطريان والنقل وإدارة املوارد الطبيعية والكوارث الطبيعية ومحا   : التطبـيق التالـية   
وركّــز . املشــاركون إىل فــريقني فرعــيني بــناء عــلى جمــاالت التطبــيق األوثــق صــلة باهــتمامام   

الفــريقان الفرعــيان عــلى ســبل ووســائل تعزيــز اســتعمال تكنولوجــيات الــنظم العاملــية لســواتل   
 ينبغي اختاذها املالحـة يف آسـيا، وناقشـا املـبادرات القائمة واملخطط للقيام هبا واإلجراءات اليت         

عـلى أسـاس تعاوين مشترك من أجل إنشاء شبكة عاملية لتبادل املعلومات بشأن تطبيقات تلك         
وعالوة على ذلك، ناقش كل فريق فرعي عددا من . الـنظم بـني املؤسسـات الوطنية واإلقليمية     

 .املشاريع اليت ميكنها أن تبين فوائد النظم العاملية لسواتل املالحة

ا خيــص إدارة املــوارد الطبيعــية والكــوارث الطبيعــية ومحايــة البيــئة، فقــد اتفــق   أمــا فــيم -٢٢
املشــاركون عــلى أن يكــون هــدف الشــبكة اإلقليمــية املقــترح إنشــاؤها هــو تــرويج معلومــات   
ونشـرها بشـأن اسـتعمال تكنولوجـيات الـنظم العاملـية لسـواتل املالحة وحتسني اإلدارة وعملية            

وأمـا يف جمـال الـنقل، فينـبغي أن يكـون اهلـدف الشـامل هو إذكاء               . اختـاذ القـرارات وتيسـريمها     
وعــي صــناع القــرار واملســتعملني النهائــيني خبصــوص الفوائــد الــيت ميكــن أن تعــود عــلى مجــيع    

 .وسائط النقل بفضل تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة
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أن تقر املؤسسات   وتطـرق املشـاركون إىل إمكانـية تنفـيذ مشـاريع جتريبـية، وأوصـوا ب                -٢٣
الــيت ســتكون طــرفا يف الشــبكة اإلقليمــية املقــترح إنشــاؤها بأمهــية العمــل اجلــاري، وخصوصــا   

وستتواصل هذه املؤسسات على وجه اخلصوص      . العمـل الـذي تدعمـه التزامات حملية من قبلُ         
باســتعمال الــربيد اإللكــتروين، حيــث ســتقدم املعلومــات جلمــيع املؤسســات املهــتمة باألنشــطة   

. املقــترحة أو املضــطلع بإجنازهــا، وتعــزز الشــراكات بــني خمــتلف املــبادرات وجمــاالت االهــتمام 
ــية الــيت ينــبغي اختاذهــا هــي حتديــد املشــاريع       وحاملــا تحــدد الشــراكات، ســتكون اخلطــوة التال

 .التجريبية وأنسب املؤسسات للمشاركة فيها

الفضـاء اخلارجي، يف إطار     واتفـق الفـريق العـامل عـلى ضـرورة دعـوة مكتـب شـؤون                  -٢٤
تعاونـه مـع اللجـنة الدولـية املعنـية بالـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة، أو دعوة اللجنة نفسها، إىل               
املسـاعدة عـلى الـتماس متويـل أساسـي وخـربة فنـية مـن أجـل مشـاريع ميكـن تنفيذها تكون هلا              

طُلب من املشاركني استعراض    و. صـلة بإدارة املوارد الطبيعية والكوارث الطبيعية ومحاية البيئة        
وتقتضي التعاون بني بلدين أو ) من سنة إىل سنتني(املشـاريع الـيت ميكـن إاؤها يف فترة قصرية     

 .أكثر، وحتديد جهات اتصال خاصة بكل بلد
  

  االستنتاجات -ثالثا 
أوصــى املشــاركون بتجمــيع قائمــة تضــم اإلمكانــات التدريبــية والتعليمــية املــتوافرة يف    -٢٥
ــ ــا     جمـ ــا يف ذلـــك اإلمكانـــات الـــيت تدعمهـ ــيقاا، مبـ ــة وتطبـ ــواتل املالحـ ــية لسـ ــنظم العاملـ ال الـ

تكنولوجــيات الــتعلّم اإللكــتروين، وتوزيــع تلــك القائمــة عــلى املؤسســات الوطنــية واإلقليمــية    
 .املعنية بغية إعطاء نظرة مستجدة عن الفرص التعليمية والتدريبية املتاحة حاليا

ــق املشــاركو  -٢٦ ــوم وتكنولوجــيا      واتف ــتدريس عل ــية ل ــز اإلقليم ــلى أنّ بإمكــان املراك ن ع
الفضـاء، املنتسـبة إىل األمـم املـتحدة، فضـال عـن مراكـز الـتفوق األكادميية األخرى يف املنطقة،            
ــية        ــنظم العامل ــز املعــارف بشــأن اســتعمال ال ــر القــدرات وتعزي ــدور هــام يف تطوي االضــطالع ب

 .لسواتل املالحة وتطبيقاا

كــد املشــاركون عــلى ضــرورة إرســاء روابــط شــاملة بــني املشــروع اجليوديســي          وأ -٢٧
اإلقلـيمي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ واملشـاريع واملـبادرات اجلاريـة األخـرى، مـثل اإلطار املرجعي                    
ــع واإلطــار املــرجعي األورويب والــنظام        اجليوديســي ألفريقــيا والــنظام األورويب لــتحديد املواق

 للقـارة األمريكـية، واقـترحوا أن تعمـل اللجـنة الدولـية املعنـية بالنظم                املـرجعي األرضـي املُركّـز     
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العاملـية لسـواتل املالحـة كهيـئة لتيسري العمل بغية تعزيز التعاون بني األطر املرجعية اجليوديسية              
 .اإلقليمية

واتفــق املشــاركون عــلى إنشــاء موقــع عــلى اإلنترنــت ميكــن أن تنشــر فــيه املؤسســات    -٢٨
مـات مفـيدة، ومنـتدى للـنقاش عـلى اإلنترنـت لتيسـري تـبادل املعلومـات ونشرها              املسـامهة معلو  

 .بشأن النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاا

وأقـر املشـاركون بـأن موقـع اإلنترنـت اخلـاص مبكتـب شؤون الفضاء اخلارجي يؤدي                   -٢٩
 سـيما مـنه بوابة   دورا حـيويا يف نشـر املعلومـات، وأوصـوا بـأن يسـتمر املكتـب يف تطويـره، ال          

 .املعلومات اخلاصة باللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة

وأعـرب املشـاركون عن تقديرهم العميق للمركز املشترك بني الصني وأوروبا للتعاون        -٣٠
 والتدريـب يف مـيدان تكنولوجـيا الـنظم العاملية لسواتل املالحة على الفرص املتميزة اليت أتاحها      

 .للمشاركني يف الدورة التدريبية الكتساب املعارف بشأن النظم وتطبيقاا

وأعــرب املشــاركون أيضــا عــن تقديــرهم للدعــم اهلــام الــذي قدمــته حكومــة الصــني       -٣١
 .واألمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية

 


