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      مقّدمة  -أوال  
    اخللفية واألهداف  -ألف  

أوصى مؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث املعـين باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه                    -١
ــسلمية   ــراض ال ــث (يف األغ ــسبيس الثال ــيما ، وال )اليوني ــن خــالل س ــون  م ــراره املعن ــة " ق األلفي

 برنـامج األمـم    أنـشطةُ تتـوخَّى  بـأن  )١(،"إعـالن فيينـا بـشأن الفـضاء والتنميـة البـشرية          : الفضائية
 بــني الــدول األعــضاء علــى الــصعيدين  التعاونيــة املــشاركة املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية تعزيــزَ 

  )٢(.املهارات يف البلدان الناميةاإلقليمي والدويل، مع التركيز على تنمية املعارف و
ــا       و  -٢ ــراض الــسلمية، يف دورهت ــضاء اخلــارجي يف األغ ــة اســتخدام الف ــّرت جلن  الثالثــةأق

، برنــامج حلقــات العمــل والــدورات التدريبيــة والنــدوات  ٢٠١٠ يف عــام  املعقــودةواخلمــسني
وفيمــا . ٢٠١١ام واملــؤمترات املقــّررة يف إطــار برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية لعــ 

ر أن يـضطلع هبـا مكتـب شـؤون     ، األنشطة املقّر٦٥/٩٧بعد، أقّرت اجلمعية العامة، يف قرارها    
  .٢٠١١الفضاء اخلارجي حتت رعاية برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يف عام 

قـة  حل لتوصيات اليونيسبيس الثالث، ُعقـدت      ، ووفقاً ٦٥/٩٧ بقرار اجلمعية العامة     وعمالً  -٣
 الفـضاء مـن    حول اسـتخدام  العمل املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية          

سـبتمرب إىل  / أيلـول ٣٠يف الفترة مـن   ، جنوب أفريقيا،أجل األمن البشري والبيئي يف كيب تاون     
والـستني الـذي   الثاين ؤمتر الدويل للمالحة الفضائية    امل قَُبيل انعقاد  ،٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول  ٢
  .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٧ إىل ٣قد يف كيب تاون يف الفترة من ُع
، يف إطار أنـشطة     ُب شؤون الفضاء اخلارجي باألمانة     حلقة العمل مكت   شارك يف تنظيم  و  -٤

، ، واالحتــاد الــدويل للمالحــة الفــضائية٢٠١١برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية لعــام  
رعايـة  شـاركت يف  وقـد  . جلنة أحباث الفضاء و ادميية الدولية للمالحة الفضائية   األكبالتعاون مع   
وبرنامج دعـم البلـدان الناميـة الـذي          مؤسسة العامل اآلمن   و  وكالة الفضاء األوروبية   حلقة العمل 

واالحتـاد الـدويل     ٢٠١١لعـام    الـدويل للمالحـة الفـضائية         للمـؤمتر  ليـة احملتنظيمية  اللجنة  وضعته ال 
ملــؤمتر اني مــن البلــدان الناميــة يف حلقــة العمــل وممــثّل مــن أجــل دعــم مــشاركة لفــضائيةللمالحــة ا

  .الدويل للمالحة الفضائية

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

  .١القرار  ، الفصل األول،)A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩
  .’١’) د (٤٠٩املرجع نفسه، الفصل الثاين، الفقرة   )2(  
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 شـؤون    الـيت يـشترك يف تنظيمهـا مكتـبُ          العمل احلادية والعـشرين     حلقةَ  هي كانت تلكَ و  -٥
التوصـيات   علـى   حلقـة العمـل  اعتمـدت قـد  و . الـدويل للمالحـة الفـضائية   الفضاء اخلارجي واالحتادُ 

 وعلـى اخلـربات     ٢٠١٠ و ١٩٩١ بـني عـامي       سـابقاً  املعقـودة عـشرين   الصادرة عن حلقات العمل ال    
  .ت منهااليت اسُتمّد

ونــاقش املــشاركون يف حلقــة العمــل طائفــة واســعة مــن تكنولوجيــا وتطبيقــات وخــدمات     -٦
  . يف البلدان الناميةسيماوال الفضاء اليت تساهم يف برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة، 

زيــادة الــوعي يف أوســاط صــّناع القــرار : وكانــت األهــداف الرئيــسية هلــذا احلــدث هــي  -٧
ي الدوائر البحثية واألكادميية املتصلة بتطبيقات تكنولوجيا الفضاء بغية معاجلة قـضايا األمـن              ممثّلو

 املتـصلة ات الزهيـدة التكلفـة   دراسـة التكنولوجيـ   يف البلـدان الناميـة؛ و  وال سـيما البشري والبيئي،  
األمـن البـشري والبيئـي يف البلـدان الناميـة؛            املعلومات املتاحة ملعاجلة احتياجـات       ومواردبالفضاء  
 إدارة املوارد الطبيعيـة واإلسـهام        يف جمال  إذكاء الوعي العام   املبادرات التعليمية ومبادرات     وتعزيز

  .التعاون الدويل واإلقليمي يف تلك اجملاالتيف عملية بناء القدرات يف ذلك اجملال؛ وتوثيق 
ومناقـشة املائـدة املـستديرة اخلتاميـة أيـضاً فرصـة إلجـراء حـوار                أتاحت حلقـة العمـل      و  -٨

ي الدوائر األكادمييـة    ممثّل القرار و  وصّناع ة السياس ريومقّرالفضاء  تكنولوجيا  بني خرباء   مباشر  
ع مجيــع املــشاركني جِّوُشــ. سواءالــعلــى مــة تقّداملالقطــاع اخلــاص يف البلــدان الناميــة والبلــدان و

  . حتسني التعاونعلى تبادل جتارهبم واستجالء فرص
وقـد أُعـّد لتقدميـه إىل جلنـة        .  هذا التقريـر خلفيـة حلقـة العمـل وأهـدافها وبرناجمهـا             ويصف  -٩

فرعيـة   واخلمسني، وإىل اللجنة الاخلامسةاستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا     
  .٢٠١٢ يف عام  وسوف ُتعقد هاتان الدورتان واألربعني،التاسعةالعلمية والتقنية يف دورهتا 

    
    الربنامج  -باء  

  شـؤون الفـضاء اخلـارجي وجلنـة الربنـامج      برنامج حلقة العمل مكتـبُ شارك يف إعداد    -١٠
ملنظمـات الدوليـة    وكاالت الفـضاء الوطنيـة وا     ني لعدد من  ممثّل تّم اليت ض  ،لقة العمل اخلاصة حب 

 اللجنــة الفخريــة بفــضل مــسامهة أهــدافها  العمــل حلقــةُقــد حقّقــتو. واملؤســسات األكادمييــة
للجنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية           ني بارزين   ممثّل من   فةاملؤلَّ(لقة العمل   حل
 الربنـامج،   ومـسامهة جلنـة   ) مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي    الحتاد الدويل للمالحة الفضائية و    وا

  .ة بشكل مباشر يف حلقة العملإضافة إىل مشاركة أعضاء اللجن
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 وقد ركّز برنامج حلقة العمل على التكنولوجيات والتطبيقات واخلدمات الـيت ميكنـها              -١١
ــافع: املــساعدة علــى تعزيــز مــا يلــي   ــة  األدوات الفــضائيةاســتخدام  من  وتطبيقهــا؛ ودعــم التنمي

 وضـع  و ؛استخدام تكنولوجيات الفـضاء   ب العامةخدمات الصحة   اخلدمات الطبية و  ؛ و املستدامة
ة؛ وقـدرات البلـدان الناميـة،        وإدارة موارد األرض الطبيعي    ؛استراتيجية عاملية شاملة لرصد البيئة    

 ؛ والتعـاون اإلقليمـي والـدويل      ؛خالل تنمية املوارد البشرية والتقنية على خمتلـف املـستويات         من  
  . املالئمةاهلياكل األساسية وإقامة ؛وإذكاء الوعي العام

قت فيهـا منـافع     ومشلت حلقة العمل أربع جلسات تقنية ركّزت على جماالت خمتلفة حتقّ            -١٢
؛ والفـضاء   تغّيـر املنـاخ   الفـضاء و  : بفضل تطبيقات تكنولوجيا الفضاء والرصد الفضائي، أال وهي       

وتـضّمنت اجللـسات    . ئة أجل الغذاء واملياه؛ والفضاء من أجل الصحة؛ والفضاء من أجل البي           من
األربع عروضاً إيضاحية عن تطبيقات التكنولوجيات واملعلومات واخلدمات الفضائية، وال سيما           

  . إيضاحية عن املبادرات الدولية واإلقليمية وأنشطة التعاون وبناء القدراتاًعروض
  ورقـةً  ٢٢ متدِّقُكما   شفوياً خالل اجللسات التقنية      اً عرضاً إيضاحي  ٣٠ إمجاالم  دِّوقُ  -١٣

ون عـن جلنـة أحبـاث الفـضاء         ممثّلـ  وإضـافة إىل ذلـك، ألقـى         .خاصـة بامللـصقات   جلسة  من أجل   
 كلمــات رئيــسية يف اجللــسة  ليــةاحملتنظيميــة اللجنــة الواألكادمييــة الدوليــة للمالحــة الفــضائية و 

  .االفتتاحية حللقة العمل
 الــدويل ة احملليــة للمــؤمترجنــوب أفريقيــا واللجنــة التنظيميــون عــن حكومــة ممثّلــوألقــى   -١٤

واألكادمييــة  وكالــة الفــضاء األوروبيــة والفــضائيةاالحتــاد الــدويل للمالحــة  وللمالحــة الفــضائية
ومكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي كلمــات  وجلنــة أحبــاث الفــضاء الدوليــة للمالحــة الفــضائية 

  .افتتاح وترحيب
  مواضــيع حمــّددةحــولة  مفتوحــةٌ اجللــسات التقنيــة مناقــشجلــسة مــن كــل ودارت بعــد  -١٥

ة  عاملـ  ثالثـة أفرقـة    تواصـل و.  إضافية للمشاركني إلبداء آرائهـم     اًفرصمما أتاح   ،  حتظى باالهتمام 
 حلقـة  مالحظـات مـن أجـل صـياغة     هاتصخلّـ املشاركون تلك املناقشات بصورة متعمقة و    ا  أنشأه

ــدة املــستديرة الــيت تناولــت أســ   العمــل واســتنتاجاهتا بــشأن مــسائل  ئلة، والتحــضري ملناقــشة املائ
  .ّددة يف اجللسات التقنيةأساسية واملواضيع الرئيسية احمل

والربنــامج املفــّصل حللقــة العمــل ُمتــاح علــى املوقــع الــشبكي ملكتــب شــؤون الفــضاء       -١٦
  .(www.unoosa.org)اخلارجي 
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    احلضور والدعم املايل  -جيم  
اســم اجلهــات املــشاركة يف رعايــة هــت األمــم املتحــدة دعــوةً إىل البلــدان الناميــة، بوّج  -١٧

رط أن يكون املـشاركون مـن   واشُت. تسمية مرشحيها للمشاركة يف حلقة العمللحلقة العمل،   
لقـة  حلالعـام    وضـوع امل ب متـصل محلة الشهادات اجلامعية أو ذوي خربة مهنية راسخة يف ميـدان            

 مـشاريع أو منـشآت     املشاركون على أساس خـربهتم العمليـة يف بـرامج أو           واختري أيضاً . العمل
.  مــن اســتخدام تلــك التكنولوجيــا أو ميكــن أن تــستفيدالفــضاءتــستخدم تطبيقــات تكنولوجيــا 

رار مـن كيانـات وطنيـة     مـشاركة أخـصائيني علـى مـستوى صـنع القـ        خاصـة  بـصورة عت  وُشّج
  .سواءودولية على ال

يـة واالحتـاد     خّصصتها األمم املتحدة ووكالة الفـضاء األوروب       خدمت األموال اليت  واسُت  -١٨
الدويل للمالحة الفضائية وبرنامج دعم البلدان النامية ومؤسسة العامل اآلمن واللجنـة التنظيميـة              

.  مـن البلـدان الناميـة      مـشاركا  ٣٢ إىل الـدعم املـايل      قـدمي  تنظـيم حلقـة العمـل لت       احمللية من أجل  
 ي الـدويل ذهابـاً    ، مشـل تكـاليف الـسفر اجلـو         كـامالً   ماليـاً   دعمـاً   مشاركاً ستة وعشرون وتلقّى  
ؤمتر الـدويل للمالحـة   املـ  واإلقامة الفندقية وبدل املعيشة طوال مـدة انعقـاد حلقـة العمـل و       وإياباً

أو اإلقامــة الفندقيــة /و اجلــوي الــسفر ( جزئيــاً متــويالً آخــرين مــشاركنيســتةوتلقّــى . الفــضائية
ــشة   ــدل املعي ــؤمتر  /ووب ــسجيل يف امل ــضائية  أو رســوم الت ــدويل للمالحــة الف ــؤالء  ).  ال وكــان ه

 باإلضـافة إىل ذلـك، غطّـت      .  ناميـاً   بلـداً  ٢٧ قادمني مـن     شخصاً ٣٢ البالغ عددهم    املشاركون
 ٢٥مــن أجــل ؤمتر يف املــاجلهــات املــشاركة يف رعايــة حلقــة العمــل تكــاليف رســوم التــسجيل  

لثـاين  من املشمولني بالتمويل، مما مكّنهم من حضور املؤمتر الدويل للمالحة الفضائية ا            مشاركاً
  . مباشرة حلقة العملبعدالذي عقد والستني 

نقـل مـن    والدعم املكتيب والتقين وال    احمللية مرافق االجتماعات     التنظيميةووفّرت اللجنة     -١٩
 مـن   عدداً من األنشطة االجتماعيـة  أيضا ونظّمت .التمويلب للمشاركني املشمولني    وإليهاملطار  
  . مجيع املشاركني يف حلقة العملأجل
االحتـاد  :  مشاركني من البلدان التسعة والثالثني التالية١١٠وحضر حلقة العمل أكثر من      -٢٠

أملانيـا، أوكرانيـا، باكـستان، بوتـان، تايلنـد،        ،  إكـوادور  ،، األرجنتني، أذربيجـان، أسـتراليا     الروسي
وي، هورية كوريـا، رومانيـا، زامبيـا، زمبـاب      تركيا، تونس، اجلمهورية التشيكية، جنوب أفريقيا، مج      

ــا،ســنغافورة، الــسودان، الــصني، العــراق،  ــا،    غواتيمــاال غان ــدا، كولومبي ــام، كن ، فرنــسا، فييــت ن
يرلنـدا الـشمالية،   ملكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وإ   الكويت، كينيا، ماليزيا، مدغشقر، املغرب، امل 

ون عـن املنظمـات     ممثّلـ وحـضر أيـضاً     . ميامنار، نيبال، نيجرييـا، اهلنـد، الواليـات املتحـدة األمريكيـة           
ــة    ــة والكيانــات األخــرى التالي ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــة الدولي ــة أحبــاث الفــضاء : احلكومي  جلن
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 واالحتاد الدويل للمالحة الفـضائية      األكادميية الدولية للمالحة الفضائية    و وكالة الفضاء األوروبية  و
املنظمـة  العـامل اآلمـن و   ومؤسـسة  اجمللس االستشاري جليـل الفـضاء   واالحتاد الدويل لالتصاالت و

  . ومكتب شؤون الفضاء اخلارجيالعاملية لألرصاد اجلوية
    

    استعراض عام للجلسات التقنية ومناقشة املائدة املستديرة  -ثانيا  
ــز  -٢١ ــة األوىل ركّ ــسة التقني ــى  موضــوع اجلل ــات وخــدمات تطبيقــات تكنولوجيــ  عل  ا وبيان

مــة يف هــذه اجللــسة عــروض اإليــضاحية املقّدوبّينــت ال. تغّيــر املنــاخالفــضاء مــن أجــل دراســات 
، تغّيـر املنـاخ   اإلمكانات اهلائلة اليت ينطوي عليها اسـتخدام بيانـات رصـد األرض يف دراسـات                

 طلــعوأُ .عامليــةالشكلة هــذه املــ ضــرورة التعــاون اإلقليمــي والــدويل ملعاجلــة     وشــّددت علــى  
الـة الفـضاء األوروبيـة حـول     آخـر املـستجّدات يف مبـادرة وك   علـى   املشاركون يف حلقة العمـل      

 سواء مـن بيانـات رصـد         على حدّ  ة كامل بصورة وهي مبادرة هتدف إىل االستفادة       ،تغّير املناخ 
 البيانـات    اليت مجعتها وكالة الفـضاء األوروبيـة يف املاضـي ومـن            البعيد األجل يفاألرض العاملية   

ام بـشكل جـوهري ويف     عـن طريـق اإلسـه      ، وذلـك   البعثـات احلاليـة واملخطـط هلـا        املستمدة من 
 اليت أنشئت مبوجب اتفاقية األمـم       األساسيةاملتغيِّرات املناخية    الوقت املناسب يف قواعد بيانات    

 لّ وكالـة الفـضاء األوروبيـة كـ    سـتتخذ ويف هـذا الـصدد،    .تغّيـر املنـاخ   بـشأن املتحدة اإلطاريـة    
ة وحتــديثها بانتظــام، ّممــا   متغيِّــراً مناخيــاً أساســياً بــصورة منهجيــ ٢١ لتوليــد الزمــةاخلطــوات ال

من البعثات احلاليـة واملخطـط هلـا ألغـراض املنـاخ، وذلـك بالتنـسيق                حتقيق أقصى فائدة    يضمن  
  .مع اجلهود الدولية

وخــالل اجللــسة، اســتعرض املــشاركون حالــة التعــاون الــدويل يف جمــال رصــد األرض    -٢٢
اللجنـة   و  املخـتص برصـد األرض     الفريـق ذها  واملناخ من الفضاء، مبا يف ذلك األنـشطة الـيت ينفّـ           

 ،CarbonSatإيضاحيٌّ عـن كوكبـة      وقُدِّم عرٌض   .  وكيانات أخرى  املعنية بسواتل رصد األرض   
نـت  وبّي. وهي مبادرة جديدة ترمي إىل تلبيـة احلاجـة إىل نظـام دويل متكامـل لرصـد الكـاربون                  

فــضاء يف  ومعلومــات ال الفــضاء اســتخدام تكنولوجيــاإمكانيــة ســبلأخــرى إيــضاحية عــروض 
  .ع البيولوجي واحمليطاتدراسة التنّومشاريع البحوث يف جماالت 

ويف اجللسة التقنية الثانية، نظر املشاركون يف استخدام تكنولوجيا وبيانـات وخـدمات      -٢٣
 كيــف ميكــن   اإليــضاحيةوبّينــت العــروض . مــن أجــل األمــن الغــذائي وإدارة امليــاه    الفــضاء 

 وال سـيما  رامج التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة املـستدامة،         بلتكنولوجيات الفضاء اإلسهام يف     
نظــام متكامــل  وضــع عــن مــشاريع جاريــة مثــل  إيــضاحية عــروضمتوقُــّد.  البلــدان الناميــةيف

ومنذجـة   البيانـات املكانيـة      يـستخدم  مـن أجـل تقيـيم تـوافر امليـاه يف املغـرب               إلدارة موارد امليـاه   



 

V.11-87469 7 
 

  A/AC.105/1006

تقـدير منطقـة    ل ونظم املعلومات اجلغرافية   عدر عن بُ  الستشعاا واستخدام   بيانات سطح األرض،  
  .وتوقعات احملاصيل يف باكستاناحملاصيل 

يف  عـن اسـتخدام تكنولوجيـا الفـضاء           إيضاحية مت عروض ويف تلك اجللسة أيضاً، قُدِّ      -٢٤
لري وتعزيز األمن املائي يف املناطق احلضرية، واستخدام بيانات رصد األرض من أجـل تقـدير        ا

علـوم  يف اجللسة على أمهية بنـاء القـدرات يف        اإليضاحية  وشّددت العروض   . فيضاناتمناطق ال 
عـن  مت دراسـات حـاالت      دِّ يف البلـدان الناميـة، وال سـيما يف أفريقيـا، وقُـ             وتكنولوجيا الفضاء 

ــة مــن خــالل ضــمان     إ ــة تطــوير القــدرات يف جمــال إدارة املــوارد املائي  الوصــول املناســبمكاني
  .جماناً أو بتكلفة منخفضةبيانات رصد األرض ل

خلـدمات  ااجللسة التقنية الثالثة، ناقش املشاركون استخدام تكنولوجيا الفـضاء يف            يفو  -٢٥
وتناولــت عــروض .  واخلــدمات التعليميــة يف البلــدان الناميــةالعمومــةالــصحة خــدمات الطبيــة و

رونيـة والتطبيـب عـن    ذها وكالة الفضاء األوروبية يف جماالت الصحة اإللكت   إيضاحية أنشطة تنفّ  
ُبعد ودراسة األوبئة عن بعد، مبـا يف ذلـك مـشاريع مثـل سـواتل دراسـة األوبئـة ونظـام اإلنـذار            
املبكر الصحي ورسم خرائط نواقل األمراض وتكنولوجيـات االتـصاالت والعـرض اإليـضاحي        

ــ املــشاريع اجلاريــة الــيت ت  بــأنَّوأُقــّر. ي هلــاللمعلومــات املتعلقــة باألوبئــة والتــصدّ  ــة نفّ ذها وكال
الفضاء األوروبية يف أفريقيا بالتعاون مع خمتلف املنظمات الدولية واإلقليمية سـامهت يف حتقيـق               

  .أهداف التنمية املستدامة وميكن أن تشكل مناذج صاحلة ملناطق أخرى
الـصحة  خـدمات    استعرض املشاركون حالة املشروع الـدويل بـشأن بنـاء            ،ويف اجللسة   -٢٦

ذ مبـشاركة مفوضـية االحتـاد األفريقـي     فريقيا جنوب الصحراء الكربى الذي ُنفّـ اإللكترونية يف أ  
املفوضـية   و منظمـة الـصحة العامليـة      و مصرف التنمية األفريقي   و الشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا   و

  جهـــودضافرتتـــ كيـــف  اإليـــضاحيوبـــّين العـــرض.  ووكالـــة الفـــضاء األوروبيـــةاألوروبيـــة
 املــصلحة ومنظمــة الــصحة العامليــة يف برنــامج صــاحبةاألفريقيــة املنظمـات األوروبيــة واجلهــات  

عد لكل أفريقيـا     بالصحة اإللكترونية والتطبيب عن بُ     ُتعىنالسواتل  زة ب معّزلبناء شبكة مستدامة    
  للربنـامج  لكيـة األفريقيـة    املِ وهـو برنـامج يـشمل، كعناصـر أساسـية،          ،جنوب الصحراء الكربى  

ــز وال ــى تركي ــة عل ــةاألهــداف اإلمنائي ــصّد لأللفي ــصحة   والت ــاملني يف جمــال ال ــنقص يف الع . ي لل
 يف أفريقيــا وعــن العموميــة علــى الــصحة تغّيـر املنــاخ  إيــضاحية عــن أثــر عــروٌض أيــضاً وقُـدِّمت 

 يف أمريكـا اجلنوبيـة وعـن مناولـة البيانـات وإنـشاء نظـم                دراسة األوبئـة عـن ُبعـد      التدريب على   
للتعلـيم عـن   " Rally to read" حـاالت عـن مـشروع    وقُدِّمت أيضاً دراسـات . للبيانات الصحية

  .ُبعد يف جنوب أفريقيا واستخدام البيانات املستمدة من الفضاء يف اكتشاف حقول األلغام
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الفــضاء يف رصــد  وتناولــت اجللــسة الرابعــة تطبيــق تكنولوجيــا ومعلومــات وخــدمات    -٢٧
رات وأُطلـــع املـــشاركون يف حلقـــة العمـــل علـــى آخـــر التطـــوّ . البيئـــة وإدارة املـــوارد الطبيعيـــة

 التـابع لوكالـة الفـضاء األوروبيـة         برنامج الرصد العـاملي لألغـراض البيئيـة واألمنيـة         ة يف   املستجّد
رصـد األرضـي    ال ة مـن  مـستمدّ  وسهلة املنال    حينهايف  و إىل تقدمي معلومات عاملية      الذي يهدف 
. واألمـن  تغّيـر املنـاخ   اجلوي ألغراض االستجابات يف حاالت الطـوارئ ودراسـات          و والبحري

عيـة  ِقموو وخدميـة  فـضائية  مكونـات    الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنيـة     برنامج  ويستخدم  
ــمــن أجــل تقــدمي أوثــق وأدق املعلومــات    ــسياساتية ولويــات األدعم ل ــة يف اجملــاالت  ال األوروبي

ــاله ا ــذكورة أع ــضّم. مل ــامج   ويت ــضائي للربن ــسواتل  ن اجلــزء الف ــات ال ــSentinelبعث صة  املخّص
 يف عــام Sentinel 1ساتل الــمــن املخطــط إطــالق  (لرصــد العــاملي لألغــراض البيئيــة واألمنيــة ل

 بعثــات أوروبيــة ودوليــة ة مــنمــستمّد بيانــات Sentinelسواتل الــوســتكمل بيانــات ). ٢٠١٣
الـساتل الـراداري ذو الفتحـة االصـطناعية          و  سواتل رصد الكـوارث    ةكوكب مثلووطنية أخرى   

)Radarsat( و RapidEye ساتل رصد األرض  و) SPOT( و CryoSat ة الـسواتل الـصغرية     كوكب و
  .TerraSAR-Xو )COSMO-SkyMed(املخّصصة لرصد حوض البحر املتوسط 

 القــائم علــىت عــن نظــام رصــد وإدارة الغابــاإيــضاحية ويف اجللــسة، قُــدِّمت عــروض   -٢٨
ــا، األرض الــذي دخــل مرحلــة التــشغيل رصــد  عــن نظــام روســي لتــصوير  و يف جنــوب أفريقي

 اتمـدار  ذات    ضـوئية   لـسواتل  مقترحة كوكبة، وعن   ا بواسطة السواتل  مقطعي لغالف اإليوين ا
ذي  عـايل االسـتبانة    رادارب ة مزودة  منخفض ة أرضي ذات مدارات سواتل  وعن   ة، متوسط ةأرضي

ــةلفتحــة اصــطناعية  ــة حملــة عامــة عــن أنــشطة   أيــضامتوقُــدِّ. رصــد البيئ  ســواتل رصــد كوكب
 ودراسات حـاالت وتقـارير عـن مـشاريع وطنيـة وإقليميـة يف الـصني ومشـال ووسـط                  الكوارث
 ورقـات   االحتاد الدويل لالتصاالت  واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية     ون عن   ممثّلوعرض  . أفريقيا

د املنــاخ مــن الفــضاء وعــن األحكــام التنظيميــة ونطاقــات  عــن اســتراتيجية متعلقــة هبياكــل رصــ
  .الفاعلة واملنفعلة جهزة االستشعار الفضائيةالتردد أل

ة العمــل وجلــسة   مت يف اجللــسات التقنيــة حللقــ   وثــائق العــروض اإليــضاحية الــيت قُــدِّ    و  -٢٩
  .املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجيمتاحة يف  امللصقات

ون رفيعـو املـستوى مـن       ممثّلـ ة احللقة مناقشة مائـدة مـستديرة شـارك فيهـا            وُعقدت يف خامت    -٣٠
وكــاالت الفــضاء وغريهــا مــن املؤســسات واملنظمــات الوطنيــة أو الدوليــة ذات الــصلة مــن البلــدان 
املرتادة للفضاء والبلدان غري املرتادة للفضاء على السواء، وذلك إلقامة حوار مباشر بني املـشاركني          

حول الـسبل الـيت ميكـن هبـا لتكنولوجيـات وتطبيقـات وخـدمات الفـضاء أن تعـاجل                    يف حلقة العمل    
  .القضايا االجتماعية واالقتصادية وُتسهم يف تعزيز األمن البشري والبيئي يف البلدان النامية
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ــضاء اخلــارجي يف         -٣١ ــة اســتخدام الف ــيس جلن ــستديرة رئ ــدة امل ــشة املائ ــسري مناق ــوىل تي وت
: ، مبــشاركة احملــاورين اخلمــسة التاليــة أمســاؤهمدوريــن برونــاريو-ودوميتــراألغــراض الــسلمية، 

وكالــة الفــضاء (وآمنــون جينــايت ) االحتــاد الــدويل للمالحــة الفــضائية(ي شــجــريار براالــدكتور 
اجمللـس الـوطين     (بيتـر مـارتينيز   و) مكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي      (مازالن عثمان   و) األوروبية
  ).، كنداوكالة الفضاء الكندية(دال ودافيد كان) ، جنوب أفريقياللفضاء
وقُبيــل انعقــاد املائــدة املــستديرة، ُشــكِّلت ثالثــة أفرقــة عاملــة لتلخــيص املــسائل اهلامــة     -٣٢

واملواضــيع الرئيــسية الــيت ُحــددت يف العــروض اإليــضاحية املقدمــة يف اجللــسات التقنيــة حللقــة    
ــا    ــتمكن احملــاورون مــن تناوهل ــق العا . العمــل كــي ي ــز الفري ــق  وركّ ــوم مــل األول علــى تطبي عل

ــا  ــات  وتكنولوجيـ ــضاء يف دراسـ ــاخ الفـ ــر املنـ ــتخدام    . تغّيـ ــاين اسـ ــل الثـ ــق العامـ ــاقش الفريـ ونـ
ــيم     ــصحة والتعل ــن أجــل ال ــضاء م ــات الف ــق    . تكنولوجي ــث يف تطبي ــل الثال ــق العام ــر الفري ونظ

  . تكنولوجيا الفضاء من أجل تعزيز األمن الغذائي واملائي والبيئي
هم  انتبـاهَ  لفـتَ ون املـشاركون يف املائـدة املـستديرة املـسائل التاليـة الـيت               وناقش احملـاور    -٣٣

  : ورؤساء األفرقة العاملة الثالثةُرإليها امليسِّ
  ، ال سيما يف البلدان النامية؛استدامة األنشطة الفضائية  )أ(  
ســبل إســهام تكنولوجيــا الفــضاء يف األمــن البــشري والبيئــي مــن وجهــة نظــر     )ب(  
  فريقية ووكاالت الفضاء يف البلدان النامية واملنظمات العلمية الدولية؛البلدان األ
ــدويل واإلقليمــي يف جمــال اســتخدام       )ج(   ــز التعــاون ال دور األمــم املتحــدة يف تعزي

  .تكنولوجيا الفضاء من أجل األمن البشري والبيئي
    

     حلقة العمل واستنتاجاهتامالحظات  -ثالثا  
 حلقــة العمــل واحملــاورون يف مناقــشة املائــدة املــستديرة إىل  توّصــلت الفــرق العاملــة يف  -٣٤

  .املالحظات واالستنتاجات التالية
  :، أُبديت املالحظات التاليةتغّير املناخيف جمال الفضاء و  -٣٥

، هناك تقنيات أثبتت جدواها لرصد ظـواهر الفـضاء      تغّير املناخ يف جمال قياس      )أ(  
وحيتــاج . تغّيــر املنــاخ نظــام متكامــل وعــاملي لقيــاس وجيــري حاليــا وضــع. واألرض واحمليطــات

  األمر إىل أن تكون القياسات حساسة ودقيقة ومعّيرة جيداً ومتينة؛
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ــات منذجــة      )ب(   ــد لتقني ــاك فهــم جي ــاخ هن ــر املن ــات   . تغّي ــدخالت البيان غــري أنّ ُم
  تكفي لتوفري توقعات مقنعة متاما وإجراءات تصحيحية؛ ال

ومـن املمكـن    . تغّيـر املنـاخ   تعـاون الـدويل بـشأن قـضية         هناك قدر هائـل مـن ال        )ج(  
  ؛تعزيز تكامل اإلسهامات اإلقليمية يف ذلك التعاون، ال سيما من الدول النامية

  . العاملي ليست مقنعة يف الوقت الراهن على الصعيد العامليتغّير املناخؤات تنّب  )د(  
  :ستنتاجات التاليةل إىل اال، جرى التوّصتغّير املناخويف جمال الفضاء و  -٣٦

حـىت  ينبغي سّد الفجوات املوجودة يف القياسات الفضائية واألرضية واحمليطية            )أ(  
  ؛تغّير املناخ تلك القياسات يف مناذج  استخداُميتسنَّى

ن وثـاين أكـسيد     اامليثـ ينبغي تعزيز ُمدخالت البيانات يف النمـاذج، مثـل قيـاس              )ب(  
وباإلضـافة إىل ذلـك، ينبغـي ضـمان أالّ          .  الصعيد العاملي  على  املستمر والطويل األجل   الكربون

  تكون النواتج عاملية فحسب وإمنا أيضاً إقليمية؛
ينبغــي تــشجيع مجيــع البلــدان، يف حــدود مــستوى تقــّدمها، علــى إنــشاء نظــم    )ج(  

وينبغـي ضـمان إشـراك مجيـع البلـدان يف الـشبكة العامليـة            . تغّيـر املنـاخ   للقياس تـساهم يف تقيـيم       
  ؛تغّير املناخلومات املتعلقة ببارامترات للمع

.  نقصاً فيها، تبعاً للمنطقـة     تغّير املناخ ينبغي حتديد اجملاالت اليت تشهد بيانات         )د(  
عــات وينبغــي اســتحداث هنــج عامليــة وإقليميــة مــن أجــل إزالــة العوائــق الــيت تعتــرض قبــول التوقّ

 علـى اجملتمعـات واحلاجـة      تغّير املناخ ها  حبدوث اآلثار الضارة الطويلة األجل اليت ميكن أن حيدث        
  .إىل اختاذ إجراءات يف هذا الصدد

  :ويف جمال الفضاء من أجل الصحة والتعليم، أُبديت املالحظات التالية  -٣٧
تثقيف السكان بشأن إمكانات الصحة اإللكترونيـة والتعلـيم اإللكتـروين غـري               )أ(  

ف املدرسـني بـشأن اسـتخدام التكنولوجيـا،       وينطبق ذلك أيضاً على تثقي    . كاٍف يف هذا الوقت   
  مبا يف ذلك التطبيقات الفضائية؛

هنـاك نقـص هائـل يف الـوعي بـشأن إمكانيـة اسـتخدام تكنولوجيـا الفــضاء يف           )ب(  
  االقتصادية للمجتمع؛-التنمية االجتماعية

التكنولوجيــا، يف (ق عــدد كــبري مــن املــشاريع التجريبيــة االســتدامة      مل ُيحقَّــ  )ج(  
ق الريفية بصورة خاصة؛ وتعهُّد احملتويات؛ ومهارات املدرسـني ومهنيـي الرعايـة الـصحية             املناط

  ؛)يف استخدام اخلدمات والتكنولوجيات اجلديدة
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ما زال إنتاج حمتويات للتعليم وكيفية إتاحتها على نطـاق عـاملي ميـثالن حتـديا           )د(  
  ل؛كبريا، مبا يف ذلك حمتويات عن تكنولوجيات الفضاء وفرص العم

  الـصناعات يف إنتـاج احملتويـات       ال توجد حىت اآلن مـسامهاٌت ذات شـأن مـن            )ه(  
  ؛التعليم الطيب املستمراخلاصة ب
مثـــة فرصـــة لتـــدريب مهنيـــي الرعايـــة الـــصحية واملدرســـني بواســـطة التعلـــيم     )و(  

  اإللكتروين إلعادة تأهيلهم وتطوير مهاراهتم؛
 واحلوســبة فتوحــة املــصدراملة ّراحلــ جميــاتاربالســتخدام مثــة إمكانــات كــبرية ال  )ز(  

 وكـذلك هنـج االسـتعانة باملـصادر املتاحـة مـن عامـة النـاس، جلمـع             السحابية وقواعد البيانـات،   
البيانــات طوعيــاً مــن املــواطنني، مــع احلــرص يف الوقــت ذاتــه علــى تنــاول مــسائل اخلــصوصية     

  .واألمن بعناية
  :ل إىل االستنتاجات التاليةالتوّصويف جمال الفضاء من أجل الصحة والتعليم، جرى   -٣٨

ينبغي جلميع البلدان دعم الربامج اليت تنطـوي علـى اِمللكيـة اإلقليميـة كعنـصر                  )أ(  
تتناول األهداف اإلمنائية لأللفية وتتنـاول التعلـيم يف جمموعـة كـبرية مـن اجملـاالت             اليت  أساسي و 

لتعلـيم وتوسِّـع نطـاق تـوفري        وتستخدم تكنولوجيا السواتل لتوليد البيانات مـن أجـل الـصحة وا           
  ف بالتايل من الفجوة الرقمية؛اخلدمات وختفِّ

ينبغــي للبلــدان املهتمــة أن ُتتــيح بــرامج املــنح الدراســية والتعليميــة املوقعيــة           )ب(  
  للمدرسني يف املناطق الريفية؛

صة دعم إنـشاء مراكـز للتطبيـب        ينبغي للمنظمات الدولية والوكاالت املتخصّ      )ج(  
التعليم اإللكتروين من خالل تقدمي مناذج ثبت أهنا تنطـوي علـى أفـضل املمارسـات،                عن ُبعد و  

  ومن خالل تقدمي املشورة إىل القائمني على التنفيذ حمليا؛
ميكن لعدد من املشاريع اجلارية اليت ُعرضـت يف حلقـة العمـل، مثـل مـشروع                   )د(  

"Rally to read "مناذج جيدة للتنفيذ يف مناطق أخرى؛ل، أن تشكّ"التعليم اإللكتروين ألفريقيا"و  

ينبغي ملنّصات البيانات املفتوحة واملصادر املفتوحة املتاحة أن تشكل األسـاس             )ه(  
  .لبنية حتتية معرفية من أجل التدريس املرتبط بالفضاء واألغراض الصحية

لتاليـة  يات الكـبرية ا   ويف جمال الفضاء مـن أجـل الغـذاء وامليـاه والبيئـة، لوحظـت التحـدّ                  -٣٩
  :اليت تواجهها البلدان النامية
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ــاح الوصــول إىل ال   )أ(   ــات ال ُيت ــة ال  بيان ــة والطيفي ــة والزمني ــةاملكاني ــتبانة عالي  االس
  بدرجة كافية؛

  ينبغي استكمال البيانات الفضائية ببيانات أخرى الزمة ملعاجلة القضايا البيئية؛  )ب(  
لقطاع اخلاص واملنظمـات غـري   ما زالت العالقات بني املؤسسات احلكومية وا       )ج(  

احلكومية متخلّفة وغري قادرة على دعم استخدام تكنولوجيا الفـضاء مـن أجـل األمـن الغـذائي                  
  واملائي والبيئي على أكفأ حنو؛

  سم استدامة بناء القدرات بأمهية كبرية بالنسبة إىل البلدان النامية؛تّت  )د(  
لفــضائية بــشأن املــوارد واملــسائل  هنــاك تبــادل حمــدود للبيانــات واملعلومــات ا    )هـ(  

  .العابرة للحدود
  :ل إىل االستنتاجات التاليةويف جمال الفضاء من أجل الغذاء واملياه والبيئة، جرى التوّص  -٤٠

ينبغي التشجيع على استخدام املعلومات الفـضائية علـى حنـو أوسـع مـن أجـل                   )أ(  
  ة؛تفادي الصراعات احلدودية على املوارد الطبيعية املشترك

ينبغي تكوين رؤية واضحة وإعداد برامج فضائية قصرية وطويلة األجـل علـى               )ب(  
  املستوى الوطين؛

  ينبغي تشجيع وتعزيز استدامة بناء القدرات على استخدام املعلومات الفضائية؛  )ج(  
  ينبغي وضع ومواءمة سياسات لتبادل البيانات على املستوى الوطين؛  )د(  
وصــول مركزيــة للبيانــات الفوقيــة واخلــرائط والــسياسات ينبغــي إنــشاء نقطــة   )هـ(  

  واخلدمات واملنتجات واجلهات الوديعة يف كلّ بلد؛
  .ينبغي إنشاء نظم فضائية متكاملة لتطوير وإدارة املوارد الطبيعية  )و(  

    
    التقييم املوقعي حللقة العمل  -رابعا  

 .حلقة العمـل  من   يف اليوم األخري     انٌاستبي  حلقة العمل، ُوزِّع على املشاركني     غية تقييم ُب  -٤١
مـن  )  يف املائـة   ٧٤ (ردا ١٧ منـها  ،ردا على ذلـك االسـتبيان      ٢٣ تلقَّى املنظِّمون ما جمموعه   وقد  

ــوا دعمــاً  ــاًمــشاركني تلقّ ــشاركة يف مــن اجلهــات  مالي ــة واع الر امل ــة٢٦ (ردود ٦ي مــن )  يف املائ
  .مشاركني ممّولني ذاتياً
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 بوضـعهم  ذو صـلة      هـو   موضوع حلقـة العمـل     أنَّ ، باستثناء واحد،   مجيع اجمليبني  ورأى  -٤٢
 .عـاهتم املهنيـة  قّ احتياجـاهتم وتو لّبـى   العمـل برنـامج حلقـة   أنَّ كذلك رأى مجيـع اجمليـبني     . احلايل

 زمالءهــم باملــشاركة يف حلقــات العمــل الــيت تنظّمهــا يف  م ســوف يوصــونوقــالوا مجــيعهم إهنــ
  .ك مع االحتاد الدويل للمالحة الفضائيةاملستقبل األمم املتحدة باالشترا

فيما يتعلق باملستوى العام للعروض اإليـضاحية ونوعيتـها، اعتـرب مخـسة ومخـسون يف                و  -٤٣
 وفيمـا يتعلـق     . جيـدين   يف املائة منـهم    ٤٥مها   كانا جّيدين جداً فيما اعترب     مامن اجمليبني أهن  املائة  

جّيد جـداً فيمـا اعتـربه        املائة من اجمليبني أنه      بالتنظيم العام حللقة العمل، رأى مخسة وسبعون يف       
  . يف املائة منهم جّيدا٢٥ً
  : حلقة العمل ساعدهتم على ما يليوأشار املشاركون إىل أنَّ  -٤٤

اكتساب املعرفة بتكنولوجيا الفضاء والتطبيقات الفضائية وتعزيز هـذه املعرفـة             )أ(  
  ؛) ردا١٧(

   ؛)ردا ١٦(توليد أفكار جديدة ملشاريع   )ب(  
  ؛) ردا١٦(إتاحة إمكانية التعاون مع مجاعات أخرى   )ج(  
  ؛) ردا١٥(تأكيد أفكار ومفاهيم يف جمال تكنولوجيا الفضاء والتطبيقات الفضائية   )د(  
  ). ردا١٣(إتاحة إمكانية إقامة شراكات   )ه(  

ن ملتابعـة حلقـة   املـشاريع الـيت سـيقوم هبـا املـشاركو     /وردا على سؤال بشأن اإلجراءات     -٤٥
  :العمل، أشاروا إىل أهنم سيقومون مبا يلي

  ؛) ردا١٦ (شبكةبأو /االتصال باخلرباء و  )أ(  
  ؛) ردا١٤(تدريب التعليم أو باملزيد من الاالضطالع   )ب(  
  ؛) ردا١٤(التماس دعم مايل للمشاريع   )ج(  
  ؛) ردا١٣(حتديد مشاريع جديدة   )د(  
  ).دود ر٦(كنولوجيات اشتراء معدات أو ت  )ه(  

 يف املائـة مـن اجمليـبني أهنـا          ٥٥ تقييم مناقشة املائـدة املـستديرة حللقـة العمـل، اعتـرب              يفو  -٤٦
 يف املائـة أهنـا مل     ٥، واعتـرب     يف املائـة منـهم أهنـا مـثرية لالهتمـام           ٤٠ ورأىمثرية جـداً لالهتمـام      
تـثري  املائـدة املـستديرة تنـاولوا قـضايا          احملـاورين يف      ورأى مجيع اجمليـبني أنَّ     .تكن مثرية لالهتمام  
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ــاً ــسبة هلــم    خاصــاًاهتمام ــضاً.ولوكــاالهتمبالن ــةمخــسة وســبعون    ورأى أي الفرصــة  أنَّ يف املائ
  .سنحت هلم لطرح أسئلتهم على احملاورين

 مــستوى التفاعــل بــني احملــاورين واحلــضور كــان أنَّ مــن اجمليــبني ســتون يف املائــة رأىو  -٤٧
ــاً ــهم أنــ ٣٥ اعتــربوجــداً  عالي ــة من ــاك تفاعــلٌ ه كــان  يف املائ ــة  يف ٥رأى و هن أنَّ مــستوى املائ

  .التفاعل مل يكن كافياً
 ؤمتراملـ  حلـضور حلقـة العمـل و        مالياً  أيضاً أنه ما من جميب تلقّى دعماً       االستقصاءوبّين    -٤٨

  .نظّمونالدويل للمالحة الفضائية كان بإمكانه احلضور لوال الدعم املايل الذي قّدمه إليه امل
    

    إجراءات املتابعة  -خامسا  
يف اجتماع للجنة االحتاد الدويل للمالحة الفضائية املعنية باالتصال مع املنظمات الدولية       -٤٩

مكتـب شـؤون    عـن   ون  ممثّلـ ؤمتر الدويل للمالحة الفضائية وحضره      املوالدول النامية، ُعقد خالل     
األمـم املتحـدة واالحتـاد     العشرين املـشتركة بـني   و ثانية ال الفضاء اخلارجي، تقّرر عقد حلقة العمل     

، ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلـول  ٣٠ إىل   ٢٨ يف الفتـرة مـن     إيطاليـا ،  نـابويل  الدويل للمالحة الفـضائية يف    
 يف  نـابويل  والـستني، املزمـع عقـده يف         الثالـث   مؤمتر االحتاد الـدويل للمالحـة الفـضائية        قَُبيل انعقاد 
  .كحدث مرتبط هبذا املؤمتر ٢٠١٢وبر أكت/ تشرين األول٥ إىل ١الفترة من 

 احملليـة وأمانـة     التنظيميـة وسيقوم مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي بالتعـاون مـع اللجنـة               -٥٠
الثانيـة   بوضـع موضـوع حلقـة العمـل           وسـائر اجلهـات املنظمـة      االحتاد الدويل للمالحة الفضائية   

 . الفـضائية يف شـكله النـهائي       العشرين املشتركة بني األمـم املتحـدة واالحتـاد الـدويل للمالحـة            و
مزمــع العــشرين يف اجتمــاع الثانيــة ووســوف تتواصــل مناقــشة أهــداف وبرنــامج حلقــة العمــل 

  .٢٠١٢ واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية يف عام تاسعة الدورة العلى هامش هعقد
 الدوليـة والـدول   املنظمـات بباالتـصال   داً، يف اجتمـاع اللجنـة املعنيـة         وجرى التأكيد جمدَّ    -٥١

ستديرة بــني املــشاركني ورؤســاء املــائــدة املزيــد مــن مناقــشات ه ينبغــي إجــراء امل، علــى أنــالناميــة
املنظمات ذات الـصلة أو كبـار مـديريها خـالل حلقـات العمـل               وأوكاالت الفضاء واملؤسسات    

 .املستقبلاملشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية اليت سُتعقد يف 

  


