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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
       يف األغراض السلمية   

  تقرير حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وشيلي     
   حتقيق أجلبشأن استخدام تطبيقات تكنولوجيا الفضاء من 

     اقتصادية-نافع اجتماعيةم
     )٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١٦- ١٢سانتياغو، (    

    مةمقّد  -أوالً  
كتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي، التــابع لألمانــة العامــة، سلــسلة حلقــات عمــل م منظَّــ  -١

اقتـصادية، وخـصوصا   -يقاهتـا لتحقيـق منـافع اجتماعيـة    لتعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء وتطب 
  .يف البلدان النامية

   إىل ١٤نبول، تركيــا، مــن يف اســطُعقــدت أول حلقــة عمــل مــن تلــك السلــسلة  قــد و  -٢
وتــرد التوصــيات املنبثقــة مــن تلــك احللقــة يف تقريــر حلقــة العمــل  . ٢٠١٠ســبتمرب / أيلــول١٧

ــشأن اســتخدام تطبيقــات        ــة ب ــة الفــضاء األوروبي ــا ووكال ــم املتحــدة وتركي ــشتركة بــني األم امل
  .(A/AC.105/986)اقتصادية -تكنولوجيا الفضاء من أجل حتقيق منافع اجتماعية

ــانوي        -٣ ــسلة يف ه ــك السل ــن تل ــل م ــة عم ــاين حلق ــدت ث ــن وُعق ــشرين ١٤ إىل ١٠، م    ت
ــوبر /األول ــام   ٢٠١١أكتـ ــت نـ ــا يف فييـ ــوم والتكنولوجيـ ــة العلـ ــضافتها أكادمييـ ــوافر . ، واستـ   وتتـ

-www.sti.vast.ac.vn/spaceworkshop_UN_VAST(ة  يف صفحة حلقة العمل على الـشبكة العامليـ        

 /www.unoosa.org/oosa/en/SAP(ي  ويف املوقع الشبكي ملكتب شـؤون الفـضاء اخلـارج   ،)2011

act2011/Vietnam/index.html( لقـــة، مبـــا يف ذلـــك برناجمهـــا  احلتلـــك ، معلومـــات مفـــصلة عـــن
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وترد التوصيات املنبثقة مـن احللقـة يف تقريـر حلقـة العمـل              . مت فيها دِّ اليت قُ   اإليضاحية والعروض
جـل  املشتركة بني األمم املتحـدة وفييـت نـام بـشأن اسـتخدام تطبيقـات تكنولوجيـا الفـضاء مـن أ                     

  .(A/AC.105/1020)اقتصادية -حتقيق منافع اجتماعية
وكانت حلقة العمـل املـشتركة بـني األمـم املتحـدة وشـيلي بـشأن اسـتخدام تطبيقـات                      -٤

  اقتـصادية، الـيت ُعقـدت يف سـنتياغو مـن           -تكنولوجيا الفـضاء مـن أجـل حتقيـق منـافع اجتماعيـة            
نـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات     ، هي ثالث نشاط لرب٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١٦ إىل  ١٢

  .االقتصادية لتطبيقات تكنولوجيا الفضاء-الفضائية ُيركِّز حصرياً على املنافع االجتماعية
وَنظَّم حلقةَ العمل مكتُب شؤون الفضاء اخلارجي ضمن نطاق أنـشطة برنـامج األمـم                 -٥

مـات اخلاصـة بـاملوارد      ، واستضاف احللقة مركز املعلو    ٢٠١٢املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام     
الطبيعية، نيابةً عن وزارة الزراعـة يف شـيلي، بالتعـاون مـع اجلمعيـة الدوليـة للمـسح التـصويري                     

بالواليــات املتحــدة ) ناســا(واالستــشعار عــن ُبعــد واإلدارة الوطنيــة للمالحــة اجلويــة والفــضاء   
  .واشتركت يف رعاية حلقة العمل مؤسسة العامل اآلمن. األمريكية

م هذا التقرير عرضاً خللفية حلقة العمل وأهدافها وبرناجمها، كما يتضمن مالحظـات          دِّويق  -٦
  .٦٦/٧١وقد أُعد هذا التقرير عمالً بقرار اجلمعية العامة . أبداها املشاركون يف احللقة

    
    اخللفية واألهداف  - ألف  

دامه يف يف مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث املعــين باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخ   -٧
، أوصـت الـدول األعـضاء بـأن تتـوخى أنـشطة برنـامج              )اليونيسبيس الثالث (األغراض السلمية   

األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية تعزيــز التعــاون فيمــا بــني الــدول األعــضاء علــى الــصعيدين  
  .دت على تطوير املعارف واملهارات يف البلدان الناميةوأكَّ )١(اإلقليمي والدويل،

إعـــالن فيينـــا بــشأن الفـــضاء والتنميـــة  "، ٥٤/٦٨ت اجلمعيـــة العامـــة، يف قرارهــا  رَّوأقــ   -٨
سبيس الثالث، وقد صاغ اليونيسبيس الثالث إعالن فيينـا ليكـون            الذي اعتمده اليوني   )٢(،"البشرية

  .نواة الستراتيجية هتدف إىل معاجلة التحديات العاملية املقبلة باستخدام التطبيقات الفضائية

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

  ، الفصل الثاين، )A.00.1.3، رقم املبيع منشورات األمم املتحدة( ١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩فيينا، 
  .‘١ ‘)د (٤٠٩الفقرة 

 .١املرجع نفسه، الفصل األول، القرار  )2(  
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تنفيذ التوصيات الواردة يف إعالن فيينا أن يدعم كثرياً من التدابري اليت دعـت إىل               ومن شأن     -٩
 وعلـى وجـه اخلـصوص،     )٣(.اختاذها خطة التنفيذ اليت اعتمدها مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة              

 املـوارد  ميكن لـألدوات الفـضائية املوجـودة أن ُتعـزِّز وُتـدّعم قـدرة البلـدان الناميـة علـى حتـسني إدارة              
  .الطبيعية ورصد البيئة بزيادة وتيسري استخدام البيانات املستمدة من تكنولوجيات الفضاء

ت جلنـــة اســـتخدام الفـــضاء اخلـــارجي يف األغـــراض الـــسلمية، يف دورهتـــا الرابعـــة رَّوأقـــ  -١٠
ــامج حلقــات العمــل و ٢٠١١واخلمــسني، عــام   ــ، برن ــةدورات التدريبال ــؤمترات  ي ــدوات وامل  والن

وعقــب ذلــك، صــادقت اجلمعيــة  . ٢٠١٢ يف إطــار برنــامج التطبيقــات الفــضائية لعــام  املندرجــة
ــة  ، علــى األنــشطة الــيت سيـُـ ٦٦/٧١رارهــا العامــة، يف ق ــامج يف ذلــك ضطلع هبــا حتــت رعاي   الربن

  .٢٠١٢عام 
وكان اهلدف العام حللقة العمل املشتركة بـني األمـم املتحـدة وشـيلي بـشأن اسـتخدام                    -١١

ــضائي  ــة   التطبيقــات الف ــافع اجتماعي ــق من ــرّ   -ة مــن أجــل حتقي ــادة وعــي مق ــصادية هــو زي ري اقت
االقتـصادية السـتخدام تكنولوجيـات الفـضاء، وأن         -طني باملنافع االجتماعيـة   السياسات واملخطّ 

  .قة يف هذا الشأنعمَّتسهم يف التعاون الدويل بتوفري فرص لتبادل معلومات م
  :وكانت حللقة العمل أهداف خاصة هي  -١٢

ــة الــيت أثبتــت جــدوى     تقا  )أ(   ُســم املعلومــات عــن البحــوث والدراســات التطبيقي
  تكنولوجيا الفضاء يف حتقيق منافع جمتمعية؛

تناول املبادئ واآلليات الالزمة لتعزيز التعـاون الـوطين واإلقليمـي والـدويل يف                )ب(  
  جمال تطوير تكنولوجيات الفضاء وتطبيقاهتا؛

قـات تكنولوجيـا الفـضاء يف تنفيـذ األولويـات           إظهار منافع اسـتخدام خمتلـف تطبي        )ج(  
  ؛٢٠١٢، الذي ُعقد يف عام )٢٠+ريو(اليت أبرزها مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة 

الترويج إلدماج احللول الفضائية يف جداول األعمال اإلمنائيـة الوطنيـة، مبـا يف                 )د(  
  .ذلك بناء األطر املؤسسية واحلوكمية

    

                                                         
/  أيلول٤ –أغسطس / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،   )3(  

  .، املرفق٢، الفصل األول، القرار ) والتصويبA.03.II.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٢سبتمرب 
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    قة احللبرنامج  - باء  
ألقى كل من نائـب املمثـل اإلقليمـي ملنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة واملـدير                       -١٣

التنفيذي ملدير مركز املعلومات اخلاصة باملوارد الطبيعية وكبري موظفي الربامج مبكتـب شـؤون              
  .الفضاء اخلارجي ووزير الزراعة الشيلي كلمة استهاللية

كلمــات الرئيــسية وأربــع جلــسات عامــة مواضــيعية فــت حلقــة العمــل مــن جلــسة للوتألَّ  -١٤
على جلسة إرشـاد بـشأن   واشتمل برنامج احللقة أيضا   .  وجلسَتْي مائدة مستديرة   وجلسة ُمناظَرة 

  .االقتصادية-كيفية استخدام بيانات رصد األرض يف خمتلف التطبيقات ذات املنافع االجتماعية
مت وصــفاً لالســتخدام دَّنيــة، قَــ تق إيــضاحيةنت حلقــة العمــل سلــسلة عــروض مَّوتــض  -١٥

الناجح لتكنولوجيات الفضاء اليت توفر حلوالً ناجعة التكلفة، كما قدمت معلومـات ضـرورية              
  .لتخطيط وتنفيذ الربامج واملشاريع النافعة اجتماعياً واقتصادياً

‘ يـد املستقبل الـذي نر   ‘ و ٢٠+نتائج مؤمتر ريو  " األوىل، املعنونة    ةَ الرئيسي ةَ الكلم وألقى  -١٦
كارلوس دي ميغيل، املوظف املـسؤول عـن شـعبة التنميـة            ،  "منظور أمريكا الالتينية والكاريبـي   

وقـدم  . ي  ادية ألمريكـا الالتينيـة والكـاريب      املستدامة واملستوطنات البشرية، التابعة للجنـة االقتـص       
ي وعــن  دي يف أمريكــا الالتينيــة والكــاريباالقتــصا-املــتكلم حملــة جمملــة عــن الوضــع االجتمــاعي 

م عرضــاً وقــّد. الكيفيــة الــيت جيــري هبــا تنفيــذ جــدول أعمــال األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف املنطقــة
وجيــزاً ألهــم التحــديات الــيت تواجههــا املنطقــة فيمــا يتعلــق مبختلــف أركــان التنميــة املــستدامة   

  .ف اإلمنائيةواجملاالت اليت تكتسي فيها املعلومات اجلغرافية املكانية أمهية بالغة لتحقيق األهدا
اء يف حملة جمملة عن تطبيقـات تكنولوجيـا الفـض   " الثانية، املعنونة  ةَ الرئيسي وألقى الكلمةَ   -١٧

، فيلـيكس مينيكوتـشي، مـن اللجنـة الوطنيـة لألنـشطة الفـضائية يف                "ي  أمريكا الالتينية والكاريب  
م الفـضاء اخلـارجي يف      األرجنتني ورئيس اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة التابعـة للجنـة اسـتخدا            

ز م املــتكلم عرضــاً لألنــشطة والتطبيقــات ذات الــصلة بالفــضاء، وركّــ دَّوقــ. األغــراض الــسلمية
وكـان الكـثري مـن املبـادرات الـيت          . على جهود التعـاون وعالقـات الـشراكة اإلقليميـة والدوليـة           

 الرئيــسية الكلمــةورد ذكرهـا يف الكلمــة الرئيـسية الثانيــة متوافقـاً مــع املـسائل الــيت طُرحـت يف      
وسـاعدت حلقـة العمـل علـى        .  املبـادرات ذات الـصلة جاريـة التنفيـذ          علـى أنَّ   األوىل، مما يـدلّ   

  .إيضاح تلك الصالت وعلى تكوين جمموعة إطارية مشتركة من املفردات والتعابري
 عن األنـشطة ذات الـصلة، وأسـهموا يف املناقـشات           إيضاحية م املشاركون عروضاً  دَّوق  -١٨

قدت لتحديد اجملاالت ذات األولوية فيما ميكن أن يتخذ مـن تـدابري متابعـة، ولتقريـر مـا                   اليت عُ 
  .ميكن إقامته من شراكات أو تدعيم ما هو موجود منها
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 شــفوياً، تنــاول فيهــا املتكلمــون املنــافع       إيــضاحيا  عرضــاً ٣٥م مــا يزيــد علــى    دِّوقُــ  -١٩
مـع التركيـز يف املقـام األول علـى رصـد            االقتصادية لتطبيقات تكنولوجيا الفـضاء،      -االجتماعية

البيئة وإدارة املـوارد الطبيعيـة، واألمـن الغـذائي والزراعـة، ومرافـق البيانـات اجلغرافيـة املكانيـة،                    
. واحلد من خماطر الكوارث والتصدي للطوارئ، وبناء القـدرات، والتعـاون اإلقليمـي والـدويل              

ي فقـد     ون مـن أمريكـا الالتينيـة والكـاريب        شارك قَـدَّمها مـ     اإليضاحية  كثرياً من العروض   نَّومع أ 
 بإمكانيـة  القادمني من أفريقيا وآسيا وأوروبا اهتمامـاً   اإليضاحيةأثار كثري من مقدمي العروض 

ــة والكــاريب  التعــاون مــع  ــدان أمريكــا الالتيني ــيت هــي   ي  بل ــسياقات ال ــسائل وال ، وأشــاروا إىل امل
مثــل (ت أنــه ميكــن مواءمــة أدوات معينــة  ئــي يف بعــض احلــاال ُرو. مــشتركة بــني تلــك املنــاطق 

  .ي لكي تستخدم يف أمريكا الالتينية والكاريب) تسخري الرادار ألغراض الزراعة
التنـسيق اإلقليمـي    "األوىل تناولـت    : وُعقدت جلستا مناقشة يف شكل مائـدة مـستديرة          -٢٠

ء القــدرات يف جمــال بنــا"، وتناولــت الثانيــة "ي والكــاريبواإلطــار املؤســسي يف أمريكــا الالتينيــة 
خدامها يف خمتلـف    استخدام تكنولوجيا الفضاء لـصاحل أمريكـا الالتينيـة، مـع التركيـز علـى اسـت                

ومتخــض كــل مــن املائــدتني املــستديرتني عــن جمموعــة توصــيات  ".  اإلقليمــيجمــاالت االقتــصاد
  ).انظر الباب الثالث من هذا التقرير(وتدابري مع تعيني جهات وصل مسؤولة يف املنطقة 

متــها اجلمعيــة الدوليــة للمــسح  واشــتمل برنــامج حلقــة العمــل علــى جلــسة إرشــاد نظّ    -٢١
 أربعـة   قادمهانت جلسة عامة واحدة وجلستني موازيتني       مَّالتصويري واالستشعار عن ُبعد، تض    

 هـو تـوفري بعـض املعلومـات األساسـية للمـشاركني             اإلرشادية ةوكان اهلدف من اجللس   . خرباء
صني يف االستـشعار عـن ُبعـد،        انـات رصـد األرض ولكنـهم ليـسوا متخصّـ          الذين يستخدمون بي  

قـة يف جمـالني ختصـصيني مـن أجـل توضـيح الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا                    وتقدمي دراسـات حالـة متعمّ     
 مــن حماضــرات ي وتــألَّف العنــصر التــدريب. اقتــصادية-فر منــافع اجتماعيــةلرصــد األرض أن يــّو

َمــْدَخل إىل  :  تناولــت املواضــيع التاليــة   وعــروض نظريــة وعــروض إيــضاحية ومتــارين عمليــة     
اخلـــصائص األساســـية واملعاجلـــة (االستـــشعار الـــساتلي عـــن ُبعـــد بواســـطة املوجـــات الدقيقـــة  

ــة بــشأن االستــشعار عــن ُبعــد مــن حيــث اســتخدامه يف رصــد      )والتطبيقــات ؛ ودراســات حال
ت يف اختــاذ القــرارات املعلومــا/احملميــة؛ ومنهجيــة اســتخدام البيانــاتاملنــاطق الطبيعيــة والثقافيــة 

  .؛ ودراسات حالة يف جمال الزراعة واحلراجة)دراسة حالة(
التـوازن اجلنـساين يف جمـال       " عنواهنـا    ُمنـاظَرة واشتمل برنـامج حلقـة العمـل أيـضا علـى              -٢٢

، شـارك فيهـا     "خذي القرارات واملستعملني النهائيني   مي اخلدمات إىل متَّ   من مقدِّ : علوم الفضاء 
ومؤســسة العــامل اآلمــن ومجعيــة ي  والكــاريباالقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة منــاِظرون مــن اللجنــة 

  .الصليب األمحر الشيلية ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي
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لقيـــت كلمـــة عـــن نتـــائج اجتمـــاع وكـــاالت الفـــضاء يف بلـــدان أمريكـــا الالتينيـــة   أُو  -٢٣
 وأبـرزت األمانـة     .نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ١٢، الذي كان قـد ُعقـد يف سـنتياغو يـوم             ي  والكاريب

  .املؤقتة ملؤمتر القارة األمريكية املعين بالفضاء بعض املنظورات املتعلقة بالتعاون اإلقليمي
ــة           -٢٤ ــرة اخلــرائط املائي ــة إىل دائ ــة تقني ــة ميداني ــى رحل ــة العمــل عل ــامج حلق واشــتمل برن

ُعرضـت أمـام    و. والدراسات البحرية، التابعـة لـسالح البحريـة الـشيلي والكائنـة يف فالبارايـسو              
املشاركني كيفية إعداد خرائط األعماق الثالثية األبعاد واخلرائط واملنشورات املالحيـة الرمسيـة             

. الوقت الرمسية واملعلومـات العاجلـة الالزمـة للمالحـة    شارات إيف شيلي، وكذلك نظام تعميم    
  .كما قُدِّم للمشاركني عرض إيضاحي للنظام الوطين لإلنذار باملوجات املدِّية

وأخــرياً، ُنظِّــم يف مكــان انعقــاد حلقــة العمــل، وِطــوال مــدهتا، معــرض شــاركت فيــه       -٢٥
  .هيئات دولية وإقليمية ووطنية ذات صلة بالفضاء، وكذلك مؤسسات صناعية

    
    احلضور  - جيم  

أذربيجـان،  :  التاليـة ٢٧ مـشاركاً مـن البلـدان الــ    ١٦٠حضر حلقة العمـل مـا جمموعـه         -٢٦
ــتني، إكــوادور،   ــا     األرجن ــل، بلجيكــا، بوليفي ــا، باكــستان، الربازي ــا، أوروغــواي، أوكراني أملاني

تـونس، الـسودان، شـيلي، الـصني، غواتيمـاال،         ، بـيالروس، تايلنـد،      )املتعـددة القوميـات   -دولة(
كوبــا، كوســتاريكا، كولومبيــا، ليبيــا، املكــسيك، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى   فرنــسا، 

وشارك يف احللقـة أيـضا ممثلـون ملكتـب          . الواليات املتحدة ندوراس،  هوإيرلندا الشمالية، اهلند،    
والفــاو واجلمعيــة ي  والكــاريبشــؤون الفــضاء اخلــارجي واللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة   

  .الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن ُبعد ومؤسسة العامل اآلمن
اجلهات املشاركة يف رعايـة حلقـة       واسُتخدمت األموال اليت خصصتها األمم املتحدة و        -٢٧

.  مـشاركاً  ٢٢وي وبـدل اإلقامـة اليـومي ونفقـات املبيـت لــ            العمل يف تغطية تكاليف السفر اجل     
مت اجلهات املشاركة يف تنظيم احللقـة أمـواالً لتغطيـة تكـاليف التنظـيم احمللـي واملرافـق                   كما قدّ 

  .ونقل املشاركني
    

    ية التقنةيح اإليضاص العروضملخَّ  -ثانياً  
 كيفيـة االنتفـاع بتكنولوجيـا       لالطـالع علـى   أت اجللسات العامة للمشاركني فرصة      هّي  -٢٨

الفضاء يف جماالت مثل رصد البيئـة وإدارة املـوارد الطبيعيـة، واألمـن الغـذائي والزراعـة، والـبىن                    
اجلغرافية املكانيـة، واحلـد مـن خمـاطر الكـوارث والتـصدي للطـوارئ،               التحتية اخلاصة بالبيانات    



 

V.12-581097 
 

A/AC.105/1036

  إيـضاحي  وقُـدِّم يف جلـسات حلقـة العمـل عـرض          . وبناء القدرات، والتعاون اإلقليمي والدويل    
ونـاقش املـشاركون كيـف      . وشـرح إيـضاحي للتطبيقـات احملتملـة       للتجارب الوطنية واإلقليميـة     

ميكــن للبلــدان أن تــستخدم تكنولوجيــا الفــضاء وتطبيقاهتــا يف قطاعــات كــثرية كوســيلة ناجعــة  
  .هداف التنمية املستدامةالتكلفة لتحقيق أ

مت دِّوقُـ . بيئـة وإدارة املـوارد الطبيعيـة      صت أوىل جلسات حلقة العمـل لرصـد ال        وُخصِّ  -٢٩
 يف استخدام تكنولوجيـات الفـضاء، ال سـيما يف           تقدُّمحرز يف املنطقة من     أُ ملا    إيضاحية عروض

اقعـة خـارج أمريكـا    كما أُطلع املشاركون على جتارب وثيقة الصلة يف بلدان و . قطاع احلراجة 
وأَبــرز عارضــون . الــصور الراداريــة، مثــل جتــربيت أوكرانيــا وبــيالروس مــع ي والكــاريبالالتينيــة 

آخرون أمهية تيسُّر الوصول إىل خمتلف آليات تقاُسم البيانات، ودعوا اهليئات املمثَّلة يف احللقـة               
كة عاملية شبه آنيَّـة تـضم       وهي شب  (GEONETCastإىل االنتفاع مبوارد متاحة جماناً، مثل شبكة        

نظماً ساتلية لتعميم البيانات وهتدف إىل توزيع البيانات والبيانات الفوقية واملنتجـات املـستمدة          
، ونظـام الرؤيـة والرصـد اإلقليمـي         )من الفضاء واجلو واملواقـع األرضـية علـى خمتلـف األوسـاط            

لواليـات املتحـدة للتنميـة      ، وهو مشروع مشترك بني ناسا ووكالـة ا        )سريفري(ألمريكا الوسطى   
العلميـة ملـساعدة البلـدان      ر بيانات رصد األرض املستمدة من السواتل والتطبيقات         الدولية، يوفّ 

ودعـا رئـيس احللقـة املـشاركني إىل     . النامية على حتسني عمليات اختاذ القرارات املتعلقـة بالبيئـة        
  .املضي يف استكشاف تلك الفرص

.  العمـل للتطبيقـات املتعلقـة بـاألمن الغـذائي والزراعـة      صت ثاين جلـسات حلقـة    وُخصَّ  -٣٠
 منـــافع التقنيـــات والطرائـــق املتقدمـــة يف حتـــسني رصـــد  اإليـــضاحيةوأبـــرزت غالبيـــة العـــروض

. الظروف املواتية للزراعة وإدارة املواشـي، مـن أجـل إدارة املخـاطر وختفيفهـا علـى حنـو أفـضل              
تـدابري، واقترحـت ممارسـات فـضلى هبـذا          وقدم توضـيح بيـاين لـدور القطـاع اخلـاص يف تلـك ال              

وســلطت املناقــشات الــضوء علــى ضــرورة حتــسني التنــسيق اإلقليمــي بــشأن املــسائل     . الــشأن
  . مجيع البلدان تواجه ضغوطاً متشاهبة ألنَّاملتصلة باألمن الغذائي، نظراً

انيــة صت ثالــث جلــسات احللقــة للــبىن التحتيــة اخلاصــة بالبيانــات اجلغرافيــة املك وُخصِّــ  -٣١
 الــبىن التحتيــة اخلاصــة بالبيانــات  نَّاجللــسة أهــذه وأظهــرت . االقتــصادية-واملنــافع االجتماعيــة

اجلغرافية املكانية هي ضرورة أساسية حلسن اسـتخدام املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة وتطبيقاهتـا                
سـسي الـذي    واقترح املشاركون مناذج ملموسة، مثـل اهليكـل املؤ        . اجلغرافيةيف جمال املعلوماتية    

وأشـار املنـاظرون أثنـاء املناقـشة إىل         . أنشأته حكومة تايلند والنهج القطاعي الـذي تتبعـه شـيلي          
موارد مثل الرابطة العاملية للمرافق املختصة بالبيانات املكانية واحتاد اخلدمات اجلغرافية املكانيـة             

  .ع أخرىران مناذج وممارسات فضلى ومبادئ توجيهية ومراجاملفتوحة، اللذين يوفّ
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اطر الكـوارث   صت رابع جلسات حلقة العمل للتطبيقات املتعلقـة باحلـد مـن خمـ             وُخصِّ  -٣٢
 شــىت َبيَّنــت كيــف جيــري إدمــاج املعلومــات   إيــضاحيةمت عــروضوقُــدِّ. والتــصدي للطــوارئ

علــى الــصعيد الــوطين يف تطبيقــات تــصل إىل ) مبــا فيهــا املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة(الفــضائية 
وُشـجِّع علـى تبـادل املعلومـات ثنائيـاً بـشأن األدوات والتقنيـات               . ستعملني النـهائيني  أوساط املـ  

 علـى احتياجـات وظـروف املـستعملني          إيـضاحية  زت بضعة عـروض   وركّ. والنهوج املستخدمة 
 نَّرة بـالزالزل وأمـواج التـسونامي، ممـا أظهـر للمـشاركني أ             النهائيني واجملتمعـات احملليـة املتـضرّ      

  .حسني عمليات اختاذ القرار هو ضمان أمن السكان وأرزاقهماهلدف الرئيسي لت
مـة فيهـا،     املقدَّ  اإليـضاحية  عت على املشاركني يف حلقة العمل نسخ من العـروض         وُوزِّ  -٣٣

ومثــة معلومــات أخــرى عــن برنــامج . (DVD-ROM)يف شــكل أقــراص مرئيــة مــسموعة مدجمــة 
 يها متاحة يف املوقع الشبكي حللقة العمـل       مة ف  املقدَّ  اإليضاحية حلقة العمل وخلفياهتا والعروض   

)www.spaceworkshop-chile2012.cl/en ( واملوقــع الــشبكي ملكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي 
)www.unoosa.org/oosa/en/SAP/act2012/Chile/index.html.(  
    

       املناظَرةوجلسةاملستديرة املائدة  جلسيتنتائج   -ثالثاً  
    رة بشأن التعاون يف أمريكا الالتينية والكاريبـياملائدة املستديجلسة   - ألف  

التنسيق اإلقليمي والسياق املؤسسي يف أمريكـا       "يف جلسة املائدة املستديرة األوىل، املعنونة         -٣٤
د املــشاركون مــسائل مــشتركة يف جمــال اســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء،  ، حــّد"ي والكــاريبالالتينيــة 

  .، واقترحوا إنشاء شبكات ذات جهات وصل مسؤولةوتبادلوا اآلراء بشأن فرص التعاون
وأحاط املـشاركون علمـاً مبـشاريع تعاونيـة جاريـة هلـا أمهيـة وفائـدة عظيمـة للمنطقـة،                       -٣٥

 التنميـة   مـن أجـل   وهو مبادرة تستخدم املعلومات الساتلية       (Andesatمنها مشاريع مثل الساتل     
إقليمية ألمريكـا الالتينيـة لرصـد       وهو شبكة   (" Ceniza"ومشروع  ) املستدامة يف املنطقة اآلندية   
. )اللة اهلوائية الربكانية وتأثريمهـا علـى الـبىن التحتيـة ونوعيـة اهلـواء       ومنذجة الرماد الربكاين واحلُ   

ــسا  ــأ ال ــستعيناً       Andesatل تويتنب ــة، م ــار اجلليدي ــوج واألهن ــان الثل ــن ذوب ــئة ع ــدفقات الناش  بالت
ــة الوطنيــ    ــضاء    مبــسامهات ودعــم تقــين مــن اللجن ــة الف ــشطة الفــضائية ووكال ــة لألن ة األرجنتيني

وأشري إىل وجود اهتمام بتطوير هذه املـشاريع بالتعـاون مـع بلـدان أخـرى                ). اإليسا(األوروبية  
  .يف املنطقة، نظراً ألمهية املاء لالستخدام البشري واألنشطة اإلنتاجية

غريهـا مـن املخـاطر      ، و )مثـل التـصحُّر   (وقد أخذت ظواهر اجلفاف وتدهور األراضـي          -٣٦
ولـذلك، جيـب بـذل جهـود     . ذات الصلة، تصبح أكثر شيوعاً وشدةً يف كثري مـن أحنـاء املنطقـة      
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شركاء ذوي اهتمامات مشتركة وجتارب متـشاهبة، والتمـاس الـدعم الـدويل لتحـسني             الستبانة  
. لقـرارات ة من أجل إنشاء نظـم عملياتيـة كفـؤة دعمـاً الختـاذ ا              يمناذج التحليل واستبانتها احليِّز   

، وهـي تعمـل بـدعم مـن الفـاو، جتربـة مفيـدة يف جمـال إدارة                   وكان لدى وزارة الزراعة الـشيلية     
املخاطر باستخدام معلومات مـستمدة مـن اإلدارة الوطنيـة لدراسـة احمليطـات والغـالف اجلـوي         

ديـوي  بالواليات املتحدة واملركز الدويل لبحوث املناخ واجملتمع جبامعة كولومبيا واملطيـاف الرا           
، ومؤسـسة الواليـات املتحـدة       "ناسـا "وغريه من موارد    ) موديس(التصويري املتوسط االستبانة    

تكنولوجيـا   عـن اسـتخدام       إيـضاحي  وقُدِّم ضمن إطار حلقة العمل عـرض      . للمسح اجليولوجي 
، مثل مقياس التداخل التفاضلي الـذي يعمـل      )من تونس، مثالً   (راداريةمتقدمة تستخدم صوراً    

ــرادار ذي ــة   ب ــساخه يف املنطق ــذي ميكــن استن ــضاً إىل خــدمات  أُو.  فتحــة اصــطناعية، ال شــري أي
ل ميثاق التعاون على حتقيق االستخدام املنسق للمرافق الفـضائية يف حـال وقـوع كـوارث                 مِّتك

، )الذي ُيسمى أيـضاً امليثـاق الـدويل بـشأن الفـضاء والكـوارث الكـربى               (طبيعية أو تكنولوجية    
  . االعتبار لدى احتياز البياناتالذي ينبغي أخذه بعني

وأعرب املشاركون يف حلقة العمل عن أملهم يف زيادة مـشاركتهم يف مـشاريع رصـد             -٣٧
األحــراج، مثــل املبــادرة العامليــة لرصــد األحــراج، التابعــة للفريــق املخــتص برصــد األرض، ويف  

تسعة احملتويـة علـى    واقترحت الربازيل، وهي أحد البلدان ال     . مشاريع أخرى منها مشاريع الفاو    
صــد الــتغريات يف الغطــاء النبــايت وفائــدة ذلــك  غابــات مطريــة أمازونيــة، اتبــاع هنــج إقليمــي لر 

  .الغطاء كمستوِعبٍ للكربون
ــات         -٣٨ ــاون يف جمــال خفــض االنبعاث ــم املتحــدة للتع ــامج األم ــشاركون إىل برن وأشــار امل

وأبــرزوا منــافع إعــداد برنــامج رصــد النامجــة عــن إزالــة الغابــات وتــدهورها يف البلــدان الناميــة، 
ليــست ي  والكــاريب بلــدان أمريكــا الالتينيــة نوي، وهــو برنــامج يــرى املــشاركون أنَّمــس ســَخ

فهو حيتاج إىل تدريب موارد بشرية، وإىل إقامة عالقات مع أفرقـة حبثيـة مثـل     . مستعدة له متاماً  
جيـاد مـوارد اقتـصادية ُتمكِّـن        اجلمعية الدولية للمـسح التـصويري واالستـشعار عـن ُبعـد، وإىل إ             

  .املشروع من االستمرار
) اليونــسكو(ونظــراً ألنــه توجــد لــدى منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة      -٣٩

واإليــسا واللجنــة الوطنيــة األرجنتينيــة لألنــشطة الفــضائية واحلكومــات مــشاريع إلدارة مواقــع    
 واحلـدائق الوطنيـة،   (Camino Andino)" نـدي الطريـق اآل "بـاغوس و تراثية عاملية مثـل جـزر غاال  

اقتــرح املــشاركون يف حلقــة العمــل إنــشاء صــالت تــربط بــني تلــك املؤســسات املختلفــة لكــي  
تتعـاون علــى رصــد املواقـع ذات األولويــة الــيت متثـل تراثــاً طبيعيــاً وثقافيـاً، كــسبيل لإلســهام يف     

  . صلةتقييم ما تتخذه السلطات الوطنية من سياسات وتدابري ذات
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 املـشاركون ضـرورة العمـل مـع الـسلطات االقتـصادية             دأكّـ وفيما يتعلق باملؤسـسات،       -٤٠
تـدريب  الأنشطة  متويل  احلكومية، على حتقيق الوعي لدى مقرري السياسات بشأن احلاجة إىل           

فعلــى ســبيل املثــال، . لعمليــات امليدانيــة فيمــا يتعلــق بالتطبيقــات الفــضائية ابحــوث وتطــوير الو
ــسعى بعــض ب  ــى      ي ــدرة عل ــساب الق ــصورة أفــضل وإىل اكت ــات ب ــة إىل فهــم العملي ــدان املنطق ل

. الوصول إىل البيانات واملنهجيات ومنذجة تأثري املناخ على أحوال املياه وعلى الغـالف القَـرِّي              
وفيما يتعلق باستخدام الرادار، أُبـدي اهتمـام بتجـارب هامـة ومفيـدة مـن بلـدان أخـرى، مثـل                      

 لتلــك البلــدان ظروفــاً بيئيــة مــشاهبة وقــدرات      نَّ واهلنــد، نظــراً أل باكــستان وتايلنــد وتــونس  
  .تكنولوجية مشاهبة

رصــد منظومــات : ، هــيي والكــاريبومثــة مواضــيع أخــرى هتــم بلــدان أمريكــا الالتينيــة   -٤١
بيولوجيـاً وفيزيائيـاً    (؛ رصـد احمليطـات      )مثـل جتربـة األرجنـتني     (اإلنتاج الزراعي والتنبؤ بأحواهلا     

  .؛ ورصد نوعية املياه)ياًوجيوكيميائ
واسُتهلت ستة مشاريع إقليميـة كمجـاالت تعـاون حمتملـة بـني خمتلـف بلـدان املنطقـة،                    -٤٢

/ وُسـمي األشـخاص التـالون     . وسوف توضع قوائم بريدية للجهات اليت تتوىل تنسيق كل منها         
  :املؤسسات التالية ليكونوا على رأس تلك القوائم

  رصد حوض األمازون؛): عة توليما، كولومبياجام(أوربيل برييس غوميس   )أ(  
اللجنـــة الوطنيـــة األرجنتينيـــة لألنـــشطة    (غراســـييال ســـاليناس دي ســـاملوين     )ب(  
  املياه والثلوج واألهنار اجلليدية؛: هيدرولوجيا املناطق اجلبلية: الفضائية
املركز اإلقليمـي لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء           (سريجيو كاماتشو الرا      )ج(  

مركـــز معلومـــات املـــوارد (، وريكـــاردو كـــابيزاس كـــارتيس ي والكـــاريبأمريكـــا الالتينيـــة يف 
  التصحُّر؛): الطبيعية

منتـسب إىل اجلمعيـة الدوليـة للمـسح التـصويري واالستـشعار             (ماريو هرنانـديس      )د(  
  التراث الثقايف؛): عن ُبعد

يـا الفـضاء يف     املركـز اإلقليمـي لتـدريس علـوم وتكنولوج        (تانيا ماريا ساوسـن       )هـ(  
 وماريـا إيليـا كاردينـاس      )واملعهد الـوطين الربازيلـي لبحـوث الفـضاء        ي    والكاريبأمريكا الالتينية   

  ؛ حاالت الطوارئ؛)مركز معلومات املوارد الطبيعية(
): حمطـة األسـقف كولـومربيس لتجـارب الـصناعة الزراعيـة           (فيديريكو سوريا     )و(  

  .رصد احملاصيل واإلنتاج الزراعي



 

V.12-5810911 
 

A/AC.105/1036

 هنــاك اهتمامــاً بإنــشاء دليــل ملؤســسات     نَّىل جانــب ذلــك، الحــظ املــشاركون أ   وإ  -٤٣
التدريب اليت لديها قدرات يف جمال تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا يف املنطقـة مـن أجـل مناسـقة                  

  .عملياهتا وأنشطة التدريب املتصلة بذلك
    

تكنولوجيا املائدة املستديرة بشأن بناء القدرات يف جمال استخدام جلسة   - باء  
الفضاء لصاحل أمريكا الالتينية والكاريبـي، مع التركيز على تطبيقاهتا يف خمتلف 

    جماالت االقتصاد اإلقليمي
ــة      -٤٤ ــة، املعنون ــستديرة الثاني ــدة امل ــسة املائ ــرت جل ــاء القــدرات يف جمــال اســتخدام   "َوفَّ بن

ز علــى تطبيقاهتـا يف خمتلــف  ، مــع التركيـ ي والكـاريب تكنولوجيـا الفـضاء لــصاحل أمريكـا الالتينيــة    
جماالت االقتصاد اإلقليمي، قدراً وفرياً مـن املعلومـات عـن الفـرص املتاحـة وعمـا هـو مطلـوب                     

وقدَّم املشاركون توصـيات بـشأن احلاجـة إىل تـوفري التـدريب والتعلـيم وفقـا                 . يف اجلهود املقبلة  
صاصيني فنـيني ذوي    اختـ الحتياجات السلطات واملؤسسات وتوقعاهتـا، ممـا يفـضي إىل تكـوين             

  .قدرات أفضل
 املركز اإلقليمي لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء يف أمريكـا الالتينيـة               نَّشري إىل أ  وأُ  -٤٥

 مـن خـالل اتفـاق حكـومي دويل بـني حكـوميت الربازيـل                ١٩٩٧قد أنـشئ يف عـام       ي    والكاريب
خمتلــف ميــادين واهلــدف احملــوري هلــذا املركــز هــو اكتــساب وتعمــيم املعــارف يف  . واملكــسيك

علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء يف بلــدان املنطقــة، ممــا يــساعد علــى تطورهــا علميــاً واقتــصادياً           
م املركــز بــرامج تعليميــة وأنــشطة تدريبيــة تــساعد علــى  وحتقيقــاً هلــذا اهلــدف، نظَّــ. تماعيــاًواج

ن  شـهراً، يف جمـاالت االستـشعار عـ         ١٢ أشـهر أو     ٩تطوير التطبيقات العملية، مـدة كـل منـها          
مت هـذه الـدورات يف فرعـي املركـز         وقُدِّ. ُبعد ونظم املعلومات اجلغرافية واالتصاالت الساتلية     

املوجودين يف الربازيل واملكسيك، بدعم من املعهد الـوطين الربازيلـي لبحـوث الفـضاء واملعهـد         
وسـوف يـوفر املركـز الحقـاً     . لكترونيـات إلالوطين املكـسيكي للفيزيـاء الفلكيـة والبـصريات وا     

علوم الفضاء األساسـية، وكـذلك      ورات يف جمال تكنولوجيا السواتل وعلوم الغالف اجلوي         دو
  .يف جمايل قانون الفضاء واستخدام نظم املالحة الساتلية

 املركز اإلقليمي، بالتعاون مع اللجنـة الوطنيـة األرجنتينيـة لألنـشطة             نَّشري أيضاً إىل أ   أُو  -٤٦
 يف جمــال املــوارد  ت االستــشعار عــن ُبعــد املتكاملــة   الفــضائية واملركــز اإلكــوادوري لتطبيقــا   

املركـز  م  كمـا نظَّـ   . مـل يف إكـوادور واألرجنـتني      م سلسلة دورات وحلقـات ع     الطبيعية، قد نظَّ  
اإلقليمي حلقتني دراسـيتني يف كولومبيـا وشـيلي بـشأن خمتلـف التطبيقـات الفـضائية، وكـذلك                   

  .بشأن السياسات وقانون الفضاء
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ــوة وجّ   -٤٧ ــر دع ــهوإث ــة     هت ــا الالتيني ــات أمريك ــل واملكــسيك إىل حكوم ــا الربازي ا حكومت
لالنضمام إىل املركز اإلقليمي، أوصـت حلقـة العمـل بـأن يـربم املركـز اتفاقـات مـع                    ي    والكاريب

  .املؤسسات اإلقليمية اليت هلا أنشطة تعليمية، من أجل البناء على القدرات املوجودة
 الفضاء مـن أجـل      علومجات ماجستري يف ختصصات     شري أيضاً إىل أنه يلزم توفري در      أُو  -٤٨

إعداد اختصاصيني ذوي مهارات عالية، لصاحل املؤسسات األكادميية والبحثية واملعاهـد التقنيـة             
جيني أن  وأُوصي بأن تركز تلـك الـربامج التعليميـة علـى اجملـاالت الـيت ميكـن فيهـا للخـرّ                    . املهنية

ع الطالب الذين أمتوا دوراهتم على مواصـلة        كما أُوصي بأن يشجَّ   . حيصلوا على مناصب جمزية   
عملــهم املتعلــق مبواضــيع أُطروحــات املاجــستري الــيت قــدموها يف خمتلــف املؤســسات الوطنيــة أو  

  .اإلقليمية أو الدولية، مما يعزز تبادل التجارب األكادميية واملهنية
ُتـوفِّر،  ) سـيوس ( اللجنـة املعنيـة بـسواتل رصـد األرض           نَّوأشار املـشاركون أيـضاً إىل أ        -٤٩

مــن خــالل أفرقتــها العاملــة، دورات ختصــصية رفيعــة املــستوى ميكــن فيهــا لالختــصاصيني مــن   
 ذاك من بـرامج التـدريب املـثرية لالهتمـام           نَّوذُكر أ . البلدان النامية أن يتدربوا ويكتسبوا خربة     

 تيـسري احلـصول     الذي اقترحه الفريق العامل املعين ببنـاء القـدرات ودميقراطيـة البيانـات، هبـدف              
على الصور الساتلية وبراجميات حتليل الصور والتدريب على استخدام تلك الـصور يف جمـاالت             

كمـا أُوصـي بـأن تـسعى        . دها الفريق املخـتص برصـد األرض      االنتفاع اجملتمعي التسعة اليت حدّ    
 الفريـق   البلدان اليت لديها قدرات ناشئة يف جمال تطبيقات الفضاء إىل املشاركة يف أعمال ذلـك              

  .بصفة مراقبني أو أعضاء منتسبني
 بعض املؤسسات، مثل اجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستـشعار عـن           وُسلِّّم بأنَّ   -٥٠

ُبعد، توفر مصادر واسعة للمعارف اخلبرية، وأنه ينبغي لبلـدان املنطقـة أن تـستعني مبـوارد تلـك                
صــت املائــدة املــستديرة بــأن تقتــرح     وحتقيقــاً هلــذه اإلمكانيــة، أو  . املؤســسات بدرجــة أكــرب  

املؤمترات وسائر األنشطة اليت يشارك فيها خرباء من املنطقة بصورة منتظمـة دورات وحلقـات               
ــنظَّم بالتعــاون مــع القطــاع اخلــاص مــن أجــل االرتقــاء مبــشاركة اختــصاصيي املنطقــة،        عمــل ُت

معيـات املهنيـة أن متثـل       كمـا ينبغـي للج    . وال سيما االختصاصيني الشباب، إىل املستوى األمثل      
  .مصدر خربات فنية لدعم برامج التعليم يف املنطقة

 التعاون يف املشاريع اإلقليمية والدولية هـو وسـيلة جيـدة لتـدعيم              وذكر املشاركون أنَّ    -٥١
 مـن الــضروري أيـضاً زيـادة عــدد االختـصاصيني ورفــع     نَّغـري أ . قـدرات املؤسـسات املــشاركة  
  .لرمسيمستواهم من خالل التعليم ا
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مي دِّمن مق:  التوازن اجلنساين يف جمال علوم الفضاءبشأنرة جلسة املناظَ  - جيم  
    اخلدمات إىل متخذي القرارات إىل املستعملني النهائيني

التـوازن اجلنـساين يف جمـال علـوم         " عنواهنـا    ُمناظَرةُعقدت يف اليوم األخري حللقة العمل         -٥٢
، شـارك فيهـا     "خـذي القـرارات إىل املـستعملني النـهائيني        مي اخلـدمات إىل مت    دِّمـن مقـ   : الفضاء

ــة     ــة االقتــصادية ألمريكــا الالتيني ــاِظرين مــن اللجن ومؤســسة العــامل اآلمــن   ي والكــاريبأربعــة ُمن
وتراوحـت املـسائل املتناولـة    . ومجعية الصليب األمحر الشيلية ومكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي        

. َدفة يف تكـوين بيئـات وفـرص عمـل سـليمة ومنـصفة             من االستعمال النهائي إىل املشاكل املصا     
طت املناقـشة الـضوء علـى مـا يلـزم أخـذه يف االعتبـار لتكـوين جمتمـع أكثـر إنـصافاً وأشـد                          لَّوس

وكـان للمنـاظرة صـلة باملائـدة        . تأثرياً يف عامل تطبيقات تكنولوجيا الفضاء واسـتخدام منتجاهتـا         
تخدام تكنولوجيـا الفـضاء وبكيفيـة بنـاء وتطـوير           املستديرة املتعلقـة ببنـاء القـدرات يف جمـال اسـ           

  .املرافق اخلاصة بالبيانات املكانية
وأبدى املـشاركون إدراكهـم لـضرورة تنـاول مـسألة التـوازن اجلنـساين يف جمـال علـوم                -٥٣

كما أوصوا بتحقيق التـوازن اجلنـساين يف        . الفضاء بتواتر أكرب يف أنشطة مثل حلقة العمل هذه        
ث والتطـــوير املتعلقـــة بتكنولوجيـــا الفـــضاء وكـــذلك يف تطبيقـــات تلـــك مجيـــع جمـــاالت البحـــ

وأوصى املـشاركون أيـضا باسـتحداث أنـشطة أخـرى مـشاهبة       . التكنولوجيا واستعماهلا النهائي  
  .للتوعية باملسائل اجلنسانية يف جمال األنشطة الفضائية بصفة عامة

    
    االستنتاجات  -رابعاً  

، أصـدرت   وجلسيت املائدة املـستديرة    اجللسات العامة    نتيجة للمناقشات اليت جرت يف      -٥٤
  :حلقة العمل التوصيات التالية

ينبغــي للمؤســـسات أن تـــربم اتفاقـــاً ثنائيـــاً مـــع املنـــصات املوجـــودة الحتيـــاز    )أ(  
، وأن تـستخدم تلـك املنـصات مـن أجـل            "سريفري" ونظام   GEONETCastالبيانات، مثل شبكة    

غرافية املكانيـة األخـرى املتاحـة جمانـاً والـيت ميكـن أن ُتكمِّـل                احلصول على الصور والبيانات اجل    
  نطاق امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى؛

ــضائية      )ب(   ــتخدام التكنولوجيـــات الفـ ــاع اخلـــاص يف اسـ ــز دور القطـ ينبغـــي تعزيـ
ض منـها   املبتكرة واملتقدمة اخلاصـة باملعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة يف خمتلـف القطاعـات، ألغـرا                

  معاجلة املسائل اإلقليمية املشتركة ذات الصلة باألمن الغذائي؛
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ينبغي للبىن التحتية الوطنية للبيانـات املكانيـة اجلـاري إنـشاؤها أن تـستفيد ممـا                   )ج(  
يوجد من موارد، مثل رابطة البىن التحتيـة العامليـة للبيانـات املكانيـة واحتـاد اخلـدمات اجلغرافيـة                   

  املكانية املفتوحة؛
أن تـشارك يف املـشاريع       ي  والكـاريب مـن أمريكـا الالتينيـة       ينبغي لبلدان إضـافية       )د(  

 ألهنـــا مجيعـــاً تواجـــه مـــشاكل ُمهمـــة  ،"Ceniza " ومـــشروعAndesatاإلقليميـــة، مثـــل ســـاتل 
  ومشتركة تتعلق بنوعية املياه وكميتها؛

من أجـل حتـسني      ي  والكاريبينبغي تطوير التنسيق اإلقليمي يف أمريكا الالتينية          )هـ(  
مت عـروض إيـضاحية هلـا       مبا فيها التقنيات املتقدمة الـيت قُـدِّ       (استخدام التكنولوجيات الفضائية    

  يف رصد اجلفاف وتدهور التربة؛) يف حلقة العمل
ينبغي للحكومات أن تزيد مـن مـشاركتها يف مـشاريع رصـد األحـراج، مثـل                   )و(  

ريـق املخـتص برصـد األرض، وأن تـستحدث هنجـاً            املبادرة العاملية لرصـد األحـراج، التابعـة للف        
إقليميــاً يف رصــد تغــريات الغطــاء النبــايت وفائدتــه كمــستوِعب للكربــون، مبــا يف ذلــك كوســيلة 
لالستعداد بشكل أفضل للوفاء بالتزاماهتا جتـاه برنـامج األمـم املتحـدة للتعـاون يف جمـال خفـض                   

  لبلدان النامية؛االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف ا
ينبغي للهيئات الوطنية والدولية املعنية، مبا فيها الرابطـات املهنيـة ذات الـصلة،            )ز(  

أن تتعاون على استخدام البيانات اجلغرافيـة املكانيـة يف رصـد مواقـع التـراث الطبيعـي والثقـايف                    
  ذات األولوية؛

سات التـدريب   ينبغي القيام بعمل تنسيقي من أجل إعداد وصـون دليـل مبؤسـ              )ح(  
  .اليت لديها قدرات يف جمال تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا

يف  بلـــداً لكـــي يتقـــامسوا جتـــارهبم ٢٧رت حلقـــة العمـــل ملتقـــى ملـــشاركني مـــن ووفَّـــ  -٥٥
استكشاف الفرص املتاحة للقيام بأنشطة حبـث وتطـوير تعاونيـة يف جمـال تطبيقـات تكنولوجيـا                  

االقتصادية لتطبيقـات تكنولوجيـا     -ي باملنافع االجتماعية  وأفضت احللقة إىل زيادة الوع    . الفضاء
الفضاء على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل يف جماالت رصد البيئة وإدارة املـوارد الطبيعيـة،               
واألمن الغذائي والزراعة، والبىن التحتية اخلاصة بالبيانات اجلغرافية املكانيـة، واحلـد مـن خمـاطر                

  .، وبناء القدرات، والتعاون اإلقليمي والدويلالكوارث والتصدي للطوارئ
وأثناء مناقشات حلقة العمل، حدد املـشاركون، مـن خـالل قـوائم بريديـة إلكترونيـة،                   -٥٦

رصــد حــوض األمــازون،   : جهــات وصــل لــدعم ســتة مــشاريع إقليميــة يف اجملــاالت التاليــة       
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، والتـصحُّر، والتـراث الثقـايف،       )امليـاه والثلـوج واألهنـار اجلليديـة       (وهيدرولوجيا املناطق اجلبليـة     
  .وحاالت الطوارئ، ورصد احملاصيل واإلنتاج الزراعي

وأوصى املشاركون بـأن يواصـل مركـز معلومـات املـوارد الطبيعيـة يف شـيلي ومكتـب                     -٥٧
ــر حيــوي لتعمــيم            ــة العمــل، وهــو أم ــوير املوقــع الــشبكي حللق ــؤون الفــضاء اخلــارجي تط ش

  .املعلومات عنها
 مـن   يـة دورات التدريب الـ اركون أيضاً باحلاجة إىل مزيد من حلقات العمـل و         م املش لَّوس  -٥٨

أجل البناء على نتائج حلقات العمل الـسابقة، وأعربـوا عـن تقـديرهم لعـرض بـيالروس ضـيافة           
  .٢٠١٣حلقة العمل القادمة، يف عام 

وأعرب املشاركون عـن خـالص تقـديرهم ملركـز معلومـات املـوارد الطبيعيـة يف شـيلي                     -٥٩
  .مه من ُحسن ضيافةنظيمه حلقة عمل ناجحة جداً وملا قدَّلت

متـه اجلهـات املـشاركة    دَّري الـذي ق وأعرب املشاركون أيضاً عن تقـديرهم للـدعم الكـب         -٦٠
يف رعاية احللقة، وهي حكومة شيلي ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي ومؤسسة العامل اآلمـن،              

عيـة الدوليـة للمـسح التـصويري واالستـشعار          واجلهتان املشاركتان يف تنظـيم احللقـة، ومهـا اجلم         
  .عن ُبعد وناسا


