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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية  

للمالحة  حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الدويلتقرير     
      التنمية االقتصادية ألغراضالفضاء تكنولوجيا  تسخريحول الفضائية 

      )٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ٢٢- ٢٠(بيجني،     
      مةمقد  -أوالً  
    واألهدافاخللفية   -ألف  

أوصى مؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه           -١
من خالل قـراره املعنـون "األلفيـة     وعلى اخلصوصيف األغراض السلمية (اليونيسبيس الثالث)، 

(الفضــائية: إعــالن فيينــا بشــأن الفضــاء والتنميــة البشــرية"، 
1

أنشــطةُ برنــامج األمــم  تعــززبــأن  )١
بـني الـدول األعضـاء علـى الصـعيدين اإلقليمـي        التعاونيـةَ  املتحدة للتطبيقات الفضائية املشاركةَ

  )2٢(.والدويل، مع التركيز على تنمية املعارف واملهارات يف البلدان النامية
وأقــرت جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، يف دورــا اخلامســة     -٢

، برنــامج حلقــات العمــل والــدورات التدريبيــة والنــدوات      ٢٠١٢ واخلمســني املعقــودة عــام  
وفيمــا  .٢٠١٣واملــؤمترات املقــررة يف إطــار برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفضــائية لعــام   

                                                           
الث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا، تقرير مؤمتر األمم املتحدة الث  )١(  

  .١)، الفصل األول، القرار A.00.I.3(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ١٩٩٩متوز/يوليه  ٣٠‐١٩
  ‘.١‘(د)  ٤٠٩املرجع نفسه، الفصل الثاين، الفقرة   )٢(  
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 ــر ــة العامــة، يف قرارهــا  بعــد، أق ر أن يضــطلع ــا مكتــب  ، األنشــطة املقــر ٦٧/١١٣ت اجلمعي
  .، حتت رعاية الربنامج٢٠١٣ عام شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة يف

، ووفقــاً لتوصــيات اليونيســبيس الثالــث، عقــدت ٦٧/١١٣وعمــالً بقــرار اجلمعيــة العامــة   -٣
حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد الــدويل للمالحــة الفضــائية حــول اســتخدام   

 أيلــول/ ٢٢إىل  ٢٠مــن  ، يف الفتــرةبــيجنييف  التنميــة االقتصــاديةالفضــاء مــن أجــل تكنولوجيــا 
قـد يف  الـذي ع  ،والستنيالرابع املؤمتر الدويل للمالحة الفضائية  بالتزامن مع انعقاد ،٢٠١٣سبتمرب 
  .مباشرةبعد انتهاء حلقة العمل ، ٢٠١٣سبتمرب /أيلول ٢٧إىل  ٢٣يف الفترة من بيجني 

أنشـطة برنـامج   ، يف إطار ب شؤون الفضاء اخلارجيشارك يف تنظيم حلقة العمل مكتو  -٤
األكادمييـة  ، واالحتـاد الـدويل للمالحـة الفضـائية، بالتعـاون مـع       ٢٠١٣لتطبيقات الفضـائية لعـام   ا

شـاركت يف  و .واملعهـد الـدويل لقـانون الفضـاء     الدولية للمالحة الفضائية وجلنة أحباث الفضـاء 
جلمعيـة الصــينية  وإدارة الفضـاء الوطنيـة الصــينية وا   وكالـة الفضـاء األوروبيــة   رعايـة حلقـة العمــل  
  .للمالحة الفضائية

هي حلقةَ العمل الثالثة والعشرين اليت يشترك يف تنظيمها مكتب شـؤون   تلكوكانت   -٥
التوصـيات   مـن حلقـة العمـل    واسـتفادت  .الفضاء اخلارجي واالحتاد الدويل للمالحـة الفضـائية  

اخلــربات الــيت  ومــن ٢٠١٢و ١٩٩١حلقــات العمــل املعقــودة ســابقاً بــني عــامي  مــنالصـادرة  
  .استمدت منها

وناقش املشاركون يف حلقة العمل طائفة واسعة من تكنولوجيا وتطبيقـات وخـدمات     -٦
يف  وذلــك أساســاًالفضــاء الــيت تســاهم يف بــرامج التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة املســتدامة،   

  .البلدان النامية
وعي يف أوســاط صــناع وكانــت األهــداف الرئيســية هلــذا احلــدث هــي: (أ) إذكــاء الــ    -٧

تكنولوجيـا الفضـاء بغيـة معاجلــة     يف جمــال تطبيقـات القـرار وممثّلـي الـدوائر البحثيـة واألكادمييـة      
؛ (ب) دراســة التكنولوجيــات  يف املقــام األول قضــايا التنميــة االقتصــادية، يف البلــدان الناميــة    

مسائل التنميـة االقتصـادية يف    الزهيدة التكلفة املتصلة بالفضاء املتاحة ملعاجلةوموارد املعلومات 
يف جمـال التنميـة    وعي اجلمهـور البلدان النامية؛ (ج) تعزيز املبادرات التعليمية ومبادرات إذكاء 

قليمـي يف  االقتصادية واإلسهام يف بناء القدرات يف ذلك اال؛ (د) توثيق التعـاون الـدويل واإل  
  .تلك ااالت املذكورة

لقة العمل واألفرقة العاملة فيهـا واملائـدة املسـتديرة اخلتاميـة     مناقشات حأيضاً وأتاحت   -٨
ــرري السياســ        ــا الفضــاء ومق ــني خــرباء تكنولوجي وصــناع  اتفرصــة إلجــراء حــوار مباشــر ب
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ــة   اتالقــرار ــدان   وصــناعات القطــاعوممثّلــي الــدوائر األكادميي ــدان الناميــة والبل اخلــاص يف البل
يــع املشــاركني علــى تبــادل جتــارم واســتجالء فــرص  وشــجع مج .علــى الســواءالنمــو املتقدمــة 

  .حتسني التعاون
وقـد أُعـد لتقدميـه إىل جلنـة      .هذا التقرير خلفية حلقة العمل وأهـدافها وبرناجمهـا   ويبين  -٩

اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية يف دورــا الســابعة واخلمســني، وإىل اللجنــة 
  .٢٠١٤يف عام  اللتني ستعقداندورا احلادية واخلمسني، الفرعية العلمية والتقنية يف 

    
    الربنامج  - باء  

١٠-     برنـامج  شـؤون الفضـاء اخلـارجي وجلنـة      شارك يف إعداد برنامج حلقـة العمـل مكتـب
ــة ــة         حلق ــة واملنظمــات الدولي ــدد مــن وكــاالت الفضــاء الوطني ــثّلني لع ــيت ضــمت مم العمــل، ال

ؤلَّفة من ممـثّلني بـارزين للجنـة    ، امللجنة الفخرية حللقة العملمت القدو .واملؤسسات األكادميية
اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية واالحتــاد الــدويل للمالحــة الفضــائية وإدارة    
الفضـاء الوطنيــة الصــينية واجلمعيــة الصــينية للمالحــة الفضــائية واألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة،  

مسـامهة اللجنـة الفخريـة وجلنـة الربنـامج، إضـافة إىل        وكفلـت  .لمسامهة جليلة إىل حلقة العمـ 
  .، حتقيق حلقة العمل أهدافهااملشاركة املباشرة ألعضاء هاتني اللجنتني يف حلقة العمل

 نميكـن أ وركّز برنامج حلقة العمل على التكنولوجيات والتطبيقـات واخلـدمات الـيت      -١١
فضــائية وتطبيقهــا مــن أجــل دعــم التنميــة      منــافع اســتخدام األدوات ال تعظــيم علــى  تســاعد

االقتصادية املستدامة والنهوض بقدرات البلدان النامية يف ذلك اال مـن خـالل تنميـة املـوارد     
وعـي  وإذكـاء   ،وحتسـني التعـاون اإلقليمـي والـدويل     ،البشـرية والتقنيـة علـى خمتلـف املسـتويات     

  .وإنشاء البىن التحتية املالئمة اجلمهور،
زت جلسـتان تقنيتـان منـها علـى     كَّـ ر ،حلقة العمل أربـع جلسـات تقنيـة    نامجومشل بر  -١٢

ل األراضـي، علـى   اسـتغال ب اخلاصـة الزراعـة والتطبيقـات الفضـائية    ب اخلاصةالتطبيقات الفضائية 
وتضـمنت   .زت جلسـتان تقنيتـان علـى اسـتخدام الفضـاء يف إدارة الكـوارث      كَّـ التوايل، بينما ر

ــاً إيضـــ  ــاحية راجللســـات األربـــع عروضـ ــات  كَّـ زت علـــى تطبيقـــات التكنولوجيـــات واملعلومـ
والتعــاون علــى الصــعيدين واخلــدمات الفضــائية يف جمــاالت مواضــيعية حمــددة وعلــى املبــادرات 

  .بناء القدراتأنشطة و الدويل واإلقليمي،
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  شــفوياً خــالل اجللســات التقنيــة،كما قُــدمت تقنيــاً عرضــاً إيضــاحياً  ٣١وقُــدم إمجــاال   -١٣
وإضافة إىل ذلك، ألقى ممثّلون عن الصني وجلنـة أحبـاث    .لصقاتامل لعرضجلسة  يفرقةً و ١٦

  .الفضاء ووكالة الفضاء األوروبية كلمات رئيسية يف اجللسة االفتتاحية حللقة العمل
واللجنة التنظيميـة احملليـة    ،الصينيةكومة احلون عن ممثّل كلمات افتتاح وترحيبوألقى   -١٤

ــائيةالـــدويل ل للمـــؤمتر ووكالـــة الفضـــاء  ،الفضـــائيةاالحتـــاد الـــدويل للمالحـــة و ،لمالحـــة الفضـ
  .ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي ،وجلنة أحباث الفضاء ،األوروبية

 دةمواضــيع حمــد حــولمفتوحــة  ةٌاجللســات التقنيــة مناقشــ جلســة مــنكــل  ودارت بعــد  -١٥
ن عــامالفريقــان وواصــل  .إضــافية للمشــاركني إلبــداء آرائهــم  اًفرصــ أتاحــت، حتظــى باالهتمــام

حلقـة   مالحظـات  صـوغ من أجل ها اصخلّو ،ا املشاركون تلك املناقشات بصورة متعمقةأنشأمه
املتصـلة بالقضـايا   سـائل  املتحضري ملناقشات املائدة املستديرة اليت تناولـت  للو العمل واستنتاجاا

  .لتقنيةيف اجللسات ا اليت مت حتديدهاواملواضيع الرئيسية  احلامسة األمهية
١٦-  تاح على املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجيوالربنامج املفصل حللقة العمل م.  
    

    احلضور والدعم املايل  - جيم  
١٧-  دعـوةً إىل  اجلهـات املشـاركة يف رعايـة حلقـة العمـل،      نيابة عـن  هت األمم املتحدة وج

ط أن يكـون املشـاركون   رواشـت  .لتسـمية مرشـحيها للمشـاركة يف حلقـة العمـ     ل البلدان النامية
العـام   وضـوع املب متصـل راسخة يف ميدان الهنية املربة اخللة الشهادات اجلامعية أو ذوي حممن 
علـى أسـاس خـربم العمليـة يف بـرامج أو مشـاريع أو        أيضـاً املشـاركون  واخـتري   .لقة العمـل حل

مـن اسـتخدام تلـك     تفيدأو ميكـن أن تسـ   الفضـاء تستخدم تطبيقات تكنولوجيا جتارية منشآت 
رار مــن مشــاركة أخصــائيني علــى مســتوى صــنع القــ  خاصــة بصــورةعت وشــج .التكنولوجيــا

  .سواءدولية على الالوطنية والكيانات ال
واستخدمت األموال اليت خصصتها األمم املتحدة واالحتـاد الـدويل للمالحـة الفضـائية       -١٨

ــة التنظيميــة احمل     ــة الفضــاء األوروبيــة واللجن ــدعم املــايل إىل      ووكال ــل لتقــدمي ال ــة حللقــة العم   لي
وتلقّــى واحـد وعشـرون مشــاركاً دعمـاً ماليــاً كـامالً، مشــل      .مشـاركا مـن البلــدان الناميـة    ٢٣

تكاليف السفر اجلوي الدويل ذهابـاً وإيابـاً واإلقامـة الفندقيـة وبـدل معيشـة طـوال مـدة انعقـاد          
وتلقّى مشـاركان آخـران متـويالً جزئيـاً (السـفر       .حلقة العمل واملؤمتر الدويل للمالحة الفضائية

غطّـت اجلهـات   و .اجلوي و/أو اإلقامة الفندقية وبدل معيشة و/أو رسـوم التسـجيل يف املـؤمتر)   
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للمشــاركني الثالثــة  املشــاركة يف رعايــة حلقــة العمــل تكــاليف رســوم التســجيل يف املــؤمتر        
  .ملؤمتر الرابع والستنيمن حضور اوبذلك متكّنوا بالتمويل، والعشرين املشمولني 

اجلمعيــــة الصــــينية للمالحــــة الفضــــائية، مرافــــق وهــــي ووفّــــرت املنظمــــة املضــــيفة،   -١٩
ــدعم   ــه للمشــاركني املشــمولني     الســكرتارياالجتماعــات وال ــتقين والنقــل مــن املطــار وإلي وال

  .ميع املشاركني يف حلقة العملجلبالتمويل، ونظّمت أيضا عدداً من األنشطة االجتماعية 
مشــارك مــن البلـدان االثــنني واألربعــني التاليــة:   ١٠٠وحضـر حلقــة العمــل أكثـر مــن     -٢٠

االحتاد الروسي، األردن، أستراليا، أملانيـا، اإلمـارات العربيـة املتحـدة، أوكرانيـا، أنغـوال، إيـران        
اإلســـالمية)، إيطاليـــا، باكســـتان، الربازيـــل، تايلنـــد، تـــونس، اجلمهوريـــة العربيـــة  -(مجهوريـــة
ــة الشــعبية، جنــوب    الســورية ــة الو الدميقراطي ــا الشــعبية الدميقراطيــة، مجهوري ــة كوري ، مجهوري

أفريقيا، رومانيا، زمبابوي، سلوفاكيا، سنغافورة، صربيا، الصني، العـراق، غواتيمـاال، فرنسـا،    
كولومبيا، لكسمربغ، ليسـوتو، املكسـيك،    كندا، ،الكامريونالبوليفارية)، -زويال (مجهورية فن

يرلندا الشمالية، نيبـال، نيجرييـا،   ألعربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واململكة ا
وحضــر حلقــة العمــل أيضــاً  .نيكــاراغوا، اهلنــد، هولنــدا، الواليــات املتحــدة األمريكيــة، اليابــان

ممثّلون عن املنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري احلكوميـة والكيانـات األخـرى التاليـة:       
واألكادمييــة الدوليــة  ،ووكالــة الفضــاء األوروبيــة  ،واملفوضــية األوروبيــة ،جلنــة أحبــاث الفضــاء 
واملعهـد الـدويل للدراسـات االجتماعيـة      ،واالحتاد الدويل للمالحة الفضـائية  ،للمالحة الفضائية

وأمانــة الفريــق املعــين  ،عــدبة للمســح التصــويري واالستشــعار عــن  واجلمعيــة الدوليــ ،القانونيــة
  .ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي ،الس االستشاري جليل الفضاءو ،برصد األرض

    
    قنية ومناقشات املائدة املستديرةحملة عامة عن اجللسات الت  -اًثاني  

اســـتخدام تطبيقـــات التكنولوجيـــات   نـــاقش املشـــاركون  يف اجللســـة التقنيـــة األوىل    -٢١
ومشلـت اجللسـة عروضـا إيضـاحية      .الغـذائي  والبيانات واخلدمات الفضائية يف الزراعـة واألمـن  

لتقــدير اإلنتــاج مــن احملمــول يف الفضــاء عـن اســتخدام أدوات الــرادار ذي الفتحــة االصــطناعية  
عــد ونظــم املعلومــات اجلغرافيــة والنظــام العــاملي  باألرز، وعــن إدمــاج بيانــات االستشــعار عــن  

ث الزراعـي، وعـن البعثـة املقـررة     لتحديد املواقـع يف رسـم خـرائط للمخـاطر الـيت يسـببها التلـو       
وأظهــــرت العــــروض  .للتطبيقــــات الزراعيــــة نيصــــاملخصSTUDSAT-2  للســــاتلني التــــوأمني

رض يف هذا اـال املواضـيعي،   اإليضاحية اإلمكانات اهلائلة اليت تنطوي عليها بيانات رصد األ
  .يف هذا الصدد ضرورة التعاون اإلقليمي والدويلدت على دوش
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اســتخدام تكنولوجيــا اجللســة التقنيــة الثانيــة، نظــر املشــاركون يف املســائل املتعلقــة ب ويف   -٢٢
وأحـيط   .عد والتكنولوجيا املكانيـة األرضـية بغـرض حتسـني اسـتخدام األراضـي      باالستشعار عن 

النبـايت  املشاركون يف حلقة العمل علما بـآخر التطـورات املتعلقـة مبشـروع رسـم خـرائط الغطـاء        
ــامل  ــي العـ ــدرها  األرضـ ــتبانة قـ ــيين      ٣٠ي باسـ ــوطين الصـ ــز الـ ــذه املركـ ــوم بتنفيـ ــذي يقـ ــرا، الـ متـ

بـالنمو السـكاين، أدت إىل   التنمية االقتصادية واالجتماعية، مصحوبة  نَّوالحظوا أ .للجيوماتيكا
نطــاق الاألرضــي علــى النبــايت يف اســتخدام األراضــي والغطــاء  واســعة النطــاقرات يــحــدوث تغ

ر أداة الستكشــاف خمتلــف فّاألراضــي تــونمذجــة احملــددة مكانيــاً الســتخدام  ال نَّورأوا أ .عــامليال
املركــز  نَّوقــالوا إ .األمــد الطويــلر ومســاعدة صــانعي القــرار علــى التخطــيط يــالتغ ســيناريوهات

األرضــي النبــايت أمهيــة رســم خــرائط الغطــاء  الصــيين للجيوماتيكــا، إذ وضــع يف اعتبــاره  الــوطين 
 ،تعددة األطياف املستقاة من جهاز رسم اخلـرائط املواضـيعية  املم البيانات ، استخدبانتظامالعاملي 

املوجـودة علـى ســاتل استشـعار األراضــي مـن بعــد (الندسـات) واملطيــاف الراديـوي التصــويري       
إلنشـاء  ، FY-3و HJ الصـينيني رصـد األرض   سـاتلي مـن  كـذلك  (مـوديس)، و  االستبانةاملتوسط 

  األرضــي العــاملي باســتبانة قــدرها  النبــايت لرســم خــرائط الغطــاء العامليــة جممــوعتني مــن البيانــات 
جمموعيت البيانات هـاتني   نَّوأضافوا أ .)٢٠١٠و ٢٠٠٠(مرجعيتني مترا فيما يتعلق بسنتني  ٣٠

رات يـ تغعن األرضي بقدر أكرب من التفصيل وتكشف النبايت توفران معلومات عن أمناط الغطاء 
ــهماكمــا  ،الغطــاء األرضــي  ــر أن ميكن ــاه الســطحية     اتظهِ ــتغريات الــيت تطــرأ علــى املي بســهولة ال

  .سنوات ١٠قدرها فترة زمنية  خاللواألراضي الرطبة يف العامل 
وأُحيطَ املشاركون علما أيضا باملسائل القانونية الناشئة عن استخدام الصـور السـاتلية     -٢٣

عقيد يف وضـع سياسـات حلريـة    ونوقشت أمثلة تتناول الت .يف جمال الزراعة واستخدام األراضي
البيانات فيما يتعلق مبشروع الربنامج األورويب لرصد األرض (كوبرنيكوس) (املعـروف سـابقا   
ــة)، وســلِّطَ الضــوء علــى دور التعــاون      ــة واألمني باســم برنــامج الرصــد العــاملي لألغــراض البيئي

ــانون الفضــاء   ــدويل يف جمــال ق ــة     .ال ــى املشــاركني يف حلق ــرِض أيضــا عل ــن   وع العمــل عــدد م
دراسات احلاالت اإلفرادية عن التطبيقات الناجحـة للتكنولوجيـا الفضـائية، مبـا يف ذلـك تقـدمي       
عــروض إيضــاحية عــن تطبيقــات استشــعار املــوارد املائيــة يف حــوض النــهر األصــفر مــن بعــد،    

 النبـايت األرضـي  غطـاء  الوتطبيقات رصد األرض يف الزراعة ورسم خرائط استعمال األراضي و
مـن الـرادار   الفيضـانات يف تـونس باسـتخدام البيانـات املسـتقاة       تقدير رقعـة  باكستان، وعن يف
اجللســـة اســـتخدام الصـــور  يفوأَظهـــرت ورقـــات أخـــرى قُـــدمت   .الفتحـــة االصـــطناعية ذي

املستمدة من الفضاء لتقدير الناتج احمللي اإلمجايل، وأبانـت الفوائـد مـن وجـود صـناعة فضـائية       
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وناقشت مزايا املعلومات الفضائية يف تعزيـز الـربامج الوطنيـة للتنميـة      ،اقتصادياوطنية مستدامة 
  .االقتصادي-يعلى الصعيد االجتماع

ويف اجللسة التقنية الثالثة، نظر املشـاركون يف املسـائل املتصـلة باسـتخدام التكنولوجيـا        -٢٤
يف حلقة العمل علما مبـا   وأُحيطَ املشاركون .والبيانات واخلدمات الفضائية يف إدارة الكوارث
وكالة الفضاء األوروبية لتحسني القـدرة   نفّذااستجد من معلومات عن أحدث األنشطة اليت 

البحوث املتقدمـة يف نظـم   برنامج ذة يف إطار فَّكوارث، مبا يف ذلك املشاريع املنعلى مواجهة ال
وروبيـة، مـن قبيـل مشـروع     االتصاالت السلكية والالسلكية (آرتيس) التابع لوكالة الفضـاء األ 

تزويــد خــدمات الطــوارئ بــاملوارد الكفيلــة بالوصــول إىل بيانــات القيــادة والــتحكم باســتخدام 
ــة (  ــا   REACTالتكنولوجيــات الســاتلية واهلجين ــة كلي ــة  )، وخدمــة املعاجلــة املؤمتت ــات املائي للبيان

)FAAPS باألوضــاع القائمــة ( للــوعي الفــوري)، وخدمــة الطــائرات الصــغريةSASISA ،( كمــا
ــة  ي للطــوارئ يف حــاالت دللتصــ عــرض إيضــاحي  قُــدم هلــم ــة والبيولوجي الكــوارث الكيميائي

وأُتيحــت للمشــاركني أيضــا معلومــات عــن مبــادرة مشــغلي تطبيقــات    .واإلشــعاعية والنوويــة
الســـريع الســـاتلية التابعـــة لوكالـــة الفضـــاء األوروبيـــة، الـــيت ـــدف إىل الوصـــول االتصـــاالت 
 .الكـوارث  أثنـاء تـوفري اخلـدمات،    بنيـة إىل قدرات االتصاالت الساتلية، مبا يف ذلك واملضمون 

الــذي تتيحــه لفضــاء مــن أجــل إدارة الكــوارث الفعــال لســتخدام االأمهيــة بأنــه مت إثبــات  وأُقــر
الـيت تنفَّـذ بالتعــاون مـع خمتلـف املنظمــات     ولوكالـة الفضـاء األوروبيــة   التابعــة املشـاريع اجلاريـة   

 ل منـاذج جيـدة لكـي تنفـذها    كِّميكـن أن تشـ  وبـأنَّ تلـك املشـاريع    ة واإلقليمية والوطنيـة،  الدولي
  .ىالوكاالت واملؤسسات األخر

ومشلت اجللسة أيضا عروضـا إيضـاحية عـن التعـاون يف اسـتخدام املعلومـات الفضـائية          -٢٥
 التصــدي للكــوارث الكــربى، وعــن تــوفري خــدمات الرصــد ورســم  جمــال لتقــدمي اخلــدمات يف 

ــزة االستشــعار         ــن اســتخدام أجه ــا إلدارة الكــوارث، وع ــتندة إىل الســواتل دعم اخلــرائط املس
وقُدمت للمشـاركني أيضـا حملـة عامـة      .ووصالت البيانات الفضائية اجلديدة يف إدارة الكوارث

عن أنشطة اجليل اجلديـد مـن تشـكيلة سـواتل رصـد الكـوارث، وتقريـرا عـن تطـور األحـداث           
ــزالزل   ــابقة لل ــالف املتــأي     الس ــي للغ ــات التصــوير املقطع  .ن بواســطة الســواتل اســتنادا إىل بيان

 مت إىل اجللســة النظــام العــاملي لالتصــاالت واملعلومــات إلدارة   وشــرحت ورقــات أخــرى قُــد
الــيت اخلــدمات تقــدمي وقــدرة  ،)SESالشــركة األوروبيــة للســواتل ( اســتحدثتهالكــوارث الــذي 

ملسائل القانونية املرتبطة باستخدام التكنولوجيـات الفضـائية   شركة أستريوم، وناقشت ا توفّرها
عـدداً سـريع التزايـد مـن     العقـد املاضـي   خـالل  العـامل شـهد    نَّعلى أ وشدد .يف إدارة الكوارث

نسـمة وأسـفر عـن أضـرار اقتصـادية       ملياريبأكثر من  أحلق الضررالكوارث يف مجيع املناطق، 
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أن ميكـن  لتكنولوجيـات واخلـدمات الفضـائية    ا بـأنَّ أُفيـد  و .دوالر مليـار  ٥٠٠جتاوزت قيمتـها  
  .يف املائة ٥٠يف املائة و ٢٠ني تساعد يف تقليص األضرار بنسبة تتراوح ب

ويف اجللســـة الرابعـــة، اســـتمر النظـــر يف اســـتخدام التكنولوجيـــات الفضـــائية يف إدارة    -٢٦
دوليـة  البـادرات  امل آخـر  املعلومات عـن يف حلقة العمل أحدث  وقُدمت للمشاركني .الكوارث

قليمية يف هذا اال، مبا يف ذلك األنشطة اليت يضطلع ا برنامج األمم املتحـدة السـتخدام   اإلو
املعلومــات الفضــائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ (برنــامج ســبايدر)    

 أنشــأتهالــذي  ،بايدربرنــامج ســ نَّوأُفيــد بــأ .نظم رصــد األرض (جيــوس)واملنظومــة العامليــة لــ 
كأحد برامج مكتـب األمـم املتحـدة لشـؤون الفضـاء اخلـارجي،        ٢٠٠٦اجلمعية العامة يف عام 

االت حلــ والتصــديمنصــة لتيســري اســتخدام التكنولوجيــات الفضــائية يف إدارة الكــوارث    هــو
ــامج ويهــدف  .الطــوارئ ــدإىل إتاحــة الربن ــة   تزوي ــة واإلقليمي ــدان واملنظمــات الدولي  مجيــع البل

أنـــواع املعلومـــات واخلـــدمات الفضـــائية ذات الصـــلة بـــإدارة  بإمكانيـــة احلصـــول علـــى مجيـــع
دعـم  إىل ىل املعلومـات الفضـائية املوجهـة    للوصول إإلكترونية عن طريق توفري بوابة  ،الكوارث

جســراً يــربط بــني أوســاط إدارة الكــوارث واألوســاط الربنــامج ل كّيشــكمــا إدارة الكــوارث؛ 
  .القدرات وتعزيز املؤسساتبتيسري بناء  ويقومالفضائية؛ 

بــني األوســاط الفضــائية وأوســاط  ســد الفجــوةيعمــل علــى  وقيــل إنَّ برنــامج ســبايدر  -٢٧
تعزيز التحالفات وإنشاء املنتـديات الـيت ميكـن أن تلتقـي فيهـا تلـك        من خاللإدارة الكوارث، 

الـدعم االستشـاري الـتقين،     وتتمثل بعض اجلوانب اهلامة ألنشطة الربنـامج يف تقـدمي   .األوساط
ملباشـر  على طلب الدول األعضـاء، وتيسـري التعـاون ا    ًءمبا يف ذلك إيفاد البعثات االستشارية بنا

وقـد أوفـد الربنـامج منـذ إنشـائه       .مي خدمات التصـوير بالسـواتل  دبني املؤسسات الوطنية ومق
وأمريكـــا الالتينيـــة والبحـــر بعثـــة إىل البلـــدان الناميـــة يف أفريقيـــا وآســـيا واحملـــيط اهلـــادئ   ٢٠

وتتألف تلك البعثات يف العادة من فريق من اخلرباء من خمتلـف الوكـاالت والبلـدان     .ي الكاريب
صدر تقريرا مشفوعا بتوصيات وإجراءات متابعـة ومبـادئ   تعنية بالفضاء وإدارة الكوارث، وامل

ل بنـاء القـدرات، ينسـق    ويف جمـا  .توجيهية وسياسات بشأن املسـائل املتعلقـة بـإدارة الكـوارث    
 تصـميم برنامج سبايدر جهوده مع شبكة برامج الدعم اإلقليميـة وجهـات التنسـيق الوطنيـة يف     

 ،من خـالل املراكـز اإلقليميـة لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء        تنفَّذالدورات التدريبية اليت 
املتصـلة   ،لألمـم املتحـدة  املنتسبة إىل األمـم املتحـدة، ومراكـز التميـز، ومراكـز التـدريب التابعـة        

س فيهـا تطبيقـات   ربربنامج سبايدر، وغري ذلك من مراكز التدريب الوطنية واإلقليمية الـيت تـد  
  .عد ورصد األرضباالستشعار عن 
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لتحقيـق   ٢٠٠٥املنظومة العاملية لنظم رصد األرض (جيوس) أنشئت يف عـام   وذكر أنَّ  -٢٨
ات يف تسعة جماالت لفائـدة اتمـع، واملنظومـة عبـارة     هدف رئيسي هو تعزيز عملية اختاذ القرار

عن نظام موزع مؤلف من النظم القائمة الـيت ينسـقها الفريـق املخـتص برصـد األرض، املسـؤول       
عــن تنفيــذ املهــام التاليــة (أ) حتســني الــنظم القائمــة لرصــد األرض وتنســيقها؛ (ب) إتاحــة ســبل   

اســـتعمال تطبيقـــات   حفـــزأســـهل وأكثـــر انفتاحـــا؛ (ج)    بطريقـــةاحلصـــول علـــى البيانـــات   
ويتمثــل  .التكنولوجيــات الفضــائية؛ (د) بنــاء القــدرات يف جمــال اســتخدام بيانــات رصــد األرض

بـني  علـى الصـعيد العـاملي    اهلدف االستراتيجي للفريق املختص برصـد األرض يف متكـني التنسـيق    
املختلفــة املخــاطر املرتبطــة باألخطــار   نظــم الرصــد واملعلومــات لــدعم مجيــع مراحــل دورة إدارة 

  .)، والتعايف منهاوالتصدي هلا، ا ر املبكر، واإلنذاهلا والتأهبمن األخطار (التخفيف 
وأُحــيط املشــاركون علمــا حبالــة املشــاريع التجريبيــة الــيت ينفــذها الفريــق املخــتص برصــد      -٢٩

يـ   املشـروع التجـريب  مـثالً  مبـا يف ذلـك    األرض بالتعاون مع الوكاالت واملنظمات الوطنية والدولية،
ــة البحــر الكــارييب واملشــروع التجــريب      يــ لرصــد الفيضــانات    لرصــد الكــوارث بالســواتل يف منطق

إلثبـات فعاليـة الصـور السـاتلية يف تعزيـز القـدرة علـى         وضعاوالصحة يف اجلنوب األفريقي، اللذين 
يف التصــدي هلــا علــى الصــعيد اإلقليمــي  التخفيــف مــن آثــار األخطــار الطبيعيــة وإدارــا والتنســيق   

الـذي يـدمج نظـم     )Water Cycle Integratorامليـاه ( دورة اخلاص بـ تكامل الوالوطين واحمللي؛ ونظام 
يف منصـة عمـل    بدورة املياهاإلدارة والتعليم املتعلقة والنمذجة والبيانات واملعلومات ورصد األرض 

، اليت أنشئت نتيجـة لتضـافر جهـود    املخاطر العامليةت افتراضية بغرض التعاون العلمي؛ ومنصة بيانا
عدد من الكيانات (مبا يف ذلك برنامج األمم املتحدة للبيئة ومكتب األمم املتحدة للحد مـن خمـاطر   
الكوارث) من أجل تبادل املعلومات املستمدة من البيانات املكانيـة عـن اخلطـر العـاملي النـاجم عـن       

الصـور   عمجتواقع الكربى للمخاطر األرضية واملختربات الطبيعية، اليت املخاطر الطبيعية؛ ومبادرة امل
ــإجراء الدراســات عــن الــزالزل والــرباكني؛ ونظــام      الســاتلية والبيانــات األرضــية املوقعيــة املتصــلة ب

مـن  مسـتقاة  الغرض معلومات حمددة  توفرياملعلومات العاملي لرصد احلرائق الربية، الذي يهدف إىل 
النطاق العاملي وإدماج املعلومات احمللية يف وضع تقييمات إلدارة احلرائق وأخطار  لي إىلالنطاق احمل

احلرائق؛ والنظام العـاملي للتوعيـة بالفيضـانات، الـذي يهـدف إىل اإلنـذار املبكـر بفيضـانات األـار          
ي وضعه مـن  الكبرية عرب الوطنية على الصعيد العاملي؛ والنظام العاملي ملعلومات اجلفاف، الذي جير

أجــل دمــج املعلومــات املتعلقــة برصــد اجلفــاف علــى الصــعيد العــاملي والقــاري واإلقليمــي والتنبــؤ     
  .لمساعدة يف جهود اإلنذار املبكردقة لالباملعلومات املتعلقة باجلفاف مبا يكفي من 

ــتخدام التكنولوجيــا        وأوضــحت  -٣٠ ــة اس ــدمت يف اجللســة فعالي ــات تقنيــة أخــرى قُ ورق
القانونيـــة والسياســـاتية، بـــاألطر  إدارة الكـــوارث، وناقشـــت التحـــديات املتعلقـــة الفضـــائية يف
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على شركات القطاع اخلـاص واملنظمـات غـري     الواقعةوكذلك القيود االقتصادية واالجتماعية 
دراسـة   سـاتل البيانـات املسـتقاة مـن    وتطبيـق  أيضـا بنشـر    اًوأُحـيطَ املشـاركون علمـ    .احلكومية
دان رابطة أمـم جنـوب شـرقي آسـيا، وبلـوائح االحتـاد الـدويل لالتصـاالت         يف بل الصييناملوارد 

وعرِضــت  .املتعلقــة باالتصــاالت الراديويــة يف ســياق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ والكــوارث 
مـن   التـداخلي املسـتمدة  قيـاس  العلى املشاركني دراسات حاالت إفرادية عن استخدام بيانات 

عية لقيــاس حركــة الزلــزال وعــن اســتخدام التكنولوجيــات  الــرادارات ذات الفتحــات االصــطنا
  .د من الكوارث يف باكستان والصنيالفضائية للح

الوثـائق الـيت قُـدمت يف اجللسـات التقنيـة حللقـة العمـل واجللسـة اخلاصـة           نَّوأُشري إىل أ  -٣١
  .شبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجيبامللصقات متاحة يف املوقع ال

٣٢-  ختام حلقة العمل مناقشة مائدة مستديرة مبشاركة ممثلني رفيعـي املسـتوى   مت يف ظِّون
مــن وكــاالت الفضــاء وغريهــا مــن املؤسســات واملنظمــات الوطنيــة والدوليــة ذات الصــلة مــن   
البلدان املرتادة للفضاء والبلدان غري املرتادة للفضاء علـى السـواء، وذلـك إلقامـة حـوار مباشـر       

بشــأن الســبل الــيت ميكــن ــا للتكنولوجيــات والتطبيقــات        مــع املشــاركني يف حلقــة العمــل   
شـري  واخلدمات الفضائية أن تعاجل املسائل االجتماعية واالقتصادية وتسهم يف تعزيـز األمـن الب  

  .والبيئي يف البلدان النامية
رئـيس جلنـة اسـتخدام الفضـاء      ،ياسوشـي هوريكـاوا  وأدار مناقشات املائـدة املسـتديرة     -٣٣

غــراض الســلمية، وتألفــت مــن األعضــاء الســتة التاليــة أمســاؤهم: يــو دينغــوين    اخلــارجي يف األ
(شركة الصني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء اجلوي)، وأمنون جينايت (وكالة الفضـاء األوروبيـة)،   

ن عثمان (مكتب شؤون الفضاء اخلارجي)، وديفيد كيندال (وكالـة الفضـاء الكنديـة)،    الوماز
اء والغالف اجلوي العلوي يف باكستان)، وتشـن يـون (اجلمعيـة    وأمحد بالل (جلنة حبوث الفض

  .عد)بسح التصويري واالستشعار عن الدولية للم
املســائل للمحــاورين  ليلخصــاوقبيــل انعقــاد املائــدة املســتديرة، شــكِّل فريقــان عــامالن   -٣٤

لســات التقنيــة اهلامــة واملواضــيع احملوريــة الــيت اســتبينت يف العــروض اإليضــاحية املقدمــة يف اجل  
ز الفريــق العامــل األول علــى تطبيــق علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء يف جمــال    كّــور .حللقــة العمــل

استخدام األراضي والزراعة، وناقش الفريق العامل الثاين استخدام التكنولوجيـات الفضـائية يف   
عمــل يف م رئيســا الفــريقني تقريــري فريقيهمــا إىل املشــاركني يف حلقــة ال وقــد .إدارة الكــوارث

  .داية مناقشات املائدة املستديرةب
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وضـــمن الـــزمن احملـــدود املتـــاح للمناقشـــة، نـــاقش احملـــاورون املشـــاركون يف املائـــدة      -٣٥
  املستديرة املسائل التالية اليت استرعى انتباههم إليها امليسر ورئيسا الفريقني العاملني واحلضور:  

ذي القـرارات واجلمهـور العـام    واضـعي السياسـات ومتخـ   ل يوضحأن ضرورة   (أ)  
شـاركون  املواقتـرح   .ما تعـود بـه التكنولوجيـات الفضـائية مـن فوائـد علـى التنميـة االقتصـادية         

وطُـرح علـى حلقـة العمـل      .وناقش احملاورون هذا االقتراح ،نشر كتيب عن أفضل املمارسات
  مصرف أو مستودع دويل للتطبيقات؛ أيضا اقتراح بإنشاء

ــتخدام    دور األمـــم امل  (ب)   ــاون الـــدويل واإلقليمـــي علـــى اسـ ــز التعـ ــدة يف تعزيـ تحـ
  دارة الكوارث ويف األمن الغذائي؛التكنولوجيا الفضائية يف إ

 .الوصـول إىل البيانـات الفضـائية وتبـادل البيانـات ودميقراطيـة البيانـات        إمكانية  (ج)  
ــه مــن عــن خطــة إلتاحــة جم  للجيوماتيكــاويف هــذا الصــدد، أعلــن املركــز الــوطين الصــيين    موعتي

متـرا لعـامي    ٣٠األرضـي العـاملي باسـتبانة قـدرها     النبـايت  البيانات املتعلقـة برسـم خـرائط الغطـاء     
  ب الالزم الستخدام تلك البيانات؛جلميع األطراف املهتمة جماناً، وتوفري التدري ٢٠١٠و ٢٠٠٠

  ان النامية يف األنشطة الفضائية؛زيادة مشاركة البلد  (د)  
من الوقت للمناقشات وتبادل األفكار يف حلقـات العمـل الـيت    ختصيص مزيد   (ه)  

  .للدويل للمالحة اجلوية يف املستقبتنظمها األمم املتحدة واالحتاد ا
    

    استنتاجات حلقة العمل  -ثالثاً  
تعرض الفقرات التالية بإجياز املالحظات واالسـتنتاجات الرئيسـية الـيت قدمتـها األفرقـة        -٣٦
  .ةئدة املستديرلعاملة واجتماع املاا

اسـتخدام األراضـي   علـى  م الفريق العامل املعين بتطبيـق علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء     سلَّ  -٣٧
املستدامة للزراعة واستخدام األراضي وامليـاه علـى أسـاس    واإلدارة الفعالة املنتجة  نَّوالزراعة بأ

 .الفضــاءمــن  عــاملي تتطلــب عمليــات رصــد وقيــاس مكانيــة وزمانيــة شــاملة متعــددة األطيــاف 
ر املنــاخ، والظــواهر الطبيعيــة، واســتغالل اإلنســان لألراضــي ومــوارد يــتغ نَّأإىل الفريــق أشــار و

علـى قـدرة تلـك املـوارد     كـبري  له أثر سليب  ،املياه العذبة يف جمال الزراعة واستخدام املياه العذبة
فــي جمــال ف .معيــةالحتياجــات اتا وتلبيــةعلــى دعــم األنشــطة البشــرية األساســية يف املســتقبل 

النمـو الســكاين يف العــامل،   دعــممــن أجـل  األراضـي الزراعيــة  تـزداد إنتاجيــة  الزراعـة، جيــب أن  
يف املائـة مـن    ٤٠تبلـغ   ٢٠١٣ نتـاج الغـذاء يف عـام   إلاملتاحة للفرد الزراعية األراضي  إنَّحيث 
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 اًمتزايـد  ثرياًتـأ تؤثر الكوارث الطبيعيـة والتكنولوجيـة   و .١٩٥٠عام متاحة يف تلك اليت كانت 
ولكـي يتسـىن دعـم النمـو السـكاين يف العـامل        ؛على توافر األراضي الزراعيـة احلاليـة وإنتاجيتـها   

يف املائـة   ٤٠بنحـو  األراضـي الزراعيـة   تزيـد إنتاجيـة   على مدى العقود الثالثة املقبلة، جيـب أن  
  .٢٠١٣إنتاجيتها يف عام عن 
نيــة  اوقياســات زم  بيانــات رصــد ر فِّية تــو املوجــودات الفضــائ  نَّوأشــار الفريــق إىل أ   -٣٨

ألراضــي وامليــاه والظــروف اجلويــة، وأثــر األحــداث الطبيعيــة واألنشــطة   عــن اومكانيــة دقيقــة 
ميكـن لتلـك   حبيـث   ،ومعلومات إرشادية دقيقةمعلومات دقيقة عن املوقع البشرية، عالوة على 

أكثــر جعلـها  مليـاه العذبــة، و األراضـي وا اســتخدام إدارة حتسـني  واملعلومــات  البيانـات الرصـدية  
يــة، ميكــن للمــوارد والــنظم  أنــه مــن الناحيــة التقن إىل الفريــق أيضــاً أشــار و .إنتاجيــة واســتدامة

زيـادة  ل الالزمـة  االحتياجـات مـن املعلومـات    الًكـام  دعمـاً أن تـدعم  احلالية الساتلية واملعاجلات 
األمـر املزيـد مـن التطـوير      وعلى الـرغم مـن ذلـك، يتطلـب     .فعالية الزراعة واستخدام األراضي

إىل معلومـــات اســـتراتيجية وتشـــغيلية الفضـــائية حتويـــل البيانـــات بغـــرض لبنيـــة حتتيـــة شـــاملة 
مو دمقـ يسـتخدمها  ، وواحملليـة بفعالية على األصـعدة الوطنيـة واإلقليميـة    تستخدمها احلكومات 

  .يف مجيع أحناء العامل لون الذين هم مستعملون ائيونواملشغاخلدمات 
  :الفريق العامل بالتوصيات التالية تقدمواستناداً إىل ما سلف من مالحظات،   -٣٩

  :من خالل ما يلي ،تعزيز أوساط املستعملني  (أ)  
  خصائصهم واحتياجام احملددة؛ ومعرفةاستبانة هوية املستعملني   ‘١‘  
إدارة عنية بـ املوهيئات القطاع العام  ،البيانات الفضائية القائمني بإعدادإشراك   ‘٢‘  

مي دامليـــاه علـــى األصـــعدة الوطنيـــة واإلقليميـــة واحملليـــة، ومقـــ  اســـتخدام األراضـــي و
وبنـاء  بينـهم  زيـادة التفاعـل   و ،واملسـتعملني النـهائيني   ،اخلدمات للمستعملني النـهائيني 

  ؛بينهمشراكات أقوى 
مثــل اســتخدام اآلليــات القائمــة، ومنــها األمــم املتحــدة واملؤسســات اإلمنائيــة     ‘٣‘  

رعايـة هـذه الكيانـات،    حتـت  البنك الدويل، وتوسيع نطاق برامج تـدريب املسـتعملني   
  لنسبة للبلدان النامية؛وال سيما با

دعوة ممثلني عن املستعملني النهائيني واهليئات املعنيـة بالسياسـات ذات الصـلة      ‘٤‘  
ركة بـني  مثـل حلقـة العمـل املشـت    بشأن التطبيقات الفضائية يف منتـديات   اتإىل مناقش

  الحتاد الدويل للمالحة الفضائية؛األمم املتحدة وا
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 تطبيقـات املوجـودات الفضـائية وفوائـدها    عـن  عروض إيضاحية خمتلفـة  تقدمي   (ب)  
  ة على الزراعة واستخدام األراضي؛االجتماعية واالقتصادية وفعالية تطبيق املوجودات الفضائي

ــز االتصــاالت بــني مطــو    (ج)   ــاتعزي ــرارات وأوســاط   ري التكنولوجي وصــانعي الق
  :املستعملني من خالل ما يلي

 مالءمـة بـني القـائمني بإعـداد    األكثـر  االتصـال  قنوات وأدوات حتديد وتطوير   ‘١‘  
  البيانات واهليئات اإلدارية واملستعملني النهائيني؛  

ــل   ‘٢‘   ــرية تعجي ــوفري املعلومــات يف الوقــت املناســب    وت ــة إىل ت يف واجلهــود الرامي
  العمليات اليومية من قبل املستعمل النهائي؛  مباشرة يف للتطبيق  شكل قابل

  لمدارس واجلامعات؛لإتاحة املواد التعليمية   ‘٣‘  
املعوقـات القانونيـة الـيت حتـول دون     إزالـة  زيادة اجلهود الرامية إىل حل املشـاكل و   (د)  
  .زراعة واستخدام األراضيال لتطبيقها علىلمستعملني النهائيني على أساس عاملي لالبيانات  إتاحة
م الفريـــق العامـــل املعـــين باســـتخدام التكنولوجيـــات املتصـــلة بالفضـــاء يف إدارة   ســـوق  -٤٠

ــتنتاجاته الكـــوارث  ــه واسـ ــيع مالحظاتـ ــتة مواضـ ــة إىل سـ ــها املشـــاركون، وهـــ نحموريـ    ي:اقشـ
ولوجيـا  (أ) الثغرات يف املعلومات بني متطلبات األوساط املعنية بـإدارة الكـوارث ومقـدمي تكن   

إدارة الفضـائية املسـتخدمة يف   (ب) السياسـات املتعلقـة بالبيانـات     ؛الفضـائية  املعلومات/الفضاء
  لـــدعم إدارة الكـــوارث؛  البيانيـــة الكـــوارث؛ (ج) التوحيـــد القياســـي للبيانـــات واملنتجـــات     

املعلومـات املسـتمدة مـن    بدعم الـ  (ه)لتنسيق واالتصـال بغـرض تبـادل املعلومـات؛     ا(د) آليات 
فضاء بغرض رصد الكوارث أو حاالت الطوارئ على الصـعيد دون الـوطين الـيت ال تـدعمها     ال

تعزيز دور املعلومـات الفضـائية يف ضـوء إطـار عمـل هيوغـو       : آليات دولية؛ (و) آفاق املستقبل
  .٢٠١٥ وإطار احلد من خماطر الكوارث ملا بعد عام

ــق   -٤١ ــرات يف امل   ،وســلَّم الفري ــأ ،علومــاتخــالل مناقشــة مســألة الثغ ــة املنتجــات  نَّب البياني
واخلرائط املستندة إىل املعلومات الفضائية عادة ما تتوافر بعد يوم أو يـومني مـن وقـوع الكارثـة،     

والحـظ   .يف حني حيتاج مديرو الكوارث إىل هذه املنتجات خـالل سـاعات مـن وقـوع الكارثـة     
عيد الوطين، فضالً عن االفتقار إىل املشاركون أيضاً غياب التنسيق بني خمتلف اإلدارات على الص

ويف  .سابقة على وقـوع الكـوارث  تكون أساسية لتقييم املخاطر بيانية خرائط أساسية ومنتجات 
ــة ومــديري        ــاء قــدرات لكــل مــن األوســاط التقني هــذا الصــدد، اقتــرح الفريــق تنظــيم أنشــطة بن

  .لي وامليداينهم على الصعيدين احملالكوارث بغرض حتسني الدعم باملعلومات والتفا
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 فيمـا يتعلـق  ويف جمال السياسات اخلاصة بالبيانات الفضائية، ناقش الفريق هذه السياسات   -٤٢
التشـجيع   نشـط يف علـى األمـم املتحـدة أن تقـوم بـدور       أنَّص إىل بلدان عدد من املشاركني، وخلب

ق أيضـاً علـى أمهيـة    د الفريـ كَّـ وأ .تبادل البيانات على الصعيدين الوطين والـدويل لمبادئ على وضع 
املسـتخدمة يف إدارة الكـوارث، وسـلَّم بغيـاب معـايري      البيانيـة  التوحيد القياسي للبيانات واملنتجـات  

واقتـرح   .فيمـا يتعلـق باملعلومـات الفضـائية املسـتخدمة يف إدارة الكـوارث      البيانيـة  دولية للمنتجـات  
رصد األرض (جيـوس)، وغريمهـا مـن     واملنظومة العاملية لنظم ،سبايدراملشاركون أن يعمل برنامج 

  .كمنرب لتبادل املعلومات لتيسري التوحيد القياسي للمنتجات ،املبادرات الدولية
 بأنه ينبغيوسلَّم الفريق خالل مناقشة آليات التنسيق واالتصال بغرض تبادل املعلومات   -٤٣

 ارث واألوســـاطواألوســـاط املعنيـــة بـــالكوتعزيـــز االتصـــاالت بـــني األوســـاط املعنيـــة بالفضـــاء  
التكنولوجية، واقترح أن تيسر األمم املتحدة التنسيق بني خمتلف األطراف على الصعيدين الدويل 

وأشــار املشــاركون أيضــاً إىل وجــود مشــاكل يف الوصــول إىل املعلومــات الفضــائية يف  .والــوطين
ون علـى حتقيـق   اليت ال تدعمها آليات دولية مثل ميثـاق التعـا   ،الكوارث احملدودة النطاقحاالت 

ــة      ــة أو تكنولوجي ــوع كــوارث طبيعي ــة وق ــق للمرافــق الفضــائية يف حال ــوأ .االســتخدام املنس د كَّ
ــهائيني علــى      ــدريب املقــدم إىل املســتعملني الن  التعامــل مــع املشــاركون علــى ضــرورة حتســني الت

الفريـق  وخلُـص   .البيانات املكانية، وتأسيس هيئات تنسيق علـى الصـعيدين دون الـوطين واحمللـي    
مـديري الكـوارث علـى الصـعيدين الـوطين واحمللـي        أنه ينبغـي القيـام مبحـاوالت لتزويـد    أيضاً إىل 

  .وحسب معلومات تدعم اجلهود الرامية إىل إجياد حلول، بدالً من أن تقدم إليهم بيانات
ماً، أوصــى املشــاركون بتعزيــز آليــات تنســيق الشــراكات بــني  قُــداملضــي  ومــن حيــث  -٤٤

العام واخلاص يف جمـال إدارة الكـوارث، وأكـدوا علـى دور األمـم املتحـدة يف اجلمـع        القطاعني 
االســتخدام الفعــال للبيانــات الفضــائية الالزمــة لتــوفري   مــن أجــل بــني كــل أصــحاب املصــلحة  

الوصـــول إىل  إتاحـــةيف ســـبايدر كمـــا أقـــروا بـــدور برنــامج   .معلومــات دقيقـــة وموثـــوق ــا  
ــائية مـــن أجـــل دعـــم   ــوارث، و املعلومـــات الفضـ ــز  يف إدارة الكـ ــدرات وتعزيـ ــاء القـ تيســـري بنـ

  .املؤسسات يف هذا اال
    

    تقييم حلقة العمل يف مكان انعقادها  -اًرابع  
اســتبيان استقصــائي آلراء املشــاركني بغيــة  يف اليــوم األخــري مــن حلقــة العمــل   يجــرأُ  -٤٥

ــيم مــدى جناحهــا     ــا وتقي ــى تعليقــام عليه ــد إىل املــ  .احلصــول عل ــد أُعي ــا جمموعــه  وق   نظّمني م
ــاً مــن اجلهــات       ٢٢ ــوا دعمــاً مالي اســتبياناً مســتوفَى الــرد، معظمهــا مــن املشــاركني الــذين تلقّ

  .ويرد فيما يلي عرض لبعض نتائج ذلك االستقصاء .املشاركة يف رعاية حلقة العمل
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ورأى مجـيعهم   .رأى مجيع ايبني أنَّ موضوع حلقـة العمـل متصـل بوظـائفهم احلاليـة       -٤٦
ــة     ــام املهني ــى احتياجــام وتوقّع ــة العمــل لب ــامج حلق أــم ســوف يوصــون    ، وذكــرواأنَّ برن

زمالءهم باملشاركة يف حلقات العمـل الـيت تنظّمهـا يف املسـتقبل األمـم املتحـدة باالشـتراك مـع         
  .االحتاد الدويل للمالحة اجلوية

ل حلقة العمل ونوعيتـها،  فيما يتعلق باملستوى العام للعروض اإليضاحية املقدمة خالو  -٤٧
يف املائـة منـهم    ٤٠فيمـا اعتـربه   ، جـدا  اجيـد  يف املائة من ايبني أنه كـان  ٦٠رأى ما جمموعه 

يف املائـة مـن ايـبني أنـه      ٥٥وفيما يتعلق بالتنظيم العام حللقـة العمـل، رأى مـا جمموعـه      .جيدا
  .يف املائة منهم جيدا ٤٥اعتربه  فيما ،كان جيدا جدا

  شار املشاركون يف حلقة العمل إىل أا ساعدم على ما يلي:وأ  -٤٨
 والتطبيقـات الفضـائية  اكتساب املعارف وتعزيزها يف جمـال تكنولوجيـا الفضـاء      (أ)  

)١٧ ا)؛رد  
  )؛ارد ١٤تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاا (جمال تأكيد األفكار واملفاهيم يف   (ب)  
  )؛ارد ١٦دة (توليد أفكار مشاريع لتطبيقات جدي  (ج)  
  )؛ارد ١٧إتاحة إمكانية التعاون مع جمموعات أخرى (  (د)  
  .)ارد ١٤شراكات (إتاحة إمكانية إقامة   (ه)  

٤٩-  ا علــى الســؤال بشــأن اإلجــراءات أو املشــاريع الــيت سيشــرعون فيهــا ملتابعــة حلقــة ورد
  العمل، أشار املشاركون إىل أم سيقومون مبا يلي:

  )؛ارد ١٨خبرباء و/أو بشبكات (ال االتص  (أ)   
  ردود)؛ ١٠مشاريع جديدة ( حتديد  (ب)   
  ردود)؛ ١٠( ي مزيد من التعليم/التدريبتلقّ  (ج)   
  ردود)؛ ٨ء معدات أو تكنولوجيات (اشترا  (د)   

  .)ارد ١٢التماس دعم متويلي للمشاريع (  (ه)  
ائـة مـن ايـبني أـا مـثرية جـداً       يف امل ٦٧عند تقييم مناقشـة املائـدة املسـتديرة، اعتـرب     و  -٥٠

نَّ أ ايـبني واعترب مجيع املشـاركني   .يف املائة منهم أا مثرية لالهتمام ٣٣فيما اعترب  ،لالهتمام
مواضــيع ذات أمهيــة خاصــة بالنســبة إلــيهم أو إىل وكــاالم عوجلــت مــن جانــب احملــاورين يف  

  .حت هلم لطرح أسئلتهم على احملاورينالفرصة سن نَّكما رأى مجيعهم أ .ئدة املستديرةاملا
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ئـة مـن ايـبني    يف املا ٧٠فيما يتعلق مبستوى التفاعل بـني احملـاورين واحلضـور، رأى    و  -٥١
  . املائة منهم أنه كان تفاعلياًيف ٣٠فيما اعترب ، النقاش كان تفاعلياً جدا نَّأ

لذين تلقّوا دعمـا ماليـا حلضـور    جميبا واحدا من بني ايبني ا نَّن االستطالع أيضاً أيوب  -٥٢
الـدعم   مـن دون حلقة العمل ومؤمتر االحتـاد الـدويل للمالحـة الفضـائية كـان بإمكانـه احلضـور        

  .ايل الذي قدمه إليه املنظّمونامل
    

    إجراءات املتابعة  -اًخامس  
االحتاد الدويل للمالحـة اجلويـة املسـؤولة عـن االتصـال مـع املنظمـات         جلنةيف اجتماع   -٥٣
عقـد خـالل مـؤمتر االحتــاد الـدويل للمالحـة الفضـائية وحضــره       الــذي  ،لدوليـة والـدول الناميـة   ا

ــة والعشــرين          ــة العمــل الرابع ــد حلق ــرر عق ــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، تق ــون عــن مكت ممثّل
يف الفتـرة مـن    ،املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية يف تورنتـو، كنـدا  

حتاد الدويل للمالحـة  لالاخلامس والستني ؤمتر املب، باالقتران ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٢٨إىل  ٢٦
 تشـرين األول/  ٣أيلول/سـبتمرب إىل   ٢٩، املزمع عقده أيضاً يف تورنتـو يف الفتـرة مـن    الفضائية
  .املؤمتر بذلكحدث مرتبط ، و٢٠١٤أكتوبر 

املتحـدة واالحتـاد الـدويل     أن يكون موضوع حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم      وتقرر  -٥٤
حتقيـق منـافع اجتماعيـة    غـرض  لتكنولوجيا الفضـاء   تسخري"هو  ٢٠١٤للمالحة الفضائية لعام 

ــة واألمــان البحــري وتقــدمي        ــى التطبيقــات البحري ــز بصــفة خاصــة عل واقتصــادية"، مــع التركي
رنـامج  وسوف تتواصل مناقشة أهداف وب .عدبعد ودراسة األوبئة عن بلصحية عن اخلدمات ا

ر عقــده خــالل الــدورة احلاديــة واخلمســني مــن املقــر العمــل املقبلــة يف اجتمــاع ختطيطــي حلقــة
  .٢٠١٤ة، يف عام للجنة الفرعية العلمية والتقني

يف اجتمــاع اللجنـة املســؤولة عـن االتصــال باملنظمـات الدوليــة     جـرى التأكيــد جمـدداً  و  -٥٥
مــن مناقشــات املوائــد املســتديرة بــني املشــاركني والــدول الناميــة علــى أنــه ينبغــي إجــراء املزيــد 

ورؤساء وكاالت الفضاء وسائر املؤسسات أو املنظمات ذات الصلة أو كبـار مـديريها خـالل    
  فضــائية الــيت ســتعقد حلقــات العمــل املشــتركة بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد الــدويل للمالحــة ال 

  .يف املستقبل
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