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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية

     
   تقرير عن حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل  
   منافع حتقيق للمالحة الفضائية حول استخدام تكنولوجيا الفضاء من أجل    
  اقتصاديةواجتماعية     

   
  )٢٠١٤ سبتمرب/أيلول ٢٨-٢٦ كندا، تورونتو،(  

   
    مقدِّمة  - الًأو 
  واألهداف اخللفية  -ألف  

 
 واسـتخدامه  اخلـارجي  الفضـاء  باستكشـاف  املعـين  الثالـث  املتحـدة  األمـم  مؤمتر أوصى  -١
ــراض يف ــلمية األغ ــث اليونيســبيس( الس ــيما وال ،)الثال ــن س ــراره خــالل م ــون ق ــة" املعن  األلفي

 األمـم  برنـامج  أنشـطةُ  وخَّىتتـ  بـأن  )١(،"البشـرية  والتنميـة  الفضـاء  بشـأن  فيينـا  إعـالن : الفضائية
 الصــعيدين علــى األعضــاء الــدول بــني التعاونيــة املشــاركة تعزيــَز الفضــائية للتطبيقــات املتحــدة
  )٢(.النامية البلدان يف واملهارات املعارف تنمية على التركيز مع والدويل، اإلقليمي

ــةُ   -٢ ــرَّت جلن هتــا السادســة  اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، يف دور   وأق
ــام   ــودة يف ع ــامَج٢٠١٣واخلمســني املعق ــدوات     ، برن ــة والن ــدورات التدريبي حلقــات العمــل وال

. وفيمـا بعـد، أقـرَّت اجلمعيـة     ٢٠١٤واملؤمترات املقرَّرة يف إطار برنامج التطبيقات الفضائية لعام 
───────────────── 

تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،  )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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اخلــارجي ، األنشــطة املقــرَّر أنْ يضــطلع هبــا مكتــب شــؤون الفضــاء   ٦٨/٧٥العامــة، يف قرارهــا 
  ,٢٠١٤التابع لألمانة العامة حتت رعاية برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يف عام 

، ووفقـاً لتوصـيات اليونيسـبيس الثالـث، ُعقـدت      ٦٨/٧٥وعمالً بقرار اجلمعية العامـة    -٣
حلقـة العمـل املشـتركة     ،٢٠١٤أيلول/سـبتمرب   ٢٨إىل  ٢٦يف تورونتو، كنـدا، يف الفتـرة مـن    

ــدويل للمالحــة الفضــائية    بــني ا ــا الفضــاء   ألمــم املتحــدة واالحتــاد ال حــول اســتخدام تكنولوجي
ــاالقتران     مــن ــة االقتصــادية، وذلــك ب ــد االجتماعي ــدويل للمالحــة  مبــأجــل الفوائ ؤمتر االحتــاد ال

ــو يف      ــد أيضــاً يف تورونت ــذي ُعق ــن  الفضــائية اخلــامس والســتني ال ــرة م أيلول/ســبتمرب  ٢٩ الفت
  ,٢٠١٤أكتوبر تشرين األول/  ٣  إىل
وقد اشترك يف تنظيم حلقة العمـل مكتـُب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، يف إطـار أنشـطة          -٤

ــدويل     ــم املتحــدة للتطبيقــات الفضــائية، واالحتــاد ال ــامج األم ــاون   برن  للمالحــة الفضــائية، بالتع
ــة أحبــاث الفضــاء      مــع ــة للمالحــة الفضــائية وجلن ــة الدولي ــة الفضــاء األوروبيــة، واألكادميي وكال
  ملعهد الدويل لقانون الفضاء.وا
 شـؤون  مكتـب  تنظيمها يف اشترك اليت والعشرين الرابعة العمل حلقةَ االجتماُع وكان  -٥

. وقــــد اعتمــــدت حلقــــة العمــــل الفضــــائية للمالحــــة الــــدويل واالحتــــاد اخلــــارجي الفضــــاء
ــى ــودة ســابقاً بــني عــامي       عل  ٢٠١٣و ١٩٩١التوصــيات الصــادرة عــن حلقــات العمــل املعق
  ة منها.  خلربات املستمدَّا  وعلى

ــةً    -٦ ــة العمــل طائف ــاقش املشــاركون يف حلق ــات واملعلومــات   واســعةً ون مــن التكنولوجي
واخلدمات الفضائية اليت تساهم يف برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية املسـتدامة، وال سـيما   

ة العامليـــة يف البلـــدان الناميـــة، مـــع التركيـــز بشـــكل خـــاص علـــى التطبيقـــات املتعلقـــة بالصـــح 
  والتطبيقات البحرية.

اع وكانت األهداف الرئيسية هلذا احلدث هي التاليـة: (أ) زيـادة الـوعي يف أوسـاط صـنَّ       -٧
دام تطبيقــات تكنولوجيـــا الفضـــاء  لـــي األوســاط البحثيـــة واألكادمييـــة بشــأن اســـتخ  القــرار وممثِّ 

ة؛ و(ب) دراسـة التكنولوجيـات   معاجلة القضايا البشـرية والبيئيـة، وال سـيما يف البلـدان الناميـ      يف
الزهيـــدة التكلفـــة املتصـــلة بالفضـــاء ومـــوارد املعلومـــات املتاحـــة ملعاجلـــة االحتياجـــات اإلمنائيـــة  
ــة        ــحة العامليـ ــة بالصـ ــات املتعلقـ ــايل التطبيقـ ــة يف جمـ ــدان الناميـ ــادية يف البلـ ــة واالقتصـ االجتماعيـ

ــادر   ــة ومبـ ــادرات التعليميـ ــز املبـ ــة؛ و(ج) تعزيـ ــات البحريـ ــام  والتطبيقـ ــوعي العـ ــاء الـ ات إذكـ
ثيـق التعـاون الـدويل واإلقليمـي     يف عمليـة بنـاء القـدرات يف تلـك اجملـاالت؛ و(د) تو      واإلسهام

  تلك اجملاالت.  يف
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وأتاحْت املناقشة اليت جرت يف حلقة العمل والفريقني العاملني املنبثقني عنها ومائـدهتا    -٨
ري رٍ بـني خـرباء تكنولوجيـا الفضـاء ومقـرِّ     املستديرة اخلتاميـة فرصـةً أيضـاً إلجـراء حـوارٍ مباشـ      

لي األوساط األكادميية والقطاع اخلاص مـن البلـدان الناميـة    خذي القرارات وممثِّالسياسات ومتَّ
والبلدان الصـناعية علـى السـواء. وقـد ُشـجِّع مجيـع املشـاركني علـى تبـادل جتـارهبم واسـتجالء            

  فرص إقامة تعاون أفضل.
لتقدميـه إىل جلنـة    حلقة العمل وأهدافها وبرناجمهـا. وقـد أُعـدَّ    يةَخلف ويصف هذا التقريُر  - ٩

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا الثامنة واخلمسني، وإىل اللجنة الفرعية 
  .٢٠١٥ر عقد هاتني الدورتني يف عام العلمية والتقنية يف دورهتا الثانية واخلمسني، ومن املقرَّ

   
  امجالربن  -باء  

 
شارك يف إعداد برنامج حلقة العمل مكتـُب شـؤون الفضـاء اخلـارجي وجلنـة الربنـامج         -١٠

لني لوكالــة الفضــاء األوروبيــة ووكالــة الفضــاء الكنديــة ت ممــثِّاخلاصــة حبلقــة العمــل، الــيت ضــمَّ
وجلنــة أحبــاث الفضــاء واملركــز األملــاين لشــؤون الفضــاء اجلــوي واألكادمييــة الدوليــة للمالحــة     

نت ئية واالحتاد الدويل للمالحـة الفضـائية ووكالـة الصـحة العموميـة يف كنـدا. وقـد ضـمَ        الفضا
ــدخالت املتلقَّــ  ــامج، وكــذلك امل   املُ ــة الربن ــن أعضــاء جلن ــة   اة م شــاركة املباشــرة ألعضــاء اللجن

  أهداف االجتماع. ة العمل، حتقيَقحلق  يف
واخلـدمات الـيت ميكنـها    ز برنـامج حلقـة العمـل علـى التكنولوجيـات والتطبيقـات       وركَّ  -١١

املســاعدة علــى تعظــيم منــافع اســتخدام األدوات ذات الصــلة بالفضــاء وتطبيقهــا لــدعم التنميــة  
االقتصادية واالجتماعية املستدامة وتعزيز قدرة البلـدان الناميـة يف هـذا اجملـال مـن خـالل تنميـة        

يمــي والــدويل وإذكــاء املــوارد البشــرية والتقنيــة علــى خمتلــف املســتويات وحتســني التعــاون اإلقل 
  وعي اجلمهور وتطوير الُبىن التحتية املالئمة.

ــ تقنيــة جلســات أربــع العمــل حلقــة برنــامج نوتضــمَّ  -١٢ : التاليــة املواضــيع علــى زتركَّ
 دراسـة  أجـل  مـن  الفضـائية  التطبيقـات ) ب(و العاملية؛ الصحة أجل من الفضاء تكنولوجيا )أ(

 البحريـة  واالتصـاالت  البحريـة  السـالمة  أجـل  مـن  اءالفضـ  تكنولوجيـا ) ج(و عد؛ُب عن األوبئة
. وإدارهتـــا احمليطـــات مـــوارد رصـــد أجـــل مـــن الفضـــاء تكنولوجيـــا) د(و البحريـــة؛ واملالحـــة
 واملعلومـات  التكنولوجيات تطبيقات على ركَّزت إيضاحية عروضاً اجللسات مجيُع نتوتضمَّ

 التعـاون  وأنشـطة  وإقليميـة  يـة دول ومبـادرات  خاصـة  مواضيعية جماالت يف الفضائية واخلدمات
  .القدرات وبناء



 

4V.14-08018 

 

A/AC.105/1081

خـالل اجللسـات التقنيـة كمـا قُـدِّمت سـت       شـفويا   إيضـاحيا عرضـاً   ٣١وقُدِّم إمجـاال    -١٣
لون لكندا ووكالـة الفضـاء   ورقات خالل جلسة خاصة بامللصقات. وإضافة إىل ذلك، ألقى ممثِّ

  العمل.األوروبية كلمات رئيسية يف اجللسة االفتتاحية حللقة 
لــون حلكومــة كنــدا واألكادمييــة الدوليــة للمالحــة وألقــى كلمــات افتتــاح وترحيــب ممثِّ  -١٤

الفضائية واالحتاد الدويل للمالحة الفضـائية ووكالـة الفضـاء األوروبيـة واملعهـد الـدويل لقـانون        
  الفضاء ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي.

دة مفتوحـة حـول مواضـيع حمـدَّ     ودارت بعد كل جلسـة مـن اجللسـات التقنيـة مناقشـةٌ       -١٥
حتظى باالهتمام، مما أتاح فرصـاً إضـافية للمشـاركني إلبـداء آرائهـم. وواصـل فريقـان عـامالن         

صــاها مــن أجــل صــياغة مالحظــات قــة وخلَّأنشــأمها املشــاركون تلــك املناقشــات بصــورة متعمِّ
سـئلة بشـأن املسـائل    حلقة العمل وتوصياهتا، والتحضري ملناقشـة املائـدة املسـتديرة لـدى تنـاول أ     

  دة يف اجللسات التقنية.األساسية واملواضيع احملورية احملدَّ
ــامج املفصَّــ   -١٦ ل حللقــة العمــل علــى املوقــع الشــبكي ملكتــب شــؤون الفضــاء    وُيتــاح الربن

  .)www.unoosa.org(اخلارجي 
   

  احلضور والدعم املايل  -جيم  
 

املتحدة دعوةً إىل البلدان الناميـة، باسـم اجلهـات املشـاركة يف رعايـة حلقـة        هت األمُموجَّ  - ١٧
حيها للمشــاركة يف حلقــة العمــل. واشــُترط أن يكــون املشــاركون مــن محلــة العمــل، لتســمية مرشِّــ

الشهادات اجلامعية أو ذوي خـربة مهنيـة راسـخة يف ميـدان متصـل باملوضـوع العـام حللقـة العمـل.          
شـاركون أيضـاً علـى أسـاس خـربهتم العمليـة يف بـرامج أو مشـاريع أو منشـآت تسـتخدم           واختري امل

عت بصـورة  تطبيقات تكنولوجيا الفضاء أو ميكن أن تستفيد من استخدام تلك التكنولوجيا. وُشجِّ
  خاصة مشاركة أخصائيني على مستوى صنع القرار على السواء من كيانات وطنية ودولية.

ــوال   - ١٨ ــيت خصَّ واســُتخدمت األم ــة العمــل كــلٌّ   ال ــيم حلق ــة الفضــاء    صــتها لتنظ ــن وكال م
ــايل ملشــاركة          ــدعم امل ــوفري ال ــم املتحــدة لت ــة الفضــائية واألم ــدويل للمالح ــاد ال ــة واالحت األوروبي

كامالً، مشل تكاليف السـفر   اى اثنا عشر مشاركاً دعماً ماليمن البلدان النامية. وتلقَّ شخصاً ٢٢
اباً واإلقامة الفندقية وبدل املعيشة طوال مدة انعقاد حلقة العمـل واملـؤمتر   اجلوي الدويل ذهاباً وإي

(السفر اجلوي و/أو اإلقامة  امشاركني آخرين متويالً جزئي ١٠ ىالدويل للمالحة الفضائية. وتلقَّ
لمالحـة الفضـائية). وباإلضــافة   الفندقيـة وبـدل املعيشـة و/أو رســوم التسـجيل يف املـؤمتر الــدويل ل     

اليف رسـوم التسـجيل يف املـؤمتر    ت اجلهـات املشـاركة يف رعايـة حلقـة العمـل تكـ      لك، غطَّذ إىل
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نـهم مـن حضـور املـؤمتر الـدويل للمالحـة       مشاركاً من املشمولني بالتمويل، ممـا مكَّ  ٢٢أجل  من
  الفضائية اخلامس والستني الذي ُعقد بعد حلقة العمل مباشرة.

ــد  -١٩ ــام وق ــر ق ــن أكث ــرداً ١٢٠ م ــن ف ــد م ــة األربعــني انالبل  للمشــاركة بالتســجيل التالي
؛ أملانيـا ؛ أفغانسـتان ؛ إسـرائيل ؛ أسـتراليا ؛ األردن؛ األرجنـتني ؛ : االحتـاد الروسـي  العمل حلقة يف

دة املتعــدِّ-بوليفيــا (دولــة؛ بورونــدي؛ باكســتان؛ اإلســالمية) -إيــران (مجهوريــة ؛ أوزبكســتان
؛ جورجيـا ؛ جنـوب أفريقيـا  ؛ الدميقراطيـة مجهوريـة كوريـا الشـعبية    ؛ تـونس ؛ تركيـا ؛ القوميات)

؛ فييـــت نـــام؛ الفلـــبني؛ فرنســـا؛ غامبيـــا؛ ســـرياليون؛ ســـنغافورة؛ الســـلفادور؛ دولـــة فلســـطني
اململكــة املتحــدة لربيطانيــا ؛ املكســيك؛ ماليزيــا؛ ليبيــا؛ كينيــا؛ كنــدا؛ الكــامريون؛ كازاخســتان

الواليـات املتحـدة   ؛ هولنـدا ؛ نـد اهل؛ نيجرييـا ؛ موريشـيوس ؛ منغوليـا ؛ العظمى وأيرلنـدا الشـمالية  
احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات     أيضاً يف حلقة العمل املنظمـاتُ  اليابان. وكانت ممثَّلةً؛ األمريكية

ــة الفضــاء األوروبيــة،      غــري احلكوميــة والكيانــات األخــرى التاليــة: جلنــة أحبــاث الفضــاء، وكال
ياســات الفضــاء، األكادمييــة الدوليــة  الوكالــة األوروبيــة للســالمة البحريــة، املعهــد األورويب لس 

للمالحة الفضائية، االحتـاد الـدويل للمالحـة الفضـائية، املعهـد الـدويل لقـانون الفضـاء، منظمـة          
الطريان املدين الدويل، املنظمة الدولية لالتصاالت السـاتلية البحريـة، اجمللـس االستشـاري جليـل      

  الفضاء، مكتب شؤون الفضاء اخلارجي.
   

  املستديرة املائدة ومناقشة التقنية اجللسات على عامة ةنظر  -ثانياً  
 

 جمـــال يف الفضـــاء تكنولوجيـــا تطبيقـــات املشـــاركون نـــاقش األوىل، التقنيـــة اجللســـة يف  -٢٠
 العمـل  فريـق  وخـربات  أنشـطة  بشـأن  علمـاً  العمـل  حلقـة  يف املشـاركون  وأُحـيط . العاملية الصحة
 توصــيات ملتابعــة األعضــاء الــدول أنشــأته الــذي) ٦ العمــل فريــق( الصــحة العموميــة ب املعــين

 والتنميــة البشــري األمــن أجــل مــن الفضــائية التطبيقــات باســتخدام املتعلقــة الثالــث اليونيســبيس
 جمــالَْي يف الصــحة العموميــة خــدمات حتســني تــدابري علــى األول املقــام يف التركيــز مــع والرفــاه،
 العمــل فريــق تنــاول الواليــة، هــذه عمــ ومتاشــياً. املعديــة األمــراض ومكافحــة بعــد عــن التطبيــب

تيسـري   : (أ)األمـر  بداية يف اقترحها قد اخلارجي الفضاء شؤون مكتب كان اليت التالية، ملواضيعا
البلــدان  دات العــريض يفوضــع سياســات وطنيــة لالســتفادة مــن خــدمات وبيانــات نطــاق التــردُّ 

الزمـة لـذلك الغـرض؛ و(ب)    د الصـحي واحلصـول علـى البيانـات ال    النامية من أجل دعـم الترصُّـ  
الصـحة  ؤ بأخطـار  ر قـادرة علـى التنبُّـ   االستفادة من البيانات الفضائية يف وضع آليـة لإلنـذار املبكِّـ   

وإنـــذار الســـلطات يف الوقـــت املناســـب؛ و(ج) تيســـري تـــوفري أنشـــطة بنـــاء القـــدرات  العموميـــة
  ادة من تلك األنشطة.  والتدريب يف ميدان دراسة األوبئة عن ُبعد أو إتاحة إمكانية االستف
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ــام ويف  -٢١ ــق نشــر ،٢٠١١ ع ــة بالصــحة املعــين العمــل فري ــره العمومي ــهائي تقري  عــن الن
 الـذي ) A/AC.105/C.1/L.305( العموميـة  الصـحة  حتسـني  يف الفضـاء  تكنولوجيـا  االستفادة من

 املسـار املقبـل يف سـبيل مواصـلة تطـوير مبـادرات تقـدمي اخلـدمات         األعضاء الدول فيه اقترحت
ُبعد ودراسة األوبئـة عـن ُبعـد وتعزيـز تلـك املبـادرات وتنفيـذها، وذلـك يف ضـوء           نالصحية ع

ــدَّ    ــة لع ــد هبــذه اجملــاالت اجلامع ــدور املهــم   ة ختصُّاالهتمــام املتزاي صــات وتطبيقاهتــا الواســعة وال
اء يف ، علـى السـو  الصـحة العموميـة  واملباشر املتوقَّع هلا فيما يتعلق بتنفيذ برامج رئيسية يف جمال 

مة والنامية، خالل العقد املقبل. وأُحيط املشاركون أيضاً علماً بشأن مبـادرة فريـق   الدول املتقدِّ
ز علـى تطـوير إطـار    ، والـيت تركِّـ  ٢٠١٢ت يف عـام  العمل اجلارية اخلاصة باملتابعـة، الـيت اسـُتهلَّ   

  فضاء.من خالل تطبيق تكنولوجيا ال الصحة العموميةاجملتمع املفتوح من أجل حتسني 
ــةُوتضــمَّ  -٢٢ ــن  اأيضــاً عرضــاً إيضــاحي   نت اجللس ــن بُ   ع ــب ع ــة للتطبي ــات ممكن ــد تطبيق ع
عـد اإلنسـاين، الـذي ُيمكـن     أجل مساعدة البلدان النامية، مع التركيـز علـى التطبيـب عـن بُ     من

عـد (األويل و/أو الثـانوي) للبلـدان الناميـة يف أوقـات االحتيـاج       تعريفه بأنه توفري التطبيب عن ُب
لطيب الفوري و/أو االحتيـاج الطـيب الـدائم، بغيـة حتسـني الصـحة الشخصـية. وجـرى التأكيـد          ا

مــة، يــثري اهتمامــاً عميقــاً    عــد، وإن كــان ُيســتخدم يف الــدول املتقدِّ   التطبيــب عــن بُ أنَّ علــى 
مه من معونـة إنسـانية. فالتطبيـب    باستخدامه املمكن من أجل البلدان النامية وما ُيمكن أن يقدِّ

عد اإلنساين ال يسمح فقط بتوسيع نطاق تأثري الطب وإمنا ُيمكنه أيضاً أن يتيح للمرضـى  عن ُب
ســبيالً إىل الرعايــة احملسَّــنة. وُيمكــن للمســاعدة أن تــأيت مــن الــدول الصــناعية، كمــا ُيمكــن أن 

ثانويـة  ر الرعايـة األوليـة وال  عـد اإلنسـاين أن يـوفِّ   ُتنقَل بني البلدان النامية. وُيمكن للتطبيب عن ُب
بأزمـة إنسـانية. وناقشـت     للبلدان النامية اليت حتتـاج إىل املعونـة الطبيـة بصـفة دائمـة أو الـيت متـرُّ       

االجتماعية االقتصادية للموجـودات الفضـائية بالنسـبة     مت يف اجللسة الفوائَدأخرى قُدِّ ورقاُت
حة اإللكترونيـة  للصحة اإللكترونية يف أفريقيـا، واسـتخدام تكنولوجيـا الفضـاء ومبـادرات الصـ      

عــد يف ماليزيــا، ومشــروع تــابع لألكادمييــة الدوليــة للمالحــة  يف اهلنــد، وبــرامج التطبيــب عــن بُ 
  الفضائية بشأن معهد افتراضي للعلوم املعنية باحلياة يف الفضاء.  

ــة، نظــر املشــاركون يف مســائل تتعلــق بالتطبيقــات الفضــائية       -٢٣ ــة الثاني ويف اجللســة التقني
عد مع التركيز على دراسة نشـوء األمـراض البشـرية واحليوانيـة (األمـراض      عن ُب لدراسة األوبئة

رات املناخيـة والبيئيـة، وانتشـار    املنقولة بامليـاه واهلـواء والنواقـل) املرتبطـة علـى حنـو وثيـق بـالتغيُّ        
هذه األمراض. وأُحيط املشاركون يف حلقة العمل علماً بأحـدث املعلومـات عـن حالـة تطـوير      

يف األرجنـتني وكنـدا وموريشـيوس     الصـحة العموميـة  عد يف جمال راسة األوبئة عن ُبتطبيقات د
ــى املشــاريع          ــة عل ــوطين للدراســات الفضــائية يف فرنســا نظــرة عام ــاح املركــز ال ــان. وأت والياب
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عـد يف تنـاول   املُضطلع هبا يف خمتلف املناطق واليت تركِّز على استخدام بيانات االستشـعار عـن بُ  
ملناخ والبيئة والصحة؛ وُيمكـن حلصـائل هـذه املبـادرات أن ُتسـهم يف سياسـات       العالقات بني ا

، الصـحة العموميـة  خـذي القـرارات يف جمـال    ر مـن أجـل متَّ  ترصد األمراض ونظم اإلنذار املبكِّـ 
 ى الدنك.  أمراض من قبيل محى وادي ريفت واملالريا ومحَّ تفشيسيما بشأن   وال

مـن اإلدارة الوطنيـة للمالحـة اجلويـة والفضـاء       إيضـاحيا  أيضاً عرضاً نت اجللسةُوتضمَّ  -٢٤
(ناسا) يف الواليات املتحدة عن استخدام بيانـات رصـد األرض يف جمـاالت إدارة نوعيـة اهلـواء      

 العـــرض وتنـــاول، وخاصـــة األمـــراض املعديـــة ومســـائل الصـــحة البيئيـــة.  الصـــحة العموميـــةو
ــرُّ  اإليضــاحي ــا    ة واملُض للمــواد الســامَّ مســائل التع مرِضــة واألخطــار املتصــلة بالصــحة وآثاره

ــد خصــائص األخطــار والتخفيــف مــن حــدَّ    ــيَّبالنســبة لتحدي ــة اســتخدام بيانــات  هتا، وب ن فعالي
ــاه          ــوائح اخلاصــة بالرف ــواء والسياســات والل ــة اهل ــايري نوعي ــذ مع ــاذج رصــد األرض يف تنفي ومن

بـة علـى   ائل قانونيـة مترتِّ مت يف اجللسـة مسـ  أخـرى قُـدِّ   ورقاٌت وتناولتاالقتصادي والبشري. 
ــات واخلــدمات الســاتلية مــن أجــل      ــا والبيان ــة اســتخدام التكنولوجي ــد  الصــحة العمومي والفوائ

ــا الوســطى، وأطلعــت       ــوال يف أفريقي ــة للتطبيقــات الفضــائية بالنســبة لرصــد انتشــار اإليب املمكن
وارث املشـــاركني علـــى هنـــوج مبتكـــرة بشـــأن اســـتخدام املوجـــودات الفضـــائية يف إدارة الكـــ 

  استحدثتها اجلامعة الدولية للفضاء.   الصحة العموميةو
 الفضـاء  تكنولوجيـا  باسـتخدام  متعلقـة  مسـائل  يف املشـاركون  نظـر  الثالثـة،  اجللسة ويف  -٢٥
الـيت ميكـن    اإليضاحية السـبلَ  العروُض نتوبيَّ. البحرية واملالحة واالتصاالت السالمة أجل من

 املالحــة البحريــة اآلمنــة واالتصــاالت املوثوقــة يف نطــاق  هبــا لتكنولوجيــا الفضــاء أن ُتســاهم يف
ــردُّ ــة      الت ــة األوروبي ــة مــن الوكال ــة املبذول ــات اجلهــود الدولي ــريض. واستعرضــت الورق دات الع

للسالمة البحرية ووكالة الفضاء األوروبيـة يف هـذا اجملـال املواضـيعي، مبـا يف ذلـك مشـاريعهما        
ب ف والتعقُّــونظــام التعــرُّ CleanSeaNetبحــار النظيفــة املتعلقــة بالفضــاء اجلاريــة مثــل شــبكة ال 

شـبكة البحـار    . وأُشري إىل أنSAT-AISَّونظام حتديد اهلوية اآليل الساتلي  LRITالطويل املدى 
وكشــف الســفن تقــدِّم املســاعدة  النظيفــة هــي خدمــة ســاتلية أوروبيــة لرصــد التســرب النفطــي

ث النفطــي علــى ســطح البحــر  ســتبانة التلــوُّالــدول املشــاركة مــن أجــل أنشــطة مــن قبيــل ا   إىل
ث العَرضـي أثنـاء حـاالت الطـوارئ، واملسـامهة يف حتديـد هويـة امللـوِّثني.         به، ورصد التلـوُّ وتعقُّ

ث الوطنية واإلقليمية، علـى الصـور   ي للتلوُّوترتكز هذه اخلدمة، اليت أُدجمت يف سالسل التصدِّ
ق البحرية األوروبية، واليت جيري حتليلها يف الـزمن شـبه   ي مجيع املناطالساتلية الرادارية اليت تغطِّ

بات النفطيــة احملتملــة علــى ســطح البحــر. وقــد أُنشــئ نظــام   احلقيقــي مــن أجــل كشــف التســرُّ 
م دولـة عضـو يف االحتـاد    لَـ ف علـى السـفن الـيت ترفـع عَ    ب الطويـل املـدى للتعـرُّ   ف والتعقُّـ التعرُّ



 

8V.14-08018 

 

A/AC.105/1081

ب ف والتعقُّـ تلك املعلومـات يف قاعـدة بيانـات التعـرُّ     األورويب وتعقُّبها على نطاق العامل ودمج
. وُيستخدم النظام أيضاً يف جماالت مثـل البحـث واإلنقـاذ،    الطويل املدى الدولية األوسع نطاقاً

مركـز البيانـات التعـاوين التـابع لالحتـاد       والسالمة البحرية، ومحاية البيئة البحرية. وأُشـري إىل أنَّ 
ــو   ــب حن ــفينة يوميــ  ٩ ٠٠٠األورويب يتعقَّ ــاتلي    اس ــة اآليل الس ــد اهلوي ــام حتدي  SAT-AIS. ونظ

مشروع يستند إىل املستخدمني وتنفِّذه وكالـة الفضـاء األوروبيـة والوكالـة األوروبيـة للسـالمة       
البحرية من أجل تعزيز خدمات األمن البحـري والسـالمة البحريـة واملراقبـة البحريـة، وكـذلك       

ــة بشــأن  واإلنقــاذ والرصــد البيئــي. وأمَّــ  إدارة األســاطيل وعمليــات البحــث  ــادرة األوروبي ا املب
فهـي مشـروع يسـتند إىل املسـتخدمني      SAT-AISاستحداث نظـام حتديـد اهلويـة اآليل السـاتلي     

وتنفِّذه وكالة الفضاء األوروبية والوكالة األوروبية للسالمة البحريـة مـن أجـل تعزيـز خـدمات      
اقبة البحرية، وكذلك إدارة األساطيل وعمليـات البحـث   األمن البحري والسالمة البحرية واملر

رهـا طبقـاً   املعلومـات واخلـدمات املتكاملـة الـيت توفِّ     اوالرصد البيئي. وُتسـتخدم روتينيـ  واإلنقاذ 
لرغبــات الزبــائن وكالــة الفضــاء األوروبيــة والوكالــة األوروبيــة للســالمة البحريــة مــن جانــب    

بحريــة لالحتـاد األورويب (مكافحــة القرصـنة) والوكالــة   بعثـات ومشــاريع أوروبيـة مثــل القـوة ال   
األوروبية ملراقبة مصـائد األمسـاك (مراقبـة مصـائد األمسـاك) والوكالـة األوروبيـة إلدارة التعـاون         

  العمليايت على احلدود اخلارجية للدول األعضاء يف االحتاد األورويب (وكالة فرونتكس).  
ضـاحية عـن القـدرات الوطنيـة القائمـة واملسـتقبلية       مت يف اجللسة أيضـاً عـروض إي  وقُدِّ  -٢٦

 وتنـاول يات الراهنة واالبتكارات املستقبلية يف جمال السالمة البحريـة واألمـن البحـري.    والتحدِّ
 وركَّــزوالـون لــدوائر صــناعة الفضــاء األملانيــة،  التــآزر بــني تطبيقــات الســالمة واألمــن ممثِّ أوجـهَ 

ف األرضية القائمـة. وأُشـري   ية يف نظم املراقبة والتعرُّبشكل خاص على إدماج اخلدمات الفضائ
ــة        أنَّ إىل  ــة الفضــائية واجلوي ــنظم اخلاصــة باملراقب ــزة االستشــعار وال ــة مــن أجه مــن شــأن توليف

ب السفن وحتديد هويتها باسـتمرار  واألرضية أن تساعد على تدارك العيوب القائمة بشأن تعقُّ
قطاع الفضائي املقترح من النظـام املتكامـل لـنظم السـالمة     الزماين. وُيمكن لل-يف اجملال املكاين

البحريــة أن يشــمل حــىت أربعــة ســواتل ضــوئية يف مــدار أرضــي متوســط (ارتفــاع املــدار حنــو     
مـدار   تحـة اصـطناعية عاليـة االسـتبانة يف    كيلومتر) وحىت ستة سواتل رادارية ذات ف ١١ ٠٠٠

تشـكيلة سـواتل مـن هـذا      كيلـومتراً). وأُشـري إىل أنَّ   ٩٩٠أرضي منخفض (ارتفاع املـدار حنـو   
القبيـل، إذا مـا اســُتكملت بـبىن حتتيـة مناســبة لالتصـاالت واملالحـة العامليــة ونظـام آيل لتحديــد        
ــة          ــاملي للســالمة البحري ــام ع ــة لنظ ــات الالزم ــن البيان ــي باالحتياجــات م ــة، ُيمكــن أن تف اهلوي

ة قادر على حتقيق أفضـل أداء بتكلفـة معقولـة. ومشلـت عـروض إيضـاحية أخـرى        طلوب بشدَّم
مـة مـن وكالـة الفضـاء     يف اجللسة ورقات عن خدمات نظـام حتديـد اهلويـة اآليل التشـغيلية املقدَّ    
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األوروبية وكندا، ونظرة عامة على استخدام قياس انعكاسـات النظـام العـاملي لسـواتل املالحـة      
رات النظــام العــاملي لتحديــد املواقــع والنظــام العــاملي لســواتل املالحــة مــن ســطح (انعكــاس إشــا

األرض) مــن أجــل املراقبــة البحريــة باســتخدام الســواتل الصــغرية، وكــذلك حتــديث بشــأن          
  مته املنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية البحرية.التطبيقات البحرية واالتصاالت الساتلية قدَّ

 اســـتخدامات تكنولوجيـــا الفضـــاء يـــة الرابعـــة، نظـــر املشـــاركون يفويف اجللســـة التقن  -٢٧
متـها جلنـة أحبـاث    قدَّ أجل رصد موارد احمليطات وإدارهتا. ومشلت اجللسة عروضاً إيضـاحيةً  من

الفضاء عن استخدام القياس الساتلي لالرتفاعـات يف رصـد هبـوب العواصـف وأنشـطة خدمـة       
بات النفطيـة يف البحـار واسـتخدام    ال اجلليديـة والتسـرُّ  ب اجلليد واجلبـ اجلليد الكندية بشأن تعقُّ

ــدِّم        ــة. وقُ ــنظم اإليكولوجي ــة املتوســطة االســتبانة لدراســة عمــل ال ــل الزمني سالســل الكلوروفي
للمشاركني يف حلقـة العمـل حتـديث عـن آخـر أنشـطة املركـز األملـاين لشـؤون الفضـاء اجلـوي            

ــة اجملــال البحــري   د املبشــأن اســتحداث هنــج متعــدد أجهــزة االستشــعار ومتعــدِّ    علومــات ملراقب
م حلوالً بشأن توفري محايـة أفضـل للبيئـة البحريـة وحتسـني      املستقبل، وهو هنج ُيمكن أن يقدِّ يف

األملـاين لشــؤون الفضــاء   ن املركــُز، دشَّـ ٢٠١٢األمـن البحــري يف املنـاطق الســاحلية. ويف عــام   
ــدِّ اركاؤه الصــناعيون برناجمــاً رئيســي ي وشــاجلــوِّ د الســنوات للبحــث والتطــوير مــن أجــل   متع

شــأ املركــز، علــى ســبيل املســامهة اســتحداث "اخلــدمات البحريــة املتكاملــة" وتشــغيلها. وقــد أن
صـات املعنيـة بالسـالمة البحريـة واألمـن البحـري       دة التخصُّالربنامج، جمموعة البحوث املتعدِّ يف

د نـات رصـد األرض السـاتلي املتعـدِّ    اليت َتمثَّل هدفها الرئيسي يف استحداث هنـج قـائم علـى بيا   
عـد  واتج وخـدمات االستشـعار عـن بُ   أجهزة االستشعار مـن أجـل ضـمان تـوافر مـا يلـزم مـن نـ        

خــذي الـزمن شـبه احلقيقـي، وكــذلك القـدرات الكافيـة إلتاحـة هــذه النـواتج واخلـدمات ملتَّ         يف
  ملصلحة واملستخدمني النهائيني.القرارات وأصحاب ا

نيـة أخـرى يف اجللسـة فعاليـة تطبيـق بيانـات السـواتل الراداريـة ذات         نت ورقـات تق وبيَّ  -٢٨
ســـاتل ( TanDEM-Xو TerraSAR-X تنياألملـــاني البعثـــتنية مـــن الفتحـــة االصـــطناعية املســـتمدَّ

مــن أجــل قيــاس االرتفــاع الرقمــي) فيمــا يتعلــق باكتشــاف    TerraSAR-X أضــيف إىل الســاتل
هــذه البيانــات ُتســتخدم لتنفيــذ خدمــة    إىل أنَّالــنفط والســفن يف الــزمن شــبه احلقيقــي. وأُشــري 

القيمة املضافة ملراقبة األوضاع البحرية يف أملانيا، وهي خدمـة متاحـة للسـوق التجاريـة. وفيمـا      
وتتـاح النـواتج املطلوبـة     عـة، يتعلق باحتياجات املسـتخدمني، ُتسـتخدم النـواتج يف أشـكال متنوِّ    

البيانــات إىل حمطــة أرضــية. وقُــدِّمت ورقــات عــن  بعــد إرســال  دقيقــةً ١٥يف غضــون  اتشــغيلي
ة مــن ال للبيانــات املســتمدَّاالحتياجــات فيمــا يتعلــق ببنــاء القــدرات مــن أجــل االســتخدام الفعَّــ 

يات الـيت تعتـرض األطـر    السواتل الرادارية ذات الفتحة االصطناعية يف البلـدان الناميـة، والتحـدِّ   
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لبيانــات الســاتلية يف املراقبــة البحريــة، ودراســة حالــة القانونيــة والسياســاتية اخلاصــة باســتخدام ا
لالســتخدام املتكامــل لالستشــعار عــن بعــد وبيانــات نظــم املعلومــات اجلغرافيــة لرســم خــرائط   

  حبر جنوب الصني.  ث النفطي يفمصادر التلوُّ
نــت مجيــع العــروض اإليضــاحية الــيت قُــدِّمت يف اجللســات التقنيــة حللقــة العمــل  وقــد بيَّ  -٢٩
طوي عليه تكنولوجيا الفضاء واخلدمات والبيانات الفضـائية مـن إمكانـات هائلـة بالنسـبة      تن ما

للصحة العاملية والتطبيقات البحرية على السواء وأكدت ضرورة التعاون اإلقليمـي والـدويل يف   
  هذه اجملاالت املواضيعية.  

ــية     -٣٠ ــائل األساسـ ــامالن لتلخـــيص املسـ ــان عـ ــوأُنشـــئ فريقـ ــيع احملوريـ ــتبانة واملواضـ ة املسـ
قـدميها إىل احملـاورين   مة يف اجللسات التقنيـة حللقـة العمـل مـن أجـل ت     العروض اإليضاحية املقدَّ يف
جمـال   تطبيق علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء يف   ز الفريق العامل األول على حلقة النقاش. وقد ركَّ يف

تكنولوجيــات الفضــائية. الصــحة العامليــة بينمــا نــاقش الفريــق العامــل الثــاين التطبيقــات البحريــة لل
  من الفريقني يف بداية مناقشة املائدة املستديرة. وقدَّم رئيسا الفريقني العاملني تقرير كلٍّ

لني رفيعــي املســتوى لوكــاالت فضــاء  ت مناقشــة املائــدة املســتديرة اخلتاميــة ممــثِّ  وضــمَّ  -٣١
تـادة للفضـاء وبلـدان    وغريها من املؤسسات واملنظمـات الوطنيـة والدوليـة املعنيـة مـن بلـدان مر      

غري مرتادة للفضاء على السـواء مـن أجـل إقامـة حـوار مباشـر مـع املشـاركني يف حلقـة العمـل           
ــة   ــة      معاجلــةبشــأن كيفي ــات واخلــدمات الفضــائية للقضــايا االجتماعي ــات والتطبيق التكنولوجي

  واالقتصادية ومسامهتها يف تعزيز األمن البشري والبيئي يف البلدان النامية.  
أويف شــروغل، رئــيس اللجنــة -ى إدارة مناقشــة املائــدة املســتديرة الــدكتور كــاي تــولَّو  -٣٢

ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وضــمَّ       ــة للجن ــة التابع ــة القانوني ت الفرعي
احملــاورين الســتة التــالني: ســيمونيتا دي بيبــو، مــدير مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي؛ أمنــون   

لــة الفضــاء األوروبيــة؛ دافيــد كنــدال، كــبري املستشــارين التنفيــذيني  جينــايت، رئــيس قســم، وكا
يف  الصـحة العموميـة  للرئيس، وكالة الفضـاء الكنديـة؛ باسـكال ميشـيل، رئـيس شـعبة، وكالـة        

ديتـريش فـورنر،   -كندا؛ شياكي موكاي، الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلـوي؛ يوهـان  
   لشؤون الفضاء اجلوي، أملانيا.  رئيس اجمللس التنفيذي، املركز األملاين

ويف الزمن احملدود املتـاح للمناقشـة، نـاقش احملـاورون املشـاركون يف املائـدة املسـتديرة          -٣٣
  املواضيع التالية اليت استرعى انتباههم إليها مدير املناقشة ورئيسا الفريقني العاملني واحلضور:  

اء اخلـارجي خصوصـاً، يف بنـاء    دور األمم املتحدة عموماً، ومكتب شـؤون الفضـ    (أ)  
  قدرات البلدان النامية بشأن استخدام تكنولوجيا الفضاء من أجل الفوائد االجتماعية واالقتصادية؛
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الثغــرات بــني مســتحدثي التكنولوجيــات الفضــائية ومســتخدمي هــذه        ســّد  (ب)  
نشــاء مســتودع التكنولوجيــات. واســُترعي انتبــاه املشــاركني يف املائــدة املســتديرة إىل اقتــراح بإ 

  دويل للتطبيقات طرحه أحد املشاركني وناقشه احملاورون؛
 شـأن تطبيقـات تكنولوجيـا الفضـاء مـن     األطر والصكوك املوجودة واملطلوبة ب  (ج)  

  عد؛  ُب  نونية مناسبة يف جمال التطبيب عنأجل الصحة العاملية، وكذلك ضرورة إنشاء آليات قا
عد والعالقة بـني النـهج السـوقي    طبيب عن ُبدور السوق التجارية يف تطوير الت  (د)  

  عد؛املنحى واالحتياجات العمومية يف جمال التطبيب عن ُب
طرائق إقامة تعاون أوثق بني كيانـات األمـم املتحـدة وسـائر املنظمـات املعنيـة         )ـ(ه  

  بغية تعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء من أجل الفوائد االجتماعية واالقتصادية.
   

  العمل حلقة ستنتاجاتا  - ثالثاً  
 

 إليهـا  توصـل  اليت الرئيسية واالستنتاجات املالحظات أدناه الواردة الفقرات يف ُتلخَّص  -٣٤
  .املستديرة ومائدهتا العمل حللقة التابعان العامالن الفريقان

 الصــحة جمــال يف الفضــاء وتكنولوجيــا علــوم بتطبيــق املعــين العامــل الفريــُق فقــد تنــاول  -٣٥
وخطــة األمــم املتحــدة  مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة ســياق يف املوضــوع اهــذ العامليــة

م الفريــق العامــل باحلاجــة إىل تنميــة القــدرة علــى اســتخدام . وســل٢٠١٥َّبعــد عــام  للتنميــة ملــا
احللول الفضائية يف جمال الصحة العاملية، مع مراعاة ضرورة إدماج هـذه احللـول يف التطبيقـات    

ر رضية القائمة، وخاصةً دون أن تغيب عن األذهان الصلة القوية القائمـة بـني تغيُّـ   واألدوات األ
  .  الصحة العموميةاملناخ و

ــي تر      -٣٦ ــه ينبغـ ــاً أنـ ــل أيضـ ــق العامـ ــظ الفريـ ــبة يف   والحـ ــارف املكتسـ ــربة واملعـ ــة اخلـ  مجـ
 التخصصات املتعلقة بالفضاء إىل تطبيقـات صـحية عمليـة. ويف هـذا الصـدد، أشـار الفريـق إىل       
أمهية فهـم مـا هـو مطلـوب فعـالً بـدالً مـن وضـع حلـول ال تتناسـب مـع االحتياجـات العمليـة              

. ولتحقيــق ذلــك، مــن الضــروري إشــراك  الصــحة العموميــةللمســتخدمني النــهائيني يف قطــاع 
  جمتمع الفضاء واجملتمع الطيب والربط بني جمتمع املستخدمني وجمتمع الفضاء.  

 الصــحة قضــايا علــى زتركِّــ أن الدوليــة للجهــود ينبغــي هنَّــأ علــى العامــل الفريــق دوأكَّــ  -٣٧
ــ اإليبــوال مثــل أثــر، بــأكرب ســمةاملتَّ العامليــة ــا. ويف هــذا الصــدد، الحــظ   ومحَّ ى الــدنك واملالري

املشاركون االفتقار إىل آليات موثوقة ميكنها أن تسـتجيب بسـرعة لطلبـات املسـاعدة يف حالـة      
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مـن التفرقـة    الفضاء ُيمكن أن ُيسـهم يف احلـدِّ   ل أيضاً إىل أنَّي األوبئة. وأشار الفريق العامتفشِّ
يف توافر الرعاية الصحية على الصعيد الدويل. بيد أنـه ينبغـي للـدول األعضـاء واملنظمـات غـري       

  احلكومية أن ُتنشئ آليات جتعل ذلك ممكناً.  
  تالية:وعلى أساس املالحظات املذكورة أعاله، وضع الفريق العامل التوصيات ال  -٣٨

   
  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية     

 
جنة أن تنظر، يف إطار بند جـدول أعماهلـا املعنـون "الفضـاء والتنميـة      ُيمكن لل  (أ)  

  املستدامة"، يف مسامهات تكنولوجيا الفضاء يف الصحة العاملية؛
  

  بناء القدرات    
 

م حلقــة عمــل مشــتركة بــني  ينبغــي ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي أن يــنظِّ   (ب)  
  تتناول أولويات الصحة العاملية؛ الصحة العموميةالتخصصات عن الفضاء و

ــات        (ج)   ــوارد املتاحــة (التطبيقــات والرباجمي ــات بشــأن امل ينبغــي إنشــاء قاعــدة بيان
  والنماذج واملعلومات عن الفرص التدريبية والتعليمية وما إىل ذلك)؛

لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء املنتسـبة إىل األمـم    ينبغي للمراكز اإلقليمية  (د)  
  ز تطبيق تكنولوجيا الفضاء من أجل الصحة العاملية يف أنشطتها؛املتحدة أن تعزِّ

  
  إشراك اجملتمعات    

 
ينبغــي جملتمــع الفضــاء أن ُيشــرِك خــرباء مرمــوقني ومنظمــات دوليــة وإقليميــة،   )ـ(ه  

ثـال، منظمـة الصـحة العامليـة ومنظمـة الصـحة       وكذلك منظمات غـري حكوميـة (علـى سـبيل امل    
  للبلدان األمريكية ومنظمة أطباء بال حدود ومجعيات الصليب األمحر)؛

ينبغي جملتمعات الفضاء ووكاالته أن تعزز احللول املفتوحة وامليسورة التكلفـة    (و)  
 احلــرِّاالســتعانة مبصــادر خارجيــة مــن اجلمهــور والوصــول  مثــل املختــربات االفتراضــية وهنــوج  

  واملفتوح إىل البيانات؛
  

  بالسياسات املتعلقة التوصيات    
 

 السياســات تنفيــذ لــدى الفضــائية احللــول يف تنظــر أن األعضــاء للــدول ينبغــي  )ز(  
  الصحة؛ جمال يف الوطنية واالستراتيجيات
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ــي  )ح(   ــيملمثِّ ينبغـ ــات لـ ــدول مؤسسـ ــاء الـ ــا األعضـ ــز ووكاالهتـ ــات تعزيـ  السياسـ
  الواحدة؛ الصحة مبادرة أطار يف العاملية الصحة يف لفضاءا مسامهة تدعم  اليت

ــة الصــحة يف الفضــاء مســامهات أنَّ نتضــَم أن األعضــاء للــدول ينبغــي  )ط(    العاملي
  الدويل؛ الصعيد على السياساتية املبادرات مع ويتوافق سقيتَّ حنو على جممَّعة

  
  باخلربة املتعلقة التوصيات    

 
 دوليــة/وطنيــة حموريــة خــرباء أفرقــة إنشــاء يف تنظــر أن األعضــاء للــدول ينبغــي  )ي(  
    الصحة؛ جمال يف الفضائية احللول إىل" اجلامع املنفذ" مبثابة لتكون افتراضية
 احلاليـة  الدوليـة  والصـكوك  اآلليـات  نطـاق  يـدرس  أن الـدويل  للمجتمـع  ينبغي  )ك(  

 كـوارث  وقـوع  حـال  يف الفضـائية  للمرافـق  املنسـق  االسـتخدام  حتقيق على التعاون ميثاق مثل(
)) الكـربى  والكـوارث  الفضـاء  بشـأن  الـدويل  امليثـاق  أيضـاً  ىُيسمَّ الذي( تكنولوجية أو طبيعية
  .الصحية للطوارئ االستجابة تشمل لكي
ــلَّم  -٣٩ ــق وسـ ــل الفريـ ــين العامـ ــات املعـ ــة بالتطبيقـ ــات البحريـ ــائية للتكنولوجيـ ــأنَّ الفضـ  بـ

 بيئــة فهــم قبيــل مــن جمــاالت يف للغايــة مفيــدة يةالفضــائ واخلــدمات واملعلومــات التكنولوجيــات
 البحــار يف الســفن حركــة رصــد أجــل ومــن ،واجلــوِّ اليابســة مــع احمليطــات وتفاعــل احمليطــات
 ومكافحـة  املشـروع  غـري  األمسـاك  صـيد  ومراقبـة  الشـمالية  العـرض  خطوط عند اجلليد وأحوال
ــة القرصــنة ــيح. البحري ــدراٍت الفضــائية املوجــوداُت وتت ــدةً ق ــة يتعلــق فيمــا فري  احمليطــات مبراقب
 آلحـاد  أيضـاً  الفضـاء  تكنولوجيـا  وتتـيح . واملالحـة  باالتصـال  احمليطات عرب للمسافرين وتسمح
  أكرب حبالة األنشطة يف احمليطات. إملاماً الدولية واملنظمات الدول
والحظ الفريق العامـل أنـه مـا زالـت هنـاك حاجـة إىل حتديـد احتياجـات املسـتخدمني            -٤٠
بـات املسـتخدمني   ر متطلِّئيني على حنو أفضل وتلبية هذه االحتياجات، وإىل استيعاب تطـوُّ النها
ر التكنولوجيات على السواء. ومن شأن وضع معـايري مشـتركة بشـأن البيانـات وحتسـني      وتطوُّ

ــزِّ    ــة أن يع ــة    فهــم قاعــدة املســتخدمني املمكن ــد التطبيقــات البحري ــة فوائ زا بدرجــة كــبرية فعالي
الفضــاء وفوائــدها االجتماعيــة االقتصــادية بشــكل عــام. ومــن اجملــاالت املهمــة         لتكنولوجيــا 

األخرى اليت أشار إليها الفريق العامل بناء القدرات، يف البلدان النامية أساسـاً، وإذكـاء الـوعي    
ري السياســات بالفوائــد االجتماعيــة االقتصــادية لتكنولوجيــا الفضــاء. وأبــرز   يف صــفوف مقــرِّ

ــاء القــدرات   الصــعوبات املصــادفة يف اســتبانة مصــادر ال  املشــاركون أيضــاً   ــل املســتدام لبن تموي
  جمايل املوارد البشرية والبنية التحتية.  يف
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  :يلي ما منها أعاله، املذكورة املسائل لتناول هنوج ةبعدَّ العامل الفريق وأوصى  -٤١
  

  املستخدمني باتمتطلِّ    
 

 تطـوير  يف االسـتمرار  حفـز  أجـل  مـن  املستخدمني باتمتطلِّ تطوير على احلثُّ  )أ(  
 البحريـة  لألغـراض  الفضـائية  املوجـودات  تطبيـق  يف املسـتخدمني  مشـاركة  وعلـى  التكنولوجيا،

 واملســتخدمني اخلــاص القطــاع ومســتخدمي احلكــوميني املســتخدمني جمتمعــات خــالل مــن
 املنظمـات  تشـجِّع  أن السـلمية  األغـراض  يف اخلارجي الفضاء استخدام للجنة وينبغي. الدوليني
ــة ــني املشــترك باالجتمــاع املعني ــى اخلــارجي الفضــاء أنشــطة بشــأن الوكــاالت ب  االتصــال عل
  املستخدمني؛ من نةمعيَّ دولية جمتمعات  مع

  
   القدرات بناء    

 
 الفضـائية  املوجـودات  اسـتغالل  أجل من املستويات مجيع على القدرات تنمية  )ب(  

 املمكـنني  املسـتخدمني  قـدرات  بنـاء  علـى  والتأكيـد  .البحريـة  التطبيقـات  يف الكامل الوجه على
 تشـمل  أن القـدرات  بنـاء  الحتياجـات  وينبغـي . حبريـة  موجـودات  متتلـك  الـيت  النامية البلدان يف

املراكـــز اإلقليميـــة لتـــدريس علـــوم   إشـــراك وينبغـــي. الســـواء علـــى والعـــاملني التحتيـــة البنيـــة
ربامج احلكوميـة املختلفـة (الفضـائية أو الـيت     وتكنولوجيا الفضاء املنتسـبة إىل األمـم املتحـدة والـ    

  تستهدف املستخدم) واملعاهد األكادميية ودوائر الصناعة؛
  

  التمويل
 اإلمنائيــة البنــوك مــن الناميــة للبلــدان التمويــل تيســري علــى احلكومــات تشــجيع  )ج(  
  .والوطنية اإلقليمية الصناديق وكذلك الدويل، والبنك

  
  العمل حللقة املوقعي التقييم  - رابعاً  

 
ــة  -٤٢ ــاركني تعليقـــات علـــى احلصـــول بغيـ ــيم املشـ ــة وتقيـ ــل، حلقـ ــتبيان أُعطـــي العمـ  اسـ

 إمجــاالً، مكــتمالً اســتبياناً ١٩ املــنظّمني إىل أُعيــد وقــد. احلــدث يف يــوم آخــر يف للمشــاركني
 لـي ي وفيمـا . العمل حلقة رعاية يف املشاركة اجلهات من ماليا دعماً واتلقُّ مشاركني من أغلبها
  .االستقصاء هذا نتائج بعض
 بعملـهم  صـلة  ذا كـان  العمـل  حلقـة  موضـوع  أنَّ االسـتبيان  علـى  اجمليـبني  مجيـع  اعتربو  -٤٣

 كمـا  املهنيـة،  عـاهتم وتوقُّ احتياجاهتم استوىف العمل حلقة برنامج أنَّ اجمليبني مجيع واعترب. احلايل
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 بــني املشــتركة العمــل حلقــات يف باملشــاركة زمالءهــم سيوصــون بــأهنم املشــاركني مجيــع أفــاد
  .املستقبل يف سُتعقد اليت الفضائية للمالحة الدويل واالحتاد املتحدة األمم
 حلقـة  يف اإليضـاحية  للعـروض  اإلمجاليـة  النوعيـة  أنَّ اجمليـبني  مـن  املائـة  يف ستون واعترب  -٤٤

 وسـبعون  سـتة  واعتـرب . دةجيِّـ  كانـت  أهنا املائة يف أربعون اعترب بينما ،جدا دةًجيِّ كانت العمل
  .  جدا داًجيِّ كان إمجاالً العمل حلقة تنظيم أنَّ اجمليبني من املائة يف
  :يلي مبا االضطالع على ساعدهتم العمل حلقة يف مشاركتهم أنَّ إىل املشاركون وأشار  - ٤٥

  ؛)ردا ١٣( الفضائية والتطبيقات الفضاء بتكنولوجيا معرفتهم وتعزيز اكتساب  )أ(  
 الفضـائية  والتطبيقـات  الفضاء تكنولوجيا جمال يف ومفاهيمهم أفكارهم كيدتأ  )ب(  

  ؛)ردا ١٢(
  ؛)ردا ١٢( التطبيقات مشاريع بشأن جديدة أفكار إىل لالتوصُّ  )ج(  
  ؛)ردا ١٣( أخرى جمموعات مع التعاون إمكانية إتاحة  )د(  
  ).ردود ١٠( الشراكات إقامة إمكانية إتاحة  )ـه(  

 وهناسيســتهلُّ الــيت املشــاريع أو بــاإلجراءات اخلــاص الســؤال عــن اإلجابــة معــرض ويف  -٤٦
  :يلي مبا سيضطلعون أهنم إىل اجمليبون أشار العمل، حلقة متابعة سبيل على

  ؛)ردا ١٥( شبكات إنشاء أو/و خبرباء االتصال  )أ(  
  ؛)ردود ٩( جديدة مشاريع تعريف  )ب(  
  ؛)ردود ٨( ريبالتد أو مالتعلُّ من املزيد التماس  )ج(  
  ؛)ردود ٦( تكنولوجيات أو معدات شراء  )د(  
  ).ردود ٧( للمشاريع مايل دعم التماس  )ـه(  

 مـثريةً  كانـت  أهنا اجمليبني من املائة يف ٣٧ اعترب املستديرة، املائدة مناقشة لتقييم وبالنسبة  -٤٧
 املشـــاركني مجيـــع ورأى. لالهتمـــام مـــثريةً كانـــت أهنـــا املائـــة يف ٦٧ واعتـــرب لالهتمـــام، جـــدا
. وكـاالهتم  لـدى  أو لـديهم  خاصـاً  اهتمامـاً  تثري كانت قضايا تناولوا املستديرة املائدة حماوري أنَّ

  .  أسئلتهم إىل احملاورين انتباه السترعاء هلم أُتيحت الفرصة أنَّ أيضاً اجمليبني مجيع واعترب
 واجلمهـور  احملـاورين  بـني  تبـادل ال مسـتوى  أنَّ اجمليـبني  من املائة يف وستون ثالثة واعترب  -٤٨
  .تفاعليا كان
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 باســتثناء ،ماليــا دعمــاً واتلقُّــ الــذين اجمليــبني بــني يوجــد ال أنــه أيضــاً االستقصــاء نوبــيَّ  -٤٩
 الفضـائية  للمالحـة  الـدويل  واملـؤمتر  العمـل  حلقـة  حضور استطاعته يف كان من واحد، شخص
  .  موناملنظِّ قدَّمه الذي املايل الدعم دون

    
    املتابعة إجراءات  - خامساً  

ــة باالتصــال مــع املنظمــات        -٥٠ ــدويل للمالحــة الفضــائية املعني ــة االحتــاد ال يف اجتمــاع جلن
لـون  الدوليـة والـدول الناميـة، الـذي ُعقـد خـالل املـؤمتر الـدويل للمالحـة الفضـائية وحضـره ممثِّ           

ين املشــتركة ل اخلامســة والعشــر ر عقــد حلقــة العمــ  ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، تقــرَّ    
 ٩األمــم املتحــدة واالحتــاد الــدويل للمالحــة الفضــائية يف القــدس، إســرائيل، يف الفتــرة مــن  بــني
املؤمتر الســادس والســتني للمالحــة  بــ، وذلــك بــاالقتران ٢٠١٥تشــرين األول/أكتــوبر  ١١ إىل

 ،٢٠١٥تشــرين األول/أكتــوبر  ١٦إىل  ١٢ر عقــده يف القــدس يف الفتــرة مــن الفضــائية، املقــرَّ
  وكحدث مرتبط هبذا املؤمتر.  

حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد الــدويل  موضــوع يكــون وســوف  -٥١
هو "استخدام تكنولوجيا الفضاء مـن أجـل الفوائـد االجتماعيـة      ٢٠١٥للمالحة الفضائية لعام 

اه. وسـوف  االقتصادية"، مع تأكيد خاص على استخدام تكنولوجيا الفضاء من أجل إدارة امليـ 
ر عقــده تتواصــل مناقشــة أهــداف وبرنــامج حلقــة العمــل التاليــة يف اجتمــاع ختطيطــي مــن املقــرَّ

  ,٢٠١٥جنة الفرعية العلمية والتقنية يف عام خالل الدورة الثانية واخلمسني لل
حـــة الفضـــائية املعنيـــة باالتصـــال وأُعيـــد التأكيـــد يف اجتمـــاع جلنـــة االحتـــاد الـــدويل للمال  - ٥٢
ت الدولية والدول النامية على أنه ينبغي يف حلقات العمـل املشـتركة بـني األمـم املتحـدة      املنظما  مع

واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية اليت سُتعقد يف املستقبل مواصلة عقد مناقشـات املائـدة املسـتديرة    
  مديريها. مبشاركة رؤساء وكاالت الفضاء واملؤسسات أو املنظمات املعنية األخرى أو كبار

  


