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  مقدمة -أوال  
  اخللفية    -لف أ 

أوصـى مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلارجي واستخدامه                   -١
إعــالن فييــنا : األلفــية الفضــائية"يف قــراره املعــنون ) اليونيســبيس الثالــث(يف األغــراض الســلمية 

 الفضائية   بأن ُتعىن أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات       )١(،"بشـأن الفضـاء والتنمـية البشرية      
بـتعزيز املشاركة التعاونية فيما بني الدول األعضاء على الصعيدين اإلقليمي والدويل عن طريق              
التشــديد عــلى تطويــر املعــارف واملهــارات يف الــبلدان النامــية والــبلدان الــيت متــر اقتصــاداهتا يف     

 .مرحلة انتقالية

 يف دورهتــا السادســة  أقــّرت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية،    -٢
، بـرنامج حلقـات العمل والدورات التدريبية والندوات واملؤمترات          ٢٠٠٣واألربعـني، يف عـام      

ــام   ــيقـات      . ٢٠٠٤املخططــة لع ــتحدة للتطب ــم امل ــرنامج األم ــا ب ــة الحق ــية العام ــّرت اجلمع مث أق
 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٩ املؤرخ ٥٨/٨٩، يف قرارها ٢٠٠٤الفضائيـة لعام 

وكجـزء مـن الـربنامج، نفّـذ املكتـب حلقة العمل اإلقليمية املشتركة بني األمم املتحدة         -٣
ووكالـة الفضـاء األوروبـية والسودان حول استخدام تكنولوجيا الفضاء إلدارة املوارد الطبيعية              

وقـد نظّـم حلقـة العمل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع            . ورصـد البيـئة وإدارة الكـوارث      
امــة واهليــئة الســودانية لالستشــعار عــن بعــد، وشــاركت يف رعايــتها وكالــة الفضــاء  لألمانــة الع
 ٤، واستضـافها املركـز الوطـين السوداين للبحوث، وُعقدت يف اخلرطوم من       )إيسـا (األوروبـية   

 .٢٠٠٤أبريل / نيسان٨إىل 

ية، ومبـا أن التكنولوجـيات الفضـائية تـؤدي دورا حيويا يف جماالت إدارة املوارد الطبيع                -٤
ورصــد البيــئة وإدارة التصــّدي للكــوارث، فقــد حــّدد مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي هــذه    
ــتخدام احللــول          ــترويج لــزيادة اس املواضــيع كمجــاالت مواضــيعية ذات أولويــة ميكــن فــيها ال

ويعكف برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية، من       . املسـتندة إىل الفضاء يف البلدان النامية      
العمـل االقليمـية واجـتماعات اخلـرباء واملشـاريع النموذجـية والفـرص التدريبية               خـالل حلقـات     

ــرنامج      ــرنامج لتكنولوجــيا الفضــاء وإدارة الكــوارث وب ــيمي، عــلى تنفــيذ ب عــلى الصــعيد اإلقل
ــبلدان النامــية يف اعــتماد حلــول      إلدارة املــوارد الطبيعــية وللرصــد البيــئي مــن أجــل مســاعدة ال

 .ضاء حلل املشاكل البيئية واملشاكل ذات الصلة بالكوارثتكنولوجية تستند إىل الف

وقــد أتاحــت حلقــة العمــل فرصــة فــريدة جلمــع لفــيف مــن اخلــرباء وصــّناع القــرارات    -٥
واملمارسـني املهنـيني معـاً بغـية التشـارك يف اخلـربات واملعارف فيما يهدف إىل حتديد إجراءات                   
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تكنولوجـيا الفضـاء مـن أجـل إدارة املوارد          العمـل وأنشـطة املـتابعة الالزمـة لتحسـني اسـتخدام             
ومن املتوقع أن تسهم نتائج حلقة العمل     . الطبيعـية والرصـد البيـئي وإدارة الكـوارث يف املنطقة          

يف عـدد مـن املـبادرات اجلاريـة حاليا، مبا يف ذلك األهداف املبينة يف إعالن األلفية الصادر عن                    
وخطـة التنفـيذ اليت اعتمدها مؤمتر القمة العاملي         ؛  )٥٥/٢قـرار اجلمعـية العامـة       (األمـم املـتحدة     

 ٢٦للتنمــــية املســــتدامة، الــــذي عقــــد يف جوهانســــربغ، جــــنوب أفريقــــيا، يف الفــــترة مــــن   
 واألعمــال الــيت يقــوم هبــا حالــيا خمــتلف أفــرقة  )٢(؛٢٠٠٢ســبتمرب / أيلــول٤أغســطس إىل /آب

ــتاب    ــية ال عة للجــنة اســتخدام الفضــاء  العمــل العاملــة ضــمن إطــار اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقن
ــلمرافق         ــق ل ــتخدام املنسَّ ــيق االس ــلى حتق ــتعاون ع ــثاق ال ــراض الســلمية؛ ومي اخلــارجي يف األغ

بشـــأن الفضـــاء "امليـــثاق الـــدويل (الفضـــائية يف حالـــة وقـــوع كـــوارث طبيعـــية أو تكنولوجـــية 
مشروع ؛ وخـريطة الغطـاء األرضـي وقـاعدة البـيانات اجلغرافية ألفريقيا              ")والكـوارث الكـربى   

" تايغر" ملـنظمة الغـذاء والـزراعة التابعة لألمم املتحدة؛ ومشروع        (AFRICOVER)" أفريكوفـر "
)TIGER (التابع لوكالة الفضاء األوروبية. 
  

  األهداف    -باء  
كـان اهلـدف العـام حللقة العمل هو االسهام يف اجلهود املتواصلة لدمج التكنولوجيات                -٦

 أفريقـيا وغـريب آسـيا، مـع التركـيز خصوصا على إدارة املوارد               الفضـائية يف بـرامج عملياتـية يف       
أمــا األهــداف احملــددة فهــي زيــادة وعــي املديــرين   . الطبيعــية والرصــد البيــئي وإدارة الكــوارث 

وصـّناع القـرارات بـالفوائد احملـتملة مـن اسـتخدام التكنولوجـيات املسـتندة إىل الفضاء يف هذه                    
املعلومـات واالتصـاالت املطلوبـة والدرجـة الـيت ميكـن هبا             اجملـاالت؛ وتعزيـز زيـادة فهـم أنـواع           

تلبـية هـذه املتطلـبات بواسـطة التكنولوجـيات الفضـائية؛ وحتديـد االحتـياجات اخلاصة بفرادى                  
الـــربامج واملشـــاريع، عـــلى أن تؤخـــذ يف االعتـــبار األوضـــاع املؤسســـية احمللـــية، مبـــا يف ذلـــك   

لقدرات؛ واستحداث خطة عمل اقليمية تسهم      االحتـياجات احملـددة اخلاصـة بالتدريـب وبـناء ا          
يف توسـيع جتسـيد احللـول املسـتندة إىل الفضـاء، مبـا يف ذلـك امكانـية القـيام مبشـروع واحد أو                   
أكـثر مـن املشـاريع النموذجـية الـيت ميكن فيها للمؤسسات الوطنية املهتمة من أن جتسد وختترب                   

 .استخدام التكنولوجيات الفضائية
  

  الربنامج   -جيم   
يف افتـتاح حلقـة العمـل، ُتليـت بـيانات مـن قبل نائب رئيس مجهورية السودان ووزير                    -٧

العلـوم والتكنولوجـيا، ومن قبل ممثلي كل من وكالة الفضاء األوروبية ومكتب شؤون الفضاء               
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كمـا قدمـت عـروض رئيسـية من قبل ممثلي كل من اهليئة السودانية لالستشعار عن         . اخلـارجي 
، ومكتب شؤون الفضاء    )إيكا( األوروبـية، واللجـنة االقتصادية ألفريقيا        بعـد، ووكالـة الفضـاء     

 عرضــا آخــر ٢٥كمــا قدمــت ســبعة عــروض يف اجللســة االفتتاحــية، ومــا جمموعــه   . اخلــارجي
وقــد أتاحــت جلســات املناقشــة األربــع اجملــال لــلمداوالت بشــأن . خــالل اجللســات املواضــيعية

ــقة حبســب هــيكل ا    ــيت أفضــت إىل اســتحداث اســتراتيجية    املواضــيع الرئيســية املنّس ملناقشــة، ال
 .لتكوين الشراكات ولزيادة استخدام التكنولوجيات املستندة إىل الفضاء يف املنطقة

  
  احلضور     -دال  

اثيوبيا، أملانيا،  :  التالية ١٦ مشاركا من البلدان الـ    ١٦٠حضـر حلقـة العمل ما جمموعه         -٨
نـيا املــتحدة، اجلمهوريـة العربــية السـورية، جــنوب    أوغـندا، بلجــيكا، بورونـدي، مجهوريــة تنـزا  

. أفريقــيا، زامبــيا، الســودان، كــندا، كينــيا، لبــنان، مصــر، املغــرب، اململكــة العربــية الســعودية   
عالوة على ذلك، كان هناك أيضا      . وكانـت هـناك نسـبة عالـية مـن اإلنـاث ضـمن املشـاركني               

ــرنامج األمــم  ممــثلون مــن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، واللجــنة االقتصــ     ــيا وب ادية ألفريق
املـتحدة االمنـائي، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، وبرنامج األغذية العاملي، ومنظمة             
األمــم املــتحدة للتربــية والعــلم والــثقافة، ومــنظمة الصــحة العاملــية، ووكالــة الفضــاء األوروبــية،  

 .واملركز االقليمي لرسم خرائط املوارد ألغراض التنمية

وقـد اسـتخدمت األمـوال الـيت خصصـتها األمـم املـتحدة، والـيت شـاركت فـيها وكالة                -٩
ــية ألجــل        ــيف الســفر اجلــوي وخمصصــات املعيشــة اليوم ــية، لتغطــية تكال  ١٤الفضــاء األوروب

 .مشاركا واثنني من ممثلي مكتب شؤون الفضاء اخلارجي
  

  خالصة العروض   -ثانيا  
ون عـلى املواضـيع الرئيسية حللقة العمل، وهي   تركـزت العـروض الـيت قدمهـا املشـارك          -١٠

اسـتخدام التكنولوجـيا الفضـائية ألغـراض الـزراعة وادارة املوارد الطبيعية؛ واستخدام األراضي               
وتدهـور حالـة األراضـي؛ واهليدرولوجـيا وادارة املوارد املائية؛ والرصد والتقييم البيئي؛ واألمن          

العروض تركزت حتديدا على التجربة اخلاصة    ويف إحـدى جلسـات      . الغذائـي واألمـن البشـري     
بالسـودان أتيحـت الفرصـة الجـراء عـروض اضـافية بشـأن املواضـيع ذات الصلة بالسودان اليت                    

كما أتاحت ثالث جلسات مناقشة الفرصة للتشارك يف املعلومات عن          . تناولـتها حلقـة العمـل     
 اســتخدمت فــيما بعــد قصــص جناحــات مــتحققة، وحتديــد وفهــم القــيود القائمــة حالــيا، والــيت 

ــية    ــر اســتراتيجية وطن ــيق تكنولوجــيا   ) ســودانية(كمســامهة يف تطوي ــية لتطب واســتراتيجية اقليم
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مث ُدجمـت االسـتراتيجيتان الوطنـية واالقليمـية خـالل جلسـة املناقشة              . الفضـاء يف هـذه اجملـاالت      
 أدناه ٣٢-٣٠انظر الفقرات (الـرابعة، ممـا أفضـى إىل وضـع صيغة رؤية ُسميت رؤية اخلرطوم              

 ).واملرفق هبذا التقرير

وأرسـت الكـلمات الرئيسـية اطـارا للمناقشـات الـيت أعقبـت ذلـك وُسلّط فيها الضوء                    -١١
عـلى مـا تـنطوي علـيه التطبـيقات الفضـائية من امكانات يف تطوير حلول للمشاكل القائمة يف             

جرى التشديد و. املـنطقة، وكذلـك عـلى مـا يوجـد مـن قـيود تعـرقل تطبيق تكنولوجيا الفضاء            
ــئي، وادارة      ــد البيـ ــية، والرصـ ــوارد الطبيعـ ــبة الدارة املـ ــاء بالنسـ ــيا الفضـ ــية تكنولوجـ ــلى أمهـ عـ

وقــد ذُكــر أنــه جيــب حتســني القــدرات الوطنــية واالقليمــية احلالــية مــن خــالل نقــل   . الكــوارث
ضر أما يف الوقت احلا   . املعـارف والتكنولوجـيا مـن أجل استخدام التكنولوجيا الفضائية بفعالية          

فـان تطبـيق تكنولوجـيا الفضـاء قـد تعـثّر نتـيجة ضـعف الوصـول إىل شـبكة االنترنـت وضعف                        
الوصـول إىل البـيانات؛ وانعـدام القـدرة الوطنـية، ومـا يقـترن بذلـك مـن ضعف بناء القدرات؛                      

وتناولــت الكــلمات الرئيســية . وانعــدام الوعــي بفوائــد تكنولوجــيا الفضــاء؛ وحمدوديــة املــوارد  
احلاجـة إىل زيادة دعم بناء القدرات، وضرورة زيادة تعليم التكنولوجيا           : التالـية نقـاط املناقشـة     

الفضــائية؛ واحلاجــة للوصــول اجملــاين واملفــتوح إىل املعلومــات؛ وضــرورة التركــيز عــلى زيــادة     
الوعـي لـدى صـّناع القـرار بفوائـد تكنولوجـيا الفضاء؛ واحلاجة لزيادة اشراك القطاع اخلاص،             

ية واجملــتمع يف تصــميم املــراحل وتنفــيذها، وتنفــيذ األنشــطة واســتخدام       واألوســاط األكادميــ 
الشــبكات االقليمــية، لالســهام يف حتســني بــناء القــدرات، وانشــاء آلــيات متويــل مبــتكرة لتنفــيذ 
ــلمعلومات، مبــا يف ذلــك الــبىن      املشــاريع، وصــوغ السياســات العامــة، وتطويــر الــبىن التحتــية ل

تيســري توزيــع املعــدات والــرباجميات، ودعــم الــبحوث وتطويــرها، التحتــية للبــيانات الفضــائية، و
مـــثل اخلدمـــات واملعلومـــات الصـــحية االلكترونـــية، أي الصـــحة (وتطويـــر تطبـــيقات قطاعـــية 

 .وتطوير االستراتيجيات املؤسسية ألغراض املعلومات والتكنولوجيا) (e-health)االلكترونية 

وادارة املــوارد الطبيعــية الفرصــة لتوســيع  أتاحــت العــروض املــتعلقة مبوضــوع الــزراعة    -١٢
ــيق        ــنجاح يف تطبـ ــرت الـ ــيانات، وأظهـ ــول إىل البـ ــني الوصـ ــة إىل حتسـ ــأن احلاجـ ــة بشـ املناقشـ
االستشـعار عـن بعـد يف دراسـة ظاهرة التصحر، ورسم خرائط املوارد الطبيعية، والكشف عن                 

 كان مثار اهتمام بصفة وممـا . احلـرائق، والـزراعة، والـري، والتوسـع األمـثل يف انـتاج احملاصـيل        
خاصـة العــرض املــتعلق مبشــروع منوذجــي أظهـر عملــيا امكانــات اســتخدام الــزراعة الدقــيقة يف   
السـودان، وأفضـى إىل زيادة يف احملاصيل، فربهن بذلك على حتقيق الفعالية يف تكلفة هذا احلل                 

 .املستند إىل الفضاء بالنسبة للسودان



 

 6 
 

 A/AC.105/828

األراضـي وتدهـور حالة األراضي فقد أبرزت احلاجة   أمـا العـروض املـتعلقة باسـتخدام       -١٣
إىل خـرائط ملؤشـرات احلساسـية البيئـية؛ والرصـد البيـئي املتواصـل؛ والدراسـات اخلاصـة برسم                  
ــوارد؛ ووضــع أطــر          ــيت تتشــارك يف هــذه امل ــبلدان ال ــني ال ــتعاون ب ــات؛ وال ــواع الغاب حــدود أن

وأظهــرت . الــيت يــتم احلصــول علــيها سياســاتية وقانونــية لــتأمني التطبــيق املناســب لــلمعلومات  
العـروض االسـتخدام الناجح لبيانات االستشعار عن بعد يف تقدير التدهور البيئي لألرض، من               
خـالل تطويـر خـرائط استخدام األراضي وخريطة الغطاء األرضي؛ وحتسني مؤشرات التعّرض              

تصالح الغابات؛  تعمـيم املعلومـات بشـأن ادارة حرائق الغابات واس         : ألخطـار حـرائق الغابـات     
وتقديـر حجـم األخشـاب؛ والكشـف عـن أنشـطة قطع األشجار غري القانوين؛ ورسم اخلرائط                  

وقـد اتضـح أن التكنولوجيا الفضائية قد استخدمت بفعالية يف املنطقة، وإن            . ملـناطق الكـوارث   
. كــان ذلــك عــلى نطــاق ضــيق، وأن البــيانات الــيت اســتخدمت غالــبا مــا كانــت قدميــة العهــد   

ــرزت  ــية       وأبــ ــات اجليولوجــ ــه املعلومــ ــن أن تقدمــ ــذي ميكــ ــتمل الــ ــهام احملــ ــروض االســ العــ
 .والتكنولوجيات املستندة إىل الفضاء ألجل املساعدة االنسانية وألجل ادارة الغابات

وأمـــا العـــروض املـــتعلقة باهليدرولوجـــيا وادارة املـــوارد املائـــية فقـــد برهنـــت عـــلى أن   -١٤
ــيان    ــر مصــدر ب ــيا الفضــائية توف ــية،     التكنولوج ــوارد املائ ــنمو ألجــل ادارة امل ــابال لل ــال ق ات بدي

وأوصـت باعـتماد التكنولوجـيا الفضـائية كـأداة الدارة املـوارد املائـية املـتكاملة واألنشـطة ذات          
، الـيت كانـت خطـوة حنو        )(TIGER" تايغـر "كمـا إن مـبادرة وكالـة الفضـاء األوروبـية            . الصـلة 

 املسـتدامة، تركـزت عـلى الفضاء واملياه وأفريقيا،          تنفـيذ توصـيات مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمـية           
ــية     واســتهدفت تطويــر خدمــات املعلومــات املــتعلقة برصــد األرض ألغــراض ادارة املــوارد املائ

وقد تبني أن االستشعار عن بعد هو أداة . املـتكاملة يف الـبلدان النامـية، مع التركيز على أفريقيا         
 اجلوفــية يف الســودان واملــنطقة بأمجعهــا، يســهم يف مهمــة يف استكشــاف وتقديــر املــوارد املائــية

خفـض تكالـيف البحـث والتقصـي وزيـادة امكانـية الكشـف عـن الـبىن ذات االمكانات املائية                     
وجيـري اسـتخدام البـيانات اجليولوجـية الفضـائية يف نظـم دعـم القـرارات ألجل منذجة          . العالـية 

مها كـنظام لالنذار املبكّر بالفيضانات      املـوارد املائـية األرضـية والسـطحية، وباالمكـان اسـتخدا           
باالضافة إىل . وحتـات الـتربة، وكذلـك بشـأن انـتقال الرواسـب يف مـناطق املسـتجمعات العلـيا           

ــيانات األرصــاد اجلويــة واجليولوجــية           ــك، فقــد ُســلّط الضــوء عــلى االســتخدام احملــتمل لب ذل
 .لرزواهليدرولوجية واالستشعار عن بعد كمدخل يف النظم اخلاصة برّي ا

وقـد برهنـت العـروض املـتعلقة بالرصـد البيـئي أن تقنـيات االستشـعار عـن بعـد ونظم                       -١٥
ــات اجلغرافــية هــي أدوات أساســية لرصــد البيــئة، وادارة الكــوارث، ورســم اخلــرائط         املعلوم

ــية      . اجليولوجــية ــية املعن ــئة احلكومــية الدول ــتابع للهي ــيقاته، ال ــناخ وتطب ــبؤ بامل ــتوىل مركــز التن وي
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، رصـد األحـداث الشـديدة اخلاصـة بـالطقس، وتوفري انذار مسبق عن طريق استخدام                 بالتنمـية 
كمـا اسـتخدمت منظمة الصحة      . بـيانات تـوزع كمـيات تسـاقط األمطـار كـل عشـر سـنوات               

العاملـية تكنولوجـيات فضـائية وجيولوجية ملثل هذه األغراض كخرائط التعّرض إىل الكوارث،              
ويف تلك احلالة، فإن كثافة    . وحتديد مواضع املرافق الصحية   وتقـدمي تقاريـر ابـالغ عن املالريا،         

السـكان أضـيفت الـيها املعلومـات األخـرى ذات الصـلة بالصـحة بغـية توفري أداة قّيمة يف اختاذ                 
 .القرارات اخلاصة بالدعم

كمــا أبــرزت العــروض املــتعلقة بــاألمن الغذائــي واألمــن البشــري حالــة خمــتلف بــرامج   -١٦
وقــد جّســد مشــروع الرصــد .  تســتخدم تكنولوجــيات فضــائية جيولوجــيةاألمــن الغذائــي الــيت

 البــيانات امليدانــية، والبــيانات االقتصــادية واالجتماعــية (GMFS)العــاملي ألجــل األمــن الغذائــي 
ــبكّر مت اســتخدامه عــلى         ــذار امل ــد، ضــمن نظــام لإلن ــيانات املســتمدة باالستشــعار عــن بع والب

لـية، وكذلـك مـن جانب وكاالت للتنمية، ووكاالت املعونة    األصـعدة االقليمـية والوطنـية واحمل     
واشــتمل الــربنامج عــلى . الغذائــية، ومؤسســات تقريــر السياســات العامــة واملؤسســات البحثــية 

نظـام لرصـد احملاصـيل، حـدد املـناطق قـيد الـزراعة، وعـلى حتلـيل االجتاهـات التارخيـية يف التنبؤ                    
وقـد أوضح برنامج  . لصـحراء الكـربى يف أفريقـيا   بانـتاج الغـالل يف مواقـع خمـتارة مـن جـنويب ا            

 اســتخدامه للصــور الســاتلية ألغــراض وضــع خــرائط الــتعّرض املــزمن   (WEP)األغذيــة العــاملي 
لألخطـار، وحتلـيل أداء احملاصـيل خـالل موسـم الـنمو، ممـا اسـُتخدم فـيما بعـُد لتخطـيط توزيع                        

اص بربنامج الغذاء العاملي يستند إىل وكان مؤشر التعّرض املزمن لألخطار اخل    . املعونـة الغذائـية   
ــرد الواحــد، ونوعــية        ــرد الواحــد، ورؤوس املاشــية بالنســبة للف ــية الرئيســية للف احملاصــيل الغذائ
املـــراعي وكميـــتها، وســـهولة الوصـــول عـــلى الطـــرق، ومتوســـط أســـعار الـــذرة والّســـرغوم،   

ــتاج احملاصــيل    ــبّدل يف ان ــياجات التارخيــية، وخماطــر اجلفــاف، والت  املســتقر واحــتماالت  واالحت
وقد ). طفـرات من الشّدة القصوى اجلافة أو املطرية       (يف تسـاقط األمطـار      " صـدمات "حـدوث   

ُربطـت البـيانات املـتعلقة بالبىن التحتية املدرسية مبؤشرات التعّرض املزمن لألخطار يف نظام من       
دام البيانات  ومكّـن اسـتخ   . نظـم املعلومـات اجلغرافـية لغـرض ختطـيط أنشـطة الـتغذية املدرسـية               

املسـتمّدة باالستشـعار عـن بعـد ومـا يتصل هبا من املنتجات هيئة األرصاد اجلوية السودانية من                  
وأشري . حتذيـر القـائمني عـلى اختـاذ القـرارات واجلماعـات األخـرى مـن املخاطر احملتملة مسبقا          
يئــية أو إىل أن الــبلدان النامــية كالســودان تعّرضــت عــلى حنــو خطــري حلــاالت مــن الطــوارئ الب  

الكـوارث بسـبب عـدم وجـود نظـم راسـخة لالنـذار املبكر، وأن السودان على التحديد يفتقر                    
ممــا يــؤدي دورا ) كتســاقط األمطــار(إىل الــبىن التحتــية الالزمــة لرصــد عوامــل األرصــاد اجلويــة 

وال بـد مـن انشـاء نظـام لالنـذار املبكر كجزء من اطار استراتيجي                . رئيسـيا يف األمـن الغذائـي      
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عالوة . قايـة من حاالت الطوارئ، والتهيؤ هلا، وتقدير مداها والتخفيف منها والتصدي هلا            للو
ــة الزراعــية يســتند إىل        عــلى ذلــك، فقــد ذُكــر أن وجــود نظــام رصــد خــاص باألرصــاد اجلوي

 .السواتل من شأنه أن يساعد بقدر كبري على تعزيز األمن الغذائي يف املنطقة

مت يف حلقة العمل على املوقع الشبكي ملكتب شؤون         وقـد أُتيحـت العـروض الـيت قد         -١٧
ــتايل  ــنوان الـ ــاء اخلـــارجي عـــلى العـ  /www.oosa.unvienna.org/SAP/act2004/sudan): الفضـ

presentations/index.html). 
  

  املالحظات والتوصيات     -ثالثا  
  النهج املتبع يف انشاء استراتيجية اقليمية                   -ألف  

شـــة هبـــدف صـــوغ اســـتراتيجية مشـــتركة الســـتخدام  ُعقـــدت أربـــع جلســـات للمناق -١٨
ويف جلسـات املناقشة الثالث األوىل، ُوّزع املشاركون على       . التكنولوجـيا الفضـائية يف املـنطقة      

ثالثـة أفـرقة، ركّـز فـريقان مـنها عـلى املسـائل مـن منظور السودان، وركّز الفريق الثالث على                      
قصــص الــنجاحات املــتحققة وفهــم وقــد صــممت اجللســات بقصــد تــبادل  . املــنظور االقلــيمي

أمــا جلســة . مغــزاها، وحتديــد القــيود املعــرقلة، والقــيام بعــد ذلــك بــتطوير اســتراتيجية مشــتركة
املناقشــة الــرابعة واألخــرية فقــد مشلــت اســتراتيجيات األفــرقة الــثالثة مــن املشــاركني بغــية اجيــاد 

 .رؤية خاصة باملنطقة
  

ة وحتديد القيود اليت تعرقل زيادة البناء على قصص النجاحات املتحقق -باء 
  استخدام احللول املستمدة من التكنولوجيا املستندة إىل الفضاء

، "البــناء عــلى قصـص الــنجاحات املــتحققة "تركـزت جلســة املناقشــة األوىل، وعـنواهنا    -١٩
عــلى تكويــن فهــم يــبني كــيف مت بــنجاح جتســيد التكنولوجــيات املســتندة إىل الفضــاء يف إدارة 

وقدمت أفرقة املناقشة عددا من األمثلة اليت بّينت بوضوح         . د الطبيعـية، وادارة الكـوارث     املـوار 
 .االستخدام الناجح للتكنولوجيات الفضائية يف املنطقة

ــلى أن املصــطلح      -٢٠ ــق املشــاركون ع ــد اتف ــتحققة  "وق ــنجاحات امل يشــري إىل " قصــص ال
ونفّذت بنجاح، ومت تشغيلها على    احللـول الـيت جتسدت فيها تكنولوجيات مستندة إىل الفضاء           

 .حنو مستدام فأمثرت حصيلة نتائج تركت أثرها على عمليات التخطيط واختاذ القرارات

ومشلـت األمثلة على قصص النجاحات املتحققة استخدام تكنولوجيا الفضاء ألغراض            -٢١
بعد ملنطقة  ؛ واالستشعار عن    )خبصـوص التحاّت والتلوث والزراعة    (إدارة املسـتجمعات املائـية      
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الـوادي األخـدودي الكـبري يف أفريقـيا؛ ورصـد انـتاج حمصول الرز، وهو مشروع جنح يف آسيا        
وكـان عـلى وشـك أن يـبدأ اسـتخدامه يف أفريقـيا؛ وادارة الكوارث، وبعبارة أكثر حتديدا، يف                    
احلـــد مـــن أثـــر الفيضـــانات الـــنامجة عـــن األعاصـــري االســـتوائية يف مدغشـــقر؛ ورصـــد اجلـــراد  

؛ )كأهنــار الكونغــو والنــيجر والنــيل والســنغال(ي؛ واإلدارة املــتكاملة لــلموارد املائــية الصــحراو
؛ )السودان(واستكشـاف املـياه اجلوفـية يف قاعدة الطبقات الصخرية يف منطقة دارفور اجلنوبية               

 .ورسم خرائط احلواف الصحراوية

 – البيانات   كمـا حـّدد املشـاركون عـّدة مـبادرات ناجحـة خاصـة بسـبل الوصول إىل                  -٢٢
ــن الصــور ذات االســتبانة املنخفضــة وحــىت          ــيا م ــتاح حال ــا هــو م ــيــر م ــثال، إىل توف ــؤدي، م ت

 مــــثل مــــبادرات مقــــياس االشــــعاع املــــتقّدم احملمــــول يف الفضــــاء لالنــــبعاثات   –املتوســــطة 
، وجهــاز (Landsat)، وســاتل استشــعار األراضــي عــن بعــد (ASTER)واالنعكاســات احلــرارية 

كذلــك فــان مـبادرة نظــام معلومــات رصــد املــناطق الواســعة  . (TM)وضــوعية رسـم اخلــرائط امل 
(WAMIS)   اخلاصــة مبركــز التطبــيقات الســاتلية الــتابع جمللــس الــبحوث العلمــية والصــناعية يف ،

جـنوب أفريقـيا، هـي مـثال عـلى التنفيذ الناجح للبنية التحتية الالزمة، وتطوير الرباجميات ذات                  
 .ك يف بيانات ونواتج االستشعار عن بعدالصلة، وإنشاء آلية للتشار

وأشـار املشـاركون إىل أن العوامـل اليت أسهمت يف قصص النجاحات املتحقّقة مشلت                -٢٣
باإلضافة . جتسـيد املعـارف احمللـية وادمـاج مـنظور القـاعدة الشـعبية واشـراك اجملتمع احمللي فيها                  

لــب ال بدافــع العــرض بغــية لذلــك، فــإن هــذه احللــول ال بــد مــن أن تكــون مدفوعــة بدافــع الط 
 .ضمان النجاح يف تنفيذها

وخـالل جلسـة املناقشـة األوىل، ُسـلّط الضـوء عـلى الطـابع العابر للحدود الذي تتسم                 -٢٤
وجرى االستشهاد باملمرات القدمية هلجرة الفيلة كمثل على احلاجة         . بـه التكنولوجـيا الفضائية    

كذلـك جـرى التشـديد بقـدر أكـرب على      . إىل إجيـاد حلـول تقـيم جسـورا بـني احلـدود الوطنـية        
ضــرورة الــتعاون عــلى الصــعيد االقلــيمي، خــالل مناقشــة بشــأن احلاجــة إىل حمطــات اســتقبال    

 .أرضية يف أفريقيا، ألن هذه احملطات تغطي دائما عدة بلدان يف آن واحد

يادة أمـا جلسـة املناقشـة الثانية فقد متت هيكلتها بقصد حتديد القيود اليت حتول دون ز                 -٢٥
اسـتخدام التطبـيقات التكنولوجـية املسـتندة إىل الفضـاء ألغـراض إدارة املـوارد الطبيعية ورصد                  

ــئة وادارة الكــوارث  ــيا يف جمــاالت السياســة     . البي ــيود القائمــة حال ــز املشــاركون عــلى الق وركّ
ملة احلكومـية، وتطويـر القـدرات والـبىن التحتـية القائمة، وكذلك على قلّة الوعي بالفوائد احملت                

 .من التكنولوجيا الفضائية
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يف جمـــال السياســـات العامـــة احلكومـــية، احـــتّج املشـــاركون بـــأن السياســـات العامـــة    -٢٦
والتشـريعات احلكومـية املتعلقة بالصناعة الفضائية اجليولوجية، وخصوصا االستشعار عن بعد،            

وغ السياسات وفـيما يـتعلق بص   . ال تسـتند إىل تفهـم واضـح الحتـياجات املسـتعملني النهائـيني             
العامـة، عـلى وجه اخلصوص، قيل إن هناك حاجة لنهج تصاعدي من األسفل إىل األعلى يبدأ                  
ــية لدعــم حــل املســائل         ــتطوير سياســات وطن مــن مســتلزمات املســتعملني، وكذلــك حاجــة ل

 .التشريعية املتعلقة حبقوق النشر وبامكانية الوصول إىل النواتج وامكانية اتاحتها

بـالقدرات البشـرية، ارتئي أن االفتقار إىل التدريب أثناء العمل باالستناد            وفـيما يـتعلق      -٢٧
كمـا ارتـئي أن تبادل الربامج، وكذلك     . إىل االحتـياجات احمللـية هـو بعيـنه أحـد القـيود املعـيقة              

املـبادرة املعنـية مبراكـز االمتياز للشركة اجلديدة للتنمية يف أفريقيا، مها من احللول احملتملة لتلك                 
باإلضــافة إىل ذلــك، فقــد احــتج املشــاركون بــأن التدريــب املســتدام يتطلــب جهــات . كلةاملشــ

 .حملية ملتزمة بالدعوة إىل التشجيع على تطبيقه

وقـد اتفـق املشـاركون عـلى أن هـناك نقصـا يف الوعي فيما بني املؤسسات احلكومية،                    -٢٨
فضــاء يف جمــاالت إدارة واملــنظمات املدنــية وصــّناع القــرارات عمومــا بفوائــد تكنولوجــيات ال  

وأكـدوا أنـه بغـية ختطّـي مشـكلة عـدم فهم             . املـوارد الطبيعـية والرصـد البيـئي وادارة الكـوارث          
صـّناع القـرارات للتكنولوجـيا ال بـد مـن مواصـلة الدعـوة إىل مناصـرة االسهام الذي ميكن أن                      

 .تقدمه تكنولوجيا الفضاء يف التنمية املستدامة

 عـدم وجـود بنية حتتية كافية يف املنطقة، مشريين إىل احلاجة             وأبـرز املشـاركون مسـألة      -٢٩
وخصوصا توفري  (ملعـدات وبراجمـيات إضـافية، وحتسني الربط بشبكة اإلنترنت وتوفري البيانات             

ذلك أن عدم الكفاية يف     ). الصـور العالـية االسـتبانة بأسـعار زهـيدة وكذلـك اخلـرائط املصّورة              
وجـود قواعـد بـيانات وطنـية وحمدودية تبادل املعلومات           مـدى توافـر البـيانات يـرجع إىل عـدم            

 .والتشارك فيها
  

  رؤية اخلرطوم       -جيم   
اســـتنادا إىل الـــنقاط الـــيت أثـــريت خـــالل جلســـات املناقشـــة، تباحـــث املشـــاركون يف  -٣٠

اسـتراتيجية للعمـل تكـون إطـارا لالسـتفادة الفّعالـة مـن التكنولوجـيات املستندة إىل الفضاء يف                    
انظر (واتفـق مجـيع املشـاركني عـلى هـذا اإلطـار باعتـباره رؤية اخلرطوم         . ريب آسـيا  أفريقـيا وغـ   

، الــيت مــن شــأهنا أن توفّــر توجــيها مشــتركا عــن طــريق التركــيز عــلى بــناء القــدرات،     )املــرفق



 

11  
 

A/AC.105/828  

والوصـول إىل البـيانات، وإنشـاء الشـبكات، واقامـة الـبىن التحتـية للبيانات الفضائية، والتنسيق                  
 .وطنية واإلقليمية، وزيادة الوعي، والبناء على املبادرات القائمة حاليابني السياسات ال

وأقـر املشـاركون بـأن التشارك يف املعارف وإنشاء الشراكات ميكن أن يتيّسرا بدرجة                -٣١
كـبرية عـن طـريق إنشـاء فـرقة عمل إقليمية ذات جهات حمورية، تشكّل شبكة من املؤسسات                   

ألنشـطة واملعلومات اليت ميكن أن تعود بالفائدة على كافة  املسـؤولة عـن نشـر املعلومـات عـن ا          
وقــد عرضــت اهليــئة الســودانية لالستشــعار عــن بعــد القــيام مبهمــة التنســيق  . املؤسســات املعنــية

 .لفرقة العمل املذكورة

وقـد قُرئـت رؤيـة اخلـرطوم خـالل املراسـيم اخلتامـية مـن قبل الرئيس السابق للمجلس                  -٣٢
 .وثالوطين السوداين للبح

  
  دور مكتب شؤون الفضاء اخلارجي                 -دال  

أتاحـت حلقـة العمل فرصة نادرة إليصال الدعم ألجل زيادة استخدام التكنولوجيات         -٣٣
كمــا إن رؤيــة اخلــرطوم تقــّدم التوجــيه بشــأن كيفــية عمــل . الفضــائية يف الســودان ويف املــنطقة

كتب شؤون الفضاء اخلارجي    من مث ينبغي مل   . املؤسسـات معـا مـن خـالل الشـراكات اإلقليمية          
أن يوفّــر الدعــم يف تعزيــز الشــراكات الــيت شــكّلت يف اخلــرطوم، ممــا مــن شــأنه أن يفضــي إىل   
التشـارك يف املعـارف ونقـلها، وتطويـر مـبادرات مشـتركة، خصوصـا مـن خالل إنشاء وتعزيز             

ــة    ــرقة العمــل اإلقليمــية ذات اجلهــات احملوري ــبغي للمك  . ف ــه ين ــك، فإن تــب أن باإلضــافة إىل ذل
يواصــل عملــه بشــأن بــناء القــدرات مــن خــالل املراكــز اإلقليمــية لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا   
الفضـاء، املنتســبة إىل األمـم املــتحدة، واملضــي قدمـا يف العمــل عــلى ضـمان وصــول جمموعــات     

 .البيانات املتاحة إىل املستعملني النهائيني

 اخلـرطوم يف ظرف سنتني      وعـرض السـودان استضـافة حلقـة عمـل خاصـة باملـتابعة يف               -٣٤
وقدمــت توصــية بــأن تســتفيد األمــم املــتحدة مــن تلــك الفرصــة ألجــل البــناء عــلى  . مــن الــزمن

 .٢٠٠٤النجاح الذي حتقق يف حلقة العمل لعام 

 احلواشي
 

 تقريـر مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باكتشـاف الفضـاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،                       )١( 
 .١، الفصل األول، القرار E.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠-١٩

سبتمرب / أيلول٤-أغسطس/ آب٢٦تقريـر مؤمتـر القمـة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،         )٢( 
 .، املرفق٢فصل األول، القرار ، ال) وتصويبهE.03.II.A.1منشور األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢
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   املرفق  
   رؤية اخلرطوم    
حلقة العمل اإلقليمية املشتركة بني األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية   

 والسودان حول استخدام تكنولوجيا الفضاء إلدارة املوارد الطبيعية
   ورصد البيئة وادارة الكوارث

    ٢٠٠٤أبريل / نيسان٨-٤اخلرطوم، 
 رؤية ألجل بناء الشراكات: ية اخلرطومرؤ

 يف استخدام التكنولوجيات الفضائية
 

عقـدت حلقـة العمـل املشـتركة بني األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية والسودان                -١
حـول اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء إلدارة املـوارد الطبيعـية ورصـد البيئة وادارة الكوارث، يف                   

 بلدا،  ١٦ مشاركا من    ١٦٠فقـد اجـتمع زهاء      . ٢٠٠٤أبـريل   /ن نيسـا  ٨ إىل   ٤اخلـرطوم مـن     
ــية           ــنظمات الدول ــن امل ــدد م ــتحدة وع ــم امل ــة لألم ــن ســبع كــيانات تابع ــثلون م ــك مم ــا يف ذل مب
واإلقليمــية، بغــية معــرفة ومناقشــة اجلهــود املتواصــلة لدمــج التكنولوجــيات الفضــائية يف بــرامج  

عـلى إدارة املـوارد الطبيعية ورصد البيئة وادارة         عملياتـية يف أفريقـيا وغـريب آسـيا، مـع التركـيز              
وقـد ُنظـم االجـتماع باالشـتراك بـني مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة           . الكـوارث 

العامـة، وهيـئة االستشـعار عن بعد التابعة للمركز الوطين للبحوث يف السودان ووكالة الفضاء            
 .األوروبية

ودان، ووزيــر العلــوم والتكنولوجــيا ووزيــر  كــان حضــور نائــب رئــيس مجهوريــة الســ  -٢
الدولـة للـزراعة، يف افتـتاح حلقـة العمـل حافـزا كـبريا للمشـاركني ودلـيال عـلى الدعـم القوي                        

 .الذي يقّدم يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء يف السودان

ــه التكنولوجــيات الفضــائية يف اجملــاالت املذكــورة       -٣ ــذي تؤدي ــالدور املهــم ال واعــترافا ب
 .ه، فقد قّدم املشاركون عددا من املالحظات والتوصيات الواردة أدناهأعال
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  بناء القدرات -١ 
أقـّر املشـاركون باحلاجـة إىل مواصلة بناء اخلربات الوطنية واإلقليمية، من خالل توفري                 -٤

التدريــب والتعلــيم بنوعــيهما الطويــل والقصــري األجــل يف املراكــز اإلقليمــية لــتدريس علــوم          
وجــيا الفضــاء، املنتســبة إىل األمــم املــتحدة، وغريهــا مــن مراكــز االمتــياز، مبــا يف ذلــك    وتكنول

 .املؤسسات األكادميية

وبغـية تكويـن صـورة حديـثة العهد عن الفرص التدريبية والتعليمية املتوفرة حاليا، فقد        -٥
ل علــوم أوصــى املشــاركون بــإعداد ونشــر قائمــة بالفــرص التدريبــية والتعليمــية املــتاحة يف جمــا   

 .وتكنولوجيا الفضاء لكل من أفريقيا وغريب آسيا

كمـا أقـر املشـاركون باحلاجـة إىل وضـع مـنهاج دراسـي لدعـم تطويـر دورات التعليم             -٦
وميكــن أن يكــون . اجلــامعي والدراســات العلــيا يف خمــتلف جمــاالت علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء 

ية لـتدريس علـوم وتكنولوجيا الفضاء       ذلـك ممـاثال للمـناهج احلالـية املوضـوعة لـلمراكز اإلقليمـ             
ــم          ــد ونظ ــن بع ــدورات اخلاصــة مبجــاالت االستشــعار ع ــتحدة بشــأن ال ــم امل املنتســبة إىل األم
ــوم الفضــاء والغــالف اجلــوي؛ واالتصــاالت بالســواتل؛ واألرصــاد       ــية؛ وعل املعلومــات اجلغراف

 .اجلوية الساتلية واملناخ العاملي

 فقد أوصى املشاركون بأن تنفّذ املؤسسات برامج   وبغـية تيسـري التشـارك يف املعارف،        -٧
كما شدد  . للتـبادل املؤسسـي مـن شـأهنا أن توفّـر الفرصـة للخـرباء لـزيارة املؤسسات الشريكة                  

املشـاركون يف حلقـة العمل على أمهية تطوير برامج حبثية مشتركة، تساعد أيضا على االسهام                 
 .يف بناء القدرات ضمن كل مؤسسة منها

ر املشـــاركون بأمهـــية اللقـــاءات التقنـــية اإلقليمـــية كاجـــتماع هيـــئة نظـــام  كذلـــك أقـــ -٨
ــية         ــرابطة األفريق ــد كــل ســنتني لل ــيت تعق ــرات ال ــيا، واملؤمت ــية اخلــاص بأفريق ــات اجلغراف املعلوم
الستشــعار البيــئة عــن بعــد، وكذلــك اجــتماعات اجلمعــيات املهنــية األخــرى، باعتــبارها فرصــا 

ــبادل املعــارف واكتســاب املــزيد  ــبغي، عــلى وجــه اخلصــوص، أن يســهم   .  مــن اخلــرباتلت وين
املهنـيون املتخصصـون األفريقـيون يف اجمللّـة الرمسـية املنشـأة حديـثا للـرابطة األفريقـية الستشعار                    

 .African Journal of Geoinformationالبيئة عن بعد، واملعروفة باسم 
  

  إنشاء الشبكات -٢ 
عــارف وإنشــاء الشــراكات مــن شــأهنما أن يتيّســرا أقــّر املشــاركون بــأن التشــارك يف امل -٩

بدرجـة كـبرية مـن خـالل إنشـاء فـرقة عمـل اقليمـية ذات جهـات حمورية، تتوىل املسؤولية عن                  



 

 14 
 

 A/AC.105/828

نشـر املعلومـات عـن األنشطة واملعلومات األخرى اليت قد تعود بالفائدة على كافة املؤسسات                
 تــتوىل مهمــة تنســيق فــرقة العمــل  وعرضــت اهليــئة الســودانية لالستشــعار عــن بعــد أن  . املعنــية

 .اإلقليمية

عــالوة عــلى ذلــك، فقــد أوصــى املشــاركون بــأن تنشــئ فــرقة العمــل االقليمــية ذات      -١٠
اجلهـات احملوريـة صـفحة عـلى موقـع شـبكي، ميكـن اسـتخدامها مـن قـبل املؤسسـات املسامهة                       

 تيسري تبادل ونشر    لنشـر املعلومـات املفيدة، وكذلك قائمة مناقشة بالربيد اإللكتروين من أجل           
ورحـب املشـاركون، بصـفة خاصة، بعرض    . املعلومـات، وبـأن تعقـد اجـتماعات دوريـة أيضـا         

 .احلكومة السودانية الستضافة اجتماع للمتابعة يف ظرف سنتني من الزمن
  

  الوصول إىل البيانات -٣ 
ية متاحة أقـّر املشـاركون بأنـه عـلى الـرغم مـن وجـود كمية كبرية من البيانات الفضائ                 -١١

وبغية . جمانـا، فـإن املعلومـات عـن البـيانات الفضـائية املـتاحة جمانـا ليسـت من املعارف الشائعة                    
االســـهام يف اتاحـــة هـــذه املعلومـــات، فقـــد أوصـــى املشـــاركون بـــأن حتـــتفظ كـــل مؤسســـة،   
وخصوصـا املراكـز اإلقليمـية، بصـفحة مرجعـية موقعـية مـع روابط باملواقع الشبكية اليت توجد                   

علومـات عـن البـيانات املـتاحة جمانـا، مبـا يف ذلك الروابط بالصفحات املرجعية املوقعية                  لديهـا م  
وينــبغي هلــذه املؤسســات أن تــنظر أيضــا يف إنشــاء وصــون       . اخلاصــة باملؤسســات الشــريكة  

 .خدمات مقاصة لتبادل املعلومات لكي يتسىن حتديد مدى توافر البيانات بسهولة
  

  لفضائيةالبىن التحتية للبيانات ا -٤ 
أقـّر املشـاركون بأمهـية البـيانات الفضـائية باعتـبارها العمـود الفقري للتخطيط، واختاذ                  -١٢

القــرارات، وضــمان التنمــية املســتدامة، وكذلــك باحلاجــة إىل بــيانات فضــائية ألغــراض األمــن   
 أن  وينبغي. الغذائـي، وختفـيف الفقـر، ورصـد البيئة والتحكم بظواهرها وإدارة املوارد الطبيعية             

يـتم تعزيـز قواعـد البـيانات الفضـائية الوطنـية عـلى حنـو متسق من خالل تنفيذ بنية حتتية وطنية                       
وأوصـى املشـاركون الدول األعضاء بإسناد أولوية إلنشاء مثل هذه البنية،            . للبـيانات الفضـائية   

وقواعد مـن قبـيل املعـايري الوطنـية وبيانات البيانات           (وأن تـتوفر هلـا مجـيع املكونـات الضـرورية            
وينبغي حتديد حمتوى جماميع البيانات اجلوهرية عن طريق جمهود         ). البـيانات الوطنـية والتدريـب     

كما أقّر املشاركون بأن    . مجـاعي لكافـة األطـراف صاحبة املصلحة بالبيانات الفضائية يف البلد           
ّجعوا الدول  تـتوىل اللجـنة االقتصـادية ألفريقـيا زمـام القـيادة يف إنشـاء هـذه البنـية التحتـية، وش                     

 .األعضاء على املشاركة فيها
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  السياسات الفضائية الوطنية واإلقليمية -٥ 
نــّوه املشــاركون باحلاجــة إىل اّتــباع هنــج منّســق يف جتســيد واســتخدام التكنولوجــيات    -١٣

املسـتندة إىل الفضـاء يف املـنطقة، وأوصـوا بـأن تنفّذ الدول األعضاء خططا وطنية بشأن جتسيد           
ت املســتندة إىل الفضــاء، وأن تشــارك يف اآللــيات املوجــودة حالــيا الــيت تســهم يف  التكنولوجــيا

وتشـمل هـذه اآللـيات جلنة استخدام الفضاء    . إنشـاء سياسـات إقليمـية وعاملـية يف هـذا الصـدد            
اخلـارجي يف األغراض السلمية التابعة لألمانة العامة وجلنتيها الفرعيتني، واللجنة املعنية بسواتل             

واألفـرقة العاملـة الـتابعة هلـا بشـأن املـتابعة املنبـثقة عن مؤمتر القمة العاملي للتنمية                   رصـد األرض    
املســتدامة، مبــا يف ذلــك الفــريق االستشــاري األفــريقي، والفــريق احلكومــي الــدويل املخصــص    

ــبادرة رصــد األرض  ــالوة عــلى ذلــك باحلاجــة إىل إدراج عنصــر       . مل كمــا أقــّر املشــاركون ع
 .ا مكّمال جلميع السياسات الفضائية الوطنيةالبحوث باعتباره جزء

  
  زيادة الوعي -٦ 

سـلّم املشـاركون باحلاجـة إىل زيـادة الوعـي باسـتمرار بفوائـد التكنولوجيات املستندة                   -١٤
إىل الفضـاء وأوصـوا بأن تبدأ زيادة الوعي لدى األطفال، من خالل النظام التعليمي، وكذلك                

 ذلــك، أوصــى املشــاركون بــأن تعــىن الــدول األعضــاء  اضــافة إىل. عــن طــريق وســائل اإلعــالم
/  تشــرين األول١٠ إىل ٤بالــترويج إلحــياء أســبوع الفضــاء العــاملي يف بلداهنــم يف الفــترة مــن   

 .أكتوبر
  

  البناء على املبادرات احلالية -٧ 
أقـّر املشـاركون بـأن هـناك عـددا مـن املـبادرات املسـتمرة الـيت ينـبغي االسـتفادة منها،                    -١٥
وصــوا بــأن تعــىن املؤسســات بالبــناء عــلى الفــرص الــيت تتــيحها تلــك املــبادرات، عــند اقــتراح وأ

وأشاروا بأنه ينبغي أن تدرج قائمة هذه املبادرات يف صفحة املوقع        . مشـاريع وأنشـطة جديـدة     
 .الشبكي لفرقة العمل اإلقليمية ذات اجلهات احملورية
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