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 مقدمة -أوال 
 اخللفية واألهداف -ألف 

أوصـى مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلارجي واستخدامه                   - ١
إعـالن فييــنا  : األلفـية الفضــائية “ون يف قــراره املعـن ) اليونيســبيس الثالـث (يف األغـراض السـلمية   

 بــأن يشــجِّع بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية  )١(”بشــأن الفضــاء والتنمــية البشــرية 
املسـامهة التعاونـية فـيما بـني الـدول األعضـاء عـلى كل من الصعيد اإلقليمي والدويل بالتشديد                    

 .ان ذات االقتصاد االنتقايلعلى تنمية املعارف واملهارات يف البلدان النامية والبلد

وأقــرت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية يف دورهتــا السادســة     - ٢
 بــرنامج حلقــات العمــل والــدورات التدريبــية والــندوات واملؤمتــرات ٢٠٠٣واألربعــني يف عــام 

 املــتحدة وفــيما بعــد، أقــرت اجلمعــية العامــة بــرنامج األمــم . )٢(٢٠٠٤املــزمع تنفــيذها يف عــام 
ــام   ــائية لعـ ــيقات الفضـ ــرارها ٢٠٠٤للتطبـ ــؤرخ ٥٨/٨٩، يف قـ ــانون األول٩ املـ ــمرب / كـ ديسـ

٢٠٠٣. 

 ووفقاً لتوصية اليونيسبيس الثالث، عقدت حلقة       ٥٨/٨٩وعمـالً بقرار اجلمعية العامة       - ٣
العمــل املشــتركة بــني األمــم املــتحدة ومجهوريــة إيــران اإلســالمية حــول اســتعمال تكنولوجــيا    

 ألغراض األمن البيئي وإصالح الوضع بعد الكوارث والتنمية املستدامة، يف طهران من             الفضـاء 
ــار١٢ إىل ٨ ــايو / أي ــتابع     . ٢٠٠٤م ــة العمــل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي ال ونظــم حلق

لألمانـة، يف إطـار بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية، ووكالـة الفضاء اإليرانية التابعة                    
وشارك ). اإليسا(اإلسـالمية، وشـاركت يف رعايـتها وكالة الفضاء األوروبية    جلمهوريـة إيـران     

يف تنظـيم احللقـة كـل من أمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ومنظمة األمم املتحدة                 
لألغذيــة والــزراعة ومفوضــية األمــم املــتحدة لشــؤون الالجــئني ومــنظمة األمــم املــتحدة للتربــية  

 .واإليسا ووكالة الفضاء اإليرانية) يونسكوال(والعلم والثقافة 

وحيـث إن تكنولوجـيات الفضـاء تـؤدي دوراً حـيوياً يف مـيادين إدارة املـوارد الطبيعية                    - ٤
ورصـد البيـئة وإدارة الكـوارث، حـدد مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي تلـك املواضيع لتكون                     

لـول الفضائية يف البلدان  مواضـيع عامـة ذات أولويـة ميكـن أن تشـجع فـيها زيـادة اسـتخدام احل               
وقـد دأب بـرنامج األمـم املتحدة للتطبيقات الفضائية، من خالل حلقات عمل إقليمية         . النامـية 

واجـتماعات خلـرباء ومشـاريع رائـدة وفـرص التدريـب، عـلى تنفيذ برنامج لتكنولوجيا الفضاء                 
ــب    ــرناجما ملســاعدة ال ــوارد الطبيعــية وب ــرناجما إلدارة امل ــباع وإدارة الكــوارث وب لدان النامــية يف ات

 .حلول فضائية إزاء املسائل البيئية واملتعلقة بالكوارث
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ومــن أجــل تقــدمي دعــم للــبلدان النامــية والــبلدان ذات االقتصــاد االنــتقايل فــيما يــتعلق    - ٥
بدمـج احللـول الفضـائية يف حـل املسائل البيئية واملتصلة بالكوارث، نظَّم املكتب ست حلقات                 

مـل إقليمـية وواحـدة ختامـية دولـية مجعت خرباء من األقاليم اخلمسة               مخـس حلقـات ع    (عمـل   
، حول استخدام تكنولوجيا الفضاء من أجل إدارة        ٢٠٠٤ إىل عام    ٢٠٠٠، مـن عـام      )مجـيعها 

الكـوارث، ضـمَّت املمارسـني ووكـاالت الفضاء الذين سبق هلم الوصول إىل حلول تستند إىل        
 .ت تعىن بإدارة الكوارثتكنولوجيا الفضاء، وكذلك خرباء من مؤسسا

وأشـارت املناقشـات الـيت دارت يف حلقـات العمل اليت عقدت حىت اآلن إىل أن إدارة           - ٦
الكـوارث واإلعمـار، واألمن البيئي، والتنمية املستدامة كلها مسائل مترابطة وميكنها بالتايل أن              

صلة االستفادة من ولذلك لزم موا. تسـتفيد مـن نفـس احللـول املسـتندة إىل تكنولوجـيا الفضـاء              
نــتائج حلقــات العمــل اإلقليمــية الســابقة وحتديــد اســتراتيجية إقليمــية مصــحوبة بتوصــيات عــن 
كيفـية االستفادة من احللول الفضائية احلالية من أجل دعم األمن البيئي، واإلصالح يف أعقاب                

ت إليها  وعـالوة عـلى ذلـك، أشـارت االسـتنتاجات اليت َخلُص           . الكـوارث، والتنمـية املسـتدامة     
حلقـات العمـل إىل أنـه لـدى ختطـيط أنشطة اإلصالح الالحقة للكوارث ينبغي أيضاً أن تؤخذ         

 .يف االعتبار أنشطة اإلعمار يف أعقاب النـزاعات وتقدمي الدعم لالجئني

وقـد أشـارت عـدة دراسـات إىل أن نـدرة املـوارد الطبيعـية ميكـنها أن تساهم يف نشأة                       - ٧
 سكان العامل يتجاوز حاليا ستة مليارات ويتوقع أن يصل إىل عشرة            وملـا كان عدد   . الـنـزاعات 

 فمـن الواضح أن الضغوط احلالية على املوارد الطبيعية ستزيد إىل            ٢٠٥٠ملـيارات حبلـول عـام       
ولذلـك يكـون أحد االعتبارات الرئيسية، وخباصة فيما         . حـد تصـبح فـيه غـري قابلـة لالسـتدامة           

واالســتدامة، حســب تعــريف اللجــنة العاملــية . نمــية املســتدامةيــتعلق باإلعمــار والتنمــية، هــو الت
املعنـية بالبيـئة والتنمـية، تشـدِّد عـلى ضـرورة أن تفـي البشرية باحتياجات احلاضر دون املساس                    

وجيب أن تأخذ اجملتمعات    ). ٢٧، الفقرة   A/42/427(بقـدرة أجيال املستقبل على سّد حاجاهتا        
لبيئـية والتكنولوجـية املـتاحة هلـا عـلى املـدى القصـري والطويل               يف االعتـبار املـوارد االقتصـادية وا       

 .لضمان املستوى األمثل من التفاعل بني هذه الُنظم الثالثة

وإضــافة إىل ذلــك، جعلــت العوملــة، الــيت يفهــم مــنها زيــادة حــركة الســلع واخلدمــات   - ٨
يدركــون طبــيعة والعمــل والتكنولوجــيا ورأس املــال واألفكــار حــول العــامل، الكــثري مــن الــناس 

فالناس يعتمدون على بعضهم للحصول على الغذاء       . الـنظام العـاملي املترابطة واملتبادلة االعتماد      
والـنـزاعات وغريها من األزمات اإلنسانية تشدِّد       . والسـلع واخلدمـات والصـحة واألمـن البيـئي         

ــية،         ــارة املخــدرات الدول ــثل جت ــا مشــاكل م ــيت تتســم هب ــلحدود ال ــرة ل ــيعة العاب  واالجتــار الطب
باألشــخاص، وبــيع األســلحة غــري املشــروع، واجملاعــات، وتعــرض خطــوط البــترول ألخطــار،   
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فإدارة املياه عرب احلدود الوطنية عبارة عن حتٍد صريح، وإدارة          . واإلرهـاب الدويل، وندرة املياه    
ــي    ــية والثقافـ ــبة للجوانـــب السياسـ ــتويات اإلدارة بالنسـ ــباين مسـ ــدودة وتتـ ــتكاملة حمـ ــياه املـ ة املـ

 .واالجتماعية املتعلقة باستخدام املياه

وجيــب أن يكــون موقــع خــرباء إدارة الكــوارث والتنمــية املســتدامة يف صــميم أنشــطة     - ٩
التقيـيم والتخطـيط يف اجملـاالت احلامسـة مـن ُنظم اإلنذار املبكر واالستعداد واالستجابة الفورية                 

فضاء القائمة هلا أدوار هامة فيما يتعلق       واحللـول اليت تستند إىل تكنولوجيا ال      . والطويلـة األجـل   
بـإدارة البـترول واملـياه وسـائر املـوارد الطبيعـية، إىل جانـب حتسـني احلماية من التلوث واحلطام                

ونتيجة لذلك، تعزِّز تلك احللول بشكل مباشر األمن        ). مـثل الكيماويات واأللغام   (العسـكري   
ويف عــامل يســري يف طــريق العوملــة  . تدامةالبيــئي واإلصــالح يف أعقــاب الكــوارث والتنمــية املســ 

 .يكون تقليل املخاطر عنصراً ضرورياً يف بناء القدرة التنافسية كأساس للتنمية املستدامة

وكـان اهلـدف العـام مـن حلقـة العمـل هو إثبات جناح استخدام تكنولوجيا الفضاء يف                    - ١٠
صــالح يف أعقــاب الكــوارث، مــيادين األمــن البيــئي، واألخطــار الطبيعــية ومــا يتصــل هبــا، واإل 

والـتعمري بعـد الـنـزاعات، وتقدمي الدعم لالجئني، والتنمية املستدامة، ومجع جمموعة من اخلرباء               
 .للتركيز على جوانب معيَّنة من تكنولوجيا الفضاء ميكن تطبيقها يف تلك امليادين

ــد اســتخدام تكنولو     - ١١ ــادة إدراك فوائ ــتحديد هــي زي ــة بال جــيات وكانــت أهــداف احللق
الفضــاء يف املــيادين الســالفة الذكــر مــن جانــب املــدراء واملســؤولني عــن اختــاذ القــرارات الذيــن 
يعـاجلون مسـائل بيئـية ومشـاكل مـتعلقة بكـوارث؛ وزيـادة فهـم أنواع املعلومات واالتصاالت           
ــياجات        ــية هــذه االحت ــية تلب ــيادين الســالفة الذكــر ومــدى إمكان ــناول امل ــة يف أنشــطة تت الالزم

 تكنولوجــيات الفضــاء؛ وتعزيــز الشــبكات اإلقليمــية القائمــة؛ ووضــع خطــة عمــل         بواســطة
. مصــحوبة بتوصــيات توجــه دمــج اســتخدام تكنولوجــيات الفضــاء يف املــيادين الســالفة الذكــر 

وكـان مـن املـتوقع أن تـتخذ إجراءات يف املدى القصري، نتيجة للحلقة، قد تؤدي إىل استهالل                   
وطنـية وقـد حتدِّد وتدمج استخدام التكنولوجيات الفضائية         نشـاط أو أنشـطة هتـم املؤسسـات ال         

ــيانات إقليمــية لتقاســم املعلومــات       ــاعدة ب يف أحــد املــيادين الســالفة الذكــر؛ ووضــع وإنشــاء ق
 .والبيانات بشأن البيئة وبشأن الكوارث وإدارهتا ورصدها على حنو سليم

 الربنامج -باء 
قة العمل كل من وزير االتصاالت وتكنولوجيا       ألقـى بـيانات يف اجللسـة االفتتاحية حلل         - ١٢

املعلومـات يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية، ورئـيس وكالـة الفضاء اإليرانية وممثل مكتب شؤون                  
وقـدم العـروض الرئيسـية ممثلون عن منظمة األرصاد اجلوية اإليرانية ووزارة        . الفضـاء اخلـارجي   

نــيا للتكنولوجــيا واهليــئة اإلقليمــية ملعاجلــة الطاقــة يف مجهوريــة إيــران اإلســالمية ومعهــد كاليفور
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 ٢٥وقــدم مــا بلــغ جمموعــه . الصــور واالستشــعار عــن بعــد ومكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي
ــتوحة  ١٣عرضــاً يف اجللســات املواضــيعية الســت و     وســامهت مجــيع  .  عرضــاً يف اجللســة املف

دامة واألمن البيئي   العـروض يف زيـادة فهـم اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء مـن أجل التنمية املست                 
وإضـافة إىل ذلـك عقدت مناظرة       . وإدارة األزمـات واإلصـالح والـتعمري يف أعقـاب الكـوارث           

وأخرى ” االسـتفادة مـن الـتجارب الـناجحة والقـيود عـلى االستخدامات يف املستقبل              “حـول   
وأتاحــت أربــع مناقشــات . ”رؤيــة للمســتقبل: اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف آســيا“حــول 

صـة ملـداوالت إضـافية حـول املواضـيع العامـة الرئيسية وأفضت إىل وضع استراتيجية           أخـرى فر  
 .مشتركة تستهدف زيادة استخدام تكنولوجيا الفضاء يف املنطقة

 احلضور -جيم 
ــة العمــل    - ١٣ ــية    ١٢٠حضــر حلق ــثالثة والعشــرين التال ــبلدان ال ــن ال ــاد :  مشــاركاً م االحت

-مجهوريــة(ســتراليا، أفغانســتان، أوزبكســتان، إيــران  الروســي، أذربــيجان، األردن، أرمينــيا، ا
ــية الســورية، الســودان، العــراق،    )اإلســالمية ــة العرب ــنغالديش، تركــيا، اجلمهوري ، باكســتان، ب

وكان . فرنسـا، قطـر، لبـنان، مصـر، نيـبال، اهلـند، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية واليمن                
تحدة اإلمنائي واليونسكو ومكتب شؤون الفضاء   ممـثالً أيضـاً يف حلقـة العمـل بـرنامج األمـم املـ              

 .اخلارجي

واسـتخدمت األمـوال املخصصة من األمم املتحدة ومن اهليئة املشاركة يف رعاية حلقة            - ١٤
لتغطــية تكالــيف الســفر وبــدالت اإلقامــة اليومــية لســتة عشــر مــن املشــاركني  ) اإليســا(العمــل 

 .وممثلني عن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

 ملخص العروض -ثانيا 
ركَّــزت اجللســات املواضــيعية الســت عــلى زيــادة فهــم احتــياجات املســتعملني احلالــية   - ١٥

ووفــرت املناقشــتان منــرباً مثالــياً ملناقشــة الــرؤية  . واحملــيط املؤسســي واحللــول الفضــائية املــتاحة 
ا الشرقية، املسـتقبلية السـتخدام تكنولوجيا الفضاء يف آسيا الغربية والوسطى وكذلك يف أوروب       

مـع التركـيز على االجتاهات احلالية والتطورات واملبادرات اجلديدة واملبتكرة وكذلك اجلوانب             
واستناداً إىل ما قدم يف اجللسات املواضيعية وإىل ما قدمه . املؤسسـية الـيت ينـبغي مواصـلة حبـثها         

 اســتراتيجية املشــاركون يف جلســيت املناقشــة، حــدَّد املشــاركون، يف أربــع جلســات للمناقشــة، 
 ).انظر املرفق(” مبادرة طهران“مشتركة للمنطقة، أفضت إىل صوغ 

وأبــرزت الكــلمات الرئيســية املــبادرات القائمــة الــيت تعــزِّز أو تكمِّــل تطويــر تطبــيقات   - ١٦
ــتها باســتخدام      ــياجات الــيت ميكــن تلبي لتكنولوجــيات الفضــاء يف املــنطقة وركَّــزت عــلى االحت

 تلـك الـيت يكـون الرصـد من الفضاء فريداً بالنسبة هلا أو اليت ميكن           لتكنولوجـيات الفضـاء، أي    
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وقـدم عـدد من األمثلة على       . أن حيقـق مـيزات كـبرية مقارنـة بأسـاليب أخـرى جلمـع البـيانات                
اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف مــيدان اســتخدام األراضــي وتغــيُّر الغطــاء األرضــي، وتفتيــت   

 .ت األراضي والفيضانات والزالزل واحلرائقاملوئل، ويف ميدان أخطار مثل اهنياال

ووفــرت عــدة عــروض معلومــات حديــثة للمشــاركني عــن األعمــال اجلاريــة يف إطــار    - ١٧
ميـثاق الـتعاون عـلى حتقـيق االستخدام املنسَّق للمرافق الفضائية يف حال وقوع كوارث طبيعية                 

 آلية تتيح للبلدان إمكانية     ، وهو )”الفضاء والكوارث الكربى  “امليـثاق الـدويل     (أو تكنولوجـية    
ولوحظ أنه منذ تنفيذ امليثاق يف . احلصـول عـلى صـور ساتلية يستعان هبا يف التصدي للطوارئ     

وبوجه خاص، بيَّن العرض الذي تناول .  مرة٤٧، جـرى تفعيله    ٢٠٠١نوفمـرب   /تشـرين الـثاين   
يران اإلسالمية أن   نـتائج تفعـيل امليـثاق مـن أجـل الزلـزال الـذي أصاب مدينة بام يف مجهورية إ                   

ــوارد ويف      ــئة امل ــنها، لتعب هــذه املعلومــات ميكــنها أن تكــون حامســة األمهــية، إذا أتيحــت يف حي
 .اخلطوة األوىل من مرحلة اإلصالح

وأحـيط املشـاركون بـتوافر الكـثري مـن الصـور امللتقطة باالستشعار عن بعد باستبانات           - ١٨
ن األمثلة على البحوث اجلارية اليت تدرس العالقة        وقـدِّم عدد م   . حـيِّزية وطيفـية وزمنـية خمـتلفة       

بـني املـناخ واألخطـار الطبيعـية وتعـرُّض البيئة لألخطار، وشدِّد على احلاجة إىل النظر يف وضع                
وذكر أن . حلـول مـتكاملة تسـتفيد مـن البـيانات الـيت حيصـل عليها من أجهزة استشعار خمتلفة                  

 بيانات ومعلومات أرضية وتدمج يف ُنظم تلـك البـيانات مفـيدة بشـكل خـاص عندما تضم إىل            
 .املعلومات اجلغرافية للتحليل ولنمذجة التصورات املعقَّدة

وسـامهت خمـتلف العـروض اليت ناقشت تكنولوجيا الفضاء والتنمية املستدامة يف زيادة               - ١٩
تساهم فهـم الـروابط بـني التنمـية املسـتدامة وإدارة الكوارث، إضافة إىل حتديد اإلجراءات اليت         

احلاجة إىل تطوير بىن    : وذكـرت العوامـل التالـية     . يف املـدى الطويـل يف حتسـني إدارة الكـوارث          
ــة؛ وأمهــية        ــيانات مــن أجــل إدارة الكــوارث الفعَّال ــيانات الفضــائية لتيســري تقاســم الب ــية للب حتت

ة اإلضافية  البـيانات الفضـائية لدراسة استدامة املوارد؛ واحلاجة إىل تعزيز بناء القدرات؛ والفائد            
ــية الوصــول إىل      ــية االســتبانة؛ واحلاجــة إىل إمكان ــية الوصــول إىل صــور عال ــيحها إمكان الــيت تت

 .حلول تستخدم براجميات قليلة التكلفة

وركَّـزت مثانـية مـن العـروض يف اجللستني على اإلصالح والتعمري يف أعقاب األزمات        - ٢٠
جــيا الفضــاء ملعاجلــة عــدة أنــواع مــن والكـوارث، مــع ذكــر أمــثلة عــلى جنــاح اسـتخدام تكنولو  

الـزالزل والعواصـف اإلعصارية وتدهور التربة والفياضانات واألحوال اجلوية الشديدة           -اخلطـر 
وشدِّد على أمهية ُنظم االتصال احملمول أثناء االستجابة      . وحـرائق الغابـات والـرباكني واجلفاف      
يــنها احلاجــة إىل اجتــياز وقدمــت عــدة توصــيات، مــن ب . للطــوارئ وأثــناء عملــيات اإلصــالح 
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الفجـوة الفاصـلة بـني أوسـاط تكنولوجـيا الفضـاء واملسؤولني عن اختاذ القرارات؛ واحلاجة إىل                  
الـنظر يف الكـوارث الـناجتة مـن الـنـزاعات أو الـيت تـتفاقم نتـيجة هلا؛ واحلاجة إىل دعم مشاريع                       

ومـن بيـنها التنبؤ     (تسـاهم يف اسـتحداث منهجـيات متكِّـن مـن التنـبؤ مـبكرا بوقـوع الكـوارث                    
؛ واحلاجــة إىل إنشــاء ُنظــم االتصــال احملمولــة قــبل وقــوع الكــوارث لضــمان )بالنشــاط الزلــزايل

إتاحــتها عــند احلاجــة إلــيها؛ واحلاجــة إىل اســتحداث حلــول للتطبيــب عــن بعــد ملعاونــة جهــود 
 .الغوث من الكوارث واإلصالح يف أعقاب الكوارث

لى األمــن البيــئي فرصــة لفهــم مســامهة تكنولوجــيا وأتاحــت اجللســات الــيت ركَّــزت عــ - ٢١
الفضـاء يف هـذا املـيدان، مـع تقـدمي عـروض ألقـت نظـرة متعمقة على ميادين متباينة مثل إدارة                       

والنـزاعات واألمن الغذائي وإدارة املوارد الطبيعية      ) بوصفها مسألة عابرة للحدود   (مـوارد املياه    
للمناقشـة سـامهت بدورهـا يف جلسـات املناقشة، من           وأثـارت العـروض نقاطـاً       . والتغـيُّر البيـئي   
 :بينها ما يلي

ينـبغي أن توجـد ضـمانات خصيصـاً للبيـئة، مـثل تلـك اليت تتضمنها اتفاقيات          )أ( 
 جنيف؛

ــاد      )ب(  ــل االحتـ ــاألخص داخـ ــاء، بـ ــيا الفضـ ــيقات تكنولوجـ ــتخدام تطبـ ــزيد اسـ يـ
ت الدولـية املـتعلقة بالبيـئة، اليت        األورويب، لـتعزيز تطبـيق املعـاهدات واالتفاقـيات والـربوتوكوال          

  منها؛٢٤٠يوجد أكثر من 

اجملــاالت الــيت ثبــت فــيها دور تكنولوجــيا الفضــاء مــن بيــنها تعقُّــب املنــتجات   )ج( 
 الكيميائية وأنشطة التنظيف ورصد األراضي الرطبة وإدارة املناطق احملمية؛

بغـية حتسـني تقاسم     هـناك حاجـة إىل اتفاقـات جديـدة تـتعلق مبعـايري البـيانات                 )د( 
ــية واملقــبلة املــتعلقة      ــية احلال ــثال لالتفاقــات الدول املعلومــات وكذلــك للمســامهة يف فــرص االمت

 .بقضايا األمن البيئي

واملـناظرة األوىل، الـيت تناولـت القيود احلالية على مواصلة استخدام تكنولوجيا الفضاء               - ٢٢
تعمقة قيَّمة على قصص النجاح العديدة     وإمكانـية االسـتفادة من أوجه النجاح، أتاحت نظرة م         

وناقش املشاركون يف . الـيت تـبني الفـائدة اإلضـافية الـيت تـأيت مـن دمج التكنولوجيات الفضائية            
املـناظرة العقـبات الـيت تواجه مواصلة استخدام تكنولوجيا الفضاء واتفقوا على أنه ينبغي تناول                

 :القيود التالية على أساس من األولوية

جـة إىل تعـريف دقـيق ألنـواع البـيانات الالزمـة إلدارة الكوارث من أجل                 احلا )أ( 
 حتسني مجع البيانات وحفظها إىل أقصى حد ممكن؛
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احلاجـة إىل وضع حلول وسياسات فعَّالة لتقاسم البيانات على حنو فعَّال على              )ب( 
 الصعيدين اإلقليمي واحمللي؛

  قبل وقوع الكوارث؛احلاجة إىل إقامة وتعزيز التعاون اإلقليمي )ج( 

 .احلاجة إىل نقل الدراية إىل املستعمل النهائي على مستوى اجملتمع احمللي )د( 

وركَّـزت املـناظرة الثانـية عـلى رؤيـة مسـتقبلية السـتخدام تكنولوجيا الفضاء يف آسيا،                   - ٢٣
جــيات وبالــتحديد املــبادرات اجلاريــة واملقــررة، واخلطــوات الــيت جيــب اختاذهــا معــاً، والتكنولو 
وشــدد . واحللــول الناشــئة، واســتراتيجيات إقامــة شــبكات بــني املؤسســات اإلقليمــية والوطنــية 

احلاجة إىل حرية تقاسم البيانات؛ احلاجة إىل تعاون        : املشـاركون يف املـناظرة عـلى عدة مسائل        
إقلـيمي؛ احلاجـة إىل اسـتحداث حلول وبرامج للمجتمعات احمللية؛ احلاجة إىل مساعدة املدراء               

املسـؤولني عـن اختـاذ القـرارات لتحسني فهمهم احتماالت تكنولوجيات الفضاء؛ احلاجة إىل               و
ــني          ــيما ب ــبادل ف ــرامج للت ــيذ ب ــتراح تنف ــني املؤسســات، واق ــارف الفاصــلة ب معاجلــة فجــوة املع
املؤسسـات؛ احلاجة إىل إقامة بنية حتتية إقليمية ووطنية مستدامة للتطبيقات الفضائية من خالل               

 . البحوث والربامج اإلمنائيةاملزيد من

ــع مكتــب شــؤون الفضــاء       - ٢٤ ــتاحة عــلى موق ــيت قدمــت يف حلقــة العمــل م والعــروض ال
 .www.oosa.unvienna.org/SAP/stdmاخلارجي على الشبكة 

 املالحظات والتوصيات -ثالثا 
 تراتيجية إقليميةالنهج املتبع لوضع اس -ألف 

األمن : قسِّـم املشـاركون إىل ثـالث جمموعات على أساس جماالت خربهتم واهتمامهم             - ٢٥
ــية املســتدامة     ــاب الكــوارث، والتنم ــئي، واإلصــالح يف أعق ــع جلســات مناقشــة،   . البي ويف أرب

ناقشـت كـل جمموعـة األنشـطة الـيت سـوف تسـاهم يف زيـادة اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف            
بـناء القدرات، املعلومات والتكنولوجيا     : وركَّـزت كـل جمموعـة عـلى ثـالث جمـاالت           . املـنطقة 

كمـا نـاقش املشاركون شكل      . احلاليـتان، القـيود والفـرص الكامـنة يف احملـيط املؤسسـي احلـايل              
شـبكة إقليمـية سـوف متكِّـن إقامـة شـراكات وإنشـاء قـاعدة بـيانات إقليمـية تسـاهم يف تقاسم                     

 .املعارف والبيانات

 مبادرة طهران -اء ب
ركِّـز املشـاركون عـلى عـدة نقـاط أثـناء جلسـات املناقشـة، وتوصلوا إىل اتفاق بشأن                     - ٢٦

توصــيات ميكــن أن تشــكِّل يف جمموعهــا اســتراتيجية للعمــل، ســوف تكــوِّن إطــاراً الســتخدام    
 .تكنولوجـيات الفضـاء عـلى حنـو فعَّـال يف آسـيا الغربـية والوسـطى وكذلك يف أوروبا الشرقية             

، اليت توفر ارشادا    )انظر املرفق (واإلطـار الـذي اتفـق علـيه مجـيع املشـاركني هو مبادرة طهران                
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يركِّـز عـلى الوصـول إىل البيانات، والبىن التحتية للبيانات الفضائية، وإقامة الشبكات، وتنسيق               
 .القائمةالسياسات الوطنية واإلقليمية املتعلقة بالفضاء، والتوعية، واالستفادة من املبادرات 

وأدرك املشـاركون أن إنشـاء فـرقة عمـل تـتألف مـن مراكز اتصال وتشكل شبكة من              - ٢٧
املؤسسـات تكـون مسـؤولة عـن تعميم املعلومات عن األنشطة واملعلومات اليت ميكنها أن تفيد                 

وعرضــت . كــل املؤسســات املعنــية ســوف يســهِّل كــثرياً تقاســم املعلومــات وإقامــة الشــراكات
 .إليرانية تنسيق فرقة العمل هذهوكالة الفضاء ا

 دور مكتب شؤون الفضاء اخلارجي -جيم 
ــريدة لتوجــيه الدعــم ملواصــلة اســتخدام تكنولوجــيات      - ٢٨ أتاحــت حلقــة العمــل فرصــة ف

وتوفِّر مبادرة طهران إرشاداً عن كيف ميكن . الفضـاء يف مجهوريـة إيران اإلسالمية ويف املنطقة      
ــن خــالل    ــاً م ــل مع ــية للمؤسســات أن تعم ــراكات إقليم ــب شــؤون الفضــاء    .  ش ــبغي ملكت وين

اخلـارجي أن يوفِّـر دعمـاً يف توطـيد الشـراكات اليت أقيمت يف طهران، واليت سوف تؤدي إىل                    
تقاسـم املعـارف ونقـلها واسـتحداث أنشـطة مشـتركة، خصوصاً من خالل إنشاء وتعزيز فرقة           

، ينبغي للمكتب أن يواصل عمله      وإضافة إىل ذلك  . العمـل اإلقليمـية املكوَّنـة مـن نقـاط اتصال          
املـتعلق ببـناء القدرات عن طريق املراكز اإلقليمية لتعليم علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل               
األمـم املـتحدة، وأن يواصـل أيضـا العمـل صوب ضمان وصول جمموعات البيانات املتاحة إىل                  

 .املستعمل النهائي

 :احلواشي
ة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغراض               تقريـر مؤمتـر األمـم املـتحد        )١( 

، الفصل  A.00.I.3منشـورات األمـم املـتحدة، رقـم املبيع           (١٩٩٩يونـيه   / حزيـران  ٣٠-١٩السـلمية، فييـنا،     
 ).١األول، القرار 

 الفقرة  ،A/58/20) (٢٠الوثـائق الرمسـية للجمعـية العامـة، الـدورة الثامـنة واخلمسون، امللحق رقم                 )٢( 
٧٥. 
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 املرفق
 مبادرة طهران

أقـرت يف حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة ومجهورية إيران اإلسالمية حول              
استعمال تكنولوجيا الفضاء ألغراض األمن البيئي وإصالح الوضع بعد الكوارث والتنمية           

 ٢٠٠٤مايو / أيار١٢ إىل ٨املستدامة، اليت عقدت يف طهران من 

لقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املــتحدة ومجهوريــة إيــران اإلســالمية حــول نظمــت ح - ١
اسـتعمال تكنولوجـيا الفضـاء ألغـراض األمـن البيـئي وإصـالح الوضـع بعـد الكـوارث والتنمية                     
ــة الفضــاء         ــة ووكال ــتابع لألمان ــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي ال ــني مكت ــتراك ب املســتدامة باالش

 إيـران اإلسـالمية، ومبشـاركة أمانـة االستراتيجية الدولية     اإليرانـية، نـيابة عـن حكومـة مجهوريـة       
لـلحد مـن الكـوارث ومـنظمة األمـم املتحدة لألغذية والزراعة ومفوضية األمم املتحدة لشؤون          

وحضــر . الالجــئني ومــنظمة األمــم املــتحدة للتربــية والعــلم والــثقافة ووكالــة الفضــاء األوروبــية 
ــية   مشــاركا١٢٠ًحلقــة العمــل مــا بلــغ جمموعــه    ــثالثة والعشــرين التال ــبلدان ال االحتــاد :  مــن ال

-مجهوريــة(الروســي، أذربــيجان، األردن، أرمينــيا، اســتراليا، أفغانســتان، أوزبكســتان، إيــران   
ــية الســورية، الســودان، العــراق،    )اإلســالمية ــة العرب ــنغالديش، تركــيا، اجلمهوري ، باكســتان، ب

وكان . الواليات املتحدة األمريكية واليمن   فرنسـا، قطـر، لبـنان، مصـر، نيـبال، اهلـند، هولندا،              
اهلـدف مـن حلقـة العمـل هـو مناقشـة اسـتخدام تكنولوجـيات الفضـاء يف ميادين األمن البيئي،               
ومــنع الكــوارث وإدارهتــا واإلصــالح يف أعقاهبــا، والــتعمري بعــد الــنـزاعات، وتقــدمي الدعــم         

انـية حلقـة العمـل، وعقدت يف        واستضـافت وكالـة الفضـاء اإلير      . لالجـئني، والتنمـية املسـتدامة     
 .٢٠٠٤مايو / أيار١٢ إىل ٨طهران من 

وإدراكـاً بـأن تكنولوجـيات الفضـاء تـؤدي أدوارا هامة يف اجملاالت اآلنفة الذكر، قدم                  - ٢
 .املشاركون عدداً من املالحظات والتوصيات، وهي واردة أدناه

 الوصول إىل البيانات -ألف 

وهي أكثر  ( توافر كمية كبرية من البيانات الفضائية        أدرك املشـاركون أنـه رغـم كـثرة         - ٣
فاملعلومات املتعلقة بأي ) حتديـداً البـيانات اليت حيصل عليها بواسطة أجهزة استشعار يف الفضاء          

وبغــية إتاحــة تلــك املعلومــات، أوصــى     . البــيانات الفضــائية مــتاحة ليســت معــروفة عمومــاً     
لشبكة مع وصالت إىل مواقع أخرى املشـاركون بـأن تكـون لـدى كـل مؤسسـة صفحة على ا              

عـلى الشـبكة توجـد فـيها معلومـات عـن البـيانات امليسَّرة دون قيود، مبا يف ذلك وصالت إىل                      
ويف هـذه السـياق قـيل إنـه ينـبغي إعطاء أولوية             . صـفحات املؤسسـات الشـريكة عـلى الشـبكة         

وبنفس هذه  . عيةللبـيانات األساسـية عـن االسـتعداد ملواجهـة الكـوارث وختفـيف املخاطر الطبي               
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 GIS Developmentالـروح رحَّـب املشـاركون بعـرض مـنظمة تطوير نظم املعلومات اجلغرافية      

 (www.gisdevelopment.net/)�  لتســـــهيل تقاســـــم ) مكتـــــبة إلكترونـــــية(” خمـــــزن“ إنشــــاء
االسـتنتاجات وخـربات مؤسسـات وطنـية وإقليمية خمتلفة، مبا يف ذلك توصيات بشأن إمكانية                

يانات مــن هــذا القبــيل يف مؤسســات يف خمــتلف الــبلدان مــن أجــل تيســري تــبادل إنشــاء خمــزن بــ
ــيانات ــبادرة    . البـ ــتحديد إىل مـ ــه الـ ــلى وجـ ــارة عـ ــاركون، باإلشـ ــى املشـ  (AsiaCoverوأوصـ

www.asiacover.org(                    بـأن تدعـم الـدول األعضـاء يف املـنطقة تنفـيذ تلـك املـبادرة بغية ضمان ،
 .كون متاحة عموماً وميكن تقامسها على نطاق واسعدمج قاعدة بيانات فضائية لكل بلد ت

 البىن التحتية للبيانات احليِّزية -باء 

أدرك املشـاركون أمهـية البـيانات احلـيِّزية كأسـاس للتخطـيط واختـاذ القرارات والتنمية                - ٤
ــتعلق بــاألمن البيــئي والتنمــية املســتدامة      ــيما ي ــيانات حــيِّزية ف اإلقليمــية، وكذلــك احلاجــة إىل ب

وينـبغي دمـج قواعـد البـيانات احليِّزية الوطنية بطريقة منسَّقة     . اإلصـالح يف أعقـاب الكـوارث     و
وأوصى املشاركون الدول األعضاء مبنح . مـن خـالل تنفـيذ بنـية حتتـية وطنـية للبـيانات احلـيِّزية               

عايري الدولية  امل(أولويـة إلنشـاء الـبىن التحتـية الوطنية للبيانات احليِّزية جبميع العناصر الالزمة هلا                
ــية       ــيانات الوطن ــاعدة الب ــبادل وق ــز الت ــيا، ومراك ــيانات العل ــية، والب ــدَّد  ). والوطن ــبغي أن حي وين

مضـمون قواعـد البـيانات اجلوهـرية بواسـطة جمهـود مجاعي من جانب مجيع أصحاب املصلحة                  
ــبلد  ــيانات احلــيِّزية يف ال ــتا    . يف الب ــدى إن ــه ل ج وعــالوة عــلى ذلــك، شــدَّد املشــاركون عــلى أن

البـيانات احلـيِّزية، ينـبغي للمؤسسـات أن تـأخذ يف االعتـبار معايري البيانات الشائعة االستخدام                  
 ).املضمون والشكل(من أجل تيسري تبادل البيانات 

 بناء القدرات -جيم 

أدرك املشــاركون احلاجــة إىل اســتمرار بــناء اخلــربات الوطنــية واإلقليمــية، عــن طــريق    - ٥
ــتدري   ــب وال ــري التدري ــبة إىل األمــم      توف ــية املنتس ــز اإلقليم ــد وكذلــك يف املراك ــل األم س الطوي

املـتحدة، مـن خـالل برامج يقدمها املعهد الدويل لعلم املعلومات األرضية ورصد األرض وغري                
وإضافة إىل ذلك، شدد املشاركون على احلاجة إىل إتاحة         . ذلـك من مراكز االمتياز األكادميية     

وأدركــوا احلاجــة إىل حلقــات عمــل . وعــة جامعــية أكــثر اتســاعاًفــرص التعلــيم القائمــة إىل جمم
إضـافية مـع االسـتفادة مـن نـتائج حلقـة العمل املعقودة يف طهران، مبا فيها حلقات عمل تركِّز                     

يشمل تطبيقاً متكامالً لالستشعار عن بعد ونظم (عـلى تدريـب املسـؤولني عـن اختاذ القرارات      
 ).رات جمتمعةاملعلومات اجلغرافية ونظم دعم القرا

ــنفذ املؤسســات بــرامج          - ٦ ــات، أوصــى املشــاركون بــأن ت ــية متكــني تقاســم املعلوم وبغ
وأوصـوا بشكل  . للتـبادل، مـع توفـري فـرص للخـرباء لـزيارة املؤسسـات الشـريكة والعمـل فـيها           
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خـاص بـأن تـبذل املؤسسـات يف املـنطقة قصـارى جهودهـا لـتوفري الدعـم للمؤسسات العراقية                     
 .الل برامج التبادل والدعم التقينواألفغانية من خ

 Map India و Map Asiaوأدرك املشـاركون أمهـية االجـتماعات التقنية اإلقليمية، مثل     - ٧
واملؤمتـر اآلسيوي السنوي لالستشعار عن بعد والشبكة اإلسالمية للعلوم والتكنولوجيا، إضافة            

ــية األخــرى، كفــرص لتقاســم املعــار   ف واكتســاب املــزيد مــن  إىل اجــتماعات اجلمعــيات املهن
 .اخلربات

 التوعية -دال 

أدرك املشـاركون احلاجـة إىل اسـتمرار التوعـية خبصـوص فـائدة تكنولوجيات الفضاء،               - ٨
ــيمي وكذلــك مــن خــالل وســائط       ــنظام التعل ــبدأ هــذه التوعــية باألطفــال يف ال ــأن ت وأوصــوا ب

 ١٠-٤(فضاء العاملي  كمـا أوصـى املشـاركون بـأن تروج الدول األعضاء ألسبوع ال            . اإلعـالم 
وإضــافة إىل ذلــك، شــدَّد . كنشــاط يســاعد التوعــية يف خمــتلف الــبلدان) أكــتوبر/تشــرين األول

املشـاركون عـلى احلاجـة إىل التركـيز عـلى توفـري املعلومـات اجلغرافـية للـناس ومـن أجـلهم من                 
 .خالل زيادة مشاركة اجملتمعات احمللية

 إقامة الشبكات -هاء 

 أنه ميكن تيسري تقاسم املعلومات وإقامة الشراكات كثرياً من خالل           أدرك املشـاركون   - ٩
إنشـاء فـرقة عمـل إقليمـية مـن نقاط االتصال، تكون مسؤولة عن نشر املعلومات عن األنشطة               

وعرضت وكالة الفضاء اإليرانية    . ومعلومـات أخـرى ميكـنها أن تفـيد مجـيع املؤسسـات املعنـية              
 .قليمية هذهأن تتوىل دور تنسيق فرقة العمل اإل

وعــالوة عــلى ذلــك، أوصــى املشــاركون بــأن تنشــئ فــرقة العمــل املكّونــة مــن نقــاط      - ١٠
االتصــال فــريقاً عــامالً تقنــيا الســتعراض حالــة قواعــد البــيانات اجلغرافــية يف املــنطقة ولــتحديد   
املواصـفات التقنـية لقـاعدة بـيانات مسـتمدة مـن رصـد األرض للمـناطق املعرضـة للكوارث يف                 

وإضـافة إىل ذلـك، أوصـوا بـأن تنشـئ فـرقة العمـل صفحة                . الغربـية والوسـطى واجلنوبـية     آسـيا   
عــلى الشــبكة ميكــن أن تنشــر فــيها املؤسســات املســامهة املعلومــات املفــيدة؛ وبــأن تضــع قائمــة  
مناقشــة تعمَّــم بالــربيد اإللكــتروين لتيســري تــبادل املعلومــات ونشــرها، وبــأن تعقــد اجــتماعات   

 استضافة صفحة على الشبكة GIS Developmentاركون بعـرض مـنظمة   ورحَّـب املشـ  . دوريـة 
ووضـع قائمـة مناقشـة عـلى الشبكة العاملية، وكذلك بعرض حكومة أذربيجان استضافة حلقة                

 .عمل للمتابعة
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 السياسات الفضائية الوطنية واإلقليمية -واو 

جــيات الفضــاء يف الحــظ املشــاركون احلاجــة إىل اتــباع هنــج منسَّــق إزاء دمــج تكنولو  - ١١
املــنطقة واســتخدامها، وأوصــوا بــأن تــنفذ الــدول األعضــاء خططــاً وطنــية لدمــج تكنولوجــيات 
الفضـاء واملشـاركة يف اآللـيات القائمـة اليت تساهم يف وضع السياسات اإلقليمية والعاملية، مثل                 

ــتابع للجــنة ا     ــيقات الفضــائية اإلقلــيمي مــن أجــل التنمــية املســتدامة، ال ــرنامج التطب القتصــادية ب
واالجتماعـية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، ويف أعمـال جلـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض              

وعـالوة عـلى ذلـك، أدركـوا احلاجـة إىل ضـم الـبحوث والتنمية                . السـلمية وجلنتـيها الفرعيـتني     
ــية وإىل ضــمان إشــراك القطــاع اخلــاص          ــن مجــيع سياســات الفضــاء الوطن ــتكامل م كجــزء م

 .ري احلكوميةواملنظمات غ

 من املبادرات القائمة بيان استخدام تكنولوجيا الفضاء واالستفادة -زاي 

أدرك املشـاركون أن هناك عدداً من املبادرات السارية ينبغي االستفادة منها، وأوصوا              - ١٢
بـأن تسـتفيد املؤسسـات مـن الفـرص الـيت تتيحها تلك املبادرات لدى اقتراح مشاريع وأنشطة                    

ن تأخذ يف االعتبار احلاجة إىل حلول تدمج خمتلف تكنولوجيات واختصاصات           جديـدة جيب أ   
الفضـاء، وكذلـك إمكانية التركيز على األحداث احلامسة كمجال متجانس ألغراض التخطيط            

نظـراً للطبـيعة العابـرة لـلحدود ملعظـم املسائل اليت تنجح معاجلتها باستخدام               (واختـاذ القـرارات     
 ).تكنولوجيات الفضاء

 


