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      مقدمة  -أوال  
    اخللفية واألهداف  - ألف  

أوصى مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه   - ١
: األلفية الفضائية"سيما يف قراره املعنون  ، وال)اليونيسبيس الثالث(يف األغراض السلمية 

تتوخى أنشطة برنامج األمم املتحدة  بأن )١(،"إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية
 فيما بني الدول األعضاء على الصعيدين اإلقليمي املشاركة التآزريةللتطبيقات الفضائية تعزيز 

  )٢(.والدويل، من خالل التأكيد على تطوير املعارف واملهارات يف البلدان النامية
 دورهتا اخلمسني، يفوأقّرت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية،   - ٢

اليت يعقدها ، برنامج حلقات العمل والدورات التدريبية والندوات واملؤمترات ٢٠٠٧عام 
ت اجلمعية ّرقأويف وقت الحق، . ٢٠٠٨لتطبيقات الفضائية لعام األمم املتحدة لبرنامج 
، األنشطة اليت ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢١ املؤرخ ٦٢/٢١٧، يف قرارها العامة

 .٢٠٠٨ع هبا برعاية برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يف عام سُيضطل

، ووفقا لتوصيات اليونيسبيس الثالث، ُعقدت ٦٢/٢١٧وعمال بقرار اجلمعية العامة   - ٣
استخدام حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية حول 

  مل يف معاجلة األخطار البيئية احملتملة، يف غالسكو، دعم هنج متكالتكنولوجيا الفضاء 
، ٢٠٠٨ سبتمرب/ أيلول٢٧ و٢٦، يومي  لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشماليةاململكة املتحدة

باالقتران مع انعقاد حدث ذي صلة هو املؤمتر الدويل التاسع واخلمسني للمالحة الفضائية، 
 تشرين ٣سبتمرب إىل / أيلول٢٩ الفترة من الذي ُعقد يف غالسكو، اململكة املتحدة، يف

 .٢٠٠٨أكتوبر /األول

 حلقة العمل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي باألمانة العامة، يف إطار أنشطة وقد نظَّم  - ٤
. واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية، ٢٠٠٨ برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام

 .  واملركز الوطين الربيطاين لشؤون الفضاءألوروبيةوشاركت يف رعايتها وكالة الفضاء ا

 مكتب شؤون يشترك يف تنظيمهاعشرة اليت الثامنة وكانت حلقة العمل هذه هي   - ٥
واعتمدت على التوصيات الصادرة عن . الفضاء اخلارجي واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية

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

  .١، الفصل األول، القرار )A.00.I.3ملبيع منشورات األمم املتحدة، رقم ا (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩
  .‘١‘) د (٤٠٩املرجع نفسه، الفصل الثاين، الفقرة   )2(  
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اخلربات اليت على و ٢٠٠٧ و١٩٩١عشرة املعقودة فيما بني عامي السبع حلقات العمل 
  .منهامدت اسُت

حلقة العمل جمموعة واسعة من التكنولوجيات واخلدمات وناقش املشاركون يف   - ٦
تفعيل املوارد على  من ،لدعم إدارة املخاطراملتصلة بالفضاء، واملتاحة املعلومات وموارد 
ل األجل ألنشطة طوياللتخطيط يف اساعدة إىل تقدمي امللقصري يف حاالت الطوارئ املدى ا

الوطنية واإلقليمية والدولية مثل املبادرات دمت عروض عن كما قُ.  من املخاطرتخفيفال
ميثاق التعاون على حتقيق االستخدام و ،املتكاملةبرنامج وكالة الفضاء األوروبية للتطبيقات 

اً باسم املعروف أيض(ق للمرافق الفضائية يف حال وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية ّساملن
برنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات و )الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربىيثاق امل

 ). برنامج سبايدر(الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ 

يف أوساط مّتخذي زيادة الوعي ) أ(: التاليةاألهداف الرئيسية  العمل ةوكانت حللق  - ٧
يف استخدام تطبيقات تكنولوجيا الفضاء بشأن ثلي اجملتمع البحثي واألكادميي وممالقرارات 

هو متاح حبث ما ) ب(دارة املخاطر يف البلدان النامية؛ الداعمة إلالتنمية املستدامة برامج 
 إدارة يف معاجلة مسائلبالفضاء وموارد املعلومات املتصلة التكنولوجيات وقليل التكلفة من 

تعزيز ) د(عزيز بناء القدرات يف جمال إدارة املخاطر وتكنولوجيا الفضاء، ت) ج(املخاطر؛ 
 .التعاون اإلقليمي والدويل يف جمال إدارة املخاطر

 للحوار املباشر ا هلا فرصاملصاحبةوأتاحت حلقة العمل ومناقشات املائدة املستديرة   - ٨
القرارات وممثلي األوساط خذي ّتموري السياسات رِّبني خرباء تكنولوجيا الفضاء ومقفيما 

جِّع ُشو. اخلاص من البلدان النامية والصناعية على السواءالصناعي القطاع واألكادميية 
 .خرباهتم ودراسة فرص حتسني التعاونبادل ن على تواملشارك

وقد أُعّد لتقدميه . ويقّدم هذا التقرير عرضا خللفية حلقة العمل وأهدافها وبرناجمها  - ٩
واخلمسني، وإىل الثانية دام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا إىل جلنة استخ

واألربعني، اللتني ستعقدان يف السادسة يف دورهتا التابعة هلا  الفرعية العلمية والتقنية اللجنة
 .٢٠٠٩عام 

    
    الربنامج  - باء  

ي وجلنة اشترك يف إعداد برنامج حلقة العمل كل من مكتب شؤون الفضاء اخلارج  - ١٠
اليت ضّمت ممثلني لعدد من وكاالت الفضاء الوطنية و ،لقة العملاخلاصة حبالربنامج 
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كما قّدمت اللجنة الفخرية حللقة العمل، اليت . واملنظمات الدولية واملؤسسات األكادميية
لجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية واالحتاد لتألّفت من ممثلني مرموقني 

وقد حتقّقت أهداف . ، إسهاما كبريا للمالحة الفضائية واألمانة العامة لألمم املتحدةالدويل
مشاركة أعضاء بفضل ربنامج، وكذلك الحلقة العمل بفضل مسامهات اللجنة الفخرية وجلنة 

  .يف حلقة العملهاتني اللجنتني مشاركة مباشرة 
 تكنولوجيا الفضاء يف خمتلف تطبيقاتاستخدام وركّز برنامج حلقة العمل على   - ١١

قدرات البلدان النامية يف هذا املمكنة لزيادة سبل الوعلى التصدي للمخاطر البيئية احملتملة 
اجملال من خالل تنمية املوارد البشرية والتقنية على خمتلف املستويات وتعزيز التعاون اإلقليمي 

 .والدويل وإذكاء الوعي العام وتطوير البىن التحتية املالئمة

على بناء القدرات ركّزت أول جلسة منها . ن الربنامج ثالث جلسات تقنيةّموتض  - ١٢
الربامج واخلطط يف جمال إدارة املخاطر وتكنولوجيا الفضاء، فضال عن املبادرات على و

الثانية والثالثة على استخدام وركّزت اجللستان . اإلقليمي والدويلوالتعاون على الصعيدين 
وذلك إدارة املخاطر، يف بالفضاء وموارد املعلومات املتاحة املتصلة يات تكنولوجالتطبيقات 

اخلربات دارت بشأن ناقشات م خمتلف البلدان واملناطق ووممثلقدمها عروض من خالل 
 .العملية والنتائج والتحديات

مجيع العروض وركّزت .  خالل حلقة العملا تقنيا عرض٢٤وقُدِّم ما جمموعه   - ١٣
الوطنية واإلقليمية والدولية يف جمال استخدام املشاريع واملبادرات رقات على الوو

التكنولوجيات يف برامج تلك  على إسهامإدارة املخاطر ويف صلة بالفضاء تالتكنولوجيات امل
 .التنمية املستدامة يف البلدان النامية

احمللية  التنظيميةلجنة الجامعة غالسكو ولكل من ن ووأدىل ببيانات افتتاحية ممثل  - ١٤
ووكالة الفضاء األوروبية واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية لمؤمتر الدويل للمالحة الفضائية ل

ويف اجللسة االفتتاحية، ألقى كلمة رئيسية كل من جريار . ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي
احمللية  التنظيميةلجنة ال(مسيث - وريتشارد ترميني) االحتاد الدويل للمالحة الفضائية(براشيه 

حماضرة ) وكالة الفضاء األوروبية(جينايت . قدم أ، و)لمؤمتر الدويل للمالحة الفضائيةل
 ومكتب كل من االحتاد الدويل للمالحة الفضائيةالحظات ختامية ممثلو وأدىل مب. ةاستهاللي

ة للمالحة الفضائيالستني الدويل للمؤمتر احمللية التنظيمية شؤون الفضاء اخلارجي واللجنة 
 .٢٠٠٩املزمع عقده يف داجيون، مجهورية كوريا، يف عام 
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من اجللسات التقنية مناقشات مفتوحة ركّزت على مواضيع جلسة وأعقبت كل   - ١٥
 فريقان وقام.  حمّددة، وأتاحت فرصا إضافية للمشاركني إلبداء آرائهماتاهتمامتتعلق ب
قة وتلخيصها لوضع جمموعة ّممتعتلك املناقشات بصورة تابعة ا املشاركون مبأنشأمهعامالن 

 .األسئلة بغية عرضها على اجتماع مائدة مستديرة ُعقد بعد جلسات الفريقني العاملنيمن 

لقة العمل ومداوالهتا وعلى قائمة املشاركني حبرنامج تفاصيل وميكن االطالع على   - ١٦
 )٣(.يف املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي

    
    م املايلاحلضور والدع  - جيم  

دعوة إىل الَوجَّهت األمم املتحدة، نيابة عن اجلهات املشاركة يف رعاية حلقة العمل،   - ١٧
واشُترِط أن يكون . سّمي مرّشحيها للمشاركة يف حلقة العملُتالبلدان النامية لكي 

ان لة الشهادات اجلامعية أو من ذوي اخلربة العملية املهنية الراسخة يف ميدَحَماملشاركون من 
واختري املشاركون على أساس خربهتم يف برامج أو . له صلة باملوضوع العام حللقة العمل

مشاريع أو منشآت تستخدم بالفعل تطبيقات تكنولوجيا الفضاء أو ميكن أن تستفيد من 
 على مستوى اختاذ أخصائينيُشّجعت بوجه خاص مشاركة و. استخدام تلك التكنولوجيا
 . ودولية على السواءالقرارات من هيئات وطنية

خدمت األموال اليت خّصصها لتنظيم حلقة العمل كل من األمم املتحدة ُتواس  - ١٨
واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية ووكالة الفضاء األوروبية واللجنة التنظيمية احمللية لتوفري 

دويل التاسع ا يف حلقة العمل ويف املؤمتر البلدا نامي ٢١ شخصا من ٢٢الدعم املايل ملشاركة 
 مشاركا دعما ١٦وتلقّى . واخلمسني للمالحة الفضائية، الذي عقد بعد حلقة العمل مباشرة

 تكاليف السفر اجلوي الدويل ذهابا وإيابا واإلقامة الفندقية وبدل املعيشة  لتغطيةماليا كامال
. مترؤمتر، فضال عن رسوم التسجيل للمشاركة يف املؤاملطوال مدة انعقاد حلقة العمل و

أو رسوم /والنقل اجلوي أو اإلقامة الفندقية وبدل املعيشة (مشاركني متويال جزئيا ستة وتلقّى 
 ). التسجيل يف املؤمتر

ووفّرت اللجنة التنظيمية احمللية مرافق االجتماعات والدعم السكرتاري والتقين   - ١٩
مت عددا من األنشطة والنقل احمللي من املطار وإليه للمشاركني املشمولني بالتمويل، ونظّ

 .االجتماعية لصاحل مجيع املشاركني يف حلقة العمل

                                                                 
  .www.unoosa.org: عنوان موقع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي على شبكة اإلنترنت هو  )3(  
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االحتاد الروسي، :  التالية٣٢الـ مشاركا من البلدان ٧٠وحضر حلقة العمل حنو   - ٢٠
بولندا، ، بنغالديش، أملانيا، إندونيسيا، أوروغواي، باكستانأستراليا، إسبانيا، األرجنتني، 

مجهورية كوريا، ة تنـزانيا املتحدة، اجلمهورية العربية السورية، بريو، تايلند، تونس، مجهوري
الصني، فرنسا، الفلبني، فييت نام، كمبوديا، كندا،  سنغافورة، جنوب أفريقيا، سري النكا،

كما  .كولومبيا، كينيا، اململكة املتحدة، النمسا، نيجرييا، اهلند، الواليات املتحدة األمريكية
االحتاد الدويل للمالحة :  منهاالدولية لعدد من املنظمات والكيانات حضر حلقة العمل ممثلون

 مكتب ،الفضائية، األكادميية الدولية للمالحة الفضائية، اجمللس االستشاري جليل الفضاء
 .شؤون الفضاء اخلارجي

    
    ستديرةاملائدة مناقشات اجتماع امل  -ثانيا  

حللقة يف اليوم الثاين تامي ُعقد خمستديرة أُجريت مناقشات يف اجتماع مائدة   - ٢١
وغريها من احلماية املدنية أجهزة  وكاالت الفضاء وي، مبشاركة رؤساء أو كبار مديرالعمل

املرتادة للفضاء وغري الدول من ذات الصلة الوطنية واإلقليمية والدولية املؤسسات واملنظمات 
 يف ني واملشاركاتالقراري مّتخذ حوار مباشر بني إجراءاملرتادة للفضاء، وذلك من أجل 

سياسات وتكنولوجيات الفضاء يف برامج اليت ميكن أن تسهم هبا كيفية حول الحلقة العمل 
 . إدارة األخطار يف البلدان النامية

رئيس كولومبيا، ( ييبيس أريبالواملائدة املستديرة سريو وأدار املناقشات يف اجتماع   - ٢٢
ضم االجتماع ، و) التابعة لألمم املتحدةالسلميةغراض استخدام الفضاء اخلارجي يف األجلنة 

، )األرجنتني يف اللجنة الوطنية لألنشطة الفضائية(غابرييل بالتسيك : التالية أمساؤهماحملاورين 
، ) يف نيجريياالفضاءللبحث والتطوير يف جمال  ةالوطنيالوكالة (  أكينييديجوزيفو
سي معهد آرثر (وساناث باناويناغي ، ) بريو يفةوكالة الفضاء الوطني(دوبريات ولفغانغ وو

مركز التطبيقات (برونو لويس ماير و، ) سري النكا يفكالرك للتكنولوجيات احلديثة
وشانتشاي بينفييارنبونغ ، )البحوث العلمية والصناعية يف جنوب أفريقياجملس /الساتلية

 وكريس دي كوكر ،) تايلندالفضائية يفتكنولوجيا الاجلغرافية ووكالة تطوير اإلعالميات (
 ). وكالة الفضاء األوروبية يف رئيس إدارة العالقات الدولية(

ص القضايا يلختقبل اجتماع املائدة املستديرة، مت إنشاء فريقني عاملني لغرض و  - ٢٣
، حللقة العملدة يف العروض اليت قدمت يف اجللسات التقنية ّد أو املواضيع احملالبالغة األمهية

الفريق وركّز . القضايا أو املواضيعول املتحاورون يف اجتماع املائدة املستديرة تلك كي يتنا
بينما ناقش الفريق بناء القدرات والتعاون الدويل، بالعامل األول على القضايا ذات الصلة 
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إدارة األحداث اليت يف اجلوانب العملية الستخدام تطبيقات تكنولوجيا الفضاء العامل الثاين 
 . أن تكون خطرةحيتمل 

ائدة ناقش املتحاورون يف اجتماع املاملتاح للمناقشة، الضيق الوقت حدود يف و  - ٢٤
 :واجلمهورمنّسق االجتماع  معليهعرضها ستديرة املسائل التالية، اليت امل
  

   والربامج التعليمية؛إذكاء الوعيأنشطة   )أ(  
  ؛ منظور إقليمي ودويلبناء القدرات من جهود   )ب(  
  دارة الكوارث؛ القائمة إلليات اآلتقييم فعالية   )ج(  
احلماية منظمات اخلدمات الفضائية والتطبيقات ومي دِّالعالقات بني مق  )د(  

  ؛ اجملموعتنيبني املشتركة التصاالت ااملدنية وسبل حتسني واجهة 
مشاركة القطاع اخلاص يف توفري البيانات واخلدمات الالزمة إلدارة   )ه(  
  الكوارث؛
احلصول على البيانات ونشرها، مبا يف ذلك الوصول إىل البيانات التارخيية   )و(  

  ؛ أساسيةاملطلوبة لرسم خرائط 
األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يف دعم  سبايدر وبرنامج دور برنامج  )ز(  

  . اجلهود الوطنية والدولية يف جمال استخدام التكنولوجيات الفضائية يف إدارة الكوارث
    

    االستنتاجات  -الثاث  
املتحاورون يف الفريقني ل إليها ّصاالستنتاجات الرئيسية اليت توفيما يلي ملخص ب  - ٢٥

  : املستديرةةاملائدالعاملني ويف اجتماع 

بفعالية لتخفيف من خالهلا االيت ميكن الفضائية والتطبيقات األدوات هناك عدد من   - ٢٦
البيانات املستمدة من سواتل وال غىن عن . ة منهاوالوقايضحاياها من حدة الكوارث وإغاثة 

األرصاد اجلوية الفضائية يف التنبؤ ُتسهم  :هاخطر الكوارث وتقييم أثريف تقدير رصد األرض 
حاالت الكوارث طرائق االتصاالت موثوقية يف االتصاالت الساتلية أكثر وتوفّر بالكوارث؛ 

،  العاملية لسواتل املالحةوقد تقدِّم النظم ؛بالكوارثنذار اإل من شبكات ا مهمال جزءكّوتش
أثر الكوارث خالل يف تقييم مساعدة كبرية ، أدوات نظام املعلومات اجلغرافيةفضالً عن 

باستخدام تكنولوجيا االتصاالت (عن ُبعد التطبيب وميكن أن يساعد عمليات اإلغاثة؛ 
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ال بد من مراعاة ثالثة  ومع ذلك، .الكوارثب املتأثرةإنقاذ األرواح يف املواقع يف ) الفضائية
 باستخدام ،إدارة الكوارثكاملة من دورات دورة لدعم أمور أوهلا، أن تقدمي ال

ينبغي أنه ا، هثانيو. لتطبيقاتلهنج متكامل يتطلب اتباع  ئيةالفضاواألدوات تكنولوجيات ال
إدارة الكوارث من األوساط املعنية بالفضاء واألوساط املعنية ب بني لسد الفجوةهود اجلبذل 

هياكل أساسية أن وجود ا، هوثالث. بني اجملموعتنيمشتركة تصال اخالل إنشاء واجهة 
بيانات على هذه اهلياكل توحيدا للن ّمأمر هام، وينبغي أن تتضاملكانية للبيانات مناسبة 

 . الصعيدين الوطين والدويل

ري من احلاالت مناطق يف كثصيب احلدود الوطنية وتتعرف الكوارث ال ومبا أن   - ٢٧
التعاون اإلقليمي والدويل، فضال عن اجلهود الدولية مثل امليثاق الدويل بشأن فإن بأكملها، 

برنامج  و"آسيارصد "ومشروع تشكيلة سواتل رصد الكوارث والفضاء والكوارث الكربى 
إدارة الكوارث مؤسسات الفضاء وأن توليها كل من مؤسسات ينبغي أمور هامة  سبايدر

إدماج من أجل يف الوقت احلايل ما يكفي من التنسيق بيد أنه ال يتوفر . أقصى قدر من الدعم
مثة حاجة إىل تقدمي معلومات  و،التعاون الدويلهياكل النظم الوطنية إلدارة الكوارث يف 

املشاركة يف الربامج اإلقليمية استفادهتا من كيفية حمّسنة إىل مؤسسات إدارة الكوارث حول 
 . ليةوالدو

مجيع البلدان قادرة على االعتماد على قدراهتا الذاتية يف جمال إدارة أن تكون ينبغي و  - ٢٨
قدرة ينبغي تعزيز هلذا الغرض، و. كارثةالسيما يف املرحلة األوىل من وقوع  الكوارث، وال

ثل هذه الكوارث من خالل تطوير املوارد البشرية وموارد التصدي ملالبلدان النامية على 
وضع النماذج ، من قبيل الضعفأوجه لتحليل خماطر الكوارث واملناسبة ليات اآلمليزانية وا

 وينبغي بذل مزيد من اجلهود لزيادة ؛ ونظم اإلنذار املبكر،احلاسوبية، والتنبؤ بالكوارث
إدارة األحداث يف تكنولوجيات الفضاء لاستخدام التطبيقات املتكاملة فيما يتعلق بالوعي 

 . اجلمهورعامة ومقّرري السياسات  واتالقرارمّتخذي ا بني اخلطرة فيم

اجللسة العامة هذه االستنتاجات كمسامهة يف املناقشات اليت جرت خالل وطُرحت   - ٢٩
 ٢٠٠ حنو احضرهوإدارة الكوارث وضوع  ملتسّركُواليت لمؤمتر الدويل للمالحة الفضائية ل

 . يف املؤمترشخص من املشاركني 
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   ءات املتابعة إجرا  -رابعا  
االتصال مع املنظمات ب املعنيةالحتاد الدويل للمالحة الفضائية للجنة ايف اجتماع   - ٣٠

قد خالل املؤمتر الدويل للمالحة الفضائية وحضره ممثلون من الدولية والدول النامية، ُع
 ألممبني االتاسعة عشرة عقد حلقة العمل املشتركة ر ّرمكتب شؤون الفضاء اخلارجي، تق

 إىل ٩االحتاد الدويل للمالحة الفضائية يف داجيون، مجهورية كوريا، يف الفترة من واملتحدة 
املؤمتر الدويل حدثا ذا صلة ُيعقد باالقتران مع  ا، باعتباره٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١١

 / تشرين األول١٦ إىل ١٢عقده يف داجيون يف الفترة من املزمع للمالحة الفضائية، الستني 
 . ٢٠٠٩توبر أك

االحتاد وألمم املتحدة بني االتاسعة عشرة حللقة العمل املشتركة املوضوع املقترح و  - ٣١
 الفضاء واملعلومات الفضائية تتكنولوجيااملتكاملة لتطبيقات ال"هو الدويل للمالحة الفضائية 

التاسعة  حلقة العملمناقشة أهداف وبرنامج وسوف تتواصل ". والتنبؤ بهتغري املناخ لتحليل 
 خالل الدورة السادسة واألربعني للجنة الفرعية من املقّرر عقده، يختطيطاجتماع عشرة يف 

 . ٢٠٠٩العلمية والتقنية، يف عام 

مستديرة بني عقد املزيد من املناقشات يف اجتماعات موائد ر أيضا ّركما تق  - ٣٢
ملنظمات ذات الصلة ا وواملؤسسات أوكاالت الفضاء أو كبار مديري املشاركني ورؤساء 

  .االحتاد الدويل للمالحة الفضائيةوألمم املتحدة حلقات العمل املقبلة بني اأثناء 
  


