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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية

تحقيق لتسخري تكنولوجيا الفضاء ب املتعلقةحلقة العمل عن تقرير     
      منافع اجتماعية واقتصادية

      )٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٣٠-٢٨(برمين، أملانيا،     
    مقدِّمة  -أوًال  

نظم االحتاد الدويل للمالحة الفضــــائية، بدعم من مكتب شــــؤون الفضــــاء اخلارجي التابع   -١
. منافع اجتماعية واقتصـــاديةتحقيق لتســـخري تكنولوجيا الفضـــاء ب املتعلقةحلقة العمل ، العامة لألمانة

، بالتزامن مع ٢٠١٨أيلول/ســـبتمرب  ٣٠إىل  ٢٨وُعقدت حلقة العمل يف برمين، أملانيا، يف الفترة من 
تطبيقية اســتضــافها مركز التكنولوجيا الفضــائية الواملؤمتر الدويل التاســع والســتني للمالحة الفضــائية، 

واجلاذبية الضئيلة. وسامهت وكالة الفضاء األوروبية واملركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي أيضًا يف 
  تنظيم حلقة العمل. 

وهذه هي احللقة الســـادســـة والعشـــرون يف ســـلســـلة حلقات العمل اليت ينظمها االحتاد   -٢
شؤون الفضاء اخلار ، واليت ١٩٩١جي منذ عام الدويل للمالحة الفضائية باالشتراك مع مكتب 

تبحث موضوعًا خمتلفًا كل سنة. وُخصِّصت حلقة العمل لتسليط الضوء على الكيفية اليت تدعم 
مها البعد االجتماعي وهبا التكنولوجيا الفضــــــائية ُبعدين من األبعاد الثالثة للتنمية املســــــتدامة، 

  االقتصادي. والبعد
، إىل أن خطة التنمية املســـــتدامة ٧٠/٢٢٤ رهاوكانت اجلمعية العامة قد أشـــــارت، يف قرا  -٣

تعترف أيضــًا بأن تنفيذ التنمية املســتدامة ســيكون رهن املشــاركة الفعالة للقطاعني العام  ٢٠٣٠ لعام
  ق التنمية املستدامة.واخلاص، وأقرت بأن املشاركة الفعالة للقطاع اخلاص قادرة على اإلسهام يف حتقي
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نطاق تلك اخلطة  ٢٠٣٠لعام  ١٦٩وغاياهتا ال ١٧وجتســــد أهداف خطة التنمية املســــتدامة ال  -٤
وما تطمح إىل حتقيقه، وهي تقوم على األبعاد الثالثة للتنمية املســــــتدامة: االجتماعي واالقتصــــــادي 

  والبيئي.
املعقودة  الســتني ، يف دورهتاالســلميةجلنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض وأيَّدت   -٥

 أن يسعىكتب شؤون الفضاء اخلارجي م على الرأي القائل بأنَّ، ٢٠١٧يف فيينا يف حزيران/يونيه 
القطاع اخلاص لزيادة الدعم الذي تقدمه إىل  ومنالصناعة  تعزيز تفاعله مع الكيانات من قطاعإىل 

  . جممل عمل املكتب ومسامهاهتا فيه
ضاء ب املتعلقةحلقة العمل  ، ُخصصتواليةال هذه ويف إطار  -٦ سخري تكنولوجيا الف تحقيق لت

 أجل من الصـــناعة واالبتكار والبنية التحتية"تعزيز  هلذا العام ملوضـــوع منافع اجتماعية واقتصـــادية
بناء  إىل وكانت هتدف الصـــــناعةوقد أتاحت حلقة العمل فرصـــــة إلظهار بعض قدرات  ."لتنميةا

  جمال استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتما. القدرات يف
وعرض املشـــــاركون طائفة واســـــعة من األنشـــــطة الفضـــــائية لدعم التنمية االقتصـــــادية   -٧

جِّع مجيع املشــاركني على تبادل جتارهبم  ــُ ــيما يف البلدان النامية. وش ــتدامة، وال س واالجتماعية املس
ــــني التعاون. ووفرت املنا ــــتجالء فرص حتس ــــر بني خرباء واس ــــة إلجراء حوار مباش ــــات فرص قش

ــــــاط األكادميية،  ــــــات ومتخذي القرارات وممثلي األوس ــــــياس تكنولوجيا الفضــــــاء ومقرري الس
  القطاع الصناعي اخلاص من البلدان النامية والبلدان الصناعية. عن فضًال
خَّصـــًا ملا أبداه كما يتضـــمن مل، هاها وبرناَجمن هذا التقرير خلفية حلقة العمل وأهداَفويبيِّ  -٨

لتقدميه إىل جلنة هذ التقرير  وقد ُأعدَّ املشــــــاركون فيها من مالحظات وما قدموه من توصــــــيات.
وإىل جلنتها الفرعية  والســــتني الثانيةيف دورهتا  الســــلميةاســــتخدام الفضــــاء اخلارجي يف األغراض 

   .٢٠١٩ام ر عقدمها يف عواخلمسني، املقرَّ السادسةالعلمية والتقنية يف دورهتا 
    

    لفية واألهدافاخل  -ألف  
شراكة العاملية  ١٧يرمي اهلدف   -٩ شيط ال سائل التنفيذ وتن ستدامة (تعزيز و من أهداف التنمية امل

إىل تعزيز الشــراكات العاملية  ،٢٠٣٠من أجل حتقيق التنمية املســتدامة) من خطة التنمية املســتدامة لعام 
، من خالل اجلمع بني احلكومات الوطنية واملجتمع ٢٠٣٠عام من أجل حتقيق الغايات الطموحة خلطة 

(إقامة بىن حتتية  ٩  الدويل واملجتمع املدين والقطاع اخلاص واجلهات الفاعلة األخرى. ويتناول اهلدف
جوانب هامة   قادرة على الصــــــمود، وحتفيز التصــــــنيع الشــــــامل للجميع، وتشــــــجيع االبتكار) ثالثة

لتحتية والتصــنيع واالبتكار. وتوفر البىن التحتية املرافق املادية األســاســية الالزمة املســتدامة: البىن ا  للتنمية
فرص العمل، مما حيد من   لقطاع األعمال وللمجتمع؛ ويدفع التصـــنيع عجلة النمو االقتصـــادي وينشـــئ

صناعية، ويؤد ساواة يف الدخل؛ ويوسع االبتكار نطاق القدرات التكنولوجية يف القطاعات ال ي عدم امل
جماالت معينة، يتعني بذل املزيد من اجلهود لتســريع   إىل تطوير مهارات جديدة. ورغم التقدم املحرز يف

 على املجاالت اليت وترية التقدم. وســــــيتعني على مجيع أصــــــحاب املصــــــلحة إعادة تركيز جهودهم
املحرز يف عام التقدم فيها بطيئًا وتكثيف تلك اجلهود. وميكن االطالع على معلومات عن التقدم   كان

  .sustainabledevelopment.un.org :املوقع  بشأن أهداف التنمية املستدامة على ٢٠١٨
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لك،   -١٠ ناء على ذ هلدفني رووب مل، مع التركيز على ا قة الع نات ١٧و ٩جت حل يا ، لتطوير ب
الفضــــــائية ونقلها ونشــــــرها وتعميمها، والســــــتخدام وتطوير البنية التحتية وتطبيقات التكنولوجيات 

الفضـــائية من جانب البلدان النامية، من خالل مناقشـــات حول علوم وتكنولوجيا الفضـــاء وتطبيقاهتما 
  لدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

 ة بوصـــفها جهات فاعلةاألوســـاط الصـــناعيوأويل اهتمام خاص للدور الذي تضـــطلع به   -١١
حلقة  وكانت التنمية املستدامة. حتقيق من أجلوالبىن األساسية االبتكار ما يلزم من رئيسية لتوفري 

يف الصــناعات الفضــائية  ادالرومبثابة منتدى للمناقشــة، األمر الذي أتاح تبادل جتارب  أيضــًاالعمل 
 املؤسسات واملشاريعاحلكومات وممثلي صناع القرار يف فيما بني للربط الشبكي  ًافرصكما أتاح 

  الناشئة ذات الصلة بالفضاء يف البلدان النامية.
  يلي: فيمااألهداف املنشودة من حلقة العمل  ومتثلت  -١٢

إقامة  التوعية بشــأن الكيفية اليت ميكن هبا أن يؤدي اســتكشــاف الفضــاء واالبتكار إىل  (أ)  
 العاملية؛ مما يتيح فرصًا جديدة ملواجهة التحدياتشراكات جديدة واملساعدة يف تطوير القدرات 

 لبلدان النامية، وال سيما يف منطقة أفريقيا؛صاحل ايف التطبيقات الفضائية ل البحث  (ب)  

 تعزيز احلوار بني ممثلي الصناعة الفضائية والقطاع العام؛  (ج)  

اصــة من ذات الصــلة بالفضــاء، وخب والصــناعات الناشــئةخربات املشــاريع تبادل   (د)  
 البلدان النامية؛

التنمية ومسامهتها يف حتقيق أهداف التنمية  يف جمالدور الصناعة الفضائية  مناقشة  (ه)  
 ؛١٧و ٩ اناملستدامة، وال سيما اهلدف

اجلمع بني صــناع القرار وواضــعي الســياســات واألوســاط البحثية واألكادميية من   (و)  
  يف عمليات اختاذ القرارات وصنع السياسات.أجل املساعدة على إدماج احللول الفضائية 

االزدياد،   ومبا أن دور القطاع اخلاص يف توفري فرص احلصول على اخلدمات الفضائية آخذ يف  -١٣
فإن من شـــأن تعزيز التعاون مع الصـــناعة الفضـــائية أن يؤدي إىل زيادة الفرص املتاحة للبلدان النامية يف 

الفضــائية. وقد أتاحت حلقة العمل مدخالت بشــأن املجاالت الوصــول إىل التكنولوجيات واخلدمات 
  سيما من خالل القيام مبا يلي:  املحتملة للشراكات، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية، وال

تقدم يف تعريف املشــــــاريع الرائدة اليت ميكن  إحراز اقتراح اإلجراءات الرامية إىل  (أ)  
 تعزز التعاون؛ أن

 يف بناء القدرات على الصعيدين اإلقليمي والدويل؛ تعزيز التعاون  (ب)  

اســتكشــاف دور الصــناعة الفضــائية يف التعاون بشــأن اســتخدام الفضــاء من أجل   (ج)  
 الصحة العاملية؛

صناعة الفضائية   (د)   ستكشاف دور ال قادرة  بناء تكنولوجيات وتطبيقات فضائية يفا
 .على الصمود
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    ضوراحل  -باء  
جلنة   منظمة حملية باختيار املشـــاركني والتحضـــري حللقة العمل، بالتعاون معاضـــطلعت جهات   -١٤

برامج مكونة من خرباء دوليني. ومت اختيار املشاركني على أساس خلفيتهم ذات العالقة باملوضوع، مبا 
  وتطبيقاته.  يف ذلك اخلربة يف وضع وتعزيز وتنفيذ واستخدام تكنولوجيات الفضاء وبياناته

 أكثر من ات بينهم، وكانت نســـبة املشـــارِكًامشـــارك ٧٥العمل أكثر من  ةقوحضـــر حل  -١٥
إثيوبيا، إســــبانيا، أســــتراليا، إكوادور، أملانيا، التالية:  ٢٧ وُمثِّلت الدول األعضــــاء ال يف املائة.  ٣٧

إندونيســــيا، إيطاليا، باراغواي، الربازيل، بريو، تركيا، تونس، جنوب أفريقيا، صــــربيا، غواتيماال، 
ــــــمالية، ف ــــــتاريكا، كولومبيا، كينيا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الش رنســــــا، كوس

  موريشيوس، النمسا، نيبال، نيجرييا، اهلند، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان.
    

   ص الربنامجملخَّ -ثانيًا 
جلنة دولية معنية مكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي برنامج حلقة العمل بالتعاون مع  وضـــع  -١٦

االحتاد الدويل للمالحة الفضائية ووكالة الفضاء األوروبية واملركز األملاين يف أعضاء  تضم بالربامج
ــــؤون الفضــــاء ــــؤولة عن الجنة وال اجلوي، لش النامية،  الدولالتصــــال مع املنظمات الدولية واملس

ضئيلةالتطبيقية واجلاذبية  مركز التكنولوجيا الفضائيةوقدم  واملعهد الدويل لقانون الفضاء. الدعم  ال
على مواقع خمتلفة  وُروِّج هلاحلقة العمل  وقد ُأعلن عن اللجنة التنظيمية املحلية. باضـــــطالعه بدور

  .التواصل االجتماعي منصات وعلىعلى شبكة اإلنترنت 
 حلقة نقاش رفيعة املســــتوى بشــــأن دور الصــــناعةو احتفاًال ترحيبيًاومشلت حلقة العمل   -١٧

  مخس جلسات عامة وثالث جلسات فرعية. امت خالهلظِّالفضائية، وُن
مِّمت اجللســات العامة اخلمس لتتناول جوانب حمددة من املنافع االجتماعية واالقتصــادية   -١٨ وصــُ

للصــــــناعة واالبتكار والبنية التحتية من أجل حتقيق التنمية، وهي الفضــــــاء ألغراض التنمية االجتماعية 
والتطبيقات الفضــــائية لصــــاحل البلدان النامية؛ وتبادل اخلربات ذات الصــــلة بالفضــــاء، واالقتصــــادية؛ 

دعم األهداف  واملشاريع والصناعات الناشئة من البلدان النامية؛ واالستفادة من الصناعات الفضائية يف
اإلنســـان  املحددة للتنمية املســـتدامة؛ فضـــًال عن جلســـة عامة اســـتثنائية بشـــأن مبادرة تكنولوجيا ارتياد

شأن  شؤون الفضاء اخلارجي. وُنظمت ثالث جلسات فرعية موازية ب للفضاء اليت يضطلع هبا مكتب 
  مسامهات من املشاركني بشأن أهداف حلقة العمل. مواضيع حمددة من أجل احلصول على

 املختلفة يف الربنامج. الفرعيةللجلســـات العامة واجللســـات  موجزًا التالية األقســـاموتقدم   -١٩
  الثالث من هذه الوثيقة. القسممت خالل حلقة العمل يف دِّاملالحظات والتوصيات اليت ُقترد و
    

    تسخري الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية  -ألف  
جِّع املشــــاركون، خالل اجللســــة املتعلقة بتســــخري الفضــــاء من أجل التنمية االجتماعية   -٢٠ شــــُ

واالقتصــــــادية، على تقدمي رؤى وأمثلة عن برامج التطبيقات الفضــــــائية املســــــتخدمة لتحقيق التنمية 
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ية كلمة رئيسية قدمت املعلومات األساس اجللسةاالجتماعية واالقتصادية يف بلداهنم وأقاليمهم. وسبق 
  ذات الصلة، وسلطت الضوء على أهداف حلقة العمل.

 املشـــاركون من وقدم األنشـــطة اإلقليمية. عن إيضـــاحيٌةوُألقيت خالل اجللســـة عروٌض   -٢١
أهنا بلداهنم وكيف يف أمهية األنشــــطة الفضــــائية عن نظرة عامة  وكولومبيا وصــــربيابوتان وإثيوبيا 
  االقتصادية على الصعيد الوطين.وتواصل املسامهة يف التنمية االجتماعية و سامهت

شؤون   -٢٢ سي أدىل به رئيس املجلس التنفيذي للمركز األملاين ل وأعقب الدورة خطاب رئي
واليت توفر منافع اجتماعية  الفضـــاء اجلوي، ركز فيه على خمتلف التطبيقات اليت وضـــعها املركز

، ويف إطار ســنداي للحد من خماطر ٢٠٣٠التنمية املســتدامة لعام  واقتصــادية وتســاهم يف خطة
واتفاق باريس املعتمد مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــــأن  ٢٠٣٠-٢٠١٥الكوارث 

  املناخ. تغري
    

    التطبيقات الفضائية لصاحل البلدان النامية، وال سيما يف أفريقيا  -باء  
 بالتطبيقات، وال سيما فيما يتعلق يشهد تطورًا سريعًا للغايةهو جمال ميكن أن إن الفضاء   -٢٣

سبة للبلدان النامية، حيث خاصًا خيلق حتديًاهذا و واخلدمات. ستمراراجلهود  يلزم بذل بالن لبناء  با
 القدرات ملواكبة التطورات اجلديدة بطريقة مستدامة.

 واحتياجات جتاربلدان النامية على التطبيقات الفضائية لصاحل البزت اجللسة املعنية بوركَّ  -٢٤
ــــتخدام الفضــــاء ألغراض التنمية،  املحاوالت املبذولة للتصــــدي للتحديات والبلدان اليت بدأت اس

  واملقترحات املقدمة للتغلب على تلك التحديات. املاثلة
اللدائن  عنموضــوع اســتخدام الفضــاء اخلارجي للكشــف  زت عروض اجللســة علىوركَّ  -٢٥

حفظ املحيطات والبحار واملوارد (من أهداف التنمية املســــــتدامة  ١٤اهلدف ب الصــــــغرية، املرتبط
االبتكارات يف نظم )؛ وموضــوع البحرية واســتخدامها على حنو مســتدام لتحقيق التنمية املســتدامة

أشكاله يف كل  (القضاء على الفقر جبميع ١باهلدف  املرتبطاملكسيك، يف اإلنذار املبكر الطوارئ و
اســــتخدام تكنولوجيا الفضــــاء للمســــاعدة يف التكيف مع تغري املناخ، املرتبط موضــــوع و مكان)؛
كيف  وأوضــحت هذه العروض. (اختاذ إجراءات عاجلة للتصــدي لتغري املناخ وآثاره) ١٣باهلدف 

  لفضاء أثر على التنمية االجتماعية واالقتصادية.ميكن أن يكون ل
    

خربات األوساط الصناعية ذات الصلة بالفضاء، واملشاريع والصناعات تبادل   -جيم  
    الناشئة من البلدان النامية

سة الثالثة هو تبادل اآلراء املعمقة خبصوص االبتكارات والبىن التحتية   -٢٦ كان اهلدف من اجلل
والصناعات الناشئة الفضائية، وتبادل التجارب الناجحة واالجتاهات التكنولوجية، لصاحل املشاريع 

  يف البلدان النامية، بغية التعلم من الصعوبات املصادفة واستخالص الدروس املستفادة.
سة عروضًا  -٢٧ ضمنت اجلل ضاحيًة  وت  ي.الكاريب البحرعن أفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة إي

رامج ريع ناشئة وبإنشاء مشانشطة الفضائية إىل األهبا  أفضتالكيفية اليت  عن وحتدث املشاركون
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كينيا العالقة بني الربنامج يف عرض من وكالة الفضــــــاء ووصــــــف  ومرافق حبثية. جديدة تعليمية
  اقتصادية.و تحقيق منافع اجتماعيةلالفضائي للبلد والدوائر الصناعية 

    
    االستفادة من الصناعات الفضائية يف دعم األهداف املحددة للتنمية املستدامة  -دال  

الستثمار يف الصناعة الفضائية واهلياكل ل الطريقة اليت ميكن هبا علىالرابعة اجللسة زت رك  -٢٨
وفر فوائد طويلة ياألســـاســـية الداعمة اليت أنشـــأهتا األطراف الفاعلة يف القطاعني العام واخلاص أن 

للفضـــاء أن يســـاهم يف حتقيق الســـبل اليت ميكن هبا  إىلبوجه خاص  أشـــريو ملجتمع.ا لصـــاحلاألمد 
القطاع وحكومات وأعضــاء املجتمع املدين وكيف ميكن للالتنمية املســتدامة  أهداف من ٩اهلدف 

يف اســـتخدام أن تشـــارك نظومة األمم املتحدة واجلهات الفاعلة األخرى مل التابعة اخلاص والكيانات
   .٢٠٣٠من أجل حتقيق الغايات الواردة يف خطة التنمية املستدامة لعام الفضاء 

ستدامة  ٩ويتوقف حتقيق اهلدف   -٢٩ سي إلجياد حلول م سا على التقدم التكنولوجي، وهو أمر أ
للتحديات االقتصـــادية والبيئية على حد ســـواء. فتكنولوجيا الفضـــاء هي أداة فعالة يف رصـــد التقدم 

ــــــة حتليل ٢٠٣٠لعام  املســــــتدامةاملحرز يف حتقيق األهداف الواردة يف خطة التنمية  . وختلل اجللس
  ريقة اليت يساهم هبا االستثمار يف جمال تكنولوجيا الفضاء يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.للط
سعة من مبادرات األمم املتحدة والقطاع  إيضاحيةدمت يف اجللسة عروض وُق  -٣٠ بشأن طائفة وا

تدامة. العام واألوســــاط األكادميية والصــــناعات الفضــــائية، اليت تســــهم يف حتقيق أهداف التنمية املســــ
أنشـــطة وكالة الفضـــاء األوروبية اليت تســـهم يف حتقيق  فهرسوركزت العروض على املواضـــيع التالية: 

أهداف التنمية املســـتدامة؛ واســـتخدام ســـواتل األحوال اجلوية والســـواتل الرادارية؛ واســـتخدام التعليم 
التعليم اجليد املنصـــف  (ضـــمان ٤واملنتديات التعليمية بوصـــفها عوامل إلحداث التغيري، دعمًا للهدف 

(حتقيق املســـاواة بني اجلنســـني  ٥  واهلدف ؛والشـــامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة للجميع)
ومتكني مجيع النساء والفتيات)؛ واملبادرات اخلاصة؛ وتبسيط مجيع األنشطة الفضائية يف الشراكة العاملية 

وتال العروض خطاب رئيســــــي أدىل به رئيس املعهد من أجل زيادة املنافع االجتماعية واالقتصــــــادية. 
  الدويل لقانون الفضاء بشأن استخدام الفضاء والتحديات القانونية.

    
حتسني فرص احلصول على تكنولوجيات وبيانات رصد األرض من أجل حتقيق   -هاء  

    املنافع االجتماعية واالقتصادية
رصــد بيانات  ســبل الوصــول إىلحتســني أن الفرعية على كيف  اتاجللســركزت إحدى   -٣١

يانات يف عدد أكرب من البلدان أهلم االبتكار واألرض  ــــــتحداث تطبيقات قائمة على الب أتاح اس
ســبل العن  ، فضــًالهوالعقبات اليت تعترضــ رصــد األرض فوائد أيضــًا اجللســةوحبثت  والقطاعات.

  .الوصول إىل بيانات رصد األرض حتسنيالفعالة يف 
 كاالت الفضـــاء والقطاع الصـــناعي واألوســـاط األكادميية.وممثلون عن وحضـــر اجللســـة   -٣٢

 رئيسـية هي: البيانات املجانية؛ مواضـيع، على ثالثة املناقشـة ميسـرومتحورت املناقشـة، اليت أدارها 
حتســـني  قائوطرتعترضـــها العقبات اليت ووفوائد هذه املوارد والبيانات التجارية والســـواتل املكعبة؛ 

  .الوصول إليها
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الربامج اهلادفة إىل مساعدة البلدان النامية من خالل توفري اخلدمات االستشارية   -واو  
    التقنية والدعم يف جمال بناء القدرات للمساعدة يف تطوير التطبيقات الفضائية

هذه ســـاعدها تحيث لبلدان، لالدعم يف تقدمي اخلدمات االســـتشـــارية التقنية من  ُيســـتفاد  -٣٣
 البيانات والتطبيقات الفضــائيةوالتصــدي للتحديات واالســتفادة من التكنولوجيات  علىاخلدمات 

بناء القدرات أن يســاعد يف وخدمات بني اخلدمات االســتشــارية التقنية  القائمة. ومن شــأن الربط
  االستفادة الكاملة من تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاته. من أجلتطوير اخلربة الفنية الالزمة يف البلد 

سة  -٣٤ سًا وكان املشاركون يف هذه اجلل سا صناعي. أ  من املنظمات غري احلكومية والقطاع ال
ربنامج ل التابعةقصـــص جناح البعثات االســـتشـــارية التقنية  إحدىعن  موجز عرض وختلل املناقشـــة

األمم املتحدة الســـتخدام املعلومات الفضـــائية يف إدارة الكوارث واالســـتجابة يف حاالت الطوارئ 
)، وأعقب ذلك جمموعة من األســـئلة. وناقش املشـــاركون احلاجة إىل توســـيع "ســـبايدر"ج (برنام

املجاالت املواضيعية اليت من  وا، وحدد"سبايدر"نطاق اخلدمات االستشارية التقنية التابعة لربنامج 
ن فعالية اخلدمات ومع ذلك، فإ شــــأهنا أن حتقق أقصــــى قدر من الفائدة من هذا النوع من الدعم.

ستزيد يف حال ا هتأبرزو هاللتحديات اليت اكتشفت حلوًالالبلدان املتقدمة  قدمت االستشارية التقنية 
 تنفيذ تلك احللول. تأو دعم ،البعثات

    
االستثمارات يف جمال الفضاء واآلثار االجتماعية واالقتصادية: رفع مستوى الوعي   -زاي  

ن االستثمار يف الصناعات يف أوساط صانعي القرارات من أجل تشجيع املزيد م
    املتصلة بالفضاء

شئة  الفضاء آخذ يف االزدياد.أنشطة يف  املشاركةعدد الكيانات إن   -٣٥ وتبحث املشاريع النا
 تكنولوجيا والبيانات واهلياكل األساسيةاليف سبل مبتكرة لتنمية واستخدام  اجلديدة يف جمال الفضاء

هبا للمشــاريع الناشــئة أن تنظم اليت ميكن الطريقة لى اجللســة الفرعية عكزت هذه روقد  .للفضــاء
ــــــتراتيجياهتا تقدمي خدماهتا  ــــــتفادة من الدروس واس اليت العامة ألغراض مجع األموال، بغية االس

 .استخلصها املشاركون
، واألوســــــاط األكادميية، ءالفضــــــا ووكاالت ،املشــــــاركون من قطاع الصــــــناعة وكان  -٣٦

الحتاد الدويل ا اختارهم الناشـــــئني يف جمال الفضـــــاء الروادجمموعة من و ،واملنظمات غري احلكومية
أسئلة تشاركية تغطي مواضيع تتعلق باحلاجة إىل  من خاللملناقشة ا امليسر وأدار للمالحة الفضائية.

  االستثمارات العامة وتوفري اخلدمات وكيفية العمل مع صانعي القرار.
    

    نسان للفضاءإلمبادرة تكنولوجيا ارتياد ا  -حاء  
مكتب شــؤون الفضــاء  يتعهدهي ذســجل األجســام املطلقة يف الفضــاء اخلارجي، الوفقًا ل  -٣٧

بلغ عدد الدول إذ  ،١٩٥٧ عن االزدياد منذ عام الدول املرتادة للفضــــــاء، مل ينفك عدد اخلارجي
دولة  ٧٧حىت تاريخ إعداد هذا التقرير  يف الفضاء اخلارجيأطلقت  ًااألعضاء اليت سجلت أجسام

 البلدانبني البلدان اليت لديها قدرات فضــائية والفضــائية تناول مبادرات املكتب الفجوة وت .عضــوًا
  .تلك القدرات ال متلكاليت 
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مبادرة تكنولوجيا ارتياد  على مبادرة واحدة وهياجللســة العامة االســتثنائية وركزت هذه   -٣٨
توفر للدول األعضــاء ، وهي جناحات أخرىمتثل هذه املبادرة جناحًا من ضــمن و اإلنســان للفضــاء.

 مبادرة ، وهي"كيبوكيوب"مبادرة يف الفضــــاء اخلارجي، بفضــــل ســــاتل هلا أول  إلطالقفرصــــة 
الوكالة اليابانية الســــتكشــــاف الفضــــاء اجلوي وشــــتركة بني مكتب شــــؤون الفضــــاء اخلارجي م

 .٢٠١٨أيار/مايو  ١١يف " 1KUNS-PF". ومن األمثلة األخرية إطالق ساتل كينيا (جاكسا)

ية أجرت  املبادرة،هذه ومن خالل   -٣٩ نامية جتارب يف ظروف اجلاذب لدان ال كيانات من الب
، وذلك بفضــل االتفاق املربم بني املكتب ومركز التكنولوجيا الفضــائية التطبيقية واجلاذبية الضــئيلة
 الصينية استخدام حمطة الفضاء بشأنالصني و األمم املتحدة التعاون بني إىل أن أيضًاشري وُأ .الضئيلة

، الصــينية فضــائيةالحطة املجتارب الطريان على منت  فرصــًا القتراح إجراءللدول األعضــاء قد أتاح 
  الفضائية املأهولة.الصينية للرحالت الوكالة وبفضل االتفاق املربم بني املكتب 

يف مبادرة تكنولوجيا ارتياد اإلنســان للفضــاء، مبا يف ذلك  شــت املؤســســات املشــاركةوناق  -٤٠
سسات الفائزة سسات الفائزة"كيبوكيوب"  مبادرةاألوىل والثالثة من  اجلولتنييف  املؤ  وإحدى املؤ

بشـــأن األنشـــطة اجلديدة  إيضـــاحيةمت عروض دِّوُق .اجتارهب ،ســـلســـلة جتارب برج اإلســـقاطيف 
  .اليت ستكون متاحة قريبًاللمبادرة 

    
    حلقة النقاش الرفيعة املستوى  -طاء  

الصـــناعة  تعزيزاملوضـــوع العام حللقة العمل (" علىاملســـتوى  ةالرفيعحلقة النقاش  تركز  -٤١
مدير مكتب شـــــؤون كل من  قدمهاعروض من خالل ") من أجل التنميةواالبتكار والبنية التحتية 

مدير عام و، لشــــؤون الفضــــاء اجلوي التنفيذي للمركز األملاين رئيس املجلسوالفضــــاء اخلارجي، 
شعبة املؤسسات العامة واحلكومة الرقمية  وكالة الفضاء األوروبية، ورئيس فرع احلكومة الرقمية ل

  لشؤون االقتصادية واالجتماعية.لألمم املتحدة ا إلدارة
ولوجيات التمكينية، وقدم املشـــــاركون يف حلقة النقاش نظرة اســـــتشـــــرافية بشـــــأن التكن  -٤٢

ــبل ــدد  اجلديدة. التطبيقاتاليت ميكن أن تســتخدم يف تطوير وإثراء   والس لقة احل املشــاركون يفوش
على الكيفية اليت ميكن هبا تطوير التطبيقات، واملســاعدة يف رصــد التقدم املحرز حنو حتقيق أهداف 

لألهداف  اجلديدة وفقًا طبيقاتعلى إمكانية تصنيف الت ،يف هذا الصدد ،شددو .التنمية املستدامة
العمل بشــأن تصــنيف الربامج  تشــري إىل أن الوكاالت الفضــائية قد بدأوُأ .تســهم يف حتقيقهااليت 

  .٢٠٣٠ خطة التنمية لعامواملشاريع اليت تسهم يف 
    

      توصياتالالحظات وامل  -ثالثًا  
    املالحظات  -ألف  

ضاء من حدث حتول لقد   -٤٣ ستخدام الف بادرات قائمة على مبادرات تقودها الدول إىل ميف ا
االســتمرار يف خلق  يفدور الصــناعة باحلكومات  هذا التحول اعتراُفعلى وقد ســاعد  الصــناعة.

  .قيمة بالنسبة للمجتمع
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بعض البلدان تفتقر إىل القدرة أو اهلياكل األســـاســـية الالزمة لدعم إنشـــاء  نَّشـــري إىل أوُأ  -٤٤
غري أن هذا  .امن أجل تلبية احتياجاهت ةجنبيالصــناعة األصــناعة فضــائية مســتدامة وأهنا تعتمد على 

البيانات املفتوحة مكعبات املفتوحة واملجانية والوضـــع ميكن أن يتغري، بفضـــل ســـياســـات البيانات 
ـــتخدام ا ـــحابية، واس ـــاء تلك اليت حتول دون التكنولوجية احلواجز  اليت حدت منخلدمات الس إنش

  على مباشرة األعمال احلرة. ت، ومن مث شجعالصناعة
واصلة إقامة شراكات مع قطاع الصناعة والقطاع ملاجلهود اليت يبذهلا املكتب وقد ُرحِّب ب  -٤٥

 يف دورهتا الســـــتني.يف هذا الشـــــأن  اخلاص، متشـــــيا مع إقرار جلنة اســـــتخدام الفضـــــاء اخلارجي
حلصـــول على اخلربات الفنية بشـــأن آخر التطورات فرصـــة اهذه اجلهود الدول األعضـــاء   أعطتو

ــة، ممــا  ــالتطبيقــات التجــاري ــة ب ــدويل  خلق إىل أدىاملتعلق ــاون ال ــدة يف التع يف جمــال فرص جــدي
  الستخدامات السلمية للفضاء اخلارجي.ا

شاء بنية حتتية وُيدعم   -٤٦ ستراتيجية بناء قدرات مستدامة.بإن شارية ف ا نموذج اخلدمات االست
 ،يعترب أداة أساسية لبناء القدرات، ألهنا حتدد االحتياجات "سبايدر"التقنية اليت يستخدمها برنامج 

  احللول املمكنة.ب وتوصيالدروس املستفادة، توثق و الفضلى، املمارسات وتقترح
أن يذكي استفادت من جهود بناء القدرات، األمر الذي من شأنه  قد صناعةولوحظ أن ال  -٤٧
إىل فهم أفضــل  الذين ســيتوصــلونالنهائيني، وال ســيما على الصــعيد املؤســســي،  املســتخدمني وعي

حةل تا يات  لحلول امل حد حددةللت بادراتواعُتربت  .امل هارس احللول مبا في ،امل ها جمموعات أو ف
  أساسية. نقاط انطالق الفضائية،

املؤشرات   ، جمموعة من٢٠٣٠ووفرت اخلطط العاملية، مبا يف ذلك خطة التنمية املستدامة لعام   -٤٨
ـــــاط الصـــــناعية أن تأخذ هذه ـــــرات يف   اليت ميكن من خالهلا قياس التقدم املحرز، وميكن لألوس املؤش

العاملية لالطالع على االعتبار لدى وضــع احللول. وميكن أيضــًا لألوســاط الصــناعية أن تنظر يف اخلطط 
  لتمويل.ا  وصف لالحتياجات اليت ميكن أن تضع هلا حلوًال، وذلك بغرض حشد

غىن   الهو أمٌر دمج خمتلف التكنولوجيات يعترب جماًال معزوًال، فأن الفضــــاء ال  وُأشــــري إىل  -٤٩
تطبيق احلل إمكانية على  أدلًة املشــــــاريع التجريبيةوقدم تنفيذ  عنه من أجل وضــــــع بعض احللول.

 ،لتقدمي املساعدة يف وضع املشاريع ميكن للمستخدمني املستعدينو لحصول على النتائج املرجوة.ل
  .تلك املشاريع التجريبية من نتائجأن يستفيدوا أيضًا ، منها والتحقق هافحصب

وقيل إن على األوساط الصناعية أن تستكشف خمتلف مصادر التمويل، مبا يف ذلك املصادر   -٥٠
كومية، ورأس املال االســـتثماري، والتمويل اجلماعي، والشـــراكات بني القطاعني العام واخلاص. احل

وضـــعف احتمال  وإن على االســـتثمارات احلكومية أن حتفز التطبيقات اليت تتســـم بارتفاع خماطرها
املخاطر ن مييلون إىل متويل مشــاريع اســتثمارية ذات ياآلخر ألن املســتثمرين، فوريةتوليدها لعائدات 

  األقل والعائدات األكرب.
ورحَّب املشاركون بأنشطة املكتب الرامية إىل إتاحة الفرص لنشر واختبار اهلياكل األساسية   -٥١

يف الفضــاء اخلارجي. وُقدِّمت توصــية لزيادة فرص نشــر ســواتل كيوبســات، ألهنا تعترب نقطة انطالق 
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ُيكلَّل أي برنامج   لكي  ج الفضــــائية اخلاصــــة هبا. ولكنللبلدان النامية يف بناء القدرة على تنفيذ الربام
  املكتسبة. فضاء بالنجاح، عليه أن خيدم األولويات الوطنية مع كفالة اإلبقاء على اخلربة

وُذكر أنه ينبغي، لدى تصـــميم ســـواتل كيوبســـات، كســـائر األجســـام املطلقة يف الفضـــاء   -٥٢
التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي للجنة استخدام اخلارجي، مراعاة أمهية تسجيل األجسام واملبادئ 

  اخلارجي. الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، من أجل املسامهة يف استدامة األنشطة يف الفضاء
    

    التوصيات  -باء  
 ،أي تداخلتفادي حدوث  بغيةالتوصــــــيات اليت مت حتديدها خالل حلقة العمل ُجمِّعت   -٥٣

  وهي كالتايل:
لفضــــــاء اخلارجي اســــــتخدام البلدان غري األعضــــــاء يف جلنة ما ال تتوافر ل كثريًا  (أ)  

سلمية  يف شة الذي توفره اللجنة ل إمكانية الوصول إىل منتدىاألغراض ال شأن املناق تبادل األفكار ب
 شؤون الفضاء اخلارجي ُتنظَّم أيضًاأن أنشطة مكتب ب ورغم اإلقرار املسائل ذات الصلة بالفضاء.

اليت ليســـت أعضـــاء يف اللجنة، يشـــجع املشـــاركون املكتب على مواصـــلة هذا العمل، يف البلدان 
 سيما يف القارة األفريقية؛ وال

لحلول ذات ل املقدمة وصانعي القرارات واجلهات النهائيني الربط بني املستخدمني  (ب)  
هذا الصــدد،  ويف حني تقر اللجنة باجلهود اليت يبذهلا املكتب يف أمر أســاســي. هو الصــلة بالفضــاء

 ملكتب املزيد من هذه اجلهود؛أن يبذل اتنظيم أنشطة بناء القدرات يف املستقبل، ، لدى يوصى

فيما يتعلق باخلربة اليت و .على إمكانات هائلة ةاخلدمات االستشارية التقني تنطوي  (ج)  
خالل البعثات االســـتشـــارية  بكاملها دورة إدارة الكوارثلاملســـاعدة  من تقدمي كتبامل اكتســـبها

املجاالت األخرى ذات  لتشملالتجربة  بتوسيع نطاق هذه، أوصي "سبايدر"التقنية التابعة لربنامج 
 الصلة بالفضاء؛

فهم قدرات على املســتخدمني  للحلول من أجل مســاعدةفهارس  بإنشــاءيوصــى   (د)  
حيث للفهارس املختلفة،  بوابة يكون مبثابةأن  للمكتبميكن و العاملية. اخلططالفضــــــاء يف دعم 

  النهائيني؛ للمستخدمنينقطة دخول وحيدة  يكون

تشــجيع برصــد األرض، يوصــى املســتمدة من بيانات التوســيع نطاق فوائد بغية   )(ه  
 ؛الناسرصد األرض لعامة املستمدة من بيانات ال إتاحةالدول األعضاء على 

ــــهم هبا  اليتطريقة ال تعرفمبا أن بعض البلدان ال   (و)   الفضــــاء يف حتقيق ميكن أن يس
هذا الصــــــدد، اليت يضــــــطلع هبا املكتب يف ألنشــــــطة ل  منهاًاوإدراكأهداف التنمية املســــــتدامة، 

 ملكتب جهود التوعية بشأن هذا املوضوع؛ا يواصلبأن  يوصى

ضاء والقطاع اخلاص   (ز)   صناعة الف صل املكتب العمل مع أوساط  ضًا بأن يوا يوصى أي
من هذا   جوانب اســـتكشـــاف الفضـــاء اخلارجي واســـتخداماته لألغراض الســـلمية. واهلدفيف خمتلف 

التعاون هو االستفادة إىل أقصى حد من مسامهة الصناعة والقطاع اخلاص يف مشاريع املكتب وأنشطته، 
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بغية تعزيز قيم األمم املتحدة يف املجتمعات الصـــــناعية والقطاع اخلاص، فضـــــًال عن محاية نزاهة األمم 
  املتحدة ومسعتها؛

مبادرة تكنولوجيا ارتياد اإلنســان للفضــاء بالفعل فوائد كبرية، بفضــل لقد قدمت   (ح)  
ع املكتب جِّوشـــُ  يف املدار. هلا ســـاتل إطالق أوللبلدان فرصـــة ل الذي يوفر"، كيبوكيوب" برنامج

ق برامج لدول األعضــــاء االســــتفادة من الفضــــاء عن طريلعلى مواصــــلة التماس الفرص اليت تتيح 
 لتيسري الفرص اجلديدة؛ هامًا الصناعة الفضائية شريكًاوُتعترب  التعاون الدويل.

صلة بذل اجلهوداملكتب  يوصى  (ط)   شأن قانون الفضاء الدويل  مبوا يف بناء القدرات ب
عند  الفضــلى املمارســاتودولية التوجيهية البادئ بامل على دراية البلدان تكونمن أجل ضــمان أن 

  إطالق األجسام إىل الفضاء اخلارجي.
    

    االستنتاجات  -رابعًا  
برز توافق يف اآلراء بشــأن أمهية دور الصــناعة يف توفري احللول اليت ميكن أن تعود بالفائدة   -٥٤

على البلدان يف حتقيق أهداف اخلطط العاملية، وأوصـــــي املكتب مبواصـــــلة املشـــــاركة مع القطاع 
  اهلدف.الصناعي لتحقيق هذا 

وشــدَّد املشــاركون على أمهية األنشــطة اليت يضــطلع هبا املكتب فيما يتعلق ببناء القدرات،   -٥٥
ــــــتشـــــــارية التقنية التابعة لربنامج  ــــــبايدر"من قبيل اخلدمات االس  والربامج، مبا فيها برنامج "س

  "، اليت منحت البلدان النامية فرص الوصول إىل الفضاء."كيبوكيوب
 


