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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية   

  تقرير حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وبيالروس     
بشأن استخدام تطبيقات تكنولوجيا الفضاء من أجل حتقيق منافع 

      اجتماعية واقتصادية
      )٢٠١٣ نوفمرب/الثاين  تشرين١٥- ١١ ،مينسك(    

      مةمقدِّ  -أوالً  
      اخللفية واألهداف  - ألف  

أوصى مؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث املعـين باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه                    -١
األلفيـة  " من خـالل قـراره املعنـون    وعلى اخلصوص، )اليونيسبيس الثالث (السلميةيف األغراض   

نـــامج  تتـــوخَّى أنـــشطةُ بربـــأنْ )١(،"إعـــالن فيينـــا بـــشأن الفـــضاء والتنميـــة البـــشرية: الفـــضائية
 الدول األعضاء على الـصعيدين      بني التعاونيةاملتحدة للتطبيقات الفضائية تعزيَز املشاركة       األمم

  )٢(.اإلقليمي والدويل، مع التركيز على تنمية املعارف واملهارات يف البلدان النامية
ــرَّ  -٢ ــضاء اخلــارجي يف األغــراض    وأق ــة اســتخدام الف ــسلميةت جلن ــسة  ال ــا اخلام ، يف دورهت

ــام  واخل ــودة يف ع ــدوات    ٢٠١٢مــسني املعق ــة والن ــدورات التدريبي ــات العمــل وال ــامج حلق ، برن

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

 .١ الفصل األول، القرار ،)A.00.I.3 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع( ١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩

 .‘١‘) د (٤٠٩املرجع نفسه، الفصل الثاين، الفقرة  )2(  
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ت اجلمعيـة   وفيمـا بعـد، أقـرَّ     . ٢٠١٣رة يف إطار برنامج التطبيقات الفضائية لعام        واملؤمترات املقرَّ 
 يــضطلع هبــا مكتـب شــؤون الفــضاء اخلــارجي  ر أنْ، األنــشطة املقـرَّ ٦٧/١١٣العامـة، يف قرارهــا  

  .٢٠١٣ألمانة العامة حتت رعاية برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يف عام التابع ل
، ووفقاً لتوصـيات اليونيـسبيس الثالـث، ُعقـدت يف           ٦٧/١١٣وعمالً بقرار اجلمعية العامة       -٣

املتحـدة    حلقـة العمـل املـشتركة بـني األمـم        ٢٠١٣نـوفمرب   /الثـاين   تـشرين  ١٥ إىل   ١١مينسك مـن    
  .ستخدام تطبيقات تكنولوجيا الفضاء من أجل حتقيق منافع اجتماعية واقتصاديةوبيالروس بشأن ا

ك يف تنظيم حلقة العمل مكتُب شؤون الفضاء اخلـارجي التـابع لألمانـة العامـة،                اَرَشَتو  -٤
 واجلامعـة احلكوميـة يف      ،٢٠١٣يف إطار أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام          

استـضافت اجلامعـة احلكوميـة يف       و. سة العـامل اآلمـن     مؤسَّـ  رعايتها يف   ْتشاركَكما  . بيالروس
  .تماع بالنيابة عن حكومة بيالروسبيالروس االج

طـني   واملخطِّالـسياسات ل إذكاء وعي واضـعي  ُبُسناقش املشاركون  ،ويف حلقة العمل    -٥
 التعـاون الـدويل،     سـتخدام تكنولوجيـا الفـضاء، واإلسـهام يف        ال االجتماعية واالقتصادية    نافعبامل
  .قة يف البلدان الناميةاملتعمِّعلومات املل  الفرص لتباُدإتاحةو
ــْت  -٦ ــسية هلــ  ومشل ــداف الرئي ــي  ذا ا األه ــا يل ــشاُر) أ: (حلــدث م ــات عــن  ك يفالت  املعلوم

البحوث والدراسات التطبيقية اليت أثبتت جدوى تكنولوجيا الفضاء يف حتقيـق منـافع جمتمعيـة؛               
آليـــات تعزيـــز التعـــاون الـــوطين واإلقليمـــي والـــدويل يف جمـــال تطـــوير وتنـــاول مبـــادئ  )ب(و

إيـــضاح منـــافع خمتلـــف تطبيقـــات تكنولوجيـــا الفـــضاء يف   )ج(تكنولوجيـــا الفـــضاء وتطبيقاهتـــا؛ و
ــيت شــدَّ   ــة ال ــستدامة     َداجملــاالت ذات األولوي ــة امل ــم املتحــدة للتنمي ــؤمتر األم ــا م ــو(" عليه ") ٢٠+ري

التـرويج إلدمـاج احللـول      ) د(؛ و )ية، وامليـاه، واحمليطـات، والكـوارث      الطاقة، واملدن، واألغذ   وهي(
  .سية واحلوكميةالفضائية يف جداول األعمال اإلمنائية الوطنية، مبا يف ذلك بناء األطر املؤسَّ

  إلجـراء حـوارٍ     حلقة العمل ومناقشات أفرقة العمل املنبثقـة عنـها فرصـةً            أيضاً وأتاحْت  -٧
لـي األوسـاط    اع القـرارات وممثِّ    وصـنَّ  الـسياسات  واضـعي جيا الفضاء و   بني خرباء تكنولو   مباشرٍ

وُشـجِّع مجيـع   . الـصناعية علـى الـسواء   البلـدان  األكادميية والقطاع اخلاص مـن البلـدان الناميـة و      
  .وحبث فرص حتسني التعاونل جتارهبم املشاركني على تباُد

 لتقدميـه إىل جلنـة      وقـد أُعـدَّ   . هـا َجمها وبرنا ن هذا التقرير خلفية حلقة العمل وأهـدافَ       ويبيِّ  -٨
 يف دورهتــا الــسابعة واخلمــسني وإىل جلنتــها  الــسلميةاســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض  

  .٢٠١٤ر عقدمها يف عام الفرعية العلمية والتقنية يف دورهتا احلادية واخلمسني، املقرَّ
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    الربنامج  - باء  
ُب شــؤون الفــضاء اخلــارجي وجلنــة الربنــامج َشاَرك يف إعــداد برنــامج حلقــة العمــل مكتــَتــ  -٩

  .سة العامل اآلمنلني عن اجلامعة احلكومية يف بيالروس ومؤسَّ ممثِّْتاخلاصة حبلقة العمل، واليت ضمَّ
  أنْ والتطبيقـات واخلـدمات الـيت ميكـن    ز برنامج حلقة العمل على التكنولوجيـات  ركَّو  -١٠

وتطبيقهــا لــدعم ذات الــصلة بالفــضاء ائية تــساعد علــى تعظــيم منــافع اســتخدام األدوات الفــض
 اجملــال مــن هــذا البلــدان الناميــة يف اتالتنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة املــستدامة وتعزيــز قــدر 

تعـاون اإلقليمـي والـدويل      خالل تنمية املوارد البشرية والتقنية على خمتلف املستويات وحتسني ال         
  .الئمةىن التحتية املاجلمهور وتطوير الُبوعي وإذكاء 

ــضمَّ  - ١١ ــة ركَّــ     وت ــسات تقني ــاين جل ــل مث ــة العم ــامج حلق ــة  ن برن ــى املواضــيع التالي : زت عل
ــا الفــضاء يف الــربامج الوطنيــة للتنميــة   ) ب(التعــاون الــدويل واإلقليمــي؛   )أ( اســتخدام تكنولوجي

 البيئـي وإدارة    رصـد  األرض ألغـراض اسـتخدام األراضـي وال        رصـد ) ج(االجتماعية واالقتصادية؛   
اسـتخدام   ) ه(ظم العاملية لسواتل املالحة واالتصاالت الساتلية؛   النُّ) د(؛  )جلستان(ارد الطبيعية   املو

القــدرات يف  بنــاء )و(التطبيقـات الفــضائية يف إدارة الكـوارث واالســتجابة يف حــاالت الطـوارئ؛    
  .اتهمه ومعدَّظُتطوير تكنولوجيات الفضاء وُن) ز(جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء؛ 

 علـى مرافـق      تقنيةً  جلسات مناقشة لألفرقة العاملة وجولةً     نت حلقة العمل أيضاً   وتضمَّ  -١٢
  .ميية الوطنية للعلوم يف بيالروساألكاد
لـو   ألقـى بيانـات اسـتهاللية وكلمـات ترحيبيـة ممثِّ           ،ويف اجللسة االفتتاحية حللقـة العمـل        -١٣

يف بــيالروس، واجلامعــة احلكوميــة يف   يف بــيالروس، واألكادمييــة الوطنيــة للعلــوم  التربيــةوزارة 
وألقـى رئـيس اجلامعـة      . سة العـامل اآلمـن، ومكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي            بيالروس، ومؤسَّـ  

  . رئيسيةًكلمةً احلكومية يف بيالروس
خـالل اجللـسات التقنيـة واجللـسات      شـفوياً  عرضاً إيضاحياً تقنياً ٥٢وقُدِّم ما جمموعه    -١٤

اخلاصـــة لـــسة اجلقـــة العمـــل، كمـــا قُـــدِّمت ثـــالث ورقـــات يف  يف إطـــار حلةاخلاصـــة املعقـــود
ــصقاتب ــ. املل ــات     وركَّ ــى التطبيقــات الناجحــة للتكنولوجي ــضاحية عل ــع العــروض اإلي زت مجي

ــوفِّ    ــيت ت ــضائية ال ــات واخلــدمات الف ــوالًواملعلوم ــةً فعَّر حل ــات   ال ــة أو معلوم ــث التكلف ــن حي  م
زت علـى   نة، كما ركَّـ   االت مواضيعية معيَّ  تخطيط الربامج أو املشاريع وتنفيذها يف جم      ل ضرورية

  .ي، وعلى أنشطة بناء القدراتاملبادرات والتعاون على الصعيدين الدويل واإلقليم
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 بعــد كــل جلــسة مــن اجللــسات التقنيــة واجللــسات اخلاصــة مناقــشةٌ مفتوحــة     ودارت  -١٥
ء آرائهـم وطـرح     افية للمشاركني إلبدا   إض مع إتاحة فرص  االهتمام،  تنال  دة  بشأن مواضيع حمدَّ  

فريقـان  قـة وقـام بتلخيـصها    وواصل هـذه املناقـشات بطريقـة متعمِّ   . دد يف هذا الصَّ  اهتماستفسار
 مــشاريع بــشأنع مقترحــات ْضــ مالحظــات حلقــة العمــل وتوصــياهتا وَوإلعــدادشئا ْنــعــامالن أُ

  .استهالهلااملتابعة والنظر يف الشراكات اليت ميكن 
لعمــل ُمتــاح علــى املوقــع الــشبكي ملكتــب شــؤون الفــضاء    ل حللقــة اوالربنــامج املفــصَّ  -١٦

  .)www.unoosa.org(اخلارجي 
    

    احلضور والدعم املايل  - جيم  
 إىل علمـاء ومهندسـني      الـدعوةَ  األمم املتحدة واجلامعة احلكوميـة يف بـيالروس          هْتوجَّ  -١٧

 لكـي يـشاركوا يف   صناعية تنتمي إىل املناطق االقتصادية كافـةً  من بلدان نامية وبلدان     وتربويني
ــسامهوا حلقــة العمــل  ــ.  فيهــاوي ــة واهلندســي  املــشاركون علــى أســاس خلفيَّــ  َريِتواْخ ة اهتم العلمي

مـشاريع أدَّت فيهـا التكنولوجيـا واملعلومـات واخلـدمات         هتم يف تنفيـذ بـرامج و      اوالتعليمية وخرب 
ة خاصـة مـشاركة     عت بـصف  وُشجِّ. جلة مسائل اجتماعية واقتصادية   الفضائية دوراً ريادياً يف معا    

  .الدولية على السواءوطنية والكيانات ال من ،أخصائيني على مستوى صنع القرار
سة العـامل   صتها األمم املتحدة وحكومة بيالروس ومؤسَّ     واسُتخدمت األموال اليت خصَّ     -١٨

  ماليـاً   دعمـاً  مـشاركاً  ٢١ى  تلقَّـ ف. لدان النامية  مشاركاً من الب   ٢٣اآلمن لتقدمي الدعم املايل إىل      
 واإلقامة وبدل املعيشة طوال فتـرة انعقـاد       وإياباً ي الدويل ذهاباً   مشل تكاليف السفر اجلوِّ    كامالً

امتـهم ومعيـشتهم     نفقـات إق   لـسداد   جزئيـاً   مالياً ى اثنان من املشاركني دعماً    وتلقَّ. حلقة العمل 
  .يف البلد املضيف

 وهــي اجلامعــة احلكوميــة يف بــيالروس، اإلقامــة واملأكــل      ،ضيفةاملنظمــة املــ رت ووفَّــ  -١٩
رت مرافــق االجتماعــات ودعــم األمانــة والــدعم الــتقين للمــشاركني املــشمولني بالتمويــل، ووفَّــ

 مـت عـدداً  ووسائل النقل الداخلي، مبا يف ذلك نقل مجيع املشاركني من املطار وإليـه، كمـا نظَّ    
  .جلميع املشاركني يف حلقة العملمن األحداث االجتماعية 

 ،الروسـي  االحتـاد :  التاليـة ٢٤ مشارك من الـدول الــ   ١٠٠وحضر حلقة العمل أكثر من        -٢٠
 ،)اإلسالمية-مجهورية(إيران  ،  أوكرانيا،  أوزبكستان،  أنغوال،  أملانيا،  إسرائيل،   إسبانيا ،أذربيجان
 ،ليبيــا ،الكــامريون ،الــصني ،شــيلي ،الــسلفادور ،تــونس ،تركيــا ،تايلنــد ،بــيالروس ،بورونــدي

 منظمـات دوليـة حكوميـة        يف حلقـة العمـل أيـضاً       لـتْ وُمثِّ. اهلنـد  ،نيجرييا ،نيبال ،مصر ،ماليزيا
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سة العـامل اآلمـن، واجلمعيـة الدوليـة للمـسح التـصويري واالستـشعار              مؤسَّـ  مثل ،غري حكومية و
  .، ومكتب شؤون الفضاء اخلارجيعن ُبعد

    
    اجللسات التقنيةحملة عامة عن   -ثانياً  

وأُحـــيط . واإلقليمـــيزت اجللـــسة التقنيـــة األوىل علـــى مناقـــشة التعـــاون الـــدويل  ركَّـــ  -٢١
ات املتعلقـة بأنـشطة مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي وواليتـه ومبـا               دَّ باملـستجِ  اًاملشاركون علم 

 ه مــن جهــود يف ســبيل تعزيــز التعــاون الــدويل علــى اســتخدام علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء  يبذلُــ
ــدان الناميــة علــى           ــز قــدرة البل ــستدامة مــع تعزي ــصادية واالجتماعيــة امل ــراض التنميــة االقت ألغ

 عــرٌض عــن تــاريخ وأنــشطة وقُــدِّم للمــشاركني أيــضاً. اســتخدام هــذه التكنولوجيــا وتطبيقاهتــا
 علـــى ذلـــك، أُحـــيط وعـــالوةً. عـــن ُبعـــداجلمعيـــة الدوليـــة للمـــسح التـــصويري واالستـــشعار 

األكادمييــة ب(لغرض مــن املركــز التعليمــي التــابع ملعهــد البحــوث الفــضائية   بــااملــشاركون علمــاً
وبأهدافــه الرئيــسية، وهــو مركــز أنــشئ لتعزيــز التفاعــل فيمــا بــني األوســاط    ) الروســية للعلــوم

ها العلماء مع تشجيع التعاون بـني الكيانـات التعليميـة     البحثية والتعليمية ودعم اجلهود اليت يبذلُ     
  .بتكنولوجيا الفضاء لدى الشبابالهتمام األخرى بغية حفز ا

 كذ بالتـشارُ ُنفِّـ  عن الـسواتل النانويـة   للطالب نتائج مشروع حبثي يف اجللسةوُعرَِضت    -٢٢
ــة احل  ــع اجلامعـ ــيالروس و مـ ــة يف بـ ــة يف كورســـك  جكوميـ ــريب احلكوميـ ــوب الغـ ــة اجلنـ  يف امعـ

الـصور باسـتخدام قنـوات       تطوير ودراسة تكنولوجيا نقـل       إىل البحث   َفَدوَه. الروسي االحتاد
 سـاتلي، ووسـائل     إذاعـي م توجيه السواتل وحتقيق استقرارها، ونظام       ظُاالتصاالت الساتلية، ونُ  

ِدم قـد اسـُتخْ    تطـويره    ىالنـانوي الـذي جـر     الـساتل   منـوذج   وكـان   . لقياسـات البالـستية   لبصرية  
 ن مــت علــى يت توجــدم الــظُثوقيــة وتــشغيل النمــائط املــستقلة والــنُّإلجــراء مزيــد مــن االختبــار ملو

 "CHASQUI-1" باســـتحداث مـــشروع  أيـــضاًوأُحـــيط املـــشاركون علمـــاً. اجلـــسم الفـــضائي
م تخَدْسوهــذا املــشروع هــو عبــارة عــن ســاتل نــانوي يـُـ . ل إليهــاوالنتــائج الــيت توصَّــره وبتطــوُّ

ت وقـد نفَّـذ  . ة أساسية ومنائط إلكترونيـة رئيـسية لربنـامج تعليمـي فـضائي     وتطوير منصَّالختبار  
املــشروع اجلامعــة الوطنيــة للهندســة يف ليمــا وجامعــة اجلنــوب الغــريب احلكوميــة، بالتعــاون مــع    

وأُحــيط . ، يف كوروليــف باالحتــاد الروســي"اينريغيــا"شــركة كوروليــف للــصواريخ والفــضاء،  
  . الغاباترصدعد لغرض  باحتمال إنشاء مركز أفريقي لالستشعار عن ُب أيضاًاملشاركون علماً

 اجللسة التقنية الثانية استخدام تكنولوجيا الفـضاء يف الـربامج الوطنيـة للتنميـة               ْتوناقش  -٢٣
مها  على املشاركني عدد من دراسـات احلـاالت اإلفراديـة قـدَّ            َضوُعرِ. االجتماعية واالقتصادية 

 تنفيذ النظام الـوطين      فذُكر أنَّ  .والسلفادور وبيالروس وأوكرانيا مون من االحتاد الروسي   متكلِّ
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ــضاء لغــرض  لل ــشكِّرصــدف ــامالً األرض ي ــل ع ــةا هام ــة    يف التنمي ــة واالجتماعي ــة والتقني  العلمي
ــ. واالقتــصادية ــوطينال ٢٠٠٨ يف عــام حكومــة البلــد دْتوقــد اعتَم ــامج ال ــرة  للفــضاءربن  للفت

ــذي يتمثَّــ ٢٠١٢-٢٠٠٨ ــة     ، ال ــة والتكنولوجي ــات العلمي ــة اإلمكاني ــسي يف تنمي ــه الرئي ل هدف
 مرافــــق وتكنولوجيــــات فــــضائية اســــتحداث يف االً فعَّــــاســــتخداماًها لبــــيالروس واســــتخدام

مـن أجـل    و ذات قيمة اجتماعية واقتصادية ملـصلحة مجيـع قطاعـات االقتـصاد              لالضطالع مبهامٍ 
األكادميية الوطنيـة للعلـوم يف      ى  وتتولَّ. ان واالرتقاء مبستوى العلم والتعليم يف البلد      سالمة السكَّ 

ــامج   ــسيق الربن ــيالروس تن ــوطين للفــضاء،  ب ــستفيدين ال ــات  عــدد مــن نواجتــه  ومــن امل  مــن اهليئ
، ووزارة املـوارد الطبيعيـة      التربية، واللجنة احلكومية للتـصنيع احلـريب      وزارة  من بينها   احلكومية،  

ومحايــة البيئــة، ووزارة حــاالت الطــوارئ، ووزارة الزراعــة واألغذيــة، ووزارة الغابــات، وجلنــة 
 األرض رصـد  سـاتل  عنفيذ الربنامج الـوطين للفـضاء عـن صـن     تفَروقد أسْ . املمتلكات احلكومية 

ملراقبـة مركبـات     األرضـية    تحتيـة ية ال ْن وعن بناء البُ   ؛٢٠١٢البيالروسي وإطالقه بنجاح يف عام      
خلـدمات  وعـن اسـتحداث تطبيقـات       ي البيانات ومعاجلتها وتوزيعها؛     تلقِّلمرافق  الفضاء، وبناء   

طة االجتماعيـة واالقتـصادية؛ وعـن تطـوير القـدرات التعليميـة              بالعديد من جماالت األنـش     تتعلق
 الربنامج الوطين للفـضاء الفرصـة لبـيالروس لتـشارك           يتيح كما. والتدريبية ذات الصلة بالفضاء   
تنظــر و. الــسلمية يف األغــراض لفــضاء اخلــارجيا جمــال اســتخداميف بــرامج التعــاون الــدويل يف 

 زيـادة هم يف   ْسسيُـ الـذي   ،  ٢٠١٧-٢٠١٣لفـضاء للفتـرة      يف الربنـامج الـوطين ل      احلكومة حاليـاً  
ق سـاتل  ه سيفضي إىل إطـال  أنَّ علىعالوةًعد،  ُبعن الوطنية يف جمال االستشعار    اتتنمية القدر 

عم لـد ت الـساتلية وإنـشاء نظـام موحَّـد          نظـام وطـين لالتـصاال     االتصاالت البيالروسـي وإنـشاء      
  .يف بيالروس املالحة والتوقيت

نظـام الـوطين الروسـي      ات املتعلقة حبالـة ال    دَّ بآخر املستجِ   أيضاً شاركون علماً وأُحيط امل   -٢٤
هو أحد أهم جماالت األنـشطة الـيت تـضطلع هبـا وكالـة الفـضاء االحتاديـة                   األرض، الذي    رصدل

ال التركيـز    جمـ  ينـصبُّ عـد،   ن بُ ففـي اجملـال املواضـيعي لالستـشعار عـ         ). روسكومسوس(الروسية  
 رصــدلــى توســيع وحتــسني اجملموعــة املداريــة الروســية مــن ســواتل   روســكومسوس عل الرئيــسي

 تـها ومعاجل  البيانـات الفـضائية    احتيـاز م  اىن التحتية األرضية، مبا يف ذلـك نظـ        األرض؛ وتطوير البُ  
ــشريعات و هــاوتوزيع ــوائح املتَّــ ؛ وحتــسني الت ــشعار األرض عــ الل عــد مــن الفــضاء؛  ن ُبصلة باست

 نظـام فـضائي كامـل       اسـتحداث وتشمل اخلطط األخرى    . الوتعزيز التعاون الدويل يف هذا اجمل     
 الـراداري   رصـد  واستحداث نظام فـضائي لل     ،٢٠١٥ عام   يف موعد غايته  لألرصاد اجلوية املائية    

موعـد   الكـوارث يف     رصـد  واسـتحداث نظـام فـضائي ل       ،٢٠١٧-٢٠١٥ الفترة   يف موعد غايته  
 املنطقـة القطبيـة الـشمالية       رصـد  ب اخلاص وتطوير النظام الفضائي     ،٢٠١٥-٢٠١٢ غايته الفترة 
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 األرض  رصـد سـواتل   مـن   جملموعـة املداريـة الوطنيـة       اعـدد    وزيادة   ؛٢٠١٦ عام   يف موعد غايته  
شارك  تُـ  ،ويف جمـال التعـاون الـدويل      . ٢٠٢٠ عام   يف موعد غايته    فضائيةً  مركبةً ٢٠-١٥ غلُْبلي

 رصــدتص ب الفريــق املخــ مثــل يف أعمــال منظمــات وبــرامج    نــشطةًمــشاركةًروســكومسوس 
ق  األرض، وميثاق التعـاون علـى حتقيـق االسـتخدام املنـسَّ     رصداألرض، واللجنة املعنية بسواتل     

امليثـاق الـدويل بـشأن الفـضاء        (قوع كوارث طبيعية أو تكنولوجيـة       للمرافق الفضائية يف حال و    
وارث ، وبرنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكـ          )والكوارث الكربى 

ــ). برنــامج ســبايدر(واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ    ورقــات أخــرى قُــدِّمت يف  حْتوأوَض
 يف جمــاالت ذات الــصلة بالفــضاءاجللــسة فعاليــة تطبيــق التكنولوجيــات واملعلومــات واخلــدمات 

  .االجتماعية واالقتصادية الوطنية السياسات والزراعة واستخدام األراضي ويف دعم احلراجة
 األرض ألغــراض اســتخدام رصــدصلة بجللــسة التقنيــة الثالثــة يف املــسائل املتَّــ ونظــرت ا  -٢٥

مـة خـالل    العـروض اإليـضاحية املقدَّ   دتوزوَّ.  البيئـي وإدارة املـوارد الطبيعيـة       رصداألراضي وال 
جيوديـسيا غـرب     ("جيوميـد "حالـة مـشروع     بأحـدث املعلومـات عـن       هذه اجللـسة املـشاركني      

 ٢٠١١ املتوســط يف عــام مــن البلــدان الواقعــة يف منطقــة غــربد ه عــد، الــذي اســتهلَّ)املتوســط
ــة يف وضــع منْ    ــة املكاني ــهبــدف اســتخدام البيانــات اجلغرافي ــهجي ــة ة للتنبُّ ــة اجليوديناميكي  ؤ باحلال

ويـستخدم  .  املتوسـط الـزالزل يف منطقـة غـرب   هات سـطح األرض وتقيـيم خمـاطر      وتقدير تشوُّ 
 والبيانــات ، باســتخدام الــسواتل، والــصور الــساتلية   املــشروع بيانــات حتديــد املواقــع العامليــة    

 إلقامــة ج املــشروع أيــضاًويــروِّ.  لتقيــيم احلالــة اجليوديناميكيــة واألخطــار التكتونيــة ،الــسيزمية
وأُحـيط املـشاركون   . دد يف هـذا الـصَّ  ل الطالب والباحثني شراكة متوسطية طويلة األجل وتبادُ    

ه اجلامعــة ْتؤ حبركــة رمــال الــصحراء يف أفريقيــا، اســتهلَّ  مركــز للتنبُّــإنــشاء بــاقتراح  أيــضاًعلمــاً
 مــا وكـثرياً ة يف أفريقيـا  املنـاطق اجلافَّـ  املائيـة شــحيحة يف   املـوارد  وأُشـري إىل أنَّ . الدوليـة للفـضاء  

احلـصول علـى    شأن   عـدم الـيقني بـ      وتفضي هذه العقبـة إىل    . غري مضمون يكون احلصول عليها    
فر عـن  ْس يزيـد مـن ضـغوط البـشر علـى البيئـة، مـا يُـ        وره أنْهذه املوارد، األمر الـذي ميكـن بـد     

عـد، فعاليتـها يف     ن بُ  االستـشعار عـ    وأساسـاً أثبتت تكنولوجيا الفضاء،    قد  و.  املياه زيادة استنفاد 
. آثـار األنـشطة البـشرية   اآلثار املناخيـة الطبيعيـة و   هار، مبا فيهم يف التصحُّْس العوامل اليت تُ   رصد

ؤ والنمذجــة ؤ حبركــة رمــال الــصحراء، بعــد إنــشائه، خــدمات التنبُّــ  بُّــر مركــز التنوســوف يــوفِّ
  .ربالتصحُّ رةاملتأثِّالتوصيات إىل البلدان تقدمي و

 األرض يف رصــد املــشروع املتعلــق باســتخدام بيانــات   علــى املــشاركني أيــضاًَضوُعــرِ  -٢٦
 يف ه شــريفان الــوطينزَّ متــنيف ضــة للتعريــة ؤ باملنــاطق املعرَّلغطــاء النبــايت والتنبُّــ الكمِّــي لتقــدير ال

ــدلُّ. أذربيجــان ــ حتليــل بيانــات املؤشِّــ وي ــاين ار املوحَّ ــايت  د لتب ــصور  ةاملــستمدَّلغطــاء النب  مــن ال
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والـذي  ،  )راسـم اخلـرائط املواضـيعية      (٥-سـات  الـساتل الندْ   قطة بواسطة امللَتدة األطياف   املتعدِّ
 تنـاقصٍ علـى   ،  التربـة  لفقـدان    الشاملةىل املعادلة    إ بالتعرية املستند ؤ  باستخدام منوذج التنبُّ   رَيْجأُ

، ه شـريفان الـوطين    زَّ  متـن يف املساحات اجلرداء الواقعة يف مسار أنابيب الـنفط والغـاز الـيت جتتـاز                
 وأقـرَّ . االسـتراتيجية االستـصالح   تـدابري   اذ عـدد مـن      تِّخيرجع إىل ا  ا  ا إجيابي  بيئي ل اجتاهاً يشكِّ ما

 الـساتلي والتحليـل   رصـد  ال وأنَّ،ث نفطي كبري يف حبر قزوين     زال هناك تلوُّ  ي ه ال املشاركون بأنَّ 
مت  ورقـات أخـرى قُـدِّ      حْتوأوَض. إزالته يف أنشطة    هماْسُي ي للبيانات الفضائية ميكن أنْ    الكمِّ

 خبـدمات  صلةاملتَّـ  األرض يف تقيـيم الظـروف واالجتاهـات    رصـد يف اجللسة فعالية تطبيق بيانات  
 رالتـصحُّ  تـدهور األراضـي و      للمياه يف تايلند، وتقييم    "دي ثا"جي يف مستجمع    النظام اإليكولو 

ع العمـراين يف ماليزيـا   يف ليبيا، ورسم خرائط تعرية التربة وحفظ التربة يف نيبال، وقيـاس التوسُّـ    
 رصـد مت للمشاركني أمثلةٌ عـن اسـتخدام بيانـات          وقُدِّ. رات اجلغرافية املكانية  باستخدام املؤشِّ 

وغـري ذلـك     ، وأنشطة شركات التعـدين    ،مواد البناء ج منها   اليت ُتستخرَ قالع  امل رصد  األرض يف 
 بـــدور  أيـــضاًوأُحـــيط املـــشاركون علمـــاً.  الطبيعيـــة واالصـــطناعية يف بـــيالروساألجـــرام مـــن

  .يف بيالروس اجلغرايف العامة رصدلام ظُُنيف تكنولوجيات الفضاء 
م العامليـــة لـــسواتل املالحـــة ظُ كُرِّســـت للـــنُّواشـــتملت اجللـــسة التقنيـــة الرابعـــة، الـــيت   -٢٧

م احملطـات   ظُـ اسـتخدام نُ  سـيعود هبـا     ولالتصاالت الساتلية، على عرض إيـضاحي للطريقـة الـيت           
  ــصغرية جــد ــة ذات الفتحــة ال ــيالروس    الطرفي ــساتلية يف ب ــصاالت ال ــى شــبكة االت ــالنفع عل . ا ب

 اسـتقبال   منيتلية تتـيح للمـستخدِ    املنافع اليت ذُكرت يف العرض اسـتخدام حمطـة طرفيـة سـا             ومن
 وإتاحة الوصول إىل اإلنترنت باسـتخدام تقنيـة         ة التلفزي إرسال الربامج  و حمطات التلفزة الساتلية  

لتحقيـق   باسـتخدام التطبيقـات االجتماعيـة املوقعيـة           أيـضاً  وأُحـيط املـشاركون علمـاً     . بلكسود
 مـن  فـة مؤلَّ اجتماعيـة  يـة ْنُب تقوم بدور تطبيقات   هذه ال  أُشَري إىل أنَّ  و. قتصاديةمنافع اجتماعية وا  

ر وتـوفِّ  ،منيركة واملواقـع الفعليـة للمـستخدِ       املـصاحل املـشت    منبثقة مـن  أفراد تربط بينهم عالقات     
  .منيتارخيية عن مواقع املستخِدذة ْبُنوا األنشطة م جتري فيهواليوم اللذينوقت بيانات عن ال

ملالحـة والتوقيـت    لـدعم ا  مراحل إنشاء نظـام     مبختلف    أُحيط املشاركون علماً   ،وباملثل  -٢٨
ختلـف األنـشطة واملعـامل      ملوقُـدِّم عـرض زمـين       . يف بيالروس خالل الـسنوات العـشرين املاضـية        

ــسية والتطــوُّ  ــدء أوَّ  رات الرئي ــذ ب ــيت حــدثت من ــل ُنال ــد م لظُ ــيت ،لمالحــة واملعلومــات يف البل  ال
أُشـَري  و. دارة التـشغيلية وسـجالت العمليـات       ويف اإل   النقـل ومراقبتـه    رصـد م  ظُـ ُناسُتخدمت يف   

  تنفيـذه  متَّد للمالحة والتوقيـت      يف املاضي القريب تطوير العناصر اهليكلية لنظام موحَّ        متَّه  إىل أنَّ 
 دة للمالحـة والتوقيـت    م موحَّـ  ظُلـنُ  مـشاريع    ويف وقت أقرب، اسـُتحدثت    . الصناعاتيف بعض   
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م مالحـة مـستقلة     ظُـ  نُ بـشأن  ورقة أخرى مشروعاً  وَعَرضت  . على الصعيدين اإلقليمي والدويل   
  .يف املناطق الزراعية الوعرةركبات امل النظام العاملي لتحديد املواقع إلرشاد مستندة إىل

صلة باسـتخدام التطبيقـات   ويف اجللسة التقنية اخلامسة، نظر املشاركون يف املـسائل املتَّـ         -٢٩
 بـدور  وأُحـيط املـشاركون علمـاً   . ت الطوارئالفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاال     

وُعرِضـت  . ها مع تكنولوجيات الفضاء   وسائط التواصل االجتماعي يف إدارة الكوارث وبتفاعلِ      
كفــاءة اســتخدام وســائط التواصــل االجتمــاعي يف خمتلــف أنــواع الكــوارث،   ل تقييمــات أيــضاً

ــت  ــةًمشل ــات إحــصائية و أمثل ــل إنَّو. بيان ــد النامجــة عــن   قي  اســتخدام وســائط التواصــل   الفوائ
ان يف   مـن الـسكَّ     كـبريةٍ   علـى الوصـول إىل جمموعـةٍ       االجتماعي خالل الكوارث تـشمل القـدرةَ      

تكـون قنـوات     عنـدما ال ةأحدث املعلومات املهمَّـ    باستمرار ب  اجلمهورالوقت احلقيقي، وتزويد    
ن إبالغ اآلخـرين حبالتـهم   رة م، ومتكني الناس يف املناطق املتضرِّ    وسائط اإلعالم التقليدية متاحةً   

 واجلهــات الـيت ميكــن األزمـة،  عـن  الع علـى املعلومــات  واالتـصال بأصـدقائهم وأســرهم واالطِّـ   
ن االنتبـاه   ه يتعـيَّ  أنَّـ  بيـد . املواطنني اآلخـرين  من  أو  / على املساعدة من السلطات و      فيها احلصول

ــُب أنَّإىل عليهـــا يف املنـــاطق املنكوبـــة ل يعـــوَّ  واالتـــصاالت الللقـــوى الكهربائيـــةىن التحتيـــة  الـ
 ات وسـائط  منـصَّ ليـة   غُفْ كمـا أنَّ  .  االسـتجابة واإلنعـاش    ْي  رحلتسيما خـالل مـ     بالكوارث، وال 

ميكـن يف   ه ال ألنَّـ اًلـة، نظـر   موثوقيـة البيانـات املتبادَ   بـشأن  القلـق    التواصل االجتماعي تـثري أيـضاً     
  .ة هذه املعلوماتمن صحَّق التحقُّم احلاالت معظ
 باألنـشطة الـيت تـضطلع هبـا مكاتـب الـدعم اإلقليميـة التابعـة          املـشاركون علمـاً    يطوأح  -٣٠

 مكتـب الـدعم اإلقليمـي       فـذُكر أنَّ  ). اإلسـالمية -مجهورية(لربنامج سبايدر يف أوكرانيا وإيران      
مـة   حلفـظ الـصور الـساتلية واملنتجـات ذات القي     وطنيـةً ابـةً يف مجهورية إيران اإلسالمية أنـشأ بوَّ      

. مني النـهائيني علـى اإلنترنـت       هـذه املنتجـات للمـستخدِ       وأتـاحَ  زيلـها   والبحث عنها وتن  املضافة  
ــؤدِّو ــذه البوَّي ت ــضاً ه ــة أي ــةَ اب ــادُ  وظيف ــرب لتب ــات، ومن ــستخدِ  لل البيان ــيم احتياجــات امل مني تقي

ابـة  لبوَّا علـى ا   ُتعـَرض يوميـ   ج و َتُتنْـ ويف الوقـت احلـايل،      . م اإللكتروين ربامج التعلُّ ل و ،همباِتومتطلَّ
ــة منتجــات    ــشبكية مثاني ــدَّةال ــاتلية  باســتخدام مع ــة بواســطة ملَت صــور س ــوي  قط ــاف رادي  مطي

ــصويري متوســط   ــدَّان، ومنتجــان االســتبانةت ــة مــن مقدَّ صــور ســاتلية  خدامتباســ مع  اإلدارة م
 معلومـات   تـشمل ي يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة،         الوطنية لدراسة احمليطات والغـالف اجلـوِّ      

ــامل مثــل ــ رؤشِّ ــاين ااملوحَّ ــايت،  د لتب ــلغطــاء النب ــايت،  رواملؤشِّ ــ احملــسَّن للغطــاء النب لغطــاء ا رومؤشِّ
ومـن  .  سـطح البحـر    سطح األرض، ودرجة احلرارة عند مستوى     على  رارة  احلالثلجي، ودرجة   

ة عـد ومعاجلـ   ن بُ مة لالستـشعار عـ    على منائط متقدِّ  ابة يف املستقبل القريب      البوَّ  تشتمل ع أنْ املتوقَّ
ــة    ــة تقني ــة ودورات تدريبي ــصورة الرقمي ــت ال ــى اإلنترن ــشأن عل ــلدة  خمــاطر حمــدَّ ب ــزالزل مث  ال
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ــضانات   ــاالت األرضــية والفي ــات أخــرى قُــ  . واجلفــاف واالهني ــسة وَعَرضــت ورق دِّمت يف اجلل
 خطـر  الساتلي يف تقييم خماطر احلرائق يف منطقـة          رصدحاالت إفرادية عن استخدام ال    دراسات  

م التعــايف ظُــتقيــيم املخــاطر، وُنبــشأن يف فوكوشــيما باليابــان، ودراســات  قيــة املتباإلشــعاعات 
  .خاطر النامجة عن الطقس واملناخر املتعلقة باملواإلنذار املبكِّ

وناقــشت اجللــسة التقنيــة الــسادسة املبــادرات واجلهــود املبذولــة علــى الــصعيدين الــوطين   -٣١
 بـالربامج   اًوأُحـيط املـشاركون علمـ     . ضاءيـا الفـ   والدويل لبناء القدرات يف ميدان علوم وتكنولوج      

مها اجلامعــة احلكوميــة يف بــيالروس، وبتــاريخ هــذه  ي الــيت تقــدِّالتعليميــة يف جمــال الفــضاء اجلــوِّ 
 مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي       غَوأبل. اهتا ومعاهدها التعليمية  اجلامعة ومناهجها الدراسية وكليَّ   

ضطلع هبـا املراكـز اإلقليميـة لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا             املشاركني بأنشطة بناء القـدرات الـيت تـ        
 تطـوِّر، مـن خـالل       بة إىل األمم املتحدة، اليت أنشئت لتحقيق هدف رئيسي هو أنْ          الفضاء، املنتسِ 

صات الرئيـسية   ق، القـدرات احملليـة يف جمـال البحـوث والتطبيقـات يف التخصُّـ              توفري التعلـيم املتعمِّـ    
يـة   واملعلومات اجلغرافيـة، واالتـصاالت الـساتلية، واألرصـاد اجلوِّ          ُبعدعن  م االستشعار   ظُُن: التالية

وقُـدَِّم حتليـل مـستفيض      . ي املناخ العاملي بواسطة السواتل، وعلوم الفـضاء والغـالف اجلـوِّ           رصدو
 وصـوغ ذلـك     ")village GIS("ري  م املعلومات اجلغرافية على املستوى الصُّغْ     ظُملفهوم استخدام نُ  

وناقـشت ورقـاٌت تقنيـة أخـرى قُـدِّمت          . ه، إىل جانب االستخدام األمثل للموارد     املفهوم وتطوير 
ية من استخدام البيانات اجلغرافية املكانية، ودراسةَ       يف اجللسة املنافع االجتماعية واالقتصادية املتأتِّ     

  .حالة إفرادية للنُّذر األيونوسفريية اليت تنبئ بوقوع الزالزل احمللية يف أوزبكستان
. ات الفــضائيةم واملعــدَّظُلوجيــات والــنُّ اجللــسة التقنيــة الــسابعة تطــوير التكنووناقــشت  -٣٢
 عـن حالـة     املعلومـات  أحـدث لمـشاركني   لمت يف اجللـسة     دِّ اإليضاحية اليت قُـ     العروضُ رتووفَّ

ي  املركز األملاين لشؤون الفـضاء اجلـوِّ       بتطويره يقوم بالسواتل الذي    الطرياننظام مراقبة حركة    
توجــد يف الوقــت الــراهن تغطيــة راداريــة كاملــة   اله أُشــَري إىل أنَّــو. ة الفــضاء األوروبيــةووكالــ

 حركــة طــريان كثيفــة، ذاتي  مــن الفــضاء اجلــوِّخمتــارةملــسارات الطــائرات ســوى يف منــاطق  
ىن حتتيـة أرضـية كافيـة،       تتـوافر فيهـا بُـ       يف املنـاطق الـيت ال      الطـريان وليس باإلمكان إدارة حركـة      

ــارا  مثــل طــات املفتوحــة و  احمليمثــل ــا وآســيا وأســتراليا  مــساحات كــبرية مــن ق . ت مثــل أفريقي
يـة  نظـام املالحـة اجلوِّ    "دات السـلكية عاليـة أو        املناطق، تستخدم طواقم الطائرات تـردُّ      هذه يفو

ــساتلية  )FANS( "املــستقبلية ــسبب . لالتــصاالت ال ــووب ــصاالت، قلَّ عل ه مــا توجِّــ  تكــاليف االت
  للغايـة  مسافة الفصل بـني الطـائرات تكـون كـبريةً          الغ عن حالتها، كما أنَّ    الطائرة رسائل لإلب  

اعتبــارات الــسالمة، األمــر الــذي تغطيــه الــرادارات، وذلــك بــسبب  الــذي الي وِّاجلــال اجملــيف 
 التابعة األوتوماتية للمراقبـة والبـثِّ  م الساتلية   ظُميكن للنُّ و. ي اجملال اجلوِّ  سعة اخنفاضسفر عن   ُي



 

V.13-8890411 

 

A/AC.105/1053

)ADS-B( الطـريان ن كفـاءة حركـة    حتسِّ منطقة وأنْطائرات يف أيِّة لل ستمرَّراقبة امل املر   تيسِّ نْأ 
 احلاجـة إىل    عـدم هـو   و "ADS-B"م  ظُـ ُنوهناك عامـل هـام آخـر روعـي عنـد وضـع              . وسالمتها
مة إلدارة حركـة    األرضـية املـستخدَ   تحتيـة   ىن ال ن الطـائرة أو الـبُ       ات املوجودة علـى مـت     تغيري املعدَّ 

  .مظُها تلك النُّتبثُّاليت تدعم الرسائل املوحَّدة اليت و نالطريا
 /وقد بدأت التجربة املداريـة األوىل هلـذا النظـام الـساتلي ملراقبـة حركـة الطـريان يف أيـار                      -٣٣

  مستـضافةً   تكنولوجيـةً  الساتلي بصفتها محولةً   "ADS-B"ات نظام   ، عند إطالق معدَّ   ٢٠١٣مايو  
وأثبـت تقيـيم أداء النظـام وحتليـل البيانـات           . التابع لإليسا  "PROBA-V"ن الساتل الصغري      على مت 
ه على التغطية العاملية حلركة الطريان، مبـا يـشمل منـاطق معلومـات الطـريان الـيت             رها قدرتَ اليت يوفِّ 
 "ADS-B"د صــالحية مفهــوم نظــام  ر تغطيتــها بواســطة شــبكات الــرادار األرضــية، مــا أكَّــ  تتعــذَّ

رية مت يف اجللسة علـى التكنولوجيـات الليزريـة العـصْ          ت تقنية أخرى قُدِّ   زت ورقا وركَّ. الساتلي
مة يف صـنع اخلاليـا الشمـسية، ومحـوالت التـصوير املتوسـط االسـتبانة اخلاصـة بالـسواتل           املستخَد

  . وتطبيقاتهعن ُبعدج املتوازي لصور االستشعار امليكروية، والبحوث يف جمال الدْم
ــة ال   -٣٤ ــسة التقني ــسائل املتَّــ  وواصــلت اجلل ــة النظــر يف امل  األرض ألغــراض رصــدصلة بثامن

 َضوُعـرِ .  يف اجللسة الثالثـة    الذي بدأ  البيئي وإدارة املوارد الطبيعية،      رصداستخدام األراضي وال  
ــدد مــ     ــة العمــل ع ــشاركني يف حلق ــى امل ــة عــن   عل ــق  ن دراســات احلــاالت اإلفرادي جنــاح تطبي

البيانـات املـستقاة     ذُكـر أنَّ  و.  البيئـي  رصدملائي وال األمن الغذائي وا  غراض  تكنولوجيا الفضاء أل  
ــة       ــاس اجلاذبي ــاخ وقي ــشتركة للمن ــة امل ــساتلية التجريبي ــة ال ــإل  )GRACE(مــن البعث ــة ل دارة التابع

يف الواليـات املتحـدة واملركـز األملـاين لـشؤون الفـضاء           ) ناسا(ية والفضاء   الوطنية للمالحة اجلوِّ  
ة الواقعـة يف مشـال      ة يف شـبكة امليـاه اجلوفيَّـ       ت ختزين املياه اجلوفيَّ   يف تقييم اجتاها  م  ُتستخَدي  اجلوِّ

ــَتالــيت وغــريب الــصحراء الكــربى   وُتظهِــر هــذه البيانــات،  . اجلزائــر وليبيــاو تــونس ك فيهــاشاَرَت
احلقـائق امليدانيـة والنـواتج املـستقاة        ب و عـن ُبعـد   إضافية مـستقاة باالستـشعار       مبعلومات   مدعومةً

 يف ر بــاخلطر يف إمجــايل خمــزون املنطقــة مــن امليــاهِذ يْنــتنــاقصل ض، معــدَّمــن منــاذج ســطح األر
 وتـثري نتـائج الدراسـة أيـضاً       . ة إىل اإلفراط يف استغالل مـوارد امليـاه اجلوفيَّـ          عود أساساً ي،  املنطقة

 ة العـابرة للحـدود،    املياه اجلوفيَّ انات  خزَّصل باستخدام املياه يف أحواض األهنار و      ة تتَّ مسائل هامَّ 
ل إىل حـل للتـضارب بـني     إبـرام معاهـدات بـشأن اسـتخدام امليـاه الدوليـة والتوصُّـ              ضـرورة  مثل

وأُحـيط  . املـائي  للتـوازن نـات الرئيـسية      املكوِّ رصـد د ضـرورة زيـادة      قوانني املياه الدولية، وتؤكِّ   
 اجلامعــة وضــعته الــذي )FarmaBooth( "فارمــابوث" مبفهــوم مــشروع  أيــضاًاًاملــشاركون علمــ

ة للفضاء لتزويد املزارعني يف أريـاف أفريقيـا بأحـدث املعلومـات الـساتلية عـن أراضـيهم                   الدولي
د هـذا املـشروع علـى       وسـوف يعتمِـ   . والبيئيةالصحية  مبعلومات عن املسائل    كذلك  الزراعية، و 
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صة هلــذا الغــرض وإطارهــا املــايل املخصَّــالتحتيــة هــا يِتْنالــشبكة اإللكترونيــة األفريقيــة القائمــة وُب
  .م هلاسخ والدعم التقين واألكادميي املقدَّالرا
م املعلومـات اجلغرافيـة     ظُـ  ونُ عـن ُبعـد   االستشعار  ( التكنولوجيات املكانية     إىل أنَّ  وأُشَري  -٣٥
 املوقعيـــةدارة اإلم يف مـــشروع للزراعـــة الدقيقـــة وُتـــستخَد )م العامليـــة لـــسواتل املالحـــةظُوالـــنُّ

 زيـادة  علـى خدام املتكامـل هلـذه التكنولوجيـات     يـساعد االسـت    ميكـن أنْ  و. لمحاصيل يف مصر  ل
نت وتـضمَّ .  من اآلثـار الـسلبية علـى البيئـة          تكاليف اإلنتاج والتقليل إىل أدىن حدٍّ      وخفضة  الغلَّ

يف اإلنتــاج ر  تــؤثِّرة الــيت ميكــن أنْ للبــارامترات املتغيِّــتقييمــاًاملعروضــة دراســة احلالــة اإلفراديــة  
يـــة ئلفيزياة، والبـــارامترات الفيزيائيـــة للحقـــول، واخلـــواص ا تفـــاوت الغلَّـــالزراعـــي، مبـــا فيهـــا 

والـضغط   الكثافـة، واالرتفـاع، واإلجهـاد الغـذائي،          مثل( احملاصيل   والكيميائية للتربة، وتفاوت  
 ،اآلفـات و احلـشرات    غـزو  مثـل (ة   والعوامـل الـشاذَّ    ،)، واحملتوى الكلوروفيلي  ة املائي على املوارد 

ــ)احبها الريـــواألضـــرار الـــيت تـــسبِّ ــ كثافـــة مثـــل(رات يف املمارســـات اإلداريـــة ، والتغيُّـ ، رذْالَبـ
 ورقات تقنية أخـرى     وأوضحْت .)والري وتواتره أمناط  و اآلفات،مبيدات  األمسدة و واستخدام  

إلدارة  الـربامج الوطنيـة   صـوغ املـسامهة يف  علـى  قُدِّمت يف اجللـسة قـدرات تكنولوجيـا الفـضاء       
وُعرِضـت علـى   . مـة م اإليكولوجيـة الطبيعيـة القيِّ    ظُ النُّ رصديف  ة و  تقييم املوارد الزراعي   ويف املياه

  بـأنَّ  قـرَّ وأُ. دد مـن بـيالروس وتركيـا وشـيلي        حاالت إفراديـة يف هـذا الـصَّ       املشاركني دراسات   
 مجيـع   كـثري منـها مـشترك بـني       املسائل البالغة األمهية اليت أُبرزت يف دراسات احلاالت اإلفرادية          

  .ج على الصعيدين الوطين والدويلعالَ ُينبغي أنْملناطق اجلغرافية ويا
    

    استنتاجات حلقة العمل  -ثالثاً  
 املــداوالت الــيت جــرت يف اجللــسات التقنيــة، أنــشئ فريقــان عــامالن للنظــر يف    عقــب  -٣٦

 تكنولوجيـا الفـضاء،   م فيهـا اليت ُتـستخدَ املسائل والشواغل املواضيعية، ومناقشة احللول املمكنة      
إجـراءات   بـشأن مـشاريع جديـدة    ع أفكـار    ضْـ وَوحلقـة العمـل وتوصـياهتا،       وصوغ مالحظـات    

  .هاُدظر يف الشراكات اليت ميكن عقْ، والن احملتملةملتابعةا
 اخلاصـة  الـسياسات ، و صلة ببنـاء القـدرات    ل على املسائل املتَّـ    ز الفريق العامل األوَّ   ركَّو  -٣٧

ل نقـل تكنولوجيـات   ُبسُـ  العامـل الثـاين       الفريـق  ونـاقشَ . بالبيانات، والتعاون الـدويل واإلقليمـي     
  .مني النهائينيدميية إىل املستخِداألكااألوساط  وبكفاءة من أوساط البحث والتطويرالفضاء 

ل علـى أمهيـة بنـاء القـدرات يف جمـال اسـتخدام        مناقشات الفريـق العامـل األوَّ     زتوركَّ  -٣٨
ــضاء،   ــا الف ــة وأساســاًتكنولوجي ــدان النامي ــْتواتَّ.  يف البل ــى أنَّ فق ــات آراء الكــثريين عل   تطبيق
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 مـن القطاعـات رغـم    العديـد التكنولوجيا اجلغرافية املكانية غري مستخدمة على نطاق واسـع يف   
 الفجـوة بـني الوسـط       ه ينبغي سدّ  ويف هذا السياق، قيل إنَّ    . ق من إمكانياهتا  وجود تطبيقات متحقَّ  
ــتعمال وســـائط اإل األكـــادميي واملـــستخِد عـــالم التقليديـــة ووســـائط التواصـــل  مني احمللـــيني، باسـ

  أيـضاً  وأُِقـرَّ . د حلقات عمل وتنظيم أحداث خاصة لتوعية اجلمهور       قَْعخالل  االجتماعي أو من    
هم يف غيـاب    ْسم، مـا يُـ     أغلبية البلدان النامية تفتقر إىل فرص التعلـيم العـايل والتـدريب والـتعلُّ              بأنَّ

  .ىن التحتية الكافيةجلغرافية املكانية، كما تفتقر إىل الُبل مع التكنولوجيا الني للتعاُماألفراد املؤهَّ
. حاجـة إىل بيانـات مكانيـة حديثـة أفـضل وأدق           واستبان الفريـق العامـل أيـضاً وجـود            -٣٩
ع ضْـ  ووَ املالئـم إىل البيانـات    علَّـق علـى ضـمان الوصـول          تُ  كـبريةً   أمهيـةً  دد أنَّ ذُكر يف هذا الصَّ   و

 بيانـات الـصور الـساتلية    علـى صول  ر احلـ  من املهم بنفس القدْ   و.  البيانات ك يف للتشاُرسياسات  
 بســيما مــن أجــل حتــسني التأهُّــ  والالقيــاس املوقعيــة، و رصــدال عــن بيانــات احملفوظــة، فــضالً

  . من الكوارثضع استراتيجيات للحدِّ ووالتعايف من الكوارث الطبيعيةرة على وتطوير القْد
ل فـق عليهـا مـن جانـب اجلميـع لتبـادُ           ر معـايري متَّ   ية توافُ  الفريق العامل أيضاً على أمه     َدوشدَّ  -٤٠

البيانات واإلبالغ هبا، وكذلك ضرورة حتديد األولويات واالحتياجات إىل بيانات جغرافية مكانيـة          
 علـى احلاجـة إىل تعزيـز التعـاون           املـشاركون أيـضاً    َدوشدَّ. ري واإلقليمي طْمعيَّنة على الصعيدين القُ   

  . من جانب خمتلف البلدان مشتركاًملشاريع والربامج اليت تنال اهتماماًاإلقليمي يف تنفيذ ا
املتعلقـة بـالفجوات القائمـة بـني أوسـاط البحـث            وتناول الفريق العامل الثاين الشواغل        -٤١

 التكنولوجيـات والتطبيقـات     استخداممني النهائيني يف    األكادميية واملستخدِ األوساط   و والتطوير
،  إىل إيـالء االعتبـار      املـشاركون علـى احلاجـة      َدشـدَّ و. الفضائية املالئمـة  واملعلومات واخلدمات   

ا مقه تنــسِّها اللــذيننقــل التكنولوجيــات الفــضائية وتــسويقلقليميــة، اإل الــسياساتلــدى وضــع 
  .صة املعنية بنقل التكنولوجيارمها املراكز اإلقليمية املتخصِّوتيسِّ
ــشاركون أنَّ   -٤٢ ــذه املراكــز اإلق والحــظ امل ــة  ه ــرات الثََّد حتــدِّميكــن أنْليمي ــة يف  غ القائم

ف صاَد ُتــل أنْحتَمــالــيت ُيم العقبــات  تقــيِّأنْ واملوجــودةاســتخدام التكنولوجيــات الفــضائية   
تـار   ختأنْ أيـضاً ميكـن   و.  يف البلدان النامية يف املنطقة     طبيقها من ت  ى  نْج تُ ل أنْ حتَماليت يُ والفوائد  

ــز ــذه املراكـ ــة  هـ ــات كاملـ ــتخدام"تكنولوجيـ ــاهزة لالسـ ــ" جـ ــة تـــستحدثها املؤسَّـ سات العلميـ
ــة   ــة واملنظمـــات احلكوميـ ــة، وأنْ واألكادمييـ ــاًبتمويـــل مـــن مـــصادر خمتلفـ  لتقـــدمي  تـــضع نظامـ

 نقلـها يف  مـن أجـل  خرباء مـستقلون بتقيـيم تلـك التكنولوجيـات         يف إطاره   يقوم  التكنولوجيات  
  .بلدان أخرى نامية يف املنطقةاملستقبل إىل 

 جهــات ي وظيفــةتــؤدِّ  املراكــز اإلقليميــة ينبغــي أنْهــذه  أنَّاملــشاركون أيــضاًوالحــظ   -٤٣
ل مــع املنظمــات احلكوميــة املعنيــة وتنــسيق أنــشطة التــدريب واملــشاريع  تنــسيق إقليميــة للتواُصــ
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ــة املناســبة، فــضالً  ــشر معلومــات عــن   التجريبي ــاحلــزم عــن ن  املتاحــة للنقــل وعــن  ة التكنولوجي
  أنْوينبغــي أيــضاً.  يف البلــدان الناميــة يف املنطقــةمعيَّنــةلــول تكنولوجيــة االحتياجــات املتعلقــة حب

ــْرَت ــدُُّص ــست    م احملــَرد التق ــدان امل ــا واســتخدامها يف البل ــل التكنولوجي وأشــار . فيدةز يف جمــال نق
 هـي  ذات الصلة بالفـضاء   ذات األولوية لنقل التكنولوجيات     التطبيق  جماالت   املشاركون إىل أنَّ  

بات امليكروية، واإلدارة املتكاملة للمياه، وتـدهور األراضـي، والتـسرُّ       وتل املكعبة   مشاريع السوا 
الـزالزل واالهنيــاالت   هـا  مبـا في لغـاز الطبيعـي، واألخطــار الطبيعيـة   البترول وابـ ث النفطيـة والتلـوُّ  

  .ر واجنراف التربةالغابات واجلفاف والتصحُّ وحرائق األرضية والفيضانات والعواصف الرملية
 عـن عـدد مـن االسـتنتاجات والتوصـيات مشلـت             نيالفريقني العاملَ  مناقشات   رْتفَوأْس  -٤٤

  :اقتراحات من بينها التالية
ــة يف املمارســة املتمثِّب مواصــلة العمــل  )أ(   ــَعل ــة وحلقــات عمــل  دقْ  دورات تدريبي

قــصرية األجــل وطويلــة األجــل بــشأن تطبيــق التكنولوجيــات الفــضائية يف خمتلــف اجملــاالت مــن 
  ة؛املختصَّ، بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة لى واالبتكاريةْضالفُ املمارسات لتباُدل أج

عــن ابــة مركزيــة علــى شــبكة اإلنترنــت للبلــدان الناميــة للمعلومــات   إنــشاء بوَّ  )ب(  
ابـة  ن تلـك البوَّ  تتـضمَّ أنْو ، ومبادرات بناء القـدرات الوصول اخلارجي وفرص التدريب  أنشطة  
  م اإللكتروين؛وللتعلُّلمعارف  لصاًخمصَّ مركزاً

بة إىل تدريس علوم وتكنولوجيـا الفـضاء، املنتـسِ   ل دعم أنشطة املراكز اإلقليمية   )ج(  
  املراكز؛هذه  شبكة والنظر يف توسيع نطاق ،األمم املتحدة

 العلـوم األساسـية، الـيت       مبا يف ذلك يف جمال    ،  والتطوير تنشيط مشاريع البحث    )د(  
  ملواجهة آثار الكوارث الطبيعية؛ب البلدان ى تعزيز تأهُّ تساعد علميكن أنْ
 بـسرعة  املالئمـة خاذ مجيع اخلطوات الالزمـة لنقـل التكنولوجيـات الفـضائية            اتِّ  ) ه(  
ــهائيني،  إىل أوســاط املــستخدِ اجملــال األكــادميي  وجمــال البحــث والتطــوير ســة مــن  وسال مني الن
  . هلذا الغرضاًجيا الفضاء حتقيقو إنشاء مكاتب دعم إقليمية لنقل تكنوليشمل مبا
مالحظــات وتوصــيات وا وأقــرُّويف اجللــسة اخلتاميــة حللقــة العمــل، نــاقش املــشاركون    -٤٥

كمـا أعـرب املـشاركون عـن تقـديرهم حلكومـة            . الفـريقني  رئيـسا مها   اليت قدَّ  نيالفريقني العاملَ 
  . يف هذا الصدد كبريٍمٍاه من دعَمقدَّا حلقة العمل وملا مبيالروس ولألمم املتحدة لتنظيمه

  


