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   مقدمة -أوال 
  اخللفية واألهداف -ألف 

ارجي واستخدامه  أوصـى مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخل                 -١
، وإعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية املنبثق        )اليونيسبيس الثالث (يف األغـراض السـلمية      

عــنه، بــأن تعــزز أنشــطة بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقــات الفضــائيــة املشــاركة الــتآزرية مــن   
طوير املعارف  جانـب الـدول األعضـاء عـلى الصـعيدين اإلقلـيمي والـدويل، مـع التشديد على ت                  

، أقّرت  ٢٠٠٢ ويف دورهتا اخلامسة واألربعني املعقودة يف عام         )١(.واملهـارات يف البلدان النامية    
ــدورات         ــات العمــل وال ــرنامج حلق جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية ب

للتطبيقات  يف إطار برنامج األمم املتحدة       ٢٠٠٣التدريبـية والـندوات واملؤمتـرات املعـتزمة لعام          
 ١١ املؤرخ   ٥٧/١١٦ ومـن مث أيـدت اجلمعـية العامـة لألمـم املـتحدة، يف قرارها                 )٢ (.الفضـائية 

 .٢٠٠٣، أنشطة الربنامج لعام ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول

وحيـتوي هـذا الـتقرير عـلى خالصـة للمناقشـات الـيت دارت يف حلقـة العمـل املشتركة             -٢
الحة الفضــائية حــول التعلــيم وبــناء القــدرات يف جمــال بـني األمــم املــتحدة واالحتــاد الــدويل لــلم 

وقد نظم  . تكنولوجـيا الفضـاء لصـاحل الـبلدان النامـية، مـع التشـديد عـلى االستشـعار عـن بعـد                     
ــتحدة           ــم امل ــرنامج األم ــن أنشــطة ب ــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي كجــزء م ــة العمــل مكت حلق

لــدويل لــلمالحة الفضــائية   ، وشــارك يف رعايــتها االحتــاد ا  ٢٠٠٣للتطبــيقات الفضــائية لعــام   
وكانت حلقة العمل هي الثالثة     . وحكومة أملانيا ) اإليسا(ووكالـة الفضـاء األوروبية      ) اإليـاف (

عشــرة يف هــذه السلســلة، وعقــدت يف بــرميني، أملانــيا، باالقــتران باملؤمتــر الــرابع واخلمســني          
ي والربناجمي على وقدمـت جامعـة بـرميني الدعم التنظيم   . لإليـاف، الـذي عقـد أيضـا يف بـرميني          

 .الصعيد احمللي

ومـن املسـلّم بـه عـلى نطـاق واسـع أن تكنولوجـيا الفضـاء وتطبـيقاهتا هي أداة رئيسية                       -٣
وميكــن اســتعمال البــيانات . لــتعزيز قــدرة البشــر عــلى فهــم البيــئة وعــلى ادارة املــوارد الطبيعــية 

ذات أمهــية اجتماعــية املســتمدة مــن ســواتل رصــد األرض، احلالــية واملقــبلة، للتصــدي ملســائل   
واقتصـادية يف مـيادين مـثل ادارة اسـتخدام األراضـي، وادارة املـوارد املـتجددة وغـري املتجددة،                    

واالستشــعار . وادارة الكــوارث وختفــيفها، والصــحة العاملــية، وادارة الــزراعة ومصــايد األمســاك
مة وبناء القدرات يف    عـن بعـد هـو أداة ضـرورية لدعـم اجلهـود الرامية إىل حتقيق التنمية املستدا                 

 .البلدان النامية عموما
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وقـد أوضـحت مـداوالت حلقـات العمـل اإلثـنيت عشـرة السـابقة املشـتركة بـني األمم                    -٤
، أنــه يف حــني أن ٢٠٠٢ إىل عــام ١٩٩١املــتحدة واإليــاف، الــيت عقــدت يف الفــترة مــن عــام  

هبا عموما يف البلدان    الفوائـد الـيت ميكـن أن تـتحقق مـن تكنولوجـيا االستشـعار عن بعد مسلّم                   
النامـية، فـإن الـتجربة دلّـت عـلى أن التنفـيذ واالسـتخدام الـناجحني لتلك التكنولوجيا يتوقفان             

 .على تسوية بعض املسائل الكربى، ومنها التنمية املستمرة للموارد البشرية

وكـان اهلـدف مـن حلقـة العمـل هـو التصـدي لـتلك املسائل وما يتصل هبا من مسائل              -٥
ومناقشـة الكيفـية الـيت ميكـن هبـا أن يسـاعد بـناء القـدرات يف جمال تطبيقات وتدريس            أخـرى،   

ووفّرت حلقة العمل حمفال للمناقشة بني      . االستشـعار عـن بعد على حتقيق منافع للبلدان النامية         
خـرباء الفضـاء ومقـرري السياسـات ومـتخذي القـرارات وممثلي األوساط األكادميية والصناعة                

 .شجيع املشاركني على تبادل خرباهتم وحبث فرص حتسني التعاون بينهموجرى ت. اخلاصة

ويشـــمل هـــذا الـــتقرير خلفـــية حلقـــة العمـــل وأهدافهـــا، وكذلـــك ملخصـــا ملناقشـــات   -٦
وقـد أعـد لـتقدميه إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف         . املشـاركني ومالحظـاهتم واسـتنتاجاهتم     

لفرعــية العلمــية والتقنــية يف دورهتــا احلاديــة واألربعــني،   دورهتــا الســابعة واألربعــني وإىل جلنــتها ا 
 .وسريفع املشاركون تقارير إىل السلطات املختصة يف بلداهنم. ٢٠٠٤وكلتامها عقدت يف عام 

  
  لربنامجا -باء 

ركّـز بـرنامج حلقـة العمـل عـلى بـناء القـدرات يف جمـال تكنولوجيا الفضاء من خالل                      -٧
واشتملت على جلستني   . مـع التشـديد عـلى االستشـعار عن بعد         التعلـيم والـبحوث والتطبـيق،       

ــتني  ــية   (عام ــني    ) مهــا اجللســتان االفتتاحــية واخلتام ــدت يف دورت ــروض عق وســت جلســات ع
بــناء القــدرات يف جمــال تكنولوجــيا الفضــاء مــن  "وكــان عــنوان الــدورة األوىل هــو . متوازيــتني

بناء القدرات "انت الثانية حول  عرضا، بينما ك ٢٦، واشتملت على    "خـالل البحـث والتطبيق    
 . عرضا٢١، واشتملت على "يف جمال تكنولوجيا الفضاء عن طريق التعليم

دويتش . وك) اهلند(راو . ر. وقـّدم كلمـتني رئيسـيتني أثـناء اجللسـة العامة االفتتاحية أ         -٨
ار عن  بناء القدرات من أجل حتقيق األمن الغذائي والبيئي باستخدام االستشع         "، بشـأن    )كـندا (

، عــلى "التعلــيم والتدريــب مــن أجــل حتقــيق األمــن االقتصــادي بســد الفجــوة الرقمــية "و " بعــد
ــتوايل وقــّدم كــلمات اســتهاللية ممــثلون جلامعــة بــرميني واإليســا واإليــاف ومكتــب شــؤون     . ال

وقــّدم تعلــيقات ختامــية ممــثلون لإليــاف، مــنهم رئيســها، وكذلــك ممــثلون    . الفضــاء اخلــارجي
 لشـؤون الفضـاء اجلـوي، واملعهـد الـدويل لقـانون الفضـاء، واألكادميية الدولية                 لـلمركز األملـاين   

 .للمالحة الفضائية، واللجنة املعنية بسواتل رصد األرض، ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي
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ومشلـــت العـــروض املقدمـــة يف حلقـــة العمـــل دراســـات حـــاالت إفـــرادية الســـتخدام    -٩
طبيعية، وادارة الكوارث، وادارة املوارد املائية، ومحاية       تكنولوجـيات الفضـاء يف ادارة املوارد ال       

وقدمت يف حلقة العمل أيضا عروض بشأن املبادرات التعليمية ودور          . البيـئة، واألمـن الغذائـي     
وشــارك أيضــا مديــرو . التعلــيم وبــناء القــدرات يف جمــال تكنولوجــيا الفضــاء يف الــبلدان النامــية 

إثنان من (تكنولوجـيا الفضـاء منتسـبة إىل األمـم املتحدة          ثالثـة مراكـز اقليمـية لـتدريس علـوم و          
، وأبلغـوا املشـاركني عـن آخر تطورات حالة          )افريقـيا وواحـد مـن أمـريكا الالتينـية والكـاريـيب           

 .املراكز االقليمية والتحديات اليت تواجهها

وأعقـب كـالً مـن جلسـات العـروض السـت مناقشـة شـاملة هبدف صوغ استنتاجات                    -١٠
قـام رئـيس كـل جلسة بتلخيص نتائج تلك املناقشات وعرضها يف اجللسة العامة               و. وتوصـيات 

اخلتامـية، الـيت جرت فيها املناقشة اخلتامية وصيغت االستنتاجات والتوصيات املنبثقة عن حلقة              
 .العمل

ــوم          -١١ ــتدريس عل ــريقي ل ــيمي االف ــن املركــز االقل ــّدم تســعة وعشــرون عرضــا كــل م وق
لغـــة االنكلـــيزية، واملركـــز االقلـــيمي االفـــريقي لـــتدريس علـــوم   بال–وتكنولوجـــيات الفضـــاء 

ــيا الفضــاء   ــة الفضــاء      –وتكنولوج ــيا، ووكال ــد اآلســيوي للتكنولوج ــية، واملعه ــة الفرنس  باللغ
الكـندية، واللجـنة املعنية بسواتل رصد األرض، وادارة تطبيقات رصد األرض ومكتب التعليم              

 الـتابعة للشـركة األوروبية للمالحة اجلوية والدفاع         الـتابعان لإليسـا، وشـركة اسـتريوم األملانـية         
والفضــاء، واهليــئة العامــة لالستشــعار عــن بعــد باجلمهوريــة العربــية الســورية، واملركــز األملــاين   
لبـيانات االستشـعار عـن بعـد، واجلامعـة اهلامشية باألردن، ومعهد كانبور اهلندي للتكنولوجيا،                

عهـد الوطـين الـربازيلي لـبحوث الفضاء، ووكالة الفضاء           واملـنظمة اهلـندية ألحبـاث الفضـاء، وامل        
اجلـوي الوطنــية األذربيجانـية، واجمللــس الوطـين الكــيين للعلـوم والتكنولوجــيا، واالدارة الوطنــية     
ــوم          ــتدريس عل ــيمي ل ــز االقل ــتحدة، واملرك ــات امل ــالف اجلــوي بالوالي ــة احملــيطات والغ لدراس

لكـاريـيب، ومركـز االستشعار عن بعد واالتصاالت        وتكنولوجـيا الفضـاء يف أمـريكا الالتينـية وا         
ــس         ــية، واجمللـ ــوم الروسـ ــية العلـ ــية، وأكادميـ ــاء الرومانـ ــة الفضـ ــند، ووكالـ ــارات باهلـ يف غوجـ
االستشــاري جلــيل الفضــاء جبامعــة ســتوكهومل، وشــركة ســري احملــدودة لتكنولوجــيا الفضــاء     

امعـــة التكنولوجـــية ألمـــريكا ، واجل)اململكـــة املـــتحدة لـــربيطانيا العظمـــى وايرلـــندا الشـــمالية (
، ومكتب  )اهلند(الوسـطى، واجلامعـة التكنولوجـية املالـيزية، ومركـز فـيكرام ساراهباي للفضاء               

 مشاركا، معظمهم من البلدان النامية، ١٨وعالوة على ذلك، قّدم    . شـؤون الفضـاء اخلـارجي     
 .عروضا عن حالة تطبيقات تكنولوجيا الفضاء يف بلد كل منهم
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بـرنامج حلقـة العمـل بالتشـارك بني مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وجلنة              وقـد وضـع      -١٢
بـرنامج حلقـة العمل، اليت ضّمت ممثلني ذوي مكانة مرموقة وخربة لعدد من وكاالت الفضاء                
الوطنـية واملـنظمات الدولـية واملؤسسـات األكادميـية، مـع مسـامهة كـبرية من جلنة شرف حلقة                    

 اإليـاف واملركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي واجلامعة  العمـل، املؤلفـة مـن أعضـاء بـارزين يف      
ــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي     ــية للفضــاء ومكت ــاتني     . الدول ــن ه ــة م ــت املســامهة املقدم وكفل

ــتني، حتقــيق       ــتني، وكذلــك املســامهة املباشــرة املقدمــة يف حلقــة العمــل مــن أعضــاء اللجن اللجن
 .أهداف حلقة العمل

ــربنام  -١٣ ــلى الـ ــة   وميكـــن االطـــالع عـ ــا، مـــع قائمـ ــة العمـــل ومداوالهتـ ــيلي حللقـ ج التفصـ
املشــــــاركني، يف موقــــــع مكتــــــب شــــــؤون الفضــــــاء اخلــــــارجي عــــــلى شــــــبكة الويــــــب  

(www.oosa.unvienna.org/SAP/act2003/iaf/index.html). 
  

  احلضـور -جيم 
ــة حلقــة العمــل، الدعــوة إىل       -١٤ ــيابة عــن املتشــاركني يف رعاي وّجهــت األمــم املــتحدة، ن

واشـترط أن يكون املشاركون     .  النامـية لتسـمية مرشـحيها للمشـاركة يف حلقـة العمـل             الـبلدان 
مـن محلـة الشهادات اجلامعية أو ذوي اخلربة العملية املهنية الراسخة يف ميدان له صلة مبوضوع    
ــاريع أو          ــربامج أو املش ــية يف ال ــلى أســاس خــربهتم العمل ــيارهم أيضــا ع ــام، ومت اخت ــندوة الع ال

ــالفعل أو الــيت ميكــن أن تســتفيد مــن      املنشــآت الــيت ت  ــيقات تكنولوجــيا الفضــاء ب ســتخدم تطب
وشـّجعت عـلى اخلصـوص مشـاركة أخصـائيي اهليـئات الوطنية             . اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء     

 .والدولية العاملني على مستوى اختاذ القرارات

 ٥٠ طلـبا مـن مشـاركني من أكثر من    ١٢٠وتلقـى مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي           -١٥
 . ناميابلدا

واسـتخدمت األمـوال اليت خّصصها حللقة العمل كل من األمم املتحدة ومنظمة األمم             -١٦
واإليسـا واإليـاف وحكومـة أملانـيا لتغطية نفقات     ) اليونسـكو (املـتحدة للتربـية والعـلم والـثقافة       

الســفر اجلــوي الــدويل وبــدل اإلقامــة الــيومي لــثالثة وعشــرين مــتحدثا ومشــاركا مــن الــبلدان   
وقّدم متويل جزئي إلثين عشر مشاركا آخر       . مـية والـبلدان الـيت متـر اقتصـاداهتا مبرحلة حتّول           النا

لتغطـية نفقـات السـفر اجلـوي أو بـدل اإلقامـة الـيومي أو تكلفـة التسجيل للمشاركة يف املؤمتر                 
وكان هؤالء  . الـدويل الرابع واخلمسني للمالحة الفضائية، الذي عقد بعد حلقة العمل مباشرة           

وغطــى .  بلــدا٢٩شــاركون اخلمســة والــثالثون الــذي قــّدم هلــم متويــل كــامل أو جــزئي مــن  امل
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املتشـاركون يف رعايـة حلقـة العمـل تكاليف مصاريف التسجيل يف املؤمتر لثالثني مشاركا من                 
 .البلدان النامية

االحتــاد الروســي، :  مشــاركا مــن الــبلدان الســبعة والــثالثني التالــية ٨٥وحضــر الــندوة  -١٧
يجان، األردن، اكــوادور، أملانــيا، أنغــوال، أوغــندا، باكســتان، الــربازيل، بلغاريــا، تايلــند،   أذربــ

ــية الســورية، جــنوب       ــة العرب ــتحدة، اجلمهوري ــيا امل ــة تنـزان ــر، مجهوري تركــيا، جامايكــا، اجلزائ
افريقـيا، رومانـيا، سـري النكـا، السـويد، غواتيماال، كندا، كولومبيا، كينيا، ليسوتو، ماليزيا،                

ــيجرييا، اهلــند، هــندوراس، الواليــات     م ــيا، ن صــر، املغــرب، املكســيك، اململكــة املــتحدة، ناميب
اإليسا، : ومثّلـت يف حلقـة العمـل أيضـا املـنظمات االقليمـية والدولـية التالـية                . املـتحدة، الـيابان   

والكادميــية الدولــية لــلمالحة الفضــائية، واإليــاف، واملعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء، واجلامعــة    
 .لدولية للفضاء، واليونسكو، ومكتب شؤون الفضاء اخلارجيا

  
   املالحظات واالستنتاجات -ثانيا 

جــّدد املشــاركون التأكــيد عــلى أن البنــية التحتــية الفضــائية، الــيت تســتخدم باالقــتران     -١٨
ي، بالـنظم األرضـية، مبـا يف ذلـك الـنظم التعليمـية املالئمـة، ضرورية لتوفري األمن الغذائي والبيئ           

واالدارة الفّعالـــة للمصـــادر املائـــية، وختفـــيف الكـــوارث الطبيعـــية، مـــن أجـــل حتقـــيق التنمـــية   
 .املستدامة

ــتخذي         -١٩ ــدى م ــناء الوعــي ل ــزم جهــود كــربى لب ــه تل واتفــق املشــاركون أيضــا عــلى أن
القـرارات وصــانعي السياسـات يف الــبلدان النامــية مبـا لتكنولوجــيا الفضــاء مـن فوائــد يف حتقــيق     

 . املستدامةالتنمية

والحـظ املشـاركون ضـرورة أن تكـون القـدرات الفضائية مكافئة للمسائل واملشاكل                -٢٠
املسـتبانة ذات األولويـة، ووضـع خطـط عمـل السـتخدام التطبـيقات الفضـائية مـن أجـل بلوغ                      

ورأوا أن خطط العمل ينبغي أن تشمل أنشطة    . األهـداف وبالـتايل املساعدة على ختفيف الفقر       
ل وأنشـطة متوسـطة األجل يف جمال البحث والتطوير تكون واقعية وحمدودة زمنيا           قصـرية األجـ   

وتكـون قـادرة عـلى إيضاح عملية ممكنة لألخذ بتطبيقات فضائية تصبح قابلة للتشغيل بطريقة                 
 .مستدامة

وعلى وجه  . وشـّدد عـلى أن بـناء القـدرات ال ميكـن أن يـتحقق يف فـترة زمنية وجيزة                    -٢١
لقـدرات عـن طـريق التعلـيم ينبغي االضطالع به يف البلدان النامية مبنظور             اخلصـوص فـإن بـناء ا      

وحـّدد املشـاركون عـددا مـن املسـائل واملشـاكل اليت حتّد من تعليم تكنولوجيا                 . طويـل األجـل   
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الفضـاء والـنفاذ الـيها وتطبـيقها يف الـبلدان النامـية، وناقشـوا احللـول املمكـنة واالجـراءات اليت                      
ــبغي اختاذهــا ــرائدة والشــريكة املالئمــة واقترحــت    ويف. ين  بعــض احلــاالت حــّددت اجلهــات ال
 .منهجيات ممكنة

ــيت اســتباهنا املشــاركون الســتخدام تكنولوجــيا        -٢٢ ــبات الرئيســية ال وميكــن تصــنيف العق
 :الفضاء وفقا للفئات التالية

عــدم كفايــة القــدرة عــلى اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء عــلى الصــعيد احملــلي،  )أ( 
 كن فيه حتقيق الفوائد املباشرة للتكنولوجيا؛الذي مي

عـدم كفايـة الوعـي لـدى مـتخذي القـرارات وصـانعي السياسـات يف البلدان                   )ب( 
 النامية مبا لتكنولوجيا الفضاء من فوائد يف بناء القدرات؛

ــر املعــدات      )ج(  ــة تواف ــية، وحمدودي ــيقة واإلبان ــيانات املالئمــة والدق ــتقار إىل الب االف
 .ألمر الذي حيول دون استخدام تكنولوجيات الفضاءواملرافق، ا

ــات       -٢٣ ــاركون املالحظــ ــاغ املشــ ــة، صــ ــات العامــ ــة واجللســ ــات املناقشــ ــناء جلســ وأثــ
ــاه    ــواردة أدن ــتنتاجات والتوصــيات ال ــتنتاجاهتم     . واالس ــاهتم واس ــن أن مالحظ ــرغم م ــلى ال وع

 لتكنولوجــيات ركّــزت عــلى تطبــيقات االستشــعار عــن بعــد فإنــه ميكــن القــياس علــيها بالنســبة
 .الفضاء األخرى

  
  تعزيز قدرات تطبيق تكنولوجيا االستشعار عن بعد على الصعيد احمللي -ألف 

ينـبغي أن يكفـل وجـود بيئة داعمة الستخدام تكنولوجيا الفضاء يف التنمية املستدامة،                -٢٤
 :مبا يلي

 وتوزيع االسـتفادة مـن قـدرات منظومة األمم املتحدة لتنسيق األنشطة وجلمع            )أ( 
املعلومـــات املـــتعلقة باســـتخدام التطبـــيقات الفضـــائية لصـــاحل التنمـــية املســـتدامة، مبـــا يف ذلـــك 
التحضـريات الستعراض اليونيسبيس الثالث ملدة السنوات اخلمس وما يرتبط بذلك من أنشطة             

 تضطلع هبا أفرقة العمل املختصة؛

 بالفضاء اليت تضطلع    دعـم وتشـجيع األنشـطة التدريبية والتعليمية ذات الصلة          )ب( 
هبـا األمـم املـتحدة وغريهـا مـن املـنظمات الدولية والوطنية، مبا يف ذلك األنشطة اليت تقدم عن                     

 طريق املراكز االقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة؛
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 حــول بــناء القــدرات يف جمــال تكنولوجــيا ٢٠٠٥تنظــيم حلقــة عمــل يف عــام  )ج( 
 .الفضاء

وذكـر أنـه ينـبغي أن يسـتفاد مـن البنية التحتية اليت أعدهتا اليونسكو لتوزيع املعلومات                   -٢٥
ــناء       ــة مــن أجــل حتســني التعلــيم وب ــر التعلــيم والتدريــب اســتفادة كامل ــرامج تطوي واســتهالل ب

 .القدرات يف جمال تكنولوجيا الفضاء

ن اليونيســبيس الثالــث، ومؤمتــر وشــّدد املشــاركون عــلى أنــه ينــبغي حتديــد مــا انبــثق مــ -٢٦
/  آب٢٦القمــة العــاملي للتنمــية املســتدامة الــذي عقــد يف جوهانــزبريغ، جــنوب افريقــيا، مــن    

، ومـبادرات اللجـنة املعنـية بسـواتل رصـد األرض، من             ٢٠٠٢سـبتمرب   / أيلـول  ٤أغسـطس إىل    
مع، وتنسيق  مـبادرات مـتعلقة بـتطوير قـدرة عاملـية عـلى تطبـيق تكنولوجـيا الفضـاء لصـاحل اجملت                    

 .تلك املبادرات، وإن أمكن حتقيق التكامل بينها

وذكـر أنـه ينـبغي الـنظر يف جمموعـة شـاملة مـن املـبادئ املـتعلقة بتنمية املوارد البشرية،                 -٢٧
الضــرورية لبــناء القــدرات الفعــال يف جمــال تكنولوجــيا الفضــاء، وينــبغي أن تشــمل املكّونــات    

 واملشــاريع الــرائدة؛ وإشــراك املســتعملني؛ واالســتعراض؛  التعلــيم؛ والبحــث والــتطوير؛: التالــية
والقـيادة؛ ومشاركة الصناعة؛ ومشاركة األوساط األكادميية؛ وتنمية املوارد البشرية؛ والتعاون           

 .الدويل

وسـلّم بفعالـية طـرائق التدريـب االبـتكارية الـيت تستخدم التطبيقات العملية كمشاريع                 -٢٨
. ز فــائدة التدريــب أكــثر باالضــطالع مبشــاريع رائــدة للمــتابعةوذكــر أنــه ينــبغي تعزيــ. تدريبــية

وذكـر أنـه توجـد حاجـة إىل توافـر رصـيد مـن اخلـرباء واملـرافق والـتمويل للتدريـب وغـريه من                          
ومن أجل حتسني نقل تكنولوجيا الفضاء فيما بني    . األغـراض املـتعلقة بالوصول إىل املستهدفني      
وتقــدمي .  مســارد ملصــطلحات الفضــاء باللغــات احمللــيةالــبلدان واملــناطق املخــتلفة، ينــبغي وضــع

الدعــم الالحــق للتدريــب إىل احلكومــات الوطنــية ضــروري لضــمان حتقــيق احلــد األقصــى مــن   
 .مناقع التدريب

ــاء حبيـــث جتمـــع بـــني     -٢٩ ــيا الفضـ ــة بتكنولوجـ ــية اخلاصـ ــناهج الدراسـ ــبغي صـــوغ املـ وينـ
مســتوى التنفــيذ، مــع إشــراك أصــحاب املســتعملني واملوّرديــن عــلى مســتوى اختــاذ القــرارات و

ــتطوير   ــناء مــرحلة ال ــبغي ادراج جانــب مــن تكنولوجــيا الفضــاء يف   . املصــلحة الرئيســيني أث وين
. املـناهج املدرسـية احلالـية بغـية اجـتذاب الطـالب إىل املسـارات الوظيفـية ذات الصـلة بالفضاء                    

ر املألوفة للمشاركني وأن    وجيـب أن تتسـم املـواد التعلمـية باملصـداقية وأن تتجـلى فـيها الظواهـ                 
تكــون ذات صــلة مبجــاالت اهــتمامهم، يف حــني تعــرض أيضــا جوانــب حمدوديــة التكنولوجــيا   



 

9  
 

A/AC.105/812

وينــبغي أن يســتفاد مــن املــوارد املوجــودة حالــيا يف جمــال إعــداد املــواد  . ومــزاياها عــلى الســواء
 .التعليمية

  
  حتسني الوعي لدى متخذي القرارات -باء 

وذكروا أن . ى احلاجـة إىل التوعـية عـلى مسـتوى اختاذ القرارات       شـّدد املشـاركون عـل      -٣٠
نقـــل تكنولوجـــيا االستشـــعار عـــن بعـــد إىل اصـــحاب املصـــلحة فـــيها مـــن أجـــل تنفـــيذ تلـــك 
التكنولوجــيا يــتوقف عــلى مــتخذي القــرارات، الــذي كــثريا مــا يكونــون غــري مدركــني ملــنافع   

 .االستشعار عن بعد

ــئة يف    -٣١ ــاء بي ــبغي إنش ــه ين ــتخذي      ورأوا أن ــدى م ــام ل ــي الع ــم الوع ــية تدع ــبلدان النام  ال
القـرارات وقـادة الصـناعة واهليـئات اإلمنائـية والتمويلـية وعامـة اجلمهـور بـأن فوائد تكنولوجيا                    

وميكن حتقيق تلك البيئة من خالل برامج . الفضـاء ذات أمهـية حامسـة لتحقـيق التنمية املستدامة        
 :صول على ما يليالوصول إىل املستهدفني اليت تؤدي إىل احل

 التأييد العام من احلكومات الوطنية والقطاع اخلاص؛ )أ( 

الدعـم احملـّدد للمشـاريع الـرائدة اهلادفـة إىل تعزيـز الوعـي وإىل إيضـاح املنافع                    )ب( 
 االقتصادية الستخدام تكنولوجيا الفضاء على املستوى احمللي؛

ــتمويل لألنشــطة الــيت تشــمل اســتخدام معلومــات اال   )ج(  ستشــعار عــن بعــد يف  ال
 .التخطيط االمنائي واملشاريع االمنائية

ــنافع االقتصــادية الســتخدام       -٣٢ ــد إليضــاح امل ــيف والفوائ ــيل التكال ــبغي اســتخدام حتل وين
وينــبغي وضــع . تكنولوجــيا االستشــعار عــن بعــد ملــتخذي القــرارات واحلصــول عــلى دعمهــم  

ال التطبيقات الفضائية وتشجع الدعم مقايـيس لـألداء حتـّدد مـدى جنـاح اجلهـود املـبذولة يف جم           
وينبغي البحث عن مقيِّمني ومقدِّرين مستقلني، من اهليئات        . املقـدم مـن خارج أوساط الفضاء      

التمويلـية، لكـي يقيسـوا فوائـد تطبـيقات االستشـعار عـن بعـد يف حتقيق التنمية املستدامة، بغية                     
 .ءتطوير طلب املستعملني على املعلومات املستمدة من الفضا

  
  حتسني النفاذ إىل البيانات واملعلومات وزيادة توافر املعدات واملرافق -جيم 

اعتـرب املشـاركون أن مـن الضروري تطوير طلب املنظمات اليت هلا والية حتقيق التنمية      -٣٣
املسـتدامة، مبـا يف ذلـك الدوائـر احلكومـية املختلفة املسؤولة عن تنمية املوارد والزراعة وتطوير                   

 .ات واملعونات األجنبية ومحاية البيئة، على املعلومات املستمدة من الفضاءالقدر
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وذكـر أنـه ينـبغي زيـادة امكانـية احلصول على املعلومات ذات الصلة بالفضاء، وذلك                  -٣٤
 :بالوسائل التالية

 إعداد قوائم باملصادر املتاحة للمعلومات املستمدة من الفضاء؛ )أ( 

 مبا فيها املواد التعليمية والتدريبية، حبسب االقتضاء؛تنسيق توزيع املواد،  )ب( 

الــتعّرف عــلى املســتعملني الذيــن حيــتاجون إىل الــنفاذ إىل املعلومــات املســتمدة  )ج( 
 من الفضاء؛

 .وضع آليات لتبادل تلك املعلومات )د( 

وينـــبغي أن تعتـــرب الشـــبكة الـــيت ميكـــن أن توفـــرها املراكـــز االقليمـــية لـــتدريس علـــوم  -٣٥
ــيانات أداة مناســبة       وت ــات والب ــبادل املعلوم ــتحدة، لت ــم امل كنولوجــيا الفضــاء، املنتســبة إىل األم

 .لتحسني امكانية النفاذ إىل املعلومات ذات الصلة بالفضاء وإىل البيانات الساتلية

وعـلى الـرغم مـن أن فوائـد االستشـعار عـن بعـد مدركـة مـنذ زمـن طويـل يف الـبلدان              -٣٦
وينــبغي . توافــر املــرافق والــتمويل عرقلــت بــناء القــدرات يف تلــك الــبلدانالنامــية فــإن حمدوديــة 

تقـدمي الدعـم إىل األمـم املـتحدة واللجـنة املعنـية بسواتل رصد األرض وسائر املنظمات الدولية               
والوطنـية يف جهودهـا الرامـية إىل تشـجيع الشـراكات الدولـية، وال سـيما التشارك عرب احلدود               

 .علومات الفضائيةيف البنيات التحتية وامل

وإىل جانــب االســتنتاجات التقنــية، أوصــى املشــاركون أيضــا باالســتفادة مــن سلســلة    -٣٧
ــأداة هامـــة يف تنفـــيذ توصـــيات     حلقـــات العمـــل املشـــتركة بـــني األمـــم املـــتحدة واإليـــاف كـ

 .اليونيسبيس الثالث
  
 احلواشي

خلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،      تقرير األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء ا       انظر   )١(
، ١، الفصــل أوال، القــرار )E.00.I.3منشــورات األمــم املــتحدة، رقــم املبــيع   (١٩٩٩يولــيه / متــوز٣٠-١٩

 .‘١‘) د (٤٠٩والفصل ثانيا، الفقرة 

 .٥٦فقرة ، ال(A/57/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم  )٢(

 ــــــ


