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 مقّدمة -أوالً 
  
عــين باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف  يف مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث امل  -١

، أوصــت الــدول بــأن تتــوّخى أنــشطة برنــامج األمــم  )الثالــث اليونيــسبيس(األغــراض الــسلمية 
املتحدة للتطبيقات الفضائية تعزيز التعاون فيما بـني الـدول األعـضاء علـى الـصعيدين اإلقليمـي                  

  .لبلدان الناميةدت على تطوير املعارف واملهارات يف ا وأكّ)١(،والدويل

ــا الثانيــة          -٢ ــسلمية، يف دورهت ــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال ــة اســتخدام الف ــّرت جلن وأق
، برنامج حلقات العمـل والـدورات التدريبيـة والنـدوات واملـؤمترات             ٢٠٠٩واخلمسني يف عام    

  وفيمـا بعـد، أقـّرت اجلمعيـة    )٢(.٢٠١٠برنـامج التطبيقـات الفـضائية لعـام       إطـار   يف  اليت ستعقد   
ــا   ــة، يف قراره ــرّ ٦٤/٨٦العام ــشطة املق ــم املتحــدة     ، األن ــامج األم ــة برن ــا برعاي ر االضــطالع هب

 .٢٠١٠للتطبيقات الفضائية يف عام 

اليونيــسبيس ، ووفقــا للتوصــيات الــصادرة عــن ٦٤/٨٦وعمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة   -٣
املــشتركة  حلقــة العمــل ٢٠١٠ســبتمرب / أيلــول١٧ إىل ١٤، ُعقــدت يف إســطنبول مــن الثالــث

 تطبيقــات تكنولوجيــا بــشأن اســتخدامبــني األمــم املتحــدة وتركيــا ووكالــة الفــضاء األوروبيــة  
 .الفضاء من أجل حتقيق منافع اجتماعية واقتصادية

 مــن كجــزءوقــد نظّــم مكتــُب شــؤون الفــضاء اخلــارجي التــابع لألمانــة حلقــةَ العمــل     -٤
، واستـضافها جملـس البحـوث       ٢٠١٠ام  أنشطة برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفـضائية لعـ            

 يف تركيــا بالنيابــة عــن احلكومــة التركيــة، وذلــك بالتعــاون مــع اجلمعيــة   والتكنولوجيــةالعلميــة 
 الوطنيــة للمالحــة اجلويــة والفــضاء واإلدارةالدوليــة للمــسح التــصويري واالستــشعار عــن بعــد  

يف رعايـة   ) يـسا إ(وروبيـة   وشـاركت وكالـة الفـضاء األ       .يف الواليات املتحدة األمريكيـة    ) ناسا(
 .حلقة العمل

ويتــضّمن هــذا التقريــر معلومــات عــن خلفيــة حلقــة العمــل وأهــدافها ويقــدِّم ملخَّــصاً     -٥
وقـد أُعـّد التقريـر عمـال بقـرار           .للعروض اإليضاحية واملالحظات اليت قـّدمها املـشاركون فيهـا         

 .٦٤/٨٦اجلمعية العامة 
    

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

  ، ، الفصل الثاينA.00.I.3)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠ ‐١٩فيينا، 
  .‘١ ‘)د (٤٠٩الفقرة 

  .٨٢، الفقرة )A/64/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم  )2(  
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   اخللفية واألهداف - ألف 
إعـالن فيينـا    : األلفية الفـضائية  " القرار املعنون    ٥٤/٦٨جلمعية العامة يف قرارها     دت ا أّي  -٦

وقـد صـاغ اليونيـسبيس     .الثالـث   الذي اعتمـده اليونيـسبيس  )٣(،"بشأن الفضاء والتنمية البشرية  
ى للتحـديات العامليـة املقبلـة باسـتخدام التطبيقـات      الثالث إعالن فيينا كنواة الستراتيجية تتـصدّ  

 تكنولوجيـات الفـضاء وتطبيقاهتـا يف    منافعوأشارت الدول حتديدا يف إعالن فيينا إىل  .ةالفضائي
ــصدي ــذلك    ل الت ــستدامة، وك ــة امل ــه التنمي ــيت تواج ــة  إىل لتحــديات ال ــزةفعالي ــضائية األجه    الف

ــة    ظــواهر التحــديات الــيت تــشكلها  مواجهــةيف  ــة الزراعي ــأثريه علــى التنمي    مثــل تغيُّــر املنــاخ وت
 .ذائيواألمن الغ

 تنفيـذ التوصـيات الـواردة يف إعـالن فيينـا أن يـدعم العديـد مـن اإلجـراءات                     ومن شأن   -٧
وعلــى وجـــه   )٤(.ؤمتر القمـــة العــاملي للتنميــة املــستدامة   اخلاصــة مبــ  املنــشودة يف خطــة التنفيــذ    

أن أن تـسهم يف تعزيـز قـدرات البلـدان الناميـة و             املوجـودة    ألدوات الفـضائية  لـ  اخلصوص ميكـن  
ــادة اســتخدام البيانــات      تــدعمها لت ــة مــن خــالل زي ــة البيئ ــة ومراقب حــسني إدارة املــوارد الطبيعي
  .التكنولوجيات الفضائية وتيسري هذا االستخدامبفضل املستمدة 

وكــان اهلــدف مــن حلقــة العمــل هــو تعزيــز الــوعي باملنــافع االجتماعيــة واالقتــصادية       -٨
وُزوِّد .  واإلقليمـــي والـــدويل علـــى كـــل مـــن الـــصعيد الـــوطينتكنولوجيـــا الفـــضاءلتطبيقـــات 

املشاركون بأمثلة عن املنافع االجتماعية واالقتصادية لتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفـضاء، مـع             
التركيــز بــصفة رئيــسية علــى االستــشعار عــن بعــد بواســطة الــسواتل، واالتــصاالت الــساتلية،     

  .مي والدويلوالنظم العاملية لسواتل املالحة، وتنمية القدرات والتعاون اإلقلي
 حلقة العمل املسامهة يف التعاون الدويل بتوفري فرصة لتبـادل أحـدث           وكان الغرض من    -٩

  . اليت تعود مبنافع اجتماعية واقتصاديةتكنولوجيا الفضاءاملعلومات بشأن تطبيقات 

───────────────── 
تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،  )3(  

  .١، الفصل األول، القرار )A.00.I.3 األمم املتحدة، رقم املبيع منشورات( ١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩
 ‐أغسطس / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املســــتدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،  )4(  

، الفصل األول، ) والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢سبتمرب /أيلول  ٤
  .ملرفق، ا٢ القرار
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 :دة حللقة العملوفيما يلي األهداف احملّد  -١٠

لعاملية اجلارية ذات الصلة اليت أثبتت قـدرات        تعزيز املبادرات الوطنية واإلقليمية وا      )أ(  
  املنافع االجتماعية واالقتصادية والتنمية املستدامة؛حتقيق وتطبيقاهتا يف تكنولوجيا الفضاء

ــني          )ب(   ــا ب ــضاء وتطبيقاهت ــا الف ــوير تكنولوجي ــال تط ــدويل يف جم ــاون ال ــز التع تعزي
 علـى دعـم البلـدان الناميـة عـن      البلدان على مستويات التنمية كافـة، مـع التركيـز بوجـه خـاص       

 طريق االضطالع بأنشطة بناء القدرات؛

استكــشاف املنــافع االجتماعيــة واالقتــصادية الســتخدام االستــشعار عــن بعــد    )ج(  
، )مبــا يف ذلــك الــرادار ذو الفتحــة االصــطناعية اخلــاص بقيــاس التــداخل       (بواســطة الــسواتل  

 الحة؛واالتصاالت الساتلية والنظم العاملية لسواتل امل

النــهوض بــالوعي علــى الــصعيد اإلقليمــي وتعزيــز شــبكات تبــادل املعلومــات     )د(  
 بشأن استخدام تكنولوجيا الفضاء؛ والبيانات

ربامج بـ مناقشة الوسـائل والوسـائط واألدوات الالزمـة لتوعيـة عامـة اجلمهـور            )هـ(  
 ؛هلا ه واستقطاب وتعزيز دعمإطالعه عليهاالفضاء وأنشطته وتكنولوجياته و

 مــشاريع رائــدة للعمــل املــشترك علــى كــل مــن الــصعيدين اإلقليمــي  اســتهالل  )و(  
 والدويل؛ 

 أفكــار بــشأن تكنولوجيــا الفــضاء وهياكلــها األساســية مــن أجــل        طاســتنبا  )ز(  
وزرع ثقافـة   التطبيقات البحثية والتعليم والصناعة واملرافـق الفـضائية يف الفـضاء وعلـى األرض               

  . اجملتمعفضاء يف أوساط
  

    الربنامج - باء 
أدىل نائب رئيس معهد تركيا لبحوث تكنولوجيات الفضاء، ورئـيس اجلمعيـة الدوليـة             -١١

للمسح التصويري واالستشعار عن ُبعد، وممثل عـن اإلدارة الوطنيـة للمالحـة اجلويـة، وممثلـون                 
  .من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف األمانة بكلمات استهاللية

 أساسـية، وسـت جلـسات عامـة مواضـيعية           افتتاحيـة مـل مـن جلـسة       فت حلقـة الع   وتألّ  -١٢
 .عاملةالألفرقة لمشلت مناظرة وجلستني 
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ومشــل برنــامج حلقــة العمــل سلــسلة مــن العــروض التقنيــة لتطبيقــات ناجحــة ألدوات     -١٣
 مــن حيــث التكلفــة أو معلومــات تــوفِّر حلــوالً فعَّالــةًثبــت أهنــا  ،ىل تكنولوجيــا الفــضاءتــستند إ
  . اجتماعية واقتصاديةمبنافعمشاريع تعود وتخطيط وتنفيذ برامج أساسية ل

بنـاء  ) أ: (وقُدِّمت خالل اجللسات العامة الست عروض إيضاحية عن املواضـيع التاليـة           -١٤
تطبيقات االستشعار عن بعد املتعلقـة مبنـاخ املـدن،          ) ب(القدرات يف جمال تكنولوجيا الفضاء؛      

البيانـات  ) د(ناخ اإلقليمي، واملوارد املائيـة واإلنتاجيـة الزراعيـة؛          امل) ج(ونوعية اهلواء، والنقل؛    
والنمــاذج ودور الــشراكات بــني القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص يف حتقيــق التنميــة العامليــة          

تطبيقــات ) و(اســتخدام تطبيقــات االستــشعار عــن بعــد يف إدارة الكــوارث؛   ) هـــ(املــستدامة؛ 
ــة وا   ــسواتل املالحـ ــة لـ ــنظم العامليـ ــساتلية؛  الـ ــصاالت الـ ــوم  ) ز(التـ ــرية يف علـ ــورات األخـ التطـ

  . التعاون اإلقليمي والدويل) ح(؛ تكنولوجيا الفضاءو

وقدَّم املشاركون عروضا إيـضاحية عـن األنـشطة ذات الـصلة وأسـهموا يف املناقـشات                   -١٥
يف الــيت أُجريــت لتحديــد جمــاالت األولويــة مــن أجــل اختــاذ إجــراءات املتابعــة املمكنــة والنظــر    

  .عاملةالألفرقة ل أثناء حلقة العمل جلستان تدِقوُع .الشراكات اليت ميكن إقامتها أو تعزيزها

ــضاحية عــن         -١٦ ــها عروضــا إي ــشتركون يف رعايت ــة العمــل وامل ــشاركون يف حلق ــدَّم امل وق
  .أعماهلم املهنية املتصلة مبوضوع حلقة العمل

ــة وقــدَّم املــشاركون يف حلقــة العمــل مــن بلــدان نا    -١٧ متقدمــة النمــو مــا   ومــن بلــدان مي
 اتجلــسكــل مــن  عرضــا إيــضاحيا، وُعقــدت جلــسات مناقــشة شــاملة يف ختــام  ٥٨جمموعــه 

 .ةيضاحياإلض وعرال
    

   احلضور  - جيم  
:  مـشاركاً مـن البلـدان اخلمـسة والعـشرين التاليـة            ١٢٠حضر حلقة العمل ما جمموعه        -١٨

-مجهوريـــة(ا، أملانيـــا، إندونيـــسيا، إيـــران االحتـــاد الروســـي، أذربيجـــان، األرجنـــتني، أوكرانيـــ
، بلغاريــا، تايلنــد، تركيــا، تــونس، اجلمهوريــة العربيــة الــسورية، الــسودان، صــربيا،  )اإلســالمية

الــصني، فييــت نــام، كازاخــستان، كينيــا، مــصر، املغــرب، ميامنــار، نيجرييــا، اهلنــد، الواليــات    
ــان  ــة، اليون ــة العمــل ممثلــ   . املتحــدة األمريكي ــا حــضر حلق ــضاء   كم ون مــن مكتــب شــؤون الف

 .اخلارجي
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 لتغطيـة تكـاليف الـسفر       يـة  الراع تاجلهـا و األمم املتحدة    خصصتها خدمت أموالٌ واسُت  -١٩
 مت اجلهـاتُ كمـا قـدَّ   .تـسعة عـشر مـشاركاً   عن طريق اجلو وبـدل اإلقامـة اليـومي والـسكن لــ    

  .الراعية أمواال لتغطية تكاليف التنظيم احمللي واملرافق ونقل املشاركني
    

     اإليضاحيةص العروضملخَّ -ثانياً 
 ملعرفـة الفوائـد الـيت ميكـن أن          للمـشاركني فرصـةً   اإليـضاحية    العروض   رت جلساتُ وفَّ  -٢٠

 تكنولوجيا الفـضاء يف جمـاالت متنوعـة، كـالطريان والنقـل البحـري والـربي،            يعود هبا استخدامُ  
وإدارة الكـوارث، والرصـد   والـصحة البـشرية،    األرضـي،  واملـسح  اخلـرائط  والتحـضُّر، ورسـم  

 يف جلسات حلقة العمل قصص جناح وطنيـة وإقليميـة   وُرويت . البيئي، وإدارة املوارد الطبيعية
ــة  ــرحت التطبيقــات احملتمل ــسات العــروض  .وُش ــة   هــذهوأفــضت جل ــشأن كيفي ــشة ب  إىل مناق

دامة مـن   استفادة البلدان من الوسائل الفعالة مـن حيـث التكلفـة لتحقيـق أهـداف التنميـة املـست                  
 .خالل تعزيز العديد من قطاعات تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا

ــدٌ   -٢١ ــرد مزي ــروض        وي ــة والع ــواد املرجعي ــل وامل ــة العم ــامج حلق ــن برن ــات ع ــن املعلوم  م
 ).www.tubitak.gov.tr/spaceworkshop(على املوقع الشبكي حللقة العمل اإليضاحية 

ــدَّم مــديرُ   -٢٢ ــل بيانــات األرض  وق يف جامعــة نيومكــسيكو الكلمــة األساســية    مركــز حتلي
د علـى احلاجـة      وأكّـ  .األوىل، وموضوعها تأمالت يف تطور تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء        

. إىل استخدام رصـد األرض، وال سـيما تقنيـة االستـشعار عـن بعـد، لتحقيـق املنـافع للمجتمـع                     
 الكلمـة الرئيـسية الثانيـة       وقدَّم رئيس اجلمعية الدولية للمـسح التـصويري واالستـشعار عـن بعـد             

وركَّـز علـى دور اجلمعيـة يف املـساعدة     . عـن موضـوع فوائـد رصـد األرض مـن اجلـو والفـضاء       
. على تطوير التكنولوجيات الفضائية يف أحناء العامل من أجل حتقيق منافع اجتماعيـة واقتـصادية              

إلدارة الوطنيـة للمالحـة     وقدَّم الكلمة الرئيسية الثالثـة مـدير برنـامج الـشراكات االبتكاريـة يف ا              
تكنولوجيــا عــن موضــوع املنــافع االجتماعيــة واالقتــصادية لتطبيقــات  ) ناســا(اجلويــة والفــضاء 

، وسـاق فيهـا أمثلـة    تكنولوجيا الفضاء ونواجتها العرضية، سلَّط فيها الضوء على شيوع      الفضاء
بتكاريـة للعمـل    على ذلك من احلياة اليوميـة، وحـثّ املـشاركني علـى تقـدمي مـشاريع وأفكـار ا                  

  .بالتعاون مع اإلدارة املذكورة
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    تكنولوجيا الفضاءبناء القدرات يف جمال   - ألف  
تكنولوجيـــا قُـــدِّمت يف اجللـــسة األوىل املخصَّـــصة ملوضـــوع بنـــاء القـــدرات يف جمـــال    -٢٣

ذ أنشطة ومشاريع متعلقـة بالفـضاء يف عديـد      نفِّ، عروض إيضاحية عن عدة مؤسسات تُ      الفضاء
وأُكِّد على أمهية التعاون الدويل والتعلـيم، وقُـدِّم العديـد مـن األمثلـة علـى الفـرص                   . نمن البلدا 

واسُتعرِضـت مبـادرات بنـاء القـدرات، وقُـدِّمت      . تكنولوجيـا الفـضاء  التعليمية املتاحـة يف جمـال       
األجهـزة احلكوميـة والقطـاع       أنَّ   وأُشري إىل . توصيات لتوعية اجلمهور العام باألنشطة الفضائية     

 بتعزيـز األنـشطة التعليميـة وبنـاء         تكنولوجيا الفضاء اخلاص قد أسهما يف بناء القدرات يف جمال         
  .تكنولوجيا الفضاءاهلياكل األساسية التقنية اخلاصة ب

   
    تطبيقات االستشعار عن بعد  - باء  

ر تناول املتكلمون، يف اجللستني الثانية والثالثة بشأن تطبيقات االستشعار عـن بعـد، أثـ                -٢٤
تنامي التحضُّر على نوعية اهلواء واملناخ، وأشاروا إىل مـسامهة بيانـات االستـشعار عـن بعـد يف                   

لع املـشاركون علـى أسـلوب اسـتخدام         واطَّ. االرتقاء بفهم البيئة علميا ويف حتسني نوعية احلياة       
نولوجيـا  وقُدِّمت عروض إيضاحية عـن تطبيقـات التك  . البيانات الساتلية يف زيادة الغلة الزراعية 

ــة   ــاه يف الطبيعــة والبيئ ــا تطبيقــات  أنَّ وأُشــري إىل. الــساتلية املتعلقــة باملنــاخ ودورة املي تكنولوجي
 ميكـن أن ترفـد اسـتراتيجية رصـد شـاملة، األمـر الـذي ينبغـي أن يكـون مـن املكونـات                         الفضاء

   .الرئيسية إلدارة املياه على الصعيد اإلقليمي وللسياسات الدولية يف جمال املياه
تغيُّر املناخ ميكن أن يفرض عبئا إضـافيا علـى صـعيد أسـاليب املعيـشة يف                  أنَّ   وأُشري إىل   -٢٥

البلــدان الناميــة، وأن التحــدي املاثــل أمــام صــناع الــسياسات والعلمــاء واألكــادمييني وأقطــاب    
قطاع األعمال هو حفز اجملتمعات لتصبح أكثر حيوية وسالمة من الناحية االقتـصادية يف عـامل                 

مثة جمـاالت، مـن قبيـل الـسكن والنقـل والطاقـة وإدارة املـوارد             أنَّ   كما أُشري إىل  . دود املوارد حم
املائية والزراعة، تتصل اتصاال وثيقا بالنظام الطبيعـي لـألرض، وتتطلـب هنجـا منظمـا لتخطـيط                  

لنامجـة  فالتنمية االجتماعية واالقتصادية غري املخطـط هلـا ال تـؤدي إىل تفـاقم األضـرار ا                . التنمية
عــن الكــوارث الطبيعيــة فحــسب وإمنــا متثــل خطــرا ال داعــي لــه علــى الــصحة العامــة والــنظم      

 من أن تـستند     ل سياسات التنمية املستدامة بالنجاح، ال بدّ      وكيما تتكلّ . اإليكولوجية احلساسة 
وقُــدِّمت معلومــات عــن  . إىل هنــج علمــي وأن تــستفيد مــن التكنولوجيــات الــيت ثبــت جناحهــا  

  .ستشعار عن بعد يف تركياقدرات اال
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وُعقدت مناظرة يف اليوم الثاين حللقـة العمـل، وأُشـري فيهـا إىل ضـرورة سـعي العلمـاء،            -٢٦
عند تقدمي املعارف العلمية إىل صناع السياسات، سعيا حثيثـا إىل تـشكيل صـورة واضـحة عـن        

 علـى زيـادة     ركِّـز لكـي تُ  واقُترح إنشاء أفرقة عاملة متعددة التخصصات       . االحتياجات اجملتمعية 
التنـسيق الفّعـال بـني األفرقـة      أنَّ وارُتئـي . استخدام عمليات الرصـد الـساتلية يف ختطـيط التنميـة          

ز األفرقـة العاملـة علـى كيفيـة حتويـل املعـارف           واقُترح أيضا أن تركّـ    . العاملة يتسم بأمهية كبرية   
  .العلمية إىل تطبيقات

تطبيقات االستشعار عن بعـد، أُطلـع املـشاركون         ويف اجللسة الثالثة، اليت تناولت أيضا         -٢٧
يف إدارة الكوارث قبل وقوعهـا وخالهلـا   ) رصد األرض(على أمهية بيانات االستشعار عن بعد     

وُشدِّد على أمهية إقناع صّناع الـسياسات مـن أجـل إدخـال تغـيريات إجيابيـة يف إدارة                    . وبعدها
  .الكوارث

جــة املــستخدمة لتــوفري تنبــؤات قبــل وقــوع وقُــدِّمت عــروض إيــضاحية عــن نظــم النمذ  -٢٨
الكوارث، كالنماذج املوضوعة فيمـا خيـص التنبـؤات بالعواصـف الرمليـة ونظـم اإلنـذار املبكـر                

وقُـدِّمت عـروض إيـضاحية عـن نظـم الرصـد املـستخدمة أثنـاء                . بالزالزل وموجات التـسونامي   
املـستخدمة كـذلك    الكوارث، كالفيـضانات والـزالزل وحـاالت اجلفـاف وحرائـق الغابـات، و             

وقُـدِّمت حملـة عامـة عـن األنـشطة املنفـذة مبوجـب ميثـاق التعـاون علـى حتقيـق                      . رلرصد التـصحّ  
املـسّمى  (االستخدام املنسق للمرافـق الفـضائية يف حـال وقـوع كـوارث طبيعيـة أو تكنولوجيـة                    

م وبرنــامج األمــم املتحــدة الســتخدا ) أيــضا امليثــاق الــدويل بــشأن الفــضاء والكــوارث الكــربى  
، اللــذين )ســبايدر(املعلومــات الفــضائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ   

  .ميثالن مبادرتني عامليتني إلدارة الكوارث ومواجهة حاالت الطوارئ
وقُدِّمت معلومات عن مناذج معقدة مستخدمة للتنبؤ بآثار التحضُّر والظـواهر املناخيـة               -٢٩

ــاة،   ــة احلي ــى نوعي ــة عل ــذه      والبيئي ــن اســتخدام ه ــة االســتفادة م ــى كيفي ــشاركون عل ــع امل  وأُطل
العديــد مـن البلــدان قـد أحــرزت تقـدما يف البحــوث املتعلقـة بــالزالزل      أنَّ وأُشـري إىل . النمـاذج 

  .باالستعانة بتكنولوجيات االستشعار عن بعد
    

    تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة واالتصاالت الساتلية  - جيم  
مت يف اجللــــسة الرابعــــة، املتعلقــــة بتطبيقــــات الــــنظم العامليــــة لــــسواتل املالحــــة قُــــدِّ  -٣٠

واالتصاالت الساتلية، معلومـات عـن جمـاالت متنوعـة أضـحت فيهـا تكنولوجيـا الـنظم العامليـة              
. لسواتل املالحة أداة مألوفة، مثل الزراعة واإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث وخـدمات الطـوارئ                
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بلدان اليت تستخدم تكنولوجيا النظم العاملية لسواتل املالحة اخلاصة هبـا           وأُبلغ املشاركون بأن ال   
قد ترغب يف أن تشارك بنشاط يف دعـم املـداوالت الـيت جيريهـا الفريـق العامـل املعـين بـالتوافق                       

  .وقابلية التشغيل البيين التابع للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة
   

    تكنولوجيا الفضاءعلوم وجمال ألخرية يف التطورات ا  - دال  
 يف اجللسة اخلامسة، على التطورات األخرية والتوجهـات املـستقبلية           ،أُطلع املشاركون   -٣١

وُشدِّد على األمهية اليت تتسم هبا التوعية العامة، من خـالل            .تكنولوجيا الفضاء يف جمال علوم و   
  .يف املستقبل تكنولوجيا الفضاءر يتعليم الشباب واملعلمني، من أجل تطو

    
    التعاون اإلقليمي والدويل  -هاء  

أُطلع املشاركون، يف اجللسة األخرية، على عـدة مبـادرات للتعـاون اإلقليمـي والـدويل                  -٣٢
ن العديـد مـن العـروض اإليـضاحية معلومـات مفـصَّلة عـن               وتـضمّ . تكنولوجيا الفـضاء  يف جمال   

ومل يقتـصر  .  مـع التركيـز علـى التعـاون اإلقليمـي والـدويل       األنشطة الفـضائية ملختلـف البلـدان،      
تركيز االهتمام على قدرات الوكاالت احلكومية وإمنا تناول القطاع الصناعي أيـضاً، وكـذلك              

ع أشـكال التعـاون     واسترعت العروض اإليضاحية االنتباه إىل تنـوّ      . التعاون بني هذين القطاعني   
ــز هــذا    ــدويل اجلــاري، وإىل ضــرورة تعزي ــيت   التعــاون، وركّــ ال ــى املــشاكل املــشتركة ال زت عل

 .يواجهها خمتلف البلدان
  

    االستنتاجات -ثالثاً 
ــ  -٣٣  لعلمــاء ومهندســي خمتلــف البلــدان الــضالعني يف تــسخري    العمــل فرصــةًرت حلقــةُوفَّ

 لفائدة جمتمعاهتم لتبـادل خـرباهتم واستكـشاف فـرص إجـراء دراسـات حبثيـة        تكنولوجيا الفضاء 
ولئن كانـت نظـم النمذجـة تـؤدي دورا مركزيـا يف اختـاذ قـرارات التخطـيط               . اونيةوتطبيقية تع 

التنظيمية يف مجيع أرجاء العامل الـصناعي، فـإن اسـتخدامها يف البلـدان الناميـة ال يـزال حمـدودا،                   
. ر البيانات ونتائج الرصد اليت ميكـن التعويـل عليهـا مـن الناحيـة العلميـة                ألسباب منها عدم توفّ   

لبيانــات املستــشعرة عــن بعــد مــن الــسواتل واملنــصات اجلويــة أن تــوفر املعلومــات   ومــن شــأن ا
فاستخدام نتائج الرصد هـذه املستـشعرة عـن بعـد والنمـاذج احلاسـوبية               . الالزمة لنظم النمذجة  

ز على حنـو كـبري قـدرة اجملتمعـات والبلـدان علـى األخـذ بنـهج أكثـر اسـتدامة حنـو حتقيـق              سيعّز
لى حنو حيقق اخنفاضـا كـبريا يف التكـاليف املتكبـدة مـن جـراء القـصور يف                   التنمية االقتصادية، ع  

  . التخطيط
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املــشتركة بــني املنظمــات لتيــسري  العاملــة واقتــرح املــشاركون إنــشاء عــدد مــن األفرقــة   -٣٤
علــوم كيفيــة تــضمني   مــن شــأهنا أن تبــيِّناســتبانة هنــج تطبيقيــة حمــدَّدة ودراســات عــرب املنــاطق 

ــضاء و ــا الف ــة صــنع  تكنولوجي ــرارات يف عملي ــود  الق ــيت تع ــافعب ال ــع  املن ــى اجملتم ــدِّدت  .عل وُح
التحــضُّر والنقــل؛  :ألفرقــة العاملــةاهتمــام ا مواضــيع لتكــوناجملــاالت املواضــيعية الــسبعة التاليــة 

 والطاقـة؛ وإدارة الكـوارث؛ وإدارة املـوارد الطبيعيـة؛           ،واملوارد املائية والزراعـة؛ وتلـوث اهلـواء       
وُحـدِّدت إضـافة إىل ذلـك     .؛ وحتديد املواقـع واملالحـة والتوقيـت   ارج األرضخواالستكشاف 

 وتقيـيم املخـاطر؛   وعـدم الـيقني  الطقس واملناخ؛ والـصحة؛   :، هيسبعة مواضيع فرعية متداخلة
 .؛ والتعليم والتوعية والتواصـل؛ وقـانون الفـضاء الـدويل؛ وتطـوير الـسواتل              ي االقتصاد والتقييم

ــراد واملنظمــات للعمــل  ع عــدد مــن األ وقــد تطــوّ  ــة لرئاســة ف ــة العامل    أو املــشاركة هــذه األفرق
 .يف رئاستها

ــة العمــل          -٣٥ ــيت تعقــب حلق ــة يف األشــهر ال ــة العامل ــوم رؤســاء األفرق ــى أن يق ــق عل واُتف
 القـرارات يف هـذا      صـنع بالتماس املعلومات من األوسـاط املعنيـة بالفـضاء ومـن املـسؤولني عـن                

يف مجيع أحناء العامل وبشأن هنـوج التطبيـق          ائية اليت تواجه اجملتمعات   اجملال بشأن التحديات اإلمن   
 القـرارات مـن أجـل حتقيـق         عمليـة صـنع   احملدَّدة اليت تستخدم علوم وتكنولوجيـا الفـضاء لـدعم           

وسيقوم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بتعميم هـذه املعلومـات علـى     .تعود على اجملتمعمنافع 
 املشاركة يف حلقـات عمـل أخـرى، إمـا باعتبارهـا مـن واضـعي                 الدول األعضاء اليت تسعى إىل    

. ا أو من املـستفيدين احملـتملني منـه        ة املقترح اتالنهوج العلمية أو باعتبارها من ممارسي النشاط      
ش دراسات حالة تسلط الضوء على النهج العلميـة واهلندسـية املتعـددة املـستخدمة             ناقَوسوف تُ 

  . املقبلة لألفرقة العاملةاجللسات من التفصيل خالل  خمتلفة من العامل مبزيدحناءيف أ

ــة        -٣٦ ــس البحــوث العلمي ــأن يواصــل جمل ــشاركون ب ــةوأوصــى امل ــا والتكنولوجي  يف تركي
، الـذي كـان ذا       على شـبكة الويـب     ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي تطوير موقع حلقة العمل       

 .نشر املعلومات عن حلقة العمليف أمهية كبرية 

مزيد مـن حلقـات العمـل ودورات التـدريب          عقد  شاركون أيضا باحلاجة إىل     وسلّم امل   -٣٧
  . من نتائج حلقة العمل احلاليةاليت تنطلق

 املتعلقـة    املقبلـة  وأعربت الدول األعضاء التالية عن رغبتها يف استضافة حلقـات العمـل             -٣٨
 .نام ومصر تيوفيإندونيسيا والصني  :  االجتماعية واالقتصادية لتكنولوجيا الفضاءباملنافع

ــةوأعــرب املــشاركون عــن تقــديرهم جمللــس البحــوث العلميــة     -٣٩ ــا والتكنولوجي  يف تركي
 .تنظيم حلقة العملحلسن حلسن ضيافته و
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كما أعرب املشاركون عن تقديرهم للـدعم الكـبري الـذي قدمـه املـشاركون يف رعايـة                  -٤٠
ــضاء اخلــارجي        ــؤون الف ــب ش ــا، ومكت ــة تركي ــم حكوم ــل، وه ــة العم ــضاء  حلق ــة الف ، ووكال

ــصويري       ــسح التـ ــة للمـ ــة الدوليـ ــا اجلمعيـ ــا، ومهـ ــشتركان يف تنظيمهـ ــذلك املـ ــة، وكـ األوروبيـ
  ).ناسا( الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء واإلدارةواالستشعار عن بعد 

    
    العامل املعين بالصحةالفريق   - ألف  

العمـل، علـى تطبيقـات     العامل املعين بالـصحة، الـذي أُنـشئ خـالل حلقـة      ز الفريقُ ركَّ  -٤١
االستــشعار عــن بعــد وغريهــا مــن تكنولوجيــات رصــد األرض املــستخدمة لفهــم الكيفيــة الــيت   

ــشارها       ــسبب يف انت ــشرية أو تت ــراض الب ــشار األم ــة يف انت ــات الطبيعي ــا البيئ ــسهم هب ــت . ت ومشل
ذج اجملاالت املثرية لالهتمام حتديد بيانـات رصـد األرض الـيت ميكـن اسـتخدامها لتحـسني النمـا          

وسيتواصـل  . وتعزيز نظم املراقبة، واألدوات اليت تـدعم صـنع القـرارات، ونظـم اإلنـذار املبكـر                
الفريــق العامــل مــع الــزمالء يف األوســاط العلميــة واهلندســية، وكــذلك مــع أوســاط املمارســني   

ومتثلت مهمـة الفريـق العامـل يف احلـصول علـى دعـم األفرقـة                . املعنيني بالرعاية الصحية والرفاه   
املــة املرافقــة التابعــة للجمعيــة الدوليــة للمــسح التــصويري واالستــشعار عــن بعــد، واجمللــس    الع

الدويل للعلوم، واالحتاد الدويل للعلوم اجليولوجية، والفريـق املعـين برصـد األرض، وغريهـا مـن            
  .د يف حينهاالكيانات اليت حتدَّ

 :إطار اختصاصاته العامل املعين بالصحة املهام التالية يف وحدَّد الفريُق  -٤٢

زة لإلنــذار املبكــر ؤيــة معــّز األرض مــع قــدرات منذجــة تنّب رصــددمــج نتــائج   )أ( 
ومراقبة العوامل البيئيـة الـيت هلـا تـأثري علـى صـحة اإلنـسان، بالتعـاون مـع املنظمـات واألنـشطة                        

 ؛ة األخرى والدولية واإلقليميةالوطني

ادرات الصحية العامليـة املناسـبة ذات   حتديد أدوار قيادية أو تعاونية يف إطار املب        )ب( 
 الصلة بربامج مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وأهدافه؛

وضع سـجل ملـشاريع الـصحة البـشرية ونواجتهـا الـيت تـستخدم تكنولوجيـات                   )ج( 
 رصد األرض؛

ربــط تكنولوجيــات رصــد األرض باألوســاط املعنيــة بــصحة اإلنــسان، مبــا يف     )د( 
حلقـات العمـل والنـدوات      ومن خالل تنظيم الـدورات التقنيـة        ن يف جمال الصحة،     وذلك العامل 

  .وعقدها يف األماكن املناسبة
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    الفريق العامل املعين باملوارد املائية والزراعة  - باء  
قدَّم الفريق العامل املعين باملوارد املائية والزراعة عدة توصيات، يرد فيما يلـي ملخـص                 -٤٣
يـذ هـذه التوصـيات، وسيـسعى إىل تعزيـز التعـاون وتبـادل        مـل علـى تنف  اوسريكز الفريق الع .هلا

 .املعلومات بشأن استخدام تطبيقات تكنولوجيا الفضاء من أجل إدارة املوارد املائية والزراعة

عـدد جمموعـات البيانـات الـساتلية الـيت ميكـن             ف . اخلـربات  بتنميةوأوصى الفريق العامل      -٤٤
 اســتخدام مــصادر يتــيحأهــم عامــل و. يــد تزايــدا ســريعا يتزااســتخدامها يف إدارة املــوارد املائيــة

 إال عــن تنميـة هــذه اخلــربات وال ميكــن  .تنميـة اخلــربات يف البلــدان الناميــة املعنيــة هــو البيانـات  
ومتثل املراكز اإلقليمية، مثل املراكز اإلقليميـة        . والتعاون النشط  واملشاركة الفعالة طريق التعليم   

ــا الفــضا  ــوم وتكنولوجي ــسبة لألمــم املتحــدة،  لتــدريس عل ــازة يف هــذا الــصدد مــواردء املنت  . ممت
 تـوفري زمـاالت دراسـات عليـا للطـالب يف البلـدان الناميـة                جـداً مـن املفيـد     عالوة على ذلك،    و

فباألخـذ هبـذا النـهج، ميكـن إطـالع       .وتشجيع ومتويل اجلهود التعاونية وحلقات العمل الدوليـة 
ــد  ــستخد راملختــصني يف اهلي ــذين ي ــواتج    ولوجيا، ال ــد هــذه الن ــى فوائ ــساتلية، عل ــواتج ال مون الن
 .ومواطن قصورها

يف وأوصـى الفريـق العامـل أيـضا بـإجراء دراسـات الختبـار فائـدة التطبيقـات الـساتلية             -٤٥
ســـات ا الدريفنــواتج  هـــذه ال مــن خـــالل تطبيــق   القيـــام بــذلك وميكــن   . املــوارد املائيـــة جمــال 

 طرائـق مـن شـأهنا أن تـدمج التقـديرات       األمـر إىل وحيتـاج  .اهليدرولوجية على الصعيد اإلقليمي
 علــى النحــو األمثــل باســتخدام مــصادر بيانــات أخــرى، وأن هاالــيت توفرهــا الــسواتل وتــصحح

 لتشكيل منـاذج مـن أجـل حتـسني عمليـات احملاكـاة              هذهجمموعات البيانات   بعد ذلك   تستخدم  
هاة مقيـاس جمموعـات     ملـضا ) رياًتـصغرياً وتكـب    (املقيـاس والتنبؤ باألداء، وأن تركز علـى مـسائل         

 . الدراسات اهليدرولوجيةمن أجل املطلوبةاملقاييس مع البيانات هذه 

ــ أنَّ وشــدَّد الفريــق العامــل علــى   -٤٦ ــ ُيالفــوريشــبه يف الوقــت  النــواتج الــساتلية َرفَُّوَت رب عَت
ة عـن  النامجـ  وأحامسا مـن أجـل اإلنـذار يف الوقـت املناسـب والتخفيـف مـن األخطـار الطبيعيـة                  

ومـن مث ينبغـي تطـوير اخلوارزميـات      . األنشطة البشرية، مثل الفيـضانات واالهنيـاالت األرضـية   
ــات ــة والواجه ــب   البيني ــع شــبكة الوي ــة إتاحــة      م ــستغرقها عملي ــيت ت ــة ال ــرة الزمني ــيص الفت    لتقل
 .هذه النواتج

واتج الـساتلية    يف النـ   عـدم الـيقني    ملقـدار التحديـد الكمـي      أنَّ   وأكَّد الفريق العامل على     -٤٧
 .سيفيد املستخدمني النهائيني
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    والتواصل والتوعية الفريق العامل املعين بالتعليم  - جيم  
شــدَّد الفريــق العامــل املعــين بــالتعليم والتوعيــة والتواصــل علــى أمهيــة التعلــيم، وأوصــى    -٤٨

 الفـضاء،   ي املعـارف عـن    بتنظيم الربامج التعليمية على حنو يشحذ الفضول بشأن الفضاء، وينمّ         
ويشجع الطالب على إجـراء البحـوث، ويطلعهـم علـى املـسامهة اهلامـة لتكنولوجيـات الفـضاء                   

وينبغــي تكييــف هــذه الــربامج لتناســب خمتلــف الفئــات العمريــة، وال ســّيما    .يف احليــاة اليوميــة
ر أن فمن شأن إطالع التالميـذ علـى موضـوع الفـضاء يف عمـر مبكّـ              .تالميذ املدارس االبتدائية  

  .ي لدى اليافعني منهم موقفا إجيابيا جتاه هذه املسائلينّم
    

     خارج األرضستكشاف االالفريق العامل املعين ب  - دال  
 يف إمكانية إجـراء حبـوث بـشأن    خارج األرض العامل املعين باالستكشاف  نظر الفريقُ   -٤٩

ــسماوية       ــريخ وغريمهــا مــن األجــرام ال ــى القمــر وكوكــب امل ــة مــستوطنات عل  أنَّ ورأى. إقام
البحوث املتعلقة بتصميم هذه املستوطنات وتشييدها وإدارهتا وصيانتها هـو جمـال مفتـوح يعـج                
باإلمكانيات وينطوي على نواتج حمتملـة تتـسم بأمهيـة كـبرية بـالنظر إىل مـا ميكـن أن تعـود بـه                        

جـل  تقنيـة تـشييد مؤمتتـة مـن أ        تطـوير    أنَّ   وأُشري علـى سـبيل املثـال إىل        .من فوائد على اإلنسان   
 متامــا غيِّــَرمــن شــأهنا أن ُترمبــا  أيــضا علــى األرض، وســتكون مفيــدة التطبيقــات اخلاصــة بــالقمر

مـن   يف هـذه اجملـاالت       اجلاريـة البحـوث    أنَّ   وأكَّد الفريق العامـل علـى      .طرائق التشييد التقليدية  
تفضي إىل اسـتحداث منتجـات وعمليـات        أن  حتسن كثريا نوعية احلياة على األرض و      شأهنا أن   

وأشـار الفريــق العامـل إىل ضــرورة دعـم املنظمــات الدوليـة هلــذه البحـوث الراميــة إىل       .جديـدة 
أوجـه   وتطـوير العـامل علـى حنـو يـضيِّق      ةالـسلمي يف األغـراض    لفـضاء اخلـارجي     اتعزيز استخدام   

  . بني البلدان والشعوبالتفاوت
    

    الفريق العامل املعين بالتحضُّر والنقل  - هاء  
ــقُ   -٥٠ ــاقش الفري ــل املعــين  ن ــدمج    ب العام ــسية ل التحــضُّر والنقــل املواضــيع واألهــداف الرئي

بالنظر إىل ما هلذه التكنولوجيـا مـن تطبيقـات مباشـرة             يف عمليات التحضُّر،     تكنولوجيا الفضاء 
 هـــذه املـــسائل يف فئـــات املـــسائل الدميغرافيـــة واالجتماعيـــة تـــصنيفوميكـــن  .يف هـــذا امليـــدان

 هنـج   تبـاع اليـا   وتوّخ .التكنولوجيـة  اسية واإلدارية والفيزيائية والتقنية   واالقتصادية والبيئية والسي  
 العملي، ميكن أيضا تصنيف املسائل اآلنفة الـذكر املتـصلة بالتحـضُّر يف ثـالث                أقرب إىل الواقع  

فمـسائل التحـضُّر علـى     .املستوى العـام، واملـستوى املتوسـط، واملـستوى التفـصيلي         : مستويات
والقـرارات  واسـتراتيجيات التنميـة احلـضرية،       ياسـات التحـضُّر العامـة،       املستوى العام تـشمل س    
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الرئيسية بشأن إدارة التحضُّر، واجلوانب اإلدارية واالقتصادية والقرارات التـشريعية والتنظيميـة            
وتــشمل املــسائل املندرجــة يف املــستوى املتوســط الوظــائف  .املتعلقــة باملــسائل املــذكورة أعــاله

بالتحـضُّر، مـن قبيـل اإلسـكان والنقـل والتجـارة والـصحة والتعلـيم والـسياحة                  الرئيسية املتعلقة   
والصناعة والتاريخ واآلثار واهلياكل األساسية االجتماعيـة والتقنيـة، واملرافـق اخلـضراء واملرافـق               

ــة ــة   ر ومــشاكل التحــضُّ ؛الترفيهي ــار اجلانبي غــري املتوقعــة أو  ( املتــصلة باألخطــار والــسالمة واآلث
ــسلبية ــة؛ واخلطــط  ل) ال ــةالســتراتيجيات اإلمنائي ــربامج  العمراني ، واإلدارة احلــضرية واخلطــط وال

وتـشمل املـسائل املندرجـة يف املـستوى      .اإلمنائية، وكـذلك التنظيمـات اإلداريـة وبـرامج العمـل     
التفصيلي الـديناميات والقـرارات علـى مـستوى املـواطنني؛ واملوجـودات احلـضرية مثـل املبـاين،           

ألحيــاء؛ يف ا واألمنــاط املعيــشية واملــستويات واخلــدمات واملرافــق احلــضرية؛ واألثــاث احلــضري
 والتنميـة اجلماليـة للبيئـة       ، وثقافة اجملتمع احمللي   ، والسالمة ،واهتمام املواطنني بالتضامن احلضري   

 . وحقوق امللكيةالعمرانية،

نـات وحتليـل     أدوات وطرائق االستشعار عن بعد يف الرصد ومجع البيا         وميكن استخدامُ   -٥١
ويف وســع . الظــروف الــسائدة والنمذجــة والتقــديرات املــستقبلية فيمــا يتعلــق بالتحــضُّر والنقــل 

ــن         ــستفيد مـ ــاله أن تـ ــذكورة أعـ ــة املـ ــستويات الثالثـ ــة باملـ ــة املعنيـ ــات التاليـ ــات والكيانـ اجلهـ
 :التكنولوجيات الفضائية املناسبة

سؤولون اإلداريـون عـن   صـناع الـسياسات احلـضرية واملـ     :على املستوى العـام   )أ(  
 اع السياسات يف املستوى األعلى للحكومة احمللية؛احلكومة املركزية أو صّن

ــستوى املتوســط    )ب(   ــى امل ــديات، ورؤســاء    :عل ــاء البل ــديات رؤس ــات، بل املقاطع
اع القرارات يف الـسلطات احملليـة، وغـرف اجملموعـات التجاريـة ذات الـصلة، والرابطـات                   وصّن

، واملنظمات غري احلكوميـة الـيت يتـصل    أوساط البحث العلمي األكادميية و التجارية، واألوساط 
 عملها باملستوطنات احلضرية؛

مثل املهندسـني   املعنيون  املواطنون، واملهنيون الفنيون     :على املستوى التفصيلي    )ج(  
، واملهندسني، ومؤسـسات التـشييد العامـة واخلاصـة، وشـركات         احلدائقاملعماريني، ومهندسي   

  .مني، وأجهزة مراقبة النوعية، واملنظمات اجملتمعية غري احلكوميةالتأ
    

    الفريق العامل املعين بقانون الفضاء الدويل  - واو  
 زيـادة الـوعي     هـو  الرئيـسي للفريـق العامـل املعـين بقـانون الفـضاء الـدويل                 اهلـدفُ  كان  -٥٢

ــسائل القانون     ــاول امل ــة بالفــضاء وتن ــانون الفــضاء يف األوســاط املعني ــق دمــج    بق ــد تعي ــيت ق ــة ال ي
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 أنَّ  ورأى الفريـق العامـل     .التكنولوجيات الفـضائية املتقدمـة يف اإلطـار القـانوين الـدويل الـراهن             
من الضروري السعي إىل إجياد حلول قانونية ناجعـة باألخـذ بنـهج متعـدِّد التخصـصات، ومـن               

وقـد تكـون املـسائل       .مث فقد أوىل أمهية خاصة للتواصل والتعـاون مـع األفرقـة العاملـة األخـرى               
القانونيــة الــيت ختــص األوســاط املعنيــة بالفــضاء متعلقــة بطائفــة واســعة مــن التكنولوجيــات            

 وحتليـق اإلنـسان يف      خـارج األرض   مـن التطبيقـات الـساتلية إىل االستكـشاف           الفضائية، ابتـداءً  
 بغيـة   ويف هذا الصدد، سيجمع الفريق العامل معلومات مـن األوسـاط املعنيـة بالفـضاء               .الفضاء

، لـول احل إجيـاد   وسـعياً إىل  . استبانة املسائل القانونية اليت تستلزم اهتماما مباشرا والتركيز عليهـا         
ســيقوم الفريــق العامــل بتحليــل الــصكوك القانونيــة ذات الــصلة وباستــشارة خــرباء قــانونيني يف  

سـهام يف إقامـة    اد هذا النهج يف العمل، يتطلع الفريق العامـل إىل اإل          موباعت .جمال قانون الفضاء  
  .إطار قانوين دويل مناسب من أجل التطبيقات الفضائية

  
  
 


