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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية  

  اخلمسون والدورة اخلامسة
        ٢٠١٢يونيه / حزيران١٥-٦فيينا، 

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وفييت نام تقرير عن     
استخدام تطبيقات تكنولوجيا الفضاء من أجل حتقيق  بشأن
      اجتماعية واقتصادية منافع

      )٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٤- ١٠هانوي، (    
    مقدمة  -أوالً  

 سلـسلة مـن حلقـات العمـل          العامـة   شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانـة       مكتبُ منظَّ  -١
 من أجل حتقيـق منـافع اجتماعيـة واقتـصادية،      تعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا    بغية
  .سيما يف الدول النامية ال
ــد و  -٢ ــن    قـ ــا مـ ــطنبول بتركيـ ــل األوىل يف إسـ ــة العمـ ــدت حلقـ ــول١٧ إىل ١٤ُعقـ  / أيلـ

 الــــذي  (A/AC.105/986)والتقريــــر  األساســــية عنــــها املعلومــــات وَتــــرِد . ٢٠١٠ ســــبتمرب
التوصـــــيات املنبثقـــــة عـــــن ذلـــــك احلـــــدث يف موقـــــع حلقـــــة العمـــــل الـــــشبكي    يتـــــضمن

(www.tubitak.gov.tr/spaceworkshop)  واملوقـــع الـــشبكي ملكتـــب شـــؤون الفـــضاء اخلـــارجي 
(www.unoosa.org/oosa/en/SAP/act2010/un-turkey/index.html).  

ــ  -٣ ــةُأمَّ ــن     ا حلق ــانوي م ــدت يف ه ــد انعق ــة فق ــل الثاني ــشرين األول١٤ إىل ١٠ العم  / ت
ــوبر ــانظّمو، ٢٠١١ أكت ــم      ه ــامج األم ــشطة برن ــضاء اخلــارجي يف إطــار أن ــب شــؤون الف  مكت
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ها األكادمييــــة الفييتناميــــة للعلــــوم ت واستــــضاف،٢٠١١املتحــــدة للتطبيقــــات الفــــضائية لعــــام  
وذلــك بالتعــاون مــع اجلمعيــة الدوليــة للمــسح  ، بــة عــن حكومــة فييــت نــام والتكنولوجيــا بالنيا

يف الواليـات   ) ناسـا ( واإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء       عن ُبعد التصويري واالستشعار   
  .يف رعاية حلقة العمل) إيسا(وشاركت وكالة الفضاء األوروبية  .املتحدة األمريكية

املالحظـات الـيت   يتـضمن    العمل وأهدافها وبرناجمها و    هذا التقرير خلفية حلقة   ويعرض    -٤
  .٦٤/٨٦ بقرار اجلمعية العامة وقد أُعّد التقرير عمالً.  املشاركون فيهاأبداها

    
    اخللفية واألهداف  - ألف  

 مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكـشاف الفـضاء          األعضاء، خالل أوصت الدول     -٥
أنــشطة برنــامج تعــزز ، بــأن )اليونيــسبيس الثالــث(الــسلمية اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض 

األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية التعاون فيما بـني الـدول األعـضاء علـى الـصعيدين اإلقليمـي                  
 .تطوير املعارف واملهارات يف البلدان الناميةأمهية وأكّدت  )١(والدويل،

ــّرت جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ا       -٦ لــسلمية، يف دورهتــا الثالثــة   وأق
، برنــامج حلقــات العمــل والــدورات التدريبيــة والنــدوات  ٢٠١٠واخلمــسني املعقــودة يف عــام 

اجلمعيـة العامـة،    مث أيـدت    . ٢٠١١لتطبيقات الفضائية لعام    اإطار برنامج    يف   واملؤمترات املقّررة 
 املتحــدة للتطبيقــات حتــت رعايــة برنــامج األمــم املعتــزم تنفيــذها، األنــشطة ٦٥/٩٧يف قرارهــا 

 .٢٠١١الفضائية يف عام 

ُعقـدت  ، ووفقـاً لتوصـيات اليونيـسبيس الثالـث،          ٦٥/٩٧وعمالً بقرار اجلمعية العامـة        -٧
حلقــة العمــل املــشتركة بــني األمــم   ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول١٤ إىل ١٠يف هــانوي مــن 

ــام املتحــدة و ــت ن ــن أجــ    فيي ــضاء م ــا الف ــات تكنولوجي ــشأن اســتخدام تطبيق ــافع   ب ــق من ل حتقي
ن َو القــرار املعْنــ٥٤/٦٨أّيــدت يف قرارهــا قــد اجلمعيــة العامــة  وكانــت .اجتماعيــة واقتــصادية

الـذي اعتمـده اليونيـسبيس       )٢(،"إعالن فيينـا بـشأن الفـضاء والتنميـة البـشرية          : األلفية الفضائية "
للتحــديات وقــد صــاغ اليونيــسبيس الثالــث إعــالن فيينــا كنــواة الســتراتيجية تتــصّدى  . الثالــث

  .العاملية املقبلة باستخدام التطبيقات الفضائية

───────────────── 

ة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، تقرير مؤمتر األمم املتحد )1(  
، الفصل الثاين، )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩فيينا، 
  ).ط) (د (٤٠٩ الفقرة

  .١املرجع نفسه، الفصل األول، القرار  )2(  
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ومن شأن تنفيـذ التوصـيات الـواردة يف إعـالن فيينـا أن يـدعم العديـد مـن اإلجـراءات                        -٨
علـى وجـه   ، و ميكـن  )٣(.املنشودة يف خطة التنفيذ اخلاصة مبؤمتر القمة العـاملي للتنميـة املـستدامة      

أن تسهم يف تعزيز قدرات البلدان النامية وأن تـدعمها           لألدوات الفضائية املوجودة     ،اخلصوص
اســتخدام البيانــات املــستمدة بفــضل بالتوســع يف  البيئــة رصــدلتحــسني إدارة املــوارد الطبيعيــة و

 .التكنولوجيات الفضائية وتيسري هذا االستخدام

ات  الوعي باملنافع االجتماعية واالقتـصادية لتطبيقـ     زيادةوكان اهلدف من حلقة العمل        -٩
 نياركقُــّدمت للمــشو. تكنولوجيــا الفــضاء علــى كــل مــن الــصعيد الــوطين واإلقليمــي والــدويل

 عن املنـافع االجتماعيـة واالقتـصادية لتطبيقـات علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء، مـع                  ةدراسات حال 
 بواســطة الــسواتل، واالتــصاالت الــساتلية،  عــن ُبعــدالتركيــز بــصفة رئيــسية علــى االستــشعار  

 . القدرات والتعاون اإلقليمي والدويلوبناءة لسواتل املالحة، والنظم العاملي

لتبـادل    فرصـة بإتاحـة حلقة العمل املسامهة يف التعاون اإلقليمـي والـدويل      استهدفتكما    -١٠
 .واقتصادية أحدث املعلومات بشأن تطبيقات تكنولوجيا الفضاء اليت تعود مبنافع اجتماعية

 :لقة العملوفيما يلي األهداف احملّددة حل  -١١

اليت أثبتت قدرات    عزيز املبادرات الوطنية واإلقليمية والعاملية اجلارية ذات الصلة       ت  )أ(  
 ؛تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا يف حتقيق املنافع االجتماعية واالقتصادية والتنمية املستدامة

يقاهتـا  تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل يف جمال تطوير تكنولوجيـا الفـضاء وتطب           )ب(  
بني البلدان على مستويات التنمية كافة، مع التركيز بوجه خاص على دعم البلدان النامية عـن                

 طريق االضطالع بأنشطة بناء القدرات؛

وتعزيـز  باسـتخدامات تكنولوجيـا الفـضاء     الوعي علـى الـصعيد اإلقليمـي      نشر  )ج(  
 ؛اتستخدامالاتلك شبكات تبادل املعلومات والبيانات بشأن 

حبــث املبــادئ واآلليــات الكفيلــة بتعزيــز التعــاون الــوطين واإلقليمــي والــدويل      )د(  
 جمال تطوير تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا؛ يف

تعاجل يف الوقـت     على الصعيد العاملي و    للتنفيذمشاريع تعاونية قابلة    التفكري يف     )ه(  
  .أو املناطقاليت تواجهها فرادى الدول األعضاء احملددة اجملتمعية نفسه القضايا 

───────────────── 

 / أيلول٤ ‐أغسطس / آب٢٦أفريقيا، ية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنم )3(  
، الفصل األول، ) والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢سبتمرب 
  .املرفق  ،٢ القرار
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    الربنامج  - باء  
وزارة العلــم وممثــل عــن للعلــوم والتكنولوجيــا األكادمييــة الفييتناميــة لقــى كــل مــن رئــيس أ  -١٢

، وممثـل  عن ُبعـد  فييت نام ورئيس اجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار         والتكنولوجيا يف 
 .ارجي كلمات استهالليةمن مكتب شؤون الفضاء اخلوكالة الفضاء األوروبية وممثلني عن 

حلقـة   جلـسات عامـة مواضـيعية مشلـت          بعوتألّفت حلقة العمل من جلسة أساسية وس        -١٣
واشــتمل برنــامج حلقــة العمــل أيــضاً علــى تــدريب عملــي   . ت لألفرقــة العاملــةا وجلــسنقــاش
ــدة ــال    مل ــوم واحــد يف جم ــة  ُني ــات اجلغرافي ــم املعلوم ــوان   ظ ــات   "حتــت عن ــام املعلوم أســس نظ

 ".ووظائفه ةاجلغرافي

التقنيـة لتطبيقـات ناجحـة      اإليـضاحية   ومشل برنامج حلقة العمل سلـسلة مـن العـروض             -١٤
تــوفِّر حلــوالً فعَّالــةً مــن حيــث التكلفــة أو معلومــات    وألدوات تــستند إىل تكنولوجيــا الفــضاء 

 .أساسية لتخطيط وتنفيذ برامج ومشاريع تعود مبنافع اجتماعية واقتصادية

بنـاء  ) أ: ( عروض إيضاحية عـن املواضـيع التاليـة       بع اجللسات العامة الس   وقُدِّمت خالل   -١٥
التطــورات ) ج(؛ عــن ُبعــدتطبيقــات االستــشعار ) ب(القــدرات يف جمــال تكنولوجيــا الفــضاء؛ 

 بواسـطة   ظـم اإلنـذار املبكّـر     وُنإدارة الكوارث   ) د(؛  األخرية يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء     
 ونظـام املعلومـات اجلغرافيـة واالتـصاالت          العاملية لسواتل املالحة   تطبيقات النظم ) ه(السواتل؛  
 .التعاون اإلقليمي والدويل) ز(رصد األرض والصحة؛ ) و(الساتلية؛ 

 إيـضاحية عـن األنـشطة ذات الـصلة وأسـهموا يف املناقـشات               وقدَّم املشاركون عروضاً    -١٦
ــن أجــل اختــاذ إجــراءا       ــة م ــد جمــاالت األولوي ــت لتحدي ــيت أُجري ــة  ال ــة املمكن ــدت املتابع  وحتدي

أربــع وُعِقــدت أثنــاء حلقــة العمــل  .ها مــا هــو قــائم منــالــشراكات الــيت ميكــن إقامتــها أو تعزيــز
 . لألفرقة العاملةجلسات

 ٤٠ جمموعـه  وقدَّم املشاركون يف حلقة العمل من بلدان نامية ومن بلـدان متقدمـة النمـو مـا         -١٧
 .عامة ةجلسملة يف ختام كل ، وُعقدت جلسات مناقشة شا إيضاحياًعرضاً

 علـى أسـس نظـام املعلومـات         تـدريب ربنـامج   لوُخّصص يـوم كامـل مـن حلقـة العمـل              -١٨
وقـد جـاء    . نـام  تايلند وفييت يف   معهد حبوث النظم البيئية   توىل تقدميه مكتبا    ه  ائفاجلغرافية ووظ 
املعلومــات ام  ونظــعــن ُبعــداالستــشعار " متوافقــاً مــع املنــهج الدراســي  التــدرييبهــذا التمــرين 

تـسعة أشـهر    العليـا الـيت ُتـَنظَّم ملـدة         دورات الدراسـات    القـائمون علـى     ه  ، الـذي أعـدّ    "اجلغرافية
ــ ــا الفـــــضاء املنتـــــسبة إىل األمـــــم املتحـــــدة  بـــ  املراكز اإلقليميـــــة لتعلـــــيم علـــــوم وتكنولوجيـــ
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(www.unoosa.org/oosa/en/SAP/centres/index.html)     مــن أجــل الدارســني امللــتحقني بتلــك 
ــدوراتا ــدريب حماضــرات وعروضــاً   .ل ــضاحية  ومشــل الت ــات وإي ــة  ومترين ــات عملي ــشأن بيان ب

قـوة نظـام املعلومـات    ) "ب(؛ "الصورة الكربى لنظام املعلومات اجلغرافيـة  ) "أ: (املواضيع التالية 
؛ "املكانيـــة وحتليلـــها العالقـــات حبـــث) "ج(؛ "مطاَبقـــة اخلريطـــة لقاعـــدة البيانـــات: اجلغرافيـــة

 ".باالتصال احلاسويب املباشر" ArcGIS" على نظام التعرف" )د(

ــارات إىل م  -١٩ ــابع  وُنظّمــت زي ــا الفــضاء الت ــوم  عهــد تكنولوجي ــة للعل ــة الفييتنامي لألكادميي
ســيما مركــز التعــاون الــدويل     ، وال وإىل جامعــة هــانوي للعلــم والتكنولوجيــا   والتكنولوجيــا

  .ة يف جنوب شرق آسيا، التابع هلاللبحث والتطوير يف جمال تكنولوجيا املالحة الساتلي
    

   احلضور  - جيم  
، أنغـوال ،  أذربيجـان  :، هـي   بلـداً  ٢٢ من    مشاركاً ١٣٩ العمل ما جمموعه     حضر حلقةَ   -٢٠

ــران ، أوزبكــستان ــة(إي ــا، )ســالميةاإل-مجهوري ــد، إيطالي ــا، تايلن ــونس، تركي ــة الو ، ت مجهوري
، ماليزيــا، كنــدا، نكازاخــستا، نــامفييــت ، العــراق، شــيلي، ســري النكــا، الدميقراطيــة الــشعبية

 حلقــة العمــل أيــضاًوشــارك يف . اليابــان، الواليــات املتحــدة، اهلنــد، نيجرييــا، ميامنــار، منغوليــا
ــدويل لالتــصاالت     ــون عــن مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي واالحتــاد ال ــة الفــضاء   وممثّل وكال

 عـن ُبعـد  ويري واالستشعار األوروبية ومعهد حبوث النظم البيئية واجلمعية الدولية للمسح التص 
 .)ناسا(واإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء 

ــة       -٢١ ــة تكــاليف  يف واســُتخدمت أمــوالٌ خصــصتها األمــم املتحــدة واجلهــات الراعي تغطي
كمــا قــدَّمت  . عــشر مــشاركاًثمانيــةالــسفر عــن طريــق اجلــو وبــدل اإلقامــة اليــومي والــسكن ل 

 . اليف التنظيم احمللي واملرافق ونقل املشاركني لتغطية تكاجلهات الراعية أمواالً
    

      يةتقنالاإليضاحية ملخَّص العروض   -ثانياً  
    املواضيع العامة  - ألف  

للمــشاركني فرصــةً ملعرفــة الفوائــد الــيت ميكــن أن يعــود هبــا   امــة لــسات العاجل أتاحــت  -٢٢
، تحـضُّر ي والـربي، وال  استخدام تكنولوجيا الفضاء يف جماالت متنوعة، كالطريان والنقل البحر        

 واألمـــن الغـــذائي ورســـم اخلـــرائط واملـــسح األرضـــي، والـــصحة البـــشرية، وإدارة الكـــوارث،
وُرويـت يف جلـسات حلقـة العمـل         . والزراعة املستدامة، والرصد البيئي وإدارة املوارد الطبيعيـة       
إىل ة  امـ لـسات الع  هـذه اجل  وأفـضت    .قصص جناح وطنية وإقليمية وُشرحت التطبيقات احملتملـة       
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 لتحقيـق أهـداف التنميـة املـستدامة        من وسائل فعالة التكلفة    استفادة البلدان    سبلمناقشة بشأن   
 .من خالل تعزيز العديد من قطاعات تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا

ــة العمــــل علــــى املــــشاركني يف   اإليــــضاحية ُوزِّعــــت العــــروض   -٢٣ ــة يف حلقــ املقدَّمــ
ــراص ــة  أقـ ــرِ. مدجمـ ــن املعلومـــ ويـ ــد مـ ــواد   د مزيـ ــل واملـ ــة العمـ ــامج حلقـ ــن برنـ ــيت ات عـ الـ
 والعـــــروض اإليـــــضاحية علـــــى املوقـــــع الـــــشبكي حللقـــــة العمـــــل       خلفياهتـــــا  توضـــــح

(www.sti.vast.ac.vn/spaceworkshop_UN_VAST-2011/)  واملوقـــع الـــشبكي ملكتـــب شـــؤون
  .(www.unoosa.org/oosa/en/SAP/act2011/Vietnam/index.html)الفضاء اخلارجي 

    
    التعاون الدويل واإلقليمي والوطينبشأن اسات حالة إفرادية در  - باء  

قُّدمت أربع دراسات حالة إفرادية منبثقة عن حلقيت العمل اللـتني استـضافتهما كـل مـن                   -٢٤
تعزيــز الــوعي باملنــافع وختــص هــذه الدراســات ثالثـة مــن مــستويات التعــاون ل . تركيـا وفييــت نــام 

اجلمعيــة الدوليــة للمــسح التــصويري ) أ: (ولوجيــا الفــضاءاالجتماعيــة واالقتــصادية لتطبيقــات تكن
ــشعار  ــا املالحــة      عــن ُبعــد واالست ــدويل للبحــث والتطــوير يف جمــال تكنولوجي ومركــز التعــاون ال

النمـوذج  : "شـري ايـرث   " إطار   )ب(الساتلية يف جنوب شرق آسيا، فيما يتعلق باملستوى الدويل؛          
 يف منطقــة البحــر األســود، فيمــا خيــص الــصعيد   القــدرات يف جمــال رصــد األرضتنميــةالتعــاوين ل
 .، بالنسبة للصعيد الوطين)ناسا(اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء ) ج(اإلقليمي؛ 

    
 ومركز التعاون الدويل للبحث عن ُبعداجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار   - ١  

   وب شرق آسياوالتطوير يف جمال تكنولوجيا املالحة الساتلية يف جن
 هــي منظمــة غــري حكوميــة  عــن ُبعــداجلمعيــة الدوليــة للمــسح التــصويري واالستــشعار     -٢٥

 عـن ُبعـد   التعاون الدويل من أجل النهوض باملسح التـصويري واالستـشعار          تكرس نشاطها لتعزيز  
جمـال   يف فيينـا، أقـدم منظمـة جامعـة يف     ١٩١٠وُتَعّد اجلمعية، اليت أُنـشئت يف العـام         . وتطبيقاهتما

 مــؤمتر اجلمعيــة يفو". اســتقاء املعلومــة مــن الــصورة"عملــها، وميكــن تلخــيص نــشاطها يف عبــارة 
أعـد ملخـص    سلسلة املؤمترات اليت ُتعقَد كل أربـع سـنوات،          الذي عقد يف بيجني ضمن      ،  األخري

، "نييجعـالن بـ   إ" حتـت عنـوان      للنتائج اليت انتهى إليها املؤمتر مع التطورات التقنية الـسابقة وُنـشر           
ــها        ــاس ورصــد خــصائص األرض الطبيعــي من ــصوير يف قي ــة الت ــة بأمهي ــه اجلمعي ــذي ســلّمت في ال

 . الشمسيةاجملموعةوالناجم عن النشاط البشري، وكذا يف استكشاف كواكب أخرى من 

ــأنَّ     -٢٦ ــا، ب ــة، يف حلقــة العمــل األوىل الــيت استــضافتها تركي ــآ وأقــّرت اجلمعي إعــالن "ر اث
مل، وأعربت عن اسـتعدادها ملواصـلة العمـل باعتبارهـا شـريكاً نـشطاً يف                 العا بدأت تعم " بيجني
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لمجلـس الـدويل لالحتـادات      ومـن أمثلـة هـذا التعـاون املـستمر مـشروع ل            .  املقبلة حلقات العمل 
". اجملتمعيـة ثـار  اآلشديدة والـ طبيعيـة  الخطـار  األ"لدراسة تكنولوجيات اجلمعية   ب عني يست العلمية

هــي  مــا"ذه اجلهــود اجلاريــة، اإلســهام يف اجلــواب علــى ســؤال   اجلمعيــة، مــن خــالل هــ تــودو
التكنولوجيــات واملنــهجيات الالزمــة لتقيــيم تعــّرض األشــخاص واألمــاكن لألخطــار، وكيــف   

 "من النطاقات املكانية؟متنوعة ميكن استخدام تلك التكنولوجيات واملنهجيات يف طائفة 

شـارك فيهـا    و. يت استضافتها فييـت نـام      حلقة العمل الثانية ال    من رعاة اجلمعية  كانت  و  -٢٧
ومها الفريق العامـل الثـاين    (السابعة  للجنتها  ممثلون عن فريقني عاملني من األفرقة العاملة التابعة         

املعـــين بالـــصحة، والفريـــق العامـــل الـــسادس املعـــين بالزراعـــة والـــنُّظُم اإليكولوجيـــة والتنـــوع   
سـي مـن خـالل دراسـة الـصالت العلميـة            ، وأسهموا بـذلك يف حتقيـق هـدفها األسا         )البيولوجي

يترتـب علـى تلـك الـصالت        والتقنية القائمة بني رصد البيئـات األرضـية بواسـطة الـسواتل ومـا             
ها وكـان مـن مثـرات مـسامهة اجلمعيـة إبـرام اتفـاق مـشترك بينـ            . من منافع اجتماعية واقتـصادية    

دام تطبيقــات  عــن اســتخبرنــامج تعليمــيعلــى تنظــيم مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي   وبــني
الفضاء لتحقيق منافع اجتماعية واقتصادية، وذلك يف حلقة العمـل الثالثـة املقـرَّر أن تستـضيفها                 

العمـل يف   املمكنة وصـف خطـوات      هذا الربنامج التعليمي    ومن أهداف   . ٢٠١٢شيلي يف سنة    
ــشأن   ــة و    هــذا ال ــرارات اجتماعي ــسواتل وتفــضي إىل اختــاذ ق ــدأ بالرصــد بواســطة ال أو /الــيت تب

 .اقتصادية قابلة للتنفيذ

، يف العقــد املنــصرم، أحــد أشــهر منــاذج     الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة   وأصــبحت   -٢٨
تطبيــق  وقــد غــدا . تطبيقــات تكنولوجيــا الفــضاء يف حتقيــق املنــافع االجتماعيــة واالقتــصادية      

املي لتحديـد   اإلشارات الواردة من النظم العاملية لسواتل املالحـة القائمـة، وأشـهرها النظـام العـ               
التـابع  ) غلونـاس (التابع للواليات املتحدة والنظام العاملي لـسواتل املالحـة          ) سإجي يب   (املواقع  

وبفـضل نظـامي    .  تطبيقات حتديـد املواقـع واملالحـة       لالحتاد الروسي، أداة شاملة لدعم النمو يف      
النظــام البوصــلي املالحــة الــساتلية، األورويب املعــروف باســم غــاليليو والــصيين املعــروف باســم  

اللذين جيري إعدادمها ونـشرمها يف الوقـت الـراهن، سـيزيد عـدد الـسواتل الـيت                  لسواتل املالحة   
مني ممـا سيحـسِّن مـن نوعيـة اخلـدمات ويزيـد مـن عـدد املـستخدِ               زيـادة كـبرية،      ستكون متاحة 

 .احملتملني والتطبيقات املمكنة

سـوف يـضيف   ،  إىل أقصى حـد   ملالحةالنظم العاملية لسواتل ا   ولتوسيع نطاق استخدام      -٢٩
 مـن الـسواتل واإلشـارات    م التعزيز الفضائية والنظم اإلقليمية لسواتل املالحة املزيدَ  ظُعدد من نُ  

 واملالحـة والتوقيـت     ظم السواتل، مما سيحّسن من األداء يف جمـال حتديـد املواقـع            ليضاعف من نُ  
قـق االسـتفادة مـن هـذه اإلجنـازات،       ولكـي تتح  . لمـ كاتحيث الدقة واإلتاحة واملوثوقية وال    من  
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يتعني على البلدان مواكبة أحدث التطورات يف اجملاالت املتصلة بالنظم العاملية لسواتل املالحـة              
 .إشاراهتاوبناء القدرة على استخدام 

التابعــة وُيتوقــع أن تــشهد منطقــة جنــوب شــرق آســيا أكــرب عــدد مــن الــسواتل املرئيــة    -٣٠
وبـذلك ستـصبح املنطقـة أحـد        .  عـرب العـامل يف املـستقبل املنظـور         الحـة لنظم العامليـة لـسواتل امل     ل

. الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة متنوعــة مــن حلــول الختبــار حلــولأفــضل األمــاكن يف العــامل 
وسيــضطلع مركــز التعــاون الــدويل للبحــث والتطــوير يف جمــال تكنولوجيــا املالحــة الــساتلية يف  

مبوقـع اسـتراتيجي يف هـانوي، بـدور مهـم يف تطبيقـات             جنوب شرق آسيا، الـذي يتميـز مقـره          
 . املتنوعةالنظم العاملية لسواتل املالحة

وقــد اعُتــرب إنــشاء املركــز منوذجــاً ناجحــاً للتعــاون املثمــر بــني أوروبــا ومنطقــة جنــوب    -٣١
فقـد ُنظّـم عـدد مـن الـدورات التدريبيـة وحلقـات العمـل                . شرق آسيا، وحتديداً مـع فييـت نـام        

شترك للتعلــيم وتطــوير املــســيوي اآل-ورويباألنــامج شروع الربمبــل املالحــة، بــدءاً بــشأن ســوات
مــا بــني يف األوروبيــة املمــوَّل مــن املفوضــية ) برنــامج ســيغال(نظــام غــاليليو املعــين بالتطبيقــات 

 أمـا . وذلك لفائدة صناع القرار واخلرباء والباحثني والطلبـة الفييتنـاميني         ،  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥ عامي
الـشق األورويب  باالسـتفادة مـن   مركز جنوب شـرق آسـيا املعـين        ثاين، الذي محل اسم     املشروع ال 

 ويلــهوالــذي تــوىل مت التعــاون الــدويل والتنميــة احملليــةألغــراض  الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــةمــن 
فقـد  ، ٢٠١٠ و٢٠٠٩  عـامي مـا بـني  برنامج سيغال يف  ل امتداداً لنجاح    االحتاد األورويب، وشكَّ  

هـذا   مـن نتـائج      وكـان . ء مركز يعىن بالتعاون الدويل بني أوروبا وجنوب شرق آسيا         إنشاتوخى  
شروع افتتاح مركز التعاون الدويل للبحث والتطوير يف جمال تكنولوجيا املالحـة الـساتلية يف              امل

 .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١جنوب شرق آسيا يف 

الـنظم العامليـة لـسواتل       جمـال    ويضطلع املركـز بأنـشطة التوعيـة والتـدريب والبحـث يف             -٣٢
الـنظم  إشـارات  ففيما يتعلق بأنشطة البحث، يركز املركز جهوده على جمـال اسـتقبال             . املالحة

 واخلـدمات املـستندة إىل حتديـد     املتنوعـة، وخـدمات حتديـد املواقـع بدقـة     العاملية لسواتل املالحة 
ــاكن ــة اخلاصــة بــ    األم ــل الذكي ــم النق ــات ُنظُ ــة  النظم العامل، وتطبيق ــسواتل املالح ــة ل ــار ي  يف إط

 .املشاريع الوطنية والدولية

) فييـت نـام   (وتشمل املؤسسات املسانِدة للمركز جامعـة هـانوي للعلـم والتكنولوجيـا               -٣٣
) إيطاليــا (معهــد مــاريو بـويال للدراســات العليــا و) إيطاليــا (يف تورينـو الفنــون التطبيقيــة معهـد  و

املركـز، وإن كـان    أنَّ ومن املهم التـشديد علـى     ). سبانياإ(لونيا  قطايف  الفنون التطبيقية   وجامعة  
 على صعيد جنوب شرق آسـيا ويهـدف إىل توسـيع            للتواصلمقره يف فييت نام، يزاول أنشطة       
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 هبــدف تعزيــز التعــاون يف جمــال  بلــدان رابطــة أمــم جنــوب شــرقي آســيا  أنــشطته لتــشمل كــل  
لقــة هبـــا، ويف اآلن نفـــسه توطيـــد   والبحـــوث املتعالـــنظم العامليـــة لــسواتل املالحـــة تكنولوجيــا  

 .النظم العاملية لسواتل املالحةجمال العاملة يف العالقات مع اجلماعات األوروبية 
    

 القدرات يف جمال رصد األرض يف منطقة لتنميةمنوذج تعاوين : "يرثاشري "إطار   - ٢  
    األسود  البحر
كـل مـن    ميكـن التنبـؤ هبـا علـى         يف النظام البيئي لألرض آثـاراً ال      الدائمة  التغريات  تفرز    -٣٤

ــصعيد ــدويل الـ ــي والـ ــي واإلقليمـ ــار  .  احمللـ ــم اآلثـ ــستلزم فهـ ــضمنية،  ويـ ــرة والـ ــة املباشـ الطبيعيـ
 الــيت تترتــب علــى هــذه الــتغريات وإدارهتــا بــصورة فعالــة إجــراء دراســة منهجيــة  ،واالجتماعيــة

ريات البيئيـة احلاصـلة     الـتغ ومتابعـة    من غري املمكن دراسةَ      على أنَّ . للنظام اإليكولوجي لألرض  
يف منطقــة البحــر األســود، الــيت تــؤوي مئــات املاليــني مــن الــسكان وتــشهد تغــريات ســريعة يف 
كافة جوانبها االجتماعية واالقتصادية والسكانية واجليوفيزيائية، من دون استخدام تكنولوجيـا           

 .سيما رصد األرض، استخداماً فعاالً الفضاء، وال

عـاون إقليمـي متعـدد القطاعـات والتخصـصات للتـصدي هلـذا              فمن الـضروري إقامـة ت       -٣٥
إجنـازات  حتقيـق  إدارة البيانـات ومواءمـة الـسياسات والتـدابري و       العسري من أجل حـسن      املشكل  

وقد اقُترح هنا إطـار ملنطقـة       .  يف منطقة البحر األسود    املعنيةعملية لفائدة مجيع اجلهات الفاعلة      
 ومكاملتـها ومواءمـة املعلومـات وإرسـاهلا وتبادهلـا     لبحـر األسـود مـن أجـل وضـع ُنظـم للرصـد        

يكـاد يكـون متعـذراً علـى       ، وهـو أمـر      حديثـة جيـدة   وإدارهتا بغية تزويد مجيع الشركاء ببيانات       
واهلــدف املتــوخى مــن إطــار منطقــة البحــر األســود هــو دمــج     . وحــدهشــريك أن ينجــزه  أي 

 .شبكات الرصد القائمة يف املنطقة

مبتكــراً تــساهم فيــه بــصورة مباشــرة ع باعتبــاره منوذجــاً تعاونيــاً وســوف ُينفَّــذ املــشرو  -٣٦
ولن يـساعد اسـتثمار تلـك القـدرات         . منطقة البحر األسود  اجلهات صاحبة املصلحة من بلدان      

االسـتفادة مـن   حوض البحر األسود فحسب، بل سـيتيح أيـضاً   املعرفية بشأن   يف سد الفجوات    
ــا   ت الــرحالت الفــضائية وحبــوث رصــد األرض  قــدرات وتكنولوجيــات اجليــل املقبــل مــن بعث

 البلــدانالتــآزر بــني  )أ: (يلــي  هنــج املــشروع مــايعــززومــن املتوقــع أن .  الفــضائيةتطبيقــاتالو
 ي والتكنولـوجي  ستوى العلمـ  املـ  )ج(تبادل املعلومات يف جمـال رصـد األرض؛          )ب(الشريكة؛  

 . احلكومية والبحثية واألكادمييةاملؤسساتلدى 
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تنحـو  وتتمثل االستراتيجية الرئيسية ملقترح املـشروع يف وضـع منهجيـة حلـل املـشاكل                  -٣٧
املعلومـات اخلاصـة برصـد األرض فيمـا يتعلـق           من أجل النجاح يف تنفيذ نظم       النتائج  إىل حتقيق   

ــيت    ــة ال ــافع اجملتمعي ــق املن ــسعى إليهــا  مبجــاالت حتقي ــق املخــتص برصــد األرض اي  وحتــسني لفري
علـى أربـع    البحثـي   شروع  هذا امل وسيجري إجناز   . يف منطقة البحر األسود   والطاقات  القدرات  
سيتم يف املرحلة األوىل استبانة االحتياجات واملمارسـات اجليـدة، ويف الثانيـة سيـسهم               . مراحل

 القـدرات   حتسنييف حوض البحر األسود يف      على أرض الواقع    التركيز على املمارسات الفعلية     
مـصممة  أمـا املرحلـة الثالثـة فهـي      .  علـى الـسواء    يـة للمبـادرات القائمـة     البحثية الوطنيـة واإلقليم   

ــة الســتحداث  ــق املخــتص  مالئمــة لإلســهام يف إعــداد اســتراتيجية ل  ومبتكــرة أدوات تقني لفري
وهكــذا ســيتم وضــع نظــام معلومــات خــاص بــالفريق  . يف جمــال بنــاء القــدراتبرصــد األرض 

ى لـد املعلومـات ذات الـصلة   إللكترونيـة لتعمـيم     بشأن منطقة البحر األسـود يـستند إىل بوابتـه ا          
ــة  ــرب تعــاوين      . اجملتمعــات احمللي ــشاء من ــرح إن ــة املــسائل املؤســسية وتقت ــة الرابع وســتتناول املرحل

 يف حـوض    بلـدان إطار شراكة مالئمة إلقامة تعاون فعـال ووضـع آليـات طويلـة املـدى بـني                   يف
 .البحر األسود

    
اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية منظور : لفضاءالنواتج العَرضية لتكنولوجيا ا  - ٣  

    )ناسا(  والفضاء
يف حتقيــق منــافع عامــة انطالقــاً مــن املعرفــة الــيت اكتــسبتها مــن  بــاع طويــل ناســا لــدى   -٣٨

سعيها إىل حتقيق تقدم يف جمايل املالحة اجلويـة والفـضاء، فـضالً عمـا تنجـزه مـن حبـوث علميـة               
فع، اليت يتحقق بعضها كنتيجة مباشـرة مـن نتـائج بـرامج             وتسهم هذه املنا  . عن األرض وبيئتها  

ناسا والبعض اآلخر كنواتج عَرضية، يف عدد من القطاعات الـصناعية، منـها الـصحة والطـب،            
زيل، واملـوارد البيئيـة والزراعيـة، وتكنولوجيـا احلاسـوب،              املـن  والترفيهوالنقل، والسالمة العامة،    

نـافع املتأتيـة مـن بـرامج ناسـا متركـزة يف أحيـان كـثرية يف                  ولئن كانـت امل   . واإلنتاجية الصناعية 
ــات املتحــدة، إالَّ  ــاره     أنَّالوالي ــت آث ــد طال ــها ق ــثرياً من ــامل ك ــه، الع ــها  كل ــن بين ــن  وم ــدد م  ع

وتشمل اجملاالت اليت طالتها آثـار تلـك املنـافع    .  الناميةللبلدانالتطبيقات اليت تتيح منافع حيوية  
 والـشبكات  عـن ُبعـد   وحتـسني الزراعـة وتوزيـع الغـذاء، والتطبيـب       ،النقيةمياه الشرب   : يلي ما

، واإلنذار بالكوارث واإلغاثة عند وقوعها، واملـوارد        البيئي واإلدارة البيئية  الالسلكية، والرصد   
 .وترِد أدناه بضعة أمثلة هلذه التطبيقات واملنافع. التعليمية، وختزين الطاقة، واحلد من األخطار

 لسالمة عمليـات مكـوك الفـضاء وحمطـة          مهم بشدة  يف املدار    النقيةملياه   ا توفروضمان    -٣٩
 تـصفية وللتصدي هلـذا التحـدي التكنولـوجي الـذي يواجـه ناسـا، أُِعـّد صـمام                . الفضاء الدولية 
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يف مولـدات األمـراض     اجلراثيم وأصبح ُيستخدم يف كل بعثة من بعثات مكوك الفضاء ملنع منـو              
هذه التقنيـة ُتّتَخـذ حاليـاً أساسـاً لـُنظم تنقيـة امليـاه                أنَّ   كما. وكمياه الشرب اخلاصة بطاقم املك    

 .املعتَمدة يف الوقت الراهن يف املناطق الريفية ويف البلدان النامية على صعيد العامل

داء  (وابتكرت ناسا، وهي تدرس سبل معاجلة املالحني الفـضائيني مـن داء تفقُّـع الـدم                 -٤٠
احملمولة الكفيلة جبلـب املنـافع الطبيـة لألوكـسجني     العايل ضغط  الغرف، تكنولوجيا  )الغواصني

وُتـسبب قرحـة بـورويل، الـيت تـصيب النـاس يف             . قرحـة بـورويل   العايل التركيز ملن يتعافون مـن       
ضـروب أخـرى     مفتوحة مرّوعة من الصعب عالجها، فـضالً عـن           قروحاًأكثر من ثالثني بلداً،     

اسـتغالل  وجيـري حاليـاً   . يـه النـاس مـن هـذا املـرض     من العدوى واإلصابة يف كل مكان يعاين ف      
 . جتارياًهذا االبتكار

عـن  وحتتاج ناسا، ألغـراض استكـشاف الفـضاء، تكنولوجيـات لتـوفري الرعايـة الطبيـة                   -٤١
 املنـاطق النائيـة     وتتـسم .  لبعثات الرحالت الفضائية الطويلة املـدة      - عن ُبعد أو التطبيب    - ُبعد

. عـن ُبعـد  من التكنولوجيا الفضائية للتطبيـب  تية وتستطيع االستفادة بضعف البنية التح  والنامية  
 ١٢٦ومن أمثلة ذلك إثيوبيا، حيث توجد شبكة لنشر املعلومات املتعلقـة بالـصحة العامـة مـن                  

 أيـضاً يف  عـن ُبعـد  وُتستخدم شبكات التطبيب . موازية طبية نائية إىل مخسة مستشفيات   وحدة
 .ني رصد الصحة العامةيت نام لتحسفيالعراق وتايلند و

ناسا شبكة من املركبات الفضائية لرصـد األرض ذات تطبيقـات متعـددة، مثـل               لدى  و  -٤٢
ستجد مـن قـضايا     يـ  يف أفريقيا، اليت تتيح اإلنذار املبكّـر مبـا           اتجملاعبانظام اإلنذار املبكر    شبكة  

قـت املناسـب     اجلفـاف جبنـوب آسـيا، الـيت تـوفر معلومـات يف الو              رصداألمن الغذائي، وشبكة    
 .عن ظهور اجلفاف وتطوره ونطاقه

 اهليمااليــا، مــن خــالل  منطقــةنآلأمريكــا الوســطى وأفريقيــا، وادان لــبوتــساعد ناســا   -٤٣
 وهـو نظـام سـاتلي يرصـد الطقـس           ،)سـريفري (نظام الرؤية والرصد اإلقليمي ألمريكـا الوسـطى         

ابـات ومكافحتـها، وحتـسني       حرائـق الغ   البلـدان علـى تتبـع     ويساعد نظام سـريفري تلـك       . واملناخ
استغالل األراضي واملمارسات الزراعية، والتصدي لظهور األمراض والتنوع البيولوجي وتغـري           

 .املناخ واالستجابة على حنو أسرع للكوارث الطبيعية

 فمـن املالحـظ   . وتطبَّق تكنولوجيات ناسا أيـضاً يف جمـال اإلنـذار بـالكوارث واإلغاثـة               -٤٤
إنذارات خاطئة، مع ما يترتب علـى ذلـك   تعطي تسونامي التقليدية ميكن أن  لا ُنظم اإلنذار ب   أنَّ

 التـابع لناسـا   خترب الدفع النفثيوهكذا استحدث الباحثون مب . من آثار جمتمعية واقتصادية سلبية    
 وتفـضي إىل وضـع ُنظـم عامليـة لإلنـذار        النظـام العـاملي لتحديـد املواقـع       طرائق للتنبـؤ تـستند إىل       
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األرواح واحلـد مـن اإلنـذارات    إنقـاذ   بقـدر أكـرب مـن املوثوقيـة، ممـا يـسهم يف              بتسونامي تتـسم    
 ناسـا الفـضائية والبحـوث الـيت جتريهـا ناسـا يف              مركبـات وتسهم البيانات اليت تتيحها     . اخلاطئة

حتسني دقة التوقعات املتعلقة باقتراب األعاصـري مـن األرض، ومـسارها ودرجـة حـدهتا، فـضالً                  
 .رات بكل من األعاصري والفيضانات على السواءعن زيادة مهلة اإلنذا

    
      ملخص جلسات األفرقة العاملة  -ثالثاً  

سـبعة جمـاالت مواضـيعية      يف حلقة العمل األوىل، اليت انعقـدت يف إسـطنبول، ُحـّددت               -٤٥
 والنقــل؛ واملــوارد املائيــة والزراعــة؛ وتلــوث تحــضُّرال: لتكــون مواضــيع اهتمــام األفرقــة العاملــة

الطاقــة؛ وإدارة الكــوارث؛ وإدارة املــوارد الطبيعيــة؛ واالستكــشاف خــارج األرض؛      اهلــواء و
، شــاملة إىل ذلــك ســبعة مواضــيع فرعيــة وُحــدِّدت إضــافةً. وحتديــد املواقــع واملالحــة والتوقيــت

الطقس واملناخ؛ والصحة؛ وعدم الـيقني وتقيـيم املخـاطر؛ والتقيـيم االقتـصادي؛ والتعلـيم                : هي
 وواصـلت األفرقـة العاملـة       .فضاء؛ وتطوير الـسواتل    لل قانون الدويل ال؛ و ت واالتصاال والتواصل

 .الستة التالية مداوالهتا يف اجتماعات ُعقدت خالل حلقة العمل الثانية يف هانوي

 وَضـع الفريـق العامـل خطـط عمـل بـشأن         .الفريق العامل املعين بإدارة املـوارد الطبيعيـة         -٤٦
 املـستدامة  تنميتهال رسم خرائط املوارد الطبيعية ورصدها و      تطبيقات تكنولوجيا الفضاء يف جما    

.  وامليـاه والـنُّظم اإليكولوجيـة   يضـ ايف جماالت من قبيل الزراعة واحلراجة والغطـاء النبـايت واألر      
ــدة يف جمــال اســتخدام    وقــد رأى الفريــق العامــل أنَّ  ــاك حاجــة إىل اســتبانة املمارســات اجلي  هن

اف مـدى  شرصد املوارد الطبيعية احليوية، بل أيـضاً يف استكـ         تكنولوجيا الفضاء، ليس فقط يف      
ومتثلـت األهـداف الـيت رمسهـا الفريـق          . الوشـيكة سيما يف سياق آثار تغري املنـاخ         استدامتها، ال 

فهـم املتطلبـات مـن خمتلـف البيانـات الـساتلية الـيت               )أ: (العامل بغية حتقيق تلك الغاية فيما يلـي       
إعـداد سـجل ملـا       )ب(لطبيعية ورصـدها علـى شـىت املـستويات؛          يقتضيها رسم خرائط املوارد ا    

وضـع قاعـدة    )ج(؛ عن ُبعـد هو قائم من خرائط حالة املوارد الطبيعية املستمدة من االستشعار     
الفيزيائيــة األساســية والتنبــؤ بــالتغريات الــيت -الســتعادة البــارامترات البيولوجيــةبيانــات لنمــاذج 

فهـــم أثـــر تغـــري املنـــاخ علـــى الـــنُّظم  )د(املـــدى البعيـــد؛ ســـتطرأ علـــى املـــوارد الطبيعيـــة علـــى 
إبــراز دور تكنولوجيــا  )ه(اإليكولوجيــة اهلــشة والتفاعــل القــائم بــني البيئــة واملــوارد الطبيعيــة؛  

وضــع خطــط لبنــاء القــدرات يف جمــال إدارة املــوارد   )و(الفــضاء يف تقيــيم التنــوع البيولــوجي؛ 
إنشاء موقع شبكي يضم املعلومات املتعلقـة بتـوافر          )ز( اء؛الطبيعية استناداً إىل تكنولوجيا الفض    

إعداد وثيقة حتتوي علـى أفـضل املمارسـات مـن خـالل مجـع          )ح(؛  عن ُبعد بيانات االستشعار   
ــة يف       ــوارد الطبيعي ــا الفــضاء يف إدارة امل معلومــات عــن شــىت اســتخدامات تطبيقــات تكنولوجي
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 الفريــق املخــتص برصــد األرض  يــة مثــل  التعــاون مــع املنظمــات الدول   )ط(؛ البلــدانخمتلــف 
هتـدف  ، هبـدف وضـع خطـط عمـل          عـن ُبعـد   اجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستـشعار       و
 . تنمية املوارد الطبيعية بصورة مستدامةإىل

 أُنشئ الفريق العامل هبدف بيان التعـاون الـدويل          .دارة الكوارث إالفريق العامل املعين ب     -٤٧
وقــد اســتبان . ، باســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء يف إدارة الكــوارث عمليــاً، علــى نطــاق حمــدود 

الفريــق أيــضاً احلاجــة إىل حبــث أثــر التطــورات واألنــشطة األخــرى اجلاريــة املتــصلة بــإدارة           
وكان الغرض من األنشطة املقترحـة يف الفريـق العامـل تكميـل األنـشطة اجلاريـة يف                  . الكوارث

اسـتحداث   )أ: ( الفريـق العامـل وأهدافُـه فيمـا يلـي          عمـل نطـاق   وَتمثّـل   . العـامل أحناء خمتلفة من    
 حتــسني قــدرات ملواصــلةأدوات حلــل املــشاكل مــن أجــل تنفيــذ آليــات اإلنــذار املبكــر بنجــاح   

 وتبادل البيانات بني أعـضاء الفريـق العامـل؛          مواتية للتوعية والتواصل  خلق بيئات    )ب(الدول؛  
 تــستخدم الالــيت البلــدان وليــة القائمــة لفائــدة اســتعراض اآلليــات الوطنيــة واإلقليميــة والد )ج(

َتَبـيُّن   )د(آليات راسـخة ملثـل هـذه التطبيقـات؛          ال توجد لديها    تطبيقات تكنولوجيا الفضاء أو     
؛ البلـدان األخطار الطبيعية والنامجة عن النشاط البشري من أجل تقييم خطر الكـوارث لفائـدة               

ــة     )ه( ــشطة تكميليــ ــشاريع أو أنــ ــد مــ ــيطحتديــ ــاق؛     بلتخطــ ــدودة النطــ ــة حمــ ــات عمليــ يانــ
 .استكشاف إمكانية إجراء دراسات تعاونية بشأن املواضيع ذات االهتمام املشترك )و(

 كــان هــدف هــذا الفريــق العامــل تيــسَري دمــج . والنقــلتحــضُّرالفريــق العامــل املعــين بال  -٤٨
عى الفريـق، يف    وسـ .  والنقـل لتحقيـق التنميـة املـستدامة        تحضُّرتكنولوجيا الفضاء يف تطبيقات ال    

تـشجيع التعـاون     )ب(إنـشاء شـبكة عامليـة؛        )أ: (سبيل بلـوغ هـذا اهلـدف، إىل حتقيـق مـا يلـي             
ــني   ــدويل ب ــدانال ــات دراســية      )ج( واملؤســسات؛ البل ــؤمترات وحلق ــات عمــل وم تنظــيم حلق

عمـل  لتعمـيم نتـائج    املنـشورات باعتبارهـا أداة      إلصدار  تعزيز آلية    )د(؛  يف هذا الشأن  وندوات  
 املــستفادة مــن أفــضل املمارســات    والــدروستبــادل اخلــربات املكتــَسبة    )ه(؛ العامــليــق الفر

فق أعضاء الفريـق العامـل علـى التركيـز علـى إسـهام تكنولوجيـا        واتَّ. ودراسات احلالة اإلفرادية 
 .ختطيط النقل وإدارة حركة املرور )ب(التخطيط احلضري و )أ: (الفضاء يف قطاعني مها

ــد البيئـــي الفريـــق العامـــل  -٤٩ ــة  . املعـــين بالرصـ تطلبـــات امل ســـعى الفريـــق العامـــل إىل تلبيـ
استخدام التكنولوجيا الفضائية ألغراض رصد البيئة، مع التركيـز بوجـه           واالحتياجات اخلاصة ب  

وقـد اقتـرح الفريـق إجـراء بيـان عملـي للمـشاريع التجريبيـة          . خاص على تلوث اهلـواء والطاقـة      
كيفيـة اسـتغالل    أوصـت بـه حلقـة العمـل، وإعـداد تقـارير تبـّين               املتعلقة بالرصد البيئي وفق مـا       

ونـاقش املـشاركون   . تحقيـق منـافع اجتماعيـة واقتـصادية    بصورة عملية لالبيئي الفضائي  الرصد  
ــق العامـــل عـــدداً   اســـتخدام  مـــن املقترحـــات اخلاصـــة باملـــشاريع التجريبيـــة حـــول      يف الفريـ
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لرصـد  ي    بلفريق علـى تنفيـذ مـشروع جتـري        ووافق ا . تكنولوجيات الفضاء يف رصد تلوث اهلواء     
تلــوث اهلــواء وحتويــل الطاقــة يف أوالنباتــار باســتخدام تكنولوجيــات الفــضاء، وإعــداد تقــارير    

 .وصياغة توصيات ُتقدَّم إىل منظمي حلقة العمل

سواتل الـ  أُنشئ هذا الفريق العامل هبـدف تطـوير          .الفريق العامل املعين بتطوير السواتل      -٥٠
وقـد  . يف البلدان النامية من أجل تلبيـة احتياجاهتـا االجتماعيـة واالقتـصادية            ) يةبيكوالية و نانوال(

ــا  ــق العامــل م ــدان  ع )أ: (يلــي أدرك الفري ــة جــز البل خمتلــف مــصادر  عــن االســتفادة مــن  النامي
 والرصــد عــن ُبعــد يف جمــال االستــشعار املمكنــةطبيقــات التالبيانــات الــساتلية الالزمــة للقيــام ب 

 بتكلفــة يــةبيكويــة والنانوالسواتل الــإمكانيــة إقامــة  )ب(يئــة والــسالمة والتعلــيم؛  البحــري والب
منخفضة باستثمار املوارد احمللية، وذلك بـالنظر إىل تنـامي التوجـه إىل التعـاون الـدويل يف جمـال                    

ــسواتل؛  ــة  )ج(تطــوير ال ــوم   تطــوير الــسواتل يــشجع أن إمكاني علــى هــذا النحــو تــدريس العل
وعـالوة علـى ذلـك، ميكـن توظيـف املعـارف            .  تـشجيعاً كـبرياً     الناميـة  البلـدان والتكنولوجيا يف   

وبالتـايل  . واخلربات املكتسبة يف جمال تطـوير تكنولوجيـا الـسواتل وتطبيقاهتـا يف ميـادين أخـرى            
ــد مــن   ــإن العدي ــدانف ــديها ســواتلها اخلاصــة، ومــن مث ميكــن      البل ــأن تكــون ل ــة مهتمــة ب  النامي

صغرية لتحقيـــق منـــافع الـــسواتل الـــ يف إنـــشاء تـــشكيالت مـــن  أيـــضاًالبلـــدانتـــسهم هـــذه  أن
 .اقتصادية-اجتماعية

 خـالل حلقـة العمـل     الفريق العامل املعين بالـصحة      أُنشئ   .الفريق العامل املعين بالصحة     -٥١
مة لفهـم الكيفيـة الـيت تـسهم        املستخَد وركّز على تطبيقات تكنولوجيات رصد األرض        ،األوىل

ومشلـت اجملـاالت     .تقف وراء التصدي هلا   ألمراض البشرية أو    التصدي ل   هبا البيئات الطبيعية يف   
تعزيـز  الرقميـة مـن أجـل       النمـاذج    البيانـات الفـضائية يف       اسـتيعاب الهتمـام حتـسني     بالغ ا املثرية ل 

ل واَصــوَت .ظـم اإلنـذار املبكـر   دعـم صــنع القـرارات، ونُ  ستَخدمة يف ظـم املراقبـة، واألدوات املـ   ُن
لــزمالء يف األوســاط العلميــة واهلندســية، وكــذلك مــع أوســاط املمارســني  الفريــق العامــل مــع ا

 مهمــة الفريــق العامــل علــى دعــم األفرقــة العاملــة وحــصلت. املعنــيني بالرعايــة الــصحية والرفــاه
، واجمللــس الــدويل عــن ُبعــد التابعــة للجمعيــة الدوليــة للمــسح التــصويري واالستــشعار الوصــيلة

م اجليولوجيــــة، والفريــــق املعــــين برصــــد األرض، وغريهــــا للعلــــوم، واالحتــــاد الــــدويل للعلــــو
 .الكيانات من

ــّين   -٥٢ ــات األرض وبـ ــل بيانـ ــز حتليـ ــسيكو  مركـ ــة نيومكـ ــدة   ،يف جامعـ ــات املتحـ بالواليـ
الغبار اهلوائي البـشري    منذجة  استخدام البيانات املستقاة من رصد األرض يف        كيفية  األمريكية،  

أُجنـز املـشروع يف جنـوب غـرب الواليـات املتحـدة          وقـد   .  رصد الـصحة التنفـسية     بغرضاملنشأ  
وكان القصد منه استبانة مصادر الغبـار وإعـداد خـرائط التنبـؤات اخلاصـة بالعواصـف الغباريـة                   
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تــصرف اجملتمــع حتــت بيانــات الوُوضــعت . وحتليــل متوســط تركيــزات اجلــسيمات يف املنطقــة 
النظام الـدويل لإلنـذار      أنَّ   شارة إىل وجتدر اإل .  كبيانات فوقية  الستخدامهااألوسع نطاقاً   احمللي  

 إقامـة   يهـدف إىل   مـشروع    لمنظمة العامليـة لألرصـاد اجلويـة      بالعواصف الرملية والغبارية التابع ل    
 .تنبؤات العواصف الغباريةوإعداد شبكة عاملية لتحليل 

بـــسري النكـــا حتلـــيالً للعوامـــل  الدراســـات التليماتيـــة الـــصحية  منظمـــة وقـــّدم فـــرع  -٥٣
وقـد ُحـّددت جمموعـة      . عية واالقتصادية والبيئية اليت تسهم يف تفشي وباء ّمحى الضنك         االجتما

مــن البــارامترات، وجيــري حاليــاً مجــع البيانــات هبــدف اســتخدام التكنولوجيــات الفــضائية مثــل 
وستخـضع املعلومـات الـيت سـيجري        . النظام العاملي لتحديد املواقع ونظام املعلومـات اجلغرافيـة        

 أســباب تزايــد حــاالت اإلصــابة حبّمــى الــضنك يف بعــض الستقــصاءمــن التحليــل مجعهــا ملزيــد 
 . الغربية من سري النكااملناطق

 التـابع   الرتيـاد الفـضاء   غـودارد   مبركز  وقّدم الفريق املعين بعمليات بيانات علم األرض          -٥٤
 األرض  بدوره لناسا، يف والية مرييالند بالواليات املتحدة، دراسة عن استخدام بيانـات رصـد             

ــا وّمحــى الــضنك واألنفلــونزا يف جنــو   منذجــة مــن أجــل  ب شــرق آســيا انتــشار أمــراض املالري
وتوخـت الدراسـة كـشف األخطـار والتنبـؤ هبـا واحلـد              . ومجهورية كوريا ورصد هذا االنتشار    

منها عن طريق حتليل ودمج البيانات الساتلية بشأن البيئة والبيانات اجملمَّعة يـدوياً عـن حـدوث                 
 .  وقورنت التنبؤات ببيانات احلدوث احلقيقي وَتبّين من تلك املقارنة وجود تطابق.املرض

جناح جهود الفريق العامل يف هانوي أفكاراً للتوسع يف بيـان املنـافع الـصحية               ولّد  وقد    -٥٥
 التـشيلية واالجتماعية واالقتصادية خالل حلقة العمل الثالثة، املقـرَّر عقـدها يف مدينـة سـنتياغو                

ــام يف ال ــّين      . ٢٠١٢ع ــيت تب ــة ال ــسات التقني ــل، باإلضــافة إىل اجلل ــق العام ــسهم الفري وســوف ي
التقدم احملرز على الصعيد الوطين يف دمج التكنولوجيات وإشـراك كـل مـن املمارسـني                جوانب  

ــرارات، يف تنظــيم     ــصحة وصــّناع الق ــيني بال ــامجاملعن ــدة  برن ــد    دراســي مل ــومني لتزوي ــوم أو ي ي
 .التطبيقاتلتطوير يلية متقدمة املشاركني بأدوات حتل

    
      االستنتاجات  -رابعاً  

ستكـشاف  ال سـعياً  لتبادل خـرباهتم   بلداً ٢٢أتاحت حلقة العمل منرباً للمشاركني من         -٥٦
وأسـهمت حلقـة   . تطبيقات تكنولوجيا الفـضاء  بشأن  فرص التعاون يف ميدان البحث والتطوير       

االقتصادية لتطبيقات تكنولوجيا الفضاء علـى كـل        باملنافع االجتماعية و  العمل يف إذكاء الوعي     
،  بواسطة الـسواتل   عن ُبعد االستشعار  ، مع التركيز على     من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل    
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 والــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة، وتنميــة القــدرات والتعــاون اإلقليمــي  واالتــصاالت الــساتلية،
تلبيـة   الـيت تكفـل   طبيقـات تكنولوجيـا الفـضاء       ت وقـد سـعت حلقـة العمـل إىل اسـتبانة             .والدويل

ملـــــستوى تطورهـــــا احلـــــايل؛ االحتياجـــــات االجتماعيـــــة واالقتـــــصادية، وأجـــــرت تقييمـــــاً  
 القـضايا مـن خـالل التعــاون    ذهت أفرقـة عاملــة للتـصدي هلـ   الثغـرات القائمـة، وأنـشأ    وحـددت 

 .اإلقليمي والدويل

 : األفرقة العاملةغت أثناء جلساتوفيما يلي ملخص للتوصيات اليت صي  -٥٧
  

    تطوير السواتل    
ودوائـر الـصناعة    تشجيع التعـاون اإلقليمـي والـدويل كيمـا يتـسىن للجامعـات                )أ(  

 احمللية تطوير تكنولوجيا السواتل الصغرية لتحقيق منافع اجتماعية واقتصادية؛

للتـشارك  ة اجتماعيـة    يشبكجمموعة  وإنشاء  لألفرقة العاملة    موقع شبكي    نشاءإ  )ب(  
 األعضاء يف الفريق العامل؛دى البلدان أنشطة تطوير السواتل للتنسيق يف وا

ــادرة االخنــراط يف   )ج(   ــق األ  باالســتعانة مب ــشتركة لتحقي ــصغرية امل ــسواتل ال ــن ال م
 اســتخدام تــشكيالت الــسواتل الــصغرية املــشتركة  هبــدف تــشجيعللجميــعوالــسالمة والرخــاء 

 ؛حتقيق املنافع االجتماعية واالقتصادية يف

 السواتل؛ املشاركة يف مؤمترات وحلقات عمل إلبراز األنشطة املتصلة بتطوير  )د(  
  

    الصحة    
ــج نتــائج    )ه(   زة عــزَّاملتنّبؤيــة النمذجــة الرصــد األرض مــع قــدرات   عمليــات دم

سـائر  العوامـل البيئيـة الـيت هلـا تـأثري علـى صـحة اإلنـسان، بالتعـاون مـع                     ورصـد   لإلنذار املبكـر    
  ؛طة الوطنية واإلقليمية والدوليةشاملنظمات واألن

قيادية أو تعاونيـة يف إطـار املبـادرات الـصحية العامليـة املناسـبة               النهوض بأدوار     )و(  
  ذات الصلة بربامج مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وأهدافه؛

ستخدم تكنولوجيـات   وضع سـجل ملـشاريع الـصحة البـشرية ونواجتهـا الـيت تَـ                )ز(  
  رصد األرض؛

وجيــات رصــد األرض باألوســاط املعنيــة بــصحة اإلنــسان، مبــا يف  ربــط تكنول  )ح(  
ذلك العاملون يف جمال الصحة، من خالل تنظيم الـدورات التقنيـة وحلقـات العمـل والنـدوات                  

  .وعقدها يف األماكن املناسبة
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ألكادمييـة الفييتناميـة    معهد تكنولوجيـا الفـضاء التـابع ل       وأوصى املشاركون بأن يواصل       -٥٨
، لقـة العمـل   الـشبكي حل  وقـع   املنولوجيـا ومكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي تطـوير             للعلوم والتك 

 .الذي كان ذا أمهية كبرية يف نشر املعلومات عن حلقة العمل

 باحلاجة إىل عقد مزيد مـن حلقـات العمـل ودورات التـدريب              وسلّم املشاركون أيضاً    -٥٩
ي استـضافة حلقـة العمـل       سابقة، وعرضـت حكومـة شـيل       العمل ال  اتاليت تنطلق من نتائج حلق    

 .٢٠١٢الثالثة يف 

ألكادمييـة الفييتناميـة للعلـوم والتكنولوجيـا        لتقـديرهم   صـادق   وأعرب املـشاركون عـن        -٦٠
 . ضيافتهاحلسن وحلقة العملللنجاح الكبري الذي َتحقق يف تنظيم 

مـه املـشاركون يف رعايـة     كما أعرب املشاركون عن تقديرهم للـدعم الكـبري الـذي قدّ             -٦١
ــام و قــة العمــل،حل ــة الفــضاء كو ومكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي  وهــم حكومــة فييــت ن ال

 عـن ُبعـد  اجلمعية الدولية للمـسح التـصويري واالستـشعار        كما توجهوا بالشكر إىل     ،  األوروبية
  . اللتني سامهتا يف تنظيمها)ناسا(واإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء 

  


