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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
          يف األغراض السلمية

  املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الدويلحلقة العملتقرير عن     
لتلبية احتياجات الفضاء استخدام تكنولوجيات حول للمالحة الفضائية 

  ة من حاالت يف منطقة البحر املتوسطاخلربات املستمّد: اإلنسانية
   

      )٢٠١٢سبتمرب / أيلول٣٠ إىل ٢٨إيطاليا، من نابويل، (    
      مقّدمة  -أوال  
    اخللفية واألهداف  -ألف  

أوصى مؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث املعـين باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه                    -١
ــسلمية   ــراض ال ــث (يف األغ ــسبيس الثال ــيما )اليوني ــن خــالل ، وال س ــون  م ــراره املعن ــة " ق األلفي

 برنـامج األمـم      أنـشطةُ  تتـوخَّى  بـأن    )١(،"يينـا بـشأن الفـضاء والتنميـة البـشرية         إعـالن ف  : الفضائية
 بــني الــدول األعــضاء علــى الــصعيدين  التعاونيــة املــشاركة املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية تعزيــزَ 

  )٢(.اإلقليمي والدويل، مع التركيز على تنمية املعارف واملهارات يف البلدان النامية
 الرابعـــةم الفـــضاء اخلـــارجي يف األغـــراض الـــسلمية، يف دورهتـــا أقــّرت جلنـــة اســـتخدا و  -٢

ــودةواخلمــسني ــام  املعق ــدوات    ٢٠١١ يف ع ــة والن ــدورات التدريبي ــامج حلقــات العمــل وال ، برن

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

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

  .‘١‘) د (٤٠٩املرجع نفسه، الفصل الثاين، الفقرة  )2(  
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وفيمـا بعـد،    . ٢٠١٢واملؤمترات املقّررة يف إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفـضائية لعـام             
ر أن يضطلع هبا مكتـب شـؤون الفـضاء          ، األنشطة املقرّ  ٦٦/٧١أقّرت اجلمعية العامة، يف قرارها      

  .٢٠١٢حتت رعاية برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يف عام التابع لألمانة اخلارجي 
حلقـة   لتوصيات اليونيسبيس الثالث، ُعقـدت  ، ووفقا٦٦/٧١ً بقرار اجلمعية العامة     وعمالً  -٣

ــة الفـــضائية  العمـــل املـــشتركة بـــني األمـــم املتحـــدة وا  ــاد الـــدويل للمالحـ اســـتخدام حـــول الحتـ
ة مــن حــاالت يف منطقــة اخلــربات املــستمّد: لتلبيــة احتياجــات اإلنــسانيةالفــضاء تكنولوجيــات 
قَُبيـل   ،٢٠١٢سبتمرب / أيلول٣٠ إىل ٢٨من املمتدة يف الفترة  ،إيطاليا ،نابويل يف البحر املتوسط 

ــاد ــانعق ــدويل للمالحــة الفــضائية   امل ــثثاالؤمتر ال ــذي عُ ل ــستني ال ــة  قــد يف  وال ــرة تلــك املدين   يف الفت
  .٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٥ إىل ١من 
، يف إطار أنـشطة برنـامج       ُب شؤون الفضاء اخلارجي    حلقة العمل مكت   شارك يف تنظيم  و  -٤

، بالتعـاون مـع   ، واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية٢٠١٢األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام     
 رعايـة حلقـة العمـل   شاركت يف وقد . جلنة أحباث الفضاء وادميية الدولية للمالحة الفضائية   األك

  .يطاليةوكالة الفضاء اإلو وكالة الفضاء األوروبية
 شـؤون    الـيت يـشترك يف تنظيمهـا مكتـبُ         والعـشرين الثانيـة    العمـل     حلقـةَ   هي كانت تلكَ و  -٥

 علـى التوصـيات    حلقـة العمـل  اعتمـدت قـد   و .ة الـدويل للمالحـة الفـضائي      الفضاء اخلارجي واالحتادُ  
ــصادرة عــن حلقــات العمــل املعقــودة   ــيت  ٢٠١١ و١٩٩١ بــني عــامي   ســابقاًال  وعلــى اخلــربات ال

  .ت منهااسُتمّد
اخلـدمات  تطبيقات و ال و تتكنولوجياالوناقش املشاركون يف حلقة العمل طائفة واسعة من           -٦

  .ية واالجتماعية املستدامة، وال سيما يف البلدان النامية اليت تساهم يف برامج التنمية االقتصادالفضائية
زيــادة الــوعي يف أوســاط ) أ(:  مــا يلــياألهــداف الرئيــسية هلــذا احلــدث مــن بــني وكــان  -٧

صّناع القرار وممثّلي الدوائر البحثية واألكادميية املتصلة بتطبيقات تكنولوجيا الفضاء بغية معاجلـة             
دراســة التكنولوجيــات الزهيــدة  ) ب(ســيما يف البلــدان الناميــة؛ و، وال ة والبيئيــةقــضايا البــشريال

 يف البلـدان    ة والبيئي ةالبشريحتياجات  اال املعلومات املتاحة ملعاجلة     وموارد بالفضاء   املتصلةالتكلفة  
 إدارة املــوارد  يف جمــالإذكــاء الــوعي العــام املبــادرات التعليميــة ومبــادرات تعزيــز) ج(الناميــة؛ و

توثيق التعـاون الـدويل واإلقليمـي    ) د(هام يف عملية بناء القدرات يف ذلك اجملال؛ و   الطبيعية واإلس 
  .يف تلك اجملاالت

ومناقـشة املائـدة املـستديرة اخلتاميـة أيـضاً فرصـة إلجـراء حـوار                أتاحت حلقـة العمـل      و  -٨
ــا بــني خــرباء  مباشــر  ــّرريالفــضاء تكنولوجي ــسياسومق ــدوائر  وصــّناع ات ال ــي ال ــرار وممثّل  الق
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ع جِّوشُـ . سواءالـ على  الصناعية  اخلاص يف البلدان النامية والبلدان      الصناعي  القطاع  وكادميية  األ
  . حتسني التعاون واستجالء فرصخرباهتممجيع املشاركني على تبادل 

وقــد أُعــّد لتقدميــه إىل جلنــة .  هــذا التقريــر خلفيــة حلقــة العمــل وأهــدافها وبرناجمهــاويــصف  -٩
 واخلمسني، وإىل اللجنـة الفرعيـة       السادسة األغراض السلمية يف دورهتا      استخدام الفضاء اخلارجي يف   

  .٢٠١٣ يف عام  وسوف ُتعقد هاتان الدورتان،اخلمسني يف دورهتا  التابعة هلاالعلمية والتقنية
    

    الربنامج  -باء  
  شـؤون الفـضاء اخلـارجي وجلنـة الربنـامج      برنامج حلقة العمل مكتـبُ    شارك يف إعداد    -١٠

 وكاالت الفـضاء الوطنيـة واملنظمـات الدوليـة           ممثّلني لعدد من   تّم اليت ض  ،لقة العمل اخلاصة حب 
مت اللجنــة الفخريــة حللقــة العمــل مــسامهة جليلــة، وكانــت  كمــا قــدَّ. واملؤســسات األكادمييــة

تتــألف مــن ممــثلني بــارزين للجنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية واالحتــاد     
  وقـد حقّقـت  .واألمانة العامة لألمـم املتحـدة   يطاليةكالة الفضاء اإل ووضائية  الدويل للمالحة الف  

وجلنــة الربنــامج، إضــافة إىل مــشاركة  اللجنــة الفخريــة  أهــدافها بفــضل مــسامهات العمــلحلقــةُ
  .أعضاء هاتني اللجنتني بشكل مباشر يف حلقة العمل

 ت واخلـدمات الـيت ميكنـها      وقد ركّـز برنـامج حلقـة العمـل علـى التكنولوجيـات والتطبيقـا                -١١
والنـهوض    املـستدامة وتطبيقها لدعم التنميـة    األدوات الفضائية استخدام   منافعاملساعدة على تعظيم    

اجملال من خالل تنمية املوارد البشرية والتقنية على خمتلـف املـستويات            ذلك  بقدرة البلدان النامية يف     
  .ام وتطوير البىن التحتية املالئمةالتعاون اإلقليمي والدويل وإذكاء الوعي العسني وحت
  : املواضـــيع التاليـــةحلقـــة العمـــل أربـــع جلـــسات تقنيـــة ركّـــزت علـــى   برنـــامج ومشـــل  -١٢

ــه؛ و       ) أ( ــاظ علي ــايف واحلف ــراث الثق ــشاف الت ــن أجــل اكت ــضاء م ــا الف ــات تكنولوجي ) ب(تطبيق
البيئـــة التطبيقــات الفـــضائية مــن أجـــل رصــد    ) ج(التطبيقــات البحريـــة لتكنولوجيــا الفـــضاء؛ و  

وتــضّمنت اجللــسات عروضــاً  . التطبيقــات الفــضائية مــن أجــل إدارة األرض  ) د(الــصحراوية؛ و
ــإيــضاحية   علــى جمــاالت تطبيــق التكنولوجيــات واملعلومــات واخلــدمات الفــضائية  زت علــى ركّ

  .وأنشطة بناء القدرات؛ الدويل واإلقليميمواضيعية حمددة؛ واملبادرات والتعاون على الصعيدين 
   متدِّقُـــكمـــا  شـــفوياً خـــالل اجللـــسات التقنيـــة اً عرضـــاً إيـــضاحي٣٣ إمجـــاالم دِّوقُـــ  -١٣
 وإضافة إىل ذلك، ألقـى ممثّلـون عـن جلنـة أحبـاث            .خاصة بامللصقات جلسة  من أجل     ورقةً ٢٥

الفــضاء واألكادمييــة الدوليــة للمالحــة الفــضائية ووكالــة الفــضاء اإليطاليــة كلمــات رئيــسية يف  
  .لقة العملاجللسة االفتتاحية حل
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واللجنة التنظيميـة احملليـة   إيطاليا ون عن حكومة ممثّلكلمات استهاللية وترحيبية  وألقى    -١٤
 وكالـة الفـضاء األوروبيـة      و الفـضائية االحتاد الـدويل للمالحـة       و  الدويل للمالحة الفضائية   للمؤمتر

  .ضاء اخلارجيومكتب شؤون الفوجلنة أحباث الفضاء واألكادميية الدولية للمالحة الفضائية 
  مواضــيع حمــّددةحــول مفتوحــة ةٌ اجللــسات التقنيــة مناقــشجلــسة مــن كــل ودارت بعــد  -١٥

ن عــامال فريقــان واصــلو.  إضــافية للمــشاركني إلبــداء آرائهــماًفرصــممــا أتــاح ، حتظــى باالهتمــام
 حلقـة   مالحظـات من أجـل صـياغة       هااصخلّقة و املشاركون تلك املناقشات بصورة متعمّ    ا  أنشأمه
بـشأن املـسائل     وتوصياهتا، والتحـضري ملناقـشة املائـدة املـستديرة مـن خـالل تنـاول أسـئلة                 العمل

  .األساسية واملواضيع الرئيسية احملّددة يف اجللسات التقنية
والربنــامج املفــّصل حللقــة العمــل ُمتــاح علــى املوقــع الــشبكي ملكتــب شــؤون الفــضاء       -١٦

  .(www.unoosa.org)اخلارجي 
        

    والدعم املايلاحلضور   -جيم  
هــت األمــم املتحــدة دعــوةً إىل البلــدان الناميــة، باســم اجلهــات املــشاركة يف رعايــة  وّج  -١٧

رط أن يكون املـشاركون مـن   واشُت. تسمية مرشحيها للمشاركة يف حلقة العمل     لحلقة العمل،   
ة لقـ حلالعـام   وضـوع امل بمتـصل محلة الشهادات اجلامعية أو ذوي خربة مهنية راسـخة يف ميـدان      

 على أساس خـربهتم العمليـة يف بـرامج أو مـشاريع أو منـشآت                واختري املشاركون أيضاً  . العمل
.  مــن اســتخدام تلــك التكنولوجيــا أو ميكــن أن تــستفيدالفــضاءتــستخدم تطبيقــات تكنولوجيــا 

رار مـن كيانـات وطنيـة      مـشاركة أخـصائيني علـى مـستوى صـنع القـ            خاصـة  بـصورة عت  وُشّج
  .سواءودولية على ال

 خّصصتها األمم املتحدة واالحتـاد الـدويل للمالحـة الفـضائية            خدمت األموال اليت  واسُت  -١٨
 الـدعم   قـدمي  تنظـيم حلقـة العمـل لت       ووكالة الفضاء األوروبية واللجنة التنظيمية احمللية مـن أجـل         

  مــشاركاًأربعــة وعــشرونوتلقّــى . اً ناميــبلــداً ٢٥ مــن مــشاركاً ٢٨مــن أجــل مــشاركة املــايل 
 واإلقامـة الفندقيـة وبـدل     وإيابـاً ، مشـل تكـاليف الـسفر اجلـوي الـدويل ذهابـاً           كـامالً  اً ماليـ  دعماً

ــة العمــل و     ــاد حلق ــدة انعق ــشة طــوال م ــاملعي ــضائية  امل ــدويل للمالحــة الف ــى . ؤمتر ال ــة وتلقّ أربع
أو رسـوم   /وأو اإلقامة الفندقية وبـدل املعيـشة        /و اجلوي   السفر ( جزئياً  متويالً  آخرين مشاركني
 اجلهـات املـشاركة     وباإلضافة إىل ذلـك، غطّـت     ).  الدويل للمالحة الفضائية   يف املؤمتر التسجيل  

مـن املـشمولني      مشاركاً ٢٥من أجل   ؤمتر  يف امل يف رعاية حلقة العمل تكاليف رسوم التسجيل        
  . مباشرة حلقة العملبعدالذي عقد بالتمويل، مما مكّنهم من حضور املؤمتر 
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 احملليـة مرافـق االجتماعـات واإلقامـة     التنظيميةاللجنة طالية ووكالة الفضاء اإليووفّرت    -١٩
احملليـة   االتقـ تن والـدعم املكـتيب والـتقين واال        كـامالً   ماليـاً  دعمـاً للمشاركني املدعومني   الفندقية  

 عـدداً مـن    أيـضا  ونظّمـت .التمويـل ب للمـشاركني املـشمولني   وإليـه مـن املطـار    إىل جانب النقل  
  . مجيع املشاركني يف حلقة العملل من أجاألنشطة االجتماعية

االحتـاد  : التاليةاخلمسة واألربعني    مشارك من البلدان     ١٠٠وحضر حلقة العمل أكثر من        -٢٠
أوزبكـستان، أوغنـدا،    أملانيـا،   ،  إكـوادور  ،، األرجنتني، األردن، أرمينيـا، إسـبانيا، أسـتراليا        الروسي
ــران  ــة(إي ــا، )اإلســالمية-مجهوري ــيالروس،  الربباكــستان، ، إيطالي ــا فاســو، ب ــد، ازيــل، بوركين تايلن

الفلـبني،   فرنـسا،     غانـا،  الـصني، العـراق،   الـسويد، صـربيا،     السودان،  اجلزائر، سري النكا،    تونس،  
ملكـة املتحـدة لربيطانيـا    املليبيا، مـصر، املكـسيك،     كينيا،  كوستاريكا،  كندا،  كمبوديا،  فييت نام،   
هولنــدا، نيبــال، نيجرييــا، اهلنــد، الــسعودية، منغوليــا، اململكــة العربيــة يرلنــدا الــشمالية، العظمــى وإ

ــة   ــات املتحــدة األمريكي ــانالوالي ــضاً  . ، الياب ــوحــضر أي ــة    ممثّل ــة الدولي ــات احلكومي ــن املنظم ون ع
الوكالـة األوروبيــة   والفـضاء جلنـة أحبــاث  : واملنظمـات غـري احلكوميـة والكيانــات األخـرى التاليـة     

األكادمييـة الدوليـة للمالحـة       و  الفـضاء األوروبيـة    وكالـة و واملفوضـية األوروبيـة    للسالمة البحريـة  
ومنظمــة األمــم  اجمللــس االستــشاري جليــل الفــضاء واالحتــاد الــدويل للمالحــة الفــضائية والفــضائية

  .ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي) اليونسكو(املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
    

    ائدة املستديرةاستعراض عام للجلسات التقنية ومناقشة امل  -ثانيا  
 ات والبيانات واخلدمات  تكنولوجيال  على أشكال استخدام   اجللسة التقنية األوىل  ركّزت    -٢١

مـة  وبّينـت العـروض اإليـضاحية املقدّ      . الفضائية من أجل اكتشاف التراث الثقايف واحلفـاظ عليـه         
مـن أجـل    رض  يف هذه اجللسة اإلمكانات اهلائلة اليت ينطوي عليهـا اسـتخدام بيانـات رصـد األ               

ضـرورة التعـاون اإلقليمـي والـدويل     االستكشاف األثري ورصد التراث العاملي، وشّددت على  
بــادرة املآخــر املــستجّدات يف  علــى  املــشاركون يف حلقــة العمــل   طلــعوأُ .يف تلــك اجملــاالت 

ــة  املــشتركة بــني  ــة الفــضاء األوروبي بــشأن الفــضاء مــن أجــل التــراث  حــول واليونــسكو وكال
وتلـك  . اتفاقية محايـة التـراث العـاملي الثقـايف والطبيعـي          كنولوجيات الفضائية لدعم    استخدام الت 

عبارة عن شـبكة تعاونيـة مـن الـشركاء، وبـاب االنـضمام إليهـا مفتـوح أمـام وكـاالت                      بادرة  امل
الفضاء واملؤسسات البحثية واملنظمـات غـري احلكوميـة واجلامعـات والقطـاع اخلـاص، وهتـدف                 

لناميـة، مـن خـالل التكنولوجيـات الفـضائية، علـى حتـسني مراقبـة ورصـد                  إىل مساعدة البلدان ا   
كمـا اسـتعرض املـشاركون      . وإدارة املواقع الثقافية والطبيعية املندرجة يف عـداد التـراث العـاملي           

، وهــو اجملهــود الــدويل )WHERE(حالــة مــشروع رصــد التــراث العــاملي باالستــشعار عــن ُبعــد 
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لية هبدف تطوير واختبار نظـام يـسبق التـشغيل وخدمـة تتـسم              الذي تقوده وكالة الفضاء اإليطا    
. بفعالية التكلفة اسـتنادا إىل االستـشعار عـن ُبعـد لرصـد مواقـع اليونـسكو يف املنـاطق احلـضرية                

ومن خالل استخدام تكنولوجيـا الفـضاء، سـوف يقـوم املـشروع برصـد العوامـل املـؤثِّرة علـى                     
األنــشطة البــشرية، وتــأثريات تغــريات الرصــد اجلــوي املواقــع التارخييــة مــن قبيــل أثــر التحــّضر و

واالسـتقرار اجليـوتقين والبنيـوي للمبـاين        ) لتلـّوث مبـا فيهـا ا    (والتغريات املناخيـة الـضيقة النطـاق        
وستعاجل العناصر اآلنفة الذكر من خـالل تنفيـذ ثـالث سالسـل منفـصلة               . واألراضي احمليطة هبا  

نــاخ التفــصيلي؛ وقيــاس التــداخل املــدمج يف نظــام  كــشف الــتغري؛ وامل: ملعاجلــة البيانــات، وهــي
  .للمعلومات اجلغرافية

 أيضاً عروضاً إيـضاحية عـن إمكانـات اسـتخدام تكنولوجيـا الفـضاء               اجللسةتضّمنت  و  -٢٢
مــن أجــل معاجلــة التــراث الطبيعــي والثقــايف وقيــود ذلــك االســتخدام وآفاقــه املــستقبلية، وعــن   

 الــسواتل الــصغرية املخّصــصة لرصــد  صــطناعية لتــشكيلةتطبيــق بيانــات الــرادار ذي الفتحــة اال 
 على املسح األثري، مع أمثلة من مـشروع شـبكة           )COSMO-SkyMed(حوض البحر املتوسط    

والدراسات حول رصد االستقرار يف خمتلف املواقـع األثريـة يف           ) ByHeriNet(التراث البيزنطي   
ــا ــع املــشاركون علــى معلومــات حم   . إيطالي ــسة، أُطل ــشأن اســتخدام بيانــات   وخــالل اجلل ــة ب دَّث

االستشعار عن ُبعـد مـن أجـل االستكـشاف األثـري يف مـصر، وأنـشطة اللجنـة الوطنيـة املعنيـة                       
يف األرجنـتني وتعاوهنـا مـع مـشروع الفـضاء مـن أجـل التـراث                 ) CONAE(باألنشطة الفـضائية    

ين يف بــشأن اســتخدام بيانــات االستــشعار عــن ُبعــد مــن الفــضاء مــن أجــل رصــد املنتــزه الــوط    
  .إيغوازو، واستخدام البيانات الساتلية من أجل إعداد أطلس أثري لتايلند

ــشاركون يف      -٢٣ ــة، نظــر امل ــة الثاني ــسة التقني ــات   ويف اجلل ــة للتكنولوجي ــات البحري التطبيق
ويف ذلــك الــسياق، أظهــرت العــروض اإليــضاحية الــسبل الــيت ميكــن هبــا للفــضاء أن . الفــضائية

واستعرضـت الورقـات اجلهـود الدوليـة     . ة اآلمنة ومراقبة تلوث البحاريساهم يف املالحة البحري   
مبـا يف    يف ذلـك اجملـال،       ووكالة الفضاء األوروبيـة    الوكالة األوروبية للسالمة البحرية   اليت تبذهلا   

، CleanSeaNet مــشاريعهما املــستمرة فيمــا يتعلــق بالفــضاء مثــل شــبكة البحــار النظيفــة    ذلــك
، SafeSeaNet، وشبكة البحـار اآلمنـة       )عدعها عن بُ  هوية السفن وتتبُّ  نظام حتديد   ( LRITونظام  

ــاتلي     ــرف آيل س ــام تع ــة   ). SAT-AIS(وتطــوير نظ ــاتلية   وشــبكة البحــار النظيف ــة س هــي خدم
أوروبية لرصد التسرب النفطي وكشف السفن تقدِّم املـساعدة إىل الـدول املـشاركة مـن أجـل                  

 العَرضـي  لتلـّوث ى سـطح البحـر وتعقّبـه، ورصـد ا     النفطـي علـ    لتلـّوث أنشطة من قبيـل اسـتبانة ا      
وترتكــز اخلدمــة، الــيت أُدجمــت يف . أثنــاء حــاالت الطــوارئ، واملــسامهة يف حتديــد هويــة امللــوِّثني

، على الصور الساتلية الراداريـة الـيت تغطـي مجيـع            لتلّوثالسالسل الوطنية واإلقليمية للتصّدي ل    
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ليلها يف وقت يكاد يكـون الوقـت احلقيقـي مـن أجـل              املناطق البحرية األوروبية، واليت جيري حت     
 للتعـرف علـى     LRITوقـد أُرسـي نظـام       . كشف التسربات النفطيـة احملتملـة علـى سـطح البحـر           

 وتعقُّبـها علـى نطـاق العـامل ودمـج تلـك املعلومـات يف        االحتـاد األورويب  السفن الـيت ترفـع علـم        
ملعلومـات أيـضا يف جمـاالت مثـل البحـث        وُتـستخدم تلـك ا    . قاعدة بياناته الدولية األوسع نطاقا    

ويتعقَّــب مركــز البيانــات التعــاوين التــابع . واإلنقــاذ، والــسالمة البحريــة، ومحايــة البيئــة البحريــة
 فهــي نظــام لرصــد SafeSeaNetوأمــا شــبكة البحــار اآلمنــة .  ســفينة يوميــا٩ً ٠٠٠للنظــام حنــو 

ــة لتبــادل  حركــة الــسفن ومجــع املعلومــات عنــها كانــت قــد أُنــشئت كمنــصة     ــة مركزي أوروبي
ونظام التعـرف اآليل الـساتلي   . البيانات البحرية والربط بني السلطات البحرية عرب أحناء أوروبا       

SAT-AIS       الوكالـة األوروبيـة     و وكالة الفضاء األوروبية   مشروع يستند إىل املستخدمني وتنفِّذه
ملراقبـة البحريـة، وكـذلك       من أجل تعزيز خدمات األمن البحري والـسالمة وا         للسالمة البحرية 

  .إدارة األساطيل وعمليات البحث واإلنقاذ والرصد البيئي
البحــوث التعاونيــة واملــشاريع  أيــضاً عــن  إيــضاحيةمت عــروض، قُــدِّويف تلــك اجللــسة  -٢٤

، SeaBILLAالتجريبية األوروبية يف جمال املراقبة البحريـة املتكاملـة، مبـا يف ذلـك مـشاريع مثـل                   
ويف تلــك املــشاريع، ُتــستخدم التكنولوجيــات واملعلومــات     . BlueMassMed، وDOLPHINو

واخلدمات الفضائية من أجل حتسني مراقبة احلدود وحتسني سالمة املـرور يف البحـار املفتوحـة،       
 وتضّمنت عروض إيـضاحية أخـرى       .ومراقبة مصايد األمساك، وتنفيذ عمليات البحث واإلنقاذ      

، والـنظم البحريـة     )APDUSS(ملزدوجـة االسـتخدام     ورقات حول منـصة للخـدمات الفـضائية ا        
الروســية للتحديــد اآليل للهويــة، ومنــصات الــسواتل النانويــة وامليكرويــة ومــسامهة تكنولوجيــا   
ــة املــستقبلية مــن أجــل األمــن      ــرادار ذي الفتحــة االصــطناعية يف اخلــدمات التــشغيلية املتكامل ال

ة عامـــة عــن مـــشروع التقيـــيم األويل  مت إىل املــشاركني يف حلقـــة العمـــل حملــ  وقُـــدِّ. البحــري 
، )PROFUMO(للدروب املثلى من أجل تقليل الوقود إىل احلـد األدىن وتـأمني سـالمة املالحـة                 

املنظمــة الدوليــة مها إىل جانــب معلومــات حمدَّثــة عــن التطبيقــات واخلــدمات البحريــة الــيت تقــدّ 
أورويب ساتلي عايل األداء للتعـرف      ، ومقارنة بني نظام     )Inmarsat (لالتصاالت الساتلية املتنقلة  

 .اآليل والنظم التجارية الساتلية املتوسطة األداء للتعرف اآليل القائمة

اجللسة التقنية الثالثة، ناقش املشاركون التطبيقات الفضائية مـن أجـل رصـد البيئـة              يفو  -٢٥
يـة الراميـة    وأُطلع املشاركون علـى مـستجدات أحـدث املبـادرات الدوليـة واإلقليم            . الصحراوية

ــة املتعــددة األطــراف املتعلقــة باألراضــي اجلافــة و    ، مبــا فيهــا التــصّحرإىل تنفيــذ االتفاقــات البيئي
 يف  التـصّحر اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة         ، و تغّيـر املنـاخ   اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن      

ــدان الــيت تعــاين مــن    ــاأ، وخباصــة يف التــصّحرأو مــن /اجلفــاف الــشديد و البل ــة ، واالفريقي تفاقي
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األراضـي الرطبـة ذات األمهيـة الدوليـة وخاصـة           املتعلقـة ب  تفاقيـة   ، واال التنوع البيولوجي املتعلقة ب 
 هتــاوكالــة الفــضاء األوروبيــة مبادرويف ذلــك الــسياق، أطلقــت .  للطيــور املائيــةمــوئالًبوصــفها 

بيانـات رصـد األرض   ، وهي مبادرة هتـدف إىل االسـتفادة بـصورة كاملـة مـن          تغّير املناخ حول  
 األجل اليت مجعتها وكالـة الفـضاء األوروبيـة يف املاضـي ومـن البيانـات املـستمدة           املديدةالعاملية  

مــن البعثــات احلاليــة واملخطــط هلــا، وذلــك عــن طريــق اإلســهام بــشكل جــوهري ويف الوقــت   
ــة األساســية الــيت أُ    ــة األمــم  نــشئت مبوجــب اتف املناســب يف قواعــد بيانــات املتغيِّــرات املناخي اقي

 وتــوفّر بيانــات رصــد األرض مــدخالت هامــة ملؤشــرات .تغّيــر املنــاخاملتحــدة اإلطاريــة بــشأن 
اتفاقيـة  األثر من أجل رصد التقّدم يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية العشرية وإطارهـا لتعزيـز تنفيـذ             

، التـصّحر ن أو مـ /اجلفـاف الـشديد و   يف البلدان الـيت تعـاين مـن    التصّحراألمم املتحدة ملكافحة   
، واملؤشـــر "ر يف اســـتخدام األرضالتغّيـــ"، وحتديـــدا املؤشـــر الثـــاين بـــشأن فريقيـــاأوخباصـــة يف 

، واملؤشــر "مؤشــر اجلفــاف"، واملؤشــر الثــامن بــشأن  "درجــة تــدهور األرض"الــسادس بــشأن 
كما اسُتخدمت املعلومـات الفـضائية علـى نطـاق واسـع            ". حالة الغطاء األرضي  "التاسع بشأن   

مـؤمتر األطـراف يف   رنامج العمل بشأن األراضـي اجلافـة وشـبه الرطبـة الـذي اعتمـده       من أجل ب  
 بنـشاط يف    وكالـة الفـضاء األوروبيـة     كمـا سـامهت     . ٢٠٠٠ يف عـام     اتفاقية التنـوع البيولـوجي    

إرساء النظام العاملي لرصد األراضي الرطبة الـذي جيـري تطـويره يف إطـار اخلطـة االسـتراتيجية                   
األراضـي الرطبـة ذات األمهيـة الدوليـة         املتعلقة ب تفاقية   من أجل تنفيذ اال    ٢٠١٥-٢٠٠٩للفترة  

  . للطيور املائيةموئالًوخاصة بوصفها 
ركـز البحـوث   أن األنـشطة اجلاريـة مل  وتضّمنت عروض أخـرى يف اجللـسة ورقـات بـش           -٢٦

 التابع للمفوضية األوروبية فيما يتعلق باسـتخدام البيانـات الـساتلية مـن أجـل عمليـات                  املشترك
ــشعار     ــات استـ ــتخدام بيانـ ــة األرض، وباسـ ــدهور األرض وإنتاجيـ ــيم تـ ــوي  تقيـ ــاف راديـ مطيـ

 شــبه القاحلــة  االســتبانة مــن أجــل تقيــيم نوعيــة امليــاه العذبــة يف املنــاطق       تــصويري متوســط  
 يف منطقـة البحـر      التـصّحر واستخدام املعلومات املستقاة باالستشعار عـن ُبعـد مـن أجـل رصـد               

ونوقشت منافع استخدام البيانـات الـساتلية مـن أجـل تقيـيم ميزانيـة امليـاه يف املنـاطق                    . املتوسط
ُسـترعي  اكمـا   . الصحراوية املتوسطية، وكذلك من أجل أنشطة مرصد لدورة امليـاه يف إسـبانيا            

يف إيطاليـــا دراســـات حـــاالت وتقـــارير عـــن مـــشاريع وطنيـــة وإقليميـــة  انتبـــاه املـــشاركني إىل 
  .وبوركينا فاسو واجلزائر

وتناولت اجللسة الرابعة استخدام التكنولوجيات واملعلومات واخلدمات الفـضائية يف إدارة             -٢٧
معاجلــة بيانــات "روع وأُطلــع املــشاركون يف حلقــة العمــل علــى آخــر املــستجدات يف مــش . األرض

، )PRE-EARTHQUAKES" (رصد األرض الروسية واألوروبيـة مـن أجـل دراسـات ُنـذر الـزالزل              
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ــة       وهــو جمهــود دويل يتعلــق بدراســة مراحــل االســتعداد للــزالزل مــن خــالل دمــج عمليــات املراقب
راحل التحـضريية  األرضية والساتلية املستقلة حتقيقا لألهداف الرئيسية املتمثلة يف حتسني املعارف بامل 

املنظومـة العامليـة لـنظم    للزالزل ولُنذرها احملتملة، وتعزيـز قيـام نظـام عـاملي لرصـد الـزالزل يف إطـار                   
، وموافاة األوساط العلمية مبنصة تكاملية مشتركة من أجل عمليات الرصد           )جيوس(رصد األرض   

دمييـة مـن كـل مـن        واضـطلعت باملـشروع وكـاالت فـضاء ومؤسـسات أكا          . املستقلة لُنذر الـزالزل   
كما أُطلع املشاركون علـى معلومـات   . االحتاد الروسي وإيطاليا وتركيا والواليات املتحدة واليونان  

الذي اسـتند   ) EVOSS(رصد األورويب للرباكني    لمموجزة بشأن حالة مشروع اخلدمات الفضائية ل      
 التـابع لوكالـة الفـضاء    نيـة برنامج الرصد العاملي لألغـراض البيئيـة واألم    يف تطويره إىل عناصر خدمة      

والربنـامج عبـارة عـن نظـام مـوزَّع          .  بيانات رصد األرض   األوروبية، ويقوم بالكامل على استخدام    
، SEVIRI  ،MODIS  ،OMI(جغرافيا يعتمد على البيانات الفضائية املستقاة من مثانية أجهزة ساتلية           

IASI ،GOME-2 ،SAR 2000 ،JAMI ٢٠١٢أبريل / نيسان٨، وكذلك، حىت ،SCIAMACHY (
واليت يتم احلصول عليها من مخسة حمطات منفـصلة تـصل إليهـا البيانـات الـساتلية وُتفـصل وتعـالَج                     

ويتم تعميم نتائج عمليات رصد خمتلـف الـرباكني يف أوروبـا وأفريقيـا     . آليا يف سّتة مواقع يف أوروبا   
  .ي بواسطة بوابة إلكترونية خمّصصة والكاريب

عروضــاً إيــضاحية عــن أنــشطة الفريــق العامــل املعــين ببنــاء القــدرات   وتــضّمنت اجللــسة   -٢٨
ودميقراطية البيانات، التابع للجنة املعنيـة بـسواتل رصـد األرض، بـشأن الـسمات اجلديـدة للبعثـة                   

) صة لرصد حوض البحـر املتوسـط  تشكيلة السواتل الصغرية املخّص (COSMO-SkyMedالساتلية  
مت حملـة عامـة عـن    وقُـدِّ .  األحيـائي لـألرض مـن الفـضاء    من أجـل إدارة األرض، وبـشأن الرصـد      

 وتقارير عن استخدام التقنيات الفـضائية   تشكيلة سواتل رصد الكوارث   أنشطة اجليل اجلديد من     
لقياس تداخل موجات الرادار ذي الفتحة االصطناعية مـن أجـل رصـد تـشوهات سـطح األرض                  

  .وسواحل شرق املتوسط
ة العمـل واجللـسة اخلاصـة       مت يف اجللسات التقنية حللق    اليت قُدِّ وثائق العروض اإليضاحية    و  -٢٩

  .املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجيمتاحة يف  بامللصقات
يف خامتة احللقة مناقشة مائـدة مـستديرة شـارك فيهـا ممثّلـون رفيعـو املـستوى مـن                    ُنظّمت  و  -٣٠

لدوليــة ذات الــصلة مــن البلــدان  وكــاالت الفــضاء وغريهــا مــن املؤســسات واملنظمــات الوطنيــة وا  
املرتادة للفضاء والبلدان غري املرتادة للفضاء على السواء، وذلك إلقامة حوار مباشر بني املشاركني              

 أن تعـاجل    ئيةدمات الفضا اخلتطبيقات و اللتكنولوجيات و ليف حلقة العمل حول السبل اليت ميكن هبا         
  .ز األمن البشري والبيئي يف البلدان الناميةالقضايا االجتماعية واالقتصادية وُتسهم يف تعزي
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ــة اســتخدام       -٣١ ــدة املــستديرة ياسوشــي هوريكــاوا، رئــيس جلن وتــوىل تيــسري مناقــشة املائ
الـدكتور  : الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، مبـشاركة املنـاظرين اخلمـسة التاليـة أمسـاؤهم              

) وكالـة الفـضاء األوروبيـة     ( جينـايت    وآمنـون ) االحتاد الـدويل للمالحـة الفـضائية      (ي  شجريار برا 
اللجنـة الوطنيـة    (وكـونرادو فرانكـو فـاروتو       ) مكتب شؤون الفضاء اخلارجي   (مازالن عثمان   و

  ).جامعة نابويل، إيطاليا(وأنطونيو موكّيا ) ، األرجنتنيلألنشطة الفضائية
ملـسائل اهلامـة   وقُبيل انعقاد مناقشة املائدة املستديرة، ُشـكِّل فريقـان عـامالن لتلخـيص ا         -٣٢

دت يف العــروض اإليــضاحية املقّدمــة يف اجللــسات التقنيــة حللقــة   واملواضــيع الرئيــسية الــيت ُحــدِّ 
وركّز الفريـق العامـل األول علـى التطبيقـات البحريـة            . العمل كي يتمكن احملاورون من تناوهلا     

الفـضاء مـن    ونـاقش الفريـق العامـل الثـاين اسـتخدام تكنولوجيـات             . الفـضاء علوم وتكنولوجيا   ل
إىل املـشاركني يف    م رئيـسا الفـريقني العـاملني تقريريهمـا          وقـدّ . أجل التطبيقات املتعلقة باألرض   

  .مستهلّ مناقشة املائدة املستديرةيف حلقة العمل 
وضـــمن الـــزمن احملـــدود املتـــاح للمناقـــشة، نـــاقش املنـــاظرون املـــشاركون يف املائـــدة     -٣٣

  :عى انتباَههم إليها امليسُِّر ورئيسا الفريقني العاملني واحلضوراملستديرة املسائل التالية اليت استر
  إذكاء الوعي لدى مقّرري السياسات وصّناع القرار؛  )أ(  
دور األمم املتحدة وبراجمها املواضيعية، مثل شبكة األمم املتحـدة للمحيطـات              )ب(  

UN-Oceans          وآلية األمم املتحدة التنسيقية املعنيـة بامليـاه UN-Waters       وشـبكة األمـم املتحـدة 
ــة   ــة بالطاق ــا     UN-Energyاملعني ــدويل واإلقليمــي يف اســتخدام تكنولوجي ــاون ال ــز التع ، يف تعزي

  الفضاء لتلبية احتياجات البشرية؛
  سبل الوصول إىل البيانات الفضائية وتبادل البيانات ودميقراطية البيانات؛  )ج(  
  ان النامية؛استدامة األنشطة الفضائية، وخصوصا يف البلد  )د(  
  .توسيع مشاركة البلدان النامية يف األنشطة الفضائية  )ه(  

    
     حلقة العمل واستنتاجاهتامالحظات  -ثالثا  

خلص الفريقان العامالن ومناقشة املائـدة املـستديرة إىل مالحظـات واسـتنتاجات فيمـا                 -٣٤
  .يلي موجزها

لوجيـا الفـضاء بـأن التكنولوجيـات     أقّر الفريق العامـل املعـين بالتطبيقـات البحريـة لتكنو       -٣٥
واملعلومـات واخلـدمات الفـضائية عظيمــة الفائـدة يف جمـاالت مثـل فهــم بيئـة احمليطـات وتفاعــل         
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ومـن املمكـن أيـضا أن تـساهم األدوات الفـضائية يف             . احمليطات مع األرض أو الغـالف اجلـوي       
دثـه علـى احمليطـات      زيادة فهم العالقـة بـني البـشر واحمليطـات مـن خـالل رصـد التـأثري الـذي حت                    

أنشطة بـشرية مثـل الـشحن البحـري وصـيد األمسـاك واسـتخراج الـنفط والـسياحة واسـتخراج              
وتتيح املوجودات الفضائية قدرات فريـدة يف رصـد احمليطـات، وكـذلك االتـصال               . املياه العذبة 

ن كمـا تتـيح تكنولوجيـا الفـضاء لفـرادى البلـدا      . واملالحة مـن جانـب املـسافرين عـرب احمليطـات          
اللجنـة   واملنظمـة البحريـة الدوليـة    وللمنظمات الدوليـة، مثـل املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة و             

  . التابعة لليونسكو، إملاما أكرب حبالة األنشطة يف احمليطاتالدولية احلكومية لعلوم احمليطات
يت وتناول الفريق العامل بعض الشواغل بشأن الثغرات يف التكنولوجيـا والـسياسات الـ               -٣٦

وتوجد حاجة إىل مواصلة دمـج بيانـات     . توّجه استخدام التطبيقات الفضائية يف جمال احمليطات      
فقـد وجـد بعـض    . احمليطـات املـستقاة مـن الفـضاء ومـن مـصادر ميدانيـة علـى املـستوى العـاملي          

املستخدمني النـهائيني لبيانـات احمليطـات أن البيانـات األوليـة متاحـة لكـن سـبل احلـصول علـى                      
وتواجه البلدان النامية عدة حـواجز أمـام اسـتخدام املوجـودات            . لبيانات املفيدة حمدودة  نواتج ا 

وقـد تفتقـر إىل الـبىن األساسـية األرضـية لالتـصاالت        . الفضائية يف التطبيقات املتعلقة باحمليطات    
د وإذا مل تكـن لـديها القـدرة احملليـة علـى رصـ        . اليت متكنها من تبادل البيانات الفـضائية بفعاليـة        

. حركة السفن، فإن قدرهتا على إدارة النشاط غري القانوين مثل إلقـاء الـنفط سـتكون منقوصـة                 
ــة وخمطــط هلــا، مثــل     ــشكيلة ســواتل رصــد الكــوارث  وهتــدف عــدة مــشاريع جاري  ومنظمــة ت

CANEUSإىل تطوير تشكيالت ساتلية من شأهنا زيادة توافر البيانات واخلدمات الساتلية ،.  
عامل باعتماد عدة ُنُهج لتشجيع بناء القدرات يف البلدان النامية فيمـا            وأوصى الفريق ال    -٣٧

  : يتعلق باستخدام التطبيقات البحرية الساتلية، منها ما يلي
ــة املزيــد مــن حلقــات العمــل ودورات الــتعلّم اإللكتــروين وجمموعــات         )أ(   إتاح

  ة؛األدوات ليتسىن لصّناع القرار تعلّم كيفية استخدام األدوات الساتلي
تطوير آليات دولية ملساعدة البلدان النامية على التنسيق مع اجملتمع العـاملي يف               )ب(  

  جماالت مثل مراقبة احلركة البحرية؛
تــشجيع اخلــرباء يف البلــدان املتقدمــة املقتــربني مــن ســّن التقاعــد علــى التطــوع    )ج(  

  .لتولّي مهام قصرية األجل يف البلدان النامية لتبادل معارفهم
ــات العمــل يف          -٣٨ ــرار حلق ــة إىل إق ــُنُهج الرامي ــاد بعــض ال ــل باعتم ــق العام وأوصــى الفري

فقد اقُترح أن تتضمن حلقات العمل مزجيا مـن احلاضـرين، مثـل خـرباء التكنولوجيـا                 . املستقبل
وال بد من مشاركة ممثلني عن مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي وشـبكة األمـم                . وصّناع القرار 
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واملنظمة العاملية لألرصـاد اجلويـة ومنظمـة الـصحة العامليـة            ) UN-Oceans(املتحدة للمحيطات   
ــادل       ــهائيون للخــدمات الفــضائية ومــن تب ــضيفها املــستخدمون الن يف حلقــات العمــل الــيت يست

ــضاء اخلــارجي يف األغــراض       . خــرباهتم ــة اســتخدام الف ــساعد جلن ــل أن ت ــق العام ــرح الفري واقت
 املستخدمني النهائيني الذين ميكـن دعـوهتم حلـضور          السلمية يف استبانة مقّرري السياسات لدى     

  .حلقات العمل يف املستقبل
: وقــسَّم الفريــق العامــل املعــين بــإدارة األرض مالحظاتــه واســتنتاجاته إىل ثالثــة مواضــيع  -٣٩

ففـي جمـال احلوكمـة،    . إذكـاء الـوعي  /األدوات وبنـاء القـدرات   /صنع القرار، والبيانـات   /احلوكمة
أن هناك يف معظم البلـدان عـددا كـبريا مـن املؤسـسات احلكوميـة الـيت لـديها              رأى الفريق العامل    

ــا الفــضاء مــن أجــل إدارة األرض     ــق باســتخدام تكنولوجي ــاك حاجــة ألن  . مــسؤوليات تتعل وهن
خيصص كل بلـد منظمـة واحـدة كجهـة اتـصال وطنيـة ميكنـها تنـسيق أنـشطة مجيـع املؤسـسات                         

وقـد تكـون    . ائية بفعاليـة مـن أجـل املنفعـة الوطنيـة          ذات الصلة مبا يضمن اسـتخدام املـوارد الفـض         
األمـــم املتحـــدة قـــادرة علـــى االضـــطالع بـــدور يف تـــشجيع ذلـــك مـــن خـــالل تقـــدمي املـــشورة 

ــصال     ــسيقية تعمــل كجهــة ات ــافع تعــيني منظمــة تن ــشأن من ورأى املــشاركون يف . للحكومــات ب
ركة يف املنتـديات واملبـادرات      الفريق العامل أيضاً أن بإمكـان بلـداهنم االسـتفادة مـن زيـادة املـشا               

املنظومـة العامليـة لـنظم رصـد     الدولية مثل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية و       
 والنظــام العــاملي للرصــد البيئــي مــن أجــل االســتغالل الكامــل لفــرص اســتخدام )جيــوس(األرض 

ظمات العاملة كجهـة اتـصال      وميكن أن تتوىل املن   . التكنولوجيات الفضائية يف جمال إدارة األرض     
  .وطنية لشؤون الفضاء أيضاً تنسيق سبل مشاركة كل بلد يف مثل تلك األنشطة الدولية

وأقّر الفريق العامل بأن صّناع القرار واملمولني احلكوميني سـوف يـدعمون االسـتثمار                -٤٠
ورأى . لفهــميف الفــضاء إذا فهمــوا بوضــوح املنــافع املتوخــاة وتلقّــوا املعلومــات بــصيغة ســهلة ا 

الفريق العامـل ضـرورة بـذل اجلهـود للتوعيـة بفائـدة التكنولوجيـات الفـضائية يف إدارة األرض                    
وميكـن  . وتطوير نواتج مدعومة بآليات فضائية تعود بفوائد مباشرة على مـستخدمني النـهائيني            

ني تعزيز تلـك العمليـة مـن خـالل إجيـاد لغـة مـشتركة بـني خـرباء الفـضاء واملـستخدمني النـهائي                        
وجيــب أن ُيظهــر اجملهــود أيــضا كيــف ميكــن لــصّناع  . احملــتملني للبيانــات واخلــدمات الفــضائية 

  .القرار تناول أولوياهتم اخلاصة باستخدام التكنولوجيا الفضائية
ويف جمال نواتج وأدوات البيانات، أعرب أعضاء الفريق العامل عن قلقهـم إزاء تكلفـة        -٤١

. كميـة كـبرية مـن البيانـات، تقـوم مـشاكل يف احلـصول عليهـا           فعلى الرغم من توافر     . البيانات
وعلــى وجــه اخلــصوص، قــد ال يكــون النــاس يف البلــدان الناميــة مــدركني لكيفيــة الوصــول إىل  

واجلـزء األكـرب مـن البيانـات العاليـة      . البيانات واألدوات الرباجمية اجملانية وتقييمهـا واسـتخدامها    
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ــة،  رض علــى الــصعيد احمللــي تــتحكّ االســتبانة املفيــدة مــن أجــل إدارة األ  ــه شــركات جتاري م في
د البلــدان احملــدودة املــوارد يف  وتتــرّد. وبالتــايل فــإن شــراءه بانتظــام ينطــوي علــى تكلفــة عاليــة  

االســتثمار يف البيانــات أو معــدات الــدعم أو أدوات النمذجــة إذا مل تكــن واثقــة بــأن تلــك         
املنظومـة العامليـة    ل أن تـساعد األمـم املتحـدة و        واقترح الفريق العامـ   . األدوات ستليب احتياجاهتا  

اللجنـة املعنيـة    وبرنامج الرصد العـاملي لألغـراض البيئيـة واألمنيـة      و )جيوس(لنظم رصد األرض    
 البلدان الناميـة يف الوصـول إىل األدوات واملبـادئ التوجيهيـة املتاحـة مـن                 بسواتل رصد األرض  

  .أجل استخدام البيانات القائمة
 بناء القدرات، خلص الفريق العامل إىل ضـرورة أن تعمـل األوسـاط الدوليـة        ويف جمال   -٤٢

املعنية بالفضاء على حتسني سـبل التواصـل مـع عامـة النـاس إلطالعهـم علـى املنـافع االقتـصادية                     
لمنظومة العامليـة   وينبغي ل . واجملتمعية الستخدام التكنولوجيات واملعلومات واخلدمات الفضائية     

 ومكتـب شـؤون     برنامج الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنية      و )يوسج(لنظم رصد األرض    
الفضاء اخلارجي استهالل حلقات عمل للتوعية تـستهدف حـصريا صـّناع القـرار حـىت تتـضح                  

وميكن للجامعـات حـول العـامل أن        . هلم منافع التكنولوجيات الفضائية من أجل رفاه جمتمعاهتم       
ســتبانة واســتهالل مــسارات وظيفيــة ذات صــلة     تــضطلع بــدور يف مــساعدة الــشباب علــى ا    

وميكن لألمم املتحـدة أن تـضطلع بـدور يف مـساعدة البلـدان ذات اخلـربة األقـلّ علـى            . بالفضاء
  .استبانة واعتماد املواد التدريبية املالئمة

    
    التقييم املوقعي حللقة العمل  -رابعا  

 يف  اسـتبيانٌ  ُوزِّع علـى املـشاركني     حلقـة العمـل،      قيـيم لقّي تعليقـات املـشاركني وت     غية ت ُب  -٤٣
 ،ردا علـى ذلـك االسـتبيان      ٢٤ تلقَّـى املنظِّمـون مـا جمموعـه       وقـد    .من حلقـة العمـل    اليوم األخري   
وفيمـا يلـي    . حلقة العمل ية  اع ر  املشاركة يف   من اجلهات   مالياً مشاركني تلقّوا دعماً  معظمها من   

  .عرض لبعض نتائج االستقصاء
كـذلك رأى   . ة احلاليـ  بوظـائفهم ذو صـلة      موضوع حلقـة العمـل      أنَّ  مجيع اجمليبني  رأى  -٤٤

 وقـالوا مجـيعهم إهنـم     .عـاهتم املهنيـة   قّ احتياجـاهتم وتو   لّبـى   العمـل   أنَّ برنـامج حلقـة     مجيع اجمليـبني  
 زمالءهم باملشاركة يف حلقات العمـل الـيت تنظّمهـا يف املـستقبل األمـم املتحـدة          سوف يوصون 

  .يل للمالحة الفضائيةباالشتراك مع االحتاد الدو
فيما يتعلق باملستوى العام للعروض اإليضاحية املقّدمة خالل حلقة العمل ونوعيتـها،            و  -٤٥

  يف املائـة منـهم     ٢٢هـا    جداً فيما اعترب   ة جّيد ت كان امن اجمليبني أهن  اعترب مثانية وسبعون يف املائة      
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ون يف املائـة مـن اجمليـبني أنـه           وفيما يتعلـق بـالتنظيم العـام حللقـة العمـل، رأى سـبعة وسـت                .جيدة
  . يف املائة منهم جّيدا٣٣ًجّيد جداً فيما اعتربه 

  :وأشار املشاركون إىل أنَّ حلقة العمل ساعدهتم على ما يلي  -٤٦
اكتــساب املعرفــة بالتكنولوجيــات والتطبيقــات الفــضائية وتعزيــز هــذه املعرفــة    )أ(  

  ؛) ردا٢١(
  ؛) ردا١٨(لتكنولوجيات والتطبيقات الفضائية تأكيد أفكار ومفاهيم يف جمال ا  )ب(  
   ؛) ردا٢٠(توليد أفكار مشاريع لتطبيقات جديدة   )ج(  
  ؛) ردا٢١(إتاحة إمكانية التعاون مع جمموعات أخرى   )د(  
  ). ردا١٨(إتاحة إمكانية إقامة شراكات   )ه(  

 املــشاركون ملتابعــة وردا علــى ســؤال بــشأن اإلجــراءات أو املــشاريع الــيت ســيقوم هبــا    -٤٧
  :حلقة العمل، أشاروا إىل أهنم سيقومون مبا يلي

  ؛) ردا٢٢ (بشبكةأو /االتصال باخلرباء و  )أ(  
  ؛) ردا١٤( مشاريع جديدة استبانة  )ب(  
  ؛) ردا١٤(تدريب التعليم أو باملزيد من الاالضطالع   )ج(  
  ؛) ردا١٢(اشتراء معدات أو تكنولوجيات   )د(  
  .) ردا١٦(اس دعم مايل للمشاريع التم  )ه(  

 يف املائـة مـن اجمليـبني أهنـا          ٦٧ تقييم مناقشة املائـدة املـستديرة حللقـة العمـل، اعتـرب              يفو  -٤٨
 ورأى مجيـع اجمليـبني    . يف املائة منهم أهنا مـثرية لالهتمـام        ٣٣ ورأى ،مثرية جداً لالهتمام  كانت  

 .ولوكــاالهتمبالنــسبة هلــم  ة خاصــايا ذات أمهيــةأنَّ املنــاظرين يف املائــدة املــستديرة تنــاولوا قــض 
  .املناظرينأنَّ الفرصة سنحت هلم لطرح أسئلتهم على ورأى مجيع اجمليبني، باستثناء واحد، 

أنَّ مستوى التفاعـل بـني املنـاظرين واحلـضور           من اجمليبني    اثنان وسبعون يف املائة    رأىو  -٤٩
  . كان هناك تفاعله يف املائة منهم أن٢٦اعترب وجداً كان عالياً 

 ؤمتراملـ  حلـضور حلقـة العمـل و        مالياً  أيضاً أنه ما من جميب تلقّى دعماً       االستقصاءوبّين    -٥٠
 كان بإمكانه احلضور لوال الدعم املـايل الـذي قّدمـه            ، باستثناء واحد،  الدويل للمالحة الفضائية  

  .إليه املنظّمون
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    إجراءات املتابعة  -خامسا  
املنظمـات الدوليـة    بالحتاد الدويل للمالحة الفـضائية املعنيـة باالتـصال          يف اجتماع للجنة ا     -٥١

مكتـب شـؤون    عـن   ون  ممثّلـ ؤمتر الدويل للمالحة الفضائية وحضره      املوالدول النامية، ُعقد خالل     
األمـم املتحـدة واالحتـاد     العشرين املـشتركة بـني  و ثالثة الالفضاء اخلارجي، تقّرر عقد حلقة العمل   

 قَُبيل انعقاد ،  ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢٢ إىل   ٢٠ بيجني يف الفترة من    الفضائية يف الدويل للمالحة   
يف الفترة مـن    بيجني أيضا   والستني، املزمع عقده يف     الرابع   مؤمتر االحتاد الدويل للمالحة الفضائية    

  .كحدث مرتبط هبذا املؤمتر ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧ إىل ٢٣
 احملليـة وأمانـة     التنظيميـة  بالتعاون مـع اللجنـة       ،وسيقوم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي      -٥٢

الثالثـة   بوضـع موضـوع حلقـة العمـل           وسائر اجلهات املنظمـة،    االحتاد الدويل للمالحة الفضائية   
 العـشرين املــشتركة بـني األمــم املتحـدة واالحتــاد الـدويل للمالحــة الفـضائية يف شــكله النــهائي     و

ــام    ــة ع ــول هناي ــشة أ   .٢٠١٢حبل ــة العمــل   وســوف تتواصــل مناق ــامج حلق ــة هــداف وبرن الثالث
للجنة الفرعيـة العلميـة   اخلمسني  الدورة على هامش  هعقدختطيطي يزمع   العشرين يف اجتماع    و

  .٢٠١٣والتقنية يف عام 
املنظمـات الدوليـة والـدول    بباالتـصال  داً، يف اجتمـاع اللجنـة املعنيـة     وجرى التأكيد جمدَّ    -٥٣

ستديرة بــني املــشاركني ورؤســاء املــ املوائــدد مــن مناقــشات زيــه ينبغــي إجــراء امل، علــى أنــالناميــة
املنظمـات ذات الـصلة أو كبـار مـديريها خـالل حلقـات            وأاملؤسـسات   سـائر   وكاالت الفضاء و  

  .العمل املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية اليت سُتعقد يف املستقبل
 


