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مقدمة  أوالً � 

اخللفية واألهداف  ألف -

أوصى مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعــين باستكشـاف  - ١
الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية (اليونيسبيس 
الثـالث)، وإعـالن فيينـا بشـأن الفضـاء والتنميـة البشـرية املنبثــق 
ــــات  عنــه، بــأن تعــزز أنشــطة برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيق
ــى  الفضائيـة املشـاركة التآزريـة مـن جـانب الـدول األعضـاء عل
الصعيدين اإلقليمي والدويل، مع التشديد على تطوير املعـارف 
واملهارات يف البلدان النامية(١). ويف دورا الثالثة واألربعني يف 
ــراض  ٢٠٠٠، أقـرت جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغ
السلمية برنامج حلقات العمل والـدورات التدريبيـة والنـدوات 
واملؤمترات املعتزمة لعام ٢٠٠١ يف إطار برنامج األمـم املتحـدة 
للتطبيقـات الفضائيـة(٢). ومـن مث أيـدت اجلمعيـة العامـــة لألمــم 
املتحــدة، يف قرارهــا ١٢٢/٥٥ املـــؤرخ ٨ كـــانون األول/ 

ديسمرب ٢٠٠٠، أنشطة الربنامج لعام ٢٠٠١. 

ويتضمن التقرير احلايل ملخصاً للعـروض واملناقشـات  - ٢
ـــت يف حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املتحــدة  الـيت أجري
واالحتاد الدويل للمالحة الفضائيـة حـول االسـتفادة عمليـاً مـن 
التطبيقــات الفضائيــة: الفــرص والتحديــات يف ميــدان التنميـــة 
املسـتدامة. وقـد نظـم مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـــارجي حلقــة 
العمـل كجـزء مـن أنشـطة برنـــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات 
الفضائية لعام ٢٠٠١. وشارك يف رعاية حلقة العمل كـلّ مـن 
االحتـاد الـدويل للمالحـة الفضائيـة (اإليـاف)، ووكالـة الفضـــاء 
األوروبية (اإليسا)، واحلكومة الفرنسية. وكانت حلقــة العمـل 
احلادية عشرة مـن سلسـلة احللقـات هـذه، وانعقـدت يف آلـيب، 
فرنسا، بالترابط مع مؤمتر اإلياف الثاين واخلمسني الذي انعقد 
يف تولوز. وقدم الدعم التنظيمي واملايل والربناجمي للحلقة حملياً 

من املركز الوطين للدراسات الفضائية يف فرنسا. 

وإذ الحظت اهليئات املشاركة يف رعاية حلقة العمـل  - ٣
ـــة  أن اللجنـة وافقـت علـى أن يكـون حشـد املـوارد املاليـة لتنمي

القــدرات يف ميــدان تطبيقــات علــوم وتكنولوجيــا الفضـــاء(٣) 
واحدًا من املسائل/البنود املنفردة للمناقشة يف مشـروع جـدول 
األعمال املؤقت للدورة التاسعة والثالثني للجنة الفرعية العلمية 
والتقنية، فقد اتفقت هـذه اهليئـات علـى تركـيز عـروض حلقـة 
العمل ومناقشاا على هذا املوضوع. لذا ميكـن االسـتفادة مـن 
تقريـر حلقـة العمـل كمـادة خلفيـة بشـأن مسـائل التمويـل الــيت 

ستنظر فيها اللجنة الفرعية. 

وتؤدي تطبيقات تكنولوجيــا الفضـاء دورًا مـتزايدًا يف  - ٤
التنمية الوطنية، بيد أن إمكانيـة التطبيقـات الفضائيـة، ال سـيما 
يف البلدان النامية، ما زالت غري مستغلة إىل حد بعيد يف ميادين 
مثل االستشعار عن بعد واالتصاالت واملالحـة السـاتلية ونظـم 
حتديد املواقع، وذلك مع كوا إمكانية واسعة. وتعتمد القدرة 
علـى اسـتغالل التطبيقـات الفضائيـة يف التنميـة بدرجـــة حامســة 
علـى توافـر العـاملني ذوي املعـارف واملـهارات املناسـبة؛ وعلــى 
إمكانية اكتسام للخربات؛ ووضـع سياسـات طويلـة األجـل؛ 
وإقامـة اإلطـار املؤسسـي والبـىن التحتيـة املاديـة؛ وتـأمني الدعـم 

الالزم لالستفادة عملياً من هذه التكنولوجيا. 

وكما هي احلالة ألي مشروع كان، فإن توفري الدعم  - ٥
ـــة باســتغالل  املـايل املالئـم أمـر أساسـي لنجـاح مبـادرات التنمي
تكنولوجيا الفضاء. ويشكل نقص التمويل من املصادر الوطنية 
والدوليـة علـى السـواء العقبـة الرئيسـية الـيت تعـــترض يف أغلــب 
األحيــان ادراج اســتخدام تكنولوجيــا الفضــــاء يف الـــربامج أو 
املشاريع اإلمنائية العمليـة. وترتبـط هـذه العقبـة بضعـف الوعـي 
باإلمكانيات واالحتياجات لتأمني املـوارد املاليـة الكافيـة لدعـم 
الـربامج ذات األولويـة، كمـا ترتبـط أيضـاً بعـــدم القــدرة علــى 
الربهنة للمسؤولني واملستعملني على ميزة تطبيقات تكنولوجيـا 

الفضاء من حيث فعالية التكلفة. 

وكـــان هـــدف حلقـــة العمـــل الرئيســـــية مســــاعدة  - ٦
املشــاركني علــى اســتبانة: (أ) العنــاصر الــيت جتعــل املشــــاريع 
املقترحـة مقبولـة لـدى املسـؤولني حبيـث ميكـــن االســتفادة مــن 
نتائجـها كأسـاس إلقامـة اسـتفادة عمليـة مـن رصــد األرض أو 
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غـريه مـن التطبيقـات الفضائيـة؛ (ب) الشـروط الـيت تـــؤدي إىل 
صـوغ مقترحـات للمشـاريع الـيت ميكـن أن جتتـذب مؤسســات 

التمويل واهليئات املاحنة. 

ويغطي التقرير احلايل خلفيـة حلقـة العمـل وأهدافـها،  - ٧
باإلضافــة إىل عــروض املشــاركني ومناقشــــام ومالحظـــام 
واستنتاجام. وقد أعد التقرير دف تقدميه إىل جلنة استخدام 
الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية يف دورــا اخلامســـة 
واألربعني، واللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة يف دورـا التاسـعة 
والثالثـــني يف ٢٠٠٢. وســـــيقدم املشــــاركون تقــــاريرهم إىل 
السلطات املعنية يف بلدام. وستتاح يف الوقت املناسب وقـائع 
ـــة املشــاركني عــن طريــق مكتــب شــؤون  حلقـة العمـل وقائم

الفضاء اخلارجي. 

الربنامج  باء - 

تنــاولت حلقــة العمــل مســــائل مثـــل كيـــف ميكـــن  - ٨
االستفادة عملياً من التطبيقات الفضائيـة يف برامـج أو مشـاريع 
أساسـية للتنميـة املسـتدامة، وكيـف يؤمـن التمويـل الـالزم هلــا. 
وجـرى ذلـك عـن طريـق النظـر يف خمتلـف جوانـب الدراســات 
اليت أجريت على ثالث حاالت ناجحة يف مناطق خمتلفة: آسيا 
ــــا.  واحمليـــط اهلـــادئ؛ وأمريكـــا الالتينيـــة والكـــارييب؛ وأفريقي
وعــاجلت إحــــدى دراســـات احلالـــة هـــذه مشـــروعاً منفـــردًا 
ــــت دراســـتا احلالـــة األخريـــان  (املشــروع األول)؛ بينمــا قدم
(املشـروعان الثـاين والثـالث) أمثلـة علـى إطـارات عمـل لتنفيــذ 
مشاريع متعددة. وقد ركّزت العـروض علـى العنـاصر الالزمـة 
ــاً  إلعـداد اقـتراح نـاجح ملشـروع/برنـامج، وتضمنـت أيضـاً بيان
للعقبــات الــيت جــــرت مواجهتـــها يف احلصـــول علـــى متويـــل 

للمشاريع وكيف مت التغلب على هذه العقبات. 

وعرضـت علـى املشـاركني أمثلـة عـن أسـلوب صــوغ  - ٩
ـــــرح  مقترحــــات املشــــاريع بأســــلوب واضــــح وشــــامل يش
االحتياجات املطلوب معاجلتـها، واحللـول الـيت يتعـني تقدميـها، 
ويوضـح بصفـة خاصـة إدراج تطبيقـــات رصــد األرض ومــيزة 

فعالية التكلفة يف هذه املشاريع املقترحة. 

وتنـاولت جلســـة منفصلــة التمويــل واالســتراتيجيات   -١٠
املالية. ودعي عدد من ممثلي منظمات التمويل الوطنية والدولية 
لشرح إجراءات تقدمي الطلبات والشروط اليت تطلب منظمام 
توافرها يف املشاريع. واستكملت هذه العروض مبناقشات هيئة 
ـــذا أتيحــت للمشــاركني يف حلقــة العمــل فرصــة  املناقشـة. وب
لتحديد العناصر اإلجيابية الـيت ينبغـي تضمينـها ومواطـن اخلطـر 
اليت جيب جتنبها عنـد صـوغ اقتراحـام املقدمـة إىل مؤسسـات 

التمويل الوطنية والدولية واملنظمات املاحنة. 

وباإلضافة إىل ذلك، قـدم ١٤ مشـاركاً، مـن البلـدان   -١١
الناميـة يف املقـام األول، عروضـاً موجـزة وأفكـارًا حـول وضــع 

تطبيقات تكنولوجيا الفضاء يف بلدام. 

وقدمـت عــروض مــن قبــل املنظمــة اهلنديــة ألحبــاث  -١٢
الفضـاء، وجامعـة ســـاو بــاولو (الــربازيل)، والوكالــة الكنديــة 
ـــي، ومكتــب األمــم  للتنميـة الدوليـة، ومصـرف التنميـة األفريق
املتحـدة لشـؤون الفضـاء اخلـارجي، ورابطـة تطويـر املعلومـــات 
ـــة للهندســة الريفيــة للميــاه والغابــات  البيئيـة، واملدرسـة الوطني
(انغريف، فرنسا)، ومصرف التنمية للبلدان األمريكية، واملعهد 
الوطـين لبحـوث الفضـاء يف الـربازيل، واإلدارة العامـة للطـــريان 
املدين يف شيلي، ومعهد كوبا للفيزيـاء األرضيـة وعلـم الفلـك، 
وجامعة نوريت دو بارانا يف الربازيل، ووكالة الفضاء األوروبية 
ـــاك يف تركيــا، وجامعــة راجاســتان (اهلنــد)،  (اإليسـا)، وتوبيت
واملعهد الوطين للمالحة اجلوية والفضاء يف أندونيسيا (البان)، 
وجامعة حممد اخلامس (املغرب)، ومنظمـة بنغالديـش لبحـوث 
ــــد، وشـــركة ســـاري احملـــدودة  الفضــاء واالستشــعار عــن بع
لتكنولوجيا السواتل (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا 
الشــمالية) ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــــة والعلـــم والثقافـــة 
(اليونسـكو)، ووكالـة الفضـاء يف دولـة أوزبكسـتان، واملرصــد 
الفلكي يف جنوب أفريقيا، واملركز الوطين للدراسات الفضائية 

يف اجلزائر. 
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جيم � املشاركون 

وجهت األمم املتحدة الدعوة، نيابة عن املشاركني يف  -١٣
رعايـة احللقـة، إىل عـدد مـن البلـدان الناميـة لتسـمية مرشــحيها 
للمشـاركة يف حلقـة العمـــل. واشــترط أن يكــون املشــاركون 
املختارون من ذوي الشهادات اجلامعية أو من أصحاب اخلـربة 
املهنية املثبتة يف ميدان له صلة مبوضوع الندوة الشامل. وعالوة 
على ذلــك، اختـري املشـاركون علـى أسـاس خـربم العمليـة يف 
برامـج أو مشـاريع أو منشـآت تســـتخدم التطبيقــات الفضائيــة 

استخداماً فعلياً أو اليت حيتمل أن تستفيد من استخدامها. 

واستخدمت األموال اليت سامهت يف توفريها حكومة  -١٤
فرنسا واألمم املتحدة واإليسا واإلياف من أجل تنظيـم احللقـة 
يف تغطيـة مصروفـات الرحـالت اجلويـة وبــدل اإلقامــة لواحــد 
ـــا غطــى  وعشـرين متحدثـاً ومشـاركاً مـن البلـدان الناميـة. كم
ـــة رســوم التســجيل  املشـاركون يف رعايـة احللقـة كذلـك تكلف
ونفقات اإلقامة ملشاركني من البلدان الناميـة يف املؤمتـر الـدويل 
الثـاين واخلمسـني للمالحـة الفضائيـة، الـذي افتتـح فـور انتـــهاء 

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واإلياف. 

وحضر حلقة العمل ٦٢ مشاركاً من ٣٠ بلـدًا هـي:  -١٥
األردن، واسـبانيا، وإسـرائيل، وأملانيــا، وأندونيســيا، وأنغــوال، 
وأوزبكسـتان، وأوكرانيـا، وإيطاليـــا، والــربازيل، وبنغالديــش، 
ـــورية،  وتركيــا، وتونــس، واجلزائــر، واجلمهوريــة العربيــة الس
وجنوب أفريقيا، ورومانيا، وشيلي، وغابون، وفرنسا، وكندا، 
وكوبا، واملغرب، واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وايرلنـدا 
ــــات املتحـــدة  الشــمالية، والنمســا، واهلنــد، وهولنــدا، والوالي

األمريكية، واليابان، ويوغوسالفيا. 

ثانياً � املالحظات واالستنتاجات 

حبـث املشـاركون االحتياجـات الـيت ينبغـــي أن تلبيــها  -١٦
املشاريع املقترحة، ومن هم الذيــن ينبغـي هلـم العمـل كشـركاء 
يف فرقـة التنفيـذ، ومـا هـي أوجـه التـداؤب الـيت ينبغـي البحـــث 

عنها، وكيف ميكن التغلب على العقبات يف إطار املشاريع. 

ـــيت  وتوصــل املشــاركون إىل أن العقبــات الرئيســية ال -١٧
ــة يف  تعـترض توسـيع االسـتفادة العمليـة مـن التطبيقـات الفضائي
مشاريع التنمية املستدامة أو براجمها ميكن أن تصنف يف الفئات 

العريضة الثالث التالية: 

افتقـار املسـؤولني ومديـري الـــربامج إىل الوعــي أو  (أ)
عدم كفاية وعيـهم بفوائـد تكنولوجيـا الفضـاء لدعـم مشـاريع 

التنمية وبراجمها؛ 

عـدم وجـود أو قلـــة التمويــل املكــرس الســتخدام  (ب)
تكنولوجيات الفضاء يف مشروع أو برنامج ما. وينعكس هـذا 
يف عدم توفر ما يكفي من أجهزة وبرامج ومطبوعات وبيانات 

ساتلية؛ 

عـدم وجـود أو عـــدم كفايــة القــدرة احملليــة علــى  (ج)
استخدام التكنولوجيات ذات الصلة بالفضاء. 

ومن خالل املناقشات الـيت جـرت أثنـاء فـترة األسـئلة  -١٨
والردود اليت أعقبت تقدمي كل عرض، ويف إطار هيئة املناقشـة 
واملائدة املستديرة، أبدى املشاركون املالحظات واالستنتاجات 
التاليـة. وهـذه املالحظـات واالسـتنتاجات، وإن ركّـــزت علــى 
تطبيقات االستشعار عن بعد، فهي ميكـن أن تسـتخدم كأمثلـة 

فيما يتعلق بتطبيقات فضائية أخرى. 

إذكاء وعي املسؤولني 

تتجسـد األولويـات الرئيسـية للمؤسســـات احلكوميــة  -١٩
وغــري احلكوميــــة يف أي بلـــد كـــان يف العثـــور علـــى حلـــول 
الحتياجات السكان األساسية (على سبيل املثال الغـذاء وامليـاه 
ــــأوى وختفيـــف الكـــوارث واخلدمـــات الصحيـــة  النظيفــة وامل
والتعليمية والطاقة واالتصاالت)، وبصـورة عامـة تعزيـز حتقيـق 
رفاهة احلياة للجميع. وعلى الصعيد الدويل، حتاول احلكومات 
الوفاء بالتزاماا كتلك اليت تتعلق بتغري املناخ كمـا حـددت يف 

بروتوكول كيوتو. 
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وينبغـي أن توضـع حمـاوالت اسـتخدام بيانـــات رصــد  -٢٠
ــــــاء  األرض علــــى أســــاس الفــــائدة العمليــــة يف ســــياق الوف
باالحتياجـات الوطنيـة. وذلـك يعـــين أن االستشــعار عــن بعــد 
وغـريه مـن التكنولوجيـات الفضائيـة ينبغـي أن تـدرج يف إطـــار 
ـــا وســيلة مــن وســائل دعــم  اإلدارة واختـاذ القـرارات باعتباره

أولويات التنمية. 

وعملية إقناع املسـؤولني بفـائدة االستشـعار عـن بعـد  -٢١
من الفضاء عملية تســتغرق فـترة طويلـة وتسـتلزم إجـراء حـوار 
متواصل. وبناء على الدروس اليت تعلمـها األفـراد واملؤسسـات 
ممن اضطلعوا بتطبيق املشاريع اليت عرضت أثنـاء حلقـة العمـل، 
استنتج املشاركون أن إقناع املسـؤولني وغـريهم مـن أصحـاب 
املصلحة بفائدة االستشعار عن بعد يستغرق من أربع إىل مخس 

سنوات. 

والقادرون على إتاحة القـدرات التطبيقيـة ميكنـهم أن  -٢٢
يبــدأوا بــاالقتراح علــى املســؤولني يف املؤسســــات املســـتعملة 
احملتملة إمكانية استخدام االستشعار عن بعـد يف توفـري احللـول 
لالحتياجات احملددة بوضـوح. وعنـد القيـام بذلـك، ال بـد مـن 
إدراك املعلومات اليت حيتاجها املسؤولون والشكل الذي ينبغـي 
أن تعرض فيه تلك املعلومات كيما تفيدهم يف عملهم. وينبغي 
لذلك االقتراح أن يكون ذا طابع تشاركي، وأن يشـمل مجيـع 

أصحاب املصلحة. 

وإحدى طرائق مجع كلّ أصحــاب املصلحـة معـاً هـي  -٢٣
عن طريق إجراء مشروع ريادي أو إيضاحي. ويتزايد احتمال 
تقبل نتائج مشروع من هذا القبيل باتباع ج "من األسفل إىل 
األعلى"، ويشمل ذلك يف بعض احلاالت الوصول إىل مستوى 
األفراد العاديني. ويساعد إشراك املنظمات غري احلكومية علـى 
حتقيـق التمـاس مـع ذلـك املســـتوى. وبــالنظر لتنــوع خلفيــات 
املشاركني يف املشروع، فسيلزم توفري عنصر التدريب من أجل 
التوصـــل إىل فـــهم مشـــترك للمصطلحـــــات الــــيت ســــيجري 

استخدامها. 

ومـن األمهيـة مبكـان أن جيـــري، يف إطــار املؤسســات  -٢٤
املسـتعملة، حتديـد عـــدد مــن األفــراد ليكونــوا مبثابــة "أبطــال" 
ـــراد الذيــن يؤيــدون  املشـروع. وجيـري اختيـارهم مـن بـني األف
بشـدة اسـتخدام التكنولوجيـــات اجلديــدة يف حتقيــق األهــداف 

اإلمنائية للمشروع املقترح. 

وينبغي أن تصاغ املعلومات اليت يقدمـها مشـروع مـا  -٢٥
باللغة املعتادة للمستعملني النهائيني. ومن النواتج املهمـة تقـدمي 
تقرير دقيق يتيح للمسـؤولني مقارنـة النتـائج احملققـة باسـتخدام 
االستشعار عن بعد وتلك النتائج اليت حيققها استعمال الوسائل 
التقليدية األخرى، وذلك من حيـث التكـاليف والوقـت واجلـودة. 
ومن املهم أيضاً توضيح "نواتج" املشروع. منها على سـبيل املثـال 
الوسائل اليت تبقى مفيدة علـى املـدى البعيـد كقواعـد البيانـات 

الرقمية الستخدام املسؤولني، والقدرات اليت أتيح بناؤها. 

تأمني الدعم التمويلي على أساس مستدام 

ينبغي تأمني التمويل مبجرد إدراج التطبيقات الفضائية  -٢٦
ـــة أو اإلقليميــة.  يف السـياق األوسـع لألولويـات اإلمنائيـة الوطني
وهناك شىت املصادر واآلليات الوطنية والدولية املمكنة لتمويـل 
املشـاريع أو الـــربامج. ويتبــاين أســلوب اختيارهــا وفقــاً ــال 
األولويــة املطلــوب معاجلتــه، وحســب مــا إذا كــان املقصـــود 
ـــق االســتفادة  باملشـروع أن يكـون مشـروعاً إيضاحيـاً أم لتحقي

العملية. 

وتنـاولت دراســات احلالــة الثــالث الــيت عرضــت يف  -٢٧
حلقـة العمـل أمثلـة علـى مشـاريع أو مصـادر مشـاريع ناجحـــة 
تعاجل احتياجات حملية أو وطنية، وتلقت الدعم التمويلي الالزم 
هلـا. وقـد اســـتفادت ثالثتــها مــن املــوارد (النقديــة أو املاديــة) 
للمؤسسـات الـيت نفذـا. بيـد أن كـل مشـروع منـها اســتخدم 
مصدرًا متويلياً خمتلفـاً أو آليـة متويليـة خمتلفـة السـتكمال رصيـد 

املوارد الالزمة. 

وباإلضافـة إىل ميزانيـات املشـــاريع املقترحــة ومــوارد  -٢٨
شـركائها، تتضمـن املصـادر املمولـة األخـــرى الــوزارات، الــيت 
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ميكن أن متثل املستعملني النهائيني، واملؤسسات الوطنية املمولة 
للبحوث اإلمنائية، ومؤسسات املعونة اإلمنائية الثنائية األطراف، 
ومؤسسات التنمية اإلقليمية والدولية، وصناديق التنمية الدولية 
املكرسة (مثل مرفق البيئة العاملية، أو مؤسســة األمـم املتحـدة)، 
والقطاع اخلاص وآليات متويلية منها على سبيل املثال استخدام 
جزء خمصص من ضريبة أو مدخـول رمسـي مسـتمد مـن نتـائج 
املشروع. ويف حالة القطاع اخلـاص، قـد ترغـب شـركة مـا يف 
تقـدمي بعـض التمويـل للمشـروع مقـابل حصوهلـا علـى حقــوق 

تسويق املنهجية املطورة يف إطار املشروع. 

وينبغي للقائمني بإعداد املشروع أو الربنـامج املقـترح  -٢٩
املعتزم عرضه للتمويل أن يتأكدوا من أن املقترحات ستجتذب 
املاحنني احملتملني أو مؤسسات التمويل (الـيت سيشـار إليـها هنـا 
بعبارة "مؤسسات التمويــل"). وجعـل االقـتراح جذابـاً يسـتلزم 
الكثـري مـن األعمـال األساسـية. وتعـرض أدنـــاه بعــض املبــادئ 

التوجيهية اجلديرة بالنظر. 

تتمتع املشاريع أو الربامج الـيت تعـاجل أولويـات وطنيـة  -٣٠
عموماً مبيزانيات تكفـل تنفيـذ العمـل الـالزم لتحقيـق أهدافـها. 
ويف حـاالت عـدم كفايـة تلـك امليزانيـات، يتوقـع أن أي متويـل 
ميكـن تأمينـه مـن القطـاع الـدويل أو اخلـاص ســـيوجه يف املقــام 
األول حنـو تلـك اـاالت ذات األولويـة. لـذا فاألسـاس الـــذي 
ينبغي أن تبىن عليه املشـاريع املقترحـة هـو أن أسـاس اسـتخدام 
ـــة الــيت  تكنولوجيـا الفضـاء ميكـن أن حيسـن نسـبة فـائدة التكلف

ميكن توقعها من املوارد املالية احملدودة املتاحة. 

وينبغي أن جيري إعداد االقتراح على يد فرقة متوازنة  -٣١
تضم أعضاء من ذوي مجيع املهارات الالزمة. وحتتاج املشاريع 
اإليضاحية، وبصفة خاصة، املشـاريع أو الـربامج الـيت سـتحقق 
فـائدة عمليـة، إىل دعـم قـوي مـن كـل مؤسسـة تشـارك فيـــها. 
وينبغــي أن تكــون مؤسســة واحــدة علــــى األقـــل مـــن هـــذه 
ــــــدرات مثبتـــــة يف التطبيـــــق الفضـــــائي،  املؤسســــات ذات ق
كاالستشعار عن بعد على سبيل املثال. وعندما ال يتاح ذلك، 
ـــن طريــق التعــاون الــدويل.  ينبغـي أن تنشـد املشـورة التقنيـة ع
وينبغـي أن تكـون الفرقـــة بأكملــها مطلعــة علــى التكنولوجيــا 

األساسـية للمشـروع املعـين. كمـا ينبغـي إزالـة املنافســـات بــني 
التخصصات اليت تشترك فيها املؤسسات املنضمة إىل املشروع، 

وأن حيدد دور كل شريك فيه حتديدًا واضحاً. 

ــاريع أو  وتوفـر الدعـم احلكومـي شـرط أساسـي للمش -٣٢
الربامج الوطنية النطاق، وللمشـاريع الـيت سـيطلب متويـل دويل 
من أجلها. وينبغي أن يكون هناك التزام متويلي راسخ (نقـدي 
أو مـادي) إزاء املشـروع الريـادي أو اإليضـــاحي املقــترح مــن 
ــتزام أن  جـانب املؤسسـات املشـاركة فيـه. ومـن شـأن هـذا االل
يزيد من مصداقية االقتراح. وينبغــي للمؤسسـات املسـتفيدة أن 
تشري بوضوح إىل التزامها باستخدام التطبيق الفضائي بعد بيان 

فعالية تكلفته. 

ومـــن الضـــرورة مبكـــان أن جيـــري التعـــــرف علــــى  -٣٣
مؤسسات التمويل وإجراءاا. وينبغـي لالقـتراح أن يسـتهدف 
ــــهمني يف  أولويــات املــاحنني. وينبغــي أيضــاً حتديــد األفــراد امل
ـــل. ومــن املفيــد جــدًا العثــور علــى "بطــل"  مؤسسـات التموي
يف إطـار مؤسسـات التمويـل لدعـم املشـروع يف شـــىت مراحــل 

تنفيذه. 

وينبغي لالقتراح أن يتضمـن بيانـاً لظـروف وأسـاليب  -٣٤
حتقيق استدامة التطبيق الفضائي علـى أسـاس عملـي مفيـد بعـد 
ـــة. فمؤسســات التمويــل تــويل أمهيــة  انتـهاء املرحلـة اإليضاحي
كربى للتأكد من أن فائدة نتائج املشاريع املمولة ستستمر حىت 

بعد توقف التمويل. 

وينبغـي عمومـاً إسـناد االقـتراح الـــذي يطلــب متويلــه  -٣٥
مبجموعة كاملة مـن الوثـائق. كمـا ينبغـي للكيـان الـذي يقـدم 
االقــتراح أن يكــون مســــتعدًا لإلجابـــة علـــى مجيـــع األســـئلة 

واملشاغل اليت تبديها املؤسسة التمويلية احملتملة. 

بناء القدرة احمللية على استخدام التكنولوجيات 
ذات الصلة بالفضاء 

هنـاك حاجـة ملحـة لـتزويد البلـدان الناميـة مبزيـد مـــن  -٣٦
فـرص التعليـم والتدريـب يف مجيـع جمـاالت علـوم وتكنولوجيـــا 
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ـــات  الفضـاء. فـالتعليم والتدريـب أساسـيان إلدراج التكنولوجي
الفضائية يف الربامج ذات الفائدة العملية. وهناك بصفـة خاصـة 
حاجة لبناء القدرة من أجل توسـيع االسـتخدام املفيـد لبيانـات 
رصـد األرض. ويتجـه الطلـــب حنــو املعلومــات املســتمدة مــن 
البيانــات الفضائيــة عوضــاً عــن البيانــات العامــة احملصلــة مـــن 
االستشعار عن بعد. لذا فـهناك حاجـة إىل التدريـب مـن أجـل 
ـــتخدام  تطويــر القــدرة يف ميــدان "النــهوج املتكاملــة"، أي اس
تكنولوجيـات أخـرى مثـل نظـم املعلومـات اجلغرافيـــة وســواتل 

املالحة العاملية. 

وبالنظر ملعاجلة موضوع التدريـب والتعليـم يف الكثـري  -٣٧
مـن امللتقيـات األخـــرى، مل يتنــاول املشــاركون تفــاصيل هــذا 

املوضوع يف مناقشام. 

ثالثاً -  ملخص العروض 

ـــا ممثلــو  افتتحـت حلقـة العمـل ببيانـات ترحيبيـة ألقاه -٣٨
ـــاف،  املركـز الوطـين للدراسـات الفضائيـة، ومدينـة آلـيب، واإلي

واإليسا ومكتب األمم املتحدة لشؤون الفضاء اخلارجي. 

ويف ســــياق كلمتــــه املعنونــــــة "الفضـــــاء والتنميـــــة  -٣٩
املستدامة"، قدم السيد و. ر. راو، رئيس اللجنة املسـؤولة عـن 
االتصال مع املنظمات الدولية والدول النامية، التابعة لإليـاف، 
عددًا من األمثلة لتوضيح فائدة استخدام تكنولوجيا الفضاء يف 
ــــل.  دعــم التنميــة املســتدامة، واســتعرض أهــداف حلقــة العم
واتضح من املناقشة املنبثقـة عـن ذلـك أن اسـتخدام التطبيقـات 
الفضائية ينبغي أن يدرج يف اإلطـار األوسـع ألولويـات التنميـة 
الوطنية أو اإلقليمية، وأنه ينبغي التـأكيد علـى فـهم احتياجـات 

املستعملني النهائيني واسهامام املمكنة. 

صون املوارد املائية والغطاء احلرجي  ألف �
(املشروع األول) 

قـدم كـارلوس أ. فيتـــورازي دراســة تنــاولت خمتلــف  -٤٠
جوانـب املشـروع الـذي نفـذ يف الـربازيل لصـون املـوارد املائيــة 
والغطـاء احلرجـي يف حـوض ـر كورومباتـــاي (مســاحة تبلــغ 

١٧٦٠ كم٢) لتأمني إمدادات مياه الشـرب ملدينـة برياسـيكابا 
(٣٥ ٠٠٠ نسمة)، يف والية ساو باولو. واستهدف املشـروع 
أيضـاً معاجلـة مشـكلة شـدة التلـوث يف ـر برياسـيكابا، ويعــود 
سببه األساسي إىل أنشطة الزراعة وتربية املاشية الـيت جتـري يف 
مناطق كانت يف األساس مغطاة بأحراج حملية كثيفة. لذا، فقد 
ـــط املنــاطق  كـان أحـد أهـداف املشـروع األساسـية رسـم خرائ
ذات األولويــة إلعــادة التحريــج باألصنــاف النباتيــة املالئمـــة. 
وأصبـح اسـتخدام الصـور السـاتلية، واملالحـــة العامليــة لتحديــد 
املواقع بالسواتل ونظـام املعلومـات اجلغرافيـة مـن بـني الوسـائل 

املختارة من أجل حتقيق ذلك اهلدف. 

واملشـروع مثـال ممتـــاز علــى العمــل الــذي تقــوم بــه  -٤١
مؤسسـة وطنيـــة ذات قــدرات تطبيقيــة فضائيــة، وهــي معــهد 
البحوث احلرجية التابع جلامعة ساو باولو، بالتعـاون مـع مجيـع 
السلطات املستعملة احمللية املعنية، أي إدارة املياه يف برياسيكابا، 
ومكتب بلدية برياسيكابا للبيئة والتخطيط، وهو احتاد بلديـات 
يضم سلطات أحواض أار برياسيكابا ويونداي، وكابيفاري، 

واملعهد احلرجي التابع لوالية ساو باولو. 

وقدم كل كيان من الكيانات املشـاركة مـا يلـزم مـن  -٤٢
الدعم التمويلي والبىن التحتية لتنفيذ اجلزء األكرب من حصته يف 
املشروع. وجرى احلصـول علـى متويـل إضـايف للمشـروع مـن 
قسم من ضريبة ٠,٠١ رييس اليت توىل جبايتها احتـاد بلديـات 
سلطات حوض النهر عن كل متر مكعب من مياه الشرب اليت 
أتاحها املشروع. وخصص القسم اآلخر من الضريبة لعمليـات 

التنظيف. 

واستلزم املشروع أربع سنوات حلشــد مجيـع الفـاعلني  -٤٣
املعنيني وفض الرتاعات الناشئة عن تضارب املصـاحل، ال سـيما 
بني أنشطة الزراعة وتربية املاشـية واحلاجـة إىل إمـدادات وافـرة 
مـن امليـاه النظيفـة ملدينـة باراسـيكابا وضواحيـها. وجـرى فــض 
تلك الرتاعات باالستناد يف املقام األول إىل قانون قائم إلنعاش 

البيئة. 
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واستوجب على املشروع أيضاً التغلب على صعوبات  -٤٤
االتصال بني شىت الشركاء (على سبيل املثال، أخصائيو الزراعة 
واألحـراج واملهندســـون املدنيــون، وعلمــاء امليــاه واإلداريــون). 
والعقبة األخرى اليت واجهت املشروع هي عدم وجـود قـاعدة 

للبيانات اإلقليمية وغريها من البىن التحتية الضرورية. 

ونتيجة للمشروع، تتاح حالياً للمسـؤولني والعلميـني  -٤٥
قاعدة للبيانات الرقمية عن حوض ر برياسيكابا، وجيري اآلن 
إعـادة حتريـج حـــوض النــهر كمــا بــدأ تنفيــذ عمليــة لتثقيــف 
املخططني وغريهم من املستعملني وعامة النـاس. كمـا انبثقـت 
بـىن حتتيـة جديـدة كنتيجـة فعليـة للمشـروع، إىل جـانب تزايــد 
الوعـي بـاحللول الـيت تتيحـها تكنولوجيـا الفضـاء. وقـــد قــادت 
النتائج الناجحة اليت جاء ا املشروع إىل تلقي طلبـات بتطبيـق 

املنهجية نفسها يف أحواض أار أخرى. 

تطبيقات االستشعار عن بعد من أجل التنمية  باء -
املستدامة: الدروس املستفادة من التجربة اهلندية 

(املشروع الثاين) 

ـــة اهلنديــة ألحبــاث  قـدم السـيد موكونـدو راو (املنظم -٤٦
الفضاء) برنامج اهلند لالستشعار عن بعد دعماً للتنمية الوطنيــة 
والدروس املستفادة أثناء تنفيذه. واهلند هي من بـني حفنـة مـن 
الدول ذات األنشطة الفضائية، واليت تتوافر فيها مجيع القدرات 
الالزمـة يف ميـدان علـوم الفضـاء وتكنولوجياتـه. وتشـمل هــذه 
القـدرات تطويـر أجـــهزة اإلطــالق، وبنــاء الســواتل، ووجــود 
برامج يف مجيع ميـادين تطبيقـات تكنولوجيـا الفضـاء، مبـا فيـها 
اسـتدامة املـوارد الطبيعيـة، والسـالمة البيئيـة، وبرامـج الدعــم يف 

حاالت الكوارث. 

ولعــدة ســنوات، ارتكــزت سياســة اهلنــد يف تطويـــر  -٤٧
ـــة هــذه التطبيقــات  التكنولوجيـات الفضائيـة علـى ضـرورة تلبي
لالحتياجـات الوطنيـة. واتباعـــاً هلــذه السياســة، أنشــأت اهلنــد 
النظام الوطين لرصد الطبيعة باالستشـعار عـن بعـد كجـزء مـن 
برنـامج لتطبيقـــات تكنولوجيــا الفضــاء. ويســتند هــذا النظــام 

الوطين إىل األسس التالية: 

حتديد وتنفيذ بعثات االستشعار عـن بعـد السـاتلية  (أ)
على أساس االحتياجات الوطنية؛ 

تطوير الربامج التطبيقية املالئمة باالسـتناد إىل ـج  (ب)
مرحلي؛ 

بــدء برنــــامج التطبيقـــات التكنولوجيـــة مبشـــاريع  (ج)
إيضاحيـة تليـــها مشــاريع وطنيــة، وأخــريًا إدراج التكنولوجيــا 

املعنية يف الربامج الوطنية/برامج الواليات ؛ 

إنشــاء شــــبكة للمســـتعملني وإشـــراك املنظمـــات  (د)
املستعملة النهائية يف مجيع مراحل الربنامج؛ 

إدراج أنشطة التدريب والبحث باعتبارها جزءًا ال  (هـ)
يتجزأ من كل برنامج؛ 

تنفيذ الربامج من قبل األجهزة احملليـة (أي التسـليم  (و)
على مستوى عامة الناس)؛ 

متويــل املشـــاريع متويـــالً مباشـــرًا مـــن الـــوزارات  (ز)
املناسبة؛ 

إشراك القطاع التجاري يف املشاريع.  (ح)

ويصدر ٢٣ مركزًا لالستشعار عن بعد يف مجيع أحناء  -٤٨
البلد معلومات جيري تقدميها إىل األجهزة على صعيد الواليات 
واملقاطعات الســتخدامها يف تنفيـذ املشـاريع. ومـن بـني برامـج 
التطبيق املفيد عملياً اليت وضعت يف إطار النظام الوطـين لرصـد 

الطبيعة باالستشعار عن بعد برامج يف ااالت التالية: 

األرصـاد اجلويـة الزراعيـــة والرصــد علــى األرض:  (أ)
تطور التطبيق من مشروع أويل منوذجي إىل برنـامج وطـين مـع 
تأسيس مركز تشغيلي وطين للتنبـؤ باحملـاصيل. ويصـدر املركـز 

أربعة تقديرات سابقة للحصاد؛ 

إدارة موارد مياه الشرب: يتيح الربنامج معلومات  (ب)
ـــامج  لتوفـري ميـاه الشـرب إىل ٦٠٠ ٠٠٠ قريـة. وقـد بـدأ الربن
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كمشروع إيضاحي حول منهجية استخدام بيانات االستشعار 
عـن بعـد يف أغـراض إدارة امليـاه، مث تطـور إىل مشـروع وطـــين 
للعثـور علـى مصـادر امليـاه. مث حتـول بعدهـا إىل برنـامج وطـــين 

إلدارة املياه على املستوى الوطين وعلى مستوى الواليات ؛ 

البعثـة املتكاملـة للتنميـة املسـتدامة: تطـورت البعثـــة  (ج)
املتكاملة للتنمية املستدامة من مشروع إيضاحي حول استخدام 
بيانـــات االستشـــعار عـــن بعـــد يف التنميـــة املســـتدامة، مشــــل 
١٢ مقاطعــة يف الفــترة ١٩٩٢-١٩٩٣، إىل مشــروع وطـــين 
مشـل ١٧١ مقاطعـــة يف الفــترة ١٩٩٤-١٩٩٨، وحتــول منــذ 
ــــة املســـتدامة يشـــمل مجيـــع  ١٩٩٩ إىل برنــامج وطــين للتنمي
الواليـات. وتتضمـن البعثـة إعـداد بيانـات متكاملـة حمصلـة مــن 
ـــد، باإلضافــة إىل بيانــات ثانويــة  األرض وباالستشـعار عـن بع
أخـرى. وتسـتخدم هـذه البيانـات يف دعـم خطـط عمـل حمليـــة 
معينة منها على سـبيل املثـال اسـتغالل مـوارد امليـاه السـطحية، 
واستكشـاف مصـادر امليـاه اجلوفيـة واملتجـددة، ورصـد التربــة، 

واالستخدام البديل لألراضي؛ 

وتتضمـن جمـاالت التطبيقـات التشـــغيلية األخــرى:  (د)
رسم خرائط األراضي السبخة واملناطق املشبعة بامليـاه، ورسـم 
خرائـط األراضـي القفـر، ووضـع اسـتراتيجيات لتنميــة املنــاطق 
احلضرية (جيري تطبيقها يف مجيع مدن البلد الرئيسية تقريباً)؛ 

وجتـري حاليـاً تطبيقـات إدارة الكـــوارث يف إطــار  (هـ)
املنظمة اهلندية ألحباث الفضاء ونظام الرصد الوطين. ويتضمـن 
العمـل حـىت اآلن تنفيـذ مشـــاريع رياديــة يف األنشــطة الســابقة 
للكـوارث والالحقـة هلـا. كمـا جيـري العمـــل أيضــاً يف ميــدان 
حتديد توزيع الكلوروفيـل يف احمليـط لالسـتفادة منـه يف أغـراض 

الصناعة السمكية. 

وألغراض املستقبل، جيري النظر يف التطبيقــات التاليـة  -٤٩
يف إطار نظام الرصد الوطين: 

إعـداد قائمـة جـرد بـاملوارد الطبيعيـة علـى الصعيــد  (أ)
الوطين؛ 

إنتاج خمططات خرائطية مصغرة للبلد؛  (ب)

توسـيع نشـر املعلومـــات عــن املــوارد الطبيعيــة إىل  (ج)
أقصى حد ممكن؛ 

حتسني التنبؤ حبالة احمليط والتنبؤات اجلوية؛  (د)

تعزيز دعم نظام إدارة الكوارث؛  (هـ)

تطوير فهم أفضل لنظام األرض وعملياته؛  (و)

تأسيس نظام خلدمات املعلومات لالستخدام العـام  (ز)
يستند إىل تطبيقات رصد األرض؛ 

املساعدة على إجياد صناعـة جتاريـة قابلـة للبقـاء يف  (ح)
جمال االستشعار عن بعد. 

وجرى التأكيد على أن املثال اهلندي ال ميثـل الطريقـة  -٥٠
ـــات امعــة مــن الفضــاء.  الوحيـدة لتخطيـط اسـتخدام املعلوم
فـاهلند بلـد مكتـف ذاتيـاً يف جمـال األنشـطة الفضائيـة، وليســت 
هذه حالة العديد من البلدان األخرى اليت ميكن أن تستفيد من 
تطبيقـات تكنولوجيـا الفضـاء. وذكـــر أيضــاً أنــه يلــزم تنســيق 
احللـول وفقـاً الحتياجـات البلـدان املعينـة واملســـتعملني. فبينمــا 
ميكن لبعض البلدان، على سبيل املثـال، االسـتفادة مـن إطـالق 
سـاتل وطـين صغـــري لالستشــعار عــن بعــد، قــد يكــون شــراء 
البيانات يف حالة بلدان أخرى أكثر فعالية من حيث التكلفة. 

جيم � رابطة تطوير املعلومات البيئية (املشروع الثالث) 

قــدم الســــيد جـــان روجيـــه ماميـــه (رابطـــة تطويـــر  -٥١
املعلومـات البيئيـة، الكـامرون) عرضـاً للرابطـــة بعنــوان "رابطــة 
ـــدمي الرابطــة وإجنازاــا يف ميــدان  تطويـر املعلومـات البيئيـة: تق
رصـد األرض". وقـد أنشـئت الرابطـة مبوجـب اتفاقيـة وزاريـة، 
وهي هيئة للتنسيق اإلقليمي للباحثني الوطنيني واملنظمـات غـري 
ــــة  احلكوميــة والقطــاع العــام. وتتيــح الرابطــة املســاعدة التقني
ــــرباء الوطنيـــني والشـــركاء  للمؤسســات الوطنيــة بواســطة اخل

الدوليني. 
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ـــات  والغـرض الرئيسـي مـن الرابطـة هـو إتاحـة املعلوم -٥٢
للمسؤولني، وقد نظمـت العديـد مـن حلقـات العمـل لتدريـب 
األشخاص حملياً على تكنولوجيات رسم اخلرائـط. ومـن أجـل 
هذا اهلدف تعاقدت الرابطة مع بعض املنظمات علـى تزويدهـا 
بالصور الساتلية والتدريب. وتركز الرابطة على تنفيذ املشاريع 
عـن طريـق إشـراك املسـتعملني املمكنـني يف املشـــروع. وجيــري 
متويـل مجيـع املشـاريع علـى شـكل منـح. وتعمـــل الرابطــة عــن 

طريق التعاون الدويل وهي ترحب بإمكانية حتسينه. 

ويعـاين العديـد مـن بلـدان أفريقيـا الوسـطى مـن عـــدم  -٥٣
وجـود عـدد كـاف مـن اخلـرباء احملليـني، ومـــن قلــة املعلومــات 
البيئية األساسية، وضعف استخدام املعلومات البيئية املتاحـة يف 
ـــرارات. ومتثــل هــذه العوامــل صعوبــات هامــة أمــام  اختـاذ الق
استخدام املعلومات املستمدة من الصور الفضائيـة، وهـذا يعـين 
ضرورة بذل جـهود واسـعة يف ميـدان التعليـم والتدريـب علـى 
مجيع املستويات مـن أجـل االسـتفادة عمليـاً مـن بيانـات رصـد 

األرض يف مشاريع التنمية املستدامة وبراجمها. 

ــــة  وقــدم الســيد جيــل ليشــابت مــن املدرســة الوطني -٥٤
للهندسة الريفية للمياه والغابات يف انغريـف، (فرنسـا)، عرضـاً 
ــــح املســـتعملني  بعنــوان "رابطــة تطويــر املعلومــات البيئيــة: من
األولوية". وكما يتضح من اسم الرابطـة، فإـا تشـجع التنميـة 
عن طريق التعاون الدويل من أجل استخدام املعلومات يف اختاذ 

القرارات، وال سيما القرارات اليت تتعلق باملسائل البيئية. 

وحسب مفهوم الرابطة، فإن عبارة "ذو فائدة عملية"  -٥٥
تعين أن املشروع ميكن أن ينفّذ يف حدود املوارد املتاحـة والـيت 
ميكـن حتملـها. لـذا، ويف حـدود املســـتطاع، تســتخدم الرابطــة 
مهارات حملية من أجل تقليل التكاليف. وهي دف يف الوقت 
نفسـه إىل اسـتهالك أنشـــطة اخلدمــات وبيــان فائدــا وفعاليــة 

تكلفتها. 

وتدعــم الرابطــة مبــادرات املشــاريع الــيت تســتند إىل  -٥٦
ــــة كـــربى  اســتبانة احتياجــات املســتعملني امللحــة وتــويل أمهي
السـتدامة مشـاريعها. ودعمـاً هلـذه السياسـة، اسـتهلت الرابطــة 

أنشطة اخلدمات يف ميدان حتليل االحتياجات، حيـث ال يدفـع 
املاحنون مقابل احلصول على البيانات، وإمنا يدفعـون مـن أجـل 

متويل املبادرات احمللية. 

وتبني جتربة الرابطة أن بناء مؤسسة ذات كفاية ذاتيـة  -٥٧
أمـر ضـروري للحصـول علـى الدعـم السياسـي وتعيـني اخلــرباء 
احملليني، مما يقلـل اللجـوء إىل خدمـات اخلـرباء الدوليـني. ومـن 
املـهم، يف الوقـت ذاتـه، وجـــود الــتزام حملــي بــالدفع إىل البــىن 
التحتية وعدم حتويل هذه التكـاليف إىل املـاحنني. كمـا تسـتلزم 
استدامة املشاريع أيضاً بناء جمتمع جيد التدريب، ويتضمن هذا 
األمـر تـأمني التدريـب حمليـاً علـــى يــد خــربة رفيعــة املســتوى، 
وباالســتفادة مــن الشــراكات بــني الشــمال واجلنــــوب وبـــني 

اجلنوب واجلنوب. 

ويف سياق املناقشة املنبثقـة عـن ذلـك، جـرى التـأكيد  -٥٨
ـــتدامة املشــاريع وعــدم ايارهــا مبجــرد  علـى أمهيـة ضمـان اس
نضوب التمويل األويل األساسي. وذكر أيضاً أنه مىت ما أقرت 
فائدة بيانات االستشعار عــن بعـد، فـإن املسـتعمل يكـون عـادة 

مستعدًا للدفع مقابل احلصول عليها. 

التمويل واالستراتيجيات املالية  دال -

شرحت العروض الـيت قدمـها ممثلـو كـل مـن الوكالـة  -٥٩
الكندية للتنمية الدولية، ومصرف التنميـة األفريقـي، ومصـرف 
التنمية للبلدان األمريكيـة، ومكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، 
التمويـل واالسـتراتيجيات املاليـة لتطويـر املشـاريع الـيت تنـــدرج 

فيها تطبيقات تكنولوجيا الفضاء. 

وأوالً، وقبل كل شـيء، فمعظـم مؤسسـات التمويـل  -٦٠
متـول مشـاريع التنميـة وليـس مشـاريع الفضـاء. وهـذا يعـين أنـه 
حىت لو كان العنصر الفضائي عنصرًا مـهماً يف املشـروع، فإنـه 
ـــار الشــامل باعتبــاره وســيلة لنجــاح  جيـب أن يعـرض يف اإلط
مشروع من مشاريع التنمية املسـتدامة. مـع ذلـك فـهناك أيضـاً 

مؤسسات متول البحوث اإلمنائية العلمية والتقنية. 
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ـــى  وأكـد ممثلـو مؤسسـات التمويـل تـأكيدًا خاصـاً عل -٦١
حاجة مقترحي استخدام تكنولوجيا الفضاء يف مشاريع التنمية 
إىل فـهم واليـات مؤسسـات التمويـــل واملعايــري العلميــة املثبتــة 
للحصول على برامج متويلية معينة. فهناك الكثري مـن املشـاريع 
اليت ال ينظر حىت يف متويلها ألا ال تفي باملعايري الرمسية الالزمة 
للمقترحات. وعند توافر هذه املعايري الرمسية، تقيـم املقترحـات 
على الدوام مقابل معايري ختمينية مينح مبوجبـها االقـتراح درجـة 
باالستناد إىل مدى وفاء عناصره بكل معيار من تلـك املعايـري. 
لذا فمن األمور األساسية للمبـادرين باملشـاريع، التعـرف علـى 

معايري ختمني مقترحات املشاريع. 

وباإلضافة إىل تطوير فهم جيد ألولويـات مؤسسـات  -٦٢
التمويل، فإن من األمور املهمة األخرى حتديد من هم األفراد، 
يف إطـار تلـك املؤسسـات، الذيـن ميكـن أن يعملـــوا باعتبــارهم 
"أبطال" املشروع. مع ذلك، جيب علـى االقتراحـات الناجحـة 
أن تربهن على أن تكلفة منح حلّ قائم على تكنولوجيا الفضاء 

تربر بالفائدة اإلمنائية األكرب املستمدة منها. 

والوكالـة الكنديـة للتنميـة الدوليـة هـي منظمـــة تابعــة  -٦٣
للحكومة الكندية ومكلفة بتخطيط وتنفيذ ٨٠ يف املائة تقريبـاً 
من برامج البلد للتنمية الدولية. ومبيزانية تبلغ ٢,٤ مليار دوالر 
كندي، متول الوكالة مشاريع تدعم التنميـة املسـتدامة يف أكـثر 
من ١٠٠ بلد نام. وقد أضيف مبلغ خاص قدره ١٠٠ مليـون 
دوالر كندي، سينفق خالل فترة مخس سنوات ملعاجلة مسائل 

تغير املناخ. 

ـــة يف ســياق سياســات  وتنفّـذ أنشـطة مشـاريع الوكال -٦٤
تنموية مثبتة وإطـار إداري وعمليـة لتخطيـط الـربامج. وتؤلـف 
هــذه العنــاصر البيئــة الواســعة الــيت جيــري يف إطارهــا حتديــــد 
ــــز  املشــاريع وتثمينــها وتصميمــها وتنفيذهــا وتقييمــها. ويرك
اإلطـار الشـــامل للمســاعدة التنمويــة الكنديــة علــى مــا يلــي: 
(أ) تلبيـــة االحتياجـــات البشـــرية األساســـــية؛ (ب) تشــــجيع 
مشاركة املرأة يف التنمية واملساواة بني اجلنسني؛ (ج) خدمات 
البىن التحتية؛ (د) حقوق اإلنسان والدميقراطية وسالمة احلكم؛ 
(هـ) تنمية القطـاع اخلـاص؛ (و) البيئـة. وميكـن احلصـول علـى 

معلومات إضافية عن أولويات الوكالة وإجراءاا التمويلية من 
 www.acdi-cida.gc.ca :موقع ويب

وتضمن تقدمي الوكالة عرض املبادئ األساسية التاليـة  -٦٥
مـن أجـل حتســـني فــرص حصــول اقــتراح مــا علــى التمويــل: 
ــــار الوكالـــة؛  (أ) حتديــد مــا إذا كــان لالقــتراح ســوق يف إط
(ب) احلصول على أحدث نسخة من التعليمات أو املعلومات 
ذات الصلة؛ (ج) إكمال مجيع أجزاء الطلب وتقدميه يف املوعد 
احملـدد؛ (د) التـأكد مـن وفـاء االقـتراح جبميـــع معايــري التقييــم؛ 
(هـ) إقامة اتصاالت أساسـية مـع الوكالـة والبقـاء علـى اتصـال 

منتظم معها؛ (و) التقيد باملثابرة. 

ومصرف التنمية األفريقي مؤسسـة متعـددة األطـراف  -٦٦
تتألف من ٧٧ دولة عضو (٥٣ بلد أفريقي و٢٤ بلـد مـانح). 
واهلدف الرئيسي للمصرف هـو مسـاعدة الـدول األعضـاء فيـه 
على تقليل الفقـر بتمويـل أنشـطة تدعـم، فيمـا تدعمـه، احلكـم 

السليم والزراعة والتعليم وتنمية القطاع اخلاص. 

ومينــح التمويــــل إىل البلـــدان األفريقيـــة األعضـــاء يف  -٦٧
املصـرف علـى أسـاس تصنفيـها (ثـري، متوسـط الـثراء، فقــري). 
ووفقاً لذلك التصنيف جيوز للبلدان األعضاء احلصول إما على 
ـــط، أو مــن صنــدوق نيجرييــا اخلــاص  قـرض مـن املصـرف فق
(بفوائد متوسطة) أو من املصـرف وصنـدوق التنميـة األفريقـي 
(قروض بشروط ميسرة). كمـا تصـرف أمـوال أخـرى كمنـح 
لتمويل مشاريع املساعدة التقنيـة الـيت يشـرف عليـها أخصـائيو 

املصرف. 

أما مصرف التنمية للبلدان األمريكية، فهو يسعى من  -٦٨
أجـل اإلسـهام يف اجلـهود الـيت تبذهلـا دولـه األعضـاء للحصــول 
علـى اسـتفادة مسـتدامة مـن املنـح املخصصـة لبيئاـا ومواردهــا 
الطبيعيـة عـن طريـق تزويدهـا بالوسـائل التقنيـة واملاليـة الالزمــة 
لتحقيـق هـذا اهلـدف. ومـن أجـل هـذا الغـرض يتيـــح املصــرف 

عددًا من اآلليات التمويلية. 
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وحيدد املصرف أهلية احلصول على التمويل باالستناد  -٦٩
إىل األولوية اليت متنحها احلكومات الطالبـة للمشـاريع، وأهليـة 
املؤسســة (املؤسســات) املقترحــة للتنفيــذ، واجلــــدوى التقنيـــة 
للمشـاريع واإلطـار املنطقـي لالقتراحـات. ومـن بـــني الشــروط 
احلامسة الختيار املشاريع املقترحة املعروضة تقدمي طلـب مثبـت 

بأنشطة املشروع املقترح ونتائجه املتوقعة. 

وفيمـــا يتعلـــــق باســــتخدام تكنولوجيــــا املعلومــــات  -٧٠
واالتصاالت من أجل التنميـة يف دولـه األعضـاء، فـإن أهـداف 
ـــــة  املصـــرف هـــي: (أ) تقـــدمي املشـــورة االســـتراتيجية والتقني
ـــات واالتصــاالت  للحكومـات بشـأن إقامـة تكنولوجيـا املعلوم
واسـتخدامها؛ (ب) إجـراء حتليـالت اسـتراتيجية لالحتياجـــات 
ــل  واألولويـات والفـرص؛ (ج) وضـع اتفاقـات التعـاون والتموي
املشـترك؛ (د) تقـدمي الدعـــم التقــين للمشــاريع؛ (هـــ) تشــجيع 
ــدين  الروابـط مـع اجلمـهور والقطـاع اخلـاص وقطـاع اتمـع امل
وتوزيـــع املعلومـــات عليـــها؛ (و) إتاحـــة التدريـــب يف جمــــال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وقد أقـام املصـرف مؤخـرًا 
برناجمـاً لتمويـل تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت لألغـــراض 
االجتماعيـة "الصنـدوق التقـــين". ومــن بــني أهــداف الربنــامج 
التـأكد مـن إدمـاج نشـر التكنولوجيـات اجليوفضائيـــة املتطــورة 

بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. 

وقد اكتسب مكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي درجـة  -٧١
من اخلربة يف طلب متويل املشاريع. ويتضح من تلك اخلـربة أن 
ــــن يعـــدون مقترحـــات  تكنولوجيــي الفضــاء ومؤسســاته الذي
املشـاريع جيـهلون يف الغـالب مـن أيـن يبـدأون يف البحـــث عــن 
التمويـل. وبغيـــة التغلــب علــى هــذه العقبــة، يستحســن جــدًا 
تأسيس قاعدة شاملة للبيانات بشأن مؤسسات التمويل احملتملة 
وجماالت اهتمامها. وتأسيس قاعدة البيانـات هـذه يتيـح طلـب 
التمويل من جمموعة واسعة مـن املصـادر و/أو إعـداد املشـروع 

وفقاً للموضع التمويلي املعني وذي الصلة باملشروع. 

مناقشة هيئة املناقشة واملائدة املستديرة  هاء -
حول التمويل واالستراتيجيات املالية 

توصلت هيئة املناقشة يف اليوم األخري حللقة العمل إىل  -٧٢
االستنتاجات املبينة أدنـاه. وشـارك يف هيئـة املناقشـة كـلّ مـن: 
روبرت ميسوتن، اليونسكو؛ وجان سابوران، الوكالة الكندية 
للتنمية الدولية؛ وممثل مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي؛ وجـان 
بيـري ريغولـو، مصـرف التنميـــة األفريقــي؛ ودانيلــو بياجيســي، 
مصرف التنمية للبلدان األمريكية؛ الـذي اشـترك يف املناقشـات 

من مقر املصرف عن طريق مؤمتر الفيديو. 

ومتثــل املشــاريع الرياديــة الــيت يســــيرها املســـتعملون  -٧٣
واملوجهة حنو التطبيقات وسيلة جيدة للتوضيح بأن تكنولوجيــا 
الفضاء ميكن أن تكون مفيـدة وعمليـة وتشـغيلية وبديـالً فعـال 
التكلفة الستخدام الوسائل التقليدية يف إتاحـة احللـول ملشـاكل 
تنمويـة معينـة. وال بـد مـــن إجــراء تقييمــات لفــائدة التكلفــة، 
كمقارنة استعمال الصور الفضائية بالصور اجلويـة علـى سـبيل 

املثال. 

ومـن املفيـد اسـتخدام دليـل عـن "أفضـل املمارســات"  -٧٤
ـــا  إلعـداد املشـاريع الـيت تسـتخدم األصـول الفضائيـة. وغالبـاً م
تنقص تكنولوجيي الفضاء اخلربة اهلامة يف البحث عن التمويـل 
للمشاريع التنموية التوجـه. كمـا ختتلـف ـوج واسـتراتيجيات 
الصـوغ النـاجح لالقتراحـات املقدمـــة إىل مؤسســات التمويــل 
اإلمنائيـة اختالفـــاً كبــريًا عــن النــهوج واالســتراتيجيات املتبعــة 
لتقدمي االقتراحات إىل وكاالت البحـوث اإلمنائيـة أو البحـوث 
العلمية والتكنولوجية. وميكـن لدليـل حـول أفضـل املمارسـات 
أن يكون وسيلة مفيدة ملساعدة مقـترحي املشـاريع علـى البـدء 

يف البحث عن التمويل. 

ــــع  ويتوجــب علــى جمتمــع الفضــاء أن حيســس اتم -٧٥
التمويلي بصلة تكنولوجيا الفضاء الوثيقة بالتطبيقــات اإلمنائيـة. 



A/AC.105/775

13

ومن الطرائق اجلديدة يف التوصل إىل ذلك تنظيم جمتمع الفضاء 
حللقات دراسية يف مواقع الوكاالت املاحنة. 

وأكد جان بيري ريغولـو ، مصـرف التنميـة األفريقـي،  -٧٦
على اســتعداد املصـرف، مبدئيـاً، لدعـم أي مشـروع يسـهم يف 
تقليل الفقر يف بلد ما. بيد أنه من جمموع ٣٦ مليار دوالر من 
دوالرات الواليات املتحدة املتاحـة، مل ينفـق سـوى ٢٠ مليـار 

دوالر ألن البلدان مل تف بالشروط املطلوبة. 

واحلكومة هي اليت تقرر، يف غالبيـة األحيـان، مـا هـو  -٧٧
األفضـل لسـكاا، وهـو ـج االجتـاه مـن األعلـى إىل األســـفل. 
ولكن حيدث أحياناً، عندما ال يندمج املستفيدون يف املشروع، 
أن تتداعـى اجلـهود عنـد انسـحاب املـاحنني يف ايـة املشـــروع. 
لذا، فلكي يعترب مشروعاً مـا مشـروعاً مسـتداماً، يصـر العديـد 

من املاحنني على اتباع ج تشاركي يتضمن املستفيدين منه. 

وذكــر جــان ســــابوران، الوكالـــة الكنديـــة للتنميـــة  -٧٨
الدولية، أن املستشارين املشاركني يف وضع املشاريع ال تكـون 
لديهم يف بعض احلاالت خربة فعلية، أو قد تكون خربم قليلة 
فقط يف العمل مــع البلـدان الناميـة. لـذا فالنـهج التشـاركي هـو 
ج إلزامي بالنسبة للوكالة الكندية، وهي تتبع جاً تفاعلياً يف 
مشـاريعها، حيـــث يبــدأ العمــل مبشــروع ريــادي صغــري، وال 
تتحول اجلهود إىل مشـروع نـاضج إالّ بعـد جنـاح االنتـهاء مـن 

املشروع األويل. 

وأشـار ممثـل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلــارجي إىل أن  -٧٩
عملية احلصول على التمويل للمشاريع اإلمنائية ميكن أن تكون 
أيضــاً اختبــارًا واقعيــاً للمشــروع. بعبــــارة أخـــرى، إن كـــان 
اجتذاب التمويل اإلمنائي ملشـروع مـا أمـرًا صعبـاً، فلرمبـا كـان 
تطبيق املشروع، أو النهج املتبع يف عرض ذلـك التطبيـق، علـى 
ـــذا، ال بــد مــن تطويــر مــهارات ووســائل  أفضـل مـا ميكـن. ل
اجتـذاب التمويـل للمشـاريع. ومـن املفيـد جـــدًا أن تتــاح هلــذا 
ـــيت جتــري علــى  الغـرض قـاعدة بيانـات عـن دراسـات احلالـة ال
املشاريع الناجحة، إىل جـانب قـاعدة للبيانـات عـن مؤسسـات 

التمويل واملؤسسات املاحنة. 

عروض املشاركني  واو -

أتــاحت حلقــة العمـــل للمشـــاركني فرصـــة لشـــرح  -٨٠
أنشطتهم الوطنية، مبا يف ذلك العناصر اليت ساعدت على جناح 
األنشــطة والصعوبــات الــيت اعترضتــها. وفيمــا يلــي ملخصـــاً 

للعروض املقدمة. 

عرض أماريندرا سـنها مـن جامعـة راجسـتان (اهلنـد)  -٨١
مشاريع التنمية املستدامة اليت تعاجل مشكلة األمـن املـائي. ففـي 
اهلند، يتوقع أن تعاين عدة منـاطق مـن شـحة امليـاه حبلـول عـام 
٢٠٢٥. لذا يلزم إعداد خرائط مبصادر املياه الكائنة مـن أجـل 
حتسني إدارا. وجيري إعداد هذه اخلرائـط باالسـتعانة ببيانـات 
االستشعار عن بعد، وبصورة خاصة حتديد مواقـع جتميـع ميـاه 
األمطار لالستفادة منــها يف جتديـد املخـزون اصطناعيـاً ولتعيـني 
مواقع املناطق احلرجة اليت يلزم فيها اختاذ إجراء إلدارة جممعات 
املياه. وجيري تقدمي هذه املعلومات إىل املؤسسات احمللية إلدارة 

املياه. 

وقـدم هكتـــور غوتيــرييز مــن اإلدارة العامــة للطــريان  -٨٢
املدين (شيلي) تقريرًا عن إنشـاء مكتـب مكـرس لوضـع برامـج 
التطبيقات الساتلية. ويتمكن نظام املالحة اجلوية يف شيلي، عن 
طريق ذلك املكتب، من استخدام املعلومات اليت يتيحها النظام 
الســاتلي العــاملي لتحديــد املواقــع، والنظــــام الـــدويل للبحـــث 
واإلنقاذ باستخدام السواتل (كوسـباس- سارسـات)، وسـواتل 
األرصـاد اجلويـة، يف أغـراض الطـريان. وتتضمـن أنشـطة شــيلي 
الفضائيـة األخـرى املشـروع الســـاتلي الصغــري فــاس ســات �

 برافو. وشدد السـيد غوتيـرييس علـى أمهيـة معرفـة مـىت ميكـن 
االسـتفادة مـن اســـتخدام تكنولوجيــا الفضــاء ألســباب تتعلــق 

بفائدة التكلفة. 

وقــدم ألبــريتو غارســيا ريفــريو مــن معـــهد الفيزيـــاء  -٨٣
األرضية وعلم الفلك (كوبا) عرضاً بعنوان "تطبيق االستشـعار 
عـن بعـد يف كوبـا: أمثلـة يف البحـــوث اجليولوجيــة". وكــانت 
كوبا قد بدأت بإجراء مسح جوي بانكرومايت للبلد يف الفـترة 
١٩٥٦-١٩٥٨. وبـدأت أول األنشـــطة يف جمــال االستشــعار 
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ـــتركوزموس ومشلــت  عـن بعـد الفضـائي يف ١٩٧٥ يف إطـار ان
 ،"IR-87" ــالث"، و جتـارب دوليـة "تروبيكـو األول/والثـاين/والث
و "كـارييب انـتركوزموس" وغريهـــا. والتطبيقــات الرئيســية يف 
كوبـا هـي تطبيقـــات يف جمــاالت رســم اخلرائــط اجليولوجيــة، 
ـــد  والتفسـري التكتـوين، والبحـث عـن القـرارات املعدنيـة، وحتدي
املخاطر اجليولوجية (االياالت وااليارات األرضية، واملناطق 
الـيت ميكـــن أن تتــأثر بــالزالزل والفيضانــات). ويــتزايد حاليــاً 
استخدام تطبيقات النظام العاملي لتحديد املواقع. وجيرى تزويد 

احلكومة احمللية بالبيانات واملعلومات. 

وقدمـت مونيكـا ميغيـل الغـوس مـن مكتـــب اإليســا  -٨٤
لألنشطة الوصولة عرضاً عنوانه "ـج متكـامل لتدريـس رصـد 
األرض". ويقوم املكتب بإدماج العديـد مـن جـهود اإليسـا مبـا 
فيها: (أ) "دّرس والحق"، لتعليم الشباب من مجيع أحناء العامل 
بشأن الفوائد املمكن جنيها من الفضاء؛ (ب) "كايتاي"، وهو 
مشروع الستخدام الطائرات الورقية لدعم حلقة عمل للشباب 
ــــة ويـــب للرصـــد  لالستشــعار عــن بعــد يف املوقــع؛ (ج) بواب
األورويب لألرض املخصصة للمدارس الثانوية مـن أجـل إذكـاء 
وعـي الطـالب بتطبيقـــات رصــد األرض. وتتعــاون اإليســا يف 
تطبيق أنشطتها مع الرابطة األوروبية للسنة الدولية للفضاء اليت 
ـــة تركّــز علــى تطبيقــات رصــد األرض.  أقـامت برامـج وصول
وجترى اآلن مناقشات إلقامة التعاون مع الربنامج العاملي التابع 
لإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء (الواليات املتحدة). 

وقــدم بــول ســتيفنس مــن شــركة ســاري احملــــدودة  -٨٥
للتكنولوجيا الساتلية (اململكة املتحدة) عرضـاً موعـة سـاري 
لســواتل رصــد الكــوارث. حيــث ــدف ســاري إىل إنشــــاء 
جمموعـة سـواتل لرصـد الكـوارث. وتتـألف اموعــة املقترحــة 
حالياً من مخسة سواتل مصغـرة (١٠٠ كغـم، ارتفـاع مـداري 
٦٩٠ كم، واستبانة ٣٦ مترًا يف ثالثة نطاقات طيفية، وتصوير 
ـــن قبــل  يومـي). وسـيجري متويـل كـل سـاتل مصغـر وبنـاؤه م
بلـد مـا؛ والبلـدان املرشـحة لذلـك حاليـاً هـــي تــايلند واجلزائــر 
والصــني ونيجرييــا واململكــة املتحــدة. وســيتاح لكــل عضــــو 
ـــن  االسـتفادة مـن اموعـة بأكملـها باسـتخدام شـبكة قائمـة م

احملطات األرضية. وتعتزم ساري مع شـركاؤها تسـويق النظـام 
ذي الفائدة العملية. 

وقدمــــت أولغــــا راســــــوليفا مـــــن أوزبكوزمـــــوس  -٨٦
(أوزبكســتان) عرضــــاً عنوانـــه "حبـــوث تكنولوجيـــا الفضـــاء 
وتطبيقاـــا يف أوزبكســـتان: إمكانيـــات التنميـــة املســـــتدامة" 
 RT-70 ــع وتشـتمل األنشـطة الفضائيـة يف أوزبكسـتان بنـاء جمم
الــدويل اإلذاعــي الفلكــــي. وينتظـــر أن يكتمـــل املشـــروع يف 
ــــوىل  ٢٠٠٥ وهــو بصــدد البحــث عــن شــركاء دوليــني. ويت
أوزبكوزموس تنظيم مشاريع وأنشطة مشتركة. ويأيت قسم من 
متويـل هـذه األنشـطة مـن برامـج حكوميـة والقسـم اآلخـر مـــن 
شركاء دوليني. على سبيل املثال، اشتركت احلكومـة واللجنـة 
 Gesellschaft für Angewandte األوروبيـــــة وهيئـــــة
Fernerkundung يف رعاية مؤمتر "كيف ميكن االستفادة علميـاً 

من تطبيقات تكنولوجيا الفضاء" الذي انعقد يف ٢٠٠١. 

ووزع املهدي عليم من جامعة حممد اخلامس (املغرب)  -٨٧
ورقـة تنـاولت دور رصـد األرض والتعليـــم يف التنميــة املســتدامة 
ـــس  ـــات تدري وعــرض بعــض جتــارب املغــرب يف معاجلــــة حتدي

االستشعار عن بعد وإدراجه يف أهداف البحث العلمي. 

وقدم فرناندو ستانكاتو من جامعة نـورويت دو بارانـا  -٨٨
(الـربازيل) تقريـرًا عـن مشـروعني يقـوم مـا الطـالب يف جمـايل 
الصواريخ والسواتل الصغرية كجزء مـن اجلـهود الـيت تبـذل يف 
الربازيل إلشراك الشباب يف األنشطة الفضائية. وقد أطلق فريق 
الطالب صاروخاً بلغ طوله ٣,٥ مترًا وسـيقومون ببنـاء سـاتل 
نانوين. وتوصل فريق الطـالب إىل احلصـول علـى التمويـل مـن 
ــــك بـــالترويج  مصــدر غــري معتــاد مــن القطــاع اخلــاص، وذل
ملشـروعهم عـن طريـق وسـائط اإلعـالم بـاإلعالن بـأن الســـاتل 

سيقوم ببث أول صوت برازيلي من الفضاء. 

وقدم تامر أوزالب من توبيتاك (تركيا) عرضاً عنوانـه  -٨٩
"الفضـاء كمسـألة ذات أمهيـة اســـتراتيجية: السياســة واخلطــط 
اإلمنائية الوطنية يف تركيا". وتشهد األنشـطة الفضائيـة التركيـة 
يف القطـاعني العـام واخلـاص منـوًا، حيـــث حــددت تكنولوجيــا 
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الفضاء باعتبارها جماالً ذا أولوية، ويتوىل الس األعلى للعلـوم 
والتكنولوجيا تنسيق األنشطة الفضائية. وجرى إعـداد مسـودة 
قانون إلنشــاء وكالـة وطنيـة للفضـاء إلدارة األنشـطة الفضائيـة 
وتنسـيقها. كمـا وضعـت سياسـة فضائيـــة وطنيــة لدعــم تلــك 
الوكالة. وقد باشـرت تركيـا يف إجـراء مفاوضـات مـع اإليسـا 

بشأن إمكانية التعاون يف إطار بعض املشاريع. 

ـــرول تونــايل مــن معــهد حبــوث تكنولوجيــا  وقـدم إي -٩٠
املعلومـــات والعلـــوم اإللكترونيـــة (تركيـــا) مشـــروع ســـــاتل 
بيلتنســــات. وقــــد اســــتهل املعــــهد برنــــامج بيلتنســــــات يف 
آب/أغســـطس ٢٠٠١. والســـاتل هـــو مـــن صنـــف ســــواتل 
 S واتصـاالت النطـاق VHF/UHF ١٠٠ كغم ومحوالت نافعـة
ومصـــور اســـتبانة ١٢ م يف املنطقـــــة البانكروماتيــــة للطيــــف 
الكهرومغناطيســي ومصــور اســتبانة متعــدد األطيـــاف ٢٦ م. 
ويهدف املشروع إىل متكني تركيا مـن تصميـم سـواتل صغـرية 

وصنعها وتشغيلها. 

وقـــدم ايفـــــيز سوســــيالوايت مــــن مؤسســــة البــــان  -٩١
(أندونيسيا) عرضاً عنوانه "العقبات البارزة اليت تعيق االستفادة 
املمكنـــة القصـــوى مـــــن اســــتخدام تكنولوجيــــا الفضــــاء يف 
أندونيســيا". ومــن العقبــات الــــيت ذكـــرت يف جمـــال أنشـــطة 
االتصــاالت عــدم كفايــة التنســيق بــني الكيانــــات احلكوميـــة 
والصناعية واالفتقار لوجود إطار قـانوين واضـح. أمـا العقبـات 
يف جمـال أنشـطة رصـد األرض فـهي نقـص املعلومـات والوعــي 
بقدرة االستشعار عن بعد لدى جمتمع املستعملني، وأن القطاع 
اخلاص يشترك يف البيع فحسـب وال يقـدم مسـامهته يف حتسـني 
قدرة البيانات. وتقترح البان، فيما خيص علوم الفضاء، إذكاء 
وعي املسؤولني، وزيادة التنسيق بـني اهليئـات املعنيـة بالفضـاء، 
ـــات والقطــاع اخلــاص يف األنشــطة الفضائيــة  وإشـراك الصناع

والتأكيد على فعالية تكلفة تكنولوجيا الفضاء. 

وقـدم بيـتر مـارتينيز مـن املرصـــد الفلكــي يف جنــوب  -٩٢
أفريقيا (جنوب أفريقيا) عرضاً عنوانه "حنو معهد لعلوم الفضاء 
يف جنوب أفريقيا". وتناول العرض شـرح اجلـهود اجلاريـة مـن 
ـــن بعــض  أجـل تنسـيق املرافـق الفلكيـة يف أفريقيـا اجلنوبيـة، وبي

الصعوبـات الـيت جتـري مواجهتـها، وبصفـة خاصـة احلاجـــة إىل 
تقليــل "تســرب العقــول"، وإجيــاد أنشــطة تداؤبيــة وتشــــجيع 

مشاركة الصناعات يف املنطقة. 

ــــين للتقنيـــات  وقــدم طــاهر افطــني مــن املركــز الوط -٩٣
ــــة حتســـس  الفضائيــة (اجلزائــر) عرضــاً عنوانــه "إعــداد خريط
ــــة الســـهوب  التصحــر باســتخدام االستشــعار عــن بعــد: حال
اجلزائرية". وهو مشروع ريادي يهدف إىل إقامة قـدرة وطنيـة 

على إعداد هذا النوع من اخلرائط ملناطق أخرى. 

وقدم أمحد سيد من منظمة بنغالديش لبحوث الفضاء  -٩٤
واالستشـعار عـن بعـد (بنغالديـش) عرضـاً عنوانـه "االستشــعار 
عن بعد والتطبيقات الفضائية يف بنغالديش". وبـالنظر لتعـرض 
بنغالديش لكوارث عديـدة أرصاديـة املنشـأ، فقـد وجـه الكثـري 
من التطبيقات اليت تقوم ا املنظمة حنو رصد األمنـاط املناخيـة. 
وتتضمــن تطبيقــات رصــــد األرض األخـــرى جمـــاالت تربيـــة 
الروبيان، ورصد احملاصيل، ودراسات اجلفاف والتوازن املائي. 

وقـدم روبـرت ميســـوتن مــن اليونســكو تقريــرًا عــن  -٩٥
األنشطة األخرية اليت جيري تنفيذها لتطبيـق اسـتراتيجية الرصـد 
ـــة (ايغــوس). وجيــري العمــل يف إطــار ايغــوس  العـاملي املتكامل
التشاركي، الذي تقدم له اللجنة املعنيـة بسـواتل رصـد األرض 
(سـيوس) عنصـر رصـــد الفضــاء. وــدف هــذه الشــراكة إىل 
تطوير ج ذي فـائدة عمليـة يف جمـال رصـد األرض، وتكـامل 
ــــتمرارية  القياســـات علـــى األرض ويف الفضـــاء، وضمـــان اس

البيانات وتوافرها. 
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احلواشي 
                                              

انظـر تقريـــر األمــم املتحــدة الثــالث املعــين باستكشــاف الفضــاء  (١)
اخلــارجي واســــتخدامه يف االغـــراض الســـلمية، فينـــا، ١٩-٣٠ 
متــوز/يوليــو ١٩٩٩ (منشــــورات األمـــم املتحــــدة، رقـــم املبيـــع 
ـــرة  A.00.I.3)، أوالً، القــرار ١، الفقــرة ١(هـــ)(٢)، وثانيــاً، الفق

٤٠٩(د)(١). 
اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة، الوثـائق الرمسيـة للـــدورة اخلامســة  (٢)
 ،(Corr.1 و A/55/20) واخلمســني، امللحــق رقــم ٢٠ وتصويـــب

الفقرة ٣٧. 
اجلمعيــة العامــة، الوثــائق الرمسيــة للــدورة السادســة واخلمســـني،  (٣)

امللحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
رقم ٢٠ (A/56/20)، الفقرة ١٣٣. 


