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      مقّدمة  -أوال  
    لفية واألهدافاخل  - ألف  

يف مؤمتر القمة العاملية للتنمية املستدامة، املعقود يف جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، يف   - ١
 أعاد رؤساء الدول واحلكومات )1(،٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٤أغسطس إىل / آب٢٦الفترة من 

 األمم  الذي اعتمده مؤمتر)2(،٢١تأكيد التزامهم القوي بالتنفيذ الكامل جلدول أعمال القرن 
/  حزيران١٤ إىل ٣املتحدة للبيئة والتنمية املعقود يف ريو دي جانريو، الربازيل، يف الفترة من 

والتزموا أيضا بتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا يف ذلك تلك . ١٩٩٢يونيه 
   املؤرخ ٥٥/٢قرار اجلمعية العامة (األهداف الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية 

 )3(واعتمد مؤمتر القمة إعالن جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة). ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨
  )4().خطة جوهانسربغ للتنفيذ(وخطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة 

، ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٦ املؤرخ ٥٤/٦٨وأّيدت اجلمعية العامة، يف قرارها   - ٢
 الذي اعتمده )5(،"إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية: ألفية الفضاء"لقرار املعنون ا

مؤمتر األمم املتحدة الثالث الستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 
وقد . ١٩٩٩يوليه / متوز٣٠ إىل ١٩، املعقود يف فيينا يف الفترة من )اليونيسبيس الثالث(

ونيسبيس الثالث إعالن فيينا كنواة استراتيجية للتصدي للتحديات العاملية مستقبال صاغ الي
وعلى وجه اخلصوص، أشار إعالن فيينا إىل فوائد . باستخدام التطبيقات الفضائية

تكنولوجيات الفضاء وتطبيقاهتا يف التصدي للتحديات اليت تواجه التنمية املستدامة، إضافة 
ضائية يف معاجلة التحديات اليت يشكلها نضوب املوارد الطبيعية وفقدان إىل فعالية األجهزة الف

  .التنوع البيولوجي وآثار الكوارث الطبيعية والكوارث األخرى اليت من صنع اإلنسان

                                                                 
   ‐أغسطس / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملية للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،  (1) 

  ). والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٤
منشورات األمم  (١٩٩٢يونيه / حزيران١٤‐٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية، ريو دي جانريو،  (2) 

  .، املرفق الثاين١، القرار القرارات اليت اعتمدها املؤمتر: ، اجمللد األول) والتصويباتA.93.I.8املتحدة، رقم املبيع 
  .، املرفق١، الفصل األول، القرار لعاملية للتنمية املستدامةتقرير مؤمتر القمة ا (3) 
  .، املرفق٢املرجع نفسه، القرار  (4) 
  تقرير مؤمتر األمم املتحدة الستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،  (5) 

  .١لفصل األول، القرار ، ا)A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩
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ويدعم تنفيذ التوصيات الواردة يف إعالن فيينا اإلجراءات اليت ُدعي إىل اختاذها يف   - ٣
زيز قدرات الدول األعضاء، وخصوصا البلدان النامية، خطة جوهانسربغ للتنفيذ من أجل تع

بغية حتسني إدارة املوارد الطبيعية بزيادة استخدام بيانات االستشعار عن بعد وتيسري 
  .استخدامها، وبزيادة سبل االنتفاع من إمكانيات التصوير الساتلي بتكلفة أقل

ة، يف دورهتا اخلمسني يف وأقّرت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمي  - ٤
، برنامج حلقات العمل والدورات التدريبية والندوات واملؤمترات املقررة يف إطار ٢٠٠٧عام 

  وعليه، أقّرت اجلمعية العامة، يف قرارها. ٢٠٠٨برنامج التطبيقات الفضائية لعام 
برنامج ، األنشطة املزمع إجراؤها برعاية ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢١ املؤرخ ٦٢/٢١٧

  .٢٠٠٨األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يف عام 
 ووفقا لتوصيات اليونيسبيس الثالث، ُعقدت ٦٢/٢١٧وعمال بقرار اجلمعية العامة   - ٥

حلقة العمل اإلقليمية املشتركة بني األمم املتحدة وإندونيسيا حول تطبيقات تكنولوجيات 
اية البيئة والتخفيف من القابلية للتعرض للكوارث، الفضاء املتكاملة يف إدارة املوارد املائية ومح

  .٢٠٠٨يوليه / متوز١١ إىل ٧يف جاكرتا، يف الفترة من 
ونظَّم حلقة العمل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي باألمانة العامة، يف إطار أنشطة   - ٦

، وشارك يف رعاية احلدث واستضافته. ٢٠٠٨برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام 
  .نيابة عن حكومة إندونيسيا، املعهد الوطين للمالحة اجلوية والفضاء يف إندونيسيا

واعتمدت حلقة العمل على جمموعة من االجتماعات بشأن تطبيقات تكنولوجيات   - ٧
الفضاء املتكاملة يف جماالت إدارة املوارد الطبيعية والرصد البيئي وإدارة الكوارث الطبيعية، 

  .٢٠٠٧ و٢٠٠٥امج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية فيما بني عامي كان قد نظّمها برن
 واخلدمات توناقش املشاركون يف حلقة العمل طائفة واسعة من التكنولوجيا  - ٨

ومصادر املعلومات املرتبطة بالفضاء واملتاحة لتحسني إدارة النظم اإليكولوجية الساحلية 
ي، وكذلك ملواجهة حاالت الطوارئ املرتبطة والبحرية، وموارد املياه، واستخدام األراض

وأتاحت احللقة للمشاركني فرصة تقدمي دراسات . بالبيئة، واألخطار الطبيعية وتغيُّر املناخ
حاالت إفرادية بشأن تطبيقات تكنولوجيات الفضاء يف إدارة املوارد املائية ومحاية البيئة 

  .والتخفيف من القابلية للتعرض للكوارث يف بلداهنم
دراسة تكنولوجيات الفضاء ) أ: (ومتثلت األهداف الرئيسية حللقة العمل فيما يلي  - ٩

املنخفضة التكلفة ومصادر املعلومات املتاحة لتناول مسأليت االستدامة البيئية وإدارة 
إذكاء وعي صناع القرار واملديرين وممثلي الدوائر البحثية واألكادميية باملنافع ) ب(الكوارث؛ 
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 لتطبيقات تكنولوجيات الفضاء املتكاملة على رصد املوارد الطبيعية ومحاية البيئة احملتملة
تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل يف تلك اجملاالت، وكذلك دعم ) ج(وإدارة الكوارث؛ 

حتفيز تقدمي املقترحات اخلاصة بإقامة ) د(العمل على تطوير الترابط الشبكي اإلقليمي؛ 
 وإقليمية باستخدام تكنولوجيات ومعلومات الفضاء لدعم برامج مشاريع جتريبية وطنية

  .التنمية املستدامة يف البلدان النامية يف املنطقة
وقد أُعّد لكي يقدَّم إىل . ويصف هذا التقرير خلفية حلقة العمل وأهدافها وبرناجمها  -١٠

خلمسني وإىل جلنتها جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا الثانية وا
  .٢٠٠٩الفرعية العلمية والتقنية يف دورهتا السادسة واألربعني، وستعقد كلتا الدورتني يف عام 

    
    الربنامج  - باء  

اشترك يف إعداد برنامج حلقة العمل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي واملعهد الوطين   -١١
بع جلسات تقنية ركزت على وتضّمن الربنامج س. للمالحة اجلوية والفضاء يف إندونيسيا

املبادرات واخلربات اإلقليمية والدولية يف استخدام تكنولوجيا الفضاء يف ) أ: (املواضيع التالية
إدارة املوارد املائية ومحاية البيئة والتخفيف من القابلية للتعرض للكوارث، وبناء القدرات يف 

رتبطة بالفضاء لتناول مسألة إدارة التكنولوجيات ومصادر املعلومات امل) ب(تلك اجملاالت؛ 
استخدام تكنولوجيات الفضاء ملواجهة حاالت الطوارئ املتصلة بالبيئة ) ج(املوارد املائية؛ 

االستفادة من التكنولوجيات ومصادر املعلومات ) د(والتصدي لألخطار الطبيعية وتغري املناخ؛ 
دراسات ) ه(وإدارة املوارد الطبيعية؛ املرتبطة بالفضاء يف معاجلة مسأليت االستدامة البيئية 

حاالت إفرادية قدمها املشاركون بشأن تطبيقات تكنولوجيات الفضاء يف إدارة املوارد املائية 
كما تضّمن الربنامج . ومحاية البيئة والتخفيف من القابلية للتعرض للكوارث يف البلدان النامية

  .ية تقنية ليوم واحد ومعرضاجلسيت نقاش أجرامها الفريق العامل وزيارة ميدان
ولدى افتتاح حلقة العمل، ألقى رئيس املعهد الوطين للمالحة اجلوية والفضاء يف   - ١٢

إندونيسيا كلمة رئيسية باسم حكومة إندونيسيا، وألقى كلمات افتتاحية وترحيبية ممثلو 
  .مكتب شؤون الفضاء اخلارجي واملعهد واللجنة املنظِّمة احمللية

 عرضا تقنيا شفويا من جانب املتكلمني املدعوين من البلدان ٤٢ما جمموعه وقُّدم   - ١٣
وركزت . النامية والبلدان الصناعية على السواء خالل األيام األربعة النعقاد اجللسات التقنية

مجيع العروض على التطبيقات الناجحة لتكنولوجيات الفضاء ومصادر املعلومات املتعلقة 
ال فعالة من حيث التكلفة أو معلومات أساسية لتخطيط وتنفيذ برامج بالفضاء اليت توفر حلو



 

 5 
 

A/AC.105/921  

أو مشاريع يف جماالت رصد املوارد املائية ومحاية البيئة، والضعف البيئي والكوارث املرتبطة 
ومشلت حلقة العمل أيضا تقدمي عروض بشأن احتياجات املستعملني النهائيني القائمني . باملياه

بيعية والبيئة، وكذلك بشأن ما يستلزمه التنفيذ الناجح لربامج التنمية على إدارة املوارد الط
  .املستدامة من تعاون إقليمي ودويل وبناء للقدرات

وأعقبت كل واحدة من اجللسات التقنية مناقشات مفتوحة ركزت على مواضيع   - ١٤
فرقة عاملة وواصلت ثالثة أ. اهتمام حمددة، وأتاحت فرصا إضافية للمشاركني إلبداء آرائهم

أنشأها املشاركون تلك املناقشات بصورة متعمقة وأعدت ملخصات هلا ابتغاء اخلروج 
  .بأفكار ومقترحات بشأن إجراءات املتابعة اليت ميكن اختاذها

وميكن االطالع على تفاصيل برنامج حلقة العمل ومداوالهتا وعلى قائمة املشاركني،   - ١٥
  ).www.unoosa.org(ء اخلارجي يف املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضا

    
    احلضور والدعم املايل  - جيم  

وجهت األمم املتحدة، نيابة عن اجلهات املنظمة، الدعوة إىل البلدان النامية لتسمية   - ١٦
واشُترط أن يكون املشاركون من محلة الشهادات . مرشحيها للمشاركة يف حلقة العمل

واختري .  ميدان له صلة مبوضوع حلقة العمل العاماجلامعية أو ذوي اخلربة املهنية الراسخة يف
املشاركون أيضا على أساس خربهتم العملية يف برامج أو مشاريع أو منشآت تستخدم بالفعل 

وُشّجعت . تطبيقات تكنولوجيا الفضاء أو ميكن أن تستفيد من استخدام تكنولوجيا الفضاء
قرار من كيانات وطنية ودولية على وجه التحديد مشاركة أخصائيني على مستوى صنع ال

  .على السواء
واسُتخدمت األموال اليت خصصتها لتنظيم حلقة العمل كل من األمم املتحدة   -١٧

.  شخصا من البلدان النامية يف املنطقة٢٠وحكومة إندونيسيا لتوفري الدعم املايل ملشاركة 
ويل ذهابا وإيابا واإلقامة  مشاركا دعما ماليا كامال، مشل تكاليف السفر اجلوي الد١٧وتلقى 

وتلقى ثالثة مشاركني متويال . الفندقية وبدل املعيشة خالل املدة اليت استغرقتها حلقة العمل
  . بلدا ناميا١٥وكان املشاركون العشرون قادمني من ). اإلقامة الفندقية وبدل املعيشة(جزئيا 
اجلوية والفضاء يف ووفّرت املنظمة املستضيفة، وهي املعهد الوطين للمالحة   - ١٨

إندونيسيا، مرافق املؤمتر، وخدمات األمانة والدعم التقين، واإلقامة الفندقية، واملأكل، والنقل 
إىل املطار ذهابا وإيابا جلميع املشاركني العشرين املشمولني بالتمويل، ونظّمت عددا من 

  .األنشطة االجتماعية لفائدة مجيع املشاركني يف حلقة العمل
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 مشاركا يف جمموعهم من البلدان الثمانية عشر ٩٠ حلقة العمل ما يزيد على وحضر  - ١٩
، باكستان، بنغالديش، بوتان، تايلند، تركيا، )اإلسالمية- مجهورية(إندونيسيا، إيران : التالية

اجلمهورية العربية السورية، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، سري النكا، السودان، العراق، 
كما حضر ممثلون عن مكتب شؤون الفضاء . ندا، مصر، ملديف، ميامنار، نيبالفييت نام، ك

  .اخلارجي
    

    االستنتاجات  -ثانيا  
عقب جلسات املناقشة اليت ُعقدت أثناء حلقة العمل، أنشأ املشاركون ثالثة أفرقة   - ٢٠

شطة ذات عاملة بغية حتديد مشاريع متابعة ميكن إقامتها هبدف تعزيز التعاون اإلقليمي يف أن
وعقدت جلستان لألفرقة العاملة إلتاحة الفرصة . أمهية مشتركة وتبادل املعلومات واخلربات

للمشاركني لتطارح وفهم القضايا والشواغل املتعلقة باالستخدام الفعال لتكنولوجيات 
الفضاء ألغراض التنمية املستدامة يف املنطقة، والعمل معا من أجل حتديد إطار آللية للتعاون 

  .اإلقليمي والدويل
وأجرى كل فريق عامل مناقشات لتوليد أفكار إلقامة مشاريع لتنفيذ إجراءات   - ٢١

وبّينت األفرقة العاملة املهام الرئيسية . املتابعة اليت سيتخذها املشاركون بعد حلقة العمل
ليات وسبل ووسائل االضطالع هبا، مبا يف ذلك حتديد مصادر التمويل احملتملة، وإسناد مسؤو

لكل عضو من أعضاء الفريق العامل وحتديد املنتجات النهائية املستصوبة ووضع برنامج زمين 
  .ملا ينبغي عمله

  :وقّررت األفرقة العاملة أن تطبق القواعد األساسية التالية على عملها  - ٢٢
ُيضطلع باملهام واملشاريع التجريبية على أساس عدم افتراض . اجلوانب املالية  )أ(  

ومن مث يؤدي كل عضو من أعضاء الفريق مهامه بشكل تطوعي، . ر أي متويل خارجيتواف
  وعليه ُتختار له املهام اليت توائم عمله يف مؤسسته؛

  .التنسيق  )ب(  
على الصعيد الوطين، يشكل كل عضو يف الفريق العامل، بعد   ‘١‘  

االت عودته إىل بلده، فريقا قطريا وحيّدد مهاما أو مشاريع جتريبية يف جم
مواضيعية مفضلة لديه، وحيّدد هلا نطاق العمل والنهج واجلدول الزمين 

  واملنتج النهائي؛
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على الصعيد اإلقليمي، يتيح أعضاء كل فريق وطين ما لديهم من   ‘٢‘  
ويرصد . بيانات ومعارف تقنية، وييّسرون تبادل املعلومات ذات الصلة

ويطلع رؤساء . ملشاريعمكتب شؤون الفضاء اخلارجي التقدم احملرز يف ا
األفرقة الوطنية رئيس كل فريق عامل ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي على 

  .حالة تنفيذ املشاريع مرتني على األقل يف كل سنة
وأُنشئ الفريق العامل األول املعين مبعاجلة البيانات املكانية وحتليلها وتطبيقاهتا هبدف   - ٢٣

شاركني أن يتعاونوا ويتبادلوا خرباهتم يف استخدام استبانة اجملاالت اليت ميكن فيها للم
وحدد الفريق العامل اجملاالت التالية ذات االهتمام املشترك والصلة . تكنولوجيا الفضاء

النمذجة اهليدرولوجية (املوارد املائية ) ب(؛ )رصد احملاصيل(الزراعة ) أ: (املشتركة
ستخدامات األراضي وتوضح الغطاء رسم خرائط تبني ا(البيئة ) ج(؛ )واهليدرودينامية

رسم خرائط للموارد (املوارد املعدنية ) د(؛ )األرضي ورصد حاالت اجلفاف وزوال الغابات
  ).املعدنية باستخدام االستشعار عن بعد

ووضع الفريق العامل عددا من املقترحات اخلاصة بإجراءات املتابعة اليت ينبغي أن   -٢٤
يع بشأن رصد حماصيل األرز باستخدام االستشعار عن بعد يتخذها املشاركون، تضمنت مشار

؛ وإدارة املستجمعات املائية والنمذجة اهليدرولوجية واهليدرودينامية )إندونيسيا وبنغالديش(
باكستان، بنغالديش، بوتان، تايلند، (باستخدام االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية 

؛ والتحليالت البيئية باستخدام ) سري النكا، نيبالمجهورية الو الدميقراطية الشعبية،
؛ )إندونيسيا، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، فييت نام، ميامنار، نيبال(تكنولوجيات الفضاء 

إندونيسيا، (ورسم خرائط تبني املوارد املعدنية باستخدام تكنولوجيا االستشعار عن بعد 
  ).باكستان، تايلند

ت الفريق العامل الثاين املعين ببناء القدرات والتدريب والتعليم وكان هدف مناقشا  - ٢٥
هو حتسني نوعية املوارد البشرية يف البلدان األعضاء بغية متكني املنظمات العاملة يف ميادين 
  .إدارة البيئة ورصد املوارد الطبيعية وإدارة الكوارث من زيادة استخدام تكنولوجيات الفضاء

) ويب( النهائية املنشودة، اقترح الفريق العامل وضع وصلة شبكية ومن بني املنتجات  - ٢٦
رمبا باستخدام قواعد (بغرض تبادل املعلومات والتشارك يف البيانات والصور واخلربات 

وبدء تنفيذ مشاريع مشتركة بشأن بناء ) البيانات املفتوحة املصدر والربيد اإللكتروين
 بني أعضاء الفريق العامل على املستوى الثنائي أو القدرات، تشمل التدريب والتعليم، فيما

  .الثالثي أو املتعدد األطراف
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وتضّمنت املهام الرئيسية اليت حددها الفريق العامل من أجل حتقيق النتائج املذكورة   - ٢٧
إندونيسيا، (أعاله تبادل املعلومات عن األنشطة التدريبية واملرافق املتاحة يف البلدان األعضاء 

ويف ) ة إيران اإلسالمية، تركيا، اجلمهورية العربية السورية، السودان، العراق، مصرمجهوري
املنظمات أو الوكاالت ذات الصلة يف البلدان الصناعية؛ وإنشاء هيئات للتنسيق على 
املستويات الوطين واإلقليمي والدويل؛ وحتديد اجملموعات املستهدفة بربامج التدريب والتعليم؛ 

ة التحتية لالستشعار عن بعد والتشارك يف االنتفاع من مرافقها مثل احملطات وتعزيز البني
األرضية والصور الساتلية والرباجميات واملعدات اخلاصة مبعاجلة البيانات يف البلدان األعضاء؛ 
وحتسني مستوى املهارات يف استخدام تكنولوجيا الفضاء يف البلدان األعضاء، مبساعدة 

  . يف البلدان الصناعية واملنظمات اإلقليمية أو الدوليةاملؤسسات ذات الصلة
وكان اهلدف وراء مناقشات الفريق العامل الثالث املعين بوضع وتطوير سياسات   - ٢٨

الفضاء الوطنية واإلقليمية حتسني فعالية العمل على تطوير علوم الفضاء وتكنولوجياته 
  . تراثه واالرتقاء بأخالقياتهواستخدامات الفضاء وتطبيقاته وزيادة كفاءته وتعزيز

إعداد موجز واف ) أ: (وأبرز الفريق العامل املهام التالية اليت سينفذها أعضاؤه  - ٢٩
بالسياسات املتبعة فيما يتعلق بالفضاء لكي تستعني به البلدان يف وضع خططها الوطنية يف 

ئيني، وال سيما يف رسم سياسات فضائية تليب احتياجات املستعملني النها) ب(جمال الفضاء؛ 
وبّين . استكشاف سبل حتسني آليات السياسات الفضائية القائمة) ج(جمال إدارة الكوارث؛ 

الفريق العامل كيف ميكن للمنظمات الفضائية الوطنية، واألجهزة املعنية بإدارة الكوارث 
ئات ومحاية املدنيني، ومنظمات األرصاد اجلوية، ومؤسسات البحث والتطوير، وسائر اهلي
  .ذات الصلة، يف البلدان النامية يف املنطقة أن تستفيد من االضطالع باملهام املذكورة أعاله

وُعرضت تقارير األفرقة العاملة على املشاركني الذين اعتمدوها يف اجللسة اخلتامية   - ٣٠
وأعرب املشاركون عن تقديرهم حلكومة إندونيسيا واألمم املتحدة على تنظيم . حللقة العمل

  .حللقة وعلى ما قدمتاه من دعم كبريا
    

    إجراءات املتابعة  -ثالثا  
أتاحت حلقة العمل فرصة لتيسري الدعم املوجه إىل التوسع يف استخدام تكنولوجيات   - ٣١

وسوف توفر املشاريع التجريبية واإلجراءات . الفضاء ألغراض التنمية املستدامة يف املنطقة
جيهات توضح سبل التعاون املمكنة بني مؤسسات املشاركني اليت حّددهتا األفرقة العاملة تو
  .من خالل شراكات إقليمية



 

 9 
 

A/AC.105/921  

وعلى مكتب شؤون الفضاء اخلارجي أن يرصد التقدم احملرز يف تنفيذ املشاريع   - ٣٢
كما ينبغي أن ييّسر تبادل . املذكورة أعاله وتنسيق اإلجراءات اليت تتخذها األفرقة الوطنية

  .ة الوطنية ويعّزز الشراكات اليت أقيمت أثناء حلقة العملاملعلومات بني األفرق
وسيفضي تنفيذ املشاريع اليت عّددها املشاركون يف حلقة العمل إىل حتسني آليات   - ٣٣

التنسيق الوطنية واإلقليمية يف املسائل املتصلة برصد املوارد الطبيعية ومحاية البيئة وإدارة 
بلدان املنطقة على التصدي للتحديات املرتبطة بالكوارث املوارد املائية، وإىل تعزيز قدرات 

  .الطبيعية، وسيحّسن التعاون اإلقليمي يف تلك اجملاالت
 


