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     مقدمة -أوال  
    اخللفية واألهداف - ألف 

أوصى مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف   - ١
إعالن فيينا بشأن : األلفية الفضائية"يف قراره املعنون ) اليونيسبيس الثالث(األغراض السلمية 

 بأن تعزز أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية )١(،"الفضاء والتنمية البشرية
املشاركة التآزرية فيما بني الدول األعضاء على الصعيدين اإلقليمي والدويل، من خالل 

 )٢(.البلدان النامية تطوير املعارف واملهارات يف علىالتأكيد 

وأقّرت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا احلادية  - ٢
، برنامج حلقات العمل والدورات التدريبية والندوات واملؤمترات ٢٠٠٨واخلمسني، عام 

قّرت وفيما بعد، أ. ٢٠٠٩املقرر أن يعقدها برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يف عام 
، األنشطة املقرر االضطالع هبا برعاية برنامج األمم ٦٣/٩٠اجلمعية العامة، يف قرارها 

  .٢٠٠٩املتحدة للتطبيقات الفضائية يف عام 
، ُعقدت )اليونيسبيس الثالث(، ووفقا لتوصيات ٦٣/٩٠وعمالً بقرار اجلمعية العامة   - ٣

يل للمالحة الفضائية حول استخدام حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الدو
التطبيقات املتكاملة لتكنولوجيات الفضاء واملعلومات الفضائية يف حتليل تغّير املناخ والتنبؤ 

، بالتزامن مع ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١١ إىل ٩به، يف داجيون، مجهورية كوريا، من 
 إىل ١٢ون، مجهورية كوريا، من املؤمتر الستني للمالحة الفضائية، الذي ُعقد أيضاً يف داجي

  .، وكحدث مرتبط هبذا املؤمتر٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٦
وقد نظّم حلقةَ العمل مكتُب شؤون الفضاء اخلارجي باألمانة العامة، يف إطار أنشطة   - ٤

. ، واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية٢٠٠٩برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام 
يف رعايتها وكالة الفضاء األوروبية، واستضافها املعهد الكوري ألحباث الفضاء وشاركت 

  .اجلوي، نيابة عن حكومة مجهورية كوريا
وكانت حلقة العمل هذه هي التاسعة عشرة اليت يشترك يف تنظيمها مكتب شؤون    - ٥

يات واعتمدت احللقة على التوص. الفضاء اخلارجي واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية
                                                               

 مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية تقرير  (1) 
   منشورات األمم املتحدة، (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠ إىل ١٩، فيينا، من )اليونيسبيس الثالث(

  .١، الفصل األول، القرار )A.00.1.3رقم املبيع 
  .‘١‘) د (٤٠٩املرجع نفسه، الفصل الثاين، الفقرة  (2) 
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 وعلى ٢٠٠٨ و١٩٩١السابقة املعقودة بني عامي  الصادرة عن حلقات العمل الثماين عشرة
  .اخلربات املستمدة منها

وناقشت حلقة العمل جمموعة واسعة من التكنولوجيات واخلدمات وموارد املعلومات   - ٦
ة برامج ومشاريع كما قُّدمت يف احللق. املتصلة بالفضاء املتاحة لتحليل تغّير املناخ والتنبؤ به

دولية وإقليمية ووطنية، مثل مبادرة وكالة الفضاء األوروبية بشأن تغّير املناخ، وأنشطة 
اليت تضمن توافر املعلومات لدعم عملية اختاذ ) جيوس(املنظومة العاملية لنظم رصد األرض 

  .القرارات ودراسات احلالة بشأن األنشطة يف البلدان النامية
زيادة الوعي يف أوساط مّتخذي ) أ: (مل األهداف الرئيسية التاليةوكان حللقة الع  - ٧

القرارات وممثلي اجملتمع البحثي واألكادميي بشأن استخدام تطبيقات تكنولوجيا الفضاء 
املتكاملة يف برامج التنمية املستدامة الداعمة للتنبؤ بالكوارث النامجة عن تغّير املناخ واألخطار 

حبث ما هو متاح وقليل التكلفة ) ب(ار املبكر هبا يف البلدان النامية؛ البيئية ورصدها واإلنذ
من التكنولوجيات وموارد املعلومات املتصلة بالفضاء ملعاجلة القضايا االجتماعية واالقتصادية 

تعزيز بناء القدرات يف جمال تطبيقات ) ج(اليت يسّببها تغّير املناخ واالحترار العاملي؛ 
  .تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل) د(يف رصد تغّير املناخ وإدارة األخطار؛ تكنولوجيا الفضاء 

وأتاحت حلقة العمل واملائدة املستديرة اليت ُعقدت هبا فرصة للحوار املباشر فيما بني   - ٨
خرباء تكنولوجيا الفضاء ومقّرري السياسات ومّتخذي القرارات وممثلي األوساط األكادميية 

وُشّجع املشاركون مجيعا . خلاص يف البلدان النامية والصناعية على السواءوالقطاع الصناعي ا
  .على تبادل اخلربات ودراسة فرص حتسني التعاون

وقد أُعّد لتقدميه إىل . ويقّدم هذا التقرير وصفاً خللفية حلقة العمل وأهدافها وبرناجمها  - ٩
ا الثالثة واخلمسني، وإىل اللجنة جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهت

  .٢٠١٠الفرعية العلمية والتقنية التابعة هلا يف دورهتا السابعة واألربعني، اللتني ستعقدان يف عام 
    

    الربنامج - باء 
اشترك يف إعداد برنامج حلقة العمل كل من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وجلنة   - ١٠

ت ممثلني لعدد من وكاالت الفضاء الوطنية الربنامج اخلاصة حبلقة العمل، واليت ضّم
كما قدمت اللجنة الفخرية حللقة العمل مسامهة . واملنظمات الدولية واملؤسسات األكادميية

كبرية، وكانت مؤلفة من ممثلني مرموقني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض 
وقد حتقّقت أهداف . لألمم املتحدةالسلمية واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية واألمانة العامة 
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حلقة العمل بفضل مسامهات اللجنة الفخرية وجلنة الربنامج وكذلك بفضل مشاركة أعضاء 
  .هاتني اللجنتني مشاركة مباشرة يف حلقة العمل

وركّز برنامج حلقة العمل على استخدام تطبيقات تكنولوجيا الفضاء املتكاملة يف   - ١١
 التنمية املستدامة وحتليله والتنبؤ به، بغية متكني املشاركني ودعمهم رصد أثر تغّير املناخ على

يف وضع املشاريع وتنفيذها يف هذا اجملال وإتاحة البيانات واملعلومات اليت ميكن التعويل عليها 
يف أوساط مقّرري السياسات ومّتخذي القرارات، كما ركّز على سبل تعزيز قدرات البلدان 

ال عرب تنمية املوارد البشرية والتقنية على خمتلف الُصعد وتعزيز التعاون النامية يف هذا اجمل
  .اإلقليمي والدويل وزيادة وعي اجلمهور وتطوير البىن التحتية املالئمة

وقد نظرت اجللسة األوىل يف برامج . وتضّمنت حلقة العمل ثالث جلسات تقنية  - ١٢
الفضاء يف دراسة تغّير املناخ، فضال عن بناء القدرات وخططها يف جمال تطبيقات تكنولوجيا 

ونظرت اجللسة الثانية يف تطبيقات . مي والدويلياملبادرات والتعاون على الصعيدين اإلقل
وركّزت اجللسة الثالثة . املعلومات الفضائية وتكنولوجيا الفضاء يف مراقبة تغّير املناخ ورصده

ارث النامجة عن تغّير املناخ واألخطار على تكنولوجيا الفضاء وموارد املعلومات لرصد الكو
البيئية والتنبؤ هبا واإلنذار املبكر بشأهنا، وذلك من خالل عروض إيضاحية ومناقشات أجرهتا 

  .بلدان وأقاليم خمتلفة بشأن اخلربات العملية والنتائج والتحديات
نية وقُّدمت  عرضاً إيضاحيا تقنياً شفوياً خالل يومي اجللسات التق٢٦وقُدم إمجاالً   - ١٣
وركّزت مجيع العروض اإليضاحية على املشاريع واملبادرات .  أوراق جللسة ملصقات٩

الوطنية واإلقليمية والدولية يف جمال تطبيق تكنولوجيات الفضاء لتحليل تغّير املناخ والتنبؤ به 
  .وعلى إسهام تلك التكنولوجيات يف برامج التنمية املستدامة يف البلدان النامية

وأدىل ببيانات افتتاحية كل من نائب الوزير لشؤون سياسة العلوم والتكنولوجيا،   - ١٤
وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا يف مجهورية كوريا ورئيس جلنة استخدام الفضاء 
اخلارجي يف األغراض السلمية وممثلون عن االحتاد الدويل للمالحة الفضائية ووكالة الفضاء 

ويف اجللسة االفتتاحية، ألقى كلمة رئيسية كل . ن الفضاء اخلارجياألوروبية ومكتب شؤو
لوي فيلوس، املدير - جني يل، رئيس املعهد الكوري ألحباث الفضاء اجلوي، وجان- من جو

كما أدىل ببيانات ختامية ممثلو كل من االحتاد ). كوسبار(التنفيذي للجنة أحباث الفضاء 
لفضاء اخلارجي ووكالة الفضاء األوروبية واللجنة الدويل للمالحة الفضائية ومكتب شؤون ا

  .املنظِّمة احمللية
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وأعقبت كل من اجللسات التقنية مناقشات مفتوحة ركّزت على مواضيع تتعلق   - ١٥
وقام فريقان عامالن . باهتمامات حمّددة مما أتاح فرصا إضافية للمشاركني إلبداء آرائهم

ت بصورة متعّمقة وتلخيصها لوضع جمموعة من أنشأمها املشاركون مبواصلة تلك املناقشا
  .األسئلة قُدمت حملاورين يف مناقشة مائدة مستديرة ُعقدت بعد جلسات الفريقني العاملني

وميكن االطالع على تفاصيل برنامج حلقة العمل ومداوالهتا وعلى قائمة املشاركني   - ١٦
  ).http://www.unoosa.org(يف املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي 

    
   احلضور والدعم املايل - جيم 

وّجهت األمم املتحدة، نيابة عن اجلهات املشاركة يف رعاية حلقة العمل، الدعوة إىل   - ١٧
واشُترط أن يكون . البلدان النامية لكي ُتسّمي مرّشحيها للمشاركة يف حلقة العمل

العملية املهنية الراسخة يف ميدان املشاركون من َحَملة الشهادات اجلامعية أو من ذوي اخلربة 
إضافة إىل ذلك، اختري املشاركون على أساس خربهتم . له صلة باملوضوع العام حللقة العمل

يف برامج ومشاريع ومنشآت تستخدم بالفعل تطبيقات تكنولوجيا الفضاء أو ميكن أن 
 على وُشّجعت بوجه خاص مشاركة أخصائيني. تستفيد من استخدام تلك التكنولوجيا

  .مستوى اختاذ القرارات من هيئات وطنية ودولية على السواء
اسُتخدمت األموال املخصَّصة لتنظيم حلقة العمل من األمم املتحدة واالحتاد الدويل   - ١٨

للمالحة الفضائية ووكالة الفضاء األوروبية واللجنة التنظيمية احمللية لتوفري الدعم املايل 
 مشاركا منهم دعما ماليا كامال ٢٢وقد تلقّى . النامية شخصا من البلدان ٢٣ملشاركة 

لتغطية تكاليف السفر اجلوي الدويل ذهابا وإيابا واإلقامة الفندقية وبدل املعيشة طوال مدة 
وتلقّى مشارك واحد . انعقاد حلقة العمل، فضال عن رسوم التسجيل للمشاركة يف املؤمتر

  ).يشة ورسوم التسجيل يف املؤمتراإلقامة الفندقية وبدل املع(متويال جزئيا 
ووفّرت اللجنة املنظِّمة احمللية مرافق االجتماعات والدعم املكتيب والتقين والنقل احمللي   - ١٩

من املطار وإليه للمشاركني املشمولني بالتمويل، ونظّمت عدداً من األنشطة االجتماعية 
  .لصاحل مجيع املشاركني يف حلقة العمل

االحتاد الروسي : ل حنو مثانني مشاركاً من البلدان األربعني التاليةوحضر حلقة العم  -٢٠
 والربازيل وبنغالديش )اإلسالمية-مجهورية(وأذربيجان وأستراليا وأملانيا وأوروغواي وإيران 

 املتحدة ومجهورية كوريا ومجهورية الو الدميقراطية تنـزانياوبوتسوانا وبريو وتايلند ومجهورية 
 بيساو -فريقيا وسنغافورة وسيشيل والصني والعراق وغانا وغواتيماال وغينيا الشعبية وجنوب أ
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وفرنسا والفلبني وفييت نام وكازاخستان والكامريون وكمبوديا وكندا وكولومبيا واملغرب 
يرلندا الشمالية إواملكسيك واململكة العربية السعودية واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

وكانت املنظمات . نيجرييا واهلند والواليات املتحدة األمريكية واليابانومنغوليا ونيبال و
االحتاد الدويل للمالحة الفضائية، : والكيانات الدولية األخرى التالية ممثلة أيضا يف حلقة العمل

األكادميية الدولية للمالحة الفضائية، أمانة الفريق املختص برصد األرض، جلنة أحباث الفضاء، 
  .الستشاري جليل الفضاء، مكتب شؤون الفضاء اخلارجياجمللس ا

    
    حملة عن اجللسات التقنية ومناقشة املائدة املستديرة -ثانيا 

نظرت اجللسة التقنية األوىل يف املبادرات والربامج الدولية املتصلة باستخدام   -٢١
ل متصلة ببناء التكنولوجيا واملعلومات الفضائية يف دراسات تغّير املناخ، وكذلك يف مسائ

وركّزت األوراق اليت قُدمت . القدرات يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء يف البلدان النامية
. خالل هذه اجللسة على ضرورة التعاون اإلقليمي والدويل ملعاجلة مشكلة عاملية مثل تغّير املناخ

 الفضاء األوروبية وأحيط املشاركون يف حلقة العمل علماً بآخر املستجّدات يف مبادرة وكالة
حول تغّير املناخ وهي مبادرة هتدف إىل االستفادة بشكل كامل على حد سواء من بيانات 
رصد األرض العاملية على املدى الطويل اليت مجعتها وكالة الفضاء األوروبية يف املاضي ومن 

 قواعد البعثات احلالية واملخطط هلا عن طريق اإلسهام بشكل جوهري ويف الوقت املناسب يف
بيانات املتغيِّرات املناخية األرضية، اليت أنشئت مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية حول تغّير 

 متغرياً مناخياً ٢١ويف هذا الصدد، ستنفّذ الوكالة كافة اخلطوات الضرورية لتوليد . املناخ
بشكل كامل من البعثات أساسياً بصورة منهجية وحتديثها بانتظام، ّمما يضمن بالتايل االستفادة 
  .احلالية واملخطط هلا ألغراض املناخ، وذلك بالتنسيق مع اجلهود الدولية

وهو هيئة ) GEO(وأحيط املشاركون علماً بأنشطة الفريق املختص برصد األرض   - ٢٢
 منظمة مشاركة، وكان قد أنشئ لتصّدر ٥٦ دولة عضواً و٨٠حكومية دولية مؤلفة من 

مية إىل إنشاء املنظومة العاملية لنظم رصد األرض على مدى السنني العشر اجلهود العاملية الرا
وسوف توفّر هذه املنظومة املوّزعة عامليا، واليت تشتمل على نظم رصد ساتلية . املقبلة

وشبكات حملية موقعية وإقليمية ودولية، فوائد رصد األرض ملقّدمي البيانات واملعلومات 
ويف جمال تغّير املناخ، يقوم الفريق حالياً بتنسيق . السواءوللمستهلكني يف العامل على 

املشروع الدويل لإلدارة املتكاملة لدورة املياه، كما يضطلع بالدراسة العاملية لتعقّب كربون 
 يف جمال تغّير املناخ تطوير نظام ٢٠١١- ٢٠٠٩وتشمل خطة عمل الفريق للفترة . الغابات

وير املعلومات البيئية واملناخية الالزمة الختاذ القرارات، رصد الكربون العاملي وحتليله، وتط
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وإدارة املخاطر والتكّيف معها، وإعادة معاجلة البيانات املناخية الرئيسية املستقاة من النظم 
  .الساتلية وإعادة حتليلها هبدف تقييم تغايرها وتغّيرها

اخ العاملي على البلدان وشرحت العروض اإليضاحية خالل هذه اجللسة أثر تغّير املن  - ٢٣
النامية بشكل عام وعلى البلدان األفريقية بشكل خاص وركّزت على احلاجة لبناء القدرات 
يف جمال تكنولوجيا الفضاء بغية ضمان مشاركة كاملة للبلدان النامية يف الربامج واملشاريع 

صفوف الثانوية كما أدرك املشاركون أمهية زيادة وعي طالب ال. اليت تعاجل تغّير املناخ
كذلك ألقي الضوء يف . بكيفية استخدام تكنولوجيا الفضاء يف حتليل تغّير املناخ والتنبؤ به

اجللسة على مسامهات مكتب شؤون الفضاء اخلارجي واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية يف 
لسلة بناء القدرات يف علوم وتكنولوجيا الفضاء يف البلدان النامية، مع تركيز خاص على س

  .حلقات العمل املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية
ونظرت اجللسة الثانية يف املسائل املتصلة بتطبيقات تكنولوجيا الفضاء وموارد   - ٢٤

وبّينت العروض اإليضاحية املقدمة يف هذه اجللسة . املعلومات يف مراقبة تغّير املناخ ورصده
. لة اليت ينطوي عليها استخدام بيانات رصد األرض يف دراسات تغّير املناخاإلمكانات اهلائ

وُعرض على املشاركني أمثلة لتطبيق بيانات االستشعار عن بعد باملوجات امليكروية يف 
حبوث دورة املياه العاملية، وأخرى ألساليب متكاملة لرصد كربون األرض من الفضاء 

ر عن بعد بواسطة السواتل وبيانات احملاكاة من أجل فهم للتحليل املشترك لبيانات االستشعا
وكان هناك تسليم بأن سواتل رصد . دور اهلباء اجلوي والُسحب يف عملية تكّون املناخ

األرض تقّدم فرصة فريدة لرصد بيئة األرض على املستوى العاملي وأن تفسري بيانات 
نية ميكن التعويل عليها يف تعقّب االستشعار عن بعد عرب استخدام أساليب متطّورة صار تق

  .التغّيرات الزمنية يف الغالف احليوي
ويف هذا السياق، بّينت أيضاً العروض اإليضاحية يف هذه اجللسة كيف ميكن   - ٢٥

لتكنولوجيا الفضاء أن تساهم يف الربامج الوطنية املعنية بتغّير املناخ، مبا يف ذلك أمثلة عن 
 جمال تغّير املناخ والكشف عن التغّيرات يف حدود حبر أرال يف األنشطة الفضائية الكندية يف

كما قُّدمت يف اجللسة أوراق عن حالة استخدام . كازاخستان ورصد املياه يف كوريا
البيانات الفضائية لدراسة املناخ يف غواتيماال وإنشاء قاعدة بيانات صورية واستخدامها يف 

 ميكونغ يف فييت نام وتطبيق بيانات االستشعار عن بعد تطوير منوذج لتغّير املناخ يف دلتا هنر
كذلك ُعرضت يف اجللسة حملة موجزة عن فرص . يف تقييم أثر تغّير املناخ يف بنغالديش

  .GeoEyeاحلصول جماناً على صور من شركة 



 

8  
 

 A/AC.105/970

وركّزت اجللسة التقنية الثالثة على تكنولوجيا الفضاء وموارد املعلومات املتوافرة   - ٢٦
 املشاكل االجتماعية واالقتصادية اليت يسّببها تغّير املناخ والكوارث النامجة عن تغّير ملعاجلة

واستعرضت األوراق يف هذه اجللسة آثار االحترار العاملي على . املناخ واألخطار البيئية
كوكبنا وعرضت إمكانات األدوات الفضائية يف جمال مراقبة الكربون العاملي من الفضاء عرب 

وُشرح للمشاركني كيف ُتستخدم .  مثال ساتل رصد غازات االحتباس احلرارياستخدام
الصور احلرارية حتت احلمراء امللتقطة بالسواتل عن بعد يف رصد حرارة سطح األرض وكيف 
ميكن جليل جديد من سواتل الرصد البيئي أن يتصّدى للتحديات اليت تنطوي عليها الكوارث 

  .ناخالطبيعية النامجة عن تغّير امل
وناقش عدد من األوراق يف هذه اجللسة البعثات احلالية واملخطط هلا لرصد املناخ   - ٢٧

كما ُعرضت . بالسواتل الصغرية وإسهام مشاريع السواتل الصغرية يف برامج التنمية املستدامة
يف اجللسة دراسات حالة وتقارير عن مشاريع وطنية يف أفريقيا وآسيا وأمريكا اجلنوبية 

  .االحتياجات من البيانات يف جمال دراسات تغّير املناخوكذلك 
واخُتتمت اجللسة مبناقشة مائدة مستديرة شارك فيها كبار املمثلني لوكاالت الفضاء   - ٢٨

وغريها من املؤسسات واملنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الصلة من البلدان املرتادة 
اء، وذلك من أجل إجراء حوار مباشر بني املشاركني للفضاء وغري املرتادة للفضاء على السو

يف حلقة العمل حول الكيفية اليت ميكن أن تسهم هبا سياسات وتكنولوجيات الفضاء يف احلد 
  .من أثر تغّير املناخ

وأدار املناقشات يف اجتماع املائدة املستديرة تاكاو دوي، رئيس برنامج األمم املتحدة   -٢٩
األستاذ، شعبة (جني كوون -سي: ضّم االجتماع احملاورين التالية أمساؤهمللتطبيقات الفضائية، و

، ولويس أوغوستو )هندسة الفضاء اجلوي، املعهد املتقّدم للعلم والتكنولوجيا، مجهورية كوريا
كبري الباحثني، مركز تنبؤات الطقس والدراسات املناخية، للمعهد الوطين (توليدو ماتشادو 

املدير، علوم الفضاء، وكالة الفضاء الكندية، (كندل . و. ، وديفيد ج)زيلألحباث الفضاء، الربا
، وكسوان الم )نائب املدير العام، وكالة األرصاد اجلوية الوطنية، غانا(، وزينندمي مينيا )كندا

رئيس (أرين هريالند -، وإينار)املدير، املركز الوطين لالستشعار عن ُبعد، فييت نام(نغويني 
  ).لعلوم يف املعهد األورويب ألحباث الفضاء التابع لوكالة الفضاء األوروبيةاستراتيجية ا

وقبل اجتماع املائدة املستديرة، أُنشئ فريقان عامالن لتلخيص املسائل احلامسة   - ٣٠
واملواضيع املركزية اليت ُحدِّدت يف العروض اإليضاحية املقّدمة يف اجللسات التقنية حللقة 

وركّز الفريق العامل . ه املتحاورين يف اجتماع املائدة املستديرة إليهاالعمل واسترعاء انتبا
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األول على القضايا ذات الصلة ببناء القدرات والتعاون الدويل، بينما ناقش الفريق العامل 
الثاين اجلوانب العملية لتطبيقات التكنولوجيات واملعلومات الفضائية يف تقييم قابلية التعّرض 

  .خفيف من تغّير املناخ والتكّيف معهللكوارث ويف الت
ويف الوقت احملدود املتاح للمناقشة، ناقش املتحاورون يف اجتماع املائدة املستديرة   - ٣١

  :املسائل التالية اليت عرضها عليهم منّسق االجتماع واحلضور
 توليد بيانات تغّير املناخ وتوزيعها  •  

 غّير املناخ واستخدامهابناء القدرات يف جمال الوصول إىل بيانات ت  •  

 تعزيز الوعي لدى مقّرري السياسات ومّتخذي القرارات  •  

 التعاون اإلقليمي والدويل  •  
    

    النتائج اليت استخلصتها حلقة العمل واستنتاجاهتا -ثالثا 
فيما يلي ملخص ألهم النتائج اليت استخلصها الفريقان العامالن واملتحاورون يف   - ٣٢

  :ستديرةاجتماع املائدة امل
   مشكلة عاملية ذات آثار حملية؛املناخ تغّيرإن  )أ(  
 حالياً توليد بيانات ساتلية شاملة عن تغّير املناخ، إال أن العلماء الحظوا جيري  )ب(  

  أن تغطية البيانات واستبانتها ودقتها غري كافية للتصدي جلميع قضايا تغّير املناخ؛
كل أيسر بنمط موّحد وسعر منخفض لكي ينبغي أن تكون البيانات متاحة بش  )ج(  

   منها يف كافة أحناء العامل؛ىوالقصتتحقق االستفادة 
   إىل توطيد إدماج البيانات الساتلية يف نظم معلومات تغّير املناخ؛األمرحيتاج   )د(  
إن تعزيز التعاون الدويل الزم إلدماج معلومات تغّير املناخ على حنو أفضل يف   )هـ(  

   واختاذ القرارات؛لسياساتاعملية تقرير 
يتعني على املراكز واجملموعات اإلقليمية أن تكون مصدراً للمعلومات العامة   )و(  

بغية إعالم غري األخصائيني على مستوى مقّرري السياسات ومّتخذي القرارات يف احلكومة 
  .والقطاع الصناعي

  :وتوّصلت حلقة العمل إىل االستنتاجات التالية  - ٣٣
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 واعتماد معايري ونظم بيانات مناخية ساتلية ُتتاح عاملياً جماناً أو تطوير ينبغي  )أ(  
  وتتمّتع تشكيلة السواتل امليكروية يف هذا الصدد بإمكانات جّيدة؛. بسعر منخفض

ينبغي حتديد وإنشاء جمموعات أو مراكز إقليمية تتقاسم عاملياً الوصول إىل   )ب(  
ومن . سم املعلومات اإلقليمية والعاملية حول تغّير املناخالبيانات الساتلية من أجل تطوير وتقا

  شأن هذه املراكز أن تساهم أيضاً يف اجلهود الدولية لبناء القدرات؛
ينبغي النظر يف إقامة شراكات بني هذه املراكز وبني األوساط التجارية   )ج(  

   احمللية؛واجملتمعاتواجلامعات واحلكومة 
 املناخ املستمّدة من السواتل بلغة مفهومة من جانب  بيانات تغّيرعرضيتعني   )د(  

  مقّرري السياسات ومّتخذي القرارات على مستوى احلكومات والقطاع الصناعي؛
حيتاج األمر إىل منفذ دويل وحيد للوصول إىل معلومات تغّير املناخ من أجل   )هـ(  

لك أن يوفّر البيانات يف ومن شأن ذ.  على املستوى اإلقليمياملستبانةاالستجابة لالحتياجات 
  .شكل منطي موّحد وأن يدعم عملية اختاذ القرارات يف املناطق

وعرض سريو أريفالو، رئيس جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية،   - ٣٤
استنتاجات اجتماع املائدة املستديرة وشواغلها الواردة أعاله خالل احلدث العام للمؤمتر 

  .لفضائية الذي كُّرس لتغّير املناخ واسُتخدم كإسهام يف املناقشةالدويل للمالحة ا
    

    التقييم املوقعي حللقة العمل  -رابعا  
قام منظّمو حلقة العمل باستطالع آراء املشاركني يف اليوم األخري من احلدث وذلك   - ٣٥

بياناً، مبا يف  است٢٩وقد أُعيد إىل املنظّمني . بغية احلصول على تعليقاهتم وتقييم حلقة العمل
 ٩من مشاركني تلقّوا دعما ماليا من اجلهات الراعية و)  يف املائة٦٨( استبيانا ١٩ذلك 

  .فيما يلي بعض نتائج االستطالع. من مشاركني ممّولني ذاتياً)  يف املائة٣٢(استبيانات 
لقة وشعر مجيع اجمليبني أن موضوع حلقة العمل ذو صلة بعملهم احلايل وأن برنامج احل  -٣٦

وأوصى مجيع املشاركني أيضا زمالءهم باملشاركة يف حلقات . يلّبي احتياجاهتم وتوقعاهتم املهنية
  .العمل اليت تنظّمها يف املستقبل األمم املتحدة باالشتراك مع االحتاد الدويل للمالحة الفضائية

ودهتا كانا  يف املائة من اجمليبني أن املستوى العام للعروض اإليضاحية وج٥٢واعترب   - ٣٧
 يف املائة من اجمليبني ٦٨وقّيم .  يف املائة منهم أنه كان جّيدا٤٨ًجّيدين جداً فيما اعترب 

  . يف املائة جّيدا٣٢ًالتنظيم العام حللقة العمل بأنه جّيد جداً فيما اعتربه منهم 
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  :وأشار املشاركون يف حلقة العمل إىل أهنا ساعدهتم على ما يلي  - ٣٨
  ؛) ردا٢٢ً(عارف وتعزيزها يف جمال تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاته  املاكتساب  )أ(  
  ؛) ردا١٨ً( يف جمال تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاته ومفاهيمتأكيد أفكار   )ب(  
  ؛) ردا١٩ً( جديدة ملشاريع تطبيقية أفكارالتوصل إىل   )ج(  
  ؛) ردا٢٥ً( حمتمل مع جمموعات أخرى تعاونتطوير   )د(  
  ). ردا٢٣ً(كنة تطوير شراكات مم  )هـ(  

وعند اإلجابة عن سؤال حول األعمال أو املشاريع اليت قد يستهلها املشاركون   - ٣٩
  :كمتابعة حللقة العمل، أشار اجمليبون إىل ما يلي

  ؛) ردا٢٦ً(أو الشبكات / وباخلرباءاالتصال   )أ(  
  ؛) ردا١٥ً( جديدة مشاريعحتديد   )ب(  
  ؛) ردا١٧ً ( بتعليم أو تدريب إضافينياالضطالع  )ج(  
  ؛) ردود٥( أو تكنولوجيات معداتاشتراء   )د(  
  ). ردا١٢ً(التماس دعم مايل للمشاريع   )هـ(  

 يف املائة من اجمليبني أهنا ٦٣وعند تقييم مناقشة املائدة املستديرة حللقة العمل، اعترب   - ٤٠
 يف املائة من ٩٢اعترب و.  يف املائة منهم أهنا مثرية لالهتمام٣٧مثرية جداً لالهتمام فيما اعترب 

 اهتماما خاصا هلم ولوكاالهتم قد عوجلت من جانب احملاورين يف تثرياجمليبني أن مواضيع 
يف املائة أن الفرصة سنحت هلم لطرح أسئلتهم على احملاورين ٧٥كما شعر  . املائدة املستديرة

  .يف اجتماع املائدة املستديرة
ن مستوى التفاعل بني احملاورين يف اجتماع املائدة  من اجمليبني أاملائة يف ٣٦واعترب   - ٤١

يف املائة ١٢ يف املائة منهم أنه كان عالياً و٥٢املستديرة واحلضور كان عالياً جداً فيما اعترب 
  .أنه مل يكن عالياً مبا فيه الكفاية

ر وبّين االستطالع أيضاً أنه ما من جميب تلقّى دعما ماليا حلضور حلقة العمل واملؤمت  - ٤٢
  .الدويل للمالحة الفضائية كان بإمكانه احلضور لوال الدعم املايل الذي قّدمه إليه املنظّمون
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    إجراءات املتابعة  -خامسا  
يف اجتماع للجنة االحتاد الدويل للمالحة الفضائية املعنية باالتصال مع املنظمات   - ٤٣

الفضائية وحضره ممثلون ملكتب الدولية والدول النامية، ُعقد خالل املؤمتر الدويل للمالحة 
شؤون الفضاء اخلارجي، تقّرر عقد حلقة العمل العشرين املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد 

، باالقتران مع ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٦ إىل ٢٤الدويل للمالحة الفضائية يف براغ، من 
 ٢٧اغ يف الفترة من املؤمتر احلادي والستني للمالحة الفضائية، املزمع عقده أيضاً يف بر

  .، وكحدث مرتبط هبذا املؤمتر٢٠١٠أكتوبر /سبتمرب إىل األول من تشرين األول/أيلول
وسيقوم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بالتعاون مع اللجنة املنظِّمة احمللية وأمانة   - ٤٤

 االحتاد الدويل للمالحة الفضائية بوضع موضوع حلقة العمل العشرين املشتركة بني األمم
وسوف تتواصل مناقشة . املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية يف شكله النهائي

األهداف وبرنامج حلقة العمل املقبلة يف اجتماع ختطيطي، من املقّرر عقده خالل الدورة 
  .٢٠١٠السابعة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف عام 

نة االحتاد الدويل للمالحة الفضائية املعنية باالتصال وكذلك متّ التأكيد يف اجتماع جل  - ٤٥
مع املنظمات الدولية والدول النامية أن مزيداً من املناقشات يف إطار مائدة مستديرة بني 
املشاركني ورؤساء وكاالت الفضاء واملؤسسات أو املنظمات ذات الصلة أو كبار مديريها 

ني األمم املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة سُتنظّم أيضاً خالل حلقات العمل املشتركة ب
  .الفضائية اليت سُتعقد يف املستقبل

 


