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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية           
 الدورة احلادية واألربعون         

 ٢٠٠٣فرباير    / شباط   ٢٧-١٦فيينا،    
 * من جدول األعمال املؤقت            ٦البند   

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث        
املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه          

  )اليونيسبيس الثالث     (غراض السلمية      يف األ
    
مشروع تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن                               

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي                                
  )اليونيسبيس الثالث         (واستخدامه يف األغراض السلمية             

   إضافة  
  ز يف تنفيذ التوصيات   التقدم احملر -ثالثا  
أنشطة كيانات منظومة األمم املتحدة اليت سامهت يف تنفيذ توصيات                                -جيم   

  اليونيسبيس الثالث         
  اجنازات االجتماع املشترك بني الوكاالت بشـأن أنشطة الفضاء اخلارجي -١ 

لعـب االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت بشـأن أنشطة الفضاء اخلارجي، الذي يعمل                 -١
ة حموريـة للتنسـيق والـتعاون فـيما بـني الوكـاالت يف جمـال األنشـطة املتعلقة بالفضاء منذ                     كـنقط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 * A/AC.105/C.1/L.270. 
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إنشـائه يف أوائـل السبعينات من القرن املاضي، دورا هاما يف تعزيز اعادة حتديد مواقع األنشطة        
 للــنظر يف ٢٠٠٠وكــان هــذا االجــتماع قــد بــدأ يف عــام . الفضــائية يف مــنظومة األمــم املــتحدة

 .اليونيسبيس الثالثمتابعة 

وقـد ساهم االجتماع املشترك بني الوكاالت يف أعمال اللجنة الفرعية العلمية والتقنية              -٢
خـالل نظـرها يف بـند جـدول األعمـال املـتعلق بالتنسـيق والـتعاون فيما بني الوكاالت يف اطار                      

. )٢، الفقــرة A/AC.105/C.1/L.272/Add.1انظــر الوثــيقة  (خطــة عمــل مــن ثــالث ســنوات     
، نظـر أيضا االجتماع املشترك بني الوكاالت يف بند جدول األعمال            ٢٠٠٢وابـتداء مـن عـام       

، ورّحـب بالعمل  "طـرائق زيـادة تعزيـز التنسـيق بـني الوكـاالت يف األنشـطة الفضـائية                "املعـنون   
. املمـاثل الـذي هنضـت بـه اللجـنة الفرعـية واسـتجاب بشـكل اجيـايب اىل الطلـبات الواردة منها                      

تماع أيضـا جمموعة من املقترحات إىل اللجنة الفرعية لكي تنظر فيها يف هناية خطة               وقـدم االجـ   
وبذلـك يكـون االجتماع قد خلق جوا من التفاعل بني ما يبذلـه من جهود وبني تلك          . عمـلها 

ــتها الفرعــية العلمــية       ــبذهلا جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وجلن الــيت ت
لوعـي لـدى هيئات منظومة األمم املتحدة اليت مل تستخدم التطبيقات الفضائية             والتقنـية لـزيادة ا    

بأمهـية املسـامهات الـيت ميكـن لعلـوم وتكنولوجـيا الفضـاء وتطبـيقاهتا أن تقدمهـا لـربامج عمـلها            
 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

، ٢٠٠١ام  ويف الدراسـة االستقصائية اليت نفذها مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف ع            -٣
أشــارت هيــئات مــنظومة األمــم املــتحدة إىل مســتويات اســتخدامها للتطبــيقات واخلدمــات          
الفضــائية كجــزء مــن األنشــطة املــناطة هبــا وحــددت العقــبات الــيت تعــترض ســبيل توســيع هــذا  

وقـد أشـارت النتائج إىل أن قلة من هيئات منظومة األمم املتحدة، وال سيما على                . االسـتخدام 
ة العلـيا، تدرك متاما الفوائد احملتملة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء يف تنفيذ األنشطة             مسـتوى االدار  

املكلّفـة هبـا أو بصـلة األنشـطة املـتعلقة بالفضـاء باملهـام املوكولـة إلـيها، مبا فيها تلك اليت تتعلق                        
 .بشكل وثيق بتشجيع التنمية املستدامة

ع اسـتخدام التطبـيقات واخلدمات   أمـا فـيما يـتعلق بالعقـبات الـيت تعـترض سـبيل توسـي                -٤
الفضـائية، فقـد الحـظ االجـتماع املشترك بني الوكاالت وجود أمناط خمتلفة من التوجهات يف              

إذ انــه لــيس حبكــم الضــرورة أن . اهليــئات الرئاســية لكــل مــنظمة تابعــة ملــنظومة األمــم املــتحدة 
 املناســـب يكـــون وفـــد حيضـــر ملـــتقى مـــن ملتقـــيات املـــنظومة عـــلى عـــلم كـــامل ويف الوقـــت

ولذلك، فقد رأى االجتماع أن    . بالتوجـيهات الـيت يتبعها وفد من نفس البلد يف ملتقى خمتلف           
زيـادة توثـيق التنسـيق وتقاسم املعلومات يف الوقت املناسب فيما بني األجهزة احلكومية املمثلة                

 هذا األمر   يف خمـتلف امللتقـيات اليت تتناول مسائل تتعلق باألنشطة الفضائية ستكون مفيدة وأن             
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ميكـن حتقـيقه مـن خـالل اآللـيات احلكومـية القائمـة، وأن ذلـك سـوف يفضي إىل بذل جهود                       
 . تنسيقية مماثلة لتلك اليت تبذهلا كيانات منظومة األمم املتحدة على صعيد األمانة

وقـد اختـذ االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت خطـوات أخرى حنو تعزيز دوره كهيئة                    -٥
ملتصلة بالفضاء داخل منظومة األمم املتحدة، ووافق، مثال، على إنشاء موقع       لتنسـيق األنشـطة ا    

موّحـد عـلى الشـبكة العاملـية سـيحتوي عـلى معلومـات عـن األنشـطة التعليمـية والتدريبـية اليت                       
ويف اطار عملية التحضري . تـنظم داخـل مـنظومة األمم املتحدة يف اجملاالت ذات الصلة بالفضاء        

، اتفق أعضاء االجتماع املذكور على      ٢٠٠٣ي لالتصاالت الراديوية يف عام      لعقـد املؤمتـر العامل    
قـيام كـل مـنهم باطالع األعضاء اآلخرين على مواقفه بشأن محاية نطاقات الترددات الراديوية      

 .الالزمة ألنشطته

وأُدخلــت حتســينات عــلى بعــض الــنواتج املــتكررة دوريــا لالجــتماع املشــترك بــني           -٦
 صـاحلة للعمـل كأدوات استراتيجية لزيادة تعزيز التنسيق والتعاون بني            الوكـاالت لكـي تصـبح     

ومـن األمـثلة عـلى ذلـك الـتقرير السنوي لألمني العام بشأن تنسيق           . األنشـطة املتصـلة بالفضـاء     
 ١٩٧٥أنشـطة الفضـاء اخلـارجي داخـل مـنظومة األمـم املـتحدة، الـذي أعد ألول مرة يف عام                    

وقد وفرت التقارير   . الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية    اسـتجابة لطلـب من جلنة استخدام        
السـنوية معلومـات شـاملة وغزيـرة عـن األنشـطة املـتعلقة بالفضـاء املـنفذة داخل منظومة األمم                     

وبعـد انعقـاد اليونيسـبيس الثالـث، نقـح االجـتماع هيكل التقرير السنوي عدة مرات               . املـتحدة 
القراء من حتديد اهليئات اليت تنفذ أنشطة تستجيب        لكـي جيسـد مضمون إعالن فيينا، مبا ميكّن          

ومبوافقته على جمموعة من املعايري املتعلقة باملعلومات اليت        . لإلجـراءات املطلوبـة يف إعـالن فيينا       
ســترد يف الــتقارير املقــبلة، بــادر االجــتماع باســتخدام الــتقرير مــن أجــل تركــيز مناقشــاته عــلى  

 .ى بدعم من منظومة األمم املتحدة بأسرهاأنشطة ومبادرات معنية ينبغي أن حتظ

وبغـية زيادة الوعي بفوائد علوم وتكنولوجيا الفضاء يف تشجيع التنمية املستدامة، فقد              -٧
كيف : حلـول الفضـاء ملشاكل العامل     "أعـد االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت كراسـا بعـنوان               

، وسيقوم بتحديث   "ية املستدامة تسـتخدم أسرة األمم املتحدة تكنولوجيا الفضاء من أجل التنم         
الكـــراس بصـــورة منـــتظمة لتعمـــيمه عـــلى املؤمتـــرات العاملـــية لألمـــم املـــتحدة املعنـــية بالتنمـــية   

 .االجتماعية واالقتصادية والثقافية

وأيـد االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت ملـبادرات اللجـنة لـزيادة الوعـي بفوائد علوم                     -٨
 بعـث رئـيس اللجـنة رسـالة إىل األمـني العـام يسترعي        ،٢٠٠١ويف عـام    . وتكنولوجـيا الفضـاء   

ــيا الفضــاء يف          ــوم وتكنولوج ــاق مســامهات عل ــادة نط ــنظر يف زي ــتمامه إىل ضــرورة ال ــيها اه ف
 املؤرخ  ٥٦/٥١و قـد أحاطـت اجلمعـية العامة، يف قرارها           . املؤمتـرات الرئيسـية لألمـم املـتحدة       
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دعـت مجـيع هيـئات مـنظومة األمم     ، عـلما بـتلك املـبادرة و       ٢٠٠١ديسـمرب   / كـانون األول   ١٠
املـتحدة، وال سـيما تلـك الـيت تشـارك يف االجتماع املشترك إىل حتديد التوصيات الصادرة عن        

. املؤمتــرات الرئيســية لألمــم املــتحدة الــيت ميكــن تنفــيذها باســتخدام علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء 
ــة ب       ــني الوكــاالت قائم ــوة، أعــد االجــتماع املشــترك ب ــتلك الدع ــية ل االجــراءات املوصــى  وتلب

باختاذهـا يف اخلطـة التنفـيذية ملؤمتـر القمـة العـاملي للتنمـية املستدامة الذي عقد يف جوهانسربغ،                    
، ممـا هلا صلة     ٢٠٠٢سـبتمرب   / أيلـول  ٤أغسـطس إىل    /  آب ٢٦جـنوب أفريقـيا، يف الفـترة مـن          

 األمم املتحدة   مباشـرة أو حمتملة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا ووافق على دعوة هيئات           
الســتكمال هــذه القائمــة بأنشــطتها وبــراجمها املتصــلة بالفضــاء الــيت تقــابل اإلجــراءات املوصــى  

ورأى االجــتماع أن مؤمتــر القمــة العــاملي قــد نظــر يف معظــم املســائل الــيت عاجلــتها     . باختاذهــا
ع املشترك  وأيـدت اللجـنة اقـتراح االجتما      . املؤمتـرات الرئيسـية الـيت عقـدت يف اآلونـة األخـرية            

. بـني الوكـاالت الـذي يدعـو الـدول األعضـاء يف اللجـنة إىل اجـراء عملـية مماثلـة هـي األخرى             
ــدى اســتجابة         ــا ميكــن أن تصــلح كدراســة استقصــائية شــاملة مل ــة فاهن ــد اســتكمال القائم وبع

 .األوساط العاملة يف جمال الفضاء لنتائج مؤمتر القمة العاملي

لــث، بــدأت بعــض هيــئات مــنظومة األمــم املــتحدة الــيت   وبعــد انعقــاد اليونيســبيس الثا -٩
تشـارك قبل ذلك يف االجتماع املشترك بني الوكاالت تساهم يف أعماله، ومن بينها مكتب                 مل

مفوضــية األمــم املــتحدة لشــؤون الالجــئني، ومكتــب األمــم املــتحدة خلدمــات املشــاريع وأمانــة 
لى املشاركة يف االجتماع املذكور، مثل      أمـا الكـيانات الـيت دأبـت ع        . اتفاقـية التـنوع االحـيائي     

أمانـة االسـتراتيجية الدولية للحد من الكوارث واللجنة االقتصادية ألفريقيا واللجنة االقتصادية             
واالجتماعـية آلسيا واحمليط اهلادئ وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة لألغذية             

ــة الذريــ   ــية للطاق ــة الدول ــزراعة والوكال ــدويل    وال ــية واالحتــاد ال ــنظمة الطــريان املــدين الدول ة وم
لالتصـاالت واليونسـكو ومنظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، فقد واصلت             

 .املسامهة يف عمل االجتماع

وبغـية زيـادة جمـاالت الـتفاعل مـع الـدول األعضـاء يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي                    -١٠
، دورة مفـتوحة غـري رمسية       ٢٠٠٤ة، سـينظم االجـتماع، ابـتداء مـن عـام            يف األغـراض السـلمي    

 .ُيدعى حلضورها ممثلو الدول األعضاء يف اللجنة
 

  اجنازات مكتب شؤون الفضاء اخلارجي -٢ 
بعـد انعقـاد اليونيسـبيس الثالـث، وضـع مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي خطـة عمــل            -١١

ــية العامــة    ــرار اجلمع  وقدمهــا إىل ١٩٩٩ديســمرب / كــانون األول٦  املــؤرخ٥٤/٦٨تنفــيذا لق
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، واقترح فيها جمموعة من اإلجراءات من بينها أنشطة جديدة ترمي إىل    ٢٠٠١اللجـنة يف عـام      
 :حتقيق األهداف التالية

تعزيــز دور اللجــنة وجلنتــيها الفرعيــتني يف جمــال صــوغ السياســات وتعزيــز         )أ( 
 التعاون الدويل يف األنشطة الفضائية؛

  برنامج لبناء القدرات يف اجملاالت املتعلقة بقانون الفضاء؛بدء )ب( 

 تعزيز أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية؛ )ج( 

 تعزيز استخدام تكنولوجيات الفضاء داخل منظومة األمم املتحدة؛ )د( 

تشــجيع الكــيانات غــري احلكومــية عــلى أن تــؤدي دورا أكــرب يف اجلهــود الــيت   )ه( 
  األمم املتحدة للنهوض باستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية؛تبذهلا

 .زيادة الوعي لدى عامة اجلمهور والشباب بفوائد األنشطة الفضائية )و( 

وتشـمل بعض األنشطة اجلديدة املقترحة      . وقـد أيـدت اللجـنة خطـة العمـل وأوصـت بتنفـيذها             
نظــيم أنشــطة وصــولة، وال ســيما للشــباب، بــرناجما لبــناء القــدرات يف جمــال قــانون الفضــاء، وت

ــيذ أنشــطة         ــية تتضــمن عقــد حلقــات عمــل إقليمــية وتنف ــنمائط التدريب ووضــع سلســلة مــن ال
 كــانون ٨، املــؤرخ ٥٥/١٢٢وطلبــت اجلمعــية العامــة إىل األمــني العــام يف قــرارها   . للمــتابعة
. ٢٠٠٢ عــام ، أن يضــمن التنفــيذ الكــامل لــلخطة بــاملوارد الالزمــة يف ٢٠٠٠ديســمرب /األول

وقـد أدرجـت مجيع األنشطة الواردة يف اخلطة يف برنامج عمل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي                
 وُزّود املكتــب مبــوارد إضــافية مــن املوظفــني لتنفــيذ األنشــطة    ٢٠٠٣-٢٠٠٢لفــترة الســنتني  

 .االضافية املتكررة دوريا الناشئة عن اليونيسبيس الثالث

وجلنتيها الفرعيتني يف النهوض بالتعاون الدويل يف جمال        أمـا يف جمـال تعزيز دور اللجنة          -١٢
اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، فقــد قــدم املكتــب الدعــم الــتقين واالداري  
ــيذ توصــيات           ــيت أنشــأهتا اللجــنة مــن أجــل تنف ــرق العمــل ال ــة ف ــه كاف ــنهض ب ــذي ت للعمــل ال

 .لبعض فرق العمل بناء على طلبهاكما قدم املكتب املشورة الفنية . اليونيسبيس الثالث

فقد . وقـام مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي بتوسـيع أنشـطته يف جمـال قـانون الفضـاء                     -١٣
نوفمرب /عقـد حـىت اآلن حلقـيت عمـل حـول قـانون الفضـاء، األوىل يف الهـاي يف تشـرين الثاين                      

لفرعية وقد رحبت اللجنة ا   . ، تناولـت موضـوع بـناء القـدرات يف جمـال قـانون الفضـاء               ٢٠٠٢
القانونـية بتوصـيات حلقـة العمـل واتفقـت على أن احللقة جاءت مبسامهة إجيابية يف حتقيق فهم                   

أما حلقة العمل   . وقـبول كـاملني ملعـاهدات األمـم املـتحدة اخلمـس املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي                 
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 ، فقد ناقشت٢٠٠٣نوفمرب /الثانـية الـيت عقـدت يف داجيون، مجهورية كوريا، يف تشرين الثاين       
وعرضت التوصيات على اللجنة الفرعية القانونية      . تنفـيذ هـذه املعـاهدات عـلى الصعيد الوطين         

ويعتــرب تنظــيم احللقــتني إيذانــا باســتهالل بــرنامج . ٢٠٠٤يف دورهتــا الثالــثة واألربعــني يف عــام 
 .املكتب اخلاص ببناء القدرات يف جمال قانون الفضاء

 املـتعلقة بقـانون الفضـاء، مبا فيها التقرير السنوي    وبقـيامه بـإعداد الوثـائق واملنشـورات      -١٤
عـن احلالـة الراهـنة لتوقـيع الـدول وتصـديقها وانضـمامها إىل خمتلف االتفاقات الدولية املتعددة                   
األطـراف املـتعلقة بأنشـطة الفضـاء اخلـارجي وكذلـك الدراسـات والـتقارير اليت تطلبها اللجنة                   

كما يواصل املكتب   . قـدمي دعـم عمـلي تلـك اللجـنة         الفرعـية القانونـية، فـان املكتـب يواصـل ت          
وعالوة . العمـل عـلى اسـتحداث وصـون وحتسـني قـاعدة بـيانات بشأن قوانني الفضاء الوطنية                 

عـلى عملـه كمصـدر للمعلومات واملشورة الفنية بشأن قانون الفضاء الدويل، فقد بدأ املكتب                
ا، يف وضع تشريعات فضائية وطنية تعزيـز قدرتـه عـلى مسـاعدة الـبلدان النامية، بناء على طلبه      

 .والتصديق على معاهدات الفضاء اخلارجي

وبالنســبة لتخطــيط وادارة بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية، اعــتمد اخلــبري   -١٥
املعـين بالتطبـيقات الفضـائية اسـتراتيجية جديـدة تلبـية لدعـوة اجلمعـية العامـة الـواردة يف الفقرة               

 إىل تعزيــز أنشــطة الــربنامج باالســتناد إىل توصــيات اليونيســبيس  ٥٤/٦٨مــن قــرارها ) د (١١
ويركــز الــربنامج اآلن عــلى عــدة مواضــيع ذات أمهــية رئيســية بالنســبة للــبلدان النامــية  . الثالــث

ويرسـي أهدافـا ميكـن حتقيقها يف املدى القصري واملتوسط مع االحتفاظ بعدد قليل من األنشطة      
وجيري حتقيق هذه األهداف من خالل أنشطة الربنامج        . اء القدرات الطويلـة األجـل املتعلقة ببن     

فــيجري مــثال تنفــيذ توصــيات حلقــات العمــل مــن . الــيت تعــتمد عــلى نــتائج األنشــطة األخــرى
وجيـري أيضـا مـنح بعـض     . خـالل مشـاريع مـتابعة منوذجـية أو إيضـاحية لصـاحل الـبلدان النامـية        

قة زمـاالت دراسية طويلة األجل، يليها تقدمي  املشـاركني الـناجحني يف دورات التدريـب السـاب     
 .دعم استشاري تقين لتنفيذ مشاريعهم النموذجية بعد عودهتم إىل بلداهنم

توفري االتصاالت  ) ب(تدبر الكوارث؛   ) أ: (أمـا مواضـيع الـربنامج ذات األولوية فهي         -١٦
البيئة ومحايتها، مبا   رصد  ) ج(السـاتلية للتطبـيقات اخلاصة بالتعليم عن بعد والتطبيب عن بعد؛            

ــة؛    ــراض املعديـ ــن األمـ ــة مـ ــية؛ ) د(يف ذلـــك الوقايـ ــوارد الطبيعـ ــيم  ) ه(إدارة املـ ــاالت التعلـ جمـ
وتشــمل جمــاالت العمــل األخــرى تطويــر القــدرات يف  . والــبحوث يف علــوم الفضــاء األساســية

ع، والنواتج  التكنولوجـيات التمكينـية كاسـتخدام الـنظم السـاتلية العاملية للمالحة وحتديد املواق             
ــاركة         ــيقات الســواتل الصــغرية والصــغرى وتشــجيع مش ــيا الفضــاء، وتطب العرضــية لتكنولوج

وضــمن كــل موضــوع مــن املواضــيع ذات     . صــناعات القطــاع اخلــاص يف أنشــطة الــربنامج    
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زيــادة ) ب(بــناء القــدرات؛ ) أ: (األولويــة، يســعى الــربنامج لتحقــيق األهــداف الرئيســية التالــية
القــرارات بغــية توطــيد الدعــم احملــلي الســتخدام تكنولوجــيات الفضــاء   الوعــي لــدى مــتخذي 

كمـا دعمـت أنشـطة الـربنامج، كـلما أمكـن ذلـك، فـرق العمـل الـيت أنشأهتا اللجنة                      . عملياتـيا 
 .لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث

واسـتهل الـربنامج منـاذج منطـية تدريبـية تتكون من سلسلة من حلقات العمل وأنشطة                  -١٧
 حلقات عمل اقليمية يف جمال استخدام ٢٠٠٠وبدأت يف عام . عة عـلى الصـعيد االقليمي     املـتاب 

، عقد الربنامج مخسا من هذه ٢٠٠٣تكنولوجـيا الفضـاء يف تدبر الكوارث، وحبلول هناية عام    
ــريقي وأمــريكا        ــتابعة منوذجــية لكــل مــن اجلــنوب األف ــرامج م ــد ووضــع ب ــدأ حتدي احللقــات وب

سـيع خدماتـه االستشـارية التقنية للمشاريع النموذجية اخلاصة باملناطق    وهـو يعـتزم تو   . اجلنوبـية 
، مت أيضــا تنظــيم أربــع حلقــات ٢٠٠٣-٢٠٠١ويف الفــترة . األخــرى خــالل الســنوات املقــبلة

أما . عمـل اقليمـية واجتماعني دوليني بشأن استخدام الشبكة العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا        
مشــاريع  ، فقــد حــدد٢٠٠٣ديســمرب /ذي عقــد يف كــانون األولاالجــتماع الــدويل الــثاين، الــ

 .٢٠٠٥-٢٠٠٤ومبادرات املتابعة ذات األولوية اليت ينبغي للربنامج أن يدعمها يف الفترة 

ويف املتوســط قــد غُطــي ثلــث التكالــيف املــتعلقة بتنظــيم أنشــطة الــربنامج مبــوارد مــن      -١٨
يقات الفضــائية، الــذي أنشــئ عمــال بقــرار الصــندوق االســتئماين لــربنامج األمــم املــتحدة للتطبــ

وغطــي ثلــث آخــر مــن  . ١٩٨٢ديســمرب / كــانون األول١٠ املــؤرخ ٣٧/٩٠اجلمعــية العامــة 
امليزانـية العاديـة للمكتـب، بيـنما غطـي الباقي من قبل البلدان اليت تستضيف األنشطة، والعديد           

 .منها من البلدان النامية

كاستجابة مباشرة للتوصية الواردة يف إعالن فيينا       وبعـد انعقـاد لليونيسـبيس الثالـث، و         -١٩
بإنشـاء صندوق طوعي خاص لألمم املتحدة ألغراض تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث، فقد             
مت تنقـيح حـدود اختصـاص الصندوق االستئماين القائم ليشمل األنشطة اجلديدة للربنامج فيما               

 من قرارها   ٩ة العامة الوارد يف الفقرة      وبـناء عـلى طلب اجلمعي     . يـتعلق بتنفـيذ تلـك التوصـيات       
 الـدول األعضاء إىل املسامهة يف الصندوق وضّمن         ٢٠٠٠، دعـا األمـني العـام يف عـام           ٥٤/٦٨

دعوتــه قائمــة باقــتراحات املشــاريع ذات األولويــة، أُعــدت باالســتناد إىل توصــيات اللجــنة يف    
 :ةدورهتا الرابعة واألربعني، ومشلت املشاريع واألنشطة التالي

دعـم األنشـطة العملياتـية لـلمراكز االقليمية لتعليم علوم وتكنولوجيا الفضاء،              )أ( 
الـتابعة لألمـم املـتحدة، وشـبكة مؤسسـات التعلـيم والبحث يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء                  

 يف شرق أوروبا الوسطى وجنوب شرقها؛
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ــالكوارث وتنفــيذ مشــاريع منوذجــية يف     )ب(  ــبلدان وضــع منــاذج منطــية خاصــة ب ال
 النامية من أجل وضع واستخدام تكنولوجيات الفضاء يف تدبر الكوارث؛

توفــري بــيانات ومعــّدات ســاتلية وبراجمــيات للمؤسســات املســتفيدة يف الــبلدان  )ج( 
النامـية بغية استهالل أو تعزيز املشاريع النموذجية اليت تستخدم البيانات اخلاصة برصد األرض              

 وارد الطبيعية؛حلماية البيئة وادارة امل

وضـع وتنفـيذ منوذج منطي تدرييب بشأن استخدام االتصاالت الساتلية للتعليم           )د( 
 عن بعد والتطبيب عن بعد وتقدمي اخلدمات الصحية عن بعد؛

 .تنظيم أنشطة وصولة خاصة للشباب وعامة اجلمهور )ه( 

ريــب الــيت وقــد زاد بشــكل مــلحوظ خــالل الســنوات القلــيلة املاضــية عــدد فــرص التد -٢٠
يوفــرها بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية، مبــا فــيها الفــرص الــيت أُتيحــت يف املراكــز  

وتتوىل املراكز االقليمية لتعليم    . االقليمـية لتعلـيم علوم وتكنولوجيا الفضاء اليت يرعاها الربنامج         
ــري    ــيا وأمـ ــادئ، وأفريقـ ــيا واحملـــيط اهلـ ــناطق آسـ ــاء يف مـ ــيا الفضـ ــية علـــوم وتكنولوجـ كا الالتينـ

 على التوايل، تنظيم املزيد من      ٢٠٠٣ و ١٩٩٨ و ١٩٩٥والكاريـبـي الـيت افتتحـت يف األعـوام          
 .دورات التدريب وحلقات العمل

كمـا ازداد عـدد الطلـبات الـيت تلقاهـا املكتـب من الدول األعضاء واملنظمات الدولية                   -٢١
وعـالوة عـلى تقـدمي الدعم       . يةاحلكومـية وغـري احلكومـية التماسـا لـلخدمات االستشـارية التقنـ             

الـتقين واالداري لتنظـيم املؤمتـرات الدولية، فقد وسع املكتب نطاق خدماته االستشارية التقنية               
ومـن األمـثلة على ذلك اخلدمات اليت يوفرها املكتب من خالل         . تلبـية لالحتـياجات العملياتـية     

 مكّن املكتب من بدء توفري  الـذي )١(،"الفضـاء والكـوارث الكـربى     "اتفـاق مـع امليـثاق الـدويل         
اخلدمـات عـلى مـدار السـاعة هليـئات مـنظومة األمـم املتحدة اليت حتتاج إىل بيانات ومعلومات                    

وهكـذا مت اختبار امليثاق ألول مرة       . فضـائية يف تصـديها حلـاالت الطـوارئ املتصـلة بـالكوارث            
ماسا لصور ساتلية  عـندما أحـال املكتـب طلـبا مـن مكتـب األمـم املـتحدة خلدمات املشاريع الت                  

وهــناك . ٢٠٠٣أغســطس /عــن الفيضــانات واالهنــيارات األرضــية الــيت شــهدهتا نيــبال يف آب  
ــيا تســع هيــئات تابعــة لألمــم املــتحدة قامــت بــتوفري معلومــات خاصــة باالتصــال بــنقاطها      حال

مكتـب األمم املتحدة خلدمات  : وهـذه اهليـئات هـي     . احملوريـة وتشـارك حالـيا يف هـذا الترتيـب          
ريع ومكتــب املفــوض الســامي لشــؤون الالجــئني وبــرنامج الغــذاء العــاملي ومــنظمة األمــم املشــا

ــئة ومكتــب تنســيق       ــرنامج األمــم املــتحدة للبي ــزراعة وب ــة وال ــة ومــنظمة األغذي املــتحدة للطفول
 .الشؤون االنسانية واليونسكو ومنظمة الصحة العاملية
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. ســاتلية يف الــبلدان األفريقــية  ويــتعلق مــثال آخــر بإنشــاء شــبكة لــتوزيع البــيانات ال       -٢٢
ومبسـامهات مقدمة من حكومة الواليات املتحدة األمريكية، بدأ الربنامج توزيع جمموعات من             

 تغطـي مناطق معينة ذات أمهية للمؤسسات    Landsatبـيانات سـاتل استشـعار األرض عـن بعـد            
لـوم وتكنولوجيا   وسـيتم تـزويد املركـز االقلـيمي األفـريقي لـتدريس ع            . األفريقـية، عـند الطلـب     

 تغطي البلدان األعضاء Landsat مبجموعـات كاملـة مـن بـيانات     – باللغـة الفرنسـية     –الفضـاء   
 .يف املركز

وعــزز الــربنامج مســاعيه لدعــم املشــاركني يف دورات التدريــب الســابقة يف جهودهــم   -٢٣
ة يف الرامــية إىل تشــكيل نــواة مــن الكــوادر املدربــة عــلى اســتخدام التكنولوجــيات الفضــائي         

ــبلدان ومــن األمــثلة عــلى ذلــك الــتمرين التقيــيمي للمــتابعة املقــرر تنفــيذه يف الفــترة     . النامــية ال
 لـتقدير األثـر احملـلي لسلسـلة الـدورات التدريبية السنوية الدولية املشتركة بني                ٢٠٠٥-٢٠٠٤

م األمــم املــتحدة والســويد لتثقــيف املعــلمني يف جمــال االستشــعار عــن بعــد، والــيت بــدأت يف عــا
ــام       . ١٩٩٠ ــت يف ع ــيت أجري ــتائج الدراســة االستقصــائية ال ــلى ضــوء ن ــني  ٢٠٠١وع ــيما ب  ف

 قـرر املكتـب وجامعة     )٢(،٢٠٠٠-١٩٩٠املشـاركني يف الـدورات الـيت عقـدت خـالل الفـترة              
سـتكهومل والوكالـة السـويدية للتنمـية الدولـية اجـراء بعـثات تقييمـية وتنظـيم حلقـات عمل يف              

ــية يف الفــترة  مــناطق آســيا واحملــيط اهلــاد  ــبـي وأمــريكا الالتين  بغــية ٢٠٠٥-٢٠٠٤ئ، والكاري
تقيـيم األثـر احملـلي للـدورات والـتعرف عـلى عناصـر النجاح الرئيسية أو العقبات اليت تواجهها             

 .وحتديد طبيعة ونطاق الدعم الذي ينبغي توفريه للمشاركني السابقني فيها

. لة، وخباصة تلك املوجهة للشباب    كمـا وّسـع الـربنامج إىل حـد كـبري أنشـطته الوصـو               -٢٤
وقــام املكتــب مــن خــالل سلســلة مــن الــندوات الــيت نظمــت بــرعاية حكومــة النمســا ووكالــة   

تعزيز مشاركة الشباب "، حول ٢٠٠٢ إىل عـام    ٢٠٠٠الفضـاء األوروبـية يف الفـترة مـن عـام            
ألنشــطة ، بــتوفري الفــرص لالختصاصــيني الشــباب والطــالب املهــتمني با "يف األنشــطة الفضــائية

الفضــائية، وذلــك مــن أجــل تــبادل املعلومــات واخلــربات بشــأن جهودهــم الرامــية لتنمــية هــذه   
األنشـــطة وال ســـيما فـــيما بـــني الشـــباب يف بلداهنـــم األصـــلية وتـــبادل اآلراء مـــع اخلـــرباء مـــن 

وقد سامهت تلك الندوات . الوكـاالت الفضـائية بشـأن مشاركة الشباب يف األنشطة الفضائية       
صــية اليونيســبيس الثالــث الــيت تشــجع مجــيع الــدول عــلى إتاحــة الفرصــة ألطفاهلــا    يف تنفــيذ تو

 .وشباهبا للمشاركة مشاركة كاملة يف األنشطة املتصلة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء

كمــا ســاعدت هــذه الــندوات عــلى إنشـــاء جملــس استشــاري جلــيل الفضــاء يضـــم           -٢٥
وقد . فضائية من خمتلف بلدان العامل  اختصاصـيني مـن الشـباب والطـالب املهـتمني باألنشـطة ال            

عقـد اجمللـس اجـتماعاته السـنوية خـالل الـندوات املذكـورة أعـاله السـتعراض أنشـطته وإعداد                



 

 10 
 

 A/AC.105/C.1/L.272/Add.2 

اخلطـط الالزمـة الجـراءاته املقبلة، ومن ضمنها تقدمي طلب إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي          
أيدت اجلمعية العامة، ويف    و. يف األغـراض السـلمية للمشـاركة يف أعماهلـا بصـفة مراقـب دائـم               

، قـرار اللجـنة مبـنح اجمللـس مركـز      ٢٠٠١ديسـمرب  / كـانون األول ١٠ املـؤرخ  ٥٦/٥١قـرارها  
مراقـب دائـم، وساهم ذلك يف تنفيذ توصية اليونيسبيس الثالث الداعية إىل إنشاء آلية تشاورية                

وخصوصــا ضــمن اطــار اللجــنة لتيســري اســتمرار مشــاركة الشــباب مــن خمــتلف أحنــاء العــامل،     
 .الشباب من البلدان النامية وكذلك الفتيات يف األنشطة التعاونية املتعلقة بالفضاء

أكــتوبر كأســبوع  / تشــرين األول١٠ إىل ٤وبعــد إعــالن اجلمعــية العامــة الفــترة مــن     -٢٦
عـاملي للفضـاء، بـناء عـلى توصية اليونيسبيس الثالث، فقد نظم املكتب مناسبات خاصة لألمم                 

ة لـلجمهور يف كل من نيويورك وفيينا لالحتفال بأسبوع الفضاء العاملي األول             املـتحدة مفـتوح   
وعمـل املكتـب بشـكل وثـيق فـيما بعـد مـع الرابطة الدولية                . ٢٠٠٠أكـتوبر   /يف تشـرين األول   

ألســبوع الفضــاء عــلى تشــجيع تنظــيم مناســبات خاصــة لالحــتفال باألســبوع يف خمــتلف أحنــاء  
 تقاريـر إىل الـرابطة عـن املناسبات اخلاصة اليت نظمتها     بلـدا  ٣٩وقدمـت مـنظمات مـن       . العـامل 

 )٣(.٢٠٠٠ منظمة يف عام ٣١، مقابل ٢٠٠٢خالل أسبوع الفضاء العاملي يف عام 

ــام املكتــب، يف عــام       -٢٧ ويف إطــار اجلهــود املــبذولة لتوســيع نطــاق األنشــطة الوصــولة، ق
كتــب األمــم املــتحدة يف  ، بإدخــال حتســينات عــلى املعــرض الدائــم للفضــاء املقــام يف م  ٢٠٠١
ــنا وقــد ســامهت عــدة وكــاالت فضــائية ومــنظمات هلــا صــلة مبجــال الفضــاء يف املعــرض      . فيي

ــبات الفضــائية والصــواريخ      ــن املرك ــاذج م ــرناجما   . وقدمــت صــورا ومن ــرض اآلن ب ويضــم املع
حاســوبيا تفاعلــيا وصــخرة مــن ســطح القمــر ونســخة طــبق األصــل مــن الــتجربة الــيت أجريــت  

كمـا نظـم املكتب معارض بشأن       .  لـألرض عـلى مـنت حمطـة الفضـاء الدولـية            للمحـيط احلـيوي   
ــنة  ــدويل،     . مواضــيع معي ــنا ال ــد مــن زوار مركــز فيي ويواصــل املعــرض اســتقطاب اهــتمام العدي

 .وخصوصا تالميذ املدارس، ويسهم يف زيادة وعي اجلمهور بفوائد أنشطة الفضاء

يز دائرة املعلومات الفضائية الدولية وقام      وأعـاد املركز تركيز موارده من املوظفني لتعز        -٢٨
. بـتوفري فهـرس يسـهل البحـث فـيه لسـجل األمم املتحدة لألجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي                  

كمـا أتـيح فهـرس يسـهل البحـث فـيه ويوفـر معلومات عن حالة توقيع الدول وتصديقها على                     
موقع املكتب على الشبكة    معـاهدات األمـم املـتحدة اخلمـس املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي، على                

ــو  ــية وهـ ــت  . (http://registry.unvienna.org/oosa/treaty_status/index.stm): العاملـ ــا أدجمـ كمـ
ــن أجــل تيســري الوصــول إىل          ــات الفضــاء اجلــوي م ــية ملعلوم ــرة املذكــورة الشــبكة الدول الدائ

اليت توفرها البلدان املعلومـات املـتعلقة بالفضـاء اجلـوي وغريهـا من املواد االعالمية ذات الصلة       
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وقـــد دعمـــت الدائـــرة عمـــل هـــذه اهليـــئات باستضـــافتها املواقـــع الشـــبكية اخلاصـــة  . املـــتعاونة
 .باالجتماع املشترك بني الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي وكذلك فرق العمل

  
  اجنازات كيانات منظومة األمم املتحدة -٣ 

ئات مــنظومة األمــم املــتحدة عــلى اختــاذ  هيــ٥٤/٦٨حثــت اجلمعــية العامــة يف قــرارها  -٢٩
واستجابة لتلك الدعوة، سامهت بعض     . اإلجـراءات الالزمـة لتنفـيذ إعـالن فييـنا بصـورة فعالـة             

فقد قدمت املنظمة العاملية لألرصاد     . هيـئات األمـم املـتحدة بشكل فعال يف أنشطة فرق العمل           
بالطقس واملناخ يف وضع التوصيات اجلويـة، مـثال، مساعدة ملموسة لفريق العمل املعين بالتنبؤ     

وإعـداد الـتقرير الـنهائي بصـفته نائـبا للرئـيس، بيـنما قـدم االحتـاد الدويل لالتصاالت أداة هامة                      
لتــبادل الوثــائق الكــبرية احلجــم فــيما بــني أعضــاء فــريق العمــل املعــين بالــنظم الســاتلية املالحــية  

 ومواصــلة اطــالع فــريق العمــل عــلى العاملــية، عــن طــريق استضــافة موقــع عــلى الشــبكة العاملــية
الـتطورات املـتعلقة باملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ذات الصلة باستخدام أطياف الترددات      

وقامت عدة هيئات تابعة لألمم املتحدة، من ضمنها . مـن قـبل الـنظم السـاتلية املالحـية العاملـية       
ــب ا      ــن الكــوارث ومكت ــلحد م ــية ل ــة االســتراتيجية الدول ــتحدة لتنســيق الشــؤون    أمان ــم امل ألم

االنســانية وبــرنامج األمــم املــتحدة للبيــئة ومفوضــية األمــم املــتحدة لشــؤون الالجــئني ومكتــب  
األمـــم املـــتحدة خلدمـــات املشـــاريع واليونســـكو واملـــنظمة العاملـــية لألرصـــاد اجلويـــة، بـــتقدمي   

 دور فعال يف    وكان لليونسكو . مسـامهات جوهـرية لعمـل فـريق العمـل املعـين بـتدبر الكوارث              
وضـع توصـيات فـريق العمـل املعـين ببـناء القـدرات، بينما تعاونت عدة هيئات مع فرق العمل                     

 .باالستجابة لطلباهتا العديدة للحصول على املعلومات املتعلقة بأنشطتها

وتقـوم عـدة هيـئات تابعـة ملـنظومة األمم املتحدة، يف اطار اختصاصاهتا، بتنفيذ أنشطة                  -٣٠
ــتعلق     باســتخدام تكنو ــيما ي لوجــيات الفضــاء تســهم يف تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث ف

باسـتراتيجية رصـد البيـئة وادارة املـوارد الطبيعـية وتدبـر الكـوارث وتشـجيع التنمـية املستدامة،                    
والـيت يسـهم بعضـها أيضـا يف بـناء القـدرات يف جمـال التطبـيقات الفضائية، ال سيما يف البلدان                       

وتشمل هذه  . لوعـي لـدى مقـرري السياسـات بفـائدة التطبيقات الفضائية           النامـية، ويف زيـادة ا     
األنشــطة توفــري التدريــب للــبلدان النامــية وعقــد حلقــات عمــل وحلقــات دراســية للخــرباء          
ومـتخذي القـرارات، ونشـر املـواد االعالمـية، وتنفـيذ مشـاريع منوذجـية وكذلك وضع املعايري                   

ة الـــيت يتيســـر تنفـــيذها عـــن طـــريق اســـتخدام  وصـــوغ وتعزيـــز املـــبادئ التوجيهـــية السياســـاتي
وميكـن لألنشـطة اليت تنفذها هذه اهليئات أن تستفيد أيضا من نتائج             . التكنولوجـيات الفضـائية   

 .أعمال فرق العمل
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أمـا فـيما يـتعلق باسـتراتيجيات محايـة البيـئة ورصدها، فان برنامج األمم املتحدة للبيئة                   -٣١
لقة بالتـنوع االحـيائي يـنفذان أنشـطة تقييمـية ورصـدية واسعة          وأمانـة االتفاقـية املـتع     ) اليونيـب (

ويقـوم اليونيـب، مـن خـالل عملـية الــتوقعات العاملـية للبيـئة، بوضـع اطـار دويل شـامل للتقيــيم           
 . مؤسسة يف كافة مناطق العامل٤٠البيئي ينفذ عن طريق شبكة تضم حوايل 

ان برنامج رصد احملاصيل غري املشروعة ويف اجملـاالت املـتعلقة بـادارة املوارد الطبيعية، ف        -٣٢
الـتابع ملكتـب األمـم املـتحدة املعـين باملخدرات واجلرمية جيمع التقنيات األرضية وتلك املستندة                 
إىل االستشــعار عــن بعــد ملســاعدة الــبلدان يف رصــد نطــاق حماصــيل املخــدرات غــري املشــروعة   

يانات اجلغرافــية ألفريقــيا وقــد طــور مشــروع خــريطة الغطــاء األرضــي وقــاعدة البــ  . وتطورهــا
(AFRICOVER)           نظاما تفاعليا لتصنيف   ) الفاو( الـتابع ملـنظمة األمـم املتحدة لألغذية والزراعة

ويوفر نظام معلومات . الغطـاء األرضـي أصـبح معيارا دوليا فعليا لرسم خرائط الغطاء األرضي          
تليا طويل األجل ومنخفض الرصـد البيـئي املـتقدم بالوقـت احلقيقي الذي تديره الفاو تقييما سا           

االســتبانة للدينامــيات النباتــية وأمنــاط هطــول األمطــار دعمــا للــنظام العــاملي لالعــالم واالنــذار    
وأحــرزت اهليــئات املشــاركة يف اســتراتيجية الرصــد العــاملي      . املــبكر عــن األغذيــة والــزراعة   

حدى التوصيات الواردة   املـتكاملة املـزيد من التقدم يف تطوير وتنفيذ هذه االستراتيجية، وهي إ            
وتواصـــل الفـــاو واليونيـــب واليونســـكو واملـــنظمة العاملـــية لألرصـــاد اجلويـــة  . يف إعـــالن فييـــنا

االضـطالع بـدور أساسـي يف أنشـطة الشـراكة يف االسـتراتيجية املذكورة، ويف تطوير وختطيط                 
 العاملي ملراقبة احمليطات    وتنفـيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ والنظام العاملي ملراقبة األرض والنظام          

 .بصفة خاصة

واســتهلت املــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلويــة مــبادرة رئيســية لــتعزيز التنــبؤات بــالطقس   -٣٣
، إىل  ٢٠٠٣مايو  /ويهـدف بـرنامج الفضـاء الـتابع للمـنظمة، الـذي بوشـر بـه يف أيـار                  . واملـناخ 

ري توجهات هلذه الربامج وسواها     تنسـيق األنشـطة السـاتلية البيئـية يف كافـة بـرامج املنظمة وتوف              
مـن الـيت حتظـى بـرعاية مـتعددة اجلهات بشأن إمكانية استخدام تقنيات االستشعار عن بعد يف          

وتشمل األهداف الطويلة   . األرصـاد اجلويـة واهليدرولوجيا والتخصصات املتصلة هبا وتطبيقاهتا        
ن مكونات سطحية وأخرى    األجـل تطويـر نظـام املراقـبة العـاملي بصـفته نظامـا مركـبا يتألف م                 

فضـائية، ويركـز أساسـا عـلى املسائل املتعلقة بكل من السواتل البيئية العاملة واخلاصة بالبحث                 
والـتطوير يف جمـال البيـئة، وتشـجيع التعليم العايل النوعية املتعلق بالسواتل وتنفيذ النظام العاملي                 

لـتوزيع املعلومـات والتنبؤات     لتنـبؤات أرصـاد املـناطق، الـذي يسـتخدم نظـم اتصـاالت سـاتلية                 
 .املالحية العملياتية واملتعلقة بالتنبؤات اجلوية دعما للطريان التجاري
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وتشـــارك عـــدة هيـــئات تابعـــة لألمـــم املـــتحدة يف جمـــال تدبـــر الكـــوارث باســـتخدام    -٣٤
والعديد من هذه اهليئات أعضاء يف فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت           . تكنولوجـيات فضائية  

مـن الكـوارث، الـيت ُتـبذل اجلهـود مـن خالهلـا العـتماد اسـتخدام تكنولوجـيات الفضاء                     لـلحد   
وقدمــت أمانــة االســتراتيجية الدولــية لــلحد مــن . كســواتل رصــد األرض وســواتل االتصــاالت

الكــوارث، الــيت توفــر خدمــات األمانــة لفــرقة العمــل املشــتركة بــني الوكــاالت، الدعــم هلــذه     
 قيمة لعمل الفرقة املذكورة عن طريق قيامه، ضمن أمور كثرية           وقدم اليونيب مسامهة  . اجلهـود 

ــيمها         ــا وتقي ــة مــن الطــوارئ والتأهــب هل ــيذ االطــار االســتراتيجي للوقاي ــتطوير وتنف أخــرى، ب
والتخفــيف مــنها والتصــدي هلــا ووضــع قائمــة حصــرية لــنظم االنــذار املــبكر، يف شــكل قــاعدة 

وعالوة على األنشطة العديدة اليت    . ار املـبكر  بـيانات عـلى االنترنـت تضـم الـنظم احلالـية لالنـذ             
تضـطلع هبا شعبة اليونديب املعنية باالنذار املبكر والتقييم فيما يتعلق بنشر البيانات واملعلومات              
وتقيـيم الـتعرض لـلمخاطر واالنـذار املـبكر فـيها، يقـدم اليونيب الدعم يف جمال تدبر الكوارث                    

ــتدبر   عــن طــريق القــيام، مــثال، بصــوغ اســتراتيجي   ــناء القــدرات املؤسســية ل ة دعــم مــتكاملة لب
 .الكوارث وإنشاء شبكة اقليمية أفريقية لتحسني الوصول إىل املعلومات املتعلقة بالكوارث

 أنشـأت الفـاو شـعبة للعمليات الطارئة والتعمري استجابة للحاجة إىل           ٢٠٠٢ويف عـام     -٣٥
ة ومصائد األمساك يف البلدان النامية تقـدمي مسـاعدات طارئـة يف قطاعـات الـزراعة وتربية املاشي       

وســيكفل الــربنامج املقــترح للمــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلويــة اخلــاص   . املــتأثرة مــن الكــوارث
ــنفذها املــنظمة        ــة مــن الكــوارث والتخفــيف مــنها التنســيق الفعــال بــني األنشــطة الــيت ت بالوقاي

تعزيز توفري انذارات أكثر دقة وأنشـطة املـنظمات الدولـية واالقليمـية والوطنـية، وسـيعمل على          
 .وموثوقية تتعلق بالظروف اجلوية واملناخية الشديدة

وتســـهم شـــعبة املعلومـــات واالتصـــاالت وتكنولوجـــيا الفضـــاء الـــيت أنشـــأهتا اللجـــنة   -٣٦
، يف تنفــيذ ٢٠٠٢يولــيه /يف متــوز) االســكاب(االقتصــادية واالجتماعــية آلســيا واحملــيط اهلــادئ 

واهلـدف مـن هـذه الشعبة هو تشجيع         . لـث املـتعلقة بتقاسـم املعلومـات       توصـية اليونيسـبيس الثا    
ــيا الفضــاء يف املــنطقة       ــات واالتصــاالت وتكنولوج ــيقات اخلاصــة باملعلوم . الوصــول إىل التطب

ــيقات االتصــاالت الســاتلية ألغــراض التنمــية      ــرويج تطب وكانــت االســكاب ناشــطة يف جمــال ت
التعلـيم عـن بعـد ويف األعمـال التحضريية لعقد        املسـتدامة يف جمـاالت مـثل التطبيـب عـن بعـد و             

 .مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات

، تقدم ٢٠٠٢ومـن خـالل مشـروع اليونسـكو للتعلـيم الفضـائي الذي أستهل يف عام             -٣٧
اليونسـكو مسـامهة كبرية يف بناء القدرات وزيادة الوعي وهتدف، ضمن مجلة أمور، إىل تعزيز                

لقة بالفضـاء يف املـدارس، ال سـيما يف الـبلدان النامـية؛ وتشجيع دمج هذه                 تعلـيم املواضـيع املـتع     
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ــلمني     ــية للمعـ ــتطويرية التخصصـ ــية؛ وتعزيـــز الـــربامج الـ ــية الوطنـ ــناهج الدراسـ ــيع يف املـ املواضـ
والــتربويني واالختصاصــيني الشــباب؛ ومســاعدة املعــلمني والــتربويني يف تطويــر مــواد تعليمــية    

 . واملسامهة يف إعداد اجليل املقبل من العاملني يف جمال الفضاءوتكييفها وفقا الحتياجاهتم؛

ويـتعلق العمـل الـذي يـنهض بـه فـريق األمم املتحدة العامل املعين باملعلومات اجلغرافية                 -٣٨
 ٢٠٠٠مارس  /وأنشأت هذا الفريق يف آذار    . بتنفـيذ العديـد مـن توصـيات اليونيسـبيس الثالـث           

 اآلن باسم جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة         جلـنة التنسـيق االداريـة، الـيت تعـرف         
املعـين بالتنسـيق، وذلك لتنسيق األنشطة وصوغ السياسات املتعلقة باملعلومات اجلغرافية داخل             

وبذلــك تنشـــئ الفــاو الشــبكة األرضـــية، وهــي بنـــية حتتــية شـــاملة      . مــنظومة األمــم املـــتحدة  
 دولية، باالشتراك مع برنامج الغذاء العاملي وغريه من         لـلمعلومات الفضـائية املسـتندة إىل معايري       

وهتـدف الشبكة األرضية إىل حتسني الوصول بصورة دينامية إىل املعلومات الفضائية            . الشـركاء 
يف خدمــات الفــاو والــبلدان األعضــاء واألطــراف املعنــية واالســتفادة مــنها عــلى حنــو مــتكامل،  

لتنمـية املسـتدامة عـن طـريق اسـتخدام شـبكة االنترنت        دعمـا لعملـية اختـاذ القـرارات املـتعلقة با          
كآلـية عملـية لتـبادل املعلومـات بـني هيـئات األمـم املـتحدة واملـنظمات احلكومية الدولية وغري                     

 .احلكومية واألوساط العلمية
  

أنشطة املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية اليت لديها مركز مراقب  -دال 
  ت يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالثدائم لدى اللجنة وأسهم

ــرارها    -٣٩ ــة، يف قـ ــية العامـ ــت اجلمعـ ــري   ٥٤/٦٨حثـ ــية وغـ ــية احلكومـ ــنظمات الدولـ ، املـ
احلكومـية والصـناعات الـيت تـنفذ أنشـطة تتصـل بالفضـاء، على اختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ            

غري احلكومية يف تنفيذ    وشددت اللجنة على أمهية إشراك الكيانات       . إعـالن فييـنا بصـورة فعالة      
 واتفقــت عــلى أنــه ٢٠٠١توصــيات اليونيســبيس الثالــث عــندما أنشــأت فــرق العمــل يف عــام  

وكنتــيجة . ينــبغي هلــذه الفــرق أن تــنظر يف إمكانــية دعــوة الكــيانات غــري احلكومــية للمشــاركة
 منظمة دولية   ١٦ من أصل    ١٠،  ]٢٠٠٣أكتوبر  /تشـرين األول  [لذلـك فقـد شـاركت، حـىت         

كيانات غري   ٩ منظمات دولية حكومية و    ٣ركـز مراقـب دائـم لـدى اللجـنة وكذلـك             لديهـا م  
 .حكومية يف أعمال فريق واحد أو أكثر من فرق العمل بصفة أعضاء

ــتدبر الكــوارث، اجملــال       -٤٠ ــريق العمــل املعــين ب ومــن خــالل اجــتماعاته املفــتوحة، فــتح ف
كذلك لصناعة التأمني لكي تساهم     للكـيانات الـتجارية املشـاركة يف صنع السواتل وتشغيلها و          

وقدمـت كـل مـن وكالـة الفضـاء األوروبـية واملفوضـية األوروبـية واخلدمـة الدولية                   . يف أعمالـه  
للـنظام العاملي لتحديد املواقع مسامهة قّيمة يف نشاط فريق العمل املعين بالشبكة العاملية لسواتل            
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مات القـّيمة املقّدمـة من كيانات       املالحـة الـذي اسـتفاد أيضـا، يف صـوغ توصـياته، مـن االسـها                
دولـية حكومـية وغـري حكومـية كالـرابطة الدولـية ملعـاهد املالحـة، واالحتـاد الـدويل للمساحني            

أما فريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض، فقد         . واملكتـب الدويل للمكاييل واملقاييس    
دويل ومؤسسة محاية الفضاء، اليت اسـتفاد مـن مسامهات جلنة أحباث الفضاء واالحتاد الفلكي ال        

كمـــا عمـــل مـــع مـــنظمة الـــتعاون والتنمـــية يف املـــيدان . شـــاركت كأعضـــاء يف فـــريق العمـــل
االقتصـادي واسـتند إىل عمـل هـذه املـنظمة يف إطار حمفلها العاملي للعلوم حول املسائل املتعلقة              

عنــية بســواتل رصــد  وقــدم االحتــاد الفلكــي الــدويل واللجــنة امل . باألجســام القريــبة مــن األرض 
األرض، مـن خـالل فـريقها العـامل املخصـص املعين بالتعليم والتدريب، املساعدة لفريق العمل               

وسـاهم عدد من الكيانات الدولية غري احلكومية يف         . املعـين ببـناء القـدرات يف صـوغ توصـياته          
ري معلومات  الدراسـة االستقصـائية الـيت نفذهـا فـريق العمـل املعـين بـزيادة الوعي عن طريق توف                   

ــزيادة الوعــي بفوائــد األنشــطة       عــن األنشــطة الوصــولة الــيت تضــطلع هبــا واقــتراحاهتا املــتعلقة ب
وأنشـأ اجمللـس االستشـاري جليل الفضاء        . الفضـائية لـدى مقـرري السياسـات وعامـة اجلمهـور           

ــتراحه          ــّدم اق ــبا وق ــنا تقري ــواردة يف إعــالن فيي ــيذ مجــيع التوصــيات ال ــة لدراســة تنف ــرقة عامل أف
، لكي تنظر   ٢٠٠٣توصـياته إىل اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية يف دورهتـا األربعـني يف عام                   و

وسامهت بعض الكيانات   . فـيها حسـب االقتضـاء والضـرورة، وال سـيما مـن قـبل فـرق العمل                 
كوكالـة الفضـاء األوروبـية واالحتـاد الفلكـي الـدويل يف تنفـيذ عـدد مـن توصـيات اليونيسبيس                      

تقـدمي إسـهامات فنـية يف عمل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض              الثالـث عـن طـريق       
 . السلمية وهيئاهتا الفرعية عند نظرها يف املسائل املدرجة يف جداول أعماهلا

وعـالوة عـلى املشـاركة يف أعمـال فـرق العمل وكذلك عمل اللجنة وهيئاهتا الفرعية،          -٤١
كومـية وغـري احلكومية مسائل ذات صلة بتنفيذ   فقـد عاجلـت العديـد مـن الكـيانات الدولـية احل        

توصــيات اليونيســبيس الثالــث عــن طــريق تنظــيم حلقــات عمــل ومؤمتــرات للخــرباء ومقــرري    
. السياســات أو لعامــة اجلمهــور، واجــراء دراســات تقنــية ونشــر مــواد إعالمــية لعامــة اجلمهــور 

دمـات الفضائية أو    بيـنما اسـتهلت كـيانات أخـرى بـرامج ومـبادرات دولـية رئيسـية لـتوفري اخل                  
 .وضع السياسات أو االستراتيجيات

وقـد تـبع اليونيسـبيس الثالـث العديد من املبادرات اليت اختذهتا كيانات دولية حكومية                 -٤٢
فعقــب اجــتماع اجمللـــس   . أو غــري حكومــية يف جمــايل الرصــد البيـــئي وادارة املــوارد الطبيعــية      

ــران  ــبريغ، الســويد، يف حزي ــي/األورويب يف غوثن ــة الفضــاء   ٢٠٠١ه يون ــثال، اســتهلت وكال ، م
األوروبـية واملفوضـية األوروبـية بـرنامج الرصـد العـاملي لألغـراض البيئية واألمنية، وهي مبادرة                  
هتـدف إىل توفـري معلومـات مستقلة وعملياتية وذات صلة، دعما ملختلف السياسات اليت ختدم                
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. ألمسـاك والـنقل والتنمـية االقليمية      أهدافـا مسـتدامة يف جمـاالت مـثل البيـئة والـزراعة ومصـائد ا               
وكمـتابعة ملؤمتـر القمة العاملي للتنمية املستدامة من جانب اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض،               

 لتلبية احتياجات البلدان األفريقية     TIGERاسـتهلت وكالـة الفضـاء األوروبية املشروع املسمى          
ملتزايدة إىل بيانات فضائية أكثر تواترا ومشوال    وبغـية تلبـية احلاجـة ا      . يف جمـال ادارة مـوارد املـياه       

فـيما يتعلق بتنبؤات األحوال اجلوية، بدأت املنظمة األوروبية الستغالل سواتل األرصاد اجلوية             
ومن املتوقع  . ووكالـة الفضـاء األوروبـية يف تطوير نظام اجليل الثاين من سواتل األرصاد اجلوية              

وال اليت يقوم هذا األخري جبمعها بدرجة كبرية يف حتديد          أن تسـاعد البـيانات األكـثر تواترا ومش        
 .الظواهر اجلوية الشديدة والتنبؤ هبا يف الوقت املناسب

الذي أعلنته وكالة الفضاء األوروبية " الفضـاء والكـوارث الكربى  "أمـا امليـثاق الـدويل        -٤٣
ــاف       ــد أصــبح ن ــث، فق ــاد اليونيســبيس الثال ــة الفضــاء الفرنســية خــالل انعق ذا يف تشــرين ووكال

ومـن خـالل امليـثاق، سيصبح باالمكان استخدام       [...]). انظـر الفقـرة      (٢٠٠٠نوفمـرب   /الـثاين 
سـواتل الوكـاالت األعضـاء فيه لتوفري صور عن رصد األرض للسلطات املعنية باحلماية املدنية                

 مرة  ٢٧، كـان هـذا امليـثاق قد استخدم          ٢٠٠٢وبـنهاية عـام     . يف تصـديها للكـوارث الكـربى      
 استجابة لشىت الكوارث الطبيعية كاهلزات األرضية أو        ٢٠٠٣ مرة يف عام     ١١نما اسـتخدم    بيـ 

 .االنفجارات الربكانية أو االهنيارات األرضية أو الفيضانات يف عدد من البلدان

 عـلى تنفيذ عدد     (INTERSPUTNIK)وتعكـف املـنظمة الدولـية لالتصـاالت الفضـائية            -٤٤
اعدة عـلى تضـييق الفجوة بني البلدان املتقدمة والنامية عن طريق            مـن املشـاريع اهلادفـة إىل املسـ        

اسـتخدام سـواتل االتصاالت، مبا يف ذلك إنشاء أسطول عاملي من السواتل الصغرية املخصصة               
ــاعدة املســتفيدين احملــتملني،        ــتأجري وتوســيع ق ــيف ال لالتصــاالت، وذلــك هبــدف خفــض تكال

نظمة املذكـورة يف تعزيز تقاسم املعلومات من        وتسـهم أنشـطة املـ     . خصوصـا يف الـبلدان النامـية      
 .خالل حتسني امكانية الوصول إىل خدمات االتصاالت الساتلية الفضائية على نطاق عام

ومـن املـتوقع أن توفـر إحدى مبادرات اجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار         -٤٥
. ت اليونيســبيس الثالــثعــن بعــد مصــادر جديــدة وابــتكارية مــن الــتمويل لدعــم تنفــيذ توصــيا 

وتعكـف اجلمعـية عـلى انشـاء مؤسسـة الدارة برنامج دويل واسع النطاق لتوفري املنح الدراسية                  
والتدريـب والتجهـيزات وغـري ذلـك مـن أشـكال املسـاعدة العلمـية ألفـراد أو مـنظمات مؤهلة                      

لتخصصات أو تطـبقها من أجل تطوير العلوم والتكنولوجيات املتصلة با         /تسـعى وراء املعـرفة و     
 .اليت تنشط فيها اجلمعية

وأّدت اللجــنة املعنــية بســواتل رصــد األرض دورا هامــا يف تنســيق جهــود أعضــائها يف  -٤٦
ايضـاح فـائدة التطبـيقات الفضـائية يف دفـع عجلـة التنمـية املستدامة وذلك مبناسبة انعقاد مؤمتر                    
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 واملــواد االعالمــية الــيت وقــد ســامهت العــروض وااليضــاحات. القمــة العــاملي للتنمــية املســتدامة
قدمهـا أعضـاء اللجـنة يف مؤمتـر القمـة يف تنفـيذ توصيات اليونيسبيس الثالث فيما يتعلق بزيادة                    
الوعـي بأمهـية األنشـطة الفضـائية لـدى مـتخذي القـرارات وعامـة اجلمهور؛ والنهوض بالتنمية                   

اخلدمات الفضائية  املسـتدامة عـن طـريق تطبـيق نـتائج حبـوث الفضاء؛ وزيادة استخدام النظم و                
. مـن قبل هيئات منظومة األمم املتحدة والقطاع اخلاص؛ وحتسني ادارة موارد األرض الطبيعية             

ويـتوخى بـرنامج املـتابعة الـذي وضـعته اللجنة املذكورة إجراءات سوف يتخذها أعضاؤها يف                 
: لثالثاجملـاالت اخلمسـة التالـية والـيت سـوف تسـاهم يف تنفـيذ عدد من توصيات اليونيسبيس ا          

تغري  )د(تدبر الكوارث؛ ) ج(ادارة موارد املياه؛ ) ب(التعلـيم والتدريـب وبـناء القـدرات؛       )أ(
 .رسم خرائط عاملية ورصد استخدام األرض ونظم املعلومات اجلغرافية) ه(املناخ؛ و

ويسـاعد اسـتمرار األنشـطة املـتكررة دوريـا لـبعض املـنظمات الدولـية احلكومـية وغري                    -٤٧
ــية، ــن         احلكوم ــد م ــيذ العدي ــلى تنف ــا أو حــدود اختصاصــاهتا، ع ــبني يف والياهت ــنحو امل ــلى ال  ع

فوكالـة الفضـاء األوروبـية تعمـل، مـثال، عـلى تشـجيع التعاون               . توصـيات اليونيسـبيس الثالـث     
وتسهم األنشطة اليت تنفذها . الـدويل وتنمـية املعـارف العلمـية وتعزيـز فـرص التعليم والتدريب           

 مـن خـالل جلنـتها املعنـية بقـانون الفضاء، يف تنفيذ توصية اليونيسبيس                رابطـة القـانون الـدويل،     
الثالـث املـتعلقة بتشـجيع جهـود جلـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف جمال                   

 .تطوير قانون الفضاء ورمبا أيضا عدة توصيات أخرى من وجهة النظر القانونية
  
  احلواشي

ة الفضاء األوروبية ووكالة الفضاء الفرنسية خالل انعقاد اليونيسبيس الثالث وأصبح           أعلنت هذا امليثاق وكال    )١(
. ٢٠٠٠أكتوبر / بعد أن وقّعته وكالة الفضاء الكندية يف تشرين األول ٢٠٠٠نوفمرب  /نـافذا يف تشـرين الثاين     

نســية ووكالــة ومبوجــب امليــثاق جيــوز حالــيا اســتخدام ســواتل وكالــة الفضــاء األوروبــية ووكالــة الفضــاء الفر
الفضــاء الكــندية واملــنظمة اهلــندية ألحبــاث الفضــاء واالدارة الوطنــية لدراســة احملــيطات والغــالف اجلــوي يف    
الواليـات املـتحدة األمريكـية واللجـنة الوطنـية األرجنتينـية لألنشـطة الفضـائية، وذلـك لتوفري صور عن رصد                      

ومــن املــتوقع أن يــزيد عــدد وكــاالت الفضــاء  . األرض لســلطات احلمايــة املدنــية يف تصــديها لكارثــة كــربى 
 .املنّضمة إىل هذا امليثاق

 .ST/SPACE/9انظر الوثيقة  )٢(
 .٨ و٧، الصفحتان ST/SPACE/19انظر الوثيقة  )٣(
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