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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٠-١١فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت٧البند 

 تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين
 باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف

     )اليونيسبيس الثالث(األغراض السلمية 
عمل يف التقرير الذي ستقدمه جلنة استخدام الفضاء مسامهة أفرقة ال  

اخلارجي يف األغراض السلمية إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة 
واخلمسني، لكي تستعرض اجلمعية تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة 

الثالث املعين باستكشاف الفضاء واستخدامه يف األغراض السلمية 
    )اليونيسبيس الثالث(
 ذكرة من األمانةم
 
واصـلت اللجـنة العلمية والتقنية، التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض              -١

السـلمية، يف دورهتـا األربعـني، من خالل فريقها العامل اجلامع، النظر يف تنفيذ توصيات مؤمتر                 
اض السلمية  األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـر                  

 استخدام الفضاء   اليت أنشأهتا جلنة  وقدمـت أفـرقة العمـل األحـد عشـر،           ). اليونيسـبيس الثالـث   (

__________ 
*   A/AC.105/L.244. 
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 تقاريـرها إىل الفـريق العامل   )١(، يف دورهتـا اخلامسـة واألربعـني   اخلـارجي يف األغـراض السـلمية      
 . اجلامع عن األعمال اليت قامت هبا حىت هذا التاريخ

علمية والتقنية مع التقدير باجلهود اليت يبذهلا رؤساء وأعضاء         ونوهـت اللجنة الفرعية ال     -٢
يف حتقــيق تقــدم يف تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث الــيت يــتولون         ١١ أفــرقة العمــل الـــ  

والحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح الــتقدم الكــبري الــذي أحــرزه كــثري مــن تلــك    . مســؤولياهتا
 ).٦٣، الفقرة A/AC.105/804(األفرقة 

رحبــت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية بقــيام جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف    و -٣
األغـراض السـلمية، يف دورهتـا اخلامسـة واألربعـني، بانشاء فريق عامل ليعد تقريرا للجنة يقدم                  

، باستعراض ٢٠٠٤إىل اجلمعـية العامـة لكـي تقوم اجلمعية، يف دورهتا التاسعة واخلمسني، عام      
ولوحظ أن تقرير   ). ٦٧، الفقرة   A/AC.105/804( توصـيات اليونيسـبيس الثالـث        وتقيـيم تنفـيذ   

الفـريق العـامل يتضمن قائمة مبصادر معلومات ينبغي أخذها بعني االعتبار لدى إعداد التقرير،               
 وتشمل مصادر املعلومات توصيات     )٢(.كمـا يتضـمن مشـروع خمطط أويل استرشادي للتقرير         

 .أفرقة العمل وتقاريرها

وفـيما يـتعلق بـتقارير وتوصـيات أفـرقة العمـل اليت سينظر يف إدماجها يف التقرير الذي              -٤
سـُيقدم إىل اجلمعـية العامـة، اتفـق الفـريق العامل اجلامع على تعميم منوذج جدويل على رؤساء        

واتفـق الفـريق العـامل اجلـامع عـلى أنه ينبغي ألفرقة العمل، وخصوصا تلك اليت                 . أفـرقة العمـل   
ــران مــن املقــرر  ــنهي عمــلها يف حزي ــيه / أن ت ــه  ٢٠٠٣يون ــنموذج األويل وتقدم ، أن تســتويف ال

، لكي تنظــر فيــه اللجنـة يف دورهتــا السادســة واألربعــني         ٢٠٠٣مـايــو   /مطلـــع أيـــار    حبلـــول 
)A/AC.105/804 والتذييل األول١٥، املرفق الثاين، الفقرة .( 

هلــذه الوثـيقة املســامهات املقدمـة مــن أفــرقة    احلـادي عشــر  -وتتضـمن مــرفقات األول   -٥
 .٢٠٠١العمل األحد عشر اليت أنشأهتا اللجنة يف دورهتا اخلامسة واألربعني، عام 

، كـان فريق العمل املعين بالتنمية املستدامة، املكلف بتنفيذ        ٢٠٠٣مـايو   / أيـار  ١٥ويف   -٦
لـتمويل املبـتكرة، املكلف   ، وفـريق العمـل املعـين مبصـادر ا        ١١توصـية اليونيسـبيس الثالـث رقـم         

، قد أجنزا عملهما وفقا خلطيت العمل اللتني قدمامها         ٣٢بتنفـيذ توصـية اليونيسبيس الثالث رقم        
وقد قدم التقرير النهائي لفريق العمل . إىل اللجـنة العملـية والتقنـية يف دورهتـا التاسـعة والثالثني         

أما . للجـنة الفرعـية يف دورهتـا األربعـني         إىل ا  (A/AC.105/C.1/L.264)املعـين بالتنمـية املسـتدامة       
 فسيعرض على   (A/AC.105/L.246)الـتقرير الـنهائي لفـريق العمل املعين مبوارد التمويل املبتكرة            

 .اللجنة يف دورهتا السادسة واألربعني
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ــية الــيت     -٧ وســينظر الفــريق العــامل الــتابع للجــنة يف املســامهة الــواردة يف الــنماذج اجلدول
ة العمـل األحد عشر، لدى اعداد تقرير اللجنة إىل اجلمعية العامة، املشار اليه يف              اسـتوفتها أفـرق   

ــرقة العمــل، واســتبانة      ٣الفقــرة  ــتقدم الــذي أحــرزته أف  أعــاله، وخصوصــا لــدى اســتعراض ال
واذ حتـرز أفرقة  . الـثغرات يف تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث، والـنظر يف اخلطـوات املقـبلة          

قدم يف أعماهلــا، وتعــد تقاريــرها النهائــية لــتقدميها للجــنة الفرعــية العلمــية  العمــل مــزيدا مــن الــت
، يتوقع أن جيرى هتذيب وتنقيح املسامهات       ٢٠٠٤والتقنـية يف دورهتـا احلاديـة واألربعـني، عام           

وســتنظر اللجــنة الفرعــية يف أي  . الــواردة يف الــنماذج اجلدولــية، حســب الضــرورة واالقتضــاء  
لـية وأي مسـامهات إضـافية تقدمهـا أفرقة العمل، أثناء دورهتا احلادية              تنقـيحات للـنماذج اجلدو    

واألربعـني، عـندما تضـع اللجـنة الفرعـية الصـيغة النهائـية ملسامهاهتا يف التقرير الذي سيقدم إىل                    
 .اجلمعية العامة

ويـدل فحـص املعلومـات الـيت قدمـتها أفـرقة العمـل األحـد عشـر عـلى أن معظمها قد                    -٨
احلالـة الراهـنة للمسـائل ذات الصـلة بتوصـيات اليونيسـبيس الثالـث اليت هي                 أكمـل استعراضـه     

وتسـتند اسـتنتاجات بعـض أفـرقة العمـل إىل نـتائج دراسـات استقصائية شاملة              . مسـؤولة عـنها   
أجـرهتا يف أوسـاط الـدول األعضـاء وكـيانات منظومة األمم املتحدة واملنظمات ذات األنشطة                 

ســتنتاجات يتطلــب مــزيدا مــن العمــل مــثل حتديــد إجــراءات وبعــض هــذه اال. املتصــلة بالفضــاء
معيـنة وملموسـة الزمـة لتنفـيذ التوصـيات، واستبانة الكيانات اليت ستضطلع بتلك اإلجراءات،             

 .واقتراح أطر زمنية هلا

ديسمرب / كانون األول١١، املؤرخ ٥٧/١١٦وقـد وافقـت اجلمعـية العامـة يف قـرارها            -٩
عضـــاء دعمـــا كـــامال إىل أفـــرقة العمـــل لـــدى االضـــطالع ، عــلى أن تقـــدم الـــدول األ ٢٠٠٢
بــيد أن بعــض أفــرقة العمــل ذكــر أن املســامهات احملــددوة املقدمــة مــن أعضــائها متــثل . بأعماهلــا

ومـع دخـول أفـرقة العمـل يف املرحلة اهلامة املتعلقة باستبانة اإلجراءات              . عقـبات تعـوق عمـلها     
 هي مسؤولة عنها، رمبا تود اللجنة أن تدعو         الـيت ينـبغي االضـطالع هبـا لتنفـيذ التوصـيات الـيت             

 .مجيع أعضاء أفرقة العمل وكذلك الدول األعضاء األخرى، إىل تقدمي دعم كامل
  

   احلواشي 
 A/56/20( والتصويــب ٢٠الوثائــق الرمسيـــة للجمعية العامــة، الدورة السادســــة واخلمســون، امللحــق رقــم   (1) 

 .٥٥  و٥٠ان ، الفقرت)Corr.1و
 .، املرفق األول)A/57/20 (٢٠الدورة السابعــة واخلمســون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )٢( 
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  املرفق األول    
 املسامهة املقدمة من فريق العمل املعين باستراتيجية الرصد البيئي                        
  

رية اجلمهو(، عبد الرحيم لولو، )مجهورية ايران االسالمية(برفيز تارخيي .  ك:الرؤساء
 )االحتاد الروسي(موفلياف . ، أ)العربية السورية

 ١ :رقم فريق العمل

    مجهورية ايران االسالمية               :األمانة   

 :العضوية -١

، ايطاليا، باكستان، الربتغال، بيالروس،                         ) االسالمية      -مجهورية        ( االحتاد الروسي، األرجنتني أستراليا، ايران                          :البلدان    )أ (
ية، الصني، العراق، فرنسا، الفلبني، كازاخستان، لبنان، املغرب، املكسيك، اململكة العربية                                                       اجلمهورية العربية السور              

 السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، منغوليا، نيجرييا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان؛                                                                      

ألمانة العامة لألمم املتحدة، مكتب األمم املتحدة املعين                                      إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية با                        : املؤسسات       )ب (
باملخدرات واجلرمية، اللجنة االقتصادية ألوروبا، اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، برنامج األمم                                                                      

جلمعية الدولية للمسح               وكالة الفضاء األوروبية، ا              )أ(املتحدة للبيئة، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،                                   
 .التصويري واالستشعار عن بعد، اجمللس االستشاري جليل الفضاء، مرصد مانيال                                               

 :بيان وجيز للمهمة -٢

دراسة احتياجات ومتطلبات استخدام البيئة ومحايتها من خالل طرائق رصد حمّسنة توافق عليها البلدان                                                                 )أ ( 
 واملؤسسات املختلفة؛               

ملية شاملة للرصد البيئي من أجل القيام بعمليات رصد طويلة األمد تستند إىل القدرات                                                          وضع استراتيجية عا            )ب ( 
 .الفضائية واألرضية املوجودة                 

 :االستنتاجات       -٣

من أجل تنفيذ استراتيجية شاملة للرصد البيئي، ينبغي تبادل البيانات املتاحة واملنتجة بني البلدان واملؤسسات                                                                           )أ ( 
 صاد؛  لتحسني الكفاءة واالقت              

ميكن للبلدان املتقدمة النمو أن تدعم وضع االستراتيجية تقنيا، بينما ميكن للبلدان النامية أن توفر البيانات                                                                      )ب ( 
 واملعلومات امليدانية واألرضية؛                    

 .ينبغي أن تعزَّز الشراكة بني املؤسسات الوطنية واالقليمية والدولية ذات الصلة، وأن تبىن القدرات الالزمة                                                                 )ج ( 
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 :توصيات بشأن تدابري أخرى                 -٤

 زيادة التعاون التقين والعلمي؛                    )أ ( 

 تعزيز املعارف وتبادل اخلربات بني الدول واملؤسسات؛                                  )ب ( 

 وضع سياسات تؤدي إىل التنمية البيئية املستدامة؛                              )ج ( 

، وكذلك يف استراتيجيات                 ارساء استراتيجيات الرصد البيئي يف خطط العمل االمنائية والبيئية الوطنية احلالية                                          )د ( 
 .التنمية الريفية       

 :أعمال التنفيذ اليت بدأت بالفعل                   -٥

أعد استبيان بشأن قدرات وإمكانات الدول واملؤسسات األعضاء يف جمال مراقبة البيئة ورصدها، ووزع على                                                                     )أ ( 
 أعضاء فريق العمل؛           

بول أعضاء جدد، مثل اجلمعية املعنية بسالمة                             بذل فريق العمل جهودا لتوسيع وتطوير أنشطته ونطاق عمله بق                                      )ب ( 
 .املنظومات اإليكولوجية املائية وإدارهتا                       

 :بيان معوقات التنفيذ             -٦

 .حمدودية اسهام أعضاء فريق العمل يف أعماله                           

 :املنافع اليت تتأتى من التنفيذ                -٧

 اإليكولوجية؛         ضمان االستخدام املستدام للمنظومات                         )أ ( 

 . البالغة األمهية        ون على الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي بشأن املسائل البيئية                                       تشجيع التعا        )ب ( 

 :التقدم الذي أحرزه فريق العمل                    -٨

عقد فريق العمل ثالثة اجتماعات يف فيينا أثناء دوريت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية                                                                        )أ ( 
  هلا؛    واللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة                      

 .يقوم فريق العمل حاليا جبمع معلومات شاملة عن استراتيجة الرصد البيئي يقدمها أعضاؤه                                                          )ب ( 
 
 .سيجري االتصال هبا عن طريق مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة                                     )أ( 
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  املرفق الثاين   
   وارد الطبيعية       املسامهة املقدمة من فريق العمل املعين بادارة امل              

 ٢ :رقم فريق العمل )اهلند(جايارامان .  ف:الرئيس

   )حتدد فيما بعد        ( :األمانة   

 :العضوية -١

، ايطاليا، باكستان، الربازيل، الربتغال،                       ) االسالمية      -مجهورية       ( االحتاد الروسي، أذربيجان، أستراليا، ايران                      :البلدان    )أ (
رية العربية السورية، شيلي، الصني، العراق، فرنسا، الفلبني، كازاخستان، كندا،                                                بلغاريا، اجلمهورية التشيكية، اجلمهو                      

لبنان، املغرب، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، منغوليا، نيجرييا، اهلند،                                                                         
 الواليات املتحدة األمريكية، اليابان؛                     

تصادية ألوروبا، اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، منظمة األمم املتحدة                                                       اللجنة االق      : املؤسسات       )ب (
 . اجمللس االستشاري جليل الفضاء، مرصد مانيال، اجلمعية الفلكية الفلبينية                                            )أ(للتربية والعلم والثقافة،             

 :بيان وجيز للمهمة -٢

وقــد وفــرت األهــداف اإلمنائيــة                        . ظمى من السكان يف البلــدان النامية                      دعم املــوارد الطبيعية مصادر رزق الغالبية الع                           ت 
ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة إطارا إلدارة املوارد الطبيعية من خالل هنج املنظومة                                                     ) ، الباب الثالث      A/56/326(لأللفية     

ويوائم تقرير فريق العمل توصيات اليونيسبيس الثالث بشأن                                       . اإليكولوجية ومشاركة اجملتمع احمللي، واالدارة البيئية الرشيدة                                  
 .إدارة املوارد الطبيعية وفقا ملنظورات األهداف اإلمنائية لأللفية ومؤمتر القمة العاملي                                                  

 :االستنتاجات       -٣

االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية                                (خالل السنوات األخرية، أخذت تكنولوجيات رصد األرض                                       )أ ( 
تستخدم روتينيا لوضعها ضمن سياق هنج املنظومة اإليكولوجية من أجل صوغ السياسات وختطيطها، وإجياد                                                                          ) نمذجة     وال 

التدخالت وآليات التنفيذ املناسبة، وتقدمي الدعم املباشر إىل القاعدة اليت ترتكز عليها مصادر رزق صائدي األمساك                                                                         
 واملزارعني الفقراء؛          
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ع النطاق لتكنولوجيات رصد األرض من جانب احلكومات وهيئات القطاع اخلاص                                                     إن تشجيع التشغيل الواس               )ب ( 
بيد أنه يلزم إدراك املعلومات                   . واملنظمات غري احلكومية وعلى صعيدي اجملتمع احمللي وأصحاب املصلحة ذو أمهية كبرية                                                        

يشارك يف استخدام تكنولوجيات                        وجيب أن       . الالزمة على وجه الدقة لكي تكون هذه املعلومات مفيدة على مجيع املستويات                                                       
ومن السبل املمكنة جلمع كل أصحاب املصلحة معا اقامة                                    . رصد األرض مجيع أصحاب املصلحة، ليصبح ذا طابع تشاركي                                   

ومن املرجح أن حتظى نتائج مشروع من هذا القبيل بقدر أكرب من القبول إذا اتبع هنج                                                   . مشاريع استرشادية أو إيضاحية                
وينطوي استخدام               . فمشاركة املنظمات غري احلكومية تساعد يف إدراج شواغل القواعد الشعبية                                                   ". ة االنطالق من القاعد             "

تكنولوجيات رصد األرض كدعم معلومايت لالدارة البيئية الرشيدة ومن أجل تنفيذ الربوتوكوالت واالتفاقيات الدولية على                                                                           
  منطقة آسيا واحمليط اهلادئ؛                  بشائر كبرية، وقد ثبت جناحه بالفعل يف بعض البلدان النامية يف                                      

يتطلب استخدام تكنولوجيات رصد األرض قدرا كبريا من اخلربة الفنية، كما يتطلب آليات مؤسسية إليصال                                                                     )ج ( 
وميثل التدريب املتخصص والشراكة املؤسسية عنصرين هامني من آليات بناء                                               . اخلدمات والنواتج إىل املستعملني النهائيني                          

اجة امللحة إىل التدريب املتخصص يف استخدام تطبيقات رصد األرض يف إدارة املوارد الطبيعية، فمن                                                            ونظرا للح      . القدرات    
 .املهم ترويج فرص التدريب املتخصص ونشر املمارسات الفضلى من خالل أنشطة بناء القدرات                                                           

 :توصيات بشأن تدابري أخرى                 -٤

د الطبيعية أمرا هاما لنجاح اليونيسبيس الثالث                             يعد استخدام تكنولوجيات رصد األرض يف إدارة املوار                                    )أ ( 
وميكن ملكتب شؤون الفضاء                    . وكذلك لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وتنفيذ توصيات مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة                                                          

وتيين لتكنولوجيات رصد                  اخلارجي، التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة، أن يقوم بدور العنصر احلفاز يف تشجيع االستعمال الر                                                                     
وميثل املكتب         .  وخصوصا يف اإلطار الذي اقترحه مؤمتر القمة العاملي                                 –األرض يف بناء قاعدة املوارد الطبيعية والدفاع عنها                              

وهذا من شأنه أن يتيح القيام                    . منطلقا مثاليا لترويج هذه الفكرة من خالل الدعاية للسياسات التمكينية وسط الدول األعضاء                                                      
يع جتريبية إلثبات صحة الفكرة تستهدف أصحاب املصلحة وانشاء إطار للتعاون الدويل على ترويج االستعمال الروتيين                                                                       مبشار  

 ؛ لتكنولوجيات رصد األرض                

من املهم وضع خالصة وافية تسلط الضوء على املمارسات الفضلى يف استخدام تطبيقات رصد األرض                                                                    )ب ( 
وبتحليل التجارب والدروس املستفادة                           .  لتوصيات مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة                            ألغراض إدارة املوارد الطبيعية، وفقا                   

 ستقدم اخلالصة            - اليت متثل تنوع السياقات والتطبيقات                        –باالستناد إىل قصص النجاح اليت جتمع من خمتلف أحناء العامل                                       
. استخدام تكنولوجيات رصد األرض ألصحاب املصلحة                                  الوافية آراء متبصرة بشأن خمتلف املسائل العملياتية، وستبني منافع                                      

 وميكن لفريق العمل أن يتوىل هذه املهمة يف أقرب وقت ممكن؛                                        
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يتطلب استخدام تطبيقات رصد األرض يف قطاع املوارد الطبيعية هنجا متعدد اجلوانب، اذ يشمل                                                          )ج ( 
وهذا الطابع          . ووضع نظام لدعم اختاذ القرارات                    تكنولوجيات خاصة بقواعد البيانات، وأطرا للنمذجة، ومواضيع متعددة،                                                    

املتعدد اجلوانب لتطبيقات رصد األرض يتطلب تدريبا مركزا ومتخصصا، يراعي الرؤى اجلديدة املنبثقة عن توصيات مؤمتر                                                                             
ية    وميكن ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي أن يأخذ زمام املبادرة لتنظيم دورات تدريب                                                . القمة العاملي للتنمية املستدامة                 

متخصصة، تستفيد من اخلربة الفنية والبنية التحتية املتاحة يف املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء اليت أنشئت                                                                                   
 .يف خمتلف أحناء العامل             

 :أعمال التنفيذ اليت بدأت بالفعل                   -٥

ىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية                     يقوم اجمللس االستشاري جليل الفضاء باستعراض تقرير فريق العمل الذي قدم إ                                           )أ ( 
 ؛ (A/AC.105/C.1/2003/CRP.5)يف دورهتا األربعني            

 .شرع فريق العمل يف عملية إعداد اخلالصة الوافية،اليت متثل توثيقا للممارسات الفضلى                                                   ي )ب ( 

 :بيان معوقات التنفيذ             -٦

وس املستفادة، وآراء اخلرباء، اليت جتسد تنوع                             كان حملدودية مسامهات أعضاء فريق العمل، بشأن قصص النجاح والدر                                               
ولذلك، ال        . السياقات وتطبيقات رصد األرض، بشأن هذا املوضوع، دور يف اعاقة وضع الصيغة النهائية لتقرير فريق العمل                                                               

 .ميكن للتقرير يف شكله احلايل أن يوثق آراء وحكمة مجيع أعضاء فريق العمل                                             

 :املنافع اليت تتأتى من التنفيذ                -٧

وفقا لتوصيات اليونيسبيس الثالث، سيؤدي تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير فريق العمل إىل حشد الرأي                                                                 )أ ( 
 العام لصاحل استخدام تكنولوجيات رصد األرض يف إدارة املوارد الطبيعية، خصوصا يف البلدان النامية؛                                                              

ية أن يعزز اجلهود اجلارية من أجل حتقيق                          من شأن ادماج تطبيقات رصد األرض يف إدارة املوارد الطبيع                                  )ب ( 
األهداف اإلمنائية لأللفية وتنفيذ توصيات مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، فضال عن دعم اختاذ القرارات من جانب                                                                          

 .احلكومات وأصحاب املصلحة يف كل أحناء العامل بشأن إدارة املوارد الطبيعية                                                  

 :ل التقدم الذي أحرزه فريق العم                   -٨

مثة اتصال بني فريق العمل واجمللس االستشاري جليل الفضاء بشأن مناسقة تقرير فريق العمل، مع أخذ استنتاجات                                                                 
 .أفرقة العمل األخرى بعني االعتبار                  

فريق العمل جهودا العداد خالصة وافية، توثق املمارسات الفضلى املستقاة من خمتلف أحناء العامل يف جمال                                                                           يبذل     و  
 .ارد الطبيعية      ادارة املو     

 .سيجري االتصال هبا عن طريق مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة                                     )أ( 
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  املرفق الثالث   
   املسامهة املقدمة من فريق العمل املعين بالتنبؤ بالطقس واملناخ                      

 ٤ :رقم فريق العمل )رصاد اجلويةاملنظمة العاملية لأل(هينسمان . ، د)الربتغال(شانتوش . د. ف: الرئيسان

   )الربتغال     (أنتونيش      .  أ :األمانة   

 :العضوية -١

، ايطاليا، باكستان، الربازيل،                ) االسالمية     -مجهورية       ( االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، أستراليا، ايران                           :البلدان    )أ (
ربية السورية، الصني، العراق، الفلبني، كازاخستان،                                 الربتغال، بلغاريا، تركيا، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية الع                                     

 كندا، كوبا، لبنان، اململكة العربية السعودية، نيجرييا، هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان؛                                                          

  )أ(افة،   اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثق                                                        :املؤسسات       )ب (
 .املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، مرصد مانيال، اجلمعية الفلكية الفلبينية                                            

 :بيان وجيز للمهمة -٢

مواجهة التحديات العاملية املتعلقة بتحسني التنبؤ بالطقس واملناخ من خالل تعاون دويل موسع يف ميدان التطبيقات                                                                                  
 .الساتلية لألرصاد اجلوية             

 :االستنتاجات       -٣

ان اخلطط املوجودة داخل منظومة األمم املتحدة، وخصوصا عملية التخطيط اخلاصة باملنظمة العاملية لألرصاد                                                                   )أ ( 
اجلوية، تتناول بصفة مباشرة األنشطة الالزمة لتحسني التنبؤ بالطقس واملناخ من خالل تعاون دويل موسع يف ميدان تطبيقات                                                                                      

 .سواتل األرصاد اجلوية             

مل على أن تضمن اآلليات املوجودة داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها توفر وسيلة فعالة                                                                     اتفق فريق الع          )ب ( 
 .للتعاون الدويل لتحقيق الغايات اليت وردت يف عملية التخطيط اخلاصة باملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية                                                                 

 :توصيات بشأن تدابري أخرى                 -٤

دوائر اخلدمات الوطنية اخلاصة باألرصاد اجلوية واهليدرولوجية يف                                          تعزيز الدعم املقدم من الدول األعضاء إىل                          )أ ( 
 .تنفيذ اخلطة الطويلة األمد للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، مبا يف ذلك توفري املوارد املالية الالزمة                                                          

) ث والتطوير        النظم العملياتية وكذلك نظم البح                     (دعم املؤسسات الوطنية والدولية اليت توفر النظم الفضائية                                   )ب ( 
 .واليت تسعى الستيفاء متطلبات الرصد اخلاصة باملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية                                              
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 :أعمال التنفيذ اليت بدأت بالفعل                   -٥

الرصد الفضائي احلايل كاف لتقدمي البيانات والنواتج واخلدمات الالزمة لتلبية احتياجات التنبؤ بالطقس                                                          نظام    ان   
وُتخص      . رؤية احلالية للنظام املستقبلي تستجيب لالحتياجات املتزايدة يف جمال التنبؤ بالطقس واملناخ                                                             واملناخ احلالية، كما ان ال               

بالذكر يف هذا الصدد هيئتان دوليتان مها فريق التنسيق املعين بسواتل األرصاد اجلوية واللجنة املعنية بسواتل رصد األرض                                                                         
، للتنسيق فيما بني مقدمي خدمات السواتل ألول نظام                                        ١٩٧٢عام    وقد بدأ فريق التنسيق كفريق غري رمسي يف                         ). سيوس   (

واإلدارة      ) إيسرو    (وكان األعضاء املؤسسون هم املؤسسة األوروبية لبحوث الفضاء                                          . عاملي يف املدار الثابت حول األرض                     
ويف عام       . ابانية لألرصاد اجلوية           التابعة للواليات املتحدة األمريكية والوكالة الي                         ) نوا  (الوطنية لدراسـة احمليطات والغالف اجلوي                          

، أصبحت وكاالت الفضاء املعنية بالتطوير والبحث واليت تسهم يف العنصر الفضائي من نظم الرصد العاملية أعضاء يف                                                                       ٢٠٠٢
 نتيجة لتوصيات من مؤمتر القمة االقتصادي جملموعة الدول الصناعية الكربى                                              ١٩٨٤وأنشئت سيوس يف عام                . فريق التنسيق       

وتشجع سيوس            . هي متثل بؤرة التنسيق الدويل ألنشطة رصد األرض املتعلقة بالفضاء فيما بني وكاالت الفضاء                                                        و . السبع  
التكامل والتوافق بني نظم رصد األرض التجريبية والعملياتية احملمولة يف الفضاء من خالل التنسيق يف ختطيط البعثات                                                                               

 معايري للنواتج، وتطوير نواتج بيانات وخدمات وتطبيقات تتسم                                             وتشجيع الوصول الكامل إىل البيانات بدون متييز، ووضع                                    
 .بالتوافق    

 :بيان معوقات التنفيذ             -٦

 )مل تذكر أي معوقات            ( 

 :املنافع اليت تتأتى من التنفيذ                -٧

إن توسيع نطاق التنبوء بالطقس واملناخ على حنو موثوق وتقدير أسباب تغري النظام األرضي ومساره على املدى                                                                      
يل يشكالن إجنازين رئيسيني للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واملنظمات الشريكة هلا وينطويان على قيمة واضحة                                                                         الطو  

إن اخلسائر السنوية بسبب الكوارث                         . بيد أهنما فتحا الطريق أيضا أمام طائفة أوسع من االحتماالت يف املستقبل                                                  . للبشرية    
ويدل      .  نفس وعشرات الباليني من الدوالرات                       ٥٠ ٠٠٠ املتوسط فقدان          الطبيعية، ومعظمها تتعلق بالطقس، تتجاوز يف                           

. بعض األنشطة البحثية على أن تغري املناخ على املدى الطويل سيؤثر على توزيع وكثافة وحدة األحداث املتعلقة بالطقس                                                                              
طوير البينات التحتية، وإدارة                  وميكن للقرارات السنوية بشأن إنتاج األغذية واأللياف، واالستثمارات املتعددة السنوات يف ت                                                        

االقتصادية املعاصرة، أن تستفيد فائدة كبرية من خدمات ومنتجات                                             -موارد املياه العذبة، كأمثلة قليلة للمسائل االجتماعية                                    
 :موسعة وموثوق هبا، مثل                  
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املعروف أن          على سبيل املثال، من                :  دقيقة    ٣٠ اإلنذار بأحوال طقسية وشيكة شديدة التدمري قبل قدومها بـ                                           )أ ( 
  دقائق أمر صعب ولكنه ضروري يف املناطق املعرضة للخطر؛                                       ١٠ التنبؤ باألعاصري الدوامية قبل قدومها بـ                      

لتقليل عدد اإلنذارات               :  كيلومترا      ٣٠-+/ أيام وهبامش خطأ قدره                  ٥ التنبؤ مبسار األعاصري قبل قدومها بـ                      )ب ( 
  ٣ كيلومتر ملدة           ٤٠٠عصار إىل اليابسة، واليت يبلغ هامش اخلطأ فيها                          اخلاطئة النامجة عن التوقعات احلالية مبكان قدوم اإل                         

 أيام؛   

ميكن للقياسات اجلديدة، خصوصا قياسات الرياح يف الغالف اجلوي                                       :  يوما   ١٤-١٠التنبؤ بالطقس ملدة            )ج ( 
املتوسط ليتجاوز حدوده                   السفلي، والتطورات الكبرية يف قدرات النمذجة أن تعطي دفعة للتنبؤ بالطقس على املديني القريب و                                                              

 احلالية؛    

تشري اجلهود القريبة العهد يف منذجة دورة املياه العاملية إىل إمكانية                                              :  شهرا   ١٢معدل األمطار اإلقليمية ملدة                     )د ( 
 حتديد اسقاطات دورة املياه ألقاليم معينة من رصد دورة املياه على نطاق العامل؛                                                

يبني استقراء حاليت ظاهرة النينيو األخريتني أن ذلك ممكن باستخدام                                               : هرا   ش  ٢٠-١٥التنبؤ بظاهرة النينيو ملدة                 )ه( 
 قدرات نظام مناسب للرصد الفضائي واملختربي مقترنة جبهود منذجة مركزة؛                                                

يعترب التبنؤ باملناخ على مدى عشر سنوات ممكنا نظريا بتوسيع نطاق النظم                                              :  سنوات     ١٠التنبؤات باملناخ ملدة              )و ( 
 .دمة حاليا لتشمل النظم التشغيلية املقبلة                        البحثية املستخ        

 :التقدم الذي أحرزه فريق العمل                    -٨

نظم فريق العمل منذ تشكيله عدة حلقات عمل واجتماعات مشلت تلك اليت نظمت أثناء دوريت جلنة استخدام                                                                                
كتمل استعراض فريق العمل وسيزيد                       وقد ا    . الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية واللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة هلا                                                

تنفيذ التوصيات املذكورة أعاله حتسني التنبؤ بالطقس واملناخ من خالل تعاون دويل موسع يف ميدان تطبيقات سواتل                                                                              
 .األرصاد اجلوية        

 
 .سيجري االتصال هبا عن طريق مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة                                     )أ( 
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  الرابع  املرفق 
  املسامهة املقدمة من فريق العمل املعين بالصحة العامة                 

 ٦ :رقم فريق العمل )كندا(هاميلتون . ج: الرئيس

   )حتدد فيما بعد        ( :األمانة   

 :العضوية -١

يل،     ، ايطاليا، باكستان، الرباز           ) االسالمية     -مجهورية       ( أذربيجان، األرجنتني، أستراليا، اكوادور، ايران                          :البلدان    )أ (
الربتغال، بلغاريا، تركيا، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية السورية، سلوفاكيا، الصني، العراق، الفلبني،                                                               

 كازاخستان، كندا، كوبا، نيجرييا، لبنان، اململكة العربية السعودية، الواليات املتحدة األمريكية؛                                                        

 اجمللس االستشاري جليل                )أ(احمليط اهلادئ، منظمة الصحة العاملية،                         اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا و                         :املؤسسات       )ب (
 .الفضاء، مرصد مانيال، اجلمعية الفلكية الفلبينية                             

 :بيان وجيز للمهمة -٢

 .حتسني خدمات الصحة العامة بتوسيع وتنسيق خدمات التطبيب عن بعد الفضائية                                                    

 :االستنتاجات       -٣

تطبيب عن بعد الفضائية، سواء يف البلدان األعضاء يف جمموعة الثمانية أو                                           هناك حاجة مشروعة إىل خدمات ال                      )أ ( 
 يف البلدان األقل منوا؛             

: إضافــة إىل التطبيــب عن بعــد، للتكنولوجيـات الفضائيـــة تطبيقات أخـــرى لتحسيــن الصحـــة العامة، مثــل                                                                               )ب ( 
إجراء استقصاءات على الصعيد الوطين الستبانة                                ‘ ٢‘عينة؛    استبانة ورصد الظروف اليت تساعد على نشوء أمراض م                              ‘١‘

حفظ بيانات عن املمارسات الطبية الفضلى، ونشر تلك املعلومات على الصعيد العاملي؛                                                              ‘ ٣‘ورصد انتشار األمراض املعدية؛                    
 استخدام تكنولوجيات الفضاء يف التثقيف املستمر لعامة الناس واألخصائيني الطبيني؛                                                   ‘ ٤‘

ستخدامات تكنولوجيات الفضاء املذكورة أعاله تنطبق حتديدا على رصد الكوارث وختفيفها إضافة إىل                                                                ان ا   )ج ( 
 .حتسني الصحة العامة            

 :توصيات بشأن تدابري أخرى                 -٤

 ؛ انشاء أمانة       )أ ( 
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ي   حتديد املوارد إلجناز املهمة حسبما هو مذكور أعاله وإليصال النواتج وفقا خلطة عمل فريق العمل، أ                                                           )ب ( 
بتنظيم مؤمتر ترعاه األمم املتحدة ألخصائيي التطبيب عن بعد، وانشاء شبكة دولية لتدّبر األمراض؛ وإعداد تقرير عن حالة                                                                        

 .وإمكانات التطبيب عن بعد على نطاق العامل                           

 :أعمال التنفيذ اليت بدأت بالفعل                   -٥

 ية توليه توفري خدمات األمانة؛                    جليل الفضاء بشأن امكان              أجريت مباحثات أولية مع اجمللس االستشاري                               

بلغاريا امكانية عقد مؤمتر بشأن التطبيب عن بعد، باالقتران مع معرض جتاري ألجهزة التطبيب عن بعد                                                                  اقترحت       و 
 .٢٠٠٤أبريل     /والرعاية املنـزلية عن بعد، يعتزم تنظيمه يف لكسمربغ يف نيسان                                      

 :بيان معوقات التنفيذ             -٦

 .د كافية، واملعوق الرئيسي هو االفتقار للتمويل                           عدم القدرة على اجياد موار                 

 :املنافع اليت تتأتى من التنفيذ                -٧

 التحسني الشامل لرفاه الناس يف كل أحناء العامل؛                           )أ ( 

 حتسني رصد األمراض وتدّبرها على الصعيدين الوطين والعاملي؛                                        )ب ( 

 حتسني فرص التعليم لعامة الناس ولألخصائيني الطبيني؛                                )ج ( 

 .املساعدة على رصد وختفيف األمراض الطبيعية والبشرية املصدر                                       )د ( 

 :التقدم الذي أحرزه فريق العمل                    -٨

 )مل تقدم أي معلومات               ( 
 

 .لغرض تلقي املعلومات فقط )أ(  
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  املرفق اخلامس    
   املسامهة املقدمة من فريق العمل املعين بادارة الكوارث                  

 ٧ :رقم فريق العمل )كندا(باراشار . ، س)فرنسا(بريتون . ج، )الصني(يل تشوانرونغ : الرؤساء

    الصني، فرنسا، كندا           :األمانة   

 :العضوية -١

،   ) االسالمية     -مجهورية      ( االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، أستراليا، اكوادور، أملانيا، اندونيسيا، ايران                                          :البلدان    )أ (
بوليفا، بريو، بيالروس، تايلند، تركيا، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية                                                 ايطاليا، باكستان، الربازيل، الربتغال،                     

السورية، السنغال، شيلي، الصني، فرنسا، الفلبني، فنلندا، كازاخستان، كندا، كوبا، كولومبيا، لبنان، مصر، املغرب،                                                                    
لندا الشمالية، نيجرييا، اهلند، هنغاريا،                        املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واير                                               

 الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان؛                         

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمانة العامة لألمم                                                                     :املؤسسات       )ب (
قتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليد اهلادئ، برنامج                                 املتحدة، أمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، اللجنة اال                                           

األمم املتحدة للبيئة، منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، منظمة                                                                             
شاري جليل الفضاء،              وكالة الفضاء األوروبية، الرابطة األوروبية للسنة الدولية للفضاء، اجمللس االست                                             )أ (الصحة العاملية،        

 .مرصد مانيال، اجلمعية الفلكية الفلبينية                        

 :بيان وجيز للمهمة -٢

مهمة فريق العمل هي دراسة تنفيذ نظام عاملي متكامل، وخصوصا من خالل التعاون الدويل، إلدارة ختفيف                                                                              
ا من اخلدمات الفضائية،                الكوراث الطبيعية وجهود اإلغاثة والوقاية من خالل خدمات رصد األرض واالتصاالت وغريه                                                        

 .باستخدام القدرات املوجودة إىل أقصى مدى ممكن وبسد الثغرات يف نطاق الشمول العاملي                                                           

 :االستنتاجات       -٣

. ُتستخدم النظم الفضائية بالفعل كأدوات مفيدة للسلطات يف البلدان اليت تتعرض خلطر الكوارث أو تتأثر هبا                                                                  )أ ( 
بيد أن االستخدام الفعلي للنظم الفضائية يف                             . ع دخول أجيال جديدة من السواتل حيز العمل                            وستزيد أمهية النظم الفضائية م                

الوقت احلاضر قليل االنتشار، ويعزى هذا أساسا إىل تكلفة املعلومات املستقاة من الفضاء، وخصوصا يف مرحلة اتقاء                                                                              
 زمات هي عملية معقدة ومطّولة؛                       الكوارث، واىل وجود تصّور بأن هتيئة النظم الفضائية للتشغيل أثناء األ                                            
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. وقد ال يفي نظام واحد جبميع االحتياجات                           . تتباين احتياجات املستعملني إىل حد بعيد، تبعا لنوع الكارثة                                         )ب ( 
كما ان االحتياجات احلقيقية للمستعملني ليست هي تلك اليت تعرب عنها أوساط املعنيني بالفضاء؛ ولكنها تلك اليت تعرب                                                                          

احمللية املعنية مبنع الكوارث وسلطات احلماية املدنية، اليت ال تستخدم بالضرورة نفس اللغة اليت يستخدمها                                                               عنها السلطات         
 مشغلو التكنولوجيات الفضائية، واحتياجاهتم ال تكون بالضرورة مفهومة لدى مشغلي التكنولوجيات الفضائية؛                                                                           

قدرة على االستخدام األمثل للبيانات واالتصاالت الفضائية                                      فيما يتعلق بال       مثة تنوع يف األحوال احمللية والوطنية                     )ج ( 
وينبغي إدراك أن مسؤولية محاية املدنيني وتدّبر الكوارث تقع على عاتق الدول ذات                                               . القّيمة يف خمتلف األحوال الكارثية                  

 فحسب إىل          ولن يكون بوسع نظام دويل شامل ومتكامل يف حد ذاته أن يتدّبر الكوارث؛ بل يقدم خدمات                                                       . السيادة   
 .السلطات الوطنية          

 :توصيات بشأن تدابري أخرى                 -٤

ينبغي ملشغلي التكنولوجيات الفضائية أن ينشؤا آلية لتنظيم رد سريع منسق على الكوارث من جانب النظم                                                                    )أ ( 
 الفضائية؛     

 والكوارث وتعميم تلك                  ينبغي للمجتمع الدويل أن ينشئ آلية دولية لالستفادة من اخلربة الفنية املتعلقة بالفضاء                                                         )ب ( 
 اخلربة، مبا يف ذلك الدروس املستفادة ونتائج البحوث؛                                 

 ينبغي تنظيم برامج تدريب دولية للخرباء واملوظفني امليدانيني املعنيني حبماية املدنيني؛                                                    )ج ( 

 .ينبغي انشاء هيئة دولية تعىن بالفضاء والكوارث الطبيعية                                  )د ( 

 :عل  أعمال التنفيذ اليت بدأت بالف                 -٥

ميكن اعتبار ميثاق التعاون على حتقيق االستخدام املنسق للمرافق الفضائية يف حال وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية                                                                              
، الذي اسُتهل عقب اليونيسبيس الثالث، والذي يعمل حاليا                                     )املعروف أيضا بامليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى                                  (

ل املؤسسة اهلندية ألحباث الفضاء، ووكالة الفضاء األوروبية، واالدارة الوطنية لدراسة                                                         بصفة كاملة، بوجود شركاء كبار مث                         
احمليطات والغالف اجلوي بالواليات املتحدة، واملركز الوطين الفرنسي للدراسات الفضائية، ووكالة الفضاء الكندية، خطوة                                                                               

 .أوىل يف تنفيذ التوصيات               

 :بيان معوقات التنفيذ             -٦

 ) معوقات      مل تذكر أي      ( 
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 :املنافع اليت تتأتى من التنفيذ                -٧

 تيسري وصول مجيع البلدان إىل املعلومات املستمدة من الفضاء يف مجيع مراحل الكوارث؛                                                         )أ ( 

 بالفضاء والكوارث الطبيعية؛                 انشاء هيئة دولية تعىن               )ب ( 

باعتماد      :  على املدى الطويل            خفض اخلسائر اليت يتكبدها كل بلد بسبب الكوارث الطبيعية خفضا كبريا،                                                   )ج ( 
سياسات حمّسنة يف مرحلة اتقاء الكوارث لتخطيط املدن واستخدام األراضي، بناء على تنبؤ أكثر دقة وموثوقية باملخاطر؛                                                                             

 .وبتوفري إنذار مبكر أكثر دقة وموثوقية، كما يف حاالت الفيضان، وتقدمي دعم فوري وناجع لعمليات اإلغاثة                                                                    

 :ه فريق العمل        التقدم الذي أحرز            -٨

أجرى فريق العمل استقصاءات وسط الدول األعضاء بشأن احتياجات املستعملني والقدرات الوطنية يف جمال                                                                      
وبناء على نتائج االستقصاءات واملسامهات اليت قدمها أعضاؤه، أعد فريق العمل                                                      . استخدام النظم الفضائية يف تدّبر الكوارث                         

 .تقارير عن تلك املواضيع              

مثل الزالزل، والفيضانات، وحرائق األحراج،                              (ريق العمل ستة أفرقة عاملة ُتعىن بأنواع الكوارث املختلفة                                      ف أنشأ   و  
أي   (، وأربع فرق عمل تعىن باملسائل املتداخلة،                            )وحاالت اجلفاف، وخماطر اجلليد، والبقع النفطية، والكوارث التكنولوجية                                             

ومن خالل تلك اهليئات                  ). قة ببناء القدرات واجلوانب التمويلية لتدّبر الكوارث                                اجلوانب التقنية والعملياتية والتنظيمية واملتعل                           
الفرعية، جيري فريق العمل يف الوقت احلاضر حتليال للثغرات، من أجل دراسة العراقيل والعقبات اليت تعوق استخدام                                                                     

 .اخلدمات والنظم الفضائية يف تدّبر الكوارث ومن أجل استبانة احللول املمكنة                                                
 

 .لغرض تلقي املعلومات فقط )أ( 
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  املرفق السادس    
   املسامهة املقدمة من فريق العمل املعين بالنظم الساتلية املالحية العاملية                        

 ١٠ :رقم فريق العمل )ايطاليا(تشابورايل . و م) الواليات املتحدة األمريكية(هودجكنـز .  ك:الرئيسان

الدارة ساحة احلوار               (، االحتاد الدويل لالتصاالت                  )العداد التقرير       ( اهلند، ماليزيا         :األمانة   
 )على الويب      

  

 :العضوية -١

، ايطاليا، باكستان، الربازيل، الربتغال،                      ) االسالمية     -مجهورية       ( االحتاد الروسي، أستراليا، أملانيا، ايران                   :البلدان    )أ (
ربية السورية، مجهورية كوريا، شيلي، الصني،                              بلغاريا، بولندا، بيالروس، تركيا، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية الع                                         

العراق، فرنسا، الفلبني، كندا، كولومبيا، لبنان، ماليزيا، املغرب، اململكة العربية السعودية، منغوليا، النمسا، اهلند،                                                                     
 هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان؛                          

يط اهلادئ، االحتاد الدويل لالتصاالت، وكالة الفضاء                               اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمل                       :املؤسسات       )ب (
، جلنة الربط بني اخلدمات                  )اليوروكنترول         (األوروبية، املفوضية األوروبية، املنظمة األوروبية لسالمة املالحة اجلوية                                                    

األمريكي للمالحة             املدنية اخلاصة بالنظام الدويل لتحديد املواقع، والرابطة األوروبية للسنة الدولية للفضاء، املعهد                                                     
اجلوية والفضائية، الرابطة الدولية ملعاهد املالحة املكتب الدويل لألوزان واملقاييس، االحتاد الدويل للمّساحني، واخلدمة                                                                          

 .الدولية للنظام العاملي لتحديد املواقع                     

 :بيان وجيز للمهمة -٢

لي متعدد األنساق ألغراض املالحة وحتديد                              استقصاء اجلهود املبذولة حاليا للتوصل إىل نظام راديوي سات                                         )أ ( 
 املواقع؛     

االطالع على مناذج التعاون الدويل احلالية وحتديد ما ميكن استخدامه منها يف تطوير النظم العاملية لسواتل                                                                     )ب ( 
  وخدماهتا؛       (GNSS)املالحة      

املنظمات الدولية بشأن تدابري                    اقتراح توصيات حمددة على هيئات األمم املتحدة والدول األعضاء فيها وسائر                                                 )ج ( 
لتعزيز مصاحل مستعملي تلك النظم وزيادة الوعي وحتسني النوعية وتيسري استعمال خدمات النظم، خصوصا يف البلدان                                                                    

 .النامية   
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 :االستنتاجات       -٣

موعة واسعة من             من املسلم به عموما أن النظم العاملية لسواتل املالحة والنظم املعززة هلا هي أداة مفيدة يف جم                                                             )أ ( 
ويعمل موّردو النظم على زيادة وعي مقرري السياسات مبنافع هذه التكنولوجيا، ولكن هذه                                                           . التطبيقات املدنية والتجارية                

وميكن بسهولة أن ُتنشأ هلذا الغرض آلية تنسيق تضم مشّغلي الشبكة                                         . املهمة تتطلب موارد تفوق ما لدى أي مشّغل منفرد                                
 لك املنظمات الدولية املعنية؛                  والنظم املعززة هلا، وكذ               

يبدو أن عامة الناس واخلرباء احلكوميون وغري احلكوميني يفهمون اجلدوى األساسية ملا توفره النظم العاملية                                                                        )ب ( 
ومع أن مشّغلي النظم احلاليني واملقبلني يعملون يف                                   . لسواتل املالحة من خدمات يف جماالت املالحة وحتديد املواقع والتوقيت                                             

وال بد ألي جهود َوصولة                   . نافسي فمن املتوقع متاما أن يزداد تعاوهنم من أجل تقدمي خدمة أفضل ألوساط املستعملني                                                    جو ت   
احلكومية         (من أن تتجاوز جمرد نشر الوعي بني عامة الناس واخلرباء إىل تقدمي املساعدة يف ادماج النظم يف البىن التحتية                                                          

شبيهة بتلك اليت             (وهذا يتطلب عقد حلقات عمل اقليمية منتظمة                                      .  العامل النامي         للبلدان، خصوصا يف             ) والتجارية والعلمية            
، وكذلك اعداد            "خرائط طرق      "، ووضع        )نظمها مؤخرا مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة                                                 

 تقارير تقنية لبدء تقدمي خدمات النظم يف البلدان النامية؛                                   

ة اشارات النظم العاملية لسواتل املالحة من األولويات العليا لدى أوساط املستعملني على                                                            يعترب أمن وسالم            )ج ( 
ومثة حاجة ملحة لتقدمي املساعدة إىل السلطات الوطنية واالقليمية املعنية، خصوصا                                                       . النطاق العاملي، بصرف النظر عن التطبيق                       

لتداخل الذي ميكن أن ينتقص من نوعية االشارات الصادرة عن                                   يف البلدان النامية، النشاء آليات الستبانة وازالة مصادر ا                          
 .الشبكة وملحقاهتا           

 :توصيات بشأن تدابري أخرى                 -٤

ينبغي ملوّردي النظم العاملية لسواتل املالحة والنظم املعززة هلا أن ينشؤوا جملسا لتنسيق تلك النظم تضم                                                                       )أ ( 
ات    ــ استبانة آلي      ‘٢‘ى األمثل من التوافق ومن قابلية التشغيل املتبادل؛                                 بلوغ املستو        ‘١‘: املنظمات الدولية ذات الصلة بغرض                    

تنسيق أنشطة          ‘٣‘مية إىل صون موثوقيــة االشارات وسالمتها على الصعيد الوطين واالقليمي والعاملـي؛                                                        ذ التدابري الرا      ــ لتنفي  
تلك    قارير تقنية لبدء تقدمي خدمات                  واعداد ت    " خرائط طرق      "وضع     ‘٤‘التحديث من أجل تلبية احتياجات املستعملني؛                                

. استعمال تلك النظم، خصوصا يف البلدان النامية                                على   توفري فرص للتدريب             ‘٦‘تنظيم حلقات عمل اقليمية؛                   ‘٥‘؛  النظم   
ومثة امكانية حمتملة هي استخدام النموذج الذي تتبعه اللجنة املعنية بسواتل                                                 . ويلزم أن يكون هناك جملس لتنسيق تلك النظم                             

وجيب على جملس تنسيق تلك النظم                         . د األرض، حيث يتناوب األعضاء على حتّمل مسؤوليات األمانة على أساس سنوي                                                   رص  
 أن يكّمل أنشطة منظمة الطريان املدين الدويل اخلاصة بترويج تطبيقات تلك النظم يف جمال الطريان املدين؛                                                                   



 

19  
 

A/AC.105/L.247

 األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية، أن يواصل                                 ينبغي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي، من خالل برنامج                                     ‘١‘ )ب ( 
ينبغي للمراكز االقليمية              ‘ ٢‘عقد حلقات عمل اقليمية لترويج استعمال تلك النظم والنظم املعززة هلا يف البلدان النامية؛                                                     

تلك النظم يف أنشطتهــا                 األمم املتحــدة، أن تنظــر يف ادراج برامــج متعلقــة ب                                       إىل  لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة                           
تلك النظم،          ق تنسي   املقترح ل     لس   اجمل  النظم املعززة هلا، أو مع               موّردي تلك النظم و            ينبغي للمكتب، بالتعاون مع                  ‘٣‘التدريبيــة؛      

أن حيتفظ مبوقع على الويب ُيطوَّر حبيث يضم معلومات عن أوصاف النظم، وعن التطورات األخرية يف التطبيقات، وعن                                                                                   
يب، ومصادر املساعدة على ادماج الشبكة يف البىن التحتية الوطنية وعلى صون موثوقية االشارات وسالمتها على                                                                          فرص التدر     

وميكن جمللس تنسيق تلك النظم أن يصوغ فكرة وهيكل موقعه على الويب، وأن حيدد طرائق                                                              . الصعيدين الوطين واالقليمي                 
ذلك، ميكن أن يصبح ذلك املوقع جزءا من موقع مكتب شؤون الفضاء                                                  ومىت مت فعل           . عمل جلمع املعلومات وحتديثها بانتظام                         

 .اخلارجي على الويب، يتوىل املكتب صونه بالتعاون مع جملس التنسيق املذكور                                                 

 :أعمال التنفيذ اليت بدأت بالفعل                   -٥

يلي وماليزيا          زامبيا وش       يف (الواردة أعاله بسلسلة من أربع حلقات عمل اقليمية                                      ‘١‘) ب  (٤بدأ تنفيذ التوصية             
واجتمــاع خــرباء دويل واحد بشأن استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة يف التنمية املستدامة، عقدت مجيعا يف                                                                                 ) والنمسا    
وجيري التخطيط          . ، واشتركت يف رعايتها األمم املتحدة والواليات املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية                                               ٢٠٠٢-٢٠٠١الفترة    

 الستعراض التقدم احملرز يف  تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماع                                                 ٢٠٠٣ديسمرب      / كانون األول         لعقد اجتماع اضايف يف               
اخلرباء الدويل املشترك بني األمم املتحدة والواليات املتحدة بشأن استخدام وتطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة، الذي                                                                        

 .٢٠٠٢نوفمرب      /عقد يف فيينا يف تشرين الثاين                

 :وقات التنفيذ        بيان مع     -٦

فيما يتعلق بالتوصيات اليت تتطلب اجراءات من جانب مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، مثة معوق رئيسي هو                                                                           
حمدودية املوارد، مبا فيها املوارد املوظفية، لالضطالع بأعمال اضافية، خصوصا ضمن اطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات                                                                             

ويف حني أن          . صيات اليت تتطلب موارد اضافية من جانب مقدمي خدمات النظم                                               ويصح الشيء ذاته على التو                  . الفضائية    
تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة حتظى بتنسيق جيد من خالل اإليكاو، سوف يواجه جملس تنسيق تلك النظم مهمة                                                                                     

ول إىل أن بعض التطبيقات غري املتعلقة                             وهذا يعزى يف املقام األ                 . شاقة يف ترويج تطبيقاهتا يف ميادين أخرى غري الطريان املدين                                         
بالطريان املدين، لتوفري خدمات يف جمايل املالحة والتحديد الدقيق للمواقع، يتوقف على ما هو متاح يف البلد من مرافق                                                                               

.اوال توجد حىت اآلن هيئة دولية لالشراف على مواصفات املعدات واخلدمات وتنسيقه                                                         . االتصاالت وغريها من البىن التحتية                   
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 :املنافع اليت تتأتى من التنفيذ                -٧

أعاله زيادة وعي مقرري السياسات بفوائد النظم                               ) أ  (٤تتضمن املنافع املتأتية من تنفيذ التوصية الواردة يف الباب                                    
لك    العاملية لسواتل املالحة وما يترتب على ذلك من ازدياد يف الدعم السياسي مما يؤدي إىل قيام احلكومة بتمويل ادماج ت                                                                           

أعاله فتتضمن زيادة فرص                ) ب  (٤أما املنافع املتأتية من تنفيذ التوصيات الواردة يف الباب                                   . النظم ضمن البنية التحتية للبلد                   
التدريب اخلاصة بتلك النظم لصاحل البلدان النامية، وحتسني امكانية وصول البلدان النامية إىل املعلومات املتعلقة بتلك النظم                                                                               

ا وكذلك تطبيقاهتا واخلدمات املتاحة يف هذا اجملال، وتعزيز اخلدمات االستشارية التقنية املقدمة إىل البلدان                                                                     والنظم املعززة هل          
 .النامية من أجل استعمال تلك النظم يف أنشطتها االمنائية                                    

 :التقدم الذي أحرزه فريق العمل                    -٨

والنظم      النظم العاملية لسواتل املالحة                    شاملة عن        جتميع معلومات             )أ : (عقد فريق العمل ستة اجتماعات، وقام مبا يلي                            
ذلك السياسات وأوصاف النظم وما يتصل بذلك من أنشطة مضطلع هبا من خالل التعاون الدويل؛                                                                 يف املعززة هلا، مبا          

 .اليت ختص كال من املناطق                النظم    حتديد تطبيقات           )ج (على تلك النظم؛            اجراء استقصاء عاملي بشأن فرص التدريب                         )ب (
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 املرفق السابع   
 املسامهة املقدمة من فريق العمل املعين بالتنمية املستدامة                    

 
 ١١ :رقم فريق العمل )نيجرييا(أبيودون . أ.  أ:الرئيس

    مكتب رئاسة اجلمهورية، أبوجا، نيجرييا                           :األمانة   

 :العضوية -١

 باكستان، الربتغال، بوليفيا، بريو، بيالروس،                          ،) االسالمية     -مجهورية       ( االحتاد الروسي، أذربيجان، ايران                  :البلدان    )أ (
تركيا، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية السورية، جنوب افريقيا، شيلي، الصني، العراق، الفلبني، لبنان، مصر،                                                                           

 نيجرييا،      املغرب، اململكة العربية السعودية، منغوليا، موناكو، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية،                                                               
 اهلند، الواليات املتحدة األمريكية؛                     

  )أ( اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،                                                          :املؤسسات       )ب (
ة الوطنية       اجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن بعد، الرابطة األوروبية للسنة الدولية للفضاء، اجلمعي                                                             

 .لشؤون الفضاء، اجمللس االستشاري جليل الفضاء، مرصد مانيال، اجلمعية الفلكية الفلبينية                                                        

 :بيان وجيز للمهمة -٢

دراسة السمات اليت متيز تكنولوجيا الفضاء كمكون ال غىن عنه يف أي جدول أعمال جمد للتنمية املستدامة،                                                                    )أ ( 
 ميكن هبا لتكنولوجيا الفضاء أن تعزز فهم االنسان وادارته للمنظومات األساسية                                                   مع التركيز بصفة خاصة على الكيفية اليت                        

 مبا يف ذلك تقييم وادارة الزراعة واألمن الغذائي واألمان والتوعية البيئية والنقل                                                - اهلواء واألرض واملاء               -الداعمة للحياة          
 والرعاية الصحية وختفيف حدة الكوارث؛                          

ة األمهية اليت ينبغي لكل بلد أن يتخذها من أجل اكتساب القدرة الفضائية الالزمة                                                      تقرير اخلطوات احلامس            )ب ( 
 .لدعم أهدافه يف ميدان التنمية املستدامة                      

 :االستنتاجات       -٣

ميثل مجع وحتليل املعلومات املكتسبة عن طريق الفضاء، مبا يف ذلك استعمال املعلومات اجلغرافية، نقطة                                                                       )أ ( 
والسبب اجلذري لعجز كثري من اجملتمعات عن القيام جبهود امنائية مستدامة                                                    . ب التنمية املستدامة            انطالق على الطريق صو              

 يكمن يف تدين نوعية عمليات مجع املعلومات وتنظيمها وادارهتا؛                                         
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ذا   ويتجلى ه       . أدت تكنولوجيا الفضاء إىل ابراز ترابط العامل فيما يتعلق مبسائل التنمية املستدامة ابرازا أوضح                                                        )ب ( 
، واالنفجار الربكاين             )٤١/٦٥مرفق قرار اجلمعية العامة               (يف املبادئ املتصلة باستشعار األرض عن بعد من الفضاء اخلارجي                                     

، وبدء نفاذ ميثاق التعاون على حتقيق االستخدام املنّسق للمرافق الفضائية يف حال وقوع                                                       ١٩٩١يف جبل بيناتوبو عام              
نوفمرب       / تشرين الثاين        ١يف   )  أيضا بامليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى                                 املعروف     (كوارث طبيعية أو تكنولوجية                     

 ؛ ٢٠٠٠

استثمارات ومشاركة الدول األعضاء، وخصوصا البلدان النامية، يف األنشطة الفضائية، نتيجة                                                              يف مثة تزايد       )ج ( 
 .الدراكها دور تكنولوجيا الفضاء كأداة مفيدة يف التنمية املستدامة                                        

 :يات بشأن تدابري أخرى              توص   -٤

ينبغي لكل بلد أن تسارع بصوغ السياسة الالزمة، مبا يتناسب مع قدرهتا، لربامج التنمية املستدامة ذات الصلة                                                                    )أ ( 
بالفضاء، وأن يقوم دوريا بتوعية متخذي القرارات فيه بفائدة علوم الفضاء واسهامها يف تطور البشر، من خالل تنظيم                                                                               

كما ينبغي لكل بلد أن يعّجل بتطوير كوادره احمللية من خالل املشاركة يف مراكز التمّيز                                                        . مية مناسبة      مؤمترات وطنية واقلي             
االقليمية يف ميدان علوم وتكنولوجيا الفضاء، وأن ينشئ شبكات تربط بني املؤسسات الوطنية واالقليمية من أجل تيسري                                                                                

 فرص البحوث التعاونية وتعزيزها؛                    

لفّعال يف ميدان األنشطة البيئية، ينبغي للمؤسسات الدولية، مثل برنامج األمم املتحدة للبيئة                                                                  توفريا للتنسيق ا          )ب ( 
وبغية     . ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، أن توفر للدول األعضاء قيادة فكرية تقوم على أساس علمي وتقين متني                                                                             

 املتعلقة بالتنمية املستدامة أن تقيم صالت أقوى بسائر                                 توفري أساس موثوق الختاذ القرار، ينبغي لالتفاقيات املوجودة                                  
املؤسسات القائمة على أساس علمي على نطاق العامل، مثل اجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن بعد وجلنة                                                                             

شارية العلمية لتضم             ، كما ينبغي توسيع هيئاهتا االست                   )اإلياف   (واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية                     ) الكوسبار      (أحباث الفضاء         
 خرباء يف ميادين علوم وتكنولوجيا الفضاء؛                           

صعيد القيادة السياسية، ينبغي للبلدان االفريقية وبلدان غريب آسيا أن تعّجل بتنظيم برامج على الصعيد                                                          على   )ج ( 
ادئ بشأن استخدام التطبيقات                  االقليمي تشابه أنشطة مؤمتر البلدان األمريكية بشأن الفضاء واملؤمتر الوزاري آلسيا واحمليط اهل                                                 

وينبغي للجمعية العامة أن جتد سبيال إىل اجراء تقييم منتظم المتثال الدول األعضاء لغايات                                                              . الفضائية يف التنمية املستدامة                 
 .التنمية املستدامة املتفق عليها عامليا                    

 :أعمال التنفيذ اليت بدأت بالفعل                   -٥

 م وتكنولوجيا الفضاء ترعاها األمم املتحدة؛                             انشاء مراكز اقليمية لتدريس علو                   )أ ( 
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ملستدامة من جانب مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، التابع لألمانة العامة لألمم                                                   التنظيم اجلاري ألنشطة التنمية ا                   )ب ( 
دول    واإلياف، بالتعاون مع ال              ) سيوس    (واللجنة املعنية بسواتل رصد األرض                        ) اإليسا   (املتحدة، ووكالة الفضاء األوروبية                        

 األعضاء؛     

 .٢٠٠٠نوفمرب      / تشرين الثاين       ١بدء نفاذ امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى يف                                     )ج ( 

 :بيان معوقات التنفيذ             -٦

 أولوية وطنية؛         أن األنشطة الفضائية، خصوصا تلك اليت تدعم برامج التنمية املستدامة، ال تعترب                                                 )أ ( 

الصعيد الوطين، وعدم تقدمي االلتزامات الوطنية املالية وغري املالية                                           على   وري    عدم توفري الدعم السياسي الضر                   )ب ( 
 .الالزمة لربامج التنمية املستدامة اليت تقوم على تكنولوجيات الفضاء                                           

 :املنافع اليت تتأتى من التنفيذ                -٧

 ويف اجراء التعديالت الالزمة                     توليد واستخدام املعارف العلمية والتقنية                         يف  ماهرة ميكنها أن تسهم              كوادر   توافر     )أ ( 
 يف الترتيبات املؤسسية القائمة؛                 

جماالت التعاون يف األنشطة الفضائية اليت ميكن أن تدعم جهود التنمية                                                 على   ابرام اتفاقات اقليمية ودولية تركز                       )ب ( 
 املستدامة، مبا فيها اقامة الشبكات املناسبة؛                       

كنها أن تدعم خمتلف االتفاقيات الدولية القائمة ذات الصلة بالتنمية                                      أفرقة استشارية معنية بالفضاء مي                 توافر    )ج ( 
 املستدامة؛      

 مثل برنامج األمم املتحدة االمنائي والبنك الدويل وصندوق النقد                                        ابرام اتفاقات بني كل بلد وهيئات التمويل،                        )د ( 
 .ستدامة من جدول األعمال التنموي للبلد                        الدويل، تركز على توفري الدعم للجوانب اليت تويل اهتماما خاصا للتنمية امل                                             

 :التقدم الذي أحرزه فريق العمل                    -٨

من خالل اعداد تقرير فريق العمل واملشاركة يف االجتماعات واملؤمترات الدولية، أسهم أعضاء الفريق يف                                                                     )أ ( 
 احلمالت العاملية اجلارية للتوعية بدور علوم وتكنولوجيا الفضاء يف التنمية املستدامة؛                                                     

للتربية      األمم املتحدة           ومنظمة       يتعاون فريق العمل مع منظمات دولية، مثل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي                                                       )ب ( 
 سيوس واإليسا، يف أنشطتها املتعلقة بالتنمية املستدامة ملنفعة الدول األعضاء؛                                                  و  والعلم والثقافة         

وة الرقمية داخل التجمعات االقليمية وفيما                          تضييق اهل       إىل  يقوم فريق العمل بتوعية الدول األعضاء باحلاجة                              )ج ( 
 .بينها، وكذلك بدور وأمهية امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى                                              

 
 .سيجري االتصال هبا عن طريق مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة                                     )أ( 
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  املرفق الثامن   
   ملعين باألجسام القريبة من األرض             املسامهة املقدمة من فريق العمل ا          

 ١٤ :رقم فريق العمل )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية( مسيث –ترميني .  ر:الرئيس

 اململكة املتحدة، مبساعدة من الواليات املتحدة األمريكية وجلنة أحباث الفضاء                                                    :األمانة   
 "اونديشن     سبيسغارد ف      "واالحتاد الفلكي الدويل ومؤسسة                     

  

 :العضوية -١

، باكستان، الربازيل، بولندا، اجلمهورية التشيكية،                               ) االسالمية      -مجهورية       ( االحتاد الروسي، أستراليا، ايران                 :البلدان    )أ (
اجلمهورية العربية السورية، الصني، العراق، فنلندا، كازاخستان، لبنان، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة                                                                          

 نيا العظمى وايرلندا الشمالية، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان؛                                       لربيطا  

بالواليات       ( وكالة الفضاء األوروبية، جلنة أحباث الفضاء، االحتاد الفلكي الدويل، اجلمعية الوطنية للفضاء                                                                :املؤسسات       )ب (
  –األوروبية لعلوم الفضاء                  ، اللجنة       "سبيسغارد فاونديشن            "، اجمللس االستشاري جليل الفضاء، مؤسسة                                )املتحدة    

 .املؤسسة األوروبية للعلوم                

 :بيان وجيز للمهمة -٢

 استعراض حمتوى وهيكل وتنظيم اجلهود اجلارية يف ميدان األجسام القريبة من األرض؛                                                      )أ ( 

ن  استبانة أي ثغرات يف العمل اجلاري يتطلب سدُّها مزيدا من التنسيق أو ميكن لبلدان أو منظمات أخرى أ                                                                )ب ( 
 تسهم يف سدها؛          

 .اقتراح خطوات لتحسني التنسيق الدويل بالتعاون مع اهليئات املتخصصة                                           )ج ( 

 :االستنتاجات       -٣

ُيعتقد أن خطر األجسام القريبة من األرض يضاهي األخطار املعروفة بدرجة أكرب، وأن املخاطر عاملية النطاق؛                                                                     )أ ( 

 ما وتنسيقا من أجل تقييم أفضل للمخاطر؛                           مثة جمموعة من اجملاالت العلمية تتطلب دع                           )ب ( 

البحث والدراسة           (التعاون املخطط املتكامل يتيح أجنع الردود من حيث التكلفة فيما يتعلق باجلهود العلمية                                                     )ج ( 
 .وكذلك فيما يتعلق بتدابري الطوارئ العامة أو التدابري االحترازية املدنية                                         ) والتخطيط من أجل ختفيف األضرار                        
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 : بشأن تدابري أخرى           توصيات      -٤

تشجيع زيادة التعاون الدويل من أجل معاجلة املسائل وحتسني فهم طبيعة اخلطر، واعداد مبادئ توجيهية                                                                      )أ ( 
 ؛ ٢٠٠٥أفضل للمنظمات اليت تتوىل تدّبر املخاطر حبلول عام                                   

 يف التوصيات الواردة               ينبغي للمجلس الدويل للعلوم أن ينظر، وأن يشجع املؤسسات األعضاء فيه على النظر،                                                 )ب ( 
انظر خطة العمل والوثائق املرجعية األخرى، مثل تقرير فرقة العمل املعنية باألخطار احملتملة لألجسام                                                                   (يف خمتلف التقارير            

القريبة من األرض، اليت عملت بتكليف من حكومة اململكة املتحدة، ونتائج واستنتاجات حلقة عمل احملفل العاملي للعلوم،                                                                                
، اليت    )املخاطر والسياسات والتدابري                  : نظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، بشأن األجسام القريبة من األرض                                          التابع مل  

، وأن يساعد على ختطيط ما يلزم القيام به من أنشطة متعددة                                            ٢٠٠٣يناير    /عقدت يف فراسكايت، ايطاليا، يف كانون الثاين                            
 اجلوانب؛     

 الصلة تنسيقا أفضل على الصعيدين الوطين والدويل، باستخدام وتعزيز اآلليات                                                     يلزم تنسيق األنشطة ذات                )ج ( 
وميكن للجنة األمم املتحدة الستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية أن تنّسق نشاطا                                                         . املوجودة، حيثما أمكن ذلك                  

العلمية والتقنية الثانية واألربعني والثالثة                       ما، رمبا بادراج بند يتعلق هبذا املوضوع يف جدول أعمال دوريت اللجنة الفرعية                                               
 .٢٠٠٦ و  ٢٠٠٥واألربعني اللتني ستعقدان يف عامي                        

 :أعمال التنفيذ اليت بدأت بالفعل                   -٥

يعتزم اجمللس الدويل للعلوم النظر يف املسائل املنبثقة من حلقة عمل احملفل العاملي للعلوم التابع ملنظمة التعاون والتنمية                                                                            
وجيري حاليا تنسيق البعثات الفضائية إىل املدارات القريبة من                                         . االقتصادي، اليت عقدت يف فراسكايت، ايطاليا                         يف امليدان      

 .األرض تنسيقا دوليا بصورة متزايدة                    

 :بيان معوقات التنفيذ             -٦

 . الرصد    مثة تداخل وتنافس يف أنشطة البحث واالكتشاف، وال توجد يف كثري من احلاالت متابعة تلقائية لعمليات                                                                    

وينبغي للتخصصات العلمية املختلفة أن تتعاون معا                                    . ويتطلب اجياد حل شامل مشاركة احلكومة واألوساط العلمية                                          
 .بدرجة أكرب وأن تدرس احتياجات موظفي الطوارئ املدنيني                                     

 :املنافع اليت تتأتى من التنفيذ                -٧

 .عمليات البحث         زيادة التنسيق والتعاون، مما يؤدي إىل حتسني قدرة وكفاءة                                      

 :التقدم الذي أحرزه فريق العمل                    -٨

 .أحرز تقدم يف تطوير فهم فريق العمل واللجنة الفرعية العلمية والتقنية للمسائل املتعلقة باألجسام القريبة من األرض                                                                           
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  املرفق التاسع    
   املسامهة املقدمة من فريق العمل املعين ببناء القدرات                  

 ١٧ :رقم فريق العمل )ليابانا(اوكاموتو .  ت:الرئيس

   )حتدد فيما بعد        : (األمانة   

 :العضوية -١

، باكستان، الربازيل، الربتغال، بوليفيا، بريو،                         ) االسالمية     -مجهورية       ( أذربيجان، األرجنتني، اكوادور، ايران                        :البلدان    )أ (
بنان، مصر، املغرب، اململكة العربية                       اجلمهورية العربية السورية، فرنسا، الفلبني، كازاخستان، كندا، كولومبيا، ل                                           

 السعودية، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان؛                                        

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، وكالة                                                           :املؤسسات       )ب (
 .فضاء، االحتاد الفلكي الدويل، اجمللس االستشاري جليل الفضاء، مرصد مانيال                                               الفضاء األوروبية، جلنة أحباث ال                   

 :اهلدف العام لفريق العمل ووجهة تركيزه                           : بيان وجيز للمهمة           -٢

تقاسم املعلومات عن التسهيــالت املوجــودة، مثــل برامج الزمــاالت                                                ) أ : (تعزيز أنشطــة بنــاء القدرات من خالل                         
الفرص التعليمية والتدريبية على كل املستويات، من األطفال إىل اخلرباء واملدّرسني، خصوصا يف                                                                تعزيز    )ب (التدريبية؛      

 .البلدان النامية       

 :االستنتاجات       -٣

. من أجل تعزيز بناء القدرات امجاال، يلزم تضييق اهلوة القائمة بني البلدان املرتادة للفضاء والبلدان النامية                                                                )أ ( 
االهتمام على تعزيز فرص التعليم والتدريب يف البلدان النامية من خالل حتسني سبل الوصول إىل املعلومات                                                                 وينبغي أن ينصب          

وينبغي يف هذا الصدد ترويج االستغالل األجنع                           . املتعلقة هبما، مثل املعلومات عن املمارسات الفضلى للبلدان املرتادة للفضاء                                             
تحدة، كالفرص اليت توفرها املراكز االقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء                                                      لفرص التدريب املتاحة داخل منظومة األمم امل                                

 املنتسبة إىل األمم املتحدة، وانشاء شبكة أقاليمية لتبادل املعلومات؛                                          

ينبغي ترويج فرص التعليم والتدريب على مجيع املستويات، من األطفال إىل زمالء ما بعد مرحلة الدكتوراه                                                                )ب ( 
وهلذا الغرض، ينبغي تعميم وتقاسم املعلومات التعليمية والتدريبية اخلاصة جبميع املراحل، مع مراعاة                                                                        . اخلرباء    واملدّرسني و       

االهتمام املنصب يف البلدان النامية على بناء القدرات يف املرحلة اجلامعية بسبب أمهية البناء الفّعال للقدرات، خصوصا يف                                                                          
 بلدان؛     جمال التطبيقات الفضائية لصاحل تلك ال                      
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ومن املهم وضع استراتيجيات طويلة األمد وأخرى قصرية                                    . ال ميكن حتقيق بناء القدرات يف فترة زمنية قصرية                          )ج ( 
 .األمد لضمان التعزيز املطرد لبناء القدرات                     

 :توصيات بشأن تدابري أخرى                 -٤

  ١٣عقده فريق العمل يف               تناقش هذه التوصيات بني الدول األعضاء يف االجتماع التنسيقي السابع الذي سي                                               
 .٢٠٠٣يونيه     /حزيران    

 :أعمال التنفيذ اليت بدأت بالفعل                   -٥

جيري االضطالع بأنواع خمتلفة من أنشطة بناء القدرات، مثل برنامج التعلم والرصد العامليني ملنفعة البيئة                                                                )أ ( 
(GLOBE)       وبرنامج Eduspace                              املتعلق بتدريس علوم الفضاء، وأنشطة                            التابع لوكالة الفضاء األوروبية، ومشروع اليونسكو

اجمللس االستشاري جليل الفضاء، والفريق العامل املخصص لشؤون التعليم والتدريب، التابع للجنة املعنية بسواتل رصد                                                                     
 األرض، وبرنامج معهد التكنولوجيا اآلسيوي املتعلق بتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا وحبوثها؛                                                            

 تشرين      ١٥ بناء القدرات، الذي عقد يف هيوستون، تكساس، الواليات املتحدة، يوم                                             نظّم فريق العمل ملتقى              )ب ( 
وميكن االطالع على نتائج امللتقى يف موقع مكتب                               ).  بلدا ومؤسسة         ١٧ مشاركا من        ٥٢حضره       (٢٠٠٢أكتوبر     /األول   

-http://www.oosa.unvienna.org/unisp)شؤون الفضاء اخلارجي، التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة، على الويب                                                  

3/followup/action_team_17/houston2002/index.html). 

كما ميكن احلصــول على معلومــات عن أنشطــة فريــق العمــل مــن موقــع فريــق العمل على الويب                                                               
(http://www.bonnoffice2002.org/UN). 

 :بيان معوقات التنفيذ             -٦

 بناء القدرات بني البلدان املرتادة للفضاء والبلدان النامية؛                                 مثة هوة واسعة يف جمال                 )أ ( 

متثل مشكلة اللغة أحد املعوقات اليت جيب أن تؤخذ يف احلسبان، خصوصا يف تدريس علوم الفضاء للطلبة                                                                         )ب ( 
 الصغار جدا، ألن معظم املعلومات متاح باللغة االنكليزية فقط؛                                          

ة للفضاء والبلدان النامية هي أيضا عائق أمام نشر املعلومات التعليمية أو                                                  اهلوة الرقمية بني البلدان املرتاد                  )ج ( 
 .التدريبية    

 :املنافع اليت تتأتى من التنفيذ                -٧

تنسيق أنشطة بناء القدرات، خصوصا يف البلدان النامية، وتعزيز بناء القدرات على كل املستويات ويف كل املناطق،                                                                     
 .سلمية للفضاء اخلارجي              مما يسهم يف تعزيز االستخدامات ال                     



 

 28 
 

 A/AC.105/L.247 

 :التقدم الذي أحرزه فريق العمل                    -٨

واستنادا إىل املسامهات املقدمة ردا على االستبيان الذي عممه                                         . سبق لفريق العمل أن عقد ستة اجتماعات تنسيقية                                    
نة املهتمة، مبا فيها الصني                 فريق العمل وغريها من املسامهات اليت قدمتها البلدان واملنظمات األعضاء وغريها من البلدان املتعاو                                                               

ويقوم فريق العمل حاليا باعداد تقريره اخلتامي الذي سيتضمن صورة جمملة ألنشطة بناء القدرات ومعلومات ذات                                                                  . وكوبا    
 .صلة بذلك      

 



 

29  
 

A/AC.105/L.247

  املرفق العاشر   
   املسامهة املقدمة من فريق العمل املعين بزيادة الوعي                

 ١٨ :رقم فريق العمل )النمسا(فيمر . ، ي)ألمريكيةالواليات املتحدة ا(سبريي .  ل:الرئيسان

   )حتدد فيما بعد        : (األمانة   

 :العضوية -١

، ايطاليا، باكستان، الربازيل، الربتغال، بوليفيا، بريو، اجلمهورية                                       ) االسالمية      -مجهورية       ( أستراليا، ايران         :البلدان    )أ (
الفلبني، كازاخستان، لبنان، ماليزيا، مصر، املغرب، اململكة                                     التشيكية، اجلمهورية العربية السورية، العراق، فرنسا،                            

 العربية السعودية، النمسا، نيجرييا، الواليات املتحدة األمريكية؛                                    

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم                                               :املؤسسات     )ب (
ة، جلنة أحباث الفضاء، رابطة القانون الدويل، اجلمعية الدولية للمسح                                 وكالة الفضاء األوروبي         )أ (والثقافة،  

التصويري واالستشعار عن بعد، جامعة الفضاء الدولية، الرابطة األوروبية للسنة الدولية للفضاء، اجلمعية                                              
اء، وكالة       ، اجمللس االستشاري جليل الفضاء، الرابطة الدولية ألسبوع الفض                        )الواليات املتحدة      (الوطنية للفضاء       

 .الفضاء النمساوية، مرصد مانيال، اجلمعية الفلكية الفلبينية                        

 :بيان وجيز للمهمة -٢

تقييم اجلهود اجلارية لزيادة وعي متخذي القرارات وعامة الناس بفائدة األنشطة الفضائية وبالدور الذي ميكن                                                                )أ ( 
 أن تؤديه؛      

  الناجحة؛اعداد قائمة بأمثلة توضيحية لألنشطة الَوصولة )ب( 

وصا فيما يتعلق بعمل جلنة استخدام الفضاء                                ألنشطة الَوصولة املمكنة والفئات املستهدفة احملتملة، خص                                    استبانة ا     )ج ( 
 اخلارجي يف األغراض السلمية ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي، التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة؛                                                             

 .لة والفئات املستهدفة احملتملة                   تقدمي توصيات بشأن األنشطة الَوصولة املقب                             )د ( 

 :االستنتاجات       -٣

زيادة وعي متخذي القرارات وعامة الناس بأمهية ("عن اليونيسبيس الثالث  الصادرة ١٨جيري تنفيذ التوصية  )أ( 
، جزئيا ضمن اطار أنشطة مصممة ) احلكومي واحلكومي وغري احلكومي–الدويل (على مجيع األصعدة ") األنشطة الفضائية

 خصيصا هلذا الغرض؛
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باألنشطة ذات الصلة على نطاق العامل، يركز فريق العمل على دراسة واختيار ر وضع قائمة كاملة نظرا لتعذّ )ب( 
 أمثلة توضيحية؛

 .ال تزال هناك اختالفات كبرية فيما توليه اجلهات الفاعلة املختلفة من اهتمام بزيادة الوعي )ج(

 :توصيات بشأن تدابري أخرى                 -٤

جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، ضمن سياق عملها املتعلق باستعراض التقدم أن جتري  )أ( 
 ؛٢٠٠٤ و٢٠٠٣احملرز يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث، تقييما هبذا الشأن يف عامي 

ة تنفيذ التوصية وأنواع التدابري  مالحظات وتوصيات بشأن حال٢٠٠٤عام  يفأن تقدم اللجنة واجلمعية العامة  )ب( 
 اليت ميكن جلميع اجلهات الفاعلة املعنية أن تتخذها مستقبال؛

األمم اقتراحات عملية بشأن أنشطة مقبلة تقوم هبا اللجنة ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي ضمن اطار  )ج( 
 .املتحدة

 :أعمال التنفيذ اليت بدأت بالفعل                   -٥

 ).أعاله    ) أ (٣لباب     يف ا " االستنتاجات       "انظر    ( 

 :بيان معوقات التنفيذ             -٦

 .شساعة املوضوع جتعل اجراء تقييم شامل للمعوقات أمرا بالغ الصعوبة                                            

 :املنافع اليت تتأتى من التنفيذ                -٧

من شأن ازدياد الوعي أن يفضي إىل فهم أفضل للكيفية اليت ميكن هبا لألنشطة الفضائية، على وجه اخلصوص، أن                                                                       
 .ة ناجعة التكلفة يف التنمية املستدامة ومحاية البيئة وأمن االنسان                                        تسهم بصور       

 :التقدم الذي أحرزه فريق العمل                    -٨

ان عملية مجع املعلومات من احلكومات واهليئات غري احلكومية بواسطة االنترنيت، من خالل استبيانات مصممة                                                                         
ون جاهزا للعرض على اللجنة يف دورهتا السادسة                             خصيصا هلذا الغرض، جتري على قدم وساق؛ ومثة تقرير أويل سيك                                     

 .٢٠٠٣واألربعني، عام           
 

 .سيجري االتصال هبا عن طريق مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة                                     )أ( 
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  املرفق احلادي عشر       
   املسامهة املقدمة من فريق العمل املعين مبصادر التمويل املبتكرة                      

 ٣٢ :رقم فريق العمل )فرنسا(الفيتور . م :الرئيس

   )مل حتدد بعد       :(األمانة   

 :العضوية -١

، باكستان، اجلزائر، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية                                     ) االسالمية      -مجهورية       ( أستراليا، أملانيا، ايران             :البلدان    )أ (
 غرب، املكسيك، نيجرييا؛                السورية، جنوب افريقيا، فرنسا، الفلبني، كازاخستان، كولومبيا، امل                                       

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، وكالة الفضاء األوروبية، اجلمعية الوطنية للفضاء                                                                : املؤسسات       )ب (
 .، اجمللس االستشاري جليل الفضاء، مرصد مانيال، اجلمعية الفلكية الفلبينية                                              )بالواليات املتحدة          (

 :بيان وجيز للمهمة -٢

 سنوات طويلة، يواجه استخدام التطبيقات الفضائية، ال سيما من جانب البلدان النامية، مشاكل شىت، منها نقص                                                                                منذ   
وقد تبّين أثناء السنوات العشرين األخرية اتساع                                 . العاملني املؤهلني واملعدات، وخصوصا عدم توفر املوارد املالية الالزمة لذلك                                                  

غري أن هذه التكنولوجيات الواعدة مل تدعم التنمية بالقدر                                      . سيما يف رصد األرض           نطاق استخدام تكنولوجيات الفضاء، ال                        
 .الذي كان يفترض فيها أن تفعله                  

ويف هذا الصدد، َتقرر يف اليونيسبيس الثالث اجراء دراسة العتماد تدابري تستهدف استبانة مصادر متويل جديدة                                                                     
وقد     . اص، دعما لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث يف البلدان النامية                                        ومبتكرة على الصعيد الدويل، مبا يف ذلك القطاع اخل                                  

 من جانب اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورهتا التاسعة                                      ٢٠٠٣ و  ٢٠٠٢اعُتمدت خطة عمل فريق العمل لعامي                         
 .٢٠٠٢والثالثني، عام          

 :االستنتاجات       -٣

 : امنائي يتعلق باستخدام التطبيقات الفضائية، هي                              حدد فريق العمل ثالثة عناصر الزمة رئيسية ألي مشروع                                   

كثريا ما يكون عدم توفر التمويل عقبة كربى أمام بدء استخدام تكنولوجيا الفضاء يف الربامج أو                                                        : التمويل     )أ ( 
صة بتأمني موارد             قلّة الوعي باالمكانيات واالحتياجات اخلا                         ‘١‘: وترتبط هذه العقبة عادة مبا يلي                . املشاريع االمنائية الروتينية            

صعوبة اثبات ما تتسم به تقنيات التطبيقات الفضائية من مزايا بالنسبة ملتخذي                                              ‘٢‘مالية كافية لدعم الربامج ذات األولوية؛                      
متخذي القرارات املسؤولني عن هذه الربامج أو                              على   جيب   و  .القرارات واملستعملني احملتملني من حيث مردود التكلفة                                  

  بتقدمي معلومات وافية إىل املصارف االمنائية أو وكاالت املعونة؛                                           املشاريع أن يتكفلوا            
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الدعم احلكومي شيء ال غىن عنه للربامج أو املشاريع ذات النطاق الوطين وللمشاريع اليت                                                     : االلتزام السياسي         )ب ( 
ات فضائية أن تقدم                وينبغي للمؤسسات اليت تشارك يف مشروع رائد أو ايضاحي باستخدام تطبيق                                                   . يلتمس هلا متويل دويل             

كما ينبغي للمؤسسات اليت                 . التزاما أكيدا، نقديا أو عينيا، بتنفيذ املشروع، ألن هذا يضفي مصداقية على اقتراح املشروع                                                      
حددت يف ذلك االقتراح كجهات مستعِملة أن تبدي التزامها الواضح باستخدام التطبيق الفضائي املعين عندما يثبت جناعته                                                                               

 من حيث التكلفة؛            

مثة حاجة ماسة إىل تزويد البلدان النامية مبزيد من فرص التعليم والتدريب يف مجيع جماالت                                                        : التعليم والتدريب          )ج ( 
.فوجود العاملني املدّربني أمر أساسي اذا كان يراد ادماج تكنولوجيات الفضاء يف الربامج الروتينية                                                         . علوم وتكنولوجيا الفضاء                

 :توصيات بشأن تدابري أخرى                 -٤

اجراء دراسة متأنية، يف تواصل وثيق مع صناعة الفضاء، للكيفية اليت ميكن هبا لتلك الصناعة أن تسهم يف                                                                        )أ ( 
وينبغي لفريق العمل أن يفعل ذلك من أجل تقدمي                                      . الصندوق االستئماين احلايل لربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية                                            

 ؛ ٢٠٠٤نية يف دورهتا احلادية واألربعني، عام                       اقتراحات إىل اللجنة الفرعية العلمية والتق                         

ينبغي لألمم املتحدة أن تطلب من الدول األعضاء، على وجه السرعة، أن تسهم يف الصندوق االستئماين                                                                   )ب ( 
لذي     وسيكون ذلك مبثابة تطبيق دقيق لألحكام املقابلة يف قرار اليونيسبيس الثالث ا                                          . لربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية                       

ينص على أنه ينبغي دعوة مجيع الدول إىل تقدمي دعم مايل أو عيين، يف رسالة سنوية من األمني العام تذكر فيها، ضمن مجلة                                                                     
 )أ(أمور، اقتراحات مشاريع ذات أولوية لتعزيز ودعم أنشطة التعاون التقين، خصوصا تلك املتعلقة بتنمية املوارد البشرية؛                                                                     

" ورقة بيضاء       " الفضاء ملسألة الشراكة، ينبغي للجنة الفرعية العلمية والتقنية أن تعد                                       بغية حشد تأييد صناعة             )ج ( 
وينبغي أن تتضمن تلك الورقة عرضا لتوصيات اليونيسبيس الثالث الرئيسية والحتياجات السنوات                                                                  . تقدم إىل صناعة الفضاء               

 القادمة؛     

دائما على معرفة مبا تنطوي عليه تقنيات التطبيقات                                ان خرباء املصارف االمنائية أو وكاالت املعونة ليسوا                                  )د ( 
وقد يكون من املفيد أن يدَرج يف برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية تنظيم حلقات عمل                                                              . الفضائية من امكانيات            

ج املشاريع       قصرية هلؤالء اخلرباء من أجل عرض ما تتيحه التطبيقات الفضائية من امكانيات لدعم التنمية، باستخدام نتائ                                                                  
 .الرائدة أو التقنيات املستخدمة يف برامج التطبيقات                               

 :أعمال التنفيذ اليت بدأت بالفعل                   -٥

 )ستقدم املعلومات عنها الحقا                   ( 

 :بيان معوقات التنفيذ             -٦

 اليت تستخدم التطبيقات الفضائية؛                      صعوبة اقناع املصارف االمنائية ووكاالت املعونة بدعم برامج التنمية                                            )أ ( 
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وهذا يتطلب التزاما سياسيا                  . ان وجود أشخاص مدّربني أمر ضروري، ولكنهم حيتاجون إىل آفاق واعدة                                                    )ب ( 
 .طويل األمد       

 :املنافع اليت تتأتى من التنفيذ                -٧

 .زيادة توافر مصادر التمويل من أجل تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث                                            

 :التقدم الذي أحرزه فريق العمل                    -٨

 أن يفضي إىل ازدياد الوعي بالصعاب اليت تواجهها                                   (A/AC.105/L.246)قرير الذي أعده فريق العمل                    من شأن الت        
كما ان من شأنه أن يساعد متخذي القرارات، مبن فيهم متخذو القرارات يف                                             . البلدان النامية يف استخدام التطبيقات الفضائية                         

ومبا أن مشكلة التمويل                . قات الفضائية يف تنفيذ مشاريع التنمية                    املصارف االمنائية ووكاالت املعونة، على استخدام التطبي                               
تتقاطع مع عدد كبري من توصيات اليونيسبيس الثالث، فمن املؤكد أن االقتراحات الواردة يف التقرير ستفيد يف تعزيز تنفيذ                                                                                

 .تلك التوصيات         
 

/  متوز ٣٠-١٩جي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية، فيينا،          تقريـر مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـار                  )أ(  
 ).و (١، الفقرة "أوال"، الباب ١، الفصل األول، القرار )A.00.J.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه 
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