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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 الدورة السابعة واألربعون        
 ٢٠٠٤يونيه    / حزيران     ١١ - ٢فيينا،    
 * من جدول األعمال املؤقت            ٧البند   

 تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث 
   املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه

     ) الثالثاليونيسبيس( يف األغراض السلمية  
مشروع تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية   

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

    )اليونيسبيس الثالث(
   **إضافة  

                                                                 
 * A/AC.105/L.256. 
الذي أنشأته جلنة استخدام الفضاء أُعّدت هذه الوثيقة عقب املشاورات غري الرمسية اليت أجراها الفريق العامل   ** 

اض التقّدم احملرز  من أجل استعر ، لكي يتولّى إعداد تقريرها إىل اجلمعية العامة    اخلارجي يف األغراض السلمية 
 .يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث
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  التقّدم احملرز يف تنفيذ التوصيات    -ثالثا  
أنشطة كيانات منظومة األمم املتحدة اليت أسهمت يف تنفيذ توصيات  -جيم 

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

أسـهم االجـتماع املشـترك بني الوكاالت بشـأن أنشطة الفضاء اخلارجي، الذي يعمل                -١
الــتعاون فــيما بــني الوكــاالت يف جمــال األنشــطة ذات الصــلة   مهــزة وصــل مــن أجــل التنســيق و 

، يف أعمـال اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية خالل نظرها يف     ١٩٧٥بالفضـاء مـنذ إنشـائه عـام      
بـند جـدول األعمـال املـتعلق بالتنسـيق والـتعاون فـيما بني الوكاالت يف اطار خطة عمل مّدهتا                    

م جمموعـة مـن املقـترحات إىل اللجـنة الفرعـية لكي             فقـدّ [...]). انظـر الفقـرة     (ثـالث سـنوات     
ومن خالل هذه العملية، كّون االجتماع عالقة من التآزر بني ما يبذلـه من جهود   . تـنظر فـيها   

وبـني اجلهـود الـيت تـبذهلا جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وجلنتها الفرعية                  
هيــئات مــنظومة األمــم املــتحدة الــيت مل تســتخدم  العلمــية والتقنــية ألجــل زيــادة الوعــي، لــدى  

التطبـيقات الفضـائية، باإلسـهامات الـيت ميكـن لعلوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا أن تقدمها                
 .إىل برامج عملها االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 شؤون  فعـلى سـبيل املـثال، بّينـت نـتائــج الدراســـة االستقصـائيــة الـيت نفذهـــا مكتـــب                    -٢
ــام   ــارجي يف عـــــ ــاء اخلـــــ ــائق  (، ٢٠٠١الفضـــــ ــر الوثـــــ   Corr.1 وA/AC.105/C.1/L.241انظـــــ

ــئات مــنظومة األمــم املــتحدة، وال ســيما عــلى    )A/AC.105/C.1/L.241/Add.1و ــة مــن هي ، أن قلّ
مسـتوى االدارة العلـيا، بصـورة حمـدودة مالءمـة التطبيقات الفضائية للواليات املوكولة إليها، مبا                  

 .يات اليت تتعلق بشكل وثيق بتشجيع التنمية املستدامةفيها الوال

أمـا فـيما يـتعلق بالعقـبات الـيت تعـترض سـبيل توسـيع اسـتخدام التطبـيقات واخلدمات                   -٣
الفضـائية، فقـد الحـظ االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت وجـود توجهـات خمـتلفة يف اهليئات                      

وفود الدولة نفسها اليت حتضر ملتقيات    ف. التشـريعية لكـل مؤسسـة تابعـة ملنظومة األمم املتحدة          
حكومـية دولـية خمـتلفة ضمن إطار منظومة األمم املتحدة ال تكون بالضرورة على بّينة تامة مما                  

ولذلك، فقد رأى   . يـتخذه كـل مـنها يف مواقـف وتوجهـات إزاء مسـائل مماثلـة تتعلق بالفضاء                 
ناســب فــيما بــني األجهــزة    االجــتماع أن التنســيق األوثــق وتقاســم املعلومــات يف الوقــت امل     

احلكومـية املمـثلة يف خمـتلف امللتقـيات الـيت تتـناول مسـائل تـتعلق باألنشـطة الفضائية أمر ميكن                      
حتقـيقه مـن خـالل اآللـيات احلكومـية القائمـة، وهـو مـا سيفضي إىل بذل جهود تنسيقية مماثلة               

 . لتلك اليت تبذهلا كيانات منظومة األمم املتحدة على صعيد األمانة
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وقـد اختــذ االجــتماع املشــترك بــني الوكــاالت خطــوات أخــرى حنــو تعزيــز دوره كهيــئة   -٤
لتنسـيق األنشـطة املتصـلة بالفضـاء داخـل مـنظومة األمـم املتحدة، فوافق، مثال، على إنشاء موقع                
موّحـد عـلى الشـبكة العاملية سيحتوي على معلومات عن األنشطة التعليمية والتدريبية اليت تنظم                

ويف اطار عملية التحضري للمؤمتر     . مة األمم املتحدة يف اجملاالت ذات الصلة بالفضاء       داخـل مـنظو   
، اتفـق أعضاء االجتماع املذكور على إطالع        ٢٠٠٣العـاملي لالتصـاالت الـراديوية املعقـود عـام           

 .بعضهم بعضا على مواقفهم بشأن محاية نطاقات الترددات الراديوية الالزمة ألنشطتهم

تقارير السنوية لألمني العام بشأن تنسيق أنشطة الفضاء اخلارجي داخل   وقـد وفّـرت الـ      -٥
، معلومــات شــاملة عــن األنشــطة املــتعلقة بالفضــاء   ١٩٧٥مــنظومة األمــم املــتحدة، مــنذ عــام  
وبعد انعقاد اليونيسبيس الثالث، نقّح االجتماع املشترك    . املـنفّذة داخـل مـنظومة األمم املتحدة       

ر السـنوي عـدة مـرات لكي جيّسد مضمون إعالن فيينا، مبا ميكّن      بـني الوكـاالت هـيكل الـتقري       
. القـّراء مـن حتديـد اهليـئات الـيت تـنفّذ أنشـطة تستجيب لإلجراءات احملّددة املطلوبة يف اإلعالن                 

وبـادر االجـتماع أيضـا إىل اسـتخدام الـتقرير مـن أجـل تركيز مناقشاته على أنشطة ومبادرات                    
 .مة األمم املتحدة بأسرهامعنية ينبغي أن حتظى بدعم منظو

ديسمرب / كانون األول  ١٠ املـؤرخ    ٥٦/٥١وقـد أحاطـت اجلمعـية العامـة، يف قـرارها             -٦
ــيس جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض       ٢٠٠١ ــا رئ ــيت وّجهه ، عــلما بالرســالة ال

وم الســلمية إىل األمــني العــام مســترعيا فــيها انتــباهه إىل ضــرورة الــنظر يف زيــادة اســهامات علــ  
وتكنولوجـيا الفضـاء بصـورة أكـرب يف املؤمتـرات الرئيسـية لألمـم املـتحدة، ودعت مجيع هيئات              
مــنظومة األمــم املــتحدة إىل حتديــد توصــيات املؤمتــرات الرئيســية لألمــم املــتحدة الــيت ميكــن أن   

وتلبـية لـتلك الدعوة، أعد االجتماع املشترك بني الوكاالت    . تسـتفيد مـن التطبـيقات الفضـائية       
 )١(مـة باالجـراءات املوصـى باختاذهـا يف اخلطـة التنفيذية ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة                قائ

ــوم       الــذي عقــد يف جوهانســربغ، جــنوب أفريقــيا، والــيت هلــا مــن صــلة مباشــرة أو حمــتملة بعل
وتكنولوجـيا الفضـاء وتطبيقاهتا ووافق على دعوة هيئات األمم املتحدة إىل إكمال هذه القائمة    

وأقـّرت اللجــنة  . نشـطتها وبـراجمها املتصـلة بالفضـاء الـيت تقـابل اإلجـراءات املوصـى باختاذهـا         بأ
اقـتراح االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت بـأن تقـوم الـدول األعضـاء يف اللجـنة أيضـا بإجراء                        

وميكـن للقائمـة بعـد اسـتكماهلا أن تصـلح كدراسـة استقصـائية شاملة الستجابة         . عملـية مماثلـة   
 .العاملة يف جمال الفضاء لنتائج مؤمتر القمة العاملياألوساط 

ــئات مــنظومة األمــم املــتحدة الــيت      -٧ ويف أعقــاب اليونيســبيس الثالــث، بــدأت بعــض هي
تكـن قـد شـاركت يف االجـتماع املشـترك بـني الوكاالت تسهم يف أعمال ذلك االجتماع،                    مل

مم املتحدة خلدمات املشاريع    ومـن بيـنها مفوضـية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومكتب األ           
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أما الكيانات اليت دأبت على املشاركة يف االجتماع املذكور، . وأمانـة اتفاقـية التـنّوع األحيائي    
ــلحد مــن الكــوارث واللجــنة االقتصــادية ألفريقــيا واللجــنة       ــية ل ــة االســتراتيجية الدول مــثل أمان

مـم املـتحدة للبيئة ومنظمة األغذية    االقتصـادية واالجتماعـية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ وبـرنامج األ            
والـزراعة لألمـم املـتحدة ومـنظمة األمـم املـتحدة للتربـية والعلم والثقافة ومنظمة الطريان املدين                 
الدولـية ومـنظمة الصـحة العاملـية واالحتـاد الدويل لالتصاالت واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،                

 .فقد واصلت االسهام يف أعمال االجتماع

ية زيـادة عـدد جمـاالت الـتفاعل مـع الـدول األعضـاء يف اللجـنة، شرع االجتماع،                    وبغـ  -٨
، يف تنظيم دورة مفتوحة غري رمسية ُيدعى حلضورها ممثلو الدول        ٢٠٠٤ابـتداء مـن دورته عام       
ــنة ــية   . األعضـــاء يف اللجـ ــية األوىل الـــتحديات والفـــرص التعليمـ وتناولـــت الـــدورة غـــري الرمسـ

مــنظومة األمــم املــتحدة يف اجملــاالت ذات الصــلة بالفضــاء، وحضــرهتا والتدريبـية املــتاحة داخــل  
 . دولة عضوا يف اللجنة١٣ هيئات تابعة لألمم املتحدة و١٠

ويف جمـال بـناء القـدرات، اختـذ االجتماع املشترك بني الوكاالت، بالتعاون مع أعضاء                 -٩
واتفق . املوارد املتاحة الوكاالت لتعظيم   اللجـنة، خطـوات مـن أجل مواصلة تعزيز التعاون بني            

قوائــم جــرد بــاملعدات واملــواد االجــتماع عــلى أن يعــّد، مبشــاركة الــدول األعضــاء يف اللجــنة،  
التعليمـية والتدريبـية وجمموعـات البـيانات السـاتلية وغريها من موارد بناء القدرات اليت توفّرها       

سُتتاح قوائم اجلرد هذه،    و. مشـاريعها للتعاون التقين    للمسـتفيدين مـن      كـيانات األمـم املـتحدة     
 .بعد إعدادها، لكافة كيانات منظومة األمم املتحدة

  
   الفضاء اخلارجيشؤونإجنازات مكتب  -٢ 

يف أعقــاب اليونيســبيس الثالــث، وضــع مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي خطــة عمــل   -١٠
اللجنة وأقّرت  . ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ٦ املؤرخ   ٥٤/٦٨تنفـيذا لقـرار اجلمعـية العامـة         

 . ٢٠٠٠خطة العمل عام 

أمـا يف جمـال تعزيز دور اللجنة وجلنتيها الفرعيتني يف النهوض بالتعاون الدويل يف جمال                 -١١
اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، فقـد قـّدم مكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي                     

 أنشأهتا اللجنة من    الدعـم الـتقين واإلداري إىل العمـل الـذي تضـطلع بـه كافـة فـرق العمـل اليت                    
كمــا قــّدم املكتــب املشــورة الفنــية إىل بعــض فــرق  . أجــل تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث

ــيقات        ــرنامج األمــم املــتحدة للتطب ــبها، مبــا يف ذلــك مــن خــالل أنشــطة ب ــناء عــلى طل العمــل ب
 .الفضائية
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 يف  ، شـرع مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي يف برنامج لبناء القدرات           ٢٠٠٢ويف عـام     -١٢
 : وحىت اآلن، متّت اإلجنازات التالية. جمال قانون الفضاء

ُعقدت حلقتا عمل . بـدء سلسـلة مـن حلقـات العمـل املـتعلقة بقـانون الفضاء             )أ( 
، ٢٠٠٣ واألخـرى يف داجيـون، مجهورية كوريا، عام          ٢٠٠٢كانـت إحدامهـا يف الهـاي عـام          

م وقــبول كــاملني ملعــاهدات األمــم ممــا أســهم يف أعمــال اللجــنة الفرعــية القانونــية لتحقــيق فهــ 
 املتحدة اخلمس، املتعلقة بالفضاء اخلارجي؛

إعـداد وتعميم وثائق ومنشورات متعلقة بقانون الفضاء، مبا فيها تقرير سنوي          )ب( 
عـن احلالـة الراهـنة لتوقـيع الـدول وتصـديقها عـلى خمـتلف االتفاقات الدولية املتعددة األطراف                    

 ارجي وانضمامها إليها؛ املتعلقة بأنشطة الفضاء اخل

 استحداث وصون قاعدة بيانات بشأن قوانني الفضاء الوطنية؛ )ج( 

وضـع فهـرس بفـرص التعلـيم والتدريـب يف جمـال قانون الفضاء، يشتمل على                  )د( 
معلومـات عـن املؤسسـات الـيت توفـر دروسـا ودورات تعليمـية يف قـانون الفضاء وحتديث هذا                  

 .الفهرس

 وادارة أنشـطة بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضائية الالحقة              وبالنسـبة لتخطـيط    -١٣
لليونيسـبيس الثالـث، اعـتمد خـبري األمم املتحدة املعين بالتطبيقات الفضائية استراتيجية جديدة               

 إىل تعزيز أنشطة    ٥٤/٦٨مـن قـرارها     ) د (١١تلبـية لدعـوة اجلمعـية العامـة الـواردة يف الفقـرة              
مج اآلن عـلى بضـعة مواضـيع ذات أمهية رئيسية بالنسبة للبلدان النامية              ويركـز الـربنا   . الـربنامج 

ويرسـي أهدافـا ميكـن حتقيقها يف املدى القصري واملتوسط مع االحتفاظ بعدد قليل من األنشطة      
 .الطويلة األجل املتعلقة ببناء القدرات

صــاالت االت) ب(تدّبــر الكــوارث؛  ) أ: (أمــا مواضــيع الــربنامج ذات األولويــة فهــي     -١٤
رصــد البيــئة ) ج(الســاتلية املــتعلقة بالتطبــيقات اخلاصــة بالتعلــيم عــن بعــد والتطبيــب عــن بعــد؛ 

التعلــيم ) ه(إدارة املــوارد الطبيعــية؛ ) د(ومحايــتها، مبــا يف ذلــك الوقايــة مــن األمــراض املعديــة؛  
وتشــمل جمــاالت العمــل  . وبــناء القــدرات، مبــا يف ذلــك الــبحوث يف علــوم الفضــاء األساســية   

ــية        ــنظم الســاتلية العامل ــية، كاســتخدام ال ــدرات يف التكنولوجــيات التمكين ــر الق األخــرى تطوي
لـلمالحة وحتديـد املواقـع، واملـنافع العرضـية لتكنولوجـيا الفضـاء، وتطبـيقات السـواتل الصغرية               

وضمن . والسـواتل الصـغرية وتشـجيع مشـاركة صـناعات القطـاع اخلـاص يف أنشـطة الربنامج                 
: واضـيع ذات األولويـة، يسـعى الـربنامج لتحقيق األهداف الرئيسية التالية           كـل موضـوع مـن امل      
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ــدرات؛  ) أ( ــناء الق ــية توطــيد الدعــم احملــلي      ) ب(ب ــرارات بغ ــتخذي الق ــدى م ــادة الوعــي ل زي
 .الستخدام تكنولوجيات الفضاء عملياتيا

طة واسـتهل الـربنامج منـاذج منطـية تدريبـية تتكّون من سلسلة من حلقات العمل وأنش                 -١٥
ــيمي   ــتابعة عــلى الصــعيد االقل ــدأ يف عــام  . امل ــة    ٢٠٠٠وب  تنظــيم حلقــات عمــل اقليمــية الحق

لليونيسـبيس الثالـث يف جمـال اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف تدّبر الكوارث، وحىت هناية عام                   
، كـان الـربنامج قــد عقـد مخسـا مــن هـذه احللقــات وبـدأ حتديـد ووضــع بـرامج مــتابعة         ٢٠٠٣

، مت أيضا ٢٠٠٣-٢٠٠١ويف الفـترة  . نوب األفـريقي وأمـريكا اجلنوبـية   منوذجـية لكـل مـن اجلـ       
تنظـيم أربـع حلقـات عمـل اقليمـية واجـتماعني دولـيني بشأن استخدام الشبكة العاملية لسواتل                    

، ٢٠٠٣ديسمرب  /أمـا االجتماع الدويل الثاين، الذي عقد يف كانون األول         . املالحـة وتطبـيقاهتا   
تابعة ذات األولويـة الـيت ينبغي للربنامج أن يدعمها يف الفترة           مشـاريع ومـبادرات املـ      فقـد حـّدد   
٢٠٠٥-٢٠٠٤. 

وقـد زاد خـالل السـنوات القلـيلة املاضية عدد حلقات العمل والدورات التدريبية اليت                 -١٦
ويدعــم الــربنامج أيضــا دورات التدريــب . نظّمهــا بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية 

الــيت تــنظّمها املراكــز االقليمــية لتعلــيم علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء،   وحلقــات العمــل االضــافية 
املنتســـبة إىل األمـــم املـــتحدة، يف مـــناطق آســـيا واحملـــيط اهلـــادئ، وأفريقـــيا وأمـــريكا الالتينـــية   

 . والكاريبـي

ــبات الــيت تلقاهــا مكتــب شــؤون       -١٧ ــث، ازداد عــدد الطل ومــنذ انعقــاد اليونيســبيس الثال
ول األعضــاء واملــنظمات احلكومــية الدولــية وغــري احلكومــية التماســا الفضــاء اخلــارجي مــن الــد

ــية  ــلخدمات االستشــارية التقن ــية     . ل ــية تلب ــه االستشــارية التقن فقــد وســع املكتــب نطــاق خدمات
ومن األمثلة على ذلك اخلدمات اليت يوفـّرها املكتب من خالل اتفاق           . لالحتـياجات العملياتية  

٢٠٠٣يوليه  / الذي مكّن املكتب، يف متوز     )١(،"وارث الكربى الفضاء والك "مـع امليـثاق الدويل      
، مــن بــدء توفــري اخلدمــات عــلى مــدار الســاعة هليــئات مــنظومة األمــم املــتحدة الــيت حتــتاج إىل 

ويف الفترة ما بني   . بـيانات ومعلومـات فضـائية يف تصّديها حلاالت الطوارئ املتصلة بالكوارث           
 مخس  تفعيل امليثاق لتمست هيئات األمم املتحدة     ، ا ]٢٠٠٤مارس  /آذار[ و ٢٠٠٣يوليه  /متـوز 

واالهنيارات ؛  اجلمهوريـة الدومينيكـية   بشـأن الفيضـانات الـيت شـهدها كـل مـن نيـبال و              : مـرات 
وهـناك حالـيا تسـع هيئات تابعة لألمم    . األرضـية يف الفلـبني؛ والـزالزل يف اندونيسـيا واملغـرب          

ملتحدة خلدمات املشاريع ومفوضية    مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي ومكتب األمم ا          (املـتحدة   
قامت بتوفري معلومات ) األمـم املـتحدة لشـؤون الالجـئني واليونسـكو ومـنظمة الصـحة العاملـية             
 .لالتصال هبمزات الوصل اخلاصة هبا وتشارك حاليا يف هذا الترتيب
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على أيضا شبكة لتوزيع البيانات الساتلية عن القارة األفريقية بأكملها          وأنشـأ الربنامج     -١٨
ــية  ــية، بــدأ       . املؤسســات األفريق ــتحدة األمريك ــات امل ــة الوالي ــة مــن حكوم ومبســامهات مقّدم

) Landsatالندسات  (الـربنامج توزيـع جمموعـات مـن بيانات ساتل استشعار األراضي عن بعد               
 .تغطي أيه منطقة ذات أمهية للمؤسسات األفريقية، بناء على طلبها

يف دورات التدريــب الســابقة يف جهودهــم الرامــية وعــّزز الــربنامج دعمــه للمشــاركني  -١٩
ــائية يف      ــيات الفضــ ــتخدام التكنولوجــ ــلى اســ ــاملني املدّربــــني عــ ــن العــ ــواة مــ ــكيل نــ إىل تشــ

ومن األمثلة على ذلك، التمرين التقييمي للمتابعة الذي متّ تنفيذه يف الفترة بني             . النامية الـبلدان 
ــامي  ــر احملــلي لسلســلة   ] ٢٠٠٤[ و٢٠٠١ع ــيم األث ــية الســنوية   لتقي ــية الدول ــدورات التدريب ال

املشــتركة بــني األمــم املــتحدة والســويد لتثقــيف املعــلمني يف جمــال االستشــعار عــن بعــد، والــيت  
وكـان اهلـدف مـن وراء هـذا الـتمرين هـو تقيـيم األثر احمللي للدورات                  . ١٩٩٠بـدأت يف عـام      

نطاق الدعم الذي ينبغي    والـتعّرف عـلى عناصـر الـنجاح أو العقـبات الرئيسـية وحتديد طبيعة و               
 .توفريه لتعزيز عمل املشاركني السابقني يف الدورات

وقام املكتب . ووّسـع الـربنامج أيضـا إىل حـّد كـبري أنشـطته للتوعـية املوجهـة للشـباب               -٢٠
مـن خـالل سلسـلة مـن الـندوات الـيت نظّمت برعاية حكومة النمسا ووكالة الفضاء األوروبية                   

، حـــول تعزيـــز مشـــاركة الشـــباب يف األنشـــطة  ٢٠٠٢ عـــام  إىل٢٠٠٠يف الفـــترة مـــن عـــام 
الفضـائية، بـتوفري الفرص لالختصاصيني الشباب والطالب من أجل تبادل املعلومات واخلربات         

 .بشأن جهودهم الرامية لترويج األنشطة الفضائية

وعـــّززت الـــندوات أيضـــا أعمـــال اجمللـــس االستشـــاري جلـــيل الفضـــاء، الـــذي يضـــم   -٢١
وقد . لشـباب والطـالب املهـتمني باألنشـطة الفضائية من خمتلف بلدان العامل          اختصاصـيني مـن ا    

عقــد اجمللــس مجعــياته الســنوية خــالل الــندوات املذكــورة أعــاله الســتعراض أنشــطته وإعــداد     
اخلطـط الالزمـة الجـراءاته املقبلة، ومن ضمنها تقدمي طلب إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي          

وأّيــدت اجلمعــية العامــة، يف . كة يف أعماهلــا بصــفة مراقــب دائــميف األغــراض الســلمية للمشــار
، قـرار اللجـنة مبـنح اجمللـس مركـز      ٢٠٠١ديسـمرب  / كـانون األول ١٠ املـؤرخ  ٥٦/٥١قـرارها  

 .مراقب دائم

 تشرين ١٠ إىل ٤وبعـد إعـالن اجلمعـية العامـة ألسبوع الفضاء العاملي خالل الفترة من              -٢٢
 اليونيســبيس الثالــث، عمــل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي  أكــتوبر، بــناء عــلى توصــية /األول

بشكل وثيق مع الرابطة الدولية ألسبوع الفضاء، وهي منظمة غري حكومية هلا صفة مراقب دائم  
لـدى اللجـنة، مـن أجـل االحـتفال باألسـبوع يف خمـتلف أحنـاء العـامل، من خالل تنظيم مناسبات                       

 .ء والتنمية البشرية على نطاق العامل بالفضا التوعيةخاصة هتدف إىل ترويج وتعزيز
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، بإدخال حتسينات على املعرض الدائم للفضاء املقام يف         ٢٠٠١وقـام املكتب، يف عام       -٢٣
ويضم املعرض اآلن برناجما حاسوبيا تفاعليا وصخرة من سطح        . مكتـب األمـم املتحدة يف فيينا      

ي لألرض على منت حمطة القمـر ونسـخة طـبق األصـل مـن الـتجربة اليت أُجريت للمحيط احليو          
الفضـاء الدولــية، ومنـاذج مــن املركـبات الفضــائية والصـواريخ، وكذلــك لوحـات تضــم صــورا      

ويســتقطب املعــرض اهـتمام العديــد مــن زّوار مركــز فييـنا الــدويل، وخصوصــا تالمــيذ   . سـاتلية 
 . املدارس، ويسهم يف زيادة وعي اجلمهور بفوائد أنشطة الفضاء

 املعلومـات الفضائية الدولية وقام بتوفري فهرس يسهل البحث فيه         وعـّزز املكتـب دائـرة      -٢٤
ويضـم املوقـع الشـبكي اخلــاص    . لسـجل األمـم املـتحدة لألجسـام املطلقـة يف الفضــاء اخلـارجي      

باملكتــب فهرســا يوفّــر معلومــات عــن حالــة توقــيع الــدول وتصــديقها عــلى معــاهدات األمــم     
 . املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي

  
  إجنازات كيانات منظومة األمم املتحدة -٣ 

 هيــئات مــنظومة األمــم املــتحدة عــلى اختــاذ ٥٤/٦٨حثّــت اجلمعــية العامــة يف قــرارها  -٢٥
واستجابة لتلك الدعوة، سامهت بعض     . اإلجـراءات الالزمـة لتنفـيذ إعـالن فييـنا بصـورة فّعالـة             

فقد قدمت املنظمة العاملية    . ملهيـئات مـنظومة األمـم املـتحدة بشـكل فّعال يف أنشطة فرق الع              
لألرصـاد اجلويـة، مـثال، مسـاعدة ملموسـة لفريق العمل املعين بالتنّبؤ بالطقس واملناخ يف وضع           
ــاد الـــدويل     ــنما وفـَّـــر االحتـ ــا مشـــاركا؛ بيـ ــنهائي بصـــفته رئيسـ ــتقرير الـ التوصـــيات وإعـــداد الـ

ين بالــنظم العاملــية لســواتل لالتصــاالت أداة هامــة لتــبادل الوثــائق بــني أعضــاء فــريق العمــل املعــ 
املالحـة، عـن طـريق استضـافة موقـع عـلى الشـبكة العاملـية ومواصـلة اطـالع فـريق العمـل على                         
الـتطّورات املـتعلقة باملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ذات الصلة باستخدام أطياف الترّددات      

لألمم املتحدة، من ضمنها مـن قـبل الـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة؛ وقامـت عـدة هيئات تابعة            
مكتــب تنســيق الشــؤون االنســانية وأمانــة االســتراتيجية الدولــية لــلحّد مــن الكــوارث ومكتــب 
األمـم املـتحدة خلدمـات املشاريع وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومفوضية األمم املتحدة لشؤون               

ت جوهرية لعمل فريق    الالجـئني واليونسـكو واملـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلوية، بتقدمي مسامها            
وكــان لليونســكو دور فّعــال يف وضــع توصــيات فــريق العمــل  . العمــل املعــين بــتدبـّر الكــوارث

املعـين ببـناء القـدرات، بيـنما تعاونت عدة هيئات مع فرق العمل باالستجابة لطلباهتا للحصول                
 .على املعلومات عن أنشطتها

، يف اطـار الواليـات املوكولـة إليها،         وتقـوم عـدة هيـئات تابعـة ملـنظومة األمـم املـتحدة              -٢٦
. بتنفـيذ أنشـطة تسـهم يف تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث، مـثل تشـجيع التنمـية املستدامة                     
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وتقــوم عــدة هيــئات مــنها بتنفــيذ أنشــطة بــناء القــدرات يف جمــال التطبــيقات الفضــائية، لصــاحل   
 . البلدان النامية

املعين بالتطبيقات الفضائية   الثاين  ملؤمتر الوزاري   ا ومباشـرة بعـد اليونيسـبيس الثالـث، قـام            -٢٧
 الــذي نظّمــته اللجــنة االقتصــادية  املســتدامة يف مــنطقة آســيا واحملــيط اهلــادئ  ألغــراض التنمــية

، ١٩٩٩نوفمرب  /يف نيودهلي، يف تشرين الثاين    ) سكابإلا(واالجتماعـية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ         
اءات اقليمية باعتماد اعالن دهلي بشأن تطبيقات بـترمجة توصـيات اليونيسـبيس الثالـث إىل اجر         

تكنولوجـيا الفضـاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ مـن أجـل حتسـني نوعية احلياة يف األلفية اجلديدة،                      
واالسـتراتيجية وخطـة العمـل بشـأن تطبـيقات تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية املستدامة يف                

 املـرحلة الثانـية من الربنامج االقليمي للتطبيقات         ويف. آسـيا واحملـيط اهلـادئ يف األلفـية اجلديـدة          
الــيت بــدأت بعــد انعقــاد املؤمتــر  ) بــرنامج ريســاب الــثاين(الفضــائية ألغــراض التنمــية املســتدامة  

الـوزاري، يـتم تـرويج آليات التعاون اإلقليمي واستعمال تطبيقات التكنولوجيا الفضائية عمليا              
وادارة املـــوارد الطبيعـــية، وتدبـــر الكـــوارث الطبيعـــية، يف اجملـــاالت ذات األولويـــة مـــثل البيـــئة 

ــر   ــن حــّدة الفق ــات  وعملــت اإلســكاب بنشــاط أيضــا، بواســطة    . والتخفــيف م شــعبة املعلوم
ــتابعة هلــا، الــيت أُنشــئت يف متــوز  واالتصــاالت والتكنولوجــيا الفضــائية  ــيه / ال ، عــلى ٢٠٠٢يول

دامة، ويف األعمال التحضريية لعقد     تـرويج تطبـيقات االتصاالت الساتلية ألغراض التنمية املست        
 ميــثّالن بــناء القــدرات وتنمــية املــوارد البشــرية  ويظــل . مؤمتــر القمــة العــاملي جملــتمع املعلومــات  
 .برنامج ريساب الثاينالعنصرين األساسيني يف مجيع أنشطة 

ــم        -٢٨ ــرنامج األم ــوم ب ــئة واســتراتيجيات رصــدها ذات الصــلة يق ــة البي ــا بالنســبة حلماي أم
ــتح ــئة امل ــنّوع األحــيائي بتنفــيذ أنشــطة تقييمــية     ) اليونيــب(دة للبي ــتعلقة بالت ــية امل ــة االتفاق وأمان

ويقـوم اليونيـب، مـن خـالل عملـية الـتوقعات العاملـية للبيـئة الـتابعة لـه، بوضع اطار                     . ورصـدية 
 ٤٠، عـن طـريق شـبكة تضـم حوايل           ١٩٩٥دويل شـامل للتقيـيم البيـئي الـذي يـنفذ مـنذ عـام                

 تقريـر توقّعات البيئة العاملية      ٢٠٠٢مـايو   /يف أيـار  وقـد صـدر     . فـة مـناطق العـامل     مؤسسـة يف كا   
وتكّمل تقارير توقـّعات البيئة العاملية     . ٢٠٠٧الثالـث، ومـن املقـّرر إصـدار الـتقرير الـرابع عـام               

، يف ٢٠٠٣سلســلة الكتــب الســنوية لــتوقـّعات البيــئة العاملــية الــيت صــدر أول عــدد مــنها، لعــام 
 . ٢٠٠٤مارس /آذار

ويف اجملـاالت املـتعلقة بـإدارة املوارد الطبيعية، فإن برنامج رصد احملاصيل غري املشروعة         -٢٩
الـتابع ملكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلرمية جيمع بني التقنيات األرضية والتقنيات                  

يل املخدرات  املسـتندة إىل االستشعار عن بعد ملساعدة الدول األعضاء يف رصدها ملقدار حماص            
ــيمها  ــاعدة    . غــري املشــروعة وتطورهــا يف أقال وقــد طــّور مشــروع خــريطة الغطــاء األرضــي وق
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 الــتابع ملــنظمة األغذيــة والــزراعة لألمــم املــتحدة   (AFRICOVER)البــيانات اجلغرافــية ألفريقــيا  
ء نظامـا تفاعلـيا لتصـنيف الغطـاء األرضـي أصبح معيارا دوليا فعليا لرسم خرائط الغطا                ) الفـاو (

ويتبع برنامج  . املنظمة الدولية للتوحيد القياسي   األرضـي، وهـو يعتـرب حالـيا معـيارا مـن معـايري               
مشــروع خــريطة الغطــاء األرضــي وقــاعدة البــيانات اجلغرافــية ألفريقــيا مشــروع ممــاثل ُيســّمى   

ويتم . ، ويشمل سبعة بلدان يف آسيا)ASIACOVER(األرضـي وقـاعدة البيانات آلسيا   الغطـاء   
ــيذ  ــاء  متنف ــا ال  اآلســيوياألرضــي شــروع الغط ــبادرة اختذهت ــار م ــاء  الشــبكة  يف إط ــية للغط عامل
ويوفّــر نظــام معلومــات الرصــد البيــئي املــتقدم بالوقــت  . ، بدعــم مــن الفــاو واليونيــباألرضــي

احلقـيقي الـذي تديـره الفـاو تقيـيما سـاتليا طويل األجل ومنخفض االستبانة للديناميات النباتية           
طــار دعمــا للــنظام العــاملي لالعــالم واالنــذار املــبكـّر عــن األغذيــة والــزراعة وأمنــاط هطــول األم

وأحـرزت اهليـئات املشـاركة يف شراكة استراتيجية الرصد العاملي املتكاملة املزيد             . الـتابع للفـاو   
مــن الــتقدم يف تطويــر وتنفــيذ هــذه االســتراتيجية، وهــي إحــدى التوصــيات الــواردة يف إعــالن   

و واليونيـب واليونسـكو واملـنظمة العاملية لألرصاد اجلوية االضطالع بدور            وتواصـل الفـا   . فييـنا 
أساسـي يف أنشـطة شـراكة االسـتراتيجية املذكـورة، وبصورة خاصة يف تطوير وختطيط وتنفيذ                 

 .النظام العاملي لرصد املناخ والنظام العاملي للرصد األرضي والنظام العاملي لرصد احمليطات

ء الـتابع للمـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلويـة، الـذي بوشـر به يف                ويهـدف بـرنامج الفضـا      -٣٠
، لـتعزيز التنـبـّؤات بـالطقس واملـناخ، إىل تنسـيق األنشـطة السـاتلية البيئية يف                  ٢٠٠٣مـايو   /أيـار 

كافــة بــرامج املــنظمة وتوفــري توجهــات هلــذه الــربامج وســواها مــن الــربامج الــيت حتظــى بــرعاية   
تقنيات االستشعار عن بعد يف األرصاد اجلوية واهليدرولوجيا مـتعّددة بشـأن إمكانـية اسـتخدام       

وتشـمل األهــداف الطويلـة األجـل تطويــر نظـام املراقــبة     . والتخّصصـات املتصـلة هبــا وتطبـيقاهتا   
العـاملي بصـفته نظامـا مركـبا يتألّف من مكّونات سطحية وأخرى فضائية، ويركـّز أساسا على       

ة بالبحــث والــتطوير، وتشــجيع التعلــيم العــايل النوعــية الســواتل البيئــية العاملــة وكذلــك اخلاصــ
 .املتعلق بالسواتل

وقّدمـت أمانـة االسـتراتيجية الدولـية لـلحّد مـن الكـوارث، الـيت توفـّر خدمات األمانة                    -٣١
ــتخدام          ــتحداث اس ــبذولة الس ــود امل ــم إىل اجله ــاالت، الدع ــني الوك ــتركة ب ــل املش ــرقة العم لف

وقّدم . األرض وسـواتل االتصاالت للحد من الكوارث      تكنولوجـيات الفضـاء كسـواتل رصـد         
اليونيـب مسـامهة قـّيمة إىل عمـل الفـرقة املذكورة عن طريق قيامه، ضمن أمور أخرى، بتطوير                
ــنها        ــيمها والتخفــيف م ــة مــن الطــوارئ والتأهــب هلــا وتقي وتنفــيذ االطــار االســتراتيجي للوقاي

ــبك      ــذار امل ــنظم االن ــا ووضــع قائمــة حصــرية ل ــيانات عــلى   والتصــّدي هل ــاعدة ب ـّر، يف شــكل ق
وعـالوة عـلى األنشـطة العديدة اليت تضطلع هبا          . اإلنترنـت تضـم الـنظم احلالـية لالنـذار املـبكـّر           
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شـعبة اليونديـب املعنـية بـاالنذار املـبكـّر والتقيـيم فـيما يـتعلق بنشر البيانات واملعلومات وتقييم                    
يــب بصــوغ اســتراتيجية دعــم مــتكاملة لبــناء الــتعّرض لــلمخاطر واالنــذار املــبكـّر هبــا، قــام اليون

ــية لتحســني الوصــول إىل       ــتدبـّر الكــوارث وبإنشــاء شــبكة اقليمــية أفريق القــدرات املؤسســية ل
 .املعلومات املتعلقة بالكوارث

، أنشـأت الفاو شعبة للعمليات الطارئة والتعمري استجابة للحاجة إىل  ٢٠٠٢ويف عـام     -٣٢
الـزراعة وتربية املاشية ومصائد األمساك يف البلدان النامية  تقـدمي مسـاعدات طارئـة يف قطاعـات       

ويهــدف . املعلومــات املســتمّدة مــن الفضــاءاملــتأثرة مــن الكــوارث، وذلــك باســتعمال املــزيد مــن  
بـرنامج املـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلويـة اخلـاص بالوقايـة من الكوارث والتخفيف منها، الذي                   

ــار ــنفّذها املــنظمة    ، إىل ضــما٢٠٠٣مــايو /أُنشــئ يف أي ــال بــني األنشــطة الــيت ت ن التنســيق الفّع
وأنشـطة املـنظمات الدولـية واالقليمـية والوطنـية، وسـيعمل على تعزيز توفري انذارات أكثر دقة          

 .وموثوقية تتعلق بالظروف اجلوية واملناخية الشديدة

م ، تقّد٢٠٠٢ومـن خـالل مشـروع اليونسـكو للتعلـيم الفضـائي الذي استهل يف عام                  -٣٣
اليونســكو مســامهات هامــة يف بــناء القــدرات وزيــادة الوعــي وهتــدف، ضــمن مجلــة أمــور، إىل  
تعزيـز تعلـيم املواضـيع املـتعلقة بالفضـاء يف املـدارس، ال سيما يف البلدان النامية؛ وتشجيع دمج                    

ية املواضـيع املـتعلقة بالفضـاء يف املـناهج الدراسـية الوطنـية؛ وتعزيـز الـربامج التطويرية التخّصص                  
للمعـلمني والـتربويني واالختصاصـيني الشـباب؛ ومسـاعدة املعـلمني والـتربويني يف تطويـر مواد            
تعليمــية وتكيــيفها وفقــا الحتــياجاهتم؛ واملســامهة يف إعــداد اجلــيل املقــبل مــن العــاملني يف جمــال 

 .الفضاء

 ، مت إنشاء وحدة الصحة  ٢٠٠٣وكجـزء مـن إعـادة هيكلة منظمة الصحة العاملية عام             -٣٤
اإللكترونـية، الـيت تـتألّف مـن مخسـة أفـرقة عاملـة مبـا فـيها األفـرقة املهتمة باالستشعار عن بعد                        

وقد يّسرت الوحدة الصحية  .وبـنظم املعلومـات اجلغرافـية وكذلـك بالـرعاية الصـحية عـن بعد       
اإللكترونـية الـتعاون بـني املنظمة وكيانات أخرى يف األمم املتحدة، مكّملة بذلك العمل الذي             

قـوم بـه يف إطـار جلـنة الصـحة التابعة لفرقة العمل التابعة لألمم املتحدة واملعنية بتكنولوجيات                    ت
وقام مؤّخرا مكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمي للبلدان األمريكية         . املعلومـات واالتصاالت  

عار االستش/بدعـم إنشـاء شـبكة الـبلدان األمريكـية اخلاصـة باسـتخدام نظم املعلومات اجلغرافية                
ــة   ــبات   . عــن بعــد ملكافحــة األمــراض املعدي ــرنامج مكافحــة داء املذن ويف غــريب آســيا، متكّــن ب

، باستخدام تكنولوجيا السواتل من القضاء على داء املذنبات امللتحية    )العمـى النهري  (امللتحـية   
يف سـبعة بلـدان، عـن طـريق الرصـد اهلـيدرولوجي يف دعـم الـرش املستهدف             ) العمـى الـنهري   (

وتسـتخدم منظمة الصحة العاملية     . ى عـلى الريقـات الـيت هـي الـناقل األساسـي للـداء              الـذي قضـ   
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أيضــا طــبقات بيانــية مــن خطــوط املســح مســتمدة مــن صــور ســاتلية، يف مــيادين مــثل الغطــاء    
السـكان وشبكات الطرق واألهنار،     كـثافة   األرضـي والـنماذج الرقمـية لالرتفاعـات األرضـية و          

مـات الـرعاية الصـحية، بغـية نقـل املـوارد البشرية واملادية              لقـياس مـدى تيسـر الوصـول إىل خد         
 .واملالية وإعادة تنظيمها وتعظيم أثرها، من أجل أشد فئات السكان حرمانا

ويـتعلق العمـل الـذي يـنهض بـه فـريق األمم املتحدة العامل املعين باملعلومات اجلغرافية                 -٣٥
 ٢٠٠٠مارس  / هذا الفريق يف آذار    وأنشأت. بتنفـيذ العديـد مـن توصـيات اليونيسـبيس الثالـث           

اليت تعرف اآلن باسم جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة          (جلـنة التنسـيق االداريـة،       
، وذلــك لتنســيق األنشــطة وصــوغ السياســات املــتعلقة باملعلومــات اجلغرافــية    )املعــين بالتنســيق

ألرضية اخلاصة هبا، وهي ُبنية حتتية وتقوم الفاو بإنشاء الشبكة ا . داخـل مـنظومة األمـم املتحدة      
شـاملة لـلمعلومات الفضـائية املســتندة إىل معـايري دولـية، باالشـتراك مــع بـرنامج الغـذاء العــاملي         

وهتدف الشبكة األرضية إىل حتسني الوصول بصورة دينامية        . واليونيـب وغريمهـا مـن الشـركاء       
ــدول    ــتابعة للفــاو وال ــتحدة   إىل املعلومــات الفضــائية يف الُشــعب ال ــئات األمــم امل  األعضــاء وهي

واملراكـز املنتسـبة إىل الفـريق االستشـاري للـبحوث الزراعـية الدولـية واجلهـات املعنـية األخرى                 
واالسـتفادة مـنها عـلى حنـو متكامل، دعما لعملية اختاذ القرارات املتعلقة بالتنمية املستدامة عن        

لومــات بــني هيــئات األمــم املــتحدة  طــريق اســتخدام شــبكة اإلنترنــت كآلــية عملــية لتــبادل املع 
 .واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية واألوساط العلمية

  
 وغري احلكومية اليت لديها مركز مراقب الدولية  احلكوميةأنشطة املنظمات -دال 

  دائم لدى اللجنة وأسهمت يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث
ــراره   -٣٦ ــة، يف قـ ــية العامـ ــت اجلمعـ ــري   ٥٤/٦٨ا حثّـ ــية وغـ ــية الدولـ ــنظمات احلكومـ ، املـ

احلكومـية والصـناعات الـيت تـنفذ أنشـطة تتصـل بالفضـاء، على اختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ            
وشّددت اللجنة على أمهية إشراك الكيانات غري احلكومية يف تنفيذ          . إعـالن فييـنا بصورة فعـّالة     

 واتفقــت عــلى أنــه ٢٠٠١لعمــل يف عــام توصــيات اليونيســبيس الثالــث عــندما أنشــأت أفــرقة ا
وكنتيجة . ينـبغي هلـذه األفـرقة أن تـنظر يف إمكانـية دعـوة الكـيانات غـري احلكومـية للمشـاركة           

 مــنظمة ١٨ مــنظمات دولــية مــن أصــل ١٠، ٢٠٠٤مــارس /لذلــك فقــد شــاركت، حــىت آذار
 كيانا غري  ١٤ مـنظمات حكومـية دولية و      ٣لديهـا مركـز مراقـب دائـم لـدى اللجـنة وكذلـك               

 .حكومية يف أعمال فريق واحد أو أكثر من فرق العمل بصفة أعضاء

ــتدّبر الكــوارث، اجملــال       -٣٧ ــريق العمــل املعــين ب ومــن خــالل اجــتماعاته املفــتوحة، فــتح ف
للكــيانات الــتجارية العاملــة يف جمــال صــنع الســواتل وتشــغيلها وكذلــك لصــناعة الــتأمني لكــي  
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لفضـاء األوروبـية واملفوضية األوروبية واخلدمة       وسـامهت كـل مـن وكالـة ا        . تسـاهم يف أعمالـه    
الدولـية للـنظام العـاملي لـتحديد املواقـع مسـامهة جوهـرية يف أعمـال فريق العمل املعين بالشبكة                   
العاملـية لسـواتل املالحـة الـذي اسـتفاد أيضا، يف صوغ توصياته، من االسهامات القّيمة املقّدمة       

لـرابطة الدولية ملعاهد املالحة، واالحتاد الدويل       مـن كـيانات حكومـية دولـية وغـري حكومـية كا            
وقـّدم االحتاد الفلكي الدويل واللجنة املعنية    . للمسـاحني واملكتـب الـدويل للمكايـيل واملقايـيس         

بسـواتل رصـد األرض، مـن خـالل فـريقها العامل املعين بالتعليم والتدريب، املساعدة إىل فريق            
 .ياتهالعمل املعين ببناء القدرات يف صوغ توص

أمـا فـريق العمـل املعـين باألجسـام القريـبة من األرض، فقد استفاد من مسامهات جلنة                    -٣٨
أحبــاث الفضــاء واالحتــاد الفلكــي الــدويل ومؤسســة محايــة الفضــاء، الــيت شــاركت كأعضــاء يف 

كمـا عمل فريق العمل مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واعتمد    . فـريق العمـل   
 هـذه املـنظمة يف إطار حمفلها العاملي للعلوم املعين باملسائل املتعلقة باألجسام القريبة               عـلى عمـل   
وسـاهم عـدد مـن الكـيانات الدولـية غـري احلكومـية يف الدراسـة االستقصائية اليت                   . مـن األرض  

نفـّذهـا فـريق العمـل املعين بزيادة الوعي عن طريق توفري معلومات عن األنشطة االرشادية اليت                 
لع هبـا واقتراحاهتا املتعلقة بزيادة الوعي بفوائد األنشطة الفضائية لدى مقّرري السياسات             تضـط 

 .وعامة الناس

وأنشـأ اجمللـس االستشـاري جلـيل الفضـاء أفـرقة عاملـة لدراسـة تنفـيذ مجـيع التوصيات             -٣٩
والتقنية يف الـواردة يف إعـالن فييـنا تقريـبا وقـّدم اقـتراحه وتوصـياته إىل اللجـنة الفرعـية العلمـية            

، لكـي تـنظر فـيها حسـب االقتضاء والضرورة، وال سيما من            ٢٠٠٣دورهتـا األربعـني يف عـام        
وسامهت بعض الكيانات كوكالة الفضاء األوروبية واالحتاد الفلكي الدويل         . قـبل فـرق العمـل     

يف تنفـيذ عـدد مـن توصـيات اليونيسـبيس الثالـث عـن طريق تقدمي إسهامات جوهرية يف عمل                     
تخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية وهيئاهتا الفرعية عند نظرها يف املسائل                جلـنة اسـ   

 .املدرجة يف جداول أعماهلا

وقـد تـبع اليونيسبيس الثالث العديد من املبادرات اليت اختذهتا كيانات حكومية دولية أو       -٤٠
ماع اجمللس األورويب يف    فعقب اجت . غـري حكومـية يف جمـايل الرصـد البيئي وادارة املوارد الطبيعية            

ــيه /غوثنـــبريغ، الســـويد، يف حزيـــران  ــية  ٢٠٠١يونـ ــاء األوروبـ ــتهلـّت وكالـــة الفضـ ، مـــثال، اسـ
واملفوضـية األوروبـية بـرنامج الرصـد العـاملي لألغـراض البيئـية واألمنـية، وهـي مـبادرة هتدف إىل                

يت ختدم أهدافا   توفـري معلومـات مسـتقلة وعملياتـية وذات صـلة، دعمـا جملموعـة من السياسات ال                 
وشرعت . مسـتدامة يف جمـاالت مـثل البيـئة والـزراعة ومصـائد األمسـاك والـنقل والتنمية االقليمية                   

اللجـنة املعنية بسواتل رصد األرض يف برنامج ملتابعة مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، لتثبت               
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ؤمتر القّمة، ولوضع إطار مشترك مواصـلة الـتزامها بالتنمية املستدامة، واألهداف الطويلة األجل مل     
ــتخذها   ــيت ت ــية بســواتل رصــد األرض   لإلجــراءات ال ــتابعة للجــنة املعن ــيذ  الوكــاالت ال ــدى تنف  ل

وكجــزء مــن بــرنامج املــتابعة هــذا، اســتهلت وكالــة . االجــراءات الــيت دعــت إلــيها القمــة العاملــية
دان األفريقية يف جمال ادارة     لتلبـية احتـياجات البل    " TIGER"الفضـاء األوروبـية املشـروع املسـّمى         

وبغــية تلبــية احلاجــة املــتزايدة إىل بــيانات فضــائية أكــثر تواتــرا ومشــوال فــيما يــتعلق   . مــوارد املــياه
بتنـبـّؤات األحـوال اجلويـة، بـدأت املـنظمة األوروبـية السـتغالل سـواتل األرصـاد اجلويـة ووكالة                     

ومن املتوقـّع أن تؤّدي    . ل األرصاد اجلوية  الفضـاء األوروبـية يف تطوير نظام اجليل الثاين من سوات          
البــيانات الشــاملة الــيت يقــوم هــذا الــنظام األخــري جبمعهــا بشــكل أكــثر تواتــرا إىل توفــري مســاعدة 

 .كبرية يف حتديد الظواهر اجلوية الشديدة والتنبـّؤ هبا يف الوقت املناسب

 وكالة الفضاء األوروبية الذي أعلنته" الفضـاء والكـوارث الكربى  "أمـا امليـثاق الـدويل        -٤١
نوفمرب / ووكالـة الفضـاء الفرنسـية خالل انعقاد اليونيسبيس الثالث، فقد أصبح نافذا يف تشرين الثاين               

 الوكــاالت ومــن خــالل امليــثاق، سيصــبح باالمكــان اســتخدام ســواتل [...]). انظــر الفقــرة  (٢٠٠٠
اية املدنية ولكيانات األمم األعضـاء فـيه لـتوفري صـور عـن رصـد األرض للسلطات املعنية باحلم        

ــتحدة، يف تصــّديها للكــوارث الكــربى    ــام   . امل ــة ع ــد    ٢٠٠٣وحــىت هناي ــثاق ق ــذا املي ، كــان ه
 مـــرة اســـتجابة لشـــىت الكـــوارث الطبيعـــية كاهلـــزات األرضـــية أو االنفجـــارات  ٤١اســـتخدم 

 .الربكانية أو االهنيارات األرضية أو الفيضانات يف عدد من البلدان

 عــلى تنفــيذ عــدد مــن (Intersputnik)مة الدولــية لالتصــاالت الفضــائية وتعكــف املــنظ -٤٢
املشـاريع اهلادفـة إىل املسـاعدة عـلى تضـييق الفجـوة بـني الـبلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية                     
عـن طـريق استخدام سواتل االتصاالت، مبا يف ذلك إنشاء أسطول عاملي من السواتل الصغرية                

لـك هبـدف خفـض تكالـيف االسـتئجار وتوسـيع قاعدة املستفيدين              املخّصصـة لالتصـاالت، وذ    
ــية   ــبلدان النام ــز تقاســم    . احملــتملني، خصوصــا يف ال ــنظمة املذكــورة يف تعزي وتســهم أنشــطة امل

املعلومـات مـن خـالل حتسـني امكانية الوصول إىل خدمات االتصاالت الساتلية الفضائية على                
 .نطاق عام

 مبادرات اجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار ومـن املـتوقّع أن توفـّر إحدى       -٤٣
وتعكف . عـن بعـد مصـادر متويـل جديـدة وابـتكارية لدعـم تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث                 

اجلمعـية عـلى انشـاء مؤسسـة الدارة برنامج دويل واسع النطاق سيوفـّر اهلبات واملنح الدراسية                 
العلمـية ألفـراد مؤهــّلني ومـنظمات تسعى         ومـواد التدريـب وغـري ذلـك مـن أشـكال املسـاعدة               

أو تطـّبقها من أجل النهوض بالعلوم والتكنولوجيات املتصلة بالتخّصصات اليت           /وراء املعـرفة و   
 .تنشط فيها اجلمعية
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وأّدت اللجـنة املعنـية بسـواتل رصـد األرض دورا هامـا يف تنسيق جهود أعضائها بغية                   -٤٤
فـع عجلة التنمية املستدامة، وذلك مبناسبة انعقاد مؤمتر         ايضـاح فـائدة التطبـيقات الفضـائية يف د         

وقد ساعدت العروض والشروح واملواد االعالمية اليت قّدمها        . القمـة العـاملي للتنمـية املسـتدامة       
أعضـاء اللجـنة يف مؤمتـر القمـة عـلى زيـادة الوعـي لـدى متخذي القرارات وعامة الناس بأمهية                

ية املستدامة عن طريق تطبيق نتائج حبوث الفضاء؛ وزيادة         األنشـطة الفضـائية يف النهوض بالتنم      
اسـتخدام الـنظم واخلدمـات الفضـائية مـن قـبل هيئات منظومة األمم املتحدة والقطاع اخلاص؛                  

ويـتوّخى بـرنامج املتابعة الذي وضعته اللجنة املذكورة         . وحتسـني ادارة مـوارد األرض الطبيعـية       
االت اخلمســة التالــية والــيت ســوف تســهم يف تنفــيذ  اختــاذ إجــراءات مــن قــبل أعضــائها يف اجملــ 

ادارة موارد املياه؛   ) ب(التعلـيم والتدريـب وبناء القدرات؛        )أ: (توصـيات اليونيسـبيس الثالـث     
رسم خرائط عاملية ورصد استخدام األرض ونظام       ) ه(تغري املناخ؛    )د(تدّبـر الكـوارث؛     ) ج(

 .املعلومات اجلغرافية

 احلكومــية الدولــية وغــري احلكومــية عــلى تنفــيذ العديــد مــن  ويســاعد بعــض املــنظمات -٤٥
فوكالـة الفضاء   . توصـيات اليونيسـبيس الثالـث، كجـزء مـن األنشـطة املسـتمرة املوكولـة إلـيها                 

األوروبــية تعمــل، مــثال، عــلى تشــجيع الــتعاون الــدويل وتنمــية املعــارف العلمــية وتعزيــز فــرص 
ها رابطة القانون الدويل، من خالل جلنتها املعنية        وتسهم األنشطة اليت تنفّذ   . التعلـيم والتدريـب   

بقـانون الفضـاء، يف جهود جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف جمال وضع                
 .قانون الفضاء ورمبا أيضا عدة توصيات أخرى من وجهة النظر القانونية

  
 احلواشي
 

/  أيلول ٤ –أغسطس  / آب ٢٦وهانسربغ، جنوب أفريقيا،    تقريـر مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمـية املسـتدامة، ج             )١(
، ٢ ، الفصل األول، القرار   ) والتصويب A.03.II.A.1منشـورات األمـم املـتحدة، رقـم املبـيع            (٢٠٠٢سـبتمرب   
 .املرفق

 امليـثاق وكالـة الفضاء األوروبية ووكالة الفضاء الفرنسية أثناء انعقاد اليونيسبيس الثالث وأصبح               هـذا أعلنـت    )٢(
. ٢٠٠٠أكتوبر / بعد أن وقّعته وكالة الفضاء الكندية يف تشرين األول٢٠٠٠نوفمرب /ذا يف تشـرين الثاين    نـاف 

ومبوجــب امليــثاق جيــوز حالــيا اســتخدام ســواتل وكالــة الفضــاء األوروبــية ووكالــة الفضــاء الفرنســية ووكالــة 
 احملــيطات والغــالف اجلــوي يف  الفضــاء الكــندية واملــنظمة اهلــندية ألحبــاث الفضــاء واالدارة الوطنــية لدراســة  

ــتوفري صــور رصــد األرض       ــية لألنشــطة الفضــائية، ل ــية األرجنتين الواليــات املــتحدة األمريكــية واللجــنة الوطن
لسـلطات احلمايـة املدنـية يف تصـّديها لكارثـة كربى؛ ومن املتوقّع أن يزيد عدد وكاالت الفضاء املنضّمة إىل                     

 .هذا امليثاق
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