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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          

     )ثاليونيسبيس الثال     (يف األغراض السلمية      
 مشروع تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية   

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

 **اضافة
 

                                                                 
 *  A/AC.105/C.1/L.256. 
شاورات غري الرمسية اليت أجراها فريق العمل الذي أنشأته    أُعّدت هذه الوثيقة عقب اختتام الدورة الثانية من امل  ** 

اخلارجي يف األغراض السلمية إلعداد تقرير ُيقّدم إىل اجلمعية العامة الستعراض التقّدم جلنة استخدام الفضاء 
 .احملرز يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث
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  أوجه التآزر بني تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث ونتائج -رابعا 
 املؤمترات العاملية املعقودة داخل منظومة األمم املتحدة وغريها 

   ***من املبادرات العاملية
إعـــالن فييـــنا بشـــأن الفضـــــاء والتنمـــية : األلفـــية الفضـــائية"تتضـــّمن الوثـــيقة املعـــنونة  -١

ية يف  الــيت اعــتمدها اليونيســبيس الثالــث نــواة الســتراتيجية ملعاجلــة الــتحّديات العاملــ)١("البشــرية
وعـندما حـّددت جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية التحّديات                  . املسـتقبل 

العاملـية ووضـعت مشـروع هـذه االسـتراتيجية، أخـذت يف احلسبان نتائج املؤمترات العاملية اليت                  
عقدهتـا األمـم املـتحدة يف التسـعينات واليت حّددت أولويات القرن احلادي والعشرين من أجل                 

وشـكّلت هـذه األولويـات أساسـا للمناقشـات يف مؤمتـر قمة األمم               . نهوض بالتنمـية البشـرية    الـ 
وواصـلت مؤمتـرات عاملـية الحقـة عقدهتا األمم املتحدة حبث     . ٢٠٠٠املـتحدة لأللفـية يف عـام       

، بغــية وضــع )٥٥/٢قــرار اجلمعــية العامــة (األهــداف اجملّســدة يف إعــالن ألفــية األمــم املــتحدة  
 . بأعمال حمّددةخطط لالضطالع

وهـناك صـلة بـني الكـثري مـن الـتدابري الـيت نـادى هبا إعالن فيينا وأهداف وغايات قمة                -٢
ألفـية األمـم املتحدة ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة والقمة العاملية جملتمع املعلومات، اليت               

 أوصـــى هبـــا وســـوف يســـاهم تنفـــيذ الـــتدابري الـــيت. عقـــدت كـــلها بعـــد اليونيســـبيس الثالـــث
 .اليونيسبيس الثالث يف إحراز تقدم يف أعمال املتابعة النامجة عن املؤمترات العاملية

وبعـد اليونيسـبيس الثالث كثّفت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية           -٣
ــاالهتم الفضــائية          ــنفردين ووك ــنة م ــك أعضــاء اللج ــؤون الفضــاء اخلــارجي وكذل ــب ش ومكت

 أنظــار املؤمتــرات العاملــية الــيت تعقدهــا األمــم املــتحدة إىل الفوائــد االجتماعــية  جهودهــا لتوجــيه
وكــان أحــد األمــثلة عــلى هــذه اجلهــود  . املســتمدة مــن علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء وتطبــيقاهتا 

، لتوجيه نظره إىل أمهية ٢٠٠١مـبادرة رئـيس اللجـنة بإرسـال رسـالة إىل األمـني العـام يف عـام              
ات علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء يف تنفيذ توصيات مؤمترات األمم املتحدة             زيـادة مـراعاة مسـامه     

وتابعـت اللجنة وجلنتها الفرعية العلمية والتقنية هذه املبادرة بوضع بيان    . (A/56/306)الرئيسـية   

                                                                 
القات املتبادلة بني توصيات اليونيسبيس الثالث أُعّد مشروع نص الفصل الرابع استنادا إىل مقارنة للع   *** 

، ومؤمتر القمة  )٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨-٦نيويورك، (والتوصيات املنبثقة عن مؤمتر قمة األمم املتحدة لأللفية 
، واملرحلة )٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول٤-أغسطس / آب٢٦جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،  (العاملي للتنمية املستدامة 

، على النحو املبني  )٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٢-١٠جنيف، (ر العاملي جملتمع املعلومات األوىل من املؤمت
 .A/AC.105/C.1/2004/CRP.10يف اجلدول الوارد يف الوثيقة 
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 وشاركت اللجنة املعنية بسواتل     )٢(.مـن اللجنة لتقدميه إىل مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة         
ض بفعالـية يف العملـية التحضريية املؤّدية إىل القمة العاملية وشاركت مبسامهات قّيمة            رصـد األر  

 .يف نتائج هذا املؤمتر

أدرك مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمية املستدامة يف خطة تنفيذ نتائجه أمهية االستشعار عن             -٤
 وشّجع )٣(اءات،بعـد بالسـواتل وحتديـد املواقـع بالسـواتل كوسـيلة لتنفيذ ما أوصى به من إجر              

مؤمتـر القمـة زيـادة اسـتخدام السـواتل خصوصـا يف جمـاالت إدارة مـوارد املـياه ورصـد غــالف           
 )٤(.األرض اجلوي بصورة منتظمة وكذلك األراضي واحمليطات، اضافة إىل تدّبر الكوارث

 وجتّســد املــرحلة األوىل للقمــة العاملــية جملــتمع املعلومــات اجلهــود املضــاعفة الــيت تــبذهلا   -٥
اللجـنة وكذلـك املكتب من أجل ربط الفوائد اجملتمعية للتطبيقات الفضائية بأهداف املؤمترات               

 على أمهية   ٢٠٠٣وشـّددت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورهتا األربعني يف عام            . العاملـية 
مؤمتــر القمــة وأوصــت مبشــاركة نشــطة مــن جانــب اللجــنة واملكتــب يف مــرحليت مؤمتــر القمــة   

ــي ومســامهة مــنه يف مناقشــات املــرحلة األوىل ملؤمتــر   ). ١٤١، الفقــرة A/AC.105/804(هما كلت
القمـة، قـّدم املكتـب إىل أمانـة القمـة نـتائج حلقــة العمـل املشـتركة بـني األمـم املـتحدة وتايلــند            

/  أيلول٥-١بانكوك، (حـول إسـهام تكنولوجـيا االتصـاالت الفضـائية يف سد الفجوة الرقمية             
كمــا نظَّــم املكتــب أثــناء املــرحلة األوىل للقمــة فــريق ). A/AC.105/810 انظــر ،٢٠٠٣ســبتمرب 

 .خرباء تناول موضوع حلقة العمل كإحدى املناسبات اجلانبية ملؤمتر القمة

 دور الســواتل كوســيلة )٥(وأدركــت القمــة العاملــية جملــتمع املعلومــات يف خطــة عمــلها  -٦
وطالبت . قليمـية والدولـية للشبكات عريضة النطاق      لـتطوير وتعزيـز الـبـُىن التحتـية الوطنـية واال          

بـتعزيز الـنهوض بـتوفري خدمـات سـاتلية عاملـية عالية السرعة للمناطق الفقرية يف اخلدمات مثل                   
 كمـا شـّجعت القمـة استعمال القدرات الالسلكية          )٦(.املـناطق النائـية وقلـيلة الكـثافة السـكانية         

لية، يف البلدان املتقّدمة وخصوصا يف البلدان النامية،        غـري املستعملة، مبا يف ذلك القدرات السات       
لـتأمني الـنفاذ يف املـناطق النائية، وخصوصا يف البلدان النامية والبلدان اليت مير اقتصادها مبرحلة                 

 )٧(.حتّول، ولتحسني امكانيات التوصيل منخفضة التكلفة يف البلدان النامية

مــية املســتدامة والقمــة العاملــية جملــتمع املعلومــات وبيــنما حــّدد مؤمتــر القمــة العــاملي للتن -٧
جمـاالت معّيـنة ميكـن أن تؤّدي فيها علوم وتكنولوجيا الفضاء دورا هاما، هناك جماالت أخرى                 
كــثرية ميكــن أن تســاهم فــيها يف تنفــيذ نــتائج مؤمتــري القمــة املذكوريــن وإعــالن ألفــية األمــم    

ــتآزر بــني أنشــطة  . املــتحدة  مــتابعة اليونيســبيس الثالــث وتلــك اخلاصــة   وميكــن زيــادة تعزيــز ال
 .باملؤمترات العاملية ملنظومة األمم املتحدة
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وجتّســد امليزانــية الــربناجمية املعــتمدة لــربنامج اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض    -٨
وهـي تشري إىل أن     .  أمهـية زيـادة أوجـه هـذا الـتآزر          )٨(٢٠٠٥-٢٠٠٤السـلمية لفـترة السـنتني       

اجهــة الــتحّديات العاملــية، عــلى حنــو مــا جــاء يف إعــالن فييــنا ســتظلّ توفّــر إطــار اســتراتيجية مو
السياسـة العامـة للـربنامج، مـع االهـتمام بصـورة خاصـة بتشـجيع اسـتخدام علـوم وتكنولوجــيا           
الفضـاء وتطبـيقاهتا لتنفـيذ إعـالن ألفـية األمم املتحدة وأعمال متابعة مؤمتر القمة العاملي للتنمية                  

 )٩(.املستدامة
  

   إعالن ألفية األمم املتحدة          -ألف  
وتقوم هذه  . دعـا إعـالن فييـنا إىل اختاذ عّدة تدابري حلماية بيئة األرض وإدارة مواردها               -٩

 .التدابري على أساس احترام الطبيعة، وهو من بني القيم األساسية املبّينة يف إعالن األلفية

يس الثالــث بصــوغ اســتراتيجية  وســوف يعــّزز بصــورة خاصــة تنفــيذ توصــية اليونيســب   -١٠
) ٢التوصية (وبتحسـني إدارة املـوارد الطبيعية لألرض    ) ١التوصـية   (عاملـية شـاملة لرصـد البيـئة         

. من أجل محاية البيئة املشتركة    ) ٢٣الفقرة  (الكـثري مـن االجـراءات املطلوبـة يف إعـالن األلفية             
مـوارد األحـراج ولـتعزيز تنفيذ       فـبعض التطبـيقات الفضـائية توفّـر أدوات مفـيدة، مـثال، إلدارة               

 واتفاقـية مكافحـة التصـّحر يف الـبلدان الـيت تعـاين من               )١٠(االتفاقـية املـتعلقة بالتـنّوع البـيولوجي       
). ، املــرفق، التذيــيل الــثاينA/49/84/Add.2(أو مــن التصــّحر تنفــيذا كــامال /اجلفــاف الشــديد و

لطبيعـية لألرض باستخدام بيانات     كمـا ان توصـية اليونيسـبيس الثالـث بتحسـني إدارة املـوارد ا              
االستشـعار عـن بعـد سـوف تعّزز أيضا االجراءات اليت دعا إعالن األلفية إىل اختاذها من أجل                   

 .تعزيز التنمية والقضاء على الفقر، وذلك مثال عن طريق وضع استراتيجيات إلدارة املياه

ن فيينا إىل اختاذ الكثري من  ويف إطـار اسـتراتيجية للتصّدي للتحّديات العاملية، دعا إعال          -١١
وتنميتهم ورفاههم كما ورد ] أمن البشر[االجـراءات السـتخدام التطبيقات الفضائية من أجل        

وتدعــم هــذه االجــراءات اجلهــود العاملــية مــن أجــل الــنهوض  . مــن االعــالن) ب (١يف الفقــرة 
م حرمان أي فرد باملسـاواة، الـيت هـي قـيمة أساسية أخرى حمددة يف إعالن األلفية، لضمان عد         

ــد مــن فرصــة االســتفادة مــن التنمــية االجتماعــية واالقتصــادية      كذلــك تســاهم هــذه  . وأي بل
االجــراءات يف التنمــية االجتماعــية واالقتصــادية والقضــاء عــلى الفقــر ومحايــة البيــئة املشــتركة     

 .واملستضعفني يف كافة أحناء العامل

إىل حتسني خدمات الصحة العامة بتوسيع      أمـا تنفيذ توصية اليونيسبيس الثالث الداعية         -١٢
، مثال، فيمكن أن يساعد     )٦التوصية  (وتنسـيق اخلدمـات الفضـائية ملكافحـة األمـراض املعديـة             
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عــلى حتقــيق اهلــدف املشــار إلــيه يف إعــالن األلفــية وهــو أن خيفّــض إىل النصــف أو أن يعكــس   
ــول عــام   ــة    ٢٠١٥حبل ــا مــن األمــراض اهلام ــا وغريه ــالء املالري ــ( ب وميكــن دمــج  ). ١٩رة الفق

االستشـعار عـن بعد يف نظم مراقبة األمراض لتطوير نظم لإلنذار املبكر من أمراض معدية مثل                 
 .املالريا والكولريا ومرض فريوس هانتا ومحى األخدود األفريقي

سـوف يساهم تنفيذ نظام عاملي متكامل إلدارة جهود ختفيف آثار الكوارث واالغاثة              -١٣
، يف تقليل   )٧التوصية  (لوقاية منها، وهو توصية أخرى لليونيسبيس الثالث        يف حالـة وقوعها وا    

عـدد الكـوارث الطبيعـية والكـوارث الـيت مـن صـنع االنسان وآثارها، ويف ضمان حصول كل           
السـكان املدنـيني الذيـن يعـانون معانـاة غـري متناسـبة مـن عواقـب الكـوارث الطبيعـية على كل                        

 ).٢٣عالن، الفقرة اإل(املساعدات واحلماية املمكنة 

ودعـا إعـالن فييـنا إىل اختـاذ تدابـري لتشـجيع حمو األمية وتعزيز التعليم الريفي بتحسني                     -١٤
، وهـو عمـل سوف يساعد على        )٨التوصـية   (وتنسـيق بـرامج التعلـيم والبنـية التحتـية السـاتلية             

يات حتقـيق هـدف آخـر مـن أهـداف إعـالن األلفـية هـو اتاحـة امكانـية الوصول إىل كل مستو                       
وتعـّد اتاحـة فرص التعليم      ). ١٩الفقـرة    (٢٠١٥التعلـيم جلمـيع الفتـيات والصـبية حبلـول عـام             

والتدريــب للجمــيع أســاس التنمــية االقتصــادية واالجتماعــية والثقافــية، وكذلــك القضــاء عــلى   
ــيم       . الفقــر ــتعزيز فــرص التعل ــنا ل ــتدابري املوصــى هبــا يف إعــالن فيي ولذلــك تســاهم كــثري مــن ال

وتتضـّمن األمـثلة عـلى ذلك تدابري لتعزيز بناء القدرات من            . يف القضـاء عـلى الفقـر      والتدريـب   
وتشـجيع مجـيع الدول على اتاحة الفرص   ) ١٧التوصـية  (خـالل تنمـية املـوارد البشـرية واملالـية         

ألطفاهلـا وشباهبا، خصوصا اإلناث، لتعلُّم املزيد عن علوم وتكنولوجيا الفضاء وأمهيتها للتنمية             
 ).٢١التوصية ( وذلك من خالل الربامج التعليمية املناسبة البشرية،

ــتعزيز األنشــطة الفضــائية يف مــنظومة األمــم        -١٥ ــري ل ــنا عــلى تداب كمــا يشــتمل إعــالن فيي
فمثال ميكن أن يساعد تعزيز تنسيق األنشطة ذات النفع املتبادل          . املـتحدة وتغـيري وضعيتها فيها     

التوصية (ة، عـلى الـنحو الـذي يدعـو إليه إعالن فيينا             بـني اللجـنة وسـائـر هيـئات األمـم املـتحد           
حتقـيق تنسـيق أفضـل بـني األمـم املـتحدة ووكاالهتـا، وهـو اجراء يدعو إليه إعالن األلفية                     ) ٢٩

وإشـراك اجملـتمع املـدين يف عمـل األمـم املـتحدة وتعزيـز الشـراكات مـع القطاع              ). ٣٠الفقـرة   (
 .األلفية إىل اختاذ تدابري فيهاخلاص جمال يدعو كل من إعالن فيينا وإعالن 

ومجـيع االجـراءات الـيت يدعـو إعـالن فييـنا إىل اختاذهـا سـتفيد أفريقـيا بشـكل خاص،                      -١٦
 .فتساهم يف حتقيق األهداف اجملّسدة يف إعالن األلفية من أجل تلبية احتياجات أفريقيا اخلاصة
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 ١اجلدول 
 املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي أوجه التآزر بني توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث

والتدابري اليت يدعو إليها إعالن ) اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 
   األمم املتحدة بشأن األلفية

 توصيات اليونيسبيس الثالث إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية
 احترام الطبيعة؛: القيم واملبادئ )أ( 
 اء على الفقر؛التنمية والقض )ب( 
 محاية بيئتنا املشتركة؛ )ج( 
 .تلبية االحتياجات اخلاصة ألفريقيا )د( 

محاية بيئة األرض وإدارة  )أ( 
 )١١(:مواردها
 استراتيجية لرصد البيئة؛ ‘١‘ 
 .إدارة املوارد الطبيعية ‘٢‘ 

 املساواة؛: القيم واملبادئ )أ( 
 التنمية والقضاء على الفقر؛ )ب( 
 بيئتنا املشتركة؛محاية  )ج( 
 تلبية االحتياجات اخلاصة ألفريقيا؛ )د( 
 .محاية املستضعفني )ه( 

استخدام التطبيقات الفضائية من أجل  )ب( 
 )١٢(:أمن البشر وتنميتهم ورفاهم

 الصحة العامة؛ ‘١‘ 
 تدّبر الكوارث؛ ‘٢‘ 
 التعليم عن ُبعد؛ ‘٣‘ 
 .التنمية املستدامة ‘٤‘ 

 على الفقر؛التنمية والقضاء  )أ( 
حقوق االنسان والدميقراطية واحلكم  )ب( 
 الرشيد؛
 .تلبية االحتياجات اخلاصة ألفريقيا )ج( 

تعزيز فرص التعليم والتدريب وكفالة  )ج( 
 )١٣(:وعي اجلمهور بأمهية األنشطة الفضائية

 بناء القدرات؛ ‘١‘ 
تبادل املعلومات والفوائد اجلانبية  ‘٢‘ 

 لألنشطة الفضائية؛
فرص لألطفال والشباب للتعلّم عن  ‘٣‘ 

 .األنشطة الفضائية واملشاركة فيها

 تعزيز األمم املتحدة؛ )أ( 
 .التنمية والقضاء على الفقر )ب( 
تعزيز احترام سيادة القانون يف  )ج( 

 .الشؤون الدولية والوطنية

تعزيز أنشطة الفضاء يف منظومة األمم  )د( 
 )١٤(:املتحدة وتغيري وضعيتها

اعادة تأكيد دور جلنة استخدام  ‘١‘ 
الفضاء اخلارجي وجلنتيها الفرعيتني وأمانتها؛

 تطوير قانون الفضاء؛ ‘٢‘ 
التنسيق بني اللجنة وسائر هيئات  ‘٣‘ 

 األمم املتحدة؛
 مصادر متويل جديدة وابتكارية؛ ‘٤‘ 
تعزيز استخدام الفضاء اخلارجي  ‘٥‘ 

ألغراض سلمية عند مجيع الدول واجملتمع 
 .ملدين، مبا فيه الصناعةا
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 خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة                    -باء  
. تــتخلـّل علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء وتطبــيقاهتا جوانــب خمــتلفة مــن التنمــية املســتدامة  -١٧

وهــي تشــكـّل أداة مفــيدة لرصــد البيــئة واجــراء تقيــيم هلــا، وإلدارة اســتخدام املــوارد الطبيعــية، 
ار االنـذارات املبكـّرة، وتوفري التعليم واخلدمات الصحية للمناطق الريفية والنائية، وربط        واصـد 

ويشـكـّل بـناء القـدرات يف استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا            . الـناس حـول العـامل     
أساسـا جلهـود الـنهوض بالتنمـية املسـتدامة يف اجملـاالت الـيت ميكن أن تكون اخلدمات الفضائية                    

 .دوات مفيدة فيهاأ

توفّـر توصية اليونيسبيس الثالث مبساعدة الدول، وال سيما البلدان النامية، على تطبيق              -١٨
اطارا شامال  ) ١١التوصية  (نـتائج حبوث الفضاء هبدف تعزيز التنمية املستدامة جلميع الشعوب           

ة العاملي للتنمية   للسياسـات العامـة لـربط أعمـال مـتابعة اليونيسـبيس الثالـث بنـتائج مؤمتـر القمـ                   
وهـذه التوصـية هلـا صـلة أيضـا بعـدد من التدابري احملّددة يف خطة تنفيذ جوهانسربغ        . املسـتدامة 

كوسـيلة للتنفـيذ، مـثل تشـجيع الـترابط مـع مراكز االمتياز العلمي يف البلدان النامية وفيما بني                    
 واألوساط العلمية   هـذه املراكـز، واقامـة قـنوات اتصـال منـتظمة بـني مقرري السياسات العامة                

ــال القــرن           ــيذ جــدول أعم ــيا مــن أجــل تنف ــوم والتكنولوج ــال العل ــب املشــورة يف جم  ٢١لطل
 وانشاء وتعزيز شبكات الستخدام العلوم والتعليم ألغراض        )١٥(واحلصـول عـلى هـذه املشورة،      

 )١٦(.التنمية املستدامة

ة وإدارة بيئة األرض    والتوصـيات الـواردة يف إعـالن فييـنا، خصوصـا الـيت تـتعلق حبمايـ                 -١٩
ومواردهـا، هلـا صـلة مباشـرة بكـثري مـن االجـراءات املوصـى هبـا يف خطـة تنفـيذ جوهانسربغ،                        
فمـثال، تعـزِّز توصـيات اليونيسـبيس الثالـث بصـوغ اسـتراتيجية عاملـية شـاملة لرصـد البيـئة من                       

ألرض أجــل عملــيات الرصــد الطويــل األجــل اســتنادا إىل القــدرات احلالــية يف الفضــاء وعــلى ا 
وحتسـني إدارة مـوارد األرض الطبيعـية بزيادة وتيسري البحوث واستخدام بيانات             ) ١التوصـية   (

ــيا    ــيها خطــة تنفــيذ     )٢التوصــية (االستشــعار عــن بعــد عمل ــتدابري الــيت تدعــو إل ، عــددا مــن ال
وقـد اعترف   . جوهانسـربغ لرصـد نوعـية مـوارد املـياه وكميـتها وحتسـني اسـتخدامها وادارهتـا                 

ة العــاملي باالستشــعار عــن بعــد والتكنولوجــيات الســاتلية كوســيلة لتحســني إدارة    مؤمتــر القمــ
ــيا   ــاء علمـ ــم دورة املـ ــياه وفهـ ــوارد املـ ــيذ   . مـ ــة تنفـ ــرى وردت يف خطـ ــراءات أخـ ــل إجـ وتتصـ

ــإدارة       ــور، ب ــة أم ــني، يف مجل جوهانســربغ وذات صــلة بتوصــييت اليونيســبيس الثالــث املذكورت
ــئة الســـاحلية وكذلـــك الـــ  ــية الـــبحرية والســـاحلية، والتصـــّحر  احملـــيطات والبيـ نظم االيكولوجـ

كمـا تعـزِّز توصـية اليونيسـبيس الثالـث بتحسـني       . واجلفـاف، وإدارة الغابـات، والتغـّير املـناخي    
إدارة مـوارد األرض الطبيعــية عــددا مــن الــتدابري الـواردة يف خطــة تنفــيذ جوهانســربغ يف جمــال   
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 أولئك الذين يعانون الفقر من زيادة سبل        القضـاء عـلى الفقر، مثل وضع برامج وطنية لتمكني         
 )١٧(.وصوهلم إىل املوارد االنتاجية، خاصة األرض واملاء

ويف جمـال التغـّير املـناخي، هـناك صـلة مباشـرة بـني توصـية اليونيسـبيس الثالث بتطوير                      -٢٠
 تنفيذ  ، مثال، واالجراء الوارد يف خطة     )٣التوصية  (وتنفـيذ اسـتراتيجية الرصد العاملي املتكاملة        

جوهانسـربغ لـتعزيز الـتعاون والتنسـيق فـيما بـني نظـم الرصـد العـاملي وبـرامج البحـث املتعلقة                       
كمــا ان توصــية اليونيســبيس الثالــث    )). أ (١٣٢الفقــرة (بأعمــال الرصــد العاملــية املــتكاملة    

بتحسـني التنـبـّؤ بـالطقس واملـناخ مـن خـالل التعاون الدويل يف جمال تطبيقات سواتل األرصاد                   
ذات صـلة بكـثري مـن االجـراءات الـواردة يف خطـة تنفيذ جوهانسربغ يف         ) ٤التوصـية   (جلويـة   ا

 .جماالت إدارة موارد املياه وتدّبر الكوارث والتغّير املناخي

وتعـزِّز جمموعة من توصيات اليونيسبيس الثالث املتعلقة باستخدام التطبيقات الفضائية            -٢١
كــثريا مـــن االجــراءات الــواردة يف خطــة تنفـــيذ     مــن أجــل أمــن البشـــر وتنميــتهم ورفــاههم      

جوهانســربغ يف جمــاالت القضــاء عــلى الفقــر، والصــحة ومحايــة وإدارة قــاعدة املــوارد الطبيعــية 
وتعـزِّز توصـية اليونيسـبيس الثالث بتحسني خدمات الصحة          . للتنمـية االقتصـادية واالجتماعـية     

ب عــن بعــد وملكافحــة األمــراض العامــة مــن خــالل توســيع وتنســيق اخلدمــات الفضــائية للتطبيــ
املعديـة عـددا مـن الـتدابري الـيت تدعـو إلـيها خطـة تنفـيذ جوهانسـربغ يف جمـال الصحة والتنمية                         

فاخلدمـات الفضـائية مـن أجـل التطبيب عن بعد من شأهنا        . االقتصـادية واالجتماعـية املسـتدامة     
رة منصــفة وحمسَّـنة عــلى  أن تعـزِّز الـتدابري الرامــية لـيس فقــط إىل تعزيـز امكانـية احلصــول بصـو      

ولكــن أيضــا إىل تشــجيع وتطويــر )) ب (٥٤الفقــرة (خدمــات رعايــة صــحية كفــؤة وميّســرة 
شـراكات لتحسـني التثقـيف الصـحي، هبـدف االرتقـاء مبسـتوى اإلملـام بالشـؤون الصحية على            

واضافة إىل استخدام التطبيب عن بعد      )). ج (٥٤الفقرة   (٢٠١٠الـنطاق العـاملي حبلـول عـام         
صـحة عــن بعــد، ميكـن أن يعــزِّز اســتخدام االستشـعار عــن بعــد ونظـم املعلومــات اجلغرافــية     وال

 )).ه(و ) ب (٦٤الفقرة (مكافحة األمراض املعدية، مثل إيبوال، وغري املعدية والتحكّم فيها 

وحـدَّد مؤمتـر القمـة العـاملي اختـاذ هنج شامل ومتكامل يتصّدى ملخاطر متعّددة ملعاجلة                  -٢٢
ف وتقيـيم املخاطر وتدّبر الكوارث مبا يف ذلك الوقاية منها والتخفيف من حّدهتا              وجـوه الضـع   

والتأّهــب هلــا واالســتجابة هلــا عــلى أنــه أمــر أساســي إلجيــاد عــامل أكــثر أمــنا يف القــرن احلــادي   
وميكـن أن تستفيد إىل حد كبري إجراءات كثرية اعتربها مؤمتر القمة            ). ٣٧الفقـرة   (والعشـرين   

ة يف هذا الصدد من تنفيذ نظام عاملي متكامل إلدارة جهود التخفيف من حّدة              العـاملي ضـروري   
الكـوارث الطبيعـية واالغاثـة مـنها والوقايـة مـنها، من خالل رصد األرض واالتصاالت وسائر                  
األنشـطة الفضـائية، مـع أقصـى ما ميكن من استخدام القدرات القائمة وسّد الثغرات املوجودة                 
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وميكن أن  ). ٧التوصـية   (عاملـية، وهـو مـن توصـيات اليونيسـبيس الثالـث             يف التغطـية السـاتلية ال     
ــر      يعــزِّز مجــع اســتخدام ســواتل رصــد األرض واالتصــاالت وحتديــد املواقــع مجــيع مــراحل تدّب

 .الكوارث

وميكـن أال حتسِّـن تطبـيقات سـواتل االتصـاالت سـبل الوصـول إىل اخلدمـات الصحية                    -٢٣
والتدريـب أيضـا، خصوصـا يف املـناطق الريفـية والنائية،            فحسـب وامنـا أيضـا إىل فـرص التعلـيم            

ــية      ــياز الفجــوة الرقم ــا يف اجت ــؤّدي دورا هام ــا ميكــن أن ت ــث   . كم وتوصــية اليونيســبيس الثال
بتشـجيع حمـو األّمية وتعزيز التعليم يف الريف من خالل حتسني وتنسيق الربامج التعليمية والبنية                

 وتوصــية بتحســني تــبادل املعــارف بــإيالء أمهــية أكــرب   )٨التوصــية (التحتــية املــتعلقة بالســواتل  
ــات االتصــاالت الفضــائية       ــيا إىل خدم ــتعزيز الوصــول عامل ــيقات  ) ٩التوصــية (ل ــتعلقان بتطب ت

سـواتل االتصـاالت وتعـّززان كـثريا مـن االجـراءات الـيت دعت إليها خطة تنفيذ جوهانسربغ،                   
الفقرة (ىل مجيع مستويات التعليم لضـمان تسـاوي األطفال يف كل مكان يف امكانية الوصول إ      

وميكـن أن تعـزِّز توصـية اليونيسـبيس الثالث بتحسني تبادل املعارف للتنمية املستدامة               )). ز (٧
فهـي ترتـبط مباشـرة، مـثال، باالجراء الذي دعت إليه خطة التنفيذ     . يف عـامل يـتجه حنـو العوملـة        

ر اقتصــادها مبــرحلة انتقالــية يف تضــييق  ملســاعدة الــبلدان النامــية والــبلدان الــيت ميــ ) ٥٢الفقــرة (
الفجــوة الرقمــية وتســخري امكانــيات تكنولوجــيات املعلومــات واالتصــاالت ألغــراض التنمــية،  

 ).انظر الباب جيم أدناه(وهو ما ميكن أن يعزِّز أهداف القمة العاملية جملتمع املعلومات 

ــيقا    -٢٤ ــنظم العاملــية لســواتل املالحــة وتطب هتا التنمــية املســتدامة ال مــن  ويعــزِّز اســتخدام ال
خـالل حتسـني سـالمة الـنقل فحسـب وامنـا مـن خـالل جمـاالت أخـرى كثرية أيضا، مثل إدارة                        
البيـئة، وتدّبـر الكوارث، والبحث واالنقاذ، وإدارة املوارد الطبيعية، والزراعة، ورسم اخلرائط،    

اليونيسبيس الثالث ويف هـذا الصـدد، ميكـن أن يسـاعد تنفـيذ توصية      . واملسـح، وعلـوم األرض    
وحتسني ) ١٠التوصـية  (بتحسـني الوصـول عاملـيا إىل الـنظم الفضـائية لـلمالحة وحتديـد املواقـع            

توافـق تلـك الـنظم االضـطالع بكـثري من االجراءات اليت دعت إليها خطة تنفيذ جوهانسربغ،          
واالجتماعــية خاصــة مــا يــتعلق مــنها حبمايــة وإدارة قــاعدة املــوارد الطبيعــية للتنمــية االقتصــادية  

 .وبعض االجراءات الرامية إىل القضاء على الفقر

ودعا مؤمتر القمة العاملي    . يعـّد بـناء القـدرات أحـد العناصر اجلوهرية للتنمية املستدامة            -٢٥
للتنمــية املســتدامة يف كــل أجــزاء خطــة تنفــيذ جوهانســربغ إىل اختــاذ عــدد مــن االجــراءات يف  

وشّدد اليونيسبيس . ؤسسية وحتسني فرص التعليم والتدريبجمـاالت خمـتلفة لـتعزيز القدرات امل       
الثالـث عـلى أمهـية بـناء القـدرات يف اسـتخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا، خاصة يف          

والـتدبري املطلـوب يف إعـالن فييـنا، خاصـة تعزيـز بـناء القـدرات بتنمـية املوارد                    . الـبلدان النامـية   
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 وتدريـب املدّرسـني وتطويـرهم مهنـيا، وتـبادل الوسائل واملواد             البشـرية وزيـادة املـوارد املالـية،       
، له  )١٧التوصية (واخلـربات التعليمـية ووضـع قواعـد حتكـم البنـية التحتـية والسياسـات العامة         

كما تذكر اخلطة على    . صـلة مباشـرة بعـدد مـن االجـراءات احملـددة يف اخلطـة كوسائل للتنفيذ                
عـد والتكنولوجـيات السـاتلية والبـيانات الساتلية يف          وجـه الـتحديد اسـتخدام االستشـعار عـن ب          
 )).ج (٣٧ و٢٨الفقرتان (جماالت إدارة موارد املياه وتدّبر الكوارث 

حـّدد مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمـية املسـتدامة توفـري سـبل متسـاوية للوصول إىل التعليم                      -٢٦
ليت دعت إليها اخلطة ويف هـذا الصدد، تتصل بعض االجراءات ا   . كوسـيلة للقضـاء عـلى الفقـر       

للقضــاء عــلى الفقــر بتوصــية اليونيســبيس الثالــث بتحســني بــناء القــدرات، املذكــورة أعــاله يف  
، وكذلــك التوصــية بتشــجيع مجــيع الــدول عــلى توفــري الفــرص ألطفاهلــا وشــباهبا،    ٢٥الفقــرة 

ة، وذلك وخصوصـا اإلنـاث، لتعلّم املزيد عن علوم وتكنولوجيا الفضاء وأمهيتها للتنمية البشري           
 ).٢١التوصية (من خالل الربامج التعليمية املناسبة 

تتضـّمن خطـة تنفيذ جوهانسربغ جمموعات من التوصيات تستهدف التنمية املستدامة             -٢٧
وكـثري من توصيات اليونيسبيس     . للـدول اجلـُـُزرية الصـغرية النامـية والتنمـية املسـتدامة ألفريقـيا             

طبــيق ومبجــاالت مــتقاطعة ميكــنها أن تعــزِّز كــثريا مــن       الثالــث املــتعلقة مبجــاالت حمــّددة للت   
ــيا،        ــنهوض بالتنمــية املســتدامة ألفريق ــيذ جوهانســربغ لل ــا يف خطــة تنف االجــراءات املوصــى هب
وخصوصـا التوصـيات املـتعلقة باستراتيجية رصد البيئة، وإدارة املوارد الطبيعية، وبناء القدرات              

ــث   ( ــية،    وال). ١٧ و٢ و١توصــيات اليونيســبيس الثال ــوارد الطبيع ــإدارة امل ــتعلقة ب توصــيات امل
تتعلق ) ٧ و ٦ و ٤ و ٢التوصيات  (والتنـبـّؤ بـالطقس واملـناخ، والصحة العامة، وتدّبر الكوارث           

بــبعض االجــراءات املوصــى هبــا يف اخلطــة مــن أجــل التنمــية املســتدامة للــدول اجلُــُزرية الصــغرية 
 .النامية

ت لتشـجيع التنمية املستدامة يف عامل يتجه        وتتضـّمن خطـة تنفـيذ جوهانسـربغ إجـراءا          -٢٨
وقـد سـامهت إىل حـّد مـا الطبـيعة اجلوهـرية للنظم الفضائية          ). ٥٢-٤٧الفقـرات   (حنـو العوملـة     

واالستراتيجية املقّدمة  . كـنظام عاملي يف عملية العوملة، وجاءت بتحّديات وفرص يف آن واحد           
صا بالنسبة للبلدان النامية، إىل فرص      يف إعـالن فييـنا هي خمطط لتحويل حتديات العوملة، خصو          

لتعجـيل التنمـية، وتقليل خماطر التهميش والتعرض يف عامل متغّير من حيث الظروف البيئية، أو                
سـرعة سـري الـتجارة، أو تدفّـق السـلع والـناس، أو آثـار االقتصـادات والسياسـات العامة يف ما                       

 .وراء احلدود الوطنية
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 ٢اجلدول 
يات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي أوجه التآزر بني توص

واالجراءات املطلوبة يف خطة ) اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 
   تنفيذ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

 توصيات اليونيسبيس الثالث خطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة
 القضاء على الفقر؛ )أ( 
تغيري األمناط غري املستدامة لالستهالك  )ب( 

 واالنتاج؛
محاية وإدارة قاعدة املوارد الطبيعية  )ج( 

 :للتنمية االقتصادية واالجتماعية
 موارد املياه؛ ‘١‘ 
 مصايد األمساك املستدامة؛ ‘٢‘ 
إدارة احمليطات والبيئة البحرية والنظم  ‘٣‘ 

 لبحرية والساحلية؛االيكولوجية ا
تغيـّر املناخ، التلوث اجلوي عرب  ‘٤‘ 

 احلدود، ثقب طبقة األوزون؛
 تدّبر الكوارث؛ ‘٥‘ 
 الزراعة؛ ‘٦‘ 
 التصحُّر واجلفاف؛ ‘٧‘ 
 النظم االيكولوجية اجلبلية؛ ‘٨‘ 
 إدارة الغابات؛ ‘٩‘ 
 التعدين املستدام؛ ‘١٠‘ 
 التنمية املستدامة ألفريقيا؛ )د( 
مية املستدامة للدول اجلُُزرية التن )ه( 

 الصغرية النامية؛
 .وسائل التنفيذ )و( 

محاية بيئة األرض وإدارة  )أ( 
 )١٨(:مواردها
 استراتيجية الرصد البيئي؛ ‘١‘ 
 إدارة املوارد الطبيعية؛ ‘٢‘ 
 استراتيجية الرصد العاملي املتكاملة؛ ‘٣‘ 
 .التنبـّؤ بالطقس واملناخ ‘٤‘ 

 

  الفقر؛القضاء على )أ( 
محاية وإدارة قاعدة املوارد الطبيعية  )ب( 

 :للتنمية االقتصادية واالجتماعية
 موارد املياه؛ ‘١‘ 
 مصايد األمساك املستدامة؛ ‘٢‘ 
 تدّبر الكوارث؛ ‘٣‘ 
 النظم االيكولوجية اجلبلية؛ ‘٤‘ 
 الصحة والتنمية املستدامة؛ )ج( 

استخدام التطبيقات الفضائية من  )ب( 
 )١٩(:البشر وتنميتهم ورفاههمأجل أمن 

 الصحة العامة؛ ‘١‘ 
 تدّبر الكوارث؛ ‘٢‘ 
 التعليم عن ُبعد؛ ‘٣‘ 
 تبادل املعارف؛ ‘٤‘ 
 نظم املالحة الساتلية العاملية؛ ‘٥‘ 
 .التنمية املستدامة ‘٦‘ 
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 توصيات اليونيسبيس الثالث خطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة
التنمية املستدامة يف عامل يتجه إىل  )د( 
 العوملة؛
 التنمية املستدامة ألفريقيا؛ )ه( 
التنمية املستدامة للدول اجلُُزرية  )و( 

 الصغرية النامية؛
 .وسائل التنفيذ )ز( 

 

  
 القضاء على الفقر؛ )أ( 
محاية وإدارة قاعدة املوارد الطبيعية  )ب( 

 :للتنمية االقتصادية واالجتماعية
 موارد املياه؛ ‘١‘ 
 تدّبر الكوارث؛ ‘٢‘ 
 النظم االيكولوجية اجلبلية؛ ‘٣‘ 
 مية املستدامة الفريقيا؛التن )ج( 
 .وسائل التنفيذ )د( 

حتسني فرص التعليم والتدريب  )ج( 
وضمان وعي اجلمهور بأمهية األنشطة 

 )٢٠(:الفضائية
 بناء القدرات؛ ‘١‘ 
تبادل املعارف، والفوائد اجلانبية من  ‘٢‘ 

 األنشطة الفضائية؛
اتاحة الفرص لألطفال والشباب  ‘٣‘ 

ة الفضائية لتعلم املزيد عن األنشط
 .وللمشاركة فيها

تعزيز األنشطة الفضائية يف منظومة  )د(  .وسائل التنفيذ
 )٢١(.األمم املتحدة وتغيري وضعيتها

   
 املرحلة األوىل من القمة العاملية جملتمع املعلومات                : خطة العمل     -جيم   

امل مــن بــني يعــّد تــزايد امكانــية االتصــال بــني الــبلدان واجملــتمعات واألفــراد حــول العــ   -٢٩
وتؤّدي سواتل  . جوانـب العوملـة الـيت سـامهت فـيها تكنولوجـيا الفضـاء وتطبيقاهتا بشكل كبري                

االتصـــاالت واإلذاعـــة دورا هامـــا، خصوصـــا يف نشـــر كمـــية كـــبرية مـــن الصـــور والبـــيانات   
وميكنها أن تؤّدي دورا هاما أيضا . واملعلومـات مـن نقطة واحدة إىل نقاط متعّددة حول العامل         

 .جتياز الفجوة الرقمية أخريايف ا

وتسـتهدف بشـكل خاص بعض توصيات اليونيسبيس الثالث تيسري وتوسيع استخدام             -٣٠
وسـوف يسـاهم تنفـيذها يف تنفـيذ خطـة العمل اليت اعتمدت يف املرحلة                . االتصـاالت السـاتلية   

لمعلومات  وخصوصــا لتحســني البنــية التحتــية لــ)٥(األوىل مــن القمــة العاملــية جملــتمع املعلومــات،
 .واالتصاالت وامكانية الوصول إىل املعلومات واملعارف
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سـوف يلـزم لتنفـيذ توصـية اليونيسـبيس الثالـث بصوغ استراتيجية عاملية شاملة لرصد                  -٣١
اســتخدام ســواتل لتيســري ) ٢التوصــية (وبتحســني مــوارد األرض الطبيعــية ) ١التوصــية (البيــئة 

 صــلة وثــيقة باالجــراء املطلــوب يف خطــة عمــل  وللتوصــيتني. ســبل الوصــول ونشــر املعلومــات
القمــة العاملــية اخلــاص باســتعمال وتعزيــز تكنولوجــيات املعلومــات واالتصــاالت كــأداة حلمايــة 
البيـئة واالسـتفادة املسـتدامة مـن املـوارد الطبيعية، اضافة إىل ضمان نشر املعلومات بانتظام عن                  

 )).أ (٢١و) أ (٢٠رتان الفق(الزراعة ومصائد األمساك والغابات واألغذية 

ســـوف تســـتفيد بعـــض االجـــراءات املطلوبـــة يف خطـــة عمـــل القمـــة العاملـــية لتنفـــيذ     -٣٢
اســتراتيجيات الكترونــية مــثل البيــئة االلكترونــية والصــحة االلكترونــية والعــلم االلكــتروين مــن   
ــث        اســتخدام ســواتل االتصــاالت املذكــورة صــراحة أو ضــمنا يف توصــيات اليونيســبيس الثال

) ب (١وتنميتهم ورفاههم كما ورد يف الفقرة       ] ألمـن البشر  [تخدام التطبـيقات الفضـائية      باسـ 
وعــلى وجــه الــتحديد، هــناك صــلة مباشــرة بــني التوصــية بتحســني خدمــات  . مــن إعــالن فييــنا

الصــحة العامــة عــن طــريق توســيع وتنســيق اخلدمــات الفضــائية للتطبيــب عــن بعــد واالجــراء      
 اسـتعمال تكنولوجـيا املعلومات واالتصاالت لتحسني نظم         املطلـوب يف خطـة العمـل لتشـجيع        

الـرعاية الصـحية واملعلومـات الصــحية وتوسـيعها لتشـمل املــناطق النائـية والفقـرية يف اخلدمــات        
ويف جمـال الصـحة االلكترونـية دعـت اخلطـة إىل اجـراء لدعم               )). ج (١٨، الفقـرة    ٦التوصـية   (

 واالتصــاالت والتوّســع فــيها، مــن أجــل توفــري   املــبادرات القائمــة عــلى تكنولوجــيا املعلومــات 
ويتصـل هذا   )). و (١٨الفقـرة   (املسـاعدة الطبـية واالنسـانية يف حـاالت الكـوارث والطـوارئ              

االجـراء أيضـا بالتوصـية يف اليونيسبيس الثالث بتنفيذ نظام عاملي متكامل إلدارة جهود ختفيف     
 ).٧ التوصية رقم(الكوارث الطبيعية ودرئها واالغاثة منها 

والتعلـيم عـن بعـد جمـال آخر للتآزر بني توصيات اليونيسبيس الثالث وتوصيات القمة                 -٣٣
ودعـت القمـة العاملـية يف خطـة عمـلها، ضـمن جهـود حتسـني البنية                  . العاملـية جملـتمع املعلومـات     

التحتــية لــلمعلومات واالتصــاالت، بإجــراء لــتوفري وحتســني توصــيلية تكنولوجــيات املعلومــات   
)). ج (٩الفقرة  (ت جلمـيع املدارس واجلامعات واملؤسسات املفتوحة أمام اجلمهور          واالتصـاال 

ويف إعـالن فييـنا، أوصـى اليونيسـبيس الثالـث بـتدبري لتشـجيع حمو األّمية وتعزيز التعليم الريفي                    
 ).٨التوصية (من خالل حتسني وتنسيق الربامج التعليمية والبنية التحتية املتعلقة بالسواتل 

ك ارتـباط وثيق بني توصية اليونيسبيس الثالث بتحسني تبادل املعارف من خالل             وهـنا  -٣٤
زيـادة االهـتمام بتعزيز الوصول عامليا إىل خدمات االتصاالت الفضائية وصوغ سياسات عامة              

ــية     ــاريع االمنائـ ــؤة يف املشـ ــيقات كفـ ــايري وتطبـ ــية ومعـ ــاء ُبـــىن حتتـ ــية (وإنشـ وبعـــض ) ٩التوصـ
فسـوف يعـزِّز تنفـيذ هـذه التوصـية، مثال،           . ة عمـل القمـة العاملـية      االجـراءات املشـمولة يف خطـ      
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االجـراءات الـيت دعـت إليها القمة العاملية لرسم سياسات واستراتيجيات مالئمة للنفاذ الشامل     
ووســـائل تنفـــيذها، اضـــافة إىل اســـتحداث وتدعـــيم بـُنـــية حتتـــية للشـــبكات عريضـــة الـــنطاق   

ــية لتل   ــدرة الكاف ــري الق ــات     للمســاعدة يف توف ــتوفري خدم ــيها ول ــبلدان ومواطن ــياجات ال ــية احت ب
 .جديدة قائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ويــتعلق عــدد مــن االجــراءات الــيت دعــت إلــيها خطــة العمــل يف جمــال بــناء القــدرات     -٣٥
باسـتخدام سـواتل االتصـاالت كـأداة لتحسـني فـرص التعلـيم والتدريـب، خصوصـا يف املناطق                    

وتتعلق بعض هذه االجراءات بتعزيز قدرات البلدان على صوغ استراتيجيات          . ائـية الريفـية والن  
. الكترونـية، سوف تتضمن دمج االتصاالت الساتلية يف البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت           

وميكـن أن يعـزِّز تنفـيذ توصـية اليونيسـبيس الثالـث بـتعزيز بـناء القـدرات يف علوم وتكنولوجيا                      
اجلهود املتعلقة باالضطالع بكثري من االجراءات اليت دعت        ) ١٧التوصـية   (ا  الفضـاء وتطبـيقاهت   
 .إليها القمة العاملية

  
 ٣اجلدول 

أوجه التآزر بني توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي 
ها واالجراءات اليت دعت إلي) اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 

   خطة عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات
 توصيات اليونيسبيس الثالث خطة عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات

 البيئة االلكترونية؛ )أ( 
 .الزراعة االلكترونية )ب( 

محاية بيئة األرض وإدارة  )أ( 
 )٢٢(:مواردها

 استراتيجية لرصد البيئة؛ ‘١‘ 
 .يعيةإدارة املوارد الطب ‘٢‘ 

البـُنية التحتية للمعلومات  )أ( 
 واالتصاالت؛

 الصحة االلكترونية؛ )ب( 
 البيئة االلكترونية؛ )ج( 
 الزراعة االلكترونية؛ )د( 
 العلم االلكتروين؛ )ه( 
 النفاذ إىل املعلومات واملعرفة؛ )و( 
 بناء القدرات؛ )ز( 
دور احلكومات ومجيع أصحاب  )ح( 

ولوجيا املعلومات املصلحة يف النهوض بتكن
 .واالتصاالت من أجل التنمية

استخدام التطبيقات الفضائية من  )ب( 
 )٢٣(:أجل أمن البشر وتنميتهم ورفاههم

 الصحة العامة؛ ‘١‘ 
 تدّبر الكوارث؛ ‘٢‘ 
 التعليم عن بعد؛ ‘٣‘ 
 تبادل املعارف؛ ‘٤‘ 
 .التنمية املستدامة ‘٥‘ 
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 توصيات اليونيسبيس الثالث خطة عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات
البـُنية التحتية للمعلومات  )أ( 
 االتصاالت؛و

 الصحة االلكترونية؛ )ب( 
 العلم االلكتروين؛ )ج( 
 بناء القدرات؛ )د( 
دور احلكومات ومجيع أصحاب  )ه( 

املصلحة يف النهوض بتكنولوجيا املعلومات من 
 أجل التنمية؛

 وسائط اإلعالم؛ )و( 
 .جدول أعمال التضامن الرقمي )ز( 

حتسني فرص التعليم والتدريب وزيادة  )ج( 
 )٢٤(: اجلمهور بأمهية األنشطة الفضائيةوعي

 .بناء القدرات 

دور احلكومات ومجيع أصحاب  )أ( 
املصلحة يف النهوض بتكنولوجيا املعلومات من 

 أجل التنمية؛
 .التعاون الدويل واالقليمي )ب( 

تعزيز أنشطة الفضاء يف منظومة  )د( 
 )٢٥(:األمم املتحدة وتغيري وضعيتها

ضاء اخلارجي يف األغراض تعزيز استخدام الف 
السلمية عند مجيع الدول واملنظمات الدولية 

 .واجملتمع املدين، مبا فيه الصناعة
   

 مبادرات عاملية أخرى          -دال  
 

ميكـن أن يسـاهم تنفـيذ توصيات اليونيسبيس الثالث يف كثري من املبادرات العاملية اليت             -٣٦
 األمــم املــتحدة هبــدف دعــم التنمــية     يضــطلع هبــا بعــد اليونيســبيس الثالــث خــارج مــنظومة      

ومــن األمــثلة عـلى ذلــك بــرنامج الرصـد العــاملي لألغــراض   . االجتماعـية واالقتصــادية والثقافـية  
واجملتمع األورويب ) اإليسا(البيئـية واألمنـية، وهـو مـبادرة مشتركة بني وكالة الفضاء األوروبية      

د األرض يف برنامج الرصد العاملي      ويتوقـّع من عنصر خدمات رص    [...]). انظـر أيضا الفقرة     (
/  الـذي أقـّره جملـس الوكالـة الوزاري يف تشرين الثاين            (Earthwatch)لألغـراض البيئـية واألمنـية       

 أن يوفّـر خدمـات ذات صـلة بالسياسـات العامـة للمسـتعملني النهائـيني، وذلك               ٢٠٠١نوفمـرب 
ملني النهائيني من أساسـا ولكـن لـيس قصـرا مـن مصـادر رصـد األرض، من أجل متكني املستع                  

أن يــؤّدوا دورا رئيســيا يف الــتحّرك مــن اجلــيل احلــايل لســواتل رصــد األرض إىل نظــم أوروبــية   
وهــناك يف . مســتقبلية ســوف توفّــر معلومــات حــيوية عــن البيــئة واألمــن عــلى الصــعيد العــاملي  

الوقـت الـراهن عشـرة مـن عناصـر اخلدمـات هـذه، وهـي تشـمل تطبـيقات مـثل رسـم خــرائط             
ق احلضـرية، وإدارة املـياه وإدارة حـرائق الغابـات والفيضانات، ورصد احملاصيل، ومراقبة               املـناط 

وتشـمل جمـاالت تركـيز خدمـات رصد األرض جعل برنامج الرصد       . احملـيطات ورصـد اجللـيد     
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وتســاهم األنشــطة املتصــلة بــربنامج الرصــد  . العــاملي لألغــراض البيئــية واألمنــية، بــرناجما عاملــيا  
ض البيـئة واألمنـية يف تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث، خصوصا يف جماالت             العـاملي لألغـرا   

 ).٧ و٢ و١التوصيات (رصد البيئة وإدارة املوارد الطبيعية وتدّبر الكوارث 

ــران      -٣٧ ــيان، فرنســا، يف حزي ــية يف إيف ــة رؤســاء شــركاء جمموعــة الثمان ــيه /بعــد موافق يون
لوجــيا مــن أجــل التنمــية املســتدامة، عقــد مؤمتــر  عــلى العمــل الــتعاوين يف العــلم والتكنو٢٠٠٣

وأطلـق مؤمتر القمة  . ٢٠٠٣يولـيه  /القمـة املعـين برصـد األرض، يف واشـنطن العاصـمة يف متـوز            
املعـين برصـد األرض مـبادرة لبـناء شـبكة شـاملة ومنسـقة ودائمة من نظم رصد األرض وأنشأ                  

 هيئة  ٢٠ من البلدان و   ٣٠فـريقا حكومـيا دولـيا خمّصصـا لرصـد األرض يـتألف مـن أكـثر مـن                    
ويعتزم . وهـذا مـثال آخـر عـلى مـبادرة عاملـية ذات صـلة بتوصيات اليونيسبيس الثالث                 . دولـية 

 مـن وضـع خطة تنفيذ مدهتا   ٢٠٠٥الفـريق املخّصـص لرصـد األرض أن ينـتهي يف أوائـل عـام              
ة اخلمسة عشـر سـنوات لبناء هذا النظام، آخذا يف االعتبار استنتاجات وتوصيات أفرقته الفرعي     

املعنــية بالعمــارة، واســتخدام البــيانات، ومتطلّــبات املســتعملني واخلدمــات الَوصــولة، وبــناء         
ــدويل  ــتعاون ال ــتابعة الــيت ســوف يضــطلع هبــا ضــمن تنفــيذ     . القــدرات، وال وميكــن ألعمــال امل

توصـيات اليونيسـبيس الثالــث، وخصوصـا يف جمـاالت اســتراتيجية رصـد البيـئة، وإدارة املــوارد       
ية، واســتراتيجية الرصــد العــاملي املــتكاملة، والتنــّبؤ بــالطقس واملــناخ، والصــحة العامــة،    الطبيعــ

ــل جهــود          ــادة الوعــي، أن تكّم ــناء القــدرات، وزي ــية املســتدامة، وب ــر الكــوارث، والتنم وتدّب
التوصيات (اسـتحـداث وتشـغيـل هــذه الشـبكة مـن نظـم رصد األرض وأن توجد تآزرا معها                   

١٨، ١٧، ١١، ٧، ٦، ٤-١.( 
   
  احلواشي

تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،  )١( 
 .١، الفصل األول، القرار  )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   (١٩٩٩يوليه  / متوز٣٠-١٩

 .، املرفق الثالث(A/57/20) ٢٠ السابعة واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة )٢( 
سبتمرب  / أيلول٤-أغسطس / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب افريقيا،     )٣( 

) ب (١١٠، الفقرات ٢، الفصل األول، القرار )A.03.II.A.1منشورات األمــم املتحــدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢
 ).ج(و ) ب (١٣٣و) أ (١٣٢و

 ).ز (٣٨و) ج (٣٧ و٢٨املرجع نفسه، الفقرات  )٤( 
 )٥( WSIS-03/GENEVA/DOC/5-E. 
 ).د (٩املرجع نفسه، الفقرة  )٦( 
 ).ط (٩املرجع نفسه، الفقرة  )٧( 
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، اجلزء الثاين، (A/58/6/Rev.1) ٦الوثــائق الرمسيــة للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم  )٨( 
 .٦الباب 

 .٧-٦ و٦-٦املرجع نفسه، الفقرتان  )٩( 
يونيه  /، حزيران)مركز القانون البيئي (االتفاقية املتعلقة بالتنّوع البيولوجيانظر برنامج األمم املتحدة للبيئة،  )١٠( 

١٩٩٢. 
،   ...استخدامه يف األغراض السلميةمؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي وتقرير  )١١( 

 ).أ (١، الفقرة ١الفصل األول، القرار 
 .١املرجع نفسه، الفقرة   )١٢( 
 .١املرجع نفسه، الفقرة   )١٣( 
 ).ه (١املرجع نفسه، الفقرة   )١٤( 
منشورات   (١٩٩٢يونيه  / حزيران١٤-٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دي جانريو،   )١٥( 

، املرفق ١ القرارات اليت اعتمدها املؤمتر، القرار: ، اجمللد األول) والتصويباتA.93.I.8األمم املتحدة، رقم املبيع 
 .الثاين

 .١١١ و١٠٨، الفقرتان ٢، الفصل األول، القرار تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة  )١٦( 
 ).ج (٧املرجع نفسه، الفقرة   )١٧( 
،   ...مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية تقرير   )١٨( 

 ).أ (١، الفقرة ١الفصل األول، القرار 
 ).ب (١املرجع نفسه، الفقرة   )١٩( 
 ).د (١املرجع نفسه، الفقرة   )٢٠( 
 ).ه (١املرجع نفسه، الفقرة   )٢١( 
 ).أ (١ع نفسه، الفقرة املرج  )٢٢( 
 ).ب (١املرجع نفسه، الفقرة   )٢٣( 
 ).د (١املرجع نفسه، الفقرة   )٢٤( 
 ).ه (١املرجع نفسه، الفقرة   )٢٥( 
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