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أعدت هذه الوثيقة عقب اختتام اجلولة الثانية من املشاورات غري الرمسية اليت أجراها الفريق العامل الذي أنشأته    **
جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية لكي يعد تقريرها إىل اجلمعية العامة من أجل استعراض التقدم 

 .ليونيسبيس الثالث    احملرز يف تنفيذ توصيات ا 
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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 يف األغراض         

   )اليونيسبيس الثالث     (السلمية   
تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية عن تنفيذ   

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

  **إضافة    
ملعين تقييم عملية تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث ا -خامسا 

باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 
  )اليونيسبيس الثالث(
يتطلـب الـنجاح يف تنفـيذ أي توصـية هلـا صـلة باحلكومـات الـتزاما من جانب مقرري                      -١

 .السياسات فيما خيص درجة األولوية املسندة لتخصيص املوارد املالية والبشرية

اء مـن مـنافع للمجـتمع عامة، مل حتظ األنشطة الفضائية         ونتـيجة لقلـة الوعـي مبـا للفضـ          -٢
. بأولويـة عالـية يف كـثري مـن الـدول، مما أفضى إىل ختصيص موارد حمدودة لدعم تلك األنشطة      
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ــرغم مــن ذلــك، أمكــن إجنــاز الكــثري وحتقــيق تقــّدم مــلموس مــن خــالل عمــل جلــنة        وعــلى ال
 .لك أفرقة العمل التابعة هلااستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، مبا يف ذ

ولكـي حتصـل الوكـاالت احلكومـية واملؤسسـات البحثـية واهليئات غري احلكومية على                 -٣
دعـم واسـع ألنشـطتها مـن جانـب مقـرري السياسات وعامة الناس، جيب أن تكون األهداف                   
 حمـددة بوضـوح وواقعـية ومرتـبطة بأولويـات اجملـتمع عمومـا، كمـا جيـب أن تكـون املنافع اليت                    

وهذا أمر أساسي . سـتتأتى مـن تلـك األنشـطة، مبـا فـيها املـنافع القريـبة األجل، مبينة بالتفصيل                  
للـنجاح يف تنفـيذ التوصيات وينبغي فعله يف وقت مبكر، إذ ميكن أن يفضي إىل احلصول على                  

 .املوارد الضرورية
  

  توصيات اليونيسبيس الثالث اليت أُحرز تقدم بشأهنا                     -ألف  
جاح الُمحـرز يف تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالث إىل توليفة من العوامل               ُيعـزى الـن    -٤

حتديــد أولويــات العمــل؛ واملــرونة يف تســيري العمــل عــلى مــدى الســنة؛ وتنظــيم فــرص   : التالــية
ــتقاء واالتصــال؛ وتنســيق العمــل وتوزيعــه؛ ووجــود قــيادة قويــة ودعــم قــوي يف خدمــات      االل

ملـتعلقة بتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث، انظر املرفقات   ولالطـالع عـلى التفاصـيل ا      . األمانـة 
 . هلذا التقرير*[...]إىل [...] 

وكـان حتديـد جماالت األولوية وإنشاء أفرقة العمل لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث              -٥
عنصــرا هامــا مــن عناصــر    ) ** [...]–[...] انظــر الفصــل الــثاين، الــباب جــيم، الفقــرات      (

سـتفادت اللجـنة وأفـرقة العمـل التابعة هلا من املشاركة النشطة ملختلف هيئات               وقـد ا  . الـنجاح 
مــنظومة األمــم املــتحدة ومــن املســامهات املوضــوعية الــيت قدمــتها، وخصوصــا عــندما تطابقــت  
جمــاالت األولويــة مــع أولويــات تلــك اهليــئات، كمــا يف حالــة احلــد مــن الكــوارث واالســتجابة 

 .الطارئة للكوارث

إذ ميـثل التنسيق على مجيع األصعدة فيما   . م أيضـا وجـود آلـية تنسـيق جـيدة          ومـن املهـ    -٦
بـني أفـرقة العمل، وكذلك بني اللجنة وأفرقة العمل واللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دوراهتا    

 .السنوية، عامال حموريا يف احلصول على نتائج طيبة

__________ 
نة النهائي ترد يف شكل مسّودة يف املرفقني األول والثاين للوثيقة   املرفقات اليت سُتضم إىل تقرير اللج   * 

A/AC.105/L.255/Add.6 ويف املرفقات األول إىل الثاين عشر للوثيقة A/AC.105/L.255/Add.7. 
 .A/AC.105/L.255 من الوثيقة ٣٠ و٢٩ترد الفقرات احملال إليها يف الفقرتني  * * 
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 فيه نظر اللجنة الفرعية العلمية      وقـد ثبتـت أيضـا فـائدة العمـل فـيما بـني الـدورات، مبا                 -٧
ــيه شــوطا       ــنووية يف الفضــاء اخلــارجي، الــذي قطعــت ف ــية يف اســتخدام مصــادر القــوة ال والتقن

 أعضــاء الفــريق ٢٠٠٣ و٢٠٠٢مــتقدما االجــتماعات الــيت عقدهــا فــيما بــني الــدورات عــامي 
كول األويل بشــأن العــامل املعــين هبــذا البــند ودراســة اللجــنة الفرعــية القانونــية ملشــروع الــربوتو

انظـر الفصل   (املوجـودات الفضـائية املـلحق باتفاقـية الضـمانات الدولـية عـلى املعـّدات املـنقولة                   
وكـان العمـل فـيما بـني الـدورات ناجحا بصفة خاصة             ). *[...]الثالـث، الـباب ألـف، الفقـرة         

عـندما كـان حيظـى بدعـم قـوي مـن حيـث خدمـات األمانـة، سواء قدمته احلكومات أو قدمه                       
 .كتب شؤون الفضاء اخلارجي، وتوزيع جيد لألعمال بني األعضاء املعنينيم

وقــد وفــرت أفــرقة العمــل آلــية مــرنة ودينامــية لتســيري العمــل طــوال الســنة مــن خــالل   -٨
تعظـيم فـرص االلـتقاء واالتصـال، مبـا يف ذلـك االجـتماعات وجهـا لوجـه واملؤمتـرات عـن بعد               

واسـع، مـن أجـل تـبادل اآلراء واملعلومات وإعداد           واالسـتعانة خبدمـات االنترنـت عـلى نطـاق           
وسـاعدت تلك اآللية على مواصلة التقدم مع ضمان استمرار اللجنة وجلنتيها الفرعية        . الوثـائق 

ــدار         ــث باصـ ــبيس الثالـ ــيات اليونيسـ ــيذ توصـ ــؤولية تنفـ ــطالع مبسـ ــية يف االضـ ــية والتقنـ العلمـ
يعا عـلى هــامش دورات اللجــنة  وقــد اجتمعــت أفـرقة العمــل مجــ . التوجـيهات إىل أفــرقة العمـل  

كما أدى تنفيذ التوصيات . واللجـنة الفرعـية وأوفـت مبسـؤولياهتا املتعلقة بتقدمي التقارير إليهما          
ــية ذات توجــه عمــلي ملعاجلــة      ذات األولويــة مــن خــالل أفــرقة العمــل إىل إنشــاء شــبكات دول

 .استخدام التطبيقات الفضائية كأداة حلل مشاكل عاملية
  

  بانة التحديات املصادفة يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث                       است  -باء  
اســتنادا إىل نــتائج استقصــاء أجــري بــني أفــرقة العمــل، وجــدت اللجــنة أن قلــة الوعــي  -٩

مبـنافع األنشـطة الفضـائية لـدى مقـرري السياسـات وعامـة الـناس وحمدوديـة املوارد املالية وقلة                     
ي حتديــات تعــترض تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث؛ اخلــرباء املعنــيني باملســائل الفضــائية هــ
وقـد أشـارت أفـرقة العمـل إىل أن هـذه العقـبات ترتبط               . وهـذه التقيـيدات مـترابطة فـيما بيـنها         

 .أيضا بصعوبات يف حساب مزايا التطبيقات الفضائية من حيث مردود التكلفة

ــرقة العمــل كانــت مفــتوحة، ممــا ي     -١٠ ــة أو  ومــع أن املشــاركة يف أعمــال أف ــيح ألي دول ت
مؤسسـة مهـتمة أن تشـارك يف أي وقـت، ومـع أن دوال كثرية قد أبدت اهتماما باملشاركة يف                     

__________ 
 .A/AC.105/L.255/Add.1 من الوثيقة ١٢الفقرة  * 
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تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث، فقـد مثلـت تولـيفات خمـتلفة من العقبات املذكورة أعاله                    
 .معوقات كربى

ددة، كثريا ما  ويف احلـاالت الـيت تضـطلع فـيها باألنشـطة الفضائية هيئات حكومية متع               -١١
تكـون املشـاركة يف األعمـال على الصعيد الدويل، كما يف أفرقة العمل، أمرا صعبا إذا مل تكن               

وبدون آليات . قـد أُرسـيت متامـا، أو اسـُتغلت متامـا، آلـيات تنسـيق فعالـة على الصعيد الوطين             
سب على  تنسـيق مـن ذلـك القبـيل قد يصعب أيضا حتديد مهزة وصل تتوىل الرد يف الوقت املنا                  

 .الطلبات أو الدعوات الواردة من هيئات دولية الختاذ إجراءات يف اجملاالت املتعلقة بالفضاء

ومــع أنــه ُرئــي أن مــن املهــم إشــراك هيــئات غــري حكومــية يف عملــية تنفــيذ توصــيات    -١٢
اليونيســبيس الثالــث فقــد تــبني أن إشــراك القطــاع اخلــاص، بــتحديد الســبل والوســائل املناســبة  

ــ ــا صــعبا      واجملدي ــثل حتدي ــية، مي ــلحكومات واملؤسســات الدول ــي . ة لكــي يعمــل كشــريك ل فف
األنشـطة الـيت تـنطوي عـلى تعـاون مـتعدد األطـراف بـني الـدول على وجه اخلصوص، يتطلب                      
بـناء شـراكة مـع الصـناعة هنجـا متماسـكا من جانب احلكومات، مع أخذ املنافع الصناعية اليت            

ــدول املشــاركة بعــني االعتــ   ــراجع   . بارســتجنيها ال ــتراجع االقتصــادي، وخصوصــا ت ــيجة لل ونت
الصــناعة الفضــائية عمومــا يف الســنوات املاضــية، أصــبح عســريا عــلى كــثري مــن الشــركات أن   
تسـوغ التكالـيف واالسـتثمارات الالزمـة لألنشـطة الفضـائية الـيت ليسـت هلـا صلة مباشرة ببيع               

 .منتجاهتا وخدماهتا مستقبال
  

  الثالث اليت ال يزال يتعني معاجلتها             توصيات اليونيسبيس            -جيم   
 توصية لكي تنفذ من ١٢ الـواردة يف إعـالن فييـنا، أُفـردت      ٣٣مـن بـني التوصـيات الــ        -١٣

وتقــوم جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وجلنــتاها   . خــالل أفــرقة عمــل
ــيذ   ــتان بتنف ــا     ١١الفرعي ــنود جــداول أعماهل ــن ب ــك وإضــاف.  توصــية أخــرى كجــزء م ة إىل تل

ـــ ، جيــري تنفــيذ مخــس توصــيات أخــرى مــن جانــب مكتــب شــؤون الفضــاء    ٢٣التوصــيات ال
ومــن بــني التوصــيات اخلمــس املتبقــية، هــناك  . اخلــارجي أو مــن جانــب هيــئات دولــية أخــرى 

توصـية تدعـو إىل اختـاذ إجـراءات ملواصـلة تعزيـز االسـتخدامات السـلمية للفضاء اخلارجي من                    
وكذلك فيما بني   " غري املرتادة للفضاء  "والبلدان  " املرتادة للفضاء "ان  خـالل الـتعاون بـني الـبلد       

وجيــري االضــطالع بذلــك مــثال مــن خــالل عــدة . الــبلدان النامــية وباشــراك املــنظمات األهلــية
 .ومن مث، هناك أربع توصيات ال يزال يتعني معاجلتها. أنشطة متابعة لليونيسبيس الثالث

ســبتمرب / مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي يف أيلــول وبــناء عــلى طلــب اللجــنة، عمــم  -١٤
 ٣٣ اسـتبيانا عـلى الـدول األعضـاء الجراء استقصاء لبحث ما إذا كانت اإلجراءات الـ     ٢٠٠٣
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الــيت أوصــى هبــا إعــالن فييــنا قــد عوجلــت معاجلــة كافــية ومــا إذا كــان ينــبغي اعتــبار تنفــيذها     
يذها، دعيت الدول األعضاء إىل وفـيما يـتعلق بكـل مـن التوصيات اليت مل يكتمل تنف         . مكـتمال 

ومثــة استقصــاء ممــاثل يــتوقع اجــراؤه عقــب   . تبــيان درجــة األولويــة الــيت ينــبغي إســنادها إلــيها  
اسـتعراض اجلمعـية العامـة، يف دورهتـا التاسـعة واخلمسـني، تنفـيذ توصـيات اليونيسبيس الثالث                   

األربــع الــيت ال يــزال مــن أجــل تقيــيم درجــة األولويــة الــيت تعطــيها الــدول األعضــاء للتوصــيات 
 .يتعني معاجلتها

  
  املسائل املستجدة عقب اليونيسبيس الثالث                   -دال  

مـع أن اليونيسـبيس الثالـث تـناول جمموعـة واسـعة مـن اجملـاالت املواضـيعية الـيت ميكن                       -١٥
فــيها لعلــوم وتكنولوجــيا الفضــاء وتطبــيقاهتا أن تســهم يف حتســني أحــوال البشــر، فهــناك بضــع  

 .ت بعد اليونيسبيس الثالث وجيري عرضها أدناهمسائل استجد
  

  استخدام تكنولوجيا الفضاء يف دعم املساعدة االنسانية -١ 
تـتعلق إحـدى املسـائل املسـتجدة باستخدام تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا يف العمليات               -١٦

األوضــاع ، ازداد اســتخدام املنــتجات الســاتلية يف إدارة ١٩٩٥فمــنذ عــام . اخلاصــة بالالجــئني
ــامل     ــاء الع ــام  . االنســانية وأوضــاع الالجــئني يف خمــتلف أحن ــي ع ــثال، اســتخدمت  ١٩٩٦فف  م

مفوضـية األمـم املـتحدة لشـؤون الالجـئني صورا ساتلية يف حتليل ما أصاب منطقة يف مجهورية              
موقعــا ) اليونســكو(الكونغـو الدميقراطــية أمســتها مــنظمة األمــم املــتحدة للتربــية والعــلم والــثقافة  

مـن تدهـور بيـئي نتـيجة لوصـول مـا يزيد على       ) هـي حديقـة فريونغـا الوطنـية    (اثـيا عاملـيا    تر
وأثـناء األزمة يف كوسوفو،  .  هــربوا مــن الصــراع الدائــر يف رواندا آنذاك الجـئ  ٨٠٠ ٠٠٠

اسـتخدمت صـور ذات اسـتبانة عالـية جدا لتقييم الدمار الذي حلق باملساكن وملساعدة أنشطة        
 .إعادة البناء

ع ظهور جيل جديد من الصور الساتلية ذات االستبانة الفائقة، أصبحت املنتجات            ومـ  -١٧
وهــذا جمــال ميكــن فـــيه    . الســاتلية جــزءا أصــيال مــن االســتجابة االنســـانية ألي أزمــة دولــية       

لتكنولوجـيات الفضـاء أن تسـهم يف دعـم هيـئات مـنظومة األمم املتحدة يف أنشطتها العملياتية             
 .نازحنيالرامية لتحسني أحوال ال
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  حتقيق األهداف االمنائية والغايات املقرونة بآجال زمنية -٢ 
رأى مؤمتـر قمة األمم املتحدة لأللفية أن التحدي الرئيسي هو ضمان أن تصبح العوملة           -١٨

قـوة اجيابـية جلمـيع الـناس يف العـامل، وحـدد الفقـر العـاملي بصـفته املشـكلة األصـعب بـني مجيع                          
 مثانــية )١(وحــدد املؤمتــر، يف إعــالن األمــم املــتحدة بشــأن األلفــية، . عــاملاملشــاكل الــيت تواجــه ال

أهـداف امنائـية وجمموعـة مـن الغايـات املقـرونة بآجـال زمنية يف جماالت مكافحة الفقر واألمية                    
واجلــوع ونقــص التعلــيم وعــدم املســاواة بــني اجلنســني ووفــيات األطفــال واألمهــات واملــرض     

 .والتدهور البيئي

احـت املؤمترات الكربى ومؤمترات القمة اليت عقدهتا األمم املتحدة عقب مؤمتر            وقـد أت   -١٩
قمـة األلفـية يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة هبما فرصا الستعراض التقدم              
احملـرز يف تنفـيذ إعالن األلفية ولتبيني ما يلزم من تدابري أخرى لتحقيق األهداف االمنائية املتفق                  

ــية     ع ــواردة يف إعــالن األلف ــيها األهــداف ال ــا ف ــيا، مب ــيها دول ــك   . ل ــة تل ــرات القم ــت مؤمت ومشل
واملؤمتر  )٢(واملؤمتـرات العاملـية مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمية املستدامة، الذي اعتمد خطة التنفيذ،               

جملتمع  ومؤمتـر القمـة العاملي     )٣(الـدويل لـتمويل التنمـية، الـذي اعـتمد توافـق اآلراء يف مونـتريي               
 )٤(.املعلومات، الذي اعتمد يف مرحلته األوىل خطة للعمل

وكـان هـناك تـالق لـلجهود الرامـية إىل تنفيذ نتائج املؤمترات الكربى ومؤمترات القمة                  -٢٠
الـيت عقدهتـا األمـم املـتحدة يف املـيدانني االقتصـادي واالجـتماعي تنفـيذا متكامال ومنسقا وإىل                    

، قررت اجلمعية العامة    ٢٠٠٤مايو  / أيار ٦ املؤرخ   ٥٨/٢٩١رها  ففي قرا . مـتابعة تلك النتائج   
 استعراضـا للـتقدم احملـرز يف تنفـيذ مجيع االلتزامات الواردة يف إعالن            ٢٠٠٥أن جتـري يف عـام       

 جهود اهليئات ٢٠٠٥ويؤمـل أن تـراعى يف العملية السياسية املفضية إىل اجتماع عام         . األلفـية 
 .وقممهاملتابعة مؤمترات األمم املتحدة 

__________ 
 .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة  (1) 
 ٤ –أغسطس / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،  (2) 

، الفصل األول، مرفق   ) والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢سبتمرب /أيلول
 .٢القرار 

منشورات األمم  (٢٠٠٢مارس / آذار٢٢-١٨ر الدويل لتمويل التنمية، مونتريي، املكسيك، تقرير املؤمت (3) 
 .١، الفصل األول، مرفق القرار  )A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 

 (4) WSIS-03/GENEVA/DOC/5-E. 
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 Inventing a Better“ املعــنون )٥(وجـاء يف تقريــر اجمللــس املشــترك بــني األكادميـيات،   -٢١

Future: A Strategy for Building Worldwide Capacities in Science and Technology” 
اســــتراتيجية لبــــناء قــــدرات عاملــــية الــــنطاق يف مــــيدان العلــــوم   : ابــــتكار مســــتقبل أفضــــل(

 أن العلــوم والتكنولوجــيا مهــا احملــرك الــذي يدفــع عجلــة الــتطور القــائم عــلى  )٦()والتكنولوجــيا
املعــرفة، والــذي هــو ضــروري لالدمــاج االجــتماعي واالقتصــادي وحتقــيق الــتكافؤ وتعزيــز          

ومتثل علوم وتكنولوجيا الفضاء أداة بالغة القوة       . املشـاركة يف التنمـية االجتماعـية واالقتصـادية        
 .قيق األهداف اليت حددهتا مؤمترات القمة العامليةجيدر استخدامها يف حت

  
  هيئات التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باملسائل املتعلقة بالفضاء -٣ 

يـتحقق التنسـيق بـني هيـئات مـنظومة األمـم املـتحدة مـن خـالل عمـل جملـس الرؤساء                        -٢٢
 االجـتماع املشـترك بني الوكاالت     ومـع أن  . التنفـيذيني ملـنظومة األمـم املـتحدة املعـين بالتنسـيق           

بشـأن أنشـطة الفضـاء اخلـارجي لـيس جـزءا من آلية ذلك اجمللس فهو ميثل مهزة وصل للتنسيق               
بـني الوكـاالت يف األنشـطة املتصلة بالفضاء ويقدم تقاريره إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي                

 .يف األغراض السلمية

ت جديـدة للتنسـيق بني الوكاالت هلا صلة         ويف السـنوات األخـرية، بـدأت تظهـر هيـئا           -٢٣
ومــن تلــك اهليــئات فــريق األمــم املــتحدة  . مباشــرة أو غــري مباشــرة باألنشــطة املــتعلقة بالفضــاء 

 لتيسري التعاون والتنسيق بني   ٢٠٠٠العـامل املعـين باملعلومـات اجلغرافـية، الـذي أنشـئ يف عـام                
ويسعى . ئط واملعلومات اجلغرافية  الوكـاالت بشـأن مسـائل معيـنة يف مـيداين علـوم رسـم اخلـرا                

الفـريق العـامل إىل اسـتبانة وتنفيذ أنساق لتقاسم املعلومات اجلغرافية وحفظها وضمان جودهتا               
داخـل مـنظومة األمـم املـتحدة والسـتحداث وصـون قـاعدة بـيانات جغرافـية مشـتركة كجهد                     

 املتحدة وكفاءاهتا يف    بـالغ األمهـية يف جمـال بـناء القدرات من أجل تعزيز قدرات منظومة األمم               
انظر أيضا الفصل الثالث، الباب جيم،      (مـيادين وضـع املعايري وصوغ الربامج وتنفيذ العمليات          

 وعلى سبيل املثال، يعمل فريق املهمة التابع للفريق العامل واملعين باالستشعار            *[...]).الفقـرة   
تحدة املنفردة من صور عـن بعـد عـلى توفـري مدخـل واحـد إىل مـا يوجـد لدى هيئات األمم امل            

سـاتلية قابلـة للتقاسـم، ممـا يتـيح الوصـول إلـيها جلمـيع مؤسسـات األمـم املـتحدة واستكشاف                       
__________ 

لوم يف العامل من   تسعون أكادميية من أكادمييات الع٢٠٠٠أنشأت اجمللس املشترك بني األكادمييات يف عام  (5) 
 .أجل معارف اخلرباء هليئات دولية مثل األمم املتحدة والبنك الدويل

 ).٢٠٠٤يناير /أمستردام، هولندا، كانون الثاين(اجمللس املشترك بني األكادمييات  (6) 
 .A/AC.105/L.255/Add.2 من الوثيقة ٣٥الفقرة   * 
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الكيفـية الـيت ميكـن هبـا إشـراك كـيانات األمـم املـتحدة يف تراخـيص السـتخدام الصور الساتلية                
 .تضم عدة مستعملني

رث الطبيعـية، اليت أُنشئت     أمـا فـرقة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت لـلحد مـن الكـوا                  -٢٤
، فـتعمل منذ عام     ١٩٩٩ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٢ املـؤرخ    ٥٤/٢١٩بقـرار اجلمعـية العامـة       

 بصـفتها احملفـل الرئيسـي داخل األمم املتحدة الذي يويل تركيزا متواصال ومنسقا على                ٢٠٠٢
ون الدويل  احلـد مـن الكوارث الطبيعية ويتوىل، على وجه اخلصوص، حتديد استراتيجيات للتعا            

ــثغرات املوجــودة يف سياســات    . عــلى كــل األصــعدة  وتســعى فــرقة العمــل هــذه إىل اســتبانة ال
وتضم فرقة العمل يف . وبـرامج احلـد مـن الكوارث وإىل اقتراح إجراءات لتدارك تلك الثغرات            

ر؛ املـناخ والكوارث؛ واالنذار املبك    : الوقـت احلـايل أربعـة أفـرقة عاملـة ملعاجلـة املواضـيع التالـية               
ومـع أن فرقة العمل ال تعاجل  . وتقيـيم املخاطـر ومـدى الـتعرض هلـا وآثارهـا؛ وحـرائق الـرباري              

اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف احلـد مـن الكـوارث كجـزء مـن عمـلها املعـتاد فإن أمانة فرقة                      
العمـل تعمل مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي على ضمان إيالء االعتبار املناسب الستخدام              

 . الفضاء لدى حتديد السياسات واالستراتيجيات املقبلة للحد من الكوارثتكنولوجيا

، أنشـأ األمـني العـام فرقة عمل األمم املتحدة املعنية            ٢٠٠١نوفمـرب   /ويف تشـرين الـثاين     -٢٥
واملراد . بتكنولوجـيا املعلومـات واالتصـاالت عمـال بطلـب من اجمللس االقتصادي واالجتماعي      

قـــيادة داخـــل مـــنظومة األمـــم املـــتحدة باملســـاعدة عـــلى صـــوغ  مـــن فـــرقة العمـــل أن توفـــر ال
ــع تلـــك     ــاالت ووضـ ــات واالتصـ ــايل املعلومـ ــيات يف جمـ ــتحداث تكنولوجـ ــتراتيجيات السـ اسـ

وتشـمل اجملـاالت الرئيسية خلطة األعمال اليت اعتمدهتا فرقة          . التكنولوجـيات يف خدمـة التنمـية      
جيا املعلومات واالتصاالت لتحقيق     رصـد الـتقدم احملـرز يف تسخري تكنولو         ٢٠٠٤العمـل لعـام     

وتقوم فرقة العمل، من . األهـداف االمنائـية الـيت حددهـا مؤمتـر القمـة العـاملي جملـتمع املعلومات             
ــلمعلومات واالتصــاالت        ــم اســتحداث تكنولوجــيات ل ــة اخلمســة، بدع ــتها العامل خــالل أفرق

هـي تعمل مع ناقلي     واسـتخدام تلـك التكنولوجـيا يف تدعـيم نظـم ومـرافق الـرعاية الصـحية، و                 
االتصـاالت عـلى استكشـاف سبل جلعل القدرة السلكية والساتلية الزائدة لدى أولئك الناقلني               

 .متاحة للبلدان النامية

ــيني        -٢٦ ــلى تبـ ــاعد عـ ــذه أن تسـ ــاالت هـ ــني الوكـ ــتركة بـ ــيق املشـ ــئات التنسـ ــن هليـ وميكـ
أن تلبيها تكنولوجيا االحتـياجات اخلاصـة ملخـتلف كـيانات مـنظومة األمـم املـتحدة الـيت ميكن                

وميكــن أن يــؤدي الــتفاعل بــني هــذه اهليــئات ومــوّردي الــنظم واخلدمــات  . الفضــاء وتطبــيقاهتا
ويف الوقت ذاته، قد    . الفضـائية إىل اسـتعمال أفضـل لـلخدمات واملنـتجات الفضـائية املوجـودة              

تعىن بأمور يلـزم تقّصـي سـبل لـتعزيز التنسـيق فـيما بـني اهليـئات املشـتركة بـني الوكـاالت الـيت              
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ذات صـلة بالفضـاء لضـمان أال تـؤدي املشـاركة يف تلـك اهليـئات إىل إلقـاء عـبء إضايف على                        
عـاتق هيـئات األمـم املـتحدة اليت هلا أنشطة ذات صلة بالفضاء، مع إبقاء اهليئات املشتركة بني                    

 .الوكاالت على علم مبا هو جار وما هو مزمع من برامج ومبادرات ذات صلة بالفضاء
  

  إنشاء نظام عمليايت شامل لرصد األرض من خالل مبادرات عاملية -٤ 
ــني أوســاط الوكــاالت الفضــائية ومشــغلي        -٢٧ ــتزايدة، خصوصــا ب ــود م ــذل جه جيــري ب

السـواتل، لتعظـيم وتقاسـم مـنافع البعـثات واملنـتجات السـاتلية احلالـية واملخطـط هلا، مع زيادة               
حتـياجات املسـتعملني النهائـيني، مبـن فهيم أولئك          التركـيز عـلى تلبـية االحتـياجات اجملتمعـية وا          

واحدا من ) سيوس(ومتـثل اللجـنة املعنـية بسواتل رصد األرض      . املوجـودون يف الـبلدان النامـية      
كمـــا ). * [...]–[...] انظـــر الفصـــل الثالـــث، الـــباب دال، الفقـــرات (األمـــثلة عـــلى ذلـــك 
عــلى ) إيغــوس(ي املــتكاملة يف شــراكة اســتراتيجية الرصــد العــامل " ســيوس"ســاعدت مشــاركة 

تعزيـز احلـوار بـني مشـغلي السـواتل ونظم الرصد املوضعي العاملية اليت تتوىل مسؤوليتها منظمة                
األمـم املـتحدة لألغذية والزراعة واللجنة الدولية لدراسة احمليطات، التابعة لليونسكو، واملنظمة             

نظومة األمم املتحدة فرصة لتبيني     لكيانات م " أيغوس"وتتـيح شـراكة     . العاملـية لألرصـاد اجلويـة     
احتـياجاهتا اخلاصـة من املنتجات الساتلية وللتعبري عن آرائها، خصوصا فيما يتعلق باحتياجات              

 .األوساط العلمية الضالعة يف رصد األرض

ومؤمتــر ) مجــيس(وتســتهدف مــبادرة الرصــد العــاملي لألغــراض البيئــية واألمنــية   -٢٨
ذيــن أفضــيا إىل تكويــن الفــريق املخــتص برصــد األرض  القمــة املعــين برصــد األرض، الل

، خدمة جمموعات أوسع    )** [...]–[...] انظـر الفصـل الـرابع، الباب دال، الفقرات          (
النهائـــيني يف طائفــة أوســـع مـــن األنشـــطة البشــرية الـــيت تســـتفيد مـــن    مــن املســـتعملني 

وقـــــد اقُترحـــــت فكـــــرة إنشـــــاء نظـــــام دويل لعملـــــيات  . األرض رصــــــد عملـــــيات
 دوليـــة ذات صلـــة بالفضــاء عقــدت قبــل اليونيسبيـــس  اجتماعـــات يف األرض رصد

__________ 
 .A/AC.105/L.255/Add.2 من الوثيقة  ٤٤-٤٠الفقرات  * 
 .A/AC.105/L.255/Add.3 من الوثيقة ٣٧ و٣٦الفقرتان  ** 
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والفريق املختص  " مجيس" التشــاور اليت اعتمدهتا مبادرة       عملــية  غـري أن نطـاق     )٧(.الثالــث 
برصـــد األرض مـــن حيـــث عـــدد الـــدول واملـــنظمات املشـــاركة ومســـتوى املشـــاركة وتواتـــر  

فعملية التشاور اليت اعتمدها الفريق املختص برصد      . غري مسبوق االجـتماعات التشـاورية يظل      
األرض، مـثال، تشـرك كـثريا مـن الـبلدان النامـية، وكذلـك عددا كبريا من املنظمات احلكومية                  
الدولــية، مبــا فــيها كــيانات تابعــة ملــنظومة األمــم املــتحدة، يف حتديــد شــبكة نظــم عاملــية لرصــد   

ة لــربامج البحــث والتطبــيق العاملــية واالقليمــية واحمللــية الــيت األرض تلــيب االحتــياجات املعلوماتــي
تسـتهدف توفـري املـنافع اجملتمعـية الـيت دعـي إلـيها، مـثال، يف إعـالن األمم املتحدة بشأن األلفية               

 .ويف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، مع التركيز على بناء القدرات يف البلدان النامية

ــبادرات  -٢٩ ــيا ملعاجلــة     وهــذه امل ــيا ومســتدامة مال ــيات منســقة عامل  ميكــن أن تفضــي إىل آل
احتـياجات املستعملني من عمليات رصد األرض يف كل أحناء العامل ويف مجيع جماالت التطبيق               

وهـذا مـن شـأنه أيضا أن يزيد مما يتأتى من عمليات رصد األرض من منافع      . عـلى حنـو شـامل     
ومثة حتد يواجه كيانات منظومة األمم املتحدة،       . األنشطةللـبلدان النامـية يف طائفـة واسـعة من           

ــبادرات        ــة يف م ــنمو، هــو املشــاركة اجلدي ــتقدمة ال ــبلدان امل ــوارد احملــدودة، وكذلــك ال ذات امل
وعلى كل كيان مشارك    . التنسـيق الرفـيعة املسـتوى املسـتجدة واالسـهام فـيها إسـهاما ذا شأن               

 التنسـيقية للمـبادرات املتماثلة دون إحداث أثر         أن حيـدد مسـتوى املشـاركة األمـثل يف اهليـئات           
 .سليب يف إجناز براجمها اجلارية ونواجتها

  
  التأثري املتزايد للتعومل -٥ 

وميكن . شـهد القـرن احلـادي والعشرين ظواهر تعومل كربى وتقدما تكنولوجيا سريعا             -٣٠
ــترات اخلاصــة بســرعة الــ         ــاملي حيــدد البارام ــام ع ــه نظ ــتعومل بأن ــريف ال تجارة واالتصــاالت تع

__________ 
نظاما ساتليا دوليا لرسم اخلرائط واالستشعار عن بعد، ُعرض أثناء املؤمتر السادس : مشلت تلك االقتراحات (7) 

؛ بعثة   )١٩٨٨يوليه /كيوتو، اليابان، متوز(عشر للجمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن بعد 
“Mission Peace”     اليت تستهدف، ضمن مجلة أمور، إجراء عمليات رصد للرب والبحر ورصد األوزون على 

نطاق عاملي وقياس التلوث اهلوائي وااليروسوالت، واليت اقترحتها املؤسسة اهلندية ألحباث الفضاء على 
؛  )١٩٨٩مايو /يطاليا، أيارفراسكايت، إ (االجتماع الثاين مللتقى وكاالت الفضاء بشأن السنة الدولية للفضاء  

نظاما ساتليا لرصد البيئة العاملية والكوارث، وهو مبادرة من مجعية شركات الفضاء اجلوي اليابانية عرضت 
أثناء حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلاديء ومكتب   

بيجني،  (رث حول تطبيقات التقنيات الفضائية يف مكافحة الكوارث الطبيعية األمم املتحدة لالغاثة من الكوا
 ).١٩٩١سبتمرب /أيلول
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وقــد أســهمت تكنولوجــيا . واالبــتكار ويســتحدث مــنظورا للــتكامل االقتصــادي واالجــتماعي
 .الفضاء يف بناء نظام التعومل اجلديد هذا

فمـن املمكـن اآلن تـبادل املعلومـات والتصـرف بسـرعة أكـرب كـثريا عـلى نطاق عاملي                      -٣١
بـيد أنـه توجـد أيضا حتديات ترتبط         . وحشـد املـوارد لتحقـيق أربـاح أكـرب بكـثري مـن ذي قـبل                

فتسـارع وتـرية الـتجارة واالبـتكارات واالتصاالت واختاذ القرارات واإلجراءات اليت             . بالعوملـة 
وأولئك الذين  . هلـا تـأثريات مـتزايدة على اآلخرين يؤدي إىل اتساع اهلوة بني األغنياء والفقراء              

 إجـراءات مالئمة ويف الوقت املناسب       ال ميلكـون القـدرات واملعـارف واملـوارد الالزمـة الختـاذ            
هـم أقـل حظـا للـبقاء يف هـذا العـامل السـريع الـتغري، وأكـثر عرضـة للـتأثر بالتغريات املفاجئة يف                 

ويف عـامل مـتعومل، ميكـن لكـل مـا حيـدث عـلى كوكب                . أمنـاط الـتجارة والـتمويل واالسـتثمار       
 .األرض أن يؤثر على اجملتمع الدويل بأسره

وس األمـوال والتكنولوجـيا والسـلع واخلدمـات بصـورة غـري مسبوقة              وكـان لـتدفق رؤ     -٣٢
والـتعومل يسـهم يف النمو      . عـرب احلـدود تـأثري عـلى البيـئة بأشـكال متـنوعة وعـرب قـنوات خمـتلفة                   

ويغري . االقتصـادي ويؤثـر عـلى البيـئة سـلبا يف بعـض مـراحل التنمـية وإجيابـا يف مـراحل أخرى                      
 .يؤثر على استخدام املوارد ودرجات التلوثالتعومل اهليكل الصناعي للبلدان، ف

ــية،     -٣٣ ــة حتسســا للظــروف اإليكولوجــية واالجتماعــية احملل ــية الفعال وتتطلــب اإلدارة البيئ
بــيد أنــه بــدون إدارة رشــيدة فعالــة حلمايــة البيــئة عــلى   . وتقتضــي بالــتايل تــنوعا يف السياســات 

 باألســواق العاملــية صــعوبة يف اعــتماد الصــعيد العــاملي، قــد تواجــه الــبلدان الــيت تــتأثر صــناعاهتا 
سياسـات بيئـية تؤثـر سـلبا عـلى القـدرة التنافسـية لصـناعاهتا، حىت وإن كانت تلك السياسات                     

والـتعاون وتنسيق السياسات على الصعيد      . تـراعي الظـروف اإليكولوجـية واالجتماعـية احمللـية         
ــع إدراك احلاجــة إىل      ــيا م ــية داخل ــتكلفة البيئ ــاملي الســتيعاب ال ــا إىل   الع ــنوع ميكــن أن يؤدي  الت

ــبلدان    ــرفاه يف مجــيع ال ــية   . مســتويات أعــلى مــن ال ــتكامل بــني السياســات البيئ وكــلما ازداد ال
 .والتجارية، كان النمو االقتصادي أكثر استدامة وأمكن زيادة تسخري التعومل لصاحل البيئة

خصوصا يف مناطق   وينـبغي أن تصبح تكنولوجيا الفضاء أداة لتمكني األفراد والدول،            -٣٤
ــادية      ــية االقتصـ ــتعومل للتنمـ ــيحها الـ ــتجدة الـــيت يتـ ــتغالل الفـــرص املسـ ــية، مـــن اسـ ــامل النامـ العـ

وميكــن للتطبــيقات الفضــائية أن توفــر، خصوصــا مــن خــالل . واالجتماعــية اســتغالال مســتداما
عملــيات رصــد األرض، أدوات فعالــة إلدارة البيــئة إدارة رشــيدة عــلى الصــعيد العــاملي بــتوفري   

 .وسائل للتحقق من االمتثال لالتفاقات الدولية املتصلة حبماية البيئة
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ــية         -٣٥ ــهام يف التنم ــية باإلس ــوة الرقم ــبرية لتضــييق اهل ــات ك ــاتلية إمكان ولالتصــاالت الس
. وتدعــيم مــرافق املعلومــات واالتصــاالت باعتــبارها مرتكــزا أساســيا جملــتمع قــائم عــلى املعــرفة 

 مـن الوصول إىل املرافق املعلوماتية اليت تستعمل اخلدمات          ولتحقـيق هـدف متكـني مجـيع الـناس         
السـاتلية، ال بـد من الشراكة مع القطاع اخلاص، ألن خدمات االتصاالت املستندة إىل الفضاء           

 .يتوىل توفريها القطاع اخلاص بصفة متزايدة

عاملــية وميكــن لتكنولوجــيا الفضــاء أن متكِّــن الــناس مــن االنــتفاع باملعــارف اجلماعــية ال  -٣٦
وهذا من شأنه أن ميكّن . واالسـهام فـيها ممـا قـد يـؤدي إىل عمـل مجـاعي عـلى الصـعيد العاملي            

الـناس مـن أن يكونـوا جزءا من االدارة الرشيدة العاملية، بأن يصبحوا، على سبيل املثال، جزءا                  
مــن قــوة الدفــع الســوقية والضــغوط العمومــية ملكافــأة كــيانات القطــاعني العــام واخلــاص الــيت     

 .ُتحّسن األداء يف استثمار رؤوس أمواهلا ويف مشترياهتا من السلع واخلدمات
  

  تعزيز الشراكة مع القطاع اخلاص -٦ 
تـتوىل احلكومـات وضع السياسات وتوفري االستثمارات، مما ميثّل دعما مباشرا أو غري               -٣٧

قتين احلكومات ومـن خـالل عقود االشتراء، ت  . مباشـر للصـناعة لكـي تكـون ُمناِفسـة ومبـتِكرة          
وعلى املدى الطويل،   . وتسـتخدم أفضل املنتجات واخلدمات اليت توفرها الصناعة للصاحل العام         

تسـتثمر احلكومـات يف جمـاالت تطويـر القـوة العاملـة، وبـناء املرافق العمومية، وأنشطة البحث                   
 وعــلى الصــعيد الــدويل، تشــارك احلكومــات يف الــتفاوض بشــأن      . والــتطوير الطويلــة األمــد  

ويف بعض احلاالت، كانت    . االتفاقـات الدولـية الـيت قـد تؤثـر على القدرات التنافسية للصناعة             
 .احلكومات تشجع نقل التكنولوجيا وتصدير منتجات وخدمات صناعاهتا

فقـــد قامـــت . وينطـــبق العديـــد مـــن األنشـــطة احلكومـــية هـــذه عـــلى أنشـــطة الفضـــاء -٣٨
 بدعم منو صناعاهتا اخلاصة بالفضاء اجلوي على احلكومـات يف خمـتلف الـبلدان املـرتادة للفضـاء         

وقـد اسـتجابت الصـناعة لذلـك، على سبيل املثال، بإنتاج سلع             . مـدى فـترة طويلـة مـن الـزمن         
وخدمــات جــيدة النوعــية ومواصــلة االســتثمار يف التكنولوجــيات وضــمان توافــر القــدرات         

 .الصناعية

نذ اليونيسبيس الثالث، عندما كانت     لقـد تغـريت آفـاق الصناعة الفضائية تغريا كبريا م           -٣٩
الـنظم واخلدمـات الـتجارية تنـتج تشـكيالت مـن سـواتل االتصـاالت وكـان ُيتوقع من مشغلي                     

وتتراوح نسبة االخنفاض   . السـواتل الـتجارية أن يدفعـوا خطـى الـنمو يف سوق أعمال اإلطالق              
 إىل  ٢٥لسنة من   يف سـوق سـواتل املـدار الثابـت بالنسـبة لألرض من حيث عدد الطلبيات يف ا                 

كمـا أدت زيـادة حجـم السـواتل الـتجارية احلديـثة وقدرهتا              .  يف املائـة مقارنـة بالتسـعينات       ٥٠
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ويبدو أن النمو يف سوق السواتل      . وعمـرها االفتراضـي إىل خفض الطلب على سواتل جديدة         
سـيكون حمـدودا يف املسـتقبل القريـب، إذ تواصـل صـناعة االتصاالت الساتلية ترسيخ وجودها            

 .وتقوم الشركات املشّغلة باحتياز شركات مشّغلة أخرى أو باشتراء بعض من سواتلها

فقـد اخنفـض عـدد عمليات اإلطالق        . وشـهدت سـوق اإلطـالق العاملـية تـراجعا أيضـا            -٤٠
ــبة  ــناعة     ٢٠بنسـ ــة صـ ــام األول إىل حالـ ــذا يف املقـ ــزى هـ ــعينات، ويعـ ــة بالتسـ ــة مقارنـ  يف املائـ

واتل الــتجارية الــيت تطلــق يف املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض  االتصــاالت، إذ يــتراجع عــدد الســ
 .وتكاد سوق السواتل التجارية املطلقة يف املدارات األرضية املنخفضة ختتفي من الوجود

ــتعلقة بالســواتل أو       -٤١ ــر يف األعمــال امل ــيلة املاضــية، ســواء أكــان األم ويف الســنوات القل
دة أهم الزبائن الذين تقدم هلم صناعة الفضاء        بـاإلطالق، فقـد أصبحت احلكومات بصفة متزاي       

ــتها املخصصــة لألنشــطة          ــادة ميزاني ــلى زي ــات ع ــدرة احلكوم ــأن ق ــلما ب ــية، ع ــات عموم خدم
ويف ظل تلك الظروف، يصبح قيام احلكومات       . الفضـائية املدنـية حمدودة يف العديد من البلدان        

ــز الصــناعة الفضــائية يف القطــاع اخلــاص عنصــرا أساســي    ا لضــمان اســتمرار تلــك  بدعــم وتعزي
. اخلدمـات والـتعويل علـيها، خصوصـا اخلدمـات الـيت تقـدم يف إطـار خدمات عمومية أساسية                   

 .ومثة تكافل متزايد بني احلكومات والصناعة يف األنشطة الفضائية املدنية

ــز صــناعاهتا الفضــائية عــلى       -٤٢ ــتخذ تدابــري خمــتلفة لدعــم وتعزي ــلحكومات أن ت وميكــن ل
كما . كـزيادة اعـتمادها عـلى القدرات التجارية إىل أقصى مدى ممكن عمليا            الصـعيد الوطـين،     

ــات         ــياجات اخلدم ــية احت ــراجمها الفضــائية صــوب تلب ــتجاهتا وب ــا ومن ميكــنها أن توجــه خدماهت
العمومـية الـيت يـتعذر عـلى مقدمـي اخلدمـات الـتجارية تلبيتها على حنو فعال وموثوق وميسور           

ومثـة تدبـري آخـر ميكـن اختـاذه هو إقامة عالقة      . ع صـناعاهتا  الـتكلفة، وذلـك لـتفادي التـنافس مـ         
وميكـن أن يشـمل ذلـك أيضا إجياد آلية مناسبة إلشراك            . طويلـة األمـد ومسـتدامة مـع الصـناعة         

الصــناعة يف إجيــاد وتوفــري بيــئة تنظيمــية تتســم باملوقوتــية وســرعة االســتجابة إلصــدار تراخــيص 
ــتجات واخلدمــات الفضــائي    ــتجاريةتشــغيل وتصــدير املن كمــا ميكــن مســاعدة الصــناعات   . ة ال

الفضـائية بـتحديد أهـداف وأولويـات طويلة األمد لألنشطة الفضائية وتوفري استمرارية االلتزام               
واالسـتثمار، مبـا فـيه االسـتثمار يف الـبحوث األساسـية الطويلـة األمد ويف تطوير مرافق فضائية                    

تلفة يف الصناعة الفضائية، يصبح أيضا   ومـع ازديـاد مشاركة كيانات جتارية من دول خم         . رائـدة 
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مـن األمهـية مبكـان أن هتيـئ احلكومات سوقا تتساوى فيها الفرص، من خالل تعزيز االتفاقات          
 )٨(.التجارية الدولية، مثال

ــن      -٤٣ ــتحدة م ــم امل ــر، زادت األم ــية إىل إشــراك   ويف ســعيها ملكافحــة الفق ــا الرام جهوده
بـرنامج األمـم املـتحدة اإلمنائي أطلقها األمني العام يف     فبـناء عـلى مـبادرة مـن         . القطـاع اخلـاص   

، أنشــئت اللجــنة املعنــية بالقطــاع اخلــاص والتنمــية، لكــي تضــع توصــيات    ٢٠٠٣يولــيه /متــوز
اســـتراتيجية بشـــأن كيفـــية تشـــجيع وجـــود قطاعـــات خاصـــة حملـــية قويـــة يف الـــبلدان النامـــية  

ر قمـة األمم املتحدة لأللفية بشأن  كاسـتراتيجية حموريـة لتحقـيق الغايـات الـيت ُحـددت يف مؤمتـ        
خفـض الفقـر املدقـع إىل النصـف ووقـف انتشـار اإليدز وفريوسه وتوفري تعليم ابتدائي للجميع                   

 .٢٠١٥حبلول عام 

حترير عملية تنظيم   "وقدمـت تلـك اللجـنة يف تقريرها املقدم إىل األمني العام، واملعنون               -٤٤
، توصيات بشأن السبل اليت ميكن      )٩("حل الفقراء جعـل األعمـال الـتجارية تعمـل لصـا         : املشـاريع 

 احلكومـات واملؤسسـات اإلمنائـية العمومـية والقطـاع اخلاص            -هبـا لـلجهات الفاعلـة الرئيسـية         
ــية   ــزا كــبريا قــدرة القطــاع     -واملــنظمات األهل  أن تعــّدل إجــراءاهتا وهنوجهــا لكــي تعــزز تعزي

لقطاعني العام واخلاص، دعت اللجنة،  ويف سياق العالقة بني ا    . اخلـاص عـلى دفع خطى التنمية      
ضـمن مجلـة أمـور، إىل اختـاذ إجـراءات لتيسـري احلصـول على خيارات متويل أوسع، وإىل دعم                     
تطويـر املهـارات واملعـارف، وإىل تيسـري توفـري اخلدمـات األساسـية بصـفة مسـتدامة، خصوصا               

 .الطاقة واملاء
  

  التمويل    -هاء   
  تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث آفاق املوارد االمجالية لدعم  -١ 

تفـيد بعـض الـتقارير املتعلقة بتحليل قطاع الفضاء، بأن حجم هذا القطاع على نطاق                 -٤٥
وهذا الرقم يشمل ميزانيات احلكومات     . ٢٠٠٣ بلـيون يورو يف عام       ١٤٤العـامل يقـّدر بـنحو       

 بليون يورو،   ٤٣,٥ووكـاالت الفضـاء املخصصـة لألنشـطة املتصـلة بالفضاء، اليت تقدر بنحو               
ــتجارية يف مــيادين االتصــاالت ورصــد      ــية مــن التطبــيقات الفضــائية ال وكذلــك العــائدات املتأت

__________ 
مثة اتفاقات جتارية دولية ميكن أن تؤثر على الصناعة الفضائية، منها االتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية    )8( 

 .اإلعانات والتدابري التعويضيةوالتجارة، وأحكام منظمة التجارة العاملية، واالتفاق املتعلق ب
جعل األعمال التجارية تعمل لصاحل : حترير عملية تنظيم املشاريع اللجنة املعنية بالقطاع اخلاص والتنمية،    )9( 

 ).٢٠٠٤مارس /برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، نيويورك، آذار( الفقراء
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 وقــدِّرت عــائدات الصــناعات الفضــائية الــيت تعمــل أو تشــارك يف إقامــة   )١٠(.األرض واملالحــة
ــية   ــبىن التحت ــية الفضــائية واألرضــية ومركــبات اإلطــالق    (ال ــبىن التحت ــات الســاتلي ) ال ة واخلدم

 بليون دوالر   ٩٧واسـتخدام البـيانات واملوجـودات الفضـائية وكذلـك خدمـات الدعـم، بنحو                
ــام  ــتجاوز   ٢٠٠٣يف ع ــزيد لت ــتوقع أن ت ــام   ١٣٠ وي ــول ع ــيون دوالر حبل ويعــتزم . ٢٠٠٨ بل

العديـد من البلدان املرتادة للفضاء االستثمار يف توسيع مرافق اإلطالق وجتديد املرافق األرضية              
 اإلطـالق، وكذلك يف سواتل تعىن، ضمن مجلة أمور، برصد األرض والتنبؤ            وتطويـر مركـبات   

كما زادت بعض البلدان امليزانيات احلكومية      . بـالطقس واالتصـاالت واملالحـة وحتديـد املواقع        
 )١١(.املخصصة لألنشطة الفضائية املدنية

تخدام وميكـن أن يعـتمد تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث اعـتمادا شـديدا عـلى اس                    -٤٦
وعـلى وجـه العموم، ميكن للحكومات       . الـبىن التحتـية القائمـة وغريهـا مـن املـوارد واخلدمـات             

والصـناعات الفضائية والقطاع اخلاص أن توفر دعما كبريا لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث             
بقـدر صـغري نسبيا من املوارد، مقارنة مبجموع االستثمارات يف املرافق والتطبيقات واخلدمات               

 .الفضائية، وباتاحة استخدام القدرات الفضائية غري املستغلة متاما

ــيا، ال بــد مــن إشــراك مجــيع أصــحاب      -٤٧ ــيها دول ــية املــتفق عل ولتحقــيق األهــداف اإلمنائ
املصـــلحة، مبـــا يف ذلـــك املؤسســـات اإلمنائـــية املـــتعددة األطـــراف ووكـــاالت العـــون الثنائـــية،  

ــية،     ــتعددة اجلنســيات واحملل ــية،   والشــركات امل ــاع اخلــاص الدول ــك )١٢(ورابطــات القط  وكذل
وميكــن أن يــؤدي اجلمــع بــني  ) ١٣(.اجلهــات الفاعلــة اإلقليمــية ذات اخلــربة يف اجلهــود اإلمنائــية  

أصـحاب املصـلحة هـؤالء مجـيعا إىل توفـري مـوارد إضافية الستخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء                  
ألمم املتحدة بشأن األلفية بصورة ناجعة      وتطبـيقاهتا يف إجيـاد احللـول اليت دعي إليها يف إعالن ا            

__________ 
 The European Space Sector in a Global Context: ESA's annualانظر وكالة الفضاء األوروبية،  )10( 

analysis 2003, ESA/C(2004)32)  ،٢٠٠٤باريس.( 
على سبيل املثال، يف سلسلة برامج املفوضية األوروبية اإلطارية للبحث والتطوير التقين، اليت تتألف من        )11( 

ء للمرة األوىل كواحدة من   شبكات من املشاريع املمتازة واملتكاملة، أدرج موضوع املالحة اجلوية والفضا
ويتوقع ختصيص . ٢٠٠٦-٢٠٠٢األولويات املواضيعية يف الربنامج اإلطاري السادس، الذي يشمل الفترة 

 .مليون يورو للمشاريع املتصلة بالفضاء ٣٠٠
تشمل أمثلة رابطات القطاع اخلاص الدولية جملس األعمال التجارية العاملي من أجل التنمية املستدامة،   )12( 

واملنتدى االقتصادي العاملي، ومبادرة التنمية املستدامة، ومبادرة التعدين العاملية، ومؤسسة مصائد األمساك  
 .املستدامة

تشمل أمثلة اجلهات الفاعلة اإلقليمية شبكة غرب أفريقيا لألعمال التجارية، ومنتدى الكومنولث لألعمال    )13( 
 .ز األورويب لشؤون املؤسساتالتجارية، واجمللس املعين باملؤسسات، واملرك
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ــتكلفة ــوال        . ال ــي األم ــاجل حاجــة مقدم ــيت تع ــبادرة التصــدي للكــوارث ال ــك م ــثلة ذل ــن أم وم
ــد         ــن القواع ــة م ــر جمموع ــة للتصــدي للكــوارث، وتوف ــنح املقدم ــم امل ــادة تفه املســتقلني إىل زي

 .الفعالية واملساءلةواملبادئ التوجيهية العملية ملساعدهتم يف التصدي للكوارث مبزيد من 

ويتصـل تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث اتصـاال وثـيقا حبمايـة البيـئة وتوفري الغذاء                     -٤٨
. واملــأوى والــرعاية الصــحية والتعلــيم، ويرتــبط ارتــباطا مباشــرا بــاألهداف اإلمنائــية لأللفــية        

ت يكمن يف   والـتحدي املتمـثل يف إشـراك القطـاع اخلـاص بصـورة فعالـة يف أي من هذه اجملاال                   
االسـتفادة مـن التحوالت يف اإلنفاق العاملي لتوفري فرص استثمارية تشاركية للشركات العاملية              

 .اليت تليب احلاجات اجملتمعية وتعزز التنمية املستدامة

 أعاله وغريهم ٤٧وينـبغي أخـذ اخلـربة الفنية ألصحاب املصلحة املذكورين يف الفقرة        -٤٩
شـاريع االسترشـادية الـيت أوصت هبا أفرقة العمل لتنفيذ توصيات         بعـني االعتـبار لـدى إعـداد امل        

ولـدى مسـاعدة الـبلدان النامـية عـلى تأمني متويل كاف، ينبغي أال يؤخذ        . اليونيسـبيس الثالـث   
يف احلســــبان االســــتثمار املباشــــر األجــــنيب فحســــب، بــــل أن تــــراعى أيضــــا السياســــات         

ومثـــة حاجـــة إىل جتمـــيع  .  الوطـــينواالســـتراتيجيات الـــيت تســـمح مبشـــاركة القطـــاع اخلـــاص 
املمارســات الفضــلى والــدروس املســتفادة، فــيما يــتعلق مبشــاركة القطــاع اخلــاص يف املشــاريع   

 .االسترشادية للربامج العملياتية، كما أن هناك منفعة تتأتى من ذلك
  

  توفري موارد لدعم برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -٢ 
ات مصـادر الـتمويل الرئيسـية لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث           لقـد وفـرت احلكومـ      -٥٠

وتدعــم الــدول األعضــاء عمــل مكتــب شــؤون الفضــاء . مــن خــالل مســامهات نقديــة أو عينــية
وتتضمن مصادر  . اخلـارجي مـن خـالل تـربعات ومسـامهات يف امليزانـية العاديـة لألمم املتحدة                

مـنظمات دولية ووطنية غري حكومية  الـتمويل األخـرى هـبات مـن مـنظمات حكومـية دولـية و          
 .وشركات من القطاع اخلاص وأفراد

ومصـدرا الـتمويل الرئيسـيان لدعـم عمـل مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي مها امليزانية                   -٥١
وختصـص املـوارد اخلارجـة عـن امليزانـية، أو التربعات،            . العاديـة واملـوارد اخلارجـة عـن امليزانـية         
ماين لـربنامج األمـم املـتحدة للتطبيقات الفضائية، الذي          للمكتـب مـن خـالل الصـندوق االسـتئ         

 بشأن ١٩٨٢ديسـمرب  / كـانون األول ١٠ املـؤرخ   ٣٧/٩٠أنشـئ عمـال بقـرار اجلمعـية العامـة           
ــثاين املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض         ــتحدة ال ــم امل ــر األم مؤمت

 ).٨٢اليونيسبيس (السلمية 
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ــذ  -٥٢ ــرنامج األمــم املــتحدة    وإضــافة إىل الدعــم ال ــبلدان املضــيفة إىل أنشــطة ب ي تقدمــه ال
ــائية  ــية توفـــري  ) أدنـــاه٥٨-٥٦انظـــر الفقـــرات (للتطبـــيقات الفضـ ، تتضـــمن املســـامهات العينـ

املتكـلمني واحملاضـرين حللقـات العمـل والـدورات التدريبـية واحللقـات الدراسية والندوات اليت                
الطوعــي الــذي يقــوم بــه أعضــاء أفــرقة العمــل الــيت  كمــا ُيَعــد العمــل . تــنظم يف إطــار الــربنامج

 .أنشأهتا جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية مسامهة عينية أساسية
  

  الصندوق االستئماين لربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -٣ 
 )١٤(ة البشريةكاسـتجابة مباشـرة للتوصـية الـواردة يف إعـالن فيينا بشأن الفضاء والتنمي           -٥٣

ــيذ توصــيات         ــتحدة ألغــراض تنف ــم امل ــابع لألم ــية إىل إنشــاء صــندوق طوعــي خــاص ت والداع
اليونيسـبيس الثالـث، ُنقِّحـت اختصاصـات الصندوق االستئماين القائم ليشمل أنشطة الربنامج              

 من  ٩وبناء على طلب اجلمعية العامة الوارد يف الفقرة         . اجلديـدة ألجـل تنفـيذ تلـك التوصيات        
 الدول األعضاء إىل اإلسهام يف الصندوق،       ٢٠٠٠، دعـا األمـني العـام يف عام          ٥٤/٦٨رها  قـرا 

وضــّمن دعوتــه قائمــة باقــتراحات مشــاريع ذات أولويــة، أُعــدت باالســتناد إىل توصــيات جلــنة  
ومشلــت تلــك . اسـتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغـراض الســلمية يف دورهتــا الـرابعة واألربعــني   

 :األنشطة التاليةالقائمة املشاريع و

ــتدريس علــوم      )أ(  ــية الــيت تضــطلع هبــا املراكــز االقليمــية ل دعــم األنشــطة العمليات
وتكنولوجـيا الفضـاء، املنتسـبة إىل األمـم املـتحدة، وشـبكة مؤسسات التعليم والبحث يف جمال                  

 علوم وتكنولوجيا الفضاء يف شرق وسط أوروبا وجنوب شرقها؛

وتنفـيذ مشـاريع استرشـادية يف البلدان النامية    وضـع منـائط خاصـة بـالكوارث        )ب( 
 لبدء استخدام تكنولوجيات الفضاء يف تدبر الكوارث؛

توفـري بـيانات سـاتلية ومعـّدات وبراجميات حاسوبية للمؤسسات املستفيدة يف              )ج( 
الـبلدان النامـية، بغـية اسـتهالل أو تعزيـز املشـاريع االسترشـادية الـيت تسـتخدم البيانات اخلاصة                     

  األرض يف محاية البيئة وادارة املوارد الطبيعية؛برصد

ــاتلية يف        )د(  ــية بشــأن اســتخدام االتصــاالت الس ــيطة تدريب ــيذ من اســتحداث وتنف
 التعليم عن بعد والتطبيب عن بعد والرعاية الصحية عن بعد؛

 .تنظيم أنشطة َوُصولة لصاحل الشباب وعامة الناس )ه( 
__________ 

تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،  )14( 
 .١، الفصل األول، القرار  )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   (١٩٩٩يوليه  / متوز٣٠-١٩
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جي، من خالل التقرير السنوي خلبري التطبيقات       ويواصـل مكتـب شؤون الفضاء اخلار       -٥٤
 إبـالغ اللجنة عن املسامهات النقدية والعينية الواردة دعما لربنامج األمم املتحدة             )١٥(الفضـائية، 

وكـثريا مـا ختصـص اجلهـات املاحنة املسامهات النقدية املقدمة إىل برنامج              . للتطبـيقات الفضـائية   
وخيــتلف حجــم . نشــطة معيــنة تــنظم يف إطــار الــربنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية أل 

املسـامهات الـنقدية من سنة إىل أخرى، وهذا ما حيدد عدد حلقات العمل والدورات التدريبية                
. واحللقـات الدراسـية الـيت تـنظم وحجـم تلـك األنشطة وعدد املشاريع اليت متول من التربعات                  

عـل ختطـيط األنشـطة قـبل وقت كاف          وصـعوبة التنـبؤ حبجـم التـربعات يف أي سـنة بعيـنها جت              
ــنقدية الــيت وردت إىل الصــندوق االســتئماين بــني عــامي    . أمــرا صــعبا وكانــت املســامهات ال

 : كما يلي٢٠٠٣ و٢٠٠٠
  

  .........٢٠٠٠  دوالر١١٣ ٠٠٠
  .........٢٠٠١  دوالر١٦٤ ٦٠٠
  .........٢٠٠٢  دوالر٧٠٥ ٠٠٠
  .........٢٠٠٣  دوالر٩٣ ٦٠٠

 
 شـأن تـنويع مصـادر التـربعات وزيادهتـا أن خيفـف من عبء االعتماد على عدد                   ومـن  -٥٥

بيد أن تنويع مصادر التربعات ميكن أن      . قلـيل مـن اجلهـات املاحنـة لتنظـيم العديـد من األنشطة             
يــنطوي أيضــا عــلى زيــادة يف حجــم العمــل اإلداري املرتــبط بــتلقي األمــوال بســبب اخــتالف    

 .احنة املختلفة فيما يتعلق بطلب األموال وتلقيهااملتطلبات اإلدارية للجهات امل
  

دعم أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية واملراكز اإلقليمية لتدريس علوم  -٤ 
  وتكنولوجيا الفضاء املنتسبة إىل األمم املتحدة

ة قدمـت الـدول الـيت استضـافت حلقات العمل والدورات التدريبية واحللقات الدراسي          -٥٦
والـندوات الـتابعة للـربنامج مسـامهات نقديـة وعينـية بوسـائل كـثرية، منها حتمل تكاليف مجيع            
العملـــيات الداخلـــية، مـــثل مبيـــت املشـــاركني وطعـــامهم، ومـــرافق االجـــتماعات، واملوظفـــني 

وتستضيف حكومة النمسا   . احمللـيني، والـنقل الداخـلي، وتنظـيم أحداث اجتماعية للمشاركني          
، كمــا تستضــيف حكومــة الســويد الــدورة التدريبــية الدولــية ١٩٩٤مــنذ عــام الــندوة الســنوية 

__________ 
، A/AC.105/730:  يف الوثائق التالية٢٠٠٠لفضائية اليت صدرت منذ عام ترد تقارير خبري التطبيقات ا )15( 

 .A/AC.105/815 ، وCorr.1 وA/AC.105/790 ، وA/AC.105/773 ، و A/AC.105/750 و
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، وتــتحمالن مجــيع الــنفقات ١٩٩٩لتثقــيف املعــلمني يف جمــال االستشــعار عــن بعــد مــنذ عــام  
 .الداخلية املتصلة بتنظيم هذين النشاطني وكذلك تكاليف السفر اجلوي الدويل للمشاركني

ــي  -٥٧ ــرنامج األمــم املــتحدة   ويف املتوســط، غُطِّــي ثلــث التكال ــتعلقة بتنظــيم أنشــطة ب ف امل
وغطـي ثلـث آخـر مـن امليزانية العادية          . للتطبـيقات الفضـائية مبـوارد مـن الصـندوق االسـتئماين           

ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، أمـا بقـية التكالـيف فغطـتها الدول اليت استضافت األنشطة،          
 .ومنها عديد من البلدان النامية

 املضـــيفة لـــلمراكز اإلقليمـــية لـــتدريس علـــوم وتكنولوجـــيا الفضـــاء  وقدمـــت الـــبلدان -٥٨
ــز     ــك املراك ــبرية يف إنشــاء وتشــغيل تل ــتزويد     . مســامهات ك ــية ل ــز اإلقليم ــد أنشــئت املراك وق

املدرسـني اجلامعـيني وعـلماء الـبحوث والتطبـيقات بـربامج دراسـية تتكون من دورات تدريبية                  
شـادية ملـدة سـنة واحـدة يف بلداهنـم ضمانا ألن             علـيا مدهتـا تسـعة أشـهر، تعقـبها مشـاريع استر            

ــية اســتخداما        ــدورات التدريب ــيت اكتســبوها يف ال ــارف ال ــارات واملع يســتخدم املشــاركون امله
وحجـم الـتمويل الـذي يقدمـه املكتـب صـغري مقارنة مبجموع التكاليف التشغيلية اليت                 . كـامال 

ا يف السنة الواحدة أكثر من دورة توفـرها الـبلدان املضـيفة، خصوصا يف احلاالت اليت تنظم فيه       
وإضــافة إىل الــدورات التدريبــية الــيت تــنظمها املراكــز   . تدريبــية، مــدة كــل مــنها تســعة أشــهر  

 .اإلقليمية، حسبما هو مبني أدناه، نظمت بعض املراكز أيضا حلقات عمل قصرية
 

عدد ومواضيع الدورات العليا، اليت متتد تسعة 
 املركز اإلقليمي املكان وسنة االفتتاح    أشهر، اليت نظمت منذ االفتتاح

سبع دورات بشأن االستشعار عن بعد ونظم 
 املعلومات اجلغرافية

 أربع دورات بشأن االتصاالت الساتلية

ثالث دورات بشأن األرصاد اجلوية الساتلية 
 مليواملناخ العا

ثالث دورات بشأن علوم الفضاء والغالف 
 اجلوي

مركز تدريس علوم  ١٩٩٥اهلند، 
وتكنولوجيا الفضاء يف 

 آسيا واحمليط اهلادئ

 دورتان بشأن االتصاالت الساتلية

 دورتان بشأن األرصاد اجلوية الساتلية

املركز االقليمي األفريقي  ١٩٩٨نيجرييا، 
لتدريس علوم وتكنولوجيا 

 باللغة االنكليزية-الفضاء 
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عدد ومواضيع الدورات العليا، اليت متتد تسعة 
 املركز اإلقليمي املكان وسنة االفتتاح    أشهر، اليت نظمت منذ االفتتاح

ثالث دورات بشأن االستشعار عن بعد ونظم 
 مات اجلغرافيةاملعلو

دورتان بشأن األرصاد اجلوية الساتلية واملناخ 
 العاملي

املركز االقليمي األفريقي  ١٩٩٨املغرب، 
لتدريس علوم وتكنولوجيا 

 الفرنسية باللغة -الفضاء 

دورة واحدة بشأن االستشعار عن بعد ونظم 
 املعلومات اجلغرافية

٢٠٠٣الربازيل واملكسيك،  دريس املركز االقليمي لت
علوم وتكنولوجيا الفضاء 

يف أمريكا الالتينية 
 يـوالكاريب

  
  اجياد مصادر جديدة للتمويل والدعم             -٥ 

بعـد انعقـاد اليونيسـبيس الثالـث، واصـلت اللجـنة وأمانـتها إيـالء أمهـية الجيـاد مصادر                      -٥٩
در متويل جديـدة للـتمويل والدعـم استجابة لتوصية من اليونيسبيس الثالث تدعو إىل إجياد مصا         

 .جديدة ومبتكرة

ــية، يف دورهتــا املعقــودة عــام      -٦٠ ، عــلما ٢٠٠٠وأحاطــت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقن
باالقـتراحات الـيت قدمهـا مكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي بشأن مصادر متويل حمتملة للمراكز                 

منائية التابعة  ورأى املكتـب أنه ينبغي للربامج اإل      . اإلقليمـية لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء         
لـلحكومات ومؤسسـات الـتمويل اإلمنـائي الدولية أن تدعم املراكز بتوفري العون املايل واخلرباء                

وميكـن لوكـاالت الفضـاء واجلامعـات واملؤسسات املتخصصة ذات الصلة بالفضاء             . واملعـدات 
لتعلــيم أن تدعــم املراكــز بوســائل مــنها حتّمــل تكالــيف مقاديــر حمــدودة مــن البــيانات الالزمــة ل  

والتدريــب، وتنفــيذ مشــاريع استرشــادية، وتوفــري مــواد تعليمــية، ورعايــة مشــاريع استرشــادية    
كما ميكن للصناعة أن تنظر يف منح املعدات        . فـردية تكون جزءا من الربامج التعليمية للمراكز       

 والـرباجميات احلاسـوبية الالزمـة للتدريس وتنفيذ مشاريع استرشادية وابرام شراكات ذات نفع             
 .متبادل

، نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية يف حشد املوارد            ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ويف عـامي     -٦١
وخلصــت . املالــية الالزمــة لتنمــية القــدرات يف جمــال تطبــيقات العلــوم والتكنولوجــيا الفضــائية  

 اللجـنة الفرعية إىل أن حشد تلك املوارد املالية ميكن أن حيقّق بوسائل منها إقامة شراكات بني                
الوكـاالت التقنـية والـبلدان واملـنظمات املاحنـة والقطـاع اخلـاص واجلهات املستعملة يف البلدان                  
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ورأت اللجـنة الفرعـية أنـه من املهم أن تسترعي اللجنة انتباه             . النامـية املعنـية بالتنمـية املسـتدامة       
ة يف البلدان املصـارف اإلمنائـية وغريهـا مـن مؤسسـات الـتمويل الدولـية اليت متول مشاريع إمنائي          

وقـام فريق العمل املعين    . النامـية إىل مـا تـنطوي علـيه التطبـيقات الفضـائية مـن إمكانـات هائلـة                  
مبصـادر الـتمويل اجلديـدة واملبتكرة، وكذلك حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد               

 للمشاريع  ودرست اجلوانب العملياتية٢٠٠١الـدويل لـلمالحة الفضـائية الـيت عقـدت يف عـام             
االسترشــادية، مبــا فــيها اســتراتيجيات الــتمويل، باســتكمال العمــل الــذي اضــطلعت بــه اللجــنة  

وميكن االطالع على ملخص توصيات فريق . الفرعـية يف إطـار ذلـك البند من جدول األعمال        
ــيل       ــتكرة يف التذي ــدة واملب ــتمويل اجلدي ــين مبصــادر ال ــل املع ــرفق  *[...]العم ــن امل ــذا [...]  م هل

 .قريرالت

وقـد اختـذت بعـض املنظمات اليت تتمتع مبركز مراقب دائم لدى اللجنة هنوجا جديدة                 -٦٢
فعلى سبيل املثال،   . الجيـاد مصـادر متويـل ميكـن أن تدعـم تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث                  

، الــذي يــرمي إىل "املشــروع االسترشــادي"هنــج ) اإليســا(اعــتمدت وكالــة الفضــاء األوروبــية 
ــتمويل  ــية يف جمــال       حشــد ال ــائي لدعــم مشــاريع استرشــادية عمليات ــون اإلمن ــن وكــاالت الع  م

أوال توفــري التدريــب املتخصــص  : ويــتألف هنــج اإليســا مــن شــقني، مهــا  . التطبــيقات الفضــائية
واملشـورة التقنـية والـزماالت، ضـمن مجلة أمور أخرى؛ مث دعم جهود التماس التمويل الالزم،               

 .، لدعم تنفيذ املشروععادة من صناديق العون اإلمنائي

 حاليا بإنشاء   (ISPRS)وتقـوم اجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن بعد           -٦٣
، تــتوىل إدارة بــرنامج دويل واســع الــنطاق وعــريض  (ISPRS Foundation)مؤسســة تابعــة هلــا  

ألفــراد القــاعدة لــتقدمي املــنح ولــوازم التدريــب وغــري ذلــك مــن أشــكال املســاعدة العلمــية إىل ا  
أو تطبــيقها مــن أجــل الــنهوض بــالعلوم  /واملؤسســات املؤهلــة الــيت تســعى اللــتماس املعــارف و 

 .والتكنولوجيات املرتبطة بامليادين اليت تعىن هبا اجلمعية، خصوصا يف البلدان النامية
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

__________ 
التذييل الذي سيضم إىل تقرير اللجنة النهائي يرد يف شكل مسّودة يف املرفق الثاين عشر للوثيقة /املرفق * 
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