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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية
 الدورة السابعة واألربعون

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران١١-٢فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت٧البند 

 تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث
 املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه  
     )ثالثاليونيسبيس ال(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. 

أُعّدت هذه الوثيقة عقب اختتام اجلولة الثانية من املشاورات غري الرمسية اليت أجراها الفريق العامل الذي    **
أنشأته جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية إلعداد تقريرها الذي سريفع إىل اجلمعية العامة  

واستلزم إجناز النص إجراء مشاورات مطّولة مع  . ثالستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثال
 .األمانة ومع بعض أفرقة العمل اليت أنشأهتا اللجنة 
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   الطريق إىل األمام   -سادسا 
  نظرة جمملة     -ألف  

بـدأ القـرن احلـادي والعشـرون بـإعالن العـزم والتضـامن الختـاذ إجراءات ملموسة من                    -١
أجــل القضــاء عــلى الفقــر والــنهوض بكــرامة اإلنســان واملســاواة وحتقــيق الســالم والدميقراطــية   

الذي ) ٥٥/٢قرار اجلمعية العامة    (ففـي إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية        . واالسـتدامة البيئـية   
 جتمـع عـلى اإلطـالق لرؤسـاء الـدول واحلكومات، تعهد زعماء العامل بتحقيق                اعـتمد يف أكـرب    

كما وّضحت االجراءات   . ٢٠١٥أهـداف ملموسـة لالرتقاء بالتنمية وتقليل الفقر حبلول عام           
الالزمـة لتحقـيق تلـك األهداف من خالل املؤمترات العاملية واجتماعات القمة اليت تلت ذلك،              

واملرحلة األوىل   )٢( ومؤمتـر القمـة العاملي للتنمية املستدامة       )١( التنمـية  مـثل املؤمتـر الـدويل لـتمويل       
 .من مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات

. والفضـاء هـو إحدى السمات املشتركة اليت تتخلل الكثري من جوانب التنمية البشرية          -٢
 االمنائــية املــتفق وتقــدم علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء وتطبــيقاهتا أدوات مفــيدة لتحقــيق األهــداف

إعالن فيينا  : األلفية الفضائية "فقّدم إعالن   . علـيها يف مؤمتـرات القمة اليت عقدهتا األمم املتحدة         
ــرية  ــية البشـ ــاء والتنمـ ــتحدة الثالـــث املعـــين   )٣(،"بشـــأن الفضـ ــر األمـــم املـ ــتمده مؤمتـ  الـــذي اعـ

، برنامج )الثالثاليونيسبيس (باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واستخدامه يف األغراض السلمية         
عمـل للـدول لـتعمل إىل جانـب كـيانات مـنظومة األمـم املـتحدة واملـنظمات احلكومية الدولية                     
ــية،          ــبلدان النام ــناس األساســية، وخباصــة يف ال ــياجات ال ــية احت ــن أجــل تلب ــلي م واجملــتمع األه

 .وكذلك حتسني نوعية حياهتم

ة صــوب حتويــل  وأمكــن إحــراز تقــدم كــبري عــلى مــدى الســنوات اخلمــس األخــري         -٣
فعـلى الصـعيد الـدويل، نّسقت جلنة استخدام         . االمكانـيات اجملّسـدة يف إعـالن فييـنا إىل حقـيقة           

فقــد . الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية جهــود تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث       
اعـتمدت اللجـنة آلـية مبـتكرة متثلـت يف إنشـاء أفرقة عمل حتت رئاسة طوعية من دول أعضاء                

                                                                 
منشورات األمم  (٢٠٠٢مارس / آذار٢٢-١٨ تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مونتريي، املكسيك، انظر (1) 

 ).A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 
/  أيلول٤ –أغسطس / آب٢٦ة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،   تقرير مؤمتر القمانظر (2) 

 ). والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢سبتمرب 
تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،  (3) 

 .١، الفصل األول، القرار  )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   (١٩٩٩ يوليه/ متوز٣٠-١٩
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وتستند توصيات أفرقة   . للجـنة مـن أجـل تنفـيذ التوصـيات ذات األولويـة كما حتددها هي               يف ا 
ــتعلقة       ــراهن لألنشــطة امل العمــل يف الطــريق إىل األمــام إىل اســتعراض شــامل وعــاملي للوضــع ال

 .بتوصيات اليونيسبيس الثالث اليت تندرج ضمن مسؤولياهتا

 الكثري من العمل من أجل زيادة اتاحة        وقـد أُجنز الكثري ولكن ال تزال هناك حاجة إىل          -٤
الفوائــد االقتصــادية واالجتماعــية الــناجتة مــن األنشــطة الفضــائية لعــدد أكــرب مــن ســكان العــامل  

وتتضـّمن خطـة العمـل املوضـحة فـيما يـلي إجـراءات ومبادرات هامة ينبغي للمجتمع                  . الـنامي 
 .الدويل أن يضطلع هبا يف السنوات القادمة

  
   خطة العمل     -باء  

  استخدام الفضاء لدعم جداول األعمال العاملية اجلامعة الشاملة -١ 
إن مؤمتـر قمـة األمـم املتحدة لأللفية، ومن بعده املؤمترات ومؤمترات القمة اليت عقدهتا           -٥

األمـم املـتحدة يف املـيدانني االقتصـادي واالجتماعي، والغايات املقررة واألهداف احملددة زمنيا               
ى التنمية يف اجملاالت ذات األولوية، تشكل جداول العمل العاملية اجلامعة           مـن أجل تعجيل خط    

 ألـف وبـاء، أن وضع آليات للتنفيذ        ٥٧/٢٧٠واعتـربت اجلمعـية العامـة، يف قـراريها          . الشـاملة 
واملــتابعة املــتكاملني واملنســقني لنــتائج املؤمتــرات الرئيســية ومؤمتــرات القمــة الــيت تعقدهــا األمــم  

وأنشـئ مشـروع األلفية، بإرشاد شامل من األمني العام وكذلك           . ذات أولويـة  املـتحدة مسـألة     
مديـر بـرنامج األمـم املـتحدة اإلمنائي، بوصفه رئيس جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، للمساعدة                
ــواردة يف إعــالن األمــم املــتحدة بشــأن       ــبلدان النامــية األهــداف ال عــلى ضــمان حتقــيق مجــيع ال

 أفـــرقة عمـــل لالضـــطالع باألعمـــال ١٠وع األلفـــية، بدعـــم مـــن  ويهـــدف مشـــر)٤(.األلفـــية
، بأفضــل االســتراتيجيات لتحقــيق األهــداف    ٢٠٠٥التحليلــية، إىل أن يوصــي، حبلــول عــام    

 .االمنائية لأللفية

ويعـد أي تقـدم حيـرز يف تنفـيذ توصـيات اليونيسبيس الثالث تقدما أيضا صوب حتقيق              -٦
واسـتخدام القـدرات الفضـائية املثبـتة، مـثل نظـم رصد             . ااألهـداف االمنائـية املـتفق علـيها دولـي         

األرض ونظـم املعلومـات اجلغرافية ونظم األرصاد اجلوية الساتلية واالتصاالت الساتلية والنظم             
ــيات       ــيذ توصـ ــود لتنفـ ــتوافق يف اجلهـ ــافر والـ ــق التضـ ــع، خيلـ ــد املواقـ ــلمالحة وحتديـ ــاتلية لـ السـ

جراءات اليت دعا إليها مؤمتر قمة األمم املتحدة        اليونيسـبيس الثالـث، الـيت سوف تدعم بقوة اال         
 .لأللفية ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ومؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات

                                                                 
 .A/58/323انظر  (4) 
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ولـدى تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث أوجدت اللجنة تضافرا مع اجراءات املتابعة             -٧
 تفاصيل *ويورد الفصل الرابع من هذا التقرير. الـنامجة عـن املؤمتـرات العاملـية ومؤمتـرات القمـة           

عـن الـترابط بـني تنفـيذ توصيات حمددة صادرة عن اليونيسبيس الثالث واالجراءات اليت دعت                 
وتشكل أعمال أفرقة العمل التالية أساسا متينا إلحراز        . إلـيها املؤمترات العاملية ومؤمترات القمة     

مــم املــتحدة لأللفــية ومؤمتــر القمــة العــاملي للتنمــية   املــزيد مــن الــتقدم يف مــتابعة مؤمتــر قمــة األ  
 .املستدامة

 
موقع الشبكة العاملية للحصول  فريق العمل

 على معلومات إضافية
ملخص االستنتاجات 

توصية اليونيسبيس الثالث  والتقرير النهائي**والتوصيات؛  الرقم

 ؛[...]، التذييل [...]املرفق  --
A/AC.105/C.1/L.275 

ستراتيجية عاملية صوغ ا
 شاملة لرصد البيئة

١ 

 ؛[...]، التذييل [...]املرفق  --
A/AC.105/L.250 

حتسني إدارة املوارد الطبيعية 
 لألرض

٢ 

 ؛[...]، التذييل [...]املرفق  --
A/AC.105/C.1/L.264  

 Corr.1و

تعزيز التنمية املستدامة 
 بتطبيق نتائج أحباث الفضاء

١١ 

www.oosa.unvienna.org/uni

sp-3/followup/ 

action_team_17 

 ؛[...]، التذييل [...]املرفق 
A/AC.105/L.251 

تعزيز بناء القدرات بتنمية 
املوارد البشرية وزيادة 

 موارد امليزانية

١٧ 

  
  إنشاء ارتباط أوثق صلة مع أعمال جلنة التنمية املستدامة )أ( 

 االستنتاجات

بني تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث، بتنسيق من   ينـبغي أن يوجـد ارتباط أوثق صلة          -٨
جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، واألعمــال الــيت تــنفذها جلــنة التنمــية    

، الذي  ٢٠١٧-٢٠٠٤املسـتدامة وفقـا لـربنامج العمـل املـتعدد السـنوات الـذي يشـمل الفـترة                   
ويتعني . ة عشـرة، على النحو املبني أدناه    وافقـت علـيه جلـنة التنمـية املسـتدامة يف دورهتـا احلاديـ              

عـلى هـذه اللجـنة، خـالل السـنة األوىل من كل دورة سنتني، وهي سنة االستعراض، أن حتّدد                    
                                                                 

يرد الفصل الرابع من تقرير اللجنة النهائي إىل اجلمعية العامة يف شكل مشروع يف الوثيقة   *
A/AC.105/L.255/Add.3. 

، املرفقات األول A/AC.105/L.255/Add.7ير النهائي يف الوثيقة ترد امللخصات اليت سوف تدرج يف التقر  **
 .والثاين والثامن والعاشر، على التوايل
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وخـالل السـنة الثانـية، وهـي سـنة السياسات العامة،           . العقـبات واملصـاعب الـيت تواجـه التنفـيذ         
فيذ وحشد االجراءات من أجل    يـتعني عـلى اللجـنة أن تـتخذ قـرارات بشـأن تدابـري تعجيل التن                

 .التغلب على العقبات واملصاعب اليت حّددت يف سنة االستعراض
 

 الدورة اجملموعة املواضيعية املسائل الشاملة للقطاعات
 املياه )أ(
 التصحاح )ب(
 املستوطنات البشرية )ج(

٢٠٠٤/٢٠٠٥ 

 الطاقة من أجل التنمية املستدامة )أ(
 التنمية الصناعية )ب(
 الغالف اجلوي/تلوث اهلواء )ج(
 تغري املناخ )د(

٢٠٠٦/٢٠٠٧ 

 الزراعة )أ(
 التنمية الريفية )ب(
 األراضي )ج(
 اجلفاف )د(
 التصحر )هـ(
 أفريقيا )و(

٢٠٠٨/٢٠٠٩ 

 النقل )أ(
 املواد الكيميائية )ب(
 إدارة النفايات )ج(
 التعدين )د(
إطار عمل العشر سنوات  )هـ(

للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك 
 واإلنتاج املستدامة

 )أ(٢٠١٠/٢٠١١

 الغابات )أ(
 ّوع األحيائيالتن )ب(
 التكنولوجيا األحيائية )ج(
 السياحة )د(
 اجلبال )هـ(

 )أ(٢٠١٢/٢٠١٣

 القضاء على الفقر )أ(
تغيري أمناط االستهالك واإلنتاج غري  )ب(

 املستدامة
محاية وإدارة قاعدة املوارد الطبيعية للتنمية  )ج(

 القتصادية واالجتماعيةا
 العوملة إىلالتنمية املستدامة يف عامل يتجه  )د(
 الصحة والتنمية املستدامة )هـ(
التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية  )و(

 النامية
 التنمية املستدامة ألفريقيا )ز(
 املبادرات اإلقليمية األخرى )ح(
 وسائل التنفيذ )ط(
 ة املستدامةاإلطار املؤسسي للتنمي )ي(
 املساواة بني اجلنسني )ك(
   التعليم )ل(

 ــــــــــــــــــــ

 البحار واحمليطات )أ(
 املوارد البحرية )ب(
 الدول اجلزرية الصغرية النامية )ج(
والتعرض إدارة الكوارث  )د(

 ألخطارها

 )أ(٢٠١٤/٢٠١٥
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 الدورة اجملموعة املواضيعية املسائل الشاملة للقطاعات
التقييم الشامل لتنفيذ جدول أعمال  

 مواصلة تنفيذ  وبرنامج)ب(،٢١القرن 
 وخطة )ج(،٢١جدول أعمال القرن 

تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية 
 )د(املستدامة

٢٠١٦/٢٠١٧ 

 
 جزءا من برنامج    ٢٠١٤/٢٠١٥ و   ٢٠١٢/٢٠١٣ و   ٢٠١٠/٢٠١١تـبقى اجملموعـات املواضـيعية للـدورات          )أ(

 .ية املستدامة على خالف ذلكالعمل املتعدد السنوات على النحو املقرر، ما مل تتفق جلنة التنم
منشورات  (١٩٩٢يونيه  / حزيران ١٤-٣تقريـر مؤمتـر األمـم املـتحدة املعـين بالبيـئة والتنمية، ريو دي جانريو،                  )ب(

، ١القــرارات الــيت اعــتمدها املؤمتــر، القــرار  : ، اجمللــد األول) والتصــويباتA.93.I.8األمــم املــتحدة، رقــم املبــيع  
 .املرفق الثاين

 .، املرفقS-19/2اجلمعية العامة قرار  )ج(
ــيا،       )د( ــنوب أفريقـ ــربغ، جـ ــتدامة، جوهانسـ ــية املسـ ــاملي للتنمـ ــة العـ ــر القمـ ــر مؤمتـ ــطس / آب٢٦تقريـ  ٤ –أغسـ

، الفصل األول، القرار ) والتصويبA.03.II.A.1منشـورات األمـم املـتحدة، رقـم املبـيع           (٢٠٠٢سـبتمرب   /أيلـول 
 .، املرفق٢

  
 االجراءات املقترحة

ــبغ -٩ ــنظر يف تنســيق     ين ي للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية أن ت
دراســة مســامهات علــوم )  أ: (أعماهلــا مــع أعمــال جلــنة التنمــية املســتدامة، وذلــك عــن طــريق  

ــيقاهتا، يف مســألة واحــدة أو أكــثر اخــتارهتا جلــنة التنمــية املســتدامة      وتكنولوجــيا الفضــاء وتطب
ــة مواضــيعية؛ و  ــيها اللجــنة خــالل ســنة       ت)  ب(كمجموع ــنظر ف ــية لكــي ت ــري مدخــالت فن وف

وميكـن أن توّسع جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية مثل            . السياسـات العامـة   
ــنة         ــيها جلــنة التنمــية املســتدامة اســتنادا إىل اجــراءات معي ــنظر ف ــية لكــي ت هــذه املدخــالت الفن

 .تقترحها أفرقة العمل

ضـــاء وغريهـــا مـــن الكـــيانات ذات الصـــلة بالفضـــاء أن حتـــّدد   وينـــبغي لوكـــاالت الف -١٠
اجـراءات دعـت إلـيها خطـة تنفـيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة وأن تنشئ برامج       
مــتابعة تــنفّذ باالشــتراك مــع بــرامج امنائــية مــتعددة األطــراف أو ثنائــية ومؤسســات املســتعملني  

 .يةذات الصلة، وباألخص يف البلدان النام
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 الفوائد املتوقّعة
زيادة التضافر بني أعمال    ) أ(تتضـّمن الفوائـد املـتوقّعة الـناجتة مـن االجراءات املقترحة              -١١

ــبات        اللجــنة وأعمــال جلــنة التنمــية املســتدامة عــند اختــاذ اجــراءات أخــرى للتغلــب عــلى العق
ي للتنمية املستدامة؛   واملصـاعب الـيت تصادف يف االضطالع خبطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العامل            

زيــادة املســامهة يف التنفــيذ واملــتابعة املــتكاملني واملنســقني لنــتائج املؤمتــرات الرئيســية         ) ب(و
 .ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي

 
  تطبيق نتائج البحوث الفضائية من أجل النهوض بالتنمية املستدامة )ب( 

 ستنتاجاتاال
ــيت        -١٢ ــيق بــني رفاهــة مجــيع األمــم ومســتقبلها وتكنولوجــيا الفضــاء، ال ــباط وث هــناك ارت

أصـبحت أداة فّعالـة وال غـىن عـنها يف تـناول قضـايا التنمـية املسـتدامة وحلها وتلبية العديد من             
احتـياجات البشـر احلـيوية، مـثل املـأوى والغذاء والطاقة واالتصاالت والنقل والصحة واهلجرة                

وقـد دفـع إدراك ذلـك كثريا من الدول، من           . وأحـوال الالجـئني والكـوارث الطبيعـية والتعلـيم         
ــا        ــبلوغ أهدافه ــة ل ــدرات فضــائية خاصــة هبــا والزم ــية، إىل االســتثمار يف ق ــبلدان النام ــنها ال بي

 .االجتماعية واالقتصادية

ــيقاهتا عنصــر       -١٣ ــوم وتكنولوجــيا الفضــاء وتطب ــدرات يف اســتخدام عل ــناء الق أساســي وب
وتعد تنمية القدرات احمللية على     . لضـمان أن األنشـطة الفضـائية تدعـم جـداول العمـل االمنائية             

مجـيع املسـتويات يف علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء وإنشـاء شـبكات تربط بني املؤسسات الوطنية               
واالقليمـية والدولـية ذات أمهـية حامسـة لتحقيق التنمية املستدامة، وسوف تيّسر فرص البحوث              

 .لتعاونية وحتسنهاا
  

 االجراءات املقترحة
مـن أجـل املشـاركة الفّعالـة يف مجـيع األنشـطة املذكورة أعاله واالستفادة منها، ينبغي                   -١٤

وضع جدول أعمال للتنمية املستدامة ميكن أن يستفيد        )  أ: (لكـل بلـد مـن البلدان أن ينظر يف         
ــه ومـــ     ــع قدراتـ ــتوى متناســـب مـ ــلى مسـ ــاء، عـ ــيا الفضـ ــه؛ مـــن تكنولوجـ ــتزم بـ  وارده، وأن يلـ

االضـطالع بتدابري ترمي إىل مجع البيانات احملرزة من الفضاء ويف املوقع بطريقة نظامية              )  ب(و
 .وحتليلها بدقة وحسن تدبريها كمنطلق صوب التنمية املستدامة

وينـبغي للـدول األعضـاء أن تسـتفيد مـن قـدرات الكيانات الدولية الناشطة يف ميادين                   -١٥
يـئة، مـن أجـل توفـري القـيادة الفكـرية الالزمـة لبـناء أسـاس علمي وتقين قوي لقضايا                      تـتعلق بالب  
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ومـن بـني تلـك الكـيانات الدولـية مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي وبرنامج                . التنمـية املسـتدامة   
األمـم املـتحدة االمنـائي ومـنظمة األمـم املـتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة األمم املتحدة للتربية         

واملــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلويــة، اضــافة إىل مــنظمات غــري       ) اليونســكو(ثقافة والعــلم والــ 
حكومـية مـثل جلـنة أحبـاث الفضـاء واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية واجلمعية الدولية للمسح                 

تعزيز بناء "، )ج(، الباب الفرعي  ٤-انظـر أيضـا الـباب بـاء       (التصـويري واالستشـعار عـن بعـد         
 "). الفضائيةالقدرات يف األنشطة

  
 الفوائد املتوقّعة

: تتضـّمن الفوائـد املـتوقّعة، وبـاألخص للـبلدان النامـية، الـناجتة من االجراءات املقترحة          -١٦
حتديـــد واســـتخدام تكنولوجـــيا فضـــائية مالئمـــة وميّســـرة لدعـــم جـــداول عمـــلها للتنمـــية  ) أ(

ختاذ القرارات يف حتقيق    زيـادة توافـر بـيانات شـاملة وموثوقـة لتحسني دعم ا            ) ب(املسـتدامة؛ و  
حتسـني استخدام القدرات املتاحة يف الكيانات الدولية        ) ج(جـداول عمـل التنمـية املسـتدامة؛ و        

ذات الصـلة يف بـناء أسـاس عـلمي وتقـين مـتني، وبـاألخص يف البلدان النامية، من أجل حتسني                      
 .تناول قضايا التنمية املستدامة

  
  صد البيئةصوغ استراتيجية عاملية شاملة لر )ج( 

 االستنتاجات
تشـري خمتلف املبادرات العاملية املتعلقة برصد األرض إىل أن صوغ استراتيجية متكاملة               -١٧

ومن أجل  . وشـاملة ومسـتدامة لرصد البيئة مسألة يركّز عليها اجملتمع الدويل يف الوقت الراهن             
يجية الرصــد البيــئي خطــة االسـتجابة لــتحديات إدارة البيــئة، اقــترح فــريق العمـل املعــين باســترات  

عمـل مـتعّددة السـنوات إلطـالق اسـتراتيجية فضـائية عاملـية لرصد البيئة، بغية ضمان استخدام                   
الـنظم االيكولوجـية عـلى حنـو مسـتدام والنهوض بالتعاون االقليمي يف مسائل بيئية حامسة، مع           

 .دعم املبادرات احلالية واملستقبلية املتعلقة برصد األرض

 تـتحول االسـتراتيجية الفضائية العاملية تدرجييا إىل نظام موحد لرصد البيئة،             وميكـن أن   -١٨
مـن أجـل توفـري أفضـل آلـية مؤسسـية تكـون مقـبولة عامليا لضمان رصد البيئة بصورة مستمرة                      

 *[...].)و [...] ، التذييل األول، البابني [...]انظر املرفق (وعلى حنو موثوق 

                                                                 
،  A/AC.105/L.255/Add.7التذييل الذي سيلحق بتقرير اللجنة النهائي يف شكل مشروع يف الوثيقة       /يرد املرفق  *

 .املرفق األول



 

9  
 

A/AC.105/L.255/Add.5

عاون االقلــيمي يف املســائل البيئـية احلامســة، مــن خــالل  كمـا ميكــن مواصــلة تشـجيع الــت   -١٩
توفري تكنولوجيات متقدمة لتحويل جمموعات ) أ(هبـدف  " مراكـز املعلومـات اجلغرافـية   "إنشـاء   

ــية االقليمــية؛ و      ــيانات إىل معلومــات ومعــرفة، مــع إيــالء عــناية خاصــة للمشــاكل البيئ ) ب(الب
تقدما يف مواقع اقليمية هبدف مواصلة تطويرها؛       اختـبار أكـثر القـدرات املعلوماتـية واحلاسوبية          

 .تعزيز تبادل املعرفة وبناء القدرات لدى املوظفني الوطنيني) ج(و
  

 االجراءات املقترحة
ــا،         -٢٠ ــبغي هل ــه ين ــلى أن ــتفق جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية ع ت

 العمــل عــلى الصــعيد  مبســاعدة مــن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، أن تنســق تنفــيذ خطــة   
، الفقرة الفرعية   ٤، الباب   [...]، التذييل   [...]وتـرد تفاصـيل خطـة العمـل يف املرفق           . العـاملي 

 كمـا تتفق اللجنة على أنه ينبغي دعوة املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، واللجنة الدولية               *).ب(
تل رصد األرض وسائر أعضاء     احلكومـية لعلـوم احمليطات التابعة لليونسكو واللجنة املعنية بسوا         

شــراكة اســتراتيجية الرصــد العــاملي املــتكاملة، وكذلــك الكــيانات املشــتركة يف تنفــيذ مــبادرة     
بـرنامج الرصـد العـاملي لألغـراض البيئـية واألمنـية والفـريق املخـتص برصد األرض لتنفيذ خطة                    

 .العمل

يق العمل، أي   وتوصـي اللجـنة بـأن تـتخذ مؤسسـات الـدول األعضـاء الـيت رأسـت فر                   -٢١
مجهوريـة إيـران اإلسالمية واالحتاد الروسي واجلمهورية العربية السورية، مزيدا من االجراءات             

ــية األول  ــات اجلغرافـ ــز املعلومـ ــاء مركـ ــبه   . إلنشـ ــز األول وجوانـ ــيعة املركـ ــدَّد طبـ وســـوف حتـ
ارك يف  التنظيمـية، مبـا فـيها الـتمويل مـن قـبل الـدول واملـنظمات الدولـية املهتمة اليت سوف تش                     
 .إنشاء املركز، مع ضمان عدم تداخل دوره ووظائفه مع أي مبادرات أو برامج قائمة

  
 الفوائد املتوقّعة

تتضـّمن الفوائـد املـتوقّعة، وبـاألخص للـبلدان النامـية، الـناجتة من االجراءات املقترحــة                  -٢٢
تعزيــز قــدرات  )  ب(زيــادة توافــر التقنــيات الفضــائية الوافــية واملناســبة لرصــد البيــئة؛ و       ) أ(

تقويـة الشـراكة بني   )  ج(املوظفـني الوطنـيني يف اسـتخدام البـيانات السـاتلية يف رصـد البيـئة؛ و            
املؤسسـات الوطنـية واالقليمـية والدولـية ذات الصـلة، وزيادة مشاركة املنظمات غري احلكومية       

                                                                 
 .املرجع نفسه  *
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املعرفة بشأن مسائل تعزيز التعاون االقليمي وتبادل )  د(والعـاملني الوطنـيني يف رصـد البيـئة؛ و        
 .بيئية حامسة حمّددة

  
  حتسني إدارة املوارد الطبيعية لألرض )د( 

 االستنتاجات
زاد التسـليم بـأن إدارة موارد األرض الطبيعية جزء هام من استراتيجية عاملية لتخفيف                -٢٣

لفية الفقـر، خصوصـا يف الـبلدان النامـية، وذلـك خصوصـا كنتـيجة ملؤمتر قمة األمم املتحدة لأل         
وميكــن أن يعــّزز االســتخدام العملــيايت لبــيانات رصــد . ومؤمتــر القمــة العــاملي للتنمــية املســتدامة

األرض ونظـم املعلومـات اجلغرافـية دور أصـحاب املصـلحة يف إدارة املوارد الطبيعية يف البلدان                  
النامــية، مــن خــالل حتســني التخطــيط وصــوغ السياســات وحتســني توافــر املعلومــات الالزمــة     

 .وجيه اجراءات معينة لتنفيذ السياسات وتوفري الدعم لسبل احلياةلت
  

 االجراءات املقترحة
ينــبغي جلمــيع الــدول الــيت تســتخدم أو الــيت تعــتزم أن تســتخدم بــيانات رصــد األرض   -٢٤

عملياتــيا يف إدارة املــوارد الطبيعــية أن توّضــح بدقــة، مــن خــالل مشــاريع منوذجــية وإرشــادية،   
ــياجات كــل أصــحا  ــيني عــلى مجــيع املســتويات مــن املعلومــات   احت ــبغي . ب املصــلحة املعن وين

للــدول، مــن أجــل تنمــية املــوارد البشــرية الالزمــة، أن تســتغل الفــرص القائمــة لبــناء القــدرات   
. وكذلـك بـيانات رصـد األرض وأدوات التفسري والتحليل الوافرة املتاحة للتدريب املتخصص             

 ").تعزيز بناء القدرات يف األنشطة الفضائية) "ج(ي ، الباب الفرع٤-انظر أيضا الباب باء(

وبغــية تشــجيع ومناصــرة االســتخدام العملــيايت لبــيانات رصــد األرض ودوره يف إدارة  -٢٥
املـوارد الطبيعـية، توصـي اللجـنة بـأن يقـوم مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، يف اطـار برنامج                 

ل املمارسات واالستخدامات الناجحة أن حيتفظ مبجموعة من أفض    )  أ: (عملـه احلـايل، مبا يلي     
لبــيانات رصــد األرض يف إدارة املــوارد الطبيعــية، باالعــتماد عــلى اجملموعــة الــيت مجعهــا الفــريق 

أن )  ب(العـامل املعـين بـإدارة املـوارد الطبيعـية ومعلومـات اضافية مقّدمة من أعضاء اللجنة؛ و                 
بيانات رصد األرض، بالتعاون مع يـنظم دورات تدريبـية متخصصـة عـن االستخدام العمليايت ل      

انظر أيضـا (املراكـز االقليمـية لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضاء، املنتسبــة إىل األمم املتحــدة            
 ").تعزيز بناء القدرات يف األنشطة الفضائية"، )ج(، الباب الفرعي ٤-الباب باء
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 الفوائد املتوقّعة
حتســـني االســـتخدام ) أ(االجـــراءات املقـــترحة تتضـــّمن الفوائـــد املـــتوقّعة الـــناجتة مـــن   -٢٦

العملـيايت لبـيانات رصـد األرض لتلبـية احتـياجات مجـيع أصحاب املصلحة املشتركني يف إدارة             
مواصلة تنمية املوارد البشرية الالزمة الستخدام      ) ب(املـوارد الطبيعـية من املعلومات الدقيقة؛ و       

تبادل املزيد من املعلومات مع     ) ج(طبيعـية؛ و  بـيانات رصـد األرض عملياتـيا يف إدارة املـوارد ال           
عـدد أكـرب مـن املسـتعملني عـن أفضـل املمارسـات يف اسـتخدام بيانات رصد األرض يف إدارة                      

 .املوارد الطبيعية
  

  تنمية قدرات فضائية منّسقة عاملية -٢ 
التنسـيق عنصـر رئيسـي لـزيادة فوائـد القـدرات الفضـائية القائمـة إىل أقصى حد ممكن                     -٢٧

وهــناك عــدد مــن املــبادرات يف . لتلبــية االحتــياجات اجملتمعــية بأكــثر األســاليب فّعالــية وكفــاءة
اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف تدّبــر الكــوارث، عــلى الصــعيدين االقلــيمي والعــاملي، لدمــج    
اسـتخدام البـيانات السـاتلية يف خمـتلف مـراحل تدّبـر الكـوارث، وباألخص يف املرحلة احلامسة،                   

اق الـتعاون عـلى حتقـيق االسـتخدام املنسـق لـلمرافق الفضـائية يف حال وقوع كوارث                مـثل ميـث   
") الفضــاء والكــوارث الكــربى "املعــروف أيضــا باســم امليــثاق الــدويل   (طبيعــية أو تكنولوجــية 

ومتثل النظم العاملية لسواتل املالحة خدمة      ). *[...]انظـر الفصـل الثالـث، الـباب دال، الفقرة           (
وهناك عدد متزايد من الكيانات  . ا أثـر مـتزايد الـنفع عـلى حياة الناس اليومية           عاملـية جديـدة هلـ     

ــنقل ورســم اخلــرائط          ــثل ال ــية لســواتل املالحــة يف جمــاالت م ــنظم العامل ــات ال ــر خدم ــيت توفّ ال
واملســاحة والــزراعة وشــبكات الكهــرباء واالتصــاالت واالنــذار بــالكوارث واالســتجابة يف         

 .ثال ال احلصرحاالت الطوارئ، على سبيل امل

واســتخدام تكنولوجــيات الفضــاء لــتدّبر الكــوارث وتطبــيقات الــنظم العاملــية لســواتل    -٢٨
املالحـة مـن اجملـاالت الـيت يؤدي فيها وجود كيان عاملي لتعزيز التنسيق وتبادل املعلومات فيما           

لسكان عموما،  بـني مقدمـي اخلدمة واملستعملني النهائيني إىل زيادة كبرية يف الفوائد اجملتمعية ل             
وال يوجــد يف الوقــت الــراهن كــيان مــن هــذا الــنوع يف أي مــن . وبــاألخص يف الــبلدان النامــية

بـدون جهـود متضـافرة ال حيـتمل أن تسّد هذه الثغرات اليت سوف تعرقل                . اجملـالني املذكوريـن   
الية واقترحت أفرقة العمل الت   . إىل حـد كـبري اسـتخدام القـدرات الفضائية القائمة واملخطط هلا            

 .تدابري حمّددة تتخذ يف هذا الصدد
 

                                                                 
 .A/AC.105/L.255/Add.2 من الوثيقة  ٤١ الفقرة ترد الفقرة احملال إليها يف  *
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املوقع الشبكي للحصول على  فريق العمل
 معلومات إضافية

ملخص االستنتاجات 
 الرقم توصية اليونيسبيس الثالث  والتقرير النهائي*والتوصيات؛

www.oosa.unvienna.org/

unisp-3/followup/ 

action_team_07/ 

 ؛[...]، التذييل [...]املرفق 
A/AC.105/C.1/L.273 

تنفيذ نظام عاملي متكامل 
الدارة جهود ختفيف 

الكوارث الطبيعية ودرئها 
 واالغاثة منها

٧ 

forum.itu.int/~gnss  ؛[...]، التذييل [...]املرفق 
A/AC.105/C.1/L.274و Corr.1 

حتسني الوصول عامليا إىل 
النظم الفضائية للمالحة 

وحتديد املواقع وحتسني توافق 
 النظمتلك 

١٠ 

  
  زيادة فوائد القدرات الفضائية القائمة على تدبر الكوارث إىل أقصى حد ممكن )أ( 

 االستنتاجات
تؤثـر الكـوارث يف التنمـية وتعوقهـا يف مجيع أحناء العامل، ولذلك هناك حاجة إىل جهود             -٢٩

ة طوال الدورة   فهناك حاجة إىل حتليالت ظرفية ويف حينها وحديث       . دولـية منّسقة للحد من أثرها     
 اجتماعـــية وخـــرائط -الكاملـــة إلدارة الكـــوارث، تكـــون مـــربوطة بقواعـــد بـــيانات جغرافـــية   

 .مواضيعية

ــيانات رصــد األرض واالتصــاالت ونظــم املالحــة       -٣٠ ــثل ب وميكــن لتكنولوجــيا الفضــاء، م
 إىل  وحتديـد املواقـع، أن توفّـر املعلومـات الالزمـة إلدارة الكـوارث ووسـائل نقـل هذه املعلومات                   

وتوفّـر السـواتل صـورا يف طائفـة كـبرية مـن االستبانات       . مـتخذي القـرارات يف الوقـت املناسـب      
األرضـية واخلصـائص الطيفـية والتغطـية الزمنـية، وتوجـد جمموعـات مؤتلفـه من هذه البارامترات                   

كمــا تتــيح املعــدات واخلدمــات وتوافــر ســعة . تعتــرب مثالــية بالنســبة ألنــواع معيــنة مــن الكــوارث
 .زة االرسال واالستجابة الساتلية لالتصاالت خيارات متنوعةأجه

إال أن  . وهـناك بـالفعل اسـتثمارات ضـخمة يف هـذه التكنولوجيات على الصعيد العاملي               -٣١
. اسـتخدام هـذه املوجـودات يف دعـم إدارة الكـوارث ال يـزال يـتخلف كثريا عن أنشطة التطوير                    

 تستمر، يف كل ميادين تطبيقات تكنولوجيا الفضاء    وال تـزال هناك فجوة كبرية، ومن املتوقع أن        
. فـيما يـتعلق بإدارة الكوارث عامليا      ) التقنـية والعملياتـية والتعليمـية والتدريبـية والتنظمـية واملالـية           (

                                                                 
، املرفقان اخلامس A/AC.105/L.255/Add.7ترد امللخصات اليت سوف تدرج يف التقرير النهائي يف الوثيقة    *

 .والسابع، على التوايل
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ولذلــك يلــزم وجــود هنــج منســق ومــتكامل وأكــثر عاملــية للوفــاء باحتــياجات أوســـاط إدارة           
 .الكوارث

ــيا، فــال يوجــد كــيان   -٣٢ للتنســيق ميكــنه أن يعــاون الســلطات املســؤولة عــن إدارة   أمــا حال
الكـوارث يف تبـّين تكنولوجـيات الفضـاء الـيت قـد ميكـن اسـتخدامها يف خمتلف مراحل الكوارث             

، من أجل تقليل آثار )أي الوقايـة وختفـيف اآلثار واالنذار املبكّر واالستجابة الطارئة واالصالح   (
منظمة "ارة الكوارث يف تقريره النهائي إىل أن إنشاء      وخلـص فـريق العمـل املعـين بـإد         . الكـوارث 

انظر املرفق  (سوف تسد هذه الفجوة     " دولـية لتنسـيق األنشـطة الفضائية املتعلقة بإدارة الكوارث         
 ).*[...]، التذييل [...]

  
 االجراءات املقترحة

الدويل تـتفق اللجـنة عـلى أنـه ينـبغي إجـراء دراسـة عـن إمكانـية إنشـاء مثل هذا الكيان                         -٣٣
لـتوفري التنسـيق وسـبل االرتقـاء إىل أعـلى حـد ممكـن بفعالـية اخلدمـات الفضائية الستخدامها يف                      
ــية الفضــائية واألرضــية      ــبىن التحت ــلموجودات وال إدارة الكــوارث، وذلــك باالســتغالل الكــامل ل

أن تعــّرف ) أ(وينــبغي هلــذه الدراســة . القائمــة واملخططــة وتغطــية مجــيع مــراحل إدارة الكــوارث
) ب(الوظـائف الرئيسـية لكيان دويل حمتمل لتنسيق األنشطة الفضائية املتعلقة بإدارة الكوارث؛ و             

أن حتدد نطاق هذا الكيان    ) ج(أن تصـف الفوائد اليت سوف توفرها ألوساط إدارة الكوارث؛ و          
أن تقترح خطة للتنفيذ تبّين،     ) د(؛ و )أي مـثال إذا كـان حكوميا دوليا أم غري حكومي          (وطبيعـته   

ضـمن أمـور أخـرى، تفاصـيل عـن الـتكلفة الـتقديرية إلنشـاء مـثل هذا الكيان وتشغيله ومصادر                      
كما . وكذلـك االستخدام املعتزم لألموال    ) أي تـربعات أو اشـتراكات مقـررة       (الـتمويل املمكـنة     

تـتفق اللجـنة عـلى أن يشكل التقرير النهائي املقّدم من فريق العمل املعين بإدارة الكوارث أساسا                  
 .راء هذه الدراسةإلج

كمـا تـتفق اللجـنة عـلى أنه ينبغي أن يعّد الدراسة خرباء توفرهم الدول األعضاء املهتمة       -٣٤
واملـنظمات الدولـية ذات الصـلة، مبـا فـيها كـيانات مـنظومة األمـم املـتحدة العاملة يف جمال إدارة                       

إىل إكمال الدراسة يف    وتـتفق اللجـنة أيضـا عـلى أنـه ينـبغي هلـؤالء اخلرباء أن يهدفوا                  . الكـوارث 
وقـت يسـمح للجـنة بـأن تـنظر فيها يف دورهتا الثامنة واألربعني وبأن تتخذ قرارا يف تلك الدورة                     

وتـتفق اللجـنة أيضا على أنه       . بشـأن االسـتمرار يف خطـة التنفـيذ الـيت سـوف تقـترح يف الدراسـة                 

                                                                 
،  A/AC.105/L.255/Add.7التذييل الذي سيلحق بتقرير اللجنة النهائي يف شكل مشروع يف الوثيقة       /يرد املرفق   *

 .املرفق اخلامس
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بإعداد الدراسة وتدعو ينـبغي ملكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي أن ينسق التنظيم والعمل املتعلقني        
 .الدول األعضاء إىل أن توفّر الدعم للدراسة بواسطة التربعات

وينـبغي للجمعـية العامة أن تشّجع الدول األعضاء على أن تقدم تربعات نقدية أو عينية                 -٣٥
وتـتفق اللجـنة على أنه ينبغي       .  أعـاله  ٣٤ و ٣٣مـن إجـل إعـداد الدراسـة املذكـورة يف الفقـرتني              

اء املهــتمة، يف أعقــاب دورة اللجــنة الســابعة واألربعــني، أن تــبلّغ مكتــب شــؤون   للــدول األعضــ
ــربعات للصــندوق          ــك ت ــا يف ذل ــربعات، مب ــك الت ــثل تل ــدمي م ــلى تق ــزمها ع الفضــاء اخلــارجي ع

وحتـثّ اللجنة   . االسـتئماين لـربنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية، لغـرض إعـداد الدراسـة                 
، كــي يتســىن ٢٠٠٤ى أن حتــّول التــربعات الــنقدية قــبل هنايــة عــام  الــدول األعضــاء املهــتمة عــل 

ــوارد          ــتخدام م ــيت سيضــعها الس ــيف ال ــة التكال ــربعات ضــمن خط ــذه الت ــدرج ه ــب أن ي للمكت
 .٢٠٠٥الصندوق االستئماين عام 

وتـتفق اللجـنة عـلى أنـه ينـبغي أن يبدأ العمل املتعلق بالدراسة حاملا يقرر مكتب شؤون                    -٣٦
أن التـربعات الـيت وردت تكفي لتغطية التكاليف املتصلة بإعداد الدراسة، مثل       الفضـاء اخلـارجي     

وترجو اللجنة املكتب   . خدمـات اخلـرباء االستشاريني واملساعدة املؤقتة وتكاليف التشغيل العامة         
أن يـبلّغ الـدول األعضـاء بـبدء العمـل وأن يوفـر معلومـات عـن تنظـيم العمـل، مبا يف ذلك قائمة                          

أو هيئة مهتمة   /ن قد يعمل بعضهم على أساس التفرغ يف منشآت يوفرها املكتب و           اخلـرباء، الذيـ   
 .تابعة ملنظومة األمم املتحدة

وتــتفق اللجــنة عــلى أنــه ينــبغي للمكتــب، أثــناء انعقــاد الــدورة الثانــية واألربعــني للجــنة    -٣٧
ارث املستند إىل   دعم تدبر الكو  "الفرعـية العلمـية والتقنـية ويف اطـار بـند جدول األعمال املعنون               

، أن يرفع تقريرا إىل اللجنة الفرعية عن حالة إعداد الدراسة، لإلفادة مبا إذا كان       "الـنظم الفضائية  
يتسـىن إكمـال الدراسـة يف وقـت يسـمح بعرضـها على الدورة الثامنة واألربعني للجنة ومبستوى                   

 من االرشادات خبصوص    وجيوز للجنة الفرعية أن تقدم مزيدا     . التـربعات الـواردة يف هـذا الصدد       
 .إعداد الدراسة، استنادا إىل تقرير املكتب

وتـتفق اللجـنة عـلى أنـه ينـبغي جملموعـة اخلـرباء اليت سوف تشارك يف إعداد الدراسة أن                      -٣٨
تضـع أيضـا دراسـة تطبيقـية تبـّين فوائد استخدام التكنولوجيات الفضائية يف إدارة الكوارث وأن          

كمـا ينبغي جملموعة اخلرباء، بالتعاون مع مكتب     . ن املنـتجات  تضـع قائمـة تـدرج فـيها عيـنات مـ           
شـؤون الفضـاء اخلـارجي، أن تـدرس أيضـا إمكانـية إنشاء موقع شبكي يف صفحة موقع املكتب                    

 .من أجل حتسني سبل الوصول إىل حمفوظات بيانات رصد األرض، باستخدام تربعات
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مــنة واألربعــني لدراســة إمكانــية وتــتفق اللجــنة عــلى إنشــاء فــريق عــامل يف دورهتــا الثا  -٣٩
توفـري مـوارد مسـتدامة مـن خـالل التربعات لتطبيق تكنولوجيا الفضاء يف دعم إدارة الكوارث                  

وينبغي للفريق العامل   . وبـناء قـدرات سلطات احلماية املدنية على استخدام تكنولوجيا الفضاء          
 ٣٨-٣٣انظر الفقرات   (ة  أن يعمـل بتعاون وثيق مع فريق اخلرباء الذي يضطلع بإعداد الدراس           

ــرا إىل اللجــنة يف دورهتــا التاســعة واألربعــني عــن اســتنتاجاته خبصــوص     ) أعــاله وأن يــرفع تقري
 .االحتياجات من هذه املوارد املستدامة وخيارات توفريها وتوصيات بشأن خطة للتنفيذ

أن ختصـــص حصـــة مـــن )  أ(وينـــبغي لـــلحكومات واملـــنظمات الدولـــية أن تـــنظر يف   -٤٠
ــمن      موارد ــل ضـ ــيت تدخـ ــبلدان الـ ــا، أو الـ ــوارث يف بلداهنـ ــودة إلدارة الكـ ــا املرصـ ــا وأمواهلـ هـ

أن تعّين مراكز اتصال وحيدة     )  ب(مسـؤوليات املـنظمات، السـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء؛ و          
لتركـيز جهودهـا الداخلـية إلدارة الكـوارث وتوفـري سـبل االتصـال مـع اجلهـود اخلارجـية فيما                      

 .ا الفضاء يف إدارة الكوارثيتعلق باستخدام تكنولوجي
  

 الفوائد املتوقّعة
حتديد أفضل آلية لتعزيز التعاون على ) أ(تتضـّمن الفوائد املتوقّعة من االجراءات املقترحة    -٤١

الصـعيد العـاملي بـني مشـّغلي الـنظم الفضـائية ومقّدمـي اخلدمات من أجل حتسني تلبية احتياجات                    
تعزيز ) ب(ية مـع زيـادة استغالل تلك النظم واخلدمات؛ و         أجهـزة إدارة الكـوارث واحلمايـة املدنـ        

ــتخدام           ــد اس ــوارث وفوائ ــم إدارة الك ــيت تدع ــتاحة ال ــنواتج الفضــائية امل ــن ال ــات ع ــبادل املعلوم ت
حتديـد أفضـل الطـرق لتحسـني سبل الوصول     ) ج(التكنولوجـيات الفضـائية يف إدارة الكـوارث؛ و    

) د(رض السـتخدامها يف إدارة الكوارث؛ و عـن طـريق اإلنترنـت إىل حمفوظـات بـيانات رصـد األ           
 .زيادة قدرات البلدان النامية على استخدام التكنولوجيات الفضائية يف إدارة الكوارث

  
زيادة فوائد استخدامات وتطبيقات النظم العاملية للمالحة الساتلية إىل أقصى حد ممكن  )ب( 

  دعما للتنمية املستدامة
 االستنتاجات

م العاملية للمالحة الساتلية من مرحلة مبكّرة كانت فيها الربامج حمدودة           تطـّورت الـنظ    -٤٢
ويف املستقبل، سوف   . إىل مـرحلة تشـهد تشـغيل عـدد من النظم وتعزيزاهتا أو التخطيط لذلك              

يعمــل عــدد مــن الــربامج الدولــية والوطنــية يف وقــت واحــد وســوف يدعــم طائفــة متــنوعة مــن  
وقـد أكّـدت املناقشـات اجلارية على الصعيد الوطين      . يةاألنشـطة املـتعددة التخصصـات والدولـ       

واالقلـيمي والـدويل قـيمة النظم العاملية للمالحة الساتلية بالنسبة جملموعة متنوعة من التطبيقات               



 

 16 
 

 A/AC.105/L.255/Add.5 

وقـد ركّـز ظهـور نظـم جديـدة للمالحة الساتلية وتعزيزات اقليمية هلذه               . االقتصـادية والعلمـية   
نسـيق الـربامج املخطط هلا، بني املشّغلني احلاليني والقادمني بغية         الـنظم االنتـباه إىل احلاجـة إىل ت        

 .زيادة فائدة خدمات النظم العاملية للمالحة الساتلية

ويفهـم الـناس واخلـرباء احلكومـيني وغـري احلكوميني الفائدة األساسية خلدمات املالحة             -٤٣
ويف حني . للمالحة الساتليةوحتديـد املوقـع عـلى األرض والتوقيـت الـيت تقدمهـا الـنظم العاملـية            

يتـنافس مشـّغلو هـذه النظم احلاليني والقادمني، يتوقع أن يزداد التعاون، وهو وضع أكثر فائدة                 
ــناس     . بالنســبة ألوســاط املســتعملني  ــتحرك اجلهــود االرشــادية مــن جمــرد توعــية ال وجيــب أن ت

ــلمالحة الســا    ــنظم العاملــية ل ــية  واخلــرباء إىل توفــري املســاعدة عــلى إدمــاج ال تلية مــع الــبىن التحت
 .للبلدان، وباألخص يف العامل النامي

  
 االجراءات املقترحة

ينـبغي ملقدمـي خدمـات الـنظم العاملـية لـلمالحة السـاتلية وتعزيزاهتا أن ينشئوا جلنة دولية                    -٤٤
رفــع مســتوى التســاوق ) أ: (تعــىن هبــذه الــنظم تشــمل املــنظمات الدولــية املناســبة ألغــراض مــنها  

حتديـد آلـيات لتنفـيذ التدابري الالزمة حلماية موثوقية    ) ب(البـيين إىل املسـتوى األمـثل؛ و    والتشـغيل   
تنسيق أنشطة التحديث من    ) ج(االشـارات وسـالمتها عـلى الصعيد الوطين واالقليمي والعاملي؛ و          

وضـع خـرائط للطـرق مـن أجـل إدخـال خدمات النظم         ) د(أجـل تلبـية احتـياجات املسـتعملني؛ و        
ــلم  ــية ل ــلمالحة الســاتلية،     ) ه(الحة الســاتلية؛ والعامل ــية ل ــنظم العامل توفــري فــرص التدريــب عــلى ال

تعزيز بناء القدرات "، )ج(، الباب الفرعي    ٤-انظـر أيضـا الباب باء     (خصوصـا يف الـبلدان النامـية        
أن وينـبغي للجـنة الدولية املقترحة املعنية بالنظم العاملية للمالحة الساتلية        "). يف األنشـطة الفضـائية    

تيّسـر تبادل املعلومات بني مستعملي هذه النظم ومقدمي خدماهتا، دون املساس بأدوار ووظائف              
مقدمـي خدمـات الـنظم العاملية للمالحة الساتلية واملنظمات احلكومية الدولية مثل منظمة الطريان              

 .واملنظمة البحرية الدولية واالحتاد الدويل لالتصاالت) اإليكاو(املدين الدولية 

وبالــتعاون مــع مقدمــي خدمــات الــنظم العاملــية لــلمالحة الســاتلية وتعزيــزاهتا، أو اللجــنة    -٤٥
الدولـية املعنـية هبذه النظم يف حالة إنشائها، ينبغي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي أن ينشئ موقعا           
عـلى الشـبكة العاملـية وأن حيـافظ علـيه، يتضـمن معلومـات عـن مجلـة أمـور، مـن بيـنها التطّورات                          

ديـثة يف التطبـيقات، وفـرص التدريـب، ومصـادر احلصـول على مساعدة يف دمج النظم العاملية                   احل
لـلمالحة السـاتلية يف البنـية التحتـية الوطنـية ويف محايـة موثوقـية االشارات وسالمتها على الصعيد                    

ــيمي   ــاء  (الوطــين واالقل ــباب ب ــباب الفــرعي  ٤-انظــر أيضــا ال ــناء القــدرات يف  "، )ج(، ال ــز ب تعزي
 ").نشطة الفضائيةاأل
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 الفوائد املتوقّعة
ــلي      -٤٦ ــا ي ــتوقّعة مــن االجــراءات املقــترحة عــلى م ــد امل ــع مســتوى  ) أ: (تشــتمل الفوائ رف

حتديــد آلــيات لتنفــيذ الــتدابري الالزمــة  ) ب(التســاوق والتشــغيل البــيين إىل املســتوى األمــثل؛ و 
تعزيـز التنسيق يف    ) ج(ها؛ و حلمايـة موثوقـية اشـارات الـنظم العاملـية لـلمالحة السـاتلية وسـالمت               

زيادة فرص التدريب، خصوصا    ) د(أنشـطة حتديـث هذه النظم لتلبية احتياجات املستعملني؛ و         
حتســني تــبادل املعلومــات بــني ) ه(يف الــبلدان النامــية، عــلى اســتخدام تطبــيقات هــذه الــنظم؛ و 

ت املتعلقة  تسـهيل سـبل الوصـول إىل املعلومـا        ) و(مسـتعملي هـذه الـنظم ومقدمـي خدماهتـا؛ و          
مبخـتلف األنشـطة واملـواد املرجعـية ومصـادر احلصـول عـلى املساعدة التقنية فيما يتعلق بالنظم                   

 .العاملية لسواتل املالحة
  

  استخدام الفضاء لدعم جداول عمل معينة وتلبية االحتياجات اجملتمعية على الصعيد العاملي -٣ 
 إعــالن فييــنا بشــأن الفضــاء والتنمــية ميكــن حتقــيق األهــداف واالمكانــيات املكّرســة يف -٤٧

البشـرية باتـباع هنج شامل وبإنشاء آلية جديدة للتعاون والتنسيق، باالعتماد على مجيع اجلهود               
واملـبادرات الـيت تـتخذها الكـيانات املخـتلفة، أو بـتحديد آلـية قائمـة توفّر بالفعل أفضل السبل                     

الـث، رمبـا يكـون اسـتخدام اآلليات أو          ومـن بـني توصـيات اليونيسـبيس الث        . للـتعاون والتنسـيق   
األطــر السياســاتية للــتعاون الــدويل أفضــل طــريقة لتنفــيذ مــا يــتعلق مــن تلــك التوصــيات بالتنــبؤ 
بـالطقس واملـناخ وبالصـحة العامـة وباألجسـام القريـبة مـن األرض، مـن أجـل تلبية احتياجات                     

أدناه هنجا شديد التركيز إزاء وقـد اّتبعـت أفـرقة العمـل املدرجة       . اجملـتمع عـلى الصـعيد العـاملي       
 .حتديد اآلليات القائمة لزيادة التعاون والتنسيق

 
 فريق العمل

 الرقم توصية اليونيسبيس الثالث  والتقرير النهائي*ملخص االستنتاجات والتوصيات؛

 ٤ حتسني التنبؤ بالطقس واملناخ A/AC.105/C.1/L.269؛ [...]، التذييل [...]املرفق 

 ٦ حتسني خدمات الصحة العامة ؛ [...]، التذييل .][..املرفق 

حتسني التنسيق الدويل لألنشطة ذات الصلة  ؛[...]، التذييل [...]املرفق 
 باألجسام القريبة من األرض

١٤ 

  

                                                                 
، املرفقات الثالث A/AC.105/L.255/Add.7ترد امللخصات اليت سوف تدرج يف التقرير النهائي يف الوثيقة   *

 .والرابع والتاسع، على التوايل
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حتسني التنّبؤ بالطقس واملناخ من خالل توسيع التعاون الدويل يف جمال التطبيقات الساتلية  )أ( 
  لألرصاد اجلوية

 ستنتاجاتاال
حقّقــت املــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلويــة واملــنظمات الشــريكة هلــا اجنــازات كــربى يف  -٤٨

جمـال توسـيع التنـّبؤ املوثـوق بـالطقس واملناخ وتقدير أسباب ومسار التغريات األطول أجال يف                  
. جلويةاملـنظومة األرضـية بيـنما عـّززت الـتعاون الـدويل يف ميدان التطبيقات الساتلية لألرصاد ا                 

وتقـوم االجـتماعات االستشارية املعنية بالسياسة الرفيعة املستوى بشأن املسائل الساتلية، وهي             
آلـية تنسـيق داخـل املـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلويـة ملناقشـة املسائل ذات االهتمام املشترك بني             

ذلك آليات  مشـّغلي السـواتل وأوسـاط مسـتخدمي بيانات املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، وك             
التنسـيق األخـرى مثل فريق التنسيق املعين بسواتل األرصاد اجلوية واللجنة املعنية بسواتل رصد      
ــيل آراء جمموعــة مســتعملي        ــة لتمث ــية لألرصــاد اجلوي ــنظمة العامل ــيها امل ــيت تشــارك ف األرض، ال

لقائمـــة بـــياناهتا، باإلســـهام يف تعظـــيم املـــنافع املســـتمدة مـــن املنـــتجات واخلدمـــات الســـاتلية ا 
واملخططـة، مبا فيها ما يتعلق بسواتل البحث والتطوير لصاحل أوساط مستعملي بيانات املنظمة              

 .العاملية لألرصاد اجلوية

ويكفـي نظـام الرصــد الفضـائي احلــايل لـتوفري البـيانات واملنــتجات واخلدمـات الالزمــة        -٤٩
ــرؤية ا     ــنما ال ــناخ بي ــالطقس وامل ــّبؤ ب ــية إىل التن ــياجات احلال ــبل ســتليب   لالحت ــنظام املق ــتعلقة بال مل

بـيد أنـه ينـبغي ايالء العناية        . االحتـياجات املـتزايدة إىل مواصـلة حتسـني التنـّبؤ بـالطقس واملـناخ              
الحتــياجات الــبلدان النامــية، وال ســيما إىل ســبل وصــوهلا إىل البــيانات واملنــتجات واخلدمــات  

ان اطالعهـا عـلى نواحي التقّدم يف        السـاتلية وإىل بـرامج التعلـيم والتدريـب املناسـبة، بغـية ضـم              
تعزيــز بــناء "، )ج(، الــباب الفــرعي ٤-انظــر أيضــا الــباب بــاء (املنــتجات واخلدمــات الســاتلية 
 ").القدارت يف األنشطة الفضائية

  
 االجراءات املقترحة

ينـبغي للـدول األعضـاء أن تـدرك الـدور اهلـام جـدا الذي يؤديه التنّبؤ بالطقس واملناخ                 -٥٠
ة وأن توفّـر الدعـم، مبـا فـيه املـوارد املالـية الضـرورية، لتنفـيذ الـربنامج الفضـائي التابع                       يف التنمـي  

للمـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلويـة الـذي استهله مؤمتر األرصاد اجلوية العاملي الرابع عشر الذي             
وينـبغي أيضـا أن تدعـم الدول األعضاء تنفيذ استراتيجية الربنامج            . ٢٠٠٣مـايو   /عقـد يف أيـار    

ــة والــيت أدرجــت يف اخلطــة      ــتابعة للمــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلوي الفضــائي الطويلــة األجــل ال
ــترة     ــة األجــل السادســة للمــنظمة وتشــمل الف ــنها  ٢٠١١-٢٠٠٤الطويل   وهتــدف إىل أمــور م
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زيـادة املسـامهات املقدمـة لـتطوير نظـام الرصد العاملي التابع للربنامج العاملي ملراقبة الطقس                  ) أ(
التوفري املستمر للبيانات ) ب(ن نظم الرصد التابعة للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية؛ و    وغـريه مـ   

ــتطوير؛      ــية وســواتل البحــث وال  واملنــتجات واخلدمــات احملّســنة مــن كــل مــن الســواتل العمليات
وينبغي للدول األعضاء   . تيسـري وتـرويج توافـرها واسـتغالهلا اجملـدي يف مجيع أحناء العامل             ) ج(و

ن تدعــم الكــيانات الوطنــية والدولــية الــيت توفّــر الــنظم الفضــائية الــيت تــرمي إىل تلبــية   كذلــك أ
 .متطلبات املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

  
 الفوائد املتوقّعة

اخنفاض يف اخلسائر   ) أ: (تشـتمل الفوائـد املـتوقّعة من االجراءات املقترحة على ما يلي            -٥١
الصلة بالطقس من خالل حتسني الدقة والتوقيت املناسب        الـنامجة عـن الكـوارث الطبيعية ذات         

يف اإلنـذار املـبكّر بـاألحداث الطقســية املدّمـرة ومـن خـالل التنــّبؤ األدق للطقـس عـلى املديــني         
اختـاذ قرارات أكثر فعالية بشأن انتاج األغذية واالستثمار يف تطوير          ) ب(املتوسـط والقصـري؛ و    

 العذبــة اســتنادا إىل معلومــات أوثــق ناجتــة عــن أوجــه الــتقّدم  الــُبىن التحتــية وإدارة مــوارد املــياه
احملــرزة يف التنــّبؤات االقليمــية الســنوية لــدورة املــياه والتنــّبؤ الســنوي ونصــف الســنوي بظاهــرة 

 .النينيو والتنّبؤ باملناخ على نطاق العقد
  

  ء حتسني اخلدمات الطبية وخدمات الصحة العامة باستخدام تكنولوجيات الفضا        )ب( 
 االستنتاجات

تسـهم تكنولوجـيا الفضاء وتطبيقاهتا يف حتسني اخلدمات الطبية واخلدمات الصحية يف              -٥٢
جمـاالت مـثل التطبيـب عـن بعـد وعـلم األوبـئة ومكافحـة األمـراض املعديـة وتعمـيم املعلومات                       

صورة وب. املـتعلقة باملمارسـات الطبـية واسـتمرار التثقـيف ملمارسـي املهـن الطبـية ولعامة الناس                 
خاصـة، ميكـن أن يكـون التطبيب عن بعد ذا أمهية كبرية يف توفري اخلربة الطبية لألماكن النائية                   

 .وغري املتصلة بالشبكة األرضية
  

 االجراءات املقترحة
تـتفق اللجـنة على أنه، ضمن اطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية وبواسطة               -٥٣

عضاء واملنظمات الدولية املهتمة، ينبغي ملكتب شؤون الفضاء        التـربعات الـيت تقّدمها الدول األ      
اخلــارجي أن يقــوم، بالــتعاون مــع مــنظمة الصــحة العاملــية وغريهــا مــن كــيانات األمــم املــتحدة  
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واملـنظمات الدولـية ذات الصلة ومع الدول األعضاء، بعقد مؤمتر دويل حول التطبيب عن بعد                
 .لإلختصاصيني واملوظفني احلكوميني

وتـتفق اللجـنة عـلى أنـه ينـبغي للجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية أن تقوم، يف اطار خطة                       -٥٤
املدرجــة يف بــند جــدول األعمــال بشــأن     ) ١٣٨، الفقــرة A/58/20(العمــل لــثالث ســنوات   

، ومن خالل   ٢٠٠٦-٢٠٠٤التطبيـب عـن بعـد باالعـتماد عـلى الـنظم الفضـائية خالل الفترة                 
عامة التابع هلا، بإعداد تقرير عن حالة وامكانية التطبيب عن بعد           فـريق العمـل املعـين بالصحة ال       

ــامل؛ و     ) أ( ــبادرات التطبيــب عــن بعــد يف مجــيع أحنــاء الع ــواع م حيــّدد أكــثر  ) ب(يستقصــي أن
يـدرس االحتـياجات إىل التطبيـب عـن بعد، وخاصة يف            ) ج(جمـاالت التنفـيذ املبّشـرة بـاخلري؛ و        

وينبغي للدراسة أن تراعي نتائج     .  إىل مـتخذي القرارات    يقـّدم توصـيات   ) د(الـبلدان النامـية؛ و    
مناقشـات اللجـنة الفرعـية خالل السنتني األوليني من خطة العمل وأن ُتَعّد بالتعاون مع منظمة            
الصـحة العاملـية وأي مـنظمة دولـية أخرى ذات صلة، لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية يف دورهتا                   

 .الثالثة واألربعني

ة عـلى أنـه ينـبغي للجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية التابعة هلا أن تقوم، من                    وتـتفق اللجـن    -٥٥
خـالل فــريق العمــل املعـين بالصــحة العامــة، باجـراء دراســة حــول جـدوى انشــاء شــبكة دولــية     
ــة والقلــب وتكــون مبــثابة أداة لدعــم       ــتعلقة بأمــراض األوعــية الدموي حمــتملة إلدارة املعــارف امل

تخدمها السـلطات الطبـية لـتقدير مـرض األوعية الدموية والقلب            القـرارات السـريرية لكـي تسـ       
ومراقبـته وتشخيصـه والوقايـة مـنه ومعاجلـته، هبـدف إمتـام الدراسة يف موعد ال يتجاوز الدورة                    

وينـبغي للدراسة أن حتّدد، يف مجلة أمور، الكيانات اليت ستشارك يف            . الثامـنة واألربعـني للجـنة     
يت حتصـل علـيها السلطات الطبية وتقترح جدوال زمنيا وتوفّر          انشـاء الشـبكة وتصـف املـنافع الـ         

 .تقديرات للتكلفة وحتّدد مصادر التمويل
  

 الفوائد املتوقّعة

جهود دولية مركّزة   ) أ: (تشـتمل الفوائـد املتوقّعة من االجراءات املقترحة على ما يلي           -٥٦
التحديد األفضل ) ب(بعد؛ ويف اجملـاالت ذات األولويـة املـتعلقة بتنفـيذ مشـاريع التطبيـب عـن           

ــبلدان النامــية يف جمــال التطبيــب عــن بعــد بصــورة شــاملة؛ و     ــياجات ال ــية ) ج(الحت خطــة عمل
 .وواقعية إلنشاء شبكة إلدارة معارف أمراض األوعية الدموية والقلب
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 تعزيز التعاون على دراسة األجسام القريبة من األرض باعتبارها متثّل هتديدا للمجتمع  )ج( 
  ه عامبوج

 االستنتاجات
ــياة         -٥٧ ــلى احلـ ــن األرض عـ ــبة مـ ــام القريـ ــثّله األجسـ ــذي متـ ــتهديد الـ ــتقد أن الـ ــن املعـ مـ

واملمـتلكات، عـندما يقـاس عـلى أسـاس فـترات طويلـة مـن الزمن، مماثل للتهديد الذي تشكّله                     
 ان  األخطـار الطبيعية املألوفة كثريا، كاهلّزات األرضية واألحداث الطقسية الشديدة جدا، كما           

وحتـتاج جمموعـة مـن اجملـاالت العلمـية إىل الدعـم والتنسـيق بغـية حتسني               . اخلطـر عـاملي الـنطاق     
ويوفّــر الــتعاون املخطــط املــتكامل أكــثر االســتجابات فعالــية لــلجهود   . تقيــيم اخلطــر وتقديــره

وكذلــك االجــراءات ) التقصــي والدراســة والتخطــيط مــن أجــل التخفــيف مــن اآلثــار(العلمــية 
 . حاالت الطوارئ العامة أو املدنيةاملتخذة يف

  
 االجراءات املقترحة

مبقتضـى خطـة العمـل لـثالث سـنوات يف بـند جـدول األعمـال بشأن األجسام القريبة                     -٥٨
، ٢٠٠٧ إىل   ٢٠٠٥مـن األرض الـذي ستنظر فيه اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف الفترة من               

ىل حتسني التنسيق على املستوى العاملي للبحوث       ينـبغي للجـنة أن تـتوىل قـيادة اجلهـود الرامـية إ             
والكشـف والتقّصـي وعمليات متابعة الرصد لألجسام القريبة من األرض وغريها من األنشطة              
ذات الصـلة، عـن طـريق حتديد االجراء املقرر اختاذه على الصعيد الوطين أو من خالل التعاون                  

 .الدويل

وأن يشـّجع أعضـاءه عـلى القـيام بالنظر يف           وينـبغي لـلمجلس الـدويل للعلـوم أن يقـوم             -٥٩
التوصــيات الــواردة يف خمــتلف الــتقارير املــتعلقة باألجســام القريــبة مــن األرض واملســاعدة عــلى 

 .ختطيط النشاط املتعّدد التخصصات الضروري
  

 الفوائد املتوقّعة
يق على  تشـتمل الفوائـد املـتوقّعة مـن االجـراءات املقـترحة عـلى تعزيـز الـتعاون والتنسـ                    -٦٠

الصـعيد العـاملي يف جمـاالت البحـث والكشـف والتقصـي ومـتابعة الرصـد لألجسـام القريبة من                     
 .األرض
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  التنمية الشاملة للقدرات   -٤ 
زيـادة الوعي وتبادل املعرفة واملعلومات وبناء القدرات والتمويل هي مسائل متشابكة             -٦١

والنجاح يف  . ب مهـارات ومعـرفة    ومـترابطة وخاصـة يف جمـال االضـطالع باألنشـطة الـيت تتطلّـ              
وهذه العناصر ضرورية   . تـناول إحـدى هذه املسائل يؤدي إىل النجاح يف تناول مسائل أخرى            

يف جمـال تواصـل املعـارف البشـرية فـيه التوّسـع بسرعة مع زيادة امكانية حتقيق منافع للمجتمع                    
 .بصورة عامة، مثل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا

ــد مــن توصــيات اليونيســبيس الثالــث مباشــرة أو ضــمنيا إىل احلاجــة إىل     ويشــري ا -٦٢ لعدي
إذكـاء الوعـي بأمهية األنشطة الفضائية وحتسني تبادل املعرفة وتعزيز بناء القدرات، وخاصة يف               

وبصــورة خاصــة، يــؤّدي العمــل . الــبلدان النامــية، وزيــادة الدعــم التمويــلي لألنشــطة الفضــائية 
 اجملاالت املدرجة أدناه، مبا يف ذلك من خالل أفرقة العمل التابعة هلا، الـذي تقـوم بـه اللجنة يف      

ومن . إىل دعـم عمـلها املـتعلق بتنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث يف جماالت أخرى ويكّمله                  
بـني املسـائل املتشـابكة، تعالَج مسألة التمويل بالتفصيل يف باب منفصل من أبواب هذا التقرير                 

 ).*"التمويل"، الباب هاء، انظر الفصل اخلامس(
  

املوقع الشبكي للحصول على  فريق العمل
 معلومات إضافية

ملخص االستنتاجات 
 الرقم توصية اليونيسبيس الثالث  والتقرير النهائي**والتوصيات

    
www.oosa.unvienna.org/ 
unisp-3/followup/ 

action_team_09 
لالطالع على الردود الواردة (

 الدراسة االستقصائية رّدا على
 )املوّزعة على الدول األعضاء

حتسني تبادل املعرفة من خالل  [...]، التذييل [...]املرفق 
تعزيز سبل الوصول عامليا إىل 
 خدمات االتصاالت الفضائية

٩ 

www.oosa.unvienna.org/ 

unisp-3/followup/ 

action_team_17 

؛ [...]، التذييل [...]املرفق 
A/AC.105/L.251 

تعزيز بناء القدرات بتنمية املوارد 
 البشرية وزيادة موارد امليزانية

١٧ 

                                                                 
 .A/AC.105/L.255/Add.4الفصل اخلامس، الباب هاء، يرد على شكل مشروع يف الوثيقة   *

، املرفقات السادس A/AC.105/L.255/Add.7لخصات اليت ستشمل يف التقرير النهائي يف الوثيقة ميكن العثور على امل  **
 .والعاشر واحلادي عشر والثاين عشر على التوايل
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املوقع الشبكي للحصول على  فريق العمل
 معلومات إضافية

ملخص االستنتاجات 
 الرقم توصية اليونيسبيس الثالث  والتقرير النهائي**والتوصيات

    
www.oosa.unvienna.org/ 

unisp-3/followup/ 

action_team_18 

لالطالع على الردود الواردة (
على الدراسة االستقصائية 

املوّزعة على الدول األعضاء 
واملنظمات اليت تتمّتع مبركز 

 )مراقب لدى اللجنة

؛ [...]، التذييل [...]ملرفق ا
A/AC.105/L.252

إذكاء وعي متخذي القرارات 
وعامة الناس بأمهية األنشطة 

 الفضائية

١٨ 

؛ [...]، التذييل [...]املرفق  
A/AC.105/L.246

حتديد مصادر متويل جديدة 
ومبتكرة لدعم تنفيذ توصيات 

 اليونيسبيس الثالث

٣٢ 

   
  اء يف حتسني اخلري االقتصادي واالجتماعي للبشرية إذكاء الوعي مبنافع الفض )أ( 

 االستنتاجات

ــواردة يف اعــالن األمــم       -٦٣ ــيها األهــداف ال ــيا، مبــا ف ــيها دول ــتفق عل ــية امل األهــداف االمنائ
املـتحدة بشـأن األلفـية، ونـتائج مؤمترات األمم املتحدة الرئيسية توفّر أساسا شامال للعمل على                 

الدولـية بغـية حتقـيق األهـــداف الرئيسـيــة املتمـثلــة يف القضاء على       الصـعد الوطنـية واالقليمـية و      
وهــي توفّــر أيضــا أساســــا متيــنــا  . الفقــر والــنمــو االقتصــــادي املســتــدام والتنمــيــة املســتدامــة 

لألنشـطة االرشـادية احملـتملة الـيت هتـدف إىل زيادة الوعي لدى متخذي القرارات وعامة الناس                  
 الفضــائية الســلمية املــتعلقــة بتحســني اخلــري االقتصــادي واالجــتماعي املشــترك  بأمهــية األنشــطة

 .للبشرية

وبيـنما تـزيد جلـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية التضافر بني عملها                 -٦٤
انظر (واجـراءات املـتابعة املضـطلع هبـا لتنفـيذ النتائج ذات الصلة ملؤمترات األمم املتحدة العاملية           

. فإن من املمكن القيام مبا هو أكثر من ذلك) * والفصل الرابع١-فصـل الثالـث، الـباب جـيم      ال
 ١٠-٨انظر الفقرات   (وباالضـافة إىل ضـرورة اقامـة صـلة أوثـق بعمـل جلـنة التنمـية املسـتدامة                    

، الــيت يشــتمــل دورهــا عــلى اســتعراض ورصــد الــتقّدم احملــرز يف تنفــيــذ جــدول أعمــال )أعــاله
                                                                 

 /A/AC.105 والفصـل الرابـع يردان على شـكل مشـروع يف الوثيقتني                  ١-الفصل الثالث، الباب جيم        *

L.255/Add.2 و A/AC.105/ L.255/Add.3   على التوايل. 
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 هناك حاجة إىل دراسة     )٦(وتعزيـز الـترابط بـني التنفـيذ واملـبادرات والشراكات،           )٥(،٢١القـرن   
الطـرق والوسـائل املؤديـة إىل حتسـني األعمـال التحضـريية ملؤمترات األمم املتحدة العاملية املقرر                  

 .أن تعقد يف املستقبل وإىل تنفيذ نتائج املؤمترات السابقة
  

 االجراءات املقترحة
عـلى أن جـداول أعمـال دوراهتـا املقـبلة ينـبغي أن تتضّمن بنودا للنظر يف          تـتفق اللجـنة      -٦٥

أو عن  /مسـامهاهتا يف أعمـال الكيانات املسؤولة عن عقد مؤمترات األمم املتحدة يف املستقبل و              
تنفـيذ نـتائجها، بغــية اسـترعاء انتــباهها إىل مـا ميكــن لعلـوم وتكنولوجــيا الفضـاء وتطبــيقاهتا أن       

.  مـن أجـل حتقـيق أهدافها، واضعة يف اعتبارها احتياجات البلدان النامية       تقّدمـه مـن مسـامهات     
وتـتفق اللجـنة عـلى أن جـدول أعمـال دورهتـا الثانية واألربعني ينبغي أن يتضّمن بندا للنظر يف                   
مسـامهتها يف األعمـال املقرر أن يضطلع هبا مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات خالل مرحلته                

 .٢٠٠٥نوفمرب / عقدها يف تونس يف تشرين الثاينالثانية املقرر

وبغـية زيـادة وعـي خمططـي السياسـات ومـتخذي القـرارات، مـن خـالل اشـراك مجيع              -٦٦
القطاعـات عـلى مجـيع مسـتويات اختـاذ القـرار، تـتفق اللجـنة عـلى أن تدعى اللجنة االقتصادية               

يكا الالتينية والكاريـيب واللجنة   ألفريقـيا واللجـنة االقتصـادية ألوروبـا واللجـنة االقتصـادية ألمر            
االقتصـادية واالجتماعـية لغـريب آسـيا إىل الـنظر يف ادمـاج علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا                  
يف أعماهلــا الرامــية إىل حتقــيق األهــداف االمنائــية لأللفــية، واضــعة يف اعتــبارها اجنــازات بــرنامج 

تدامة التابع للجنة االقتصادية واالجتماعية     التطبـيقات الفضـائية االقلـيمي مـن أجـل التنمـية املس            
 .آلسيا واحمليط اهلادئ

وتـتفق اللجـنة عـلى أنـه ينـبغي للمـنظمات الدولـية والوطنـية ذات الصـلة بالفضـاء، مبا                       -٦٧
فـيها املـنظمات غـري احلكومـية، أن تذكّي الوعي بدور علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا يف                 

ــيا وأن ُتدعــى إىل تــزويد اللجــنة باملعلومــات   دعــم حتقــيق األهــداف االمنائــية   املــتفق علــيها دول
 .املتعلقة جبهودها يف ذلك الشأن

                                                                 
منشورات    (١٩٩٢يونيه  / حزيران١٤-٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دي جانريو،     (5) 

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

  –أغسطس / آب٢٦مة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،  تقرير مؤمتر الق انظر  (6) 
، الفصل األول، القرار  ) والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   (٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول٤
 .١٤٥، املرفق، الفقرة ٢
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ــنافع        -٦٨ ــنظر يف إذكــاء الوعــي بامل ــتفق اللجــنة أيضــا عــلى أن ُتدعــى اليونســكو إىل ال وت
ــة القــائدة لعقــد األمــم       ــبارها الوكال االجتماعــية لألنشــطة الفضــائية كجــزء مــن أنشــطتها باعت

 كانون  ١للتعلـيم مـن أجـل التنمـية املسـتدامة خـالل فترة السنوات العشر اليت تبدأ يف                   املـتحدة   
وإبـالغ اللجـنة، يف دورهتـا الثامنة        ) ٥٧/٢٥٤انظـر قـرار اجلمعـية العامـة          (٢٠٠٥يـناير   /الـثاين 

 .واألربعني، باألنشطة املخططة خالل العقد

يا، من خالل موقعه الشبكي وينـبغي ملكتـب شؤون الفضاء اخلارجي أن يعّمم الكترون    -٦٩
وبالــتعاون مــع اليونســكو، املعلومــات املــتعلقة بــاجلهود املــبذولة لــزيادة الوعــي بأمهــية األنشــطة  
ــتائج الدراســة االستقصــائية      الفضــائية وأن يواصــل حتديــث املعلومــات، معــتمدا عــلى جتمــيع ن

لدول األعضاء واملنظمات بواسـطة اإلنترنـت الـيت قـام هبـا فريق العمل املعين بزيادة الوعي بني ا           
 .اليت تتمّتع مبركز مراقب لدى اللجنة

  
 الفوائد املتوقّعة

زيادة التضافر بني ) أ: (تشـتمل الفوائـد املـتوقّعة مـن االجـراءات املقـترحة عـلى ما يلي          -٧٠
عمـل جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية وأعمـال الكـيانات املسؤولة عن                     

زيادة املسامهات يف التنفيذ املتكامل     ) ب(أو تنفـيذ نتائجها؛ و    /مـم املـتحدة و    عقـد مؤمتـرات األ    
واملنّســق لنــتائج مؤمتــرات األمــم املــتحدة الرئيســية ومؤمتــرات القمــة يف اجملــالني االقتصــادي         

زيــادة الوعــي بأمهــية األنشــطة الفضــائية يف اإلســهام يف التنمــية ) ج(واالجــتماعي ومتابعــتها؛ و
 .يزهااملستدامة وتعز

  
  حتسني تبادل املعرفة من خالل تعزيز سبل الوصول عامليا إىل خدمات االتصاالت الفضائية       )ب( 

 االستنتاجات
ميــثّل العــلم والتكنولوجــيا حمــّركا يدفــع التنمــية املســتندة إىل املعــرفة والضــرورية للدمــج     -٧١

ــ"، ٢-انظـــر الفصـــل اخلـــامس، الـــباب دال (االجـــتماعي واالقتصـــادي  ــية حتقـــيق أهـ داف التنمـ
، ٥-انظر الفصل اخلامس، الباب دال  (وبالـنظر إىل تعومل االقتصاد      ). *"واألهـداف احملـددة زمنـيا     

 إىل أوجه التقّدم يف العلم والتكنولوجيا، يتعّين على كل دولة       باالضـافة ) *"األثـر املـتزايد للعوملـة     "
 بصــفة خاصــة، بــتعزيز أن تكــّون وتطــّبق املعــارف العلمــية والتكنولوجــية اجلديــدة وأن تقــوم،  

                                                                 
 .A/AC.105/L.255/Add.4يقة الفصل اخلامس على شكل مشروع يف الوث من ٥- ودال٢-يرد البابان دال  *
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وميكـن لـلمقدرة على الوصول إىل تلك املعارف واستخدامها أن تقرر قدرة الدولة              . اقتصـادها 
 .على املنافسة يف السوق العاملية

وهــناك يف الــبلدان النامــية، عــلى وجــه اخلصــوص، جمــاالت عديــدة تــتعرقل فــيها ســبل   -٧٢
رافـية كـثريا مـا جتعـل مـن الصـعب توفري         الوصـول إىل املعـارف واملعلومـات، إذ إن عزلـتها اجلغ           

وتصــبح االتصــاالت الفضــائية اخلــيار  . خدمــات االتصــاالت هلــا باســتخدام الوســائل األرضــية 
بــيد أن توفــري خدمــات االتصــاالت الفضــائية ميكــن أن   . الوحــيد للعديــد مــن تلــك اجملــتمعات 

ظرا إىل أن تركيز مقّدمي     يشـكّل حتّديـا نظرا إىل أن املشاريع الكبرية كثريا ما تكون مطلوبة ون             
ــني          ــائم ب ــباين الق ــوى الســوق ونظــرا إىل الت ــا حتــّركه ق اخلدمــات يف القطــاع اخلــاص كــثريا م

 .التكنولوجيات املستخدمة لتوفري تلك اخلدمات
  

 االجراءات املقترحة
بغـية ضـمان إسـهام خدمـات االتصاالت الفضائية يف حتسني تبادل املعرفة وسّد الثغرة                 -٧٣

تـتفق اللجـنة، مـن خـالل فـريق العمل املعين بتبادل املعارف التابع هلا، على أهنا ينبغي               الرقمـية،   
أن حتـّدد الـُبىن التحتـية القائمـة واملخططـة لالتصاالت الفضائية املعّدة للوصول إليها عامليا؛                 ) أ(
أن ترّوج  ) ج(أن حتـّدد العوائـق الـيت تعـترض سـبيل تنفـيذ نظـم االتصاالت الفضائية؛ و                 ) ب(و

ــبادل املعــرفة؛ و      أن حتــّدد ) د(اســتخدام نظــم االتصــاالت الفضــائية للمســاعدة عــلى حتســني ت
أن تباشر صوغ   ) هـ(اجملـاالت ذات األولويـة واجلماعـات املستهدفة من أجل تبادل املعارف؛ و            

 .برامج منوذجية من أجل تنفيذها يف املستقبل القريب
  

 الفوائد املتوقّعة
عة تعاونــا دولــيا مــتزايدا، مــن خــالل عمــل اللجــنة، عــلى حتســني ســتوفر الفوائــد املــتوقّ -٧٤

اسـتغالل نظـم االتصـاالت الفضـائية لكـي تفـي باحتـياجات اجلماعـات املستهدفة اليت حّددهتا                   
 .اللجنة من أجل حتسني تبادل املعرفة

  
  تعزيز بناء القدرات يف األنشطة الفضائية    )ج( 

 االستنتاجات
ملعلومــات وكذلــك تنســيق جهــود بــناء القــدرات بطــريقة   ســيؤدي تــبادل اخلــربات وا  -٧٥

منـتظمة عـلى الصـعيدين العـاملي واالقلـيمي إىل توفري فائدة كبرية للعديد من الدول، وال سيما                   
ــية      الــدول الــيت ال يوجــد لديهــا العــدد الكــايف مــن العــاملني املهــرة وذوي االختصاصــات املهن
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 لدعــم تنمــية املــوارد البشــرية يف اجملــاالت   واملدرِّبــني أو ال يوجــد لديهــا اطــار مؤسســي قــوي  
وينــبغي اختــاذ املــزيد مــن االجــراءات لتحقــيق التــبادل املنــتظم للخــربات واملعلومــات . الفضــائية

وتوفّر توصيات الفريق العامل املعين ببناء القدرات األساس ملثل       . وتنسـيق جهـود بناء القدرات     
 .تلك االجراءات

  
 االجراءات املقترحة

 تعزيـز قـدرة الـبلدان النامـية على تطوير تكنولوجيات رصد األرض واستخدامها               بغـية  -٧٦
بصــورة أوســع، مبــا يف ذلــك االستشــعار الســاتلي عــن بعــد ونظــم املعلومــات اجلغرافــية، ينــبغي 
ــيم          ــامل املعــين بالتعل ــريق الع ــتخذها الف ــيت ي ــبادرات ال ــدول األعضــاء عــلى دعــم امل تشــجيع ال

ابع للجنة املعنية بسواتل رصد األرض مبساعدة من مكتب شؤون          والتدريـب وبناء القدرات الت    
على شبكة اإلنترنت من أجل التعليم والتدريب يف         )٧(الفضـاء اخلـارجي، بغية استحداث موقع      

جمـال رصـد األرض وتوفـري بـيانات تلـك الدول اخلاصة برصد األرض لألغراض التعليمية جمانا            
 .أو بأقل تكلفة ممكنة

 األعضــاء الــيت أنشــأت وكــاالت فضــائية أن تدعــم أنشــطة املراكــز        وينــبغي للــدول  -٧٧
االقليمــية لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء املنتســبة إىل األمــم املــتحدة، مبــا يف ذلــك امكــان 
تنظـيم سلسـلة مـن أنشـطة بـناء القـدرات يف الـدول الـيت تقوم تلك املراكز يف مناطقها، وذلك            

اء اخلــرباء يف الوكــاالت الفضــائية الذيــن ميكــنهم أن عــن طــريق اســتحداث قــاعدة بــيانات بأمســ
يسـاعدوا املراكـز االقليمـية وعـن طـريق توفـري التدريب التخصصي وكذلك جعل مواد التعليم         

 .والتدريب يف جمال الفضاء متاحة لالستعمال من قبل املراكز االقليمية

اون مـع املراكز    وينـبغي ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي واليونسـكو أن يقومـا، بالـتع                 -٧٨
االقليمــية لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء، باملســاعدة يف اجلهــود الدولــية املــبذولة لتنســيق  
أنشـطة بـناء القــدرات عـن طــريق تعمـيمها، مـن خــالل مواقعهمـا الشــبكية، جملموعـة األنشــطة        

سيما األنشطة  الدولـية الـيت تعقـد يف مجـيع أحناء العامل من أجل تعزيز قدرة البلدان النامية، وال                   
 .اليت تنظمها البلدان النامية اليت تلتمس املساعدة

                                                                 
يهدف املوقع إىل توفري سبل وصول جمانية إىل املوارد التعليمية والتدريبية يف جمال رصد األرض وإنشاء آلية   (7) 

وال بد للموقع،  . فّعالة للتنسيق والشراكة بني الوكاالت واملؤسسات التابعة للجنة املعنية بسواتل رصد األرض
فّر الصلة إىل قاعدة بيانات شاملة تكون مبثابة مصدر مرجعي وأداة تعليمية على     عند استحداثه، من أن يو 

 .السواء
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وتـتفق اللجـنة عـلى أن كـيانات منظومة األمم املتحدة املشاركة يف االجتماع املشترك        -٧٩
بــني الوكــاالت بشــأن أنشــطة الفضــاء اخلــارجي وأعضــاء جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف  

 والوسـائل الكفيلة بتنسيق أنشطة بناء القدرات يف         األغـراض السـلمية ينـبغي أن تـناقش الطـرق          
 .اجملاالت ذات الصلة بالفضاء على مستوى السياسات

وبغـــية تشـــجيع مشـــاركة الشـــباب يف األنشـــطة الفضـــائية كجـــزء مـــن جهـــود بـــناء    -٨٠
القـدرات، تـتفق اللجـنة عـلى أنه ينبغي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي واملنظمات ذات الصلة                 

 عمـل وندوات على أساس منتظم مبشاركة الشباب، بغية اتاحة الفرص على  أن تعقـد حلقـات    
 .الصعيد االقليمي لتبادل اخلربة يف جهود بناء القدرات

وتوصـي اللجـنة بأن تصوغ الوكاالت الفضائية وتوّزع كتيبات تعليمية تشمل مبادئ              -٨١
 .بلدانعلم الفضاء وميكن أن تكون مبثابة أدوات تعليمية للشباب يف مجيع ال

  
 الفوائد املتوقّعة

حتسني سبل وصول ) أ: (تشـتمل الفوائـد املـتوقّعة من االجراءات املقترحة على ما يلي        -٨٢
الـبلدان النامـية إىل املـوارد التدريبـية والتعليمـية لبـناء قدرهتـا على استخدام تكنولوجيات رصد                   

وجيا الفضاء، املنتسبة إىل    تعزيـز قـدرة املراكـز االقليمـية لـتدريس علوم وتكنول           ) ب(األرض؛ و 
حتسني التنسيق على   ) ج(األمـم املـتحدة، عـلى توفري التعليم والتدريب لصاحل البلدان النامية؛ و            

ــية؛ و      ــبلدان النام ــدرات ال ــّزز ق ــيت تع ــاملي يف تنظــيم األنشــطة ال ــد الطــرق  ) د(الصــعيد الع حتدي
الت ذات الصلة بالفضاء على والوسـائل املمكـنة الكفـيلة بتنسـيق أنشـطة بـناء القدرات يف اجملا          

زيـادة الفـرص املتاحـة الدماج املدخالت الفنية املتوفّرة من الشباب      ) ه(مسـتوى السياسـات؛ و    
زيادة توافر املواد التعليمية يف     ) و(يف جهـود بـناء القـدرات يف اجملـاالت ذات الصلة بالفضاء؛ و             

 .علوم الفضاء لصاحل الشباب يف مجيع أحناء العامل
  

  ديد موارد التمويل لدعم األنشطة االمنائية من خالل التطبيقات الفضائية      حت )د( 
 االستنتاجات

ينـبغي أن ُيـنظر يف مسـألة الـتمويل ويف احلاجـة إىل حتسني التعاون االقليمي عن طريق                    -٨٣
أمـور مـثل اسـتحداث وتعزيـز اآللـيات املؤسسـية، وكذلـك يف احلاجة إىل حتسني تبادل املعرفة                    

وعـي واضـعي السياسـات باملـنافع اجملتمعـية الـيت ميكـن اكتسـاهبا مـن ذلـك التمويل           وإىل زيـادة    
وبغـية احلصـول عـلى التمويل املناسب للمشاريع املتعلقة باستخدام           . وإىل تعزيـز بـناء القـدرات      

تكنولوجـيا الفضـاء وتطبـيقاهتا، يكـون من املهم البحث عن مجيع أنواع األموال اليت قد تكون       
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ولـدى طلـب األمـوال، يكـون مـن املهم ادراك األولويات اليت حيّددها        . اريعمـتاحة لدعـم املشـ     
وعلى العموم، فإنه   . املـاحنون لـتوفري األمـوال والوفـاء بأيـة شـروط تفـرض عـلى تلقـي األمـوال                   

فــيما يــتعلق باملشــاريع املعنــية باســتخدام تكنولوجــيات الفضــاء، يكــون مــن املهــم أيضــا إقــناع   
 .ني بنجاعة تكاليف تقنيات التطبيقات الفضائيةمتخذي القرارات واملستعمل

وبغــية احلصــول عــلى األمــوال مــن وكــاالت املعونــة واملصــارف االمنائــية، يكــون مــن    -٨٤
وباالضــافة إىل ذلــك، وبغــية الــتماس الدعــم مــن وكــاالت  . الضــروري الوفــاء مبعــايري الــتمويل

صــلة بالفضـــاء موّجهــة حنـــو   املعونــة واملصــارف االمنائـــية، ينــبغي أن تكـــون املشــاريع ذات ال    
ــية         ــل عمل ــر بدائ ــّين أن تكنولوجــيات الفضــاء ميكــن أن توفّ ــيق وأن تب املســتعملني وحنــو التطب
وعملياتــية وناجعــة الــتكلفة لــألدوات التقلــيدية حلــل مشــاكل امنائــية معّيــنة، وينــبغي أن تكــون  

ــلى الصــعيد الوطــين        ــيذ املشــاريع ع ــات إذا أُريــد تنف ــة مــن احلكوم ي أن تــبني وينــبغ. مدعوم
االقــتراحات شــروط وطــرق االبقــاء عــلى اجلانــب املتصــل بالتطبــيقات الفضــائية عــلى أســاس     
عملــيايت بعــد أن تكــون مــرحلة العــرض قــد أُجنــزت، عــلى أن توضــع يف االعتــبار احتــياجات     

 .البلدان النامية إىل التعليم والتدريب يف مجيع جماالت علوم وتكنولوجيا الفضاء
  

 حةاالجراءات املقتر
ال تــدرك املصــارف االمنائــية ووكــاالت املعونــة ادراكــا تامــا مــا تتــيحه التطبــيقات           -٨٥

وبغـية حتسـني سـبل وصـول الـبلدان النامـية إىل الدعـم التمويلي الذي         . الفضـائية مـن امكانـات     
ــية باســتخدام تكنولوجــيا        ــيذ املشــاريع االمنائ ــة لتنف ــية ووكــاالت املعون ــره املصــارف االمنائ توفّ

تطبـيقاهتا، تـتفق اللجـنة عـلى تنفـيذ االجـراءات التالـية مـن خـالل فـريق العمـل املعين                       الفضـاء و  
 :مبوارد التمويل املبتكرة التابع هلا

تنظـيم حلقـات عمـل للخـرباء يف املصارف االمنائية ووكاالت املعونة ليتعّرفوا               )أ( 
 إىل االمكانيات اليت تتيحها التطبيقات الفضائية؛

ّينة لتعزيز ادماج مكّونات التدريب يف املشاريع املقرر متويلها    حتديـد تدابـري مع     )ب( 
وتشـجيع االلـتزام الـرمسي مـن احلكومات املعنية باحملافظة على اهلياكل اليت استحدثت واإلبقاء                

 على العاملني الذي ُدّربوا نتيجة للمشروع؛

روري حتديـد الطـرق الكفـيلة بـتعزيز ادمـاج األموال املخصصة لالستثمار الض       )ج( 
يف ميزانـية معّيـنة واسـتهالك ذلـك االسـتثمار يف امليزانـيات الالحقـة، بغية اتاحة الفرصة لسداد                
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االسـتثمار األويل ولـتوفري الكفـاالت املـتعلقة باملـردود الداخـلي املتوقع يف املشاريع بغية ضمان                  
 .طبيعتها العملياتية على املدى الطويل

أن ) أ( اليت تتلقى أموال املساعدة االمنائية الرمسية وتـتفق اللجـنة عـلى أنـه ينبغي للدول      -٨٦
) ب(تـنظر يف إيـالء أولويـة عليا ملبادرات بناء القدرات يف ميداين علوم وتكنولوجيا الفضاء؛ و                

. أن تسـتخدم أمـوال املسـاعدة االمنائـية الرمسـية للمسـاعدة عـلى حتقـيق أهدافهـا لبـناء القدرات                
املساعدة االمنائية الرمسية أن تبذل اجلهود إلقامة شراكات مع         وينـبغي للـبلدان الـيت توفّر أموال         

انظر أيضا (الـبلدان الطالـبة للمسـاعدة وتدعـم بـناء قدراهتـا من خالل تبادل املعلومات واخلربة          
 ").تعزيز بناء القدرات يف األنشطة الفضائية"، )ج(، الباب الفرعي ٤-الباب باء

لتـربعات املقّدمة لدعم أنشطة مكتب شؤون الفضاء        وكسـبيل لـزيادة امكانـية التنـّبؤ با         -٨٧
الصندوق االستئماين لربنامج األمم املتحدة "، ٣-انظـر الفصـل اخلـامس، الباب هاء    (اخلـارجي   

، تــتفق اللجــنة عــلى أن العــدد اإلمجــايل لــلماحنني الذيــن )*[...]، الفقــرة "للتطبــيقات الفضــائية
ــزدا    ــبغي أن ي ــلماحنني،    . ديســهمون يف الصــندوق االســتئماين ين ــبغي ل ــه ين وتوصــي اللجــنة بأن

بالـتعاون مـع املكتب، أن ينظرا يف حتديد أهداف معّينة من املقرر أن تدعمها اسهاماهتم، األمر                 
الـــذي ميكـــن أن يشـــمل عقـــد حلقـــات عمـــل لـــتحديد احتـــياجات الـــبلدان النامـــية أو عقـــد   

 .اجتماعات خرباء لصوغ مشاريع منوذجية أو ارشادية
  

 توقّعةالفوائد امل
زيادة امكانية قيام   ) أ: (تشـتمل الفوائـد املـتوقّعة مـن االجـراءات املقـترحة على ما يلي               -٨٨

ــيقات        ــوال لدعــم املشــاريع باســتخدام التطب ــتوفري األم ــة ب ــية ووكــاالت املعون املصــارف االمنائ
ة بغية  زيـادة فعالية األموال املوفّرة للمشاريع ألغراض التنمي       ) ب(الفضـائية ألغـراض التنمـية؛ و      

زيادة امكانية التنّبؤ بالتربعات للصندوق االستئماين لصاحل       ) ج(تعزيـز بـناء القـدرات احمللـية؛ و        
بـرنامج األمـم املتحدة للتطبيقات الفضائية وزيادة امكانية التخطيط املسبق املؤدي إىل إحداث               

 .زيادة يف عدد األفراد الذين يستفيدون من أنشطة الربنامج يف البلدان النامية
  

                                                                 
 .A/AC.105/L.255/Add.4الوثيقة  من ٥٥، ترد يف الفقرة  ٣-الفقرة املرجعية من الفصل اخلامس، الباب هاء  *
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تعزيز دور جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وجلنتيها  -جيم 
الفرعيتني وأمانتها يف ترويج استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف 

   األغراض السلمية
تشجيع مشاركة أعضاء جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف أعمال  -١ 

  رعيتنياللجنة وجلنتيها الف
ديسمرب / كانون األول  ٩ املؤرخ   ٥٨/٩٨طلبـت اجلمعـية العامـة إىل اللجـنة، يف قـرارها              -٨٩

، أن تنظر يف طرق حتسني مشاركة الدول األعضاء والكيانات اليت تتمّتع مبركز املراقب،              ٢٠٠٣
 .يف عملها هبدف االتفاق على توصيات حمّددة يف هذا الصدد يف دورهتا الثامنة واألربعني

وبغـية تشـجيع مشـاركة الـبلدان النامـية، وخصوصـا يف أعماهلـا، ينـبغي للجنة الفرعية                    -٩٠
القانونـية أن تدعـم اجلهـود اليت يبذهلا مكتب شؤون الفضاء اخلارجي والدول األعضاء منفردة                
لتنظـيم ورعايـة حلقات عمل سنوية حول قانون الفضاء يف مناطق خمتلفة عن طريق أمور منها                  

للجـنة عـلى إرسـال خـرباء للعمـل بصـفة حماضـرين يف حلقات العمل وتزويد                  تشـجيع أعضـاء ا    
 .املكتب باملواد اإلعالمية والوثائق اخللفية أو املنشورات

  
تشجيع مشاركة املنظمات الدولية اليت تتمّتع مبركز مراقب دائم لدى اللجنة يف عمل  -٢ 

  اللجنة الفرعية القانونية
ــية ا  -٩١ ــية وغــري     اســتفادت اللجــنة الفرع ــية الدول ــنظمات احلكوم ــن مشــاركة امل ــية م لقانون

احلكومـية بأنشـطة يف جمـال قـانون الفضـاء، مبـا فيها املنظمات اليت ال تتمّتع مبركز املراقب الدائم                    
لــدى اللجــنة، كــاملعهد الــدويل لتوحــيد القــانون اخلــاص واملــنظمة األوروبــية الســتغالل ســواتل    

األمم املتحدة وغريها من املنظمات اليت تتمّتع مبركز املراقب         ولكيانات منظومة   . األرصاد اجلوية 
مثال ذلك أن . الدائـم لـدى اللجـنة دور هـام تضـطلع بـه يف تعزيـز عمـل اللجنة الفرعية القانونية         

مستصوب فيما يتعلق بنظر اللجنة     ) اإليكـاو (الـتعاون الوثـيق مـع مـنظمة الطـريان املـدين الدولـية               
الفضـاء اخلـارجي، وال سـيما فـيما يـتعلق بالوضـع القانوين لألجسام       الفرعـية يف تعـريف وحتديـد       

وينـبغي للجـنة الفرعـية أن تـنظر يف كيفية تعزيز دور تلك املنظمات يف عملها وحتديد         . الفضـائية 
 .االجراءات املعّينة أو اآلليات الكفيلة بأن تشّجع وتيّسر مشاركتها

ة تقـوم بأنشطة فضائية عن قبوهلا       وحـىت اآلن، أعلنـت ثـالث مـنظمات حكومـية دولـي             -٩٢
احلقــوق وااللــتزامات الــيت يــنص علــيها اتفــاق انقــاذ املالّحــني الفضــائيني واعــادة املالّحــني           
الفضـائيني ورّد األجسـام املطلقـة إىل الفضـاء اخلـارجي واتفاقـية املسؤولية الدولية عن األضرار                  
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وينبغي . طلقة يف الفضاء اخلارجي   الـيت حتدثهـا األجسـام الفضـائية واتفاقـية تسجيل األجسام امل            
حتديـد اجـراءات معّينة لضمان اعالن املنظمات احلكومية الدولية اليت تقوم بأنشطة فضائية عن          

وينـــبغي أن يطلـــب إىل . قـــبوهلا احلقـــوق وااللـــتزامات املنصـــوص علـــيها يف تلـــك املعـــاهدات 
ول األعضاء فيها، اليت    املـنظمات الدولـية ذات الصـلة بـأن تقـوم، يف مجلـة أمـور، بتشـجيع الـد                   

ليسـت أطـرافا بعـد يف املعـاهدات الدولـية الـيت حتكـم اسـتخدامات الفضـاء اخلارجي، على أن                      
تـنظر يف التصـديق عـلى تلـك املعـاهدات أو االنضـمام الـيها بغـية متكني تلك املنظمات الدولية                  

 .من اعالن قبوهلا احلقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف تلك املعاهدات
  

  تعزيز دور مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث -٣ 
ينـبغي أن يعـّزز مكتب شؤون الفضاء اخلارجي أنشطته املتعلقة ببناء القدرات يف جمال               -٩٣

وحتقيقا لتلك الغاية، ينبغي للمكتب أن يساعد املراكز االقليمية لتدريس علوم           . قـانون الفضـاء   
ضـاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة، على تنظيم حلقات عمل قصرية األجل حول             وتكنولوجـيا الف  
وينـبغي للمكتب، بالتشاور مع املراكز االقليمية ومبساعدة من الدول األعضاء           . قـانون الفضـاء   

ــانون       ــية قصــرية األجــل حــول ق ــدورة تدريب يف اللجــنة، أن يصــوغ مــنهاجا دراســيا منوذجــيا ل
 .امج التعليم اخلاص باملراكز االقليميةالفضاء ميكن ادماجه يف برن

وينـبغي ملكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي أن يعّزز خدماته االستشارية التقنية بغية دعم               -٩٤
االسـتخدام العملـيايت لتكنولوجيات الفضاء، وخصوصا تنفيذ االجراء املطلوب يف خطة العمل        

املــوارد الطبيعــية وإدارة الكــوارث الــواردة يف هــذا الــتقرير يف جمــاالت مــثل رصــد البيــئة وإدارة 
أما االقتراح املقرر تقدميه إىل اللجنة، على       . والـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة والتطبيب عن بعد          

ــرة    ــيه يف الفق ــنحو املشــار ال ــات     ٩٥ال ــتعزيز اخلدم ــري حمــّددة ل ــبغي أن يتضــّمن تداب ــاه، فين  أدن
 .االستشارية التقنية مبساعدة ُتلتمس من أعضاء اللجنة

ــبغي ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي أن يســتعرض األنشــطة املشــمولة يف خطــة      -٩٥ وين
ــتراحه إىل اللجــنة يف دورهتــا الثامــنة واألربعــني عــن       العمــل لكــي يقــوم بتنفــيذها وأن يقــّدم اق

وينــبغي أن يبـّين االقــتراح أيــة  . الكيفـية الــيت ميكــن هبـا ادراج تلــك األنشــطة يف بـرنامج عمــلها   
مشـمولة حالـيا يف بـرنامج العمـل، على النحو املوافق عليه يف امليزانية الربناجمية                أنشـطة رئيسـية     
، والـيت ينبغي االستعاضة عنها باألنشطة       ))٦الـباب    (A/56/6 (٢٠٠٥-٢٠٠٤لفـترة السـنتني     

 .اجلديدة املوصى هبا يف خطة العمل
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