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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

  الدورة السابعة واخلمسون
        ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٠- ١١فيينا، 

: تنسيق األنشطة ذات الصلة بالفضاء ضمن منظومة األمم املتحدة    
معاجلة خطة  -  ٢٠١٥- ٢٠١٤لفترة لالتوجُّهات والنتائج املرتقبة 

      ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 
      **تقرير األمني العام    

    مقدِّمة  - أوالً  
، املوحَّــدة يف مــضموهنا والعامليــة يف ٢٠١٥ســوف تتطلــب خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام   -١

ومـن ضـمن تلـك األدوات مـا تتيحـه           .  دعماً لتنفيـذها   وابتكاريةالة ومعزَّزة   شكلها، أدوات فعَّ  
جهـود الـيت    للزاً   متكينيـة وحمفِّـ    ل وسـائلَ  أن تـشك  ميكن  الفضاء، وهي أدوات    علوم وتكنولوجيا   
مـن أجـل    وكـذلك أهـداف إمنائيـة متَّفـق عليهـا دوليـاً      يف وضـع  م   إحراز تقـدُّ   تبذهلا البلدان بغية  

اسـتخدام علـوم وتكنولوجيـا      يف جمـال    التعـاون الـدويل     تعزيـز    مسعى   يندرجو. لتنمية املستدامة ا
ة مـن الفـضاء يف   علومـات املـستمدَّ   اسـتخدام البيانـات وامل  وزيـادة الفضاء يف األغـراض الـسلمية       

لتنميـة  ا ألغـراض صلب اجلهود الدولية الرامية إىل تسخري املنافع اليت يتيحهـا الفـضاء اخلـارجي               
  .٢٠١٥يف إطار ما بعد عام 

                                                                    
  .٢٠١٤يوليه / متوز٨أُعيد إصدارها ألسباب فنِّية يف   *  
أنشطة الفضاء اخلارجي خالل فترة شأن حه االجتماُع املشترك بني الوكاالت ب ونقَّهذا التقريَرتعرض اَس  **  

 .٢٠١٤مايو /يورك يف أياربني الدورتني السابقة لدورته الرابعة والثالثني، اليت سُتعقد يف نيو ما
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 ضـــرورة تـــشجيع اســـتخدام ٦٨/٧٥وقـــد أكَّـــدت اجلمعيـــة العامـــة جمـــدَّداً يف قرارهـــا   -٢
 إىل حتقيق أهداف املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمـة         تكنولوجيا الفضاء يف سياق اجلهود الرامية     

اليت تعقدها األمم املتحدة بشأن التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وامليادين املتصلة هبا، مبا             
  .٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام إعداد يف ذلك تنفيذ اإلعالن بشأن األلفية واإلسهام يف عملية 

 العامـة يف ذلـك القـرار أيـضاً علـى ضـرورة زيـادة فوائـد تكنولوجيـا            دت اجلمعيـة  وشدَّ  -٣
ــصادي املطَّــ       ــة للنمــو االقت ــضائية املؤاتي ــشطة الف ــادة األن ــسامهة يف زي ــا وامل ــضاء وتطبيقاهت رد الف

مواجهــة والتنميــة املــستدامة علــى حنــو مــنظَّم يف مجيــع البلــدان، مبــا يف ذلــك بنــاء القــدرة علــى  
  .، وخباصة يف البلدان الناميةها للتخفيف من آثارالكوارث

 اجلهود املبذولة ملواصلة تعزيز االجتمـاع       بتكثيفورحَّبت اجلمعية العامة يف ذلك القرار         -٤
آليـة األمـم    "املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي، وأوصـت باسـتخدام خمتـصر              

وُتعتـرب آليـة    . أجـل إبـراز أمهيتـه     االجتمـاع مـن     ذلـك   لإلشارة إىل   ) UN-Space ("املتحدة للفضاء 
قيادهتا يتوىل  واألمم املتحدة للفضاء آلية األمم املتحدة املركزية لتنسيق األنشطة املتصلة بالفضاء،            

 وذلـك بقـصد تعزيـز أوجـه التـآزر ومنـع ازدواج             ،مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التـابع لألمانـة       
  .املتحدة عمل هيئات األممسياق  يف اهتاجلهود املتصلة باستخدام تكنولوجيا الفضاء وتطبيقا

واتفق االجتماع املشترك بني الوكاالت، يف دورته الثالثة والثالثني املعقودة يف جنيـف               -٥
 تقريـــر األمـــني العـــام عـــن تنـــسيق ، علـــى أن٢٠١٣َّمـــارس / آذار١٤ إىل ١٢يف الفتـــرة مـــن 

 ينبغـي أن    ٢٠١٥-٢٠١٤األنشطة ذات الصلة بالفضاء ضـمن منظومـة األمـم املتحـدة للفتـرة               
 ويـستند إىل تقـارير األمـني        التكيُّـف ، وأن يهـتم مبـسألة       ٢٠١٥ ملا بعد عام     خطة التنمية يتناول  

  ).٢٥، الفقرة A/AC.105/1043انظر الوثيقة (العام السابقة 
كما أوصى االجتماع، يف تلـك الـدورة، بتقـدمي تقـارير األمـني العـام املقبلـة والتقـارير            -٦

م عمـل كيانـات األمـم       يع حمدَّدة إىل اهليئات احلكومية الدولية املعنية اليت ُتـنظِّ         اخلاصة عن مواض  
  ).٢٩، الفقرة A/AC.105/1043انظر الوثيقة (املتحدة املشاركة، حسب االقتضاء 

ويتمحور هذا التقرير، وهو تقرير األمني العام السادُس والثالثون عـن تنـسيق األنـشطة                 -٧
: ، هــي ظومــة األمــم املتحــدة، حــول أربعــة مواضــيع رئيــسية       منضــمن ذات الــصلة بالفــضاء  

لتعـاون  ا وتعزيـز االستدامة البيئيـة، والتنميـة االجتماعيـة الـشاملة، والتنميـة االقتـصادية الـشاملة،                
ــدويل  ــسلمية   يف جمــالال ــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال ــهج إىل   .  اســتخدام الف ــذا الن ــستند ه وي

مم املتحدة املعين خبطة األمم املتحدة للتنمية ملـا بعـد         توصيات أول تقرير لفريق عمل منظومة األ      
 لدعم التحضريات على مـستوى منظومـة        ٢٠١١، الذي أنشأه األمني العام يف عام        ٢٠١٥عام  
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 بالتــشاور مــع مجيــع  ٢٠١٥األمــم املتحــدة لــصوغ خطــة األمــم املتحــدة للتنميــة ملــا بعــد عــام    
  .أصحاب املصلحة

، والـذي   "بل الـذي نريـد للجميـع      املـستق  "املعنـون ك التقرير   م فريق العمل، يف ذل    وقد قدَّ   - ٨
، مجلـة توصـيات     ٢٠١٥ل أول مرجع للمشاورات األوسع بشأن خطة التنمية ملا بعـد عـام              يشك
 مـواطن قـوة إطـار       ة تعـد إحـدى    دقائم على أهداف وغايات حمـدَّ     موذج للخطة   االحتفاظ بن منها  

: ، هـي   ذي أربعـة أبعـاد أساسـية       أمشـل هنـج    وفـق    هاألهداف اإلمنائية لأللفية، على أن يعـاد تنظيمـ        
االســـتدامة البيئيـــة؛  )ج( التنميـــة االقتـــصادية الـــشاملة؛ )ب(التنميـــة االجتماعيـــة الـــشاملة؛  )أ(
 مع مبادئ إعالن األلفية الذي يضع رؤية لتخلـيص          يتسقوهذا النهج احملدَّد    . السالم واألمن  )د(

  . ويرتكز على الدعائم الثالث للتنمية املستدامةأجيال احلاضر واملستقبل من العوز واخلوف،
وتولَّى إعـداد هـذا التقريـر مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي، بـصفته أمانـة االجتمـاع                       -٩

املشترك بني الوكاالت، وُجمِّعت أجزاؤه استناداً إىل الوثائق اليت قدمتها هيئات األمـم املتحـدة            
السالمة واألمن، وشعبة اإلحـصاءات التابعـة إلدارة       إدارة الدعم امليداين، وإدارة شؤون      : التالية

ــا،     ــة االقتــصادية ألفريقي الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة، وإدارة الــشؤون الــسياسية، واللجن
واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، واللجنة االقتصادية واالجتماعيـة لغـريب            

ــة الذريــ   ــة للطاق ــة الدولي ــة    آســيا، والوكال ــدويل، واملنظمــة البحري ة، ومنظمــة الطــريان املــدين ال
الدوليــة، واالحتــاد الــدويل لالتــصاالت، ومكتــب شــؤون نــزع الــسالح التــابع لألمانــة العامــة،   
ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانـة العامـة، وأمانـة اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة                   

  .ةبشأن تغري املناخ، ومنظمة الصحة العاملي
املبيَّنـة يف تقريـري األمـني العـام عـن           أن األنشطة   ش معلومات إضافية ب    هذا التقرير  ويتضمَّن  - ١٠

 ٢٠١١- ٢٠١٠تنـــسيق األنـــشطة ذات الـــصلة بالفـــضاء ضـــمن منظومـــة األمـــم املتحـــدة للفتـــرة   
)A/AC.105/961( ٢٠١٣- ٢٠١٢لفترة  ل، و) A/AC.105/1014(،   األنـشطة املزمـع      ومعلومات عـن 

  .٢٠١٥- ٢٠١٤ يف الفترة االضطالع هبا
    

  ة من الفضاء يف معاجلة خطة التنمية استخدام املعلومات املستمدَّ  - ثانياً  
    ٢٠١٥ملا بعد عام 

    االستدامة البيئية  -ألف  
ولـضمان  . د آثار تغري املناخ والتدهور البيئي مسعى بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية          هتدِّ  -١١

ة مـن الفـضاء لرصـد       م كيانات األمم املتحدة البيانـات املـستمدَّ       حتقيق االستدامة البيئية، تستخد   
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 يف حـدود الواليـات   مدروسـة العمليات واالجتاهات على نطاق العامل مـن أجـل اختـاذ قـرارات          
لمنــاخ واحمليطــات العامليــة لرصــد الدة إليهــا، وتنــسِّق معــاً رصــد األرض مــن خــالل نظــم  املــسَن

يانـات واملعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة يف رصـد تنفيـذ             وفضالً عن ذلـك، ُتـستخَدم الب      . واألرض
ــار تــدابري ختفيــف  احملتملــة، ودعــم حتليــل وقــع تلــك التــدابري، ووضــع اســتراتيجيات    تلــك اآلث

  .لإلجراءات املستقبليةعلمياً مسوَّغة 
ــن   وال  - ١٢ ــىن عـ ــات      غـ ــارامترات األرض واحمليطـ ــم بـ ــسني فهـ ــد لتحـ ــن ُبعـ ــشعار عـ االستـ

ل، إىل جانـب املـصادر املوجـودة يف    كيـش هـو   باملنـاخ علـى نطـاق العـامل، و     والبارامترات املتـصلة  
، أســاس عمليــات الرصــد علــى املــدى البعيــد الــيت تــستخدمها ُنظــم املراقبــة العامليــة،  عــني املكــان

ــي ــاملي لرصــد         : وه ــام الع ــاملي ملراقبــة األرض، والنظ ــام الع ــاخ، والنظ ــاملي لرصــد املن ــام الع النظ
 املعلومات عن ُنظم املراقبة املذكورة، الذي يتشارك يف رعايتها كـلٌّ مـن              وللمزيد من . (احمليطات

منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة ومنظمــة األمــم املتحــدة  
واللجنـة الدوليـة احلكوميـة لعلـوم احمليطـات واملنظمـة العامليـة              ) اليونـسكو (للتربية والعلم والثقافـة     

  ).١٧- ١٠، الفقرات A/AC.105/1014 اجلوية واجمللس الدويل للعلوم، انظر الوثيقة لألرصاد
، يف إطـار اهليئـة الفرعيـة     بانتظـام وتنظر اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ       -١٣

، املعنية باملشورة العلمية والتكنولوجية التابعة هلا، يف املـسائل املتـصلة بالرصـد املنـهجي للمنـاخ                
 العامليـة    الرصـد  وتضطلع مؤسسات منظومة األمم املتحدة وُنظـم      . مبا يشمل الرصد من الفضاء    

 بــدور هــام يف دعــم  مــن خــالل تعاوهنــا ومــسامهاهتا،  الــيت حتظــى برعايــة مــشتركة، التابعــة هلــا
  . من جماالت العمليف العديد معاجلة تغري املناخ بغيةاحتياجات االتفاقية يف جمال الرصد 

ت اهليئــة الفرعيــة، يف دورهتــا الــسابعة والــثالثني الــيت ُعقــدت يف الدوحــة يف    تلقَّــوقــد  -١٤
ــسواتل رصــد األرض عــن     ٢٠١٢ديــسمرب /كــانون األول ــة ب ــة املعني ــراً حمــدَّثاً مــن اللجن ، تقري

 يف اســتجابتها ، الــيت ُتجــري عمليــات رصــد عامليــة ،م الــذي حتــرزه الوكــاالت الفــضائية التقــدُّ
ــ وقـــد أويل االهتمـــام ألمهيـــة مواصـــلة  . ات ذات الـــصلة مبقتـــضى االتفاقيـــةاملنـــسَّقة لالحتياجـ

 علـى املــدى البعيـد، كمـا أويل االهتمـام للمـسائل املتــصلة      الـساتلي واسـتدامة عمليـات الرصـد    
  . يف إطار االتفاقيةاملضطلع بهبتبادل البيانات الكامل واملفتوح دعماً للعمل 

 الـيت ُعقـدت يف وارسـو يف تـشرين           الثالثنيو التاسعة    يف دورهتا  هليئة الفرعية، ادت  وأكَّ  -١٥
، على أمهية الرصد املنهجي بالنسبة لعملية االتفاقيـة اإلطاريـة برمتـها، مبـا               ٢٠١٣نوفمرب  /الثاين

، فـضالً عـن احلاجـة املتواصـلة إىل تـأمني            معـه يشمل أغراض النهوض بنمذجة املناخ والتكيـف        
املتـصلة بعمليـات الرصـد العـاملي للمنـاخ علـى املـدى              متويل كاف لتلبية االحتياجات األساسية      
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البيانـات  ، مبا يف ذلـك      اهلامةوالحظت اهليئة أن هناك ثغرات مستمرة يف بيانات الرصد          . البعيد
ــة برصــد   ــامل،    املتعلق ــشبكات يف بعــض أرجــاء الع ــضاً يف ال ــدانخاصــة يف واحمليطــات، وأي  البل

ألمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ، يف دورتـه               ر مؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة ا       وقرَّ. النامية
، تعزيـز برنـامج عمـل       ٢٠١٣نـوفمرب   / يف وارسـو يف تـشرين الثـاين        ُعقـدت التاسعة عـشرة الـيت      

ف معــه، بوســائل منــها تطــوير  نــريويب املتعلــق بتــأثريات تغــري املنــاخ والقابليــة للتــأثر بــه والتكيُّــ  
ود اهليئة الفرعيـة، يف دورهتـا احلاديـة واألربعـني           وسوف تعا . الروابط بالبحث والرصد املنهجي   

، تنـاول املـسائل املتـصلة بعمليـات املراقبـة      ٢٠١٤ديسمرب  /اليت سُتعقَد يف ليما يف كانون األول      
  .ر املناخالفضائية دعماً ملسعى معاجلة تغيُّ

اجلهــود وتتـوىل اللجـان اإلقليميـة التابعــة لألمـم املتحـدة، علـى الــصعيد اإلقليمـي، قيـادة           -١٦
وتواصـل اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا،        . البيئيـة ر املناخ وتعزيـز االسـتدامة       ي لتغيُّ الرامية إىل التصدِّ  

راً، مسعى مناصرة إنتـاج وتبـادل       من خالل املركز األفريقي للسياسات املناخية الذي أنشئ مؤخَّ        
ن واألوساط التجارية واجملتمع املعارف بشأن اإلجهاد البيئي وأزمات الغذاء اليت يتأثر هبا املواطنو       

وتلــيب اللجنــة احلاجــة إىل تــوفري معلومــات حمــسَّنة علــى حنــو كــبري عــن املنــاخ واملــاء  . بوجــه عــام
والطاقة وخطر الكوارث فيما خيص أفريقيا، وكـذا احلاجـة إىل تعزيـز اسـتخدام تلـك املعلومـات                   

  . املعارف ونشر املعلومات عن طريق حتسني القدرة التحليلية وإدارة،ألغراض اختاذ القرار
 ومـا بعـده، مـساعدهتا لالحتـاد         ٢٠١٤وستواصل اللجنة االقتـصادية ألفريقيـا، يف عـام            -١٧

األفريقــي والــدول األعــضاء واجلماعــات االقتــصادية اإلقليميــة علــى تنفيــذ برنــامج رصــد البيئــة 
ي لإلطـار العـاملي      القـارة، ومـساعدهتا أيـضاً يف إعطـاء بعـد إقليمـ             على نطـاق  واألمن يف أفريقيا    
يها األساسـي  تقييم البيانـات املناخيـة املـستمدة مـن الفـضاء بـشقَّ          ، الرامي إىل    للخدمات املناخية 

  .واملواضيعي ألغراض الرصد وتطبيقات املراحل النهائية
ويف آسيا واحمليط اهلادئ، اختذت اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ                 -١٨

 التكيُّـف يات الـيت يطرحهـا بنـاء القـدرة علـى      ي للتحـدِّ اً مـن اخلطـوات للتـصدِّ   عـدد ) اإلسـكاب (
وقـد بـذلت اإلسـكاب، مـن خـالل برناجمهـا اإلقليمـي العريـق للتطبيقـات                 . بطرق متعددة األبعاد  

الفضائية من أجـل التنميـة املـستدامة، جهـوداً منـسَّقة للنـهوض بتطبيقـات تكنولوجيـا الفـضاء يف                     
فعلى سبيل املثـال،  . يص خماطر الكوارث وحتقيق التنمية الشاملة واملستدامة  سبيل دعم مسعى تقل   
رهـا  ة املتعلقة باملعلومـات الـيت توف       تلبية احتياجات الدول األعضاء امللحَّ     بغيةحشدت اإلسكاب،   
 املتـــأثرة للبلـــدان الســـتخدامها يف إدارة املخـــاطر، مـــوارد إقليميـــة دعمـــاً ئيةالتكنولوجيـــا الفـــضا

ي واإلغاثة وتقييم األضرار، ممـا أسـهم يف         ر والتأهب والتصدِّ  يما يتصل باإلنذار املبكِّ   بالكوارث ف 
  .حفظ أرواح بشرية ويف التخفيف من اخلسائر االقتصادية إىل أقصى حد ممكن
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وقد سارعت اإلسكاب، على اخلـصوص عنـدما ضـربت األعاصـري املداريـة والـزالزل                  -١٩
 وبلـداناً ش والـصني والفلـبني      يبـنغالد وكـالًّ مـن باكـستان       والفيضانات اهلائلة واإلعصار هايـان      

أخــرى مــن املنطقــة، إىل تــوفري صــور ســاتلية بــصورة شــبه آنّيــة، مــن خــالل شــبكة الوكــاالت   
ضمن برنامج التطبيقات الفضائية اإلقليمي من أجل التنميـة املـستدامة، وذلـك           العاملة  الفضائية  

.  املتـأثرة البلـدان قّيهـا طلبـات دعـم مـن         فور حدوث كـل كارثـة مـن تلـك الكـوارث، لـدى تل              
 صـورة سـاتلية الُتقطـت      ١٥٠ مـن    أكثـر ، عـن تـوفري      ٢٠١٣وأسفرت هذه اجلهـود، منـذ عـام         

قـدَّمها  بصورة شبه آنية وأخرى حمفوظة، فضالً عـن خـرائط للخـسائر النامجـة عـن الكـوارث،                   
د األمـم املتحــدة للتــدريب  أعـضاء الربنــامج وبرنـامُج التطبيقــات الــساتلية العملياتيـة التــابع ملعهــ   

  .، وهو شريك استراتيجي لإلسكاب)اليونيتار(والبحث 
مت اإلسـكاب، يف سـياق مـا تبذلـه مـن جهـود لتفعيـل              ، قـدَّ  ٢٠١٣ومنذ أواخـر عـام        -٢٠

مـت  آلية التعـاون اإلقليمـي لرصـد اجلفـاف واإلنـذار املبكـر بـه، خـدمات استـشارية تقنيـة ونظَّ           
ــة الدورات سلــسلة مــن الــ  ــا  املواضــيعية وملاتدريبي وســوف . تخصــصة يف ســري النكــا ومنغولي

 مثـل كمبوديـا ومنغوليـا    علـى سـبيل التجربـة    أخرى  بلدانتواصل اإلسكاب تعزيز جهودها يف      
وقـد قـّدمت مجهوريـة      . وميامنار ونيبال، وأيضاً يف بلدان أخرى معرَّضة للجفاف، عند الطلـب          

ــا  ــصنيوكوري ــاً ومال   ال ــاً تقني ــان دعم ــد والياب ــة  واهلن ــاً للمــشاريع التجريبي وســامهت مراكــز  . ي
ة مـن الفـضاء وأيـضاً       كل من الصني واهلند فيما يتعلق بالبيانـات املـستمدَّ         يف  اخلدمات اإلقليمية   

ــاء القــدرات   ــاج املعــارف وبن ــة ٢٠١٤وســوف تنــشئ اإلســكاب يف عــام  . يف جهــود إنت  بواب
  .معلومات إقليمية لنشر بيانات اجلفاف

فتعمـل علـى تنـسيق تنفيـذ        ) سـكوا اإل(ادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا        أما اللجنة االقتص    -٢١
 القطاعـات االجتماعيـة   ة تـأثر يـ ل وقاب"املناخ على املوارد املائيـة    املبادرة اإلقليمية لتقييم أثر تغري      "

وتتـيح هـذه املبـادرة معلومـات جغرافيـة مكانيـة وحتلـيالً قائمـاً                .  يف املنطقـة العربيـة     واالقتصادية
تكامـل  املتقيـيم   وال املناخية اإلقليمية والنمذجة اهليدرولوجية      لنطاق لوضع النماذج  تصغري ا على  

 واالستـشعار  الـساتلية صور الـ لقابلية التأثر، اسـتناداً إىل قواعـد البيانـات اجلغرافيـة املكانيـة وإىل        
 للبيانــات اجلغرافيــة املكانيــة ي تــركيبوســوف يتــاح حتليــل . عــد وعمليــات الرصــد احملليــة عــن ُب

ــوجي      و ــاء والتنــوع البيول ــز علــى اجملموعــات املواضــيعية مثــل امل الطبقــات املــصنَّفة، مــع التركي
، مــن والعمالــةوالــنُّظم اإليكولوجيــة والزراعــة والبنيــة التحتيــة واملــستوطنات البــشرية والــصحة 

وجيـري تنفيـذ املبـادرة      . ٢٠١٥خالل مركز معريف إقليمـي يـشمل املنطقـة العربيـة حبلـول عـام                
  . آخرين استراتيجينيوشركاءاكة تعاونية بني اإلسكوا وجامعة الدول العربية عرب شر
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وشاركت اإلسكوا، وخـصوصاً شـعبة تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت التابعـة هلـا                -٢٢
يف النــدوة ") شــعبة تــسخري التكنولوجيــا ألغــراض التنميــة "والــيت سيــصبح امسهــا عمــا قريــب  (

: مـارات العربيـة املتحـدة بـشأن تكنولوجيـا الفـضاء األساسـية            املشتركة بـني األمـم املتحـدة واإل       
بعثات السواتل الصغرية من أجل الدول النامية املرتادة للفضاء، اليت ُعقدت يف ديب، اإلمـارات               

ــة املتحــدة، مــن   ــشرين األول٢٣ إىل ٢٠العربي ــوبر / ت ــادرة  ، وُنظ٢٠١٣ِّأكت مــت يف إطــار مب
وقـادت اللجنـة اجللـسة      . لوجيـا الفـضاء األساسـية     مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي بـشأن تكنو        

 النقــاشت تــسيري حلقــة الــيت تناولــت أنــشطة تطــوير تكنولوجيــا الفــضاء يف غــرب آســيا، وتولَّــ
  .بشأن آفاق أنشطة تطوير تكنولوجيا الفضاء والتعاون اإلقليمي والدويل يف غريب آسيا

لوجيــا الفــضاء يف غــريب واستعرضــت احللقــة مــا ُبــذل مــن جهــود يف جمــال تطــوير تكنو    - ٢٣
ــستقبلية؛        ــرؤى امل ــة؛ والوضــع احلــايل، واخلطــط وال ــة بالعربي ــدان الناطق آســيا، وال ســيما يف البل

ــة والتحــدِّ   ــرص املتاح ــي  والف ــاون اإلقليم ــة؛ ودور التع ــة   . يات القائم ــشاركون يف حلق ــق امل واتَّف
ة ضاء وتطبيقاهتـا لعـدَّ    على أنَّ البلـدان العربيـة كانـت مـن بـني مـستخدمي تكنولوجيـا الفـ                 النقاش  

ــة       ــة املــستخدمني واملــشّغلني إىل فئ عقــود، ولكــن عليهــا اآلن اللحــاق بالركــب لالنتقــال مــن فئ
 مثــة حاجــة إىل تعزيــز التعــاون اإلقليمــي، إذ إنَّ قــدرات بلــدان واتفقــوا أيــضاً علــى أنَّ. املطــوِّرين

وميكــن أن يقــوم هــذا . صصُّاملنطقــة تتكامــل فيمــا بينــها، وذلــك بفــضل املزايــا التنافــسية والتخــ  
ولـوحظ أنَّ مـن شـأن    . التعاون أيضاً انطالقاً من وضع خارطة طريـق إقليميـة لألنـشطة الفـضائية         

وجــود بيئــة قانونيــة وتنظيميــة مــستقرة، مبــا يف ذلــك وضــع القــوانني والــسياسات الفــضائية، أوالً 
ر الثقـة والتوجيهـات     فِّ علـى الـصعيد اإلقليمـي يف وقـت الحـق، أن يـو              ورمبـا على الصعيد الوطين    

وُيقتـرح  . الالزمة الستدامة أنشطة الفضاء، مبا يشمل األنـشطة الـيت يـضطلع هبـا القطـاع اخلـاص                 
 علـى أنـشطة تطـوير تكنولوجيـا الفـضاء      ٢٠١٥ز ندوة تكنولوجيا الفضاء األساسية لعام     أن تركِّ 

  . بالتعاون مع اإلسكوا،يا األعضاء يف اإلسكوا يف أفريقبلداناليف أفريقيا وأن ُتعقَد يف إحدى 
مها برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفـضائية التـابع         تصر تركيز األنشطة اليت ينظ    وال يق   -٢٤

 الربنامج يتيح، من خـالل حلقـات        ذلك أنَّ . ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي على البعد اإلقليمي      
ر واملمارسـني بغيـة تبـادل اخلـربات         اع القـرا  العمل واجتماعات اخلرباء، فرصاً اللتقاء اخلرباء وصنَّ      

 هبــدف حتديــد اإلجــراءات وأنــشطة املتابعــة املطلوبــة لتحــسني اســتخدام  ،واملعــارف بــني املنــاطق
وسـوف يـضطلع الربنـامج، يف عـام         . تكنولوجيا الفضاء يف إدارة املوارد الطبيعيـة والرصـد البيئـي          

الرصـد  (ويف إكـوادور    ) دارة امليـاه  يف جمـال إ   (، بأنشطته يف جمال بناء القدرات يف املغرب         ٢٠١٤
  ).إدارة الكوارث( يف اهلند ٢٠١٥ ومن احملتمل أن يقوم بذلك يف عام ؛)تغري املناخ/البيئي
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ــتخدام املعلومـــات الفـــضائية يف إدارة      -٢٥ وســـوف يواصـــل برنـــامج األمـــم املتحـــدة السـ
نــهج اإلقليمــي ، مزاوجــاً بــني ال)برنــامج ســبايدر(الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ 

ملواضـيعية الـيت يـراد منـها     والنهج العاملي، تنظيم املؤمترات وحلقات العمل واجتماعات اخلرباء ا    
علـى  وتتيح هذه اللقاءات للدول األعضاء االطالع       . ل منابر لتبادل املعارف واخلربات    أن تشك 
ــاهج املبتكــرة  أحــدث ــضلىاملمارســاتو املن ــات الوصــول إىل ا   الف ــى إمكاني ــوارد  وكــذا عل مل

ــساتلية   ــات ال ــستمدة مــن البيان ــة يف    . امل ــة عمــل إقليمي ــد حلق ــوســوف ُتعق ــام ال سلفادور يف ع
 مـن   ر باجلفـاف ورصـد اجلفـاف، وسـتنظَّم دورات تدريبيـة يف كـلٍّ               بشأن اإلنذار املبكِّ   ٢٠١٤

ــا والــصني . تايلنــد والــصني وفييــت نــام  ، يرميــان إىل تــرويج وســُيعقَد مــؤمتران دوليــان يف أملاني
  .استخدام رصد األرض يف كامل دورة إدارة الكوارثزيز وتع
    

    التنمية االجتماعية الشاملة  -باء  
 ئيةرهـا التكنولوجيـا الفـضا     تحـدة تـستخدم املعلومـات الـيت توف         األمـم امل   كيانـات باتت    -٢٦

استخداماً مطرداً يف طائفة واسعة من األنشطة املتعلقـة بالتنميـة االجتماعيـة، مـن قبيـل الـصحة                   
وملّـا كانـت هـذه األنـشطة        . امة وأمن اإلنسان ورفاهه وإدارة الكوارث واملساعدة اإلنسانية       الع
ب مسامهة اهليئات املختصة يف الدول األعضاء واخنراطَها بنشاط، فإن اجلهود ُتبـذل حاليـاً      تتطلَّ

بغيــة النــهوض باســتخدام الــدول األعــضاء للبيانــات واملعلومــات الفــضائية علــى الــصعيدين          
  .مي والدويل على السواءاإلقلي
وقد عملت اللجنة االقتصادية ألفريقيا، يف سياق منوذجها اجلديـد للتنميـة التحّوليـة يف                 -٢٧

ــا املتجــددة النــشوء، علــى إعــادة مواءمــة أنــشطتها اخلاصــة باملعلومــات اجلغرافيــة          مــع أفريقي
االقتــصادية اإلحــصاءات هبــدف توطيــد القــدرات اإلحــصائية للــدول األعــضاء دعمــاً لــإلدارة    

ــشامل والتحــوُّ      ــو ال ــق النم ــسهم يف حتقي ــا ي ــة مب ــستدامة  واالجتماعي ــة امل ــصادي والتنمي . ل االقت
وتشمل طرائـق التنفيـذ مزجيـاً مـن حبـوث الـسياسات إلنتـاج املعـارف، والـدعوة إىل املناصـرة،                      

اءات وبناء التوافق يف اآلراء، وتقـدمي اخلـدمات االستـشارية والتعـاون الـتقين علـى إنتـاج إحـص                   
لــة  مــن قبيــل تكنولوجيــا البيانــات املتنقِّ ابتكاريــةحكَمــة وبيانــات أصــلية، باســتخدام تقنيــات  ُم

 إعطـاء األولويـة للقـارة        إىل ه االسـتراتيجي اجلديـد     هـذا التوجُّـ    ويهدف. املزوَّدة ببيانات مكانية  
  .ا الذاتية ضماناً لتمكني القارة من أن تنهض بنفسها بإمكانياهت،األفريقية ضمن عمل اللجنة

 ومـــا بعـــده، جهودهـــا الراميـــة إىل تطـــوير ٢٠١٤وســوف تواصـــل اللجنـــة، يف عـــام    -٢٨
 ببيانات مكانية فيمـا يتعلـق       املدعومةجمموعات البيانات اجلغرافية املكانية وتطبيقاهتا واخلدمات       
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ومـات  ال للمعل  األفريقيـة علـى االسـتخدام الفعَّـ        البلـدان خبطة التنمية يف أفريقيا، وتعزيز قدرات       
  .اجلغرافية املكانية يف اختاذ قرارات مدعومة ببيانات مكانية

 Building Resilience to Natural"نــت اإلســكاب، مــن خــالل منــشورها الرائــد   وبيَّ  -٢٩

Disasters and Major Economic Crises) "   بناء القدرة على الصمود يف وجه الكـوارث الطبيعيـة
  التداخل والتـرابط اللـذين ميّيـزان الـصدمات املتعـددة وأبـرزت              )١(،)واألزمات االقتصادية الكربى  

وتـدعو اإلسـكاب إىل وضـع هنـج أمشـل           . فه الكوارث من آثار اجتماعية واقتـصادية سـلبية        ما ختلِّ 
، ضـماناً لـشمولية التنميـة        املتعـددة  وأكثر منهجية لبناء القدرة علـى الـصمود يف وجـه الـصدمات            

 / يف أيـار   ُعقـدت  إىل الـدورة التاسـعة والـستني للجنتـها، الـيت             مت اإلسكاب وقد قدَّ . االجتماعية
يات الــيت تطرحهــا ي للتحــدِّ، خارطــة طريــق إقليميــة بــشأن الــسبل الكفيلــة بالتــصد٢٠١٣ِّمــايو 

  .الكوارث والنهوض بالتنمية االجتماعية واالقتصادية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
مـت األمانـة سلـسلة مـن        نظَّوقـد   . نـاء القـدرات   وتويل اإلسكاب أولوية بالغة لربامج ب       -٣٠

ــات        ــضاء وتطبيقــات ُنظــم املعلوم ــا الف ــشأن تكنولوجي ــة ب ــدورات التدريبي حلقــات العمــل وال
 شــخص مــن ٤٠٠الــة، اســتفاد منــها حنــو  اجلغرافيــة يف احلــد مــن خمــاطر الكــوارث بــصورة فعَّ 

وظفني الفنـيني والبــاحثني  ري الـسياسات احلكــوميني واملـوظفني اإلداريـني واملخططــني واملـ    مقـرِّ 
مت بعَض هذه األنشطة اخلاصـة      ونظِّ. املنطقةبلداً نامياً يف     ٣٠ من   أكثرومديري املشاريع من    
 التدريب التابعـة لربنـامج التطبيقـات الفـضائية اإلقليمـي مـن أجـل التنميـة                  ببناء القدرات مراكزُ  

، باهلنـد يط اهلادئ يف ِدهـرادون      املستدامة مبركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحمل        
  . وأيضاً من خالل شركاء التدريب جبامعة هونغ كونغ الصينية

ــستمدَّ  ســياق ترشــيد ويف   -٣١ ــات امل ــضاء   اســتخدام البيان ــن الف ــم  ضــمنة م ــة األم  منظوم
ــامج        ــربامج ضــمن خطــة العمــل اخلاصــة بآســيا واحملــيط اهلــادئ يف إطــار برن ــذ ال املتحــدة، تنفَّ

برنـامج التطبيقـات     بالتعاون الوثيق مع     ،ائية اإلقليمي من أجل التنمية املستدامة     التطبيقات الفض 
ــة   ــساتلية العملياتي ــابع ملال ــدريب والبحــث   الت ــار(عهــد األمــم املتحــدة للت ــامج مــع و) اليونيت برن

ــشروع ســنتينل آســيا والنظــام         ــادئ وم ــضائي آلســيا واحملــيط اهل ــاون الف ــة التع ســبايدر ومنظم
  .ملبكر باملخاطر املتعددة يف أفريقيا وآسيااإلقليمي املتكامل لإلنذار ا

ويعمل برنامج سبايدر، مكثّفاً اجلهود اإلقليمية الالزمة لالضطالع بنهج دقيـق يراعـي               -٣٢
اخلصوصيات اإلقليمية، علـى النـهوض، علـى نطـاق العـامل، باسـتخدام املعلومـات الفـضائية يف                   

دف ردم الفجـوة بـني مـا تنطـوي          احلد من خطر الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ هبـ         
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ويف هـذا الـسياق، يقـوم       .  وبـني اسـتخدامها فعليـاً      إمكانياتعليه هذه البيانات واملعلومات من      
 بنـاء   ويـستهدف برنامج سبايدر بزيادة الوعي مبنـافع تكنولوجيـات الفـضاء يف إدارة الكـوارث               

ل برنـامج سـبايدر،   ويـشكِّ . االًقدرات الدول األعضاء على استخدام هذه املوارد استخداماً فعَّـ   
من خالل ما يقّدمه من دعـم استـشاري مـصمَّم خصيـصاً ومـن خـالل بوابـة املعـارف اخلاصـة                       
ــضرورية       ــات الـ ــات واألدوات والرباجميـ ــول إىل البيانـ ــيح الوصـ ــدة تتـ ــبكية فريـ ــلة شـ ــه، وصـ بـ

، تقـدمي هـذا   ٢٠١٥-٢٠١٤وسوف يواصل برنـامج سـبايدر، يف فتـرة الـسنتني        . واستخدامها
 مـن أفريقيـا ومنطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ وأمريكـا الالتينيـة، وزيـادة حتـسني                     بلـدان عم إىل   الد

وُبرجمــت، يف ســنة . حمتــوى بوابــة املعــارف التابعــة لــه بعــدد مــن لغــات األمــم املتحــدة الرمسيــة   
ــ مــن بوتــان و، بعثــات استــشارية تقنيــة إىل كــلٍّ ٢٠١٤ سلفادور وغــابون وكينيــا ومنغوليــا،  ال

  .٢٠١٥ عام يفلدعم ا  للحصول علىتووردت طلبا
ل الـصحة العامـة     وقد ثبتت جـدوى تكنولوجيـا الفـضاء أيـضاً يف سـياق قطـاعي، ومتثِّـ                  -٣٣

عـد فيـه واقعـاً قائمـاً        أبلغ مثـال لقطـاع ُيعتـرب اسـتخدام االتـصاالت الـساتلية واالستـشعار عـن بُ                 
مطلـوب مـن أدوات مناسـبة    ذلك أن هذه التكنولوجيا تتيح ما هو . قائمة حاجة   يعترببقدر ما   

وميسورة التكلفة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وهي إحـدى أولويـات القيـادة الـست الـيت                 
ــرة       ــاين عــشر للفت ــة العــام الث ــامج عمــل منظمــة الــصحة العاملي    )٢(،٢٠١٩-٢٠١٤وضــعها برن

اً أساســياً مــن ل االتــصاالت الــساتلية جــزءوتــشكِّ. ال ســيما يف املنــاطق النائيــة واملنــاطق الريفيــة
 بـني   وبالتـشارك البنية التحتية العامة للمعلومـات اخلاصـة بالـصحة، وينبغـي اسـتخدامها بـذكاء                

 فيمـا يتعلـق بالـصحة       الـساتلية لتكنولوجيـا   لومن التطبيقات األساسـية     . القطاعني العام واخلاص  
، )غـري ذلـك   ل األشخاص واملرافق الصحية و    مثل البيئة واألمراض وتنق   (لصحية  إعداد اخلرائط ا  

ضــني للخطــر وتقيــيم التغطيــة الــصحية اع القــرار يف اســتبانة الــسكان املعرَّالــيت يــستخدمها صــنَّ
تتفـشى فيهـا    وتوجيه مسعى توطيد قطاع الصحة، وتسليط الـضوء علـى الرقعـة اجلغرافيـة الـيت                 

األمراض، وتصنيف عوامل اخلطر، وتقيـيم ختـصيص املـوارد، وختطـيط التـدخالت وتوجيههـا،                
  . رصد وحتليل االجتاهات القائمة ودعم الدعوة إىل املناصرة ومجع األموالودعم
عــد وُتـستخدم االتــصاالت الـساتلية باعتبارهــا بنيـة حتتيــة لتقـدمي خدمــة التطبيـب عــن بُ       -٣٤

 تلـك اخلـدمات وتوطيـد       إمكانيـة احلـصول علـى     عد مـن أجـل حتـسني        واخلدمات الصحية عن بُ   
املني يف هذا اجملال من خالل الـتعلم اإللكتـروين واحلـصول            قدرات مهنيي الرعاية الصحية والع    

 يف الوقـت  اختـاذ تـدابري اسـتجابية   ل نظم مراقبة األمراض بفعالية من أجل وتشكِّ. على املعارف 
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املناسب نشاطاً أساسياً ضمن األنشطة اليت تضطلع هبا منظمة الصحة العاملية والـدول األعـضاء              
لية اســتجابة للتزايــد املتــسارع يف األســفار والتجــارة علــى  وُتــستخدم االتــصاالت الــسات. فيهــا

خماطر األمراض وغريهـا مـن املخـاطر الـصحية األخـرى      ظهور   أو عودةالصعيد الدويل وظهور 
  . على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية٢٠٠٥يف عام بلداً  ١٩٤وقد اتفق .  العاملعلى صعيد

 مـن الرصـد بواسـطة الـسواتل يف تقيـيم مـدى              ةلقد أسهمت البيانـات العامليـة املـستمدَّ         -٣٥
ض املنــاطق احلــضرية والريفيــة إىل التلــوث اجلــوي الــذي ُيَعــّد أحــد املخــاطر الرئيــسية الــيت   تعــرُّ
 أحــدث تقييمــات منظمــة الــصحة العامليــة وتقييمــات خــرباء   ذلــك أنَّ. د الــصحة العامليــةتتهــدَّ

ــدِّخــارجيني ُت ــصل إىل  ق ــا ي ــاة  ٧ر أن م ــة وف ــ ماليــني حال ــوث  مبكِّ رة ميكــن أن ُتعــزى إىل التل
ــات      )٤(،)٣(.اجلــوي ــة إىل احلــد مــن انبعاث ــسياسات الرامي ــصحية لل ــافع ال ــى املن  وميكــن أن تتجل

 يــؤدي إىل احلــصول علــىممــا ، )يف غــضون بــضع ســنوات(اجلــسيمات علــى حنــو ســريع نــسبياً 
وازيـة يف احلـد     منـافع م   وعلـى مكاسب اقتصادية قد تتجاوز بكثريٍ تكـاليف احلـد مـن التلـوث،              

  .ر املناخ على املدى القريبمن تغيُّ
وقــد شــرعت منظمــة الــصحة العامليــة، يف ســبيل النــهوض باســتخدام تقــديرات عــبء     -٣٦

ــة اهلــواء      ااألمــر ض النامجــة عــن تلــوث اهلــواء، يف التحــضري إلنــشاء منتــدى عــاملي بــشأن نوعي
 اهلواء يف املناطق احلضرية، فضالً عـن        والصحة، استناداً إىل قاعدة بياناهتا احلالية اخلاصة بتلوث       

عد بواسطة الـسواتل وبيانـات منـوذج االنتقـال يف الغـالف اجلـوي الـيت        بيانات االستشعار عن بُ  
ويتــيح اجلمــع بــني البيانــات  . تتيحهــا مؤســسات وطنيــة وعلميــة رائــدة مــن مجيــع أحنــاء العــامل  

الرصـد الـسطحي ومنـاذج االنتقـال     عد بواسطة السواتل وبيانـات  ة من االستشعار عن بُ    املستمدَّ
يف الغالف اجلوي زيـادة تـوافر املعلومـات علـى الـصعيد العـاملي عـن ملوثـات اهلـواء الرئيـسية،                       
وخاصة بالنسبة للمناطق األكثر تلوثاً واملنـاطق الـيت تنقـصها البيانـات، وعلـى وجـه اخلـصوص                   

املنـاطق الريفيـة الـيت تفتقـر إىل         فيما يتعلق بأجزاء عديدة من العامل النـامي، مبـا يف ذلـك املـدن و               
  .التغطية عن طريق حمطات الرصد األرضية

وقد جرت أول سلـسلة مـن مـشاورات اخلـرباء بـشأن املنتـدى العـاملي اجلديـد يف مقـر                  -٣٧
 ص املـشاركون إىل أنَّ وخلـ . ٢٠١٤ينـاير  /هر كـانون الثـاين  منظمة الصحة العاملية جبنيف يف ش 

                                                                    
 .www.who.int/phe/health_topics/outdoorairانظر  )3(  

  )4( Stephen S. Lim and others, “A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable 

to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global 

Burden of Disease Study 2010” in The Lancet, vol. 380, No. 9859 (15 December 2012), pp. 2224-2260.  
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ــدُّ   ــق مــن شــأن إحــراز تق ــى     م يف طرائ ــيت تقــوم عل ــق ال ــيم التلــوث اجلــوي، وخباصــة الطرائ تقي
 التقـديرات العامليـة   كـبرية يف ر إجـراء حتـسينات   عـد بواسـطة الـسواتل، أن ييـسِّ      االستشعار عن بُ  

  .فه على الصحةض السكان إىل التلوث اجلوي والعبء الذي خيلِّملدى تعرُّ
ــام         -٣٨ ــن ع ــاراً م ــة اعتب ــصحة العاملي ــة ال ــة  ٢٠١٤وســوف ُتجــري منظم ــديثات دوري  حت

ــديرات احملــسَّنة،   ــتناد إىلللتق ــستمدَّ باالس ــات امل ــن بُ   البيان ــشعار ع ــن االست ــق   ة م ــن طري ــد ع ع
عـد، مبـا يتـيح      ومن شأن إجراء مزيد من التحـسينات يف منـهجيات االستـشعار عـن بُ              . السواتل

 التلـوث،   ملـصادر أدق، أن يـسهم يف تقيـيم        علـى حنـو أدق    عاليـة االسـتبانة     الاسترجاع البيانـات    
. راً بـالتلوث وأيضاً يف تقييم املناطق الشديدة التلوث واآلثار الـصحية علـى الـسكان األكثـر تـأثُّ       

 إجـراء تقيـيم عـاملي وإقليمـي وحملـي أفـضل لعـبء األمـراض النامجـة عـن التلـوث،                       ذلكويتيح  
ة واســتبانة مــصادر التلــوث الرئيــسية، ومــن شــأنه أيــضاً أن يــسهم يف دعــم الــسياسات العامليــ     

  .ُيعوَّل عليهاواإلقليمية واحمللية من خالل توفري معلومات 
    

    التنمية االقتصادية الشاملة  -جيم  
. كــات النمــو االقتــصادي كــان مــن حمرِّ أنَّ القطــاعني الزراعــي واالقتــصادي حمرِّ ثبــت  -٣٩

 ة مـن الفـضاء علـى أكمـل وجـه          وتستثمر كيانات األمم املتحدة البيانـات واملعلومـات املـستمدَّ         
ــة   ــة املـــستدامة والنـــهوض بالتنميـــة التكنولوجيـ ــة إىل تعزيـــز الزراعـ ــا الراميـ فهـــذه . يف جهودهـ

ان الكيانات، اليت تعي الروابط املعقَّدة القائمة ضمن النظامني الزراعي والـصناعي، اللـذين ُيَعـدَّ              
 النـهوض باسـتخدام      إىل ترمي لـيس فقـط    حمركني من حمركات النمو االقتصادي، تبذل جهوداً        

ــو ــة، بــل أيــضاً     م ــوير القــدرات واألدوات الــيت تكفــل    إىل ارد املعلومــات اجلغرافيــة املكاني تط
  .مشاركة فعَّالة ومستدامةمشاركة الدول األعضاء يف هذه العملية 

 العامليـة لـسواتل املالحـة وتطبيقاهتـا دعمـاً للتنميـة              الـنظم  شـبكة  ولتعظيم فوائد استخدام    - ٤٠
جنــة الدوليــة رجي، بــصفته األمانــة التنفيذيــة لللفــضاء اخلــااملــستدامة، سيواصــل مكتــب شــؤون ا

العاملية لسواتل املالحة، العمل على تعزيز التعاون يف املـسائل املتعلقـة بتوافـق              النظم  املعنية بشبكة   
 وأدائهــا وغــري ذلــك مــن املــسائل املتعلقــة ااملالحــة وقابليــة تــشغيلها تبادليــنظم العامليــة لــسواتل الــ

ــع  ــد املواق ــا الفــضائية  واملالحــة والتوقيــت بتحدي ــنظِّ .  باســتخدام التكنولوجي حتــاد م االوســوف ُي
ــشبكة   لتلــك اللاألورويب االجتمــاع التاســع   ــة ل ــة األوروبي ــضيفه الوكال ــذي ستست ــة ال ــنظمجن   ال

ــراغ مــن    ــسواتل املالحــة يف ب ــة ل ــاين١٤ إىل ١٠العاملي ــوفمرب / تــشرين الث وقــد أبــدت  . ٢٠١٤ن
  .٢٠١٥ية اهتمامها باستضافة االجتماع العاشر للجنة يف عام الواليات املتحدة األمريك
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زت األفرقة العاملة التابعة للجنة على مسائل مـن قبيـل التوافـق والقابليـة للتـشغيل           وركَّ  -٤١
 وتعمـيم املعلومـات وبنـاء       ؛النظم العاملية لـسواتل املالحـة     شبكة   وحتسني أداء خدمات     ؛التباديل
وأحرزت األفرقـة العاملـة تقـدُّماً كـبرياً يف          . التوقيت، والتطبيقات  واألطر املرجعية، و   ؛القدرات

تعزيز خطيت عمل اللجنة ومنتدى مقدِّمي اخلدمات التابع هلا، وخـصوصاً فيمـا يتعلـق بكـشف                 
  .التداخل بينهما وختفيفه

وفضالً عن ذلك، أنشأت اللجنة فرقة العمل الدولية املعنية برصد النظم العامليـة لـسواتل                 -٤٢
الحة وتقييمها من أجل التركيز على حتديد بارامترات اخلدمات اليت ينبغـي رصـدها، واسـتبانة                امل

وقـد متَّ أيـضاً التوصُّـل إىل توافـق يف اآلراء            . مستوى الرصد والطرائق الالزمة إلجراء هذه املهمـة       
عامليـة لـسواتل    على أنَّ من شأن توفري جمال خدمة فضائي قابل متاماً للتشغيل التباديل بني الـنظم ال               

  .املالحة أن يتيح مستوى أداٍء رفيعاً ال ميكن أليِّ نظام واحد توفريه مبفرده
وسيواصل املكتب العمل علـى تعزيـز التعـاون بـني اللجنـة واملراكـز اإلقليميـة لتـدريس                  -٤٣

علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة واليت تعمل أيضاً بـصفة مراكـز معلومـات     
 العامليـة   الـنظم  ز على بناء القـدرات، وخـصوصاً يف جمـال التعلـيم املتعلـق بـشبكة               لجنة، وسريكِّ ل

  .لسواتل املالحة
ن كل من النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحـر التـابع للمنظمـة البحريـة                ويتضمَّ  -٤٤

ع الـسفن عـن ُبعـد، ونظـام التنبيـه اخلـاص بـأمن الـسفن، مكونـات                   الدولية، ونظـام حتديـد وتتبُّـ      
 العامليـة لـسواتل املالحـة معلومـات حيويـة للحركـة اآلمنـة                الـنظم  ر شـبكة  وتـوفِّ . ساتلية حيويـة  

وُتعتــرب بعــض . الــة للــسفن وكــذلك معلومــات حيويــة عــن املوقــع يف حــاالت االســتغاثة   والفعَّ
ومن بني الـنظم الـساتلية      . لحفاظ على احلياة  ل خدماٍت   مها نظم هذه الشبكة   اخلدمات اليت تقدِّ  

ــة       ــساتلية املتنقلـ ــصاالت الـ ــة لالتـ ــة الدوليـ ــة املنظمـ ــة الدوليـ ــة البحريـ ــا املنظمـ الـــيت تعتـــرف هبـ
، والنظــام الــساتلي الــدويل للبحــث واإلنقــاذ، والنظــام العــاملي لتحديــد املواقــع         )إمنارســات(
)GPS(   ــسواتل املالحــة ــاملي ل ــة   ). GLONASS(، والنظــام الع ــة الدولي وتعكــف املنظمــة البحري

ومـن املرتقـب أن     .  وحتديث النظام العـاملي لالسـتغاثة والـسالمة يف البحـر           استعراضحالياً على   
، بينما ُيتوقَّع االنتهاء من خطـة التحـديث يف          ٢٠١٥مارس  / يف آذار  استعراضهُتستكمل عملية   

  .٢٠١٧عام 
اعة النقــل الفــضائي التجــاري، مبــا يف ذلــك  ويف جمــال النقــل املــدين، أســهم تطــور صــن   -٤٥

تسارع تواتر عمليات اإلطالق دون املداري اليت جيري يف إطارها إطـالق محولـة أو مركبـة يف                  
مــسار يــدخل الفــضاء لفتــرة قــصرية مث يعــود إىل األرض دون أن يــدخل املــدار، يف إبــراز دور   
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يف الفضاء ألغراض جتاريـة وإصـدار       اهليئات التنظيمية للطريان املدين يف منح تراخيص اإلطالق         
أرض يف - إمكانيــة نــشوء ســوق للنقــل دون املــداري أرض  ولــذلك، فــإنَّ. شــهادات الــسالمة

املستقبل املنظور قد أفضت إىل تزايد االهتمـام بوضـع نظـام رقـايب متكامـل للطـريان والفـضاء،                    
ليـة أو املمارسـات املوصـى هبـا      منظمة الطريان املدين الدويل ال ُتصدر حالياً املعـايري الدو ولو أنَّ 

  .يف الفضاءملثل هذه األنشطة 
 إحاطـة إعالميـة مـن       ٢٠١٣ى جملس منظمة الطريان املدين الدويل يف عام         ، تلقَّ ومن مث   -٤٦

. رات الــيت يــشهدها هــذا القطــاعبــشأن التطــوُّالتنظيميــة صــناعة الطــريان املــدين ومــن اهليئــات  
يبــذهلا مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي وغــريه مــن  وتــشارك املنظمــة بنــشاط يف اجلهــود الــيت  

ــضائي          ــل الف ــل النق ــا تكام ــيت يطرحه ــة ال ــة والتقني ــضايا القانوني ــات الســتبانة ومعاجلــة الق اهليئ
ــهما        ــة اخلاصــة بكــل من ــة واملخططــات التنظيمي ــات الطــريان التقليدي ــة وعملي . ألغــراض جتاري

دراسي وعقد ندوة حـول      بإنشاء فريق    ٢٠١٥ و ٢٠١٤وسوف يتواصل هذا العمل يف عامي       
  .٢٠١٥هذا املوضوع يف الربع األول من عام 

وواصلت اللجنة االقتـصادية ألفريقيـا االخنـراط إىل جانـب شـركائها يف تنفيـذ برنـامج                    -٤٧
بـه  ى  اإلطار املرجعي اجليوديسي ألفريقيا، وهو إطار مرجعي جيوديسي موحَّد ألفريقيـا، يتـسنَّ            

ومشلـت األنـشطة املنَجـزة خـالل        . املعلومات اجلغرافية بسالسة  متثيل اخلرائط وغريها من نواتج      
حتديـد املراكـز الدوليـة لتحليـل خـدمات الـنُّظم العامليـة لـسواتل               ) أ: ( مـا يلـي    املـستعرضة الفترة  

تطـوير منـهجيات    ) ب(من اإلطار املرجعي؛ و   املستمدَّة   البيانات   لتجهيزاملالحة ومتهيد السبيل    
ــارامترات التحــول؛ و  ــشغيل اســتكمال التفاصــيل اللوجــستية  ) ج(حوســبة ب ــدء ت  حمطــة ٣٠ لب

مرجعيــة جديــدة للــنُّظم العامليــة لــسواتل املالحــة هبــدف زيــادة كثافــة شــبكة اإلطــار املرجعــي     
  .اوسد الثغرات اليت تشوهب، للمحطات املتلقية

 منـذ عــام  )اإلسـكاب  (وتعمـل اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيــة آلسـيا واحملـيط اهلــادئ       -٤٨
اجلغرافيـة يف إدارة  ذات املرجعيـة      اإللكترونيـة   على النهوض باستخدام ُنظـم املعلومـات       ٢٠١٢

وقـد اسـتبانت الـسلطات والوكـاالت        . املخاطر، وخاصة يف البلدان ذات االحتياجات اخلاصـة       
 احلاجـةَ إىل إنـشاء      اإلسـكاب  األعـضاء يف     مـن البلـدان   الوطنية الـيت جـرى استقـصاؤها يف كـل           

ضمن السلطات الوطنية املناسبة حبيـث يتـسىن هلـا أن    هذه البوابات  أُنشئت  وقد .هذه البّوابات 
 وشامالً وذا مصداقية جلمع البيانات املتصلة بـالكوارث وحتليلـها وتعميمهـا،    مركزياًتوفّر جماالً   

ــة   ــساتلية واملعلومــات االجتماعي ــصور ال ــصادية-إىل جانــب ال ويف إطــار هــذه األنــشطة،  . االقت
 جمـاالت مماثلـة   يفعلـى تكثيـف الـروابط بـني الـوزارات والوكـاالت العاملـة            اإلسـكاب عملت  
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 مع اجلهود املبذولة على الصعيد الـوطين مـن خـالل مـا هـو قـائم مـن مبـادرات األمـم                هاونّسقت
  .املتحدة واملبادرات املشتركة بني الوكاالت

وقـد  . رث بفعاليـة ابات من وضع سياسات قائمة علـى األدلـة وإدارة الكـوا     ن البوَّ ومتكِّ  -٤٩
ــدانطلبــت  ــنغالد بل ــستان وب ــل أفغان ــان ي مث ــة   وجــزر كــوك ش وبوت ــة الو الدميقراطي ومجهوري
وفيجـي وقريغيزســتان وكمبوديـا وكرييبــاس وملـديف ومنغوليــا ونيبـال إىل األمانــة أن      الـشعبية 

رجـع يف   تقّدم إليها دعماً تقنياً إلنشاء وتصميم وتعزيز ُنظم خاصة هبـا للمعلومـات اجلغرافيـة امل               
 مـن   مت إىل كلٍّ  وفضالً عن ذلك، جرى إغناء النُّظم النموذجية اليت قُدِّ        . إدارة خطر الكوارث  

أفغانستان وجـزر كـوك وقريغيزسـتان ومنغوليـا ونيبـال ببيانـات عـن الكـوارث، وجيـري حاليـاً                 
 مــع وكــاالت حكوميــة أخــرى الســتخدامها يف جهــود احلــد مــن خطــر    تبــادل هــذه البيانــات 

  .منها واختاذ التدابري االستجابية الالزمةاإلغاثة الكوارث و
ويرسي العمل الذي يقوم به قطاع االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتـصاالت أسـساً            - ٥٠

تنظيمية وتقنية لتطوير النظم الساتلية لرصد املناخ ونشر البيانات وضمان عملها بفعاليـة بتخـصيص        
 وبـإجراء دراسـات   ،تـرددات الراديويـة ومـدارات الـسواتل     ما يلزمها من مـوارد مـن حيـث طيـف ال           

 ومعـايري دوليـة طوعيـة       )ةيـ يو الراد  االتـصاالت  لـوائح (تعاهدية  الووضع معايري دولية بشأن وضعيتها      
 من أجـل نظـم      ،)االحتاد الدويل لالتصاالت  قطاع االتصاالت الراديوية يف     التوصيات الصادرة عن    (

ومــن املتوقَّــع أن ُيعقَــد املــؤمتر العــاملي لالتــصاالت . الفــضائيةوشــبكات االتــصاالت الفــضائية وغــري 
  .٢٠١٥نوفمرب / تشرين الثاين ٢٧ إىل ٢ يف جنيف من ٢٠١٥الراديوية لعام 

    
:  استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةيف جمالتعزيز التعاون الدويل   - دال  

  العامة  ة من الفضاء وجهود التنسيقمثال املعلومات املستمدَّ
    بشأن األنشطة الفضائية

شدَّدت جلنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية، وهـي اهليئـة الرئيـسية                     -٥١
لألمــم املتحــدة لتنــسيق وحتقيــق التعــاون الــدويل يف األنــشطة الفــضائية، يف مــسامهتها يف مــؤمتر  

مت ة مـن الفـضاء، وسـلَّ      ملـستمدَّ األمم املتحدة للتنمية املستدامة، على قيمـة وأمهيـة املعلومـات ا           
ة مـن الفـضاء تـشكل مـورداً ميكـن اسـتخدامه يف دعـم                بأنَّ البيانات اجلغرافيـة املكانيـة املـستمدَّ       

سياسات التنمية املستدامة على كل من الصعيد احمللي والـوطين واإلقليمـي والعـاملي وخـصوصاً      
  .هلذا الغرضعن طريق إنشاء بىن حتتية للبيانات املكانية تكون خمصَّصة 

 قـــدَّمت اللجنــة جمموعـــة مــن التوصـــيات بــشأن تعزيـــز اســتعمال البيانـــات     ومــن مث،   -٥٢
انظـر الوثيقـة   (ة من الفضاء من أجل دعم سياسـات التنميـة املـستدامة        اجلغرافية املكانية املستمدَّ  
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A/AC.105/993 ــة    ). ٤٩، الفقــرة وأشــارت اللجنــة، يف مجلــة توصــياهتا، إىل ضــرورة إقامــة بني
ــةحت ــةتي ــذاهتا يف جمــال        وطني ــة ب ــة القائم ــدرات الوطني ــز الق ــة؛ وتعزي ــات املكاني ــستدامة للبيان  م

ة مــن الفــضاء، مبــا يف ذلــك مــا يــصاحب ذلــك مــن املرافــق البيانــات اجلغرافيــة املكانيــة املــستمدَّ
ع فيـــه، يف جمـــال البيانـــات والترتيبـــات املؤســـسية؛ واملـــشاركة يف التعـــاون الـــدويل، أو التوسُّـــ 

ة مـن الفـضاء وزيـادة الـوعي باملبـادرات ومـصادر البيانـات القائمـة؛                 غرافية املكانيـة املـستمدَّ    اجل
ودعــم األمــم املتحــدة يف جهودهــا الراميــة إىل احلــصول علــى املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة          

  .واستخدامها يف الربامج املسَندة إليها، من أجل مساعدة مجيع الدول األعضاء
، بـأن ُيـدَرج   ٢٠١٢ يف دورهتا اخلامـسة واخلمـسني املعقـودة يف عـام     وأوصت اللجنة،   -٥٣

وأوصــت . دورهتــا الـسادسة واخلمــسني بنــد عــن الفـضاء والتنميــة املــستدامة   أعمــال يف جـدول 
، ٢٠١٣جنة، يف دورهتا اخلمسني الـيت ُعقـدت يف عـام            عية العلمية والتقنية التابعة لل    اللجنة الفر 

هتـا احلاديـة واخلمـسني بنـد حـول تـسخري تكنولوجيـا الفـضاء                بأن ُيدَرج يف جدول أعمال دور     
وخطـة  ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية يف سياق مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املـستدامة    

هت اللجنة الفرعية، يف دورهتا احلادية واخلمـسني الـيت ُعقـدت            ونوَّ. ٢٠١٥ ملا بعد عام     التنمية
الذي تؤديه علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاهتـا واملعلومـات            ، بالدور الفاعل    ٢٠١٤يف عام   

عـد  اجلغرافية املكانية يف ميادين مثل توفري اخلدمات الصحية عـن بعـد ودراسـة الوبائيـات عـن بُ                  
والتعليم عن بعد وإدارة الكوارث واحلمايـة البيئيـة والتنميـة احلـضرية والريفيـة ورصـد األرض،            

  .القتصادية واالجتماعية والثقافيةسامهتها يف التنمية امبوكذلك 
. وسوف يواصل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي تنفيذ قرارات اللجنـة وهيئاهتـا الفرعيـة               - ٥٤

، يف إطار برنامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات       ٢٠١٥- ٢٠١٤ املكتب، يف فترة السنتني      وسيواصل
ألخـرى املعنيـة، تنظـيم سلـسلة     بالتعاون والتنسيق الوثيقني مع كيانات األمم املتحدة ا  والفضائية،  

مــن املــؤمترات وحلقــات العمــل والنــدوات والــدورات التدريبيــة الــيت تتنــاول طائفــة واســعة مــن    
املواضــيع املتــصلة ببنــاء القــدرات يف جمــال علــم وتكنولوجيــا الفــضاء والتعلــيم اخلــاص بالفــضاء،   

ا الفـضاء األساسـية ومبـادرة       يف ذلك ضمن األطر اليت توفرها مبادرة األمم املتحدة لتكنولوجي          مبا
الـسواتل  اسـتخدام   تكنولوجيا الفضاء اإلنسانية، الراميتني إىل دعم القـدرات احملليـة ذات الـصلة ب             

النـواتج اجلانبيـة اإلنـسانية لتكنولوجيـا الفـضاء، علـى       دعـم  التنميـة املـستدامة و  ألغـراض  الـصغرية  
إلســهام يف بنــاء القــدرات علــى وباإلضــافة إىل ذلــك، ســوف يواصــل برنــامج ســبايدر ا . التــوايل

  .ة من الفضاء يف احلاالت املتصلة بالكوارثاستخدام البيانات واملعلومات املستمدَّ
وعقــد فريــق اخلــرباء احلكــوميني املعــين بتــدابري كفالــة الــشفافية وبنــاء الثقــة يف أنــشطة     -٥٥

 هبــدف ٦٥/٦٨ عمــالً بقــرار اجلمعيــة العامــة ٢٠١٢الفــضاء اخلــارجي، الــذي أُنــشئ يف عــام  
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إجراء دراسة بشأن تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف جمال الفضاء اخلـارجي، ثـالث دورات                
وقـد  . ٢٠١٣ هيوليـ / ومتـوز  ٢٠١٢ هيوليـ /دام كل منها أسبوعاً، وذلك يف الفتـرة مـا بـني متـوز             

ا حبث الفريق عدداً مـن املقترحـات الـيت تقـّدمت هبـا الـدول، فـضالً عـن الـتغريات الـيت شـهدهت                        
واعتمــد الفريــق، . ١٩٩٣البيئــة الــسياسية والتكنولوجيــة منــذ القيــام مبثــل هــذا العمــل يف عــام  

 اآلراء، تقريراً يسرد طائفة من التدابري الطوعية لكفالة الشفافية وبناء الثقة، عـالوة علـى           بتوافق
  . الدول األعضاءجانب وتوصيات بشأن مواصلة النظر فيها وتنفيذها من استنتاجات

ــاء الثقــة يف أنــشطة الفــضاء اخلــارجي الــيت يوردهــا      -٥٦ ــة الــشفافية وبن وتــشمل تــدابري كفال
وأنـشطتها يف   الـدول  بسياساتالتقرير، على اخلصوص، تبادل خمتلف أنواع املعلومات املتعلقة        

، واإلخطارات املتعلقة باحلـد مـن املخـاطر، وزيـارات اخلـرباء إىل املرافـق الفـضائية            جمال الفضاء 
د الدراســة االلتزامــات القائمــة املتــصلة  واّتفــق فريــق اخلــرباء احلكــوميني علــى أن جتــسِّ.الوطنيــة

 الفـضاء اخلـارجي   يف أنـشطة م الفريق أيضاً بالدور املتعاظم للتعاون الدويل    وسلَّ. بعدم االنتشار 
التنــسيق بــني مكتــب شــؤون نــزع الــسالح ومكتــب  بكمــا أوصــى . يف بنــاء الثقــة بــني الــدول

 األمـم املتحـدة املعنيـة، بغيـة تـسهيل تنفيـذ تلـك           كيانـات اخلارجي وغريمهـا مـن      شؤون الفضاء   
  . تطويرهاالتدابري وتعزيز

وأحال األمني العام التقرير إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة والـستني ضـمن الوثيقـة            -٥٧
A/68/189 .َّهبـا التقريـر    ، مبذكرة األمني العـام الـيت حييـل        ٦٨/٥٠بت اجلمعية، يف قرارها     ورح  .
ق علـى  عت الكياناِت واملؤسسات املعنية التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة علـى أن تنـسِّ               كما َشجَّ 

رت أن حتيــل التوصــيات إىل كــل مــن جلنــة  النحــو املناســب املــسائل املتعلقــة بالتوصــيات، وقــرَّ 
سالح مـن   استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وهيئة نزع الـسالح ومـؤمتر نـزع الـ               

أجل النظر فيها، وطلبت إىل األمني العـام أن يعّمـم التقريـر علـى سـائر الكيانـات واملؤسـسات                     
املعنية التابعة ملنظومة األمم املتحدة لكي يتسىن هلا تقدمي املـساعدة تيـسرياً لتنفيـذ االسـتنتاجات                 

  .تنفيذاً فعَّاالًوالتوصيات الواردة فيه 
 مـن الـربامج اإلقليميـة       العديـد خلـرباء احلكـوميني وجـود        دراسـة فريـق ا     ولوحظ يف إطـار     - ٥٨

واملتعددة األطراف لبناء القدرات يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء، مثل برنـامج األمـم املتحـدة        
ها منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم تللتطبيقــات الفــضائية وبــرامج بنــاء القــدرات الــيت وضــع

  .عاملية لألرصاد اجلوية واالحتاد الدويل لالتصاالتواملنظمة ال) اليونسكو(والثقافة 
ة  ومنصات املعلومات اجلغرافية املكانية، مبا فيهـا املعلومـات املـستمدَّ           مرافقوقد غدت     -٥٩

من الفضاء، تكنولوجيات ذات أثر حاسم يف دعم التنمية الوطنية والنمـو االقتـصادي وحتـسني                
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يات ي للتحـدِّ   اإلسـهام يف التـصدِّ     ، وكـذلك  اساتعملية اختاذ القرار وتعزيز عملية صوغ الـسي       
ــة املــستدامة     ــة، مــن قبيــل رصــد األهــداف والغايــات املتعلقــة بالتنمي ــشأ اجمللــس  وقــد. العاملي  أن

ــه /االقتــصادي واالجتمــاعي يف متــوز  ــدة الــيت    ٢٠١١يولي ــة املتزاي ــسليمه باألمهي ، مــن منطلــق ت
العاملي، جلنة اخلرباء املعنية بـإدارة املعلومـات        تكتسيها املعلومات اجلغرافية املكانية على الصعيد       

اجلغرافيــة املكانيــة العامليــة بوصــفها اآلليــة احلكوميــة الدوليــة الرئيــسية الختــاذ قــرارات مــشتركة  
ووضــع توجيهــات فيمــا يتعلــق بإنتــاج واســتخدام معلومــات جغرافيــة مكانيــة ضــمن أطـــر           

  )٥(.السياسات الوطنية والعاملية
حــصاءات التابعــة إلدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة وقــسم   وتــشترك شــعبة اإل  -٦٠

 اللجنـة، املمثَّلـة    هـذه وتعـاجل . رسم اخلـرائط التـابع إلدارة الـدعم امليـداين يف أمانـة جلنـة اخلـرباء              
برؤساء الوكاالت الوطنية املعنية باملعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة يف الـدول األعـضاء واملنظمـات              

يات ت غري احلكومية والقطاع اخلاص وغريهم مـن أصـحاب املـصلحة، التحـدِّ             الدولية واملنظما 
بــصفة  وتعمــلالعامليــة الــيت يطرحهــا اســتخدام املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة يف خطــة التنميــة،   

ويف هـذا الـصدد،     . لعملية صنع السياسات العاملية يف جمـال املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة            موجِّه  
ة ومسؤوليُتها يف تشجيع اعتماد هنج جغـرايف ألهـداف خطـة التنميـة ملـا بعـد          تتمثل والية اللجن  

  .تعمل بنشاط يف هذا اجملالهي ، و٢٠١٥عام 
وقــد أبــرزت . ويــشمل برنــامج عمــل اللجنــة إعــداد خريطــة عامليــة للتنميــة املــستدامة     -٦١

جلغرافيــة ، أمهيــة املعلومــات ا٢٠١٢أغــسطس /اللجنــة، يف دورهتــا الثانيــة الــيت ُعقــدت يف آب 
 مـن خطـر الكـوارث ويف حتقيـق     املكانية املوثوقة يف صوغ اسـتراتيجيات وخطـط وطنيـة للحـدِّ          

، على حنـو مـا ورد يف    ذات الصلة وضع السياسات والربامج وتنفيذ املشاريع      والتنمية املستدامة   
 تــوفري ومــن منطلــق التــسليم بــضرورة. الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة

نــشئ فريــق عامــل للنظــر يف قاعـدة معلومــات ميكــن أن تــسترشد هبــا خطــة التنميــة املــستدامة، أُ 
م ر احلاصـل والتقـدُّ    سبل إسهام املعلومات اجلغرافية املكانية بصورة أمشل يف قيـاس ورصـد التغيُّـ             

حلاجـة إىل   ، با ٢٠١٣يوليـه   /رهتا الثالثـة الـيت ُعقـدت يف متـوز         ومت اللجنة، يف د   كما سلَّ . احملَرز
إنــشاء شــبكة للبيانــات واملعلومــات العامليــة مدعومــة بــاألدوات والتكنولوجيــا إلعــداد خــرائط   

بـضرورة تعزيـز    مت كـذلك    سقة وموحَّدة، وسلَّ   بصورة متَّ  على مر الزمن  ر  رصد التغيُّ استبانة  و
  . املستفيدين من التنمية املستدامةمشاركة

                                                                    
  .http://ggim.un.org: انظر املوقع الشبكي )5(  
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ل االجتمـاع الـسابع للفريـق العامـل املفتـوح           ن حدث جانيب عقدته اللجنة خـال      وقد بيَّ   -٦٢
العضوية املعين بأهـداف التنميـة املـستدامة مـا للمعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة مـن دور يف قيـاس                      

 الرفيـع   الثالـث وعالوة على ذلـك، سـُيعقد املنتـدى   . ورصد األهداف املتصلة بالتنمية املستدامة  
 موضــوع وســيتناولكانيــة علــى الــصعيد العــاملي، املــستوى بــشأن إدارة املعلومــات اجلغرافيــة امل

 مـن  وذلـك يف الفتـرة   ،٢٠١٥إسهام املعلومات اجلغرافية املكانية يف خطة التنميـة ملـا بعـد عـام          
 خاصــاًوســوف يــويل املنتــدى اهتمامــاً .  يف بــيجني٢٠١٤أكتــوبر / تــشرين األول٢٤ إىل ٢٢

ــا واال    ــم والتكنولوجي ــا العل ــيت يؤديه ــة ال ــألدوار اجلوهري ــة   ل بتكــار يف جمــال املعلومــات اجلغرافي
املكانيــة باعتبارهــا أدوات كفيلــة بإدمــاج دعامــات التنميــة املــستدامة الــثالث وأيــضاً باعتبارهــا  

  .٢٠١٥عناصر جغرافية مهمة ضمن خطة التنمية ملا بعد عام 
يف جلــب املبــادرة ) اإلســكوا(وســامهت اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة لغــريب آســيا    -٦٣
فبعـد التعـاون اإلقليمـي النـاجح     . ملية إلدارة املعلومات اجلغرافيـة املكانيـة إىل املنطقـة العربيـة         العا

 حوكمـة  األعضاء على وضع هيكل      البلدانمع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، اتفقت       
وقـد ُعقـد االجتمـاع املخـصَّص        . إقليمي للمبادرة، وعلى إرساء أسـسه يف شـكل جلنـة إقليميـة            

 تنفيـذ   واخنرطـت يف  . ٢٠١٤فربايـر   / شـباط  ٦ و ٥ان يـومي     عمل اللجنـة اإلقليميـة يف عمَّـ        ءلبد
، اهليئــات املعنيــة برســم اخلــرائط والوكــاالت     البدايــةاملبــادرة علــى الــصعيد اإلقليمــي، منــذ     

 لتقريــر املرجــعاإلحــصائية الوطنيــة مــن منطلــق تــسليمها باحلاجــة املاســة إىل أدلــة جغرافيــة         
  .٢٠١٥ خطة التنمية ملا بعد عام يف إطار السياسات والرصد

ة التفــاوت يف  اخلــصوص شــدَّ وجــهيات الــيت تواجههــا املنطقــة العربيــة علــىومــن التحــدِّ  -٦٤
حتليــل البيانــات اإلحــصائية فيمــا يتعلــق  ، ممــا يــستدعي مــستوى التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية

 ومـا  ٢٠١٤ولويـة يف عملـها يف عـام     األاإلسـكوا ولـذلك، سـتعطي   . باملناطق اجلغرافيـة الـصغرية    
مـثالً   ( اإلحصائية وغري اإلحصائيةبعده للقضايا املنهجية املتصلة جبمع املعلومات اجلغرافية املرجع     

 وتـسند اإلسـكوا  ). بشأن مواضيع السالمة على الطرق، والبيئة، واألنشطة التجاريـة، واإلسـكان         
لتكنولوجيـات الـيت تـسهم يف تعـضيد إدارة          أولوية قصوى ملسألة دعم تطوير واقتنـاء واسـتخدام ا         

. ال لتلـك املعلومـات    املعلومات اجلغرافية املكانية باعتبار هذا األمر شرطاً مسبقاً لالستخدام الفعَّـ          
  .وسوف ُتدَرج هذه اجملموعة أيضاً يف برنامج عمل اللجنة اإلقليمية للمبادرة يف املنطقة العربية

ــق االحتــ      -٦٥ ــد أطل ــا، فق ــا يف أفريقي ــي أم ــؤخَّراًاد األفريق ــز    م ــسيق جمــاالت تركي ــة تن ، بغي
 وضـع   تـستهدف املؤسسات وأنشطتها املتصلة بتكنولوجيا الفضاء املتـآزرة فيمـا بينـها، مبـادرة              

م اللجنة االقتصادية ألفريقيا حالياً مشورة اخلرباء مـن أجـل وضـع             وتقدِّ. سياسة أفريقية للفضاء  
ــا يف ســبيل متكــني القــارة مــن تــسخري مواردهــا   مبــادئ الــسياسات اخلاصــة بالفــضاء يف أفري  قي
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ت اللجنـة وثيقـة رؤيـة بعيـدة املـدى بـشأن             وقـد أعـدَّ   . الفضائية بصورة أكثـر منهجيـة وتنـسيقاً       
ز الشراكة والتعاون الدويل يف جمـال الفـضاء لتخطـيط           الكيفية اليت يتعني هبا على أفريقيا أن تعزِّ       

  .اف الفضاء والتطبيقات الفضائية يف القارةوتنسيق ورصد خمتلف األنشطة املتصلة باستكش
ويف آسيا واحمليط اهلادئ، أدجمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ              -٦٦

 وإدارة املـوارد الطبيعيـة يف تنفيـذ         ، واألمـن الغـذائي    ،قضايا التكيف مع تغري املنـاخ     ) اإلسكاب(
 بــشأن االســتفادة مــن تطبيقــات    ٢٠١٧-٢٠١٢خطــة عمــل آســيا واحملــيط اهلــادئ للفتــرة      

 مــن خمــاطر الكــوارث وحتقيــق التنميــة  تكنولوجيــا الفــضاء ونظــم املعلومــات اجلغرافيــة يف احلــدِّ 
وحتظـى هـذه اآلليـة، وهـي مـشروع رائـد            . املستدامة، وال سيما عن طريق تفعيل آلية اجلفـاف        

ــابع ينـــدرج ضـــمن برنـــامج التطبيقـــات الفـــضائية اإلقليمـــي مـــن أجـــل التنميـــة املـــ    ستدامة التـ
كيانـات عموميـة وخاصـة وهيئـات     ، وتـضم    ، بـدعم الوكـاالت الفـضائية يف املنطقـة         لإلسكاب

علمية تـضطلع بأنـشطة تتـصل بتطبيقـات تكنولوجيـا الفـضاء وإدارة الكـوارث وختفيـف حـدة                    
ــي  ــاف الزراع ــى        . اجلف ــاف عل ــة املعرَّضــة للجف ــدان النامي ــدرات البل ــد ق ــة توطي ــوخى اآللي وتت

وات وتقنيـات العلـم والتكنولوجيـا يف رصـد اجلفـاف الزراعـي واإلنـذار املبكِّـر بـه                    استخدام أد 
ص وتقـدمي املـشورة     الة، على الصعيدين الوطين واحمللي، من خالل التـدريب املتخـصِّ          بصورة فعَّ 

واحللول ألوساط املزارعني بغية التأهب على حنو أفـضل لآلثـار الـسلبية للجفـاف علـى التنميـة                   
وســوف تــسهم اآلليــة يف تعزيــز التعــاون فيمــا بــني   . هتاالقتــصادية وختفيــف حــدَّاالجتماعيــة وا

  .بلدان اجلنوب ونقل املعرفة بني بلدان املنطقة
  

لمعلومات االستخدام الرشيد ل خالل التكيُّف منبناء القدرة على   - ثالثاً  
    ة من الفضاء ضمن منظومة األمم املتحدةاملستمدَّ

افية املكانيـة أداة رئيـسية مـن أدوات اختـاذ القـرار الراميـة إىل إدارة                 ُتعترب البيانات اجلغر    -٦٧
تعرقـل احلـصول     هنـاك عوائـق وثغـرات        املوجودات والبيئات واجملتمعات احمللية بكفـاءة، إال أنَّ       

 القطـاع اخلـاص   وتفسريها وحتليلها واستخدامها، إذ يقدِّمها بصورة رئيـسية      هذه البيانات    على
 ُتبـذل حاليـاً جهـود ضـمن منظومـة األمـم املتحـدة               ولكْن. صة املتخصِّ واحلكومات والوكاالت 

  . استخدام البيانات اجلغرافية املكانية وترشيدهبدف زيادة
وَيستخدم قسم رسم اخلرائط التابع إلدارة الـدعم امليـداين، ومكاتـب ُنظـم املعلومـات                  -٦٨

الـسالم، وإدارة الـدعم امليـداين     اجلغرافية ضمن البعثـات امليدانيـة التابعـة إلدارة عمليـات حفـظ              
ة مـن الفـضاء اسـتخداماً نـشيطاً،     وإدارة الشؤون السياسية، البيانات اجلغرافيـة املكانيـة املـستمدَّ      

. ٢٠٠٤مـع القطـاع اخلـاص منـذ عـام           يف هـذا الـشأن       عقـود    وعكفت هذه اهليئات على إبرام    
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 لتـوفري طائفـة عريـضة مـن         وأُبرمت عقـود األمـم املتحـدة اإلطاريـة احلاليـة مـع القطـاع اخلـاص                
  .الصور الساتلية الرادارية والبصرية املتوسطة االستبانة والعالية االستبانة

 إدارة الـدعم امليـداين      أنفقـت ،  ٢٠١٣ و ٢٠٠٨ بني عـامي     املمتدةويف الفترة التعاقدية      -٦٩
جمتمعــةً وإدارة عمليـات حفـظ الـسالم وإدارة الـشؤون الـسياسية والبعثـات امليدانيـة التابعـة هلـا          

 هيئـات منظومـة األمـم املتحـدة األخـرى           أنفقـت  مليون دوالر على العقود اإلطارية، بينما        ١٢
 إلبـرام جيـل جديـد    اسـتدراج للعـروض   عملية  ٢٠١٣واسُتهلت يف عام    .  ماليني دوالر  ٣ حنو

. ٢٠١٤من العقود اإلطارية مع القطـاع اخلـاص، وُيرتقـب أن ُتـستكَمل هـذه العمليـة يف عـام                  
  .توقَّع أن يتواصل تزايد استخدام هذه االتفاقات التجارية الطويلة املدىومن امل
وأَعّدت البعثـات امليدانيـة التابعـة إلدارة عمليـات حفـظ الـسالم، اسـتناداً إىل البيانـات                     -٧٠

اجلغرافية املكانية املستمدة من الفضاء املشتراة يف إطار العقود اإلطارية، خرائط تتعلـق بالغطـاء               
وأُعـّدت أيـضاً خـرائط      . الفيضانات والطوبوغرافيا باستخدام صـور متوسـطة االسـتبانة        النبايت و 
، باســـتخدام صـــور ) يف أمـــاكن العمليـــات١:٢ ٥٠٠مـــثالً مبقيـــاس (للمـــدن املقيـــاس كـــبرية 

ومــن . مــستمدة مــن الفــضاء عاليــة االســتبانة وبيانــات جغرافيــة مكانيــة مــستمدة مــن الفــضاء   
ــاطِّر التطبيقــات الــيت باتــت تتطــوَّ  ــة  تطبيقــات راد يف ســياق حفــظ الــسالم  ب ــاه اجلوفي تقيــيم املي

  .الةوالسطحية هبدف توجيه إجراء مسوح جيوفيزيائية ميدانية هادفة وفعَّ
ويف سياق الشراكات، اسـتفادت إدارة الـدعم امليـداين وإدارة عمليـات حفـظ الـسالم                   -٧١

رهتـا  ة مـن الفـضاء الـيت وفَّ      انية املـستمدَّ  أيضاً من البيانات اجلغرافية املك    وإدارة الشؤون السياسية    
وقد أتاحـت هـذه الـشراكات    . بعض الدول األعضاء ومركُز االحتاد األورويب لشؤون السواتل  

مـشترك دعمـاً    حتظـى باهتمـام     تبادل املعلومات والبيانات يف الوقت املناسب يف جماالت حمـدَّدة           
 واجلمهورية العربية الـسورية وجنـوب   إلدارة األزمات يف مناطق مثل مجهورية أفريقيا الوسطى   

وتـستفيد األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة أيـضاً مـن تبـادل البيانـات                  . السودان والـصومال ومـايل    
  . احلدود الدوليةاملتعلقة بقضايا الة من الفضاء يف سياق اجلغرافية املكانية املستمدَّ

ــدعم امل        - ٧٢ ــابع إلدارة ال ــسم رســم اخلــرائط الت ــن ق ــل كــل م ــم   ويعم ــب ُنظ ــداين، ومكات ي
املعلومات اجلغرافية ضمن البعثات امليدانية التابعة إلدارة عمليات حفظ الـسالم، وإدارة الـشؤون       

ة مـن الفـضاء مـن       السياسية وإدارة الدعم امليداين، على تعزيز البيانات اجلغرافيـة املكانيـة املـستمدَّ            
روبيـة يف سـياق الربنـامج األورويب      خالل شراكات مع كل مـن االحتـاد األورويب واملفوضـية األو           

واخنـرط قـسم رسـم اخلـرائط يف هـذا املـسعى إىل جانـب االحتـاد                  ). كوبرنيكـوس (لرصد األرض   
إدارة عمليـات حفـظ الـسالم وإدارة الـشؤون الـسياسية      ت ق، بينمـا اسـتفاد   األورويب بصفة منـسِّ   
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 مـــن مـــشاريع برنـــامج وإدارة الـــدعم امليـــداين وبعثاهتـــا امليدانيـــة مـــن نـــواتج وخـــدمات منتقـــاة 
كوبرنيكـــوس يف دعـــم إدارة العمليـــات والتوعيـــة بـــاألحوال القائمـــة واالســـتخبارات اجلغرافيـــة 

م هـذا الـدعم، حـىت اآلن، عقـب الزلـزال الـذي              وقـد قُـدِّ   . املكانية ألغـراض االسـتجابة لألزمـات      
 وخـالل   ،طيـة ، ودعماً للعملية االنتخابيـة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقرا          ٢٠١٠ضرب هاييت عام    

 ويف مرحلــة األزمــة الــيت أعقبــت االنتخابــات الــيت  ،االســتفتاء الــذي جــرى يف جنــوب الــسودان 
، فـضالً عـن التوعيـة       ٢٠١١ وخـالل األزمـة الـيت شـهدهتا ليبيـا يف عـام               ،جرت يف كوت ديفوار   

  .٢٠١٣الصومال يف عام وباألحوال القائمة والرصد يف سوريا 
ــصادية أل    - ٧٣ ــة االقت ــارف      وواصــلت اللجن ــات واملع ــوارد املعلوم ــن م ــدد م ــا وضــع ع فريقي

والتطبيقــات واخلــدمات الراميــة إىل حتــسني إتاحــة واســتخدام املعلومــات ألغــراض التنميــة علــى    
ري تــدرجيياً حتــديث البيانــات وإضــافة بيانــات  وجيــ.  الــوطين واإلقليمــي ودون اإلقليمــيالــصعيد

ل أسـاس مرفـق البيانـات املكانيـة         ليمية، اليت تشكِّ   قواعد البيانات اجلغرافية املكانية اإلق     جديدة يف 
 سلــسة مــن بيانــات جمموعــةإعــداد ) أ: (اإلقليمــي األفريقــي، دعمــاً للمبــادرات اإلقليميــة التاليــة 

إطـالق  ) ب(تـها؛ و   متـراً تغطـي القـارة برمَّ       ٣٠ علـى ارتفـاع   منوذج االرتفاعات الرقمي باستبانة     
ــضل املمار    ــة ألف ــادئ توجيهي ــيم     دراســة لوضــع مب ــاء وختــزين وصــيانة وتعم ســات يف جمــال اقتن

ــة األساســية،    ــة املكاني ــات اجلغرافي ــستهدفجمموعــات البيان ــادل املعــارف بــني مجاعــة   ت  دعــم تب
ــة اخلاصــة     ) ج(املمارســني؛ و ــة املكاني ــات اجلغرافي ــصادر جمموعــات البيان ــالبنالوصــول إىل م  ى ب

 ٢٠١٥- ٢٠١٤ويف فتـرة الـسنتني   . شكيلهاوتـ ق منها  والتحقُّوجتهيزهااألفريقية ومجعها  التحتية  
ــة   ــا ومــا بعــدها، ستواصــل اللجن  إجــراء عمليــات مجــع املعلومــات والبيانــات  االقتــصادية ألفريقي

ــات حــدود       وجتهيزهــا وحتــديثها  ــة التحقــق مــن مــشروع جمموعــة بيان ــة عملي ــضالً عــن متابع ، ف
ــع إدار   ــاون مـ ــا، بالتعـ ــاين يف أفريقيـ ــستوى الثـ ــة يف املـ ــصادية الوحـــدات اإلداريـ ة الـــشؤون االقتـ

  . التنفيذيالصعيدإدارة الدعم امليداين على مع واالجتماعية على الصعيد االستراتيجي و
 فريق األمم املتحدة العامل املعين باملعلومات اجلغرافيـة، وهـو عبـارة عـن شـبكة                 وعمل  -٧٤

مـات اجلغرافيـة    تضم أخصائيي األمم املتحدة العاملني يف جمايل رسم اخلـرائط وعلـم إدارة املعلو             
، علـى إرسـاء   ٢٠٠٠عـام  يف اهتمـام مـشترك، منـذ إنـشائه       ب اليت حتظـى  املكانية ملعاجلة القضايا    

 اً كـبري إسـهاماً ومن شأن املرفـق املقتـَرح أن يـسهم    . ألمم املتحدة للبيانات املكانيةاأسس مرفق  
يــة والــشركاء يف إغنــاء مهمــة األمــم املتحــدة عــرب إشــراك الــدول األعــضاء واملنظمــات اإلقليم   

اإلقليمـــيني يف مـــسعى بنـــاء التوافـــق يف اآلراء ووضـــع الـــسياسات وآليـــات احلوكمـــة لكفالـــة  
 اجلغرافية املكانية وممارسات تبـادل املعلومـات اسـتخداماً واسـعاً يف النـهوض              البياناتاستخدام  

  .التنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية وبرامج العمل اإلنساينطط خب
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عقَـد االجتمـاع الرابـع عـشر لفريـق األمـم املتحـدة العامـل املعـين باملعلومـات                وسوف يُ   -٧٥
ــ الــذي س،اجلغرافيــة شترك يف رئاســته إدارة شــؤون الــسالمة واألمــن ومكتــب األمــم املتحــدة   ت

 وسـيقوم االجتمـاع  .  يف نيويـورك ٢٠١٤مايو / أيار١٦ إىل  ١٤لشؤون الفضاء اخلارجي، من     
 جلنــة اخلــرباء املعنيــة بــإدارة املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة علــى   الــروابط القائمــة بــنيبــالنظر يف 

 إنـشاء مرفـق األمـم املتحـدة للبيانـات املكانيـة؛              حال  يف والنظرالصعيد العاملي والفريق العامل؛     
رات احلاصلة داخل األفرقة العاملة التابعة للفريـق العامـل فيمـا يتعلـق بإصـدار              التطوُّ واستعراض

 وتطــوير اجلغرافيــة املكانيــة الــصور الــساتلية، والعــضوية يف احتــاد اخلــدمات  التــراخيص وتبــادل
  . حوار مع القطاع اخلاصوإطالقجمموعات البيانات األساسية؛ 

وجيري تبادل البيانات واملعلومات اجملهَّزة بني كيانات األمـم املتحـدة ويتـاح االطـالع                  -٧٦
، وهـي مركـز عـاملي       "ReliefWeb"اثـة   عليها من خالل مواقـع علـى اإلنترنـت مثـل شـبكة اإلغ             

ــة       ــأثرة بعامــل الوقــت املتعلقــة حبــاالت الطــوارئ والكــوارث الطبيعي ــسانية املت للمعلومــات اإلن
ــ ــوارث    )www.reliefweb.int(دة املعقَّــ ــال الكــ ــسيق يف جمــ ــذار والتنــ ــاملي لإلنــ ــام العــ ، والنظــ

)www.gdacs.org(     ملعهد األمم املتحدة للتـدريب      ، وبرنامج التطبيقات الساتلية العملياتية التابع 
، وسـجل جمموعـات البيانـات العمليـة األساسـية املـشتركة             )www.unitar.org/unosat(والبحث  

، وبوابــة  )cod.humanitarianresponse.info(التــابع للجنــة الدائمــة املــشتركة بــني الوكــاالت       
ــضائي       ــات الف ــتخدام املعلوم ــم املتحــدة الس ــامج األم ــة لربن ــارف التابع ة يف إدارة الكــوارث املع

وتتــيح بوابــة املعــارف   ). www.un-spider.org) (ســبايدر(واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ   
التابعــة لربنــامج ســبايدر أيــضاً قواعــد بيانــات بــشأن البيانــات الــساتلية واملنتجــات املــشتقة           

ة بكـوارث  والرباجميات املتاحة جمانـاً، فـضالً عـن جتميعـات جلميـع اخلـرائط واملـوارد ذات الـصل          
 مكتبـاً للـدعم   ١٦ويعمل برنامج سبايدر أيـضاً علـى توطيـد شـبكته املؤلَّفـة مـن       . كربى خمتارة 

  .اإلقليمي من أجل حتسني تبادل املمارسات املوصى هبا وسائر املراجع واألدوات واخلدمات
برنامج التطبيقات الـساتلية العملياتيـة    واشترك االحتاد الدويل لالتصاالت، بالتعاون مع         -٧٧

ــابع مل ــدريب والبحــ  الت ــة، يف تنظــيم   مــع وث عهــد األمــم املتحــدة للت ــنظم البيئي معهــد حبــوث ال
واستضافة مؤمتر األمم املتحدة واجملموعة الدولية الثالث لُنظم املعلومات اجلغرافيـة، الـذي ُعقـد             

ز املـؤمتر علـى زيـادة فهـم         وقـد ركَّـ   . ٢٠١٤أبريـل   / نيـسان  ٩ إىل   ٧مبقر االحتاد يف جنيف مـن       
يت ميكن من خالهلـا أن يـسهم تبـادل معلومـات مـستقرة وآمنـة يف مـساعدة املنظمـات                     السبل ال 

علــى ضــمان الفعاليــة يف إدارة وحتليــل وعــرض كافــة أشــكال املعلومــات اجلغرافيــة املرجــع يف    
ــن التــصدِّ زاعــات والتنميــة والبيئــة واألزمــات والكــوارث   ي للقــضايا العامليــة املتــصلة باملنــاخ وال

وأتـاح املـؤمتر للحـضور بيئـة متكّـن مـن التركيـز              . دية واالجتماعيـة والـصحة    واألوضاع االقتصا 
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مـن  على األدوات واملعايري والتكنولوجيات املطلوبة لتقييم املعونة واملخاطر اليت تواجه التنمية و           
  . أفضلعلى حنوالتخفيف من آثارها 

    
التنمية بلوغ أهداف خطة لتسخري تكنولوجيا الفضاء : آفاق املستقبل  - رابعاً  

    ٢٠١٥بعد عام   ملا
ضماناً لتسخري املنافع احملتملة لتكنولوجيا الفضاء إىل أقصى حد ممكن يف تنفيذ خطة التنمية                - ٧٨

، ميكن للـدول األعـضاء وكيانـات األمـم املتحـدة أن تنظـر يف                ٢٠١٥العاملية ضمن إطار ما بعد عام       
  : املستوى الوطين واإلقليمي والدويلاخلطوات التالية باعتبارها أهدافاً ُيسعى لتحقيقها على

ة مــن الفــضاء  للبيانــات واملعلومــات املــستمدَّة احملتملــباملــسامهةإذكــاء الــوعي   )أ(  
   التنمية؛ألغراض
ــدرات تطــوير  )ب(   ــث  الق ــن حي ــستمدَّ  م ــات امل ــات واملعلوم ــشاف البيان ــن  اكت ة م

   واستخدامها؛وجتهيزهاالفضاء والوصول إليها 
 املـستمدَّة مـن الفـضاء     تيسري استخدام البيانـات واملعلومـات       لؤسسية  تعزيز األطر امل    )ج(  

  ؛باالستشعار عن ُبعد
 جتنُّــب االزدواجيــة بغيــة ،دعــم توحيــد وحتــديث املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة  )د(  
  ؛بطريقة منسَّقةتعدد القطاعات امل استخدامها ، ومتكنيوالتداخل
 اســـتخدام البيانـــات واملعلومـــات مـــن أجـــل زيـــادة التعـــاون الـــدويل تـــشجيع  )ه(  
  . التخطيط واختاذ القرارمن أجل عملياتة من الفضاء املستمدَّ

 


