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 اسـتخدام الفضـاء اخلارجي    نة  جلـ 
    يف األغراض السلمية

 :منظومة األمم املتحدةضمن تنسيق أنشطة الفضاء اخلارجي   
    واألعوام الالحقة٢٠٠٤ و٢٠٠٣برنامج العمل لعامي 

   *تقرير األمني العام  
 احملتويات   

    الفقرات الصفحة

............................................................................مقدمة   ٣-١ ٣  -أوال  

٤ ٤ 
شطة الفضاء اخلارجي لدى منظومة األمم املتحدة،اجلهات املشاركة يف أن           

................................................ومصفوفة برامج الفضاء اخلارجي               
 -ثانيا    

...السياسات واالستراتيجيات اخلاصة بالتنسيق بني األنشطة ذات الصلة بالفضاء                                            ١٤-٥ ٤  -ثالثا   
............................تشجيع الشراكات مع اهليئات غري احلكومية                    ١١ ٨   -ألف  
.................بالفضاء     فيما يتصل        خالقيات      وضع القانون واملعايري واأل            ١٤-١٢ ٨   -باء  
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 ٢٤ إىل ٢٢اعتمد هذا التقرير االجتماع املشترك بني الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي، املعقود من   * 

 .٢٠٠٣يناير /ن الثاينكانو
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  مقدمة   -أوال  
مــنذ بــدء عصــر الفضــاء، أخــذ استكشــاف الفضــاء واســتغالله يــدّران كّمــا هــائال مــن  -١

وبــات كــثري مــن الــناس . املــنافع العلمــية وكذلــك املــنافع االقتصــادية واجملتمعــية ألجــل البشــرية
يسـلّمون بـأن علـوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا هي واحدة من األدوات الرئيسية لفهم بيئة        

ــدرء الكــوارث        األر ــلى حنــو أفضــل ل ــداد أنفســنا ع ــية، وإع ــوارد الطبيع ض، وحتســني إدارة امل
كما إن  . الطبيعـية، وتوفـري االتصـاالت الفّعالـة عرب مسافات طويلة وكذلك إىل املناطق الريفية              

التطبـيقات الفضـائية ميكـن أن تدعم اجلهود اليت تبذهلا الكثري من هيئات منظومة األمم املتحدة           
وقد عمدت بعض تلك اهليئات إىل   . عـىن بتشـجيع التنمـية املسـتدامة مـن خـالل أنشطتها            الـيت تُ  

فتئت تنشط   دمـج اسـتخدام األدوات الفضائية العمليايت املعتاد يف أنشطتها املعنية بالتنمية، وما            
يف تشـجيع الـتعاون الـدويل يف جمـال تطبـيق علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء ضـمن ميدان املسؤولية                 

 .اخلاص هبا

املعــروفة اآلن باســم جملــس الرؤســاء التنفــيذيني  (وقــد أنشــأت جلــنة التنســيق اإلداريــة   -٢
االجتماع املشترك بني الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء ) ملـنظومة األمـم املـتحدة املعـين بالتنسيق      

 كلجـنة فرعية هلا ألجل ضمان التعاون فيما بني املنظمات املهتمة يف         ١٩٧٥اخلـارجي يف عـام      
ج واملشــاريع املســتقبلية يف مــيادين االتصــاالت واألرصــاد اجلويــة واالستشــعار عــن بعــد   الــربام

وُيعقــد االجــتماع املذكــور ســنويا، ويوفّــر منــتدى هليــئات  . (GIS)ونظــم املعلومــات اجلغرافــية 
مـنظومة األمـم املـتحدة املشـاركة ألجل تبادل املعلومات واآلراء عن اخلطط احلالية واملستقبلية                

ذات الصـلة بالفضـاء الـيت حتظى باهتمام مشترك، وألجل تعزيز التعاون والتآزر فيما               لألنشـطة   
ويقــوم مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي . بــني هيــئات مــنظومة األمــم املــتحدة يف هــذا الصــدد

، مل يعــد االجــتماع ١٩٩٣ومــنذ عــام . الــتابع لألمانــة العامــة مبهمــة أمانــة االجــتماع املشــترك 
زال يقـدم تقاريـره عن    جلـنة فرعـية للجـنة التنسـيق اإلداريـة، لكـنه مـا             املشـترك بـني الوكـاالت       

ــتها الفرعــية العلمــية       ــه إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وجلن أعمال
 .والتقنية

، اعترفـت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية أيضا           ١٩٧٥ويف عـام     -٣
نسـيق بـني هيـئات األمم املتحدة، بالنظر إىل تزايد حجم أنشطة الفضاء        باحلاجـة املتنامـية إىل الت     

وطلبت اللجنة إىل األمني العام   . اخلـارجي وتعـاظم اهنمـاك هيـئات األمـم املتحدة يف هذا اجملال             
أن يعـد تقريـرا مـتكامال سـنويا عـن خطـط وبـرامج هيـئات مـنظومة األمم املتحدة ذات الصلة                       

ــتابعة للجــنة       بأنشــطة الفضــاء اخلــارجي، لكــي    ــية ال ــية والتقن ــية العلم ــيه اللجــنة الفرع ــنظر ف  ت
وهـذا الـتقرير، الـذي يعـد الـتقرير السـنوي السـادس والعشرين من األمني العام عن            . املذكـورة 
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التنسـيق بني أنشطة الفضاء اخلارجي ضمن منظومة األمم املتحدة، قام بتجميعه مكتب شؤون              
دمــة مــن هيــئات األمــم املــتحدة، مث استعرضــه ووضــع  الفضــاء اخلــارجي بــناء عــلى الوثــائق املق

 ٢٢صـيغته النهائـية االجتماع املشترك بني الوكاالت إبان دورته الثالثة والعشرين املعقودة من               
 .٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤إىل 
  

اجلهات املشاركة يف أنشطة الفضاء اخلارجي لدى منظومة األمم  -ثانيا 
  فضاء اخلارجياملتحدة، ومصفوفة برامج ال

: يتضــمن هــذا الــتقرير معلومــات مقدمــة مــن املــنظمات التالــية عــن أنشــطتها الفضــائية -٤
مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، وإدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعــية، ومكتــب األمــم   

ــات املشــاريع    ــتحدة خلدم ــس(امل ــن الكــوارث      )يونوب ــية لــلحد م ــتراتيجية الدول ، وأمانــة االس
، واللجــنة االقتصــادية واالجتماعــية  )اإليكــا(، واللجــنة االقتصــادية ألفريقــيا  (ISDR)" إســدار"

 وبرنامج األمم املتحدة    )١(، وأمانـة اتفاقية التنّوع االحيائي،     )اإلسـكاب (آلسـيا واحملـيط اهلـادئ       
، واملكتــب املعــين بــاملخدرات واجلــرمية، ومــنظمة األمــم املــتحدة لألغذيــة        )اليونيــب (للبيــئة 

، ومنظمة الطريان )اليونسكو(، ومـنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة        )لفـاو ا(والـزراعة   
، (WMO)، ومـنظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية          )اإليكـاو (املـدين الدولـية     

 .والوكالة الدولية للطاقة الذرية
  

نشطة ذات الصلة السياسات واالستراتيجيات اخلاصة بالتنسيق بني األ -ثالثا 
  بالفضاء

، ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ٦ املـؤرخ    ٥٤/٦٨أقـّرت اجلمعـية العامـة، يف قـرارها           -٥
القـرار الصـادر عن مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه              

ــنا بشــأن إعــال: األلفــية الفضــائية"واملعــنون ) اليونيســبيس الثالــث(يف األغــراض الســلمية  ن فيي
 كانون  ١١ املؤرخ   ٥٧/١١٦ وحثّت اجلمعية العامة، يف قرارها       )٢(".الفضـاء والتنمـية البشـرية     

، مؤسسـات األمـم املـتحدة عـلى اختـاذ الـتدابري الضـرورية لتنفيذ إعالن             ٢٠٠٢ديسـمرب   /األول
 .فيينا تنفيذا فعاال

 ١١غراض السلمية  ، أنشـأت جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األ         ٢٠٠١مث يف عـام      -٦
ــيذ توصــيات          ــدول األعضــاء ألجــل تنف ــن ال ــية مــن جانــب عــدد م ــرقة عمــل برئاســة تطوع ف

اســتراتيجية الرصــد البيــئي؛ إدارة املــوارد الطبيعــية؛ : اليونيســبيس الثالــث بشــأن املســائل التالــية
املالحة التنـبؤ بـالطقس واملناخ؛ خدمات الصحة العامة؛ إدارة الكوارث؛ النظم العاملية لسواتل              
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(GNSS)     ــادة الوعــي؛ ــناء القــدرات؛ زي ــبة مــن األرض؛ ب ؛ التنمــية املســتدامة؛ واألجســام القري
وتســعى فــرق العمــل إىل الــتماس املشــاركة النشــطة مــن جانــب   . مصــادر الــتمويل االبــتكارية

هيـئات مـنظومة األمـم املـتحدة الـيت هلـا صـلة وثـيقة بأعماهلـا، بغية ضمان ارتكاز أعماهلا على                       
 كانون  ١وحىت  . ازات وعـلى اجلهـود اجلاريـة ضـمن منظومة األمم املتحدة يف هذا اجملال              اإلجنـ 
ــثاين ــناير /ال ــئة مــن مــنظومة األمــم املــتحدة يف فــرق العمــل   ١٣، كانــت تشــارك ٢٠٠٣ي .  هي

وسـوف تسـتكمل الفـرق أعماهلا، وسوف تقدم توصياهتا بشأن املزيد من إجراءات العمل إىل                
وسوف توضع تلك التوصيات يف احلسبان يف تقرير من املرتقب          . ٢٠٠٤اللجـنة حبلـول العـام       

أن تعـّده اللجـنة ألجـل تقدميه إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة واخلمسني، عن التقدم احملرز                  
وقد ُدعيت هيئات منظومة األمم املتحدة إىل االسهام        . يف تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث        

 .ستعراض املزمع أن تقوم به اجلمعيةيف األعمال التحضريية لال

، بـــاجلهود الـــيت يـــبذهلا ٥٧/١١٦وقـــد نّوهـــت اجلمعـــية العامـــة بارتـــياح، يف قـــرارها  -٧
االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت بشـأن أنشـطة الفضـاء اخلارجي ألجل استرعاء انتباه مؤمتر                   

ولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا، القمـة العـاملي التنمـية املسـتدامة إىل املـنافع املسـتمدة مـن علـوم وتكن            
ــاركة يف االجــتماع          ــك اهليــئات املش ــم املــتحدة، وخصوصــا تل ــئات مــنظومة األم ــت هي وحثّ
املشــترك بــني الوكــاالت، عــلى أن تــدرس، بالــتعاون مــع جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف   

وجيا األغـراض السـلمية وجلنـتها الفرعـية العلمـية والتقنـية، كـيف ميكن أن تسهم علوم وتكنول                
 )٤(. وخطة تنفيذ ما خلص إليه مؤمتر القمة)٣(الفضاء وتطبيقاهتا يف تنفيذ اإلعالن السياسي

وسائل وآليات تعزيز التعاون "أمـا اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية فتنظر يف بند عنوانه      -٨
 بـني الوكـاالت وزيـادة اسـتخدام التطبـيقات واخلدمـات الفضـائية داخـل هيئات منظومة األمم               

، ٢٠٠٣ويف عــام .  وفقـا خلطـة عمــل ثالثـية السـنوات    ٢٠٠١مــنذ عـام  " املـتحدة وفـيما بيـنها   
هتـدف اللجـنة الفرعـية إىل صـوغ مقـترحات ملموسـة ألجل تعزيز التعاون فيما بني الوكاالت                   
عـلى اسـتخدام علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء يف مـنظومة األمـم املـتحدة، وألجل زيادة استخدام                    

ت الفضــائية ضــمن املــنظومة عمومــا وفــيما بــني هيــئات معيــنة مــن األمــم    التطبــيقات واخلدمــا
وقــد ُدعــي االجــتماع املشــترك بــني الوكــاالت بشــأن أنشــطة الفضــاء اخلــارجي إىل     . املــتحدة

ــثة العهــد،   . اإلســهام يف أعمــال اللجــنة الفرعــية يف هــذا الصــدد    ــتطورات احلدي وقــد أثبتــت ال
ــاه     ــيمي، االجتـ ــتوى اإلقلـ ــلى املسـ ــا عـ ــتخدام   وخصوصـ ــتاحة السـ ــات املـ ــايب يف اإلمكانـ اإلجيـ

وبـات من الواضح بقدر متزايد أنه       . املوجـودات الفضـائية ألجـل احلـد مـن الكـوارث وإدارهتـا             
 ميكـن تطويـر عـدد مـن التطبـيقات الفضـائية، إىل جانـب وجـود عـدة مـن هـذه التطبيقات، مما                         



A
/A

C
.1

05
/7
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 )ب(،)أ(مج الفضاء اخلارجياجلهات املشاركة يف أنشطة الفضاء اخلارجي ومصفوفة برا

األنشطة 
 األخرى

حتسني املعرفة 
 بناء القدرات العلمية

حتسني القدرات 
الساتلية على 
حتديد املواقع 
 واألماكن

تكنولوجيا 
املعلومات 
 واالتصاالت

أمن البشر وتنميتهم 
 محاية بيئة األرض ورفاههم

وضع القانون 
واملعايري 
 هيئات األمم املتحدة واألخالقيات

مكتب شؤون الفضاء  ١٤-١٢ ١٥ ١٠٤، ٨٦-٨٣  ١٤١ ١٤٦، ١٤٥ ١٦٠، ١٥٩ 
 اخلارجي

ادارة الشؤون االقتصادية   ٣٦، ٣٥  ١٢٧-١٢٥    
 واالجتماعية

مكتب األمم املتحدة    ١٠٥     
 خلدمات املشاريع

أمانة االستراتيجية الدولية    ٨٦، ٨٥     
 للحد من الكوارث

 اإليكا  ٤٠-٣٧  ١٣٠-١٢٨  ١٤٨، ١٤٧  

 اإليسي  ٨١، ٧٠      

 اإلسكاب  ٧٣، ٦٥، ٤١، ١٥ ١٠٦، ٨٩-٨٧، ٨٤ ١٣٣-١٣١  ١٥٣، ١٤٩  ١٦٤-١٦١

أمانة اتفاقية التنوع   ٦٣      
 االحيائي

 اليونديب  ٢٧ ١٠٩، ١٠٨، ٩٢   ١٥٣  

  ٤٢، ٢٢، ٢١، ١٨-١٥ ١٠٨، ٩٢-٩٠   ١٥٤-١٥٠-
٧٠، ٦٩، ٦٧، ٦٦، ٥٨ 

 اليونيب 

مفوضية األمم املتحدة   ٦٨  ١٣٩    
 لشؤون الالجئني

صندوق األمم املتحدة   ٣٦      
 لألنشطة السكانية

 برنامج األغذية العاملي  ٥٧      

املكتب املعين باملخدرات    ١٠٧     
 واجلرمية

 اليونيتار   ١٠٥     
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األنشطة 
 األخرى

حتسني املعرفة 
 بناء القدرات العلمية

حتسني القدرات 
الساتلية على 
حتديد املواقع 
 واألماكن

تكنولوجيا 
املعلومات 
 واالتصاالت

أمن البشر وتنميتهم 
 محاية بيئة األرض ورفاههم

وضع القانون 
واملعايري 
 هيئات األمم املتحدة واألخالقيات

     ٥٧، ٢٢، ٢١، ١٦، ١٥ ٩٤، ٩٣ ،
٨١، ٧٣-٦٨، ٦٥، ٥٨ 

 الفاو 

١٠٩، ١٠١-٩٥ ١٤٠-١٣٤  ١٥٧-١٥٥  ١٦٦، ١٦٥-
١١٦ 

٦٢-٥٨، ٥٥، ٢٥-١٥ ،
٨١-٧٢، ٦٩ 

 اليونسكو ١٤

 اإليكاو ١٣  ١٠٣، ١٠٢  ١٤٤-١٤٣   

 منظمة الصحة العاملية  ٥٧ ١٢٤، ١١٧  ١٤٢   

 البنك الدويل  ٦٨، ٢٧      

    ١٣٧، ١٣٥-
١٣٩ 

 اآليتيو   ١١٢

  ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٨-١٥ ١٠٣، ١٠٢   ١٥٨
-٨٢، ٦٤، ٥٨، ٣٤ 

املنظمة العاملية لألرصاد  
 اجلوية

 اآلميو     ١٤٣   

الوكالة الدولية للطاقة         ١٦٧
 الذرية

 
 .تشري األرقام الواردة يف كل عمود إىل الفقرات ذات الصلة يف هذا التقرير )أ( 
 .www.uncosa.unvienna.orgمنظومة األمم املتحدة، انظر للحصول على معلومات حمدثة بصورة مستمرة عن تنسيق أنشطة الفضاء اخلارجي داخل  )ب( 

 



 

 8 
 

 A/AC.105/792 

ميكــن اســتخدامه لــتحديد األهــداف الــيت تــنطوي عــلى قابلــية للــتعّرض إىل األخطــار، ال عــلى   
مســتوى اجملــتمعات احمللــية فقــط، بــل كذلــك يف املــناطق احلضــرية الكــبرية أو املواقــع الزراعــية   

العمـــل اإلقليمـــية اجلاريـــة بشـــأن اســـتخدام ويف هـــذا الصـــدد فـــإن سلســـلة حلقـــات . النائـــية
تكنولوجـيا الفضـاء ألجـل إدارة الكـوارث، اليت ينظمها مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، يبدو           
أهنــا تشــري إىل أنــه ميكــن وجــود قــيمة مضــافة ممــّيزة يف اســتخدام التقنــيات الســاتلية يف مــرحلة    

ومن .  ذلك أثناء مرحلة الطوارئالوقايـة مـن الكـوارث الطبيعية وغريها، بدال من االقتصار يف       
خـالل وضـع هـذا األمـر يف االعتـبار، عمـد املكتـب املذكور واالستراتيجية الدولية بشأن احلد                    

إىل زيادة جهودمها بغية إقامة إطار عمل مشترك بني الوكاالت إلجراء      " إسدر"مـن الكـوارث     
ية التعّرض لألخطار   حـوار يركّـز بصـفة رئيسـية على احلد من الكوارث، وخصوصا تقدير قابل              

 .واحلد منها

ــثاين بشــأن         -١٠ ــوزاري ال ــر ال ــتابعة توصــيات املؤمت ــا إن اإلســكاب ســوف تواصــل م كم
ــرحلة         ــيذ امل ــية تنف ــادئ، بغ ــية املســتدامة يف آســيا واحملــيط اهل ــيقات الفضــائية ألجــل التنم التطب

ــية ــيــة      الثان ـــل التنم ــيمــي ألجـ ــيقــات الفضــائيــة اإلقل ــرنامج التطب ــن ب ريســاب ("املســتدامــة م
ــثــانــي ــيت حددهــا جملــس اإلســكــاب     )RESAP II "ال ــنموية ال ــات الت ــة األولوي ــر (، وخدم انظـ

A/AC.105/780 ــيـن ــيه / متـــوز١ويف ). ١٩ و١٨، الفقرتـ ، اســـتحدثت اإلســـكاب ٢٠٠٢يولـ
 شـعبة جديـدة لـلمعلومات واالتصاالت وتكنولوجيا الفضاء، هتدف إىل هتيئة بيئة ميسِّرة ألجل        

 . والتكنولوجيا الفضائية(ICT)نقل وتطبيق تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 
  

  تشجيع الشراكات مع اهليئات غري احلكومية                   -ألف  
 ٢٠٠٢ينايــر  / كانــون الثانــي  ٣٠يـــرد مـلخــص فـــي تقريـــر األمـيــن العــام املــؤرخ              -١١

)A/AC.105/780 ري حكومـــية يف أعمـــال جلـــنة عـــن إشـــراك هيـــئات غـــ) ٢٤-٢١، الفقـــرات
، ٢٠٠٢ويف عـــام . اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية وجلنتـــيها الفرعيـــتني 

اجلمعـــية العامـــة مركـــز مراقـــب دائـــم لـــدى اللجـــنة إىل جلـــنة ســـواتل رصـــد األرض   منحـــت
  والـرابطة الدولـية ألسـبوع الفضـاء، ممـا يزيد من عدد اهليئات الدولية اليت            )CEOS "سـيــوس ("

 . هيئة١٨هلا مركز مراقب لدى اللجنة إىل 
  

  وضع القانون واملعايري واألخالقيات فيما يتصل بالفضاء                   -باء  
بـدأ مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي تنفيذ برنامج بناء قدرات يف جمال قانون الفضاء                   -١٢

 وكان اهلدف من. ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١ إىل ١٨بتنظـيم حلقـة عمل يف الهاي من        
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حلقـة العمـل الـترويج لفهـم وقـبول معـاهدات األمـم املـتحدة بشأن الفضاء اخلارجي، مما يتيح                     
ــبادل املعلومــات عــن قوانــني الفضــاء والسياســات العامــة واملؤسســات عــلى الصــعيد       اجملــال لت
الوطــين، واســتعراض الفــرص املــتاحة للتعلــيم يف جمــال قــانون الفضــاء والسياســة العامــة بشــأن    

 حلقـة عمـل ملـنطقة آسـيا واحمليط اهلادئ حمددة يف اجلدول الزمين لتنظيمها يف                 وهـناك . الفضـاء 
 . يف داجييون، مجهورية كوريا٢٠٠٣نوفمرب /أكتوبر أو تشرين الثاين/شهر تشرين األول

كمـا إن اللجـنة الفرعـية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض                -١٣
ر يف املسـائل ذات الصلة باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات           السـلمية سـوف تواصـل الـنظ       

/  تشرين الثاين  ١٦الـيت فُـتح بـاب التوقـيع علـيها يف كيـب تـاون، جـنوب أفريقيا، يف                    (املـنقولة   
. واملشـروع األويل لـربوتوكوهلا بشـأن املسـائل اخلاصـة بـاملوجودات الفضائية             ) ٢٠٠١نوفمـرب   

مكتب شؤون الفضاء اخلارجي إعداد تقرير وتقدميه إىل اللجنة         وقـد طلبـت اللجنة الفرعية إىل        
الفرعـية يف دورهتـا األربعـني، عـن االعتـبارات ذات الصـلة بإمكانـية قـيام األمـم املـتحدة مبهمة                       

والسلطة اإلشرافية هي هيئة من املزمع أن تقوم جبملة         . السـلطة اإلشـرافية مبقتضـى الربوتوكول      
اإلشـراف عليه ليتوىل نظام تسجيل دويل للمصاحل الضمانية        أمـور ومـنها اختـيار أمـني سـجل و          

 بالتشــاور مــع اجمللــس   (A/AC.105/C.2/L.238)وقــد أُعــد الــتقرير   . يف املوجــودات الفضــائية 
القــانوين لــدى األمــم املــتحدة، وباالســتفادة أيضــا مــن مدخــالت مقدمــة مــن اإليكــاو، والــيت    

اإلشرافية مبقتضى الربوتوكول بشأن املسائل     اتفقـت مـن حيـث املبدأ على القيام مبهمة السلطة            
 .اليت ختص معدات الطائرات امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات

ــيا     -١٤ ــية والتكنولوجـ ــارف العلمـ ــيات املعـ ــية ألخالقـ ــنة العاملـ ــكو واللجـ ــتعاون اليونسـ وتـ
الفضــائية، الــتابعة هلــا مــع فــريق اخلــرباء بشــأن أخالقــيات األنشــطة  ) COMEST" كوميســت("

، على  ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ١٠ املؤرخ   ٥٦/٥١املنشـأ مبقتضـى قـرار اجلمعـية العامـة           
إعـداد تقريـر عـن املـبادئ األخالقية ألجل األنشطة الفضائية يف احلاضر واملستقبل، مع التركيز                

التقرير ومن املزمع تقدمي    . خصوصـا عـلى األنشطة اليت ُتتابع فيما يعود بالنفع على مجيع األمم            
إىل اللجـنة الفرعـية القانونـية الـتابعة للجـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف                   

 .٢٠٠٣دورهتا الثانية واألربعني يف عام 
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   األنشطة احلالية ذات الصلة بالفضاء    -رابعا  
  محاية بيئة األرض وإدارة املوارد الطبيعية               -ألف  

  تقدم علوم األرض -١ 
 يســتمر الــتعاون بــني مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي واإلســكاب واليونيــب   ســوف -١٥

ــيطات     ــوم احملـ ــية لعلـ ــية احلكومـ ــنة الدولـ ــاو واليونســـكو واللجـ ــتابعة ) IOC" اإليـــوك("والفـ الـ
 عــلى اإلســهام يف أعمــال اللجــنة املعنــية (WMO)لليونســكو واملــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلويــة 

. ، باعتــبار هــذه اهليــئات مــن األعضــاء املنتســبني     )CEOS" ســيوس("بســواتل رصــد األرض  
ــة يف تنفــيذ اســتراتيجية      ويشــارك كــل مــن الفــاو واليونســكو واملــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلوي

ومــن بــني األعضــاء يف الفــريق العــامل املخصــص ). IGOS" إجــوس("الرصــد العــاملي املــتكاملة 
كتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي،  ، والــذي يرأســه م"ســيوس"للتعلــيم والتدريــب الــتابع للجــنة  

 .واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية" اإليوك"اإلسكاب واليونسكو وجلنة علوم احمليطات 

ــوم       -١٦ ــدويل للعل ــاو واجمللــس ال ، )ICSU" إكســو("كذلــك ســوف يواصــل كــل مــن الف
ــاملي ملر      ــنظام الع ــة املشــاركة يف ال ــية لألرصــاد اجلوي ــنظمة العامل ــبة واليونيــب واليونســكو وامل اق

، مــع استضــافة دائــرة البيــئة واملــوارد الطبيعــية الــتابعة للفــاو )(GTOS)" جــتوس"نظــام (األرض 
ــة نظــام   ــنظام  ). ٣٥ و٣٤، الفقــرتني A/AC.105/780انظــر " (جــتوس"ألمان ــة ال وتعكــف أمان

، بتوجـيه مـن جلنـته التوجيهـية، على استحداث شبكات عاملية لرصد األرض ومنائط                "جـتوس "
، واألهنار اجلليدية، واجلبال، واجلمد السرمدي،      )اهليدرولوجيا(عـلم املـياه     (ال  خاصـة هبـذا اجملـ     

ــية الصــافية    ــوارد الســاحلية واإلنتاجــية األول ــاعدة   )(NPP)وامل ، كمــا ُعنيــت بتحديــث عهــد ق
) االيكولوجــية(ملواقــع رصــد الــنظم االحيائــية  ) TEMS" تــيمس("البــيانات الفهرســية الشــاملة 

، (www.fao.org/gtos/tems)احة على اخلط الشبكي املباشر على املوقع        األرضـية وهـي اآلن مـت      
ــن   . (CD-ROM)وكذلــك عــلى أســطوانات مضــغوطة للحاســوب     وحتــتوي أحــدث صــيغة م

عــلى مواضــيع بــارزة مــثل اخلــرائط التفاعلــية للمــناطق البيئــية        " تــيمس"معلومــات القــاعدة  
ة، وعـلى مـرفق لتسهيالت التسجيل       االحيائـية، وعـلى جمموعـة جديـدة مـن املتغـّيرات اجلوهـري             

وقــد أُنشــئت شــبكتان إقليميــتان لتيســري الــتعاون وتــبادل البــيانات   . عــلى خــط املوقــع مباشــرة 
بوتسوانا وجنوب أفريقيا   (واملعلومـات فـيما يتصـل باملسائل البيئية، إحدامها يف أفريقيا اجلنوبية             

أرمينيا واستونيا وبلغاريا   (شرقية  ، واألخـرى يف منطقة أوروبا الوسطى وال       )وزمـبابوي وناميبـيا   
ومــن املــتوخى أيضــا  ). وبولــندا واجلمهوريــة التشــيكية وســلوفاكيا والتفــيا وليتوانــيا وهــنغاريا  

توثـــيق ُعـــرى الـــتعاون مـــع أطـــراف أخـــرى يف إطـــار األولويـــات الـــيت حددهـــا الشـــركاء يف   
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ألرضــي ذلــك عــلى اخلصــوص موضــوع رصــد غــاز الكــربون ا ، مبــا يف"إجــوس"االســتراتيجية 
وُنظمـت حلقـة عمـل إقليمية جلمع فئات البيانات ذات           ). ٣٥، الفقـرة    A/AC.105/780انظـر   (

نوفمــرب /الصــلة بالكــربون ألجــل مــنطقة أوروبــا الوســطى والشــرقية، وذلــك يف تشــرين الــثاين   
ويهـــدف نظـــام الرصـــد العـــاملي .  يف بـــراغ، مبســـاعدة حكومـــة اجلمهوريـــة التشـــيكية٢٠٠٢

إىل توفري  ) GOFC-GOLD" جولد-جوفسي("حـراجي والغطـاء األرضي      لدينامـيات الغطـاء اال    
الســبل للقــيام جبهــد دويل منسَّــق لــتقدمي بــيانات رصــدية مــن عملــيات رصــد مــن الفضــاء ويف   

خصــائص وتغــّيرات الغطــاء  : املواقــع لغطــاء الغابــات والغطــاء األرضــي دعمــا لــثالثة مواضــيع  
). البيوفيزيائية(عمليات االحيائية الطبيعية األرضـي؛ رصـد احلـرائق ورسـم خـرائط مواقعها؛ وال      

 وقــد (GOFC-GOLD)هــي الــيت بــادرت إىل االضــطالع هبــذا الــنظام  " ســيوس"وكانــت جلــنة 
وميكـن االطالع على مزيد من التفاصيل عن أنشطة         ". جـتوس "أصـبح اآلن هيـئة تابعـة للـنظام          

 .(www.fao.org/gtos)على املوقع " جتوس"النظام 

 واليونيــب واللجــنة الدولــية   (ICSU)ل مــن اجمللــس العــاملي للعلــوم    كمــا يواصــل كــ   -١٧
 دعم تنفيذ النظام    (WMO) واملـنظمة العاملـية لألرصاد اجلوية        (IOC)احلكومـية لعلـوم احملـيطات       

، وهـو نظام متكامل للحصول على نتائج الرصد الالزمة ملراقبة           (GCOS)العـاملي لرصـد املـناخ       
 إىل ٣٦، الفقــــرات مــن A/AC.105/780انظــر (فهمهــا والتنــبؤ هبــا املــناخ واملــتغريات املناخــية و

 ضــمان إدخــال نــتائج الرصــد الســاتلية عــلى حنــو (GCOS)وســوف يســتمر هــذا الــنظام ). ٣٨
واف بالغـرض يف ختطـيط وتنفـيذ عملـيات شـبكاته مـن خـالل مشـاركة خـرباء يف السواتل يف               

 عضويته يف هيئات مثل شراكة االستراتيجية       جلنـته التوجيهية وأفرقته املعنية بالعلوم ومن خالل       
، ومـن خـالل تفاعلـه مـع أفـرقة عملياتـية مـثل فريق التنسيق اخلاص                  "سـيوس "وجلـنة   " إجـوس "

 .(CGMS)بسواتل األرصاد اجلوية 

ــية  (ICSU)كذلــك يســتمر كــل مــن اجمللــس الــدويل للعلــوم     -١٨  واليونيــب واللجــنة الدول
 يف الـتعاون عــلى  (WMO)نظمة العاملــية لألرصـاد اجلويـة    واملـ (IOC)احلكومـية لعلـوم احملـيطات    

انظـــر  ((GOOS)حنـــو وثـــيق عـــلى تطويـــر وختطـــيط وتنفـــيذ الـــنظام العـــاملي لرصـــد احملـــيطات 
A/AC.105/780 كمــا إن تنفــيذ موضــوع يــتعلق بالســواحل يف الســنوات املقــبلة ). ٣٩، الفقــرة

ــية إىل دور احملــيطات يف      ــرة عامل ــر نظ ــأنه أن يضــمن تطوي ــن ش ــك   م ــاز الكــربون وذل  دورة غ
لـتحديد التنـبؤات بالـتغريات املناخـية الـيت تسـببها الزيادة احلاصلة يف انبعاثات غاز ثاين أكسيد               

 .الكربون من الدفيئة

، يـــتوىل مكتـــب مشـــاريع (IGOS-P)" إجـــوس"ويف إطـــار الشـــراكة يف االســـتراتيجية  -١٩
 يـتعلق بالـنظام العـاملي لرصد احمليطات         ، فـيما  (IOC)اللجـنة الدولـية احلكومـية لعلـوم احملـيطات           
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(GOOS)         مهمــة مديــر موضــوع احملــيطات، ألجــل توفــري التوجــيه إىل الوكــاالت الفضــائية ،
، سوف جيري ٢٠٠٣وأثناء العام . واجلهـات املنتسـبة إلـيها خبصوص رصد احمليطات ومراقبتها    

دي إىل تنقيح أهدافه    اسـتعراض الـتقدم احملـرز يف نطـاق موضـوع احملـيطات، مما من شأنه أن يؤ                 
وقد ساعد تطوير موضوع احمليطات الوكاالت الفضائية       . وغاياتـه خـالل األعـوام الثالثة التالية       

يف احلصـول عـلى دعـم متويـلي ألجـل إطـالق بعـثات فضـائية جديـدة رئيسـية لرصـد احمليطات                        
صدية وتلك العمليات الر. وألجـل مواصـلة بعـثات رئيسـية أخـرى معنـية برصد احمليطات أيضا        

هـي أمـر حاسـم بشـأن مقـدرة الـدول عـلى حتديـد احلالـة الراهـنة والتنبؤ باحلالة املستقبلية فيما                      
مـــثال لإلنـــذار يف حـــاالت اجلفـــاف (يـــتعلق بالـــبحار واحملـــيطات ودورهـــا يف الـــنظام املـــناخي 

 ).والفيضان وهبوب العواصف واألحداث املرتبطة بظاهرة النينيو

 االستشــعار عــن بعــد (IOC)احلكومــية لعلــوم احملــيطات وقــد حــددت اللجــنة الدولــية   -٢٠
باعتـباره عنصـرا رئيسـيا من مكونات استراتيجيتها اخلاصة ببناء القدرات ألجل تنفيذ عمليات             

خـالل األعـوام املقـبلة، وبـدأت العمـل عـلى حنـو وثـيق مـع النظام                   ) GOOS" جـووس ("الـنظام   
كمــا . ة ألجــل الــبلدان النامــيةووكــاالت أخــرى عــلى وضــع بــرامج تدريبــية مناســب " ســيوس"

تشـارك هـذه اللجـنة يف رعايـة بـرامج تدريبـية يف موضوع ألوان احمليطات، يتوىل تنفيذها فريق                    
وســوف يــتحقق منــو مهــم يف تطويــر ســبل . (IOCCG)التنســيق الــدويل املعــين بــألوان احملــيطات 

التدريــب علــيها الوصــول إىل البــيانات املســتمدة باالستشــعار عــن بعــد عــن احملــيطات، وســبل  
 .واستخدامها، وذلك من خالل جهود مماثلة يف األعوام املقبلة

ــوم احملــيطات        -٢١ ــية لعل كمــا يواصــل كــل مــن اليونيــب والفــاو واللجــنة احلكومــية الدول
واملـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلويـة واجمللس الدويل للعلوم التعاون يف إطار فريق اجلهات الراعية                 

 .لنظم الرصد العاملية

والفاو واليونسكو  " سيوس"كذلـك سـوف يواصـل عـدد مـن الشـركاء، ومـنهم جلـنة                  -٢٢
 واليونيــب (IOC) واللجــنة احلكومــية الدولــية لعلــوم احملــيطات (ICSU)واجمللــس الــدويل للعلــوم 

 واجملموعة الدولية للوكاالت التمويلية ألحباث التغري       (WMO)واملـنظمة العاملـية لألرصاد اجلوية       
ومواضيع خمتلفة من   " إجوس"لعمـل عـلى تطويـر استراتيجية الرصد العاملي املتكاملة           املـناخي، ا  

وتـتعاون تلـك املـنظمات على رعاية        ). ٤٤، الفقـرة    A/AC.105/780انظـر   (هـذه االسـتراتيجية     
يوفر إطار عمل مالئما لتيسري اسداء   " إجوس"نظـم للرصـد البيـئي، كمـا إن انبثاق استراتيجية            

 املناسـبة إىل اهليئات اإلدارية لتلك املنظمات، وخصوصا فيما يتعلق بنظم            املشـورة والتوصـيات   
 موضوع بشأن   ٢٠٠٢وقد اعُتمد يف عام     . الرصـد املصّممة ملعاجلة املسائل ذات الصلة باملناخ       

املخاطـر األرضـية يف إطـار االسـتراتيجية املذكـورة، وسـوف يكـون التقرير عن ذلك املوضوع                   
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ضــيف اللجــنة احلكومــية الدولــية لعلــوم احملــيطات موقــع شــراكة  وتست. ٢٠٠٣جاهــزا يف عــام 
 .(/ioc.unesco.org/igospartners) على املوقع الشبكي (IGOS-P)استراتيجية إجوس 

وقـد عكفـت اللجـنة احلكومية الدولية لعلوم احمليطات على العمل طوال السنة املاضية                -٢٣
دعم ازدياد سبل الوصول والتدريب فيما      مـع عـدد مـن الـبلدان األفريقية إلعداد مقترح بشأن             

يــتعلق باســتخدام بــيانات االستشــعار عــن بعــد املســتمدة مــن الفضــاء، كمــتابعة ملؤمتــر الــبلدان  
األفريقـــية بشـــأن اإلدارة املـــتكاملة املســـتدامة للمـــناطق الســـاحلية، الـــذي عقـــد يف مـــابوتو يف 

اإلجرائي األفريقي الذي عقد    وقد قُبل ذلك املقترح من جانب االجتماع        . ١٩٩٨يوليه  /متـوز 
، باعتـــباره إســـهاما أساســـيا يف ٢٠٠٢أغســـطس /يف جوهانســـربغ، جـــنوب أفريقـــيا، يف آب

 املشــروع ٢٠٠٣وســوف يــبدأ يف عــام . (NEPAD)" نيــباد"الــربنامج اجلديــد للتنمــية األفريقــية 
" أفريقيا-ووفسر"املسـمى الـنظام اإلقلـيمي للرصـــد والتنبـــؤ اخلاص باحمليطــات ألجل أفريقيا              

)ROOFS-AFRICA(مث يستمر طوال السنوات القليلة املقبلة ،. 

تطبـــيق "وقدمـــت اليونســـكو متويـــال ضـــخما للمشـــروع املـــتعدد القطاعـــات املعـــنون  -٢٤
، "االستشـعار عـن بعـد ألجـل تنمـية اإلدارة املـتكاملة للـنظم االحيائية واملوارد املائية يف أفريقيا                   

وكخطوة أوىل يف إعداد هذه املبادرة،   .  لعلـوم احملـيطات شريك فيه      واللجـنة احلكومـية الدولـية     
قدمــت تســعة بلــدان أفريقــية مقــترحات ألجــل وضــع بــرامج وطنــية مدعمــة بإنشــاء كراســي     

ومـن املرتقـب أن يـتجاوز املشـروع يف نطاقه فترة     . رئاسـية تابعـة لليونسـكو يف مراكـز مناسـبة      
، عندما تتوافر اعتمادات مالية مالئمة،      )٢٠٠٣-٢٠٠١(التنفـيذ األولـية الـيت تسـتغرق سنتني          

وقــد أعربــت عــدة وكــاالت فضــائية مــنذ اآلن عــن . وخباصــة مــن جانــب الوكــاالت الفضــائية
 .اهتمامها يف االنضمام إىل املشروع

 (JCOMM)كمــا إن لــدى اللجــنة التقنــية لعلــوم احملــيطات واألرصــاد اجلويــة الــبحرية     -٢٥
ــي   ــنظمة العامل ــني امل ــوم احملــيطات      املشــتركة ب ــية لعل ــية الدول ــة واللجــنة احلكوم ة لألرصــاد اجلوي

(WMO/IOC)  مــنظور عملــيات :  اهــتماما مباشــرا يف أنشــطة الفضــاء اخلــارجي مــن مــنظورين
ــبحري مــن ســواتل رصــد احملــيطات، ومــنظور اســتخدام       رصــد احملــيطات والغــالف اجلــوي ال

وهناك مقرر  . سـتعملني الـبحريني   السـواتل جلمـع البـيانات الـبحرية وتعمـيم املعلومـات عـلى امل              
ــتفاعالت املباشــرة مــع مشــّغلي    (JCOMM)خــاص بســواتل اللجــنة املشــتركة     مســؤول عــن ال

سـواتل رصـد احمليطات، بالدرجة األوىل من خالل فريق التنسيق املعين بسواتل األرصاد اجلوية            
(CGMS) وشــراكة إجــوس (IGOS-P) .واتل يف ومــن املــتوقع أن يســتكمل املقــرر اخلــاص بالســ

، إعــداد بــيان توجــيهي بشــأن (JCOMM)، وبالنــيابة عــن اللجــنة التقنــية املشــتركة ٢٠٠٣عــام 
كيفـية تلبـية االحتياجات إىل بيانات األرصاد اجلوية البحرية وبيانات رصد احمليطات بغية دعم               
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اخلدمـات الـبحرية، وذلـك بواسـطة الـنظم احلالـية اخلاصـة برصد احمليطات، مبا يف ذلك سواتل                    
، مشروع طوعي لسفينة رصد     ٢٠٠٤-٢٠٠٣وسـوف يـبدأ أيضا يف الفترة        . رصـد احملـيطات   

 لكـي يقـدم سلسـلة من بيانات الرصد البحري العالية            (JCOMM)املـناخ تـابع للجـنة املشـتركة         
 الـبحري ومعايرة بيانات     -النوعـية يف املوقـع لدعـم عملـيات حوسـبة الدفـق احلـراري اهلوائـي                  

 . من السواتلرصد احمليطات املستمدة

كذلـك فـإن مجـع البـيانات الـبحرية ألجـل الـنظام العملـيايت لرصـد احملـيطات املوقعي،                      -٢٦
، ُيضــطلع بــه يف الدرجــة األوىل بواســطة    (JCOMM)الــذي تــتوىل تنســيقه اللجــنة املشــتركة     
بيد أن مشّغلي املنصات أخذوا يعمدون بقدر متزايد        . الـنظامني السـاتليني إمنارسات وآرجوس     

الـتحقق مـن اسـتعمال نظـم أخـرى جلمـع البـيانات مـن الفضـاء ُيحـتمل أن تكـون أرخص                        إىل  
ــيانات      ــدويل جلمــع الب ــنظام ال ــا يف ذلــك ال ــة، مب ــثل  (IDCS)تكلف ــة م " أوربكــوم" ونظــم جتاري

وســوف يصــبح اســتعمال تلــك الــبدائل أوســع انتشــارا خــالل الســنوات القلــيلة   ". إيــريديوم"و
ــبلة ــنظام  غــري أن مــن احملــتمل أن . املق ــية الرئيســية لتعمــيم معلومــات   " إمنارســات" يظــل ال اآلل

األرصـاد اجلويـة ورصـد احملـيطات عـلى املستعملني البحريني يف عرض البحر، مبا يف ذلك على               
 .اخلصوص معلومات السالمة البحرية

عــلما بــأن تطبــيق التكنولوجــيا الســاتلية يف األرصــاد اجلويــة وعــلم املــناخ وعــلم املــياه    -٢٧
العملـيايت يشـكّل عنصـرا مهمـا مـن عناصـر أنشطة التعاون التقين لدى املنظمة                 ) رولوجـيا اهليد(

وُيضــطلع عمومــا بـتلك األنشــطة مبســاعدة إمـا مــن بــرنامج   . (WMO)العاملـية لألرصــاد اجلويـة   
الـتعاون الطوعـي لدى املنظمة وإما من مصادر متويل أخرى مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي                

ومــن املخطــط . والصــناديق االســتئمانية، والبــنك الــدويل، واملفوضــية األوروبــية  ، )اليونديــب(
اسـتبدال عـدد مـن منصات مجع        :  واألعـوام املقـبلة    ٢٠٠٣القـيام باألنشـطة التالـية خـالل عـام           

البـيانات، أو إقامة بعضها، ألغراض مجع بيانات األرصاد اجلوية واملوارد املائية بواسطة سواتل              
اد اجلويــة يف أفريقــيا، والســاتل العملــيايت الثابــت املــدار بالنســبة لــألرض    لألرصــ" ميتيوســات"

ــئة   ــارة األمريكــية ) GOES" جويــس("املخطــط لدراســة البي ــه  . يف الق ويف إطــار مشــروع ميّولـ
 ٤٧االحتـاد األورويب، سـوف يسـتعاض عـن معدات أرضية الستقبال البيانات من السواتل يف                 

بلدان مـن تلقي البيانات والنواتج من سواتل اجليل الثاين من  بلـدا أفريقـيا ألجـل متكـني تلـك الـ          
وسـوف جيـري أيضـا إقامـة حمطات استقبال ساتلية لسواتل اجليل الثاين              . (MSG)" ميتيوسـات "

يف بلـدان أخـرى يف مشايل أفريقيا وشرقي أوروبا، يف إطار مشاريع ممّولة من               " ميتيوسـات "مـن   
ــك الصــدد، ســو  . صــناديق اســتئمانية  ــيانات    ويف ذل ــن مســتوى حمطــات اســتقبال الب ف ُيحّس
يف أكثر  " ٢٠٠٠ريتيم  "حبيث ترتقي إىل مستوى النمط      ) RETIM" ريتيم("السـاتلية من نظام     
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.  تدعمه فرنسا(VCP) بلـدا يف إطـار مشـروع يـتوىل تنسـيقه بـرنامج الـتعاون الطوعي                ٢٠مـن   
 اجلديد، سوف يستعاض    (ISCS)وبالـنظر إىل االنـتقال إىل الـنظام الـدويل لالتصـاالت الساتلية              

عـن بعض النظم الفرعية يف احملطات الطرفية احلالية العاملة بالنظم ذات الفتحات الصغرية جدا               
(VSAT)         وتواصـل نظـم االتصـاالت عن بعد بواسطة         .  يف مـنطقة أمـريكا الوسـطى والكاريـبـي

 عـلى دوائر األرصاد     السـواتل القـيام بـدور مـتزايد يف توزيـع بـيانات األرصـاد اجلويـة ونواجتهـا                  
 .اجلوية الوطنية، وخصوصا يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

، الفقرات A/AC.105/780انظر  ((WCRP)وقـد أنشـأ الـربنامج العـاملي لـبحوث املناخ        -٢٨
فـريقا عـامال ليـتوىل تقدمي بيان توليفي حديث العهد باحتياجات اجملتمع العلمي إىل             ) ٤٩-٤٧

. ا يـتعلق بأجهـزة االستشـعار يف سواتل رصد األرض وبياناهتا ونواجتها            املعلومـات املناخـية فـيم     
وينــبغي أن يــتاح تقريــر مــلخص يعــّده الفــريق عــن املوضــوع ألجــل تقدميــه إىل االجــتماع           
االستشــاري الــتايل املعــين بالسياســة العامــة الرفــيعة املســتوى بشــأن املســائل املــتعلقة بالســواتل،  

 .٢٠٠٣العاملية لألرصاد اجلوية يف بداية العام الذي سوف يعقد يف مقر املنظمة 

 شريكا يف استراتيجية الرصد     (WCRP)هـذا، وباعتـبار الـربنامج العاملي لبحوث املناخ           -٢٩
، فقـد أعـدت هيـئة الـربنامج مقـترحا بشـأن موضـوع الـدورة املائية                  "إجـوس "العـاملي املـتكاملة     

ومن املزمع عقد ثالث    . ٢٠٠١نوفمرب  /يف تشرين الثاين  " إجوس"العاملـية، وافـق علـيه شـركاء         
 يف كل من اليابان والواليات املتحدة األمريكية وأوروبا،         ٢٠٠٣حلقـات عمـل يف أوائـل عام         

وهناك مشروع جديد كبري تابع . لـتكون أساسـا إلعداد تقرير عن املوضوع خالل العام املقبل       
، )CEOP" ســيوب("املعــزز ، وهــو املشــروع املعــين بفــترة الرصــد املنسَّــق و (WCRP)للــربنامج 

اعــتمدته هيــئة شــراكة االســتراتيجية املذكــورة باعتــباره العنصــر الرئيســي األول مــن مكونــات   
وهو ميثل خطوة أوىل يف حيازة جمموعات من البيانات العاملية          . موضـوع الـدورة املائـية العاملـية       

ة مــن املواقــع ومــن   واســتعمال أســاليب متــثُّل البــيانات، بغــية إدماجهــا يف البــيانات املســتمد       
كما إن للوكالة الوطنية  . االستشـعار عـن بعـد، ألجـل تكويـن فهم عاملي النطاق للدورة املائية              

ــة والفضــاء   ) NASDA" ناســدا("للتنمــية الفضــائية   ــلمالحة اجلوي ــية ل ــيابان واإلدارة الوطن يف ال
تعلق جبمـــع يف الواليـــات املـــتحدة األمريكـــية، دورا رئيســـيا يف اجلانـــب املـــ ) NASA" ناســـا("

املذكــور، الــذي بعــد " ســيوب"البــيانات ومعاجلــتها التجهــيزية، وهــو أحــد جوانــب املشــروع  
انقضــاء ســنة أوىل مــن البــناء الــتكويين دخــل اآلن يف مــرحلة ناضــجة مــن الرصــد ملــدة عــامني   

 .٢٠٠٢أكتوبر /اعتبارا من تشرين األول

ــة باهلي    -٣٠ ــية اخلاصـ ــية العاملـ ــبكة األرضـ ــروع الشـ ــُتهل مشـ ــيا واسـ  يف (GTN-H)درولوجـ
، باعتباره مبادرة مشتركة بني برنامج اهليدرولوجيا واملوارد املائية التابع          ٢٠٠١يونـيه   /حزيـران 
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واهلدف من  . (GCOS) والنظام العاملي لرصد املناخ      (WMO)للمـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلوية        
نهجي على الصعيدين    هـو تلبـية احلاجـة إىل بـيانات الرصـد اهليدرولوجي امل             (GTN-H)الشـبكة   

اإلقلـيمي والعـاملي ألجـل حتديـد اخلصائص اليت تتميز هبا العمليات اهليدرولوجية وإدارة املوارد                
وســوف تشــمل أنشــطة الشــبكة اســتحداث شــبكة هيدرولوجــية ذات تشــكيل نســقي   . املائــية

الرصد حبسـب احلـد األدىن مـن االحتياجات، باالستناد إىل بيانات احملطات األرضية ومنّصات               
الفضــائية، وكذلــك قــاعدة بــيانات شــاملة لتيســري ســبل الوصــول إىل البــيانات واملعلومــات         

أمـا املـتغريات الرئيسـية اليت تتطلب اتباع هنج متكامل يف الرصد             . والـنواتج األرضـية والسـاتلية     
الفضـائي وتغطـية عاملـية الـنطاق فتشـمل الصـبيب السـطحي والترّسب ورطوبة التربة                /األرضـي 
 .ء الثلجيوالغطا

كمــا تواصــل جلــنة اهليدرولوجــيا الــتابعة للمــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلويــة العــناية           -٣١
مبوضـــوع تطبـــيـــق تكنولوجـــيـــات الرصـــــد بواســـطــة الســـواتــل فـــــي جمــــــال علــــــم املـــيـــاه  

 ).٥٣، الفقرة A/AC.105/780) (اهليدرولوجيـــا(

، وهــو بــرنامج عــاملي (WHYCOS)ة اهليدرولوجــية وأمــا الــنظام العــاملي لرصــد الــدور  -٣٢
الــنطاق باشــرته املــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلويــة، فســوف يواصــل تعزيــز نظــم املعلومــات           
ــناء عــلى االضــطالع مبشــاريع إقليمــية، وخصوصــا استصــالح ورفــع مســتوى      اهليدرولوجــية ب

مجع البيانات اآللية   شـبكات الرصـد اهلـيدرولوجي احمللية من خالل إقامة شبكات من منّصات              
 ).٥٤، الفقرة A/AC.105/780انظر (املتصلة بالسواتل 

، كـان أبـرز وأهـم تغـري حـدث مـنذ أوائـل التسـعينات يف برنامج                   ٢٠٠٢وأثـناء العـام      -٣٣
" جوس("وهـو أحـد العناصـر الفضـائية املكونـة لـنظام الرصـد العـاملي                 -املراقـبة العاملـية للطقـس     

GOS(  وكــان . إطــالق بعــثات ســاتلية مناســبة للبحــث والــتطوير  ، هــو توســيع نطاقــه ليشــمل
 قد وافق على ذلك التوسيع يف عام        (WMO)اجمللـس التنفـيذي للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية         

، أُعلمـت املـنظمة العاملية لألرصاد اجلوية من جانب عدة وكاالت            ٢٠٠٢مث يف عـام     . ٢٠٠١
 املشاركة يف العنصر الفضائي من مكونات  فضـائية للبحـث والتطوير بالتزام تلك الوكاالت يف        

 الــتابعة للوكالــة (Aqua)" آكــوا"وميكــن القــول عــلى اخلصــوص بــأن بعــثات  ". جــوس"الــنظام 
ــا" ــريا"، و(NASA)" ناسـ ــياس (QuickSCAT)" كويـــك ســـكات"، و(NPP)، و(Terra)" تـ ، وقـ

سـاتل املتقدم الثاين     الـتابعة لإليسـا، وال     (Envisat)" إنفيسـات "، وبعـثة    (GPM)الترّسـب العـاملي     
ــد األرض  ــاملي    (ADEOS II)لرصــ ــتغري العــ ــد الــ ــثة رصــ ــث  (GCOM) وبعــ ــزة البحــ ، وأجهــ

ــياكومسوس" ــاتل  (Rosaviakosmos)" روزافــ ــلى مــــنت الســ ــة عــ ــيور" احملمولــ " ١إم إن  ٣ ميتــ
(METEOR 3M N1)     العملـيايت الـتابع للدائـرة االحتاديـة الروسية لألرصاد اجلوية املائية والرصد 
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" أوكيان"، وكذلـك الـيت سـوف ُتحمل يف املستقبل على سلسلة             (ROSHYDROMET)ي  البيـئ 
(Okean)    مــن هــذا الســاتل، هــي مجــيعها اآلن بعــثات تعــّد جــزءا مــن كوكــبة ســواتل البحــث 
واسـتجابة إىل هـذا االتسـاع الضـخم، واعترافا باالزدياد يف املسؤوليات امللقاة على               . والـتطوير 

رصــاد اجلويــة، اتفــق اجمللــس التنفــيذي للمــنظمة خــالل دورتــه الــرابعة عــاتق املــنظمة العاملــية لأل
وينبغي . واخلمسـني عـلى إنشـاء برنامج فضائي تابع للمنظمة، باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية              

ــائل يف اســتخدام         ــنمو اهل ــه لل ــه وأهداف ــد وغايات ــربنامج الفضــائي اجلدي أن يســتجيب نطــاق ال
ية البيئية ضمن نطاق العنصر الفضائي املوّسع من مكونات   البـيانات والـنواتج واخلدمات الساتل     

والـيت تشـمل اآلن إطـالق بعـثات سـاتلية مناسـبة للبحث والتطوير فيما يتعلق                 " جـوس "الـنظام   
وتنضـم كوكـبة سـواتل البحـث والـتطوير إىل كوكبات السواتل املوجودة حاليا الثابتة             . بالبيـئة 

 . أيضااملدار بالنسبة لألرض وذات املدار القطيب

هـذا، وال تـزال سواتل األرصاد اجلوية اليت تشمل يف مكوناهتا العنصر الفضائي احلايل                -٣٤
مـن نظـام الرصـد العـاملي، بسـواتله القطبـية املـدار والثابـتة املـدار بالنسـبة إىل األرض عـلى حد                         

رصاد اجلوية سـواء، تثبـت قيمـتها الـيت ال ُتقـدَّر بالنسبة إىل دوائر اخلدمات الوطنية اخلاصة باأل              
واألرصـاد اهليدرولوجـية الـتابعة للمـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلوية، من خالل تقدمي كم ضخم                

وأثــناء العـــام . مــن اخلدمــات، مبــا يف ذلــك التصــوير والســرب ومجــع البــيانات وتوزيــع البــيانات  
 ، كانــت الكوكــبة القائمــة يف الفضــاء تشــمل باإلضــافة إىل ســواتل البحــث والــتطوير،  ٢٠٠٢

السـاتل التشـغيلي الثابـت املدار    : السـواتل الثابـتة املـدار بالنسـبة لـألرض والقطبـية املـدار التالـية         
ــألرض   ــوا"، وســواتل اإلدارة )GOES-10 وGOES-8(بالنســبة ل ، NOAA-15 ،NOAA-16" (ن

NOAA-17 (        الـيت تديـرها الواليـات املـتحدة؛ والسـاتل الثابـت املدار بالنسبة لألرض املخصص
 الـيت تديـره اليابان؛ والساتل التشغيلي الثابت املدار بالنسبة لألرض         (GMS-5)اجلويـة   لألرصـاد   

، ٥-٣، وميتيور ٢١-٢، وميتيور ٢٠-٢ وميتـيور  (GOMS N-1)املخصـص لألرصـاد اجلويـة    
ــيور  ــات    ١ م ن ٣وميتــ ــي؛ وميتيوســ ــاد الروســ ــرها االحتــ ــيت يديــ ــات٥- الــ ، ٦-، وميتيوســ

ــات ــنظمة  ٧-وميتيوســ ــرها املــ ــيت تديــ ــة     الــ ــاد اجلويــ ــواتل األرصــ ــتغالل ســ ــية الســ األوروبــ
(EUMETSAT)؛ وFY-2 Pو FY-1 Cو ،FY-1 Dعــلما بـــأن الســواتــل .  الــيت تديــرها الصــني

ـــوا ــتلفزي    ١٧-، ونــوا١٦-، ونــوا١٥-نـ ــتايل مــن ســواتل الرصــد ال  هــي األوىل مــن اجلــيل ال
مة للســرب العمــودي العملياتــية املــتقد" تــريوس" ضــمن وحــدة (Tiros-N)باألشــعة دون احلمــراء 

(ATOVS)              مبـا يف ذلـك وحـدة السـرب املتقدمة باملوجات الصغرية ،(AMSU) .   كما جرت عدة
مايو، / يف أيـار FY-1 Dفقـد أطلقـت الصـني السـاتل     : ٢٠٠٢عملـيات إطـالق سـواتل يف عـام     

تل السا" نـوا "وأطلقـت الدائـرة الوطنـية للسـواتل والبـيانات واملعلومـات البيئـية الـتابعة لـإلدارة                   
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NOAA-17   الساتل األول   " أوميتسات"يونيه، وأطلقت   / يف حزيـران(MSG-1)    من جمموعة هذه 
 .أغسطس/السواتل يف آب

  
  تقدير بيئة األرض ورصدها -٢ 

تقـوم إدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعية التابعة لألمانة بدور يف تشجيع استخدام        -٣٥
ــبلدان النا  ، دأبــت الشــعبة اإلحصــائية  ١٩٤٨ومــنذ عــام . مــيةنظــام املعلومــات اجلغرافــية يف ال

ــية واملســح          ــيات رســم اخلــرائط البيان ــتخدام تقن ــترويج الس ــلى ال ــورة ع ــإلدارة املذك ــتابعة ل ال
االستقصــائي ورســم اخلــرائط اجلغرافــية يف الــبلدان النامــية، مــن خــالل املنشــورات واملشــاريع    

وم الشعبة اإلحصائية بعدة أنشطة ومنها      كما تق . التقنـية وتنظـيم املؤمتـرات والدورات التدريبية       
تنظـيم وخدمـة املؤمتـرات اإلقليمية اليت تعقدها األمم املتحدة بشأن رسم اخلرائط البيانية ألجل                
ــتحدة بشــأن التوحــيد         ــم امل ــرات األم ــارة األمريكــية، ومؤمت ــادئ والق ــنطقة آســيا واحملــيط اهل م

اء الـتابعة لألمم املتحدة بشأن األمساء  القياسـي لألمسـاء اجلغرافـية، وكذلـك دورات أفـرقة اخلـرب            
وتتـناول الدورات التدريبية واحللقات الدراسية واجتماعات أفرقة اخلرباء املخصصة          . اجلغرافـية 

األغـراض مواضـيع مـثل التصـوير السـاتلي باالستشـعار عـن بعد والنظام العاملي لتحديد املواقع                   
(GPS)ز املكاين ألجل مجع البيانات الفضائية اخلاصة باحلّي. 

ــر نظــام املعلومــات اجلغرافــية ألغــراض      -٣٦ تقــوم أيضــا الشــعبة اإلحصــائية بتشــجيع تطوي
اإلحصـاءات السـكانية واإلحصـاءات البشـرية اجلغرافـية يف الـبلدان النامـية مـن خـالل مشاريع                    

وعـلى سـبيل املثال،     . الـتعاون الـتقين الـيت يدعمهـا صـندوق األمـم املـتحدة لألنشـطة السـكانية                 
 واحـد مـن تلـك املشـاريع منهجـيات ألجـل تطبـيقات نظـام املعلومات اجلغرافية يف جمال                      طـّور 

اإلحصــاءات الســكانية ومــا يتصــل هبــا مــن أمــور، وُعــين مشــروع آخــر بالتدريــب عــلى نظــام   
يف ) الدميوغرافيا(املعلومـات اجلغرافـية ألجـل العـاملني يف حقل الدراسات اإلحصائية السكانية              

 .املناطق النامية

اجتماع فريق خرباء   ) اإليكا(يف هـذا الصـدد، سـوف تنظم اللجنة االقتصادية ألفريقيا             -٣٧
خمصـص بشـأن البـيانات اجلغرافـية باعتـبارها مـورداً وطنـياً قـّيماً، وسـوف تنشـر دراسـات عن                       
حالـة تطـّور وتطبـيق املعلومـات اجلغرافـية يف أفريقـيا، وعـن دمـج الـبىن التحتـية الوطنية اخلاصة                    

 .ت اجلغرافية املكانية يف إطار السياسات العامة الوطنية بشأن املعلومات واإلعالمبالبيانا

كمـا إن اإليكــا ســوف تواصــل، بالــتعاون مــع املركــز اإلقلــيمي للتدريــب عــلى املســح   -٣٨
ــيمي لرســم خــرائط املــوارد ألغــراض   ) RECTAS" ريكــتاس("الفضــائي اجلــوي  واملركــز اإلقل

 املشـورة واخلـربة االستشارية إىل الدول األعضاء وهيئات          ، تقـدمي خدمـات    (RCMRD)التنمـية   



 

19  
 

A/AC.105/792

الــتعاون اإلقلــيمي وغريهــا مــن املؤسســات املعنــية بتطبــيق تكنولوجــيات االستشــعار عــن بعــد    
 .ونظام املعلومات اجلغرافية وتعليمها

ســوف تواصــل اإليكــا العمــل مــع  " ريكــتاس"كذلــك بالــتعاون يف العمــل مــع املركــز   -٣٩
جريية خمتلفة بشأن مسائل ذات صلة باملعلومات اجلغرافية، وخباصة تنفيذ          وكـاالت حكومـية ني    

" ريكتاس"ويقوم املركز   . إقامـة بنـية حتتية جلميع البيانات األرضية املكانية على الصعيد الوطين           
 .مبهمة اخلبري االستشاري للوكالة اليت تتوىل التنسيق بشأن املشروع

، ســـوف تقـــدم اإليكـــا اخلدمـــات (RCMRD)ز بالـــتعاون يف العمـــل أيضـــا مـــع املركـــ -٤٠
ــيقات      ــية وتطب االستشــارية للــدول األعضــاء بشــأن مواصــفات معــدات رســم اخلــرائط اجلغراف
التكنولوجـيا الفضـائية ألجـل رسـم خـرائط املـوارد والبيـئة، واستحداث بنية حتتية خاصة جبمع             

 .البيانات املكانية

فسوف تطّور  " اإلسكاب"واحملـيط اهلادئ    أمـا اللجـنة االقتصـادية واالجتماعـية آلسـيا            -٤١
وتــنفذ مشــاريع تعاونــية إقليمــية خاصــة بتطبــيقات التكنولوجــيا الفضــائية عــلى الرصــد البيــئي،  
ضـمن إطـار املـرحلة الثانـية من برنامج التطبيقات الفضائية اإلقليمي من أجل التنمية املستدامـة                 

وسوف تعقد اإلسكاب   ). ٦٢قـرة   ، الف A/AC.105/780انظـر   ) (RESAP II" ريسـاب الـثاين   ("
أيضـا االجـتماع السـنوي للفـريق العـامل اإلقلـيمي املعين باالستشعار عن بعد ونظم املعلومات                  

 .٢٠٠٣اجلغرافية وحتديد املواقع بواسطة السواتل، يف كواالملبور يف عام 

 فسـوف يقـوم مـن خـالل شـعبة اإلنـذار      ) اليونيـب (وأمـا بـرنامج األمـم املـتحدة للبيـئة       -٤٢
، باحلفاظ على صالته   )GRID" غـريد ("املـبكّر والتقيـيم وشـبكة قواعـد بـيانات املـوارد العاملـية               

مبـوّردي ومسـتعملي تطبـيقات تكنولوجـيا االستشـعار عن بعد واملعلومات يف كثري من البلدان         
ة دعمـا إلطـار خـاص بـتقدير واسـتعراض حالـة البيئة العاملية واملسائل البيئية ذات األمهية الدولي          

 مركزا، كما إن    ١٥حاليا من   " غـريد "وتـتكون شـبكة     ). ٦٤، الفقـرة    A/AC.105/780انظـر   (
اليونيـب هـو اآلن بصـدد إنشـاء مركـز مـوارد إقلـيمي ألغـراض الـتقدير واإلنـذار املبكر ألجل                       

 .منطقة غريب آسيا

" غــريد"الــتابع لليونيـب وغــريه مــن مراكــز شــبكة  " املــوارد اإلقلــيمي"ويواصـل مركــز   -٤٣
كذلــك . تاج وتعمــيم جمموعــات بــيانات ذات قــيمة مضــافة مفــيدة ألغــراض الــتقدير البيــئي إنــ

تسـتمر املراكـز يف توفـري األسـاس الـذي تقـوم علـيه سلسـلة مـن مشاريع بناء القدرة اليت تركز                      
 ).٦٨، الفقرة A/AC.105/780انظر (على التقدير البيئي املتكامل 
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إلنذار املبكر والتقييم التابعة لـه املذكورة،      ويعكـف اليونيـب أيضـا، مـن خـالل شعبة ا            -٤٤
، باالشـتراك مـع معهـد حبوث النظم البيئية يف        "نـت  يونيـب "عـلى تطويـر نظـام معـروف باسـم           

ــن الشــركاء اآلخــرين       ــع عــدد م ــتحدة، وم ــات امل ــيا، الوالي ــد، كاليفورن وهــو نظــام  . ريدزالن
فة كبرية من البيانات  معلومـات جديـد كـبري سـوف يوفـر نقطـة اتصـال أحاديـة مبجموعة صفي                 

انظــــــر (واملعلومــــات البيئــــية مــــثل الصــــور الســــاتليــة ومـــــا يتصـــــل بذلـــــك مـــــن الــــنواتـج  
A/AC.105/780 يف مــرحلة عملياتــية "نــت يونيــب"وقــد دخــل الــنظام ). ٦٦ و٦٥، الفقرتــيــن 

. ٢٠٠٣، وسوف جيرى تقييم كامل لفعاليته يف أوائل العام          ٢٠٠٢مسـتقرة نسبيا طوال العام      
 .وسوف تؤدي دورة االستعراض والتقييم حينذاك إىل التخطيط للمرحلة التالية من اخلدمات

ــتوقعــات   -" غــريــد"كمــا تقــوم قــاعــدة   -٤٥ ــيانــات ال ـــل ب ـــالل مدخـ ــيــف، مــــن خـ  جن
ــيــة   ــية العاملـــ ــرة    ) GEO Data Portal(البيئـــ ــوبية املباشـــ ــية احلاســـ ــيانات البيئـــ ــاعدة البـــ يف قـــ

(geodata.grid.unep.ch)                بـتزويد املراكـز املـتعاونة مـع اليونيـب املعنـية بإعداد املنشور الرئيسي ،
، بسـبل الوصـول إىل جمموعـة عامـة ومتسـقة من جماميع              "(GEO)الـتوقعات العاملـية عـن البيـئة         "

البـيانات األساسـية العاملـية واإلقليمـية الرئيسـية املسـتقاة من طائفة متنوعة من املصادر املعترف                  
 وهـناك جمموعـة متـنوعة واسـعة مـن األدوات متاحة ألجل استكشاف البيانات من خالل                  .هبـا 

اخلــرائط والرســوم البيانــية واجلــداول، حبيــث ميكــن تــنـزيل مجــيع البــيانات يف أشــكال ملفــات    
عـلما بـأن مدخل البيانات املذكور متاح للمراكز املتعاونة مع نظام التوقعات             . مالئمـة للعمـوم   
 الــتابع لليونيــب، ومكاتــب اليونيــب اإلقليمــية، وغريهــا مــن الشــركاء واجلهــات   العاملــية للبيــئة

 ".جيو"املنتسبة املشاركة يف عملية النظام 

الــتابعة لـــه اخلاصــة بأمــريكا  " غــريد"وســوف يواصــل اليونيــب تشــغيل نويــدة قــاعدة   -٤٦
اء األرضي، ، باعتـبارها مركـزا رئيسـيا لـتقدير الغطـ     " سـو فولـز  -قـاعدة غـريد   "الشـمالية، أي   

واحلفــاظ عــلى ســبل الوصــول إىل اخلــربة الفنــية العاملــية املســتوى واملــرافق الفــريدة لــدى مركــز 
التابع هليئة املساحة اجليولوجية بالواليات املتحدة،      " إيروس"بـيانات نظـم رصـد موارد األرض         

 (EPA) وهــي أكــرب مركــز بــيانات ســاتلي يف العــامل، ووكالــة الواليــات املــتحدة حلمايــة البيــئة   
وناسـا ودائـرة األحـراج بالواليـات املـتحدة، يف جمال استخدام تكنولوجيا البيانات واملعلومات          

 ).٧٠ و٦٩، الفقرتني A/AC.105/780انظر (التطبيقية لصاحل البلدان النامية 

مـبادراهتا الرامـية لعـدة أمـور منها توثيق          "  سـو فولـز    -غـريد   "وسـوف تواصـل قـاعدة        -٤٧
، )٧١، الفقرة A/AC.105/780انظـر  ( عـلى مـدى فـترة الـثالثني سـنة املاضـية         الـتغريات اجلاريـة   

وتقيــيم املــناطق احملمــية املمــتدة عــرب احلــدود يف العــامل حبســب املواقــع اجلغرافــية وحالــة احلمايــة  
، وتقيـيم حـركة امللوِّثـات عـرب احلـدود، باعتـبار ذلـك مما                )٧٢، الفقـرة    A/AC.105/780انظـر   (
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ر املـبكر، وكذلك تطوير نظام برنامج التتّبع ورسم اخلرائط التابعة لربنامج            يشـتمل علـيه اإلنـذا     
 ).www.gefweb.org، واملوقع ٧٣، الفقرة A/AC.105/780انظر  ((GEF)مرفق البيئة العاملية 

أمريكا الالتينية والكاريبـي فسوف    (أمـا شـعبة اإلنـذار املـبكّر والتقيـيم التابعة لليونيب              -٤٨
 بأنشــطة تــتعلق باســتخدام ونشــر البــيانات والصــور الســاتلية لدعــم التقيــيم تواصــل االضــطالع

البيــئي املــتكامل، وباســتخدام عملــية ومنهجــية طُــّورت مــن خــالل مشــروع الــتوقعات العاملــية  
كما تيسر إجراء   . ، جتـري الشـعبة تقيـيمات متكاملة للبيئة على الصعيد اإلقليمي           (GEO)للبيـئة   

عيدين دون اإلقليمي والوطين، باالشتراك مع احلكومات ومراكز        مـثل هذه التقييمات على الص     
وعـلى الصـعيدين دون اإلقلـيمي واإلقلـيمي، ُتجرى التقييمات بشراكة مع             . اخلـرباء يف املـنطقة    

املراكـز املـتعاونة، مبـا يف ذلـك جامعـات شيلي وكوستاريكا واحمليط اهلادئ وجامعة جزر اهلند             
ملعهـــد الـــربازيلي للبيـــئة واملـــوارد الطبيعـــية املـــتجددة  الغربـــية، وكذلـــك مـــع مـــنظمات مـــثل ا 

(IBAMA)    سـنتروجيو ("، ومركـز "CentroGeo) ( جزر (ومؤسسـة املـوارد اجلزرية      ) املكسـيك
ــيانات والصــور الســاتلية أيضــا جــزءا هامــا مــن     . ، ضــمن مراكــز أخــرى )فريجــن وتشــكّل الب

 .مبادرات الشعبة بشأن اإلنذار املبكر واملؤشرات

 اليونيـب يعكـف عـلى إنشـاء مركـز مـوارد إقلـيمي ألغـراض التقييم واإلنذار                   كمـا إن   -٤٩
ــذار        ــيم واإلنـ ــي للتقيـ ــار مؤسسـ ــاء إطـ ــلى إنشـ ــز عـ ــيعمل املركـ ــيا، وسـ ــرب آسـ ــبكر يف غـ املـ

، A/AC.105/780انظـــر (البيئـــيني عـــلى األصـــعدة الوطنـــية ودون اإلقليمـــية واإلقليمـــية  املـــبكر
 ).٨١-٧٧الفقـرات 

 جنـيف  –" غـريد " وقـاعدة  (ROWA)نيـب اإلقلـيمي لغـريب آسـيا     وأجـرى مكتـب اليو   -٥٠
 واملركز العريب   (ROPME) سو فولز واملنظمة اإلقليمية حلماية البيئة البحرية         –" غريد"وقـاعدة   

تقيـيما علمـيا شـامال حلـوض هنري دجلة          " أكسـاد "لدراسـة املـناطق القاحلـة واألراضـي اجلافـة           
وسوف يتعاون  .  املتصـلة بـه يف مشـايل اخللـيج الفارسي          والفـرات، مبـا يف ذلـك املـنطقة الـبحرية          

" أكساد" سو فولز واملركز العريب –" غريد" جنـيف وقاعدة    –" غـريد "أيضـا كـل مـن قـاعدة         
واملـــنظمة اإلقليمـــية حلمايـــة البيـــئة الـــبحرية يف حتلـــيل لكشـــف الـــتغريات يف الغطـــاء األرضـــي 

) ٨٢، الفقرة A/AC.105/780انظر  (ركـيا   ملسـتنقعات وادي الـرافدين ومـنطقة مـنابع املـياه يف ت            
ومـن املقـرر تقدمي طلب متويل إىل مرفق البيئة العاملية لدعم إجراء مزيد من العمل يف إطار هذا            

 .املشروع

مستنقعات وادي  "أمـا الـناتج األول هلذا املشروع فهو عبارة عن تقرير تقييمي عنوانه               -٥١
 جنــيف بالــتعاون مــع قــاعدة    –" غــريد"دة ، أعدتــه قــاع "زوال نظــام إيكولوجــي : الــرافدين

 ٢٠٠١أغسطس  / سـو فولـز ومكتـب اليونيـب اإلقلـيمي لغريب آسيا، وُنشر يف آب               – "غـريد "
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وواصــل اليونيــب رصــد الوضــع يف األراضــي الرطــبة      ). ٨٣، الفقــرة A/AC.105/780انظــر (
ر حتلــيل أن ويبــّين آخــ . ٢٠٠٢فــرباير /املتبقــية، وأُرســل بعــثة ميدانــية إىل املــنطقة يف شــباط     

 كيلومترا مربعا يف عام     ١ ٠٨٤ يف املائة من     ٣٠املسـتنقعات املتبقية قد ازدادت احنسارا بنسبة        
ــام  ٧٥٩ إىل ٢٠٠٠ ــربعا يف ع ــترا م ــدان هــذا، فمــن احملــتمل أن    . ٢٠٠٢ كيلوم ومبعــدل الفق

لة ختـتفي املسـتنقعات متامـا خـالل السـنوات اخلمس القادمة، ما مل ُتتخذ إجراءات عاجلة لكفا                 
 .تدفق مياه ُيعّول عليه إىل األراضي الرطبة

وقـد دخل اليونيب يف شراكة استراتيجية مع هيئة أحباث البيئة واحلياة الربية وتنميتها،               -٥٢
" أجــيدي("الــتابعة ألبــو ظــيب، لتنفــيذ مــبادرة أبــو ظــيب العاملــية جلمــع وحتلــيل البــيانات البيئــية    

AGEDI(       واملبادرة هي استجابة مباشرة    . املي للتنمية املستدامة  ، الـيت أُطلقت يف مؤمتر القمة الع
 أي خطة العمل البيئية     )٥( الـيت مل ُتحقّـق،     ٢١ مـن جـدول أعمـال القـرن          ٤٠ألهـداف الفصـل     

، كمـا إهنـا سوف تساعد اجملتمع        ١٩٩٢الـيت أُطلقـت يف املؤمتـر املعـين بالبيـئة والتنمـية يف عـام                 
وُتقترح يف إطار . ق بعض الغايات البيئية املبّينة يف اخلطةالعـاملي يف قـياس الـتقدم احملرز حنو حتقي        

مرحلة أولية مدهتا ثالث سنوات تشمل التركيز على العناصر الوطنية          " أجـيدي "تنفـيذ املـبادرة     
وســيقدم اليونيــب الدعــم إىل دولــة اإلمــارات العربــية املــتحدة لتنفــيذ   . واإلقليمــية مــن املــبادرة

سينفذها أيضا يف املنطقة من خالل مركز املوارد اإلقليمية لتقييم  العنصـر الوطـين من املبادرة، و      
البيـئة واإلنـذار املـبكر التابع له، ألجل تعزيز بناء القدرات جلمع البيانات اجليدة النوعية وإدارة     

أو تضطلع  /وفضال عن ذلك، ستعقد املبادرة اجتماعات دولية و       . وتقيـيم املعلومات، واإلبالغ   
د متطلـبات البـيانات، مبـا يف ذلـك النوعية والبارامترات ومستوى الدقة              بأنشـطة أخـرى لـتحدي     

 وغايات التنمية ذات الصلة     ٢١ مـن جـدول أعمـال القرن         ٤٠الالزمـة ملواصـلة تنفـيذ الفصـل         
 )٦(.الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية

لية التابع لـه يف    وسـوف يواصـل اليونيـب، من خالل مكتب التقييم العاملي للمياه الدو             -٥٣
 أرنـدال احلفـاظ عـلى مدخـل حاسـويب لتقييم            –" غـريد "كاملـار، السـويد، وبدعـم مـن قـاعدة           

كذلـك سـوف يواصـل اليونيب، من خالل قاعدة          ". نـت  اليونيـب "املـياه الدولـية ضـمن إطـار         
 أرنــدال أيضــا، تطويــر مدخــل حاســويب للوصــول إىل مصــادر بــيانات ومعلومــات    –" غــريد"

ئــية والطبيعــية يف القطــب الشــمايل، وذلــك بــتعاون وثــيق مــع األفــرقة العاملــة الــتابعة املــوارد البي
كما سيضطلع اليونيب، بالتعاون . جمللـس القطـب الشـمايل وأوسـاط البحوث القطبية الشمالية     

 أرندال، بإجراء أول تقييم عاملي      –" غريد"مـع سائر كيانات األمم املتحدة ومن خالل قاعدة          
 البــيولوجي نتــيجة للنشــاط البشــري، اســتنادا إىل جمموعــات بــيانات عاملــية  عــن فقــدان التــنوع

 .أتيحت مؤخرا من نظم املعلومات اجلغرافية
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سـوف يواصـل اليونيـب أيضا، رهنا بتوافر األموال، البحث عن فرص لتقدمي زماالت                -٥٤
ــاعدة        ــية للعمــل يف ق ــبلدان النام ــد ألشــخاص مناســبني مــن ال  – "غــريد"دراســية قصــرية األم

 .فولز، ولتطوير أو حتليل جمموعات بيانات تتعلق باملسائل البيئية يف بلداهنم األصلية سو

وكـال اليونيـب واليونسـكو سـوف يواصـالن العمـل مـع اللجنة العلمية املعنية مبشاكل            -٥٥
 .(ICSU)البيئة التابعة للمجلس الدويل للعلوم 

يونيب فسوف تواصل مبادرهتا إلنشاء      وارسو التابعة لل   –" غريد"وأمـا قـاعدة بـيانات        -٥٦
التـنوع البيولوجي يف    "بـرنامج تعلـيمي مـتعدد الوسـائط مصـمم خصيصـا هلـذا الغـرض بعـنوان                   

ــندا ــندية     "بولـ ــثانوية البولـ ــدارس الـ ــلى املـ ــا عـ ــوّزع جمانـ ــوف ُيـ ــر (، وسـ ، A/AC.105/780انظـ
 ).٩٣ الفقرة

ل الوصـــول ، شـــرعت مـــنظمة الفـــاو يف بـــذل جهـــد لتحســـني ســـب ٢٠٠١ويف عـــام  -٥٧
الدينامـــيكي إىل ممـــتلكات املـــنظمة مـــن البـــيانات واملعلومـــات الفضـــائية الواســـعة الـــنطاق         
واســتخدامها عــلى حنــو مــتكامل لصــاحل الــربامج واملشــاريع اخلاصــة هبــا، وألصــحاب املصــلحة  

ويهـدف هـذا النشاط،     . العـاملني معهـا يف الـدول األعضـاء، وكذلـك للمسـتعملني اخلارجـيني              
، إىل توحــيد ســبل الوصــول إىل البــيانات الفهرســية  (GeoNetwork) األرضــية املســمى الشــبكة

الشـاملة وكذلـك قواعـد البـيانات الفعلـية عـلى السـواء، باسـتخدام املعـايري الدولـية وحاسوب                     
ــيا    ــتاحة حال ويف هــذا الســياق، تطــّور الفــاو   . خدمــة الشــبكة وتكنولوجــيا إدارة املعلومــات امل

وحيد البيانات واملعلومات الفضائية والبيانات الفهرسية املتعلقة هبا،        بـرناجما تدريبيا شامال عن ت     
وبشـأن تطوير الشبكة األرضية، تتعاون الفاو بصفة      . لكـي ُتسـتعمل يف نظـام للتعلـيم عـن بعـد            

وثـيقة مـع بـرنامج األغذيـة العـاملي واليونيـب ومـنظمة الصحة العاملية، وكذلك مع فريق األمم                    
والــنموذج األويل للشــبكة األرضــية احلــايل مــتاح . املعلومــات اجلغرافــيةاملــتحدة العــامل املعــين ب

 .(www.fao.org/geonetwork)على االنترنت 

أمـا اليونسـكو، ففـي إطـار بـرنامج اإلنسـان واحملـيط احلـيوي التابع هلا، سوف تواصل                   -٥٨
 للغالف األرضي الـتعاون مـع اليونيب والفاو واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية والربنامج الدويل   

واحملـــيط احلـــيوي الـــتابع لـــلمجلس الـــدويل للعلـــوم، خبصـــوص الـــنظام العـــاملي ملراقـــبة األرض  
 موقعا يف   ٤١١(، وخصوصـا مـن خـالل شـبكتها العاملـية حملمـيات احملـيط احلـيوي                  ")جـتوس ("
 ).٩٦، الفقرة A/AC.105/780انظر ) ( بلدا٩٤

الصحراء الكربى والسهل األفريقي    كمـا سـوف تواصـل اليونسـكو تعاوهنا مع مرصد             -٥٩
(OSS)                  يف إنشـاء شـبكة مـن املراصـد االيكولوجية يف أفريقيا باسم شبكة مراصد املراقبة البيئية 
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وســتقدم اليونســكو املســاعدة خصوصــا، يف األخــذ باســتخدام      . (ROSELT)الطويلــة األمــد  
 اجلافة واملناطق شبه    تكنولوجـيا الفضاء يف أغراض رصد النظم االيكولوجية اهلشة يف األراضي          

 .القاحلة والقاحلة

وسـوف يقـوم كـل مـن اليونسـكو واجمللـس الـدويل للعلـوم وعدد من اجلهات املنتسبة                     -٦٠
إلـيه بتشـجيع أنشـطة التـنوع البـيولوجي الـيت تدخـل فـيها عناصـر قوية من االستشعار عن بعد                   

 ).٩٨، الفقرة A/AC.105/780انظر (ومن نظم املعلومات اجلغرافية 

، اليت توجد يف   (ERAIFT)وأمـا املدرسـة اإلقليمـية لـإلدارة املـتكاملة للغابـات املداريـة                -٦١
جامعــة كنشاســا والــيت أنشـــأهتا اليونســكو، فســوف تواصــل تشـــغيل خمتــرب لرســم اخلـــرائط         
باسـتخدام االستشـعار عـن بعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافـية لفـائدة طالب الدراسات العليا يف                    

 ).٩٩، الفقرة A/AC.105/780انظر (دارية األفريقية إدارة الغابات امل

هـذا، وتعكـف اليونسـكو عـلى وضـع بـرنامج تدريـبـي لغـرض استصـالح موائل دب                     -٦٢
 ).١٠٠، الفقرة A/AC.105/780انظر (الباندا يف الصني 

عـلما بـأن السـتخدام التطبـيقات واخلدمـات الفضـائية صلة كبرية بعمل اتفاقية التنوع                  -٦٣
، وخباصـة رصـد وتقيـيم الـنظام االيكولوجـي واملوائـل الطبيعـية مـن خـالل التصوير                    البـيولوجي 
 .الساتلي

وأمــا املــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلويــة فتواصــل تقــدمي معلومــات وتقيــيمات قــّيمة عــن  -٦٤
حالـة الطقـس يف إطـار بـرنامج أحبـاث الغـالف اجلـوي والبيئة من خالل رصد الغالف اجلوي                     

، وهــو نظــام رصــد وحبــث طويــل األمــد لكشــف الــتغريات يف تركيــب )GAW" غــاو("العــاملي 
وقد ). ١٠٦، الفقرة  A/AC.105/780انظـر   (الغـالف اجلـوي عـلى الـنطاقني العـاملي واإلقلـيمي             

الرصد "الـتابع للمـنظمة العاملية لألرصاد اجلوية مفيدا يف إضافة موضوع     " غـاو "كـان مشـروع     
" إجوس"إىل احملـاور األخـرى القائمـة السـتراتيجية          " يالعـاملي املـتكامل لكيمـياء الغـالف اجلـو         

وتشــمل أمــثلة الــنواتج املــتوقع  ). الــدورة املائــية العاملــية، واحملــيطات، ودورة الكــربون العاملــية (
استخالصـها مـن أنشـطة هـذا املوضـوع جمموعـة شـاملة مـن عملـيات الرصـد العاملـية املتكاملة                       

واخلصــائص ) الســفلي وكذلــك الزمهريــري  الغــالف اجلــوي  (لــألوزون يف الغــالف اجلــوي   
وستكون عمليات  ). مـثل العمق الضوئي، والبياض األحادي املتشتت      (الضـوئية للهـباء اجلـوي       

 .الرصد هذه بالغة القيمة يف تقييم املناخ العاملي ومناذج النقل الكيميائي
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  إدارة املوارد الطبيعية -٣ 
ــرنامج   -٦٥ ــار ب ــثاين ("يف إط ــنفذ مشــاريع    ) RESAP II" ريســاب ال ستضــع اإلســكاب وت

ــيقات تكنولوجــيا الفضــاء مــن أجــل إدارة املــوارد الطبيعــية      ــية إقليمــية عــن تطب وظلــت . تعاون
اإلســكاب ختطــط، بالــتعاون مــع الفــاو وعــدة أعضــاء، مشــروع القاســم املشــترك بشــأن وضــع 

اض األمــن قــاعدة معلومــات مــتعددة األغــراض وتطبــيقاهتا عــن املــوارد البيئــية والطبيعــية ألغــر   
كما بدأت اإلسكاب مشروعا بشأن اإلدارة      . الغذائـي والتنمـية املسـتدامة يف منطقة اإلسكاب        

املــتكاملة ملــوارد األراضــي واملــياه، ورصــد احملاصــيل، والتنــبؤ باإلنــتاج الــزراعي يف املــناطق          
القاحلــة، وخططــا إلقامــة مشــاريع أخــرى يف هــذا اجملــال يف الســنوات القادمــة، عــندما تصــبح   

 .ملوارد متاحةا

 يف (EAP.AP)أمــا اليونيــب، فمــن خــالل بــرنامج تقيــيم البيــئة آلســيا واحملــيط اهلــادئ     -٦٦
بـانكوك، فيواصـل إجـراء دراسـات لتقيـيم ورصـد الغطـاء األرضي بالتعاون مع وكاالت دون                   

 ).١١١، الفقرة A/AC.105/780انظر (إقليمية ووطنية 

ــاعدة  -٦٧ ــتوىل ق ــتابع–" غــريد"وت ة لليونيــب مســؤولية وضــع نظــم املعلومــات    وارســو ال
ويشكل ). ١١٣، الفقرة   A/AC.105/780انظـر   (اجلغرافـية ملتـنـزة كاركوجنـه الوطـين يف بولـندا            

املشـروع ركـنا أساسـيا يف عملـية التوحـيد القياسـي وتوحـيد منهجية نظم املعلومات اجلغرافية                   
 .ة خالل بضع سنواتاليت يتعني تنفيذها يف مجيع املتنـزهات الوطنية البولندي

وسـوف يواصـل البـنك الـدويل والفـاو تنفيذ املشروع اإلقليمي إلدارة معلومات البيئة                 -٦٨
(REIMP)       انظر ( يف أفريقـيا الوسـطىA/AC.105/780 ومفوضية األمم املتحدة ). ١١٤، الفقرة

 .لشؤون الالجئني هي أيضا شريك ضمن إطار املشروع

ارد الطبيعـية التابعة للفاو سوف تواصل تشغيل مشروع         كذلـك فـإن إدارة البيـئة واملـو         -٦٩
انظــــر  ((AFRICOVER)خــــريطة الغطــــاء األرضــــي وقــــاعدة البــــيانات اجلغرافــــية ألفريقــــيا  

A/AC.105/780 نشــرت نواتــج املعلومــات  ٢٠٠٢-٢٠٠١، وخــالل الفــترة )١١٥، الفقــرة ،
املشروع وهي متاحة على    النهائـية عـن الغطاء األرضي خلمسة من البلدان العشرة اليت يشملها             

وسـوف تركـز املـرحلة التالـية الـيت مدهتـا سنتان من مشروع               . (www.africover.org)االنترنـت   
اخلاصـة بشرق أفريقيا على سبل الوصول إىل اجملموعات         ) AFRICOVER" الغطـاء األفـريقي   ("

 عــلى القائمـة مــن بــيانات املشـروع وتوزيعهــا وتطبــيق منهجـية نظــام تصــنيف الغطـاء األرضــي    
كمــا تـتعاون الفـاو مــع مركـز الــبحوث املشـترك الــتابع     . األصـعدة الوطنـية واإلقليمــية والعاملـية   

للمفوضـية األوروبـية ومـع اليونيـب واليونسـكو، عـن طـريق املشاركة يف األفرقة العاملة املعنية                   
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ــي     ــاء األرضـ ــي والغطـ ــتخدام األراضـ ــنيفات اسـ ــاق تصـ ــروع    . باتسـ ــربة مشـ ــلى جتـ ــناء عـ وبـ
AFRICOVER ،     ــية للغطــاء األرضــي ــرنامج شــبكة عامل  ومتــت صــياغة  (GLCN)جيــري اآلن ب

 .ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ) ASIACOVER" الغطاء اآلسيوي("مشروع 

كمـا تضـطلع، الفـاو بالـتعاون مـع اللجنة االقتصادية ألوروبا واليونيب وهيئات دولية                 -٧٠
 تقييم  -ومشل التقييم األخري    . رجيةأخـرى ومجـيع الـبلدان األعضـاء، بتقيـيم عـاملي للموارد احل             

 بيانات من طائفة    - (FRA2000)" ٢٠٠٠التقييم لعام    "٢٠٠٠املـوارد احلرجـية يف العامل لعام        
اسـتخدام األراضـي القائمة على االستشعار عن بعد         /واسـعة مـن استقصـاءات الغطـاء األرضـي         

ــام  . بواســطة الســواتل  ــيم لع لديناميكــيات غطــاء   أيضــا استقصــاء مســتقال  ٢٠٠٠ومشــل التقي
، بـــناء عـــلى عيـــنة مـــن صـــور الســـاتل  ٢٠٠٠ إىل عـــام ١٩٨٠األحـــراج املداريـــة مـــن عـــام  

جلمــيع املــناطق املداريــة، نتجــت عــنها تقديــرات إقليمــية دقــيقة لــتغريات املــناطق    " الندســات"
وتبحــث الفــاو حالــيا يف خــيارات ملواصــلة رصــدها  . احلرجــية واجتاهــات الــتغري بدقــة معــروفة 

 لألحـراج يف العـامل مـن خـالل عملـية التقيـيم العـاملي لـلموارد احلرجـية وبالـتعاون مع                       املسـتقل 
 .هيئات دولية أخرى

وتواصـل الفـاو، مبسـاعدة مالـية مـن اللجـنة االقتصـادية ألوروبا، تعزيز مرافق وأنشطة              -٧١
يت أُنشئت الوحـدة اإلقليمـية لالستشـعار عن بعد التابعة للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، ال           

ويسـتمر توسيع نطاق أنشطة تلك الوحدة يف جماالت األمن الغذائي واإلنذار         . ١٩٨٨يف عـام    
 .املبكر والرصد البيئي وتقييم املوارد الطبيعية والتصدي للطوارئ

كذلــك تعمــل الفــاو بصــفة وثــيقة مــع املفوضــية األوروبــية واإليســا يف تنفــيذ بــرنامج     -٧٢
 من خالل شراكات لرصد األرض   (GMES)ئية واألمنية األورويب    الرصـد العـاملي لألغراض البي     

وتركّـــز األنشـــطة ذات الصـــلة عـــلى تطويـــر خدمـــات . يف احتـــادين تقودمهـــا بلجـــيكا وأملانـــيا
معلومـات منخفضـة وعالـية االسـتبانة على السواء لرصد األرض دعما للزراعة واألمن الغذائي       

 .(GMES) أيضا بصورة نشطة هذه املبادرة وتدعم اليونسكو. وإدارة الطوارئ والتصدي هلا

وتـنفذ الفـاو عـددا مـن مشـاريع حتلــيل بـيانات االستشـعار عـن بعـد ونظـم املعلومــات            -٧٣
إعـــداد صـــيغيت املســـح اإلشـــعاعي والقطـــاعي لـــنظم ) أ: (اجلغرافـــية وتطبـــيقاهتا، مبـــا يف ذلـــك

تقدير ) ب(و واليونسكو؛ و  املعلومـات اجلغرافـية مـن خـريطة الـتربة يف العامل املشتركة بني الفا              
مـا هـو متوفر من األراضي الصاحلة للزراعة ألغراض الدراسة الرئيسية اليت جتريها الفاو بعنوان                

ــزراعة حــىت عــام  " ــية يف    ) ج(؛ و"٢٠١٠ال ــيات الداخل ــية املائ ــع ترب ــيل مــدى مالءمــة مواق حتل
ربــية األمســاك؛ أفريقــيا وأمــريكا اجلنوبــية والوســطى مــن حيــث إمكــان اســتخدامها كمــزارع لت 

إعــداد ) ه(إجــراء دراســات حتليلــية ملــدى مالءمــة الــتربة ملخــتلف احملاصــيل يف أفريقــيا؛ و ) د(و
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إنشاء نظام لرصد وتقييم املراعي     ) و(خـريطة عـن أمنـاط مـوارد األراضي السائدة يف أفريقيا؛ و            
ــي       ــة للغطــاء األرضــي ذات ب ــة باســتخدام خــرائط دوري ــة وشــبه القاحل ــناطق القاحل انات يف امل

ــتكرر       ــتبانة، والرصــد امل ــية االس ــد عال ــن بع ــد  (استشــعار ع ــرة كــل عق ــيانات منخفضــة  ) م بب
ــات         ــن طــبقات نظــم املعلوم ــك م ــية لالرتفاعــات األرضــية، وغــري ذل ــاذج رقم االســتبانة، ومن

إنشاء نظام رصد لألراضي الرطبة لتقييم تأثري       ) ز(اجلغرافـية ومناذج عمليات الرصد املوقعية؛ و      
وتــنفذ الفـاو، بالـتعاون مــع   . لى الـنظم االيكولوجـية الســفلية لألراضـي الرطـبة    أنشـطة الـري عــ  

اإلسـكاب، وضـع قاعدة معلومات متعددة األغراض عن املوارد البيئية الطبيعية ألغراض األمن              
وقـد أُنشـئت قاعدة بيانات فهرسية يف إطار         . الغذائـي والتنمـية املسـتدامة جلـنوب شـرقي آسـيا           

عدة مـن حكومة اجلمهورية التشيكية وستكون متاحة باالتصال          مبسـا  ASIACOVERمشـروع   
 . التابعة للفاو(GeoNetwork)احلاسويب املباشر يف إطار الشبكة األرضية 

وأمـا شـعبة علـوم األرض يف اليونسـكو فسـوف تواصل تنفيذ شبكة عموم أفريقيا من                   -٧٤
يد معــايري قواعــد ، وهتــدف إىل توحــ(PANGIS)أجــل مشــروع نظــام لــلمعلومات اجليولوجــية  

البـيانات اجليولوجـية اخلاصـة بالـبلدان األفريقية، من أجل تيسري مجع البيانات األرضية وتبادهلا                
انظــر (واســترجاعها الكترونــيا، لتحســني إدارة املــوارد وحتســني التخطــيط والتنمــية املســتدامني  

A/AC.105/780 ١١٧، الفقرة.( 

سـات العلـيا الدولية اليت ينظمها املعهد        وسـوف تواصـل اليونسـكو دعـم دورات الدرا          -٧٥
ــندا(الــدويل للمســح الفضــائي وعلــوم األرض   حــول التطبــيقات املخــتلفة لتكنولوجــيات  ) هول

ــناطق        ــادن، وإدارة امل ــثل استكشــاف املع ــية، م ــد ونظــم املعلومــات اجلغراف االستشــعار عــن بع
 .الساحلية، وتقييم خمزون الترسبات املعدنية

يونسـكو تنظـيم دورات تدريبـية عـن تكنولوجـيات االستشعار            كمـا سـوف تواصـل ال       -٧٦
عـن بعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافـية لصـاحل مديـري حممـيات احمليط احليوي يف البلدان النامية،                     

انظــر (واســتحداث مشــاريع استرشــادية بشــأن االســتخدام العمــلي لــنظم املعلومــات اجلغرافــية  
A/AC.105/780 ١١٩، الفقرة.( 

حـدة املـناطق الساحلية واجلزر الصغرية التابعة لليونسكو سوف تواصل           كذلـك فـإن و     -٧٧
 الســابعة بشــأن تطبــيقات بــيانات الصــور  ”Bilko“إتاحــة منيطــتها التعليمــية الــرباجمية احلاســوبية  

 وعلى (CD-ROM)السـاتلية واحملمولـة جـوا إلدارة السـواحل عـلى قـرص مدمـج للقـراءة فقـط                 
ــت  ــتخدام      . (www.unesco.bilko.org)االنترن ــن اس ــب ع ــك، مت إصــدار كتي ــلى ذل ــالوة ع وع

وأصدرت منيطة . االستشـعار عـن بعـد يف إدارة املـناطق السـاحلية املداريـة وجيـري توزيعه جمانا            
 بشـأن اسـتخدام جمموعـات بـيانات االستشـعار عــن      ٢٠٠٢تعليمـية حاسـوبية جديـدة يف عـام     
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. متعددة ألغراض مصائد األمساك   بعـد املـتوفرة بواسـطة أجهـزة استشعار متعددة وعلى فترات             
 .وجيري إعداد منيطة عن التحات الساحلي

 املـياه، وهـو بـرنامج عـلى نطـاق منظومة            لتقيـيم كمـا سـوف يواصـل الـربنامج العـاملي            -٧٨
األمــم املــتحدة توجــد أمانــته يف شــعبة علــوم املــياه يف اليونســكو، االســتعانة بتكنولوجــيات          

، الفقــرة A/AC.105/780انظـر  (اجلغرافـيــة بقـــدر كــبري   االستشـعار عـن بعــد ونظـم املعلومــات    
١٢١.( 

ــد      -٧٩ ــيقات اجليولوجــية لالستشــعار عــن بع ــرنامج التطب ) GARS" جــارس("ويف إطــار ب
املشـترك بـني اليونسـكو واالحتـاد الـدويل للعلوم اجليولوجية جيري التخطيط لتنظيم حلقة عمل                 

ت االستشـعار عـن بعـد ونظم املعلومات          بشـأن اسـتخدام تكنولوجـيا      ٢٠٠٣يف لبـنان يف عـام       
اجلغرافــية يف دراســة البارامــترات اجليولوجــية الــيت تؤثــر يف التصــحر وإدارة مســتودعات املــياه    

 .اجلوفية العابرة للحدود

وعـلى سـبيل املـتابعة ملؤمتـر القمـة العـاملي للتنمـية املستدامة، تصوغ اليونسكو واإليسا                   -٨٠
ــأن اهليد  ــية بشـ ــراكة دولـ ــيا شـ ــائية حالـ ــيا الفضـ ــتخدام  (SHIP)رولوجـ  هتـــدف إىل حتســـني اسـ

يف منطقة مشال   ) مثل الفيضانات والتصحر  (االستشـعار عـن بعـد يف دراسـة األحـداث املتطرفة             
 .أفريقيا

كمـا إن كـال مـن اليونسـكو والفـاو والرابطة الدولية لعلماء اجليولوجيا املائية واللجنة                  -٨١
ها الـتعاوين بشأن إدارة موارد جممعات املياه اجلوفية         االقتصـادية ألوروبـا سـوف تواصـل بـرناجم         

املشـــتركة دولـــيا، باالســـتناد إىل اخلـــربة الفنـــية املكتســـبة مـــن بـــرنامج التطبـــيقات اجليولوجـــية 
 ).١٢٤، الفقرة A/AC.105/780انظر  ((GARS)لالستشعار عن بعد 

االستشعار هـذا، وقـد أصـبحت هـناك ثـروة مـن املعلومـات مـتاحة من خمتلف أدوات                     -٨٢
ولذلـك، فقد رأت جلنة األرصاد      . عـن بعـد لتطبـيقات يف الـزراعة واحلـراجة ومصـائد األمسـاك              

اجلويـة الزراعـية الـتابعة للمـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلوية، يف دورهتا الثالثة عشرة، اليت عقدت                   
مام إىل  ، أن هـناك حاجـة إليـالء مـزيد من االهت           ٢٠٠٢أكـتوبر   /يف ليوبلـيانا، يف تشـرين األول      

تقنـيات دمـج املعلومات من أجهزة استشعار ساتلية خمتلفة ذات بيانات أرضية لألرصاد اجلوية            
ورأت اللجـــنة أن املـــنهج األكـــثر تبشـــريا بالـــنجاح يكـــون مـــن خـــالل اســـتخدام   . والـــزراعة

وعقــدت . تكنولوجــيا منــاذج األرصــاد اجلويــة الزراعــية وتكنولوجــيا نظــم املعلومــات اجلغرافــية
نظـم املعلومـات اجلغرافـية واالستشعار       ( لفـريق خـرباء معـين بالتطبـيقات التكنولوجـية            اجـتماعا 
لتقسـيم املـناطق الزراعـية املناخـية واإلدارة املسـتدامة لألراضي، وسيعد فريق اخلرباء               ) عـن بعـد   
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بــيانا باالحتــياجات لــتعريف اخلصــائص الرصــدية بصــفة عامــة وألقالــيم حمــددة وحتديدهــا كمــا 
الســـمات الزراعــية املناخــية وإدارة اســـتخدام األراضــي واالجتاهــات املســـتقبلية     فــيما يــتعلق ب  

وستشـــجع التقنـــيات االبـــتكارية لـــإلدارة املســـتدامة لألراضـــي، بـــناء عـــلى حتديـــد   . املـــتوقعة
اخلصـائص الزراعـية املناخـية املناسـبة، حسبما هي موثقة يف استقصاءات املشاريع االسترشادية               

وســتقدم توصــيات بشــأن وســائل التكــيف مــع  . لوطــين واإلقلــيميالــناجحة عــلى الصــعيدين ا
القـيود وأوجـه الضـعف يف توفـري التكنولوجـيات التشـغيلية االبـتكارية وسـبل الوصول إليها يف             

 .تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد على الصعيدين الوطين واإلقليمي
  

  ل أمن البشر وتنميتهم ورفاههم              استخدام التطبيقات الفضائية من أج               -باء  
  حتسني القدرة على احلد من الكوارث -١ 

جــاء ميــثاق الــتعاون مــن أجــل حتقــيق االســتخدام املنّســق لــلمرافق الفضــائية يف حــال     -٨٣
") امليــثاق الــدويل بشــأن الفضــاء والكــوارث الكــبرية ("وقــوع كــوارث طبيعــية أو تكنولوجــية  

 بفرنسا؛ واجلهات الشريكة    (CNES) للدراسـات الفضـائية      مبـبادرة مـن اإليسـا واملركـز الوطـين         
) نوا(األخـرى هـي وكالـة الفضـاء الكندية واإلدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي                

ويهـدف امليـثاق إىل توفـري نظام موحد         . بالواليـات املـتحدة واملؤسسـة اهلـندية ألحبـاث الفضـاء           
 ذات قـيمة مضـافة جمانا، عن طريق مستعملني مأذون           القتـناء البـيانات الفضـائية وتقـدمي نواتـج         

، سيصبح مكتب شؤون الفضاء اخلارجي هيئة       ٢٠٠٣ويف عام   . هلـم، إىل املـتأثرين بـالكوارث      
 .متعاونة يف امليثاق، مما سيمكّن منظومة األمم املتحدة من الوصول إىل امليثاق

ل اليت ينظمها   وسـوف يواصـل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي سلسلة حلقات العم               -٨٤
 بتنظـيم حلقيت عمل، يف   ٢٠٠٣بشـأن تكنولوجـيا الفضـاء اخلـارجي إلدارة الكـوارث يف عـام               

/ ، ألوروبـــا، ويف اململكـــة العربـــية الســـعودية يف تشـــرين األول٢٠٠٣مـــايو /رومانـــيا يف أيـــار
 ملناقشــة ٢٠٠٣وخيطــط حالــيا لعقــد ثالثــة اجــتماعات للخــرباء يف عــام . أكــتوبر، لغــريب آســيا

ــة يف جمــال إدارة الكــوارث     . شــاريع االسترشــادية املمكــنة  امل وتشــمل األنشــطة األخــرى اهلام
التدريـب، بصـفة خاصـة يف دورات قصـرية األجـل تقـدم مـن خـالل املراكز اإلقليمية لتدريس                     

، واإلسـهام يف فـرقة عمـل اليونيسبيس الثالث       )١٤٦انظـر الفقـرة     (تكنولوجـيا وعلـوم الفضـاء       
 الكوارث، وتعهد الشبكات اإلقليمية من املؤسسات املهتمة بتطوير أنشطة          املعنـية مبسألة إدارة   

ــيا الفضــــاء إلدارة الكــــوارث   ملــــزيد مــــن املعلومــــات، انظــــر املوقــــع  (باســــتخدام تكنولوجــ
www.oosa.unvienna.org/SAP/stdm .(   ــية ــيات تعاونـ ــاء آلـ ــا إنشـ وستشـــجع اإلســـكاب أيضـ
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 حمددة للمتابعة انطالقا من حلقة العمل اليت        إقليمـية يف إدارة الكـوارث، وكذلك دعم مشاريع        
 .، حسبما تسمح به املوارد٢٠٠٢استضافتها اإلسكاب يف بانكوك يف عام 

يتـبدى الـتقدم احملـرز مؤخـرا يف تنفيذ برنامج االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث                -٨٥
(ISDR)           ٢٠٠٢يوليه  / متوز ١١ يف تقريـر األمـني العـام املـؤرخ (A/57/190).    ،ويف هذا السياق 

. بتعاون وثيق مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي      " إسـدر "واصـلت أمانـة االسـتراتيجية العمـل         
وبيــنما واصــلت أمانــة االســتراتيجية دعــم اجلهــود العريضــة لالســتراتيجية مــثل الفــريق العــامل    

، وبـــرنامج األمـــم املـــتحدة "ســـيوس"املخصـــص املعـــين بدعـــم ادارة الكـــوارث الـــتابع للـــنظام 
لتطبـيقات الفضـائية، وتنفــيذ اعـالن فييــنا، فقـد سـعت أيضــا إىل شـن محلــة حمـددة للتطبــيقات        ل

الفضـائية مـن أجـل احلـد مـن الكـوارث بتركيز خاص على أوجه الضعف واجملتمعات املعرضة                   
ويف هــذا الســياق احملــدد، دعــت االســتراتيجية عــددا مــن الشــركاء ملناقشــة تطبــيقات   . لــلخطر

رث، وال ســـيما عـــلى الصـــعيد االقلـــيمي ومـــن املمكـــن مـــراعاة   ملموســـة لـــلحد مـــن الكـــوا 
اسـتنتاجات حلقـات العمـل االقليمـية بشـأن استخدام تكنولوجيا الفضاء الدارة الكوارث اليت                

ويف احـــدى احلـــاالت اخلاصـــة، وجهـــت أمانـــة  . نظمهـــا مكتـــب شـــؤون الفضـــاء اخلـــارجي 
يــزر الدعــوة لــتقدمي تعلــيقات مــن  االســتراتيجية وخمتــرب الــبحوث التيليماتــية جبامعــة ســاميون فر  

جمموعـة مـن الشـركاء بشـأن مشـروع لـتطوير شـبكة اتصـاالت ساتلية الدارة الكوارث واحلد                    
 .من أوجه الضعف يف منطقة احمليط اهلادئ

ــرم يف عــام      -٨٦ ــتعاون املشــترك بــني الوكــاالت الــذي أب  بــني ٢٠٠٠اســتنادا إىل اتفــاق ال
اء اخلـارجي، فقـد أصـبح املكتب يشارك بازدياد          ومكتـب شـؤون الفضـ     " إسـدر "االسـتراتيجية   

ويف املقابل، كانت   . يف أعمـال فـرقة العمـل املشتركة بني الوكاالت املعنية باحلد من الكوارث             
 .أمانة االستراتيجية تدعم أعمال املكتب املتعلقة بادارة الكوارث

ــثاين، ســوف تواصــل اإلســكاب وضــع وتنفــيذ مشــار      -٨٧ ــرنامج ريســاب ال يع يف إطــار ب
ــية     ــاء ألغـــراض رصـــد الكـــوارث الطبيعـ ــيا الفضـ ــية بشـــأن تطبـــيقات تكنولوجـ ــية اقليمـ تعاونـ

وقد بدأت اإلسكاب مشروعا بشأن     ). ١٣٤، الفقرة   A/AC.105/780انظـر   (والتخفـيف مـنها     
بــناء القــدرات مــن أجــل ادارة الكــوارث يف آســيا واحملــيط اهلــادئ، بالتركــيز عــلى الفيضــانات  

 .واجلفاف

 اإلســكاب دراســة بشــأن اطــار آلــيات الــتعاون االقليمــية لدعــم ادارة   وســوف جتــري -٨٨
 .٢٠٠٣الكوارث يف آسيا واحمليط اهلادئ باستخدام تكنولوجيا الفضاء خالل عام 
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وسـوف تعقـد اإلسـكاب االجـتماع السـنوي للفـريق العامل االقليمي املعين بتطبيقات         -٨٩
 .٢٠٠٣انكوك يف عام سواتل األرصاد اجلوية ورصد األخطار الطبيعية يف ب

بـدأ بـرنامج تقيـيم البيـئة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ يف بـانكوك يف رصـد الفيضان املفاجئ                -٩٠
للـبحريات اجللـيدية يف مـنطقة هـندوكوش وجـبال اهلمااليـا، بالتعاون مع املركز الدويل للتنمية                  

رحلة األوىل وقــد أكملــت يف املــ.  واهليــئات الوطنــية ذات الصــلة(ICIMOD)املــتكاملة للجــبال 
وبالــتعاون فــيما بــني املعهــد الوطــين لــلمالحة اجلويــة  ). بوتــان ونيــبال(عملــية اجلــرد يف بلديــن 

والفضـاء باندونيسـيا واملركـز املالـيزي لالستشـعار عـن بعـد، أصـبح اعـداد قاعدة بيانات لنظم             
ــياس    ــية مبق ــات اجلغراف ــرحل   ٢٥٠ ٠٠٠ : ١املعلوم ــيو وســومطرة يف امل ــريت بورن ة  بشــأن جزي

ــية ــة املطــاف يف اعــداد خــرائط عــن أخطــار      . النهائ ــيانات يف هناي ــاعدة الب وســوف تســتخدم ق
 .احلرائق ودليل لتقدير أخطار حرائق األحراج

 جنـيف عـلى حتديـث موقعهـا عـلى شـبكة االنترنـت ألجل              –" غـريد "تواظـب قـاعدة      -٩١
وقع الشبكي خريطة ويقدم امل. وصـل املعلومـات الواردة من مصادر توجد على الشبكة العاملية    

 .وصل بينية الرشاد املستعملني إىل آخر املعلومات عن احلرائق يف مجيع أحناء العامل

 جنــيف تقــدمي الدعــم الــتقين إىل مشــروع يضــطلع بــه  –" غــريد"كمــا تواصــل قــاعدة  -٩٢
قابلية /مكتـب مـنع األزمـات واالنعـاش الـتابع لليونديـب بشـأن اسـتحداث دليل املخاطر البيئية                  

تقريــر ضــعف بلــدان العــامل يف مواجهــة     رض لــلمخاطر البيئــية مــن أجــل اســتخدامه يف     الــتع
 ).١٤٠، الفقرة A/AC.105/780انظر ( الذي يصدره اليونديب الكوارث

واصـلت الفـاو تقـدمي خدمـات معلومـات تشـغيلية بيئـية مسـتقاة مـن السـواتل لرباجمها                      -٩٣
ــي ومكافحــة     ــبكر لألمــن الغذائ ــاالنذار امل ــتعلقة ب ــية واالقليمــية    امل اجلــراد عــلى األصــعدة العامل

نظــام "والوطنـية مــن خــالل نظــام معلومـات الرصــد البيــئي املــتقدم بالوقـت احلقــيقي الــتابع هلــا    
ونظــام أرتيمــيس متصــل اآلن  . ١٩٨٨، الــذي ظــل يعمــل مــنذ عــام  (ARTEMIS)" أرتيمــيس

 NOAA-AVHRR وميتيوسات وSPOT-4 VEGETATION: بأربعـة سـواتل بيئـية عملياتية، هي   
 لتنفيذها خالل النصف األول Terra-MODIS، وجيـري تطويـر وصـلة تشـغيلية بالساتل          GMSو

وجيـري بانـتظام تعزيـز قـدرات استعمال معلومات ميتيوسات حبزم برجميات             . ٢٠٠٣مـن عـام     
ــتطوير نظــام أرتيمــيس  ٢٠٠٣وخــالل عــام . للمســتعمل مــتاحة للجمــيع بــال قــيود   ، خيطــط ل

 .نات اجليل الثاين من ميتيوساتالستقبال وجتهيز بيا

كمـا تقـوم الفـاو حاليا، بدعم مايل من املفوضية األوروبية، بتطوير القدرات التحليلية                -٩٤
وتقــوم، بصــفة خاصــة، بدمــج  .  الــتابع هلــا(GIEWS)للــنظام العــاملي لالعــالم واالنــذار املــبكر  
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ــع        ــات األرضــية م ــن الســواتل واملعلوم ــية املســتقاة م ــات البيئ ــية املعلوم ــات االجتماع -املعلوم
االقتصـادية، دعما لتقييم النظام العاملي لالعالم واالنذار املبكر وقدراته على التنبؤ بشأن األمن              

ومــن املقــرر أن تدخــل القــدرة الــناجتة عــن ذلــك، حمطــة عمــل الــنظام العــاملي  . الغذائــي العــاملي
 .٢٠٠٣لالعالم واالنذار املبكر، حيز التشغيل يف منتصف عام 

، (GARS)يف اطـار مشـروع آسـيا لـربنامج التطبيقات اجليولوجية لالستشعار عن بعد                 -٩٥
 بشـأن اسـتعمال الصـور الرادارية        ٢٠٠٤-٢٠٠٣سـوف تعقـد حلقـة عمـل اقليمـية يف الفـترة              

وتكنولوجــيا نظــم املعلومــات اجلغرافــية مــن أجــل تقيــيم األخطــار الــربكانية والتنــبؤ هبــا ورصــد 
 .ضيةالزالزل واالهنياالت األر

اســتنادا إىل نــتائج أنشــطة الــبحوث بشــأن األخطــار الطبيعــية الــيت اضــطلع هبــا بــرنامج   -٩٦
التطبـيقات اجليولوجـية لالستشـعار عـن بعـد، تطـور اليونسـكو واإليسا والشركاء اآلخرين يف                  

اجليوفيزيائــية الــذي يركــز عــلى الــزالزل والــرباكني      -إجــوس موضــوع املخاطــر اجليولوجــية   
وسيصـمم موضـوع إجوس استراتيجية مشتركة تليب احتياجات الرصد          . رضـية واالهنـياالت األ  

 .من األرض والفضاء لصاحل األنشطة التشغيلية والبحثية يف جماالت األخطار املذكورة سالفا

سـوف تواصـل اليونسـكو تنفـيذ مشـروعها الـذي مدتـه أربـع سـنوات لـتعزيز قــدرات            -٩٧
ارث الطبيعية، وتقوم بالبدء يف مشروع مماثل يف        بلـدان أمـريكا الوسطى على ختفيف آثار الكو        

 ).١٥٩، الفقرة A/AC.105/780انظر (آسيا 

وتواصـل اليونسـكو الـتعاون مع جملس أوروبا واملفوضية األوروبية واإليسا على تنفيذ               -٩٨
 .برامج استخدام التقنيات الفضائية يف ادارة املخاطر الكربى

ازيلي جلمــع وحتلــيل البــيانات البيئــية الســاتلية يف وتشــجع اليونســكو انشــاء الــنظام الــرب -٩٩
، A/AC.105/780انظر  (أفريقـيا مـن أجـل ختفـيف حـدة الكـوارث الطبيعـية ذات الصلة باملناخ                  

 ).١٦١الفقرة 

وتـتعاون اليونسـكو مـع جملـس أوروبـا، يف اطـار االتفاق اجلزئي املفتوح جمللس أوروبا                  -١٠٠
لوجــية الكــربى والوقايــة مــنها وتنظــيم االغاثــة يف حالــة بشــأن مــنع الكــوارث الطبيعــية والتكنو

 .وقوعها، على اجراء دراسات حبثية عن استخدام تكنولوجيا الفضاء يف ادارة الكوارث

وســوف تواصــل اليونســكو دعــم الــدورات التدريبــية حــول تكنولوجــيات االستشــعار  -١٠١
ــي     ــية يف عــلم أشــكال األرض التطب قي وادارة املخاطــر الــيت  عــن بعــد ونظــم املعلومــات اجلغراف

 . بفرنسا(GDTA)ينظمها فريق تطوير االستشعار عن بعد من الفضاء اجلوي 
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أمـا اإليكـاو واملـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلوية فتواصل التعاون الناشط يف تنفيذ النظام              -١٠٢
 ، الـذي يسـتخدم نظـم االتصاالت الساتلية        )WAFS" وافـس ("العـاملي لتنـبؤات أرصـاد املـناطق         

لـتوزيع معلومـات عـن تنـبؤات األرصـاد اجلويـة اخلاصة باملالحة اجلوية لدعم الطريان التجاري              
 ).١٦٧، الفقرة A/AC.105/780انظر (

هـذا، وسـوف يسـتمر العديـد مـن الـبلدان يف تلقـي تنـبؤات شـبكة معلومـات الطقس                       -١٠٣
ــتحدة     ــوارئ يف الواليــــات املــ ــرين املعنــــيني حبــــاالت الطــ ــة باملديــ ــر  ((EMWIN)اخلاصــ انظــ

A/AC.105/780 والـــيت تشـــمل بعـــض النشـــرات اخلاصـــة باألرصـــاد اجلويـــة  )١٦٨، الفقـــرة ،
املسـترجعة مـن الـنظام العـاملي لالتصاالت السلكية والالسلكية التابع للمنظمة العاملية لألرصاد               

 .اجلوية
  

  تعزيز األمن االقتصادي واالجتماعي والثقايف -٢ 
ــب شــؤون الفضــاء    -١٠٤ ــم مكت ــتحدة      نظّ ــم امل ــني األم ــة العمــل املشــتركة ب اخلــارجي حلق

ــية         ــية حــول اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف التنم ــة الفضــاء األوروب ــيا ووكال وجــنوب أفريق
ــن   ــا    ٢٠٠٢أغســطس / آب٢٣ إىل ٢١املســتدامة، م ــيا، دعم ــتيلينبوش، جــنوب أفريق ، يف س

ا العمل بتنظيم سلسلة من   وسـوف يواصـل املكتـب هذ      . ملؤمتـر القمـة العـاملي للتنمـية املسـتدامة         
، الســتبانة ٢٠٠٣ســبتمرب /حلقــات العمــل، وســتكون أوالهــا يف غــراتس، النمســا، يف أيلــول  

االسـهامات الـيت ميكـن أن تقدمهـا تكنولوجيا الفضاء يف سبيل اختاذ اجراءات منتقاة واردة يف                  
 .ذا اجملالخطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ووضع خطة عمل يف ه

 هــو مشــروع تــابع ملعهــد األمــم املــتحدة للتدريــب (UNOSAT)" يونوســات"مشــروع  -١٠٥
وهــذا  ". يونوبــس"ويــنفذه مكتــب األمــم املــتحدة خلدمــات املشــاريع      ) اليونيــتار(والبحــث 

املشـروع، الـذي يـنفذ مـن خـالل احتـاد بـني األمم املتحدة والقطاع اخلاص يتكون من مكتب                     
ات املشـاريع واليونيـتار وعـدة شركات من القطاع اخلاص تعمل يف جمال              األمـم املـتحدة خلدمـ     

توزيــع وحتلــيل الصــور الســاتلية وادارة املعلومــات اجلغرافــية، قــد دخــل حــيز التشــغيل يف عــام    
إىل تشجيع استخدام معلومات جغرافية دقيقة مستقاة   " يونوسات"ويهـدف مشـروع     . ٢٠٠٢

سـتخدام والتعجيل به وتوسيع نطاقه لكيانات  مـن صـور سـواتل رصـد األرض وتيسـري هـذا اال       
ــية    وبــتقدمي خدمــات . األمــم املــتحدة املشــاركة يف مشــاريع العــون االنســاين واملســاعدة االمنائ

معلومـات جغرافـية حمّدثـة ودقـيقة وتشـجيع الوصـول العـاملي إىل الـنواتج املسـتقاة من التصوير                     
ئط، يســـهم اليونوســـات يف عملـــية الســـاتلي مـــن خـــالل االنترنـــت واألدوات املـــتعددة الوســـا

التخطـيط الفـيزيائي مـن جانـب السـلطات احمللـية ومديـري املشاريع ومشغلي املشاريع امليدانية                  
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العـاملني يف جمـاالت ادارة الكـوارث ومنع املخاطر وعمليات حفظ السالم واعادة تأهيل البيئة                
ويـــتوقع أن يكـــون . ماعـــيةواعـــادة الـــتعمري الالحقـــة للـــنـزاعات والتنمـــية االقتصـــادية واالجت 

ــيها       " اليونوســات" ــيت حتصــل عل ــيانات رصــد األرض ال ــيمة مضــافة لب ــات ذات ق ــدم خدم مق
وميول املشروع  ". امليـثاق الـدويل للفضـاء والكوارث الكبرية       "كـيانات األمـم املـتحدة يف اطـار          

 وتستضــيفه املــنظمة  (CNES)حالــيا مــن قــبل اإليســا واملركــز الوطــين للدراســات الفضــائية        
 .األوروبية للفيزياء الدقيقة

أمـا اإلسـكاب فسـوف تعقـد اجتماعا لفريق من اخلرباء بشأن تعزيز ودمج التطبيقات                 -١٠٦
ــريل /الفضــائية ألغــراض القضــاء عــلى الفقــر يف نيســان    وســتقيم اللجــنة، يف اطــار  . ٢٠٠٣أب

ية اقليمية عن املـرحلة الثانـية مـن بـرنامج ريسـاب الـثاين، وعـندما تـتاح املـوارد، مشـاريع تعاون             
، A/AC.105/780انظــــر (تطبـــيقات التكنولوجـــيا الفضـــائية مــــن أجـــل التنمـــية االجتماعـــية       

 ).١٧٥ الفقرة

وأمـا مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلرمية فسوف يواصل تشغيل برنامج            -١٠٧
م وتعمل نظ). ١٦٣ و ١٦٢، الفقـرتني  A/AC.105/757انظـر   (رصـد احملاصـيل غـري املشـروعة         

ــي        ــدان، ه ــتة بل ــب يف س ــن املكت ــم م ــيا بدع ــريو   : الرصــد الوطــين حال ــيا وب أفغانســتان وبوليف
وختــتلف املنهجــية مــن بلــد إىل آخــر، . ومجهوريــة الو الدميقراطــية الشــعبية وكولومبــيا ومــيامنار

ولكـنها جتمـع بصـفة عامـة بـني االستقصـاءات األرضـية وتفسـري صـور السـواتل املدنـية، مبا يف                
وجتــرى االستقصــاءات ســنويا وتوفــر الــتقارير الــيت  .  ذات االســتبانة العالــية جــداذلــك الــنواتج

ــيانات االجتماعــية       ــا يف ذلــك الب ــروة مــن املعلومــات عــن خمــتلف أبعــاد املشــكلة، مب -تنشــر ث
االقتصـادية عـن الفـئات السـكانية الـيت تـزرع حماصـيل املخـدرات كجـزء مـن اقتصاد الكفاف                      

ـــ  يف . ل يف الغالــــب خــــارج نطــــاق املســــاعدة االمنائــــية العامــــة املــــناطق الريفــــية، والــــيت تظـ
اجلـــــاري لـــــنظم املعلومـــــات اجلغرافـــــية ميكّـــــن مـــــن دمـــــج وحتلـــــيل البـــــيانات    والـــــتطوير

وتســـاعد املعلومـــات الـــناجتة عـــنه يف توجـــيه تصـــميم      . الوطـــين والـــدويل  الصـــعيدين عـــلى
ــيذ ــرامج وتنف ــري      ب ــا يف ذلــك توف ــية  القضــاء عــلى احملاصــيل غــري املشــروعة، مب املســاعدة االمنائ
وميكـن االطـالع عـلى تقاريـر االستقصاءات، مبا يف ذلك وصف املنهجية املستخدمة،             .الـبديلة 

 .www.undoc.org/odccp/crop_monitoring.html: يف املوقع

، ُشرع يف مبادرة جديدة تابعة ملكتب اليونيب        ٢٠٠٢وخـالل النصـف الثاين من عام         -١٠٨
 جنيف ووحدات -"غريد)/"أوروبا(ا شعبة االنذار املبكر والتقييم االقلـيمي ألوروبـا، وتدعمه   

والغــرض العــام مــن املشــروع، الــذي  . أخــرى مــن اليونيــب، يف اطــار موضــوع البيــئة واألمــن  
ُيضـطلع بـه بالـتعاون مـع اليونديب ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، هو استبانة الروابط بني        
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ــية الرئيســـ  ــائل البيئـ ــية  الشـــواغل أو املسـ ــبلدان األوروبـ ــية والـ ــناطق دون االقليمـ ية يف اطـــار املـ
وقد تكون الشواغل البيئية ذات     . واملشـاكل القائمة أو احملتملة اليت هلا تأثري على الناس والدول          

صــلة مبســائل مــثل مهــددات التــنوع البــيولوجي وكســب العــيش البشــري وتدهــور األراضــي     
 وأنشـــطته بصـــفة أولـــية عـــلى منطقـــتني دون ويركـــز املشـــروع. واملـــوارد الطبيعـــية املشـــتركة

وستقدم مبادرة البيئة واألمن املشتركة . اقليميـتني، مهـا أوروبـا اجلنوبية الشرقية وآسيا الوسطى    
بـني اليونيـب واليونديب ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا كاسهام رئيسي يف املؤمتر الوزاري               

 .٢٠٠٣يو ما/املعين بالبيئة الذي سيعقد يف كييف يف أيار

يواصـل اليونديـب واليونسـكو تنفـيذ بـرنامج التنمـية املسـتدامة جلنوب الوادي وسيناء                  -١٠٩
باسـتخدام تكنولوجـيات االستشـعار عـن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية، بالتعاون مع مشروع       

 .املسح اجليولوجي يف مصر واهليئة القومية املصرية لالستشعار عن بعد

 واإليسـا مبـبادرة، دعيـت كـيانات األمم املتحدة للمشاركة فيها،             وتضـطلع اليونسـكو    -١١٠
، A/AC.105/780انظــر (بشــأن اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف رصــد مواقــع الــتراث العــاملي   

 ).١٧٩الفقرة 

ويف اطـار مـبادرة اليونسـكو املفـتوحة مـع وكاالت الفضاء الدولية بشأن رصد املواقع          -١١١
 جتري مساعدة البلدان النامية     )٧(يـة التراث العاملي الثقايف والطبيعي،     احملمـية مبوجـب اتفاقـية محا      

وقد تلقت املبادرة   . عـلى اجياد القدرات الالزمة لتفسري الصور الساتلية وانتاج خرائط للمواقع          
ــية للفضــاء        ــة الفضــاء الكــندية واجلامعــة الدول ــا مــن اإليســا وناســا ووكال املفــتوحة دعمــا قوي

ا، جيـري القـيام بالدراسات االسترشادية األوىل لرصد مواقع التراث           وحالـي . وحكومـة بلجـيكا   
 .العاملي يف شرقي أفريقيا ووسطها

وتسـتهل اليونسكو واآليتيو مشاريع رائدة بشأن التطبيقات التعليمية للتلفزة التفاعلية،            -١١٢
 ).١٨٢ة ، الفقرA/AC.105/780انظر (سُينفّذ مشروعان منها قريبا يف الرأس األخضر واهلند 

، اســـتهلت شـــعبة التحلـــيل والسياســـات يف جمـــال العلـــوم الـــتابعة  ٢٠٠٠ففـــي عـــام  -١١٣
ــع فضــاء       ــلمكفوفني، هتــدف إىل انشــاء موق ــيم االلكــتروين ل لليونســكو مشــاريع خاصــة بالتعل

انظر (سـيرباين للتعلـيم املتخصـص باالسـتفادة مـن أدوات تعليمـية وعلمية وتكنولوجية جديدة                 
A/AC.105/780وجيــــري اآلن تشـــغيل املشــــروع االلكـــتروين التعلــــيمي يف   ). ١٨٣قـــرة  ، الف

 .الدوحة، أما املشروع اخلاص باهلند فهو على وشك التنفيذ

كمــا اســتهلت شــعبة التحلــيل والسياســات يف جمــال العلــوم واملفوضــية األوروبــية، يف    -١١٤
، مشــروع (EUMEDIS)" إيومــيديس" املتوســطي –اطــار بــرنامج جمــتمع املعلومــات األورويب  
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ويهدف ). ١٨٥، الفقرة   A/AC.105/780انظر   (٢٠٠٢يف عـام    ) ابـن سـينا   " (جامعـة أفيسـينا   "
 بلدا واقليما يف منطقة أوروبا والبحر       ١٥املشـروع إىل انشـاء شبكة افتراضية من اجلامعات يف           

ــية     ــية والفرنس ــيزية والعرب ــات االنكل ــبكة     . املتوســط باللغ ــاء ش وتشــمل أنشــطة املشــروع انش
ــيني        تكنو ــدراء والفن ــب امل ــات اخلمــس عشــرة، وتدري ــني اجلامع ــيما ب ــارف ف ــنقل املع لوجــية ل

ومــن املــتوقع أن يســتمر العمــل مبشــروع أفيســينا ثــالث  . والــتربويني، وانشــاء مكتــبة افتراضــية
 .سنوات ميكن متديدها إىل ست سنوات

ة سيفضي إىل   تعكـف اليونسـكو أيضـا عـلى تنفـيذ مشروع يف اجلماهريية العربية الليبي               -١١٥
 .انشاء شبكة للتعليم عن ُبعد، تربط مجيع املؤسسات املعنية مبؤسسات التعليم العايل يف البلد

كذلـك تسـاعد شـعبة التحلـيل والسياسـات يف جمـال العلـوم الـتابعة لليونسكو اجلامعة                    -١١٦
ــلمعلومات واالتصــاالت يف مراكــزها       ــدة ل ــية عــلى إدخــال تكنولوجــيات جدي ــتوحة العرب املف

وتوفـر اليونسـكو املشـورة واخلـربة التقنيـتني بشـأن أسلوب             . جـزء مـن اسـتراتيجيتها االمنائـية       ك
واسـتراتيجية انشـاء شـبكة وتركيـب نظـام سـاتلي يف خمـتلف املراكـز ألغـراض االنـتاج املــتعدد           

 ٢٠٠٢ســبتمرب /ومت يف أيلــول. الوســائط، ونقــل املؤمتــرات فــيديويا، وتدريــب املــوارد البشــرية 
كـز لـلجامعة املذكـورة يف كل من األردن والكويت ولبنان ومصـر واململكة العربية               افتـتاح مرا  
 .٢٠٠٤وستتواصل مشاركة اليونسكو يف املشروع حىت عام . السعودية

أمـا مـنظمة الصـحة العاملـية فهي تستخدم بنجاح االستشعار عن ُبعد ونظم املعلومات                 -١١٧
وتعــتزم املــنظمة، خــالل الســنوات املقــبلة، التوســع . اجلغرافــية ملعاجلــة املســائل املتصــلة بالصــحة

 .على حنو أكرب يف استخدام الصور الساتلية والتصوير اجلوي

ويــتوىل الــربنامج اخلــاص خبــرائط الصــحة العامــة الــتابع ملــنظمة الصــحة العاملــية، حالــيا   -١١٨
ألمــراض انشــاء نظــام عــاملي إلعــداد اخلــرائط الصــحية مــن شــأنه أن يــؤدي إىل تعزيــز مراقــبة ا   

وسيتم، يف اطار هذا املشروع، استخدام . املعديـة عـلى الصـعيدين احمللي والعاملي بدرجة كبرية      
بـيانات مراقـبة األرض لوضـع خـرائط للمـناطق احلضـرية أو لـتحديد املـناطق احملـتمل أن تكون              

 .معّرضة أكثر من سواها لألمراض املعدية

 هو تطبيق خاص باملراقبة ورسم      (HealthMapper)والـنظام التطبيقي للخرائط الصحية       -١١٩
اخلــرائط مناســب للمســتعملني اســتحدثته مــنظمة الصــحة العاملــية خصيصــا لكــي ُيســتخدم مــن 
جانـب املسـتفيدين يف جمال الصحة العمومية ويرمي إىل تلبية االحتياجات املاسة إىل املعلومات               

أما . ة على الصعيدين الوطين والعاملي    املـتعلقة باملراقـبة ملخـتلف الـربامج املعنـية باألمـراض املعدي            
األطلـس العـاملي لألمـراض املعديـة فهـو يعتـرب مـن حيـث األسـاس النسـخة الشـبكية مـن النظام                
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ــحية   ــلخرائط الصـ ــيقي لـ ــبة    (HealthMapper)التطبـ ــية مناسـ ــباط ختطيطـ ــيلة ارتـ ــر وسـ ، إذ يوفـ
دارة وحتلـيل ورصد    للمسـتعملني بـنظام عـاملي لـلمعلومات يتـيح للمـنظمة وشـركائها القـيام بـا                 

 .حالة التعّرض لألوبئة واألمراض املعدية على نطاق عاملي

وخــالل الســنوات اخلمــس املقــبلة، ســتقوم مــنظمة الصــحة العاملــية بدمــج التطبــيقات     -١٢٠
احلالـية اخلاصــة باملراقــبة ورســم اخلـرائط يف نظــام عــاملي منســق واحـد لرســم اخلــرائط الصــحية    

ــئات التكن   ــتلف البي ــل يف خم ــية يعم ــة   (ولوج ــية واحملمول ــت واحلواســيب املكتب ــر ) كاالنترن ويوف
 .قدرات وظيفية حتليلية وخرائطية تدعم عملية اختاذ القرارات بفعالية على كافة األصعدة

ومبـا أن معظـم سـكان العـامل تـتجّمع كثافتهم يف مراكز املدن وبالقرب منها، فإنه من                    -١٢١
ولذا فإن منظمة   . ام األراضي يف املناطق احلضرية    الضـروري القـيام جبمع املعلومات عن استخد       

الصـحة العاملـية، بالتعاون مع املؤسسات الشريكة، تعكف على استحداث تطبيق خاص برسم              
 – بغــية حتديــد مواقــع اخلدمــات الصــحية يف املــدن (HealthMapper)اخلــرائط يســتند إىل نظــام 

ت املقدمة واملطلوبة ألجل املرافق ويتمـثل أحـد أهـداف املشـروع يف تسـليط الضوء على البيانا            
كما إن ما مت مؤخرا من إطالق ثالثة سواتل جتارية عالية االستبانة            . الصـحية يف املـدن الكـبرية      

يتـيح الفرصـة السـتخدام بيانات االستشعار عن ُبعد لرسم خرائط للمناطق احلضرية يف خمتلف                
تبانة العالية يصبح من السهل معرفة وباستخدام تقنية االس  . أحنـاء العـامل بصـورة دقـيقة وسـريعة         

، سـتنفذ مـنظمة الصـحة العاملية        ٢٠٠٣ويف عـام    . مواقـع الطـرق واملسـاكن واملـباين واملسـالك         
تطبـيقا خاصـا برسـم خـرائط املناطق احلضرية يف مدينة ليون، فرنسا، وستقوم بتكييف التطبيق          

 ستقوم املنظمة بتنفيذ هذا    ،٢٠٠٤ويف عام   . اخلـاص مبديـنة الـدار البيضـاء، املغـرب واخلـرطوم           
التطبــيق يف لــيون، وحتديــد الطلــب عــلى اخلدمــات الصــحية يف املديــنة املذكــورة، كمــا ســتنفذ  

، فستنفذ  ٢٠٠٥أما يف عام    . تطبـيق رسـم خـرائط املناطق احلضرية يف الدار البيضاء واخلرطوم           
ون مع اضافة مهام املـنظمة تقنـية نقّالة توفر حال ملشاكل رسم خرائط للخدمات الصحية يف لي           

 .وظيفية للتخطيط، ومن مث تعمم هذه األداة على مدن رئيسية أخرى يف خمتلف أحناء العامل

عـلما بـأن الصـور السـاتلية توفـر العديـد مـن املـزايا الـيت تدعـم متطلبات مجع البيانات                        -١٢٢
 للقيام  بسـرعة أثناء حاالت تفشي األمراض وحاالت الطوارئ املعقدة، وباإلمكان استخدامها          

بسـرعة بانـتاج خـرائط تصـويرية حتـتوي على معلومات تفصيلية عن الطرق وخطوط السكك                 
ــة واألهنــار وأمســاء األمــاكن   ــتحققة يف جمــاالت املعــدات    . احلديدي ــنجاحات امل كمــا أفضــت ال

والــرباجميات احلاســوبية والتكنولوجــيات اخلاصــة بقواعــد البــيانات واالتصــاالت الالســلكية إىل 
ويقــوم بــرنامج مــنظمة الصــحة العاملــية اخلــاص بــإعداد  . يقات حممولــة ويدويــةاســتحداث تطبــ

خـرائط الصـحة العمومـية بدمـج األدوات املسـتخدمة يف رسـم اخلـرائط باالستعانة بتكنولوجيا             
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ومن املمكن استخدام الصور الساتلية أو اجلوية يف نظام ميداين          . الـنظام العـاملي لتحديد املواقع     
 .جل حتديد املعامل أو مجع بيانات األحداثياتجلمع البيانات من أ

، سـتنفذ مـنظمة الصحة العاملية نشاطا خاصا لتحديد املخاطر النامجة          ٢٠٠٤ويف عـام     -١٢٣
عــن الــتدرن الــرئوي واملالريــا وغريمهــا مــن األمــراض باســتخدام البــيانات البيئــية املســتقاة مــن   

 .االستشعار عن ُبعد

ــنظمة املذ  -١٢٤ ــا تســتخدم امل ــا بالنســبة  . كــورة الصــور الســاتلية يف مشــاريع خمــتلفة   ورمب أم
للتطبـيقات اخلاصـة برسـم خـرائط املناطق احلضرية، فإنه جيب أن تكون الصور عالية االستبانة                 

وعــند شــراء بــيانات الصــور جيــب أخــذ العديــد مــن   . وحديــثة العهــد وذات دقــة أفقــية جــيدة 
صــول علــيها وتصــحيحاهتا الراديومــترية  العوامــل بعــني االعتــبار، كاســتبانة الصــور وتــاريخ احل 

وتعتـرب وفـرة البـيانات الصـورية ووجـود عـدد كبري من اجلهات اليت تقوم بإعادة                  . واجليومـترية 
ونظرا ألن هناك طائفة واسعة    . بـيعها مـن الـنقاط احلـيوية أيضا بالنسبة للحصول على البيانات            

الصحة العاملية رمبا حتتاج إىل مساعدة مـن املسـائل املتصلة بعمليات شراء البيانات، فإن منظمة    
وميكـن هلـذه املسـاعدة أن تـأيت مـن مـنظمة متخصصـة أو مـن جهـة تقوم بإعادة بيع                    . خارجـية 
 .البيانات

  
  استخدام وتيسري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية                           -جيم   

ات واالتصاالت يف ادارة    يوجـد مقر أمانة فرقة عمل األمم املتحدة لتكنولوجيا املعلوم          -١٢٥
ــية   ــادية واالجتماعـ ــؤون االقتصـ ــر (الشـ ــرتني A/AC.105/780انظـ ــد ). ١٩٠ و١٨٩، الفقـ وقـ

معنية بالسياسات العامة   (متخـض اجلهـد الـذي بذلـته حـىت اآلن عـن تشـكيل سـتة أفـرقة عاملة                     
 وبـــناء واالدارة؛ واالســـتراتيجيات اإللكترونـــية الوطنـــية واالقليمـــية؛ وتنمـــية املـــوارد البشـــرية 

ــتجارية      ــتكلفة؛ واملنشــآت ال ــيلة ال القــدرات؛ وحشــد املــوارد؛ واملوصــلية وســبل الوصــول القل
يف أفريقيا والدول العربية وآسيا وأوروبا وأمريكا       (، ومخس شبكات اقليمية     )وتنظـيم املشـاريع   

 ).الالتينية والكاريـبـي

 اليت تتخذها فرقة عمل     وتعمـل تلـك األفـرقة العاملـة بالـتعاون مـع املـبادرات األخـرى                -١٢٦
األمـم املـتحدة لتكنولوجـيا املعلومـات واالتصـاالت مـن أجل تأمني التماسك السياسايت، بينما            

وهي شاملة وتعرب عن اجلهود     . تنسـق الشـبكات االقليمية اجملهود التعاوين من الناحية اجلغرافية         
ية تكنولوجيات املعلومات الكـبرية املـبذولة بـالفعل لتيسـري تقاسـم املعـارف واملعلومـات يف تنمـ            

ويسـاعد فـرقة العمـل فـريق رفيع املستوى من اخلرباء االستشاريني وجمموعة من        . واالتصـاالت 
 .األشخاص البارزين ذوي الباع الطويل يف هذا اجملال، ألغراض التنمية وامليادين املتصلة هبا
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ت عاملية خاصة   هـذا، ومـن بـني مـنجزات فـرقة العمـل الشـروع يف انشـاء قـاعدة بيانا                    -١٢٧
مبقــرري السياســات املــتعلقة بتكنولوجــيا املعلومــات واالتصــاالت؛ ووضــع بــرنامج جتريــبـي        
للدبلوماســيني لــزيادة الوعــي باملســائل املتصــلة مبجــتمع املعلومــات؛ واســتهالل موقــع وظــيفي     

 .وإعالمي على شبكة االنترنت

اجــتماعات ) إيكــا(ا  ســتنظم اللجــنة االقتصــادية ألفريقــي ٢٠٠٤ و٢٠٠٣ويف عــامي  -١٢٨
لفــريق خمصــص مــن اخلــرباء ألجــل انشــاء بــىن حتتــية اقليمــية ووطنــية لــلمعلومات اجلغرافــية يف    

. وبشـأن االجتاهـات اجلديـدة يف املكتـبات الرقمـية واالفتراضية      ) ٢٠٠٣فـرباير   /شـباط (أفريقـيا   
:  املعلومات كمـا سـتنظم اللجـنة اجـتماعني للخـرباء حـول أفريقـيا ومؤمتـر القمـة العاملي جملتمع                   

 . على التوايل٢٠٠٥ و٢٠٠٤قضايا وحتديات، وذلك خالل عامي 

 االجتماع الثالث للجنة املعنية باملعلومات      ٢٠٠٣مـايو   /وسـوف تعقـد اإليكـا يف أيـار         -١٢٩
 .االمنائية واللجان الفرعية املعنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 دراســة عــن حالــة وتــأثري اخلطــط  ، ستنشــر اإليكــا٢٠٠٤ و٢٠٠٣كذلــك يف عــامي  -١٣٠
كما ستنشر تقريرا عن موقف أفريقيا بشأن       . الوطنـية بشـأن املعلومـات واالتصاالت يف أفريقيا        

مؤمتـر القمـة العـاملي جملـتمع املعلومات، سيعرض أثناء املرحلة الثانية من املؤمتر يف تونس يف عام      
٢٠٠٥. 

ات الفضـائية ألغـراض التنمـية املستدامة        ضـمن اطـار الـربنامج االقلـيمي الـثاين للتطبـيق            -١٣١
، )اإلسكاب(سـتقوم اللجـنة االقتصـادية واالجتماعـية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ               ) ريسـاب الـثاين   (

عـند توفـر املـوارد، بوضـع وتنفـيذ مشـاريع تعاونـية اقليمية بشأن تطبيقات االتصاالت الساتلية         
ــتدامة   ــية املسـ ــا تعـــد اإلســـكاب  ). ١٩٩ ، الفقـــرةA/AC.105/780انظـــر (ألغـــراض التنمـ كمـ

اسـهامات خاصـة بتطبـيقات التكنولوجـيا الفضـائية لالجتماع التحضريي االقليمي ملؤمتر القمة           
 .العاملي جملتمع املعلومات

ــين بتطبــيقات         -١٣٢ ــيمي املع ــامل االقل ــتماع الســنوي للفــريق الع ــتعقد اإلســكاب االج وس
، وذلك بالتزامن مع االجتماع     ٢٠٠٣مرب  نوف/االتصـاالت السـاتلية يف باجييـنغ يف تشرين الثاين         

 ".٢٠٠٣سواتل "الذي سيعقد يف الصني حتت عنوان 

حنو اطار سياسايت لدمج تطبيقات التكنولوجيا      : وقـد نشـرت اإلسكاب تقريرا بعنوان       -١٣٣
الفضـائية ألغـراض التنمـية املسـتدامة عـلى شـبكة الطـرق العامـة الرئيسـية السـريعة للمعلومات                     

(ST/ESCAP/2226). 
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أمـا اليونسـكو فسـوف تواصـل تقصـي خمـتلف سـبل ووسـائل توسـيع نطـاق استخدام                      -١٣٤
نظـــم الســـواتل ذات املـــدارات املنخفضـــة والثابـــتة بالنســـبة لـــألرض يف أغـــراض االتصـــاالت   

وتقوم اليونسكو،  . واملعلومـات واملعلوماتـية والتعلـيم والعلـوم والـثقافة ومحايـة البيئة يف براجمها              
، بتقيـــيم ودراســـة أثـــر تكنولوجـــيات االتصـــاالت واملعلومـــات اجلديـــدة،  عـــلى ســـبيل املـــثال

 .وخصوصا سواتل االتصاالت يف التعليم عن ُبعد

وسـوف تواصـل اليونسـكو كذلـك دراسة وتشجيع سبل الوصول عامليا إىل االنترنت                -١٣٥
يما يــتعلق بالــتعاون مــع اآليتــيو والشــركاء الدولــيني واالقليمــيني والوطنــيني املعنــيني اآلخــرين فــ 

ديسمرب /باملـرحلة األوىل مـن مؤمتـر القمـة العـاملي جملتمع املعلومات، يف جنيف يف كانون األول      
وسـيوىل االهـتمام لوضـع مبادئ توجيهية بشأن ضمان سبل مفتوحة لوصول مقدمي             . ٢٠٠٣

خدمـــات االنترنـــت إىل اخلدمـــات الســـاتلية التنافســـية، وللعمـــل بصـــفة خاصـــة عـــلى تيســـري   
وصول ملقدمي خدمات االنترنت ممن ال يسعون إىل حتقيق الربح يف البلدان النامية             امكانـيات ال  

ــية واملراكــز      ( ــنظمات غــري احلكوم ــية والشــبكات املدرســية وامل كالشــبكات األكادميــية والبحث
 ).اجملتمعية

ومتــثل تكنولوجــيا املعلومــات واالتصــاالت مــن أجــل التنمــية أحــد اجملــاالت الــربناجمية    -١٣٦
أما يف  . ٢٠٠٣-٢٠٠٢ لليونسـكو، وموضـوعا شامال حيظى باألولوية لفترة السنتني           الرئيسـية 

جمــال املعلومــات واملعلوماتــيات، الــذي جيــري تعزيــزه مــن خــالل بــرنامج اليونســكو احلكومــي  
فسـوف يتواصـل التشديد على االتصاالت الساتلية نظرا         " املعلومـات للجمـيع   "الـدويل املعـنون     

حيـث الـتكلفة بالنسبة ملؤسسات البلدان النامية، ألجل القيام، مثال،   لكوهنـا جمديـة وفعالـة مـن         
ــية         ــلخدمات العموم ــيل شــبكات االتصــاالت احلاســوبية ل ــن قب ــم األنشــطة يف جمــاالت م بدع
الوطنــية، والتعلــيم عــن ُبعــد، واملختــربات االفتراضــية، واملكتــبات الرقمــية ومراكــز االتصــاالت 

ومن املتوقع أن يبلغ الطلب أشده على مرافق        . دة الوسائط اجملتمعـية ومراكـز االتصـاالت املتعد      
 .التعليم عن ُبعد بواسطة أشرطة الفيديو يف جمال التعليم العايل وخصوصا تدريب املعلمني

كمـا سـوف تواصـل اليونسـكو بـرناجمها، الـذي ينفذ بتعاون وثيق مع اآليتيو، بالنسبة                 -١٣٧
يف ذلك القيام مببادرات جديدة لتشجيع الوصول إىل        لـلمراكز اجملتمعـية املـتعددة الوسـائط، مبا          

انظر (قـنوات االتصـاالت عـلى الصـعيد اجملـتمعي ومـن ضـمنها استخدام التكنولوجيا الفضائية                  
A/AC.105/780 ٢٣٠، الفقرة.( 

كذلـك جيـري تنفيذ التعليم عن ُبعد بالتلفزة التفاعلية عن طريق مشاريع رائدة ملعلمي                -١٣٨
ة عـرب احملطات الطرفية ذات الفتحات الصغرية جدا يف كل من اهلند واملغرب              املـدارس االبتدائـي   

 .من جانب اليونسكو ومكتب تطوير االتصاالت السلكية والالسلكية التابع لآليتيو
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ــة       -١٣٩ وضــمن مشــروع ُيباشــر ألجــل الالجــئني يف خمــيمات لوكــول لالجــئني يف مجهوري
ــيو واملفوضــية     ــدم اآليت ــتحدة، يق ــيا امل ــتحدة     تنـزان ــم امل ــتابعة لألم الســامية لشــؤون الالجــئني ال

واليونسـكو، الدعـم لـتطوير مراكـز اتصـال جمتمعـية مـتعددة األغراض عن طريق االستفادة من               
 ونظام سواتل الربيد االلكتروين املنخفضة املدار بالنسبة لألرض         (WorldSpace)خـربة مؤسسـة     

لـة باحملطـات الطرفـية ذات الفـتحات الصغرية          مـن املـتطوعني يف املسـاعدة التقنـية واملـرافق العام           
 .جدا

 دورة رائدة (WorldSpace)، سـتنظم اليونسـكو بالتعاون مع مؤسسة       ٢٠٠٣ويف عـام     -١٤٠
للتعلـيم عـن ُبعـد بشـأن انشـاء واسـتحداث مراكـز اتصـال جمتمعـية يف أفريقـيا تسـتند إىل تقنية                         

لى االرسال الساتلي للبيانات  املعتمدة ع(CLASS)العـرض السـمعي والصـوري املوحـد واحلي       
 .املنخفض التكلفة نسبيا والبسيط واآلين عرب منطقة جغرافية واسعة

  
  استخدام وحتسني القدرات الساتلية على حتديد املواقع واألماكن                          -دال  

، ســيبدأ مكتـب شــؤون الفضــاء اخلـارجي أنشــطة مـتابعة لسلســلة مــن    ٢٠٠٣يف عـام   -١٤١
 ٢٠٠٢ و ٢٠٠١جتماع الدويل للخرباء، اليت عقدت يف عامي        حلقـات العمـل االقليمـية، ولال      

ــنظم العاملــية لســواتل املالحــة    ، A/AC.105/780انظــر  ((GNSS)بشــأن اســتخدام وتطبــيقات ال
وقـد أوصـى االجـتماع الـدويل للخـرباء بتنفيذ أنشطة متابعة يف اجملاالت التالية                ). ٢٣٤الفقـرة   

ادارة املـوارد الطبيعـية والـزراعة؛ ومحايـة البيئة          :  واملواضـيع الشـاملة    GNSSمـن تطبـيقات نظـم       
ودرء الكـوارث؛ والنقل؛ واملسح ورسم اخلرائط وعلوم األرض؛ واألطر املؤسسية؛ والتدريب            

وبـتمويل مـن الواليـات املتحدة، فسوف يعقد املكتب وفرقة العمل            . والتعلـيم؛ وتعزيـز الوعـي     
ــتعل    ــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث امل ــة بتنف ــيا  GNSSقة مبوضــوع نظــم  املكلف  اجــتماعا دول

وسيؤدي هذا االجتماع إىل زيادة التفاعل      . ٢٠٠٣ديسمرب  /مشـتركا يف فيينا يف كانون األول      
وسيسـتعرض االجتماع   . بـني نشـاط فـرقة العمـل واجلهـود املـبذولة مـن خـالل أنشـطة املـتابعة                   

ــتائج     ــتقدم احملــرز والصــعوبات الــيت تعــترض أنشــطة املــتابعة وســتؤخذ ن ــبار يف ال ها بعــني االعت
التوصـيات الـيت سـتقدمها فرقة العمل إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية                

 .٢٠٠٤يف عام 

ودعمـا ألنشـطة مجـع البـيانات امليدانـية عـن ُبعـد، تقـوم مـنظمة الصحة العاملية بانتظام             -١٤٢
مراض املعدية على الصعيد اجملتمعي  لتعقّب األ(GPS)باسـتخدام الـنظام العـاملي لـتحديد املواقع      

كمـا ُيسـتخدم الـنظام املذكـور اآلن بانـتظام أيضـا مـن جانـب فـرق التوعية                    . ورسـم خـرائطها   
ــيات         ــريقي وداء اخليط ــنوم األف ــرض ال ــيا وم ــب ودودة غين ــيات الذن ــب داء كالّب ــروية لتعقّ الق
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بحث عن أسباب   ويزداد استخدام هذه النظم خالل ال     . الـلمفاوية، ضـمن مجلـة أمراض أخرى       
كما جيري  . تفشـي األمـراض ألغـراض اإلسـراع يف وضـع خـرائط حلـاالت االصـابة والوفيات                 

اسـتخدامها، ضـمن سـياق احلـاالت الطارئـة املعقـدة، لـتكوين صـورة عـن أوضـاع األشخاص                     
 .النازحني داخليا وخميمات الالجئني وإلجراء تقييمات وبائية سريعة

بشـأن وضع معايري وممارسات موصى هبا تتعلق بعناصر       وأمـا اإليكـاو فتواصـل عمـلها          -١٤٣
انظــــر  ((ATM)االتصــــاالت واملالحــــة واملراقــــبة دعمــــا لــــالدارة العاملــــية لــــلحركة اجلويــــة   

A/AC.105/780    وتواصل اإليكاو استعراض األحكام املتعلقة خبدمات البحث       ). ٢٣٨، الفقـرة
مع االشارة بصفة خاصة إىل استخدام واالنقـاذ، وذلـك بالـتعاون مـع املـنظمة البحرية الدولية،        

أجهـزة ارسـال بـيانات حتديـد احلـاالت الطارئـة باالقـتران مـع العناصـر األرضـية والفضائية من                      
 .(COSPAS-SARSAT)" سارسات-كوسباس"النظام الساتلي العاملي للبحث واالنقاذ 

نظمة اإليكاو  ، قررت مجعية م   ٢٠٠١ويف دورهتـا الثالـثة والثالثني اليت عقدت يف عام            -١٤٤
بأنـه ينـبغي االضـطالع مبـزيد من األعمال يف املستقبل لوضع اطار قانوين مناسب طويل املدى                  

ــنظم تشــغيل شــبكة   ــرة A/AC.105/780انظــر ((GNSS)ي ــرار  ). ٢٤٠، الفق ــيذا لذلــك الق وتنف
 يواصـل الفـريق الدراسـي املعـين هبـذه املسـألة الـنظر يف اطـار قانوين تعاقدي وكذلك يف اتفاقية                     

ومع . (CNS/ATM)دولـية بشـأن االتصـاالت واملالحة واملراقبة واالدارة العاملية للحركة اجلوية           
 تشكل اآلن جزءا من خطة املالحة اجلوية اليت تعتمدها اإليكاو،       (CNS/ATM)ذلـك فـإن نظم      

 .وال ينبغي أن يتأخر تنفيذها نتيجة لدراسة هذه املسائل القانونية
  

جمال التطبيقات الفضائية من أجل حتقيق التنمية املستدامة                       بناء القدرات يف       -هاء   
  وتعزيز التعليم     

ضـمن اطـار بـرنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية، سينظم مكتب شؤون الفضاء               -١٤٥
: اخلـارجي حلقـات عمـل ونـدوات واجتماعات للخرباء ودورات تدريبية بشأن املسائل التالية              

التعلــيم؛ تعلــيم املعــلمني باالستشــعار عــن ُبعــد؛ وتســخري       تطبــيقات االستشــعار عــن ُبعــد و   
التكنولوجـــيا الفضـــائية ألغـــراض التنمـــية املســـتدامة؛ واســـتخدام التكنولوجـــيات الفضـــائية يف 

ــية واســتخدام التكنولوجــيا املذكــورة يف درء الكــوارث      ــبلدان النام ــات عمــل خاصــة   (ال حلق
ــا وغــريب آســيا  ــيات   ؛ واســتخدام التكنولوجــيا الفضــا )بأوروب ــردم الفجــوة الرقمــية؛ وعمل ئية ل

البحــث واالنقــاذ املدعومــة ســاتليا؛ والســواتل الصــغرية، وعلــوم الفضــاء األساســية، واســتخدام 
(GNSS)        كما يرد يف تقرير اخلبري املعين بالتطبيقات الفضائية        .  وتطبـيقاهتا نظـم وقـانون الفضـاء

(A/AC.105/790)املزيد من التفاصيل هبذا الشأن . 
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وف يواصـل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي تقـدمي الدعم التقين واملايل للمراكز               وسـ  -١٤٦
االقليمــية لتعلــيم علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء املنتســبة لألمــم املــتحدة، والــيت أُنشــئت يف أفريقــيا  

 ٢٤٤، الفقــرتني A/AC.105/780انظــر (وآســيا واحملــيط اهلــادئ وأمــريكا الالتينــية والكاريــبـي  
 ).٢٤٥ و

، ســـتنظم اإليكـــا اجـــتماعا خمصصـــا للخـــرباء بشـــأن  ٢٠٠٤ و٢٠٠٣ل عـــامي خـــال -١٤٧
وستنشر اإليكا أيضا دراسة عن     . االسـتراتيجيات اخلاصـة بـتطوير مـوارد املعلومـات واملعـارف           

 .التحديات والفرص: تطوير واستخدام هذه املوارد يف أفريقيا

لقات الدراسية  ، سـوف تـنظم اإليكـا حلقـات العمل واحل          ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف الفـترة     -١٤٨
 :والندوات التدريبية الفرقية التالية

ــات      )أ(  ــوارد املعلومـ ــادارة مـ ــة بـ ــية اخلاصـ ــيات التعاونـ ــن اآللـ ــية عـ ــة دراسـ حلقـ
 وخدماهتا، مع االهتمام بصفة خاصة بالنواتج اجليوفضائية؛

ــات         )ب(  ــبادل املعلوم ــز ت ــيانات الفضــائية ومراك ــايري الب ــل بشــأن مع ــات عم حلق
 ؛)حلقة واحدة كل سنة(األم وقواعد البيانات 

تقـدمي الدعـم بالـتعاون مـع املـنظمات األخـرى للـربنامج الشـبكي للتعلـيم عن                )ج( 
، (RECTAS)ُبعـد بغـية مسـاعدة طـالب املركز االقليمي للتدريب على املسح الفضائي اجلوي                

وكذلــك أوســاط املتخصصــني يف املعلومــات اجلغرافــية يف أفريقــيا عــلى مواكــبة الــتطورات         
 .ديدة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا الفضائيةاجل

وأمـا اإلسـكاب فسـوف تواصـل تنظـيم حلقات عمل وحلقات دراسية اقليمية وتوفري        -١٤٩
ــب، يف جمــال         ــناء عــلى الطل ــا األعضــاء، ب ــية لدوهل ــات استشــارية تقن ــاالت دراســية وخدم زم

وخــالل ). ٢٥١ إىل ٢٤٩، الفقــرات A/AC.105/780انظــر (تطبــيقات التكنولوجــيا الفضــائية 
، ســـتعقد اإلســـكاب اجـــتماعا لفـــريق مـــن اخلـــرباء بشـــأن اســـتخدام تطبـــيقات    ٢٠٠٣عـــام 

 .التكنولوجيا الفضائية يف استئصال الفقر

تــتركّز أنشــطة بــناء القــدرات الــيت يضــطلع هبــا اليونيــب عــلى املؤسســات النشــطة يف     -١٥٠
 واملعلومات اليت تتوىل خدمتها املراكز االقليمية التابعة        توسـيع شـبكاهتا اخلاصـة بتقيـيم البيانات        

ــار شــبكة       ــيم يف اط ــبكر والتقي ــاإلنذار امل ــناء   (GRID)لشــعبتها اخلاصــة ب ــرناجمها اخلــاص بب  وب
وهتــدف األنشــطة الــيت تــنفذها شــبكة اليونيــب لبــناء القــدرات وخدماهتــا، حســب    . القــدرات

يكة، وتصـميم املشـاريع وصـوغ املقترحات        االقتضـاء، إىل حتديـد احتـياجات املؤسسـات الشـر          
ــيذ         ــوارد مــن أجــل تنف ــياجات، ومســاعدة املؤسســات يف حشــد امل ــية هــذه االحت ــة لتلب الالزم
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وبـدوره، يسـعى اليونيـب للدخـول يف اتفاقـات بشـأن الوصـول إىل البيانات وتبادل                  . املشـاريع 
 .د الدويلاملعلومات يف جمال خدمة عمليات التقييم وتقدمي التقارير على الصعي

كمــا تشــارك شــعبة االنــذار املــبكّر والتقيــيم يف وضــع خطــط اســتراتيجية وشــراكات     -١٥١
وآلـيات تشـاورية مـع الكـيانات الرئيسـية الـتابعة لألمـم املـتحدة واملنظمات الدولية واألوساط                   
العلمــية واملراكــز االقليمــية ودون االقليمــية للدراســات املــتقدمة، املشــاركة يف عملــيات تقيــيم   

ويتعلق أحد هذه األنشطة . البيـئة والتنمـية املسـتدامة، وذلك من أجل حتسني اتساقها وفعاليتها           
انظــر (باســتحداث قــاعدة بــيانات إقليمــية تســمى منّصــة تــبادل املعلومــات يف القــرن األفــريقي  

A/AC.105/780 ٢٦٠ و٢٥٩، الفقرتني.( 

 برناجما  (EAP.AP)يط اهلـادئ    ويـنفذ بـرنامج بـانكوك لتقيـيم البيـئة اخلـاص بآسـيا واحملـ                -١٥٢
ــنهر املــيكونغ األكــرب، مبــا يف ذلــك دعــم املعــدات       ــناء القــدرات يف بلــدان املــنطقة الفرعــية ل لب
والـرباجميات احلاسـوبية والتدريـب القصـري األجـل عـلى تكنولوجـيات نظم املعلومات اجلغرافية                 

 .واالستشعار عن ُبعد والنظام العاملي لتحديد املواقع

صــل اليونيــب صــوغ اتفاقــات بشــأن إتاحــة ســبل الوصــول إىل البــيانات يف آســيا   ويوا -١٥٣
، وجلنة )آسيان(واحملـيط اهلـادئ مـع املؤسسـات املتعاونة التابعة لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا          

، وبرنامج  )ICIMODمركز إيسيمود   (هنـر املـيكونغ، واملركـز الـدويل للتنمـية املـتكاملة للجبال              
وب آسـيا يف كولومبو، وبرنامج البيئة االقليمي جلنويب احمليط اهلادئ، فضال            البيـئة الـتعاوين جلـن     

والتعاون ). ١٦٢، الفقرة   A/AC.105/780انظر  (عـن مـنظمات حكومـية دولـية صـغرية أخرى            
مسـتمر مـع شعبة االحصاءات واملوارد الطبيعية التابعة لإلسكاب، ومكتب اليونديب االقليمي             

ــادئ، وامل   ركــز اآلســيوي للتأهــب للكــوارث، ومركــز إيســيمود املذكــور،     آلســيا واحملــيط اهل
واملعهــد الــدويل لــبحوث احملاصــيل يف املــناطق املداريــة شــبه القاحلــة، واملعهــد الــدويل لــبحوث  

 .األرز

كمـا يواصل اليونيب برناجمه اخلاص ببناء القدرات يف جمال التقييم البيئي املتكامل وما               -١٥٤
جــل كومنولــث الــدول املســتقلة وبلــدان أوروبــا الوســطى يتصــل بــه مــن منهجــيات وأدوات أل
 تعمــل يف (GRID)وهــناك أربعــة مراكــز تابعــة لشــبكة  . والشــرقية ذات االقتصــادات االنتقالــية

ــناء       ــتمويل عــدة مقــترحات ملشــاريع هتــدف إىل مواصــلة ب املــنطقة، وتقــوم حكومــات ماحنــة ب
لصعيدين الوطين ودون الوطين، أو     القـدرات وانشـاء شـبكات لتحسـني املعلومات البيئية على ا           

ويواصـل اليونيـب التشـديد بقـوة على التعاون فيما بني الوكاالت             . سـتقوم بذلـك عمـا قريـب       
 .على كافة األصعدة يف هذه املنطقة
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ويف اطـار مشـروع اليونسـكو للتعلـيم الفضـائي، سوف ُيضطلع بأنشطة لزيادة الوعي                 -١٥٥
لفضائية والتطبيقات الفضائية يف البلدان النامية، بالتعاون       وبـناء القدرات يف جمايل التكنولوجيا ا      

مــع املــدارس واجلامعــات والوكــاالت الفضــائية واملراكــز التدريبــية املتخصصــة والصــناعات         
ــية     الفضــائية واملــنظمات غــري احلكومــية املعنــية بالفضــاء واملــنظمات والــروابط احلكومــية الدول

ــوم والت   ــيم العل ــية لتعل ــتحدة   واملراكــز االقليم ــم امل ــام . كنولوجــيا الفضــائية املنتســبة لألم ويف ع
ــية     ٢٠٠٣ ــلمالحة الفلكـ ــدويل لـ ــاد الـ ــية واالحتـ ــاء الدولـ ــة الفضـ ــكو وجامعـ ــتنظم اليونسـ ، سـ

واألكادميـــية الدولـــية لـــلمالحة الفلكـــية حلقـــة عمـــل للخـــرباء بغـــية مناقشـــة واختـــيار أفضـــل  
ء على الصعيد الثانوي، وذلك باالستناد املمارسـات املتـبعة والتوصية هبا يف جمال التعليم بالفضا       

سـبق مجعـه مـن معلومات وذلك هبدف تعميم هذه املمارسات على املدارس يف البلدان                 إىل مـا  
وســيتم عــرض نــتائج حلقــة العمــل، وكذلــك املشــاريع الــرائدة املــتعلقة بتطبــيق أفضــل  . النامــية

ل األعضاء يف اليونسكو أثناء     املمارسـات املتـبعة يف بعـض املـدارس يف بلد نام معني، على الدو              
ــثالثني، يف تشــرين األول   ــثاين وال ومــن املــزمع وضــع املــواد  . ٢٠٠٣أكــتوبر /مؤمتــرها العــام ال

 وكذلك  ٢٠٠٥-٢٠٠٤التعليمـية املناسـبة لبلد أو منطقة فرعية أو منطقة معينة لفترة السنتني              
لطالب على املستوى الثالث    الـدورات التدريبـية اخلاصـة باملعلمني والزماالت واملنح الدراسية ل          

 ).كاملؤمترات وحلقات العمل واحللقات الدراسية(ومشاركتهم يف املناسبات الفضائية 

وســعيا لــتعزيز القــدرات احمللــية يف جمــال ادارة الــربامج الفضــائية وتطبــيقها مــن الناحــية  -١٥٦
دورات السنوية  التقنـية، ستسـاعد اليونسـكو عـددا مـن الطالب األفريقيني على املشاركة يف ال               
 .العليا املتعددة التخصصات بشأن التكنولوجيا الفضائية يف جامعة الفضاء الدولية

وسـتعقد حلقـة عمـل للخـرباء بشـأن املوائمة بني الفضاء والتعليم، يف باريس يف الفترة          -١٥٧
 وتشـارك يف رعايـتها كـل من اليونسكو وجامعة الفضاء            ٢٠٠٣مـارس   / آذار ١٥ إىل   ١٣مـن   

ــية  ــية      الدول ــلمالحة الفلك ــية ل ــية الدول ــية واألكادمي ــلمالحة الفلك ــدويل ل ــاد ال ــتقيم . واالحت وس
اليونسـكو ووكالـة الفضـاء األوروبـية احـتفاال باألسـبوع العـاملي للفضاء يف نوردويك، هولندا                  

 .٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٠ إىل ٤يف الفترة من 

 دراسـية للدراسـات أو التدريب على        ومتـنح املـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلويـة زمـاالت            -١٥٨
 ).٢٦٧، الفقرة A/AC.105/780انظر (األرصاد اجلوية وعلم املناخ واهليدرولوجيا العملياتية 

  
  تعزيز تقدم املعرفة العلمية بالفضاء ومحاية البيئة الفضائية                 -واو  

ظـــر ان(وضـــعت جلـــنة التنســـيق املشـــتركة بـــني الوكـــاالت املعنـــية باحلطـــام الفضـــائي   -١٥٩
A/AC.105/780 ــيل مــن تكــّون احلطــام     ) ٢٧، الفقــرة ــتدابري الالزمــة للتقل مقــترحات بشــأن ال
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ــتابعة للجــنة        . الفضــائي ــية ال ــية والتقن ــية العلم ــلى اللجــنة الفرع ــترحات ع ــذه املق وســتعرض ه
اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، لكي تنظر فيها خالل الدورة األربعني للجنة              

، وستناقش اللجنة الفرعية   ٢٠٠٣فـرباير   / شـباط  ٢٨ إىل   ١٧يت تعقـد يف الفـترة مـن         الفرعـية الـ   
 .الوسائل الالزمة إلقرار االستفادة منها

وســتعقد حلقــة العمــل الثانــية عشــرة يف سلســلة حلقــات العمــل الــيت يــنظمها مكتــب    -١٦٠
 ١٢ إىل ٨شــؤون الفضــاء اخلــارجي بشــأن علــوم الفضــاء األساســية يف باجييــنغ يف الفــترة مــن   

وسيواصـل املكتـب أيضا تقدمي املساعدة التقنية إلنشاء وتشغيل مرافق           . ٢٠٠٣سـبتمرب   /أيلـول 
 ).٢٦٩، الفقرة A/AC.105/780انظر (تلسكوبية فلكية يف البلدان النامية 

  
  األنشطة األخرى       -زاي   

 بالربنامج  سـتعقد اإلسـكاب الدورة التاسعة للجنة االستشارية احلكومية الدولية املعنية           -١٦١
، وذلك  ٢٠٠٣االقلـيمي للتطبـيقات الفضـائية ألغراض التنمية املستدامة يف كواالملبور يف عام              

ــيقات التكنولوجــيا الفضــائية ألغــراض       ــثاين املعــين بتطب ــوزاري ال كمــتابعة لتوصــيات املؤمتــر ال
 .التنمية املستدامة

ل االقلــيمي املعــين  للفــريق العــام٢٠٠٣وســتعقد اإلســكاب االجــتماع الســنوي لعــام   -١٦٢
 قــد وافــق عــلى ٢٠٠٢وكــان اجــتماع . بتطبــيقات العلــوم والتكنولوجــيا الفضــائية يف هــانوي

تعزيــز الترتيــبات االقليمــية للــربنامج االقلــيمي الــثاين للتطبــيقات الفضــائية ألغــراض التنمــية          
اهلا ونــّوه بارتــياح أن الــنظام املــتقدم للحصــول عــلى البــيانات وارســ       . RESAP-IIاملســتدامة 
(ADAM)                     الـذي طُـّور بصـورة جزئـية عـن طـريق الفـريق العـامل االقليمي، قد أدرج يف شبكة 
ــواتل  ــبكة  FedSatســـ ــترالية وشـــ ــبكة  KAISTSAT-4 األســـ ــية وشـــ ــة اجلنوبـــ  X-Sat الكوريـــ

وقـد الحـظ الفـريق العـامل االقلـيمي وجـود امكانـية إلنشـاء ملـتقى للحوار غري                    . السـنغافورية 
ــرمسي بشــأن نظــام    ــنظام إىل الوكــاالت     (ADAM)ال ــذا ال ــري تكنولوجــيا ه  بقصــد توســيع توف
 .األخرى يف املنطقة

كمـا سـتعقد اإلسـكاب االجـتماع اخلـامس مللـتقى احلوار اخلاص باملبادرات االقليمية                  -١٦٣
 .٢٠٠٣للتعاون الفضائي يف آسيا واحمليط اهلادئ يف عام 

لدراسـات اليت أجريت    وسـوف تواصـل اإلسـكاب إعـداد وتعمـيم منشـورات بشـأن ا               -١٦٤
ــيقات الفضــائية     ــيمي للتطب ــربنامج االقل ــة الســنوية   (RESAP)ضــمن إطــار ال ــوم بنشــر اجملل  وتق
“Asian-Pacific Remote Sensing and GIS Journal”   واألخـبار املـتعلقة بأنشطة (RESAP) يف 
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وستواصل . النشـرة االخـبارية للشـعبة اجلديدة للمعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا الفضائية          
حتديث ) ٢٧٣، الفقرة   A/AC.105/780انظر  (اإلسـكاب وفـرقها العاملـة االقليمـية ذات الصلة           

 .مواقعها على شبكة االنترنت، واخلاصة بتطبيقات التكنولوجيات الفضائية

وبالـتعاون مـع املـنظمات احلكومـية الدولـية واملـنظمات غـري احلكومـية، مبا فيها شبكة               -١٦٥
 واخللويـة، وكذلـك مـن خـالل شبكات اليونسكو يف جمال البيولوجيا اخللوية               األحـياء اجلزيئـية   

، وبرنامج جملس اجراءات    )(MIRCEN)مـثل مراكز املوارد اجلرثومية      (والتكنولوجـيا األحيائـية     
التكنولوجـيا األحيائـية الـتابع لليونسـكو، ستواصـل اليونسـكو دعـم أنشـطة البحـث والتدريب                   

بـية احلـية وتفاعـلها مـع الكيـنونات احلـية اجملهرية يف الظروف البيئية                فـيما يـتعلق بالـنظم امليكرو      
القصـوى والقاسـية، وبذلـك تسـاعد عـلى ظهـور أحبـاث يف هناية املطاف يف جمال علم األحياء                     

 .خارج الكرة األرضية واهلندسة األحيائية الكوكبية لبيئات الكرة األرضية وخارجها

ــا اليونســكو فســوف تواصــل إجــراء    -١٦٦ ــا     أم ــيمي بشــأن م  دراســات عــلى الصــعيد االقل
ــنطوي ــية، أو    ت ــيه تكنولوجــيات االتصــاالت االلكترون ــات الرئيســي  "عل ــن "طــريق املعلوم ، م

، A/AC.105/780انظـر  (تـتعلق حبمايـة األعمـال الفكـرية وتعمـيمها بالوسائل االلكترونيـة              آثـار 
 ).٢٧٧ الفقـرة

الة الدولية للطاقة الذرية، وضمن اطار أنشطتها       وأمـا ادارة الطاقـة الـنووية التابعة للوك         -١٦٧
ــوى         ــيقات الفضــائية الســلمية للق ــتعلق بالتطب ــنفذ أنشــطة ت ــتطوير التكــنولوجي، فت ــتقدمة لل امل

دور القوى النووية يف    "وستنشر االدارة املذكورة قريبا تقرير حالة الستعراض بعنوان         . الـنووية 
يل عـن طائفـة متـنوعة من نظم القوى          ويتضـمن هـذا االسـتعراض تفاصـ       ". استكشـاف الفضـاء   

اخلاصـة بالـنظائر املشـعة، يـبني الظروف اليت تتجاوز فيها نظم القوى األخرى، ويتضمن سردا                 
ــيها   ــتخدمت فـ ــيت اسـ ــلمهام الـ ــاعالت    . لـ ــتعلقة باملفـ ــتكرة املـ ــتقدمة واملبـ ــيم املـ ــى املفاهـ وحتظـ

لسلمية، باهتمام أوسع   والتكنولوجـيات الـيت جيـري اسـتحداثها ألغـراض التطبـيقات الفضائية ا             
لـدى ادارة القـوى الـنووية نظـرا ألهنـا قـد تـؤدي، يف حـاالت معيـنة، دورا يف التنمية املستدامة             

 .الطويلة األجل للطاقة النووية
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 استعراض املسائل ذات الصلة بتنسيق األنشطة داخل منظومة  -خامسا 
   األمم املتحدة

  حالة التنسيق بني الوكاالت            -ألف  
واصـل جملـس الرؤسـاء التنفـيذيني لـدى مـنظومة األمـم املـتحدة املعين بالتنسيق العمل                   ي -١٦٨

كــأرفع هيــئة تنســيقية ملــنظومة األمــم املــتحدة يف اعطــاء االرشــادات والتوجــيهات السياســاتية    
، اشـتملت املسـائل الـيت تركـز عليها       ٢٠٠٢ويف عـام    . املطلـوب اتـباعها عـلى صـعيد املـنظومة         

عة مؤمتـر قمـة األلفية، مع التشديد خصوصا على معاجلة األمراض والوقاية             اهـتمام اجمللـس مـتاب     
 (HIV/AIDS)ومتالزمة القصور املناعي املكتسب     /مـنها مبـا فـيها فـريوس قصور املناعة البشري          

. واملالريــا وتقــدمي الدعــم عــلى صــعيد املــنظومة للشــراكة اجلديــدة مــن أجــل التنمــية يف أفريقــيا
اجمية عـلى صـعيد املـنظومة موضـع دراسـة اللجنة الرفيعة املستوى املعنية               تـزال املسـائل الـربن      وال

 .بربامج اجمللس

وقـد رّحـب اجمللس، لدى اشارته إىل األمهية احليوية للتنسيق على املستوى القطري يف           -١٦٩
بلـوغ أهدافـه عـلى صـعيد املـنظومة، باالسـتنتاجات الـيت توصـلت اليها اللجنة الرفيعة املستوى                    

مبا يف ذلك النهج    ) ٢٨ إىل   ٢١، الفقرات   CEB/2002/4انظر  (بالـربامج يف هـذا الصـدد        املعنـية   
العمـلي الـذي اعـتمدته اللجـنة يف اتصـاالهتا مـع اجملموعـة االمنائية لألمم املتحدة، وذلك هبدف               

 .تعزيز جماالت التفاعل واالتساق العام

ــرين التنفــيذيني املعــين بالتنســ     -١٧٠ ــيعة  كمــا رحــب جملــس كــبار املدي يق بقــرار اللجــنة الرف
املســتوى املعنــية بالــربامج اخلــاص برصــد واعطــاء التوجــيهات السياســاتية، حســب االقتضــاء،    

واتفق اجمللس على احلاجة إىل ايالء اهتمام       . للشـبكات املواضيعية املشتركة فيما بني الوكاالت      
ت يف اجملاالت اليت    خـاص بضـمان اختـاذ ترتيـبات فعالة ملواصلة تأمني تنسيق منظم بني الوكاال              

هتــم املــنظومة كــلها، وخصوصــا جمــال املــياه العذبــة املهمــة بالنســبة للتنمــية والــيت تتقاســم عــدة  
 .وكاالت املسؤولية عنها

  
  اخلربات املكتسبة والدروس املستخلصة والتوصيات                      -باء  

كت جــرى خــالل انعقــاد مؤمتــر القمــة العــاملي للتنمــية املســتدامة توزيــع كتّيــب شــار     -١٧١
الكيفـية الـيت تسـتخدم هبا       : حلـول فضـائية ملشـاكل العـامل       "الوكـاالت يف اعـداده وهـو بعـنوان          

ورمبــا يكــون للكتّيــب أمهيــته  ". أســرة األمــم املــتحدة التكنولوجــيا ألغــراض التنمــية املســتدامة  
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بالنســبة لتوضــيح كيفــية اســتخدام التكنولوجــيا الفضــائية ألغــراض التنمــية املســتدامة يف شــكل 
 . احتياجات املستفيدينيناسب

وينـبغي تشـجيع الكـيانات الـتابعة لألمـم املتحدة على املشاركة يف املناسبات التعليمية                 -١٧٢
 .اليت تنظمها الكيانات األخرى حيثما كان ذلك ممكنا أو االشتراك يف رعايتها

و، وتقــدم بعــض مــنظمات األمــم املــتحدة، كاملــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلويــة واإليكــا -١٧٣
خدمــات للــدول األعضــاء فــيها باالعــتماد عــلى ســبل الوصــول إىل نطاقــات معيــنة مــن خمــتلف 

وقـد اختذت هذه املنظمات مواقف بشأن محاية نطاق الترددات الراديوية           . الـترددات الـراديوية   
الالزمـة ألنشـطتها، وفاحتـت دوهلـا األعضـاء يف أمـر دعم هذه املواقف خالل املؤمترات العاملية                   

وينبغي للوكاالت املعنية إبقاء اهليئات املهتمة األخرى على اطالع هبذه    . ت الـراديوية  لالتصـاال 
 .املسألة

وينـبغي ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي املواظــبة عـلى إعـالم كافـة الكـيانات الــتابعة           -١٧٤
لألمـم املـتحدة ممـن تضـطلع بأنشـطة فضـائية عـلى حنـو كـامل مبـا جتـريه مـن مفاوضـات، لكي                     

انظر الفقرة " (الفضاء والكوارث الرئيسية" تعاونـية يف اطـار امليثاق الدويل املسمى   يصـبح هيـئة   
ومثــة حاجــة الجــراء املــزيد مــن الــنقاش بشــأن مســائل معيــنة تــتعلق هبــذا امليــثاق،  ).  أعــاله٨٣

وينبغي . كإمكانـية وظـروف االحتكام اليه خالل األزمات االنسانية أو تلك املتعلقة بالالجئني            
اهلـدف الـذي تنشـده كافـة كيانات األمم املتحدة النشطة يف جمال درء الكوارث يف                 أن يتمـثل    

 .قدرهتا على طلب البيانات وتلقيها يف اطار امليثاق

ــبغي ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي أن يواصــل إعــالم الكــيانات األخــرى      -١٧٥ كمــا ين
مهة تكنولوجيا االتصاالت الـتابعة لألمـم املـتحدة عـن اخلطـط املـتعلقة حبلقـة عملـه اخلاصة مبسا                

الســاتلية يف تضــييق الفجــوة الرقمــية، الــيت ســتنظم ملــنطقة آســيا واحملــيط اهلــادئ يف بــانكوك يف  
ــار١٦ إىل ١٢الفــترة مــن  وستضــع احللقــة مســامهة حمــتملة يف مؤمتــر القمــة   . ٢٠٠٣مــايو / أي

 .العاملي جملتمع املعلومات من وجهة نظر قطاع االتصاالت الساتلية

لـك ينـبغي عقـد دورة مفـتوحة غري رمسية مدهتا نصف يوم لالجتماع املشترك بني                 كذ -١٧٦
الوكـاالت بشـأن أنشـطة الفضـاء اخلـارجي تدعـى حلضورها الدول األعضاء يف جلنة استخدام                  

وينبغي . الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية، وذلك بالتزامن مع الدورة السنوية لالجتماع            
 موضــوع أو مواضــيع معيــنة، يــتم اختــيارها ســلفا مــن خــالل    أن يركــز جــدول أعماهلــا عــلى 

 .مناقشات فيما بني نقاط االتصال اخلاصة باالجتماع املشترك بني الوكاالت
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ومـن شـأن عقـد نـدوة مشـتركة فـيما بـني الوكاالت حول فوائد العلوم والتكنولوجيا                  -١٧٧
 الصـادر عن األمم املتحدة أن       الفضـائية وتطبـيقاهتا يف بلـوغ األهـداف االمنائـية إلعـالن األلفـية              

يشـكّل أحـد السـبل الكفـيلة لـزيادة االطـالع على األنشطة املتصلة بالفضاء املضطلع هبا داخل                   
ويف هـذا الصـدد، فـإن أحـد املواضـيع الـيت سـُتطرح عـلى الـدورة غري          . مـنظومة األمـم املـتحدة    

 أن يتمثل يف كيفية رفع       أعـاله، ميكن   ١٧٦الرمسـية املفـتوحة األوىل، الـوارد ذكـرها يف الفقـرة             
مســتوى الوعــي باألنشــطة ذات الصــلة بالفضــاء املضــطلع هبــا داخــل مــنظومة األمــم املــتحدة      

 .ومسامهتها يف بلوغ األهداف االمنائية لألمم املتحدة
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