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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
   يف األغراض السلمية   

 :منظومة األمم املتحدةذات الصلة بالفضاء ضمن نشطة األتنسيق   
   ٢٠٠٧-٢٠٠٦ التوجهات والنتائج املرتقبة بشأن الفترة

   *تقرير األمني العام        

 ملخص 

األمــم املــتحدة عــن يتضــمن هــذا الــتقرير معلومــات حمدثــة قدمــتها هيــئات يف مــنظومة  
ــامي         ــيذها خــالل ع ــزمع تنف ــتعلق باألنشــطة ذات الصــلة بالفضــاء امل ــيما ي ــا ف   ٢٠٠٦خططه

ويركـز الـتقرير عـلى املـبادرات واألنشـطة اجلديـدة الرئيسـية الـيت جيري تنفيذها من                   . ٢٠٠٧و
والقصــد مــن هــذا الــتقرير هــو أن يكــون أداة  . خــالل التنســيق والــتعاون فــيما بــني الوكــاالت 

ــيما بــني        اســت ــتعاون ف ــز ال ــتحدة مــن أجــل مواصــلة تعزي ــئات األمــم امل راتيجية تســتعني ــا هي
 .الوكاالت وجتنب ازدواجية اجلهود املتصلة باستخدام التطبيقات الفضائية املختلفة

ويفــيد الــتقرير بــأن هــناك عــددا مــن األنشــطة جيــري تنفــيذها عــن طــريق الــتعاون بــني  
ــوم وت   ــيقاما، وال ســيما يف جمــاالت    الوكــاالت بشــأن اســتخدام عل كنولوجــيا الفضــاء وتطب

الــبحوث وأنشــطة الرصــد والتقيــيم املــتعلقة بالبيــئة، وإدارة املــوارد الطبيعــية، واألمــن الغذائــي،  
والتنـبؤ بـأحوال الطقـس واملناخ، وإدارة الكوارث، والصحة العمومية، فضال عن حتسني البنية            

_____________ 
استعرض هذا التقرير ونقِّح من قبل االجتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي يف دورته   * 

، ووضع يف صيغته النهائية    ٢٠٠٦يناير / الثاين  كانون٢٠ إىل  ١٨السادسة والعشرين، املعقودة يف باريس من  
 .يف أعقاب الدورة
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ئ بـناء القـدرات يشـكل حمـورا للعديد من األنشطة           ومـا فتـ   . التحتـية لـلمعلومات واالتصـاالت     
وتـتعاون هيـئات عديدة يف أنشطتها من أجل   . املتصـلة بالفضـاء داخـل مـنظومة األمـم املـتحدة       

تعزيــز قــدرة الــبلدان النامــية عــلى اســتخدام التكنولوجــيات ذات الصــلة بالفضــاء واالســتفادة    
د حــىت تتقاســم فــيما بيــنها مــا هــو كمــا بذلــت هيــئات األمــم املــتحدة املــزيد مــن اجلهــو. مــنها

 .متوافر من جمموعات البيانات ومن املعلومات املستمدة من السواتل

وإدراكــاً ألمهــية الفوائــد الــيت تعــود ــا علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء وتطبــيقاما عــلى     
اـتمع، شـرع العديـد مـن هيـئات منظومة األمم املتحدة يف إدماج عناصر ذات صلة بالفضاء                   

أنشـطتها الرامية إىل بلوغ ودعم األهداف الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية          ضـمن   
 .والقرارات الصادرة عن املؤمترات ومؤمترات القمة العاملية
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   مقدمة -أوال 
إن االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت بشـأن أنشـطة الفضـاء اخلارجي هو مبثابة نقطة                    -١
وما . وريـة ألغـراض التنسـيق والـتعاون بـني الوكاالت يف جمال األنشطة ذات الصلة بالفضاء                حم

انفـك هـذا االجتماع يقدم املساعدة يف إعداد هذا التقرير منذ أن طلبت جلنة استخدام الفضاء      
 أن يقوم بإعداد تقرير سنوي    ١٩٧٥اخلـارجي يف األغـراض السـلمية إىل األمـني العـام يف عـام                

 خطـط هيـئات األمـم املـتحدة وبراجمها يف جمال أنشطة الفضاء اخلارجي لكي تنظر       موحـد عـن   
 .فيه اللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة

وهـذا هـو الـتقرير السنوي الثالثون الذي يقدمه األمني العام عن تنسيق األنشطة ذات               -٢
عه مكتب شؤون الفضاء اخلارجي     الصـلة بالفضاء ضمن منظومة األمم املتحدة، وقد توىل جتمي         

مكتب شؤون  : يف األمانـة العامـة اسـتنادا إىل الوثـائق الـواردة مـن هيـئات األمـم املتحدة التالية                   
الفضـاء اخلـارجي، إدارة عملـيات حفـظ السـالم يف األمانـة العامة، مكتب األمم املتحدة املعين         

التابعة ملكتب األمم   ) يونوسـات  (األمـم املـتحدة السـاتلية     مـنظمة   خدمـة   بـاملخدرات واجلـرمية،     
املـتحدة خلدمـات املشاريع ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، أمانة االستراتيجية الدولية             

، اللجــنة االقتصــادية واالجتماعــية )اإليكــا(لــلحد مــن الكــوارث، اللجــنة االقتصــادية ألفريقــيا  
، برنامج األغذية )اليونيب(بيـئة   ، بـرنامج األمـم املـتحدة لل       )اإليسـكاب (آلسـيا واحملـيط اهلـادئ       

، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم      )الفـاو (العـاملي، مـنظمة األمـم املـتحدة لألغذيـة والـزراعة             
، منظمة الصحة العاملية، االحتاد )اإليكاو(، مـنظمة الطـريان املـدين الدويل       )اليونسـكو (والـثقافة   

ويتضمن . وية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية    الـدويل لالتصـاالت، املـنظمة العاملـية لألرصـاد اجل          
اجلــدول الــوارد أدنــاه ملخصــا ملشــاركة هــذه وغريهــا مــن هيــئات مــنظومة األمــم املــتحدة يف     

 .أنشطة الفضاء اخلارجي
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 )ب(،)أ(اهليئات املشاركة يف أنشطة الفضاء اخلارجي ومصفوفة برامج الفضاء اخلارجي
 

األنشطة 
األخرى

حتسني 
املعرفة 
 ميةالعل

 بناء القدرات 
 والتعليم

حتسني القدرات 
 الساتلية على 
حتديد املواقع 
 واألماكن

تكنولوجيا 
املعلومات 
 واالتصاالت

وضع 
القوانني 
 واملبادئ 
 التوجيهية

أمن البشر وتقدمي 
املساعدة اإلنسانية 

إليهم وتنميتهم 
 ورفاههم

 محاية بيئة األرض 
 هيئات األمم املتحدة وإدارة املوارد

 إدارة عمليات حفظ السالم  ٣١، ٣٠، ٢٩    ٨٦  
املعين باملخدرات مكتب األمم املتحدة   ٥١      

 واجلرمية
أمانة االستراتيجية الدولية للحد من  ٢٧ ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٣      

 الكوارث
 ٨٧، ٨٤، ٨٣ ٩٨، ٩٧ ،

٨٨ 
٥٩، ٥٨  ٨٢ ،

٦٠ 
 مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ٢٢، ٢١، ١٤ ٥٢، ٣١، ٢٨

 اللجنة االقتصادية ألفريقيا ٢٣، ٢٢ ٥٥، ٤٨، ٤٧  ٧٤، ٦٧ ٨٢ ٨٦، ٨٥  
اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا  ٢٧، ٢٤، ١٤ ٥٢، ٤٩  ٦٨    ١٠٠

 واحمليط اهلادئ
اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية       ٨٦  

 والكاريبـي
 ئيبرنامج األمم املتحدة اإلمنا ٢١ ٤٥، ٤٣، ٤٢، ٣٠    ٩٥  
  ٨٩، ٨٨، ٨٧ ،

٩٦، ٩١، ٩٠ 
 ٤٣، ٤٢، ٤٠، ٣٣ ٦١ ٧٤، ٦٦، ٦٢ ،

٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٤ ،
٥٣ 

١٧، ١٦، ١٥، ١٤ ،
٢٤، ٢٠، ١٩، ١٨ 

 برنامج األمم املتحدة للبيئة

    ٤٧، ٣٦، ٣٥، ٣٠  ٦٤، ٦٣، ٦٢ ،
٥٧، ٥٦ 

 برنامج األغذية العاملي 

أن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأمانة  ١٦، ١٥       
 تغري املناخ

ر  ملكافحة التصح األمم املتحدةقيةأمانة اتفا ٢٤       
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األنشطة 
األخرى

حتسني 
املعرفة 
 ميةالعل

 بناء القدرات 
 والتعليم

حتسني القدرات 
 الساتلية على 
حتديد املواقع 
 واألماكن

تكنولوجيا 
املعلومات 
 واالتصاالت

وضع 
القوانني 
 واملبادئ 
 التوجيهية

أمن البشر وتقدمي 
املساعدة اإلنسانية 

إليهم وتنميتهم 
 ورفاههم

 محاية بيئة األرض 
 هيئات األمم املتحدة وإدارة املوارد

٦٤، ٦٢    ١٠٢ ،
٧٤، ٧٣ 

 ٣٦، ٣٥، ٣١، ٢٨
 ،٣٩، ٣٨، ٣٧ ،
٥١، ٤٤، ٤١ 

خدمة منظمة األمم املتحدة الساتلية التابعة  ٢٢
ملعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث 
 ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

  ٦٤، ٦٣، ٦٢  ٩٤، ٨٩ ،٨٨ ،
٦٥ 

 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ١٨، ١٦، ١٥، ١٤ ٥٦، ٥٣، ٣٦، ٣٥ ٦١

 منظمة األمم املتحدة للطفولة  ٣٠    ٩٢، ٨٣  
  ٢٣، ١٨، ١٥، ١٤ ٣٩  ٧٤، ٧١  ٩٢، ٨٣ ،

٢٧ 
 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

  املدين الدويلمنظمة الطريان  ٥٠ ٦٠  ٧٩، ٧٨   
  ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠  ٧٤، ٧٠، ٦٢ ٨١، ٨٠ ٩٤ ،

٥٤، ٥٢، ٣٤ 
 منظمة الصحة العاملية 

 االحتاد الدويل لالتصاالت ٢٥   ٧٢، ٧١ ٧٨، ٧٧  ١٠٠، ٩٨ 
  ١٧، ١٦، ١٥، ١٤ ٥٠، ٣٧، ٣٤    ٩٥، ٩٤ ،

٢٧، ٢٦، ١٨ 
 املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

 دوليةاملنظمة البحرية ال     ٧٨   
 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ٢١       
 الوكالة الدولية للطاقـة الذرية   ٥٨     

 
 .تشري األرقام الواردة يف كل عمود إىل الفقرات ذات الصلة يف هذا التقرير  )أ( 

 .www.uncosa.unvienna.orgمم املتحدة، انظر املوقع  للحصول على معلومات حمدثة باستمرار عن تنسيق أنشطة الفضاء اخلارجي ضمن منظومة األ  )ب( 
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 السياسات واالستراتيجيات اخلاصة بالتنسيق بني األنشطة  -ثانيا 
   ذات الصلة بالفضاء

، ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ٦ املؤرخ   ٥٤/٦٨أيــّدت اجلمعـية العامـة، يف قـرارها           -٣
عين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه     القـرار الصـادر عن مؤمتر األمم املتحدة الثالث امل         

إعــالن فييــنا بشــأن : األلفــية الفضــائية"، واملعــنون )اليونيســبيس الثالــث(يف األغــراض الســلمية 
 وحثّـت اجلمعـية احلكومـات ومؤسسـات مـنظومة األمم املتحدة             )١(".الفضـاء والتنمـية البشـرية     

واستجابة لذلك النداء، أنشأت    . ا فعاال عـلى اختـاذ الـتدابري الضـرورية لتنفـيذ إعـالن فيينا تنفيذ             
 فــرقة عمــل برئاســة تطوعــية مــن  ١٢جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية   

 من  ٢انظر الفقرة   (جانـب عـدد مـن الدول األعضاء ألجل تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث              
 ).A/AC.105/822الوثيقة 

توصــيات اليونيســبيس الثالــث، أكملــت  ، ويف إثــر اســتعراض تنفــيذ  ٢٠٠٥ويف عــام  -٤
أكتوبر / تشرين األول  ٢٠ املؤرخ   ٥٩/٢انظر قرار اجلمعية العامة     (سـبعة أفـرقة عمـل نشـاطها         

، واصـلت أفـرقة العمـل املعنـية باسـتراتيجية رصد البيئة        ٥٩/٢ووفقـا لقـرار اجلمعـية       ). ٢٠٠٤
ــبؤ بــأحوال الطقــس واملــناخ  )١التوصــية ( ــباد) ٤التوصــية (، والتن ) ٩التوصــية (ل املعــارف وت

عملها بشأن  ) ١٤التوصـية   (واألجسـام القريـبة مـن األرض        ) ١١التوصـية   (والتنمـية املسـتدامة     
، كانــت ســبع مــن ٢٠٠٦يــناير / كــانون الــثاين١وحــىت . تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث

 . هيئات منظومة األمم املتحدة تشارك يف واحد أو أكثر من أفرقة العمل املذكورة

ــانون األول٨ املـــؤرخ ٦٠/٩٩ويف القـــرار  -٥ ــية ٢٠٠٥ديســـمرب / كـ ، الحظـــت اجلمعـ
عن  فضال   ،وجلنـتها الفرعـية العلمـية والتقنـية        لجـنة الاجلهـود الـيت بذلـتها        ةداالعامـة بارتـياح زيـ     

أنشــطة الفضــاء بشــأن واالجــتماع املشــترك بــني الوكــاالت  مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي  
 يف القيام   ام علـوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقا     ى اسـتخدام  ، مـن أجـل التشـجيع عـل        اخلـارجي 

 مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمية املستدامة       باإلجـراءات الـيت أوصـت ـا خطـة التنفـيذ الـيت وضـعها                 
مــنظومة األمــم هيــئات ويف ذلــك القــرار، حثــت اجلمعــية   )٢("). للتنفــيذخطــة جوهانســربغ("

علــوم  ــا تســاهم  الطــريقة الــيت ميكــن أن    ،ةلجــن ال بالــتعاون مــع  ،عــلى أن تــدرس  املــتحدة
 خاصــة يف )٣( إعــالن األمــم املــتحدة بشــأن األلفــية،  تنفــيذيفا م وتطبــيقاءوتكنولوجــيا الفضــا

كما دعت اجلمعية   . اـاالت املتصـلة بـأمور مـن مجلـتها األمـن الغذائـي وزيـادة فـرص التعلـيم                   
يها  إلــوتقـدمي تقريـر    اللجـنة  أعمـال  يف مواصـلة إسـهامه  االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت إىل    

 .ته السنويةاضطلع ا يف دوريعن األعمال اليت العلمية والتقنية  الفرعية تهاجلنوإىل 
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، وافقـت اجلمعـية العامـة عـلى دعـوة مدير شعبة التنمية املستدامة               ٦٠/٩٩ويف القـرار     -٦
ىل املشاركة يف دورات اللجنة     الـتابعة إلدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعـية باألمانة العامة إ           

. مـن أجـل إفادـا عـن أفضـل طـريقة تسـاهم ـا هـذه اللجـنة يف أعمـال جلنة التنمية املستدامة                         
ووافقـت اجلمعـية أيضـا عـلى مشـاركة مديـر مكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي يف دورات جلنة                     

لوجيا الفضاء على   التنمـية املسـتدامة مـن أجـل إذكـاء الوعي بالفوائد اليت تعود ا علوم وتكنو                
 .التنمية املستدامة وترويج تلك الفوائد

بـناء قدرة   : ٢٠١٥-٢٠٠٥إطـار عمـل هـيوغو للفـترة         "ويف الوثـيقة اخلتامـية املعـنونة         -٧
 الصـادرة عـن املؤمتر العاملي املعين باحلد من   )٤(،"األمـم واـتمعات عـلى الـتعايف مـن الكـوارث       

/  كـانون الثاين ٢٢ إىل ١٨يابان، يف الفـترة مـن        هـيوغو، الـ    -الكـوارث الـذي عقـد يف كـويب          
 حتـت رعايـة االسـتراتيجية الدولـية لـلحد من الكوارث، سلم املؤمتر العاملي بدور                 ٢٠٠٥يـناير   

تكنولوجـيات الفضـاء يف احلـد مـن الكـوارث، وأكد ضرورة إدماج اخلدمات املتصلة بالفضاء                 
 )٥(.م الرصد واإلنذار املبكر وحتسينها    يف صـميم املمارسـات املنـتظمة لدعـم تقييم املخاطر ونظ           

ودعــا املؤمتــر أيضــا إىل التشــجيع عــلى اســتخدام أحــدث تكنولوجــيات املعلومــات واالتصــال    
وتكنولوجـيات الفضـاء ومـا يتصل ا من خدمات، وكذلك رصد األرض، مع زيادة تطبيقها                

 التدريب وتبادل   وإتاحـتها بـتكلفة مقبولة لدعم أنشطة احلد من الكوارث، وال سيما ألغراض            
 )٦(.املعلومات ونشرها

، أنشئ فريق خرباء خمصص     ٥٩/٢واسـتجابة لطلـب اجلمعـية العامـة الوارد يف قرارها             -٨
إلجـراء دراسـة حـول إمكانـية إنشـاء هيئة دولية تعىن بالتنسيق وتوفري الوسائل الكفيلة بتحقيق                  

ــن أجــل       ــلخدمات الفضــائية م ــنجاعة ل ــن ال ــيا م ــدر ممكــن واقع  اســتخدامها يف إدارة أقصــى ق
 دولـة عضـوا وهيئـتني تابعتني لألمم        ٢٦ويـتألف الفـريق املخصـص مـن خـرباء مـن             . الكـوارث 

املـتحدة وثـالث مـنظمات غـري حكومـية، ويسـهر عـلى تنسـيق أعمالـه مكتـب شـؤون الفضاء                       
ربعني اخلـارجي، وسيقدم نتائج دراسته إىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورا الثالثة واأل             

 .٢٠٠٦مارس / آذار٣فرباير إىل / شباط٢٠املزمع عقدها بفيينا يف الفترة من 

وتولّــت الفــاو مــع بــرنامج األغذيــة العــاملي رئاســة فــريق األمــم املــتحدة العــامل املعــين    -٩
باملعلومــات اجلغرافــية الــذي ســيعمل مــن أجــل إقامــة بنــية حتتــية تابعــة لألمــم املــتحدة للبــيانات  

وسيعتمد الفريق على أعمال ست فرق عمل معنية        . مـة لتحقـيق التنمـية املستدامة      احلـيزية الالز  
احلـدود الدولية واإلدارية، قاعدة البيانات اجلغرافية األساسية، االستشعار عن          : باملسـائل التالـية   

ــتاج اخلــرائط يف إطــار نظــام       ــبادل، املــبادئ التوجيهــية إلن ــة للتشــغيل املت بعــد، اخلدمــات القابل
 .ت اجلغرافية، الشبكة العاملية لسواتل املالحةاملعلوما
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فرباير / شباط ١٦ الذي عقد يف بروكسل يف       مؤمتـر القمـة الثالث لرصد األرض،      وأقـر    -١٠
، خطـــة تنفـــيذية مدـــا عشـــر ســـنوات إلنشـــاء مـــنظومة عاملـــية لـــنظم رصـــد األرض   ٢٠٠٥

رض لكــي يــتوىل وأنشــأ مؤمتــر القمــة الفــريق احلكومــي الــدويل املخــتص برصــد األ ). جــيوس(
ــية إىل         ــنظمات اإلقليم ــتحدة وامل ــم امل ــئات املتخصصــة ضــمن األم ــا اهلي ــيذية، ودع ــة التنف اخلط

واعــتمد الفــريق يف دورتــه العامــة الثانــية الــيت . االنضــمام إىل الفــريق واإلســهام يف تنفــيذ اخلطــة
، خطــة عمــل بشــأن عــام   ٢٠٠٥ديســمرب / كــانون األول١٥ و١٤عقدهــا يف جنــيف يومــي  

ويشــارك يف الفــريق كــل مــن اليونيــب  . ٢٠٠٥كمــا أنشــئت أمانــته جبنــيف يف عــام  ، ٢٠٠٦
ومكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي واليونســكو ويونوســات واالســتراتيجية الدولــية لــلحد مــن  
ــة، وســوف تســهم هــذه       الكــوارث ومــنظمة الصــحة العاملــية واملــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلوي

 وذلـك مـن خـالل مشاركتها يف خمتلف          ٢٠٠٦ يف عـام     اهليـئات يف األعمـال املـزمع القـيام ـا          
اللجــنة العلمــية والتقنــية وجلــنة اســتخدام البــيانات وجلــنة اهلندســة  : جلــان الفــريق، وهــي التالــية
 .املعمارية وجلنة بناء القدرات

وقـام كـل مـن الفـاو والـس الـدويل للعلوم واللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات                   -١١
ــتابعة لليو ــتحدة        ال ــم امل ــة بإنشــاء جلــنة األم ــية لألرصــاد اجلوي ــنظمة العامل ــب وامل نســكو واليوني

جــيوس /املشــتركة بــني الوكــاالت للتنســيق والتخطــيط، وذلــك مــن أجــل دعــم عملــية الفــريق  
وحتــل جلــنة التنســيق والتخطــيط حمــل . وتــناول املســائل الــيت يعــىن ــا الفــريق عــلى حنــو منســق 

وســتمثل رئاســة هــذه اللجــنة جمموعــة . م العــاملي للرصــد ســابقاجمموعــة اجلهــات الراعــية للــنظا
الوكـاالت املنضـوية حتـت شـراكة اسـتراتيجية الرصد العاملي املتكاملة، مما سيجعلها تشترك يف                 

وستستمر الوكاالت يف املشاركة بصفة فردية يف أعمال        . الوقـت ذاتـه يف رئاسة تلك الشراكة       
/  تشرين األول ٢٤ وقد عقدت اللجنة اجتماعها األول يف        .الفـريق واهليـئات التقنـية املتصلة به       

 .٢٠٠٥أكتوبر 

وسيواصـل الـربنامج الفـرعي املعـين باملعلومـات واالتصـال وتكنولوجـيا الفضاء، التابع                 -١٢
للجــنة االقتصــادية واالجتماعــية آلســيا واحملــيط اهلــادئ، تنفــيذ املــرحلة الثانــية مــن بــرنامج           

وسيجري تقييم وضع هذا الربنامج     . مـن أجـل التنمـية املستدامة      التطبـيقات الفضـائية اإلقلـيمي       
ــوزاري الثالــث املعــين بالتطبــيقات الفضــائية ألغــراض التنمــية      ــته الراهــنة خــالل املؤمتــر ال وحال

ويف إطــار التحضــري . ٢٠٠٧املســتدامة يف مــنطقة آســيا واحملــيط اهلــادئ املقــرر انعقــاده يف عــام 
 يشارك فيه أعضاء مرموقون من األوساط       ٢٠٠٦مارس  /رلـلمؤمتر، يـزمع عقد اجتماع يف آذا       

املعنــية بالفضــاء يف املــنطقة، كمــا ســتعقد الــدورة الثانــية عشــرة للجــنة االستشــارية احلكومــية     
ــتاجيون،        ــيمي مــن أجــل التنمــية املســتدامة ب ــيقات الفضــائية اإلقل ــربنامج التطب ــية ب ــية املعن الدول
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، وذلـك بـاملوازاة مع اجتماع فريق اخلرباء         ٢٠٠٦أكـتوبر   /مجهوريـة كوريـا، يف تشـرين األول       
 . الرفيع املستوى بشأن األعمال التحضريية للمؤمتر الوزاري الثالث

، يف  ٢٠٠٧وسـوف يـنظر املؤمتـر العـاملي لالتصـاالت الـراديوية، املـزمع عقـده يف عام                    -١٣
 ســاتليةدمــة استكشــاف األرض المســألة ختصــيص الــترددات ويف املســائل الالئحــية املتصــلة خب 

اخلاصة خدمة السواتل   و) النوع غري الفاعل  (، وخدمـة الـبحوث الفضائية       )الـنوع غـري الفـاعل     (
 .اجلويةباألرصاد 

  
   األنشطة الفضائية احلالية واملقبلة      -ثالثا  
  محاية بيئة األرض وإدارة املوارد             -ألف  

ة آلســيا سيواصــل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي واللجــنة االقتصــادية واالجتماعــي    -١٤
واحملـيط اهلادئ واليونيب والفاو واليونسكو واللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات واملنظمة            
العاملـية لألرصـاد اجلويـة، اإلسـهام يف عمـل اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض بصفتها أعضاء                  

ســيا ويدخــل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي واللجــنة االقتصــادية واالجتماعــية آل  . معــاونني
واحملــيط اهلــادئ واليونيــب والفــاو واللجــنة الدولــية احلكومــية لعلــوم احملــيطات واملــنظمة العاملــية 
لألرصــاد اجلويــة، يف ِعــداد أعضــاء الفــريق العــامل املعــين بالتعلــيم والتدريــب وبــناء القــدرات،   

 . التابع للجنة والعامل حتت رئاسة اليونسكو

يل لالحتــادات العلمــية واليونيــب واليونســكو وسيواصــل كــل مــن الفــاو والــس الــدو  -١٥
ــبة األرض        ــاملي ملراق ــنظام الع ــة املشــاركة يف ال ــية لألرصــاد اجلوي ــنظمة العامل ــتوس(وامل إىل ) جي

انظر الفقرة  (جانـب أمانـة هـذا الـنظام اليت تستضيفها دائرة البيئة واملوارد الطبيعية التابعة للفاو                 
ظـام جيـتوس الدعـم جلملـة مـن اجلهـات مـن بينها         ويقـدم ن  ). A/AC.105/841 مـن الوثـيقة      ١٣

 اليت وجهت هيئتها الفرعية املعنية باملشورة       )٧(اتفاقـية األمـم املـتحدة اإلطاريـة بشأن تغري املناخ          
العلمـية والتكنولوجـية دعـوة إىل بـرنامج جيـتوس ألن يقـدم تقريـرا عمـا أحـرزه من تقدم فيما                       

ن تغري املناخ يف دورة اهليئة الفرعية املزمع عقدها يف        يتصـل باتفاقـية األمم املتحدة اإلطارية بشأ       
 .٢٠٠٧مايو /أيار

وستواصـل املـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلويـة واللجـنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات                 -١٦
واليونيـب والفاو وغريها من الوكاالت الفضائية الوطنية والدولية واملنظمات احلكومية الدولية            

نفـيذية للـنظام العـاملي لرصـد املـناخ بغـية تدعـيم اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية                  تطبـيق اخلطـة الت    
بشـأن تغـير املـناخ الـيت تدعـو إىل أمـور مـن مجلـتها إنشـاء وحفـظ نظـم سـاتلية ميكن االعتماد                           
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علـيها يف األمـد البعـيد واسـتحداث نواتـج بـيانات عاملـية اسـتنادا إىل عملـيات الرصـد اليت يتم                        
وقـد وضـعت اخلطـة التنفـيذية مـن قـبل النظام العاملي              . ا مـن خـالل تلـك الـنظم        احلصـول علـيه   
برعاية من الس الدويل لالحتادات العلمية واليونيب واللجنة الدولية    ) غـيكوس (لرصـد املـناخ     

ــة     ــية لألرصــاد اجلوي ــنظمة العامل ــوم احملــيطات وامل ــيقة  ١٤انظــر الفقــرة  (احلكومــية لعل  مــن الوث
A/AC.105/841 .(ــثاين و ــية بســواتل رصــد    ٢٠٠٦نوفمــرب /يف تشــرين ال ، ســتقدم اللجــنة املعن

األرض تقريــرا إىل اهليــئة الفرعــية املعنــية باملشــورة العلمــية والتكنولوجــية عــن اختــاذ إجــراءات    
ويف هذا الصدد، عقد نظام     . منسـقة اسـتجابةً لالحتـياجات املشـار إلـيها ضمن اخلطة التنفيذية            

، اجـتماعا للخـرباء بشأن االحتياجات الساتلية املتعلقة   ٢٠٠٦اير  يـن /غـيكوس يف كـانون الـثاين      
باملــناخ، وعكــف االجــتماع عـــلى دراســة االحتــياجات الســـاتلية الــيت ورد بــياا يف اخلطـــة        

 .التنفيذية

ومـا انفـك الس الدويل لالحتادات العلمية واليونيب واللجنة الدولية احلكومية لعلوم              -١٧
ملية لألرصاد اجلوية تساهم عن كثب يف استحداث النظام العاملي لرصد           احملـيطات واملنظمة العا   

ويـتوىل اإلشراف على عنصر املناخ يف إطار نظام غوس          . وختطـيطه وتنفـيذه   ) غـوس (احملـيطات   
فــريق رصــد احملــيطات مــن أجــل املــناخ الــذي يتشــارك يف رعايــته الــنظامان غــوس وغــيكوس     

ــناخ، وتقــو   ــبحوث امل ــربنامج العــاملي ل ــية    وال ــدول األعضــاء يف ســياق اللجــنة التقن ــيذه ال م بتنف
املشـتركة بـني املـنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات واملعنية             

وسيتواصـل تنفـيذ العنصـر السـاحلي بواسطة عدد      . بعلـوم احملـيطات واألرصـاد اجلويـة الـبحرية         
 . م غوسمن التحالفات اإلقليمية يف إطار نظا

وستواصـل اللجـنة املعنـية بسـواتل رصـد األرض واليونيـب والفاو واليونسكو واللجنة                 -١٨
الدولـية احلكومـية لعلـوم احملـيطات واملـنظمة العاملـية لألرصاد اجلوية والس الدويل لالحتادات                 

تنفــيذ العلمــية واموعــة الدولــية للوكــاالت التمويلــية ألحبــاث الــتغري العــاملي عمــلها مــن أجــل 
وتــتوىل شــراكة . وخمــتلف املواضــيع املتصــلة ــا) إيغــوس(اســتراتيجية الرصــد العــاملي املــتكاملة 

ــتراتيجية       ــناوهلا االس ــيت تت ــياق املواضــيع ال ــوس يف س ــية   ( إيغ ــاربون العامل ــيطات ودورة الك احمل
اضي واألخطـار اجليولوجـية والـدورة املائـية العاملـية وكيمـياء الغـالف اجلـوي والسواحل واألر                 

تنسـيق أنشـطتها مـع الفـريق املخـتص برصـد األرض بغية دعم تنفيذ عدد                 ) والغـالف اجللـيدي   
مـن اإلجـراءات حتقـيقا ألهـداف خمتارة من اخلطة التنفيذية اليت تدوم عشرة أعوام بشأن إنشاء                  

 ).جيوس(املنظومة العاملية لنظم رصد األرض 

ملبادرات اليت تستخدم البيانات وسيواصـل اليونيـب عملـه بشـأن جمموعـة متـنوعة من ا              -١٩
وميضــي مكتـب غـرب آســيا لشـعبة اإلنــذار املـبكر والتقيــيم     . الفضـائية ألغـراض الرصــد البيـئي   
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دعم اختاذ :  يف املنطقة العربية  تقيـيم األلفية للنظم اإليكولوجية    الـتابعة لليونيـب يف عملـه بشـأن          
ــتدا      ــية املسـ ــية اإليكولوجـ ــنظم البيئـ ــتخدام الـ ــأن اسـ ــرارات بشـ ــرة  (م القـ ــر الفقـ ــن ٢٩انظـ  مـ

A/AC.105/822 ــرة ــن ٢٤ والفق ــيمي    ). A/AC.105/841 م ــب اإلقل ــد شــارك مكتــب اليوني وق
لغـريب آسـيا واملكتـب اإلقلـيمي لشعبة اإلنذار املبكر والتقييم يف غريب آسيا يف اجتماع للخرباء            

 وضع إطار   بشـأن وضـع اسـتراتيجية إقليمـية إلدارة الكـوارث يف املنطقة العربية، وساعدا على               
ــتلك االســتراتيجية  ــنظام املعلومــات     . عمــل ل ــيانات أساســية ل ــاعدة ب ــن ق كمــا شــرعا يف تكوي

اجلغرافـية بشـأن غـريب آسـيا، اسـتنادا إىل جمموعات البيانات احليزية القائمة واملتاحة من خالل                  
 .املنظمات الدولية واإلقليمية

أوروبـا لقـاعدة البـيانات اخلاصة       وقـد كلّفـت الوكالـة األملانـية للـتعاون الـتقين مكتـب                -٢٠
ــية   ــا-غــريد("مبعلومــات املــوارد العامل ــيم    ") أوروب ــبكر والتقي ــذار امل ــتابع لشــعبة اليونيــب لإلن ال

ــا      وجامعــة جنــيف مبهمــة رصــد آثــار تغــري املــناخ عــلى اإلمــدادات املائــية حــول ــر كوروبون
 على حجم هذا النهر     واسـتخدمت صـور الندسات لتقييم التغريات الطارئة       . اجللـيدي يف بـريو    

اجللــيدي، كمــا اســتخدم منــوذج للتقيــيم الــرقمي مــن الســاتل األورويب لالستشــعار عــن بعــد     
والبعــثة املكوكــية لرســم اخلــرائط الطوبوغرافــية بالــرادار ومقــياس اإلشــعاع املــتقدم احملمــول يف  

متكن و. الفضـاء لالنـبعاثات واالنعكاسـات احلـرارية مـن أجـل تقييم مدى تقلص حجم اجلليد                
الفـريق مـن تقيـيم غطـاء وعمـق اجللـيد املتـبقي بفضـل تفسـري القياسـات الـيت أخذت أثناء بعثة                        

 . ٢٠٠٤أرضية أجريت يف عام 

وأســدى مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي إىل املشــروع العــاملي املعــين بالزئــبق الــذي    -٢١
م املتحدة اإلمنائي  تضـطلع بـه مـنظمة األمـم املـتحدة للتنمية الصناعية وحيظى بدعم برنامج األم               

ومــرفق البيــئة العاملــية، املشــورة بشــأن اســتخدام االستشــعار عــن بعــد بواســطة الســواتل لدعــم  
ــتعدين     . أنشــطة املشــروع  ــبق إىل تشــجيع مؤسســات ال ــاملي املعــين بالزئ ويهــدف املشــروع الع

 .التقليدي الذي يستخدم فيه الزئبق ملعاجلة الذهب على اتباع ممارسات أسلم وأنظف

ــية          -٢٢ ــة الفضــاء األوروب ــع وكال ــتعاون م ــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، بال ــل مكت ويعم
وحكومـة النمسـا، مـن أجـل بـدء مشـروع منوذجـي يـرمي إىل االسـتعانة بتكنولوجيا                    ) اإليسـا (

الفضــاء يف عملــية إدارة املــوارد املائــية يف حــوض حبــرية تشــاد مــن أجــل كفالــة تنميــته بطــريقة   
بادرة جهات التنسيق الوطنية لدى البلدان املسؤولة عن إدارة         وستشـارك يف هـذه املـ      . مسـتدامة 

مــوارد حبــرية تشــاد، واخلــرباء املعنــيون باســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء، واملؤسســات اإلقليمــية    
 . والدولية لتمويل التنمية، واللجنة االقتصادية ألفريقيا، ويونوسات
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نـة مـبادرة األمـم املـتحدة للموارد         وستواصـل اللجـنة االقتصـادية ألفريقـيا، بصـفتها أما           -٢٣
املائـية يف أفريقـيا، واليونسـكو تقدمي الدعم لزيادة تطوير املبادرة األرضية بشأن البحوث البيئية                
العاملـية، وهـي مـبادرة تضـطلع ـا وكالـة الفضـاء األوروبـية وتدعمها اإلدارة الوطنية للمالحة                   

وستســتمر كلــتا اهليئــتني يف تقــدمي دعمهمــا  . اجلويــة والفضــاء يف الواليــات املــتحدة األمريكــية 
 املضــطلع بــه يف إطــار املــبادرة، والــذي مت وضــع  ٢٠٢٥ملشــروع رؤيــة أفريقــيا للمــياه يف عــام 

املاء من أجل   "خطـته التنفـيذية الطويلة األجل على حنو جيعلها تتزامن مع العقد الدويل للعمل،               
 . ٢٠١٥-٢٠٠٥، "احلياة

ــة   وستواصــل اللجــنة االقتصــادي  -٢٤ ة واالجتماعــية آلســيا واحملــيط اهلــادئ واليونيــب وأمان
أو مــن /اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة التصــحر يف الــبلدان الــيت تعــاين مــن اجلفــاف الشــديد و

 تنفـيذ مشـروع للمسـاعدة التقنية بشأن الوقاية من العواصف            )٨(التصـحر، وخباصـة يف أفريقـيا،      
وستقوم اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا     . اقبتهاالغـبارية والرملـية يف مشال شرق آسيا ومر        

واحملــيط اهلــادئ بتشــجيع اســتخدام بــيانات الســاتل املــتقدم لرصــد األرض مــن خــالل مشــاريع 
ــية   ــيقات البيئ ــيق مــع    . منوذجــية دون إقليمــية للتطب ــتعاون الوث ــنفذ تلــك املشــاريع بال وســوف ت

 . الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي

ويقـوم االحتاد الدويل لالتصاالت بإعداد توصيات بشأن نظم املعونة األرضية يف جمال              -٢٥
األرصـاد اجلويـة بواسطة الترددات البصرية؛ وجوانب الطيف للمكاشيف الفاعلة وغري الفاعلة             
املسـتخدمة يف رصـد األحـوال اجلويـة وتقييم الغطاء النبايت والكشف عن احلرائق واالندالقات                

ع البـيانات ونشـرها؛ وتقنـيات التقلـيل من التداخل اليت تطبق يف بعض النطاقات            النفطـية؛ ومجـ   
كمـــا يقـــوم االحتـــاد الـــدويل  . الـــترددية الـــيت تســـتعملها خدمـــة استكشـــاف األرض الســـاتلية 

 .لالتصاالت بإعداد كتيب حول خدمة استكشاف األرض الساتلية

الـــتابع للمـــنظمة العاملـــية ، شـــرع الـــربنامج العـــاملي لـــبحوث املـــناخ ٢٠٠٥ويف عـــام  -٢٦
تنسيق رصد " بعنوان   ٢٠١٥-٢٠٠٥لألرصـاد اجلويـة يف تنفيذ إطار إستراتيجي جديد للفترة           

 ). A/AC.105/841 من الوثيقة ٢٥انظر الفقرة " (النظام األرضي والتنبؤ به

ــيانات الفضــائية     -٢٧ وستمضــي املــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلويــة يف اســتخدام املــرافق والب
وسيواصل النظام العاملي لرصد    . زيز خمـتلف األنشـطة املتصـلة باهليدرولوجـيا واملـوارد املائية           لـتع 

الـدورة اهليدرولوجـية الـذي تشـارك فـيه اليونسـكو، االسـتفادة مـن الـنظام العـاملي لالتصاالت                   
ــيانات الــيت        ــة مــن أجــل نقــل الب ــية لألرصــاد اجلوي ــتابع للمــنظمة العامل الســلكية والالســلكية ال

ــبلدان املشــاركة تتقا ــية لشــؤون الفيضــانات، الــيت ترأســها    . ســهما ال وستواصــل الشــبكة الدول
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املـنظمة العاملـية لألرصاد اجلوية وتشارك فيها االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث واللجنة              
االقتصـادية واالجتماعـية آلسـيا واحملـيط اهلادئ، تعزيز النظام العاملي لإلنذار بالفيضانات، وهو              

وباستطاعة هذا النظام   . نامج عمـل يهـدف إىل التقلـيل مـن األضـرار الـنامجة عن الفيضانات               بـر 
أن يضـــع خـــرائط عاملـــية للـــتهاطل كـــل ثـــالث ســـاعات، وأن يســـاعد نظـــم التنـــبؤ واإلنـــذار 

وستواصل املنظمة  . بالفيضـانات يف الـبلدان النامـية الـيت ال تتوفّر لديها شبكات القياس البعدي              
اد اجلويـة تنفـيذ مـبادرة لبـناء القـدرات بشـأن التنـبؤ بالفيضـانات السـريعة واليت                    العاملـية لألرصـ   

وستعقد حلقة  . تشـارك فـيها أطـراف أخرى من مجلتها إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية            
مارس / آذار ١٧ إىل   ١٣العمـل الدولـية بشـأن التنـبؤ بالفيضـانات السـريعة يف كوسـتاريكا من                 

 .شة حول استخدام املعلومات الساتلية من أجل حتسني التنبؤ وستتخللها مناق٢٠٠٦
  

استخدام التطبيقات الفضائية يف أغراض األمن البشري واملساعدة اإلنسانية  -باء 
  والتنمية والرفاه

مـا انفـك مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي يعمل مبثابة هيئة متعاونة مع ميثاق التعاون                   -٢٨
للمرافق الفضائية يف حال وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية         عـلى حتقـيق االسـتخدام املنسق        

، وهــو آلــية ميكــن جلمــيع هيــئات مــنظومة )امليــثاق الــدويل بشــأن الفضــاء والكــوارث الكــربى(
األمـم املـتحدة أن تطلـب وتـتلقى مـن خالهلـا صـورا سـاتلية لدعـم أنشـطتها يف جمـال التصدي                         

، طلبت ٢٠٠٣ة متعاونة مع امليثاق يف عام     ومـنذ أن أصـبح املكتـب هيئ       . للكـوارث يف املـيدان    
ــة      مــنظومة األمــم املــتحدة احلصــول عــلى صــور يف إطــار أنشــطتها الرامــية إىل التصــدي لكارث
ــزالزل،      تســونامي يف احملــيط اهلــندي، والفيضــانات، وانفجــار يف إحــدى حمطــات القطــار، وال

 املتحدة امليثاق بصورة    واسـتخدمت كـيانات األمم    . واجنـرافات الـتربة واالنفجـارات الـربكانية       
 .رئيسية من خالل يونوسات

وأنشـأت إدارة عملـيات حفـظ السـالم وحـدات لـنظام املعلومات اجلغرافية يف بعثات                  -٢٩
ويتمـثل هـدف تلـك الوحدات يف تكوين القدرة على           . األمـم املـتحدة الرئيسـية حلفـظ السـالم         

الرقمـية ملسرح عمليات حفظ  إدمـاج املعلومـات املسـتقاة مـن خمـتلف املصـادر ضـمن اخلـرائط                
وتقــيم الوحــدات . السـالم، ممــا يتــيح لـإلدارة أن تعــزز اســتعدادها وقدراــا يف جمـال العملــيات   

أفــرقة عاملــة لــنظام املعلومــات اجلغرافــية عــلى الصــعيد القطــري لــدى وكــاالت األمــم املــتحدة  
األرضية احليزية وتعزيز   واملـنظمات غـري احلكومـية والـبلدان املضيفة بغية حتسني تبادل البيانات              

 .القدرات يف جمال العمليات
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وأنشـأت إدارة عملـيات حفـظ السـالم ومـع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية باألمانة                 -٣٠
ويضم الفريق اختصاصيني   . العامـة فـريقا مشـتركا بـني الوكـاالت لرسـم اخلـرائط يف السـودان                

اين ويف جمــايل التنمــية وحفــظ الســالم،  يعملــون لفــائدة املــبادرات غــري الرحبــية يف اــال اإلنســ  
ــبادل املعلومــات األرضــية الفضــائية       ــز ت ــتعاون مــع الســلطات احمللــية مــن أجــل تعزي ويعمــل بال
املوحـدة وتيسـريه بغـية متكـني مجيع األعضاء من استحداث منتجات متوافقة ميكن أن يعتمدوا                 

 الســودان ومكتــب تنســيق ويشــمل أعضــاء الفــريق بعــثة األمــم املــتحدة يف. علــيها يف عملــيام
الشـؤون اإلنسـانية ودائـرة اإلجـراءات املـتعلقة باأللغـام يف األمـم املتحدة ومركز األمم املتحدة               
املشـترك للوجيسـتيات وبـرنامج األمـم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة               

انية لدارفور ومركز االحتاد    الصـحة العاملـية وبـرنامج األغذيـة العـاملي ومركـز املعلومـات اإلنسـ               
األورويب لشـــؤون الســـواتل واملكتـــب املركـــزي لإلحصـــاءات يف الســـودان واملركـــز اجلديـــد   

 .لإلحصاءات والتقييم يف السودان

ويف إطـار األنشـطة املضـطلع ـا يف أعقـاب كارثـة تسونامي يف احمليط اهلندي وزلزال                    -٣١
 نطـاق مـا تقدمـه مـن دعم يف جمال نظام            جـنوب آسـيا، قامـت مـنظمة الصـحة العاملـية بتوسـيع             

املعلومـات اجلغرافـية ليشـمل حتلـيل املعلومـات املـتعلقة باملخـيمات املؤقـتة واملشـردين وحاالت                   
. الوفـاة واإلصـابات وآثـار ذلـك عـلى مراكـز الـرعاية الصـحية األولية واملستشفيات يف املنطقة           

واجهـة آثـار تسونامي يف إطار       وقدمـت إدارة عملـيات حفـظ السـالم الدعـم ألنشـطة خمـتلفة مل               
. فــريق األمــم املــتحدة العــامل املعــين باملعلومــات اجلغرافــية وفــريق الدعــم باملعلومــات اجلغرافــية 

ومشلـت األنشطة املضطلع ا مجع خمتلف طبقات املتجهات الرقمية والصور الساتلية، ومعاجلة             
 من  ملتحدة للرصد والتحقق والتفتيش   نة األمم ا  الصـور السـاتلية الفائقـة االسـتبانة بدعـم مـن جل            

أجـل إعـداد نواتـج متراكـبة ومضـغوطة ومـزودة باإلشارات اجلغرافية يكون من شأا أن تزيد                   
وقد استثمرت يونوسات موارد . مـن قابلـية اسـتعمال الصـور يف املـيدان ويف التطبيقات املتنقلة            

 ٣٥٠ ٠٠٠ تنـزيل   وسجلت يونوسات . ٢٠٠٥مجـة يف رسم خرائط مناطق األزمات يف عام          
وقد دفعها . خـريطة مـن موقعهـا عـلى اإلنترنـت يف سـياق اجلهود املبذولة يف أعقاب تسونامي                

ذلـك إىل العمـل، بالـتعاون مـع مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي وهيئات اإلغاثة التابعة لألمم                    
 . ىاملتحدة، على وضع توصيات من أجل تعزيز امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكرب

وتقـوم مـنظمة الصـحة العاملـية حالـيا باستخدام نظام املعلومات اجلغرافية دعماً جلهود                  -٣٢
اإلغاثـة اإلنسـانية املرتـبطة بالزلـزال الـذي ضـرب باكستان وأزمة دارفور يف السودان من أجل          

وسيواصــل . الــتعرف عــلى فــئات الســكان املعرضــة لــلخطر وتقيــيم االحتــياجات واألولويــات  
ة الصـحة العاملـية اإلقلـيمي لشـرق الـبحر املتوسـط مع شركائه يف جمال املساعدة                  مكتـب مـنظم   
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اإلنســانية العمــل مــع الــدول األعضــاء مــن أجــل كفالــة توافــر املعلومــات ذات الصــلة بالصــحة  
ــبادهلا مــع الشــركاء يف جمــال املســاعدة اإلنســانية قــبل حــدوث      ــلها بانــتظام وت واملخاطــر وحتلي

 .دام معايري موحدة يف جهود اإلغاثةالكوارث بغية تعزيز استخ

وتعكـف مـنظمة الصـحة العاملـية عـلى استخدام الصور الساتلية من أجل تنقيح أطلس                  -٣٣
املخاطـر واألخطـار املـتعددة الـذي وضـعه املكتـب اإلقلـيمي لشـرق الـبحر املتوسط بغية كفالة               

ناقشة سبل املضي   ويف هذا السياق، عقدت مائدة مستديرة مل      . قدرـا عـلى مواجهـة الكـوارث       
قدمـا وإمكانـية الـتعاون مـع سـائر وكـاالت األمم املتحدة، مبا ذلك االستراتيجية الدولية للحد        

 .من الكوارث واليونيب

وستواصــل مــنظمة الصــحة العاملــية واملــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلويــة ومركــز مراقــبة     -٣٤
د الدويل للبحوث يف شؤون املناخ      اجلفـاف الـتابع لـلجماعة اإلمنائـية للجـنوب األفـريقي واملعه            

ومجعــية جامعــة كولومبــيا الــتعاون فــيما بيــنها مــن أجــل املواظــبة عــلى رصــد هطــول األمطــار    
ويسـتفيد برنامج مكافحة املالريا يف      . واحلـرارة والـرطوبة والفيضـانات خـالل موسـم األمطـار           

الريا والتصدي هلا اجلـنوب األفـريقي مـن تلـك املعلومـات اليت تساعد أيضا على رصد أوبئة امل            
 .يف وقت مبكر

، سـيعمل كـل مـن برنامج األغذية العاملي والفاو ويونوسات وشبكة             ٢٠٠٦ويف عـام     -٣٥
نظـم اإلنـذار املـبكر بااعـات، وهيـئة املساحة اجليولوجية بالواليات املتحدة، وبرنامج الرصد                

   ــه املمو ــية مــن خــالل عنصــري خدمات ــية واألمن ــة الفضــاء  العــاملي لألغــراض البيئ لــني مــن وكال
الرصـد العـاملي لألمـن الغذائـي وخدمـات رسـم اخلـرائط العاملـية لألغراض                 :  ومهـا  -األوروبـية   
 ووكالـة الفضـاء األوروبـية عـلى تعزيـز الـتعاون فـيما بينها من أجل                  -") ريسـبوند ("اإلنسـانية   

ت عــلى الصــعيد واعتــِبر تدعــيم توافــر البــيانا. حتديــد طــبقات البــيانات ذات الصــلة واكتســاا 
ذلــك أن توفــر طــبقات  . القطــري أولويــة رئيســية تســتدعي الــتعاون بــني الوكــاالت الشــريكة   

مــتعددة مــن البــيانات اجلغرافــية احملــددة مســبقا والبــيانات املستشــعرة عــن بعــد بشــكل موحــد    
ــبذولة وتيســري تنســيق اســتخدام         ــيص ازدواجــية اجلهــود امل ــيانات وتقل ــبادل الب ســيمكّن مــن ت

 .البيانات

ــتعاون مــع هيــئات أخــرى يف مــنظومة األمــم      -٣٦ ــة العــاملي، بال ــرنامج األغذي وسيواصــل ب
املـتحدة كالفـاو ويونوسـات، اسـتخدام الصـور السـاتلية والتطبـيقات املتطورة لنظام املعلومات               
ــيم       اجلغرافــية مــن أجــل تدعــيم نشــاطه يف جمــال األمــن الغذائــي ورصــد مواطــن الضــعف وتقي

 .للطوارئ والعملياتاالحتياجات والتخطيط 
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، وقّعــت يونوســات واملــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلويــة عــلى مذكــرة   ٢٠٠٥ويف عــام  -٣٧
تفـاهم متكّــن هيـئات مــنظومة األمــم املـتحدة مــن االسـتفادة مــن توقعــات الطقـس املــبكرة الــيت      

وقـد اسـتفادت أوسـاط املساعدة اإلنسانية من         . توردهـا يونوسـات مشـفوعة بالصـور السـاتلية         
 .ائط الغطاء الثلجي اليومية للمنطقة املتضررة من زلزال جنوب آسياخر

وستواصـل يونوسـات باالشـتراك مـع املـنظمة األوروبية للبحوث النووية أحباثها بشأن                -٣٨
ــتوازية    ــروفة بالتكنولوجــيات الشــبيكية  (اســتخدام احلوســبة امل ــيات  ) املع واســتحداث خوارزم

 يونوسات البنية التحتية الضرورية الستقبال حجم ويف هذا السياق، وضعت . لضـغط البـيانات   
كـبري مـن الصـور السـاتلية وصـيانتها ونشـرها عـلى اإلنترنـت حـىت تسـتخدمها هيئات منظومة              

ويف اـال الـتقين، عملـت يونوسـات يف عنصر اخلدمات التابع لربنامج الرصد               . األمـم املـتحدة   
الذي تشرف عليه وكالة الفضاء     " سـبوند ري"العـاملي لألغـراض البيئـية واألمنـية وكونسـورتيوم           

ــة           ــم اإلغاث ــتحداث عنصــر دع ــن أجــل اس ــا م ــبذل يونوســات قصــارى جهده ــية، وت األوروب
وتعكف يونوسات بنشاط أيضا على إقامة عالقات       . اإلنسـانية الـتابع لـربنامج الرصـد املذكور        

 .تفاعلية مع عناصر أخرى يف برنامج الرصد كاألمن الغذائي وإدارة األخطار

وســامهت يونوســات بقدرــا عــلى رســم اخلــرائط مــن أجــل كفالــة االنــتعاش الفعــال    -٣٩
واملسـتدام وتوجـيه إنـذارات بـالكوارث الطبيعـية يف الوقـت املناسـب يف إطـار الـربنامج الدويل                     
لالنـتعاش، وهـو آلـية وضـعتها أمانـة االسـتراتيجية الدولـية للحد من الكوارث، والنظام العاملي             

ق يف جمــال الكــوارث، وهــو مــبادرة مشــتركة بــني األمــم املــتحدة واملفوضــية     لإلنــذار والتنســي
وستواصـل يونوسات مشاركتها يف استحداث نظام عاملي لإلنذار بتسونامي، وهو           . األوروبـية 

 .مشروع تتوىل إعداده حاليا جلنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم احمليطات

لحد من الكوارث جهودها من أجل التشجيع       وواصـلت أمانـة االسـتراتيجية الدولـية ل         -٤٠
عـلى اسـتخدام الصور الساتلية يف أغراض احلد من أخطار الكوارث، وتعاونت يف هذا الصدد        

الـتابع لشعبة اليونيب    " أوروبـا -غـريد "وقـام مكتـب     . بشـكل وثـيق مـع هيـئات األمـم املـتحدة           
عــروف باسـم مشــروع تقيــيم  لإلنـذار املــبكّر والتقيـيم باســتحداث أحــد التطبـيقات التفاعلــية امل   

، وهــو ")بريفــيو("املخاطــر وقابلــية الــتعرض هلــا وتوفــري املعلومــات بشــأا واإلنــذار املــبكّر ــا  
ــيقة ٣٤انظــر الفقــرة (سيواصــل صــيانته  كمــا تقــوم االســتراتيجية  ). A/AC.105/841 مــن الوث

مــن أجــل إبانــة الدولــية لــلحد مــن الكــوارث واليونيــب بإنشــاء قواعــد بــيانات عــلى اإلنترنــت  
وتشــكّل الــنواتج املترتــبة عــلى ذلــك جــزءا مــن املوجــزات . أفضــل املمارســات حســب الــبلدان

 .القطرية وتستخدم كأدوات يف الربنامج العاملي للمعلومات بشأن احلد من خماطر الكوارث
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وتعمـل أمانـة االسـتراتيجية الدولـية لـلحد من الكوارث مع شبكة املخاطر اجليولوجية             -٤١
عة السـتراتيجية الرصـد العـاملي املتكاملة من أجل وضع قاعدة بيانات للمعلومات املرجعية            الـتاب 

وتـتعاون أمانـة االستراتيجية الدولية      . بشـأن نظـم الـتعرف عـلى املخاطـر اجليولوجـية ورصـدها             
لـلحد مـن الكوارث مع يونوسات يف جمال توزيع الصور الساتلية احلديثة العهد من أجل تنفيذ       

ــاريع م ــبا،    مشـ ــية يف ماتاغالـ ــياالت الوحلـ ــة لالـ ــناطق املعرضـ ــثل حتديـــد املـ ــددة، مـ ــية حمـ يدانـ
ــاكوادور      ــيو يف غواياكــيل، ب ــيار النين ــيكاراغوا، وحتســني نظــم رصــد ت ــة  . ن كمــا تشــارك أمان

االسـتراتيجية الدولـية لـلحد مـن الكـوارث يف املناقشـات املتصلة بإنشاء آليات جديدة إلعمال                 
األورويب، ــدف إثــارة االهــتمام مبســائل احلــد مــن   " ريســبوند"ج مــنظومة جــيوس ويف بــرنام 

وتشـــارك أمانـــة . أخطـــار الكـــوارث مـــن أجـــل جعـــل الصـــور والـــنواتج الســـاتلية يف املتـــناول
. االسـتراتيجية الدولـية لـلحد مـن الكـوارث أيضـا يف وضـع آلية جديدة إلعمال النظام جيوس                   

ــبا     ــتعاون وت ــيانات واملعلومــات جــزءا مــن   وتشــكل كــل هــذه األنشــطة ذات الصــلة بال دل الب
االسـتراتيجية املوضـوعة يف إطـار عمل هيوغو من أجل احلد من أخطار الكوارث واستحداث                

 .مركز تبادل املعلومات يف هذا اال

الــتابع لشــعبة اليونيــب لإلنــذار املــبكّر والتقيــيم بدعــم " أوروبــا-غــريد"ويقــوم مكتــب  -٤٢
ع لليونديب والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون يف جمال        مكتـب مـنع األزمـات واإلنعاش التاب       

وهذا الربنامج هو متابعة لعمل مكتب      "). غريب("اسـتحداث الـربنامج العـاملي لتبـين املخاطـر           
يف جمــال وضــع مؤشــر ملخاطــر الكــوارث مــن أجــل تقريــر اليونديــب املعــنون  " أوروبــا-غــريد"
ــام  )٩("حتــد يواجــه التنمــية : احلــد مــن خماطــر الكــوارث  " ــذي نشــر يف ع ويهــدف . ٢٠٠٤ ال

. إىل حتسـني توافـر املعلومـات عـن حتلـيل خماطـر الكـوارث وعوامل املخاطر                " غريـب "الـربنامج   
وسـوف تكـون البـيانات والطـرائق والتحاليل الناجتة عن هذا الربنامج متاحة من خالل برنامج                 

تعلقة بإدارة خماطر الكوارث متناسـق إلدارة املعـارف يقصـد به أن يرشد يف تصميم األنشطة امل        
 .وبإدارة القدرات يف عدد خمتار من البلدان املعرضة ملخاطر كبرية

الـتابع لشـعبة اليونيب لإلنذار املبكر والتقييم        " أوروبـا -غـريد "وقـد اسـتحدث مكتـب        -٤٣
وهذا املشروع أوصى به البنك الدويل      . منهجـية لتبـين مناطق العامل اليت هي عرضة للفيضانات         

 عدة مشاريع مثل مشروع بشأنن أجـل زيـادة دقـة جمموعـات البـيانات العاملـية عن املخاطر               مـ 
البـنك الـدويل املسـمى املـناطق احلساسـة للكـوارث، ومشـروع تقييم املخاطر والضعف وتوفري            

". مؤشر خماطر الكوارث"ومشـروع اليونديـب املسمى   ") بريفـيو ("املعلومـات واإلنـذار املـبكر       
نهجـية نظـام املعلومـات اجلغرافـية ومنوذجـا إحصـائيا جيمـع بني البيانات عن                 وتسـتخدم هـذه امل    

 .اطل األمطار وأنواع التربة ووجود نباتات ومنحدرات
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التابع لشعبة اليونيب لإلنذار املبكر والتقييم وكالة       " أوروبـا -غـريد "وقـد زود مكتـب       -٤٤
يضانات بغية تيسري مجع الصور     الفضـاء األوروبـية مبجموعـات مـن البيانات عن مدى تواتر الف            

 العمل املعنية   فرقة" أوروبا-غريد"كما دعم مكتب    . السـاتلية امللـتقطة بالـرادار عن الفيضانات       
بكارثـة التسـونامي يف آسيا والتابعة لليونيب، وذلك بتنـزيل وحتليل الصور الساتلية وغريها من       

 املتضـررة بغـية املسـاعدة على تيسري       مث رحلـت تلـك البـيانات بعـد ذلـك إىل الـبلدان             . البـيانات 
وخـالل هـذه احلالـة الطارئة، عمل اليونيب بالتعاون الوثيق مع يونوسات على              . عملـية الـتعايف   

 .تبادل تفسري البيانات والصور ذات الصلة

التابعان ) النرويج" (أريندال-غريد"ومكتب  " أوروبا-غريد"وسـوف يواصـل مكتـب        -٤٥
بكر والتقيـيم تعاومـا يف جمـايل البيـئة واألمن مع كل من اليونديب               لشـعبة اليونيـب لإلنـذار املـ       

ومـنظمة األمـن والـتعاون يف أوروبـا ومـنظمة حلـف مشـال األطلسي، وذلك من خالل مبادرة                     
بيئيا وبشأن " مواقع حساسة"، أجنـزت تقيـيمات كـربى بشأن    ٢٠٠٥ويف عـام   . البيـئة واألمـن   

ه يف آسيا الوسطى ومواقع صناعية وتعدينية قدمية     مسـائل أمنـية فـيما خيـص مـنطقة وادي فرغان           
 .يف جنوب شرق أوروبا، وكذلك فيما خيص حوض ر تيزا يف جنوب شرق أوروبا

ويعكــف مكتــب أفريقــيا الــتابع لشــعبة اليونيــب لإلنــذار املــبكر والتقيــيم عــلى تنســيق    -٤٦
ــية بشــأن أفريقــيا اســتجابة لطلــب     ــتقين لشــبكة املعلومــات البيئ ــوزاري  التنفــيذ ال  مــن املؤمتــر ال

وتركــز هــذه الشــبكة عــلى إجيــاد بنــية حتتــية وآلــية دعــم جلمــع وخــزن  . األفــريقي املعــين بالبيــئة
 والبــيانات عــن املؤلفــات املرجعــية، وكذلــك خــربة فنــية قــادرة عــلى احلــيزيةالبــيانات األرضــية 

 .حتليل وتوليد معلومات سياساتية الوجهة بغية إبالغها إىل متخذي القرارات

ــية بشــأن شــبكة املعلومــات اآلنفــة الذكــر،    ١٢وقــد أجنــزت يف  -٤٧  بلــدا املــرحلة التجريب
 Africa Environment Outlookوذلــك بدعــم عملــية اإلبــالغ يف إطــار إعــداد الــتقرير املعــنون  

ويعكـف مكتـب أفريقيا التابع لشعبة اليونيب لإلنذار املبكر      ). الـتوقعات البيئـية بشـأن أفريقـيا       (
يضـا على مساعدة املؤمتر الوزاري األفريقي املعين بالبيئة على إعداد التقرير الثاين من              والتقيـيم أ  

 وهـذا التقرير يساهم فيه أيضا كل من  Africa Environment Outlookسلسـلة الـتقارير املعـنونة    
اللجـنة االقتصـادية ألفريقـيا وبـرنامج األغذيـة العـاملي وشـركاء آخـرون، وهـو سيسـلط الضوء              

ات قـاعدة املـوارد الطبيعـية لـدى املـنطقة عـلى دعـم جدول أعمال الشراكة اجلديدة                   عـلى قـدر   
 .لتنمية أفريقيا

واسـتجابة لطلـب مباشـر مـن إدارة البنية التحتية والطاقة يف مفوضية االحتاد األفريقي،                 -٤٨
أجل تعكـف اللجـنة االقتصادية ألفريقيا على تنفيذ قاعدة بيانات لنظم املعلومات اجلغرافية من               
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. دعــم إنــتاج خطــة رئيســية مــتكاملة بشــأن البنــية التحتــية للــنقل بكــل الوســائط لصــاحل أفريقــيا
وسوف تستعمل يف   . وسـوف تعـزز تلـك اخلطـة الرئيسـية تكـامل املـنطقة وتنميـتها االقتصادية                

اسـتحداث قـاعدة بـيانات نظـم املعلومـات اجلغرافـية تكنولوجيات االستشعار عن بعد والنظام                 
 . لتحديد املواقعالعاملي

ومـا زالـت اإليسـكاب تـروج آلليات التعاون اإلقليمية اخلاصة بالوصول العمليايت إىل                -٤٩
خدمــات ونواتــج املعلومــات الفضــائية الــواردة مــن مصــادر خمــتلفة يف املــنطقة مــن أجــل إدارة    

طـابع مؤسسـي عـلى هذه اآلليات        املخاطـر واحلـد مـن الكـوارث، كمـا إـا ماضـية يف إضـفاء                  
 ).A/AC.105/841 من الوثيقة ٣٣انظر الفقرة (

وال تـزال اإليكـاو واملـنظمة العاملـية لألرصاد اجلوية تشاركان يف تشغيل النظام العاملي                 -٥٠
 ).A/AC.105/841 من الوثيقة ٤٢انظر الفقرة (لتنبؤات أرصاد املناطق 

ال الصــور وســوف يواصــل مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية اســتعم  -٥١
السـاتلية مـن أجـل رصـد زراعـة احملاصـيل غـري املشـروعة، وحتديدا الكوكا وخشخاش األفيون               

ويف هــذا الســياق، ســوف يواصـل املكتــب الــتعاون مــع جهـات مــنها يونوســات مــن   . والقنـب 
أجـل حتسـني سـبل احلصول على الصور الساتلية الالزمة لرصد احملاصيل غري املشروعة وحتديد                

وسـوف يواصـل املكتـب حتسني منهجيات الكشف عن احملاصيل غري            . لصـور أنسـب مصـادر ا    
 .املشروعة وصوغ مبادئ توجيهية بشأن تفسري الصور الساتلية وحتليلها

وسـوف يرصـد مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي واإليسـكاب صوغ وتنفيذ مشاريع                  -٥٢
وســوف .  الصــنياملــتابعة األربعــة الــيت اخــتريت أثــناء حلقــة عمــل حــول التطبيــب عــن بعــد يف 

مــنظمة الصــحة للــبلدان األمريكــية عــلى عمــل فــريق /يشــرف املكتــب ومــنظمة الصــحة العاملــية
العمـل املعـين بالـرعاية الصـحية بواسـطة التكنولوجـيات الفضـائية لصاحل منطقة أمريكا الالتينية           

 .والكاريبـي، الذي أنشئ عقب انعقاد حلقة عمل حول التطبيب عن بعد يف األرجنتني

واسـتهلت الفـاو مع اليونيب الشبكة العاملية للغطاء األرضي، وهي عبارة عن مشروع         -٥٣
تعـاوين عـاملي يـرمي إىل اسـتحداث ـج متناسـق متامـا يتبع يف جعل البيانات األساسية املوثوقة          

ــية      ــية والدول ــية والوطن ــتاحة للمــبادرات احملل ــلمقارنة عــن الكســاء األرضــي م ــة ل ــد . والقابل وق
تقام، شـبكات تعاونـية إقليمـية لصـاحل مناطق فرعية يف أفريقيا والقارة األمريكية       أقيمـت، أو سـ    

 .والشرق األوسط وجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى

وتشـارك مـنظمة الصـحة العاملـية مشـاركة نشـطة يف مشـروع منوذجـي أطلقـته اللجـنة            -٥٤
نطقة آســيا واحملــيط اهلــادئ، الدائمــة املعنــية بالبنــية التحتــية لــنظم املعلومــات اجلغرافــية لصــاحل مــ
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 بلــدا يف جــنوب شــرق آســيا مــن أجــل إجيــاد جمموعــة متناســقة مــن    ١٤وذلــك بالــتعاون مــع  
البــيانات لصــاحل املــنطقة املتضــررة مــن التســونامي والــيت ستســتخدم فــيها صــور الندســات          

 .الفسيفسائية العاملية كمرجع أرضي

ن أجـل االتفاق على حتديد متناسق  وتعمـل اللجـنة االقتصـادية ألفريقـيا مـع شـركاء مـ              -٥٥
ــلى           ــرارات ع ــم اختــاذ الق ــن أجــل دع ــيا م ــيانات احلــيزية األساســية بشــأن أفريق موعــات الب

وتشـمل التوصـيات املؤقـتة بشأن احملتويات الصور وغريها          . املسـتويني االسـتراتيجي والـربناجمي     
 .من جمموعات البيانات اليت ستستمد من االستشعار عن بعد

 بــرنامج األغذيــة العــاملي والفــاو املســاعدة إىل بــرنامج الرصــد العــاملي مــن أجــل  وقــدم -٥٦
األمـن الغذائـي يف اختـيار ثالثـة بلـدان منوذجـية، هـي اثيوبيا وأوغندا والسودان، حيث ستطبق          
عــلى أســاس جتريــبـي منهجــية جديــدة بشــأن تقديــر املســاحة املــزروعة وذلــك بواســطة بــيانات  

وسـوف يسـتهدف ذلـك النشـاط حتسـني القدرة على رصد             . الـزراعة راداريـة يف بدايـة موسـم        
األراضـي املـزروعة واحملاصـيل احملققة طول املوسم ومساعدة البيوت الريفية، نظرا لكوا أكثر               
فـئات السـكان تضـررا مـن انعـدام األمـن الغذائـي ولكوـا تعـتمد يف املقام األول على الزراعة                       

 .التقليدية

 يعمد برنامج األغذية العاملي إىل مواءمة عدد من جمموعات          ، سـوف  ٢٠٠٦ويف عـام     -٥٧
البــيانات وجعــلها مــتاحة ملــن يــريد اســتعماهلا، وهــي تشــمل خــرائط للــبىن التحتــية، وخــرائط    
ــنة، وخــرائط        ــتعددة األزم ــتجات م ــوارد رزق، ومن ــيها م ــيت ف ــناطق ال للســكان، وخــرائط للم

، وخــرائط ملخاطــر الكــوارث، ملؤشــرات حالــة منــو موســم احلصــاد حســب كــل وحــدة إداريــة
 .وخرائط لتغري الكساء الثلجي

  
وضع القوانني واملبادئ التوجيهية ومدونات القواعد األخالقية فيما يتصل                             -جيم   

  باألنشطة الفضائية        
، سوف يعقد مكتب شؤون     ٦٠/٩٩عمـال مبـا اتفقـت علـيه اجلمعية العامة يف قرارها              -٥٨

لطاقـة الذريـة حلقـة عمـل تقنـية مشـتركة حول األهداف       الفضـاء اخلـارجي والوكالـة الدولـية ل       
. والـنطاق والسمات العامة ملعيار تقين حمتمل ألمان مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي             

، أثناء الدورة الثالثة  ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢٢ إىل   ٢٠وسـوف تعقـد حلقـة العمـل يف فييـنا من             
 .ةواألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقني
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وسـوف يواصـل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي تنظـيم جمموعـة مـن حلقات العمل                     -٥٩
املكرسـة لـتطوير اخلـربة الفنـية والقـدرة يف جمـال قـانون الفضـاء الـدويل والوطين وترويج فرص                      

وســوف تعقــد حلقــة العمــل القادمــة حــول قــانون الفضــاء يف   . تعلــيم يف جمــال قــانون الفضــاء 
 .٢٠٠٦أوكرانيا يف عام 

ونظـرا لكـون اللجـنة الفرعـية القانونـية التابعة للجنة املعنية باستخدام الفضاء اخلارجي         -٦٠
ــند     ــد تناولــت بالبحــث الب دراســة " مــن جــدول األعمــال، املعــنون   ٥يف األغــراض الســلمية ق

واســتعراض الــتطورات خبصــوص مشــروع الــربوتوكول املــتعلق باملســائل اخلاصــة بــاملوجودات  
، فســوف تظــل اإليكــاو "تفاقــية الضــمانات الدولــية عــلى املعــدات املــنقولةالفضــائية، املــلحق با

تتقاســم مــع مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي جتربــتها يف اضــطالعها مبهمــة الســلطة اإلشــرافية 
عـلى الـربوتوكول املـلحق باتفاقـية الضـمانات الدولـية عـلى املعدات املنقولة يف املسائل اخلاصة                 

 )١٠(.مبعدات الطائرات

، سـوف تفـرغ الفـاو مـن وضـع الصـيغة الثانـية مـن اموعة الفرعية                   ٢٠٠٦ عـام    ويف -٦١
امليدانـية الدنـيا لألمـم املـتحدة بشـأن خصـائص البـيانات الفوقـية الـيت وضـعتها املـنظمة الدولــية            

ــيت ستســتند إىل إيســو     ــيانات   ١٩١٣٩لتوحــيد املواصــفات، وال ــيذ الب ، بشــأن مواصــفات تنف
ويقــترح نظــام الفــاو واليونيــب بشــأن تصــنيف الغطــاء   . ت اجلغرافــيةالفوقــية املــتعلقة باملعلومــا

 مــــن الوثــــيقة ٤٩انظــــر الفقــــرة (األرضــــي لكــــي يكــــون معــــيارا لإليســــو يف هــــذا اــــال 
A/AC.105/841.( 

  
  استخدام وتسهيل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية                               -دال  

ألغذيـة العـاملي من وضع الصيغة الثانية من         انـتهى كـل مـن اليونيـب والفـاو وبـرنامج ا             -٦٢
، وهـو فهـرس معلومـات حـيزية عـلى االنترنت ميكِّن من خزن               )GeoNetwork" (جيونـتوورك "

ــروتوكوالت ســهلة       ــية منوذجــية وب ــيانات فوق ــيانات وفهرســة املعلومــات احلــيزية بواســطة ب الب
املصدر ومتاحة جمانا على    وقـد أُطلقـت هذه الصيغة بصفتها براجمية مفتوحة          . لتقاسـم البـيانات   

أمـا اجلهـات اليت     ). http://geonetwork.sourceforge.net(عـلى االنترنـت     " جيونـتوورك "موقـع   
يف الوقـت احلـايل، فهـي الفـاو وبـرنامج األغذية العاملي واليونيب              " جيونـتوورك "تـنفذ وتشـغل     

العاملــية ومكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية واليونوســات واإليســا واملنــتدى    ومــنظمة الصــحة 
الـوزاري العـاملي املعـين بالبيـئة وشـبكة نظـم اإلنـذار املـبكر بااعـة والفـريق االستشاري املعين                      

 .بالبحوث الزراعية الدولية
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 ، ســوف يركِّــب كــل مــن بــرنامج األغذيــة العــاملي والفــاو واملنــتدى  ٢٠٠٦ويف عــام  -٦٣
ــار       ــيزية يف إط ــات احل ــام املعلوم ــاملي نظ ــوزاري الع ــتوورك"ال ــية   " جيون ــة اإلمنائ لصــاحل اجلماع

للجـنوب األفـريقي واملركـز االقلـيمي لرسـم خـرائط املـوارد ألغـراض التنمية واملركز اإلقليمي                   
وبعــد تركيــب . للتدريــب عــلى األرصــاد اجلويــة الزراعــية واهليدرولوجــيا التشــغيلية وتطبــيقاا 

املعلومات الفضائية يف ستة مكاتب إقليمية تابعة لربنامج األغذية العاملي ويف عدة بلدان،             نظـام   
اسـتحدث بـرنامج األغذيـة العـاملي مفهـوم إنشـاء فـرق عاملـة معنـية برسـم اخلرائط تتألف من                        
ممارسـني يف جمال نظم املعلومات اجلغرافية على الصعيد القطري، مما سيمكِّن من تكميل والية               

البيانات والقدرات من أجل ضمان   /الـة أو مؤسسـة حملـية بتقاسم املعارف واملعلومات         كـل وك  
وقـد مت بـنجاح إنشـاء فـرق عاملـة مـن هـذا القبـيل يف أثيوبيا               . فهـم أحسـن لوضـع الـبلد املعـين         

 .وأفغانستان والسودان

، سـوف يعمـد كـل مـن بـرنامج األغذيـة العاملي والفاو واليونوسات                ٢٠٠٦ويف عـام     -٦٤
ومـنظمة الرصـد العـاملي لألمـن الغذائـي وشبكة نظم اإلنذار املبكر من ااعة إىل              " سـبوند ري"و

كما سيقوم  . مواءمـة العملـيات الـيت تسـتخدمها مـن أجـل رصـد األمن الغذائي وموارد الرزق                 
كــل مــن بــرنامج األغذيــة العــاملي وشــبكة نظــم اإلنــذار املــبكر مــن ااعــة إىل توثــيق الطــبقات 

 يستخدماا يف ذلك العمل من أجل دمج املعلومات عن موارد الرزق مع طبقات              احلـيزية الـيت   
ويقوم الربنامج والشبكة اآلنفا الذكر يف الوقت الراهن بدعم إنشاء قواعد           . البـيانات األساسية  

. مالمــح بشــأن مــوارد الــرزق يف بلــدان خمــتلفة /بــيانات شــاملة بشــأن األمــن الغذائــي ومــناطق 
غرافـية املـتعددة والبيانات املستشعرة عن بعد املدجمة مع بيانات ميدانية            وتسـتخدم الطـبقات اجل    

 .أخرى من أجل دعم األمن الغذائي الشامل وحتليل مواطن الضعف ورصدها

 Open Geospatial“وســــوف تواصــــل الفــــاو تنفــــيذ مواصــــفات احتــــاد الشــــركات   -٦٥
Consortium”    ا احلــيزية مــن خــالل هــذه    وتتــيح الفــاو بــي  . بشــأن قابلــية التشــغيل املتــبادلانا

 طــبقة مــتاحة حالــيا مــن خــالل مــزود خدمــات   ١٠٠املواصــفات، ويوجــد اآلن مــا يــزيد عــلى  
اخلــرائط الشــبكي، الــذي يقــوم مــع خدمــة التغطــية الشــبكية خبدمــة حمفوظــات الصــور يف نظــام    

مات وسوف تتواصل إتاحة كل من مزود خد    . معلومـات الرصـد البيـئي املتقدم بالوقت احلقيقي        
 .التابعة للفاو" جيونتوورك"اخلرائط الشبكي وخدمة التغطية الشبكية من خالل خدمة 

وانـتهى مكتـب غـرب آسـيا الـتابع لشـعبة اليونيـب لإلنـذار املـبكر والتقيـيم مـن إنشاء                       -٦٦
وهذا يشمل وثائق   .  بلـدا يف غـرب آسيا      ١٢قـاعدة معـارف بشـأن الـتقدير البيـئي فـيما خيـص               

عمـل وكالـة الطاقـة الدولية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان          ووصـالت أساسـية ختـص       
كمـا اسـتحدث مكتب غرب آسيا التابع للشعبة املذكورة ثالث           . االقتصـادي بشـأن كـل بلـد       



 

23 

A/AC.105/858  

اســطوانات مضــغوطة يف جمــال القــاعدة املعرفــية بشــأن الــتقدير البيــئي لصــاحل كــل مــن األردن   
 .ينواإلمارات العربية املتحدة والبحر

ــنظم اللجــنة االقتصــادية ألفريقــيا الــدورة اخلامســة للجــنة    ٢٠٠٧ويف عــام  -٦٧ ، ســوف ت
املعنــية باملعلومــات اإلمنائــية وجلنــتها الفرعــية املعنــية بتكنولوجــيات املعلومــات واالتصــاالت         

وسـوف تواصل اللجنة االقتصادية ألفريقيا عقد       . وجلنـتها الفرعـية املعنـية باملعلومـات اجلغرافـية         
ماعني لفـريقي خرباء خمصصني تابعني للجنة االستشارية التقنية األفريقية املعنية بتكنولوجيا            اجـت 

وســوف . املعلومــات واالتصــاالت مــن أجــل تــرويج تنفــيذ مــبادرة جمــتمع املعلومــات األفــريقي
 تدعـم اإليكـا أيضـا تنظيم مؤمتر الرابطة األفريقية الستشعار البيئة عن بعد واملؤمتر الدويل املعين               
 .بنظم املعلومات اجلغرافية يف أفريقيا، اللذين ستستضيفهما على التوايل مصر وبوركينا فاصو

ويف إطــار املــرحلة الثانــية مــن بــرنامج التطبــيقات الفضــائية اإلقلــيمي مــن أجــل التنمــية  -٦٨
ــثاين (املســتدامة  ــرنامج ريســاب ال ، ســوف تواصــل اللجــنة االقتصــادية واالجتماعــية آلســيا    )ب

صـوغ وتنفـيذ مشـاريع تعـاون تقـين بشـأن التطبـيقات العملياتية               ) اإليسـكاب ( اهلـادئ    واحملـيط 
وسـوف تواصل اإليسكاب أيضا يئة بلدان    . لالتصـاالت السـاتلية ألغـراض التنمـية املسـتدامة         

املـنطقة لـلخدمات والتطبـيقات السـاتلية ذات الـنطاق الـترددي العريض واالضطالع باألنشطة                
 بوجــه خــاص، تنظــيم  ٢٠٠٧ و٢٠٠٦صــل اإليســكاب، يف عــامي  وســوف توا. ذات الصــلة

اجــتماعات للفــريق العــامل اإلقلــيمي املعــين بتطبــيقات االتصــاالت الســاتلية مــع زيــادة إشــراك   
ومـن املقـرر عقـد االجتماع احلادي عشر للفريق العامل اإلقليمي يف بانكوك              . القطـاع اخلـاص   

 .٢٠٠٦يونيه /يف حزيران

، املعنون WHA 58.28، اعـتمدت مجعـية الصـحة العاملـية القـرار      ٢٠٠٥مـايو  /ويف أيـار  -٦٩
، ودعـت فيه البلدان إىل االضطالع بعدد من األنشطة من أجل   "الـرعاية الصـحية اإللكترونـية     "

وميكن أن يكون   . تـرويج وتطويـر اسـتخدام تكنولوجـيات املعلومـات واالتصـاالت يف الـبلدان              
استخدام تكنولوجيا الفضاء من أجل حتسني الصحة    ذلـك القـرار مبثابة أساس سياسايت لترويج         

 .على نطاق عاملي

وســوف تواصــل مــنظمة الصــحة العاملــية اســتخدام االتصــاالت الفضــائية يف ســياق         -٧٠
ــتقدمي خدمــات يف جمــال االتصــاالت واملعلومــات      شــبكتها اخلاصــة العاملــية الــيت هــي منــتدى ل

الشـبكة املتطلـبات األساسـية ملعاجلة أي    وتوفـر هـذه   . واملعـارف داخـل مـنظمة الصـحة العاملـية       
وهي تساعد أيضا على    . أزمـة صـحية، كتلك املتعلقة باإلغاثة من تسونامي أو إنفلونزا الطيور           

ــيم اإللكــتروين       ــية، مبــا يف ذلــك إدارة املعــرفة والتعل حتقــيق اســتراتيجيات مــنظمة الصــحة العامل
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 موقعا مت وصلها    ١٤٠ا من جمموع     موقعـ  ٨٥ويف الوقـت الـراهن، مثـة        . والتطبيـب اإللكـتروين   
 .٢٠٠٧ و٢٠٠٦وسوف يفرغ من إنشاء الشبكة يف عامي . بالشبكة

وســوف يواصــل كــل مــن اليونســكو واالحتــاد الــدويل لالتصــاالت اســتهالل مشــاريع   -٧١
 مـن الوثيقة  ٥١انظـر الفقـرة   (جتريبـية بشـأن التطبـيقات التعليمـية للـربامج التلفزيونـية التفاعلـية         

A/AC.105/841.( 

وســوف يوفــر االحتــاد الــدويل لالتصــاالت خدمــات وتطبــيقات قائمــة عــلى االنترنــت   -٧٢
للـبلدان النامــية مــن أجــل إتاحــة اتصــال وتــبادل لــلمعلومات عــلى حنــو مــأمون ونــاجع الــتكلفة  
للوكـاالت احلكومـية الدولـية اليت تستعمل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، وهذا يشمل             

 اإللكتروين املأمون واملعامالت اإللكترونية واملؤمترات بالفيديو واستمارات        مسـائل مـثل الـربيد     
وميكـن أن تـؤدي تكنولوجيات املعلومات       . طلـب تأشـريات أو جـوازات سـفر عـلى االنترنـت            

واالتصـاالت دورا هامـا يف تقـدمي خدمـات حكومـية إىل املواطـنني يف املـناطق احلضـرية اليت ال             
 . اإلدارية املاديةتوجد فيها البنية التحتية

ــنظمة        -٧٣ ــا ومـ ــنووية واإليسـ ــبحوث الـ ــية للـ ــنظمة األوروبـ ــع املـ ــات مـ ــل اليونوسـ وتعمـ
مــن أجــل تطويــر اســتخدام االتصــاالت الســاتلية يف إرســال خــرائط  " االتصــاالت بــال حــدود"

بشـأن األزمـات إىل املـيدان عـرب شبكة االنترنت العاملة على النطاق الترددي العريض بواسطة                 
 .ل لصاحل اتمع اإلنساين بكاملهالسوات

وقـد شـاركت اللجـنة االقتصـادية ألفريقيا واليونسكو واليونوسات واليونيب ومنظمة              -٧٤
الصـحة العاملـية يف املـرحلة الثانـية من مؤمتر القمة العاملي تمع املعلومات الذي عقد يف تونس               

إىل جانــب مكتــب شــؤون وهــذه املــنظمات، . ٢٠٠٥نوفمــرب / تشــرين الــثاين١٨ إىل ١٦مــن 
الفضــاء اخلــارجي، تــتابع عــن كثــب نــتائج هــذه العملــية ويــتوقع مــنها أن تدعــم الــتطورات يف  

 .البلدان من خالل حتسني سبل الوصول إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
  

  استخدام وحتسني القدرات الساتلية على حتديد املواقع واألماكن                           -هاء   
العمـل املعـين بالـنظم العاملـية لسـواتل املالحة، اليت أقرا اللجنة              عقـب توصـيات فـريق        -٧٥

، أنشئت اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة         ٥٩/٢واجلمعـية العامـة يف قرارها       
أثـناء اجـتماع األمـم املـتحدة الـدويل بشـأن إنشـاء اللجـنة الدولـية املعنية بالنظم العاملية لسواتل             

وقـد أنشـئت هذه     . ٢٠٠٥ديسـمرب   / كـانون األول   ٢ و ١الـذي عقـد يف فييـنا يومـي          املالحـة،   
اللجـنة الدولـية على أساس تطوعي لكي تكون مبثابة هيئة غري رمسية لغرض النهوض بالتعاون،                
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حسـبما هـو مناسـب، يف املسـائل ذات االهـتمام املشـترك فيما يتعلق باخلدمات الساتلية املدنية              
واقــع واملالحــة والتوقيــت واخلدمــات املضــافة القــيمة، وكذلــك تــواؤم   ذات الصــلة بــتحديد امل

الــنظم العاملــية لســواتل املالحــة وقابلــية االشــتغال املتــبادل فــيما بيــنها، ويف الوقــت ذاتــه زيــادة    
 .استخدامها يف دعم التنمية املستدامة، وخاصة يف البلدان النامية

ية لسـواتل املالحـة والتابعة لفريق األمم        والغـرض مـن فـرقة العمـل املعنـية بالـنظم العاملـ              -٧٦
املـتحدة العـامل املعين باملعلومات اجلغرافية هو مواءمة وتيسري أنشطة مجع البيانات امليدانية اليت               

، يعتزم الفريق إجراء دراسة     ٢٠٠٦ففي عام   . تضـطلع ـا وكاالت خمتلفة تابعة لألمم املتحدة        
حديد املواقــع مــن ِقــبل خمــتلف الكــيانات وصــوغ   استقصــائية عــن اســتخدام الــنظام العــاملي لــت  

 .برنامج تدريب موحد

، سـوف يعقـد االحتاد الدويل لالتصاالت االجتماع التشاوري الرابع           ٢٠٠٦ويف عـام     -٧٧
وما انفكت  . لـالدارات الـيت تشغل نظم للخدمة الساتلية للمالحة الراديوية أو ختطط لتشغيلها            

، بعــد اتفــاق املؤمتــر العــاملي لالتصــاالت  ٢٠٠٣عــام هــذه االجــتماعات التشــاورية تعقــد مــنذ 
الــراديوية عــلى معــايري ختصــيص الــترددات وتقامسهــا بشــأن الــنظم الســاتلية يف اخلدمــة الســاتلية 

ومـن أجـل حتقـيق مسـتوى احلمايـة لـنظم خدمـة املالحـة اجلوية الراديوية،                  . لـلمالحة الـراديوية   
لذي تنتجه كل احملطات الفضائية التابعة لنظم       فقـد حـدد مسـتوى كـثافة دفـق القـدرة املعادل ا             

اخلدمـة السـاتلية لـلمالحة الـراديوية، واتفـق علـيها أثـناء االجـتماع التشـاوري الـذي عقـد عام                   
وهـذه االجـتماعات التشـاورية الـيت ال تعـىن إال بالـنظم احلقيقية تسهر على أن تكون                   . ٢٠٠٥

ل نظم اخلدمة الساتلية للمالحة الراديويةالعملية جلية متاما لكل اجلهات اليت حيتمل أن تشغ. 

وعقـب مؤمتـر املالحـة اجلويـة احلـادي عشـر الذي عقدته منظمة الطريان املدين الدويل                 -٧٨
، يف مونـتريال، كـندا، سـوف تواصل اإليكاو االنتقال إىل املالحة القائمة على               ٢٠٠٣يف عـام    

ويف املسائل  ). A/AC.105/841ن الوثيقة    م ٦٣انظر الفقرة   (السـواتل يف مجـيع مـراحل الطريان         
املـتعلقة بسياسـة املالحة وطيف الترددات الراديوية، سوف متضي اإليكاو يف تنسيق عملها مع               

 .املنظمة البحرية الدولية واالحتاد الدويل لالتصاالت على التوايل

بحــث وتواصــل اإليكــاو التنســيق بصــفة وثــيقة مــع بــرنامج الــنظام الســاتلي الــدويل لل   -٧٩
يف املسـائل املتعلقة حبمل أجهزة البث اخلاصة بتحديد املواقع          ) سارسـات -كوسـباس (واإلنقـاذ   

 ).A/AC.105/841 من الوثيقة ٦٤انظر الفقرة (يف حاالت الطوارئ على منت الطائرات 

وسـوف تواصـل مـنظمة الصـحة العاملية استخدام أدوات النظام العاملي لتحديد املواقع                -٨٠
. أو املرافق الصحية يف البلدان    / مـن أجـل مجـع البيانات عن مواقع البيوت و           عـلى نطـاق واسـع     
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وهـذا هـو احلـال مثال يف سياق برنامج مكافحة املالريا الذي جيري تنفيذه يف بوتسوانا وزامبيا             
وزمـبابوي وسوازيلند ومالوي وموزامبيق وناميبيا، حيث جيري حتديد مواقع كال النوعني من             

اجهـا يف نظـام املعلومـات اجلغرافـية مـن أجل رصد التوزع املكاين لعدد من                 الـبىن التحتـية وإدر    
ــا وغريهــا مــن املؤشــرات الصــحية حبســب البيــت أو املــرفق الصــحي ورســم       مؤشــرات املالري

وهـذا ميكِّـن مـن التوصـل إىل فهـم أفضل لوضع املالريا يف البلدان                . خـرائط يف هـذا اخلصـوص      
وتســتعمل مــنظمة الصــحة العاملــية أيضــا  . رب احلــدودومــن املســاعدة عــلى مكافحــة املالريــا عــ  

أدوات للـنظام العـاملي لـتحديد املواقع يف سياق مبادرة رسم خرائط لتوافر اخلدمات، من أجل                 
وهــذه املــبادرة الــيت نفِّــذت يف بعــض . تقيــيم ورصــد توافــر اخلدمــات الصــحية ومــدى تغطيــتها

 .ان أخرى يف املستقبل القريبالبلدان األفريقية يف البداية سوف تنفَّذ يف بلد

ــر وحتســني املكــون     ٢٠٠٦ويف عــام  -٨١ ــية يف تطوي ، ســوف متضــي مــنظمة الصــحة العامل
املــتعلق بــنظام املعلومــات اجلغرافــية مــن بــرنامج الوقايــة مــن املالريــا ومكافحــتها يف القــارة           

يف معاجلــة ) DDT(يت -دي-األمريكــية، الــذي هــو جــزء مــن مشــروع التخــلي عــن مــادة دي  
ويسـتخدم هذا الربنامج على نطاق واسع تكنولوجيا النظام    . املالريـا لـدى مـرفق البيـئة العاملـية         

وسـوف ينصـب مزيد من التركيز على حتليل بيانات املالريا من أجل             . العـاملي لـتحديد املواقـع     
الكشـف عـن عوامـل املخاطـر احملتملة يف البيوت، وتقييم أثر التدخالت، مبا يف ذلك تلك اليت                   

ــ ــدرات        تق ــناء الق ــنها ب ــتعلق بأشــياء م ــيما ي ــية الرصــد ف ــز عمل ــية، وتعزي ــا اــتمعات احملل  وم
 .واستحداث طرائق وأدوات أفضل

وتواصـل اإليكا ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي دعم املشروع الرامي إىل تنفيذ إطار              -٨٢
ويف . ل املالحة مـرجعي جيوديسـي موحـد ألفريقـيا باسـتعمال تكنولوجـيا الـنظم العاملـية لسوات                

هــذا اخلصــوص، توفــر اإليكــا الدعــم املــايل حللقــة عمــل بشــأن هــذا اإلطــار املــرجعي لفــائدة      
أصــحاب املصــلحة مــن غــريب أفريقــيا أثــناء املؤمتــر اإلقلــيمي لالحتــاد الــدويل للمســاحني الــذي   

وســوف تــنظم حلقــة عمــل تقنــية يف كيــب تــاون،   . ٢٠٠٦مــارس /ســيعقد يف أكــرا، يف آذار
 .٢٠٠٦يوليه /قيا، يف متوزجنوب أفري

  
  بناء القدرات والتعليم يف جمال التطبيقات الفضائية ألغراض التنمية املستدامة -واو 

 أن حكومــة أكــوادور ســوف  ٦٠/٩٩الحظــت اجلمعــية العامــة بارتــياح، يف قــرارها   -٨٣
، وأن ٢٠٠٦يوليه /تستضـيف مؤمتـر القـارة األمريكـية اخلـامس املعين بالفضاء يف كيتو يف متوز              

حكومــة شــيلي ســوف تــنظم اجــتماعا حتضــرييا لــلمؤمتر، بدعــم مــن احلكومــة الكولومبــية           
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واليونسـكو ومكتـب شؤون الفضاء اخلارجي، أثناء املعرض الدويل للطريان والفضاء الذي من              
 .٢٠٠٦مارس /املقرر تنظيمه يف سانتياغو يف آذار

 عمــل وحلقــات  وســوف يواصــل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي تنظــيم حلقــات      -٨٤
دراسـية وأنشـطة تدريبـية، وهـو سيواصل أيضا تيسري صوغ مشاريع منوذجية خمتلفة يف البلدان                 
النامـية الـيت تسـتخدم تكنولوجـيات الفضـاء ألغـراض التنمـية املستدامة، يف إطار برنامج األمم                   

 ).A/AC.105/841 من الوثيقة ٦٦انظر الفقرة (املتحدة للتطبيقات الفضائية 

 تـنظم اإليكـا، بالـتعاون مـع املركـز اإلقلـيمي للتدريـب عـلى املسـح الفضـائي           وسـوف  -٨٥
اجلـوي دورات دراسـية طويلـة األمـد يف جمـال إنتاج املعلومات اجلغرافية وإدارا على مستوى                  
شـهادات الدراسـات العلـيا وشـهادات فنيي التكنولوجيا وشهادات التقنيني، مع ختصصات يف               

وسوف .  عـن بعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافـية ورسـم اخلـرائط          املسـح التصـويري واالستشـعار     
تضـطلع اإليكـا، بالـتعاون مـع املركـز اإلقلـيمي لرسـم خـرائط املـوارد ألغراض التنمية، بربامج                     
تدريبـية يف جماالت تكنولوجيات املعلومات اجلغرافية وتطبيقاا يف تقدير املوارد والتخطيط هلا             

 .ني واملديرين والعلماء املعنيني باملواردوإدراا ورصدها، تستهدف التقني

وحتـت إشـراف فـريق األمـم املـتحدة العامل املعين باملعلومات اجلغرافية، وضعت إدارة            -٨٦
 ٥: ١ مليون، و  ١: ١عملـيات حفـظ السـالم جمموعـة بـيانات احلدود الدولية باملقاييس التالية               

يـئات األمـم املتحدة بناء على        ملـيون، وهـي مـتاحة اآلن هل        ٢٥: ١ ملـيون، و   ١٠: ١ملـيون، و  
وإضـافة إىل تـزويد اـتمع الدويل مبعلومات مصدقة عن البنية اإلدارية للدول األعضاء               . طلـبها 

ــتغريات واخلــرائط ( ــيانات عــن احلــدود عــلى    )التارخيــية ال ، فــإن املشــروع املــتعلق مبجموعــة الب
نية مبعلومات اتصال، بالتعاون املسـتوى اإلداري الـثاين يـزود اآلن وكـاالت رسم اخلرائط الوط           

مــع شــركاء آخــرين لألمــم املــتحدة مــثل اإليكــا وإدارة شــؤون اإلعــالم الــتابعة لألمانــة العامــة   
ــية      ــية والكــارييب، وكذلــك عــدة مــبادرات إقليمــية وعامل . واللجــنة االقتصــادية ألمــريكا الالتين

مبجموعــة البــيانات عــن  وتوجــد اآلن معلومــات عــن الــتقدم احملــرز يف إجنــاز املشــروع املــتعلق   
احلــدود عــلى املســتوى اإلداري الــثاين، وهــي مــتاحة مــن خــالل نشــرة إخــبارية فصــلية تــوزع   

 .بواسطة القائمة الربيدية للمشروع

وتواصـل املراكـز اإلقليمـية لشـعبة اإلنـذار املبكر والتقييم التابعة لربنامج األمم املتحدة                 -٨٧
خلـارجي، توزيـع السلسـلة اليت تربعت ا ناسا من           للبيـئة، إىل جانـب مكتـب شـؤون الفضـاء ا           

 عــلى الــبلدان النامــية ٢٠٠٠جمموعــات بــيانات الندســات مــن الســبعينات والتســعينات وعــام  
ففــي أفريقــيا لوحدهــا، وزعــت بــيانات . والــبلدان ذات االقتصــادات االنتقالــية يف كــل املــناطق
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با تقنيا على إدارة البيانات      شخصـا تدريـ    ٧٥ بلـدا، وتلقـى مـا يـزيد عـلى            ٢٢الندسـات عـلى     
كمـا جيـري توزيـع بيانات الندسات وتقدمي التدريب بشأا فيما خيص             . ذات الصـلة وحتليـلها    

بلـدان يف مـنطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ وأمـريكا الالتينـية والكـارييب وغريب آسيا والبلدان ذات                 
زيــادة القــدرة عــلى رصــد البيــئة االقتصــادات االنتقالــية يف أوروبــا، وتتمــثل النــتائج النهائــية يف 

 .واإلنذار املبكر باملشاكل والتهديدات البيئية املستجدة على حنو أفضل

وســوف يواصــل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، اســتنادا إىل العمــل الــذي قــام بــه    -٨٨
توزيع " ويهدف املشروع املعنون    . اليونيـب، توزيـع صور الندسات على املؤسسات األفريقية        

" جمموعـات بـيانات الندسـات العاملـية املـتاحة ألغـراض التنمـية املستدامة يف أفريقيا                واسـتخدام   
إىل توحــيد اســتخدام تكنولوجــيات الفضــاء مــن أجــل دعــم األنشــطة يف جمــال إدارة البيــئة          

وقد قامت الفاو أيضا بترويج توزيع      . والتخفـيف مـن حـدة الكوارث وحتقيق التنمية املستدامة         
ــيانا  ــثة املكوكــية لرســم اخلــرائط     صــور الندســات والب ت عــن االرتفاعــات املســتمدة مــن البع

الطوبوغرافـية بالـرادار، عـلى صـعيد عـاملي، مـن أجـل دعـم األنشـطة الوصـولة املـنفذة يف إطار                 
 .برنامج الشبكة العاملية للغطاء األرضي

بيئي ويواصـل اليونيب بناء القدرات واالضطالع بأنشطة تدريبية فيما يتعلق بالتقييم ال            -٨٩
ــية املــتحدة    . املــتكامل يف غــريب آســيا  ــية يف اإلمــارات العرب ــية وطن وقــد أجريــت دورات تدريب

وأجـرى اليونيـب أيضـا تدريـبا إقليميا على حتليل السياسات يف             . واجلمهوريـة العربـية السـورية     
وأجــرى اليونيــب، بالــتعاون مــع الفــاو، أنشــطة  . إطــار التقيــيم البيــئي املــتكامل يف غــريب آســيا 

يبــية لصــاحل غــريب آســيا ومشــال أفريقــيا بشــأن رســم خــرائط الســتخدام األراضــي وللغطــاء  تدر
 .األرضي من خالل الشبكة العاملية للغطاء األرضي

) الواليات املتحدة األمريكية  (ودرس مكتـب شـبكة غريد التابعة لليونيب يف سيوفولز            -٩٠
الضوء عليها يف منشور صادر عام      الـتغريات البيئية السريعة يف مخسة مواقع حول العامل وسلط           

أمــا ". حــاالت خمــتارة: حتلــيل االجتاهــات البيئــية باســتخدام البــيانات الســاتلية " بعــنوان ٢٠٠٥
املواقـع الـيت درسـت فهي حبرية تشاد يف غريب أفريقيا؛ ومنطقة سونداربانس على طول احلدود           

ــابوا   ــا(بــني اهلــند وبــنغالديش؛ وب ابــة بارانيانســي بالقــرب مــن  يف إندونيســيا؛ وغ) إيــريان جاي
شـالالت إيتايـبو يف املـنطقة املـتامخة لكـل مـن األرجنـتني وبـاراغواي والـربازيل؛ وسد أتاتورك                     

وميكّـن حتليل التغريات بدراسة البيانات الساتلية على        . وسـهل حـران يف جـنوب شـرقي تركـيا          
عواقب اليت قد تكون  مـدى فـترات زمنـية خمـتلفة مـن توفـري أدلـة علمـية ومـن اإلنـذار املبكر بال                     

 .طويلة األمد للقرارات اإلمنائية
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أطلــس بيئتــنا : كوكـب واحــد وشــعوب عديــدة "وقـد صــدر منشــور اليونيــب املعــنون   -٩١
 يف ســـان فرانسيســـكو، الواليــات املـــتحدة، أثـــناء  ٢٠٠٥يونــيه  / حزيـــران٣ يف )١١(،"املــتغرية 

ور أكثر منشورات اليونيب مبيعا     االحـتفاالت بـيوم البيـئة العاملي، وسرعان ما أصبح هذا املنش           
فهـذا األطلـس يتضـمن عرضـا بصـريا شـامال للمعلومات العلمية عن التغريات                . عـلى اإلطـالق   

الـيت طـرأت عـلى البيئة العاملية، سواء أكانت هذه التغريات سلبية أم إجيابية، وهي معلومات مت          
وقد وقع اليونيب   . داحلصـول علـيها وتقييمها بواسطة أحدث تكنولوجيات االستشعار عن بع          

غوغــل " لكــي يقــوم بــرنامج  (Google Keyhole)" غوغــل كــيهول"عــلى مذكــرة تفــاهم مــع  
 اليت يغطيها ٨٥ بتنفـيذ عملـية حتلـيق بشـأن كـل واحـد مـن املواقع الـ        (Google Earth)" إيـرث 

 .األطلس

ــادة دراســ      -٩٢ ــادة الوعــي بأمهــية الفضــاء اخلــارجي يف احلــياة اليومــية وزي ة ومــن أجــل زي
املواضــيع الفضــائية يف املــدارس واجلامعــات، ســوف تواصــل اليونســكو تنظــيم حلقــات عمــل    
ــتدريس ومشــاريع         ــتلفة حــول أفضــل ممارســات ال ــبة واملدرســني يف مســتويات خم لصــاحل الطل

 من  ٣٠انظر الفقرة   (التدريـب اجلاهـز بشـأن مواضـيع خمـتلفة، يف إطـار بـرنامج تعلـيم الفضـاء                    
وسـوف تعقـد حلقـات عمـل مشـاة يف اجلمهورية العربية السورية              ). A/AC.105/859الوثـيقة   

 .٢٠٠٦وفييت نام يف عام 

وسـوف تواصـل مـنظمة الصحة العاملية تطوير عدة أدوات، منها اجليل التايل من نظام                 -٩٣
ــلمعلومات الصــحية، وهــو ســيدمج األدوات احلالــية     األطلــس العــاملي (عــاملي لرســم خــرائط ل

يف نظـام صـحي عاملي واحد      ) أداة مجـع البـيانات امليدانـية عـن بعـد          وراسـم اخلـرائط الصـحي و      
وإضـافة إىل ذلـك، سـوف تصـدر الصـيغة اجلديـدة مـن نظـام املعلومـات اجلغرافية يف                     . متناسـق 

ــتجابة         ــدة اس ــية جدي ــرائق حتليل ــي ستشــمل خصــائص وط ــية، وه ــيات والصــحة العموم الوبائ
 .يع اليت جيري إعدادهالطلبات املستعملني للحصول على التطبيقات واملشار

وعـلى سـبيل مـتابعة أنشـطة التدريـب املتعددة بشأن تطبيقات االستشعار الساتلي عن                 -٩٤
بعـد وتطبـيقات نظـم املعلومـات اجلغرافـية يف األرصـاد اجلوية لألغراض الزراعية، اليت تقوم ا                   

ألرصاد اجلوية الزراعية   املـنظمة العاملية لألرصاد اجلوية والفاو واملركز اإلقليمي للتدريب على ا          
واهليدرولوجـيا التشـغيلية واجلماعـة اإلمنائـية للجـنوب األفـريقي ومركز التنبؤ باملناخ وتطبيقاته                
الـتابع للهيـئة احلكومـية الدولـية املعنـية بالتنمـية، واملنهجـيات والوسائط اجلديدة، ومنها التعليم                  

فاعلــــية واإلنترنــــت، ســــوف الت) دي-يف-دي(اإللكــــتروين واســــطوانات الفــــيديو الرقمــــية  
تستكشـف املـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلوية سبال للوصول إىل مزيد من املستعملني الراغبني يف      

 .استعمال تطبيقات االستشعار عن بعد يف األرصاد اجلوية الزراعية
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وسـوف تواصـل املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، بالتعاون مع اليونديب، منح زماالت            -٩٥
ر بـرناجمها اخلـاص بالـتعاون الطوعـي ودعـم املدربـني يف مراكزها اإلقليمية للتدريب يف                  يف إطـا  

 ).A/AC.105/841 من الوثيقة ٧٧انظر الفقرة (جمال األرصاد اجلوية 

ونظّــم مكتــب أفريقــيا لشــعبة اليونيــب لإلنــذار املــبكر والتقيــيم حلقــة تدريبــية إقليمــية   -٩٦
ــاب     ــة أس ــدرات دامــت ثالث ــناء الق ــنها  بشــأن ب ــتفاد م ــئة   ٢٥يع واس ــن وزارات البي  مشــاركا م

وعقدت حلقة  .  بلـدا أفريقيا ناطقا باللغة اإلنكليزية      ١٣وإدارات الدراسـات االستقصـائية مـن        
العمـل بالـتعاون مـع املركـز اإلقلـيمي لرسـم خـرائط املـوارد ألغـراض التنمـية، الـذي يوجد يف                        

ــريويب ــة تدريــب مشــاة لصــا    . ن ــزمع تنظــيم حلق ــة   ومــن امل ــناطقة باللغ ــية ال ــبلدان األفريق حل ال
، بالتعاون مع املركز اإلقليمي للتدريب      ٢٠٠٦الفرنسـية، وذلـك خـالل الـربع األول مـن عـام              

 .على األرصاد اجلوية الزراعية واهليدرولوجيا التشغيلية، الذي يوجد يف نياماي
  

  النهوض باملعرفة العلمية بالفضاء ومحاية البيئة الفضائية                                       -زاي    
وضــع مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي واالحتــاد الــدويل لالتصــاالت، بدعــم مــن          -٩٧

احلكومـة الكولومبـية أداة حتلـيل اسـتغالل املـدار الثابت بالنسبة لألرض، وهي أداة توفر حتاليل                  
وميكن أن تظهر هذه األداة استغالل      . للـتطور الـتارخيي الستغالل املدار الثابت بالنسبة لألرض        

وقد عرضت هذه األداة    .  بالنسـبة لألرض يف أي سنة أو يف أي فترة زمنية معينة            املـدار الثابـت   
 .على املرحلة الثانية من مؤمتر القمة العاملي تمع املعلومات

وسـوف يواصـل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي تـرويج ودعـم األنشـطة الـيت جيري                      -٩٨
وسوف يواصل املكتب تيسري نشر     . ٢٠٠٧تنظـيمها يف إطـار السـنة الدولية للفيزياء الشمسية           

أدوات صــغرية احلجــم وقلــيلة الــتكلفة حــول العــامل مــن أجــل توفــري قياســات عاملــية للظواهــر    
 .املتعلقة بالطبقة املتأينة من الغالف اجلوي وبالشمس

، سـوف ينظر املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية الذي يعقده االحتاد           ٢٠٠٧ويف عـام     -٩٩
الت يف اســتحداث خدمــات علمــية ومحايــتها، مبــا يف ذلــك اخلدمــات الـــيت        الــدويل لالتصــا  

ــا حبــث املؤمتــر يف هــذه املســألة، فهــو يتصــل باحــتمال     . تســتخدم أجهــزة استشــعار ســالبة   أم
اسـتعمال نظـم سـاتلية أكـثر تطـورا بشـأن األرصـاد اجلوية واستكشاف األرض ستنطوي على                   

ن التغريات يف درجات احلرارة هذه ميكن       استشـعار درجات حرارة احمليطات عن بعد، حيث إ        
ــترددات   . أن تكــون هلــا صــلة بالنشــاط الســيزمي   ويف هــذا الصــدد، مــن األساســي أن تظــل ال

 .املخصصة هلذه اخلدمات السالبة خالصة من التشويش
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  أنشطة أخرى      -حاء   
اسـتحدثت اإليسـكاب موقعـا شـبكيا شـامال بشـأن أنشـطة املـرحلة الثانـية من برنامج                  -١٠٠

ــيمي مــن أجــل التنمــية املســتدامة    ال ــيقات الفضــائية اإلقل  /http://www.unescap.org/icstd)تطب

space/index.asp) .وجيري بانتظام حتديث حمتويات املوقع الشبكي. 

وسـوف تواصـل اليونوسـات، اتسـاقا مـع وظيفـتها كخدمـة مشـتركة بني الوكاالت،                   -١٠١
، ٢٠٠٥م املـتحدة، اليت اشترت يف عام   عـرض خدمـات يف جمـال االشـتراء عـلى مـنظومة األمـ              

 .عن طريق اليونوسات صورا ساتلية تزيد قيمتها على مليون دوالر
  
 احلواشي

لث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا، تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثا (1) 
 .١، الفصل األول، القرار  )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه  / متوز٣٠‐١٩

سبتمرب  /ل أيلو٤‐أغسطس/ آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسبورغ، جنوب أفريقيا،      (2) 
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