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  مقدمة   -أوال  
، أجـرت اجلمعـية العامـة استعراضا للتقدم احملرز    ٢٠٠٤أكـتوبر  / تشـرين األول  ٢٠يف   -١

خـالل مخـس سـنوات يف تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء                
وكان معروضا عليها تقرير ). اليونيسبيس الثالث (اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السلمية         

 عن تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية        
اليونيســبيس (الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية  

ــث ــيذ       (A/59/174)) الثال ــتقدم احملــرز يف تنف ــيات العمــل وال ــيه اللجــنة آل ــذي استعرضــت ف ، ال
 التوصــيات ونــتائج توصــيات اليونيســبيس الثالــث، وحــددت جمــاالت الــتآزر بــني تنفــيذ هــذه   

املؤمتــرات العاملــية املعقــودة، يف إطــار مــنظومة األمــم املــتحدة واملــبادرات العاملــية األخــرى،          
وأقــرت . واقترحــت خطــة عمــل ملواصــلة تنفــيذ التوصــيات الصــادرة عــن اليونيســبيس الثالــث  

اليت ، خطة العمل    ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠ املؤرخ   ٥٩/٢اجلمعـية العامـة، يف قـرارها        
ــوم        ــه عل ــا ميكــن أن تســاهم ب ــدرس م ــرها، وطلبــت إىل اللجــنة أن ت اقترحــتها اللجــنة يف تقري
وتكنولوجـيا الفضـاء وتطبـيقاما فـيما خيـص مسـألة واحـدة أو أكـثر مـن املسـائل اليت ختتارها                
جلـنة التنمـية املسـتدامة كمجموعـة مواضـيعية، وأن تقـدم مسـامهات موضوعية لكي تنظر فيها         

 .تلك اللجنة

وممـا كانـت له أمهية قصوى يف استراتيجية تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث ضرورة     -٢
أن تؤخـذ يف احلسـبان نـتائج املؤمتـرات العاملـية الـيت عقـدت يف إطـار مـنظومة األمم املتحدة يف                  
التســعينيات، والــيت حــددت األولويــات اخلاصــة بــتعزيز التنمــية البشــرية، وكذلــك غايــات          

رات الـيت عقـدت بعـد اليونيسـبيس الثالـث، وعـلى اخلصـوص مؤمتر قمة األلفية         وأهـداف املؤمتـ   
 .ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

وتـرد تفاصـيل مسامهة جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف أعمال               -٣
ــيقة    ــية املســتدامة يف الوث ــارس / آذار٩ املؤرخــة A/AC.105/872جلــنة التنم وعرفــت . ٢٠٠٦م

ــة         ــتعلق باموع ــيما ي ــرزا ف ــيقاا وأب ــوم وتكنولوجــيا الفضــاء وتطب ــد عل ــيقة بفوائ تلــك الوث
وأخذت اللجنة يف احلسبان، لدى . ٢٠٠٧ و٢٠٠٦املواضـيعية الـيت تناولـتها اللجـنة يف الفترة         

إعـــداد مســـامهتها، مذكـــرة األمانـــة الـــيت تضـــمنت ورقـــة مناقشـــة قدمـــتها األوســـاط العلمـــية  
دراسة عامة للتطورات العلمية والتكنولوجية األخرية يف ميادين تسخري         "كنولوجـية بعنوان    والت

ــواء    ــوث اهلــ ــتدامة وتلــ ــية املســ ــراض التنمــ ــة ألغــ ــناخ  /الطاقــ ــير املــ ــوي، وتغــ ــالف اجلــ " الغــ
(E/CN.17/2006/5/Add.8). 
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/  كــانون األول١٤ املــؤرخ ٦١/١١١والحظـت اجلمعــية العامــة بارتـياح، يف قــرارها    -٤
، أن اللجنة قد أقامت صلة أوثق بني ما تضطلع به من أعمال لتنفيذ توصيات           ٢٠٠٦سـمرب   دي

اليونيســبيس الثالــث وأعمــال جلــنة التنمــية املســتدامة، وذلــك عــن طــريق املســامهة يف اــاالت   
 .املواضيعية اليت تتطرق إليها اللجنة

ة التنمــية املســتدامة ووافقـت اجلمعــية العامـة، يف القــرار نفســه، عـلى دعــوة مديــر شـعب     -٥
الـتابعة إلدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعـية باألمانة العامة إىل املشاركة يف دورات اللجنة             
إلطالعهــا عــلى أفضــل طــريقة ميكــن أن تســاهم هبــا اللجــنة يف أعمــال جلــنة التنمــية املســتدامة،  

املستدامة للتوعية وعـلى مشـاركة مدير مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف دورات جلنة التنمية     
 .مبا تعود به علوم وتكنولوجيا الفضاء من فوائد على التنمية املستدامة وتعزيز هذه الفوائد

  
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨مسامهات الفضاء يف اموعة املواضيعية للفترة              -ثانيا  

إن تكنولوجـيا الفضــاء وتطبــيقاا، مــثل نظـم رصــد األرض وســواتل األرصــاد اجلويــة    -٦
السـاتلية والـنظم السـاتلية لـلمالحة وحتديد املواقع، دعامة قوية لتنفيذ اإلجراءات       واالتصـاالت   

الـيت دعـي إىل اختاذهـا يف مؤمتـر القمة العاملي للتنمية املستدامة وميكن أن تساهم مسامهة كبرية             
. ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف اموعـة املواضـيعية ويف املسـائل املتداخلة اليت ستعاجلها اللجنة يف الفترة               

يوفـر الـتعاون والتنسـيق اإلقليمـيني واألقاليمـيني اآللـيات الضـرورية لدفع تلك اجلهود الدولية         و
 .إىل األمام

ــة لرصــد البيــئة وتقيــيمها، وإدارة املــوارد الطبيعــية،     -٧ والتطبــيقات الفضــائية أدوات فعال
ــالكوارث الطبيعــية وإدارــا، وتوفــري خدمــات تعليمــية وصــحية يف     ــذار املــبكّر ب ــناطق واإلن  امل

وهي متعددة اجلوانب وكثريا ما توفر للدول، . الريفـية والنائـية، والـربط بني الناس حول العامل     
يف جهـاز واحـد أو تطبـيق واحـد، أداة الختـاذ قـرارات إمنائـية فـيما خيص مسائل متميزة لكنها              

 للفترة مـتداخلة، كمـا توضـح املعلومـات الـواردة أدنـاه عـن كل عنصر من اموعة املواضيعية        
٢٠٠٩-٢٠٠٨. 

 ٦١/١١٠ونتــيجة لتنفــيذ توصــيات اليونيســبيس، قــررت اجلمعــية العامــة، يف قــرارها    -٨
، إنشـاء برنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات   ٢٠٠٦ديسـمرب   / كـانون األول   ١٤املـؤرخ   

ــباره  )ســبايدر(الفضــائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ    ــيذه باعت ، وتنف
ــر ذلــك املكتــب، وشــبكة       ــرامج مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، برئاســة مدي ــرناجما مــن ب ب

 .مفتوحة ملقدمي الدعم يف جمال إدارة الكوارث
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وسـيتيح بـرنامج سـبايدر، جلمـيع الـبلدان واملـنظمات الدولـية واإلقليمـية املعنـية، سبل                    -٩
ة بـإدارة الكوارث بغية  احلصـول عـلى مجـيع أنـواع املعلومـات واخلدمـات الفضـائية ذات الصـل               

دعــم دورة إدارة الكــوارث الكاملــة، إذ ســيكون مبــثابة مدخــل لــلمعلومات الفضــائية الداعمــة  
إلدارة الكـوارث وجسر بني إدارة الكوارث واألوساط الفضائية وميسر لبناء القدرات وتعزيز              

ج تعاونا وثيقا مع ولـتفادي االزدواج، سيتعاون الربنام  . املؤسسـات، خاصـة يف الـبلدان النامـية        
املــبادرات الدولـــية اهلادفــة إىل اســـتخدام املعلومـــات الفضــائية عـــن الكــوارث، مـــثل شـــراكة     

، واملــنظومة العاملــية لــنظم رصــد األرض )شــراكة إيغــوس(اسـتراتيجية الرصــد العــاملي املــتكاملة  
وقــوع ، وميــثاق الـتعاون عــلى حتقــيق االسـتخدام املنســق لــلمرافق الفضـائية يف حــال    )جـيوس (

املســـماة أيضـــاً امليـــثاق الـــدويل بشـــأن الفضـــاء والكـــوارث  (كـــوارث طبيعـــية أو تكنولوجـــية 
 .، واالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث)العظمى

 كـــانون ١٤ املـــؤرخ ٦١/١١١والحظـــت اجلمعـــية العامـــة مـــع الـــتقدير، يف قـــرارها  -١٠
املــية لســواتل املالحــة قــد أنشــئت ، أن اللجــنة الدولــية املعنــية بالــنظم الع٢٠٠٦ديســمرب /األول

طواعـية كهيئة غري رمسية لكي تقوم، عند االقتضاء، بتعزيز التعاون على معاجلة املسائل موضع          
االهـتمام املشـترك املتصـلة باستخدام السواتل للخدمات املدنية املتعلّقة بتحديد املواقع واملالحة      

وافـق الـنظم السـاتلية العاملـية للمالحة         والتوقيـت واخلدمـات ذات القـيمة املضـافة، إىل جانـب ت            
ــادة اســتخدامها يف دعــم التنمــية املســتدامة،       ــبادل، ويف الوقــت نفســه، زي ــية تشــغيلها املت وقابل

وكـان إنشـاء اللجـنة الدولية نتيجة أخرى من نتائج تنفيذ توصيات           . خاصـة يف الـبلدان النامـية      
 تشـــرين ٢ و١ول يف فييـــنا يف وعقـــدت اللجـــنة الدولـــية اجـــتماعها األ. اليونيســـبيس الثالـــث

 )1(.٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

ــربامج      -١١ إن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي يســتكمل باســتمرار قائمــة املــبادرات وال
ــارجي       ذات ــاء اخلـ ــتخدام الفضـ ــنة اسـ ــاء يف جلـ ــدول األعضـ ــنفّذها الـ ــاء الـــيت تـ ــلة بالفضـ الصـ

جابة لتوصيات حمددة واردة يف     السـلمية أو تـنفّذ يف إطـار منظومة األمم املتحدة است            لألغـراض 
خطـــة جوهانســـبورغ (خطـــة التنفـــيذ الـــيت وضـــعها مؤمتـــر القمـــة العـــاملي للتنمـــية املســـتدامة  

 وتوجـد القائمـة على املوقع الشبكي املتعلق بتنسيق أنشطة الفضاء اخلارجي داخل       )2().للتنفـيذ 
 ).http://www.uncosa.unvienna.org/uncosa/en/wssd/index.html(األمم املتحدة 

                                                                 
 .(A/AC.105/879)انظر مذكرة األمانة بشأن االجتماع     (1) 
 .، املرفق ٢، الفصل األول، القرار   تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة    (2) 
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ــرها عــن       -١٢ وأشــارت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، يف تقري
-٢٠٠٦مسـامهتها يف أعمــال جلـنة التنمــية املسـتدامة فــيما يـتعلق باموعــة املواضـيعية للفــترة      

٢٠٠٧ (A/AC.105/872)       إىل بـناء القـدرات وفـرص التدريـب للبلدان النامية يف مضمار علوم ،
جـيا الفضـاء وتطبـيقاا، وال سيما األنشطة املضطلع هبا يف إطار برنامج األمم املتحدة             وتكنولو

للتطبـيقات الفضـائية، مبـا يف ذلـك أنشـطة املراكـز اإلقليمـية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء          
ــربازيل واملكســيك       ــا يف ال ــيت توجــد مقاره ــتحدة، وال ــريكا  (املنتســبة إىل األمــم امل بالنســبة ألم

ــبـي الالتي ــية والكاري ــيا  (، واملغــرب )بالنســبة آلســيا واحملــيط اهلــادئ  (، واهلــند )ن بالنســبة ألفريق
وترد فيما يلي األنشطة  ). بالنسـبة ألفريقـيا الـناطقة باإلنكليزية      (، ونـيجرييا    )الـناطقة بالفرنسـية   

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨املنجزة يف إطار الربنامج ذات الصلة باموعة املواضيعية للفترة 

ة إىل اجلهـود اإلقليمـية املـبذولة السـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء ألغـراض التنمية            وإضـاف  -١٣
املسـتدامة، تشـمل املـبادرات اإلقليمـية الرئيسية املتصلة مباشرة بآليات التعاون يف جمال الفضاء                
ــيقات        ــيدان التكنولوجــيا والتطب ــادئ يف م ــنطقة آســيا واحملــيط اهل ــتعدد األطــراف مب ــتعاون امل ال

ــيت       الفضــائية؛  ــتعاون الفضــائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ، ال ــية اخلاصــة بإنشــاء مــنظمة ال واالتفاق
سـيكون مقـرها يف بـيجني؛ ومؤمتـر الـريادة األفريقـية بشـأن تسـخري علـوم وتكنولوجيا الفضاء                     
ألغــراض التنمــية املســتدامة، الــذي يعقــد مــرة كــل ســنتني، والــذي استضــافته يف املــرة األوىل     

، ٢٠٠٧، وستستضـــيفه حكومـــة جـــنوب أفريقـــيا يف عـــام ٢٠٠٥ حكومـــة نـــيجرييا يف عـــام
؛ ومؤمتـر القـارة األمريكـية املعـين بالفضـاء، الذي استضافت             ٢٠٠٩وحكومـة اجلزائـر يف عـام        

ــه اخلامســة حكومــة إكــوادور يف عــام    ــه السادســة حكومــة   ٢٠٠٦دورت ، وستستضــيف دورت
 .٢٠٠٩غواتيماال يف عام 

  
  دور الفضاء يف الزراعة          -ألف   

تـتعاون هيـئات األمـم املـتحدة وبـراجمها، مـثل مـنظمة األمـم املتحدة لألغذية والزراعة            -١٤
وبرنامج األغذية العاملي مع خمتلف الكيانات      ) اليونيب(وبـرنامج األمـم املـتحدة للبيـئة         ) الفـاو (

وتشكل الشبكة  . احلكومـية وغـري احلكومـية ألجـل تعزيز نظم املعلومات إلدارة األمن الغذائي             
ملـية للغطـاء األرضـي، الـيت أنشـأا الفـاو واليونيـب، مـثاال عـلى اجلهـود املتسـقة الرامية إىل                        العا

 ). أدناه٢٣انظر الفقرة (وضع بيانات أساسية عن الغطاء األرضي موثوقة وقابلة للمقارنة 

ويوفـر االسـتخدام الفعـال لـلمعلومات احلالـية املستمدة من رصد األرض أدوات تعزز        -١٥
كما أن بيانات االستشعار عن . ومـات عـن األمـن الغذائي وختزينها وحتليلها ونشرها        مجـع املعل  

بعـد، املقـرونة ببـيانات مـن املـيدان، ضـرورية إلجـراء دراسـات شـاملة تتناول األمن والضعف                    
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وساتل رصد  ) الندسات(وتسـتخدم النظم الساتلية، مثل ساتل االستشعار عن بعد          . الغذائـيني 
لســواتل اهلــندية لالستشــعار عــن بعــد، وأجهــزة االستشــعار الــرادارية مــثل وا) ســبوت(األرض 

والسـواتل الرادارية ذات الفتحة االصطناعية  ) أنفيسـات (األجهـزة املركّـبة عـلى السـاتل البيـئي        
 ).رادارسات(

وميكـن أن يسـاعد رصـد منـو احملاصـيل الزراعية من الفضاء على التنبؤ، يف وقت مبكر              -١٦
وكثريا ما تكون تلك املعلومات حامسة ملساعدة السلطات . لـزراعي ملـنطقة ما  جـدا، باإلنـتاج ا    

ويكتسي . عـلى توقّـع نقـص األغذيـة وااعـة، ممـا يعطـيها مهلـة كافـية الختاذ إجراءات وقائية               
فالسواتل . اسـتخدام السـواتل لرصـد األحوال اجلوية والتنبؤ هبا أمهية حيوية بالنسبة للمزارعني             

ــبؤ بالعواصــف والفيضــانات     عنصــر هــام يكمــل  ــة األرضــية قصــد التن  حمطــات األرصــاد اجلوي
وتسـاعد الـتقديرات السـاتلية هلطـول املطـر وللـبخر والنـتح املزارعني على التخطيط                . والصـقيع 

كمـا ميكـن أن تسـاهم تلك التقديرات أيضا يف      . لتوقيـت ري حماصـيلهم وكمـية املـياه الالزمـة          
 .حتسني األمن الغذائي

 -س العوامـل البيئـية تستطيع السواتل أن تكشف املناطق املعرضة خلطر اإلصابة       وبقـيا  -١٧
 بآفـات مـثل اجلـراد، وأمـراض احملاصـيل واملاشية، وذبابة التسي تسي، وداء         -أو املصـابة فعـال      

وتسـاهم البـيانات املـتاحة باالستشـعار عـن بعـد السـاتلي العـايل االستبانة،                 . املثقبـيات احلـيواين   
ببـيانات نظــم الشـبكة العاملــية لسـواتل املالحــة، يف اسـتحداث أســاليب زراعـية دقــيقة      املقـرونة  

وتســاعد هــذه األســاليب عــلى الــتحديد الدقــيق للمــناطق اهــدة  . لرصــد احملاصــيل يف املــزارع
ويساهم استهداف تلك املناطق بدقة     . نتـيجة لشـح املـياه أو احملـتاجة إىل مساد أو املصابة مبرض             

مـثل للمـياه واألمسـدة، األمـر الـذي ال حيسن غلة احملاصيل فحسب بل يوفر املال         يف الـتوزيع األ   
 .ويقلل األثر البيئي لألنشطة الزراعية

والتصــوير الــراداري مفــيد وعــلى اخلصــوص يف املــناطق الــيت قــد حيجــب فــيها الغطــاء    -١٨
ــرادار ذو الفــتحة االصــطناعية، مــثال، تســتخدم  . الســحايب ســطح األرض ــيانات ال  يف قــياس فب

ــنمو يف املــناطق الشــمالية كمؤشــر لإلحــترار العــاملي؛ ويف رصــد انتشــار       تــزايد طــول فصــل ال
حـرائق الغابـات وتواتـرها يف املـناطق الشـمالية، لتحسـني فهم دور احتراق الكتلة األحيائية يف                   

زات دورة الكـربون العاملـية؛ ويف رصد األراضي الرطبة اليت تؤدي دورا رئيسيا يف انبعاثات غا           
ــيل   ــدة حماصـ ــية لعـ ــتلة األحيائـ ــر الكـ ــئة؛ ويف تقديـ ــتحة  . الدفيـ ــرادار ذي الفـ ــيانات الـ ــر بـ وتوفّـ

االصـطناعية املـتعددة األزمـنة معلومـات قـيمة لتبـين أوىل مـراحل موسـم احملاصـيل، ومىت وأين                      
يــئ احلقــول لــلحرث، مث يف وقــت الحــق، املــراحل الفيزيولوجــية للمحاصــيل، مــثل اإلزهــار   

 .ع وجتفيف النبات واحلصادوالينو
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  استخدام الفضاء يف استغالل األراضي وألغراض التنمية الريفية                              -باء  

. إن البنـية التحتـية واستغالل األراضي عامالن هامان بالنسبة للتنمية يف املناطق الريفية           -١٩
مصدر والبـيانات الفضـائية الدقيقة ذات درجة االستبانة الصحيحة عن استخدام األراضي هي              

فالتغطـية الفضـائية الواسـعة اليت تتميز هبا     . أساسـي لـلمعلومات الـيت يسـتخدمها صـانعو القـرار           
نواتـج االستشـعار عـن بعـد متكّـن الباحـثني وغريهـم مـن اسـتخدام املعلومات يف إنتاج خرائط                

وتستخدم تلك البيانات   . السـتغالل األراضي وللغطاء األرضي كخطوة أوىل لشتى التطبيقات        
راض مـنها وضـع ســجالت لألراضـي الريفـية تعــني أيضـا عـلى تبــين قـدرات تلـك املــناطق         ألغـ 

 .وحدود إمكانياا

وتولـيد الـنواتج املتعلقة باستغالل األراضي عن طريق أساليب تصنيف سطح األرض،              -٢٠
الـــذي أصـــبح الـــيوم عملـــية آلـــية، يســـتفيد كـــثريا مـــن اســـتخدام صـــور الـــرادار ذي الفـــتحة  

لى ســبيل املــثال، تقــرن تكنولوجــيا هــذا الــرادار خبوارزمــيات الكشــف اآليل   وعــ. االصــطناعية
للمــناطق احلضــرية، مــن أجــل دراســة تغــير التوســع احلضــري مقارنــة بالتوســع الــريفي وحتلــيل   

حيـث تشـكل املـدن أسـواقا للمسـتخدم واملنـتج بالنسبة لقطاع       (الـروابط بـني الـريف واحلضـر       
 ).لوجيا الزراعيةالريف، وقنوات هامة لنقل التكنو

والبـيانات الســاتلية املنخفضــة االسـتبانة، مــثل الــيت ينـتجها مقــياس الطــيف التصــويري     -٢١
واملقـياس اإلشـعاعي املـتقدم ذو االستبانة العالية جدا، وغري ذلك            ) موديـس (املتوسـط التحلـيل     

ئط املناخية، مـثل البـيانات املـتعلقة بالـتهاطل ودرجـات احلـرارة، واخلـرا       (مـن البـيانات الفرعـية       
وخــرائط اســتخدام األراضــي وخــرائط التضــاريس وخــرائط الــتربة وخــرائط الــنطاق احلــيوي،  

، مفـيدة لوضـع التصورات وإصدار توصيات    )وخـرائط الغطـاء النـبايت وسـجل تـاريخ اجلفـاف           
وميكن استخدام التصوير   . بشـأن اإلجـراءات املناسـبة والفعالـة إلدارة األراضي بشكل مستدام           

لـجــرد االــياالت األرضــية الســابقة ومجــع البــيانات عــن املعــايري ذات الصــلة املــتعلقة  الســاتلي 
جبملـــة أمــــور مــــنها الـــتربة واجليولوجــــيا واالحنــــدار وشـــكل األرض واســــتخدام األراضــــي    

مما ينتجه جهاز   (واختـيار أنسـب البيانات الساتلية العالية االستبانة         . واهليدرولوجـيا والصـدوع   
ضروري الستخالص املعلومات ) تخصصـي على ساتل الندسات، أو سبوت  رسـم اخلـرائط اال    
 .عن سطح األرض

وميكِّــن اســتخدام االتصــاالت الســاتلية أيضــا مــن توفــري خدمــات ورعايــة طبــية جــيدة   -٢٢
وال . وهـناك نـتائج وفوائـد مماثلـة ميكـن جنـيها يف جمال التعليم              . وغـري مكلِّفـة للفـئات احملـرومة       

وحتد قلة سبل الوصول    .  املناطق الريفية عامال حامسا فيما خيص تنميتها       يـزال امـتداد الطرق يف     
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إىل أسـواق احلضـر مـن اإلمكانيات املتاحة لسكان الريف لبيع فائض إنتاجهم للمستهلكني يف                 
وميكن أن تصبح املناطق . احلضـر ولالسـتفادة مـن أسـباب الراحة املوجودة يف املناطق احلضرية          

 ".مصيدة فقر"طاع احلضري حمدودة اليت تكون روابطها بالق

يف إنشاء  ) اليونيب(، اشـتركت الفـاو وبـرنامج األمـم املـتحدة للبيـئة              ٢٠٠٤ويف عـام     -٢٣
الشـبكة العاملـية للغطـاء األرضـي، وهـي مشـروع عاملي تعاوين لوضع ج كامل االتساق يتيح               

بلدان النامية، بيانات عـلى الصـعيد احملـلي والوطـين والـدويل، خاصـة ألوسـاط املسـتعملني يف ال             
وقــد أنشــئت بــالفعل شــبكات تعاونــية  . أساســية موثوقــة وقابلــة لــلمقارنة عــن الغطــاء اجلــوي  

إقليمـية للمـناطق الفرعـية يف أفريقيا والقارة األمريكية، والشرق األوسط، وجنوب شرق آسيا               
ألنشطة وتدعـم الفـاو واليونيـب، مـن خالل مذكرة تفاهم دائمة، عددا من ا      . وآسـيا الوسـطى   

اإلعالمـية وخدمـات بـناء القـدرات الـيت تضـطلع هبـا الشـبكة العاملـية، من بينها رسالة إخبارية                      
إلكترونــية تصــدر مــرة كــل شــهرين، ومنشــورات عــن الشــبكة العاملــية ونظــام تصــنيف الغطــاء 
األرضــي، والــرباجميات احلاســوبية املــتعددة اللغــات هلــذا الــنظام، ووثــائق تــروج للــنظام كــأحد   

، وتوفـري الدعـم حللقـة عمـل تدريبـية إقليمية           )إيسـو (ري املـنظمة الدولـية للتوحـيد القياسـي          معـاي 
، والتحضـري لعقـد حلقات عمل تدريبية أخرى يف أوروغواي      ٢٠٠٦عقـدت يف اهلـند يف عـام         

، عملــية ٢٠٠٦وقــد اســتكملت، يف عــام . ٢٠٠٧والصـني وعمــان واملغــرب وناميبــيا يف عـام   
وبعد جناح تلك املبادرات، تقوم   .  يف اجلماهرييـة العربـية الليبـية       رسـم خـريطة للغطـاء األرضـي       

الشـبكة العاملـية للغطـاء األرضـي اآلن بإطالق مشروع جديد لرسم اخلرائط وبناء القدرات يف              
، مشــروع يــتعلق برســم خــرائط ٢٠٠٧وسيســتهل، يف عــام . ثالثــة عشــر بلــدا بغــرب أفريقــيا
ــا يعمــل  . للغطــاء األرضــي يف أفغانســتان   ــث     كم ــلى حتدي ــيا، ع ــية، حال ــو الشــبكة العامل موظف

ــية     ــبادرة تـــنفَّذ بالـــتعاون مـــع اجلمعـــية الدولـ األطلـــس العـــاملي ألشـــجار املانغـــروف، وهـــو مـ
لإليكولوجــيا اجلرثومــية، واملــنظمة الدولــية لألخشــاب االســتوائية، وبــرنامج اإلنســان واحملــيط   

طبــيعة الــتابع لليونيــب، والشــبكة احلــيوي الــتابع لليونســكو، واملرصــد العــاملي لــلحفاظ عــلى ال 
 .الدولية املعنية باملياه والبيئة والصحة التابعة جلامعة األمم املتحدة

  
  استخدام الفضاء التقاء اجلفاف ومكافحة التصحر                        -جيم   

ســـامهت تكنولوجـــيا الفضـــاء بالكـــثري يف املـــراحل الـــثالث إلدارة كـــوارث اجلفـــاف   -٢٤
وتشــكل بــيانات االستشــعار عــن بعــد مصــدراً   ). اء واإلغاثــةاالســتعداد واالتقــ(والفيضــانات 

أساسـياً لـلمعلومات عـن املؤشـرات البيئية اليت ميكن استخدامها لرسم خرائط التصحر وحتات                
وفيما يتعلق بالبيانات   . الـتربة والـتملّح، كمـا يعتمد التنبؤ باجلفاف على نظم التصوير الساتلي            



 

9  
 

A/AC.105/892  

       جمع من سواتل األرصاد اجلوية، تتميز السواتل احمللّقة يف مدار          اجلغرافـية الكـبرية احلجـم اليت ت
قطـيب بكوـا توفّـر صـورا ذات درجـة اسـتبانة أعـلى بكـثري، حـىت إن كـان ذلك على حساب                  

 .التواتر الزمين

وميكـن كشـف حـدوث اجلفـاف الـناتج عن التغري املناخي مباشرة بالصور الساتلية أو           -٢٥
عن بعد، وبطريقة غري مباشرة عن طريق رصد إزالة األحراج     غـري ذلـك مـن نواتج االستشعار         

 .وحتات التربة واخنفاض التهاطل، وعمليات أخرى طبيعية أو من صنع اإلنسان

والكشـف املــبكّر عـن اجلفــاف باســتخدام تكنولوجـيا االستشــعار عــن بعـد ميكِّــن مــن      -٢٦
تكمل تلك األنشطة باستخدام    وينبغي أن   . اختـاذ قـرارات التقـاء هذه الظاهرة وختفيف آثارها         

 .تكنولوجيات أخرى تتواءم مع بيانات االستشعار عن بعد مثل نظم املعلومات اجلغرافية

وإضـافة إىل األجهـزة البصـرية لالستشـعار عـن بعـد، تسـتخدم أيضا السواتل الرادارية                -٢٧
عية أن يرصــد وميكــن للــرادار ذو الفــتحة االصــطنا . للتنــبؤ باجلفــاف ورســم خــرائط التصــحر  

املـوارد املائـية ويرسـم خـرائطها، وهـو جهـاز أساسـي يف جمـال إدارة املـياه املستدامة ومكافحة                    
حىت يف املناطق (ومـن املـيزات األخـرى هلـذا الـرادار قدرتـه عـلى تقدير رطوبة التربة         . التصـحر 
ة، على دراسة ، وتطبـيق تقنـيات غـري مباشـرة، مـثل حتلـيل إزالة األحراج وحتات الترب         )القاحلـة 

التصـحر، كمـا أن قدرتـه عـلى اخـتراق السـحب تتـيح رسـم خـرائط للتصـحر يف املـناطق شبه              
وميكـن للبـيانات الـيت تجمـع والـبحوث النامجة عن تلك التطبيقات أن               . القاحلـة وشـبه الرطـبة     

ــوث الغــالف اجلــوي        ــرارات عــلى رصــد وإدارة تل ــتخذي الق تســاعد صــانعي السياســات وم
 .اء يف بلدامونوعية اهلو

وستواصـل هيـئات األمـم املتحدة، مثل اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ          -٢٨
، إنشـاء آلـيات تعاونـية إقليمـية يف إطـار شـراكات عاملـية بشأن تسخري املعلومات           )اإلسـكاب (

وقد . ضاناتالفضـائية ألغراض احلد من الكوارث، مركّزة بالدرجة األوىل على اجلفاف والفي           
أعربـت تايلـند والصــني واهلـند والفـاو عــن الـتزامها بإقامــة شـراكة مـع اإلســكاب إلنشـاء آلــية         

 (Sentinel-Asia)وجيري وضع مشروع آسيا للترصد . تعاونـية إقليمـية إلدارة كـوارث اجلفـاف       
ي مــع التركــيز بدايــة عــلى الفيضــانات وحــرائق الغابــات، بالــتعاون الوثــيق مــع امللــتقى اإلقلــيم  

ويهـدف هـذا املشـروع إىل وضـع نظام          . لوكـاالت الفضـاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ وأعضـائه            
أساســي إقلــيمي لــلحد مــن الكــوارث يســتخدم املعلومــات الفضــائية، وتدعمــه بلــدان املــنطقة    
املــرتادة للفضــاء ومــبادرات إقليمــية ودولــية أخــرى مــثل املــنظومة العاملــية لــنظم رصــد األرض   
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ألمــــم املــــتحدة الســــتخدام املعلومــــات الفضــــائية يف إدارة الكــــوارث  وبــــرنامج ا) جــــيوس(
 ).سبايدر(واالستجابة يف حاالت الطوارئ 

ــية     -٢٩ ويف حلقــة العمــل اإلقليمــية املشــتركة بــني األمــم املــتحدة ووكالــة الفضــاء األوروب
 وسـوريا، حـول اسـتخدام تكنولوجـيا الفضاء يف إدارة الكوارث يف غرب آسيا ومشال أفريقيا،          

، والــيت اشــترك يف تنظــيمها مكتــب  ٢٠٠٦أبــريل /الــيت عقــدت يف دمشــق، ســوريا يف نيســان 
شـؤون الفضـاء اخلـارجي، ضـمن بـرنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية، شدد املشاركون                
عــلى أن اســتمرار البحــث والــتطوير يف جمــال تطبــيقات البــيانات الســاتلية ســوف يوفّــر حلــوال  

ــيها للتنــبؤ با  ويف هــذا . لفيضــانات واجلفــاف والتصــحر يف املــنطقة ومقاومــة آثارهــا  يعــتمد عل
ويركّـز أحـد املشروعني على   . الصـدد، أطلـق املشـاركون يف حلقـة العمـل مشـروعني للمـتابعة            

وضـع اسـتراتيجية لإلنذار املبكّر إلدارة الكوارث باستخدام تكنولوجيات الفضاء، بينما يتعلق             
ت وتقامسها عن طريق وضع خرائط أساسية ألنواع حمددة من          اآلخـر بسبل الوصول إىل البيانا     
وجيـري تنفـيذ املشـروعني مـن خـالل شبكة من األفرقة الوطنية      . الكـوارث الطبيعـية يف املـنطقة     

ــن         ــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، وسيٍحس ــن مكت ــة العمــل، مبســاعدة م ــيت أنشــئت يف حلق ال
مية لتنسيق شؤون إدارة الكوارث الطبيعية،    املشـروعان، بعـد تنفـيذمها، اآلليات الوطنية واإلقلي        

كمـا سـيعززان قـدرة بلـدان املـنطقة على مواجهة حتديات الكوارث الطبيعية ويوطدان التعاون       
 .اإلقليمي يف هذا اال

  
  حلول فضائية من أجل التنمية املستدامة يف أفريقيا                         -دال  

مــم املــتحدة تســتخدم   هــناك عــدة بــرامج ومشــاريع تشــارك فــيها هيــئات تابعــة لأل        -٣٠
وترد فيما يلي أمثلة    . تكنولوجـيا الفضـاء وتطبيقاا وتتناول التنمية املستدامة يف أفريقيا عموما          

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨على جماالت تركيز اموعة املواضيعية للفترة 

ــرنامج األرصــاد اجلويــة الزراعــية الــتابع للمــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلويــة      -٣١ يســتخدم ب
ستشـعار عـن بعـد الـيت جتمعهـا السـواتل مقرونة ببيانات مستقاة من حمطات الرصد                  بـيانات اال  

ــة الزراعــية    ــيدان األرصــاد اجلوي ــدرة   . اجلــوي األرضــية يف م ــربنامج هــو حتســني الق وهــدف ال
وســيعني الــربنامج عــلى . العملياتــية خلدمــات األرصــاد اجلويــة الزراعــية يف مجــيع أرجــاء العــامل 

 يف األرصـاد اجلويـة الزراعـية، العاملني يف دوائر اخلدمات الوطنية             زيـادة مشـاركة األخصـائيني     
لألرصـاد اجلويـة واألرصـاد اهليدرولوجـية، يف املشـروع األفـريقي لرصـد البيئة ألغراض التنمية               
املسـتدامة، الـذي يهـدف إىل اسـتحداث تطبيقات تستخدم فيها تكنولوجيات ساتلية وبيانات                

 .ستدامة يف أفريقيافرعية أخرى، دعما للتنمية امل
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وهـناك مشـروع تشـارك فـيه مؤسسـة تابعـة ملـنظومة األمـم املتحدة، أال وهو مشروع                     -٣٢
، الذي يرمي إىل إنشاء )أفريكوفر(خـريطة الغطـاء األرضـي وقـاعدة البيانات اجلغرافية ألفريقيا       

اخلريطة من قبيل (قـاعدة بـيانات رقمـية جغرافية املرجع بشأن الغطاء األرضي ومرجع جغرايف         
ــياه      ــع امل ــرق، وتوزي ــاكن، والط ــية يتضــمن أمســاء األم ــيانات   ). املرجع ــتند املشــروع إىل ب ويس

مسـتمدة مـن جهـاز رسـم اخلـرائط املواضـيعية املركّـب عـلى سـاتل استشـعار األرض عـن بعد                
إريتريا وأوغندا : وبـيانات فرعـية أخـرى خاصـة بالـبلدان األفريقـية العشـرة التالـية         ) الندسـات (

ــ ــدا والســودان       وبورون ــية وروان ــو الدميقراط ــة الكونغ ــتحدة ومجهوري ــيا امل ــة تنـزان دي ومجهوري
 .والصومال وكينيا ومصر

والنــتائج املنهجـــية ملشـــروع أفريكوفـــر هـــي أســـاس مـــبادرة الشـــبكة العاملـــية للغطـــاء   -٣٣
عايري كما أن امل.  أعاله٢٣األرضـي، الـيت أطلقـتها الفـاو واليونيـب والـيت أشـري إليها يف الفقرة                  

الدولــية هامــة ألــا تضــمن إمكانــية اســتخدام مــنظمات خمــتلفة يف مجــيع أحنــاء العــامل للبــيانات  
وهــناك امــتداد لألعمــال املــنجزة لفــائدة مشــروع أفريكوفــر يتمــثل يف مشــروع خــريطة  . ذاــا

واهلدف من هذا املشروع هو     ). آسيا كوفر (الغطـاء األرضـي وقـاعدة البيانات اجلغرافية آلسيا          
 -اد قـاعدة بـيانات إقليمـية موحـدة للغطـاء األرضـي، تـتكامل مـع املعلومـات االجتماعية                  إعـد 

االقتصـادية، لـتكون أداة الختـاذ القرارات من أجل األمن الغذائي والتنمية املستدامة يف جنوب                 
 .شرق آسيا

ين من وتنسـق شـعبة اإلنـذار املـبكر والتقيـيم يف أفريقـيا، الـتابعة لليونيـب، اجلانـب التق               -٣٤
تنفـيذ الشــبكة األفريقـية لــلمعلومات البيئـية، تلبــية لطلــب مـن املؤمتــر الـوزاري األفــريقي املعــين      

وتركّــز الشــبكة األفريقــية عــلى إنشــاء آلــيات البنــية التحتــية لتجمــيع وختــزين البــيانات  . بالبيــئة
ــية لتح       ــب اخلــربة الفن ــيت ستســتخدم إىل جان ــية، ال ــية والبيبليوغراف ــية املكان ــيل وإجيــاد  اجلغراف ل

 .معلومات سياساتية تبلَّغ إىل صانعي القرار

وتــتعاون اللجــنة االقتصــادية ألفريقــيا مــع االحتــاد األفــريقي إلعــداد خمطــط عــام للبنــية    -٣٥
واهلـدف الرئيسـي لـربنامج األنشـطة هـذا هـو إنتاج خمطط عام لبنية                . التحتـية للـنقل يف أفريقـيا      

ويستلزم إنتاج هذا املخطط احلصول على      .  ألفريقيا حتتـية مـتكاملة مثـلى جلمـيع وسـائط النقل          
ــا يف ذلــك الســكك        ــنوات التنمــية القائمــة أو املخطــط هلــا، مب ــيانات عــن مجــيع شــبكات وق ب
احلديديــة واملطــارات واملوانــئ واملرافــئ والطــرق املائــية، ومــا يتصــل بذلــك مــن معلومــات           

عهــا اجلغرافــية الصـــحيحة   ويلــزم تصـــوير عناصــر الــنقل هـــذه يف مواق   . اجتماعــية واقتصــادية  
ومبا أنه ال توجد حاليا أية      . والـتحقق مـن تطابقهـا إلجـراء حتلـيل كـامل جلمـيع العوامـل اهلامة                

قـاعدة بـيانات حتـتوي عـلى جمموعـات هـذه البـيانات الضـرورية فـإن هـناك هدفـا رئيسيا آخر                         
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الــنظام باســتخدام أســاليب نظــم االستشــعار عــن بعــد و (للمشــروع هــو إنشــاء قــاعدة بــيانات  
ضـمن نظـام لـلمعلومات اجلغرافية لدعم ختطيطها مرافق البنية التحتية            ) العـاملي لـتحديد املواقـع     

وتعمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا، مع برنامج . وتصـميمها وتشـغيلها وصيانتها على حنو سليم     
 .الصلةاألغذية العاملي التابع لألمم املتحدة، على تقاسم البيانات والصور الساتلية ذات 

وقـد مجـع برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية قاعدة بيانات تضم مجيع املشاهد               -٣٦
توزيــع "األفريقــية املــتاحة الــيت صــورها الندســات واملتــربع هبــا، واســتهل مشــروعا عــنوانه          

جمموعـات بـيانات الندسـات العاملـية املـتاحة واسـتخدامها مـن أجل حتقيق التنمية املستدامة يف             
ويسـر املشـروع توزيـع جمموعـات بـيانات الندسـات داخـل أفريقـيا لفـائدة املشاريع                   ". ريقـيا أف

ــيمي    ــية عــلى الصــعيدين الوطــين واإلقل ــية واإلمنائ ، زودت ٢٠٠٦ويف عــام . التعليمــية والتدريب
املؤسسـات التالـية ببـيانات مـن الندسات، الستخدامها يف تطبيقات تتعلق باستخدام األراضي        

معهـد الكـامريون الوطـين لرسـم اخلرائط، ألجل رسم خرائط لتغير استخدام         : الريفـية والتنمـية   
 الســانغا يف - األوبــانغي -األراضــي والغطــاء األرضــي؛ واللجــنة الدولــية حلــوض الكونغــو       

مجهوريـة الكونغو الدميقراطية، لرسم خرائط ملناطق غمر السهل الفيضاين أثناء املومسني اجلاف             
د اهلولـندي الـدويل للمعلوماتـية األرضـية ورصـد األرض، ألجل رسم خرائط               واملُمطـر؛ واملعهـ   

 .للغطاء اخلضري يف غانا

وتـؤدي التكنولوجـيات السـاتلية دورا حيويا يف نشر املعلومات لإلنذار وحتديد املواقع       -٣٧
يف حــاالت الشــدة يف الــبحر واجلــو ويف توفــري املســاعدة احلامســة مــن حيــث عملــيات البحــث    

وعقـد مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي، من خالل برنامج األمم املتحدة           .  شـبة اآلنـية    واإلنقـاذ 
للتطبــيقات الفضــائية، الــدورة التدريبــية املشــتركة بــني األمــم املــتحدة وجــنوب أفريقــيا بشــأن    

نوفمرب /البحـث واإلنقـاذ باالسـتعانة بالسـواتل، يف كيب تاون، جنوب أفريقيا يف تشرين الثاين             
وكان اهلدف من الدورة   .  مـن بلـدان اجلنوب األفريقي وبالتعاون معها        ١٣، مبشـاركة    ٢٠٠٦

، ) سارسات-كوسباس (التدريبـية هـو زيـادة الوعـي بالـنظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ            
ووضـع بـروتوكول رمسـي موثـوق مـع بلـدان املنطقة لتحسني فهم أنشطة هذا النظام وعملياته                  

 .ن تأدية دور هام يف إنقاذ األرواحوتنسيقها، ومن مث متكني النظام م
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 بناء القدرات وإتاحة فرص التدريب للبلدان النامية يف جمال  -ثالثا 
  علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاا

ــوم وتكنولوجــيا        -٣٨ ــية يف جمــال عل ــبلدان النام ــب لل ــري فــرص التدري ــناء القــدرات وتوف لب
 .ات املواضيعية واملسائل املتداخلةالفضاء وتطبيقاا صلة مباشرة بتنفيذ اموع

وفـيما يـتعلق باملسـائل احملـددة الـيت تتـناوهلا اموعـة املواضـيعية واملسـائل املــتداخلة يف           -٣٩
، ضــمن إطــار ٢٠٠٦، نظَّــم مكتـب شــؤون الفضـاء اخلــارجي يف عـام    ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفـترة  

ــيقات الفضــائية، أو عقــد عــددا مــن حلقــات     ــتحدة للتطب ــرنامج األمــم امل ــدورات  ب  العمــل وال
 ٣٦ و٢٩وقـد وردت أمثلة على ذلك يف الفقرات  . التدريبـية واجـتماعات للخـرباء واملشـاريع      

ــيقات       .  أعــاله٣٧و ــر خــبري التطب ــبادرات يف تقري ــنجزات هــذه امل ــداف وم ــرد تفاصــيل أه وت
 ).A/AC.105/874الوثيقة (الفضائية 

مج هي استخدام تكنولوجيا الفضاء     وال تـزال اـاالت املواضـيعية ذات األولوية للربنا          -٤٠
إلدارة الكـوارث، واالتصـاالت السـاتلية لتطبـيقات التعلــيم والتطبيـب عـن بعـد، ورصـد البيــئة         
ومحايـتها، وإدارة املـوارد الطبيعـية، والتعلـيم، وبـناء القـدرات، مبـا يف ذلـك جمـاالت البحث يف            

 .علوم الفضاء األساسية، وقانون الفضاء

، بالتعاون مع اجلهات ٢٠٠٧ة العشرة اليت جدوهلا الربنامج يف عام  ومـن بـني األنشـط      -٤١
ــية، بصــورة مباشــرة، اموعــة املواضــيعية للفــترة      ــناول األنشــطة التال املشــاركة يف التنظــيم، تت

 : واملسائل املتداخلة٢٠٠٩-٢٠٠٨

ــية حــول اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء ألغــراض التنمــية       )أ(  حلقــة العمــل الدول
ــية، واملعقــودة يف      املســتدامة، ــة الفضــاء األوروب ــتحدة واملغــرب ووكال  املشــتركة بــني األمــم امل

 ؛٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧ إىل ٢٥الرباط، من 

الـدورة التدريبـية عـن استخدام التكنولوجيا الساتلية ألغراض الرعاية الصحية       )ب( 
ألمريكية، واملعقودة عـن بعـد، املشتركة بني األمم املتحدة واملكسيك ومنظمة الصحة للبلدان ا    

 ؛٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٩ إىل ٢٥يف مكسيكو، من 

حلقـة العمل حول استخدام تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية املستدامة من            )ج( 
أجـل حتقيق األمن الغذائي، املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية، اليت           

 ؛٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٢ و٢١ستعقد يف حيدرأباد، اهلند، يف 
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حلقـة العمـل حـول اسـتخدام تكنولوجـيات السـواتل الصغرية ألغراض رصد               )د(  
ــة      ــئة وتأثريهــا يف الصــحة البشــرية، املشــتركة بــني األمــم املــتحدة واالحتــاد الروســي ووكال البي

 ؛٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٧ إىل ٣الفضاء األوروبية، اليت ستعقد يف موسكو، من 
ة العمـل حـول إدارة األحـراج ومحايـة البيئة، املشتركة بني األمم املتحدة         حلقـ  )هـ(  

/  تشــرين الــثاين٩ إىل ٥وفييــت نــام ووكالــة الفضــاء األوروبــية، الــيت ســتعقد يف هــانوي، مــن  
 ؛٢٠٠٧نوفمرب 

حلقـة العمـل حـول التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية ببلدان املنطقة اآلندية،                )و(  
 األمـم املـتحدة واألرجنـتني ووكالـة الفضـاء األوروبـية، الـيت سـتعقد يف مندوزا،               املشـتركة بـني   

 .٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ إىل ٢٦األرجنتني، من 
ويوجـد دلـيل ألنشـطة بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية يف جمـاالت التعليم                  -٤٢

ــوم وتكنولوجــيا ال   ــزماالت الدراســية يف عل : فضــاء عــلى املوقــع الشــبكي والتدريــب وفــرص ال
www.unoosa.org/oosa/SAP/eddir/index.html. 

 
  خامتة  -رابعا  

إن مـن شـأن علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء، املقرونة مبا حيقق من تقدم يف ميادين أخرى                    -٤٣
كِّـن الـدول مـن التغلّـب عـلى العقـبات الـيت تعرقل التنمية وأن                مـن العلـوم والتكنولوجـيا، أن مت       

 .توفّر أدوات مميزة لضمان االستدامة
وبإقامـة صـلة أوثـق بـني جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية وجلنة                      -٤٤

التنمــية املســتدامة، وســتتعزز أوجــه الــتآزر بــني تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث وجــدول    
 .مال اإلمنائي اجلامع الذي وضع يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامةاألع
وبـناء عـلى طلـب اجلمعـية العامة، ستواصل اللجنة دراسة ما ميكن أن تساهم به علوم          -٤٥

ــيقاا يف املســائل الــيت ختــتارها جلــنة التنمــية املســتدامة كمجموعــة       وتكنولوجــيا الفضــاء وتطب
 .راحات لتنظر فيها هذه اللجنةمواضيعية، وستقدم اقت

ولكـي تعـزز جلـنة شـؤون الفضـاء اخلـارجي مسامهتها يف أعمال جلنة التنمية املستدامة                   -٤٦
وتشــجع الــتفاعل بــني هــاتني اهليئــتني فإــا تدعــو مديــر شــعبة التنمــية املســتدامة الــتابعة إلدارة   

 دوراا إلطالعها على أفضل الشـؤون االقتصـادية واالجتماعـية باألمانة العامة إىل املشاركة يف     
وستعقد . طـريقة ميكـن أن تسـاهم هبـا يف بـرنامج عمـل جلـنة التنمية املستدامة املتعدد السنوات           

 .٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٠ إىل ١١الدورة القادمة للجنة شؤون الفضاء اخلارجي يف فيينا من 
 


