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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
       يف األغراض السلمية   

: تنسيق األنشطة ذات الصلة بالفضاء ضمن منظومة األمم املتحدة    
      ٢٠١١-٢٠١٠التوجهات والنتائج املرتقبة يف الفترة 

      *تقرير األمني العام    
    مقدمة  - أوال  

١-  يــذ عــام    االجتمــاع املشــترك بــني الوكــاالت املعــين بأنشــطة    عــد الفضــاء اخلــارجي من
مبثابة حلقة وصل للتنسيق والتعاون بـني الوكـاالت يف األنشـطة ذات الصـلة بالفضـاء،       ١٩٧٥

وذلك بقصـد تعزيـز التنسـيق والتعـاون بـني الوكـاالت واحليلولـة دون ازدواج اجلهـود املتصـلة          
  .باستخدام األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية

لتقرير السنوي الرابع والثالثون الذي يقدمه األمني العـام عـن   وهذا التقرير، الذي هو ا  -٢
تنسيق األنشطة ذات الصلة بالفضـاء ضـمن منظومـة األمـم املتحـدة، قـد تـولّى جتميعـه مكتـب          
شؤون الفضاء اخلارجي باألمانة العامة استنادا إىل املعلومات املقدمة من هيئات األمـم املتحـدة   

ــة ــات حفــظ  : التالي ــة   إدارة عملي ــداين، وأمان ــدعم املي ــة األمــم املتحــدة  الســالم، وإدارة ال اتفاقي
، ومكتـب شـؤون الفضـاء    )اليونيـب (، وبرنامج األمم املتحـدة للبيئـة   طارية بشأن تغري املناخاإل

اخلــارجي يف األمانــة العامــة، ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، واللجنــة         

                                                           
هذا التقرير استعرضه ونقّحه االجتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي يف دورته  * 

  ، مث وضع يف صيغته النهائية عقب ٢٠١٠مارس /آذار ١٢إىل  ١٠ودة يف جنيف من الثالثني، املعق
  .تلك الدورة
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االقتصادية ألوروبا، ومفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني،      االقتصادية ألفريقيا، واللجنة 
ومنظمـة  ، والوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة،    )اليونيتار(ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث 

واالحتـاد الـدويل لالتصـاالت، ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة         ،)اإليكاو(الطريان املدين الدويل 
  .، ومنظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية)سكواليون(والعلم والثقافة 

٣-  ص لتنسيق أنشطة الفضـاء اخلـارجي ضـمن منظومـة     وتتاح على املوقع الشبكي املخص
معلومـات عمـا تضـطلع بـه هيئـات األمـم املتحـدة        ) www.uncosa.unvienna.org(األمم املتحدة 

  .من أنشطة ذات صلة بالفضاء
األنشـطة ذات الصـلة   ى األنشـطة املبينـة يف تقريـر األمـني العـام عـن تنسـيق        وعالوة عل  -٤

، يبــين هــذا )A/AC.105/940( ٢٠١٠-٢٠٠٩لفتــرة ل بالفضــاء ضــمن منظومــة األمــم املتحــدة 
  .٢٠١١-٢٠١٠التقرير األنشطة املزمع االضطالع ا يف الفترة 

    
  ألنشطةالسياسات واالستراتيجيات اخلاصة بالتنسيق بني ا  -ثانيا  

    املتصلة بالفضاء
بتزايـــد اجلهـــود املبذولـــة ملواصـــلة تعزيـــز   ٦٤/٨٦رحبـــت اجلمعيـــة العامـــة يف قرارهـــا   -٥

ليـة األمـم املتحــدة   آاالجتمـاع املشـترك بـني الوكـاالت املعـين بأنشـطة الفضـاء اخلـارجي بوصـفه          
ت اجلاريــة يف بالفضــاء يف إطــار اإلصــالحا صــلةلبنــاء الشــراكات وتنســيق األنشــطة املت ملركزيــةا

منظومـة األمـم    هيئـات  عتشـج منظومة األمم املتحدة من أجل العمل باتساق وتوحيـد األداء، و 
وحثّت اجلمعية  .على املشاركة على حنو تام يف أعمال االجتماع املشترك بني الوكاالت املتحدة

يف شـاركة  املالعامة يف ذلك القرار أيضا هيئات منظومة األمم املتحدة، وخصوصـا منـها اهليئـات    
 االجتماع املشترك بني الوكاالت، على أن تواصل، بالتعاون مع جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي 

، دراســة الســبل الــيت ميكــن ــا أن تســاهم علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء         يف األغــراض الســلمية 
ية، وخباصـة  إعالن األمم املتحدة لأللفحتقيق األهداف اإلمنائية املنصوص عليها يف  يف ماوتطبيقا
  .األمن الغذائي وزيادة فرص التعليم يليف جما

، وهـو هيئـة غـري رمسيـة     فريق األمم املتحدة العامل املعين باملعلومات اجلغرافيةويواصل   -٦
مشتركة بني الوكـاالت أُنشـئ لتحسـني تنسـيق األنشـطة األرضـية الفضـائية يف منظومـة األمـم          

لراميــة إىل اذات الصــلة واإلجــراءات مــن املهــام عــدد املتحــدة، ســعيه احلثيــث مــن أجــل تنفيــذ 
ألمـم  يف ا) الفضـائية  البيانـات هـا  مبـا في (احلصـول علـى البيانـات اجلغرافيـة      سبلتوحيد وحتسني 

بعـد التـابع للفريـق العامـل املـذكور      الستشـعار عـن   ويتوىل فريـق العمـل املعـين با    .كلّها املتحدة
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الفضـائية  واملعلومات لبيانات يف الفريق العامل ل مجيع األعضاءبتقاسم ذات صلة ضايا معاجلةَ ق
وسيواصــل الفريــق العامــل حتســني التنســيق بــني الوكــاالت يف جمــال     .ســبل حصــوهلم عليهــا و

  .الفضائية التابع لألمم املتحدةلبيانات ا مرفقمن خالل تنفيذ األنشطة األرضية الفضائية 
، واتلطيـف ومـدارات السـ   املي للعـ الإلطار وبوصف االحتاد الدويل لالتصاالت راعي ا  -٧

ويقــوم  .الــنظم الســاتليةجلميــع أنــواع  اتمــوارد املــداروطيــف التــرددات الراديويــة فإنــه يــوفر 
الـنظم السـاتلية وتشـغيلها بفعاليـة،     إنشـاء  بشأن لزامية اإلواملعايري الدولية االحتاد بوضع اللوائح 

رب لوائح الراديو والتوصـيات الصـادرة   وتعت .جنازات التكنولوجيةكما يتوىل تعديلها يف ضوء اإل
تتـيح  الـنظم الفضـائية الـيت تـوفر مرافـق االتصـاالت و      عن االحتـاد أساسـا يسـتند إليـه يف تطـوير      

ألمــم اوكــاالت تســتخدمها  لكــييف حــاالت الطــوارئ راديويــة الرصــد البيئــي واالتصــاالت ال
  .األخرى املتحدة

ــق  وبعــد انعقــاد    -٨ ، يف واشــنطن برصــد األرضخــتص امل اجللســة العامــة السادســة للفري
ــومي العاصــمة ــاين  ١٨و ١٧، ي ــوفمرب /تشــرين الث ــني   اجتمعــت ال، ٢٠٠٩ن ــة املشــتركة ب لجن

الـيت تـنظم   مذكرات التفـاهم  حالة األرض ملناقشة واملعنية برصد  الوكاالت للتنسيق والتخطيط
 راقبـة األرض لعـاملي مل والنظـام ا  األمـم املتحـدة  الـذي ترعـاه    النظام العاملي لرصد املنـاخ كال من 

 بأنـه جيـري اسـتعراض    االجتمـاع  ت املشـاركة يئـا اهلوأبلغـت   .توالنظام العـاملي لرصـد احمليطـا   
  .امنظمايف كل منظمة من مذكرات التفاهم 

ــا الســاتلية   و  -٩ ــاألغــراض املســاعدة اإلنســانية و مــع تزايــد اســتخدام التكنولوجي ت عملي
األمـم املتحـدة   محاية البيئة، الحظـت  التنمية وقيق حتاألمن وصون وء السالم وبنام حفظ السال

للحصــول علــى الصــور فعاليــة وكفــاءة بســط وأكثــر أطريقــة لتــوفري مزايــا إبــرام عقــود إطاريــة 
وشــعبة املشــتريات التابعــة   التــابع إلدارة الــدعم امليــداين  قســم رســم اخلــرائط وتــوىل  .الســاتلية
شـأن احلصـول علـى الصـور السـاتلية، أحـدمها       الشؤون اإلدارية إبـرام عقـدين إطـاريني ب   إلدارة 
ــق با ــة اللصــور يتعل ــن الســواتل   (االســتبانة عالي ، IKONOS ،QuickBird ،Radarsatاملســتمدة م
GeoEye ،WorldView (االسـتبانة  ةملتوسـط يتعلق بالصور اخر واآل )     املسـتمدة مـن سـاتل رصـد
صـول علـى املوجـودات    وسـعيا إىل تعظـيم فـرص احل   ،  ذلـك اإلضـافة إىل وب .))سبوت(األرض 
إطاريـة   عقـود أُبرِمـت أيضـا   يف البعثـات امليدانيـة،    اء السـالم عمليات حفـظ السـالم وبنـ   لفائدة 

تحديـد  وبشأن نظـم عاديـة وراقيـة ل   املعلومات اجلغرافية بشأن براجميات حاسوبية خاصة بنظام 
قســم رســم ويواصــل  .مــم املتحــدة، وذلــك مــن أجــل أن تســتخدمها هيئــات األاملواقــع العامليــة

مـن أجـل وضـع    اخلـدمات املقدمـة   صـيانة وتوسـيع نطـاق    العمل مع شعبة املشـتريات ل  اخلرائط
  .جديدة تعود بالنفع على منظومة األمم املتحدةعقود إطارية 
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    تنسيق األنشطة املتصلة بالفضاء حاليا ومستقبال  - ثالثا  
    محاية بيئة األرض وإدارة املوارد الطبيعية  -ألف  

هليئـة الفرعيـة املعنيـة    ، تواظـب ا تحدة اإلطارية بشأن تغري املناخفاقية األمم املاتمبوجب   -١٠
رصـد  ث والوم والبحـ والقضـايا ذات الصـلة بـالعل   على النظـر يف   باملشورة العلمية والتكنولوجية

تفاقيـة  واعتمـدت الـدورة اخلامسـة عشـرة ملـؤمتر األطـراف يف اال       .يف سياق تغري املناخاملنهجي 
ــاإلطاريــة، ا الرصــد  بشــأنمقــررا ، ٢٠٠٩ديســمرب /كوبنــهاغن يف كــانون األوليت عقــدت بل

يف و .ملنـاخ مـن الفضـاء   بعمليات رصـد ا  ضمن عددا من العناصر ذات الصلةاملنهجي للمناخ يت
علـى وجـه اخلصـوص اللجنـة املعنيـة بسـواتل رصـد األرض        ذلك املقرر، شجع مؤمتر األطراف 
الـذي يشـترك   ، لرصد املناخلنظام العاملي الساتلي من ان كوعلى مواصلة تنسيق ودعم تنفيذ امل

األمم املتحدة للبيئة واللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات التابعـة  يف رعايته كل من برنامج 
 ملـؤمتر األطـراف  كما حـثّ ا  .العاملية لألرصاد اجلوية والس الدويل للعلومواملنظمة لليونسكو 

بشـأن  التقدم احملـرز  املتعلق بقرير تاليف احملددة ألولويات والثغرات اجلة امعالعمل من أجل على 
األمــم واملنظمــات املعنيــة يف وكــاالت ال اودعــلرصــد املنــاخ،  النظــام العــامليعمــل خطــة تنفيــذ 
لسـنوات اخلمـس   احملـددة ل ألولويات ومن هذه ا .إىل العمل من أجل حتقيق اهلدف ذاته املتحدة

لرصـد   لنظـام العـاملي  ضمن ا الشاملالفضائي املكون  تنفيذجيع على تنسيق املقبلة مواصلة التش
اخلامسـة  املـؤمتر  قبل انعقـاد دورة  و .والعمل على استمرارية هذا املكون يف األمد الطويل املناخ
ــام  عشــرة ــذكور خطــة  ، أصــدر النظ ــذ امل ــة تنفي ــة وحمدث ــا وجيــري  .مؤقت ــات حالي إدراج تعليق

يف أمانـة االتفاقيـة اإلطاريـة    املزمـع تقـدميها إىل    اخلطـة تلـك  ائية مـن  يف النسخة النهاالستعراض 
الـيت ســتعقد يف  ملشـورة العلميـة والتكنولوجيـة    املعنيـة با لهيئـة الفرعيـة   الـدورة الثالثـة والـثالثني ل   

  .٢٠١٠ديسمرب /كانون األولنوفمرب و/تشرين الثاين
لالتصاالت، بالتعاون مـع املنظمـة    ويقوم قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد الدويل  -١١

وتقـارير وكتيبـات   توصـيات  إقـرار مـا يصـدره مـن     والعاملية لألرصاد اجلوية، بـإجراء دراسـات   
عـد،  بتقوم علـى االستشـعار عـن     النظم الفضائية لرصد البيئة اليتتطوير تستخدم لغرض زيادة 

الطرائـق الالزمـة   ة إلعـداد  مشـترك ويتواصل إجراء دراسات  .وتشغيل هذه النظم تشغيال فعاال
والـيت يتنـاول إحـداها    ، ٢٠١٢ لعـام  جدول أعمال املـؤمتر العـاملي لالتصـاالت الراديويـة    لتنفيذ 

تحســني رصــد لطيــف التــرددات الراديويــة االحتياجــات إىل مزيــد مــن اخلــدمات العلميــة مــن  
 والكـوارث السـيئة   واحلـد مـن آثـار األحـوال اجلويـة     االحترار العاملي التغريات املناخية وظاهرة 

  .الطبيعية
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علـى  والربامج األخـرى  لرصد األرض النظام العاملي وسعيا إىل تلبية متطلبات كل من   -١٢
رؤيــة جديــدة لنظــام "أعــدت املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة حنــو مــا ذُكــر يف العــام املاضــي، 

ه احلاديـة والسـتني    دورتـ يفللمنظمـة  لـس التنفيـذي   أقرهـا ا " ٢٠٢٥املراقبة العاملي حـىت عـام   
ــراناملعقــودة يف  ــ/حزي  ســوف يشــمل نطــاق نظــام املراقبــة العــاملي وفوائــده يف  و .٢٠٠٩ هيوني

واخلــدمات  يةاألرضــاــاالت يف احمليطــات و ورصــد املنــاخ املســتقبل جمــاالت األرصــاد اجلويــة
ــاهليدرولوجيــة والبيئ وســيظل  .كشــف الكــوارث ورصــدها أنشــطة ومــا يتصــل بــذلك مــن   ةي

مـع فريـق التنسـيق     ات القائمـة راقبـة العـاملي معتمـدا علـى الشـراك     العنصر الفضائي مـن نظـام امل  
يسـتمر نظـام املراقبـة    وس .املعين بسواتل األرصاد اجلويـة واللجنـة املعنيـة بسـواتل رصـد األرض     

صـد  الشـبكة العامليـة لـنظم ر   النظم الرئيسية يف العاملي اجلديد يف أداء مهمته باعتباره واحدا من 
خيدم عدة جماالت يشملها النظام املـذكور وتعـود    وبذلك، األرض يف إطار نظام املراقبة العاملي

  .بالفائدة على اتمع
يف العامليــة لألرصــاد اجلويــة،  مــؤمتر املنــاخ العــاملي الثالــث الــذي نظمتــه املنظمــةوعقــد   -١٣

رؤســاء الــدول خاللــه اجتمــع و .٢٠٠٩ســبتمرب /أيلــول ٤أغســطس إىل /آب ٣١جنيــف مــن 
خـض  مـن خمتلـف أحنـاء العـامل ملناقشـة النتـائج الـيت مت       السياسيني ووزراء البيئة وكبار املسؤولني 

أســفرت نتــائج هــذه و .اجلــزء الرفيــع املســتوىقبــل د قــ الــذي عنيخلــرباء التقنــيا عنــها اجتمــاع
ــة   عــن  املــداوالت األمــر  ويقتضــي .التوصــل إىل اتفــاق إلنشــاء إطــار عــاملي للخــدمات املناخي

الـيت ـتم مبوضـوع تقلّـب     األمم املتحـدة   ؤسساتمجيع ممشاركةً مستمرة وإسهاما نشطا من 
  .وتغيره أو تتأثر أنشطتها اتني الظاهرتنياملناخ 
وقام برنامج األمم املتحدة للبيئة، إىل جانب الوكالة األوروبيـة للبيئـة ووكالـة الفضـاء       -١٤

مســتندة إىل صـور التقطـت بواســطة سـاتل رصــد األرض    األوروبيـة، وباالسـتفادة مــن بيانـات    
ر طلـس األورويب للتغيـ  األ"بإعـداد  ، العمل مـن أجـل كوكـب األرض   مبادرة يف إطار ) سبوت(

وغـريه  رضـي  الغطـاء األ الطارئـة علـى   وضـح الـتغريات   وهو ي، يف شكل متعدد الوسائط" البيئي
أحنــاء القــارة  ميــزا يفموقعــا مت ١٢يشــمل ، وعامــا ٣٠لــى مــدى فتــرة  مــن ســطوح األرض ع

علــى أُقيمــت خاصــة  مناســبةالوســائط يف املتعـدد  هــذا األطلــس أُعلــن صــدور وقــد  .األوروبيـة 
ومـن   .هامش الدورة اخلامسـة عشـرة ملـؤمتر األطـراف يف االتفاقيـة اإلطاريـة بشـأن تغـري املنـاخ         

  .٢٠١١-٢٠١٠طلس لفترة السنتني وموسعة من األنسخة مطبوعة عداد املقرر إ
ــة اإلقليمــي            -١٥ ــق البيانــات املكاني ــيت يتضــمنها مرف ــد البيانــات ال ــي عــدد قواع ــا يل وفيم

ــزود ب  ــطة ل وخمصصــة  حاســوبيةتطبيقــات األفريقــي، امل ــة مبس ــواتج واخلــدمات   طريق تقــدمي الن
الكربـون وإدارة  عـزل  لزراعـة وتغـري املنـاخ و   تشـمل ا ، إلكترونيا لقطاعـات اقتصـادية مسـتهدفة   
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برنــامج تطــوير البنيــة ) أ: (التحــديات اإلقليميــةغريهــا مــن ث الطبيعيــة ومــوارد امليــاه والكــوار
مجيـع مرافـق البنيـة التحتيـة     األرضية الفضائية يف أفريقيـا، الـذي يشـمل    قاعدة البيانات لالتحتية 

البيانـات والوصـلة البينيـة املتعلقـتني بسلسـلة       قاعـدة ) ب(؛ ويف القـارة زمع إنشـاؤها  القائمة وامل
مــن شــركاء مســتمدة بيانــات اللــتني اســتعني يف إنشــائهما بالزراعيــة، وساســية الســلع األقيمــة 

، العـاملي األغذيـة  وبرنـامج   ،)الفـاو (ألغذيـة والزراعـة   ألمم املتحدة لمنظمة ا(ني دوليني وإقليمي
ــة    ــة الزراعي سياســات يف جمــال اللبحــوث لاملعهــد الــدويل  و، )إيفــاد(والصــندوق الــدويل للتنمي

يف  ، ووزارة الزراعـة ألفريقيـا جنـة االقتصـادية   حصـاءات األفريقـي التـابع لل   الغذائية، ومركـز اإل 
قاعدة البيانات اخلاصة بأنشطة املركز األفريقـي للسياسـات املناخيـة    ) ج(؛ و)الواليات املتحدة

  .املناخيف جمال تغير 
تشـكل  وال يزال رسم خرائط الصحة العامة وتكنولوجيات نظام املعلومات اجلغرافيـة    -١٦

حبـاالت تفشـي   الوعي الرامية إىل رفع مستوى أنشطة منظمة الصحة العاملية من عنصرا أساسيا 
اليوميـة   لألنشـطة ملواجهتها والتصدي هلا، وهي تقـدم الـدعم بصـورة اعتياديـة     والتأهب املرض 

هــذه و .التـابع ملنظمــة الصـحة العامليـة    لعمليـات الصــحية االسـتراتيجية  الـيت يضـطلع ــا مركـز ا   
واجهــة حــاالت تفشــي املــرض ذات طــابع  مللوجيــات مناســبة متامــا علــى وجــه التحديــد  كنوالت

 ،حاالت تفشي األمـراض  لقدرة على تتبع تطور قد أسهمت إسهاما كبريا يف حتسني اودينامي
تواصـل منظمـة الصـحة    و .وعرض هذه احلاالت عرضا مرئيايف الوقت احلقيقي واألوبئة احمللية 

يف أوساط الفريق املخـتص برصـد   شركاء تشمل  ،من الشركاءمتنوعة  مجاعةعمل مع الالعاملية 
واسـتراتيجيات  ملواجهـة املـرض   لتأهب دعما لتوفري املعلومات ووضع مناذج األرض، من أجل 

  .تهمكافح
كما تواصل منظمة الصـحة العامليـة العمـل مـع معاهـد تقنيـة وشـركاء آخـرين، مبـا يف            -١٧

جلويــة، مــن أجــل تعزيــز دمــج البيانــات البيئيــة وبيانــات علــوم  ذلــك املنظمــة العامليــة لألرصــاد ا
األرض املســتقاة بواســطة تقنيــة االستشــعار عــن بعــد مــع بيانــات رصــد الصــحة العامــة رصــدا   
ميدانيا حتسينا لفهم العالقة القائمة بني عوامل اخلطر احملتملة وسلوكيات األمراض املعدية بغيـة  

ية برنـامج التطبيقـات السـاتل   املنظمـة مـع   تعـاون  وت، نبـؤ ـا  والتحتسني اإلنذار املبكر بـاألمراض  
عـن   تـوفري ملفـات  مـن أجـل   ) اليونيتار(عهد األمم املتحدة للتدريب والبحث التابع مل العملياتية

  .نواقل املرض
 هاب الســحاياالتــملــرض البيئيــة وقــد أُنشــئ مشــروع تكنولوجيــات اإلعــالم باملخــاطر    -١٨

املنظمــات غريهــا مــن منظمــة الصــحة العامليــة وبــني  تعاونيــة مبــادرة ، وهــو)مشــروع مرييــت(
والصـحة العامـة   املنتمني إىل األوساط املعنيـة بشـؤون البيئـة    عضاء األالدولية ومعاهد البحوث و
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رات يف جمـال الصـحة   القرا عملية اختاذيف تسهيل استخدام املعلومات البيئية األوبئة، من أجل و
ــائي  التــهاب الســحايامــرض عــبء ام األول إىل تقليــل يف املقــهــدف املشــروع يو .العامــة الوب

أثريات التـ املتعلقـة ب  رفاخالل دمج املع منفريقيا بأ" احلزام السحائي"يف باملكورات السحائية 
ــا جنــوب الصــحراء الكــربى أاملــرض يف تفشــي البيئيــة علــى   لرطوبــة املطلقــةن قبيــل ا، مــفريقي

أداة لـدعم  مـن أجـل اسـتحداث     ،لغطـاء األرضـي  وهطـول األمطـار وا  اجلـوي   اهلباءمتصاص وا
عــدد مــن مثــة و .ةســتراتيجيات التطعــيم احلاليــتــوفري معلومــات تسترشــد ــا او اتاختــاذ القــرار

ــة  ــة تســتقطب مشــاركة مؤسســات  " مرييــت"مشــروع يف إطــار املنفــذة  املشــاريع البحثي وطني
فــق الوطنيــة لألرصــاد اجلويــة،  منــها املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة، واملرا  ،إقليميــة ودوليــةو

ــا   ــودار    واملركــز األفريقــي لتطبيق ــة، ومعهــد غ ــة ألغــراض التنمي للدراســات  ت األرصــاد اجلوي
دارة ، واإل)ناسـا ( دارة الوطنيـة للمالحـة اجلويـة والفضـاء    ي التابع لإلالفضائية وخمترب الدفع النفث

ــة لدراســة احمليطــات والغــالف اجلــوي    ــن أجــل   ، الوطني ــك م ــادة اســ وذل ــات زي تخدام املعلوم
  .هذه اجلهوديف ذات الصلة املستمدة من السواتل واألدوات 

    
    أمن البشرية ورفاهها واملساعدة اإلنسانية وإدارة الكوارث  - باء  

قسـم رسـم   شـرع  ، ٢٠١٠ينـاير  /كانون الثـاين  ١٢يف ضرب هاييت بعد الزلزال الذي   -١٩
ومكتـب األمـم املتحـدة     ،االستقرار يف هاييتلتنسيق مع بعثة األمم املتحدة لتحقيق يف ا اخلرائط

 ،ومكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي    ،وإدارة شؤون السالمة واألمن ،لتنسيق الشؤون اإلنسانية
مـن أجـل إرسـاء    وذلـك  ، املتحـدة، مثـل برنـامج األغذيـة العـاملي     ألمم أخرى تابعة لووكاالت 
عمليـات اإلغاثـة يف   لفوريـة  ال سـتجابة إطـار اال يف ونشـرها  تبـادل البيانـات   دف إىل ممارسات 

، جـرى تبـادل   ينـاير /كانون الثاين ١٣ وحبلول .وتقدمي الدعم هلذه العمليات حاالت الكوارث
بعثــة التابعــة لخــدمات املعلومــات اجلغرافيــة جغرافيــة، أعــدا وقواعــد بيانــات أساســية خــرائط 

 تئنشـ وأُ .ةاإلنسـاني ت املسـاعدا  جهـات تقـدمي  مـع  ، األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت
وسـعيا إىل   .ملحـة طلبـات  تبسـيط اجلهـود املبذولـة لتلبيـة     لأزمة هاييت قة عمليات اإلغاثة من فر

بالتعاون مـع شـركاء    ،االحتاد الدويل لالتصاالتقام ، االتصاالت األساسيةربط خطوط  إعادة
 "إيريـديوم "االتصـاالت   وشركات) إمنارسات(املنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية املتنقلة مثل 
ــزادا"و "كوالكــوم"و ــرليس ريــتش "و" في ــة ســاتلية  ١٠٠نشــر ، ب"واي  ٦٠إرســال و حمطــة طرفي

  .خرباء لتشغيلهامع ، إىل املناطق املنكوبةعريضة النطاق  راتإضافية مزودة بقدوحدة 
إىل االسـتعانة  قسم رسم اخلرائط، من خالل مكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي،    وبادر   -٢٠
الصور السـاتلية للحـدث   امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى للحصول على رد مبوا
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 اخلـرائط السريعة لرسـم  دمة بتفعيل اخلبالنيابة عن إدارة الدعم امليداين قام القسم وبعد وقوعه، 
ــات ويف إطــار خــدمات   ــات االســتخبارية    إدارة العملي ــة ومجــع املعلوم ــة باحلال ــة التوعي ملواجه

هـي مبـادرة مـن    ، وربنامج الرصد العـاملي لألغـراض البيئيـة واألمنيـة    ل، التابعة قليميةاإل اتزماأل
ــادرات  ــة إىل االحتــاد األورويب مب ــوفري بيانــات اســتخبارية ميكــن تطبيقهــا علــى   الرامي أنشــطة ت

ميـع  جب املنـاطق احلساسـة   التـدخالت السـريعة يف  إدارـا و اإلنذار املبكر والوقاية من األزمات و
فُـرِغ مـن تقيـيم مفصـل لألضـرار الـيت حلقـت بامعـات السـكنية وحلالـة حركـة            و .ء العاملأحنا

اشـتركت يف  ، ضـرا الزلـزال بعنـف   وغريهـا مـن املنـاطق الـيت     املرور يف العاصمة بورتو برينس 
ملواجهــة  الــة ومجــع املعلومــات االســتخبارية     احلالتوعيــة ب إدارة العمليــات و خــدمات  إجرائــه 

السـاتلية الـيت أُتيحـت مباشـرة     صـور  باالسـتناد إىل ال  مع قسم رسـم اخلـرائط   يميةقلاإل اتزماأل
تقيـيم  عـن  علومـات إضـافية   وي مالفضـاء اجلـ  األملـاين لشـؤون   ركـز  املم وقد .بعد وقوع الزلزال

 حتلــيال شــامال  لمفوضــية األوروبيــة بينمــا قــدم مركــز البحــوث املشــتركة التــابع ل     األضــرار، 
يم األضــرار واملخــاطر مــع األمــم املتحــدة     البيانــات املتعلقــة بتقيــ  جــرى تقاســم  و .لمخــاطرل

  .واملنظمات غري احلكومية
 فـيض هـاييت، كـان هنـاك    ضـرب  زلـزال الـذي   ويف إطار تدابري االستجابة يف أعقاب ال  -٢١

امللتقطة حديثا مـن  الصور من أجل إتاحة الصور الساتلية العالية االستبانة وللنوايا احلسنة غزير 
ــة  اجلــو ب ــات صــورة جماني ــع  اإلنســانيةاملســاعدة لعملي ــى أرض الواق قســم رســم  ويواصــل  .عل

والشـركاء  العمل مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وغريه من هيئات األمم املتحـدة  اخلرائط 
علـى  و .امليـدان  املنفـذة يف دعـم العمليـات   مـن أجـل   ، ةاملتحـد من خـارج األمـم   االستراتيجيني 

برنــامج األمــم املتحــدة منــرب ب شــؤون الفضــاء اخلــارجي مــن خــالل  مكتــقــام ، نفســه ملنــوالا
 ،)سـبايدر ( حـاالت الطـوارئ   الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالسـتجابة يف 

أعقـاب   يفقيقـة  فضـائية ومعلومـات د   يانـات لسـبل احلصـول علـى ب   ر يسـ املوسيط وبأداء دور ال
ذه البيانات واملعلومات وتبادهلا على حنو وثيـق مـع   توىل تنسيق ه، والذي ضرب هاييت زلزالال

مشــاركة يف رئيســية مجيــع وكــاالت األمــم املتحــدة والبنــك الــدويل ومنظمــات غــري حكوميــة  
لـى  عسـرعة وسـهولة   احلصـول ب الفضائية لضـمان  عدات وكذلك مع مشغلي املجهود اإلغاثة، 

لرسـم اخلـرائط   خـدمات  نشـئت  أُو .الساتلية وغريها من الصور امللتقطـة مـن اجلـو    صورالمجيع 
ممـا فسـح اـال أمـام احلصـول       ،مـن الصـور اجلديـدة   باالستناد إىل الكثري  على شبكة اإلنترنت

  .من إتاحتهابعد فترة وجيزة بسرعة وبعرض نطاق ترددي منخفض يانات على الب
املتحـدة   عهـد األمـم  التـابع مل ) اليونوسـات ( برنـامج التطبيقـات السـاتلية العملياتيـة    وقام   -٢٢

شـكل  يف معلومـات  بإعـداد  هـاييت،  مباشرة يف الزلزال يف أعقاب ) اليونيتار( للتدريب والبحث
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دد مـن املسـتخدمني   خرائط وحتليالت وتقارير وبيانات جغرافية وفقـا لالحتياجـات احملـددة لعـ    
ق الطــرجتمعـات املشـردين داخليــا احملـددة بواسـطة الســواتل وحـواجز      ، مبـا يف ذلــك  يف امليـدان 
ــب  و .واجلســور ــاء علــى طل ــائ    بن ــم املتحــدة اإلمن ــامج اليونوســات   ، يبرنــامج األم أجــرى برن

 هـذا العمـل بالتعـاون مـع    أُجنـز  و .التحتيـة  يـة ألضرار اليت حلقـت باملبـاين والبن  ل تقييما )اليونيتار(
التــابع ، مثــل مركـز البحـوث املشـتركة    خـارج األمـم املتحـدة   مــن شـتى  مؤسسـات ومبـادرات   

الفرنســية واملركــز األملــاين لشــؤون الفضــاء اجلــوي  (Sertit)وهيئــة ســرييت  األوروبيــةلمفوضــية ل
الروسي للبحـث والتطـوير    (Scanex)ومركز سكانيكس ألرض لعملي لرصد ااملعين بالركز املو

 وضـمن  .حمـرك البحـث غوغـل   إيثاكا وامليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى ووهيئة 
اشــترك برنــامج اليونوســات   ،بعــد الكارثــة شاإلنعــا وتنفيــذ أنشــطةت االحتياجــاتقيــيم  إطــار

ات قييمـ يف دمـج الت ) املفوضـية األوروبيـة  ( مركز البحوث املشتركةوالبنك الدويل و )اليونيتار(
وتعـاون   .املنـاطق املتضـررة  يف مجيـع  ألضـرار  واحـد شـامل ل  يف تقيـيم  اليت أجرا عـن األضـرار   

األرضـية  لمعلومـات  لالـوطين  هـاييت  مع مركز يع هذه األعمال، إجناز مج يفاليونوسات برنامج 
مركــز هــاييت  للمســاعدة يف إعــادة تأهيــلذكور جهــودا خاصــة ربنــامج املــويبــذل ال .الفضــائية
وحتقيقــا هلــذه  .يف مرحلــة مــا بعــد الكارثــة وضــمان مشــاركته يف تقيــيم االحتياجــات  الــوطين 
ن بــدعم مــ، وذلــك دة التقنيــة ومنحــة نقديــة  املســاعقــدميبت اليونوســات برنــامجتعهــد الغايــة، 

  .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
مكتـب شـؤون   بـادر  ، ٢٠١٠فربايـر  /شـباط  ٢٧ضـرب شـيلي يف   الزلزال الذي وبعد   -٢٣

امليثـاق الـدويل بشـأن    ، إىل االستعانة مبوارد نيابة عن برنامج األغذية العامليبال الفضاء اخلارجي
يف املرحلـة الالحقـة لوقـوع    حلصـول علـى معلومـات جغرافيـة     ة ابغيالفضاء والكوارث الكربى 

الـة  احلالتوعيـة ب إدارة العمليـات و خـدمات  اخلـرائط تفعيـل   رسـم  قسـم   ، يف حني طلـب احلدث
االحتـاد  خـدمات مركـز   فضـال عـن   قليميـة،  اإل اتزمـ األملواجهـة  ومجع املعلومات االستخبارية 

نكوبـة وتقيـيم   ملتصـور املنطقـة ا  خـرائط  م لشؤون السواتل من أجـل اإلسـراع يف رسـ   األورويب 
مـن  االسـتبانة  عاليـة  على صور سـاتلية  اخلرائط رسم قسم كما حصل  .األضرار اليت حلقت ا

 األمـم املتحـدة   جرى تبـادل الصـور السـاتلية وخـرائط تقيـيم األضـرار بـني       و .اخلدماتمقدمي 
  .حكومية واحلكومة الشيلية ومنظمات غري

ضــمن  املعلومــات اجلغرافيــةثــة مــزودة بعنصــر مــن عناصــر نظــام بع ١٣يوجــد حاليــا و  -٢٤
ونظــرا لعــدم وجــود   . دةاألمــم املتحــبعثــات حفــظ الســالم والبعثــات السياســية الــيت تــديرها   

السـاتلية لرسـم   صـور  العلـى  ول البعثـات غالبـا مـا تعـ    ، فـإن  منـاطق البعثـات  حمدثـة عـن   خرائط 
 وباإلضـافة إىل ذلـك،   .يت تقوم ا علـى األرض العمليات الدعم تصور املوقع من أجل  خرائط
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األمم املتحـدة  يف قاعدة  رسم اخلرائطيقوم املركز املعين بنظام املعلومات اجلغرافية التابع لقسم 
رائط طوبوغرافيـة واسـعة النطـاق    بتزويد خمتلف البعثـات خبـ  يطاليا، إيف برينديزي، للوجستيات 

، بـة فـض االشـتباك   األمـم املتحـدة ملراق  قـوة  ثـل  م(سـاتلية  صـور ال عن طريق استخالص مسات ال
واألمـم املتحـدة يف   األفريقـي  االحتاد العملية املشتركة بني و ،قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنانو

يواصـل قسـم رسـم    و ،)منظمة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة     دارفور، وبعثة 
للتعـاون بشـأن   ملتعـدد اجلنسـيات   اربنـامج  الريع مـع  املشـا هـذه  بعـض  يف تنفيـذ  التعاون اخلرائط 

لرسـم   فـرادى الـدول األعضـاء يف اسـتخدام معـايري مشـتركة      مع واملعلومات األرضية الفضائية 
  .اخلرائط

ــة  ومــع أن   -٢٥ ــذ   أقســام نظــام املعلومــات اجلغرافي ــه تنفِّ  اًدعمــالرئيســية  تهاأنشــطووحدات
وكـاالت  سـائر  مـع  يف أغلـب األحيـان   تتعاون ت فإن هذه األقسام والوحدا، اتواليات البعثل

البعثـات امليدانيـة التابعـة إلدارة عمليـات      وتتـوىل  .يف امليـدان األمم املتحدة والشـركاء الـدوليني   
مـن قبيـل   تنسيق مع مكاتب األمـم املتحـدة األخـرى،    الحفظ السالم وإدارة الشؤون السياسية 

لشــؤون األمــم املتحــدة  مفوضــيةالعــاملي ومكتـب تنســيق الشــؤون اإلنســانية وبرنــامج األغذيــة  
النـواتج  مجـع  وذلك من أجل ، اإلمنائي ومنظمة الصحة العامليةالالجئني وبرنامج األمم املتحدة 

وبفضــل العقــود اإلطاريــة املربمــة  .منــاطق البعثــاتواخلــدمات اجلغرافيــة وجتهيزهــا ونشــرها يف 
حــدة أن تســتفيد مــن الصــور الــيت   كــاالت األمــم املت بشــأن الصــور الســواتلية، فــإن مبقــدور و  

رخصـة إىل مسـتوى رخصـة صـاحلة     المبلغ زهيد ملقدمي الصور بغية ترقية دفع بتشتريها البعثة 
عـن  تتحملـها األمـم املتحـدة ككـل     ، مما يقلل التكـاليف الـيت   األمم املتحدةعلى نطاق منظومة 

  .ساتليةصور الشراء ال
تطــوير  التــابع لليونيتــار) اليونوســات( ياتيــةبرنــامج التطبيقــات الســاتلية العملويواصــل   -٢٦

 قِّـع اتفــاق تعـاون   و .الســريعة لرسـم اخلــرائط ا مخـدمان مبوجبــه  مــقــد وــيع مؤسســة غوغـل ع
 ملســائلفيمــا خيــص اداخــل منظومــة األمــم املتحــدة برنــامج اليونوســات بوصــفه جهــة التنســيق 

فــإن بإمكــان ، وة علــى ذلــكوعــال .هاواجهتــاالت الطــوارئ اإلنســانية والتأهــب مل املتصــلة حبــ
امليثاق الـدويل بشـأن الفضـاء والكـوارث      يطلب تفعيلأن ) اليونيتارمعهد (يونوسات برنامج ال
يف حـال  ألمـم املتحـدة   التشـغيلية ل وكـاالت  الطلبـات املسـاعدة املقدمـة مـن     بنـاء علـى   الكـربى  

ة التنسـيق فيمـا   بـدور جهـ  ) اليونيتـار ( برنـامج اليونوسـات  يقـوم  و .ىوقوع كارثة طبيعيـة كـرب  
صـور  الاخلرائط واملعـين بـ   الفريق العاملواخلرائط الساتلية، ويتوىل كذلك رئاسة لصور يتعلق با
النظــام يف ســياق ، وذلــك لنظــام العــاملي لإلنــذار والتنســيق يف جمــال الكــوارث التــابع ل السـاتلية 
ومركـز البحـوث   مكتب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية    بني هو إطار تعاون املذكور، الذي العاملي 
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واسـعة  ضـم طائفـة   ويوبرنامج اليونوسات التابع لليونيتار،  لمفوضية األوروبيةالتابع ل ةاملشترك
بنـاء علـى   و .ملبكـرة األوسـاط املعنيـة باالسـتجابة ا   عضـاء و مـن الـدول األ   من أصحاب املصلحة

صـل برنـامج   يوا ،لنظـام العـاملي لإلنـذار والتنسـيق يف جمـال الكـوارث      يف ا اجلهـات املعنيـة  طلب 
وقـد عرِضـت    .م اخلـرائط رسـ لتنسـيق  سـاتلي  تطوير واختبار نظام  ٢٠٠٩منذ عام يونوسات 

هذه األداة يف االجتماع املعقود يف إطار النظام العـاملي املـذكور بشـأن رسـم اخلـرائط والصـور       
 .٢٠١٠عـام  األداة مـن أجـل تطبيقهـا عمليـا يف      وجيري حاليـا تقيـيم  ، ٢٠٠٩يف عام الساتلية 

يف األوسـاط   رفاحلد من االزدواجيـة وحتسـني املعـ   جنيها من تلك األداة ا الفوائد املتوقعن وم
معهـد  ( يواظـب برنـامج اليونوسـات   ، ويف هذا السـياق  .رائطرسم اخلواملعنية بالصور الساتلية 

أمكـن ذلـك، ويعكـف حاليـا علـى      مـا  لنـات ك بادل البيابت على اتباع سياسته اخلاصة) اليونيتار
لرســم اخلــرائط خــدمات بوصــفها رب اإلنترنــت آليــا عــجديــدة لتــوفري البيانــات رائــق طاختبــار 

  .اإلنترنتوخدمات لتحديد السمات على شبكة 
التابعـة لربنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة،      أوروبـا  يف شعبة اإلنذار املبكـر والتقيـيم   وقامت   -٢٧

لعـام  التقيـيم العـاملي   ر ت يف إعـداد تقريـ  وسـاعد يف هـذا املضـمار   حبـوث  بوضع منـاذج وإجـراء   
يقـدم يف فتـرة سـنتني    تقيـيم عـاملي   وهـو أول تقريـر    .ر الكـوارث أخطـا بشأن احلد من  ٢٠٠٩
 .حلـد مــن خمـاطر الكـوارث يف ســياق تنفيـذ االسـتراتيجية الدوليــة للحـد مـن الكــوارث       بشـأن ا 

األمـم  ج كـل مـن برنـام   بالتعـاون مـع   وتولت أمانة االستراتيجية املـذكورة تنسـيق هـذا التقريـر     
واملنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة     برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنـك الـدويل   و املتحدة للبيئة

املعهـد  واحتـاد الوقايـة االسـتباقية و   ) اليونسـكو (منظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة      و
 ســتراتيجية الدوليــةاالاآلخــرين يف واســعة مــن الشــركاء طائفــة و للشــؤون اجليوتقنيــة النروجيــي

عــد ونـواتج مســتنبطة بواســطتها  واســتخدمت تقنيـات لالستشــعار عـن ب   .للحـد مــن الكـوارث  
 (PREVIEW)كمـا تضـم قاعـدة بيانـات بريفيـو       .األخطار الطبيعيـة العديد من منذجة ألغراض 

شـعبة  تولـت  و .عـد االستشـعار عـن ب  تجمع بواسطة تقنيات معلومات  األعاصري االستوائيةعن 
خـالل  البيانـات  مجـع كـل   التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئـة  أوروبا يف إلنذار املبكر والتقييم ا

عاجلـت تلـك البيانـات    األعاصـري املداريـة و   نعـ  ٢٠٠٨إىل عام  ١٩٧٥الفترة املمتدة من عام 
تعــرض مــدى حلســاب  ئــذبعد، الــيت اســتخدمت ســرعة الريــاحخصــائص  مــن أجــل حســاب 
  .ملداريةالسكان لألعاصري ا

مـدعوم باحلقـائق للصـور    تفسـري  األمم املتحـدة لشـؤون الالجـئني إىل    حتتاج مفوضية و  -٢٨
لالجـئني واملشـردين   ا خيمـات املسـتويات اخلاصـة مب  تطـوير   لاالسـتبانة مـن أجـ   ليـة  الساتلية العا

اخلــدمات والتطبيقــات الالزمــة ومــا بــرح مشــروع  .نظــام املعلومــات اجلغرافيــةضــمن  داخليــا
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الــذي حــلّ حمــل  ، )مشــروع ســافري(التــابع لالحتــاد األورويب  لالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ 
وكالـة الفضـاء األوروبيـة،    برنامج رسم اخلرائط العاملية يف حـاالت الطـوارئ اإلنسـانية التـابع ل    

خــرائط منــها مــثال (واتج بنــ ٢٠٠٩لشــؤون الالجــئني منــذ عــام  يـزود مفوضــية األمــم املتحــدة 
وتتوقــع مفوضــية شــؤون الالجــئني خــالل فتــرة    .)لمشــردين داخليــا يف مشــال الــيمن لوقعني ملــ

أن حتصــل مــن خــالل اللجنــة االستشــارية للمســتخدمني اخلــارجيني    ٢٠١١-٢٠١٠الســنتني 
مـن املزمـع   إضـافية  علـى نـواتج   برنـامج األغذيـة العـاملي،    مـن   تنسـيق وب، سـافري شـروع  التابعة مل

وجيـري أيضـا إقامـة     .٢٠١٠ألول مـن عـام   نصـف ا ال ا وتكوينـها خـالل  ومكاـ ها عددد حتدي
خـدمات  والعمل يف الوقت نفسه علـى تقـدمي   هذا التفسري مشول لتوسيع نطاق  شراكات مماثلة
وتطـورت البوابـة اإللكترونيـة     .يف حـاالت الطـوارئ  الالجئني من أجل دعمهـا  أفضل ملفوضية 

  .تهاصيانهذه النواتج و منربا لتقدمي لتكونملفوضية صة باللمعلومات اجلغرافية اخلا
وال يزال املكتـب املعـين باملخـدرات واجلرميـة يسـتخدم الصـور السـاتلية لرصـد زراعـة            -٢٩

ويقـوم املكتـب    .احملاصيل غري املشروعة، وال سيما شجرية الكوكا وخشخاش األفيون والقنب
العاملي املعين برصد احملاصيل غري املشروعة، بنقـل   املعين باملخدرات واجلرمية، من خالل برناجمه

الدرايــة التقنيــة يف جمــال كشــف احملاصــيل غــري املشــروعة إىل اهليئــات الوطنيــة الــنظرية يف مثانيــة  
ويف هذا السياق انتدب خبري تقـين مـن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي للعمـل بصـفة          .بلدان

كـذلك   .لتزويد الـدول األعضـاء باملسـاعدة التقنيـة     مؤقتة يف املكتب املعين باملخدرات واجلرمية
انتدب خبري تقين من املكتب املعين باملخدرات واجلرمية للعمل بصـفة مؤقتـة يف مكتـب شـؤون     
الفضاء اخلارجي دف دعم تقـدمي الـدعم الـتقين إىل الـدول األعضـاء يف سـياق برنـامج األمـم         

 .الكـوارث واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ    املتحدة السـتخدام املعلومـات الفضـائية يف إدارة    
ويتعــاون املكتــب املعــين باملخــدرات واجلرميــة مــع قســم رســم اخلــرائط وشــعبة املشــتريات يف      
نيويورك من أجل االستفادة الكاملة من عقد األمـم املتحـدة اإلطـاري القتنـاء الصـور السـاتلية       

ــة االســتبانة  ــرة يف عــ    .العالي ــد اإلطــاري ألول م ــادة    ٢٠٠٩ام واســتخدم العق ــع زي ــن املزم وم
  .٢٠١١و ٢٠١٠استخدامه يف السنتني 

ومتثل الدراسات اليت تعىن باالتصاالت الراديوية يف حاالت الطـوارئ ومحايـة األرواح     -٣٠
ــدويل لالتصــاالت،        ــة يف االحتــاد ال إحــدى املســؤوليات الرئيســية لقطــاع االتصــاالت الراديوي

ــة لألرصــاد   ــق العامــل املعــين باالتصــاالت الســلكية     بالتنســيق مــع املنظمــة العاملي ــة والفري اجلوي
ويتعهد قطاع االتصـاالت   .والالسلكية يف حاالت الطوارئ ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

الراديويــة يف االحتــاد الــدويل لالتصــاالت قاعــدة بيانــات حاســوبية خاصــة بــإدارة التــرددات يف  
لإلدارات وسلطات التنظيم الرقايب الوطنيـة   حاالت الطوارئ ويقوم بتيسري سبل الوصول إليها
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ــة يف       ــات اإلغاث ــة يف حــاالت الكــوارث، وال ســيما منســق عملي ووكــاالت ومنظمــات اإلغاث
حاالت الطوارئ والفريق العامل املعين باالتصاالت السلكية والالسـلكية يف حـاالت الطـوارئ    

  .وضعت حلاالت الكوارث ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، وفقا إلجراءات التشغيل اليت
وارتبطـت حــاالت تفشــي حمــى الــوادي املتصـدع يف شــرق أفريقيــا بفتــرات األمطــار     -٣١

ومكّنــت هــذه النتــائج مــن  .التذبــذب اجلــانويب/الغزيــرة خــالل املراحــل الدافئــة لظــاهرة النينيــو 
دام صـور  النجاح يف وضع مناذج للتنبؤ ونظم إنذار مبكر خاصة حبمى الوادي املتصدع باستخ

ويعتمـد نظـام الرصـد والتنبـؤ، الـذي اسـتحدثه مركـز         .ساتلية وبيانات تتعلـق بـالتنبؤ بـالطقس   
ــابع لوكالــة ناســا وبــدأ تشــغيله منــذ عــام     ، علــى تفســري ١٩٩٩غــودارد للطــريان الفضــائي الت

 اهلواطل وحتليل الشذوذ يف مؤشر التباين املوحد للغطاء النبـايت بغيـة رسـم خـرائط املنـاطق الـيت      
ــا           ــوادي املتصــدع وتكاثره ــل محــى ال ــور نواق ــزز ظه ــن شــأا أن تع ــا حــاالت م تالحــظ فيه

وتتاح اخلرائط للعمـوم شـهريا وترسـل اإلنـذارات إىل الشـركاء الرئيسـيني بصـورة         .وانتشارها
وتعمل الفاو ومنظمة الصحة العامليـة حاليـا علـى حتديـد مبـادئ توجيهيـة وخيـارات رفـع          .آنية

ويكـرس جانـب مـن     .ن لالستجابة املبكرة وحتسني قـدراا يف هـذا اـال   مستوى تأهب البلدا
هذا اجلهد لإلنذار املبكر ألنه عامل حاسم قد يتيح الوقت الختـاذ تـدابري وقائيـة قبـل أن يفلـت      

  .الفريوس من عقاله
ومن أجـل تعزيـز االسـتعداد للمسـاعدة يف مسـائل ترسـيم احلـدود، أطلـق قسـم رسـم             -٣٢

وعا إلنشاء دائرة للمعلومـات املتعلقـة باحلـدود الدوليـة يهـدف إىل إنشـاء وتعهـد        اخلرائط مشر
ومــن الضــروري أن تســتخدم  .قواعــد بيانــات جغرافيــة عامليــة دقيقــة يف جمــال احلــدود الدوليــة 

ــد مســار احلــدود      ــذ   .الصــور الســاتلية عنــد وضــع قاعــدة البيانــات لتحليــل وحتدي وجيــري تنفي
ملعاهـدات التـابع ملكتـب الشـؤون القانونيـة فيمـا يتعلـق بنصـوص         املشروع بالتعـاون مـع قسـم ا   

املعاهدات واخلرائط، ومع مكتبة مكتب األمم املتحدة يف جنيف فيما يتعلق باخلرائط التارخييـة  
ويف سياق األنشطة الـيت يقـوم ـا فريـق      .وخرائط املعاهدات اليت كانت يف عهدة عصبة األمم

ملعلومات اجلغرافية، تقيم دائرة املعلومات املتعلقة باحلدود الدوليـة  األمم املتحدة العامل املعين با
أيضا عالقات اتصال وتعاون مع شعبة شؤون احمليطات وقانون البحار التابعة ملكتـب الشـؤون   
القانونية فيما يتعلق باحلدود البحرية ومـع منظمـة الصـحة العامليـة فيمـا يتعلـق مبشـروع حـدود         

وتعتــرب البيانــات املتعلقــة بالســواحل مبثابــة الدعامــة       .ســتوى الثــاين الوحــدات اإلداريــة يف امل 
األساسية اليت ترتكز إليها مجيع هذه األنشطة، كما تستخدم الصـور السـاتلية للتأكـد مـن دقـة      

وعالوة على ذلك عهد إىل قسم رسم اخلرائط، بطلب من إدارة الشؤون السياسـية،   .البيانات
  .ة التفصيلية بشأن املسائل املتعلقة باحلدود واألقاليممبهمة توفري التحاليل احلدودي
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    بناء القدرات والتدريب والتعليم  - جيم  
، سيواصــل برنــامج التطبيقــات الفضــائية، الــذي ٢٠١١-٢٠١٠خــالل فتــرة الســنتني   -٣٣

ينفّذه مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، تنظيم سلسلة من املؤمترات وحلقات العمـل والنـدوات   
جمــال  ريبيــة الــيت تتنــاول طائفــة واســعة مــن املواضــيع املتصــلة ببنــاء القــدرات يفوالــدورات التد

وحتظــى هــذه األنشــطة بــدعم املراكــز اإلقليميــة لتــدريس   .تــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء
وســيحرص املكتــب عنــد تنظــيم هــذه  .علـوم وتكنولوجيــا الفضــاء، املنتِســبة إىل األمــم املتحــدة 

ومــع  .اون الـوثيقني مــع كيانــات األمـم املتحــدة األخـرى املعنيــة   األحـداث علــى التنسـيق والتعــ  
مراعاة تنامي االهتمام باسـتخدام السـواتل الصـغرية وتطبيقاـا دعمـا للتنميـة املسـتدامة، أطلـق         
الربنامج يف اآلونـة األخـرية مبـادرة األمـم املتحـدة بشـأن علـوم الفضـاء األساسـية الـيت سـتدعم            

ويتعــاون املكتــب يف تنفيــذ هــذه   .كنولوجيــا الفضــاء األساســيةالقــدرات احملليــة علــى تطــوير ت 
املبادرة تعاونا وثيقا مع االحتاد الدويل لالتصاالت من أجل معاجلة املسـائل املتعلقـة بتخصـيص    

  .الترددات للسواتل الصغرية
ومن أجل اكتساب املعارف بشأن القـارة األفريقيـة وإدارـا، دأبـت اللجنـة االقتصـادية         -٣٤

يــا علــى متكــني الــدول األعضــاء مــن املشــاركة يف املناســبات اإلقليميــة املهمــة ذات الصــلة   ألفريق
باملعلومات اجلغرافية والعمل باالشتراك مع املؤسسات العلميـة والبحثيـة األفريقيـة، وكـذلك مـع      
قطاعات أخرى، مـن أجـل زيـادة الـوعي بأمهيـة املعلومـات اجلغرافيـة لتحقيـق النمـو االقتصـادي           

ومـا بعـدها، ستواصـل اللجنـة االقتصـادية       ٢٠١١-٢٠١٠وخـالل الفتـرة    .االجتماعيـة  والتنمية
ألفريقيا، بالتعاون مع املركز اإلقليمي للتـدريب علـى املسـح الفضـائي اجلـوي واملركـز اإلقليمـي        
لرســم خــرائط املــوارد ألغــراض التنميــة، وضــع بــرامج لتــدريب التقنــيني واملــديرين والعلمــاء يف    

  .يا املعلومات اجلغرافية وتطبيقاا يف تقدير املوارد وختطيطها وإدارا ورصدهاجماالت تكنولوج
وتكنولوجيـا   االستشعار عن بعدويعترب بناء القدرات والتدريس باستخدام تكنولوجيا   -٣٥

ــات اخلاصــة           ــدة البيان ــز قاع ــا مراك  ــوم ــيت تق ــم األنشــطة ال ــن أه ــات واالتصــاالت م املعلوم
ويعمـل مركـز وارسـو     .التابعـة لربنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة     ) غريـد (امليـة  مبعلومات املـوارد الع 

التابع لقاعدة البيانات املذكورة على ترويج استخدام الصور الساتلية وبراجميـات جتهيـز الصـور    
ويشــارك التالميــذ يف البحــوث  .كــأداة لتــدريس املواضــيع البيئــة يف املــدارس الثانويــة البولنديــة 

وختضـع الصـور الـيت حصـل عليهـا       .ات الغطاء النبايت يف البيئات احمليطة مبدارسهماملتعلقة بتغير
يف فترات خمتلفة مـن سـواتل استشـعار األراضـي عـن بعـد إىل تفسـري مرئـي ومعاجلـة حاسـوبية           

ت املشــاهدة مــع وتنــاقش نتــائج وأســباب الــتغريا .وصــوال إىل إعــداد خــرائط يف ايــة املطــاف
  .اإلدارات احمللية
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ويشــكِّل املختــرب االفتراضــي للتــدريب علــى األرصــاد اجلويــة الســاتلية، الــذي أنشــأته      -٣٦
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وفريق التنسيق املعـين بسـواتل األرصـاد اجلويـة، حجـر األسـاس       
يف اجلهود اليت يبـذهلا برنـامج املنظمـة الفضـائي للتشـجيع علـى بنـاء القـدرات سـعيا إىل حتقيـق           

تراتيجي املتمثِّل يف تعظيم فائدة النواتج الساتلية البيئية لدى مستعمليها يف كل أحنـاء  هدفه االس
، وبريــدجتاون، وبوينــوس )الصــني(وتضــم الشــبكة احلاليــة مراكــز يف بــيجني ونــاجنينغ   .العــامل

ــرس، وكاشــويرا باوليســتا   ــل(آي ــورن )الربازي ــريويب، )عمــان(، ومســقط )أســتراليا(، وملب ، ون
وأنشــئ مركــزا متيــز جديــدان، تستضــيفهما دائــرة األرصــاد اجلويــة     .ن خوســيهونيــامي، وســا

ــة وامل    ــا، ومرفــق خــدمات األرصــاد اجلوي ــا، يف بريتوري ــي، يف  جلنــوب أفريقي ــة والرصــد البيئ ائي
ويســتخدم برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفضــائية املختــرب    .االحتــاد الروســي موســكو يف

يب يف جمـال األرصـاد اجلويـة السـاتلية يف املراكـز اإلقليميـة       االفتراضي كمصـدر أساسـي للتـدر   
  .لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء

وأنشأت منظمة الصحة العاملية برنامج حتليل مواطن الضعف واملخـاطر ورسـم اخلـرائط      -٣٧
يف املركز املتوسطي للحد من املخاطر الصحية يف تـونس العاصـمة، ويهـدف يف املقـام األول إىل     

لــدول األعضــاء والشــركاء بتعزيــز قــدرم علــى تقيــيم املخــاطر الصــحية وعرضــها عرضــا  دعــم ا
مرئيـا وحتليلــها وإدراج نتــائج التحليــل يف بــرامج احلـد مــن خمــاطر الكــوارث والتأهــب للطــوارئ   

وتعــاون برنــامج حتليــل مــواطن الضــعف واملخــاطر ورســم اخلــرائط، يف عــام    .ومواجهــة آثارهــا
وجتــري  .ة العــاملي ومــع منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة يف نيجرييــا ، مــع برنــامج األغذيــ٢٠٠٩

مناقشــات حاليــا بشــأن التعــاون مــع كيانــات أخــرى تابعــة لألمــم املتحــدة، مثــل برنــامج األمــم    
  .املتحدة اإلمنائي، ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي

ــامج التطبيقــات الســاتلية ا    -٣٨ ــع برن ــدريب    ووق ــم املتحــدة للت ــابع ملعهــد األم ــة الت لعملياتي
اتفاق تعاون مع كلية علوم املعلومات اجلغرافيـة ورصـد األرض يف جامعـة    ) اليونيتار(والبحث 
ــتعلم اإللكتــروين يف عــامي    ) هولنــدا(تــوينيت  ــة إعــداد حلقــات تــدريب ودورات ال  ٢٠١٠بغي

ــا     ٢٠١١و ــوم املعلوم ــةوإعــداد قائمــة بأمســاء اخلــرباء يف عل ــك،    .ت اجلغرافي ــى ذل وعــالوة عل
يعكف برنامج التطبيقات الساتلية العملياتية على وضع منائط تدريب على املناهج التعليميـة يف  

  .إطار برامج أخرى تابعة لليونيتار
ويف إطار برنامج اليونسكو للتعلـيم الفضـائي، عقـدت حلقـات عمـل يف جمـال التعلـيم          -٣٩

، ومـن املتوقـع عقـد    ٢٠٠٩مهوريـة العربيـة السـورية يف عـام     الفضائي يف إكـوادور وبـريو واجل  
وجيــري تقــدمي الــدعم مــن أجــل   .٢٠١١-٢٠١٠حلقــات عمــل يف مصــر والفلــبني يف الفتــرة  

وضع منيطة لتدريب املدرسني علـى تطبيقـات التكنولوجيـا الفضـائية مـع التركيـز علـى ارتفـاع         
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    اإلدارة الوطنيـة للمالحـة اجلويـة     ث امليـاه، حتـت إشـراف   مستوى البحـر وإزالـة األحـراج وتلـو
" إيـدوفلو "والفضاء، واللجنة الوطنيـة األرجنتينيـة املعنيـة باألنشـطة الفضـائية ويف إطـار مبـادرة        

املنبثقة عن الفريق العامل املعين بالتعليم والتدريب وبناء القـدرات التـابع للجنـة املعنيـة بسـواتل      
وسـيكرر   ٢٠١١ار هـذه النميطـة يف عـام    وسيقوم مدرسـون أرجنتينيـون باختبـ    .رصد األرض

ويتوقــع أيضــا إعــداد كراســة متــارين علــى    .اســتخدامها يف بلــدان أخــرى يف الســنوات التاليــة  
ــار مبــادرة         ــدارس الثانويــة يف إط ــات تكنولوجيــا الفضــاء موجهــة لطلبــة امل ، "إيــدوفلو"تطبيق

ة لتـــدريس علـــوم وســـيجرب اســـتخدام هـــذه الكراســـة يف مـــدارس ختتارهـــا املراكـــز اإلقليميـــ 
ويف إطـار إجـراءات متابعـة السـنة الدوليـة لعلـم الفلـك         .وتكنولوجيا الفضاء، وجهات أخـرى 

 ٢٠١١-٢٠١٠، سيجري إعداد منيطة لتدريب املدرسـني يف علـم الفلـك يف الفتـرة     )٢٠٠٩(
ــة         ــا املراكــز اإلقليمي ــدارس ختتاره ــن م ــريو وم ــن إكــوادور وب ــا مدرســون م وســيتوىل اختباره

  .وم وتكنولوجيا الفضاءلتدريس عل
    

استعمال تكنولوجيات داعمة للتنمية، مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات   - دال  
    واالتصاالت ونظم السواتل املالحية العاملية

واصلت اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة إحراز تقـدم كـبري صـوب      -٤٠
ــة التشــغيل املت   ــق وقابلي ــق التواف ــع     حتقي ــد املواق ــة لتحدي ــة واإلقليمي ــنظم الفضــائية العاملي ــادل لل ب

ــبىن      واملالحــة والتوقيــت، ويف تعزيــز اســتخدام الــنظم العامليــة لســواتل املالحــة وإدماجهــا يف ال
ويتعاون مكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي، بوصـفه     .التحتية الوطنية، ال سيما يف البلدان النامية

ــة   ــة الدولي ــة للجن ــة التنفيذي ــدويل      األمان ــة لســواتل املالحــة، مــع االحتــاد ال ــالنظم العاملي ــة ب املعني
لالتصاالت ومنظمة الطريان املدين الدويل وغريمها من كيانات األمم املتحـدة مـن أجـل املضـي     

  .يف تطوير الربامج اخلاصة بتطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة
ــع ا      -٤١ ــاون م ــدويل لالتصــاالت، بالتع ــوم االحتــاد ال ــة    ويق ــة لألرصــاد اجلوي ــة العاملي ملنظم

ومنظمة الطريان املدين الدويل، بدراسة تكنولوجيات جديدة لالتصاالت الراديويـة ويسـتند إىل   
نتائج الدراسات لتعـديل لـوائح الراديـو الصـادرة عـن االحتـاد والتوصـيات املتعلقـة جبميـع نظـم           

 الدراسـية ل املثال، تعكف األفرقـة  وعلى سبي .االتصاالت الراديوية، مبا يف ذلك النظم الفضائية
التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد الدويل لالتصـاالت حاليـا علـى إعـداد اقتراحـات      

تندرج يف إطار بنود جدول األعمـال املتعلقـة    ٢٠١٢للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
دمات الفضـــائية واألرضـــية مبســـائل مثـــل اســـتخدام وتقاســـم بعـــض نطاقـــات التـــردد يف اخلـــ  

  .جيغاهرتز ألغراض الرصد البيئي ٢٧٥واستخدام نطاقات التردد اليت تفوق 
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وستواصــل منظمــة الطــريان املــدين الــدويل واملنظمــة البحريــة الدوليــة مشــاركتهما يف       -٤٢
ــؤات أرصــاد املنــاطق     ــاملي لتنب ــام الع ــدين الــدويل      .تشــغيل النظ ــريان امل ــة الط وستواصــل منظم

أيضا سعيها من أجـل االنتقـال إىل املالحـة املعتمـدة علـى السـواتل يف مجيـع مراحـل         ) اواإليك(
ويف املسـائل املتعلقـة    .الطريان، وخصوصا يف إطار برنامج اإليكاو للمالحة القائمة علـى األداء 

بسياسة املالحـة وطيـف التـرددات الراديويـة، ستمضـي اإليكـاو يف تنسـيق عملـها مـع املنظمـة           
وسـتتابع اإليكـاو أيضـا التنسـيق عـن كثـب مـع         .دوليـة واالحتـاد الـدويل لالتصـاالت    البحرية ال

النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ يف املسائل املتعلقة بتركيب أجهزة بث خاصـة بتحديـد   
وال تـزال االتصـاالت املعتمـدة علـى السـواتل       .املواقع يف حاالت الطوارئ على منت الطـائرات 

  .خدم على نطاق واسع فوق املناطق البحرية والقاريةيف الطائرات تست
ر اللجنة االقتصادية ألفريقيا التوجيـه والقيـادة علـى الصـعيد اإلقليمـي فيمـا خيـص        وتوفّ  -٤٣

التقنيــات واملنــهجيات األرضــية الفضــائية يف أفريقيــا، وتواصــل االشــتراك مــع وكــاالت األمــم   
قـات، وإجـراءات أرضـية فضـائية ذات صـلة      املتحدة إلعـداد وتنفيـذ جمموعـات بيانـات، وتطبي    

جبدول أعمال تنمية أفريقيا، من خالل فريق األمم املتحدة العامـل املعـين باملعلومـات اجلغرافيـة     
وتواصل أيضا تعزيـز قـدراا علـى إقامـة شـبكات وتيسـري وتشـجيع         .ومرفق البيانات الفضائية

املنظومـة   /ل الفريق املختص برصد األرضمع املبادرات والربامج اإلقليمية والدولية مث الروابط
ــة، واملبــادرة          ــراض البيئيــة واألمني ــاملي لألغ ــامج الرصــد الع ــنظم رصــد األرض، وبرن ــة ل العاملي

وتواصـل اللجنـة االقتصـادية     .األرضية للبحوث البيئيـة العامليـة والشـعبة اجليوديناميكيـة الدوليـة     
ــة إىل وضــع إطــار مرجعــي جيود    ــا الرامي ــا جهوده ــا، مــن خــالل    ألفريقي ــد ألفريقي يســي موح

مشروع اإلطار املرجعي اجليوديسي ألفريقيا، لكي يتسنى استخدام نفس اموعـة مـن النقـاط    
ــة     ــات اجلغرافي ــواتج املعلوم ــا مــن ن ــة يف اخلــرائط وغريه ــة    .املرجعي ــل ســائر األطــر املرجعي ومث
وتجـري   .ة اجليوديسـية العامليـة  اجليوديسية القارية، سيضم هذا اإلطار املرجعي إىل البنية التحتي

اللجنـــة حاليـــا استعراضـــا لطرائـــق حســـاب بديلـــة وتقـــوم بوضـــع مبـــادئ توجيهيـــة إلجـــراء   
احلســابات، كمــا تســاعد يف الــتمكني مــن إجــراء احلســاب الرمســي األول لإلطــار املرجعــي         

 وســيمكِّن اإلطــار املرجعــي اجليوديســي ألفريقيــا، عنــد اكتمــال وضــعه، مــن حتويــل  .األفريقــي
  .مجيع نواتج املسح ورسم اخلرائط الوطنية إىل نفس النظام املرجعي القاري املشترك

ــة جلمــع       -٤٤ ــا نظــام املعلومــات اجلغرافي ــا تكنولوجي ــة االقتصــادية ألوروب وتســتخدم اللجن
معلومات فضائية عن إحصاءات الطرق والسكك احلديدية األوروبية، وكذلك لوضع خـرائط  

الطريــق الســريع العــابر ألوروبــا، ومشــروع خطــوط الســكة   لطــرق النقــل مــن أجــل مشــروع  
وإضـافة إىل ذلـك،    .اآلسـيوية  -احلديدية العابرة ألوروبا، ومشروع وصالت النقل األوروبيـة  
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تستخدم الصور الساتلية والنظم العاملية لتحديد املواقع اسـتخداما واسـعا يف األنشـطة املعاصـرة     
وعـالوة علـى حتسـني املمارسـات      .بـا يف جمـال احلراجـة   الـيت تعـىن ـا اللجنـة االقتصـادية ألورو     

املتعلقة برسم اخلرائط وباجلرد، تؤدي تلـك التكنولوجيـات دورا هامـا يف املمارسـات اإلداريـة      
ومـع أن قسـم    .اليومية يف جماالت مثل أنشطة قطع األشجار والنقل ومكافحة احلرائق واإلنقاذ

مل يطبـق التكنولوجيـات السـاتلية تطبيقـا مباشـرا،      األخشاب التـابع للجنـة االقتصـادية ألوروبـا     
فإن اللجنة تستخدم بيانات االستشعار عن بعد وحتديـد املواقـع يف نظامهـا اخلـاص باملعلومـات      

ويتوقع أن يكون املسح العاملي الذي أجرته الفاو بواسطة تقنيـة االستشـعار عـن بعـد      .احلرجية
فهـذا املسـح    .يف بلدان منطقة اللجنـة االقتصـادية ألوروبـا   أداة هامة لتقييم الديناميات احلرجية 

ــة املتاحــة مــن الســنوات        ٢٠٠٥و ٢٠٠٠و ١٩٩٠و ١٩٧٥جيمــع بــني أفضــل الصــور العاملي
ويتوقـع نشـر نتـائج املسـح يف      .والتقديرات الوطنية األرضية اخلاصة بتقييم املسـاحات احلرجيـة  

اجلوي البعيد املدى عرب احلدود، عمليـات   وتتواصل أيضا يف إطار اتفاقية التلوث .٢٠١١عام 
  .رصد وقياس الكميات واملستويات اخلطرية من ملوثات اجلو بواسطة السواتل

ويعكف برنامج األمم املتحدة للبيئة، يف شـراكة مـع وكالـة أبـو ظـيب البيئيـة، ومبـادرة          -٤٥
لتــابع لربنــامج األمــم ســوفولز ا-أبــو ظــيب العامليــة جلمــع وحتليــل البيانــات البيئيــة، ومركــز غريــد

املتحدة، ومع شركاء آخرين، على إعداد أطلس بيئـي للمنطقـة العربيـة مـن املزمـع إصـداره يف       
وســوف يكــون هــذا األطلــس املنشــور الوحيــد الــذي يقــدم أدلــة علــى   .٢٠١٠منتصــف عــام 

أيضـا   التغريات البيئية اليت حتدث يف األرض واملياه والغالف اجلوي يف بلـدان املنطقـة، ويشـمل   
ومـن العناصـر الرئيسـية     .مسائل عابرة للحدود مثل املناطق احملمية وأحواض األـار وامللوثـات  

اليت سيتضمنها األطلس دراسات التغيـرات يف مواقـع حمـددة اسـتنادا إىل العـرض املرئـي لصـور        
    سـابقة والحقـة  "وستسـتخدم الصـورة السـاتلية لفتـرات      .عـد حاليـة وتارخييـة مستشـعرة عـن ب "

إلظهـــار الـــتغريات البيئيـــة مثـــل تغـــري اســـتخدام األراضـــي، والنمـــو احلضـــري، وتغيـــر املعـــامل   
وتـدهور  ) زفت مياههـا ـالسدود وتغيري جماري األار واألراضي الرطبة اليت استنـ (اهليدرولوجية 

زاعات ـاألرض والتصــحر وتغــري املنــاطق الســاحلية وفقــدان موائــل قيمــة وتــأثري احلــروب والنــ    
  .تغير املناخ وتقلص خمزونات املياهوتأثري 
ــاملي لالتصــاالت مبشــاركة         -٤٦ ــى الع ــرض وامللتق ــدويل لالتصــاالت املع ــنظم االحتــاد ال وي

منظمة الصحة العاملية، واملنظمـة العامليـة للملكيـة الفكريـة، واملنظمـة البحريـة الدوليـة، والبنـك         
للتباحـــث بشـــأن االحتياجـــات الـــدويل، ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي،  

واحلقائق الصـناعية اجلديـدة وتوثيـق عـرى التعـاون وتعزيـز احلـوار الرفيـع املسـتوى بـني القـادة            
السياســـيني ونظـــرائهم يف القطـــاع الصـــناعي باعتبـــار ذلـــك قـــوة إجيابيـــة لقطـــاع تكنولوجيـــا  
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سـائل امللحـة مثـل    املعلومات واالتصاالت، وبشأن الدور املنوط ذه التكنولوجيا يف معاجلـة امل 
  .تغير املناخ واالنتعاش االقتصادي العاملي وأمن الفضاء احلاسويب

وبدعم من املركز الوطين للدراسات الفضائية يف فرنسا وبالتعـاون مـع مفوضـية األمـم       -٤٧
املتحدة لشؤون الالجئني واللجنة الدولية للصليب األمحر ومنظمـات غـري حكوميـة وشـركات     

جامعـات، يعكـف برنـامج التطبيقـات السـاتلية العملياتيـة التـابع لليونيتـار         من القطاع اخلاص و
 .على وضع نظام إلدارة األسـاطيل لفائـدة وكـاالت األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة        

ــيعز ــن مــن فعاليــة         وس ــات واحلمــوالت، وحيس ــام أمــن وســالمة املــوظفني واملركب ز هــذا النظ
  .األساطيل وحيد من األثر البيئي

    
    النهوض باملعرفة العلمية بالفضاء ومحاية البيئة الفضائية  - هاء  

تنظـر يف   ٢٠١٠بدأت جلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية يف عـام        -٤٨
بند جديد من جدول األعمال حول املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء، يف إطار خطـة عمـل   

يسية للمبادرة يف اإلسهام يف تطـوير املعرفـة العلميـة    وتتمثل األهداف الرئ .مدا ثالث سنوات
ــؤ بــه واإلســهام يف تثقيــف اجلمهــور       الالزمــة لفهــم طقــس الفضــاء القريــب مــن األرض والتنب

وأنشئت جمموعة من الشبكات األرضية لرصد طقس الفضـاء باالسـتفادة مـن العمـل      .وتوعيته
  .٢٠٠٧املضطلع به يف إطار السنة الدولية للفيزياء الشمسية 

وأكّــد الــس التنفيــذي للمنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة مشــاركة املنظّمــة يف دعــم      -٤٩
اجلهــود الدوليــة الراميــة إىل تنســيق وتوحيــد أرصــاد طقــس الفضــاء ومــا يتصــل بــه مــن بيانــات  
وخدمات، بعد أن استذكر زيـادةَ تـأثري طقـس الفضـاء علـى البنيـات التحتيـة لألرصـاد اجلويـة          

األرصاد اجلوية، وعلى عدد متزايد من األنشطة اإلنسانية، وإمكانيةَ حتقيق التنـاغم  مثل سواتل 
ــذارات اخلاصــة بطقــس الفضــاء، ودور       ــة واإلن بــني تقــدمي املعلومــات املتعلقــة باألرصــاد اجلوي

وأنشأ فريقا للتنسيق بـني الـربامج يف جمـال طقـس      .سواتل األرصاد اجلوية يف رصد بيئة الفضاء
م مبهامه بالتعاون مع اخلدمة الدولية لرصد بيئة الفضـاء وكيانـات األمـم املتحـدة     الفضاء، سيقو

ذات الصــلة، ومنــها مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي واالحتــاد الــدويل لالتصــاالت ومنظمــة     
  .الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية
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    األنشطة األخرى  -رابعا  
يا يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا برناجما دراسـيا يرمـي إىل   تنفّذ شعبة العلوم والتكنولوج  -٥٠

تقدمي ومناقشة خمتلف التحديات واملسائل املرتبطة بالرؤية اجلديـدة لتعزيـز قـدرات احلكومـات     
وستتمثل اخلطوة التالية يف وضـع جمموعـة أدوات وتطبيـق الطرائـق      .واتمع يف اال الفضائي

ــدان التجريبيــ    ــى البل ــة عل ــام وإدراج      الالزم ــق الع ــرض التطبي ــايرة املؤشــرات لغ ــن أجــل مع ة م
ــا الفضـــائية اجلغرافيـــة يف خمتلـــف االســـتراتيجيات اإللكترونيـــة    خـــدمات العلـــوم والتكنولوجيـ

الرعايــة الصــحية اإللكترونيــة والتجــارة اإللكترونيــة والتــدريس  (القطاعيــة يف الــدول األعضــاء 
  .)راض التنمية الريفيةاإللكتروين وتسخري اخلدمات اإللكترونية ألغ

ــة يف عــام      -٥١ ــامج األمــم املتحــدة للبيئ ــذ برن ــا لوضــع مشــروع    ٢٠٠٩ونفّ نشــاطا جتريبي
واهلدف من املشروع هو حتديـد البلـدان    .منهجية لتقييم املخاطر ومواطن الضعف يف جامايكا

خ، ودمـج  ضة للخطر والشديدة التأثر به يف سـياق تـدهور الـنظم اإليكولوجيـة وتغـري املنـا      املعر
 .هذه االعتبارات من أجل حتسني النهج واملمارسات املتعبة يف جمال احلد مـن خطـر الكـوارث   

ويســتهدف املشــروع يف مرحلتــه األوىل الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة والــنظم اإليكولوجيــة  
    ــة التعــر ــة قابلي ض الشــديد لألعاصــري  الســاحلية بوجــه خــاص، حيــث تناولــت الدراســة األولي

وســتركز األنشــطة التجريبيــة املقبلــة يف إطــار املشــروع علــى الــنظم اإليكولوجيــة          .ةاملداريــ
ــة واجلبــال، علــى األرجــح يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ ويف      الســاحلية ويف األراضــي اجلاف

  .يب والسودانـالكاري
 أوروبا التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، من خـالل شـراكته   -ويقوم مكتب غريد  -٥٢

املؤسسية مع جامعـة جنيـف، بتنسـيق عـدة مشـاريع تعاونيـة كـبرية عـابرة للحـدود الوطنيـة أو           
يشــارك يف مشــاريع مــن هــذا القبيــل يف إطــار الربنــامج اإلطــاري الســابع للبحــث والتنميــة           

املشـترك بـني االحتـاد     enviroGRIDSويتوخى مشروع  .التكنولوجية التابع للمفوضية األوروبية
ــامج اإلطــاري الســابع  األورويب والرب ــاء القــدرات مــن أجــل   ) http://www.envirogrids.net(ن بن

وقد بـدأ املشـروع    .لتقييم ورصد حالة حوض البحر األسود دعما للتنمية املستدامة نظامإجناز 
وسيستغرق أربع سنوات، ويتوىل مكتب أوروبا لشعبة اإلنـذار املبكـر    ٢٠٠٩أبريل /يف نيسان

ويهــدف  .مؤسســة أوروبيــة ٢٧تنســيق احتــاد املشــروع الــذي يضــم  والتقيــيم وجامعــة جنيــف
املشروع إىل دمج عدة تكنولوجيات معلوماتية مستجدة من أجـل مجـع معلومـات حيويـة عـن      
ــها      ــة يف املاضــي واحلاضــر واملســتقبل وختــزين تلــك املعلومــات وتوزيعهــا وحتليل األحــوال البيئي

ا لشـعبة اإلنـذار املبكـر والتقيـيم، بوجـه      وينكب مكتـب أوروبـ   .وعرضها عرضا مرئيا ونشرها
خاص، على إنشاء بنية حتتية للبيانات الفضـائية سـوف تتـيح قابليـة التبـادل التشـغيلي للبيانـات        
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وتقاسم املعلومات وتوفري البيانات بني مجيع اجلهات الفاعلـة واملسـتعملني النـهائيني يف االحتـاد     
  .املذكور وخارجه

ــابع لليونيتــار، بــدعم مــن املفوضــية    ويعمــل برنــامج التطبيقــات   -٥٣ ــة الت الســاتلية العملياتي
األوروبيــة، علــى اســتنباط حلــول متكاملــة، إســهاما منــه يف اســتحداث أدوات تتــيح االســتعانة 
 بالسواتل لنقل صور ميدانية جغرافية موسومة مـن أجـل إدراجهـا بسـرعة وسـهولة يف اخلـرائط      

  .املستندة إىل تقنيات فضائية
ــة اســتخدام الفضــاء       وقــد نشــرت   -٥٤ ــة باالشــتراك مــع جلن ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي الوكال

اخلــارجي يف األغــراض الســلمية اإلطــار األمــان اخلــاص بتطبيقــات مصــادر القــدرة النوويــة يف    
ــة     )A/AC.105/934(الفضــاء اخلــارجي   ــايري األمــان التابع ــة مع ــه جلن ، وذلــك بعــد أن نظــرت في

وستواصل الوكالة إقامـة عالقـات عمـل وثيقـة      .٢٠٠٩ل أبري/للوكالة ووافقت عليه يف نيسان
مع اللجنة وفريقهـا العامـل املعـين باسـتخدام مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي بغيـة           

  .تشجيع تنفيذ إطار األمان وتيسريه
ــك،     -٥٥ ــم الفل ــة لعل ــة يف عــام   ٢٠٠٩واحتفــاال بالســنة الدولي ــة العام ــها اجلمعي ــيت أعلنت ، ال

ت اليونسكو العديد من أنشطة التثقيف وبناء القدرات يف علم الفلك، بالتعاون مع ، نفّذ٢٠٠٧
االحتاد الفلكي الدويل من أجل تقريب العلم إىل مدارك اتمع وتعزيز التعليم العلمي، وال سيما 

" Galileoscopes"ومنِحــت املــدارس يف عــدة بلــدان ناميــة مقــارب مــن نــوع   .يف البلــدان الناميــة
 ٢٠١٠وسينشئ االحتاد الفلكي الدويل يف عام  .ة التكلفة وعالية اجلودة وسهلة التجميعمنخفض

مكتبا عامليا لتطوير علم الفلك، ستتمثل وظيفته األساسية يف تنسيق األنشطة احلاليـة واملرتقبـة يف   
  .علم الفلك يف جماالت التعليم والتنمية الشاملة املستدامة وبناء القدرات

رنامج اللوائح الصحية الدولية، تتعـاون منظمـة الصـحة العامليـة مـع شـركاء       ويف إطار ب  -٥٦
خارجيني على وضع خـرائط للمنـاطق املعرضـة خلطـر احلمـى الصـفراء سـعيا إىل وضـع مبـادئ          

وـدف أنشـطة رسـم     .توجيهية دولية بشأن السفر والصحة، إضـافة إىل دعـم أنشـطة التأهـب    
مـن اآلثـار السـلبية     حتقيق غرضني مهـا التقليـل إىل أدىن حـد   خرائط املناطق املعرضة للخطر إىل 

وتسـتعمل اخلـرائط الصـور     .اليت حتدثها اللقاحات على املسافرين والوقاية من تفشي األمـراض 
وبواسـطة السـواتل مـن أجـل دمـج عوامـل مثـل         االستشـعار عـن بعـد   امللتقطة بواسطة تقنيـات  

 .ضـة للخطـر  املنـاطق واموعـات السـكانية املعر    االرتفاعات والغطاء النبـايت لتحديـد وترسـيم   
وتبذل أيضا جهود الستخدام الصور الساتلية من أجل حتسني رصد ومراقبة الطـاعون يف عـدة   
بلدان يف آسيا الوسطى حيث يتوطّن هذا الوباء وحيث يعترب الريبيـل البـؤرة احليوانيـة الرئيسـية     



 

22 V.10-52429 
 

A/AC.105/961

حركـات انتقـال اموعـات البشـرية      للمرض وحيث يتعاظم خطر اإلصـابات البشـرية بسـبب   
وتعكـف منظمـة الصـحة العامليـة، بالتعـاون مـع املركـز الـوطين          .إىل مناطق غري مأهولة من قبل

يب يف ـالفرنسي للدراسات الفضائية وعـدة مؤسسـات حبثيـة أخـرى، علـى وضـع مشـروع جتريـ        
د البؤرة احليوانيـة  كازاخستان يتوخى منه تطوير استخدام الصور الساتلية من أجل حتسني رص

لألمراض وكشف األمراض احليوانية والتنبؤ باألوبئـة واسـتحداث أداة براجميـة إلدارة البيانـات     
 .ورسم اخلرائط ودمج الصور الساتلية
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