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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية   

التقرير عن التعاون الدويل يف جمال تعزيز استخدام البيانات اجلغرافية     
       من مصدر فضائي ألغراض التنمية املستدامةاملستمّدة

    مةمقّد -أوال 
علومـات واضـحة     م علـى  بيانـات تنطـوي      أنـه أيُّ  ب" البيانات اجلغرافية  "ف مصطلحُ عرَُّي  -١

" البيانــات اجلغرافيــة املــستَمّدة مــن مــصدر فــضائي "أمــا مــصطلح  .عــن حتديــد مواقــع جغرافيــة
ــ .فيــشري إىل البيانــات اجلغرافيــة املــستمّدة مــن منــصات فــضائية  ؤ مبــا ميكــن أن وقــد جــرى التنّب

ة بدايـ تنطوي عليه هذه البيانات من فائدة لالستعمال يف طائفة واسعة من التطبيقات حىت قبـل        
 إطـالق أوىل سـواتل االستـشعار عـن      دت هذه الفائـدة علـى إثـر النجـاح يف          كّعصر الفضاء وتأ  

 من مـصدر فـضائي ضـروريا        املستمّدةواليوم أصبح استعمال البيانات اجلغرافية      . عد وتشغيلها ُب
زى وُتعـ  .يف عدد متزايد باستمرار من التطبيقات اليت ُتسهم يف معاجلة قـضايا التنميـة املـستدامة            

ــع هــذا التطــوّ  ــادة تطــّور املنــصّ    دواف ــشغيلية وزي ــها إىل حتــسني القــدرات الت ات ر يف جانــب من
 مـن مـصدر   املـستمّدة الفضائية ونظم املعلومات احلديثة، ّمما يسهم يف جعـل البيانـات اجلغرافيـة         

 .فضائي أقرب مناالً

تزايـدة لتحقيـق     مـن مـصدر فـضائي مـن أمهيـة م           املـستمّدة ونظرا ملا للبيانـات اجلغرافيـة         -٢
يف األغـراض الـسلمية يف دورهتـا        اخلـارجي   التنمية املستدامة، ُعرِض على جلنة استخدام الفضاء        

 اقتـراح مـن الربازيـل بـإدراج بنـد جديـد يف جـدول أعماهلـا                 ٢٠٠٦التاسعة واألربعـني يف عـام       
ن الفــضاء التعــاون الــدويل يف جمــال تعزيــز اســتخدام البيانــات اجلغرافيــة املستــشعرة مــ   "بعنــوان 

 .٢٠٠٩-٢٠٠٧، يف إطــار خطـة عمــل متعـّددة الــسنوات للفتــرة   "ألغـراض التنميــة املـستدامة  
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واّتفقت اللجنة بعد ذلك على إدراج البند اجلديد يف إطار خطة العمل التاليـة علـى أسـاس أنـه                    
 يف دورهتـــا اخلمـــسني واحلاديـــة ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ميكـــن تنقـــيح خطـــة العمـــل لفتـــرة الـــسنتني  

  ).٣٠٢-٣٠١، الفقرتان A/61/20الوثيقة (ب االقتضاء واخلمسني، حس
    

      ٢٠٠٧    
روض إيــضاحية مــن الــدول األعــضاء واملــراقبني واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة  عــ  •  

وأفرقة التنسيق غري الرمسية عن أنـشطة كـل منـها فيمـا يتـصل بتـسخري املعلومـات                   
ــة املــ     ــستَمّدة مــن مــصدر فــضائي ألغــراض التنمي ــة امل وميكــن أن  .ستدامةاجلغرافي

تشمل هذه املنظمات مراكز األمم املتحـدة اإلقليميـة لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا               
الفضاء، والفريق املختص برصـد األرض، واللجنـة املعنيـة بـسواتل رصـد األرض،             

 .واليونسكو، ومنظمة األغذية والزراعة وغريها
    

   ٢٠٠٨    
بة يف جمــال إقامـة بنيـة حتتيــة   عـروض إيـضاحية مـن خــرباء بـشأن التجـارب املكتـس        •  

 مــن مــصدر فــضائي وجتهيزهــا املــستمّدةوطنيــة مناســبة جلمــع البيانــات اجلغرافيــة  
وتطبيقهــــا، مبــــا يف ذلــــك تــــدريب املــــوارد البــــشرية، والبنيــــة التحتيــــة التقنيــــة  

 .واالحتياجات املالية، والترتيبات املؤسسية
    

   ٢٠٠٩   
ــذة داخــل منظومــ     •   ــشطة املنفَّ ــيم األن ــا صــلة مباشــرة     تقي ــيت هل ــم املتحــدة وال ة األم

ــة   ــستمّدةباســتخدام املعلومــات اجلغرافي ــة    امل ــضائي ألغــراض التنمي  مــن مــصدر ف
ــراز الــصالت القائمــة بــني تلــك األنــشطة ووســائل      املــستدامة والنظــر يف ســبل إب

 .إكساهبا اعترافا دوليا أقوى

ن الـدويل هبـدف    صوغ تقرير يتضّمن توصيات بشأن سـبل ووسـائل تعزيـز التعـاو              •  
إقامــة البنيــة التحتيــة الوطنيــة الالزمــة الســتخدام البيانــات اجلغرافيــة املــستَمّدة مــن  

 .مصدر فضائي

 توصــيات أو علــى أن تكــون أيُّ ،)٣٠٣، الفقــرة A/61/20الوثيقــة  (واتفقــت اللجنــةُ  -٣
ــدويل يف جمــا       ــتج عــن خطــة العمــل متمــشية مــع اإلعــالن اخلــاص بالتعــاون ال ل اســتنتاجات َتن
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استكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه لفائــدة مجيــع الــدول ومــصلحتها، مــع إيــالء اعتبــار  
 ).٥١/١٢٢مرفق قرار اجلمعية العامة (خاص الحتياجات البلدان النامية 

    
    يف األغراض السلميةاخلارجي جلنة استخدام الفضاء ملّخص املناقشات يف  -ثانيا 

ــة اســتخدام الفــضاء    -٤ يف األغــراض الــسلمية يف دورهتــا اخلمــسني   اخلــارجينظــرت جلن
ــام      ــسني، يف ع ــة واخلم ــة واخلمــسني والثاني ــن  ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٨ و٢٠٠٧واحلادي ــد م ، يف بن

التعاون الدويل يف جمال تعزيز اسـتخدام البيانـات اجلغرافيـة املستـشعرة             "جدول األعمال بعنوان    
ر هـذا البنـد ممثّلـو األرجنـتني     وألقـى كلمـاٍت يف إطـا    ".ألغـراض التنميـة املـستدامة    مـن الفـضاء  

إيــران  وبلجيكــا والربازيــل وكنــدا وشــيلي والــصني وكولومبيــا واليونــان وهنغاريــا واهلنــد و        
ــة( ــة      ) اإلســالمية-مجهوري ــة العربي ــا واجلمهوري ــوب أفريقي ــا وجن ــان واملكــسيك ونيجريي والياب

ــة   ــات املتحــدة األمريكي ــسورية والوالي ــسكو بــ    .ال ــم املراقــب عــن اليون ــيسكمــا تكلّ  صفته رئ
اخلـارجي يف دورتـه الـسابعة والعـشرين،      الفـضاء  أنـشطة  بشأن الوكاالت بني املشترك االجتماع

واملراقبان عن مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية ومكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي يف األمانـة                     
ن اللجنـة   ، واملراقبـان عـ    فريق األمم املتحدة العامل املعين باملعلومـات اجلغرافيـة        العامة، نيابة عن    

 .املعنية بسواتل رصد األرض وأمانة الفريق املختص برصد األرض

واستمعت اللجنة خالل مداوالهتا بشأن بند جدول األعمـال إىل العـروض اإليـضاحية         -٥
 :التقنية التالية

 مــن مــصدر فــضائي ألغــراض التنميــة املــستمّدةاســتخدام البيانــات اجلغرافيــة " )أ( 
، قّدمـه   "الـسياق اهلنـدي    :يانـات اجلغرافيـة ألغـراض التنميـة املـستدامة         استخدام الب "و" املستدامة

 ل اهلند؛ثِّمم

، "الوقــت املالئــم إلقامــة شــراكات  :مرفــق األمــم املتحــدة للبيانــات املكانيــة " )ب( 
 قّدمه املراقب عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية؛

رافية ألغراض التنميـة    التعاون الوطين والدويل يف جمال استخدام البيانات اجلغ       " )ج( 
 ، قّدمه ممثِّل نيجرييا؛"املستدامة يف نيجرييا

ل ثِّــ، قّدمــه مم" اإلندونيــسية للبيانــات اجلغرافيــةالتعجيــل بإنــشاء البنيــة التحتيــة" )د( 
 ؛إندونيسيا
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الـدور  :  مـن مـصدر فـضائي   املـستمّدة االستخدام العملـي للبيانـات اجلغرافيـة      " )هـ( 
، قّدمــه املراقــب عــن أمانــة الفريــق املخــتص  "املخــتّص برصــد األرضالرئيــسي املنــوط بــالفريق 

 برصد األرض؛

تشكيلة السواتل الـصغرية املخّصـصة لرصـد حـوض البحـر األبـيض املتوسـط               " )و( 
)COSMO-SkyMed:( يطالياإل ، قّدمه ممثِّ"إمكانيات رصد البيئة الطبيعية وإدارهتا. 

 :والحظت اللجنة ما يلي  -٦

 املـستمّدة اسـتخدام البيانـات اجلغرافيـة     وائـد اجتماعيـة كـبرية مـن    ميكن جين ف )أ( 
من مصدر فضائي، املسّجلة يف الوقت احلقيقي واجليدة النوعية، ألغـراض التنميـة املـستدامة يف                

 من وطـأة اجلفـاف   ميادين تطبيقية كالزراعة وتقييم إزالة األحراج ورصد الكوارث والتخفيف        
 وإدارة األراضي؛

ــشأت عــ  )ب(  ــة ووضــعت     أن ــات املكاني ــة للبيان ــة وطني ــات حتتي دة دول أعــضاء بني
وهنـــاك عـــدد مـــن املبـــادرات الوطنيـــة . سياســـات وطنيـــة للمعلومـــات اجلغرافيـــة ذات الـــصلة
األرض، تتنـاول مـسائل    برصـد  املخـتص  واإلقليمية والعاملية، منها أنشطة تنفَّذ يف إطـار الفريـق  

 مـن مـصدر فـضائي ألغـراض التنميـة املـستدامة،             ّدةاملـستم تتصل باستخدام البيانـات اجلغرافيـة       
 : ما يليوال سيما

ُيــسهم الفريــق العامــل املعــين بــنظم وخــدمات املعلومــات التــابع للجنــة املعنيــة   ’١’ 
ــدويل ومناصــرة        ــاون ال ــز التع ــة مــن أجــل تعزي ــسواتل رصــد األرض يف اجلهــود املبذول ب

انــات واخلــدمات الالزمــة لــدعم وتـرويج التكنولوجيــات الــيت متكِّــن مــن البحـث عــن البي  
 العلماء ومقدِّمي التطبيقات وصناع القرار ومن احلصول على تلك البيانات؛ 

املكانية هـي املنظَّمـة اجلامعـة الـيت      للبيانات العاملية التحتية بالبنية الرابطة املعنية ’٢’ 
 التحتيـة للبيانـات     يتبادل اجملتمع الدويل يف إطارها اخلربات املكتسبة يف جمال إنـشاء البنيـة            

رة من برنـامج هـذه الرابطـة    ِشباُم ةًوقد استفاد كثري من البلدان األفريقية استفاد .املكانية
 اخلاص باملنح الصغرية؛

، ومقــّره يف )ســريفري(يقــّدم نظــام الرؤيــة والرصــد اإلقليمــي ألمريكــا الوســطى    ’٣’ 
اضـي واملمارسـات الزراعيـة    مدينة بنما، الدعم من أجل رصد البيئة وحتسني اسـتخدام األر       

وعلـى إثـر جنـاح      . ومساعدة املسؤولني احملليني يف التصدي بسرعة أكرب للكوارث الطبيعيـة         
 يف أمريكا الوسطى، بدأ العمل على إنشاء حمطة أفريقية يف نريويب؛" سريفري"مشروع 
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نيـة  ُيسهم عدد من املنظّمات على الصعيدين اإلقليمي والعاملي، مثـل اللجنـة املع             )ج( 
، واملنظّمـة  )مـن خـالل فريقهـا العامـل املعـين بـنظم وخـدمات املعلومـات             (بسواتل رصـد األرض     

األوروبية اجلامعة املعنية باملعلومات اجلغرافية، والفريـق املخـتص برصـد األرض، والرابطـة املعنيـة                
طة ذات الـصلة  بالبنية التحتية العامليـة للبيانـات املكانيـة، يف بنـاء القـدرات وتنـسيق وتعزيـز األنـش                  

  من مصدر فضائي؛املستمّدةباستخدام البيانات اجلغرافية 

تتيح السياسات العاملية املتعلقة بفـتح بـاب االسـتفادة دون قيـود مـن البيانـات                  )د(  
فعلى سـبيل املثـال،     . سبلَ احلصول على البيانات اجلغرافية، اليت تقدَّم إّما جمانا أو بتكلفة رمزية           

ــزّود مؤســسة املــسح ا  ــسبل الوصــول     ت ــدويل ب ــات املتحــدة اجملتمــَع ال ــة للوالي ــوجي التابع جليول
واملودعــة يف " الندســات"إلكترونيــا ودون مقابــل إىل مجيــع املــشاهد املــصوَّرة بواســطة الــساتل 

 ،"١-الندسات"احملفوظات الوطنية اليت تديرها هذه املؤسسة واليت تضّم مشاهد عاملية منذ عهد        
اك عــّدة بعثــات ســاتلية أخــرى جاريــة أو معتزمــة ســُتوزِّع       وهنــ .١٩٧٢الــذي أطلــق عــام   

 ؛ االستفادة دون قيود من البياناتجمموعات بياناهتا وفقا لسياسات فتح باب

، وهو نظاٌم شبه عـاملي لنـشر        )GEONETCast" (كاست-جيونت"يتيح نظام    )هـ( 
ص برصـد األرض،    معلومات بيئية ساتلية بصورة شبه آنية جرى تطويره يف إطار الفريـق املخـت             

فهذا النظام ميكِّـن، مـن خـالل اسـتخدام           .إمكانيات كبرية ملعاجلة االختناقات يف نشر البيانات      
حمطات استقبال منخفضة التكلفة، من حتسني سبل احلصول على طائفة واسعة مـن املعلومـات               

ل االسـتفادة   والوصول إىل مستعملني يف البلدان النامية الذين يعانون من حمدودية أو انعدام سـب             
 ؛ن وصالت اإلنترنت العالية السرعةم

ــق األمــم املتحــدة العامــل املعــين باملعلومــات       )و(  ــذها فري ــشطة الــيت ينفِّ تعــاجل األن
ــة          ــضاء اخلــارجي واللجن ــب شــؤون الف ــا مكت ــشترك يف رئاســته حالي ــق ي ــو فري ــة، وه اجلغرافي

ة األمم املتحدة ويعمل على إقامـة       االقتصادية ألفريقيا، املسائل اجلغرافية املشتركة داخل منظوم      
ومـا برحـت مكاتـب التنـسيق الوطنيـة املنـشأة يف بعـض            .مرفق األمم املتحدة للبيانـات املكانيـة      

 اجلغرافية؛ باملعلومات املعين العامل املتحدة األمم الدول األعضاء تتعاون مع فريق

 مــن مــصدر فــضائي ةاملــستمّديــة مــن البيانــات اجلغرافيــة   املنــافع املتأّتومــع أنَّ )ز( 
معروفة على نطاق واسع، فال تزال هناك حاجة إىل تعزيز بناء القدرات يف العديد مـن البلـدان                  

وتـــسهم عـــدة دول أعـــضاء  .لـــضمان اســـتخدام البيانـــات اجلغرافيـــة إىل أقـــصى مـــدى ممكـــن
 .ومنظمات غري حكومية يف أنشطة بناء القدرات تلك
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ةً قـصوى أن تنـشئ البلـدان الناميـة لنفـسها بنيـة حتتيـة                 ّمما لـه أمهيـ     ويرى بعض الوفود أنَّ     -٧
وأفيـد بـأن مـن شـأن احلـصول علـى معلومـات         . مـن مـصدر فـضائي    املـستمّدة للبيانات اجلغرافية   

جغرافية مستمدة من مصدر فضائي وميكن التعويل عليها، أن يسّهل حتري الشفافية واملساءلة يف              
 . يدعم كذلك نقل املعلومات والتنمية املستدامةالعمل احلكومي وأن يعززمها بقدر أكرب، وأن

 :وأُعرب أيضا عن اآلراء التالية  -٨

ال يــزال اجملــال واســعا لتحــسني عمليــة اســتخالص املعلومــات املفيــدة مــن          )أ( 
ــرن بوســائل الســتخالص     . الــصور فالقــدرة علــى صــنع ســواتل متطــّورة لرصــد األرض ال تقت

ولـذا مل ُتـستغلَّ البيانـات املكانيـة حـىت اآلن إىل       .تلـك املعلومـات املفيـدة مـن مـصادر البيانـات      
 أقصى مدى ممكن؛

متثــل سياســات فــتح بــاب االســتفادة دون قيــود مــن البيانــات والرباجميــات          )ب( 
املفتوحة املصدر النهج األفضل لتحقيـق تـضافر جهـود البلـدان املتقّدمـة النمـو وجهـود البلـدان                    

 من مصدر فضائي ألغـراض التنميـة    املستمّدةات اجلغرافية   النامية من أجل تعزيز استخدام البيان     
فبيانــات االستــشعار عــن ُبعــد منفعــة عامــة وينبغــي فــسح اجملــال بقــدر املــستطاع       .املــستدامة

 ؛بيانات دون متييز وبتكلفة معقولةلالطالع على هذه ال

ــى         )ج(  ــات عل ــن البيان ــود م ــاب االســتفادة دون قي ــتح ب ــذ سياســات ف ميكــن تنفي
العــاملي مــن خــالل احتــاد عــاملي مــن ســواتل تــصوير األرض، مــن شــأنه أن يتــيح لكــل  الــصعيد 

وهنـاك بـرامج    .  مـن كوكبـة مـن الـسواتل        املـستمّدة البلدان سبل االسـتفادة جمانـا مـن البيانـات           
 ساتلية لديها سياسات متعلقة بالبيانات ميكـن أن تقـدم أمثلـة علـى هـذا النـوع مـن االحتـادات؛         

ر اللجنة على السياسات املتعلقة بالبيانات، بل ينبغـي أن ُيعـىن أيـضا ببنـاء         وينبغي أال يقتصر دو   
  من مصدر فضائي؛املستمّدةالقدرات يف جمال استخدام البيانات اجلغرافية 

ــدان     )د(  ــة االســتجابة الحتياجــات البل اســتعمال الرباجميــات املفتوحــة املــصدر بغي
  الفجوة الرقمية؛النامية من املعلومات أمر ذو أمهية أساسية لسد

جتّنبا الزدواج اجلهود، سيتعيَّن على اللجنة، ضـمن واليتـها احلاليـة، أن تأخـذ                )هـ( 
يف االعتبار أنشطة املنظّمات القائمة، وكذلك األنشطة اجلارية يف ميـدان التعـاون الـدويل علـى               

ات التعـاون   وقـد نّوهـت اللجنـة بالعديـد مـن األمثلـة علـى مبـادر                .استعمال البيانـات اجلغرافيـة    
الثنائي واإلقليمي والدويل اليت جيري تنفيذها يف هذا املضمار، وكان كـثري مـن هـذه املبـادرات              

وسيتعّين علـى اللجنـة أن تأخـذ يف         . مثمرة وهي تشجِّع على زيادة استعمال البيانات اجلغرافية       
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 وسياسـة البلـدان     االعتبار التوازن بني االلتزامات بفتح باب االستفادة دون قيود مـن البيانـات،            
 اخلارجية وسيادهتا الوطنية ومصاحلها األمنية؛

 مـن مـصدر فـضائي وإنـشاء        املـستمّدة سهولة احلصول على البيانات اجلغرافية       )و( 
البنية التحتية الالزمة لتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت أمـران ضـروريان لـضمان االسـتفادة                 

 إنـشاء البنيــة التحتيــة  غــري أنَّ .يـق التنميــة املــستدامة املثلـى مــن البيانـات اجلغرافيــة مـن أجــل حتق   
غالبـا مـا ُيهمـل يف البلـدان الناميـة، نظـرا لكثـرة االحتياجـات                 املكانية   بالبياناتالوطنية اخلاصة   

وملعاجلـة هـذه املـسألة، ينبغـي لكيانـات األمـم            . املتعارضة األخرى واالفتقار إىل املوارد الكافيـة      
ات اإلمنائيــة الــشريكة أن جتعــل مــن إنــشاء البلــدان لبنيــة حتتيــة وطنيــة املتحــدة وغريهــا مــن اهليئــ

خاصة بالبيانات املكانية شرطا الزما لدعم تنفيذ املـشاريع أو التعـاون علـى حنـو آخـر يف إقامـة          
 البنية التحتية الوطنية اخلاصة بالبيانات املكانية؛

ــة لــنظم رصــد  علــى الــرغم مــن إحــراز تقــدم كــبري يف تطــوير املنظومــة الع    )ز(  املي
 ال تزال هناك حاجة إىل بذل جهود خاصة للتـشجيع علـى زيـادة               ،األرض على الصعيد العاملي   

وميكـن للبلـدان الناميـة أن جتـين      .املشاركة يف هذه املنظومة، وخصوصا مشاركة البلدان النامية      
  من مصدر فضائي؛املستمّدةفوائد مجة من استخدام البيانات اجلغرافية 

ــتخدام البيانـــات    إن م )ح(  ــز اسـ ــام يف تعزيـ ــه دور هـ ــة البيانـــات لـ فهـــوم دميقراطيـ
وتـشمل دميقراطيـة البيانـات     . من مصدر فـضائي ألغـراض التنميـة املـستدامة         املستمّدةاجلغرافية  

الوصــول دون عوائــق إىل املعلومــات املتعلقــة برصــد األرض، وإىل براجميــات مفتوحــة املــصدر    
فادة جمانا مـن أدوات ونظـم براجميـة ملعاجلـة الـصور، ومنـاذج             ونظم مفتوحة، مثل إمكانية االست    

مناســبة لنــشر البيانــات تراعــي تــوافر عــرض النطــاق التــرددي يف البلــدان الناميــة، وبــدء تنفيــذ    
 .مشاريع تعاونية عابرة للحدود وبرامج مكثّفة لبناء القدرات والتدريب على الصعيد احمللي

    
    نات األمم املتحدةاألنشطة اليت نفّذهتا كيا -ثالثا 

تستخدم عدة كيانات تابعة لألمم املتحدة بصورة اعتيادية بيانات جغرافية مستمدة مـن               -٩
. مصدر فضائي، ّمما يوفر مصدرا حيويا ملعلومات ضرورية لطائفـة واسـعة مـن األنـشطة املطلوبـة                 

 من مصدر  املستمّدة ولتيسري تنسيق األنشطة وتبادل اخلربات املتصلة باستعمال البيانات اجلغرافية        
فضائي، تستغل كيانات األمم املتحـدة إطـار االجتمـاع الـسنوي املـشترك بـني الوكـاالت بـشأن                    

 .أنشطة الفضاء اخلارجي وفريق األمم املتحدة العامل املعين باملعلومات اجلغرافية
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ة، اجلغرافيــ باملعلومــات املعــين العامــل املتحــدة األمــم وخــالل االجتمــاع الــسابع لفريــق  -١٠
، أقر الفريق رؤيـة اسـتراتيجية إلقامـة مرفـق األمـم املتحـدة للبيانـات                 ٢٠٠٦الذي ُعقد يف عام     

ة ليكـون مبثابـة شـبكة شـاملة المركزيـة للمعلومـات اجلغرافيـة تتـوىل تيـسري اختـاذ القـرار                       املكاني
علــى خمتلــف الــصعد مــن خــالل إتاحــة ســبل الوصــول إىل البيانــات واملعلومــات اجلغرافيــة           

وجيـري تنـسيق هـذه اجلهـود تنـسيقا وثيقـا مـع               .واسترجاعها ونشرها على حنو سريع ومـأمون      
حدة ضمانا لتكاملها مع املبـادرات األخـرى اهلادفـة إىل تعزيـز اتـساق               برنامج إصالح األمم املت   

وقـد أنـشأت إسـبانيا واجلمهوريـة التـشيكية وهنغاريـا            . النظم وحتقيق مواءمـة ممارسـات العمـل       
 .وهولندا مكاتب تنسيق وطنية يف إطار مرفق األمم املتحدة للبيانات املكانية

تنسيق اليت تـضطلع هبـا كيانـات األمـم املتحـدة يف             كما ترد املعلومات املتعلقة جبهود ال       -١١
 من مـصدر فـضائي يف التقـارير الـسنوية املقدَّمـة مـن               املستمّدةجمال استخدام البيانات اجلغرافية     

 األمـــم منظومـــة ضـــمن اخلـــارجي ذات الـــصلة بالفـــضاء األنـــشطة األمـــني العـــام عـــن تنـــسيق
ــدعى كيانــات األمــم املتحــدة إىل تقــدمي  )١(.املتحــدة ــة عــن أنــشطتها ذات   وُت  تقــارير إىل اللجن

 ".املتحدة األمم منظومة يف الفضاء تكنولوجيا استخدام"الصلة يف إطار بند جدول األعمال 

استخدام البيانـات   "وعقدت دورة غري رمسية مفتوحة مّدهتا نصف يوم حول موضوع             -١٢
 املـشترك  ان مـع االجتمـاع  ، بـاالقتر "ألغـراض التنميـة املـستدامة    اجلغرافية املستشعرة من الفـضاء 

وقـّدم ممثلـو    . ٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثـاين   ١٩اخلارجي يف    الفضاء أنشطة بشـأن الوكاالت بني
عــدة كيانــات تابعــة لألمــم املتحــدة معلومــات عــن مــشاريعها وبراجمهــا ذات الــصلة باســتخدام 

كـن االطـالع   ومـن العـروض اإليـضاحية الـيت مي      . من مصدر فضائي   املستمّدةالبيانات اجلغرافية   
عليهــا مــن خــالل املوقــع الــشبكي املخــّصص لتنــسيق أنــشطة الفــضاء اخلــارجي ضــمن منظومــة 

 مـن   املستمّدةاألمم املتحدة، يتجلّى مدى استخدام مؤسسات األمم املتحدة للبيانات اجلغرافية           
 .مصدر فضائي

الـيت هلـا صـلة     وترد أدناه أمثلة عن األنشطة اليت اضطلعت هبا كيانات األمـم املتحـدة و               -١٣
 . من مصدر فضائياملستمّدةباستخدام البيانات اجلغرافية 

 من مـصدر فـضائي إسـهاما        املستمّدةوُتسهم املعلومات املستقاة من البيانات اجلغرافية         -١٤
ــة اختــاذ القــرار ألغــراض إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ     . أساســيا يف عملي

 من مصدر فـضائي مـن خـالل ترتيبـات           املستمّدةانات اجلغرافية   وحتصل األمم املتحدة على البي    
───────────────── 

  صلة بالفضاء ضمن منظومةتنسيق األنشطة ذات ال" العام املعنون انظر على سبيل املثال تقرير األمني )1(  
  ).A/AC.105/961" (٢٠١١-٢٠١٠ التوجهات والنتائج املرتقبة يف الفترة :األمم املتحدة
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شراء تعاقدية مع مشّغلني لسواتل جتارية لرصد األرض وكذلك يف شكل مسامهات عينيـة مـن                
خالل آليات من قبيل ميثاق التعاون علـى حتقيـق التنـسيق يف اسـتخدام البنيـة التحتيـة الفـضائية                     

املعـروف أيـضا بامليثـاق الـدويل بـشأن الفـضاء            (يـة   يف حالة وقوع كـوارث طبيعيـة أو تكنولوج        
 مـن مـصدر فـضائي بغـرض رسـم           املـستمّدة أما معاجلة البيانات اجلغرافية     ). والكوارث الكربى 

 لكيانات من األمـم املتحـدة مثـل         تابعونخرائط وإعداد منتجات أخرى فيقوم هبا جزئيا خرباء         
ــدعم إدارة ــداين ال ــشؤو  األمــم ومفوضــية املي ــة،    ناملتحــدة ل ــصحة العاملي الالجــئني، ومنظمــة ال

 األمـم  العملياتيـة التـابع ملعهـد      الـساتلية  التطبيقـات  اإلنسانية، وبرنـامج   الشؤون تنسيق ومكتب
وجيري بعد ذلك تقاسم البيانات واملعلومـات اجملهَّـزة بـني كيانـات              .والبحث للتدريب املتحدة

، ReliefWebعلى اإلنترنـت مثـل شـبكة        األمم املتحدة وإتاحة االطالع عليها من خالل مواقع         
ــة حبــاالت الطــوارئ والكــوارث       ــسانية احلــّساسة املتعلق وهــي مركــز حمــوري للمعلومــات اإلن

 إدارة يف الفـــضائية املعلومـــات الســـتخدام املتحـــدة األمـــم وُيـــسهم برنـــامج. الطبيعيـــة املعقّـــدة
ــوارث ــتجابة الكـ ــاالت يف واالسـ ــوارئ حـ ــدرا ) UN-SPIDER( الطـ ــاء القـ ــال يف بنـ ت يف جمـ

 . من مصدر فضائي يف حاالت الكوارثاملستمّدةاستخدام البيانات اجلغرافية 

 الـدعم  إدارة الـسالم و  حفـظ  عمليـات  وتبذل كيانـات تابعـة لألمـم املتحـدة مثـل إدارة      -١٥
امليداين جهدا حثيثا لوضع مشاريع دوليـة أو تـشارك يف مـشاريع دوليـة إلنـشاء قواعـد بيانـات                     

سعة النطاق ختّصص للبيانات اجلغرافية، وذلك هبدف تـوفري منتجـات خرائطيـة             رقمية قّيمة ووا  
 .طوبوغرافية دقيقة وذات مقاييس كبرية الستخدامها يف األغراض العملياتية

للبيئــة ومنظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة    املتحــدة األمــم ويــستخدم برنــامج  -١٦
ي اسـتخداما كثيفـا ألغـراض رصـد البيئـة وإدارة             مـن مـصدر فـضائ      املستمّدةالبيانات اجلغرافية   

 .املوارد وتقييم التنوع البيولوجي

الثـاين، الـذي    اإلداري املـستوى  علـى  احلدود عن البيانات مبجموعة املتعلق ويتيح املشروع  -١٧
اجلغرافيـة، سـبل    باملعلومـات  املعين العامل املتحدة األمم  يف إطار أنشطة فريق٢٠٠١أطلق يف عام 

ل إىل منـصة جلمـع البيانـات واملعلومـات دون الوطنيـة وإدارهتـا وعرضـها وتبادهلـا بطريقـة                 الوصو
وتــشارك يف هــذا املــشروع اللجنــة . سِلــسة بــدءا باملــستوى الــوطين وصــوال إىل املــستوى الــدويل

ي واللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة  والكــاريب االقتــصادية ألمريكــا واللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا
 .  واحمليط اهلادئ ومنظمة الصحة العاملية واملعهد اآلسيوي للتكنولوجياآلسيا

 العـاملي  مـن خـالل املكـّون الفـضائي لنظامهـا      اجلويـة،  لألرصـاد  العامليـة  وتقوم املنظمة  -١٨

اجلويــة، بتنــسيق ختطــيط وتنفيــذ  األرصــاد بــسواتل املعــين التنــسيق للرصــد وبالتعــاون مــع فريــق
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ــسامه   ــساتلية امل ــات ال ــامالبعث ــاملي ة يف النظ ــاخ      الع ــة ورصــد املن ــاً لألرصــاد اجلوي للرصــد دعم
والنقـل البحـري    ذلك مـن التطبيقـات مثـل الزراعـة واملالحـة اجلويـة           بواهليدرولوجيا وما يتصل    

ــة     ــوارد والبيئ ــة وإدارة الكــوارث ورصــد امل ــات البحري ــشّغلي    . والتطبيق ــن م ــدد م ــشارك ع وي
 .ية بالبحث والتطوير يف هذا النظام العامليالسواتل العاملة ووكاالت الفضاء املعن

ــسهم   -١٩ ــاء القــدرات يف جمــال اســتخدام    اخلــارجي الفــضاء شــؤون مكتــب كمــا ُي يف بن
ــةالبيانــات  ــامج   املــستمّدة اجلغرافي  املتحــدة األمــم  مــن مــصدر فــضائي، وذلــك مــن خــالل برن
كوميـة  ء ومنظمـات ح الفضائية التابع للمكتب وبالتعاون الوثيـق مـع الـدول األعـضا     للتطبيقات

وُتعقـد دورات تدريبيـة متخّصـصة تـنظَّم يف           .عـد دويل وإقليمـي    ُبوغري حكوميـة خمتـصة، ذات       
وُوضـع منـهاج     .املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة         

يف املراكــز عــد ونظــم املعلومــات اجلغرافيــة لكــي ُيــستخدم   ُبدراســي يف جمــال االستــشعار عــن  
 .اإلقليمية ويف مؤسسات تعليمية أخرى

اجلغرافيـة، يبـذل خـرباء األمـم      باملعلومـات  املعـين  العامـل  املتحـدة  األمـم  فريـق  ويف إطـار   -٢٠
 املعنيـة  املتحدة جهودا ضخمة لتحسني التنـسيق مـع هيئـات دوليـة خمتـصة أخـرى، مثـل اللجنـة        

ال ســيما يف جمــال تبــادل البيانــات األرض، و برصــد املخــتص األرض والفريــق رصــد بــسواتل
وسياسات فتح باب االستفادة دون قيود من البيانات والتطبيقات احلاسـوبية مـن أجـل حتـسني                 

 . من مصدر فضائياملستمّدة اجلغرافيةتبادل جمموعات البيانات الفضائية والبيانات 

آفـاق  وأقامت مؤسسات األمم املتحدة أيضا شراكات شىت أو هي بصدد استكشاف               -٢١
إقامــة هــذه الــشراكات مــع القطــاع اخلــاص واملنظمــات غــري الرحبيــة مــن أجــل حتــسني فــرص     

ــات    ــن البيان ــتفادة م ــةاالس ــستمّدة اجلغرافي ــضائي  امل ــصدر ف ــن م ــذه    .  م ــف ه ــا توظَّ ــثريا م وك
اجلغرافيـة، مـع مراعـاة جوانـب      باملعلومـات  املعـين  العامل املتحدة األمم الشراكات يف إطار فريق

 . لتنسيق والتعاون بني الوكاالتالشفافية وا

ــشراكة القائمــة مــع فريــق غوغــل لرســم اخلــرائط        -٢٢ ــة احملــّددة علــى ذلــك ال ومــن األمثل
)Google Mapmaker team(   ّممــا يتــيح لكيانــات األمــم املتحــدة ســبل الوصــول إىل البيانــات ،

عطــى جمانــا، أو  املــستقاة مــن املــستخدمني واملــستندة إىل صــور ملتقطــة مــن الفــضاء تُ اجلغرافيــة
هبـدف الوصـول إىل البيانـات املتعلقـة     ) OpenStreetMaps(التعاون مع مؤسسة اخلـرائط اجملانيـة     

 .بشبكات الطرق أو اإلسهام يف توسيع نطاق تلك البيانات

اجلغرافيـة وعـدة كيانـات تابعـة         باملعلومات املعين العامل املتحدة األمم فريق وقد حّدد   -٢٣
 احتياجــات عمليــة حمــددة إىل جمموعــات بيانــات مكانيــة أساســية ذات   لألمــم املتحــدة بالفعــل
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غرات خطـرية مـن حيـث تـوافر البيانـات        ثوهذه الكيانات تدرك أنه ال تزال هناك         .طابع عاملي 
الدقيقة واحملدَّثة بانتظام ومن ثَّم فهي تـدعم املبـادرات العامليـة اجلديـدة مـن أجـل زيـادة حتـسني              

 بوسـائل منـها علـى سـبيل املثـال الطرائـق الـسريعة اجلديـدة                 جلغرافيـة افرص توافر هذه البيانات     
 علـى ذلـك     ةومن األمثلة احملـّدد    .الستخالص البيانات اليت تستخدم الصور امللتقطة من الفضاء       

 مركـز الـشبكة الدوليـة للمعلومـات     ينفّذهمشروع قاعدة البيانات العاملية املتعلقة بالطرق الذي        
 كولومبيا برعايـة جلنـة البيانـات العلميـة والتكنولوجيـة، وهـي جلنـة            عن علوم األرض يف جامعة    

ويـستعني املـشروع بنمـوذج بيانـات جمـال النقـل الـذي وضـعه                . تابعة للمجلـس الـدويل للعلـوم      
مرفق األمم املتحدة للبيانات املكانية وهو يزوِّد بالبيانات جمموعة من أهـم جمموعـات البيانـات                

 .حدة ألغراض األمم املتاألساسية اليت ُوضعت حتقيقا
    

استنتاجات وتوصيات بشأن سبل ووسائل تعزيز التعاون الدويل هبدف  -رابعا 
 املستمّدة جلغرافيةاإقامة البنية التحتية الوطنية الالزمة الستخدام البيانات 

   من مصدر فضائي
تعــاون ال"أثنــاء املناقــشات الــيت دارت يف اللجنــة بــشأن بنــد جــدول األعمــال املعنــون      -٢٤

الــدويل يف جمــال تعزيــز اســتخدام البيانــات اجلغرافيــة املستــشعرة مــن الفــضاء ألغــراض التنميــة    
سيقت أمثلة كثرية على األمهيـة احلامسـة الـيت يّتـسم هبـا اسـتخدام البيانـات اجلغرافيـة              " املستدامة
ألغـراض   من مصدر فضائي يف طائفة واسعة من التطبيقات دعما لعملية اختـاذ القـرار      املستمّدة

 .التنمية املستدامة

وأحاطــت اللجنــة علمــا أيــضا باألنــشطة الــيت تــضطلع هبــا املنظمــات احلكوميــة وغــري      -٢٥
احلكوميـــة، ذات البعـــد الـــوطين واإلقليمـــي والـــدويل، يف جمـــال اســـتخدام البيانـــات اجلغرافيـــة  

 . من مصدر فضائياملستمّدة

 مـن   املـستمّدة دام البيانـات اجلغرافيـة      وتناولت اللجنة طائفة من املسائل املتصلة باسـتخ         -٢٦
مصدر فضائي، ومنها مـسائل تبـادل البيانـات، وسياسـات فـتح بـاب االسـتفادة مـن البيانـات،              

 .ر البيانات وأمهية بناء القدراتواستخدام الرباجميات املفتوحة املصدر، ودور نظم نش

ت تابعــة لألمــم وأحاطــت اللجنــة علمــا أيــضا باألنــشطة الــيت تــضطلع هبــا عــدة كيانــا    -٢٧
ــة     ــات اجلغرافي ــستمّدةاملتحــدة يف جمــال اســتخدام البيان ــك    امل ــسيق تل ــضائي وتن ــصدر ف ــن م  م

األنشطة يف إطار االجتمـاع الـسنوي املـشترك بـني الوكـاالت بـشأن أنـشطة الفـضاء اخلـارجي                     
 .وفريق األمم املتحدة العامل املعين باملعلومات اجلغرافية
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ت اجلغرافية مـن أمهيـة وقيمـة، وخـصوصا منـها البيانـات الـيت         ونّوهت اللجنة مبا للبيانا     -٢٨
 .توفّرها النظم الساتلية ألغراض دعم سياسات التنمية املستدامة

مـن مـصدر فـضائي متثـل مـوردا ميكـن             املستمّدة البيانات اجلغرافية    واعتربت اللجنة أنَّ    -٢٩
وخصوصا من خالل إنشاء بنيـات      إدارته على الصعيد احمللي أو الوطين أو اإلقليمي أو العاملي،           

 .حتتية وطنية خمّصصة للبيانات املكانية

 إنـشاء هـذه البنيــات التحتيـة الوطنيـة للبيانــات املكانيـة، مــع      وشـّددت اللجنـة علــى أنَّ    -٣٠
توفري التدريب والتعليم املالئمني، أمر مـن شـأنه أن يـسهم يف حتقيـق أغـراض دعـم الـسياسات                     

ــة يف البلــدان الــيت    ستــستفيد مــن اســتخدام البيانــات اجلغرافيــة علــى نطــاق أوســع يف        اإلمنائي
سياســاهتا، وال ســيما يف ميــادين محايــة البيئــة، وإدارة املــوارد األرضــية، والزراعــة، والتخطــيط    

 .احلضري، والوقاية من الكوارث ورصدها، ونظم اإلنذار املبكر، وما إىل ذلك
    

    التوصيات  
ق تعاوهنـا الـدويل مـع البلـدان الناميـة، يف مـدى احلاجـة                ينبغي أن تنظر الدول، يف سـيا        -٣١

 من مصدر فـضائي ويف مـدى مالءمـة وجـدوى            املستمّدةإىل تعزيز استخدام البيانات اجلغرافية      
ملكانيـة يف تلـك   تعزيز ذلك االستخدام، وال سيما من خالل إنشاء بنيـة حتتيـة وطنيـة للبيانـات ا      

 .البلدان النامية

أو صــيانة البنيــة التحتيــة / لــديها خــربة يف جمــال إنــشاء وتــشغيل و وينبغــي للــدول الــيت  -٣٢
 من مـصدر فـضائي أو يف جمـال اسـتخدام            املستمّدةوقواعد البيانات اخلاصة بالبيانات اجلغرافية      

 من مـصدر فـضائي ألغـراض دعـم الـسياسات احلكوميـة       املستمّدةواستغالل البيانات اجلغرافية  
يــة أو العامليــة، أن تــساعد البلــدان الراغبــة يف القيــام طوعــا بتطــوير   احملليــة أو الوطنيــة أو اإلقليم

 .قدراهتا وخرباهتا يف جمال استخدام تلك البيانات

وميكــن بــذل هــذه اجلهــود التعاونيــة وتنظيمهــا يف إطــار اتفاقــات أو ترتيبــات عامــة أو    -٣٣
 .خمّصصة على الصعيد احلكومي أو املؤسسي

ــسالف   -٣٤ ــة    وإضــافة إىل اجلوانــب ال ــذكر، ينبغــي للــدول أن تعــري اهتمامــا خاصــا لتهيئ ة ال
 . الظروف الالزمة على الصعيد احمللي إلنشاء بنية حتتية وطنية للبيانات املكانية

وينبغي للدول أن تـستغل اجلهـود املبذولـة يف جمـال بنـاء القـدرات، مبـا يف ذلـك تـوفري                         -٣٥
بنيــة التحتيــة املرتبطــة بــذلك ووضــع  دورات تــدريب قــصرية املــدة أو متوســطة املــدة وإقامــة ال  



 

V.11-81427 13 
 

A/AC.105/973 

ــات         ــاج معلوم ــن أجــل إنت ــستقلة م ــة امل ــدرات الوطني ــز الق ــات املؤســسية ألغــراض تعزي الترتيب
 .ُيسترشد فيها يف عملييت اختاذ القرار ويف وضع السياسات

وينبغـي للــدول أن حتـرص لــدى إقامـة بنيــة حتتيـة وطنيــة السـتخدام البيانــات اجلغرافيــة        -٣٦
 عـد ُب مـن  األرض باستـشعار  املتعلقـة   مصدر فضائي علـى التـصرف وفقـا للمبـادئ           من املستمّدة

ــن ــرار اجلمعيــة العامــة   (اخلــارجي  الفــضاء م ــق٤١/٦٥ق ، وكــذلك اإلعــالن اخلــاص   )، املرف
بالتعـــاون الـــدويل يف جمـــال استكـــشاف الفـــضاء اخلـــارجي واســـتخدامه لفائـــدة مجيـــع الـــدول 

 .ت البلدان الناميةومصلحتها، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجا

أو /وينبغي للـدول، لـدى تقيـيم احلاجـة إىل إنـشاء بنيـة حتتيـة وطنيـة للبيانـات املكانيـة و                        -٣٧
مدى مالءمة إقامة تلك البنية، أن تراعي عدة معايري مثـل عـدم ازدواج البنيـة التحتيـة مـن حيـث                      

 فيمـا يتعلـق بـصيانة       وجود مصادر أخرى للبيانات سهلة املنال وضمان االسـتدامة البعيـدة األمـد            
واستغالل البنية التحتية أو الوصلة البينية الفعلية بني البنية التحتية الوطنية للبيانات املكانيـة وبقيـة                 

 .اليت ُتستخدم البيانات من أجلهاموظفي الدولة املكلفني بتحديد وإقرار وتنفيذ السياسات 

قنـوات القائمـة الـيت يـتّم مـن          وينبغي أن تبـذل الـدول قـصارى جهـدها لزيـادة إبـراز ال                -٣٨
مـن أدوات بتكلفـة      من مصدر فـضائي ومـا يتـصل هبـا            املستمّدةخالهلا توفري البيانات اجلغرافية     

 .قليلة أو جمانا

ــة أو      -٣٩ وينبغــي أن تبــذل الــدول جهــودا خاصــة للمــشاركة يف مبــادرات التعــاون الدولي
 وتـصنيف وتبـادل البيانـات املكانيـة      توسيع نطاق هذا النوع من املبادرات الرامية إىل استرجاع        

 مـن مـصادر االستـشعار عـن بعـد والبيانـات األرضـية الالزمـة لتيـسري حتليـل البيانـات                       املستمّدة
 مــن مــصادر االستــشعار عــن بعــد واخلــرائط الرقميــة املــستقاة مــن دراســات حمــّددة     املــستمّدة

 .أجريت يف اخلارج وغريها من البيانات ذات الصلة

 املـستمّدة دول على املشاركة يف املبادرات الدولية املعنية بالبيانات اجلغرافية          وُتشّجع ال   -٤٠
من مصدر فضائي، مثل الفريق املخـتص برصـد األرض والرابطـة املعنيـة بالبنيـة التحتيـة العامليـة                    

  .للبيانات املكانية
ل وينبغي أن تواصل الدول دعم األمم املتحدة فيما تبذله من جهـود مـن أجـل الوصـو                   -٤١

إىل املعلومــات اجلغرافيــة واالســتعانة هبــا يف الــربامج الــيت تكلَّــف بتنفيــذها بغيــة مــساعدة مجيــع   
اجلغرافيـة   باملعلومـات  املعـين  العامـل  املتحـدة  األمم الدول األعضاء، مبا يف ذلك من خالل فريق   

  .ومرفق األمم املتحدة للبيانات املكانية
 


