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   مقّدمة  -أوال  
 اسـتخدام علـوم وتكنولوجيـا        عن اقتناعها بأنَّ   ٦٥/٩٧أعربت اجلمعية العامة يف قرارها        -١

  الفـــضاء وتطبيقاهتـــا يف جمـــاالت مثـــل التطبيـــب عـــن ُبعـــد والتعلـــيم عـــن ُبعـــد وإدارة الكـــوارث 
ات رصــد األرض يــسهم يف حتقيــق أهــداف مــؤمترات األمــم املتحــدة ومحايــة البيئــة وســائر تطبيقــ

العاملية اليت تعاجل خمتلـف جوانـب التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، وخـصوصاً القـضاء                   
  .على الفقر

ويف ذلك القرار، دعت اجلمعية جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية         -٢
 متكِّنــها مــن املــسامهة يف حتقيــق أهــداف مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة  إىل النظــر يف الــسبل الــيت

  .٢٠١٢املستدامة، الذي سيعقد يف ريو دي جانريو، الربازيل، يف عام 
حـرز  ويهدف املؤمتر إىل ضمان َتجدُّد االلتزام الـسياسي بالتنميـة املـستدامة، وتقيـيم مـا أُ                 -٣

تنفيـذ نتـائج مـؤمترات القمـة الكـربى املعنيـة بالتنميـة              من تقّدم حىت اآلن وما َتبقّى من ثغرات يف          
 التركيـز علـى     وحتقيقـاً هلـذه الغايـة، ينـصبُّ       . املستدامة، ومعاجلـة التحـديات اجلديـدة واملـستجدة        

 اقتصاد أخضر ضمن سياق التنمية املـستدامة والقـضاء علـى الفقـر؛              )أ: (موضوعني حموريني، مها  
  .امةاإلطار املؤسسي للتنمية املستد) ب(و
 كموضـوع   ة مـن الفـضاء     املـستمدَّ   اجلغرافية  املكانية وحّددت اللجنة استخدام البيانات     -٤

ل اإلطار املؤسسي حلوكمة التعـاون الـدويل   وميثّ. حموري عام ملسامهتها يف حتقيق أهداف املؤمتر    
  آليـة هامـة لتـدعيم اجلهـود املبذولـة علـى             يف األغراض الـسلمية    لفضاء اخلارجي على استخدام ا  

  . اجلغرافية ألغراض التنمية املستدامة املكانيةمجيع األصعدة لتسخري البيانات
ة مـن   املستمدَّ اجلغرافية    املكانية لبياناتل  املتزايد دورالوهتدف هذه املذكّرة إىل إيضاح        -٥

وُتعَرض فيها توصيات بشأن سبل ووسائل تعزيـز التعـاون الـدويل            .  يف التنمية املستدامة   الفضاء
  . وطنية الستخدام تلك البياناتمرافققامة بغية إ

    
   لفضاء اخلارجيعلى استخدام احوكمة التعاون الدويل   -ثانيا  

    يف األغراض السلمية
ــة األمــم املتحــدة     إنَّ  -٦  جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية هــي هيئ

وتقـوم اللجنـة وهيئتاهـا      . ضائيةالرئيسية املعنية بتنسيق وحتقيـق التعـاون الـدويل يف األنـشطة الفـ             
 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنـة الفرعيـة القانونيـة، مـن خـالل جـداول                  ومها الفرعيتان،
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مـن أجـل      يف األغـراض الـسلمية     لفضاء اخلارجي على استخدام ا  أعماهلا بترويج التعاون الدويل     
  . البلدان الناميةلصاحل التنمية االقتصادية واالجتماعية والعلمية، وخصوصاً حتقيق

، بأمهيـة   )١٣-د (١٣٤٨ اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا         لتـسليم  نتيجـة     اللجنةُ أُنشئتوقد    -٧
استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية حـصراً وباحلاجـة إىل تعزيـز التعـاون الـدويل يف            

  هـذه  ، بإنـشاء  )١٤-د(ألـف    ١٤٧٢نشطة فضائية، ومن خالل قيام اجلمعية، يف قرارها         بأ القيام
  .اللجنة الدائمة

 للجنة وهيئتيها الفرعيتني إىل تدعيم النظـام القـانوين الـدويل الـذي              العامةوهتدف الوالية     -٨
علـى اسـتخدام    هتيئة ظروف أفضل لتوسيع التعاون الدويل    إىلحيكم الفضاء اخلارجي، مما يفضي      

ولـة علـى الـصعيد الـوطين واإلقليمـي          ، ويدعم اجلهـود املبذ     يف األغراض السلمية   لفضاء اخلارجي ا
والدويل، مبا فيها جهود هيئات منظومـة األمـم املتحـدة والكيانـات الدوليـة املعنيـة بالفـضاء، مـن                     

 اسـتخدام علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاهتـا وزيـادة        مـن نـافع امل حتقيـق أقـصى قـدر مـن       أجل  
  .ضائية على مجيع األصعدةالتالحم والتضافر يف التعاون الدويل يف جمال األنشطة الف

ومثة عنصر مركزي آخر يف عمل اللجنـة، هـو املـضي يف تـدعيم القـدرات، وال سـيما                      -٩
اض التنميـة  قدرات البلدان النامية، يف جمال استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا ألغـر    

بيقاهتـا يف تلبيـة     خذي القرارات مبنـافع علـوم تكنولوجيـا الفـضاء وتط           متّ املستدامة، وتعزيز وعي  
ــضاء          ــدول األع ــني ال ــدويل ب ــاون ال ــن خــالل التع ــستدامة م ــة امل ــن التنمي احتياجــات اجملتمــع م

  . االقتضاءعندوالكيانات الوطنية والدولية املعنية بالفضاء، مبا فيها القطاع اخلاص 
 حموري يف صوغ النظام القـانوين الـذي حيكـم األنـشطة املـضطلع         وقد كان للجنة دورٌ     -١٠
ا يف الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية والذي أنشئ من خـالل املعاهـدات اخلمـس اخلاصـة                 هب

ــضاء اخلــارجي        ــة بالف ــات املتعلق ــادئ واإلعالن ــن املب ــضاء واجملموعــات اخلمــس م ــانون الف . بق
ــيت أُ  ــية الـ ــادئ األساسـ ــادئ املنظّ فاملبـ ــدة املبـ ــيت يف معاهـ ــدان   رسـ ــدول يف ميـ ــشطة الـ ــة ألنـ مـ
ــسماوية األخــرى     استكــشاف واســتخدام الفــ  ــا يف ذلــك القمــر واألجــرام ال ضاء اخلــارجي، مب

 قـــد ُمـــضي يف إيـــضاحها يف املعاهـــدات وجمموعـــات املبـــادئ   ،)معاهـــدة الفـــضاء اخلـــارجي (
  )١(.واإلعالنات اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة الحقا

───────────────── 
مة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف معاهدة املبادئ املنظّ: معاهدات الفضاء اخلارجي اخلمس هي )1(  

مرفق قرار اجلمعية العامة (خرى واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األ
 األجسام املطلقة يف حني الفضائيني ورّدحني الفضائيني وإعادة املالّ؛ واتفاق إنقاذ املالّ))٢١-د (٢٢٢٢

؛ واتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها ))٢٢-د (٢٣٤٥مرفق قرار اجلمعية (الفضاء اخلارجي 
؛ واتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء ))٢٦-د (٢٧٧٧معية مرفق قرار اجل(األجسام الفضائية 
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بغـي التنويـه    ، ين املـستمدَّة مـن الفـضاء      اجلغرافية    املكانية وفيما يتعلق باستخدام البيانات     -١١
مرفـق قـرار اجلمعيـة    (خصوصاً باملبادئ املتصلة باستشعار األرض من بعد من الفضاء اخلارجي   

ــة  ــضاء       ) ٤١/٦٥العام ــال استكــشاف الف ــدويل يف جم ــاون ال ــاإلعالن اخلــاص بالتع ــذلك ب وك
اخلــارجي واســتخدامه لفائــدة مجيــع الــدول ومــصلحتها، مــع إيــالء اعتبــار خــاص الحتياجــات  

  ).٥١/١٢٢مرفق قرار اجلمعية العامة (امية البلدان الن
، سعياً منها إىل تدعيم اإلطـار املؤسـسي العـام حلوكمـة             ٢٠٠٦ يف عام    وقامت اللجنةُ   -١٢

، بإنـشاء اللجنـة الدوليـة        يف األغـراض الـسلمية     لفـضاء اخلـارجي   على استخدام ا  التعاون الدويل   
 املتحـدة السـتخدام املعلومـات الفـضائية يف          املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة وبرنامج األمم      
  .(UN-SPIDER)إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ 

التعـــاون اإلقليمـــي   أنَّ ، علـــى٦٥/٩٧ العامـــة، يف قرارهـــا  دت اجلمعيـــةُوقـــد شـــدَّ   -١٣
 لفـضاء اخلـارجي   ا لفضائية هو ضرورة أساسية لتدعيم اسـتخدام      واألقاليمي يف ميدان األنشطة ا    

ــة قــدراهتا الفــضائية، ولإلســهام يف حتقيــق    األغــراض الــسلميةيف  ، وملــساعدة الــدول علــى تنمي
  احلـوارَ  اجلمعيـةُ  شـّجعت عالن األمم املتحدة بـشأن األلفيـة؛ وحتقيقـا هلـذه األهـداف،           أهداف إ 

  . الفضاءشؤون حولاألقاليمي بني الدول األعضاء 
يانـات واآلليـات الدوليـة احلكوميـة املعنيـة           قويـة بالك    عالقـةً  قـيم اللجنـةُ   وهلذه الغايـة، تُ     -١٤

علــى الــصعيدين اإلقليمــي واألقــاليمي، مثــل منظمــة  الفــضائية بالتنــسيق والتعــاون يف األنــشطة 
 اإلقليمـي لوكـاالت الفـضاء يف آسـيا واحملـيط      وامللتقـى  اهلـادي التعاون الفـضائي آلسـيا واحملـيط        

 وتكنولوجيــا الفــضاء ألغــراض التنميــة اهلــادي ومــؤمتر القيــادات األفريقيــة بــشأن تــسخري علــوم
  .املستدامة ومؤمتر القارة األمريكية املعين بالفضاء

    

───────────────── 
م ألنشطة الدول على سطح القمر ؛ واالتفاق املنظّ))٢٩-د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية (اخلارجي 

ا اإلعالنات وجمموعات املبادئ القانونية أّم). ٣٤/٦٨مرفق قرار اجلمعية (واألجرام السماوية األخرى 
 املبادئ القانونية املنظمة لنشاطات الدول يف ميدان استكشاف الفضاء اخلارجي إعالن: اخلمس فهي
الدول للتوابع األرضية ؛ واملبادئ املنظمة الستخدام ))١٨-د (١٩٦٢قرار اجلمعية (واستخدامه 

ر ؛ واملبادئ املتعلقة باستشعا)٣٧/٩٢مرفق قرار اجلمعية (االصطناعية يف اإلرسال التلفزي الدويل املباشر 
؛ واملبادئ املتصلة باستخدام مصادر )٤١/٦٥مرفق قرار اجلمعية (عد من الفضاء اخلارجي ُباألرض من 

؛ واإلعالن اخلاص بالتعاون الدويل يف جمال )٤٧/٦٨قرار اجلمعية (الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي 
 اعتبار خاص الحتياجات استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه لفائدة مجيع الدول ومصلحتها، مع إيالء

 ).٥١/١٢٢مرفق قرار اجلمعية (البلدان النامية 
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مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي   -ثالثا  
واستخدامه يف األغراض السلمية وما قّدمه من مسامهات يف برنامج 

    )٢٠١١-٢٠٠٦(عمل جلنة التنمية املستدامة املتعدد السنوات 
حــرز يف  استعراضــاً ملــا أ٢٠٠٤ُأكتــوبر / تــشرين األول٢٠أجــرت اجلمعيــة العامــة يف   -١٥

مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث املعــين   الــسنوات اخلمــس الــسابقة مــن تقــدم يف تنفيــذ توصــيات    
وكـان  ). اليونيـسبيس الثالـث  (الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغـراض الـسلمية         باستكشاف  

 جلنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية عـن تنفيـذ                  على اجلمعية تقريرُ   معروضاً
، الذي استعرضت فيه اللجنة آليات تنفيذ التوصـيات         (A/59/174)توصيات اليونيسبيس الثالث    

دت أوجــه التــضافر بــني تنفيــذ تلــك التوصــيات ونتــائج   م احملــرز يف هــذا الــشأن، وحــدّ والتقــدُّ
قدت ضمن إطار منظومة األمم املتحدة وغريهـا مـن املبـادرات العامليـة،              ة اليت عُ  املؤمترات العاملي 

  . يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالثواقترحت خطة عمل للمضّي
دفـع  ر تقرير اللجنة خارطة طريق للمضي يف تنمية القدرات الفضائية من أجل             وقد وفَّ   -١٦

باالنتقـال مـن   وذلـك  احـة علـى نطـاق أوسـع،      التنمية البشرية جبعل األدوات الفضائية مت    خطى
 االسـتعانة باخلـدمات الفـضائية علـى         نطاقمرحلة إثبات جدوى تكنولوجيا الفضاء إىل توسيع        

 مـن بـاء   -انظـر البـاب سادسـا     (ل خطـة العمـل الـواردة يف ذلـك التقريـر             ومتثّـ . الصعيد العمليايت 
، اســتراتيجية طويلــة األمــد ٥٩/٢هــا ، والــيت أقّرهتــا اجلمعيــة العامــة يف قرار)A/59/174الوثيقــة 

ــة         ــاملي يف جمــال تنمي ــوطين واإلقليمــي والع ــصعيد ال ــى ال ــات املوجــودة عل ــز اآللي ــزلتعزي  وتعزي
اســتخدام علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء وتطبيقاهتــا دعمــاً جلــداول األعمــال العامليــة األعــم خلدمــة 

تلبيـة  ب اخلاصـة  جداول األعمال    التنمية املستدامة؛ وتكوين قدرات فضائية عاملية منّسقة؛ ودعم       
  .احتياجات التنمية البشرية على الصعيد العاملي؛ ودعم تنمية القدرات بوجه أعم

ه ميكنـها، لـدى تنفيـذ خطـة     أنَّـ ب) ٢٢٧، الفقرة A/59/174( يف تقريرها   ونّوهت اللجنةُ   -١٧
تملني، العمــل، أن تــوفّر صــلة وصــل بــني مــستعملي خــدمات التنميــة الفــضائية ومقــدميها احملــ    

باستبانتها احتياجات الدول األعضاء وبتنسيقها أنشطة التعاون الـدويل الراميـة إىل تيـسري سـبل                
قيامهــا ي تلــك االحتياجــات، مــع   والتقنيــة الــيت ميكــن أن تلبـّـ العلميــةالوصــول إىل املنظومــات 

 علـى  نـاء وبالب،  مستقبال التفاعل بني خمتلف اجلهات ذات املصلحة يف تنفيذ االستراتيجية      برصد
  .دور واحتياجات كل من اجلهات املعنية يف عموم األوساط الفضائية

 يف   العمـل الـيت اقترحتـها اللجنـةُ        ، خطـةَ  ٥٩/٢يف قرارهـا    قد أقـرَّت اجلمعيـةُ العامـة،        و  -١٨
تقريرهـــا، وطلبـــت إىل اللجنـــة أن تنظـــر فيمـــا ميكـــن أن تقّدمـــه علـــوم وتكنولوجيـــا الفـــضاء   

حــدة أو أكثــر مــن املــسائل الــيت اختارهتــا جلنــة التنميــة املــستدامة   وتطبيقاهتــا مــن مــسامهة يف وا
  .كمجموعة مواضيعية، وأن تقدم مسامهات فنية لكي تنظر فيها تلك اللجنة
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 ملــسامهة جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية يف  وصــٌفوقــد ورد   -١٩
ــة املــستدامة بــشأن اجملموعــة املواضــيعية ل    ــة التنمي  يف الوثيقــة ٢٠٠٧-٢٠٠٦لفتــرة أعمــال جلن

A/AC.105/872 يف الوثيقـــة ٢٠٠٩-٢٠٠٨وملـــسامهتها بـــشأن اجملموعـــة املواضـــيعية للفتـــرة ؛ 
A/AC.105/892 يف الوثيقـــة ٢٠١١-٢٠١٠؛ وملـــسامهتها بـــشأن اجملموعـــة املواضـــيعية للفتـــرة 
A/AC.105/944 .    ــا الفـــضاء ــائق علـــى معلومـــات عـــن علـــوم وتكنولوجيـ وحتتـــوي تلـــك الوثـ

ــة املــستدامة يف تلــك      وت ــة التنمي ــها جلن ــيت عاجلت ــصلة باجملموعــات املواضــيعية ال طبيقاهتــا ذات ال
  .الفترات، كما تربز ما لتلك العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات من منافع

، والـيت   ٢٠١١-٢٠٠٦ملواضـيعية الـيت تناولتـها اللجنـة أثنـاء الفتـرة             وتشمل اجملاالت ا    -٢٠
 أعـاله، دراسـات حـول اسـتخدام         ١٩قارير املـشار إليهـا يف الفقـرة         اسُتعرضت بالتفصيل يف الت   

ــة       ــز التنمي ــة، ويف تعزي ــا الفــضاء يف حتــسني كفــاءة اســتخدام الطاق ــوم وتكنولوجي تطبيقــات عل
الصناعية؛ ومكافحة تلوث اهلـواء، ومعاجلـة تغيُّـر املنـاخ ودور التطبيقـات الفـضائية يف الزراعـة                   

 ر، وتعزيـــز شـــبكات النقـــل،فيـــة، ودرء اجلفـــاف والتـــصّحواســـتخدام األراضـــي والتنميـــة الري
كمـا  . واستخدام تكنولوجيا الفضاء يف إدارة املوارد واسـتهالكها وإنتاجهـا علـى حنـو مـستدام               

 حددهتا جلنة التنمية املستدامة، مثل التنميـة املـستدامة يف أفريقيـا             متشعبةتناولت اللجنة جماالت    
  .صاحل البلدان الناميةوتوفري فرص بناء القدرات والتدريب ل

 يف اسـتراتيجية تنفيـذ توصـيات اليونيـسبيس الثالـث واإلسـهام              ةومما كان له أمهية فائقـ       -٢١
يف عمــل جلنــة التنميــة املــستدامة ضــرورة أن تؤخــذ بعــني االعتبــار نتــائج املــؤمترات العامليــة الــيت 

 أُعطيــت فيهــا املاضــي والــيتقــدت ضــمن إطــار منظومــة األمــم املتحــدة يف تــسعينات القــرن   ُع
أولويــات لتعزيــز التنميــة البــشرية، وكــذلك غايــات وأهــداف املــؤمترات الــيت عقــدت منــذ           

 ومـؤمتر القمـة العـاملي بـشأن         ٢٠٠٠ما مـؤمتر قمـة األلفيـة يف عـام           وال سـيّ   اليونيسبيس الثالث، 
  .٢٠٠٢التنمية املستدامة يف عام 

 مــن التوصــيات  اً عــدد أنَّ،٦٥/٩٧، يف قرارهــا  العامــة بارتيــاح والحظــت اجلمعيــةُ   -٢٢
الواردة يف خطة عمـل جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية واملتعلقـة بتنفيـذ           

 تقـدُّماً    وأنَّ قد ُنفِّـذ  ) A/59/174باء من الوثيقة    -انظر الباب رابعاً  (توصيات اليونيسبيس الثالث    
ل األعـضاء تواصـل اإلسـهام يف تنفيـذ           الـدو  حـرز يف تنفيـذ التوصـيات الباقيـة، وأنَّ          قـد أُ   ُمرضياً

 الـيت ُوضـعت   توصيات اليونيسبيس الثالث مـن خـالل أنـشطة وطنيـة وإقليميـة وبـدعم الـربامج                  
  . لتلك التوصيات واملشاركة فيهااستجابةً
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   املستمدَّة من الفضاء اجلغرافية  املكانيةتسخري البيانات  -رابعا  
      ألغراض التنمية املستدامة

    ة من الفضاءاملستمدَّالبيانات منافع   - ألف  
ميكــن لعلــوم وتكنولوجيــا الفــضاء وتطبيقاهتــا أن تــسهم بــصورة أجنــع يف اجلهــود الــيت     -٢٣

املكانيـة  بيانـات   الر  وتـوفّ . تبذهلا البشرية لتعزيز التنمية املستدامة يف مجيع بلـدان العـامل ومناطقـه            
اذ القــرارات يف جمــاالت مثــل إدارة  ة مــن الفــضاء مــسامهات أساســية يف اختــ املــستمدَّ اجلغرافيــة

  .الكوارث ومواجهة الطوارئ
ــ  - ٢٤ ــبري ستخَدوُي ــات ال"م تع ــةبيان ــة املكاني ــى     " اجلغرافي ــة عل ــات احملتوي ــع البيان لوصــف مجي

 املكانيــة اجلغرافيــةبيانــات ال"ا تعــبري أّمــ. معلومــات ذات صــلة واضــحة بتحديــد املواقــع اجلغرافيــة
. ات فـضائية ل عليهـا مـن منـصّ       املتحصَّ املكانية اجلغرافية بيانات  الىل  فيشري إ " ة من الفضاء  املستمدَّ

 حـىت قبـل     ُمتوقََّعـةً وقد كانت إمكانات االنتفاع هبـذه البيانـات يف طائفـة واسـعة مـن التطبيقـات                  
 سـواتل   الـسواتل األوىل مـن    ذلك عقب النجاح يف إطالق وتـشغيل        د   تأكّ بداية عصر الفضاء، مثّ   

  .عدُباالستشعار عن 
 مـن استـشعار كوكـب األرض    املتحـصَّل عليهـا   املكانية اجلغرافية بيانات  التكنولوجيا  و  -٢٥

ر والنـضج، وتتكامـل عملياتيـاً مـع ميـادين           عـد مـن الفـضاء هـي تكنولوجيـا سـريعة التطـوّ             عن بُ 
ــسية،      متخّصــ ــة اجليودي ــنظم املرجعي ــصويري، ورســم اخلــرائط، وال ــاس الت ــل القي صة أخــرى مث

  .اتل املالحة، ونظم املعلومات اجلغرافيةوالنظم العاملية لسو
ومن خالل رصد األرض وبيئتها، ميكـن أن تـوفّر الـسواتل مـا يلـزم مـن أرصـاد عامليـة                   -٢٦

اسـتخدام تكنولوجيـا    مـع   إمجالية ومـستمرة وطويلـة األمـد لفهـم منظومـة األرض فهمـاً أمشـل،                 
ــل   ــسائل مث ــة األرض  ) أ: (النمذجــة يف معاجلــة م ــى بيئ ــشمس عل ــأثري ال ــاخ  ) ب(؛ وت ــر املن تغيُّ

) هـــ(تــأثري األنــشطة البــشرية علــى البيئــة؛ و ) د(يف طبقــة األوزون؛ والتغيُّــرات ) ج(العــاملي؛ و
  .احلالة الصحية للعامل

وإىل جانــب التــسليم بفائــدة صــور رصــد األرض يف إعــداد خــرائط للمخــاطر ويف           -٢٧
 مـا، تـوفّر الـسواتل أيـضاً،         ه جيـري اسـتخدام تلـك الـصور إىل حـدّ           ختفيف آثار الكـوارث، وأنَّـ     

وبصورة متزايدة، معلومات هامة لإلنذار املبكر بالكوارث الطبيعيـة أو الـصناعية وإلدارة تلـك               
  .الكوارث عند وقوعها
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ــوفّر تكنولوجيــات الفــضاء بيانــات هامــة للتنبـّـ    -٢٨ ــاخ ورصــد   وت ــالطقس وتغيُّــرات املن ؤ ب
. ة بالزراعة وإدارة املـوارد األرضـية والبحريـة        املوارد الطبيعية، وكذلك ملختلف األنشطة املتصل     

رة لتقــدير ذلــك  الــسواتل ُتحــسِّن التنبــؤ هبطــول األمطــار باســتخدامها تقنيــات متطــوّ   كمــا أنَّ
ؤ باحملاصـيل   ؤات أن تفيـد كـثرياً يف التنبّـ        ة مـن تلـك التنبّـ      املـستمدّ ومن شأن املعلومات    . اهلطول

من شأن التوسُّـع يف اسـتخدام الـصور الـساتلية           على وجه اخلصوص،     اويف أفريقي . والفيضانات
 وعلـى ة ومنـاطق توالُـد اجلـراد،        كشف أسراب احلشرات الـضارّ     التبكري ب  أن يساعد كثرياً على   

  .رؤ باجلفاف ورصد التصّحالتنّب
ــ  -٢٩ ــة أيِّ   ومتثّ ــصراً أساســياً يف تنمي ــد، كمــا متثّــ ل مرافــق املعلومــات واالتــصاالت عن ل  بل

ال علـى    علـى حنـو سـريع وفعّـ        هبـا ة رئيـسية يف مجـع املعلومـات واإلبـالغ           تكنولوجيا الفضاء أدا  
وإىل جانــب نظــم رصــد األرض، هنــاك طائفــة . الــصعيد العــاملي، وخــصوصاً يف املنــاطق النائيــة

عــد وتــوفري اخلــدمات الــصحية ُبعــد والتطبيــب عــن ُبواســعة مــن التطبيقــات تــشمل الــتعلُّم عــن 
  .زيز فرص التعليم، خصوصاً يف املناطق الريفية والنائيةوالطبية األساسية واملساعدة على تع

وأخذت االتصاالت الساتلية تصبح عنصراً أساسياً يف عمليات ختفيف الكوارث واإلغاثـة              -٣٠
 استخدامها أمر حيوي يف احلـاالت الـيت تـصبح مرافـق االتـصاالت األرضـية غـري قابلـة                     إذ إنَّ . منها

إذ جيـري   . سواتل املالحة خدمات عمومية ذات تطبيقات عديـدة       وتتيح النظم العاملية ل   . لالستخدام
فعاليـة وسـائط النقـل الربيـة والبحريـة          واستخدام اإلشارات الصادرة عن تلك النظم يف تعزيـز أمـان            

وقـدرة يف  ة فائقـة ومشـول عـاملي    سم بـه مـن دقّـ    تطبيقات تلك النظم، بفضل ما تتّ      كما أنَّ . واجلوية
ــة يف   ــع أحــوال الطقــس وجناع ــسرعات العال ظــرومجي ــن    ف ال ــة واســعة م ــدعم وحتــسِّن طائف ــة، ت ي

 والزراعـة    اجليولـوجي  املـسح واألنشطة، مثل االتـصاالت ونظـم الطاقـة الكهربائيـة ورسـم اخلـرائط               
  .ومنع اجلرمية وإنفاذ القانون، وكذلك مواجهة الطوارئ واحلد من الكوارث

    
    اإلطار املؤسسي  - باء  

 تنظـر بانتظـام،   وهيئتيها الفـرعيتني  ء اخلارجي يف األغراض السلمية       جلنة استخدام الفضا   إنَّ  -٣١
ة املـستمدَّ  اجلغرافيـة  املكانيـة بيانات  المن خالل جداول أعماهلا املعتمدة، يف بنود هلا صلة باستخدام           

  )٢(.رات احلاصلة على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويلمن الفضاء وتقيِّم التطّو

───────────────── 
دة ، ضمن إطار خطة عمل متعّد٢٠١٠دورهتا الثالثة واخلمسني، عام يف اختتمت اللجنة على سبيل املثال،  )2(  

  تعزيزيف جمالالتعاون الدويل "، نظرها يف بند من جدول أعماهلا عنوانه ٢٠١٠-٢٠٠٧السنوات للفترة 
ويرد التقرير اخلتامي عن ذلك ".  ألغراض التنمية املستدامةاملستشعرة عن بعداستخدام البيانات اجلغرافية 

  .A/AC.105/973البند من جدول األعمال يف الوثيقة 
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ــةبيانــات الواســتخدام   -٣٢ يــة النوعيــة، ل والعااآلنيــةة مــن الفــضاء، املــستمدَّ املكانيــة اجلغرافي
زوال األحــراج ورصــد  يف جمــاالت تطبيقيــة مثــل الزراعــة وتقيــيم     ألغــراض التنميــة املــستدامة   

  .الكوارث واإلغاثة من اجلفاف وإدارة األراضي ميكن أن يعود مبنافع كبرية على اجملتمع
 وأرســت مــا املكانيــةمرافــق وطنيــة خمتــصة بالبيانــات  ة دول أعــضاء وقــد أنــشأت عــّد  -٣٣

يتصل هبا من سياسـات وطنيـة بـشأن املعلومـات اجلغرافيـة، ومثـة بلـدان متزايـدة العـدد أخـذت                      
 ويف اسـتخدام البيانـات      عـن ُبعـد   تنشط يف تطـوير ونـشر نظمهـا الـساتلية اخلاصـة باالستـشعار               

 هناك تالقياً متزايـداً بـني       كما أنَّ . االقتصاديةلنهوض بالتنمية االجتماعية    ة من الفضاء ل   املستمدَّ
الـنظم العامليـة لـسواتل      املعلومات اجلغرافيـة وتكنولوجيـات       ة من الفضاء ونظم   املستمدَّالبيانات  

  .تقرير السياسات واختاذ القراراتاملالحة، مما يولِّد معلومات مفيدة يف 
ل األنشطة املضطلع هبا ضمن إطـار       ة مبادرات وطنية وإقليمية وعاملية، تشم     وهناك عدَّ   -٣٤

 املكانيــة اجلغرافيــة بيانــات الالفريــق املعــين برصــد األرض، تتنــاول مــسائل تتعلــق باســتخدام       
ومن تلك املبادرات الرابطـة العامليـة للمرافـق         . ة من الفضاء يف أغراض التنمية املستدامة      املستمدَّ
ــّص ــات املخت ــةة بالبيان ــة لتقاســم  املكاني ــق   ، وهــي منظمــة جامع  اخلــربات يف جمــال تطــوير املراف
بــاملنح الــصغرية منفعــة مباشــرة لكــثري مــن    كــان لربناجمهــا اخلــاص  املكانيــةة بالبيانــات املختــّص

  .البلدان األفريقية
، الكـائن   )سـريفري (ومثة مثال آخر هو نظام الرؤية والرصد اإلقليمي ألمريكا الوسـطى              -٣٥

رصـد البيئـة وحتـسني ممارسـات اسـتخدام األراضـي          يف بنما سـييت، الـذي يـوفّر دعمـاً يف جمـايل            
ــة ويــساعد املــوظفني احمللــيني علــى التــصدّ    ــة بــصورة  واملمارســات الزراعي ي للكــوارث الطبيعي

يف أمريكا الوسطى، جيـري إنـشاء فـرع    " سريفري"وعقب النجاح الذي أحرزه مشروع     . أسرع
  .أفريقي له يف نريويب

ة مــن الفــضاء معروفــة املــستمدَّ اجلغرافيــة املكانيــةت بيانــاال منــافع وعلــى الــرغم مــن أنَّ  -٣٦
على نطاق واسع فال تزال هناك حاجة إىل تعزيز قدرة كـثري مـن البلـدان علـى ضـمان إمكانيـة          

ة مــن املــستمدَّل زيــادة تــوافر البيانــات ومتثّــ. اســتخدام تلــك البيانــات علــى أوســع نطــاق ممكــن
، والــسواتل SAC-C  األرجنتــيين لرصــد األرضلالفــضاء مبــا فيهــا البيانــات الــيت يوفّرهــا الــسات 

الربازيلية لدراسة املوارد األرضية، والساتل الياباين لرصد غازات االحتبـاس احلـراري،            -الصينية
وأرشيف صور ساتل الواليات املتحدة الندسات، بتكلفة زهيدة أو بدون مقابل، عـامالً هامـاً              

  .يف هذا الشأن
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بيانات للجميع على نطـاق العـامل تتـيح إمكانيـة احلـصول             والسياسات اخلاصة بتيسري ال     -٣٧
فمؤسسة الواليات املتحـدة للمـسح     . ا بتكلفة إمسية  ا جماناً وإمّ   إمّ املكانية اجلغرافية بيانات  العلى  

ر للمجتمع الدويل، دون مقابل، إمكانية االطالع إلكترونياً علـى مجيـع مـشاهد       اجليولوجي توفّ 
شيف الوطين للمشاهد العاملية الذي تـديره املؤسـسة والـيت تغطـي             الندسات اليت حيتفظ هبا األر    
ة بعثــات ســاتلية أخــرى،   عــّدكوهنــا. ١٩٧٢ يف عــام Landsat-1الفتــرة منــذ إطــالق الــساتل  

  .جارية أو معتزمة، سوف ُتعّمم جمموعات بياناهتا وفقاً لسياسات تيسري البيانات للجميع
ا ضمن اإلطـارين اإلقليمـي والـدويل، مثـل مـؤمتر            وتقوم املبادرات والربامج املضطلع هب      -٣٨

منتـدى  القيادات األفريقية بشأن تسخري علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنميـة املـستدامة و            
 آلسـيا واحملـيط اهلـادي       يط اهلادي ومنظمـة التعـاون الفـضائي       وكالة الفضاء اإلقليمية آلسيا واحمل    

والفريـق العامـل    اللجنـة املعنيـة بـسواتل رصـد األرض          ومؤمتر القارة األمريكية املعـين بالفـضاء و       
املعــين برصــد األرض، ومــن خــالل برنــامج الرصــد العــاملي لألغــراض البيئيــة واألمنيــة، بتعزيــز    

رات األخـرية  وتـشمل التطـوّ  . عـد استخدام تكنولوجيا االستشعار عـن بُ التعاون الدويل يف جمال    
  .البيئةإنشاء تشكيلة سواتل أفريقية إلدارة املوارد و

ة مبادرات وطنية وإقليمية وعاملية، منها األنـشطة املـضطلع هبـا ضـمن إطـار                وهناك عدّ   -٣٩
 الـيت ميكـن     املكانيـة الفريق املعين برصد األرض، تعاجل مسائل ذات صلة بتعزيز مرافـق البيانـات              

إنــشاء مركــز التميُّــز ) أ: (أن تــدعم التنميــة املــستدامة، وتــشمل علــى وجــه اخلــصوص مــا يلــي 
ــةاخلــاص مبرفــق األمــم املتحــدة للبيانــات    ــا املعلومــات   املكاني ــة مكتــب تكنولوجي ، حتــت رعاي

االتفاق املتعلق مببادئ تقاسـم البيانـات       ) ب(واالتصاالت التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة؛ و      
مبــادرة األمــم املتحــدة بــشأن اإلدارة العامليــة ) ج(ضــمن إطــار الفريــق املعــين برصــد األرض؛ و

  .املكانية اجلغرافيةمعلومات لل
، وهـو نظـام سـاتلي شـبه آين وشـبه عـاملي لتوصـيل املعلومـات                 GEONETCastلنظام  و  -٤٠

فهــذا النظــام، باســتخدامه . البيئيــة، إمكانــات كــبرية ملعاجلــة أوجــه القــصور يف تعمــيم البيانــات
املعلومـات   أن ييـّسر احلـصول علـى جمموعـة واسـعة مـن               هحمطات استقبال زهيـدة الـثمن، ميكنـ       

 لــديها القليــل مــن وصــالت اإلنترنــت العاليــة  الــيتناميــةالبلــدان الوأن يــصل إىل املــستعملني يف 
  . أو ليس لديها شيء منهاالسريعة

 كلياً يف عمـل الفريـق املعـين          اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض هو اآلن مدمجٌ        وعملُ  -٤١
اجلوانب الفضائية للمنظومة العامليـة لـنظم       برصد األرض، الذي تتوىل فيه تلك اللجنة مسؤولية         

وقد طورت اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض، دعمـاً للمنظومـة العامليـة لـنظم               . رصد األرض 
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. نـة رصد األرض، مفهوم التشكيالت الفضائية االفتراضية اليت تركّز على رصد بـارامترات معيّ            
للبعثـات  و قاعـدة بيانـات شـاملة        كما تقوم تلك اللجنة بنشر وحتديث دليل رصد األرض، وهـ          

ــنظم املعلومــات   . وأجهــزة االستــشعار اخلاصــة برصــد األرض  ويــسهم الفريــق العامــل املعــين ب
وخدماهتا، التابع لتلك اللجنة، يف اجلهود الرامية إىل تعزيـز التعـاون الـدويل والدعايـة والتـرويج        

مي لــدعم العلمــاء ومقــدّ للتكنولوجيــات الــيت تتــيح البحــث عــن البيانــات واخلــدمات الالزمــة    
  . والوصول إىل تلك البيانات واخلدمات،خذي القراراتالتطبيقات ومّت

 املكانيـة اجلغرافيـة  بيانـات  الة كيانات تابعـة لألمـم املتحـدة تـستعمل روتينيـاً       وهناك عدّ   -٤٢
ــاً للمعلومــات الــضرورية لطائفــة واســعة مــن    ة مــن الفــضاء والــيت متثّــ  املــستمدَّ ل مــصدراً حيوي

وتــسهيالً للتنــسيق ولتبــادل اخلــربات املتعلقــة باســتعمال  . شطة املــسندة إىل تلــك الكيانــاتاألنــ
ة من الفضاء، تستعني كيانـات األمـم املتحـدة باإلطـار الـذي              املستمدَّ املكانية اجلغرافية بيانات  ال

م يوفّره االجتماع السنوي املشترك بني الوكاالت واملعين بأنشطة الفضاء اخلارجي وفريق األمـ            
  .املتحدة العامل املعين باملعلومات اجلغرافية

 جمموعة البيانات اخلاصة حبدود الوحدات اإلداريـة يف املـستوى الثـاين،             ر مشروعُ ويوفِّ  -٤٣
 ضمن سياق أنشطة فريـق األمـم املتحـدة العامـل املعـين باملعلومـات                ٢٠٠١الذي أُطلق يف عام     

البيانـات واملعلومـات دون الوطنيـة وإدارهتـا         اجلغرافية، إمكانية الوصول إىل منـصة عمـل جلمـع           
 املـشروع  ويـضمّ . ومشاهدهتا وتقامسها على حنو انسيايب من الصعيد الوطين إىل الصعيد العـاملي   

ي واللجنـة االقتـصادية       اللجنة االقتصادية ألفريقيا واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكـاريب        
  .نظمة الصحة العاملية واملعهد اآلسيوي للتكنولوجياواالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادي وم

 شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة، مـن خـالل برنـامج األمـم               م مكتبُ وينظّ  -٤٤
اخلـرباء يف جمـال      فرصـاً فريـدة اللتقـاء        املتحدة للتطبيقات الفـضائية التـابع لـه، اجتماعـات تـوفّر           

ات واالختصاصيني املمارسني لكي يتقامسوا جتـارهبم       خذي القرار علوم وتكنولوجيا الفضاء ومتّ   
ستدامة علـى أوسـع نطـاق     ألغراض التنميـة املـ     املكانية اجلغرافية بيانات  الومعارفهم بغية تسخري    

 املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفـضاء، املنتـسبة إىل األمـم املتحـدة،               وتوفّر. ممكن
نــد واملغــرب ونيجرييــا، علــى وجــه اخلــصوص فرصــاً لبنــاء  املكــسيك واهل/والكائنــة يف الربازيــل

م مجيع املراكز اإلقليمية دورات دراسـات عليـا         وتنظّ.  خالل التعليم الطويل األمد    القدرات من 
عــد وتكنولوجيــا الــسواتل، وتــستخدم   يف جمــايل االستــشعار الــساتلي عــن بُ هتا تــسعة أشــهرمــّد
  .ة وتعليمية وتطبيقية وحبثية ألغراض تدريبياملكانية اجلغرافيةبيانات ال
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ــا      -٤٥ ــة يف قراره ــة العام ــد شــّجعت اجلمعي ــق   ٦٤/٢٥١وق ــدويل املتعل ــاون ال ــشأن التع ، ب
باملــساعدة اإلنــسانية يف ميــدان الكــوارث الطبيعيــة، مــن اإلغاثــة إىل التنميــة، علــى مواصــلة          

 عليــه  واألرضــية، حــسبما يــنّص منــها الفــضائية،عــن ُبعــداســتخدام تكنولوجيــات االستــشعار 
برنـــامج األمـــم املتحـــدة الســـتخدام املعلومـــات الفـــضائية يف إدارة الكـــوارث واالســـتجابة يف   

ويقوم هذا الربنامج، تنفيذاً لواليته، بأنشطة برناجمية تتعلـق         ). UN-SPIDER(حاالت الطوارئ   
 مواصـلة  وبنـاء القـدرات والـدعم االستـشاري الـتقين لـضمان              األفقـي بإدارة املعارف والتعـاون     

املكانيـة اجلغرافيـة املـستمدَّة مـن        سني سبل احلصول علـى التكنولوجيـا الفـضائية واملعلومـات            حت
ي  مــن خمــاطر الكــوارث والتــصّد واســتخدام تلــك التكنولوجيــات واملعلومــات يف احلــّدالفـضاء 

ــامج   . للطــوارئ ــك، يعمــل برن ــضمّ   UN-SPIDERوإىل جانــب ذل ــة ت   مــن خــالل شــبكة دولي
ويسهم هذا الربنـامج، مـستعيناً بتلـك الـشبكة مـن        . ت وصل وطنية   دعم إقليمية وجها   مكاتب

 املكانيــة اجلغرافيــة بيانــات الاخلــرباء وبالتفاعــل الوثيــق مــع املــستعملني النــهائيني، يف تــسخري       
ألغراض التنمية املستدامة، وخصوصاً بدعم القدرة على مواجهة الكوارث وجهود اإلغاثـة يف             

  .الطوارئحاالت 
    

يات املتعلقة بسبل ووسائل تعزيز التعاون الدويل بغية بناء مرافق التوص  -خامسا  
    املكانية اجلغرافيةبيانات الوطنية الستخدام 

 وأمهيتـها، وخـصوصاً تلـك الـيت توفّرهـا           املكانية اجلغرافية بيانات  ال بفائدة   م اللجنةُ سلُِّت  -٤٦
ــرى أ      ــستدامة، وهــي ت ــة امل ــساتلية، لغــرض دعــم سياســات التنمي ــنظم ال ــات ال نَّال ــة بيان املكاني

 أو الــوطين أو احمللــيل مــورداً ميكــن أن ُيــدار علــى الــصعيد ة مــن الفــضاء متثّــاملــستمّد اجلغرافيــة
  .املكانيةإنشاء مرافق وطنية خمتصة بالبيانات اإلقليمي أو العاملي، خصوصاً من خالل 

، املكانيـة تـصة بالبيانـات      إنـشاء تلـك املرافـق الوطنيـة املخ          أيضاً علـى أنَّ    د اللجنةُ شدِّوُت  -٤٧
إىل جانب توفري التدريب والتعليم املناسبني، ميكـن أن خيـدم أغـراض دعـم الـسياسات اإلمنائيـة                   

يف سياسـاهتا،   املكانيـة اجلغرافيـة     بيانات  اليف البلدان اليت ميكن أن تنتفع من التوّسع يف استخدام           
زراعــة والتحــضُّر ودرء الكــوارث خــصوصاً يف ميــادين محايــة البيئــة وإدارة مــوارد األراضــي وال

  .ورصدها ونظم اإلنذار املبكر
 علمــاً يف هــذا الــصدد بأنــشطة املنظمــات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة    اللجنــةُوحتــيطُ  -٤٨

ــصلة باســتعمال     ــة ذات ال ــة وغــري احلكومي ــات الاحلكومي ــة بيان ــة اجلغرافي ــستمدَّ املكاني ــن ةامل  م
ــات،    الفــضاء، وبطائفــة املــسائل ذات الــصلة   باســتعمال تلــك البيانــات، مبــا فيهــا تقاســم البيان
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والسياسات اخلاصـة بتيـسري احلـصول علـى البيانـات، واسـتخدام الرباجميـات املفتوحـة املـصدر،            
  .ودور تعميم البيانات، وأمهية بناء القدرات

ــة الســتعمال         -٤٩ ــة الالزم ــق الوطني ــاء املراف ــدويل يف جمــال بن ــاون ال ــزاً للتع ــات الوتعزي بيان
  : مبا يلي، توصي اللجنةُاجلغرافية املكانية

أن تنظــر الــدول، ضــمن ســياق تعاوهنــا الــدويل مــع البلــدان الناميــة، يف مــدى    )أ(  
ة مـن الفـضاء، وخـصوصاً       املـستمدَّ  املكانية اجلغرافيـة  بيانات  المالءمة وجدوى تدعيم استخدام     

  البلدان النامية؛ يف تلك املكانيةمن خالل إنشاء مرافق وطنية خمتصة بالبيانات 
بيانـات  الة ب أن تقوم الدول اليت لديها خربة فنيـة يف جمـال إنـشاء املرافـق املختـصّ                  )ب(  

 أو صـيانتها، /أو تـشغيلها و /ة من الفضاء وقواعد البيانات ذات الصلة و   املستمدَّ املكانية اجلغرافية 
ميــة علــى الــصعيد أو يف اســتخدام تلــك البيانــات واســتغالهلا يف أغــراض دعــم الــسياسات احلكو 

احمللي أو الوطين أو اإلقليمي أو العاملي، مبساعدة البلدان الراغبة يف تكوين قدرهتا وخربهتـا الفنيـة                 
  ة من الفضاء، على أساس طوعي؛املستمدَّ املكانية اجلغرافيةبيانات الاخلاصة يف جمال استخدام 

فاقـات أو ترتيبـات   ميكن تنظيم تلك اجلهود التعاونية وتنفيـذها ضـمن إطـار ات         )ج(  
  عامة أو ظرفية على مستوى احلكومات أو على مستوى املؤسسات؛

ئ إضافة إىل اجلوانب املذكورة أعاله، أن هتتم الـدول اهتمامـاً خاصـاً بـأن هتيِّـ                  )د(  
  ؛املكانيةعلى الصعيد الوطين الظروف املناسبة إلنشاء املرافق الوطنية املختصة بالبيانات 

ول جهودها يف بناء القدرات، مبا يف ذلك التدريب القصري األمـد         أن تستخدم الد    )هـ(  
والطويــل األمــد، ويف إنــشاء املرافــق والترتيبــات املؤســسية املرتبطــة بــذلك، تعزيــزاً لتكــوين قــدرات  

  وطنية مستقلة يف جمال توليد املعلومات الالزمة لعمليات اختاذ القرارات وتقرير السياسات؛
املكانيـة  بيانـات   ال بنـاء املرافـق الوطنيـة الالزمـة السـتخدام             لـدى  أن تعمل الـدول،     )و(  
ة من الفضاء يف أغراض التنمية املستدامة، وفقاً للمبادئ املتصلة باستـشعار األرض             املستمدَّ اجلغرافية
، وكذلك وفقاً لإلعـالن اخلـاص     )٤١/٦٥مرفق قرار اجلمعية العامة     ( من الفضاء اخلارجي     عن ُبعد 

 جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه ملنفعة مجيع الدول وصاحلها، مـع            بالتعاون الدويل يف  
  ؛)٥١/١٢٢مرفق قرار اجلمعية العامة (إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية 

إنـشاء  أو مالءمـة    /أن تأخذ الدول بعني االعتبار، لدى تقييم مـدى ضـرورة و             )ز(  
ة عوامل مثل عدم وجـود ازدواجيـة بـني املرفـق املعـين      عّد، املكانيةبيانات الرفق وطين خمتص ب   َم

وغــريه مــن مــصادر البيانــات املتاحــة، أو مــدى اســتدامة صــيانة املرفــق واســتغالله علــى املــدى   
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 وبـاقي أجهـزة الدولـة       املكانيـة بيانـات   ال ب الطويل، أو الترابط الفعلي بني املرفق الوطين املخـتصّ        
نفيذ السياسات اليت سوف تستخدم تلك البيانـات خلدمـة   املسؤولة عن حتديد وإقرار ومتويل وت 

  أغراضها؛
أن تبذل الدول قصارى جهدها لتعزيز ظهور القنوات املوجـودة، الـيت تتـوافر                )ح(  

ة مـن الفـضاء ومـا يتـصل هبـا مـن أدوات بتكلفـة           املـستمدَّ  املكانية اجلغرافيـة  بيانات  المن خالهلا   
  زهيدة أو بدون مقابل؛

ول جهوداً خاصة للمشاركة يف مبادرات التعـاون الـدويل الراميـة            أن تبذل الد    )ط(  
، عـن ُبعـد   ة مـن مـصادر االستـشعار        املـستمدَّ  املكانيـة بيانـات   الإىل استخراج وتصنيف وتقاسم     

، واخلـرائط   عـن ُبعـد   يـة مـن االستـشعار        البيانـات املتأتّ    حتليـل  والبيانات األرضية احملتازة لتـسهيل    
نـة اضـطُلع هبـا يف اخلـارج، وسـائر البيانـات ذات الـصلة، أو        سـات معيّ  ة من درا  املستمدَّالرقمية  

  لتوسيع نطاق تلك املبادرات؛
بيانـات  المبادرات دولية تتعلـق ب    ما يوَجد من     على املشاركة يف     ُتشجَّع الدولُ   )ي(  

ــة ــة اجلغرافي ــة    املــستمدَّ املكاني ة مــن الفــضاء، مثــل الفريــق املعــين برصــد األرض والرابطــة العاملي
  ، وعلى االستفادة من تلك املبادرات؛ املكانيةبياناتاللمرافق املعنية بل

 األمـم املتحـدة يف جهودهـا الراميـة إىل احلـصول علـى                دعـمَ  أن تواصل الدولُ    )ك(  
دة إليهـا، مـن أجـل مـساعدة مجيــع      واسـتخدامها يف الـربامج املــسنَ   املكانيـة اجلغرافيـة  املعلومـات 

خالل فريق األمم املتحـدة العامـل املعـين باملعلومـات اجلغرافيـة      الدول األعضاء؛ مبا يف ذلك من    
  .للبيانات املكانيةرفق األمم املتحدة وَم
  


