
A/AC.105/780 األمـم املتحـدة 

Distr.: General
30 January 2002
Arabic
Original: English

اجلمعية العامة 

280202    V.02-50978 (A)
*0250978*

جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلــارجي 
يف األغراض السلمية 

 
 
 
 

تنسيق أنشطة الفضاء اخلارجي داخل منظومة األمم املتحدة:  
برنامج العمل لعامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ واألعوام الالحقة 

 
 
 

تقرير األمني العام* 
 
 

احملتويات 
الصفحة الفقرات    

 ٧  ١-٧ مقدمة....................................................................................... أوال- 

 ٨  ٨
ـــدى منظومــة األمــم املتحــدة، ومصفوفــة اجلـهات املشـاركة يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي ل

برامج الفضاء اخلارجي......................................................................
ثانيا- 

 ٩  ٩-٣٢ ............... السياسات واالستراتيجيات اخلاصة بالتنسيق بني األنشطة ذات الصلة بالفضاء ثالثا- 

 ١٤  ٢١-٢٤ ..................................... تشجيع الشراكات مع اهليئات غري احلكومية ألف-   

 ١٥  ٢٥-٣٢ ......................... وضع القانون واملعايري واألخالقيات ذات الصلة بالفضاء باء-   

 ١٧  ٣٣-٢٧٧ ......................................................... األنشطة احلالية ذات الصلة بالفضاء رابعا- 
 ١٧  ٣٣-١٢٤ محاية بيئة األرض وادارة املوارد الطبيعية.......................................... ألف-   

                                                           
اعتمد هذا التقرير االجتماع املشترك بني الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي، املعقود من ٢٣ اىل ٢٥ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢.  *



2

  A/AC.105/780

الصفحة الفقرات    
 ١٧  ٣٣-٥٩ تقدم علوم األرض......................................................  -١   
 ٢٦  ٦٠-١٠٦ تقييم ورصد بيئة األرض................................................  -٢   
 ٣٧  ١٠٧-١٢٤ .................................................... ادارة املوارد الطبيعية  -٣   
 ٤٢  ١٢٥-١٨٨ استخدام التطبيقات الفضائية من أجل أمن البشر وتنميتهم ورفاهم............... باء-   

 ٤٢  ١٢٥-١٧٠ .................................. حتسني القدرة على احلد من الكوارث  -١   
 ٥٠  ١٧١-١٨٨ تعزيز األمن االقتصادي واالجتماعي والثقايف............................  -٢   
 ٥٤  ١٨٩-٢٣٣ استخدام وتيسري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية.............. جيم-   
 ٦٣  ٢٣٤-٢٤٠ ................. استخدام وحتسني القدرات الساتلية على حتديد املواقع واألماكن دال-   

 ٦٤  ٢٤١-٢٦٧
ـــق التنميــة املســتدامة بنـاء القـدرات يف جمـال التطبيقـات الفضائيـة مـن أجـل حتقي

وتعزيز التعليم....................................................................
هاء-   

 ٧٠  ٢٦٨-٢٦٩ حتسني املعرفة العلمية املتعلقة بالفضاء ومحاية البيئة الفضائية....................... واو-   
 ٧٠  ٢٧٠-٢٧٧ األنشطة األخرى................................................................. زاي-   

 ٧٢  ٢٧٨-٢٨٨ .................. استعراض املسائل ذات الصلة بتنسيق األنشطة داخل منظومة األمم املتحدة خامسا-
 ٧٢  ٢٧٨-٢٨١ حالة التنسيق بني الوكاالت...................................................... ألف-   
 ٧٣  ٢٨٢-٢٨٨ .............................. اخلربات املكتسبة والدروس املستخلصة والتوصيات باء-   

املرفقات   
 ٧٥ جدول زمين باألحداث اهلامة يف عام ٢٠٠٢................................................................ األول- 
 ٧٧ ......................................................................................... قائمة بالنواتج اهلامة الثاين- 

 



3

A/AC.105/780  

خمتصرات 
 

(حسب الترتيب األجبدي باالنكليزية) 
 

املركـز االقليمـي للتدريـب علـى األرصـاد اجلويـة الزراعيــة واهليدرولوجيــا التشــغيلية 
وتطبيقاما 

 (AGRHYMET) (مركز) آغرهيميت

نظام رصد الدورة اهليدرولوجية يف غرب ووسط افريقيا   (Aoc-Hycos) (نظام)

املقياس االشعاعي املتقدم ذو االستبانة العالية جدا   AVHRR (مقياس)

مكتب تنمية االتصاالت (التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت)   (BDT) مكتب

اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض   (CEOS) (جلنة) سيوس

النظام الدويل للبحث واالنقاذ باستخدام السواتل  (COSPAS- (نظام) كوسباس � سارسات
 SARSAT)

نظام حتديد أماكن وجود املعلومات التابع للجنة "سيوس"   (CILS) (نظام) سيلز

منصة مجع البيانات   DCP (منصة)

برنامج تقييم البيئة آلسيا واحمليط اهلادئ (التابع لليونيب)  (برنامج) EAP.AP (بانكوك) 

اللجنة االقتصادية الفريقيا   (ECA) (جلنة) اإليكا

اللجنة االقتصادية ألوروبا   (ECE) (جلنة) اإليسي

اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكاريبـي   (ECLAC) (جلنة) اإليكالك

مركز بيانات ايروس   EDC (مركز)

شبكة املعلومات اخلاصة باملوارد الطبيعية والبيئة   (ENRIN) (شبكة) إنرين

وكالة محاية البيئة (التابع للواليات املتحدة األمريكية)   EPA (وكالة)

نظام/نظم رصد موارد األرض   E ROS (نظام/نظم) إيروس

وكالة الفضاء األوروبية   (ESA) (وكالة) اإليسا

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ   (ESCAP) (جلنة) اإلسكاب

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا   (ESCWA) (جلنة) اإلسكوا

معهد حبوث النظم البيئية   ESRI (معهد)

الرابطة األوروبية للسنة الدولية للفضاء   EURISY (رابطة)
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املنظمة األوروبية لسواتل االتصاالت   (EUTELSAT) (منظمة) يوتلسات

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة   (FAO) (منظمة) الفاو

رصد الغالف اجلوي العاملي (التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية)   (GAW) (نظام) غاو

النظام العاملي لرصد املناخ (التابع للمجلس الدويل للعلوم/ اللجنة األوقيانوغرافية 
احلكومية الدولية/اليونيب/املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية) 

 (GCOS) (نظام) غيكوس

مرفق البيئة العاملية   (GEF) (مرفق)

التوقعات العاملية للبيئة (التابع لليونيب)   GEO (تقرير)

نظام/نظم املعلومات اجلغرافية   (GIS) (نظام/نظم) غيس

فريق دعم املعلومات اجلغرافية التابع لألمم املتحدة   (GIST) (فريق) غيست

الشبكة العاملية لسواتل املالحة (التابع لالحتاد الروسي)   (GLONASS) (شبكة غلوناس)

الشبكة العاملية لسواتل املالحة   GNSS (شبكة)

الساتل البيئي العامل الثابت بالنسبة لألرض   GOES (نظام)

نظام املراقبة العاملي (التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية)   GOS (نظام)

النظام العاملي لتحديد املواقع (التابع للواليات املتحدة األمريكية)   GPS (نظام)

قاعدة بيانات املوارد العاملية (التابع لليونيب)   (GRID) (قاعدة) غريد

النظام العاملي ملراقبة األرض (التابع للفاو/الس الدويل 
للعلوم/اليونيب/اليونسكو/املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية) 

 (GTOS) (نظام) غتوس

نظام رصد الدورة اهليدرولوجية (التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية)   (HYCOS) (نظام) هايكوس

الوكالة الدولية للطاقة الذرية   IAEA

منظمة الطريان املدين الدولية   (ICAO) (منظمة) اإليكاو

املركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبال   (ICIMOD) (مركز) إيسيمود

الس الدويل للعلوم   ICSU (جملس)

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   (ICT) (تكنولوجيا)

اموعة الدولية للوكاالت التمويلية ألحباث التغير العاملي   IGFA (جمموعة)

استراتيجية الرصد العاملي املتكاملة   ( IGOS) (استراتيجية) إيغوس



5

A/AC.105/780  

املنظمة البحرية الدولية   (IMO) (منظمة) اآلميو

اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية (التابعة لليونسكو)   IOC (جلنة)

االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث   ISDR (استراتيجية)

اجلامعة الدولية للفضاء   ISU (جامعة)

املعهد الدويل للمسح الفضائي وعلوم األرض   ITC (معهد)

االحتاد الدويل لالتصاالت   (ITU) (احتاد) اآليتيو

مكتب االتصاالت الراديوية (التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت)   ITU-BR (مكتب)

قطاع االتصاالت الراديوية (التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت)   ITU-R (قطاع)

ساتل استشعار األرض عن بعد   (Landsat) (ساتل) الندسات

نظام رصد الدورة اهليدرولوجية يف حوض البحر األبيض املتوسط  (نظام) هايكوس البحر املتوسط 
 (MED-HYCOS)

مركز املوارد اجلرثومية (التابع لليونسكو)   (MIRCEN) (مركز) مريسني

االدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء (التابعة للواليات املتحدة األمريكية)   (NASA) (ادارة) ناسا

االدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي (التابعة للواليات املتحدة 
األمريكية) 

 (NOAA) (ادارة) نوا

برنامج التطبيقات الفضائية االقليمي من أجل التنمية املستدامة   (RESAP) (برنامج) ريساب

املنظمة االقليمية حلماية البيئة البحرية   (ROPME) (منظمة) رومبي

اجلماعة االمنائية للجنوب االفريقي   (SADC) (مجاعة) سادك

  

نظام رصد الدورة اهليدرولوجية التابع للجماعة االمنائية للجنوب االفريقي  (SADC- (نظام) سادك � هايكوس
 HYCOS)

اللجنة العلمية املعنية مبشاكل البيئة (التابعة للمجلس الدويل للعلوم)   (SCOPE) (جلنة) سكوب

برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات   (U NDCP) (برنامج) اليوندسيب

برنامج األمم املتحدة االمنائي   (U NDP) (برنامج) اليونديب

برنامج األمم املتحدة للبيئة   (U NEP) (برنامج) اليونيب

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة   (U NESCO) (منظمة) اليونسكو
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مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني   UNHCR (مفوضية)

منظمة األمم املتحدة للطفولة   ( UNICEF) (منظمة) اليونيسيف

منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية   (UNIDO) (منظمة) اليونيدو

مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف 
األغراض السلمية 

 (UNISPACE (مؤمتر) اليونيسبيس الثالث
  III)

معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث   (UNITAR) (معهد) اليونيتار

مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع   (UNOPS) (مكتب)

وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية   USAID (وكالة)

دائرة األحراج بالواليات املتحدة   USFS (دائرة)

هيئة املساحة اجليولوجية بالواليات املتحدة   USGS (هيئة)

ـــــدويل للعلــــوم/ اللجنــــة  الربنـــامج العـــاملي لبحـــوث املنـــاخ (التـــابع للمجلـــس ال
األوقيانوغرافية احلكومية الدولية/املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية) 

 WCRP (برنامج)

برنامج األغذية العاملي   (W FP (برنامج) الوفب (

منظمة الصحة العاملية   WHO (منظمة)

النظام العاملي لرصد الدورة اهليدرولوجية (التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية)   (WHYCOS) (نظام) وايكوس

املنظمة العاملية للملكية الفكرية   (WIPO) (منظمة) الويبو

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية   WMO (منظمة)
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مقدمة  أوال-
 

منـذ بـدء عصـر الفضـاء يف عـام ١٩٥٧، أخـذ استكشـــاف الفضــاء واســتغالله  -١

يدّران كما هائال من الفوائد العلمية وكذلـك الفوائـد االقتصاديـة واتمعيـة ألجـل البشـرية. 

وبات كثري مـن النـاس يسـلّمون بـأن علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء وتطبيقاـا هـي واحـدة مـن 

األدوات الرئيسـية لفـهم بيئـة األرض، وحتسـني ادارة املـوارد الطبيعيـة، واعـــداد أنفســنا علــى 

حنــو أفضــل لــدرء الكــوارث الطبيعيــة، وتوفــري االتصــاالت الفعالــة عــرب مســافات طويـــلة 

وكذلـك اىل املناطق الريفية. 

وتوفر سواتل رصد األرض مصدرا هامـا وفريـدا مـن البيانـات الالزمـة لدراسـة  -٢

ـــذه الســواتل ملعاجلــة مســائل  منظومـة األرض. وجيـري اسـتخدام املعلومـات املسـتمدة مـن ه

ــن  ذات أمهيـة اجتماعيـة واقتصاديـة يف جمـاالت مثـل األمـن الغذائـي وادارة األراضـي واحلـد م

ــــاالت الطـــوارئ وادارة الزراعـــة ومصـــايد األمســـاك وتقديـــر املـــوارد  الكــوارث وادارة ح

احلراجيـة والصحـة العامليـة ورصـد البيئـة وختطيـط التنميـة. وتقـدم اخلدمـات اجلديـدة الناشـــئة 

ــى اسـتخدام االتصـاالت السـاتلية حلـوال أكـثر فعاليـة ألجـل حتسـني فـرص التعليـم  القائمة عل

ـــول اىل اخلدمــات الطبيــة املالئمــة، وزيــادة فعاليــة االنــذار  والتدريـب، وضمـان سـبل الوص

ـــة بــالتكيف أو التخفيــف فيمــا  بـالكوارث وعمليـات االغاثـة، وتطويـر االسـتراتيجيات املعني

يتعلق بالتغري املناخي. وتقدم سـواتل األرصـاد اجلويـة ورصـد األرض البيانـات الالزمـة للتنبـؤ 

بأحوال الطقس، ممـا يسـهم يف التخطيـط علـى حنـو أفضـل لالسـتراتيجيات الزراعيـة وخمتلـف 

األنشـطة اليوميـة، يف حـني أن االنـذارات الـيت توفرهـا تلـك السـواتل عـن األعاصـري والزوابــع 

قد قلل جدا من اخلسائر املادية والبشرية يف كثـري مـن البلـدان املعرضـة ملثـل تلـك الكـوارث. 

) التـابع  G P S) كما إن النظم الساتلية لتحديد املواقع، مثل النظام العاملي لتحديد املواقع

) التابعـة  G LONASS) للواليات املتحدة األمريكية والشبكة العاملية لسـواتل املالحـة

لالحتـاد الروسـي، اللذيـن نشـرا أصـال ألغـراض عسـكرية اسـتراتيجية، يقدمـان اآلن اشــارات 

غري مشفّرة باان من أجل تطبيقات مدنيـة مثـل املالحـة اجلويـة والربيـة والبحريـة، ممـا يعـزز 

من سالمة السفر اجلوي والربي والبحري. 

وقـد أســـهمت التطبيقــات الفضائيــة يف محايــة بيئــة األرض عــن طريــق تقــدمي  -٣

وتعميم معلومات حامسـة عـن حالـة األرض. واذا مـا اسـتخدمت علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء 

ـــرية  بصـورة فعالـة، فاـا ميكـن أن تسـهم اسـهاما بالغـا يف التعجيـل بالتنميـة بطـرق خمتلفـة كث

دون املســاس باحتياجــات أجيــال املســتقبل. وميكنــها أن توفــر بدائــل أفضــــل للبقـــاء ملـــن 

يواجـهون تدهـور البيئـة وازديـاد الفقـر بشـــكل متســارع، ويضطــرون إىل اســتغالل املــوارد 

الطبيعية احملدودة ألجل البقاء ويزدادون فقرا من جراء نضوب املوارد. 

وتســهم التطبيقــــات الفضائيـــة أيضـــا يف جمـــال االنـــذار املبكـــر، واالســـتعداد  -٤

للكـوارث، وختفيـف الكـوارث، وتقييـم أثــر الكــوارث، وتقييــم مــدى اخلطــر، واحلــد مــن 

التعرض، واالغاثة واعادة التأهيل يف حالـة الكـوارث، والتقليـل اىل أدىن حـد مـن اخلسـائر يف 

األرواح البشرية واألضرار باملمتلكات اليت تسـببها الكـوارث، وتيسـري اعـادة إرسـاء األسـس 

ـــة بعــد الكــوارث. فــالكوارث الطبيعيــة ميكــن أن تدمــر يف غضــون  االقتصاديـة واالجتماعي

دقائق كل تقدم أحرزته البلـدان الناميـة يف جمـال التنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة علـى مـدى 

ــــة  ســـنوات. وتوفـــر التطبيقـــات الفضائيـــة أداة ناجعـــة التكلفـــة لتـــأمني التنميـــة االقتصادي

ــــات  واالجتماعيــة املســتدامة. وقــد ازداد يف الســنوات القليلــة األخــرية بــروز أمهيــة التطبيق

الفضائية ألجل احلد من الكوارث وادارة حاالت الطورئ وينبغي تعزيزها يف املستقبل. 

وتقوم مؤسسات عديدة يف منظومة األمم املتحــدة بتعزيـز التنميـة املسـتدامة مـن  -٥

ـــة ميكــن أن  خـالل أنشـطتها، وخصوصـا يف البلـدان الناميـة. ومـن مث فـإن التطبيقـات الفضائي

تساند اجلهود اليت تبذهلا بطرق خمتلفـة. وقـد سـبق لبعـض مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة 

ــين لـألدوات الفضائيـة يف أنشـطتها االمنائيـة، ومـا فتئـت  أن أدجمت االستخدام التشغيلي الروتي

ـــن املضمــار  تنشـط يف تعزيـز التعـاون الـدويل يف جمـال تطبيـق علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء ضم

احملدد ملسؤولياا. 

ـــني األنشــطة الفضائيــة الــيت تضطلــع ــا  واعترافـا بـتزايد احلاجـة اىل التنسـيق ب -٦

خمتلـف مؤسسـات منظومـة األمـــم املتحــدة، أنشــأت جلنــة التنســيق االداريــة (املعروفــة اآلن 

ـــم املتحــدة املعنيــة بالتنســيق)، يف عــام ١٩٧٥،  باسـم جلنـة الرؤسـاء التنفيذيـني ملنظومـة األم

جلنـة فرعيـة بشـأن أنشـطة الفضـاء اخلـــارجي ألجــل ضمــان التعــاون فيمــا بــني املؤسســات 

ـــة واالستشــعار  املهتمـة بالـربامج واملشـاريع املسـتقبلية يف ميـادين االتصـاالت واألرصـاد اجلوي

). ويعقـد االجتمـاع املشـترك بـني الوكـــاالت  GIS) عـد ونظـم املعلومـات اجلغرافيـةعـن ب

بشـأن أنشـطة الفضـاء اخلـــارجي ســنويا ويوفــر منتــدى ملؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة 

املشـاركة لكـــي تتبــادل املعلومــات واآلراء عــن اخلطــط احلاليــة واملســتقبلية لألنشــطة ذات 

الصلـة بالفضـاء الـيت حتظـى باهتمـــام مشــترك، ولتعزيــز التعــاون والتــآزر فيمــا بــني هيئــات 

منظومـة األمـم املتحـدة يف هـــذا الصــدد. ويقــوم مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، التــابع 

لألمانة العامة لألمم املتحدة، مبهمة أمانة االجتماع املذكور. 
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ويف عــام ١٩٧٥، اعــترفت جلنــة اســــتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض  -٧

ــيق، بـالنظر اىل تزايـد حجـم أنشـطة الفضـاء اخلـارجي  السلمية أيضا باحلاجة املتنامية اىل التنس

ـــإعداد عــرض  وتعـاظم امـاك مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة يف هـذا اـال، وأوصـت ب

ـــب اىل  متكـامل خلطـط تلـك املؤسسـات وبراجمـها، بغيـة ضمـان فعاليـة خمتلـف الـربامج. وطُل

األمني العام تقدمي تقرير كهذا، علـى أسـاس سـنوي، لكـي تنظـر فيـه اللجنـة الفرعيـة العلميـة 

والتقنيـة التابعـة للجنـة املذكـورة. ومنـذ تقـدمي األمـني العـام للتقريـر األول عـن التنســـيق بــني 

أنشـــطة الفضـــاء اخلـــارجي داخـــل األمـــم املتحـــدة اىل اللجنـــة الفرعيــــة يف عــــام ١٩٧٦ 

(A/AC.105/166 و Corr.1)، مت اصـدار ٢٥ تقريـرا حـــىت هــذا التــاريخ. ويقــوم 

ـــه اجلــدول الزمــين بــاألحداث اهلامــة  مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي جبمـع التقريـر، مبـا في

(املرفق األول) وقائمة النواتج اهلامة (املرفق الثـاين) اسـتنادا إىل مـا تقدمـه مؤسسـات منظومـة 

األمم املتحدة. ويقـوم االجتمـاع املشـترك بـني الوكـاالت، إبـان دورتـه السـنوية، باسـتعراض 

التقرير ووضعه يف صيغتـه النهائيـة. ويف السـنوات األخـرية، بلـغ عـدد املؤسسـات الـيت حتضـر 

الـدورة السـنوية لالجتمـاع املشـترك بـني الوكـــاالت وتســهم أيضــا يف التقريــر مــا بــني ١٠ 

و١٢ منظمة. 
 
 

اجلـهات املشـــاركة يف أنشــطة الفضــاء اخلــارجي لــدى  ثانيا-
ـــج الفضـــاء  ـــة برام منظومــة األمــم املتحــــدة، ومصفوف

اخلارجي 
 

ـــارجي داخــل منظومــة األمــم  تشـمل اجلـهات املشـاركة يف أنشـطة الفضـاء اخل -٨

ــا  املتحـدة وحـدات األمانـة العامـة واهليئـات ومعـاهد البحـوث والوكـاالت املتخصصـة وغريه

مــن اهليئــات التاليــة: مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، وادارة عمليــات حفــظ الســـالم، 

ــــانية، وادارة الشـــؤون االقتصاديـــة واالجتماعيـــة، وأمانـــة  ومكتــب تنســيق الشــؤون االنس

ـــات  )، ومكتـب األمـم املتحـدة خلدم I SDR) االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث

)، واللجنـة االقتصاديـة ألوروبــا  E CA) (اإليكـا) املشـاريع، واللجنـة االقتصاديـة الفريقيـا

"اإليســـي" (ECE)، واللجنـــة االقتصاديـــة ألمريكـــا الالتينيـــة والكـــــارييب "اإليكــــالك" 

(ECLAC)، واللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة آلســــيا واحمليـــط اهلـــادئ "اإلســـكاب" 

 ،( E SCWA) "واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا "اإلسكوا ،(ESCAP)

)، وبرنــامج األمـم املتحـدة للبيئـة  U NDP) "وبرنامج األمم املتحـدة االمنـائي "اليونديـب

 ،( U NHCR) ومفوضيـة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني ،(UNEP) "اليونيـب"

)، وبرنـامج األغذيـة العـاملي  U NICEF) "ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة "اليونيسـيف

(WFP)، وبرنــــامج األمــــم املتحــــدة للمراقبــــة الدوليــــة للمخــــــدرات "اليوندســـــيب" 

 ،( U NITAR) "ومعهد األمم املتحــدة للتدريـب والبحـث "اليونيتـار ،(UNDCP)

)، ومنظمة األمـم املتحـدة للتربيـة  FAO) "ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة "الفاو

)، ومنظمـة الطـريان املـدين الدوليـة "اإليكـاو"  UNESCO) "والعلم والثقافة "اليونسكو

ــــاد الـــدويل  (ICAO)، ومنظمــة الصحــة العامليــة (WHO)، والبنــك الــدويل، واالحت

)، واملنظمـة  W MO) واملنظمة العامليـة لألرصـاد اجلويـة ،( ITU) "لالتصاالت "اآليتيو

)، واملنظمـــــة العامليــــة للملكيــــة الفكريــــة "الويبــــو"  IMO) "البحريـــة الدوليـــة "اآلميـــو

 ،( U NIDO) "ومنظمــة األمـــم املتحـــدة للتنميـــة الصناعيـــة "اليونيـــدو ،(WIPO)

  .( IAEA) والوكالة الدولية للطاقة الذرية
 
 

ـــني  السياســات واالســـتراتيجيات اخلاصـــة بالتنســـيق ب ثالثا-
األنشطة ذات الصلة بالفضاء 

 

أقـرت اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا ٦٨/٥٤ املــــؤرخ ٦ كــانون األول/ديسمبـــر  -٩

ــــالث املعـــين باستكشـــاف الفضـــاء  ١٩٩٩، القــرار الصــادر عــن مؤمتــر األمــم املتحــدة الث

اخلـــارجي واســـتخدامه يف األغـــراض الســـلمية (اليونيســـبيس الثـــالث)، املعنـــون "األلفيـــــة 

الفضائية: اعالن فيينا بشأن الفضاء والتنميـة البشـرية".(١) وحثـت اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا 

٥١/٥٦ املـؤرخ ١٠ كـانون األول/ديســـمرب ٢٠٠١، (١) مؤسســات األمــم املتحــدة علــى 

اختاذ التدابري الضرورية لتنفيذ اعالن فيينا تنفيذا فعاال. 

وقــامت جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، يف دورـــا  -١٠

الرابعـة واألربعـني، واسـتنادا إىل برنـامج الدراسـة االسـتقصائية الـيت أجراهـــا مكتــب شــؤون 

الفضـاء اخلـارجي، بتحديـد توصيـات اليونيسـبيس الثـالث الـيت أولتـها الـدول األعضـاء أعلــى 

ـــض الــدول األعضــاء تــويل قيــادة أنشــطتها. وأنشــأت  أولويـة والتوصيـات الـيت عرضـت بع

اللجنة ١١ فريق عمل بقيادة الدول األعضـاء حبيـث تبـدأ عملـها يف عـام ٢٠٠١ علـى تنفيـذ 

ـــوارد الطبيعيــة، والتنبــؤ بــالطقس واملنــاخ،  التوصيـات ذات الصلـة بـالرصد البيئـي، وادارة امل

وخدمات الصحة العامة، وادارة الكـوارث، والنظـم العامليـة لسـواتل املالحـة، وتعزيـز التنميـة 

ـــة النــاس مبنــافع الفضــاء،  املسـتدامة، واألجسـام القريبـة مـن األرض، وبنـاء القـدرات، وتوعي

ومـوارد التمويـل االبتكاريـة. وشـجعت اللجنـة مشـاركة مؤسسـات منظومـة األمـــم املتحــدة 

بصورة نشطة يف أفرقة العمل بغيــة ضمـان مسـامهة أنشـطة تلـك املؤسسـات يف أعمـال أفرقـة 
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العمل. وبناء على طلب اللجنـة، أجـرى املكتـب دراسـة اسـتقصائية بـني مؤسسـات منظومـة 

األمـم املتحـــدة بغيــة حتديــد التوصيــات الــيت ترغــب يف أن تصبــح أعضــاء يف أفرقــة العمــل 

اخلاصة ا. وحـىت ١٥ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٢، كـانت ١٠ مؤسسـات قـد أعربـت عـن 

اهتمامها باالنضمام إىل أفرقة العمل.  



10

  A/AC.105/780

جدول 

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

األنشطة األخرى 
حتسني املعرفة 

العلمية  بناء القدرات 

حتسني القدرات 
الساتلية على حتديد 
املواقع واألماكن 

تكنولوجيا 
املعلومات 

واالتصاالت 
أمن البشر وتنميتهم 

ورفاههم  محاية بيئة األرض 

وضع القانون 
واملعايري 

واألخالقيات  هيئات األمم املتحدة 

 ٢٧٥  ٢٦٨، ٢٦٩  ٢٤١-٢٤٥  ٢٣٤  ١٩١-١٩٣ -١٢٥-١٢٨، ١٣١
  ١٣٣، ١٥٥، ١٧١

 ٣٣، ٦٠، ٦١  ٢٥-٢٩، ٣١ مكتب شؤون الفضاء 
اخلارجي 

      ،١٤٢-١٤٥، ١٤٧
 ١٤٨

ادارة عمليات حفظ   
السالم 

      ،١٢٩، ١٣٠، ١٣٩
 ١٤٢-١٤٨

مكتب تنسيق الشؤون   
االنسانية 

     ١٨٩،١٩٠   ٦٠،٦١ ادارة الشؤون االقتصادية  
واالجتماعية 

      ١٢٥، ١٣١-١٣٣ أمانة االستراتيجية الدولية   
للحد من الكوارث 

   ٢٤٦، ٢٤٧   ١٩٤-١٩٨  ١٧٢-١٧٤ اإليكا   
 ٢٧٤   ٢٤٨     ١٠٧، ١٢٤ اإليسي  

       ٤٥ اإليكالك  
 ٢٧٠-٢٧٣   ،٢٤٩-٢٥١

 ٢٦٢
  ١٩٩-٢٠٢  ١٣٤-١٣٦، ١٧٥  ،٣٣، ٦٢، ٦٣، ١٠٨

 ١٠٩
اإلسكاب  

   ٢٥٢   ٢٠٣ اإلسكوا    
 ٢٧٤   ٢٦٢، ٢٦٧   ٢٣٢  ١٣٨، ١٤٠، ١٧٨  ٤٦، ٨٦، ٩٩ اليونديب  
 ٢٧٤   ٢٥٣-٢٦٣   ٢٠٤-٢٠٦  ،١٢٥، ١٣٧-١٤٠

 ١٧٦، ١٧٧
   ،٣٣، ٣٤، ٣٦، ٣٩

 ،٤٢-٤٤، ٦٤-٩٤، ٩٦
 ،١٠٥، ١١٠-١١٣

 ١١٥

اليونيب  

 ٢٧٤     ٢٣٢  ،١٤١-١٤٥
 ١٤٧-١٥٥

 ٩٥، ١١٤ مفوضية األمم املتحدة  
لشؤون الالجئني 

      ١٤٢-١٤٨، ١٥٠ اليونيسيف   
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      ١٤٢-١٤٨ برنامج األغذية العاملي   
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      ١٧١ اليوندسيب   
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 ٢٧٤       ١٠٣، ١٠٤ اليونيتار  
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      ١٢٥، ١٤٢-١٤٨  ،٣٣-٣٥، ٣٩، ٤٢-٤٤
 ،٨٧، ٩٦، ١٠٨

 ١١٤-١١٦، ١٢٤

الفاو  
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 ٢٧٥-٢٧٧   ٢٦٤، ٢٦٥   ٢٢٧-٢٣٣  ،١٢٥، ١٥٧-١٦٣
 ١٧٠، ١٧٨-١٨٧

 ،٣٣، ٣٤، ٣٦، ٣٩-٤٤
 ،٤٧-٤٩، ٥٥-٥٨، ٩٢
 ٩٦-١٠١، ١١٥-١٢٤

 ٢٥، ٣٠، ٣١ اليونسكو 
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    ٢٣٥-٢٤٠   ١٦٧ اإليكاو   
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 ٢٧٤      ١٤٢-١٤٨ منظمة الصحة العاملية   



A
/A

C
.1

05
/7

80  1
8

 ٢٧٤     ١٩٥  ١٤٢-١٤٨  ٤٦، ٨٦، ١١٤ البنك الدويل  
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    ٢٣٦  ،٢٠٧-٢٢٦
 ٢٣٠-٢٣٢

 ١٥٦، ١٨٢  ١٠٢-١٠٥  ٢٥ اآليتيو 
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   ٢٦٦، ٢٦٧    ،١٢٥، ١٦٤-١٧٠
 ١٨٨

   ،٣٣، ٣٤، ٣٦-٣٩
 ،٤١-٤٤، ٤٦-٥٥، ٥٩

 ٩٦، ١٠٦

املنظمة العاملية لألرصاد  
اجلوية 
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    ٢٣٧   ١٧٠ اآلميو   



A
/A

C
.1

05
/7

80  2
2

        ٢٥، ٣٢ الويبو 
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        ٢٨ الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية 
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تشري األرقام الواردة يف كل عمود اىل الفقرات ذات الصلة يف هذا التقرير.  (أ)
 .ht tp://www.uncosa.unvienna.org للحصول على معلومات حمدثة بصورة مستمرة عن تنسيق أنشطة الفضاء اخلارجي داخل منظومة األمم املتحدة، انظر (ب)
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وقـد أحـاطت جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـــراض الســلمية وجلنتــها  -١١

الفرعيــة العلميــة والتقنيــة، يف دورتيــهما املنعقدتــني يف عــام ٢٠٠١، علمــــا بـــالرضى بـــأن 

ـــني الوكــاالت قــد عقــد دورتــه احلاديــة والعشــرين يف مكتــب األمــم  االجتمـاع املشـترك ب

ـــأن التقريــر عــن مداوالتــه  املتحـدة يف فيينـا مـن ٢٢ اىل ٢٤ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠١، وب

(A/AC.105/756) وتقرير األمني العـام عـن تنسـيق أنشـطة الفضـاء اخلـارجي داخـل 

منظومـــة األمـــم املتحـــدة: برنـــامج العمـــل لعـــــامي ٢٠٠١ و٢٠٠٢ واألعــــوام الالحقــــة 

(A/AC.105/757) قد عرضا علـى اللجنـة واللجنـة الفرعيـة. وأحـاطت اللجنـة علمـا 

ــأن الـدورة التاليـة لالجتمـاع املشـترك بـني الوكـاالت بشـأن أنشـطة الفضـاء اخلـارجي  أيضا ب

مـن املقـرر عقدهـا يف فيينـا مـن ٢٣ اىل ٢٥ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٢ وسـوف تســـتضيفها 

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة (الفاو). 

وبـدأت اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة، أثنـاء دورـا الثامنـة والثالثـني يف عــام  -١٢

٢٠٠١، النظر يف بند جديد يف جدول األعمال بعنـوان "وسـائل وآليـات تعزيـز التعـاون بـني 

ـــات منظومــة األمــم  الوكـاالت وزيـادة اسـتخدام التطبيقـات واخلدمـات الفضائيـة داخـل هيئ

املتحـدة وفيمـا بينـها" وفقـا خلطـة عمـل ثالثيـة السـنوات تشـمل الفـترة مـــن عــام ٢٠٠١ إىل 

عـام ٢٠٠٣. ووفقـا خلطـة العمـل هـذه، قـامت اللجنـة الفرعيـة، يف دورـا الثامنـة والثالثـــني 

يف عــام ٢٠٠١، بتحليــل املســتويات احلاليــة الســتخدام التطبيقــــات واخلدمـــات الفضائيـــة 

داخــل منظومــة األمــم املتحــدة اســتنادا إىل املعلومــات الــيت وفرــا مؤسســــات املنظومـــة. 

والحظـت اللجنـة الفرعيـة مـن املعلومـات املوفـرة أن عـدة مؤسسـات ال تـدرك كيـف ميكـــن 

ــــة الفرعيـــة أن مـــن  للخدمــات الفضائيــة أن تســاعدها علــى حتقيــق أهدافــها. ورأت اللجن

ــة بصـورة أنشـط بغيـة توعيتـها باملزايـا الكامنـة يف تلـك  الضروري االتصال مبؤسسات املنظوم

اخلدمـات. وقـامت اللجنـة الفرعيـة، مـن أجـل االضطـالع بعملـها خـالل الســـنة الثانيــة مــن 

خطــة العمــل يف عــام ٢٠٠٢، بدعــوة االجتمــاع املشــــترك بـــني الوكـــاالت إىل النظـــر يف 

العقبـات الـيت تعـترض اسـتخدام تكنولوجيـا الفضـاء والكيفيـة الـيت ميكـــن للجنــة الفرعيــة أن 

تدعـم ـا عمـل االجتمـاع املشـترك واألنشـطة الفضائيـة اخلاصـة مبؤسســـات منظومــة األمــم 

املتحدة. 

ويف أعقـاب موافقـة جلنـة اســـتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية،  -١٣

وجـه رئيـس اللجنـة رسـالة إىل األمـني العـام مـن أجـل اسـترعاء انتباهـه إىل ضـرورة النظــر يف 

مسـامهات علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء بقـدر أكـرب يف حتقيـق أهـداف مؤمتـرات األمـم املتحــدة 

الرئيسـية، واضعـا يف اعتبـاره بصـورة خاصـة احتياجـات البلـدان الناميـة. وقـد دعـت اجلمعيــة 

ـــم املتحــدة، وال ســيما  العامـة، يف قرارهـا ٥١/٥٦، مجيـع مؤسسـات منظومـة األم

تلك اليت تشارك يف االجتماع املشـترك بـني الوكـاالت، إىل حتديـد التوصيـات الـيت 

تقدمت ا مؤمترات األمـم املتحـدة الرئيسـية والـيت ميكـن تنفيذهـا باسـتخدام علـوم 

وتكنولوجيا الفضاء. 

ــن أن ينجـم عـن التقنيـات السـاتلية  ومن اجلوانب املستجدة هو ما ميك -١٤

مـن تأثـري نـافع حمتمـل علـى اتمعـات احملليـة يف جمـال احلـــد مــن الكــوارث وادارة 

حاالت الطوارئ. فقد أدى ازدياد وطـأة الكـوارث الطبيعـة وتعـاظم قابليـة تعـرض 

ـــري الدارة  اتمعــات جلميــع أشــكال األخطــار، اىل نشــوء احلاجــة اىل وضــع تداب

املخـاطر وتطبيقـها علـى اتمعـات القابلـة للتعـرض للخطـر يف مجيـع أحنـــاء العــامل، 

وخباصــة تطبيقــها مــن خــالل الــربامج االقليميــة. ويشــكل اتفــــاق التعـــاون بـــني 

الوكاالت، الذي عقـد يف عـام ٢٠٠٠ بـني أمانـة االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مــن 

ــــيع  الكــــوارث (ISDR) ومكتـــب شـــؤون الفضـــاء اخلـــارجي، أساســـا لتوس

ـــك اــال بــالتحديد. ويقــدم برنــامج االســتراتيجيات  املبـادرات واخلدمـات يف ذل

ـــه ملكتــب شــؤون الفضــاء وشــركائه القيــام  املذكـور اطـارا مثاليـا للعمـل ميكـن في

مببادرات أكــثر فعاليـة ـدف إىل توسـيع قـاعدة مسـتعملي التطبيقـات السـاتلية مـن 

أجــل ادارة الكــوارث والوقايــة منــها، كتلــك اخلاصــــة بربنـــامج األمـــم املتحـــدة 

للتطبيقات الفضائية. 

ويف آذار/مـارس ٢٠٠٠، ُأنشـئ فريـــق األمــم املتحــدة العــامل املعــين  -١٥

ــــة، برعايـــة اللجنـــة االستشـــارية املعنيـــة باملســـائل الربناجميـــة  باملعلومــات اجلغرافي

والتنفيذيـة التابعـة للجنـة التنسـيق االداريـة، ليتـوىل التنسـيق بـــني األنشــطة وصياغــة 

السياسـات العامـة فيمـا خيـص املعلومـــات اجلغرافيــة داخــل ضمــن منظومــة األمــم 

املتحـدة. واملهمـة املسـندة اليـه هـي زيـادة دور املعلومـات اجلغرافيـة علـى املســتويني 

العمـودي واألفقـي يف هيـاكل األمـم املتحـدة مـــن خــالل التعــاون مــع مؤسســات 

خارجيـة كاملنظمـات غـري احلكوميـة واملؤسسـات البحثيـة واألكادمييـة ومنتجـي التكنولوجيـا. 

ويـرأس الفريـق العـامل املذكـور رئيـس قســـم اخلرائــط يف شــعبة مــوارد املكتبــة واملعلومــات 

ـــة  التابعـة الدارة االعـالم يف األمانـة العامـة، وهـو يتكـون مـن مديـري املـهام واجلـهات احملوري

التقنيـة لـدى الوكـاالت يف املنظومـة بأمجعـها. وعلـــى ســبيل املثــال، ســيقوم مكتــب تنســيق 

الشـؤون االنسـانية وادارة عمليـات حفـظ الســـالم وااللجنــة االقتصاديــة ألوروبــا (اإليســي) 

واليونيـب واليوندســـيب ومفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني واليونســكو مبواصلــة 
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تعاوـا يف اطـــار الفريــق العــامل الــذي ســيعقد اجتماعــه الثــالث يف واشــنطن العاصمــة يف 

آذار/مارس ٢٠٠٢. وسيستعرض االجتماع التقـدم الـذي ُأحـرز منـذ االجتمـاع الـذي عقـد 

يف رومـا يف عـام ٢٠٠١. وســـيجري التركــيز بصــورة خاصــة علــى التقــدم الــذي أحرزتــه 

خمتلف األفرقة العاملة فيما يتعلق بانشاء قاعدة بيانـات جغرافيـة تابعـة لألمـم املتحـدة: قـاعدة 

البيانات الفهرســية/مرفـق تبـادل املعلومـات؛ واحلـدود واخلطـوط السـاحلية الدوليـة؛ واحلـدود 

االداريـة؛ واالستشـعار عـن بعـد؛ والعمليـات امليدانيـة؛ واملبـادئ التوجيهيـــة لرســم اخلرائــط؛ 

والتدريب. 

ويف جمال املعلومات اجلغرافية، ستركز اإليكـا علـى التوعيـة بأمهيـة البـىن التحتيـة  -١٦

الوطنية واالقليمية للمعلومات اجلغرافيـة بغيـة تشـجيع احلكومـات واتمعـات االفريقيـة علـى 

القيــام بتنســيق املــوارد الالزمــة النتــاج وصــون وادارة وتعميــم واســــتغالل بيانـــات احلـــيز 

األرضـي بغيـة اتاحـة املعلومـات اجلغرافيـة ذات الصلـة للحكومـات مـن أجـل اختـاذ القـرارات 

ولعامة الناس من أجل املشاركة يف العملية. وسوف تشـجع أيضـا علـى وضـع أسـاس متسـق 

أو جمموعـة بيانـات أساسـية تسـتند اليـها جمموعـات البيانـات املواضيعيـة ملختلـــف القطاعــات 

االمنائيـة كـاملوارد الطبيعيـة والبيئـة واألمـن الغذائـي واصـالح األراضـي والبنيـة التحتيـــة للنقــل 

واالتصاالت واملستوطنات البشرية والصحة والتعليم والطاقة والسياحة. 

ــة  وبـالتزامن مـع ذلـك، سـتوىل عنايـة مماثلـة أيضـا لتعزيـز تطويـر نويـدات معياري -١٧

ــــات الفهرســـية بغيـــة تيســـري الوصـــول إىل مـــوارد  لتبــادل املعلومــات ونظــم لقواعــد البيان

املعلومات اجلغرافية االقليميـة والعامليـة املشـتركة وكذلـك تيسـري تعميـم املعلومـات واملعـارف 

اجلغرافية. ويف هذا السياق، ستقدم املسـاعدة إىل الـدول األعضـاء يف اإليكـا مـن أجـل وضـع 

سياسـات وطنيـة مناسـبة بشـأن املعلومـات اجلغرافيـة ومعايـري وترتيبـات تنسـيق كمـــا ســينفذ 

مدخـل معيـاري يف اإليكـا مـن أجـل توفـري نقطـة دخـول إىل نويـدات مرفـق تبـــادل البيانــات 

ومداخل يف الدول األعضاء والشركاء االقليميني والعامليني. 

وستتبع االســكاب توصيـات املؤمتـر الـوزاري الثـاين املعـين بالتطبيقـات الفضائيـة  -١٨

ــــة املســـتدامة يف منطقـــة آســـيا واحمليـــط اهلـــادئ، الـــذي عقـــد يف تشـــرين  ألغــراض التنمي

ـــة مواصلــة تعزيــز الشــبكة التعاونيــة االقليميــة وتعزيــز القــدرات  الثـاين/نوفمـرب ١٩٩٩، بغي

الوطنيـة يف جمـال تطبيقـات تكنولوجيـا الفضـاء مـن خـالل تنفيـذ املرحلـة الثانيـة مـــن برنــامج 

التطبيقـات الفضائيـة االقليمـي مـن أجـل التنميـة املسـتدامة (برنـــامج ريســاب الثــاين). وميثــل 

هـذا جـزءا مـن جـهود االسـكاب لتعزيـز القـدرة الوطنيـة لـدى أعضائـها واألعضـاء املنتســبني 

اليـها علـى حتقيـق التنميـة املسـتدامة وكذلـك حتقيـق التعـاون االقليمــي ودون االقليمــي علــى 

ـــة، مــع مراعــاة توصيــات برنــامج مواصلــة تنفيــذ  محايـة البيئـة وتنميـة وادارة املـوارد الطبيعي

جدول أعمال القرن ٢١، اليت اعتمدا اجلمعيـة العامـة يف دورـا االسـتثنائية التاسـعة عشـرة 

ـــة املســتدامة املقــرر  يف حزيـران/يونيـه ١٩٩٧، ومـا يتمخـض عنـه مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمي

عقـده يف عـام ٢٠٠٢ مـن نتـائج والـذي سيسـتعرض فيـه مـــرور ١٠ ســنوات علــى جــدول 

أعمــال القــرن ٢١، وتوصيــات اليونيســبيس الثــــالث، واألولويـــات الـــيت يعطيـــها أعضـــاء 

االسكاب واألعضاء املتنسبون اليها يف االجتماعات التشريعية احلكومية الدولية. 

ــــان/أبريـــل  وقــد أكــدت االســكاب، يف دورــا السادســة واخلمســني يف نيس -١٩

٢٠٠١، علــى أن أولوياــا االمنائيــة الرئيســية الثالثــــة هـــي التخفيـــف مـــن حـــدة الفقـــر؛ 

ـــامج  والتصـدي لآلثـار السـلبية للعوملـة؛ واملسـائل االجتماعيـة املسـتجدة. وسـيخدم تنفيـذ برن

ريساب الثاين األولويـات االمنائيـة تلـك، ويعـزز التطبيقـات العملياتيـة واملتكاملـة لتكنولوجيـا 

املعلومـات واالتصـاالت وتكنولوجيـا الفضـاء بغيـــة معاجلــة املســائل ذات االهتمــام املشــترك 

بني بلدان املنطقة، مع التركيز على التخفيف من حـدة الفقـر واحلـد مـن الكـوارث الطبيعيـة، 

وادارة املـوارد البيئيـة والطبيعيـة، والتخطيـط للتنميـة املسـتدامة. واعتمـادا علـى اطــار التعــاون 

اخلـاص بربنـامج ريسـاب، سـتواصل االســـكاب تعزيــز التعــاون االقليمــي وتيســر املشــاركة 

العادلة بني أعضائها واألعضــاء املنتسـبني اليـها يف منـافع تطبيقـات تكنولوجيـا الفضـاء ـدف 

ـــاة. وســتواصل االســكاب أيضــا بــذل اجلــهود  حتقيـق التنميـة املسـتدامة وحتسـني نوعيـة احلي

لتحقيق االتساق بني املبادرات االقليمية يف جمال التعاون الفضائي يف املنطقة. 

وتتوخــى اإلســكوا أن تقــوم اللجنــة املعنيــة بــالعلوم والتكنولوجيــا واالبتكــــار  -٢٠

ـــدة مــن ميــادين  التابعـة هلـا بتيسـري التعـاون بـني الـدول األعضـاء يف اإلسـكوا يف ميـادين عدي

العلوم والتكنولوجيا، مبا فيها ااالت املتعلقة بتطبيقات تكنولوجيات الفضاء اخلارجي. 
 
 

ألف-تشجيع الشراكات مع اهليئات غري احلكومية 
 

اعترافا مبسامهات اهليئـات غـري احلكوميـة يف جنـاح اليونيسـبيس الثـالث، تشـجع  -٢١

ـــات غــري احلكوميــة يف  جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية مشـاركة اهليئ

ـــأة لتنفيــذ توصيــات اليونيســبيس  أعماهلـا. واتفقـت اللجنـة علـى أن تقـوم أفرقـة العمـل املنش

ـــاركة يف  الثـالث بـالنظر بصـورة نشـطة يف اهليئـات غـري احلكوميـة الـيت ميكـن أن تدعـى للمش

تلك األفرقة. 

وعمـال بتوصيـــة لليونيســبيس الثــالث، تعقــد اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة  -٢٢

ـــا الســنوية  التابعـة للجنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية نـدوة أثنـاء دور
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ــني األوسـاط الصناعيـة منـذ دورـا السـابعة والثالثـني يف عـام  لتعزيز الشراكة القائمة بينها وب

٢٠٠٠. والغـرض مـن نـدوة الصناعـة، وفقـا لتوصيـة اليونيسـبيس الثـالث هـو تزويـــد اللجنــة 

ـــة بالفضــاء واتاحــة  الفرعيـة مبعلومـات حمدثـة عـن األنشـطة اجلاريـة يف الصناعـات ذات الصل

الغــرض ملــدراء مــن الصناعــات ذات الصلــة بالفضـــاء لالعـــراب عـــن شـــواغلهم وتقـــدمي 

ـــدان الناميــة. وســتقوم النــدوة يف  اقتراحـات ـدف بصـورة خاصـة إىل زيـادة اهتمامـات البل

الــدورة التاســعة والثالثــني يف عــام ٢٠٠٢ بــــالتركيز علـــى اـــال املبشـــر باخلـــري املتعلـــق 

ـــة جــدا وتأثــريه علــى التطبيقــات العملياتيــة كمــا  باالستشـعار عـن بعـد ذي االسـتبانة العالي

ستناقش الوضع اجلديد املتعلق بسوق الفضاء. 

ويسـهم املزيـد مـن اهليئـات غـــري احلكوميــة يف أعمــال جلنــة اســتخدام الفضــاء  -٢٣

اخلارجي يف األغراض السـلمية بصفـة مراقـب. وكـانت اللجنـة قـد قـررت يف دورـا الرابعـة 

ــة مراقـب دائـم لكـل مـن اجلمعيـة الوطنيـة للفضـاء والرابطـة األوروبيـة  واألربعني أن متنح صف

للســنة الدوليــة للفضــاء والــس االستشــاري جليــل الفضــاء. وأيــدت اجلمعيــة العامـــة، يف 

ـــدى  قرارهـا ٦١/٥٦، قـرار اللجنـة الـذي يزيـد عـدد املنظمـات الدوليـة ذات املركـز الدائـم ل

اللجنة من ١٢ منظمة إىل ١٥. 

وقـد أقام مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي شـراكة مـع شـركة "سـبيس ميديـا"  -٢٤

U“ الـذي  N-STARS” مـن أجـل اسـتهالل برنـامج (Space Media, Inc.)

ـــوا  هـو مبـادرة تعليميـة جتاريـة تابعـة لشـركة "سـبيس ميديـا" تتيـح فرصـا للطلبـة لكـي يصمم

ـــة الفضائيــة  ويطلقـوا اختبـارات علميـة علـى مـنت املكـوك الفضـائي وكذلـك علـى مـنت احملط

الدوليـة يف املسـتقبل القريـب. ويرصـد البـاحثون الطلبـة االختبـار عـن طريـق االنـترنيت بينمــا 

يسـتطيع ألـوف الطلبـة اآلخريـن املراقبـة مـن خـالل الشـبكة بينمـــا جيــرون اختبــارات مراقبــة 

ـــامج املذكــور، إىل اتاحــة فــرص كــهذه إىل  خاصـة ـم. ويـهدف املكتـب، مـن خـالل الربن

الطلبة يف مجيع أحناء العامل، وال سيما يف البلدان النامية. 
 
 

وضع القانون واملعايري واألخالقيات ذات الصلة بالفضاء   باء-
 

يضطلــع مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــــارجي بأمانـــة جلنـــة اســـتخدام الفضـــاء  -٢٥

اخلــارجي يف األغــراض الســلمية الــيت هــي املنتــدى األويل لوضــع قــانون الفضــاء الــــدويل. 

وتواصـل اللجنـــة الفرعيــة القانونيــة التابعــة للجنــة النظــر يف املســائل القانونيــة ذات األمهيــة 

بالنسبة لألوساط الفضائية الدولية، مبا يف ذلــك حالـة وتنفيـذ املعـاهدات اخلمـس وجمموعـات 

املبـادئ القانونيـة اخلمـس املتعلقـة بالفضـاء اخلـــارجي الــيت وضعــت برعايــة األمــم املتحــدة. 

وتشارك منظمات مثل االحتـاد الـدويل للمواصـالت (اآليتيـو) واليونسـكو والويبـو يف أعمـال 

ــك، علـى سـبيل املثـال، مـن خـالل بنـد "معلومـات  اللجنة الفرعية القانونية بصفة مراقب وذل

عن أنشطة املنظمات الدولية ذات الصلة بقانون الفضـاء" وهـو بنـد معتـاد يف جـدول أعمـال 

اللجنة الفرعية. 

ــاين/نوفمـرب ٢٠٠١، وضـع نـص اتفاقيـة متعـددة األطـراف بشـأن  ويف تشرين الث -٢٦

ـــى املعــدات املنقولــة يف صيغتــه النهائيــة حتــت رعايــة املعــهد الــدويل  الضمانـات الدوليـة عل

لتوحيـد القـانون اخلـاص (اليونيـــدروا). والغــرض األساســي مــن االتفاقيــة هــو النــص علــى 

تكوين وآثار املصاحل الدوليـة اجلديـدة يف املعـدات املتنقلـة (العاليـة القيمـة جـدا)، الـيت تشـمل 

املصــاحل الضمانيــة التقليديــة ومكافئاــا الوظيفيــة، مــن خــالل تســــجيل تلـــك املصـــاحل يف 

سجالت دولية منشأة حديثـا. وتتضمـن االتفاقيـة املبـادئ األساسـية العامـة االنطبـاق، ولكـن 

ــو أن تسـتكمل بـربوتوكوالت منفـردة لكـل فئـة مـن فئـات املعـدات املختلفـة  املقصود منها ه

(الطـائرات واألجسـام الفضائيـة وعربـات السـكك احلديديـة الدوليـة، وغـري ذلـك) املشــمولة 

يف نطـاق انطباقـها. وتعمـل جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية ومكتـــب 

شـؤون الفضـــاء اخلــارجي بصــورة وثيقــة مــع نظــراء يف اليونيــدروا بشــأن وضــع مشــروع 

بروتوكـول املعـدات الفضائيـة؛ وقـد نظـرت اللجنـة الفرعيـة القانونيـة التابعـة للجنـة رمسيـــا يف 

املوضـوع يف دورـا األربعـني يف عـام ٢٠٠١. وباالضافـة إىل ذلـك، وعمـال مبوافقـة اللجنـة، 

ـــدول األعضــاء برعايــة  نظمـت جمموعتـان مـن اجتماعـات العمـل بـني الـدورات فيمـا بـني ال

ـــة يف أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠١ وكــانون الثــاين/ينــاير ٢٠٠٢. ومــن املتوقــع أن  اللجنـة الفرعي

يـؤدي النظـام الـذي أرسـته االتفاقيـة والـربوتوكول املعـين بـاملعدات إىل ادخـال حتســـني كبــري 

على الشروط املتعلقة باملعـامالت املضمونـة والتمويـل القـائم علـى أسـاس املوجـودات ضمـن 

ميـدان النشـاط الفضـائي التجـاري، ممـا خيفـض تكـاليف املشـاريع علـى نطـاق العـامل وميكّـــن 

مـن ازديـاد الوصـول إىل متويـل األجسـام الفضائيـة وذلـك، علـى ســـبيل املثــال، هليئــات مــن 

البلدان النامية. 

ويف عـــام ٢٠٠٢، ســـتبدأ اللجنـــة الفرعيـــة العلميـــة والتقنيـــة التابعـــة للجنــــة  -٢٧

ــــة عمـــل جديـــدة بشـــأن احلطـــام  اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية خط

الفضـائي. وقـد تـؤدي خطـة العمـل هـــذه إىل اعتمــاد اللجنــة الفرعيــة تدابــري طوعيــة ميكــن 

للسـلطات الوطنيـة أن تتخذهـا للتقليـل مـن تكويـن احلطـام الفضـــائي. وتقــوم جلنــة التنســيق 

املشتركة بني الوكـاالت املعنيـة باحلطـام الفضـائي، وهـي هيئـة مؤلفـة مـن ممثلـني مـن خمتلـف 
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الوكـاالت الفضائيـة الوطنيـة، بوضـــع تدابــري مقترحــة للتقليــل مــن احلطــام قــد تقدمــها إىل 

اللجنة الفرعية يف موعد ال يتجاوز عام ٢٠٠٣. 

وتقوم اللجنة الفرعية العلمية والتقنية أيضــا باسـتعراض البنـد "اسـتخدام مصـادر  -٢٨

القـدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي" يف سـياق املبـــادئ املتصلــة باســتخدام مصــادر القــدرة 

النووية يف الفضاء اخلارجي (انظر قرار اجلمعيـة العامـة ٦٨/٤٧)، وهـي جمموعـة مـن املبـادئ 

القانونيـة الـيت اعتمدـا اجلمعيـــة العامــة يف عــام ١٩٩٢. وتشــارك يف االســتعراض الوكالــة 

الدولية للطاقة الذرية. 

وسيواصل مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي االحتفـاظ، نيابـة عـن األمـني العـام،  -٢٩

بسـجل األمـم املتحـدة العـام للمعلومـات املقدمـة وفقـا للمـــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة تســجيل 

األجسام املطلقة يف الفضـاء اخلـارجي (مرفـق قـرار اجلمعيـة العامـة ٣٢٣٥ (د-٢٩) وتعميـم 

تلك املعلومات على الدول األعضـاء. وميكـن احلصـول علـى املعلومـات املدرجـة يف السـجل 

ــــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــبكي املباشـــــــــــــــــر  والبحــــــــــــــــث عنــــــــــــــــها علــــــــــــــــى املوق

 .http://www.oosa.unvienna.org/OSOInedx/index.html

ـــــا  وقـــد قـــامت اللجنـــة العامليـــة ألخالقيـــات املعـــارف العلميـــة والتكنولوجي -٣٠

(كومســت) (COMEST) التابعــة لليونســكو، مــــن خـــالل اللجنـــة الفرعيـــة املعنيـــة 

ـــادئ  بأخالقيــات الفضــاء اخلــارجي التابعــة هلــا، بــاعداد توصيــات تســتند إىل املبــادئ واملب

التوجيهيـة األخالقيـة ـدف إىل تيسـري نشـوء أخالقيـات للفضـاء. وسـتقدم تلـك التوصيــات، 

ـــي إىل ضمــان االحــترام املتواصــل حلقــوق االنســان وحرياتــه يف تطويــر اســتخدام  الـيت ترم

تكنولوجيـات الفضـــاء والتكنولوجيــات ذات الصلــة، إىل الــدول األعضــاء يف اليونســكو يف 

فترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣. 

ــع مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي وجلنـة  وأقامت كومست عالقات تعاونية م -٣١

األمـم املتحـدة السـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـــراض الســلمية نظــرا إىل ميــادين العمــل 

املشـتركة بينـها يف جمـال أخالقيـات الفضـاء اخلـارجي. ولبلـــوغ تلــك الغايــة، دعــت اللجنــة 

كومسـت إىل االنضمـام إىل فريـق مـن اخلـرباء تعينـه الـدول األعضـــاء يف اللجنــة بغيــة اعــداد 

تقريـر مشـترك يعـرض حتليـال للمبـادئ األخالقيـة الـيت ينبغـي تطبيقـها علـى األنشـطة البشــرية 

يف الفضـاء اخلـارجي، ضمـن اطـار معـاهدات األمـم املتحـدة بشـأن الفضـاء اخلـارجي. ومـــن 

املقرر تقدمي التقرير إىل اللجنة يف عام ٢٠٠٣. 

ـــة العامليــة للملكيــة الفكريــة (الويبــو) أن التغــريات والتطــورات  وتـدرك املنظم -٣٢

الكبـرية يف األنشـطة الفضائيـة تطـرح مسـائل جديـدة، وال ســـيما يف جمــال امللكيــة الفكريــة. 

ففــي عــام ٢٠٠١، أعلنــت الويبــو عــن نيتــها يف اســتهالل مشــــاورات عامليـــة فيمـــا بـــني 

احلكومات ومستعملي نظـام بـراءات االخـتراع يف اطـار مبـادرة جديـدة هـي جـدول أعمـال 

الويبو بشأن الـرباءات بغيـة وضـع خمطـط اسـتراتيجي لتطويـر نظـام بـراءات االخـتراع الـدويل 

يف املسـتقبل. وسـيكمل جـدول أعمـال الويبـو بشـأن الـرباءات ويعـزز املشـاريع القائمــة ذات 

ـــل مشــروع معــاهدة القــانون املوضوعــي لــرباءات االخــتراع واصــالح  الصلـة بالـرباءات مث

معـاهدة التعـاون يف شـؤون بـراءات االخـتراع. وعلـى الرغـم مـن أن تلـــك األنشــطة تشــمل 

محايـة االختراعـات بصـورة عامـــة، فــان هلــا صلــة حبمايــة االبداعــات الفكريــة ذات الصلــة 

بأنشطة الفضاء اخلارجي. وعالوة على ذلـك، يشـمل برنـامج وميزانيـة الويبـو لفـترة السـنتني 

٢٠٠٢-٢٠٠٣ النظـر يف التدابـري الواجـب اختاذهـا والشـكل الـذي جيـب اعطـاؤه بشــأن أي 

اسـتنتاجات قـد تتوصـل اليـها الـدول األعضـــاء يف الويبــو بشــأن محايــة امللكيــة الصناعيــة يف 

الفضاء اخلارجي. 
 
 

األنشطة احلالية ذات الصلة بالفضاء  رابعا-
 
 

محاية بيئة األرض وادارة املوارد الطبيعية  ألف-
 

تقدم علوم األرض  -١
 

يف عـامي ٢٠٠١ و٢٠٠٢، سـوف يواصـل مكتـب شـــؤون الفضــاء اخلــارجي  -٣٣

واإلسـكاب واليونيـب والفـاو واللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة التابعـــة لليونســكو، 

واملنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـــة االســهام يف عمــل اللجنــة املعنيــة بســواتل رصــد األرض 

ــــذ  (جلنـــة "ســـيوس" (CEOS)) بوصفـــهم أعضـــاء منتســـبني، كمـــا ستشـــارك يف تنفي

)). وستســاهم االســكاب يف  I GOS) "اسـتراتيجية الرصـــد العــاملي املتكاملــة ("إيغــوس

أنشطة الفريق العامل املخصص اجلديـد واملعـين بـالتعليم والتدريـب يف البلـدان الناميـة والتـابع 

للجنة املعنية بسواتل رصد األرض. 

ـــاو والــس الــدويل للعلــوم واليونيــب واليونســكو واملنظمــة  ومعـروف أن الف -٣٤

العامليـة لألرصـاد اجلويـة أعضـــاء مؤسســون للنظــام العــاملي ملراقبــة األرض (نظــام "غتــوس" 

(GTOS)). واملهمة الرئيسية هلذا النظام هي تزويـد مقـرري السياسـات ومديـري املـوارد 

والباحثني باألدوات الداعمة الختاذ القـرارات وسـبل الوصـول اىل البيانـات الالزمـة للكشـف 
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عن التغريات (وخاصة حاالت االخنفـاض) يف قـدرة النظـم االيكولوجيـة األرضيـة علـى دعـم 

التنميـة املسـتدامة وتقديـر تلـك التغـــريات كميــا وحتديــد موضعــها وفهمــها والتحذيـــر مــن 

وقوعها. ويركّز نظام "غتـوس" علـى مخـس مسـائل حتظـى باهتمـام عـاملي هـي: التغـريات يف 

نوعيـة األراضـي؛ وتوفـر مـوارد امليـاه العذبـة؛ وفقـدان التنـوع االحيـائي؛ والتلـوث والســمية؛ 

والتغري املناخي. ويرمي هـذا النظـام اىل توفـري التوجيـه يف جمـال حتليـل البيانـات والعمـل علـى 

تعزيـز: (أ) تكـامل البيانـــات البيــو-فيزيائيــة واالجتماعيــة �واالقتصاديــة اجلغرافيــة املرجــع؛ 

و(ب) التفـاعل بـني شـبكات الرصـــد وبرامــج البحــث ومقــرري السياســات؛ و(ج) تبــادل 

البيانات وتطبيقها؛ و(د) ضمان النوعية واالتساق بني طرائق القياس. 

ـــة، التابعــة للفــاو، أمانــة نظــام  وتسـتضيف دائـرة شـؤون البيئـة واملـوارد الطبيعي -٣٥

"غتـوس" يف مقرهـا الرئيسـي نيابـة عـن اجلـهات الراعيـة هلـذا النظـام. وتعكــف أمانــة النظــام 

ـــة لرصــد األرض  املذكـور حاليـا، بتوجيـه مـن جلنتـه التوجيهيـة، علـى اسـتحداث شـبكة عاملي

وقـاعدة بيانـات فهرسـية ملواقـع رصـد النظـم االيكولوجيـة األرضيـة، وختطـط لعقـــد حلقــات 

)) مـن  G COS) "عمل اقليمية مشتركة مع النظام العاملي لرصد املناخ (نظام "غيكـوس

أجل صياغة أنشطة اقليمية. ومـن املتوخـى أيضـا توثيـق التعـاون مـع أطـراف أخـرى يف اطـار 

األولويــات الــيت حددهــــا الشـــركاء يف اســـتراتيجية الرصـــد العـــاملي املتكاملـــة ("إيغـــوس" 

(IGOS))، مبــا يف ذلــك، علــى وجــــه اخلصـــوص، موضـــوع يتعلـــق برصـــد الكربـــون 

األرضـي، ويشـمل كمرحلـة أوليـة تقديـر صـايف االنتاجيـة علـى الصعيـد العـاملي، ويتطــور اىل 

موضــوع الرصــد العــاملي الــدويل للكربــون، الــذي سيشــمل أوال رســــم خرائـــط ملصـــادر 

وبالوعـات الكربـون ورصدهـا علـى النطـاق العـاملي. وبعـد اقـرار موضـــوع رصــد الكربــون 

األرضـي يف اطـار استراتيجيــة "إيغـوس" رمسيـا يف اجللسـة العامـة الثالثــة عشــرة الــيت عقدــا 

اللجنـة املعنيـــة بســواتل رصــد األرض ("ســيوس") يف ســتوكهومل يف تشــرين الثــاين/نوفمــرب 

١٩٩٩، عقــــد اجتماعــــان لتخطيــــط األنشــــطة يف املســــــتقبل، يف أوتـــــاوا ولشـــــبونة يف 

شــباط/فــرباير وأيــار/مــايو ٢٠٠٠، علــى التــوايل. ويعكــف النظــام العــاملي ملراقبـــة األرض 

("غتــوس") أيضــا بنشــاط علــى اســتحداث شــبكات بيانــات ومعلومــات دون اقليميــــة يف 

أوروبا الشرقية واجلنوب االفريقي. وميكن االضطــالع علـى مزيـد مـن التفـاصيل عـن أنشـطة 

 .h t tp://www.fao.org/gtos نظام "غتوس" يف املوقع الشبكي

ـــوم واليونيــب واللجنــة األوقيانوغرافيــة احلكوميــة  ويواصـل الـس الـدويل للعل -٣٦

الدولية واملنظمة العاملية لألرصـاد اجلويـة تقـدمي الدعـم لتنفيـذ نظـام عـاملي ملراقبـة املنـاخ، مـن 

خـالل رعايتـها للنظـام العـاملي لرصـد املنـاخ ("غيكـوس"). وهـذا النظـام هـو نظـــام تشــغيلي 

طويل األجل موجها اىل املستعملني وله القدرة علـى توفـري عمليـات املراقبـة الشـاملة الالزمـة 

ـــري التقلبــات  لرصـد النظـام املنـاخي، والكشـف عـن التغـريات املناخيـة ومسـبباا، وتقديـر تأث

والتغريات املناخية، ودعم البحـوث الراميـة اىل حتسـني فـهم النظـام املنـاخي ووضـع منـاذج لـه 

ـــك خواصــه الفيزيائيــة والكيميائيــة  والتنبـؤ بـه. وهـو يعـاجل النظـام املنـاخي الكلـي، مبـا يف ذل

والبيولوجيــة، والعمليــات املتصلــة بــالغالف اجلــوي واحمليطــــات واهليدرولوجيـــا والغـــالف 

اجلليدي واألرض. 

ــــاملي لرصـــد املنـــاخ  وجيــري تنفيــذ النظــام التشــغيلي األويل التــابع للنظــام الع -٣٧

ـــة  ("غيكـوس") باشـراف جلنتـه التوجيهيـة وبدعـم مـن أمانتـه املوجـودة يف مقـر املنظمـة العاملي

لألرصــاد اجلويــة يف جنيــف. ويتــألف النظــام التشــغيلي األويل مــن املكونــات ذات الصلـــة 

بشـبكات رصـد قائمـة أو خمطـــط القامتــها كنظــام املراقبــة العــاملي، ونظــام رصــد الغــالف 

اجلوي العاملي التـابعني للمنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة، واملكونـات املناخيـة للنظـام العـاملي 

لرصـد احمليطــات، والنظـام العـاملي ملراقبـة األرض ("غتـوس")، وكذلـك التحســـينات والنظــم 

اجلديـدة الالزمـة لتلبيـة متطلبـات رصـد املنـاخ. وتشـكل عمليـات املراقبـة الفضائيـــة جــزءا ال 

يتجـزأ وحامسـا مـن النظـــام التشـغيلي األويل فيمــا يتعلــق بعمليــات املراقبــة املذكــورة. وقــد 

حـــددت األفرقـــة املعنيـــة بـــالعلوم التابعـــة للنظـــام العـــاملي لرصـــد املنـــاخ (""غيكـــــوس") 

االحتياجـات املُفصلـة؛بينمـا يعمـل نظـام "غيكـوس" بتعـاون وثيـق مـع اللجنـة املعنيـة بســـواتل 

ــــات الرصـــد  رصــد األرض ("ســيوس") يف مســعى يــهدف اىل ضمــان احلصــول علــى بيان

الضرورية من الفضـاء. وباالمكـان الوقـوف علـى بيانـات الرصـد الفضائيـة املنقحــة واحملدثــة 

وخطـط الرصـد املوقعـــي، مبــا يف ذلــك التوصيـات وقائمـة متطلبـات املسـتعملني مـن خــالل 

املوقــــــــــــــــــــع الشبكــــــــــــــــــــــي اخلـــــــــــــــــــــاص بنظـــــــــــــــــــــام "غيكــــــــــــــــــــوس" 

 .http://www.wmo.ch.web/gcos/ gcoshome.html

ــــاخ ("غيكـــوس") علـــى توفـــري  وقــد دأبــت أمانـــة النظــام العــاملي لرصــد املن -٣٨

ـــة املنتظمــة اىل هيئــة  املدخـالت، بالنيابـة عـن شـركائها يف نظـام املراقبـة، عـن عمليـات املراقب

اتفاقيـة األمـم املتحـدة االطاريـة بشـأن تغـري املنـاخ، مـن خـالل هيئتـها الفرعيـة املعنيـة باســداء 

ـــة والتكنولوجيــة. وقــد اعتمــد مؤمتــر األطــراف يف االتفاقيــة االطاريــة عــدة  املشـورة العلمي

قـرارات تؤيـد تطويـر نظـم رصـد املنـاخ العامليـة الـيت تسـتند اىل تكـامل عمليـات املراقبـة مـــن 

الفضاء ومن املواقع األرضية. وقد أسـفرت هـذه القـرارات عـن وضـع خطـط وطنيـة للرصـد 

املنتظـم وتنظيـم حلقـات عمـل اقليميـة وخطـط عمـل اقليميـة لتحسـني عمليـات رصـد املنــاخ 

يف البلدان النامية. 
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ــة  ويواصـل الـس الـدويل للعلـوم، واليونيـب، واللجنــة األوقيانوغرافيـة احلكومي -٣٩

الدوليـة، واملنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة، التعـاون علـى حنــو وثيـق يف اسـتحداث وختطيــط 

وتنفيـذ النظـام العـاملي لرصـد احمليطـات. وســوف تواصــل اللجنــة األوقيانوغرافيــة احلكوميــة 

الدوليـة االسـهام يف عمـل اللجنـــة املعنيــة بســواتل رصــد األرض ("ســيوس") بشــأن تطويــر 

ـــتعملني إىل أجــهزة االستشــعار ونظــم ادارة البيانــات ضمــن اطــار برنــامج  احتياجـات املس

النظام العاملي لرصد احمليطـات. وبوصـف اللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة عضـوا يف 

ــاملي املتكاملـة ("إيغـوس") قـامت، اىل جـانب اليونيـب واملنظمـة  شراكة استراتيجية الرصد الع

ـــــي للغــــالف  العامليــة لألرصــاد اجلويـــة والفـــاو والـــس الــدويل للعلـــوم والربنــامج الدول

 ( W CRP) والربنـامج العـــاملي لبحــوث املنــاخ ،(I GBP) األرضـي واحملــيط احليــوي

واللجنة املعنية بسواتل رصـد األرض ("سـيوس") خـالل عـام ٢٠٠٠ بصـوغ ـج مواضيعـي 

بشأن استراتيجية "إيغوس" كــان العنصـر األول املـراد اسـتحداثه فيـه هـو موضـوع احمليطـات. 

وقد وافقت جلنة "سيوس" علـى وثيقـة موضـوع احمليطـات يف تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٠، 

ونشـرت الوثيقـة يف كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠١. وعـالوة علـى ذلـك، يعمـل النظـــام العــاملي 

لرصـد احمليطـات مـع األوسـاط املهتمـة بكربـون احمليطــات لوضــع مكــون كربــون احمليطــات 

ضمن موضوع الرصد العاملي املتكـامل للكربـون، كمـا يعمـل مـع اليونيـب وجـهات أخـرى 

ـــاطق الســاحلية، ســيخصص موضوعــه الفرعــي األول للشــعب  العـداد موضـوع يتعلـق باملن

املرجانية. 

ـــة احلكوميــة الدوليــة، مــن خــالل الفريــق املعــين  وتشـدد اللجنـة األوقيانوغرافي -٤٠

برصـد ســـواحل احمليطــات املنشــأ حديثــا، علــى أمهيــة البيانــات اخلاصــة بــألوان احمليطــات، 

وخصوصا حتسني نوعية البيانات الالزمة للتحقق علـى النحـو األمثـل، وخاصـة املتعلقـة منـها 

بامليــاه الســاحلية. ويواصــل الفريــق الدعــوة اىل مجــع البيانـــات الضروريـــة عـــن احمليطـــات 

والغالف اجلوي وتيسري دمج البيانات وسبل الوصول اليها. 

وحتافظ اللجنة التقنيـة لعلـوم احمليطـات واألرصـاد اجلويـة البحريـة املشـتركة بـني  -٤١

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واللجنة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة، علـى درجـة عاليـة 

مـن االهتمـام باسـتخدام السـواتل يف رصـد احمليطـات بواسـطة االستشـعار عـن بعـــد، وتوفــري 

اخلدمـات البحريـة باالسـتناد اىل بيانـات السـواتل. ويتـوىل مقـــرر تقــدمي التقــارير اىل أعضــاء 

اللجنة واملنظمة العامليـة لألرصـاد اجلويـة عـن املسـائل ذات الصلـة باالحتياجـات اىل البيانـات 

املستشعرة عن بعد عـن احمليطـات وسـبل الوصـول اىل تلـك البيانـات وتطبيقاـا. كمـا يتـوىل 

املقرر االتصال بلجنة النظم األساسية التابعة للمنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة، ويعـد تقـارير 

منتظمة للجنة. 

ـــة  وكثــريا مــا قــام اليونيــب والفـــاو واللجنــة األوقيانوغرافيــة احلكوميــة الدولي -٤٢

ـــاضي  واملنظمـــة العامليـة لألرصـاد اجلويــة واليونسكــو والـس الـدويل للعلـوم بالتعـاون يف امل

ـــم  يف تطويـر نظـم رصـد بيئيـة عامليـة، وبالتعـاون بشـكل أخـص يف السـنوات األخـرية يف النظ

املصممـة ملعاجلـة املسـائل املتعلقـة باملنـاخ. ويوفـر اســـتحداث نظــام "إيغــوس" اطــارا مالئمــا 

لتيسـري اسـداء املشـورة والتوصيـات املناسـبة اىل جمـالس ادارة املنظمـات الراعيـة لنظـم الرصــد 

البيئي من خالل جلاا التوجيهية وأماناا وأفرقة خربائها ذات الصلة. 

وسـيواصل اليونيـب والفـاو واللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة واملنظمــة  -٤٣

العامليـة لألرصـاد اجلويـة واليونسـكو والـس الـدويل للعلـوم التعـاون يف اطـار فريـق اجلــهات 

الراعية لنظم الرصد العاملية. 

ويعكـف عـدد مـن الشـركاء، ومـن ضمنـهم جلنـة "سـيوس" والفـاو واليونســكو  -٤٤

والس الدويل للعلـوم واللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة واليونيـب واملنظمـة العامليـة 

لألرصـاد اجلويـــة واموعــة الدوليــة للوكــاالت التمويليـــة ألبـــحاث التغيـــر العــاملي، علــى 

ـــة  العمـل معـا بصـورة روتينيـة منـذ عـام ١٩٩٨ يف وضـع استراتيجيــة الرصـد العـاملي املتكامل

("إيغوس") يف مسعى يرمي اىل حتقيـق التحسـني األمثـل لشـبكات الرصـد اجلـوي واملوضعـي 

وبرامــج التطبيقــات الفضائيــة علــى الصعيــد العالـــمي واالقليمــي والوطــين. وقــــد قُدمـــت 

اســتراتيجية "إيغــوس" يف ملتقــى رفيــع املســتوى انعقــد ليــوم واحــد يف اطــار اليونيســــبيس 

الثـالث، ونسـقته الفـاو. وتـرد االسـتنتاجات واالقتراحـات املنبثقـة عـن امللتقـى الـدويل بشـــأن 

ــــاملي املتكاملـــة ("إيغـــوس") يف تقريـــر اليونيســـبيس الثـــالث. وقـــد  اســتراتيجية الرصــد الع

اسـتحدثت هيئـــة اســتراتيجية الرصــد العــاملي املتكاملــة جــا مواضيعيــا لوضــع اســتراتيجية 

متكاملة وأقرت مواضيع بشأن احمليطات والرصـد العـاملي املتكـامل للكربـون والرصـد العـاملي 

) والرصـد العـــاملي املتكــامل لــدورة امليــاه  IGACO) املتكـامل لكيميـاء الغـالف اجلـوي

وموضوعا فرعيا يتناول الشـعب املرجانيـة باعتبـاره املكـون األول ملوضـوع املنـاطق السـاحلية 

املتوقع. وتتوىل اليونسكو والــس الـدويل للعلـوم ووكالـة الفضـاء األوروبيـة (اإليسـا) اعـداد 

موضوع عن األخطار اجليولوجية واجليوفيزيائية. 

وجيـري دائمـا النظـر يف االمكانـــات املتاحــة الســتمداد الدعــم مــن التطبيقــات  -٤٥

واخلدمات الفضائية يف خمتلف بعثات املسـاعدة التقنيـة ووثـائق السياسـة العامـة الصـادرة عـن 
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اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب (اإليكـالك) بشـأن مواضيـع مثـل مسـائل التغـري 

املناخي. 

ويشـــكل تطبيـــق التكنولوجيـــة الســـاتلية يف األرصـــاد اجلويـــة وعلـــم املنــــاخ  -٤٦

ــــدى املنظمـــة العامليـــة  واهليدرولوجيــا التشــغيلية عنصــرا مــهما يف أنشــطة التعــاون التقــين ل

لألرصاد اجلوية. ويضطلـع بتلـك األنشـطة عمومـا مبسـاعدة مقدمـة امـا مـن برنـامج التعـاون 

الطوعــي التــابع للمنظمــة، وامــا مــن مصــادر متويــل أخــــرى مثـــل اليونديـــب والصنـــاديق 

ـــطة التاليــة  االسـتئمانية والبنـك الـدويل واملفوضيـة األوروبيـة. ومـن املزمـع االضطـالع باألنش

خالل العام ٢٠٠٢ والسنوات الالحقة: 
 

افريقيا  (أ)

يقوم عدد من أعضاء املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة، مبـن فيـهم  �١�

أملانيــا وايطاليــا وفرنســــا واململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى 

ـــة، مبنـــح منصــات  وايرلنـدا الشـمالية والواليـات املتحـدة األمريكي

جلمع البيانات اىل بلـدان يف افريقيـا لغـرض مجـع بيانـات األرصـاد 

M) الثابت املدار  eteosat) اجلوية عن طريق ساتل متيوسات

ـــة حتســني توافــر  بالنسـبة لـألرض املخصـص لألرصـاد اجلويـة، بغي

بيانات الرصد يف مراكز األرصاد اجلوية الوطنية؛ 

أقيمــت مثــاين حمطــات انتلســات ســاتلية يف البلــدان األعضـــاء يف  �٢�

اللجنـة الدائمـة املشـتركة بـني الـدول املعنيـة مبكافحـــة اجلفــاف يف 

منطقـة السـاحل، بتمويـل مـــن وكالــة الواليــات املتحــدة للتنميــة 

الدوليـة (USAID)، بغية تعزيـز تدفـق البيانـات والنواتـج بـني 

املركـــز االقليمـــي للتدريـــب علـــى األرصـــاد اجلويـــــة الزراعيــــة 

) يف نيــــامي  AGRHYMET) واهليدرولوجيـــا التشــــغيلية

واملراكز الوطنية التابعة له؛ 

بالتعـاون مـع البنـــك الــدويل، وضعــت املنظمــة العامليــة لألرصــاد  �٣�

اجلويـة خططـا النشـاء نظـام رصـد هيدرولوجـي وبيئـي متقــدم يف 

ـــام علــى  أفريقيـا باسـتخدام شـبكة سـواتل متيوسـات. وسـوف يق

األـار الرئيسـية أكـثر مـن ١٠٠ منصــة جلمــع البيانــات، بتكلفــة 

ــــون دوالر أمريكـــي، علـــى  تــتراوح بــني ١٠ ماليــني و ٢٠ ملي

مدى مخس سنوات؛ 

ـــم يف احــالل معــدات  أقـر االحتـاد األورويب مشـروعا لتقـدمي الدع �٤�

االسـتقبال الســـاتلية األرضيــة يف ٤٧ بلــدا أفريقيــا لتمكينــها مــن 

اســـتالم البيانـــات واملنتجـــات مـــن اجليـــل الثـــاين مـــن ســـــواتل 

ميتيوسات؛ 

ــــر  يف اطــار نظـــام رصــد الــدورة اهليدرولوجيـــة يف حــوض البح �٥�

M E D-) "األبيـــض املتوســــط "هـــايكوس البحـــر املتوســـــط

HYCOS)، وهــو مشــروع ميولــه البنــك الــدويل مــن أجــــل 

انشــاء نظــام للمعلومــات اهليدرولوجيــة حلــوض البحــر األبيــــض 

املتوسط ويستند، ضمن مجلـة أمـور، إىل مجـع البيانـات يف الوقـت 

احلقيقــي، أقيمــت شــبكة مــن ٣٦ منصــة جلمــــع البيانـــات مـــن 

الســـاتل متيوســـات يف ١٣ بلـــدا تطـــل علـــى البحـــــر األبيــــض 

ــــررة مـــن مشـــروع  املتوســط. كمــا تتضمــن املرحلــة الثانيــة املق

"هــايكوس البحــر املتوســط" شــراء وتركيــب ٤٠ منصــة جلمــــع 

البيانـات مـن السـاتل متيوسـات لتعزيـز شـــبكة الرصــد يف الوقــت 

احلقيقي القائمة حاليا؛ 

ـــابع  مت، يف اطــار مشــروع نظــام رصــد الــدورة اهليدرولوجيــة الت �٦�

ـــــــــادك �  للجماعـــــــة االمنائيـــــــة للجنـــــــوب االفريقـــــــي ("س

هـــايكوس"SADC-HYCOS) والـــذي متولـــه املفوضيـــــة 

األوروبيـة اقامـة ٤٢ منصـة جلمـع البيانـات مـن شــبكة متيوســات 

ــــة االمنائيـــة للجنـــوب االفريقـــي  يف ١١ بلــدا مــن بلــدان اجلماع

كجــزء مــن شــبكة تضــم ٥٥ حمطـــة تقـــدم البيانـــات يف وقـــت 

مقــــارب للوقــــت احلقيقــــي إىل نظــــــام اقليمـــــي للمعلومـــــات 

اهليدرولوجيـة. ومـن املزمـــع اقامــة ٥٠ منصــة جديــدة أخــرى يف 

ـــن مشــروع "ســادك � هــايكوس" جيــري  اطـار املرحلـة الثانيـة م

اعدادها حاليا؛ 

بدعـم مـن فرنسـا، جيــري تنفيــذ املرحلــة التجريبيــة مـن مشـــروع  �٧�

( A OC-) رصد الدورة اهليدرولوجية يف غرب ووسط افريقيا
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HYCOS الـذي يغطـي ١١ بلـدا يف غـــرب ووســط أفريقيــا. 

وهلـذا املشـروع قـاعدة بيانـات اقليميـة تقـــوم جبمــع البيانــات مــن 

حـوايل ١٠٠ حمطـة هيدرولوجيــة يف املنطقــة، مــن ضمنــها زهــاء 

٧٠ منصـة جلمـــع البيانــات مــن شــبكة متيوســات أو مــن نظــام 

أرغـوس (Argos)، ومتلكـــها الشــبكات التابعــة هليئــة حــوض 

النيجر والربنامج األفريقـي ملكافحـة داء املذنبـات امللتحيـة (العمـى 

ـــة الصحــة العامليــة ومشــروع االدارة البيئيــة  النـهري) التـابع ملنظم

) الــذي  G HENIS) واهليدرولوجيـة حلـوض النيجـر األعلـــى

متوله هولندا؛ 

جتـري حاليـا مناقشـة متويـل وتنفيـذ مشـروع "ايغـاد � هـــايكوس"  �٨�

لبلدان شرق افريقيا مـع املفوضيـة األوروبيـة وسـيتم، ضمـن اطـار 

هذا املشروع، التماس اعتمادات النشـاء حـوايل ٥٠ منصـة جلمـع 

البيانات من شـبكة متيوسـات يف حمطـات هيدرولوجيـة هامـة مـن 

الناحية االقليمية يف املنطقة. 

القارة األمريكية. أدى ازدياد الطلـب يف كثـري مـن البلـدان الناميـة  (ب)

األعضـاء يف املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة يف املنطقتـني الثالثـة والرابعـة، (أمريكـا الشــمالية 

ـــر اخلــرباء يف البلــدان الرئيســية الــيت تشــغل ســواتل، اىل دفــع  وأمريكـا اجلنوبيـة)، وقلـة تواف

املنظمــة املذكــورة إىل اســــتحداث اســـتراتيجية تدريـــب جديـــدة تعـــرف باســـم "تدريـــب 

املدربـني". وتتبـع هـذه االسـتراتيجية جـا مبتكـــرا بصــدد التدريــب والبحــوث التطبيقيــة يف 

جمال استخدام البيانات الساتلية، وتبني كيـف ميكـن ملركـز تدريـب اقليمـي خـاص باألرصـاد 

اجلويـة أن ينمـي خـــربة كبــرية يف اســتخدام الصــور الرقميــة املســتمدة مــن الســواتل البيئيــة 

ـــق  العاملــة الثابتــة بالنســبة لــألرض ويف تنميــة القــدرات التدريبيــة يف هــذا اــال عــن طري

املشـاركة فيمـا يسـمى "خمتـربا افتراضيـا" مـــع املعــهد التعــاوين للبحــوث يف الغــالف اجلــوي 

واملعــهد التعــاوين لدراســات ســواتل األرصــاد اجلويــة، التــابعني كليــهما لــالدارة الوطنيــــة 

)). واضافــة اىل مــا تقــدم، تقــوم  NOAA "لدراسـة احمليطـات والغـالف اجلـــوي ("نــوا

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، من خالل املشـروع اجلـاري بشـأن أنشـطة التعـاون االقليميـة 

الداعمـة للبحـوث املتعلقـة بالتغـري املنـاخي يف بلـدان معـهد البلـدان األمريكيـة للتغـــري املنــاخي 

العـاملي، بتوفـري التدريـب املتعلـق بتحليـل وجتـهيز الصـور السـاتلية باســـتخدام براجميــات نظــم 

 ،"Met-View" ونظــام "GIS-SPRING" ونظـام (GIS) املعلومـات اجلغرافيـة

لصاحل مخسة عشر بلـدا يف املنطقتـني الثالثـة والرابعـة. وقــد تــم شــراء اسـطوانات مضغوطــة 

(CD-ROM) للصـور املســـتمدة مــن ســاتل استشــعار األرض عــن بعــد ("الندســات" 

(LANDSAT)) حلسـاب املشـروع بغيـة تعزيـز قـدرات البلـدان املشـاركة علـــى جتــهيز 

ـــات باســتخدام التقنيــات احلديثــة الــيت ســبق أن قدمــت إىل املشــروع يف  وحتليـل هـذه البيان

ــــدات األرضيـــة اخلاصـــة  دورات تدريبيــة وحلقــات دراســية ســابقة. وجيــري اســتبدال املع

مبنصات مجع البيانات بدعـم مـن الواليـات املتحـدة. وتقـدم املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة 

الدعم التقين هليئة املياه الوطنيـة املكسـيكية يف تنفيـذ مشـروع ادارة املـوارد املائيـة الـذي ميولـه 

البنك الدويل. وسيتم، يف اطار هـذا املشـروع، تركيـب شـبكات تليمتريـة جديـدة يف منـاطق 

املســتجمعات املائيــة ذات األولويــة. وجــرى، علــى وجــه اخلصــوص، تركيــب ٤٤ منصـــة 

جلمع البيانات باستخدام السـاتل البيئـي العـامل الثـابت بالنسـبة لـألرض يف اجلـزء املكسـيكي 

من منطقة مسـتجمع ريـو برافـو (غرانـدي)، ومـن املزمـع تركيـب ٦٠ منصـة أخـرى يف عـام 

٢٠٠٢. وبغيـة دعـم مكـون التنبـؤ بالفيضانـات والتحذيـر منـها مـن املشـروع املقـــترح جلــزر 

C)، فانـه مـن املقـــرر تركيــب  ARIB-HYCOS "الكاريــيب ("كـاريب � هايكــوس

عدة منصات جلمع البيانات تعمل يف الوقت احلقيقي يف أماكن استراتيجية؛ 

أوروبا والدول املستقلة حديثا. سـيتواصل انشـاء وتعزيـز احملطـات  (ج)

ـــدول  األرضيـة اخلاصـة بالسـواتل الصغـرية لتوفـري خدمـات األرصـاد اجلويـة، وخصوصـا يف ال

ـــتقبال معلومــات األرصــاد اجلويــة الــيت توزعــها، عــن طريــق ســواتل  املسـتقلة حديثـا، الس

املنظمــــــة األوروبيــــــة لسواتـــــــل االتصــــــاالت الســــــلكية والالسلكيـــــــة "يوتلســـــــات" 

“FAX- الفرنســـــــية ومؤسســــــــة “RETIM” مؤسســـــــة ،(EUTELSAT)

”E(urope) األملانيـــة يف اطـــار االتصـــاالت الســـلكية والالســـلكية االقليميـــة اخلاصــــة 

باألرصــاد اجلويــة. ومثلمــا ورد يف الفقــــرة (أ) أعـــاله، أقـــام مشـــروع "هـــايكوس البحـــر 

املتوسـط" شـبكة تتكـون مـن ٣٦ منصـة جلمـع البيانـــات مــن شــبكة "متيوســات" يف بلــدان 

املنطقـة، ومـن املتوقـع تركيـب حـوايل ٤٠ منصـة أخـرى يف املرحلـة الثانيـــة املقــررة. وجيــري 

وضـع املكـون اخلـــاص بالنظــام العــاملي لرصــد الــدورة اهليدرولوجيــة حلــوض حبــر البلطيــق 

) كما تتخذ الترتيبـات لتجـهيز حـوايل ٤٠  (Baltic-HYCOS) "هايكوس البلطيق")

حمطة قائمة مبنصات مجـع البيانـات، أو القيـام، يف حـاالت معينـة، بتطويـر املعـدات التليمتريـة 

املركبة فيها بالفعل؛ 

ـــطة  آسـيا واحمليـط اهلـادئ. تـؤدي نظـم االتصـاالت عـن بعـد بواس (د)

ــتزايدا يف توزيـع بيانـات األرصـاد اجلويـة ونواجتـها اىل دوائـر األرصـاد اجلويـة  السواتل دورا م
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ـــد قــامت دائــرة األرصــاد اجلويــة الوطنيــة يف الواليــات املتحــدة بتوســيع نظــم  الوطنيـة. وق

االتصـاالت السـاتلية الدوليـة الـيت تتـوىل تشـغيلها، لكـي تقـدم اخلدمـات اىل بلـدان يف منطقــة 

جنـويب احمليـط اهلـادئ. وجيـري تشـغيل نظـام اتصـاالت بواســـطة الســواتل مــن أجــل توزيــع 

معلومـات األرصـاد اجلويـة داخـل منطقـة آسـيا، ومـن احملتمـل توســـيع نطاقــه ليشــمل بلدانــا 

). وجيـرى النظـر أيضـا يف  A siasat) "ــها سـاتل "آسـيا سـات أخرى يف املنطقة اليت يغطي

امكانية استخدام احملطات األرضيـة التابعـة للمنظمـة الدوليـة للسـواتل املتنقلـة "امنارسـات-م" 

ــــة يف منطقـــة  (Inmarsat-M) ألجــل حتســني االتصــاالت بــني دوائــر األرصــاد اجلوي

جنويب احمليط اهلادئ. 

وتتمثــل األهــداف العامــــة طويلـــة األمـــد للربنـــامج العـــاملي لبحـــوث املنـــاخ  -٤٧

ـــة لألرصــاد اجلويــة والــس الــدويل  (WCRP)، الـذي تشـترك يف رعايتـه املنظمـة العاملي

للعلـوم واللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميــة الدوليــة، يف حتديــد مــدى امكانيــة التنبــؤ باملنــاخ 

ومدى تأثري االنسان يف املناخ. ويتوقـف حتقيـق تقـدم يف هـذا الربنـامج العلمـي علـى النجـاح 

يف استمرار النظم الفضائية املوجودة لرصد األرض أو على تطوير نظم جديدة منها. 

ــد  وأمـا النجـاح يف تنفيـذ اخلطـط العلميـة للربنـامج العـاملي لبحـوث املنـاخ فتعتم -٤٨

ـــاملة ومســتدامة لرصــد  اعتمـادا حامسـا علـى عـدة عوامـل، منـها اسـتحداث شـبكة عامليـة ش

ـــام العــاملي لرصــد املنــاخ ("غيكــوس")، ألجــل  املنـاخ، علـى غـرار الشـبكة املتوخـاة يف النظ

ـــة املنــاخ، وكشــف التغــري املنــاخي، وحتديــد أســبابه،  احلصـول علـى البيانـات الالزمـة ملراقب

والتحقـق مـن صالحيـة النمـاذج املناخيـة وحتسـينها. واضافـة اىل ذلـك، يلـزم احلصـــول علــى 

بيانات خاصة لدعم اموعة املتنوعـة اآلخـذة يف االتسـاع باسـتمرار مـن العمليـات الديناميـة 

ـــاخي  والفيزيائيـة والكيميائيـة والبيولوجيـة املعقـدة الـيت تسـاعد علـى التحكـم حبالـة النظـام املن

وتطـوره. ومـن احملتمـل أن حتتـاج مثـل هـذه اموعـات مـن البيانـات املتخصصـة اىل اســـتبانة 

عاليـة مـن حيـث الزمـان واملكـان، وبالتـايل اىل مجعـها مبدئيـا خـالل فـترة حمـدودة مـن الزمـن 

ـــات العاليــة األولويــة التفــاعالت بــني الغيــوم واالشــعاعات  فقـط. وتشـمل دراسـات العملي

ـــة � البحريــة. علمــا بــأن  واملنـاخ وجوانـب الـدورة اهليدرولوجيـة العامليـة والتفـاعالت اجلوي

ـــا جيعــل مــن الضــروري  الدراسـات املناخيـة تعتـرب مـن حيـث طبيعتـها ذاـا عامليـة النطـاق مم

استخدام عمليات الرصد الفضائي لتوفري التغطية واالستمرارية الضروريتني. 

وال يزال من الضروري مواصلة حتقيـق أهـداف االسـتراتيجية اخلاصـة بالربنـامج  -٤٩

العـاملي لبحـوث املنـاخ مـن خـالل عـــدد صغــري مــن مشــاريع األحبــاث والرصــد والنمذجــة 

الواسـعة النطـاق، الـيت تركـز علـى جوانـب املنـاخ الـيت تعـاجل علـى أفضـل وجـه علـى أســـاس 

)؛  W OCE) دويل. أما املشاريع احلالية فهي التجربـة العامليـة املتعلقـة بـالدوران احمليطـي

ـــدورة الطاقــة  )؛ والتجربـة العامليـة املتعلقـة ب CLIVAR) ودراسـة تغـري املنـاخ والتنبـؤ بـه

واملــاء (GEWEX)؛ ومشــروع دراســة عمليــات (الستراتوســفري) ودورهــــا يف املنـــاخ 

)؛  A CSYS) ؛ ودراســة النظــام املنــــاخي للمنطقـــة القطبيـــة الشـــمالية(SPARC)

). وتســتخدم يف كــل مــن هــذه املشــاريع  CLiC) ومشـروع املنـاخ والغـالف اجلليـــدي

عمليـات رصـد مـن سـواتل األرصـاد اجلويـة العاملـة وغريهـا مـن السـواتل، وتعتمـــد كذلــك 

علـى السـواتل اجلديـدة املخطـط هلـا واملقترحـة لرصـد األرض، املزمـع اطالقـها طـــوال العقــد 

 ،( C EOP) املقبل. وبصورة خاصة، يسعى املشروع املعين بفترة الرصد املنسـق واملعـزز

)، اىل أن  G EWEX) اجلاري تطويره ضمن التجربة العاملية املعنية بـدورة الطاقـة واملـاء

يكون اخلطوة األولية حنـو انشـاء نظـام رصـد عـاملي متكـامل خمصـص لـدورة امليـاه يسـتجيب 

اىل املتطلبـات العلميـة واالحتياجـات االجتماعيـة علـى حـد سـواء. وحتقيقـا ألهدافـه، ســوف 

ــتفادة اسـتفادة قصـوى، خـالل الفـترة ٢٠٠١-٢٠٠٤، مـن اجليـل  يكون من الضروري االس

اجلديـد مـن سـواتل رصـد األرض، اضافـة اىل السـواتل العاملـة املوجـودة حاليـا، مـــن خــالل 

اتباع استراتيجية حتقق متكاملة. 

ويف أنشطة رصد النظم املناخيـة املضطلـع ـا يف اطـار الربنـامج العـاملي لبيانـات  -٥٠

املنـاخ ورصـده، تسـتخدم البيانـات السـاتلية لرصـد البـارامترات مثـل مسـتوى سـطح البحـــر، 

ودرجـة حـرارة اجلـو، واجلليـد البحـــري، والغطــاء الثلجــي، واالشــعاع الشمســي، والعمــق 

الضوئي للهباء اجلوي، والبيـاض، والسـحب. ويتضمـن نظـام املعلومـات العاملــي لالحالـة اىل 

)، التابع للمنظمة العامليـة لألرصـاد اجلويـة،  INFOCLIMA) مصادر البيانات املناخية

ـــاخ وأحباثــه.  معلومـات عـن بعـض جمموعـات البيانـات السـاتلية املتاحـة الضروريـة لرصـد املن

ـــامج العــاملي لبيانــات املنــاخ  وقـد أنشـئ مشـروع الستشـعار التغـريات املناخيـة يف اطـار الربن

ورصده، لتقدمي املشورة بشأن مدى مالئمة البيانـات، مبـا يف ذلـك البيانـات السـاتلية اخلاصـة 

بكشـف التغـري املنـاخي. ويواصـل الربنـامج العـاملي للتطبيقـات واخلدمـات املناخيـة اســـتقصاء 

وتعزيــز تطــور االســتخدامات املمكنــة للبيانــات الســاتلية يف جمــــال التنبـــؤات والتطبيقـــات 

املناخيــة، وخاصــة يف اطــار مشــروع خدمــات املعلومــات املناخيــة والتنبــؤ بــأحوال املنــاخ 

 .(CLIPS)

وينشـر برنـامج املنـاخ العـاملي التـابع للمنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة، بصـــورة  -٥١

منتظمـة، معلومـات عـن نظـام املنـاخ العـاملي يف اطـــار مشــاريع مثــل رصــد النظــام املنــاخي 



34

  A/AC.105/780

ومشاريع خدمات املعلومات املناخية والتنبؤ بـأحوال املنـاخ. وتعتمـد املعلومـات بشـدة علـى 

بيانات متلقاة من منصات رصد فضائية. 

وتواصـل جلنـة العلـوم اجلويـة التابعـة للمنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة االعتمــاد  -٥٢

علـى اسـتخدام البيانـات السـاتلية يف البحـوث، ويف حتليـل أحــوال الطقــس والتنبــؤ بــه علــى 

ـــتمر برامــج التنبــؤ بــأحوال الطقــس وحبــوث األرصــاد اجلويــة  مجيـع املقـاييس الزمنيـة. وتس

املداريــة، التابعــة للمنظمــة املذكــورة، يف دارســــة تطبيـــق البيانـــات الســـاتلية الكميـــة ذات 

ـــا والــذي يركــز علــى  االسـتبانة العاليـة. أمـا الربنـامج العـاملي لبحـوث الطقـس، املنشـأ حديث

أحـوال الطقـس الشـــديدة األثــر الــيت تــؤدي اىل عواقــب اجتماعيــة � اقتصاديــة مجــة، فلــه 

مكون آين قوي يعتمد بدرجة كبرية على التصوير الساتلي يف الوقت احلقيقي. 

ـــن األنشــطة العلميــة للجنــة اهليدرولوجيــا التابعــة للمنظمــة العامليــة  وكجـزء م -٥٣

لألرصـــاد اجلويـــة، عينـــت اللجنـــة خبـــريا يف تطبيقـــات االستشـــعار عـــن بعـــد يف جمـــــال 

اهليدرولوجيا لتقييم أوجه التقدم يف هـذا اـال وتطبيقاتـه، وكذلـك تقييـم القـدرات الوطنيـة 

لدى البلدان النامية على االنتفاع مــن هـذه التكنولوجيـات. كمـا يقـوم اخلـرباء املختصـون يف 

تصميــم الشــبكات وادارة املخــاطر والتنبــؤ بكميــات امليــاه ونقــل التكنولوجيــــا، وكذلـــك 

ـــة باهليدرولوجيــا لــدى الرابطــات االقليميــة الســت التابعــة  العديـد مـن األفرقـة العاملـة املعني

للمنظمة املذكورة، بتناول تطبيق تكنولوجيات الرصد بواسطة السواتل. 

أمــــا النظــــام العــــاملي لرصــــد الــــدورة اهليدرولوجيــــة (نظــــام "وايكــــــوس"  -٥٤

(WHYCOS)) فـهو برنـامج عـاملي النطـاق، أنشـأته املنظمـــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة 

ـدف تعزيـز نظـم املعلومـات اهليدرولوجيـة، ومواصلـة تشـجيع التعـاون الـدويل علــى تعزيــز 

ـــة املســتدامة. وجيــري تنفيــذ نظــام "وايكــوس" مــن خــالل  التنميـة االجتماعيـة - االقتصادي

املكــونات االقليميـة أو املكونـات علـى نطـاق حـوض بكاملــه التابعــة للنظــام املذكــور. ويف 

اطـار ذلـك الربنـامج، هنـاك زهـــاء ١٧ مكونــا مــن مكونــات نظــام "وايكــوس" يف مرحلــة 

ـــد العنــاصر الرئيســية للعديــد مــن املشــاريع يف اســتصالح  التنفيـذ أو التخطيـط. ويتمثـل أح

ورفـع مسـتوى شـبكات الرصـد اهليدرولوجـي احملليـة مـن خـالل اقامـة شـــبكة مــن منصــات 

مجع البيانات اآللية املتصلة بالسواتل. وجيري مـن خـالل النظـام العـاملي لالتصـاالت السـلكية 

والالسلكية (GTS) التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلويـة، وغـريه مـن الشـبكات العامليـة 

كاالنترنت، توفري البيانات امعة يف وقـت مقـارب للوقـت احلقيقـي للجـهات القائمـة علـى 

ختطيط املوارد املائية، ومتخذي القـرارات، والعلمـاء وعامـة اجلمـهور. ويف اطـار املشروعيــن 

M) اخلـاص مبنطقـة حــوض  ED-HYCOS) "اجلارييــن، "هايكــوس البحــر املتوســط

) اخلــــاص  S ADC-HYOCS) البحـــر األبيـــض املتوســـط، وســـادك � هـــايكوس

بــاجلنوب االفريقــي، جتــري اقامــة شــبكتني تضمــان ٣٦ و٤٢ منصــة جلمــع البيانــات مـــن 

سـواتل األرصـاد اجلويـة (ميتيوســات) علــى التوالــي. أمـا نظـام رصـد الـدورة اهليدرولوجيــة 

) فقــد بــدأ مرحلــة جتريبيــة يف تشــرين  AOC-HYCOS) يف غـرب ووســـط افريقيــا

الثـاين/ نوفمـرب ١٩٩٩. ومـن املتوقـــع حــدوث تطــورات مماثلــة خــالل الســنوات املقبلــة يف 

ـــط اهلــادئ وحــوض حبــر  منـاطق أخـرى، مثـل شـرق افريقيـا والكاريــيب وجنـوب غـريب احملي

البلطيـق وحـوض البحـر األسـود وحـوض حبـر آرال وأحـــواض منطقــة اهلمااليــا، حاملــا يتــم 

متويل ومباشرة تنفيذ مكونات "هايكوس" ذات الصلة، اليت جيري وضعها حاليا. 

ويقوم الفريق املعين بالتعاون لتشغيل عوامات البيانـات، وهـو مشـروع مشـترك  -٥٥

بــني املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة واللجنــة األوقيانوغرافيــة احلكوميــة الدوليـــة وكافـــة 

ـــد املواقــع  مشـغلي عوامـات مجـع البيانـات، باالسـتفادة باسـتمرار مـن النظـام السـاتلي لتحدي

ومجع البيانات (احملمول على منت سواتل "نوا" وكذلــك السـاتل اليابـاين الثـاين املتقـدم لرصـد 

األرض (ADEOS-II))، يف أغـــراض مجـــــع البيانــــات وحتديــــد أمــــاكن املنصــــات. 

A" (الصفيفـة العامليــة لتوســيم األجســام  rgos" ويسـتخدم هـذا النظـام أيضـا يف مشـروع

العائمة) الذي يتناول األجسام العائمة حتت سطح املاء. 

وتعمل اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية مـع ممثلـي الـدول األعضـاء علـى  -٥٦

حتسـني الوصـول إىل البيانـات املستشـعرة عـن بعـد وتطبيقـها يف اعـداد منتجـــات يســتخدمها 

متخـذو القـرارات فيمـا يتعلـق مبسـائل البيئـة البحريـة. ومتابعـة حللقـة العمـل الــيت عقــدت يف 

ـــاالت  نــريويب يف تشــرين الثــاين/نوفمــرب ٢٠٠١، ســيتم وضــع مقترحــات لتقدميــها إىل وك

التمويل من خالل العملية األفريقية يف عام ٢٠٠٢. 

وقد وفرت اليونسكو متويال جديدا سـخيا ملشـروع متداخـل متعـدد القطاعـات  -٥٧

بشأن استخدام االستشعار عن بعـد وتكنولوجيـا االتصـاالت ألغـراض املـوارد املائيـة والنظـم 

االيكولوجيــة يف أفريقيــا، يــهدف إىل حتســني الوصــول إىل البيانــات املستشــعرة عــــن بعـــد 

وتطبيقها يف اعداد منتجات يستخدمها متخـذو القـرارات فيمـا يتعلـق بـاملوارد املائيـة والنظـم 

االيكولوجية. 

وتشترك اللجنة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة مـع الـس الـدويل للعلـوم يف  -٥٨

) الـذي يبحـث يف  I OCCG) رعاية أنشطة فريق التنسيق الدويل املعين بـألوان احمليطـات

أسـاليب جديـدة السـتخراج معلومـات بيئيـة مفيـدة مـــن البيانــات املتعلقــة بــألوان احمليطــات 
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(عـن طريـق وضـع خوارزميـات جديـدة مثـال) ويوفـر التدريـب للعلمـاء يف البلـدان الناميــة يف 

جمال تفسري البيانات املتعلقة بألوان احمليطات. 

ـــة تنفيــذ نظــام  وتصـدر املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة تقريـرا سـنويا عـن حال -٥٩

الرصـد اجلـوي العـاملي. ويتضمـن التقريـر بابـا عـن اجلـزء الفضـائي مـن نظـام املراقبـة العــاملي، 

ــة بالنسـبة لـألرض، والقطبيـة املـدار. ويف كـل دورة  الذي يتكون من شبكة من السواتل الثابت

من دورات جلنة النظم األساسية، التابعـة للمنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة، الـيت جتتمـع مـرة 

كل سنتني، جيري النظر يف حالـة تكنولوجيـا السـواتل مـن حيـث تطبيقـها يف جمـايل األرصـاد 

ـــورة يف  اجلويــة واالتصــاالت الســلكية والالســلكية. وقــد عقــدت آخــر دورة للجنــة املذك

أواخر عام ٢٠٠٠. 

تقييم ورصد بيئة األرض  -٢
 

يف عــام ٢٠٠٢، ســيواصل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي دعــــم برنـــامج  -٦٠

متابعـة الـدورات التدريبيـة املشـتركة بـني األمـم املتحـدة ووكالـة الفضـاء األوروبيـة (اإليســـا) 

يف جمــال اســتخدام تكنولوجيــا االستشــعار عــن بعــد يف التنميــة املســتدامة الــذي اســــتهلته 

اإليسـا، ومكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي وادارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة يف عـــام 

١٩٩٨ كمتابعـة لسلسـلة الـدورات التدريبيـة املشـتركة بـــني األمــم املتحــدة واإليســا بشــأن 

اســتخدام بيانــات الســاتل األورويب لالستشــعار عــن بعــد. ويســاعد الربنــامج مؤسســــات 

ومنظمـات خمتـارة يف آسـيا (فييـت نـام)، وأفريقيـا مركـــز "أغرهيميــت" (النيجــر) وبوركينــا 

ـــة  فاسـو) وأمريكـا الالتينيـة (األرجنتـني وبوليفيـا وشـيلي) يف تنفيـذ مشـاريع جاريـة ذات أمهي

وطنيـة أو اقليميـة يف جمـاالت ادارة املـوارد الطبيعيـة والرصـــد البيئــي والتنميــة املســتدامة عــن 

طريــق تقــدمي املســاعدة التقنيــة الالزمــة ومــا يتصــل ــا مــن تدريــب عملــي يف اســـتخدام 

تكنولوجيا االستشعار عن بعد. 

وكان العنصر اآلسيوي مـن هـذا الربنـامج بشـأن تطبيـق تكنولوجيـا االستشـعار  -٦١

عن بعد ألغراض ادارة املناطق السـاحلية قـد أجنـز بنجـاح يف عـام ٢٠٠١، وعرضـت النتـائج 

االيضاحيـة اخلاصـة بـه يف شـكل خرائـط مواضيعيـة علـى حكومـة فييـت نـام مـن قبـل مركـــز 

االستشـعار عـن بعـد التـابع لـالدارة العامـة الدارة األراضـــي يف هــانوي. وســيتواصل العمــل 

ـــا بشــأن وضــع نظــام معلومــات لتحديــد  خـالل عـام ٢٠٠٢ علـى مشـروع ينفـذ يف أفريقي

ورصـد وتقييـم منـاطق الفيضـــان إىل جــانب وضــع جــرد للميــاه الســطحية يف حــوض ــر 

ناكـاميب يف بوركينـا فاسـو، ومشـروع ينفـذ يف أمريكـا الالتينيـة بشـأن اسـتخدام الـــرادار ذي 

الفتحـة االصطناعيـة العـامل بـالتردد جيـم والبيانـات البصريـة لرصـد األـار اجلليديـة والغطــاء 

ـــاه ودراســة التغــريات  الثلجـي ألغـراض االسـتفادة املثلـى مـن النمـاذج التنبؤيـة المـدادات املي

املناخية وأخطار الطبيعة. 

ــــة آلســـيا واحمليـــط اهلـــادئ ("اإلســـكاب")  أمــا اللجنــة االقتصاديــة واالجتاعي -٦٢

فسـوف تطـور وتنفـذ، مـن خـــالل ــج مرحلــي ضمــن اطــار املرحلــة الثانيــة مــن برنــامج 

ـــة االقليمــي مــن أجـــل التنميــة املســتدامة ("ريســاب الثــاين")، مشــاريع  التطبيقـات الفضائي

ـــي. ويف الســنوات  تعاونيـة اقليميـة خاصـة بتطبيقـات التكنولوجيـا الفضائيـة علـى الرصـد البيئ

املقبلـة، سـوف تنفـذ اإلسـكاب، عنـــد توفــر املــوارد، مشــاريع ذات قواســم مشــتركة تعــىن 

ـــاء القــدرة علــى  بالشـواغل البيئيـة لـدى البلـدان األعضـاء، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق مبشـاريع بن

رسـم خرائـط تـوزع الفقـر ودجمـها مـع املعلومـات البيئيـة؛ وتعزيـز التعـاون االقليمـي يف جمــال 

ــــط للتنميـــة احلضريـــة  االدارة املتكاملــة للمنــاطق الســاحلية؛ وتوطيــد القــدرة علــى التخطي

والريفية. 

وسـوف تقـوم االسـكاب، عندمـا تتـاح هلـا املـوارد، بتشـــجيع وتنفيــذ مشــروع  -٦٣

أحبـاث تعـاوين اقليمـي بشـأن اسـتخدام البيانـــات الــيت يقدمــها ســاتل رصــد األرض املتقــدم 

) ألجــل التطبيقــات  ALOS) وسـاتل رصـــد األرض املتقــدم (ADEOS-II) الثـاين

ذات الصلة ببيئة األرض. 

أمـا برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة ("اليونيـب") فسـوف يقـوم مـن خـــالل شــعبة  -٦٤

االنذار املبكر والتقييم وشبكة قواعد بيانـات املـوارد العامليـة ("غريـد") باحلفـاظ علـى صالتـه 

ـــا االستشــعار عــن بعــد واملعلومــات يف كثــري مــن  مبـوردي ومسـتعملي تطبيقـات تكنولوجي

ـــة العامليــة واملســائل البيئيــة ذات األمهيــة  البلـدان دعمـا الطـار تقييمـي السـتعراض حالـة البيئ

الدوليـة. وتضـم شـبكة "غريـد" حاليـا ١٥ مركـزا، يوجـد موظفـــون مــن اليونيــب يف أربعــة 

ــاعدة  E- بـانكوك)، وق A P.AP) منـها، هـي برنـامج تقييـم البيئـة آلسـيا واحمليـط اهلـادئ

ـــف، وقــاعدة "غريــد" - نــريويب، وقــاعدة "غريــد" � ســو فولــز). وجيــري  "غريــد" -جني

ـــة الــنرويج، مــن  تشـغيل قاعــدة "غريــد" - أرينـدال كمؤسسـة خاصـة مدعومـة مـن حكوم

خـالل دعـم مباشـر يقـدم اىل اليونيـب، وفقـــا ملذكــرة تفــاهم بــني الشــركاء. وتقــع مراكــز 

شـبكة "غريـد" األخـرى يف األمـاكن التاليـة: املركـز الـدويل للبحـوث املتكاملـة بشـأن القــارة 

ــــة يف كرايستشـــريتش، نيوزيلنـــدا؛ واملعـــهد الوطـــين للدراســـات البيئيـــة يف  القطبيــة اجلنوبي

تسـوكوبا، اليابـان؛ واملركـز الـدويل للتنميـة املتكاملـة للجبـال يف كتمـــاندو، واملعــهد الوطــين 

للبحـوث الفضائيـة يف سـاوخوزيه دوس كـامبوس يف الـربازيل؛ واملركـز الكنـدي لالستشــعار 

ــــة يف بودابســـت؛  عــن بعــد يف أوتــاوا، ومركــز املعلومــات البيئيــة يف وارســو؛ ووزارة البيئ
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ومركـز النشـاط االقليمـي ملكتـب بلوبـالن التـابع خلطـة العمـــل اخلاصــة بــالبحر املتوســط يف 

وصوفيـا أنتيبوليـس، فرنسـا؛ وموسـكو، يف اطـار وزارة املـوارد الطبيعيـة يف االحتـاد الروســـي؛ 

ـــن  ووزارة البيئـة يف تبليسـي. وجيـري تقاسـم نتـائج األنشـطة الـيت تضطلـع ـا تلـك املراكـز م

خـالل شـبكة "غريـد"، وحتفـظ يف مراكـــز "غريــد" االقليميــة يف بــانكوك وجنيــف ونــريويب 

وسو فولز. 

ــــه، علــى  ويعكـف اليونيـب، مـن خـالل شـعبة االنـذار املبكـر والتقييـم التابعـة ل -٦٥

تطوير نظام معلومـات جديـد كبـري باالشـتراك مـع معـهد حبـوث النظـم البيئيـة يف ريدالنـدز، 

ـــن. وهــذا النظــام املعــروف  كاليفورنيـا، الواليـات املتحـدة، ومـع عـدد مـن الشـركاء اآلخري

) سـوف يوفـر نقطـة اتصـال أحاديـة مبجموعـة كبـرية  UNEP.net) "باسم "يونيب نـت

من البيانات البيئية واملعلومات ونواتج املخرجـات ذات الصلـة املتاحـة يف أشـكال خمتلفـة مـن 

اليونيب وشبكاته املعنية بالتقييم، وكذلـك النواتـج املتاحـة مـن عـدد مـن املنظمـات الشـريكة 

الوثيقة الصلة. وقد اسـتهل اسـتحداث الشـبكة "يونيـب نـت" يف اجتمـاع عقـد يف ريدالنـدز 

يف تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٠، قام خالله أكــثر مـن ٣٠ شـخصا مـن شـعبة االنـذار املبكـر 

والتقييـم، وغريهـا مـن الشـعب التابعـة لليونيـب، وكذلـك معـهد حبـوث النظـم البيئيـة بوضــع 

تصـور للنظـام وخططـوا السـتحداثه. ويسـتند هـذا النظـام اىل تكنولوجيـات وحـدة خدمــات 

ـــــــق عليــــــه اســــــم "اخلرائــــــط الديناميكيــــــة"  اخلرائـــــط يف االنـــــترنت، مثـــــل مـــــا يطل

(dynamic maps)، وتكنولوجيـات الرباجميـات ذات الصلـة يف أحـدث أشـكاهلا، الــيت 

ختدم أغراض الوصول اىل املعلومـات والبيانـات البيئيـة وحتليلـها وحيازـا، كـالصور السـاتلية 

وما يتصل بذلك من النواتج، على خمتلف االستبانات واملقاييس اجلغرافية. 

ومـع أن شـبكة "يونيـب نـت" هـي عبـارة عـن جـهد اسـتراتيجي طويـل املــدى،  -٦٦

جيـري القيـام حبملـة فوريـة ومكثفـة بواسـطة شـعبة االنـذار املبكـــر والتقييــم وخمتلــف مراكــز 

غريد االقليمية التابعة هلا وغريها من املراكـز، لتطويـر خدمـات رسـم خرائـط البيانـات البيئيـة 

ــويب املباشـر. وسـوف يكـون مكـان هـذه اخلدمـات مبدئيـا يف مقـر  واتاحتها على اخلط احلاس

ــريويب، مث تسـتحدث فيمـا بعـد تدرجييـا يف خمتلـف املنـاطق الـيت ختدمـها املنظمـة.  اليونيب يف ن

ـــان  وكـانت الصيغـة األوليـة لشـبكة "يونيـب نـت" قـد عرضـت علـى جملـس ادارة اليونيـب اب

دورتـه احلاديـة والعشـرين يف شـباط/فـرباير ٢٠٠١. وتتوخـى احـدى مراحـل البنـاء املتوســطة 

األمـد اسـتحداث تطبيقـات اضافيــة وادمــاج اخلدمــات الــيت تقــدم يف أمــاكن خمتلفــة تابعــة 

لليونيب وشركائه. وسوف تركز عمليــة االدمـاج علـى توسـيع تقـدمي اخلدمـات عـرب برنـامج 

اليونيـب بامجعـه اىل شـعب أخـرى. ويف منتصـف عـــام ٢٠٠١، فُوضــت قواعــد "غريــد" - 

أرنـدال وبـانكوك وجنيـف ونـريويب وسـو فولـز واملركـز العـاملي لرصـد حفـظ البيئـة بالتعــاون 

مع مكاتب اليونيب االقليميـة بوضـع مدخـالت لبيانـات اقليميـة ومواضيعيـة لشـبكة "يونيـب 

نت". فقد تولت قاعدة "غريد" - جنيـف، علـى سـبيل املثـال، املسـؤولية الكاملـة أو اجلزئيـة 

عـن االشـراف علـى املرحلـة األوليــة مــن وضــع مــا ال يقــل عــن مخســة "مداخــل" اقليميــة 

ومواضيعيـة وتنفيذهـا، مـن ضمنـها مـا خيـص أوروبـا وغـرب آســـيا واالنــذار املبكــر/تعــرض 

ـــة واحلضريــة وكذلــك الصيانــة والتحســني اجلــاريني لـــ  البيئـة والبيئـة االجتماعيـة-االقتصادي

ـــى "جمموعــات أساســية مــن البيانــات"  "مدخـل بيانـات التوقعـات العامليـة للبيئـة" احملتويـة عل

(لتصبـح بذلـك املدخـل االجتمـــاعي-االقتصــادي لشــبكة "يونيــب نــت"). ومــن املقــرر أن 

تدخـل شـبكة "يونيـب نـــت" مرحلــة تشــغيلية مســتقرة نســبيا طــوال معظــم فــترة الســنتني 

٢٠٠٢-٢٠٠٣. وقبيل اية تلـك الفـترة، يف حـوايل منتصـف العـام ٢٠٠٣، سـوف تـؤدي 

دورة لالستعراض والتقييم حينذاك اىل التخطيط للمرحلة التالية من اخلدمات. 

وتقـوم قـاعدة "غريـد" - جنيـف، مـن خـالل قـاعدة البيانـات البيئيـة احلاســوبية  -٦٧

ــــــــــــة"  املباشـــــــــــرة وهـــــــــــي "مدخـــــــــــل بيانـــــــــــات التوقعـــــــــــات العامليـــــــــــة للبيئ

(http://geo3.grid.unep.ch)، بتوفـري سـبل الوصـول إىل جمموعـة عامـة ومتســقة 

مـن جمـاميع البيانـات األساسـية العامليـة واالقليميـة الرئيسـية املسـتقاة مـــن طائفــة متنوعــة مــن 

املصادر املعترف ا للمراكـز املتعاونـة مـع اليونيـب يف اعـداد املنشـور الرئيسـي الـذي عنوانـه 

"التوقعـات العامليـة للبيئـة". ومـع ايـة عـام ٢٠٠١، كـان مدخـل البيانـــات املذكــور حيتــوي 

علـى مـا يزيـد عـن ٢٥٠ نوعـا خمتلفـا مـن البيانـات البيئيـة تغطـي طائفـة شـــىت مــن املواضيــع 

للفـترة الزمنيـة ١٩٧٢-٢٠٠٢. واىل جـــانب ذلــك، مت أيضــا عــن طريــق احلاســوب توفــري 

تشكيلة خمتارة واسعة من جمـاميع بيانـات احلـيز األرضـي كخرائـط الغطـاء األرضـي والكثافـة 

السـكانية. وسـيدمج هـذا املدخـل الفريـــد مــن نوعــه يف شــبكة "يونيــب نــت" خــالل عــام 

٢٠٠٢، األمر الذي يساعد املستعملني على اجراء التقييمـات البيئيـة اخلاصـة ـم عـن طريـق 

االستعانة ببيانات معول عليها ومتحقق منها. 

وتواصل مراكز شـبكة "غريـد" انتـاج جمموعـات بيانـات مفيـدة للتقييـم البيئـي،  -٦٨

مع اكساا قيمة مضافة وتعميمها. وسوف يركز اليونيـب بقـدر أكـرب علـى توثيـق الصـالت 

بـني تلـك املراكـز، كمـا انـه ينظـر يف انشـاء جلنـة توجيهيـة لالشـراف علــى تطويــر عمليــات 

أكـثر تكـامال. وتسـتمر مراكـز "غريـد" يف القيـام بـدور القـاعدة الـيت ترتكـز عليــها مشــاريع 

)) التابعــة  E NRIN) "شـبكات املعلومـــات اخلاصــة بــاملوارد الطبيعيــة والبيئــة ("انريــن

لليونيب، واليت تنفذ عن طريـق اتفاقـات تعـاون جديـدة مـع املنظمـات احلكوميـة واملنظمـات 
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ــن  احلكوميـة الدوليـة يف البلـدان الناميـة والبلـدان ذات االقتصـادات االنتقاليـة، مـن أجـل تكوي

ـــم البيئــي واالبــالغ. واملقصــود مــن مشــاريع "انريــن" تعزيــز تدفــق  شـبكات جديـدة للتقيي

املعلومــات عــن التقييــم البيئــي بــني املؤسســات الشــريكة واليونيــب؛ ورصــد االعتمـــادات 

الجراء مشاورات سياساتية وختطيطيـة بشـأن التقييـم البيئـي واالبـالغ علـى الصعــيد الـدويل؛ 

وتوفري أداة حتفز وتيسر بناء القدرات لدى املؤسسـات املشاركـة. 

ـــب تشــغيل نويــدة قــاعدة "غريــد" ألمريكــا الشــمالية،  وسـوف يواصـل اليوني -٦٩

ـــر الغطــاء األرضــي، بالتعــاون مــع االدارة الوطنيــة للمالحــة  باعتبارهـا مركـزا رئيسـيا لتقدي

اجلويـة والفضـاء (ناسـا) التابعـــة للواليــات املتحــدة األمريكيــة، وهيئــة املســاحة اجليولوجيــة 

ـــات املتحــدة، ووكالــة محايــة البيئــة بالواليــات  بالواليـات املتحـدة، ودائـرة األحـراج بالوالي

املتحدة. 

وسـوف يواصـل اليونيـب أيضـا، مـن خـالل قـاعدة غريـد- سـو فولـز، احلفــاظ  -٧٠

علـى سـبل الوصـول اىل اخلـربة الفنيـة العامليـة املسـتوى واملرافـق الفريـدة لـدى مركـــز بيانــات 

ـــابع هليئــة املســاحة اجليولوجيــة بالواليــات املتحــدة،  نظـم رصـد مـوارد األرض "ايـروس" الت

ووكالــة محايــة البيئــة، وناســا، ودائــرة األحــراج بالواليــات املتحــــدة، يف جمـــال اســـتخدام 

تكنولوجيـا البيانـات واملعلومـــات التطبيقيــة لصــاحل البلــدان الناميــة. وينشــط اليونيــب، مــن 

خـالل قـاعدة غريـد � سـو فولـز يف تصميـم واسـتحداث منتجـات معلوماتيـة ذات مصداقيــة 

علميـة وتقدميـها يف الوقـت املناسـب، مـــع ادراكــه التحــدي اهلــائل الــذي يواجــه يف تزويــد 

ــــط البيئـــي وادارة البيئـــة وصـــوغ  متخــذي القــرارات مبعلومــات مفيــدة مــن أجــل التخطي

السياسات اخلاصة ـا يف الوقـت املناسـب ويف أشـكال مفهومـة. ويعتـرب مركـز بيانـات نظـم 

رصـد األرض التـــابع هليئــة املســاحة اجليولوجيــة بالواليــات املتحــدة أكــرب مركــز للبيانــات 

ـــراكات واســعة مــع القطــاع  السـاتلية يف العـامل، اذ يضـم زهـاء ٦٠٠ عـامل. وقـد أقيمـت ش

ـــدى املركــز  اخلـاص واملنظمـات غـري احلكوميـة واهليئـات العلميـة واملؤسسـات األكادمييـة. ول

برنــامج نشــط يعــىن بادمــاج وحتليــل جمموعــات البيانــات املســتمدة مــن مصــادر متعــــددة 

ـــة وفقــدان التنــوع  السـتخالص املعلومـات ذات الصلـة بالسياسـات العامـة بشـأن امليـاه العذب

االحيـائي وتغـريات الغطـاء األرضـــي والتفــاعالت بــني الســكان والبيئــة. وتشــمل األنشــطة 

ــــر حالـــة  رصــد �املواقــع الســاخنة�بيئيــا حــول العــامل باســتخدام البيانــات الســاتلية، وتقدي

ـــوارئ البيئيــة، وتقديــر  األحـراج املمتلئـة املتبقيـة يف العـامل، واالسـتجابة السـريعة حلـاالت الط

قابلية تعرض البيئة لألخطار، والتقدير املتكامل ألحواض األار. 

وقـد بـدأت قـاعدة "غريـد" سـو فولـز مببـادرة تتعلـق بـــأطلس التغــريات العامليــة  -٧١

لتوثيـق التغـريات اجلاريـة علـى مـدى فـترة ٣٠ عامـا األخـــرية باســتخدام البيانــات الســاتلية. 

وسـوف حيتـوي هـذا األطلـس علـى صـور سـاتلية وخرائـط وصـور أرضيـة ونصـوص. وغايــة 

املشروع هي تثقيف مقرري السياسـات وعامـة اجلمـهور بـاألحوال البيئيـة يف مواضـع حمـددة 

يف مجيـع أحنـاء العـامل. وقـد تشـمل املواضيـع البيئيـة مسـائل امليـاه وازالـــة األحــراج والتصحــر 

والكوارث واحلرائق والتوسع احلضري واملسائل ذات الصلة بالزراعة. 

وتواصل قاعدة "غريد" � سو فولز عملها بشـأن تقديـر املنـاطق احملميـة املمتـدة  -٧٢

عرب احلدود يف العـامل حبسـب املواقـع اجلغرافيـة وحالـة احلمايـة. واهلـدف األساسـي مـن ذلـك 

ــتند  هـو اسـتبانة تـوزع املنـاطق احملميـة عـرب احلـدود يف خمتلـف القـارات بغيـة توفـري أسـاس يس

اليـه التعـاون الـدويل يف هـذا الصـدد. وبـــاللجوء اىل اجلمــع بــني عــدة عوامــل، ومنــها مثــال 

ـــيت ســوف  الغطـاء األرضـي والكثافـة السـكانية، يؤمـل اسـتبانة املنـاطق احملميـة عـرب احلـدود ال

تكون عرضة ألشد أخطار التدهور يف املستقبل. 

وتواصــل قــاعدة "غريــد" ســو فولــز عملــها بشــأن دمــج البيانــــات األرضيـــة  -٧٣

والصور الفضائية ألجـل تقديـر حركـة امللوثـات عـرب احلـدود، باعتبـار ذلـك جـزءا مـن نظـام 

ــامج  لالنـذار املبكـر. كمـا اـا تواصـل تطويـر نظـام برنـامج التتبـع ورسـم اخلرائـط التـابع لربن

مرفق البيئة العاملية. ويعىن هذا املشروع بدفــع تكنولوجيـا االنـترنت املتقدمـة حنـو الوصـل بـني 

مجيع مشاريع مرفق البيئة العاملية ومتكينها من االتصـال فيمـا بينـها وتبـادل املعلومـات والقيـام 

باألنشطة اليت تتداخل ضمن حدود اهليئـات املعنيـة. وقـد وضـع مشـروع التتبـع التـابع ألمانـة 

مرفـق البيئة العاملية علـى صفحـة املوقـع الشبكــي اخلــاص بـاملرفق بعنـوان "خريطـة مشـروع" 

 .(http://www.gefweb.org/)

ويعــىن اليونيــب، مــن خـــالل برنـــامج تقييـــم البيئـــة آلســـيا واحمليـــط اهلـــادئ  -٧٤

(EAP.AP) يف بـانكوك، بتوزيـع نسـخ مـن الصـورة الفسيفسـائية آلسـيا واحمليـط اهلـــادئ 

باالسـتناد اىل املقيـــاس االشــعاعي املتقــدم ذي االســتبانة العاليــة جــدا لــدى ادارة نــوا لعــام 

١٩٩٣ يف ارسـال بيانـات الصـور العاليـة االسـتبانة املسـتمدة مـن مركـز بيانـات نظـم رصـــد 

األرض التــابع هليئــة املســاحة اجليولوجيــة بالواليــات املتحــــدة والدائـــرة الوطنيـــة للســـواتل 

والبيانـات واملعلومــات البيئيـة التابعـة الدارة نــوا، وجملـس األحبـاث الوطـين يف تـــايلند، وادارة 

األرصـاد اجلويــة احلكوميـة/مركـز األرصـاد اجلويــة السـاتلية يف الصـني، وقاعــدة "غريـــد" - 

تسـوكوبا، واملركـز اليابـاين لالستشـعار البيئـي عـن بعـد وجامعـــة تشــيبا يف اليابـــان. وتتـــاح 

الصـــــــــــــورة الفسيفســــــــــــائية مــــــــــــن أجــــــــــــل تفريغــــــــــــها مــــــــــــن املوقــــــــــــــع 
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ـــة  http://www.rrcap.unep.org/Ic/cd/html/mosaic. html. اضاف

E يف بــانكوك، بتوزيــع صــور  A P-AP اىل ذلـك، يقـوم اليونيـب، مــن خــالل برنــامج

فسيفسائية مستمدة من جـهاز االستشـعار املتسـع الزاويـة املوجـود علـى مـنت السـاتل اهلنـدي 

لالستشـعار عـن بعـد، لكـل مـن تـايلند ومجهوريـــة الوس الدميقراطيــة الشــعبية ومشــال اهلنــد 

E يف بــانكوك مــع مركــز البحــوث  AP.AP وكمبوديـا وميامنـار. وقــد أكمــل برنــامج

ـــائدة بيانــات ســاتل  املشـتركة التـابع للمفوضيـة األوروبيـة، مشـروع أحبـاث الختبـار مـدى ف

رصد الكساء النبايت (VEGETATION) يف رصد الغطاء احلرجي يف اهلند الصينية. 

وقــــد تــــوىل اليونيــــب ملــــدة مخــــس ســــنوات تشــــغيل نظــــام "مــــــريكور"  -٧٥

(Mercure)، وهـو نظـام سـاتلي لالتصـاالت السـلكية والالســلكية ويعمــل مــن خــالل 

املنظمـة الدوليـة لسـواتل االتصـــاالت الســلكية والالســلكية "انتلســات". وقــد صمــم نظــام 

ـــة  مـريكور لغـرض حتسـني سـبل الوصـول اىل املعلومـات البيئيـة علـى نطـاق العـامل، ويوفـر بني

) اخلاصـة باملعلومـات البيئيـة.  U NEP.Net) "حتتية رئيسية لشبكة اليونيب "يونيب نت

وهـو يســـتخدم ســواتل انتلســات، ذات املــدار املــتزامن مــع األرض فــوق احمليطــني اهلنــدي 

واألطلسـي. وسـوف تقـوم مثـاين حمطـات أرضيـة عاليـة القـدرة تعمـــل يف ســت مــدن حــول 

ــــة مـــن وطنيـــة واقليميـــة  العــامل، بتلبيــة احتياجــات ادارة املعلومــات لــدى الســلطات البيئي

واحتياجـات مقـر اليونيـب ومكاتبـه االقليميـة. وسـوف تقـوم ٩ حمطـات أدىن قـــدرة أنشــئت 

يف تسـع مـدن حـول العـامل، بتلبيـة احتياجـات ادارة املعلومـات لـدى اهليئـات الوطنيـــة املعنيــة 

بالبيئـة. وقـد تركـز التعـاون يف اطـار نظـام "مـريكور" علـى اتفـاق مدتـه مخـس ســـنوات بــني 

ـــرب ٢٠٠١. ويف  اليونيـب واجلـهات املاحنـة يف أوروبـا انتـهى العمـل بـه يف تشـرين الثـاين/نوفم

ـــدول الشــريكة الــيت كــانت  ذلـك احلـني، قـام اليونيـب بنقـل ملكيـة احملطـات األرضيـة إىل ال

تستضيفها، وقلص عملياته حبيث أصبحـت مقصـورة علـى نقطـة اتصـال واحـدة بـني أوروبـا 

وكينيا من أجل دعم عمليات األمم املتحدة يف نريويب. 

ـــة االقليميــة حلمايــة  ويقـوم مكتـب اليونيـب االقليمـي لغـريب آسـيا بدعـم املنظم -٧٦

البيئة البحرية (ROPME) يف انشاء حمطة اسـتقبال لبيانـات االستشـعار عـن بعـد خاصـة 

باملنطقة البحرية التابعـة للمنظمـة االقليميـة حلمايـة البيئـة البحريـة. ومـن شـأن تلـك احملطـة أن 

توفـر البيانـات عـن اخلصـائص والعوامـــل الديناميــة اخلاصــة بامليــاه العذبــة الطبيعيــة واملــوارد 

السـاحلية والبحريـة وموائلـها، وعـن التســـربات اجلاريــة مــن النفــط والنفايــات األخــرى يف 

البيئة البحرية، وذلك من خالل حيازة البيانـات السـاتلية علـى النطـاق االقليمـي، كمـا تقـدم 

ـــا  حتليـالت للمعلومـات و/أو الصـور وتفسـريها اىل الـدول األعضـاء. وباسـتخدام التكنولوجي

R) املقترنـة بالســاتلني  A DARSAT) "الفضائيـة بواسـطة النظـام السـاتلي "رادارسـات

E و ERS-2) واملقياس االشعاعي املتقـدم ذي  RS-1) األوروبيني لالستشعار عن بعد

ــدا التـابع الدارة نـوا، سـوف تـزود احملطـة املنطقـة بنظـام قـوي يوفـر تغطيـة  االستبانة العالية ج

جغرافية واسعة ووقت رصد أطول والقـدرة علـى مراقبـة واقتفـاء أثـر تسـربات النفـط خـالل 

فترة طويلة وعلـى رسـم اخلرائـط للتغـريات السـاحلية ومتابعتـها وتقديـر حالـة املوائـل وقيـاس 

ــك  البـارامترات، مثـل مـادة اليخضـور (الكلوروفيـل) ودرجـة احلـرارة ودرجـة التعكـر، وكذل

رسم خرائط النظـم اإليكولوجيـة األرضيـة. ومـن األهـداف الرئيسـية األخـرى هلـذا املشـروع 

ـــب وتبــادل التجــارب واخلــربات الفنيــة يف املنطقــة، مــن خــالل انشــاء احملطــة  توفـري التدري

املذكـورة. وقـــد وافقــت منظمــة البلــدان املصــدرة للبــترول (األوبيــك) والصنــدوق العــريب 

للتنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة علـــى االســهام يف انشــاء احملطــة. ويتبــاحث اآلن كــل مــن 

اليونيب واملنظمة االقليمية حلماية البيئة البحريـة مـع مصـرف التنميـة االسـالمي ومرفـق البيئـة 

ـــد انصــب التركــيز  العامليـة بشـأن مواصلـة صـوغ االقـتراح بغيـة الوفـاء بشـروط التمويـل. وق

علــى فوائــد املشــروع يف محايــة التنــوع االحيــائي واألصنــاف املهمــة جتاريــا مــن األمســـاك 

والروبيـان (القريـدس)، وعلـى اقامـة ارتبـاط بـني احملطـة واملراكـز الوطنيـة القائمـة. واعتـــرب أن 

من الضروري أيضا توفر قدر أكرب من االلتزام مـن جـانب الـدول األعضـاء يف تنفيـذ املرحلـة 

التشغيلية من املشروع. 

ـــوارد اقليمــي ألغــراض االنــذار املبكــر  ويعكـف اليونيـب علـى انشـاء مركـز م -٧٧

ـــى اضفــاء الصفــة املؤسســية للتقييــم واالنــذار  والتقييـم لغـرب آسـيا. وسـيعمل املشـروع عل

ـــذا مــا  املبكـر البيئيـني يف غـرب آسـيا علـى األصعـدة الوطنيـة ودون االقليميـة واالقليميـة. وه

سيسـاعد علـى اجيـاد هيكـل أكـثر متاسـكا ومنســـقا لتعزيــز بنــاء القــدرات اخلاصــة بــالتقييم 

ـــات العامــة واختــاذ  واالنـذار املبكـر البيئيـني واعـداد التقـارير وادارة املعلومـات لدعـم السياس

القـرارات املدروسـة يف سـياق التنميـة املسـتدامة. وتتجـه النيـة إىل تلبيـة جمـــالني رئيســيني مــن 

ـــها، حبيــث خيــدم أحدمهــا اآلخــر وبــالعكس. ويتمثــل األول  االحتياجـات املترابطـة فيمـا بين

بــالدعم املباشــر الحتياجــات اليونيــب إىل التقييــم واالنــذار املبكــر البيئيــني واآلخــر بدعـــم 

وخدمة االحتياجات ذاا على الصعيدين االقليمي والوطين داخل منطقة غرب آسيا. 

وسـيعمل املركـز عــن طريــق حشــد مــوارد العديــد مــن املؤسســات التقييميــة  -٧٨

واالعالميـة كمراكـز البحـوث واملؤسسـات األكادمييـة ومرافـق االستشـــعار عــن بعــد ونظــم 

املعلومـات اجلغرافيـة واملراكـز االعالميـة والوكـاالت املتخصصـــة واملنظمــات غــري احلكوميــة 
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(مبـا فيـها اجلمعيـات وامللتقيـات) والقطـاع اخلـاص، ضمـــن اطــار اقليمــي، مــن أجــل اختــاذ 

اجراءات متماسكة ومتجانسة. 

وستســتند اســتراتيجية املركــز إىل ــج اليونيــب القــائم علــى اطــــار متكـــامل  -٧٩

ـــة مبجموعــة  للرصـد املتكـامل والتقييـم واعـداد التقـارير. وهكـذا سـيدعم املركـز تلـك العملي

ـــج يف االطــار العــاملي، وسيباشــر وضــع  مقـاييس جغرافيـة متداخلـة مـن اقليميـة ووطنيـة تدم

تقييـم بيئـي تعـاوين اقليمـي وانشـاء شـبكة لالنـذار املبكـر باعتبـار ذلـك جـــزءا ال يتجــزأ مــن 

االطار العاملي لليونيب احليوي للنهوض بوالية التقييم املسندة اليه. 

وجيـري التفـاوض مـع جامعـة اخلليـج العـريب السـتضافة هـذا املركـز يف حرمــها.  -٨٠

واجلامعة املذكورة هي مؤسسـة أكادمييـة اقليميـة ظلـت مـن املراكـز املتعاونـة مـع اليونيـب يف 

عملية التوقعات العاملية للبيئة يف غرب آسيا منذ مرحلتها األوىل (يف عام ١٩٩٥). 

وستنصب أنشطة املركز على التقييم واعداد التقـارير، مبـا يف ذلـك دعـم عمليـة  -٨١

ـــة ودعــم التقييمــات األخــرى  التوقعـات العامليـة للبيئـة واعـداد تقـارير اقليميـة عـن حالـة البيئ

كالتقييم التحضريي االقليمي ملؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة، والتقييـم األلفـي وتقييـم 

ـــة الرئيســية. أمــا جمــاالت النشــاط الرئيســية األخــرى فتشــمل  املنـاطق االيكولوجيـة االقليمي

االنــذار املبكــر وبنـــاء القـــدرات واملســـاعدة التقنيـــة وادارة البيانـــات واملعلومـــات واقامـــة 

الشـبكات. ويدخـل يف صميـم تلـك األنشـطة تطويـر املواقـع علـــى شــبكة االنــترنت، ونظــم 

املعلومـات اجلغرافيـة، واالستشـعار عـن بعـد وغـري ذلـــك مــن أدوات تكنولوجيــا املعلومــات 

اليت ستخدم وظائف املركز وتدعمها. 

وجيـري مكتـب اليونيـب االقليمـي لغـريب آسـيا واملنظمـة االقليميـة حلمايـة البيئـــة  -٨٢

البحرية واملركز العريب لدراسة املنـاطق القاحلـة واألراضـي اجلافـة وقـاعدة "غريـد" - جنيـف 

وقـاعدة "غريـد" سـو فولـز تقييمـا علميـا شـامال حلـوض ـري دجلـة والفـرات، مبـا يف ذلــك 

املنطقة البحرية املتصلة به يف مشــايل اخلليـج الفارسـي. وحيمـل املشـروع عنـوان "تقييـم الغطـاء 

األرضــي/متغــريات االســتخدام يف حــوض دجلــة والفــرات واألراضــي الرطبــــة يف املنـــاطق 

املنخفضة من وادي الرافديـن، مبـا يف ذلـك مشـال اخلليـج الفارسـي". ويقـدم كـل طـرف مـن 

األطـراف اسـهامات تتعلـق مبسـألة ذات أولويـة تواجـه املنطقـة. ومـن املقـرر أن تقـوم قـــاعدة 

"غريــد" - جنيــف وقــاعدة "غريــد" � ســو فولــز بتحليــل لكشــــف التغـــريات يف الغطـــاء 

األرضي ملستنقعات وادي الرافديـن ومنطقـة منـابع امليـاه يف تركيـا علـى التـوايل. ومـن املقـرر 

ــــات  أن يقـــوم املركـــز العـــريب لدراســـة املنـــاطق القاحلـــة واألراضـــي اجلافـــة بتوفـــري البيان

اهليدرولوجيـة واعـداد تقريـر عـن مـوارد احلـــوض املائيــة. وأخــريا ســتقوم املنظمــة االقليميــة 

ـــة الســاحلية والبحريــة،  حلمايـة البيئـة البحريـة بتحليـل البيانـات واعـداد تقريـر عـن حالـة البيئ

حيـث توفـر قـاعدة "غريـد" ٤٣ صـورة سـاتلية مـــن ســاتل الندســات للمســاعدة يف اجــراء 

عمليات املسح. 

ــذا املشـروع هـو عبـارة عـن تقريـر تقييمـي عنوانـه "مسـتنقعات  والناتج األول هل -٨٣

وادي الرافديـن: زوال نظـــام ايكولوجــي"، أعدتــه قــاعدة "غريــد" - جنيــف بالتعــاون مــع 

قاعدة "غريد" � سـو فولـز ومكتـب اليونيـب االقليمـي لغـريب آسـيا ونشـر يف آب/أغسـطس 

ـــة  ٢٠٠١. واسـتنادا إىل حتليـل الصـور السـاتلية، تظـهر الدراسـة فقـدان مـا نسـبته ٨٥ يف املائ

ــــرز النظـــم  مــن تلــك املســتنقعات، وهــي أكــرب أراض رطبــة يف الشــرق األوســط ومــن أب

االيكولوجيـة للميـاه العذبـة يف العـامل. ومـن املمكـن عـزو سـبب جفـاف تلـــك املســتنقعات، 

ــــــــــا تـــــــــتراوح مســـــــــاحته بـــــــــني ٠٠٠ ١٥   الــــــــيت كــــــــانت تغطــــــــي أصــــــــال م

ـــى النــهر ونظــم  و٠٠٠ ٢٠ كيلومـتر مربـع، إىل سـببني رئيسـيني مهـا السـدود املقامـة يف أعل

التصريـف. ومل يتبـق مـن تلـك املسـتنقعات سـوى شـريط مشـايل ضيـق مـن األراضـــي الرطبــة 

ميتد مبحاذاة احلدود بني مجهورية ايران االسالمية والعراق. 

ـــاطق القاحلــة واألراضــي اجلافــة مشــروع  وقـد أعـد املركـز العـريب لدراسـة املن -٨٤

ـــوارد املائيــة الســطحية يف حوضــي دجلــة والفــرات"، مــن املقــرر وضعــه  تقريـر بعنـوان "امل

بصيغتـه النهائيـة يف أوائـل عـام ٢٠٠٢. كمـا سـتنجز قـاعدة "غريـد" � ســو فولــز دراســتها 

ـــا  عـن منطقـة منـابع امليـاه يف تركيـا. وسـتجري املنظمـة االقليميـة حلمايـة البيئـة البحريـة تقييم

حلالـة البيئـة البحريـة يف مشـال اخلليـج الفارسـي الـذي يتصـــل بنظــام ــري لدجلــة والفــرات 

هيدرولوجيـا عـن طريـق مصـب شـط العـرب ومـن خـالل انتقـال األنـــواع االحيائيــة املائيــة. 

وسـتكون هـذه الدراسـات مبثابـة وثـائق خلفيـة لوضـع برنـامج عمـل اقليمـي متكـــامل الدارة 

موارد املياه يضم كافة البلدان املتشـاطئة. وسيشـدد الربنـامج علـى اعتمـاد ـج موجـه قطريـا 

يشـمل رصـد وتقييـم نوعيـة ميـــاه األــار ومصباــا ورصــد تدفقــات األــر واســتخداماا 

وادارة أحواضها. 

ويواصـل اليونيـب توفـري عـدد مـن خدمـات املعلومـات املتصلـــة باللجنــة املعنيــة  -٨٥

ـــد األرض.  بسـواتل األرض (جلنـة "سـيوس") ترمـي اىل زيـادة التطبيقـات البيئيـة لبيانـات رص

I) التابعــة للجنــة  D N ويسـتضيف اليونيـــب مواقــع الشبكـــة الدوليــة ألدلــة املعلومــات (

ـــاكن  "سـيوس" يف كـل مـن سويسـرا وكينيـا وهنغاريـا. كمـا اعتمـد اليونيـب نظـام حتديـد أم

وجـود املعلومـات التـابع للجنـة "سـيوس" كعنصـر أساســـي يف بنيتــه التحتيــة اخلاصــة خبدمــة 

ــرب الشـبكة الدوليـة ألدلـة املعلومـات ونظـام حتديـد أمـاكن وجـود املعلومـات  املعلومات. وتعت
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ـــين بنظــم وخدمــات املعلومــات الــذي يتــوىل اليونيــب حاليــا  مـن نواتـج الفريـق العـامل املع

ــائب رئيـس املسـتعملني فيـه. كمـا تتعـاون اللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة  منصب ن

تعاونا وثيقا مــع جلنـة "سـيوس" يف أنشـطة الفريـق العـامل. ويقـوم اليونيـب بـدور فعـال جـدا 

يف األنشـطة املسـتندة إىل جلنـة "سـيوس" واملتعلقـة بالبيانـــات الفهرســية للبيانــات احليزيــة مبــا 

ـــامل يف  فيــها جمموعــات البيانــات اخلاصــة برصــد األرض. وميثــل اليونيــب اآلن الفريــق الع

اللجنة التقنية املعنية بالبيانات الفهرسية احليزية التابعـة للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي. 

ويواصـل اليونيـب تقـدمي دعـم تقـــين اىل كــل مــن اريتريــا وأوغنــدا ومجهوريــة  -٨٦

ترتانيا املتحدة وزامبيا وغانـا وكينيـا وليسـوتو. وجيـري مـن خـالل اللجنـة االستشـارية املعنيـة 

ـــويب الصحــراء الكــربى تنســيق التعــاون املســتمر علــى  بنظـم معلومـات البيئـة يف افريقيـا جن

ـــا. وتعمــل اللجنــة االستشــارية حتــت رعايــة البنــك  تطويـر نظـم املعلومـات البيئيـة يف افريقي

ــاون  الـدويل، واليونيـب، ومكتـب اليونديـب املعـين مبكافحـة التصحـر واجلفـاف، ووكالـة التع

التقين األملانية، ووكالة التنمية الدوليـة التابعـة للواليـات املتحـدة، والوكالـة النروجييـة للتعـاون 

االمنائي؛ وتوفر ملتقى للتنسيق وتبادل اآلراء. 

ويتعـاون اليونيـب أيضـا مـع مكتـب الفـــاو االقليمــي الفريقيــا، يف أكــرا، علــى  -٨٧

تعزيز القدرات املؤسسية النشاء قواعد بيانـات عـن البيئـة السـاحلية والبحريـة لبعـض البلـدان 

الواقعة على ساحل غريب افريقيا، مثل غامبيا وغانا وغينيا. 

ويواصل اليونيب، من خالل قـاعدة "غريـد" - أرنـدال، تشـغيل قـاعدة بيانـات  -٨٨

منطقـة املسـتجمعات املائيـة يف حبـر البلطيـق. وميكـن الوصـول اىل قـــاعدة البيانــات املذكــورة 

عن طريق االنترنت والشبكة العاملية. 

وسيواصل اليونيب، من خالل مكتـب التقييـم العـاملي للميـاه الدوليـة التـابع لــه  -٨٩

يف كاملـار، السـويد، وبدعـم مـن قـاعدة "غريـد" - أرنـــدال احلفــاظ علــى مدخــل حاســويب 

لتقييـم امليـاه الدوليـة ضمـن اطـار "اليونـب نـــت". وســيواصل اليونيــب، مــن خــالل قــاعدة 

ـــات  "غريـد" - أرنـدال أيضـا، تطويـر مدخـل حاسـويب للوصـول اىل مصـادر بيانـات ومعلوم

املوارد الطبيعية والبيئية يف القطب الشمايل وذلك بالتعـاون الوثيـق مـع األفرقـة العاملـة التابعـة 

لـس القطـــب الشــمايل وأوســاط البحــوث القطبيــة الشــمالية. كمــا ســيضطلع اليونيــب، 

بالتعــاون مــع ســائر وكــاالت ومنظمــات األمــم املتحــدة ومــن خــالل قــاعدة "غريـــد" - 

أرنـدال، بـاجراء أول تقييـم عـــاملي عــن فقــدان التنــوع االحيــائي نتيجــة للنشــاط البشــري، 

اسـتنادا اىل جمموعـات بيانـات أتيحـت مؤخـرا جمموعـــات بيانــات عامليــة متوفــرة مــن نظــم 

املعلومات اجلغرافية. 

ــــب مـــن خـــالل برنـــامج تقييـــم البيئـــة آلســـيا واحمليـــط اهلـــادئ  وأجنــز اليوني -٩٠

ـــل املتعلــق بنظــام معلومــات ادارة البيئــة  (EAP.AP) وقـاعدة "غريـد" يف بـانكوك، العم

السـاحلية والبحريـة ملنطقـة جنـوب حبـر الصـني، الـذي يغطـي منـاطق جنـوب الصـني وفييـــت 

ـــريب  نـام وكمبوديـا؛ ويواصـل العمـل علـى حتقيـق املزيـد مـن التطويـر يف خطـة عمـل مشـال غ

احمليط اهلادىء التابعة لربنامج البحار االقليمية التابع لليونيب. 

وسـيواصل اليونيـب، رهنـا بتوافـر األمـوال، البحـث عـــن فــرص مؤاتيــة لتقــدمي  -٩١

ـــاعدة "غريــد" �  زمـاالت قصـرية األمـد ألشـخاص مناسـبني مـن البلـدان الناميـة للعمـل يف ق

سو فولز ولتطوير أو حتليل جمموعات البيانات املتعلقة باملسائل البيئية يف بلدام األصلية. 

وسيواصل اليونيب واليونسكو العمـل مـع اللجنـة العلميـة املعنيـة مبشـاكل البيئـة  -٩٢

والتابعة للمجلس الدويل للعلوم. 

وقد أصبح احلفاظ علـى التنـوع البيئـي لـألرض مسـألة ذات أمهيـة عامليـة. ومـن  -٩٣

بني الوسائل األساسية الحراز النجـاح يف هـذا امليـدان زيـادة املعرفـة والتوعيـة بـالتنوع البيئـي 

فيما بيـن عامة الناس (وال سيما الشـباب). وقـد تنـاولت هـذه املسـألة مؤخـرا قـاعدة بيانـات 

املـوارد العامليـة التابعـة لليونيـب يف وارسـو (قـاعدة "غريـد" � وارسـو) مـــن خــالل مبادرــا 

النشـاء برنـــامج تعليمــي متعــدد الوســائط مصمــم خصيصــا هلــذا الغــرض بعنــوان "التنــوع 

ــــة.  البيولوجــي يف بولنــدا". وســوف يــوزع الربنــامج جمانــا علــى املــدارس الثانويــة البولندي

ــــني  والغــرض األساســي مــن هــذا الربنــامج هــو (أ) زيــادة املعرفــة والتوعيــة البيئيــة فيمــا ب

ـــة  الطــالب، و (ب) تعزيــز املواقــف واملمارســات املنــاصرة للبيئــة، و (ج) تعزيــز فــهم أمهي

التنوع البيئي واحلاجـة إىل محايتـه. وحـىت لـو كـان الربنـامج يعـرض يف معظمـه التنـوع البيئـي 

يف بولنـدا، فقـد وردت اشـارات مرجعيـة عديـدة إىل مسـائل التنـوع البيئـــي علــى الصعيديــن 

االقليمي والعاملي. وبغية احداث أقصــى أثـر تعليمـي، مت التشـديد علـى عـرض املعرفـة بصيغـة 

ـــني األمثلــة الرئيســية ملثــل هـــذا النــهج اســتخدام الصــور  منهجيـة وشـاملة وجذابـة. ومـن ب

ـــى األرض  السـاتلية كـاحدى الوسـائل الكتشـاف ورصــد العمليـات الطبيعيـة الـيت حتـدث عل

وحتليلها وتقييمها. 

ومـن املعتـاد أن يسـتند بنـاء التوعيـة البيئيـة واملوقـف املنـــاصرة للبيئــة بــني عامــة  -٩٤

الناس إىل مبدأ "فكر على املستوى العـاملي � وتصـرف علـى املسـتوى احمللـي"، حيـث تتصـل 

معرفتنـا عـــن منطقتنــا أو بلدنــا بــالظواهر العامليــة. وقــد أتــاح التطــور الســريع لتكنولوجيــا 

ــــدة  املعلومــات وتوافــر احلواســيب امكانيــات جديــدة الســتحداث واســتعمال أدوات جدي

 ( E lectronic Atlas of للتعليـم البيئـي. فـاألطلس االلكـتروين للبيئـة يف بولنـدا
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(Environment in Poland هــو برنــامج عــرض ارشــادي متعــدد الوســـائط 

استحدثته قاعدة "غريد" � وارسـو. وكـانت الفكـرة الرئيسـية وراء انشـاء "األطلـس" زيـادة 

املعرفـة بالطبيعـة البولنديـة والتوعيـــة البيئيــة فيمــا بــني أصغــر أفــراد اتمــع، وان كــان هــذا 

األطلس يستطيع أن خيدم طائفة عريضــة مـن املسـتعملني الذيـن ينشـدون النوعيـة واملعلومـات 

البيئية الشاملة يف جمموعة جذابـة مالئمـة للمسـتعمل ومتفاعلـة بدرجـة كبـرية. وبفضـل عـدد 

مـن خمتلــف األدوات املتعــددة الوســائط (اخلرائــط املواضيعيــة، والرســوم البيانيــة واجلــداول 

ـــى البيانــات اجلغرافيــة بســهولة  والنصـوص والصـور والرسـوم املتحركـة) يتسـىن احلصـول عل

ـــدان، فــان الكثــري مــن  وبشـكل عملـي جـدا. ورغـم التركـيز علـى اقليـم بلـد واحـد مـن البل

املعلومـات البيئيـــة واجلغرافيــة يتــم عرضــها علــى نطــاق اقليمــي وأورويب وعــاملي عريــض. 

وتبذل جهود اآلن لترمجـة األطلـس إىل اللغـة االنكليزيـة، حيـث أنـه ميكـن أن يصلـح منوذجـا 

ألداة للتعليم البيئي يف بلدان أخرى. 

وتعمل مفوضية األمم املتحـدة لشـؤون الالجئـني يف الوقـت الراهـن علـى وضـع  -٩٥

اطار لعمليات تقييم ومنـهجيات رصـد للبيئـة، باسـتخدام مزيـج مـن عمليـات املسـح امليـداين 

التقليديــة والتصويــر الســاتلي ونظــم املعلومــــات اجلغرافيـــة، مـــن أجـــل وضـــع مؤشـــرات 

لالضطالع مبشاريع بيئية سليمة. وحيصـل هـذا املشـروع علـى دعـم مـن الصنـدوق الفرنسـي 

للبيئة العاملية ومن املفوضية. 

وسـتواصل اليونسـكو، يف اطـار برنـامج االنسـان واحمليـط احليـوي، تعاوـــا مــع  -٩٦

اليونيب والفاو واملنظمة العاملية لألرصاد اجلويــة والربنـامج الـدويل للغـالف األرضــي واحمليـط 

احليوي التابع للمجلـس الـدويل للعلـوم، خبصـوص النظـام العـاملي ملراقبـة األرض ("غتـوس")، 

وخاصـة مـن خـالل شـبكتها العامليـــة حملميــات احمليــط احليــوي (٤١١ موقعــا يف ٩٤ بلــدا). 

وجيـري اعـداد مبـادرتني، تتعلـق أوالمهـا باستخــدام حمميـات احمليـط احليـوي كمواقـع أرضيـــة 

ـــن دقــة البيانــات الســاتلية ومعايرــا ألغــراض مشــروع نظــام "غتــوس" املتعلــق  للتحقـق م

باالنتاجية األساسية الصافيـة والـذي ينسـق مـن خـالل الربنـامج الـدويل للرصـد االيكولوجـي 

ـــع االدارة الوطنيــة للمالحــة اجلويــة والفضــاء بالواليــات املتحــدة  الطويـل األمـد بالتعـاون م

(ناسا). واضافة اىل ذلك، مت اختيـار ١٢٥ حمميـة يف احمليـط احليـوي ـدف امكانيـة ادراجـها 

يف العمليـة املتعلقـة مبواقـع رصـد النظـم االيكولوجيـة األرضيـة يف اطـار نظـــام "غتــوس". أمــا 

ـــة املتكاملــة حملميــات احمليــط احليــوي ــدف  املبـادرة الثانيـة فـهي اسـتحداث برنـامج للمراقب

ادمـاج التنـوع االحيـائي والرصـد البيئـي واالجتمـــاعي داخــل حمميــات احمليــط احليــوي ومــا 

ــات  يتصـل بذلـك مـن اسـتنتاجات، مبـا يف ذلـك املعلومـات الـيت حيصـل عليـها بواسـطة تطبيق

االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية. 

وسـتواصل اليونسـكو، يف اطـار برنـامج االنسـان واحمليـط احليـوي، تعاوـــا مــع  -٩٧

ـــة يف افريقيــا  مرصـد الصحـراء الكـربى والسـهل االفريقـي يف انشـاء شـبكة مـن املراصـد البيئي

R). وســـتقدم اليونســكو  O SELT) باسـم شـبكة مراصـد املراقبـة البيئيـة الطويلـة األمـد

املسـاعدة، بصـورة خاصـــة، يف األخــذ باســتخدام التكنولوجيــا الفضائيــة يف أغــراض رصــد 

النظـم االيكولوجيـة اهلشـة يف األراضـي اجلافـة واملنـاطق شـبه القاحلـــة والقاحلــة. وستســتهل 

ــــام ٢٠٠٢، مشـــاريع حبثيـــة دوليـــة بشـــأن  اليونســكو، أثنــاء الســنة الدوليــة للجبــال يف ع

منـهجيات جديـدة الصـالح النظـم االيكولوجيـة اجلبليـة باسـتخدام تكنولوجيـات االستشـعار 

عن بعد ونظام املعلومات اجلغرافية. 

وسـتقوم اليونسـكو والـس الـدويل للعلـوم وعـدد مـن اجلـــهات املنتســبة اليــه،  -٩٨

) وهـو برنـامج دويل معـــين  DIVERSITAS) "حبكـم رعايتـها لربنـامج "دايفرسـيتاس

بعلوم التنوع األحيائي، ومتابعة للسـنة الدوليـة لرصـد التنـوع االحيـائي ٢٠٠١ بـالعمل علـى 

النهوض بأنشطة التنوع البيئـي الـيت تدخـل فيـها عنـاصر قويـة مـن االستشـعار عـن بعـد ومـن 

نظام املعلومات اجلغرافية. 

ــــالدارة املتكاملـــة  وأنشــأت اليونســكو املدرســة االقليميــة للدراســات العليــا ل -٩٩

ـــة يف ســنة ١٩٩٩ بالتعــاون مــع اليونديــب وبلجيكــا واملفوضيــة األوروبيــة  للغابـات املداري

وعدة بلدان من افريقيا جنويب الصحراء ومنطقـة احمليـط اهلنـدي. وأنشـأت املدرسـة االقليميـة 

اليت توجد يف جامعــة كنشاسـا، خمتـربا لرسـم اخلرائـط باسـتخدام االستشـعار عـن بعـد ونظـم 

املعلومات اجلغرافية لفائدة طالب الدراسات العليا يف ادارة الغابات املدارية االفريقية. 

وتعكــف اليونســكو، بالتعــاون مــع املعــهد الــدويل للمســح الفضــائي اجلـــوي  -١٠٠

وعلوم األرض والصندوق العاملي للحياة الربيـة، علـى وضـع برنـامج تدريـيب بشـأن اسـتخدام 

االستشـعار عـن بعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافيـة يف اسـتصالح موائـل دب البـاندا يف الصـني. 

وسيكون هذا الربنامج التدرييب لصاحل العلماء واملدراء على حد سواء. 

وتدعـم اليونسـكو بشـكل ناشـط مبـادرة نظـام الرصـد العـاملي لألغـراض البيئيــة  -١٠١

واألمنيـة الـيت تقـدم ـا االحتـاد األوروبيـة واإليسـا والـــيت تســعى إىل اجلمــع بــني احتياجــات 

اتمع إىل املعلومات املرتبطـة مبسـائل البيئـة واألمـن وبـني القـدرة التقنيـة والتشـغيلية املتقدمـة 

اليت تتيحــها نظـم الرصـد األرضيـة واحملمولـة يف الفضـاء. واضافـة إىل ضمـان حصـول أوروبـا 
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ـــة، فــان املبــادرة  علـى املعلومـات املسـتقلة بشـأن البيئـة علـى الصعـد العامليـة واالقليميـة واحمللي

تعاجل أيضا مسائــل مثـل ادارة األزمـات وتقـدمي املعونـات االنسـانية. وتشتــرك اليونسـكو يف 

ــــة الدوليــة للفضــاء املعنيــة بالتحضــري للمؤمتــر  عضويـة جلنـة برنـامج الرابطـة األوروبيــة للسن

املتعلـق خبدمات ومنـافع نظـام الرصـد العـاملي لألغــراض البيئيـة واألمنيـة للمسـتعملني، الـذي 

سوف يعقد يف أواخر عام ٢٠٠٢. 

وسيشـارك اآليتيـو يف مشـروعني منوذجيـني بدأمـا تونـس بعنـوان "انشـــاء بنيــة  -١٠٢

أساسـية أرضيـة وفضائيـة لالتصـاالت السـلكية والالسـلكية لنظـام متكـامل للمعلومـــات عــن 

البيئـة والتنميـة املسـتدامة يف تونـس" و"انشـاء شـبكة ســـاتلية لرصــد نوعيــة ميــاه البحــر عــن 

بعد". 

وبالتعاون مع معهد األمم املتحدة للتدريـب والبحـث (اليونيتـار)، عقـد مكتـب  -١٠٣

تنمية االتصاالت التابع لآليتيـو عـددا مـن النـدوات التدريبيـة دون االقليميـة يف افريقيـا حـول 

استخدام تكنولوجيا ومعلومات االتصاالت من أجل محاية البيئة والتنمية املستدامة. 

وســيتعاون مكتــب تنميــة االتصــاالت التــابع لآليتيــو مــــع مرصـــد الصحـــراء  -١٠٤

الكـربى والسـهل االفريقـي واليونيتـار مـن أجـل اعـداد وثيقـة املشـروع للمرحلـــة الثانيــة مــن 

نظـام املعلومـات البيئيـة علـى شـبكة االنـــترنت لصــاحل افريقيــا. وعقــد اجتماعــان، نظمــهما 

مكتـب تنميـة االتصـاالت التـابع لآليتيـو يف جنيـف باملشـاركة مـع مرصـد الصحـراء الكـــربى 

والسـهل االفريقـي واليونيتـار، يف آذار/مـارس وتشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠١، علـى التــوايل، 

مع جهات راعية وشـركاء حمتملـني ومـع البلـدان االفريقيـة املسـتفيدة. وجـرى اعتمـاد وثيقـة 

ـــدء احلملــة  املشـروع يف االجتمـاع األول، ومت يف االجتمـاع الثـاين رمسيـا افتتـاح املشـروع وب

املصاحبـة مـن أجـل حشـد املـوارد. ومـن املتوقـع أن تسـتغرق هـذه املرحلـة الثانيـة الفـترة مــن 

عام ٢٠٠٢ إىل عام ٢٠٠٥. 

ويدعـم مكتـب تنميـة االتصـاالت التـابع لآليتيـو واليونيـب مبـادرة جديـدة بـــني  -١٠٥

مقدمـي ومـوردي خدمـات تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـــاالت يطلــق عليــها اســم مبــادرة 

االستدامة البيئية على الصعيـد العـاملي. ومـن خـالل هـذه املبـادرة، ـدف صناعـة تكنولوجيـا 

املعلومـات واالتصـــاالت إىل املســاعدة علــى حتســني البيئــة العامليــة وتعزيــز التنميــة البشــرية 

ــد  واالقتصاديـة، وبالتـايل تقـدمي اسـهام رئيسـي يف مسـتقبل مسـتدام علـى الصعيـد العـاملي. وق

ــران/يونيـه ٢٠٠١ يف تورينـو، ايطاليـا، مبناسـبة اليـوم العـاملي  استهلت املبادرة رمسيا يف ٥ حزي

للبيئة. 

وتواصـل املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة توفـري بيانـات وتقديـرات قيمـة بشــأن  -١٠٦

حالة الغالف اجلوي، يف اطـار برنـامج البحـوث والبيئـة اخلـاص بـالغالف اجلـوي مـن خـالل 

نظـام رصـد الغـالف اجلـوي العـاملي (غـاو)، الـذي أنشـأته يف عـــام ١٩٨٩، باعتبــاره نظامــا 

طويل األمد للرصـد والبحـوث مـن أجـل كشــف التغـريات يف تكويـن الغـالف اجلـوي علـى 

الصعيديـن العـاملي واالقليمـي. ويشـــمل عمــل نظــام "غــاو" عمليــات رصــد وحبــوث علــى 

امللوثـات وترسـب األمحـاض وغـازات الدفيئـة، مبــا يف ذلــك األوزون وأنــواع اهلبــاء اجلــوي 

وغريها من املواد املوجودة بكميات ضئيلة يف الغالف اجلـوي الـيت قـد تـؤدي اىل تغـري املنـاخ 

ـــة توفــر املعلومــات  العـاملي. وتتضمـن بيانـات نظـام "غـاو" عمليـات رصـد سـطحية وعمودي

الالزمة للتحقق مـن القياسـات السـاتلية ملكونـات خمتـارة للغـالف اجلـوي. وممـا جيـدر ذكـره 

خصوصـا أن نظـام "غـاو" قـدم، مـن خـالل حمطـات رصـــد األوزون التابعــة لــه والــيت يزيــد 

جمموعــها علــى ١٥٠ حمطــة، بيانــات أرضيــة دقيقــة ملعــايرة عمليــات رصــد األوزون مـــن 

الفضاء. وتقدم عمليات الرصـد السـاتلية هـذه بدورهـا معلومـات حيويـة تسـتخدم يف اعـداد 

نشـرات عـن حالـة طبقـة األوزون يف وقـت مقـارب للوقـت احلقيقـي خـالل الربيـع الشـــفقي 

القطيب اجلنويب وخالل شـتاء نصـف الكـرة الشـمايل. واضافـة اىل ذلـك، فـان املراكـز العامليـة 

الرئيسـية للتنبـؤ الرقمـي بـأحوال الطقـس بـدأت، عـن طريـق اسـتخدام تقنيـــات متثــل تغايريــة 

ـــة مــن الســواتل لطبقــة األوزون، وكذلــك  رباعيـة األبعـاد، تسـتوعب عمليـات الرصـد اآلني

القياسـات املـأخوذة مـن األرض، بغيـة حتسـني حتليـل ريـــاح الغــالف اجلــوي وآثــار األوزون 

االشـعاعية. وستسـتفيد هـذه األنشـطة مـن حتسـن التعـاون مـع برامـج الرصـــد الفضائيــة. ويف 

هـذا الصـدد، جيـري، يف اطـار اسـتراتيجية الرصـد العـاملي املتكاملـة، صـوغ موضـوع الرصـــد 

ـــة يف الغــالف  العـاملي املتكـامل لكيميـاء الغـالف اجلـوي مـن أجـل رصـد املكونـات الكيميائي

اجلوي مثل األوزون وغازات الدفيئة. 
 
 

ادارة املوارد الطبيعية  -٣
 

سـوف تواصـل شـعبة البيئـة التابعـة للجنـة االقتصاديـة ألوروبـا تطويـر اســتخدام  -١٠٧

االستشـعار عـن بعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافيـــة للحصــول علــى معلومــات عــن اســتعمال 

ـــددة يف املنطقــة، وخصوصــا باالشــارة إىل  األراضـي/الغطـاء األرضـي مـن أجـل تطبيقـات حم

االتفاقات البيئية املتعددة األطراف يف اطـار اللجنـة االقتصاديـة ألوروبـا. وعلـى سـبيل املثـال، 

أدى رصـد تنفيـذ نظـم اتفاقيـة التلـوث اجلـوي البعيـد املـدى عـرب احلـــدود إىل وضــع خرائــط 

متناسقة بشأن استعمال األراضي من أجل استبانة آثـار التلـوث عـرب املنطقـة؛ وهـذه اخلرائـط 
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ــها وبـني املعلومـات الـواردة يف اخلرائـط عـن اسـتعماالت األراضـي  حتتاج أيضا إىل التوفيق بين

بغية استخدامها يف وضع مناذج ترسب امللوثات. 

ويف اطـار برنـامج ريسـاب الثـاين، سـتضع االســـكاب وتنفــذ مشــاريع تعاونيــة  -١٠٨

ـــات تكنولوجيــا الفضــاء مــن أجــل ادارة املــوارد الطبيعيــة. كمــا ســتنفذ  اقليميـة عـن تطبيق

االسـكاب يف عـام ٢٠٠٢ ومـا بعـده، بالتعـاون الوثيـق مـع الفـاو، مشـروع القاسـم املشــترك 

بشأن وضع قاعدة بيانات متعددة األغراض وتطبيقاـا عـن البيئـة واملـوارد الطبيعيـة ألغـراض 

األمن الغذائي والتنمية املستدامة يف منطقـة االسـكاب. وسـتواصل االسـكاب تنفيـذ مشـاريع 

القاسـم املشـترك بشـأن االدارة املسـتدامة للمـوارد الطبيعيـة يف الـدول األعضـــاء فيــها، مبــا يف 

ذلـك مشـــاريع بشــأن االدارة املتكاملــة ملــوارد األراضــي وامليــاه، ورصــد احملــاصيل والتنبــؤ 

ــــوف تضـــع  باالنتــاج الزراعــي. ويف الســنوات القادمــة، عندمــا تصبــح املــوارد متاحــة، س

االســكاب وتنفــذ مشــاريع بشــأن رســم خرائــط للميــاه اجلوفيــة احملتملــة وحتديــد منــــاطق 

تغذيتـها، وامكانيــة حتديــد منــاطق مصــايد األمســاك البحريــة، ونظــام تنميــة تربيــة املائيــات 

وزراعة وجين احملاصيل يف املناطق الداخلية واجراء دراسات الزارعات الدقيقة. 

وسـوف تعقـد االسـكاب االجتمـاع الســـنوي للفريــق العــاملي االقليمــي املعــين  -١٠٩

باالستشـعار عـن بعـد ونظـام املعلومـــات اجلغرافيــة والتحديــد الســاتلي للمواقــع يف بيجــني، 

الصـني يف عـام ٢٠٠٢. وسـوف يتقـرر فيمـا بعـد مكـان انعقـاد االجتمـاع الســـنوي يف عــام 

 .٢٠٠٣

ــــف، أعمالـــه اخلاصـــة  وواصــل اليونيــب، مــن خــالل قــاعدة "غريــد" - جني -١١٠

مبشـروع يتعلـق برسـم خرائـط للتنـوع االحيـائي يف مدغشـقر. والغـرض العـام هلـذا املشـــروع 

هو التوصل اىل أسلوب لرسم خرائــط للتنـوع االحيـائي ووصفـه، وسـيكون ذلـك جـزءا مـن 

ـــة، مــن أجــل ادارة بيانــات التنــوع  نظـام كفـؤ ويسـري االسـتخدام لنظـام املعلومـات اجلغرافي

االحيـائي مـن حيـث عالقتـها مبعلومـات بيئيـة أخـرى، مثـل مواقـع حرائـق الغابـــات وحرائــق 

الرباري وشدا. واألهداف األكثر حتديدا الـيت يرمـي املشـروع اىل حتقيقـها هـي: (أ) دراسـة 

منهجيات خمتلفة تسـتخدم يف رسـم خرائـط الغطـاء األرضـي (كنظـام الفـاو لتصنيـف الغطـاء 

األرضـي)؛ و (ب) جعـل بيانـات الغطـاء األرضـــي املوجــودة قابلــة للمقارنــة وأكــثر فعاليــة 

ألغـراض حتليـالت الغطـاء األرضـــي وتغرياتــه علــى الصعيديــن االقليمــي أو العــاملي؛ و (ج) 

ــط الغطـاء األرضـي. وسـعيا لتحقيـق هـذا  استنباط معلومات تتعلق بالتنوع االحيائي من خرائ

الغـرض، تنتـج قـاعد "غريـد" - جنيـف خريطـة للغطـاء األرضـي والتنـوع االحيـائي خاصــة 

باجلزء الشمايل من مدغشقر. 

ويواصـل اليونيـب، مـن خـالل برنــامج تقييــم البيئــة آلســيا واحمليــط اهلــادئ يف  -١١١

بانكوك، اجراء دراسات لتقييم ورصـد الغطـاء األرضـي بالتعـاون مـع وكـاالت دون اقليميـة 

ووطنيـة. وقـد اســتكمل الربنــامج عمليــات التقييــم والرصــد يف ١٢ بلــدا (مجهوريــة ايــران 

االسـالمية، باكسـتان، بنغالديـش، تــايلند، الفلبــني، فييــت نــام، كمبوديــا، مجهوريــة الوس 

الدميقراطيـة الشـعبية، ماليزيـا، منغوليـا، ميامنـار، نيبـال) باسـتخدام بيانـات املقيـاس االشــعاعي 

املتقدم ذي االستبانة العالية جدا التـابع لـالدارة الوطنيـة لدراسـة احمليطـات والغـالف اجلـوي، 

وجيـري حاليا حتليل الغطاء األرضي لبوتان وسـري النكـا. وأعـد اليونيـب أيضـا، مـن خـالل 

برنامج تقييم البيئة آلسيا واحمليط اهلـادئ يف بـانكوك، منشـورا جديـدا عـن تغـيرات اسـتخدام 

األراضـي/الغطـاء األرضـي يف جنـوب شـرقي آسـيا، وجيـري توزيعـه جمانـا. كمـا ُأعـــد قــرص 

مدمـج حيتـوي علـى بيانـات ومنشـورات تتعلـق مبشـاريع الغطـاء األرضـــي، وهــو متــاح اآلن 

عند الطلب. وميكن احلصول على حمتويات القــرص املدمــج أيضـا مباشـرة مـن موقـع برنـامج 

 h t tp://www.eapap.unep.org/) تقييـــم البيئـــة آلســـيا واحمليـــط اهلـــادئ

Ic/cd/html/assess_monitor.html). وقد استهل برنـامج تقييـم البيئـة آلسـيا 

واحمليط اهلــادئ يف بـانكوك أيضـا رسـم خرائـط اسـتخدام األراضـي والغطـاء األرضـي لبلـدان 

منطقة ميكونغ الفرعيـة الكـربى، باسـتخدام بيانـات االسـتبانة الكبـرية (جـهاز رسـم اخلرائـط 

ــاتل استشـعار األرض عـن بعـد (الندسـات)) وبيانـات االسـتبانة غـري  املوضوعية باستخدام س

الدقيقة (باستخدام بيانات املقياس االشـعاعي املتقـدم ذي االسـتبانة العاليـة جـدا لـدى االدارة 

الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي). 

ــــة اخلاصـــة بـــأنواع التربـــة  وبعــد االنتــهاء مــن انشــاء قــاعدة البيانــات الرقمي -١١٢

) مبقيـــاس رســـم ٥ ٠٠٠ ٠٠٠:١ لصـــاحل أمريكـــــا  SOTER) "والتضـــاريس "ســـوتر

الالتينية، يواصل اليونيب، بالتعاون مـع املركـز الـدويل للمراجـع واملعلومـات اخلاصـة بالتربــة 

والفـاو، تعزيز العمل على قاعدة البيانات وعلى نطاق مشوهلا. 

ـــى  وتعتـرب نظـم املعلومـات البيئيـة واحـدة مـن األدوات األساسـية املسـتخدمة عل -١١٣

ـــد" � وارســو  نطـاق العـامل يف ادارة املـوارد البيئيـة للمتنــزهات الوطنيـة. وتتـوىل قـاعدة "غري

املسؤولية عن وضع نظام معلومات جغرافيـة ملتنــزه كاركونوجـه الوطـين. ويشـكل املشـروع 

ركنـا أساسـيا يف عمليـة التوحيـد القياسـي وتوحيـد منهجيـة نظـــم املعلومــات اجلغرافيــة الــيت 

يتعني تنفيذها يف مجيع املتنـزهات الوطنيـة البولنديـة خـالل بضـع سـنوات. وسـوف يتمخـض 

املشـروع عـن قـــاعدة بيانــات وجمموعــة مــن أدوات التطبيقــات احلاســوبية الــيت جتعــل مــن 

ــــزه، متشــيا مــع خطــة محايتــه.  املمكـن توفـر االدارة الفعالـة للمـوارد الطبيعيـة والثقافيـة للمتن
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وسـوف يســاعد املشــروع أيضــا علــى رصــد األنشــطة البشــرية والتنبــؤ باألخطــار احملدقــة 

ـــة كاركونوجــه. ويتبــدى البعــد العــاملي للمشــروع يف كونــه  احملتملـة وباالضطرابـات يف بيئ

متنـزه كاركونوجه الوطين يتمتع بصفة حممية لالنسان واحمليط احليوي. 

ـــدويل، بالتعــاون مــع الفــاو، علــى تنفيــذ  ومنـذ عـام ١٩٩٦، يعكـف البنـك ال -١١٤

املشـروع االقليمـي الدارة معلومـات البيئـة يف أفريقيـا الوسـطى. ويـــهدف هــذا املشــروع اىل 

ـــة يف بلــدان حــوض ــر الكونغــو عــن طريــق  حتسـني وتعزيـز ختطيـط وادارة املـوارد الطبيعي

تزويـد خمتلـف األطـــراف املعنيــة باملعلومــات البيئيــة املناســبة. ويشــارك يف املشــروع حــوايل 

ـــة، وهــي تعمــل  ١٠٠ منظمـة مـن القطـاعني العـام واخلـاص وقطـاع املنظمـات غـري احلكومي

مجيعا ضمن هيكل شبكي وطـين واقليمـي. وتعـد الفـاو اهليئـة الرئيسـية املسـؤولة عـن أنشـطة 

املراقبة املعيارية والتقنية للمشـروع الـذي يدعمـه صنـدوق متعـدد اجلـهات املاحنـة تزيـد قيمتـه 

ــــاد  علــى ١٠ ماليــني دوالر وتســاهم فيــه بلجيكــا وفرنســا وكنــدا والبنــك الــدويل واالحت

األورويب ومرفـق البيئـة العامليـة. وتشـمل األنشـطة الرئيسـية الـيت اضطلـع ـا مؤخـرا يف اطـــار 

املشـروع: (أ) اعـداد جمموعـة مـن قواعـد البيانـات اجلغرافيـة واالسـتعراضات املتعلقـــة بالبيئــة 

ـــاء القــدرات وتوفــري املعــدات والتدريــب؛ و(ج)  واألحـراج واسـتخدام األراضـي؛ و(ب) بن

ـــأن األولويــات البيئيــة الرئيســية للمنطقــة  انشـاء شـبكات مواضيعيـة تسـتند اىل االنـترنت بش

ـــام خــاص يف هــذا  الفرعيـة (كـالتنوع االحيـائي واألحـراج واملنـاطق السـاحلية). ويـوىل اهتم

املشـروع اىل اشـراك مســـتعملي املعلومــات علــى كافــة مســتويات اختــاذ القــرارات. وتعــد 

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئـني شـريكا ضمـن اطـار املشـروع، وسـتوفر االجـراءات 

املعياريـة كمـا سـتدمج املعلومـات اجلغرافيـة مـن أجـــل أنشــطة التخطيــط حلــاالت الطــوارئ 

املتعلقة بالالجئني. 

وتتـوىل ادارة البيئـة واملـــوارد الطبيعيــة التابعــة للفــاو منــذ عــام ١٩٩٥ تشــغيل  -١١٥

ــــــــاعدة البيانـــــــات اجلغرافيـــــــة الفريقيـــــــا  مشــــــروع خريطــــــة الغطــــــاء األرضــــــي وق

(AFRICOVER). ويــهدف املشــــروع اىل انشـــاء قـــاعدة بيانـــات رقميـــة للغطـــاء 

ـــارة مــن أفريقيــا. وهـــو ينتــج خرائــط للغطــاء األرضــي مبقيــاس  األرضـي ملنـاطق فرعيـة خمت

٢٥٠ ٠٠٠:١ (١ ٠٠٠ ٠٠٠:١ و ١٠٠ ٠٠٠:١ يف حـــاالت معينـــة) باســـتخدام نفــــس 

املراجـع اجلغرافيـة ونظـام االسـقاط يف افريقيـا، وكذلـك مفتـاح مصطلحـات متســـقا موحــدا 

للخرائــط ومشــفوعا مبعلومــات حمدثــة عــن معــامل مــن ضمنــها الصــرف وأمســاء األمـــاكن 

والطـرق والغطـــاء األرضــي. وقــد نفــذ املشــروع مــن خــالل التعــاون الوثيــق بــني مراكــز 

االستشـعار عـن بعـد االقليميـة والوطنيــة وهيئــات رســم اخلرائــط يف افريقيــا حتــت اشــراف 

) خاصـة  A FRICOVER) ـا سـنتان مـن مشـروعالفاو. وهناك مرحلـة أخـرى مد

ـــع التركــيز علــى  بشـرق افريقيـا وافقـت عليـها حكومـة ايطاليـا يف آب/أغسـطس ٢٠٠٠، م

) وتوزيعـها، وتطبيــق  A FRICOVER) موعـات القائمـة مـن بيانـاتالوصـول إىل ا

منهجيـة نظـام تصنيـــف الغطــاء األرضــي علــى الصعيــد الوطــين واالقليمــي والعــاملي. كمــا 

ــــة ومـــع اليونيـــب  تتعــاون الفــاو مــع مركــز البحــوث املشــترك التــابع للمفوضيــة األوروبي

واليونســكو عــن طريــق املشــاركة يف األفرقــة العاملــة املعنيــة باتســــاق تصنيـــف اســـتخدام 

األراضي والغطاء األرضي. 

وتنفـذ الفـاو عـــددا مــن املشــاريع اخلاصــة بتحليــل نظــم املعلومــات اجلغرافيــة  -١١٦

وتطبيقاـا. وهـــي تشــمل مــا يلــي: (أ) اعــداد صيغــيت املســح الشــعاعي والقطــاعي لنظــم 

املعلومــات اجلغرافيــة مــن خارطــة التربــة يف العــامل الــيت هــي برنــامج مشــترك بــــني الفـــاو 

واليونسـكو؛ و (ب) تقديـر مـا هـو متوفـر مـن األراضـي الصاحلـة للزراعـة ألغـراض الدراســة 

الرئيسية اليت جتريـها الفـاو بعنـوان "الزراعـة حـىت عـام ٢٠١٠"؛ و (ج) حتليـل مـدى مالءمـة 

مواقـع تربيـة املائيـات الداخليـة يف أفريقيـــا وأمريكــا اجلنوبيــة والوســطى مــن حيــث امكــان 

ـــات حتليليــة ملــدى مالءمــة التربـــة  اسـتخدامها كمـزارع لتربيـة األمسـاك؛ و (د) اجـراء دراس

ـــوارد األراضــي الســائدة يف  ملختلـف احملـاصيل يف أفريقيـا؛ و (ه) اعـداد خارطـة عـن أمنـاط م

أفريقيا. 

وســتواصل شــعبة علــوم األرض يف اليونســكو تنفيــذ مشــروع شــبكة عمــــوم  -١١٧

ــــد معايـــري قواعـــد البيانـــات  افريقيــا لنظــم املعلومــات اجليولوجيــة الــذي يــهدف اىل توحي

اجليولوجية اخلاصة بالبلدان االفريقيـة، مـن أجـل تيسـري مجـع البيانـات وتبادهلـا واسـترجاعها، 

ـــط والتنميــة املســتدامني للمــوارد. ويف آســيا، جيــري  لتحسـني ادارة املـوارد وحتسـني التخطي

تنفيـذ املرحلـة األوىل مـن مشـروع شـبكة جنـوب شـرقي آسـيا لنظـم املعلومـات اجليولوجيــة؛ 

ـــة البيانــات األرضيــة يف الفــترة ٢٠٠٢- ومـن املتوقـع عقـد حلقـة عمـل اقليميـة معنيـة مبناول

٢٠٠٣. وتضطلع اليونسكو بتنفيذ املشـروعني املذكوريـن أعـاله بالتعـاون مـع اللجنـة املعنيـة 

ـــوم اجليولوجيــة، واملركــز  بـادارة وتطبيـق املعلومـات اجليولوجيـة، التابعـة لالحتـاد الـدويل للعل

الــدويل للتدريــب واملبــادالت اجليولوجيــة يف فرنســا، واملتحــف امللكــي لوســط افريقيــــا يف 

بلجيكا. 

وسوف تواصل اليونســكو دعـم دورات تدريبيـة دوليـة لطلبـة الدراسـات العليـا  -١١٨

حـول تطبيقـات تكنولوجيـات االستشـعار عـــن بعــد يف اــاالت اجليولوجيــة واجليوفيزيائيــة 
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واخلاصة باملناطق الساحلية ونظم املعلومـات اجلغرافيـة، وهـي دورات ينظمـها املعـهد الـدويل 

للمسح الفضائي وعلوم األرض يف هولندا. 

وســوف تواصــل اليونســكو، يف اطــار برنــامج "االنســان واحمليــــط احليـــوي"،  -١١٩

ـــات اجلغرافيــة  تنظيـم دورات تدريبيـة علـى تكنولوجيـات االستشـعار عـن بعـد ونظـم املعلوم

لصاحل مديري حمميات احمليـط احليـوي يف البلـدان الناميـة، واسـتحداث مشـاريع رائـدة تتعلـق 

باالسـتعمال العملـي لنظـم املعلومـات اجلغرافيـة. وقـامت اليونسـكو، بالتعــاون مــع املؤسســة 

ـــة) وشــركة نيبــون  الدوليـة للحفـاظ علـى الطبيعـة وشـركة انتـل (الواليـات املتحـدة األمريكي

للكـهرباء (اليابـان)، بادخـال اسـتخدام تكنولوجيـات االستشـعار عـن بعـد ونظـم املعلومـــات 

اجلغرافية يف ادارة حمميات احمليط احليوي. 

وأنتجـت وحـدة املنـاطق السـاحلية واجلـزر الصغـرية التابعـة لليونســـكو اصــدارة  -١٢٠

“، بشأن تطبيقات بيانـات الصـور  B ILKO” سابقة من منيطة التعليم الرباجمية احلاسوبية

ـــى ادارة الســواحل. وهــذه النميطــة متاحــة علــى قــرص مدمــج  السـاتلية واحملمولـة جـوا عل

 .( htpp://www.unesco.bilko.org) للقــراءة فقــط وعلــى شــبكة االنــترنت

وعـالوة علـى ذلـك، مت اصـدار كتيـب عـن اسـتخدام االستشـعار عـــن بعــد يف ادارة املنــاطق 

الســاحلية املداريــة وجيــري توزيعــه جمانــا. وســوف تصـــدر يف ســـنة ٢٠٠٢ منيطـــة تعليـــم 

ـــرة بواســطة  حاسـوبية جديـدة بشـأن اسـتخدام جمموعـات بيانـات االستشـعار عـن بعـد املتوف

أجهزة استشعار متعددة وعلى فترات متعددة ألغراض مصايد األمساك. 

وسيسـتعني الربنـامج العـاملي لتقييـم امليـاه، وهـو برنـــامج شــامل ملنظومــة األمــم  -١٢١

ــــه يف شـــعبة علـــوم امليـــاه يف اليونســـكو، بتكنولوجيـــات االستشـــعار  املتحــدة توجــد أمانت

االستشعار عن بعد ونظـم املعلومـات اجلغرافيـة بقـدر كبـري جـدا، يف تقديـر امليـاه السـطحية، 

ورطوبــة التربــة، وتوزيــع امليــاه اجلوفيــة مــن نــاحييت مــدى توافــر امليــاه وأثـــر الفيضانـــات 

واجلفــاف، وتقديــر اســتخدامات امليــاه، يف احلراجــة والزراعــــة مثـــال. وستســـتخدم نظـــم 

املعلومات اجلغرافية على نطاق واسع كأداة للمقارنـة بـني البيانـات داخـل وحـدات جغرافيـة 

حمددة، مثل مغاشاة خرائط توافر املياه خبرائط استخدام املياه. 

ـــن بعــد، املشــترك بــني  ويف اطـار برنـامج التطبيقـات اجليولوجيـة لالستشـعار ع -١٢٢

اليونسـكو واالحتـاد الـدويل للعلـــوم اجليولوجيــة، ســوف تنظــم شــعبة علــوم األرض التابعــة 

لليونســكو يف عــامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ حلقــات عمــــل اقليميـــة يف املنطقـــة العربيـــة بشـــأن 

استخدام تكنولوجيات االستشعار عـن بعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافيـة ذات الصلـة بدراسـة 

ـــدود.  البـارامترات اجليولوجيـة الـيت تؤثـر يف التصحـر ومسـتودعات امليـاه اجلوفيـة العـابرة للح

ـــأن  وبالتعــاون مــع الربنــامج اهليدرولوجــي الــدويل التــابع لليونســكو، ســو تنظَّــم دورة بش

تطبيقات االستشعار عن بعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافيـة، أثنـاء انعقـاد حلقـة العمـل الدوليـة 

بشأن نظم مسـتودعات امليـاه اجلوفيـة العـابرة للحـدود، املعـتزم عقدهـا يف أيـار/مـايو ٢٠٠٢ 

يف طرابلـس، ليبيـا. وبالتعـاون مـع الرابطـة األوروبيـة للسـنة الدوليـة للفضـاء واملركـــز امللكــي 

) يف املغـرب، سـوف تعقـد يف الربـــاط يومــي ٢١  CRTS) لالستشـعار البعـدي الفضـائي

و٢٢ آذار/مــارس ٢٠٠٢ نــدوة بشــــأن "حتســـني ادارة مـــوارد امليـــاه ومكافحـــة التصحـــر 

باستخدام املعلومات الفضائية. 

وسوف تساعد اليونسكو على تعزيز البنية التحتيـة لالستشـعار عـن بعـد ونظـم  -١٢٣

املعلومـات اجلغرافيـة يف اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة وذلـك بتنظيـم دورات تدريبيـــة ــدف إىل 

حتسني دراسة املوارد اهليدرولوجية واجليولوجية. 

ــة  وأنشـأت اليونسـكو والفـاو والرابطـة الدوليـة لعلمـاء اجليولوجيـا املائيـة واللجن -١٢٤

ـــاه اجلوفيــة املشــتركة  االقتصاديـة ألوروبـا برناجمـا تعاونيـا بشـأن ادارة مـوارد مسـتودعات املي

دوليا، بغية حتسـني فـهم اجلوانـب العلميـة واالجتماعيـة � االقتصاديـة، والقانونيـة واملؤسسـية 

ـــة االقليميــة. وســوف يســتند الربنــامج إىل اخلــربة الفنيــة  والبيئيـة الدارة املـوارد املائيـة اجلوفي

املكتسبة من برنامج التطبيقات اجليولوجيـة لالستشـعار عـن بعـد فيمـا يتعلـق بدمـج البيانـات 

واسـتعمال معلومـات رسـم اخلرائـط اجليولوجيـة يف اطـار تعـــاون اليونســكو وجلنــة اخلريطــة 

اجليولوجيــة للعــامل. وســوف يصــدر الربنــامج أيضــا وثــــائق بشـــأن تطبيـــق تكنولوجيـــات 

االستشـعار عـن بعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافيـة علـى تقييـم وادارة نظـــم مســتودعات امليــاه 

اجلوفية العابرة للحدود. 
 
 

استخدام التطبيقات الفضائيـة مـن أجـل أمـن البشـر وتنميتـهم  باء-
ورفاههم 

 

حتسني القدرة على احلد من الكوارث  -١
 

أقرت شراكة استراتيجية الرصد العاملي املتكاملـة الـيت تشـمل الفـاو واليونسـكو  -١٢٥

والس الدويل للعلـوم واللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة واليونيـب واملنظمـة العامليـة 

لألرصـاد اجلويـة واموعـة الدوليـــة للوكــاالت التمويليــة ألحبــاث التغــري العــاملي، اســتمرار 

فريـق ادارة الكـوارث، الـذي أنشـئ مؤخـــرا يف اطــار اللجنــة املعنيــة بســواتل رصــد األرض 

(سيوس)، يف االضطالع بأعماله بشأن ادارة الكـوارث، وأيـدت التفـاعل الوثيـق مـع األمانـة 
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املشتركة بني الوكاالت لالسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث ومكتـب شـؤون الفضـاء 

اخلارجي بشأن هذا املوضوع. 

ـــا بشــأن الفضــاء والتنميــة البشــرية"(٢)  وجـاء يف "األلفيـة الفضائيـة: اعـالن فيين -١٢٦

الـذي اعتمـده مؤمتـر اليونيسـبيس الثـالث وأقرتـه اجلمعيـة العامـــة يف قرارهــا ٦٨/٥٤، دعــوة 

إىل اختاذ تدابري خمتلفة، من بينها تنفيذ نظام متكـامل وعـاملي، وخصوصـا مـن خـالل التعـاون 

ــــف مـــن آثـــار الكـــوارث الطبيعيـــة وجـــهود االغاثـــة ودرء  الــدويل، الدارة جــهود التخفي

ــــابع الـــدويل، وذلـــك مـــن خـــالل رصـــد األرض  الكــوارث، وال ســيما اجلــهود ذات الط

واالتصاالت وسائر اخلدمات الفضائيـة، مـع االسـتفادة القصـوى مـن القـدرات احلاليـة وسـد 

الثغـرات يف التغطيـة السـاتلية العامليـة. واسـتجابة هلـذه الدعـوة، أخـذ مكتـب شـــؤون الفضــاء 

ـــة، علــى عاتقــه تنظيــم  اخلـارجي، يف اطـار برنـامج األمـم املتحـدة املعـين بالتطبيقـات الفضائي

سلسلة من حلقات العمل حـول اسـتخدام تكنولوجيـا الفضـاء يف ادارة الكـوارث. وأهـداف 

حلقـات العمــل هــي: (أ) توعيــة املــدراء واملســؤولني عــن اختــاذ القــرارات املعنيــني بــادارة 

الكـوارث بشـأن الفوائـد احملتملـة السـتخدام التكنولوجيـــات الفضائيــة وجناعتــها مــن حيــث 

التكــاليف؛ و (ب) حتديــد أنــواع املعلومــات واالتصــاالت الالزمــة الدارة كــوارث معينــــة 

ومــدى امكانيــة توفريهــا باســتخدام التكنولوجيــات الفضائيــة؛ و (ج) وضــــع خمطـــط أويل 

لالجــراءات الــيت ميكــن أن تــؤدي يف املســتقبل القريــب اىل مشــــاريع رائـــدة تســـتعني ـــا 

ــــة املســـؤولة عـــن ادارة الكـــوارث الدمـــاج اســـتخدام األدوات  املؤسســات الوطنيــة املهتم

الفضائيـة واختبارهـا. وســـوف جيــري صــوغ هــذه املشــاريع الرائــدة وتنفيذهــا مــن خــالل 

التعاون الدويل. وستسـعى هـذه العمليـة اىل اقامـة تـآزر بـني مبـادرات خمتلـف املؤسسـات أو 

جمموعات املؤسسات بصدد نفس هذا املوضوع. 

ـــلة يف الســريينا، شــيلي، يف عــام  وعقــدت حلقـة العمـل األوىل يف هـذه السلس -١٢٧

٢٠٠٠، وشــاركت يف رعايتــها اإليســا وحكومــة شــيلي، وكــانت لصــاحل بلــدان أمريكـــا 

الالتينيـة والكاريبــي. وحـدد املشـاركون يف حلقـة العمـل ١٦ موضوعـا خاصـــا بــالكوارث، 

كان من بينها حرائق الغابـات واملـروج الطبيعيـة والـزالزل واألمـواج املديـة وثـوران الـرباكني 

والفيضانـات واألعاصـري واجلفـاف وااليـاالت األرضيـة واألثـر البيئـي علـــى النظــم البحريــة 

والسـاحلية واالنسـكابات النفطيـة. وأعربـت مؤسســة واحــدة علــى األقــل مــن املؤسســات 

ــد  املعنيـة بـادارة الكـوارث عـن اسـتعدادها ألن تـرأس فريقـا يتـوىل وضـع اقـتراح مبشـروع رائ

لثالثة عشر موضوعا من املواضيـع السـتة عشـر. ومـن املتوقـع أن يتـم يف عـام ٢٠٠٢ ادمـاج 

مشـاريع رائـدة التماسـا ملزيـد مـن الدعـم مث تنفيذهـا. وجيـري التخطيـط لعقـد حلقـات عمــل 

مماثلة يف عام ٢٠٠٢ لصاحل منطقـيت افريقيـا وآسـيا واحمليـط اهلـادئ، ويف عـام ٢٠٠٣ لصـاحل 

املناطق الغربية والوسطى من آسيا وأوروبا الوسطى والشرقية. 

وسـينظم مكتـب شـــؤون الفضــاء اخلــارجي، يف اطــار برنــامج األمــم املتحــدة  -١٢٨

ـــام ٢٠٠٢ حــول اســتخدام النظــام الســاتلي  املعـين بالتطبيقـات الفضائيـة، حلقـة عمـل يف ع

ــــها حمطـــة  الــدويل للبحــث واالنقــاذ (كوســباس � سارســات)، لصــاحل البلــدان الــيت تغطي

االستقبال يف بانغالور. 

ويعكـف مكتـب تنسـيق الشـؤون االنسـانية، بالتعـاون الوثيـق مـع أعضـاء فريــق  -١٢٩

دعــم املعلومــات اجلغرافيـــة التـــابع لألمـــم املتحـــدة، باســـتحداث جمموعـــة أدوات لتيســـري 

اسـتخدام منتجـات املعلومـات اجلغرافيـة والصـور املسـاحية العاليـة االسـتبانة باالستشـعار عــن 

بعد دعما للتخطيط اللوجسيت واالستجابة يف أوقات احلاالت الطارئة. 

ــــق مـــع املؤسســـات  ويتعــاون مكتــب تنســيق الشــؤون االنســانية بشــكل وثي -١٣٠

األكادمييـة مثـل املعـهد الـدويل لبحـوث التنبـؤ باملنـاخ يف املرصـد األرضـــي المونــت دوهــريت 

 ( H o t ،"التابع جلامعة كولومبيا (الواليات املتحدة)، لوضـع "مشـروع املنـاطق السـاخنة

(Spots Project الذي يهدف إىل حتديد األمـاكن الـيت حيتمـل وقـوع الكـوارث فيـها، 

ــة والبـىن التحتيـة) الـيت مـن األرجـح أن تضـار، والتدابـري  والعناصر (الناس، األنشطة االقتصادي

الناجعـة مـــن حيــث التكلفــة للحــد مــن أخطــار الكــوارث أو حتويلــها. وســيتضمن تقريــر 

املشروع رسوما خرائطية مسـتمدة مـن حتليـل نظـام املعلومـات اجلغرافيـة، وأوصافـا للبيانـات 

واألسـاليب التحليليـة املسـتخدمة وتفسـريا للنتـائج وغريهـا مـن العوامـل تســـتخدم كدليــل يف 

ـــة املتعلقــة بــادارة الكــوارث. وجتــري أيضــا مناقشــة القيــام  ختصيـص وتوزيـع املـوارد الدولي

مبشاريع رائدة ميدانية الختبار نتائج الدراسة. 

ــها  ويف عـام ٢٠٠١، واصلـت االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث حماولت -١٣١

على نطاق املنظومة الجياد آلية مشتركة بـني الوكـاالت ومتعـددة التخصصـات لتنفيـذ تدابـري 

فعالة للحد من الكوارث دف خلق جمتمعـات حمليـة قـادرة علـى التكيـف مـع الكـوارث يف 

املستقبل. ويتبدى ما أحرزه برنـامج االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث مـن تقـدم يف 

A / اآلونــة األخــرية يف تقريــر األمــني العــام املــؤرخ ١١ متــوز/يوليـــه ٢٠٠١ -56/68

(E/2001/63 و Corr.1). ويف هـذا الســـياق، واصلــت أمانــة االســتراتيجية الدوليــة 

املذكورة أعماهلا بالتعاون الوثيق مع مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي مـن أجـل استكشـاف 

امكانيات التطبيقات الفضائية فيما يتعلق باحلد من الكوارث. 
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واستنادا إىل اتفاق التعـاون املشـترك بـني الوكـاالت الـذي ُأبـرم يف عـام ٢٠٠٠  -١٣٢

مـع مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، مــا زالــت أمانــة االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن 

الكـوارث تقيـم اتصـاال وثيقـا مـع املكتـب وتقـوم بـأمور منــها تقاســم املعلومــات واالســهام 

مبدخالت يف الربامج واألنشطة اليت يدخل فيها اســتخدام التطبيقـات السـاتلية مـن أجـل احلـد 

ـــاعدات إىل  مــن الكــوارث. وقــد قدمــت أمانــة االســتراتيجية الدوليــة املذكــورة أيضــا مس

املكتـب يف الصياغـة واألعمـال التحضرييـة موعـة مـن حلقـات العمـل االقليميـة الـيت جيـــري 

عقدها يف اطار املتابعة ألنشطة فريق دعم ادارة الكــوارث التـابع للجنـة املعنيـة بسـواتل رصـد 

األرض (سيوس). 

ـــن  وفيمـا يتعلـق بأعمـال فرقـة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة بـاحلد م -١٣٣

الكـوارث، وهـي حمفـل داخـل منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجــل مناقشــة مســائل احلــد مــن 

الكــوارث علــى مســتوى السياســات، واصلــت أمانــــة االســـتراتيجية الدوليـــة للحـــد مـــن 

ــد  الكـوارث جـهودها البـراز أمهيـة التطبيقـات السـاتلية فيمـا يتعلـق بـاحلد مـن الكـوارث. وق

نظرت فرقة العمل املشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بـاحلد مـن الكـوارث يف اجتماعـها الرابـع 

ـــدرج يف جــدول  املعقـود يف جنيـف يومـي ١٥ و١٦ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠١ يف بنـد م

األعمال بشأن التطبيقات الفضائيـة، تضمـن عروضـا مقدمـة مـن فريـق دعـم ادارة الكـوارث 

ومكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي. واعتـربت مشـاركة مكتـب شـؤون الفضـاء اخلــارجي يف 

اجتماع فرقة العمل املشتركة بني الوكـاالت أمـرا ضروريـا القامـة ارتبـاط رمسـي بـني أعمـال 

ـــة للحــد مــن الكــوارث وأعمــال جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف  االسـتراتيجية الدولي

األغراض السلمية، وكذلك الشراك املكتب بأعمال فرقة العمل. 

R) سـوف تقـوم اإلسـكاب،  ESAP II) ويف اطار برنامج ريساب الثـاين -١٣٤

عندمــا تصبــح املــوارد متاحــة، بوضــع وتنفيــذ مشــاريع تعاونيــة اقليميــة بشــــأن تطبيقـــات 

تكنولوجيـا الفضـاء ألغـــراض رصــد الكــوارث الطبيعيــة والتخفيــف منــها علــى الصعيديــن 

ــذه تشـمل مشـاريع بشـأن بنـاء القـدرات مـن أجـل ادارة الكـوارث يف  الوطين واالقليمي. وه

آسـيا واحمليـط اهلـــادئ، وتطبيقــات خاصــة بالبيانــات املرســلة مــن ســواتل األرصــاد اجلويــة 

ومنتجات اعالمية من أجـل التنميـة املسـتدامة، واجـراء حبـوث اقليميـة مشـتركة بشـأن رصـد 

وتقييم اآلثار املتوقعة للرياح املومسية اآلسيوية باستخدام تكنولوجيا السواتل. 

وسـوف تعقـد اإلسـكاب االجتمـاع الســـنوي للفريــق العــامل االقليمــي املعــين  -١٣٥

بتطبيقـات سـواتل األرصـاد اجلويـة ورصـــد األخطــار الطبيعيــة يف بيجــني، الصيـــن، يف عــام 

٢٠٠٢. ومل يتقرر بعد مكان انعقاد االجتماع السنوي لعام ٢٠٠٢. 

وسوف تيسر اإلسـكاب يف اطـار منتـدى احلـوار مـن أجـل املبـادرات االقليميـة  -١٣٦

املتعلقـة بالتعـاون الفضـائي يف آسـيا واحمليـط اهلـادئ وضـع مشـروع تعـاوين اقليمـي فيمـا بــني 

الـدول األعضـاء بشـأن انشـاء نظـام فضـائي لرصـد الكـوارث يشـــمل كوكبــة مــن الســواتل 

الصغرية. 

ــم البيئـة آلسـيا واحمليـط اهلـادئ يف بـانكوك، يف تنفيـذ رصـد  وقد بدأ برنامج تقيي -١٣٧

الفيضـان املفـاجئ للبحـريات اجلليديـة يف منطقـة هندوكـوش وجبـال اهلمااليـا، بالتعـــاون مــع 

املركــز الــدويل للتنميــة املتكاملــة للجبــال واهليئــات الوطنيــة ذات الصلــة. وقــد أجــــري يف 

ــــين  املرحلـــة األوىل جـــرد يف بلديـــن (بوتـــان ونيبـــال) وبالتعـــاون فيمـــا بـــني املعـــهد الوط

االندونيسـي للمالحـة اجلويـة والفضـاء واملركـز املـاليزي لالستشـعار عـن بعـد، أصبـح اعـــداد 

قـاعدة بيانــات لنظــم املعلومــات اجلغرافيــة مبقيــاس ١: ٢٥٠ ٠٠٠ بشــأن جزيــريت بورنيــو 

وسـومطرة يف املرحلـة النهائيـة. وسـوف تسـتخدم قـاعدة البيانـات يف ايـة املطـاف يف اعــداد 

خرائط عن أخطار احلرائق ودليل لتقدير أخطار حرائق األحراج. 

ويتعـاون اليونيـب، مـن خــالل برنــامج تقييــم البيئــة آلســيا واحمليــط اهلــادئ -  -١٣٨

بـانكوك وقـاعدة "غريـد" � سـو فولـز، مـع اليونديـب علـى اجـراء تقييـم جلمهوريـــة كوريــا 

الشعبية الدميقراطية باستخدام االستشعار عـن بعـد بواسـطة نظـام املعلومـات اجلغرافيـة يتعلـق 

بانعاش الزراعة واستصالحها يف أعقاب الكوارث األخرية. 

ــام ١٩٩٨، عندمـا اندلعـت حرائـق األحـراج واحلرائـق اهلائلـة يف مواقـع  ومنذ ع -١٣٩

خمتلفـة مـن العـامل، تعـد قـاعدة "غريـد" - جنيـف موقعـا علـى شـبكة االنـترنت جيـري حتديثــه 

بانتظام لوصل املعلومات ذات الصلة الـواردة مـن مصـادر توجـد علـى الشـبكة العامليـة، مثـل 

اإليسـا والناســـا ونــوا وهيئــات األرصــاد اجلويــة الوطنيــة. وهــدف املشــروع هــو تلخيــص 

وتعميـم املعلومـات املتاحـة عـن احلرائـق اهلائلـة يف خمتلــف أحنــاء العــامل. ويف البدايــة، عندمــا 

كان اندالع احلرائق يتكرر بصـورة أكـرب كـانت تقـارير نصـف أسـبوعية توضـع علـى املوقـع 

الشـبكي وكـانت تقـارير خاصـة عـن حالـة احلرائـق تقـدم إىل مكتـب األمـم املتحـدة لتنســـيق 

ـــدم املوقــع الشــبكي اآلن خريطــة ســطحية الرشــاد املســتعملني إىل  الشـؤون االنسـانية. ويق

آخر املعلومات عن احلرائق يف مجيع أحناء العامل. 

ومنذ منتصف عام ٢٠٠٠ تقوم قـاعدة "غريـد" � جنيـف بتوفـري الدعـم التقـين  -١٤٠

ملشـروع تضطلـع بـه شـــعبة االســتجابة للطــوارئ التابعــة لليونيــب بشــأن اســتحداث دليــل 

ــة/قابليـة التعـرض للمخـاطر البيئيـة مـن أجـل اسـتخدامه يف تقريـر التنميـة العامليـة  املخاطر البيئي

الــذي يصــدره اليونديــــب. ولـــدى االضطـــالع بعمليـــة التحليـــل، يتـــم ادمـــاج البيانـــات 
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االجتماعيـة � االقتصاديـة اإلحصائيـة يف جمموعـــات البيانــات الفضائيــة عــن أربــع كــوارث 

طبيعيـة أساسـية األعاصـري والـزالزل والفيضانـات والـرباكني). ويسـتخدم ـج خـــاص بنظــام 

ـــل  املعلومــات اجلغرافيــة الســتخالص وحتليــل املعلومــات الفضائيــة، يف حــني يســتخدم حتلي

ــاطر والتعـرض علـى الصعيـد العـاملي � االجتاهـات حسـب  احصائي لصوغ منوذج "دليل املخ

السنة". 

وقامت مفوضية األمم املتحـدة لشـؤون الالجئـني، كجـزء مـن مشـروع تدعمـه  -١٤١

املفوضيـة األوروبيـــة بشــأن الرصــد البيئــي ملخيمــات الالجئــني باســتخدام الصــور الســاتلية 

العاليـة االسـتبانة، بوضـع معايـري الســـتخدام الصــور الســاتلية يف األنشــطة االنســانية، مبــا يف 

ذلــك اســتخدام البيانــات املســتمدة مــن ســواتل جديــدة ذات اســتبانة عاليــة جــــدا، مثـــل 

ــــى املوقـــع  ايكونــوس، يف العمليــات الــيت ختــص الالجئــني. وتتوافــر تقــارير وتوصيــات عل

 .http://www.enviref.org الشبكي

ويعتـرب فريـق دعـم املعلومـات اجلغرافيـة الــذي شــكل يف عــام ١٩٩٧، مبــادرة  -١٤٢

مشـتركة بـني الوكـاالت تعمـــل علــى تشــجيع اســتخدام معايــري البيانــات اجلغرافيــة ونظــام 

ـــات  املعلومــات اجلغرافيــة يف دعــم عمليــات االغاثــة االنســانية. ويقــوم فريــق دعــم املعلوم

اجلغرافيـة أيضـا باســـتبانة مــوارد البيانــات لدعــم مــدى االســتعداد واالســتجابة يف حــاالت 

الطوارئ. 

ويتألف أعضاء فريق دعم املعلومات اجلغرافيـة مـن خـرباء تقنيـني واختصـاصيني  -١٤٣

يف املعلومات اجلغرافية من األمم املتحــدة والوكـاالت املاحنـة العاملـة يف جمـال ادارة الكـوارث 

و/أو تقـدمي املسـاعدات االنسـانية. ويعمـل مكتـب تنسـيق الشـؤون االنســـانية التــابع لألمانــة 

العامـة مبثابـة أمانـة لفريـق دعـم املعلومـات اجلغرافيـة. وكـانت املؤسســـات التاليــة أعضــاء يف 

الفريق املذكور يف عـام ٢٠٠١: مكتـب تنسـيق الشـؤون االنسـانية ومفوضيـة األمـم املتحـدة 

لشـؤون الالجئـني وبرنـامج األغذيـــة العــاملي والفــاو واليونيســيف والبنــك الــدويل ومكتــب 

ـــة الدوليــة  املسـاعدات االحتاديـة يف حـاالت الكـوارث التـابع لوكالـة الواليـات املتحـدة للتنمي

ومركـز البحـوث املشـترك التـابع للمفوضيـة األوروبيـة. كمـا ان ادارة عمليـات حفـظ الســلم 

التابعة لألمانة العامة ومنظمة الصحة العاملية عضوان جديدان يف الفريق. 

ويسـتند فريـق دعـم املعلومـــات اجلغرافيــة إىل منطــق يقــول ان الـــنهج الشــائعة  -١٤٤

لتنظيـم املعلومـات وتقامسـها سـوف حيســـن عمليــة تبــادل املعلومــات ويعــزز قــدرة أوســاط 

ـــم  املسـاعدة االنسـانية علـى تنسـيق االسـتجابة للطـوارئ. ولبلـوغ هـذه الغايـة، قـاد فريـق دع

املعلومـات اجلغرافيـة عمليـة وضـع معايـري مشـتركة للمعلومـات والبيانـات املتعلقـــة باحلــاالت 

الطارئـة االنسـانية الـيت يعـرف أكربهـا باسـم االبـالغ املنظـــم البنيــة عــن املســاعدة االنســانية 

(SHARE). ويـهدف هـــذا املفــهوم إىل خلــق ــج مشــترك لتنظيــم املعلومــات حبيــث 

يتسىن جتميعها وحتليلها ورسم خرائط هلا. 

ـــع ــا فريــق  وعلـى سـبيل املثـال، حـدث أثنـاء بـذل اجلـهود الرائـدة الـيت يضطل -١٤٥

دعـم املعلومـات اجلغرافيـة يف كوسـوفو، أن اسـتطاع أعضـــاء الفريــق تنفيــذ معايــري االبــالغ 

املنظم البنية عن املساعدة االنسانية أثناء املراحل املبكـرة للحالـة الطارئـة حبيـث أمكـن تقاسـم 

البيانـات بسـهولة يف مجيـع مراحـل عمليـة االغاثـة. وقـد شـجع أعضـاء الفريـق املذكـور علــى 

) لتجميـع املعلومـات القطاعيـة يف قواعـد  P-cods) استعمال شفرات مشـتركة لألمـاكن

بيانـات ومقارنـة تلـك املعلومـات بسـهولة مـع بيانـــات أساســية أخــرى مثــل اجــراء مقارنــة 

أماكن األلغام بالنسبة إىل أماكن املدارس والعيادات الطبية. 

وكجـزء مـن االسـتجابة املشـــتركة بــني الوكــاالت للفيضــان الــذي حــدث يف  -١٤٦

موزامبيق يف أوائل عام ٢٠٠١، وضـع اختصـاصيو نظـام املعلومـات اجلغرافيـة الذيـن ينتمـون 

ــــب املســـاعدات  إىل برنــامج األغذيــة العــاملي، ومكتــب تنســيق الشــؤون االنســانية، ومكت

االحتادية يف حالة الكوارث التابع لوكالة الواليـات املتحـدة للتنميـة الدوليـة، والبنـك الـدويل، 

قائمـة أجبديـة مشـتركة شـاملة لشـفرات األمـاكن وصممـوا خرائـط ملقارنـة االحتياجـات مــع 

أنشــطة االغاثــة ليتســىن للطــائرات العموديــة أن حتــدد األمــــاكن الـــيت مل جتـــر فيـــها تلبيـــة 

االحتياجات املاسة. 

ـــة حاليــا يف األزمــة األفغانيــة وســوف  وينـهمك فريـق دعـم املعلومـات اجلغرافي -١٤٧

يواصل العمل بشـأن دعـم األنشـطة االنسـانية عـن طريـق مركـز املعلومـات االنسـانية املتعلـق 

بأفغانسـتان. ويعمـل فريـق دعـــم املعلومــات اجلغرافيــة أيضــا يف أريتريــا وســرياليون، حيــث 

أنشــئ مركــز ســرياليون للمعلومــات بغيــــة تعزيـــز ادارة املعلومـــات فيمـــا بـــني املنظمـــات 

االنسـانية. ويتعـاون فريـق دعـم املعلومـات اجلغرافيـة أيضـــا بشــكل وثيــق مــع منصــة تبــادل 

البيانات اخلاصة بالقرن االفريقي. 

ـــني  ويف اطـار فريـق دعـم املعلومـات اجلغرافيـة، تضطلـع مفوضيـة شـؤون الالجئ -١٤٨

حاليــا، بالتعــاون الوطيــد مــع مكتــب األمــم املتحــدة لتنســــيق الشـــؤون االنســـانية، ومـــع 

ـــة اســتقصائية عــن الكيفيــة الــيت  اليونيسـيف والفـاو وبرنـامج األغذيـة العـاملي، بـاجراء دراس

تسـتخدم ـا الوكـاالت االنسـانية التابعـة لألمـم املتحـدة الصـور السـاتلية. وقـــد أنشــأ فريــق 

دعـم املعلومـات اجلغرافيـة موقعـا علـى الشـبكة العامليـة خمصصـــا لتقــدمي بيانــات جغرافيــة إىل 
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ــــك تقـــدمي  )، مبــا يف ذل http://gist.itos.uga.edu) منظمــات االغاثــة االنســانية

الصور امللتقطة من الندسات � ٧ ملناطق خمتارة بصورة جمانية. 

وتعكف مفوضية شؤون الالجئـني حاليـا علـى وضـع صيغـة ائيـة لوثيقـة تقنيـة  -١٤٩

عــن الكيفيــة الــيت تســتخدم ــا أو ميكــن أن تســتخدم ــا الصــور الســاتلية فيمــــا يتعلـــق 

ــــادئ التوجيهيـــة عمليـــة ويســـرية  بالعمليــات اخلاصــة بــالالجئني. واملقصــود أن تكــون املب

االستعمال، من أجــل التـأكد مـن أن مقـرري السياسـات وغـريهم مـن املوظفـني غـري الفنيـني 

يف مفوضية شؤون الالجئــني يسـتطيعون بسـهولة تفـهم فـائدة اسـتعمال منتجـات االستشـعار 

عن بعد يف عمليام. وسوف تواصــل املفوضيـة أيضـا تنسـيق اسـتعمال الصـور السـاتلية مثـل 

التقاسم ااين لبيانات الندسات � ٧ داخل اطار فريق دعم املعلومات اجلغرافية. 

وال تــزال املفوضيــة عضــوا أساســيا يف الشــبكة العامليــــة للمعلومـــات املتعلقـــة  -١٥٠

بالكوارث منذ انشائها يف عـام ١٩٩٨، وهـي تضطلـع مـع اليونيسـيف مبهمـة قيـادة حلقـات 

عمل حول املعايري املتعلقــة بنظـم املعلومـات اجلغرافيـة والصـور السـاتلية. ومتثـل هـذه الشـبكة 

حمفـال يطلــع فيــه موفــرو البيانــات الســاتلية وصناعــات اخلدمــات املضافــة القيمــة وموفــرو 

الرباجميــات احلاســوبية وممثلــو منظمــات االغاثــة مــن الكــــوارث، علـــى آخـــر التحديثـــات 

ـــاط  ويسـتطيعون اقامـة صـالت لتقاسـم املعلومـات ـدف توفـري خدمـات أكـثر كفـاءة ألوس

االغاثة من الكوارث. 

ـــني، بالتعــاون الوثيــق مــع مكاتبــها امليدانيــة،  وتواصـل مفوضيـة شـؤون الالجئ -١٥١

ــــد يف  التوســع يف اســتخدام تكنولوجيــات نظــام املعلومــات اجلغرافيــة واالستشــعار عــن بع

عملياــا. ومــن املتوقــع أن يكــون لديــها يف عــام ٢٠٠٢ منســقون للمعلومــات اجلغرافيــــة 

ــــة (يف اقليمـــي غـــرب افريقيـــا واجلنـــوب  االقليميــة يف املكــاتب االقليميــة التابعــة للمفوضي

االفريقـي). ويتـم بصـورة منتظمـة جتميـع منـهجي الحداثيـات النظـام العـاملي لتحديـد املواقـــع 

اخلاصـة جبميـع مكـاتب املفوضيـة وخميمـــات الالجئــني يف أحنــاء العــامل، مث يتــم تســجيلها يف 

قـاعدة بيانـات موحـدة قياسـيا. ويتـم حتديـث قـاعدة البيانــات بصفــة مســتمرة وفقــا لتطــور 

أوضاع الالجئني. 

وتقـوم املفوضيـــة باختبــار وتقييــم اجليــل اجلديــد مــن الســواتل التجاريــة ذات  -١٥٢

 ،(Quickbird) وكويكبريد ( Ikonos) قدرات االستبانة العالية جدا مثل ايكونوس

يف ميادين مثل التقييم البيئي والتخطيط اخلاص باملخيمات وأمن املوظفني. 

وتواصـل مفوضيـة شـؤون الالجئـني تقـدمي التدريـب األساسـي خبصـوص النظـام  -١٥٣

العاملي لتحديد املواقع ونظـام املعلومـات اجلغرافيـة والصـور السـاتلية وقـراءة اخلرائـط ملوظفـي 

املساعدة االنسانية يف حاالت الطـوارئ، والتـابعني لألمـم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة 

وبعـض اجلـــهات املاحنــة، عــن طريــق حلقــات العمــل التابعــة هلــا واملعنيــة بــادارة احلــاالت 

الطارئـة. وخـالل عـامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣، ســـتقدم املســاعدة يف جمــال التوعيــة إىل موظفــي 

ـــة واألدوات املتصلــة ــا بغيــة  املكـاتب وكبـار املوظفـني بشـأن اسـتخدام املعلومـات اجلغرافي

زيادة استخدام تلك التكنولوجيات يف العمليات اخلاصة بالالجئني. 

وسوف تعــد مفوضيـة شـؤون الالجئـني الـدروس املسـتفادة خبصـوص اسـتخدام  -١٥٤

املعلومات اجلغرافية وما يتصل ا من تكنولوجيات يف سياق األزمة األفغانية. 

ويف عام ٢٠٠٢ سوف تتعــاون املفوضيـة مـع مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي  -١٥٥

الستحداث تطبيقات ميدانية حمددة تنطـوي علـى اسـتخدام الصـور السـاتلية وغـري ذلـك مـن 

تكنولوجيـات املعلومـات اجلغرافيـــة يف العمليــات اخلاصــة بــالالجئني، وخصوصــا يف ميــدان 

أمن املوظفني ومشاريع اعادة االدماج يف آسيا وافريقيا. 

وقـد نشـر مكتـب تنميـة االتصــاالت التــابع لآليتيــو يف حزيــران/يونيــه ٢٠٠١  -١٥٦

كتيبـا لالتصـاالت يف حـاالت الكـوارث (باللغـات االسـبانية واالنكليزيـة والفرنسـية) لصـــاحل 

ــــري مـــوارد  البلــدان الناميــة. وقــد وضــع الكتيــب متشــيا مــع اتفاقيــة تامبــريي اخلاصــة بتوف

ـــنة ١٩٩٨  االتصـاالت السـلكية والالسـلكية للتخفيـف مـن الكـوارث ولعمليـات االغاثـة لس

وتطبيقا للقرار ٦٤٤ الـذي اختـذه املؤمتـر العـاملي لالتصـاالت الراديويـة التـابع لآليتيـو يف عـام 

١٩٩٧ والقـرار ١٩ الـذي أصـدره املؤمتـر العـاملي لتطويـر االتصــاالت الســلكية والالســلكية 

لآليتيو يف عام ١٩٩٨. 

ــد،  ويف اطـار مشـروع آسـيا لربنـامج التطبيقـات اجليولوجيـة لالستشـعار عـن بع -١٥٧

ســوف تعقــد حلقــة عمــل يف الفــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ بشــأن اســـتعمال الصـــور الراديويـــة 

وتكنولوجيا نظام املعلومات اجلغرافية من أجـل تقديـر األخطـار الربكانيـة والتنبـؤ ـا ورصـد 

الزالزل واالياالت األرضية. 

ـــيت اضطلــع ــا  واسـتناد إىل نتـائج أنشـطة البحـوث بشـأن األخطـار الطبيعيـة ال -١٥٨

ـــة لالستشــعار عــن بعــد، اقــترحت اليونســكو، بالتعــاون مــع  برنـامج التطبيقـات اجليولوجي

الـس الـدويل للعلـوم واإليســـا وشــركاء آخريــن يف اســتراتيجية الرصــد العــاملي املتكاملــة، 

ــــريكز علـــى الـــزالزل  اســتحداث موضــوع املخــاطر اجليولوجيــة � اجليوفيزيائيــة الــذي س
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والـرباكني وااليـاالت األرضيـة. واهلـدف مـــن االقــتراح هــو تصميــم اســتراتيجية مشــتركة 

لتلبيـة االحتياجـات إىل الرصـد مـن األرض والفضـاء لصـاحل األنشـــطة التشــغيلية والبحثيــة يف 

تلــك اــاالت. وســوف تعقــد حلقــة عمــل دوليــة يف آذار/مــارس ٢٠٠٢ يف فراســـكايت، 

ايطاليا، العداد االقتراح اخلاص باملوضوع. 

ـــع  ويف أواخــر عــام ١٩٩٩، شــرعت اليونســكو يف تنفيــذ مشــروع مدتــه أرب -١٥٩

ـــدا ويــهدف اىل تعزيــز قــدرات بلــدان أمريكــا الوســطى علــى  سـنوات متولـه حكومـة هولن

التخفيـف مـن آثـار الكـوارث الطبيعيـة. وتشـمل أنشـطة املشـروع التدريـب وتوفـري اخلــربات 

ـــة التعــرض للخطــر  العمليـة يف جمـال تقسـيم منـاطق األخطـار اجليولوجيـة وتقديـر مـدى قابلي

ورســم خرائــط للمخــــاطر باســـتخدام تكنولوجيـــا نظـــم املعلومـــات اجلغرافيـــة. وتتعـــاون 

ـــة يف أمريكــا  اليونسـكو تعاونـا وثيقـا مـع املركـز املعـين بتنسـيق الوقايـة مـن الكـوارث الطبيعي

ـــة  الوسـطى واملعـهد الـدويل للمسـح الفضـائي وعلـوم األرض وجامعـة ديلفـت التقنيـة وجامع

أوترخـت، وكذلـك مـع مركـز بوتســـدام األملــاين للبحــوث اجليولوجيــة واملكتــب الفرنســي 

لبحـوث اجليولوجيـا واملعـادن. وجيـري يف الوقـت احلـايل البـدء مبشـــروع ممــاثل يف آســيا مــع 

شركاء يف اهلند. 

ـــا واملفوضيــة األوروبيــة واإليســا  ومـازالت اليونسـكو تتعـاون مـع جملـس أوروب -١٦٠

على تنفيذ برامج استخدام التقنيات الفضائية يف ادارة املخاطر الكربى. 

وسـوف تشـجع اليونسـكو انشـاء نظـام برازيلـي جلمـع وحتليـل البيانــات البيئيــة  -١٦١

السـاتلية يف افريقيـا مـن أجـل ختفيـف حـدة الكـوارث الطبيعيـة ذات الصلـة باملنـاخ. وـــدف 

ـــهر  هـذه املبـادرة إىل تعزيـز التعـاون ونقـل التكنولوجيـا فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب وسـوف تظ

الدور احليوي الذي يؤديه نقل البيانات العلمية عن طريق السواتل يف رصد البيئة وادارا. 

وتتعاون اليونسكو مـع جملـس أوروبـا، يف اطـار االتفـاق اجلزئـي املفتـوح لـس  -١٦٢

أوروبا بشأن منع الكوارث الطبيعية والتكنولوجيـة الكـربى والوقايـة منـها وتنظيـم االغاثـة يف 

ــــا الفضـــاء يف ادارة  حالــة وقوعــها، علــى اجــراء دراســات حبثيــة عــن اســتخدام تكنولوجي

الكوارث. 

ــــة حـــول تكنولوجيـــات  وســوف تواصــل اليونســكو دعــم الــدورات التدريبي -١٦٣

االستشـعار عـن بعـد ونظـــم املعلومــات اجلغرافيــة يف علــم أشــكال األرض التطبيقــي وادارة 

املخاطر اليت ينظمها فريق تطوير االستشعار عن بعد من الفضاء اجلوي، بتولوز، فرنسا. 

ـــة للمنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة واخلاصــة  واملراكـز العامليـة الرئيسـية التابع -١٦٤

مبعاجلة البيانات والتنبؤ بأحوال الطقس، والـيت يشـغلها أعضـاء هـذه املنظمـة يف اطـار برنـامج 

ـــة و/أو مبجموعــات مــن معــدات التجــهيز  املراقبـة العامليـة للطقـس، واملـزّودة حبواسـيب فائق

احلاسوبية املتوازية الفائقة السرعة، تعتمد اعتمادا حامسـا علـى نظـم الرصـد السـاتلية. تشـكل 

هذه النظم جزءا رئيسيا من مجيع عمليـات الرصـد وحتليـل البيانـات وجتـهيزها لتحديـد حالـة 

الغـالف اجلـوي وبيئـة احمليطـات، ـدف التنبـؤ والرصـد واإلنـذار علـــى املــدى القصــري جــدا 

ـــس القصــرية املــدى وتقــدمي االرشــاد املتوســط املــدى بشــأن حــاالت  وتوفـري تنبـؤات الطق

الطقـس الشـديدة كاألعاصـري وغريهـا مـن العواصـف املداريـة والدوامـات والرعـود الشــديدة 

واملخـاطر الـيت ـدد الطـائرات والســـفن وتوفــري التنبــؤات الطويلــة املــدى حبــاالت الطقــس 

واملنـاخ الشـديدة جـدا علـــى أســاس نطاقــات تصــل اىل فــترات مومسيــة وبينســنوية. وتديــر 

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية برامج نشـطة بشـأن اإلنـذار بالدوامـات االسـتوائية والتنبـؤ ـا 

ـــة ذات  بينمـا تتـوىل املراكـز املتخصصـة يف األرصـاد اجلويـة وخدمـات األرصـاد اجلويـة الوطني

ـــات نشــطة. كمــا نفــذت املنظمــة  الصلـة تغطيـة معظـم أحـواض احمليطـات الـيت تشـهد دوام

العامليـة لألرصـاد اجلويـة أنشـطة عملياتيـة لالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ فيمـا يتعلـق بتوفـري 

منتجــات نقــل منوذجيــة لالســتجابة للطــوارئ البيئيــة يف حــال حصــول طــوارئ نوويـــة أو 

ثورانات بركانية أو حرائق حرجيـة أو حـوادث كيميائيـة كـربى أو حـوادث صناعيـة أخـرى 

ذات صلـة. وهـذه االنـذارات ومنتجـات التنبـؤات اجلويـة تتيحـها الدوائـــر الوطنيــة لألرصــاد 

ــــف  اجلويــة واهليدرولوجيــة للــهيئات احلكوميــة ذات الصلــة وملديــري الكــوارث علــى خمتل

األصعـدة الوطنيـة ولعامـة النـــاس مــن أجــل التخفيــف مــن حــدة الكــوارث وتدبــر أمرهــا. 

وتعتمــد املــهارة يف التنبــؤ الــيت توفرهــا هــذه املنتجــات اعتمــادا أساســيا علــى املدخــــالت 

املستمدة من عمليات الرصد الساتلي املستشعرة عن بعد لوضع مناذج التنبؤ. 

وتشمل اقتراحات املنظمة العامليـة لألرصـاد اجلويـة بشـأن األنشـطة ذات الصلـة  -١٦٥

بالسواتـــل لفــترة الســنتني ٢٠٠٢ � ٢٠٠٣ حلقتــني تدريبيتـــني حـــول التنبـــؤ باألعاصـــري 

واالنـذار ـا، مـــن املقــرر عقدمهــا يف ميــامي بفلوريــدا، الواليــات املتحــدة، عــامي ٢٠٠٢ 

و٢٠٠٣، ودورة تدريبيـة حـول الدوامـات املداريـة مـــن املقــرر عقدهــا يف املركــز االقليمــي 

املتخصــص يف األرصــاد اجلويــة الــذي يوجـــد يف جزيـــرة ال ريونيــون (الفرنســية) يف عــــام 

٢٠٠٣، ودورة تدريبيـة للنصـف اجلنـويب مـن الكـرة األرضيـة بشـأن الدوامـات املداريـــة مــن 

ـــورن، اســتراليا، يف عــام ٢٠٠٢، مــع التشــديد علــى البلــدان الناميــة  املقـرر عقدهـا يف ميلب

اجلزرية الصغرية والنصف اجلنويب للكرة األرضية. 
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وستؤدي نظم مطورة لالتصـاالت السـاتلية يف دول جنـوب احمليـط اهلـادئ، إىل  -١٦٦

زيـادة حتسـني القـدرات لـدى األعضـاء يف املنطقـة علـى االنـذار بالدوامـات املداريـة، وذلـــك 

بالتعاون مع الرابطة االقليمية اخلامسة (جنوب غرب احمليط اهلادئ). 

ــــة  وبدعــم مقــدم مــن برنــامج املراقبــة العامليــة للطقــس التــابع للمنظمــة العاملي -١٦٧

لألرصـاد اجلويـة، تشـارك جلنـة األرصـــاد اجلويــة اخلاصــة باملالحــة اجلويــة التابعــة للمنظمــة 

املذكـورة، بالتعـاون مـع اإليكـاو، مشـاركة نشـطة يف تنفيـذ النظـام العـــاملي لتنبــؤات أرصــاد 

ـــؤات  املنـاطق (وافـس)، الـذي يسـتخدم نظـم االتصـاالت السـاتلية لتوزيـع املعلومـات عـن تنب

األرصاد اجلوية اخلاصة باملالحة اجلويــة لدعـم الطـريان التجـاري (كجـزء مـن خدمـة اإليكـاو 

الثابتــة بشــأن املالحــة اجلويــة). ويرســل مركــز تنبــؤات أرصــاد املنــاطق العامليـــة يف لنـــدن 

منتجات نظام "وافس" عـرب النظـام السـاتلي لتوزيـع املعلومـات ذات الصلـة باملالحـة اجلويـة، 

اىل مناطق أفريقيا وأوروبا وغريب آسيا، بينمـا يقـوم مركـز تنبـؤات أرصـاد املنـاطق العامليـة يف 

واشـنطن العاصمـة بارسـال منتجاتـه إىل بقيـة منـاطق العـامل باسـتخدام ســـاتلني اثنــني تــابعني 

للنظام الدويل لالتصاالت السـاتلية. وسـوف ينتـهي العقـد احلـايل للنظـام الـدويل لالتصـاالت 

الساتلية يف اية شهر أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣ وسـوف يتـم رفـع مسـتوى النظـام احلـايل لزيـادة 

عرض النطاق الترددي وقدرات مناولة البيانات. 

وهنـاك بلـدان كثـرية تتلقـى نشـرات شـبكة معلومـات الطقـس اخلاصـة بــاملدراء  -١٦٨

)، عـن طريـق السـاتل البيئـي  E MWIN) املعنيني حباالت الطوارئ يف الواليات املتحـدة

) للحصـول علـى معلومـــات آنيــة  GOES-10) العـامل الثـابت بالنسـبة لـألرض � ١٠

تتيــح حــدا أدىن مــن معلومــات الواليــات املتحــدة النموذجيــة اخلاصــــة بالطـــريان وبعـــض 

ـــلكية  النشــرات اخلاصــة باألرصــاد اجلويــة املســترجعة مــن النظــام العــاملي لالتصــاالت الس

والالسلكية التابع للمنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة. وحتسـبا السـتبدال السـاتل احلـايل الـذي 

تستخدمه شبكة ”EMWIN“، يتعني معاجلة االحتياجات من معلومـات النظـام العـاملي 

لتنبؤات أرصاد املناطق العاملية يف منطقة جنـوب غـرب احمليـط اهلـادئ، حيـث أن عـددا قليـال 

فقط من البلدان تتاح له سبل احلصول على نشرات النظام الدويل لالتصاالت الساتلية. 

وتتمثل احدى التقنيـات املتعلقـة بـالتمييز بـني "سـحابة" رمـاد بركـاين وسـحابة  -١٦٩

مائيـة/ثلجيـة يف اسـتخدام تقنيـات النـافذة اـزأة يف القنـاتني ٤ و٥ مـن قنـــوات األشــعة دون 

احلمراء، اليت لن تكـون متاحـة يف السلسـلة التاليـة مـن السـواتل البيئيـة العاملـة الثابتـة بالنسـبة 

لألرض التابعة للواليات املتحدة. بيــد أنـه مـن املتوقـع أن يتوفـر للجيـل الثـاين مـن ميتيوسـات 

عدد أكرب من القنوات الكتشاف الرماد الربكاين.  

وتواصل املنظمة العاملية لألرصاد اجلويـة، بالتعـاون مـع املنظمـة البحريـة الدوليـة  -١٧٠

ـــة التابعــة لليونســكو، العمــل علــى ابقــاء وحتســني  واللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدولي

االتفاقـات واالجـراءات والـربوتوكوالت واملرافـق، وخاصـة الرباجميـات، املنسـقة دوليـا ألجــل 

ـــات ومعلومــات األرصــاد اجلويــة واملعلومــات اخلاصــة باحمليطــات علــى الســفن  تعميـم بيان

ـــرض البحــر، وألجــل مجــع البيانــات مــن تلــك الســفن، باســتخدام النظــام  املوجـودة يف ع

الســـــاتلي التـــــابع للمنظمـــــــة الدوليــــــة لالتصــــــاالت الســــــاتلية البحريــــــة امنارســــــات 

 .( INMARSAT-C) وخصوصـا مرفــق امنارســات � ســي (INMARSAT)

أما نظام البث االذاعـي البحـري التـابع للمنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة، واخلـاضع للتنسـيق 

G)، فقـد أصبــح  M DSS) عامليـا يف اطـار النظـام العـاملي لالسـتغاثة والسـالمة يف البحـر

يعمل بكامل طاقته يف عام ١٩٩٩. 

تعزيز األمن االقتصادي واالجتماعي والثقايف  -٢  
 

ســيواصل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي يف عــام ٢٠٠٢ توفــري املســـاعدة  -١٧١

التقنيـة لليوندسـيب يف جمـال اســـتخدام الصــور املســتمدة مــن ســواتل مدنيــة لرصــد زراعــة 

احملـاصيل غـري املشـروعة، ودعـم مشـاريع التنميـة البديلـة. وسـتتضمن هـــذه املســاعدة التقنيــة 

توفري املساندة التقنيـة للمشـاريع اجلاريـة، مبـا يف ذلـك تنفيـذ نظـام الدارة اسـتخدام األراضـي 

ملنطقـة يونغـاس دي البـاز يف بوليفيـا، وكذلـك تطويـر ـوج منهجيـة حمـــددة الجــراء مســح 

خلشخاش األفيون يف ميامنار ورمبا يف أفغانستان. 

ويف عــامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣، ســوف جتــري اإليكــا جمموعــة مــن الدراســــات  -١٧٢

التقنية، منها الدراسـات الـوارد ذكرهـا أدنـاه، الـيت سـتتناول موضوعـي االستشـعار عـن بعـد 

ونظم املعلومات اجلغرافية: 

دراسـة عـن انشـاء بـىن حتتيـة اقليميـة ووطنيـة للمعلومـات اجلغرافيــة  (أ)

يف افريقيا؛ 

وثيقــة معلومــات خلفيــة تقنيــة عــــن مبـــادرة اجلمعيـــة االفريقيـــة  (ب)

للمعلومات. 

وسـتواصل اإليكـا تعزيـز حمتويـات قـاعدة البيانـات عـن املعلومـات اجلغرافيـــة يف  -١٧٣

أفريقيــا، وهــي تشــمل تطبيقــات نظــم املعلومــات اجلغرافيــة والتغطيــــة اخلرائطيـــة ومرافـــق 

التدريب التعليمي. 
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وعقـب حمفـل التنميـة االفريقيـة األول، وضعـت اإليكـا ثالثـة اقتراحـات رئيســية  -١٧٤

لتحسني الظروف االجتماعية - االقتصادية لسكان أفريقيا هي: 

مبــادرة التجــارة االلكترونيــة لعمــوم أفريقيــا. يفحــــص االقـــتراح  (أ)

املتعلـق بالتجـارة االلكترونيـة اموعـة الكاملـة مـن اخلدمـــات واملنتجــات املقدمــة عــن بعــد 

وأسـواقها ـدف تبـني املنتجـات واخلدمـات الـيت هلـا فـرص يف الســـوق واملالئمــة للمنشــآت 

التجاريــة الصغــرية االفريقيــة. كمــا حيلــل هــذا االقــتراح البيئــة السياســاتية الالزمــة لتعزيـــز 

ـــة يف قطــاع األعمــال التجاريــة الصغــرية ويفحــص امكانيــة وضــع آليــة  التجـارة االلكتروني

ـــاء القــدرات وفقــا لتوصيــات حمفــل  اقليميـة. ويشـجع املشـروع علـى تقاسـم املعلومـات وبن

التنمية االفريقي األول. وقـد وضعـت اإليكـا، بالتعـاون مـع املركـز الـدويل للبحـوث االمنائيـة 

ـــاتية ورقابيــة وقانونيــة وغريهــا مــن  الكنـدي، خطـة أعمـال ـدف اىل تـأمني ظـروف سياس

الظــروف املؤاتيــة يف بلــدان افريقيــة خمتــــارة حلفـــز اســـتثمار القطـــاع اخلـــاص يف التجـــارة 

االلكترونية؛ 

ــتبني  مشـروع الصحـة وتكنولوجيـات املعلومـات واالتصـاالت. يس (ب)

مشـروع الصحـة وتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت فرصـا كـــالتطبيب عــن بعــد وقواعــد 

بيانـات السـجالت الصحيـــة الوطنيــة واســتخدام تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت يف 

ـــل علــى الســكان، كمــا يقــترح املشــروع اســتراتيجية وخطــة  النظـم الصحيـة وأثرهـا احملتم

عمـل. وتسـتبني االسـتراتيجية االجـراءات الواجـب اختاذهـا علــى كــل مــن الصعيــد الوطــين 

ـــك بــني بلــدان  ودون االقليمـي واالقليمـي ومداخـل التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب وكذل

ـــدة ودراســات  الشـمال واجلنـوب، وتقـترح جـا للتنفيـذ علـى مراحـل بواسـطة مشـاريع رائ

ـــة. وســيهدف املشــروع اىل اصــدار توصيــات حمــددة  اسـتقصائية والتقييـم واالرشـاد وامللكي

موجهة اىل احلكومات والقطاع اخلاص والوكـاالت االمنائيـة واملنظمـات غـري احلكوميـة واىل 

اجلاليات االفريقية يف الشتات؛ 

مشروع "سكول نـت" (Schoolnet) االفريقـي. يدعـم هـذا  (ج)

املشروع وضع اطــار اقليمـي، يكـون جـزء كبـري منـه علـى احلاسـوب، مـن أجـل بنـاء الوعـي 

السياسـي وتـأمني املـوارد وترويـج املشـاريع التعاونيـة فيمـا بـني الطلبـة واملدّرسـني، مـن أجـــل 

ضمـان تبيـن أفضـــل املمارســات علــى وجــه الســرعة، والتشــجيع علــى اقتســام املعلومــات 

والتجارب. وسوف حتدد خطة األعمال اليت جيـري إعدادهـا بنيـة قانونيـة ووظـائف ملموسـة 

لكي تضطلع ا الكيانات االقليمية ولكي جيـري دعمـها يف اطـار املشـروع. وتتمثـل الفوائـد 

ـــت يف زيــادة فــرص التعلُّــم املتاحــة للطلبــة واملدّرســني واتمــع  احملتملـة ملشـروع سـكول ن

احمللي. وسيسفر الدعم املقـدم اىل منظمـات االتصـاالت الشـبكية املدرسـية عـن تعزيـز الصلـة 

بني خمتلف أصحاب املصلحة وسد الفجــوة بـني السياسـات والتنفيـذ مـن أجـل تعزيـز اقتسـام 

املعرفة واكتساا. 

ـــة االقليمــي مــن أجــل  ويف اطـار املرحلـة الثانيـة مـن برنـامج التطبيقـات الفضائي -١٧٥

التنميـة املسـتدامة (ريسـاب الثـاين) سـتعمل االســـكاب، عندمــا تتــاح املــوارد، علــى صــوغ 

وتنفيــذ مشــاريع تعاونيــة اقليميــة عــن تطبيقــات التكنولوجيــا الفضائيــة مــن أجــل التنميــــة 

االجتماعية، مبا يف ذلك مشاريع خاصـة بـالتطبيب عـن بعـد لسـكان الريـف، وبرصـد البيئـة، 

والتحليل من أجل الرعاية الصحية والنظافة الصحية. 

وحيتفـظ اليونيـب، مـن خـالل قـاعدة بيانـات املـوارد العامليـــة (قــاعدة غريــد) - -١٧٦

 غريـد - جنيـف، بقواعـد بيانـات حمدثـة عـن كثافـة السـكان وتوزعـهم يف القـــارة اآلســيوية 

ـــاليب النمذجــة املتبعــة يف  واالحتـاد الروسـي. وقـد أعـدت جمموعـات البيانـات باسـتخدام أس

نظـم املعلومـات اجلغرافيـة وأحـــدث البيانــات املتاحــة عــن احلــدود االداريــة داخــل البلــدان 

وأعــداد الســكان علــى املســتوى الثــالث مــن التقســيمات االداريــة. ويقــوم منــــوذج نظـــم 

املعلومات اجلغرافية علـى أسـاس "مؤشـر المكانيـة الوصـول" وعلـى أسـاس نـزوع النـاس اىل 

التجمـع قـرب املراكـز السـكانية املوجـودة وعلـــى طــول شــبكات النقــل. وميكــن اســتخدام 

جمموعــات البيانــات الشــبكية النهائيــة لنظــم املعلومــات اجلغرافيــة يف طائفــــة واســـعة مـــن 

التطبيقات، منها تقييم التأثـري البشــري علـى البيئـة والزراعـة ورسـم خرائـط لتـوزع األمـاكن 

الفقرية. وميكـن احلصــول علـى تقريــر ونتـائج األنشطــة املتعلقــة ـذا املشــروع علـى شـبكة 

). وســــيواصل اليونيـــب  http://www.grid.unep.ch االنــترنت (علــى العنـــوان

جهوده الرامية اىل اجناز جمموعات بيانات شاملة ومتسـقة عامليـا عـن الغطـاء األرضـي العـاملي 

واالرتفـاع الرقمـي وأحـواض التصريـف والسـكان والكسـاء النبـايت احلرجـــي، بالتعــاون مــع 

وكاالت شىت يف خمتلف أحناء العامل. 

وأعــد اليونيــب، مــن خــالل برنــامج تقييــم البيئــة آلســــيا واحمليـــط اهلـــادئ  -١٧٧

(EAP.AP) � بانكوك، ومبساعدة ماليـة مـن مصـرف التنميـة اآلسـيوي، قـاعدة بيانـات 

ــاس  مبقيـاس ١ : ٠٠٠ ٠٠٠ ١ للمنطقـة الفرعيـة الكـربى لنـهر امليكونـغ وقـاعدة بيانـات مبقي

١ : ٠٠٠ ٢٥٠ للنقـــاط الســـاخنة اخلمـــس املختـــارة يف املنطقـــة الفرعيـــة ذاـــا، جيـــــري 

اسـتخدامها إلعـداد االطـار البيئـي االســـتراتيجي للمنطقــة الفرعيــة الكــربى لنــهر امليكونــغ. 

وتتكون قاعدتا البيانات املذكورتان مـن معلومـات فيزيائيـة � احيائيـة ومعلومـات اجتماعيـة 

E" � بـانكوك علـى وضـــع نظــام لإلنــذار  AP.AP" اقتصاديـة. كمـا يعكـف برنـامج �
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املبكر يستند اىل نظم املعلومـات اجلغرافيـة بشـأن املنطقـة الفرعيـة الكـربى لنـهر امليكونـغ مـن 

منظور بيئي، وهـو نظـام مالئـم لالسـتعمال يف النقـل والتخطيـط للقـدرة املائيـة، ومـن املقـرر 

مواصلة تطوير هذا النظام باضافة طبقات جديدة من البيانات. 

ــــوب الـــوادي  وتنفــذ اليونســكو مــع اليونديــب برنــامج التنميــة املســتدامة جلن -١٧٨

وسيناء، باستخدام تكنولوجيـات االستشـعار عـن بعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافيـة، بالتعـاون 

مع هيئة املساحة اجليولوجية املصرية واهليئة القومية املصرية لالستشعار عن بعد. 

ــــادرة املفتوحـــة بشـــأن  وقدمــت اليونســكو واإليســا إىل وكــاالت الفضــاء املب -١٧٩

اسـتخدام التكنولوجيـا الفضائيــة لرصــد مواقــع الــتراث العــاملي وذلــك أثنــاء انعقــاد املؤمتــر 

ـــاين واخلمســني للمالحــة الفضائيــة يف تولــوز، فرنســا، يف تشــرين األول/أكتوبــر  الـدويل الث

٢٠٠١، ودعتـا الوكـاالت للمشـاركة فيـها. واهلـدف مـن هـذه املبـــادرة هــو اتاحــة الصــور 

ـــل البلــدان منــوا حيــث  السـاتلية للبلـدان املوقّعـة علـى اتفاقيـة الـتراث العـاملي، وخصوصـا ألق

يوجـد ٣٠٠ موقـع تراثـي مـن أصـل ٧٢١ موقعـا، بغيـة حتسـني رصـد تلـك املواقـع وصوــا. 

ويف اطار املبادرة املفتوحــة، ستسـتهل اليونسـكو واإليسـا مشـروعا رائـدا يف افريقيـا الوسـطى 

يف كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٢ سـيكون موجـها صـوب اسـتخدام الصـــور الســاتلية لكشــف 

ـــيت  التغيـريات املوئليـة يف مواقـع الـتراث العـاملي الـيت تقطنـها الغوريـالت. واملنـاطق الرئيسـية ال

سترصد هي موائل الغوريـالت يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وأوغنـدا. والنتـائج املتوقعـة 

سـتكون خرائـط تبـني مـا طـرأ مـن تغيـريات يف موائـل الغوريـــالت خــالل الســنوات العشــر 

املاضيـة، وسيسـتخدمها بعـد ذلـك حـراس األحـــراج امليدانيــون لتحديــد أولويــات لألمــاكن 

احملتاجة إىل محاية حمسنة. 

ـــرور  ومبناســبة الذكــرى الثالثــني التفاقيــة الــتراث العــاملي وكذلــك ذكــرى م -١٨٠

ثالثني عاما على اسـتخدام التصويـر السـاتلي يف امليـدان العـام، سـتعقد حلقـة عمـل مشـتركة 

بني اليونسكو والرابطة األوروبيـة للسـنة الدوليـة للفضـاء عـن اسـتخدام االستشـعار عـن بعـد 

لرصـد مواقـع الـتراث العـاملي، مـن ٥ إىل ٨ تشـرين الثـــاين/نوفمــرب ٢٠٠٢ يف ستراســبورغ، 

فرنسا (وهي من مواقع التراث العـاملي). وقـد اسـتخدم التصويـر السـاتلي علـى نطـاق واسـع 

ـــح مــن املمكــن  لرصـد املواقـع الطبيعيـة (مثـل املتنــزهات الوطنيـة و/أو املنـاطق احملميـة) وأصب

اآلن، نتيجــة لتوافــر الصــور العاليــة االســتبانة، اســتخدام التصويــر الســاتلي لرصــد املواقـــع 

الثقافية (مثل القالع والكنـائس واملـدن القدميـة وخـالف ذلـك). وسـتضم هـذه احللقـة، الـيت 

ــا، خـرباء ومسـتعملني ـائيني ملناقشـة بنـاء القـدرات، اضافـة  تشارك يف رعايتها اإليسا والناس

إىل الفوائــد والتكــاليف املتصلــة باســتخدام التكنولوجيــا الفضائيـــة لرصـــد مواقـــع الـــتراث 

العاملي. 

وسـتدعم اليونسـكو، يف اطـار برناجمـها اخلـــاص بالدراســات األثريــة الفضائيــة،  -١٨١

احللقة الدراسية بشـأن رصـد األرض الـيت تنظمـها حكومتـا مصـر واليابـان، والـيت سـتعقد يف 

القـاهرة مـن ٣ إىل ٥ آذار/مـارس ٢٠٠٢، وحلقـــة العمــل الــيت تنظمــها الرابطــة األوروبيــة 

للسنة الدولية للفضاء لطلبـة الدكتـوراه بشـأن تطبيـق االستشـعار عـن بعـد علـى علـم اآلثـار، 

اليت يعتزم عقدها يف ستراسبورغ، فرنسـا، يف أواخـر تشـرين األول/أكتوبـر أو أوائـل تشـرين 

الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢. 

وتسـتهل اليونسـكو واآليتيـو مشـاريع رائـدة بشـأن التطبيقـات التعليميـة للتلفـــزة  -١٨٢

ـــرأس األخضــر واهلنــد. وهــذه املشــاريع، الــيت  التفاعليـة، سـينفذ مشـروعان منـها قريبـا يف ال

ـــري صــور صوتيــة  تدعـم تعليـم مدّرسـي املرحلـة االبتدائيـة يف البلـدان الناميـة، قوامـها هـو توف

وبصرية "للصفوف الدراسية االفتراضيـة". ومـن شـأن مسـار االرتـداد أن ميكـن املشـاهد مـن 

ــــاة البيانـــات. وبينمــا ســتكون اليونســكو  االتصـال مبوقـع االرسـال عـرب القنـاة الصوتيــة وقن

ـــع  مسـؤولة عـن اجلوانـب املفاهيميـة واملضمـون التعليمـي، سـيتوىل اآليتيـو، الــذي يقـوم بوض

املعايري، املسؤولية األولية عن التنفيذ التقنـي واختيـار احلـلول التكنولوجيـة. 

وقد بدأ تنفيذ مشروع "التعليم االلكـتروين للمكفوفـني"، التـابع لشـعبة التحليـل  -١٨٣

والسياسات يف جمــال العلـوم التابعـة لليونسـكو، يف كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١، يف معـهد 

النـور للمكفوفـني يف الدوحـة، بالتعـاون مـع مكتـب اليونسـكو يف الدوحـــة وبرنــامج اخلليــج 

العـريب ملنظمـات األمـم املتحـدة االمنائيـة. ويـهدف هـــذا املشــروع إىل انشــاء موقــع ســيرباين 

متعـدد الوسـائط مـن أجـل ذوي االحتياجـات اخلاصـــة واىل تطبيــق طــرق تدريســية جديــدة 

لتدريـب املدرِّبـني والطلبـة يف مجيـع املسـتويات التعليميـة باسـتخدام تكنولوجيـات جديـــدة يف 

ميــدان املعلومــات واالتصــاالت. واملفــهوم االبتكــاري للمشــروع هــــو "حجـــرة الدراســـة 

االفتراضية" اهزة بنظام قارئ الشاشـة البيانيـة الـذي يعمـل بنظـام بريـل باللغـات االنكليزيـة 

والفرنسـية واالسـبانية والعربيـة واهلنديـة واألورديـة. وسـينفذ املشـروع أيضـا يف عـــدة مراكــز 

يف اململكـة العربيـة الســـعودية، بالتعــاون مــع وزارة التعليــم الســعودية، يف ٢٢ مــن البلــدان 

العربية أيضا. 

واسـتهلت شـعبة التحليـل والسياسـات يف جمـال العلـوم مشـروعا ممـاثال يف اهلنـــد  -١٨٤

هـو مشـروع التعليـم االلكـتروين للمعـاقني بصريـا ونقـل التكنولوجيـا، بالتعــاون مــع مكتــب 

اليونسكو يف نيودهلي والس الوطـين اهلنـدي للتعليـم والبحـوث والتدريـب. ويتـألف جـانب 
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نقل التكنولوجيا مـن تكـرار حمطـات نظـام بريـل الطرفيـة يف املنطقـة بتكلفـة تقـل عـن السـعر 

العـادي خبمسـة أمثـال. وسـينفذ هـذا النشـاط بالتعـاون مـع اهلنـد واليابـان. وسيوســـع نطــاق 

ـــة آســيا واحمليــط اهلــادئ، وجيــرى اختــاذ اخلطــوات  املشـروع ليشـمل بلدانـا أخـرى يف منطق

الالزمة الستهالل مشاريع مماثلة يف منطقيت افريقيا وأمريكا اجلنوبية. 

وتعـتزم شـعبة التحليـل والسياسـات يف جمـال العلـوم اسـتهالل "جامعـة أفيســـينا"  -١٨٥

E“ يف  U RMEDIS” ــار برنـامج (AVICENNA) (ابن سينا) االفتراضية يف اط

عام ٢٠٠٢. ويرمي مشروع أفيسينا إىل انشـاء شـبكة أوروبيـة � متوسـطية للتعليـم املفتـوح 

عن بعد تضم ١٥ جامعة ودف إىل ترويج وتشــجيع التبـادل والتفـاعل فيمـا بـني الثقافـات. 

ـــات يف البلــدان التاليــة: األردن واســبانيا وايطاليــا وتركيــا وتونــس واجلزائــر  وتوجـد اجلامع

واجلمهوريـة العربيـة السـورية وفرنسـا وفلســـطني وقــربص ولبنــان ومالطــة ومصــر واملغــرب 

واململكــة املتحــدة. ويعــرف كــل مــن البلــدان املشــاركة باســم مركــز معــــارف أفيســـينا. 

وسيحظى تنظيم الشـبكة بدعـم عـدد مـن اجلامعـات املفتوحـة الرئيسـية يف االحتـاد األورويب، 

حتت رعاية اليونسكو. 

وتقوم اليونسكو بتنفيـذ مشـروع معلومـات عـن شـبكة التعليـم عـن بعـد، وهـو  -١٨٦

مشروع يهدف اىل مساعدة اجلماهريية العربية الليبيـة علـى صـوغ اسـتراتيجية وطنيـة وخطـة 

طويلة األجل الدخال تكنولوجيـات االتصـال واملعلومـات يف أنشـطة التعليـم العـايل والبحـث 

العلمي. وسيفضي املشروع اىل انشاء شـبكة للتعليـم عـن بعـد تربـط كـل مؤسسـات التعليـم 

العايل يف البلد. 

وتقوم اليونسكو بتوفري اخلـربة التقنيـة مـن أجـل تصميـم وثيقـة املشـروع املتعلـق  -١٨٧

باجلوانب التعليمية والتكنولوجيـة للجامعـة املفتوحـة العربيـة، ومـن أجـل االعـداد التقـين هلـذه 

ــــذا  الوثيقــة، وذلــك بالتعــاون مــع اجلامعــة املفتوحــة التابعــة للمملكــة املتحــدة. ويدعــم ه

ـــة للجامعــة املفتوحــة العربيــة وخطــة طويلــة األجــل الدخــال  املشـروع االسـتراتيجية االمنائي

تكنولوجيات جديدة اىل التعليم العايل عن بعد يف كل الفروع. 

ويف الوقـت احلـاضر يتـوىل فريـق عـــامل تــابع للجنــة األرصــاد اجلويــة الزراعيــة  -١٨٨

التابعـة للمنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة، املســـؤولية عــن اســتعراض واجيــاز تطــور تقنيــات 

ـــة املســتمدة مــن  وأسـاليب اسـتقاء وادارة بيانـات األرصـاد اجلويـة الزراعيـة واملتعلقـة بالزراع

القواعد األرضية وعن طريق االستشعار عن بعـد، يف أنسـب وقـت وبأكفـأ الطـرق لتطبيقـها 

يف الزراعة. واضافة إىل ذلـك، ضـاعفت جلنـة علـم املنـاخ جـهودها يف اسـتخدام السـواتل يف 

البحــوث املناخيــة. وســيبحث فريــق اخلــرباء اجلديــد أســاليب حمســنة الســتخدام البيانــــات 

الساتلية لرصد املناخ عامليا وطرق التنبؤ باملناخ وسيوصي باتباع هذه األساليب. 
 
 

استخدام وتيسري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغـراض  جيم-
التنمية 

 

أنشأ األمني العام رمسيـا يف ٢٠ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠١ فرقـة عمـل األمـم  -١٨٩

املتحـــدة لتكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت، بنـــاء علـــى طلـــب الـــــس االقتصــــادي 

ـــا الفريــدة الــيت  واالجتمـاعي التـابع لألمـم املتحـدة. وبوسـع فرقـة العمـل االسـتفادة مـن املزاي

ـــي  تتمتـع ـا األمـم املتحـدة يف اقامـة الشـراكات التعاونيـة مـن أجـل اعطـاء بعـد عـاملي حقيق

للجهود املتعددة الرامية إىل املساعدة علـى سـد اهلـوة الرقميـة العامليـة وتعزيـز الفـرص الرقميـة 

ومـن مث وضـع تكنولوجيـا االتصـاالت واملعلومـات يف خدمـة التنميـة للجميـع، وتتـألف فرقـــة 

العمـل مـن ١٨ مـن ممثلـي احلكومـات الرفيعـي املسـتوى، ومثانيـة مـــن قــادة القطــاع اخلــاص 

على مستوى رئيس تنفيـذي، وسـتة رؤسـاء تنفيذيـني هليئـات تابعـة لألمـم املتحـدة، ورؤسـاء 

أربع منظمات خرييـة. وهـي متثـل فرصـة فريـدة الرسـاء دور األمـم املتحـدة القيـادي يف هـذا 

اـال االسـتراتيجي والعطـاء زخـم جديـد للجـــهود الدوليــة اهلادفــة إىل ســد اهلــوة الرقميــة 

ومعاجلة قضايا السياسات العامة العاملية األساسية. 

وأحد ااالت ذات األمهية احملتملـة الـيت ميكـن لفرقـة العمـل أن تعـزز فيـه األثـر  -١٩٠

االمنائي لتكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت هـو حتسـني امكانيـة الوصـول والـترابط. وتعـتزم 

ــدرس احتمـال اسـتخدام القـدرات املنقوصـة االسـتخدام حاليـا  فرقة العمل بشكل خاص أن ت

ـــترابط  للسـواتل الـيت تـدور يف مـدار أرضـي منخفـض، مـن أجـل تيسـري امكانيـة الوصـول وال

بتكلفــة ميســورة للمنــاطق النائيــة واملنقوصــة اخلدمــة، وخصوصــــا يف أقـــل البلـــدان منـــوا. 

وستكون هلذا األمر امكانية امنائية هائلة وخصوصـا باتاحـة الفرصـة للبلـدان لتتخطـى مراحـل 

التنمية التكنولوجية وتطوير البنية التحتية بسرعة كبرية. 

وسـيواصل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، يف اطـــار برنــامج األمــم املتحــدة  -١٩١

للتطبيقـات الفضائيـة، دعـم أعمـال جملـس آسـيا واحمليـط اهلـادئ لالتصـاالت السـاتلية، الـــذي 

ـــدا.  أنشـئ يف عـام ١٩٩٤ مبسـاعدة مـن الربنـامج وتوسـع اآلن ليضـم ٩٠ عضـوا مـن ٣١ بل

ويقـوم الـس وال يـزال بـدور رئيسـي يف ترويـج تطويـر االتصـاالت السـاتلية والتعـاون فيـــها 

يف املنطقـة، مـن خـــالل توفــري منــرب لتبــادل اآلراء واألفكــار بشــأن التكنولوجيــات والنظــم 

والسياسـات العامـة وخدمـــات االتصــاالت الســاتلية اجلديــدة. وينظــم الــس مؤمتــر آســيا 
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واحمليط اهلادئ لالتصـاالت السـاتلية ومعـرض االتصـاالت العامليـة مـرة كـل سـنتني. وسـيعقد 

املؤمتر القادم يف عام ٢٠٠٢. 

وحيتفـظ مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي مبوقـع علـى الشـبكة العامليـة خمصـــص  -١٩٢

ــــــــــــــــة األمـــــــــــــــم املتحـــــــــــــــدة يف الفضـــــــــــــــاء  لتنســــــــــــــيق أنشــــــــــــــطة منظوم

 .(www.uncosa.unvienna.or)

وأتـاح مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـــارجي مباشــرة مــن خــالل املوقــع الشــبكي  -١٩٣

ــدة للتطبيقـات الفضائيـة دليـال حمدثـا لفـرص التعليـم والتدريـب والبحـوث  لربنامج األمم املتح

واملنح الدراسية يف ميدان علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاا. 

وشـرعت اإليكـا تدرجييـا، بالتشـارك مـع منظمـات افريقيـة ودوليـة وحكومــات  -١٩٤

واتمـع األهلـي وأصحـاب املصلحـة مـن القطـاعني العـام واخلـاص، يف ادمـاج تكنولوجيــات 

ــــة كملتقـــى لالختيـــار وحمـــور  جديــدة للمعلومــات واالتصــاالت لتعزيــز أدوارهــا اجلوهري

للشـبكات السياسـاتية وداعيـة بشـأن مسـائل ذات أمهيـة اجتماعيـة واقتصاديـة حيويـة بالنســبة 

الفريقيا. ويف هذا اخلصوص، ســوف تطبـق اإليكـا تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت لكـي 

ــها  حتـول نفسـها اىل منظمـة معرفيـة تـثري املـوارد الفكريـة واملعلوماتيـة الـيت تقـوم علـى أساس

التنميـة يف كـل بلـدان املنطقـة، وتـثرى هـي ذاـا بتلـك املـوارد. وسـوف تعمـل اإليكــا، مــن 

أجـل حتقيـق مهمتـها، علـى تعزيـــز قدرــا علــى احلشــد، باســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات 

ــى التبـاحث قبـل االجتماعـات الرئيسـية وأثناءهـا وبعدهـا،  واالتصاالت من أجل التشجيع عل

من أجل ما يلي: (أ) مجع مضمـون املؤمتـرات واالجتماعـات الرئيسـية يف شـكل رقمـي لبثـها 

على جمموعة واسعة من الوسـائط؛ و (ب) اسـتكمال املؤمتـرات بتوفـري تدريـب موقعـي علـى 

اسـتخدام تكنولوجيـات الوصـول اىل املعلومـات واملشـاركة يف النقـاش؛ و (ج) تيســـري ســبل 

ـــيت يكشــف فيــها برناجمــها عــن ثغــرات واحتياجــات؛  الوصـول اىل التدريـب يف اـاالت ال

و (د) دعم اقامة جسور بني املؤسسات االفريقية واألوساط االمنائية الدولية. 

ــــا املعلومـــات  واضافــة إىل ذلــك، اســتهلت اإليكــا مشــروع مركــز تكنولوجي -١٩٥

ــــذي عقـــد يف تشـــرين  لصــاحل افريقيــا مبناســبة االجتمــاع األول حملفــل التنميــة االفريقيــة ال

ـــرري  األول/أكتوبـر ١٩٩٩ يف أديـس أبابـا. ويـهدف هـذا املركـز إىل زيـادة الوعـي لـدى مق

ـــني بشــأن أمهيــة بنــاء جمتمــع املعلومــات يف افريقيــا  السياسـات ومتخـذي القـرارات االفريقي

وتوفـري تدريـب مركـز علـى تكنولوجيـات املعلومـات اجلديـدة لكـل مـن مقـرري السياســات 

ومنفذيـها. ويف عـام ٢٠٠٢، سـيبدأ املركـز دورتـه التدريبيـة األوىل علـــى تكنولوجيــا الربــط 

الشـبكي لصـاحل النسـاء االفريقيـــات (يف البلــدان الناطقــة بالفرنســية)، وذلــك بالتعــاون مــع 

برنامج أكادميية سيسـكو للربـط الشـبكي وبرنـامج املعلومـات ألغـراض التنميـة التـابع للبنـك 

الدويل. وعالوة على ذلـك، شـرع املركـز يف تنظيـم معـارض مصممـة خصيصـا ذات عالقـة 

مبواضيـع املؤمتـرات واالجتماعـات الرئيسـية الـيت تعقدهـا اإليكـا وسـتكون قريبـا مبثابـة مركــز 

عرض معياري على مدار السنة يركـز علـى ايضـاح االسـتخدام العـام لتكنولوجيـا املعلومـات 

واالتصاالت والتطبيقات القطاعية. 

“ يف منتصــف عــام ٢٠٠٢.  Scan-ICT” ـــائج مشــروع وستنشـر أوىل نت -١٩٦

واسـتهلت دراسـة ”Scan-ICT“ يف سـتة بلـدان رائـدة هـي اثيوبيـا وأوغنـدا والســـنغال 

وغانا واملغرب وموزامبيـق، وـدف إىل حشـد دعـم للتطويـر املرحلـي لقـدرة افريقيـة شـاملة 

علـى مجـع وادارة املعلومـات الرئيسـية، مبـا فيـها املؤشـرات الالزمـة لتعزيـز االسـتثمار املـــتزايد 

S“ مـن  c an-ICT” يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف افريقيا. وتتـألف شـراكة

"أكاسـيا" (Acacia) املركـز الـــدويل للبحــوث االمنائيــة يف كنــدا، واملفوضيــة األوروبيــة 

(االدارة العامة الثامنة)، والوكالة النروجيية للتنمية الدولية واإليكا. 

وسـتنظم اإليكـا االجتمـــاع الثــالث للجنــة املعنيــة باملعلومــات االمنائيــة، مبــا يف  -١٩٧

ـــات واالتصــاالت  ذلـك اجتمـاع واجتمـاع جلنتيـها الفرعيتـني املعنيتـني بتكنولوجيـات املعلوم

وباالحصــاءات وباملعلومــات اجلغرافيـــة (يف أديــس أبابــا، يف آذار/مــارس ٢٠٠٣). وترفـــع 

اللجنة تقاريرها اىل مؤمتر اإليكا للوزراء املسؤولني عن التنمية االقتصادية والتخطيط. 

ويف عــامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣، ســتواصل اإليكــا توفــري خدمــات استشـــارية اىل  -١٩٨

الــدول األعضــاء فيــها واملؤسســـات االقليميـــة ودون االقليميـــة بشـــأن وضـــع بنيـــة حتتيـــة 

وسياسات وخطط واستراتيجيات يف جمال املعلومات واالتصاالت. 

ــة مـن برنـامج ريسـاب الثـاين، سـتقوم اإلسـكاب، عندمـا  ويف اطار املرحلة الثاني -١٩٩

تتوفـر املـوارد، بوضـع وتنفيـذ مشـاريع تعاونيـة اقليميـة بشـأن تطبيقـات االتصـاالت الســـاتلية 

ـــق  ألغـراض التنميـة املسـتدامة علـى الصعيديـن الوطـين واالقليمـي، مبـا يف ذلـك مشـروع مراف

االتصاالت على مسـتوى اتمـع احمللـي ألغـراض التنميـة الريفيـة. وسـيضطلع الفريـق العـامل 

االقليمـي املعـين بتطبيقـات علـوم وتكنولوجيـــا الفضــاء التــابع لالســكاب، يف اطــار برنــامج 

ريساب الثاين مبشروع العامل املشترك بشـأن البنيـة التحتيـة القليلـة التكلفـة للوصـول السـريع 

إىل شبكة االنترنت يف املناطق الريفية. 

وسـوف تيســـر االســكاب، يف اطــار منتــدى احلــوار، انشــاء وتنفيــذ مشــروع  -٢٠٠

تعاوين اقليمي فيما بني الدول األعضاء بشأن نظام تعاوين للتعليم عن بعد. 
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ـــاج  وســوف جتــري االســكاب دراســة حــول االطــار السياســايت بشــأن االدم -٢٠١

العملـي االتصـاالت السـاتلية ورصـد األرض بواسـطة السـواتل ألغـراض التنميـة املســتدامة يف 

ـــالزم القامــة رابطــة،  "الطريـق املعلوماتيـة الفائقـة السـرعة"، وتضطلـع بدراسـة عـن االطـار ال

لصناعـات الفضـاء االقليميـة مـن أجـل دعـم التنميـة املسـتدامة، وتسـهم يف األنشـــطة البحثيــة 

واالرشـادية فيمـا يتعلـــق باســتعمال ســواتل االتصــاالت ذات معــدل البيانــات املرتفــع ومــا 

تنطوي عليه تلك السواتل من امكانات يف مراكـز اخلدمـات عـن بعـد علـى مسـتوى اتمـع 

احمللي. 

وسـوف تعقـد اإلسـكاب االجتمـاع الســـنوي للفريــق العــامل االقليمــي املعــين  -٢٠٢

ـــانكوك يف عــام ٢٠٠٢. ومل يتقــرر بعــد املكــان الــذي  بتطبيقـات االتصـاالت السـاتلية يف ب

سينعقد فيه االجتماع السنوي يف عام ٢٠٠٣. 

وتنـاولت دراسـة قـــام ــا قســم التكنولوجيــا التــابع لالســكوا يف عــام ٢٠٠١  -٢٠٣

ـــة لالتصــاالت،  قـدرات الـدول األعضـاء يف اإلسـكوا فيمـا يتعلـق بـالوصول إىل النظـم احلديث

وتطرقت إىل تكنولوجيات فضائية معينـة وسـتعاجل املسـائل املشـمولة يف ذلـك امليـدان يف عـام 

ـــة موضوعيــة واجتمــاع بشــأن اســتراتيجيات تكنولوجيــا املعلومــات  ٢٠٠٢ يف اطـار دراس

واالتصاالت وتدابري بناء القدرات الالزمة هلذه التكنولوجيا. 

U" و "Mercure" الفضائيـة  NEPnet" وقـد وفـرت شبكتـا اتصـــاالت -٢٠٤

ـــه كيانــا تابعــا لألمــم  دعمـا مثينـا كمـا أـا زادت مـن جناعـة تكلفـة عمليـات اليونيـب بصفت

ــاالت الـيت يتجلـى فيـها ذلـك يف االئتمـار عـن بعـد. وقـامت شـبكتا  املتحدة. ويتمثل أحد ا

"UNEPnet" و "Mercure" بدعـم اخلدمـات اهلاتفيـة الرقميـة الـيت تقدمـــها الشــبكة 

الرقميـة املتكاملـة اخلدمـات اىل كافـة وكـاالت األمـم املتحـــدة الكائنــة يف جممــع غيغــريي يف 

ـــار عــن بعــد بواســطة احلواســيب املكتبيــة  نـريويب. ونتيجـة لذلـك أصبحـت خدمـات االئتم

ممكنــة. ومل تقلــص هــذه اخلدمــات احلاجــة اىل البعثــات فحســب، ولكنــها يســرت أيضـــا 

ـــيز واملنتظــم كمشــاركة املديــر التنفيــذي يف االجتماعــات االداريــة  عمليـات التواصـل الوج

األسـبوعية الرفيعـــة املســتوى مــع نظرائــه. وقــد طبقــت خدمــات مماثلــة يف بعــض مكــاتب 

اليونيب االقليمية وامليدانية يف القـارات السـت. كمـا وفـرت اخلدمـات السـاتلية الـيت تقدمـها 

شبكتا UNEPnet و Mercure عددا من اخلدمــات الـيت تـؤدي اىل خفـض تكـاليف 

ـــني اــاالت ذات األمهيــة اخلاصــة خدمــات اهلــاتف والفــاكس  اتصـاالت اليونيـب. ومـن ب

املسـتندة اىل االنـترنت. وجيــري أيضــا تقـدمي خدمـات مماثلـة الــى مكـاتب اليونيـب االقليميــة 

U و Mercure يف أعمال اللجنـة  NEPnet وامليدانية فـي القـارات الست. وتشـارك

ـــؤول عــن  ). ويعمـل اليونيـب كنـائب رئيـس مس CEOS) املعنيـة بسـواتل رصـد األرض

ـــامل املعــين بنظــم وخدمــات املعلومــات. كمــا تتعــاون  C الع EOS املسـتعملني يف فريـق

C يف  E O S اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدوليـة التابعـة لليونسـكو تعاونـا وثيقـا مـع 

أنشطة الفريق املذكور. 

G) � ســو فولــز،  R ID) "ـــاعدة "غريــد وسـيواصل اليونيـب، مـن خـالل ق -٢٠٥

تعميـم املعلومـات عـن آخـر التطـورات يف تكنولوجيـا املعلومـات، مبـا فيــها ادارة االستشــعار 

ــــا  عــن بعــد وتطبيقــات بيانــات نظــم املعلومــات اجلغرافيــة وتكنولوجيــات االنــترنت. كم

يضطلــع اليونيــب، مــن خــالل قــاعدة "غريــد" - ســــو فولـــز، بـــدور رائـــد يف اســـتخدام 

ــا  تكنولوجيـا وحـدة اخلدمـات اخلرائطيـة التفاعليـة يف االنـترنت يف منظومـة األمـم املتحـدة، مم

يساعد املستعملني على حتديـد البيانـات ومقـاييس رسـم اخلرائـط بالتعـاون مـع معـهد حبـوث 

النظم البيئية. ويف هذا الصدد، انتهى اليونيـب، مـن خـالل قـاعدة "غريـد" - سـو فولـز، مـن 

ــــى الوصـــول اىل بيانـــات  تنفيــذ املشــروع العــاملي للطاقــة ودورة امليــاه بقــدرة متطــورة عل

االنترنت، ونفذ نويدة مالئمة لتبـادل املعلومـات خاصـة ببيانـات اليونيـب وتتقيـد مبواصفـات 

املنظمــة الدوليــة للتوحيــد القياســي واللجنــة االحتاديــة للبيانــات اجلغرافيــة التابعــة ملؤسســـة 

الواليات املتحدة للمسح اجليولوجي. 

وسـوف يسـعى اليونيـب يف عـام ٢٠٠٢ اىل توفـري املزيـــد مــن مــواده املنشــورة  -٢٠٦

ومـواد قواعـد بياناتـه علـى االنـترنت والشـبكة العامليـة. وخـالل السـنوات املاضيـة نقـل أكـــثر 

من مليون ملف متاح جمانا من موقع االنـترنت اخلـاص بقـاعدة "غريـد" - سـو فولـز والفـائز 

جبـائزة. وسـيواصل اليونيـب العمـل علـى تعزيـز الوصـول اىل مثـل هـذه البيانـات واملعلومـــات 

اهلامة. 

ويف ضـوء التطـور التكنولوجـي، تواصـل أفرقـة اآليتيـــو الدراســية ١ و٣ و٤ و٦  -٢٠٧

و٧ و٨ املعنيـة باالتصـاالت الراديويـة دراسـاا بشـأن اسـتخدام التكنولوجيـا والطيـف/املـــدار 

يف االتصـاالت الفضائيـة. ومتثـل األفرقـة الدراســـية املعنيــة باالتصــاالت الراديويــة جــزءا مــن 

)، املسـؤول عـــن دراســة املســائل التقنيــة  ITU-R) قطـاع االتصـاالت الراديويـة بـاآليتيو

والتشـغيلية والرقابيـة/االجرائيـة املتعلقـــة باالتصــاالت الراديويــة واصــدار التوصيــات واعــداد 

األسـاس التقـين الجتماعـات مجعيـات االتصـاالت الراديويـة ومؤمتـرات االتصـاالت الراديويـــة 

العامليـة. وجديـر بـالذكر بصـورة خاصـة أن قطـاع االتصـاالت الراديويــة بــاآليتيو قــد وضــع 

معايــري للمواصفــات املفصلــة للوصــالت البينيــة الراديويــة لالتصـــاالت املتنقلـــة الدوليـــة - 

٢٠٠٠، اليت يتألف مكوا الساتلي من ست وصالت بينية خمتلفة. 
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ويـدرس مكتـب تنميـــة االتصــاالت التــابع لآليتيــو املســائل التقنيــة والتشــغيلية  -٢٠٨

والتعرفية ويعتمــد توصيـات بشـأا ـدف التوحيـد القياسـي لالتصـاالت علـى نطـاق العـامل. 

ويعطي املكتب األولوية لوضع معايري إلنشـاء البنيـة التحتيـة العامليـة للمعلومـات واالتصـاالت 

ـــق التكنولوجيــا  العامليـة املتنقلـة املتعـددة الوسـائط. وسـيواصل املكتـب دراسـاته يف جمـال تطبي

الفضائيـة يف خدمـات خمتلفـة، مثـــل اتاحــة خدمــات االتصــاالت املالحيــة اجلويــة والبحريــة 

ـــة. وســيواصل املكتــب أيضــا كفالــة  والربيـة املتنقلـة للمنـاطق النائيـة لغـرض التنبـؤات املناخي

االدماج الكامل لواسطة االرسال الساتلي يف شبكات االتصاالت العاملية. 

وتكفـل األفرقـة املشـتركة بـني القطاعـات والتابعـة لقطـاع االتصـاالت الراديويــة  -٢٠٩

باآليتـيو ومكتـب تنمية االتصـاالت مواءمـة الدراسـات الـيت جتـرى يف القطـاعني وتفـادي أي 

ـــة وتشتيـــت للجــهود. ويســتعرض الفريــق املشــترك بــني القطاعــات املعــين  ازدواجيـة حمتمل

مبسـائل السـواتل توصيـات القطـاعني مـن أجـل ضمـان االدمـــاج الكــامل لواســطة االرســال 

ــــع مراعـــاة التكنولوجيـــات والتطبيقـــات واخلدمـــات  الســاتلي يف شــبكات االتصــاالت، م

الناشئة. 

ويعكـف مكتـب تنميـة االتصـاالت يف الوقـت احلـاضر علـى تنفيـذ خطـــة عمــل  -٢١٠

فاليتا اليت اعتمدهـا املؤمتـر العـاملي الثـاين لتطويـر االتصـاالت يف أيـار/مـايو ١٩٩٨. وتتضمـن 

خطـة عمـل فاليتـا الفصـول التاليـة: الفصـــل األول بشــأن برنــامج التعــاون بــني األعضــاء يف 

قطـاع تطويـر االتصـاالت؛ والفصـل الثـاين بشـأن برامـج خطـة عمـل فاليتـا؛ والفصـل الثــالث 

A، الفقــرة  / AC.105/726 بشـأن الربنـامج اخلـاص ألقـل البلـدان منـوا (انظـر الوثيقـــة

١٧٤ (د)). 

وسـوف ينظـم اآليتيـو دوريـا احملفـل العـــاملي للسياســات املتعلقــة باالتصــاالت،  -٢١١

ألجل التباحث وتبادل اآلراء واملعلومات عـن مسـائل السياسـة العامـة العريضـة لالتصـاالت، 

ـــة. وقــد  ومنجـزات التقـدم التكنولوجـي، وتطويـر البنيـة التحتيـة، واالعتبـارات التجاريـة املالي

ــــاملي الثـــالث للسياســـات املتعلقـــة باالتصـــاالت يف جنيـــف مـــن ٧ اىل ٩  عقــد احملفــل الع

آذار/مـارس ٢٠٠١، ونظـر املشـاركون فيـه يف املسـائل ذات الصلـة بـربوتوكول االتصـــاالت 

اهلاتفيـة عـرب االنـترنت. واعتمــدت عــدة آراء شــبيهة بــالرأي الــذي اعتمــده احملفــل العــاملي 

األول للسياســات املتعلقــة باالتصــاالت خبصــوص ترويــج وادخــال خدمــــات االتصـــاالت 

الشــخصية املتنقلــة العامليــة بواســطة الســواتل. واعتمــد رأي حمــدد بشــــأن ترويـــج ادخـــال 

االتصاالت اهلاتفية عرب االنترنت إىل البلدان النامية. 

ـــة بشــأن جمتمــع املعلومــات، يف اطــار منظومــة األمــم  وجيـري تنظيـم قمـة عاملي -٢١٢

ـــاون مــع ســائر هيئــات األمــم  املتحـدة. وتتـوىل اآليتيـو الـدور القيـادي يف تنظيـم القمـة بالتع

املتحـدة املهتمــة. وســتكون املرحلــة األوىل مــن هــذه القمــة العامليــة يف جنيــف (يف كــانون 

األول/ديسـمرب ٢٠٠٣) حيـث تسـتضيفها حكومـة سويســـرا، واملرحلــة الثانيــة يف تونــس يف 

ـــى ســد اهلــوة الرقميــة،  عـام ٢٠٠٥، وتسـتضيفها احلكومـة التونسـية. وسـيكون التركـيز عل

ـــة  وسـيتضمن ذلـك حبـث وسـائل توصيـل اخلدمـات والتطبيقـات الـيت تغطـي اجلوانـب االمنائي

واالقتصادية والسياساتية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية ذات الصلة. 

ـــنوات املعــارض واحملــافل العامليــة بشــأن  وينظـم اآليتيـو يف جنيـف كـل أربـع س -٢١٣

االتصـاالت (TELECOM) كمـا ينظـــم مناســبات اقليميــة مماثلــة تناوبيــة كــل أربــع 

ــالن يف  سـنوات يف آسـيا وافريقيـا والقـارة األمريكيـة. وسـيعقد احملفـل واملعـرض العامليـان املقب

جنيـف يف عـام ٢٠٠٣. ومتثـل املشـاكل ذات الصلـة باالسـتخدامات املـتزايدة دائمـا للفضـــاء 

اخلـارجي، ومنـها سـواتل االتصـاالت واالستشـعار عـن بعـد واخلدمـــات املالحيــة، وكذلــك 

البـث االذاعـي السـاتلي املباشـر اىل املنـاطق الريفيـة واملتخلفـة يف العـامل، البعـض مـــن املســائل 

الرئيسية اليت تسترعي االهتمام واملناقشة يف تلك احملافل. 

ـــو مؤمتــرات عامليــة لالتصــاالت الراديويــة كــل ســنتني اىل ثــالث  وينظـم اآليتي -٢١٤

سـنوات. واهلـدف مـن هـذه املؤمتـــرات هــو حتديــث العمليــة الرقابيــة لالتصــاالت الراديويــة 

الدوليـة واالعـداد للمتطلبـات املقبلـة. وقـد وضـع املؤمتـر العـاملي لالتصـــاالت الراديويــة لعــام 

٢٠٠٠، الـذي عقـد يف اسـطنبول، تركيـا، مـن ٨ أيـار/مـــايو اىل ٢ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠، 

عددا من الترتيبات اجلديدة بشـأن اجلوانـب التقنيـة والرقابيـة لالتصـاالت باسـتخدام السـواتل 

ـــن أجــل تقــدمي خدمــات متنوعــة كالســواتل املتنقلــة  الثابتـة وغـري الثابتـة بالنسـبة لـألرض م

وسواتل استكشاف األرض وسواتل أحباث الفضـاء وسـواتل األرصـاد اجلويـة وسـواتل البـث 

االذاعي. كما اعتمد املؤمتر خطـة جديـدة خلدمـات سـواتل البـث االذاعـي للبلـدان املوجـودة 

ـــة املتفــق عليــها أو  يف هـاتني املنطقتـني وتوفـر أداة الدخـال اضافـات علـى القنـوات املخصص

ــه إىل  لتعديلـها. ويعـتزم عقـد املؤمتـر العـاملي القـادم لالتصـاالت الراديويـة مـن ٩ حزيـران/يوني

٤ متـوز/يوليـه ٢٠٠٣ يف كراكـاس، فنــزويال، وسـيكون لــــه جــدول أعمــال واســع يشــمل 

عددا من املسائل ذات الصلة باخلدمات الفضائية. 

وســوف يواصــل االجتمــاع التحضــريي للمؤمتــر، الــــذي أنشـــئ لالضطـــالع  -٢١٥

باألعمــال التحضرييــة الالزمــة للمؤمتــر العــاملي لالتصــاالت الراديويــة، أعمالـــه. وتضطلـــع 

األفرقــة الدراســية التابعــة لقطــاع االتصــــاالت الراديويـــة يف اآليتيـــو بدراســـات يف ميـــدان 
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ـــات الســاتلية املتنقلــة والثابتــة  االتصـاالت الراديويـة الفضائيـة تتعلـق بـاجلوانب التقنيـة للخدم

وخدمـــات ســـواتل استكشـــاف األرض وســـواتل األرصـــاد اجلويـــة والبحـــوث الفضائيــــة 

والعمليــات الفضائيــة واخلدمــات الســاتلية االذاعيــة والنظــم الســاتلية ذات املــدار األرضـــي 

ــــف مـــن ١٨ إىل ٢٩ تشـــرين  املنخفــض. وســيعقد االجتمــاع التحضــريي للمؤمتــر يف جني

ـــر يقــدم اىل املؤمتــر العــاملي لالتصــاالت الراديويــة الــذي  الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٢ العـداد تقري

سيعقد عام ٢٠٠٣ من أجل مساعدة أعضــاء اآليتيـو الذيـن سيشـاركون يف مـداوالت مؤمتـر 

عـام ٢٠٠٣. وأثنـاء اجللسـة األوىل لالجتمـاع التحضـريي للمؤمتـر الـذي انعقـد مباشـرة بعــد 

مؤمتر عام ٢٠٠٠، عهد اىل أعضاء األفرقـة الدراسـية واألفرقـة العاملـة وأفرقـة العمـل وأفرقـة 

املقرريـن املشـتركة وأفرقـة العمـل املشـتركة التابعــة لقطــاع االتصــاالت الراديويــة يف اآليتيــو 

ـــر  باملسـؤولية عـن اعـداد الدراسـات الـيت طلـب مؤمتـر عـام ٢٠٠٠ اعدادهـا قبـل انعقـاد مؤمت

عام ٢٠٠٣. 

ـــة يف عــام  وعمـال مبقتضيـات قـرار اعتمـد يف املؤمتـر العـاملي لالتصـاالت الراديوي -٢١٦

٢٠٠٠، سيسـاعد مكتـب االتصـاالت الراديويـة التـابع لآليتيـــو ومكتــب تنميــة االتصــاالت 

منظمـات االتصـاالت االقليميـة يف أعماهلـا التحضرييـة للمؤمتـر العـاملي لالتصـــاالت الراديويــة 

ــة  يف عـام ٢٠٠٣. وسـتتضمن هـذه املسـاعدة اجتماعـات اعالميـة أقاليميـة واجتماعـات رمسي

وغـري رمسيـة، ـدف حتسـني فـهم القضايـــا وحتقيــق تقــارب بــني اآلراء األقاليميــة خبصــوص 

القضايا الرئيسية. 

وبعـد أن نـادى مؤمتـر مفوضـي اآليتيـو لعـام ١٩٩٤، يف قـــراره ١٨، اىل اجــراء  -٢١٧

استعراض متعمق جديد لتخصيص موارد الطيـف/املـدار بواسـطة اآليتيـو، قـرر املؤمتـر العـاملي 

لالتصــاالت الراديويــة لعــام ١٩٩٧ تنفيــذ عــدد مــن التدابــري لزيــادة الكفــاءة والعدالـــة يف 

اسـتخدام الطيـف/املـدار. وقـد نظـر املؤمتـر العـــاملي لعــام ٢٠٠٠ يف التنفيــذ العملــي للتدابــري 

املذكـورة، وسيسـتعرض املؤمتـر العـاملي لالتصـاالت الراديويـة لعـام ٢٠٠٣ هـذا التنفيـــذ مــرة 

أخرى. 

وبغيــة توفــري املســاعدة التقنيــة للبلــدان املشــاركة، ينظــم مكتــب االتصـــاالت  -٢١٨

الراديويـة التـابع لآليتيـو حلقـات دراسـية عامليــة كــل عــامني، وحلقــات دراســية اقليميــة يف 

ـــألرض  األعــوام الــيت تتخللــها، حــول ادارة الــترددات واســتخدام املــدار الثــابت بالنســبة ل

واألنشــطة التحضرييــة ملؤمتــرات االتصــاالت الراديويــة. وســتعقد احللقــة الدراســية العامليـــة 

القادمة يف تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢ يف جنيف. 

ــة االتصـاالت، يف اطـار خطـة عمـل فاليتـا لتنميـة االتصـاالت  ويقوم مكتب تنمي -٢١٩

علـــى الصعيـــد العـــاملي، بعقـــد موائـــد مســـتديرة وحلقـــات دراســـية بشـــأن السياســـــات 

واالسـتراتيجيات وأنشـــطة البحــث والتطويــر املتعلقــة باالتصــاالت لصــاحل البلــدان الناميــة، 

وبتدريـب موظفـني مـن البلـدان الناميــة يف خمتلــف جمــاالت االتصــاالت، واســتخدام النظــام 

العـاملي لالسـتغاثة والسـالمة يف البحـر واالتصـاالت السـاتلية املتنقلــة، وال ســيما االتصــاالت 

الشـخصية املتنقلـة العامليـــة بواســطة الســواتل. كمــا يعمــل املكتــب علــى ترويــج تطبيقــات 

ـــدة لغــرض تطويــر خدمــات االتصــاالت يف البلــدان الناميــة، وال ســيما  تكنولوجيـات جدي

للمناطق الريفية والنائية، من خالل تنفيذ مشاريع رائدة. 

ومتشـيا مـع توصيـــة املؤمتــر العــاملي الثــاين لتطويــر االتصــاالت املعقــود يف عــام  -٢٢٠

١٩٩٨، اسـتهل مكتـب تنميـة االتصـاالت يف عـام ٢٠٠١ برناجمـــا جديــدا لــترويج وتطويــر 

الوصـول العـاملي يف افريقيـا باسـتخدام التكنولوجيـات السـاتلية. ويدعـم مبـادرة املكتـب كــل 

من املنظمة الدوليـة لسـواتل االتصـاالت (انتلسـات) واملنظمـة األوروبيـة لسـواتل االتصـاالت 

ـــريت تفــاهم منفصلتــني ــذا املعــىن مــع املكتــب، يف تشــرين  (يوتلسـات) اللتـان وقّعتـا مذك

األول/أكتوبـر ١٩٩٩ وأيـار/مـايو ٢٠٠٠، علـى التـوايل. وجيـــري النظــر يف مــا يقــرب مــن 

١٦ مشروعا، كما جيري خرباء اآليتيو وانتلسات ويوتلسات دراسات جدوى مقابلة هلا. 

وينفــذ اآليتيــو مخســة مشــاريع النشــاء مراكــز دراســــات متقدمـــة يف ميـــدان  -٢٢١

االتصـاالت: اثنـان منـها يف افريقيـا، وواحـد يف آسـيا، وواحـد يف القـارة األمريكيـة، وواحـــد 

يف املنطقـــة العربيـــة. وتـــؤدي هـــذه املراكـــز دورا هامـــا يف تعزيـــز الكفـــــاءات يف ميــــدان 

ـــك بتدريــب كبــار املــدراء وكبــار املســؤولني يف الســلطات احلكوميــة يف  االتصـاالت، وذل

جمــــاالت السياســــات العامــــة والتنظيــــم الرقــــايب واالدارة (مبــــا فيـــــها ادارة الـــــترددات) 

والتكنولوجيات واخلدمات. 

وسيســتمر مكتــب تنميــة االتصــــاالت يف تقـــدمي اخلـــرباء، بنـــاء علـــى طلـــب  -٢٢٢

االدارات يف الـدول األعضـاء مـن البلـدان الناميـة، للمشـاركة يف مشـاريع احملطـــات األرضيــة 

لالتصال بالسواتل ويف ختطيط نظم االتصـاالت السـاتلية االقليميـة أو احملليـة. ومـن املعتـاد أن 

تشتمل الوثائق اليت يعدهـا املكتـب، مثـل خطـط تنميـة االتصـاالت أو اخلطـط االرتكازيـة أو 

الدراسات القطاعية، على عنصر ساتلي. 

وسيسـتمر ابـــالغ االدارات يف الــدول األعضــاء بصــورة منتظمــة، مــن خــالل  -٢٢٣

التعـاميم االعالميــة الــيت يصدرهــا مكتــب االتصــاالت الراديويــة كــل أســبوعني واألبــواب 

( C D ــا، الـيت أصبحـت تصـدر اآلن علـى أقـراص مدجمـة للقـراءة فقـط -  اخلاصة املرفقة
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ــــم  (ROM، باخلصــائص التقنيــة األساســية والــترددات املخصصــة واملواقــع املداريــة للنظ

الفضائية اليت يبلَّغ ا املكتب. وتتوفر تلك املعلومات أيضا على شبكة االنترنت. 

ويقـوم مكتـب االتصـــاالت الراديويــة دوريــا بنشــر التوصيــات املوافــق عليــها،  -٢٢٤

اجلديـدة منـها واملنقحـة، بشـــأن االتصــاالت الراديويــة الفضائيــة. وتتنــاول املنشــورات ذات 

االهتمــام اخلــاص باالتصــاالت الراديويــة الفضائيــة مســائل تتعلــــق بالتطبيقـــات الفضائيـــة؛ 

ــــة وســـواتل التحديـــد  وخدمــات االتصــاالت الســاتلية الثابتــة واالتصــاالت الســاتلية املتنقل

الراديوي وسواتل اهلواة وسواتل البث االذاعـي (الصـويت والتلفـزي)؛ ومجـع األخبـار سـاتليا؛ 

وتقاســم الــترددات؛ وتوافــق اخلدمــات املختلفــة. وهــي تشــكل األســاس للتطويــــر التقـــين 

ـــات الــترددات  املتناسـق لنظـم االتصـاالت الراديويـة الفضائيـة، وتتضمـن معايـري لتقاسـم نطاق

بني خمتلف اخلدمات الفضائية، وكذلك بني النظم الفضائية واألرضية. 

ـــاس ربــع ســنوي، بنشــر قائمــة  ويقـوم مكتـب االتصـاالت الراديويـة، علـى أس -٢٢٥

حمدثـة، تعـرف باسـم قائمـة الشـبكات الفضائيـة، وتتضمـن املواقـع املداريـة ونطاقـــات الــتردد 

املرتبطـة باحملطـات الفضائيـة احملمولـة علـى مـنت السـواتل املوجـودة يف املـــدار الثــابت بالنســبة 

لـألرض والنظـم الفضائيـة غـري املوجـودة يف املـدار الثـابت بالنسـبة لـــألرض. كمــا أصبحــت 

هذه القائمة متوفرة علـى اخلـط احلاسـويب املباشـر. وينشـر املكتـب، يف شـكل أكـثر تفصيـال، 

)، كـل مـا يـزوَّد بـه مـن خصـائص تقنيـة  CD-ROM) على أقراص مدجمة للقراءة فقـط

للشـبكات الســـاتلية مبقتضــى اجــراءات التنســيق أو االبــالغ لتدوينــها يف الســجل الرئيســي 

الدويل للترددات. وهذه املعلومات متاحة أيضا على شبكة االنترنت. 

ويف عــام ٢٠٠٠، نشــر مكتــب تنميــــة االتصـــاالت، بالتعـــاون مـــع مشـــغلي  -٢٢٦

االتصاالت الشخصية املتنقلة العامليـة بواسـطة السـواتل ومـع صناعـة هـذه االتصـاالت، كتابـا 

ـــة � االقتصاديــة األساســية  مرجعيـا يضـم املعلومـات التقنيـة والتشـغيلية والرقابيـة واالجتماعي

ذات الصلـة بادخـال التكنولوجيـا واالتصـاالت ذات الصلـة اىل كـل أحنـاء العـامل بوجـــه عــام 

واىل البلدان النامية بوجه خـاص. وهـذا العمـل هـو جـزء مـن املسـاعدة الـيت يقدمـها املكتـب 

اىل البلدان النامية يف جمال فـهم اسـتخدام هـذه االتصـاالت والفوائـد املسـتمدة منـها وحتسـني 

ـــق  ذلــك اىل املســتوى األمثــل، حيــث ان هــذه االتصــاالت متثــل أحــدث تكنولوجيــا لتطبي

االتصاالت الفضائية. 

وستواصل اليونسكو تقصي خمتلف سبل ووسـائل توسـيع نطـاق اسـتخدام نظـم  -٢٢٧

ـــــألرض يف أغــــراض االتصــــاالت  الســـواتل ذات املـــدارات املنخفضـــة والثابتـــة بالنســـبة ل

ـــة يف براجمــها، ومنــها اللجنــة  واملعلومـات واملعلوماتيـة والتعليـم والعلـوم والثقافـة ومحايـة البيئ

ــــامج، تقـــوم  الدوليــة املعنيــة بــالتعليم تأهبــا للقــرن احلــادي والعشــرين. وكجــزء مــن الربن

ـــم ودراســة اخلــربات املكتســبة يف التعليــم عــن بعــد، وكذلــك أثــر  اليونسـكو بتقديـر وتقيي

تكنولوجيـات االتصـاالت واملعلومـات اجلديـدة، وخصوصـا ســواتل االتصــاالت الــيت ميكــن 

أن تكون مفيدة يف التعليم عن بعد. 

وتشــارك اليونســكو يف شــبكة التعليــم عــن بعــد عــرب أوروبــا الــيت اســــتهلتها  -٢٢٨

ــاء شـبكة أوروبيـة للتدريـب عـن بعـد. وتتعـاون اليونسـكو مـع  املفوضية األوروبية دف انش

بولندا واجلمهورية التشيكية وليتوانيا وهنغاريا. 

ومتثـل تكنولوجيـــات املعلومــات واالتصــاالت ألغــراض التنميــة جمــاال برناجميــا  -٢٢٩

رئيســيا لــدى اليونســكو كمــا متثــل موضوعــا شــامال ذا أولويــة لفــترة الســــنتني ٢٠٠٢-

ــــامج اليونســـكو  ٢٠٠٣. ويف جمــال املعلومــات واملعلوماتيــة، الــذي يــروَّج مــن خــالل برن

ـــات للجميــع"، ســيتواصل التشــديد علــى  احلكومـي الـدويل الـذي يطلـق عليـه اسـم "املعلوم

ـــة بالنســبة ملؤسســات البلــدان الناميــة  الصـالت السـاتلية كلمـا كـانت ممكنـة وناجعـة التكلف

للقيــام مثــال بدعــم أنشــطة يف جمــاالت كشــبكات التلماتيــة الوطنيــة للخدمــات العموميـــة 

والتعليـم عـن بعـد واملختـربات االفتراضيـة واملكتبـــات الرقميــة ومراكــز احلواســيب اتمعيــة 

ـــن املتوقــع أن يــتركز الطلــب األكــرب علــى مرافــق  واملراكـز اتمعيـة املتعـددة الوسـائط. وم

التعليم املرئي عن بعد يف جمال التعليم العايل، وخصوصا تدريب املدّرسني. 

ــر مؤمتـر القمـة املعـين بـاجراءات الشـراكة املعرفيـة العامليـة، الـذي انعقـد  وعلى أث -٢٣٠

يف كـواال ملبـور يف آذار/مـارس ٢٠٠٠، اسـتهلت اليونســـكو برناجمــا جديــدا بشــأن املراكــز 

ـــددة الوســائط الــذي ينفــذ بالتعــاون الوثيــق مــع اآليتيــو ويــهدف إىل ادمــاج  اتمعيـة املتع

تكنولوجيات االتصاالت التقليديـة واجلديـدة، وخصوصـا حمطـة االذاعـة اتمعيـة، اضافـة إىل 

أنشطة مراكز احلواسيب على مستوى اتمع احمللـي. ويقصـد مـن هـذا اـهود أن يسـتكمل 

أنشطة اليونسكو األقـدم عـهدا يف جمـال دعـم مراكـز احلواسـيب اتمعيـة املتعـددة األغـراض 

ـــا يف ذلــك  الـيت متلكـها وتديرهـا اتمعـات احملليـة، والـيت ميكـن انشـاؤها يف أمـاكن عامـة، مب

املـدارس واملكتبـات واملراكـز اتمعيـة ومكـاتب الـربيد، مـن أجـل توفـري طائفـة متنوعـــة مــن 

ـــــاتف والفــــاكس واالنــــترنت  الدعـــم بواســـطة تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت (اهل

واالستنسـاخ واحلواسـيب وخـالف ذلـك، مـع مـا يتصـل بذلـك مـن دعــم للتدريــب لصــاحل 

كـل مـن األنشـطة االمنائيـة واملسـتعملني األفـــراد. ويف هــذا الصــدد، جيــري اختــاذ مبــادرات 

جديدة ترمي إىل تعزيز امكانية الوصــول إىل قنـوات االتصـاالت علـى مسـتوى اتمـع احمللـي 

باستخدام التكنولوجيا الفضائية. 
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وقد وضعت مشاريع رائدة للتعليم التلفزي التفـاعلي عـن بعـد بواسـطة حمطـات  -٢٣١

طرفية ذات فتحة صغرية جـدا، لصـاحل مدّرسـي املرحلـة االبتدائيـة يف املغـرب واهلنـد، اشـترك 

اليونسكو ومكتب تنمية االتصاالت التابع لآليتيو يف وضعها ويقومان اآلن بتنفيذها. 

ويف اطــار مشــروع يف النيجــر تشــارك فيــه اليونســكو إىل جــــانب اليونديـــب  -٢٣٢

واملركز االفريقي لتطبيقات األرصاد اجلوية ألغـراض التنميـة وعـدة شـركاء آخريـن، أتـاحت 

ـــا  دون مقــابل، فرصــة الســتخدام قنا ،( WorldSpace) "مؤسســة "وورلــد ســبيس

املتعـددة الوسـائط، املسـماة قنـاة التعليـم لصـاحل افريقيـا، الرسـال حمتويـات قنـاة املؤسســـة إىل 

ــــيت  شــبكة وطنيــة مــن حمطــات االذاعــة اتمعيــة واملراكــز اتمعيــة املتعــددة الوســائط، ال

ــا قنـوات املؤسسـة السـمعية السـتقبال الـربامج. وستوسـع الشـبكة لكـي تشـمل  تستخدم أيض

ـــائط، مــع  ١٥٠ قريـة وسـتدمج مرافـق مراكـز املعلومـات، مبـا يف ذلـك املرافـق املتعـددة الوس

حمطات االذاعة. ويف اطار مشـروع آخـر جيـري اسـتهالله مـن أجـل الالجئـني مـن بورونـدي 

ــــزانيا املتحــدة، يدعــم اآليتيــو ومفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون  املوجوديـن يف مجهوريـة تن

ـــكرات  الالجئــني واليونســكو اقامــة مراكــز حواســيب جمتمعيــة متعــددة األغــراض يف معس

الالجئـني يف لوكـــويل، باســتخدام مضمــون شــبكة مؤسســة وورلــد ســبيس ونظــام الــربيد 

االلكتروين ذي املدار املنخفض بالنســبة لـألرض اخلـاص مبنظمـة املتطوعـني للمسـاعدة التقنيـة 

(VITA)، ومرافق احملطات الطرفية ذات الفتحات الصغرية جدا. 

وسـوف تسـتمر اليونسـكو، مـــن خــالل مراكــز املــوارد اجلرثوميــة التابعــة هلــا  -٢٣٣

(MIRCENs)، يف ترويـج األنشـــطة يف جمــال املعلوماتيــة االحيائيــة، ومــن ذلــك مثــال 

ـــة للمــوارد  نظـام تبـادل معلومـات التكنولوجيـا االحيائيـة يف سـلوفينيا ومركـز البيانـات العاملي

ـــا مركــز املــوارد اجلرثوميــة يف الســويد.  اجلرثوميـة يف اليابـان وجمموعـة مـن املؤمتـرات يديره

كما أن اليونسكو ستدعم، من خالل مراكـز املـوارد اجلرثوميـة، حلقـات البحـث والتدريـب 

يف جمـال تعـاقب املوّرثـات ووضـع قـاعدة البيانـات عـــن املوّرثــات مــن أجــل اســتخدامها يف 

ادارة البيئة ورفاهة االنسان يف الكبسوالت الفضائية ونظم املد بأسباب احلياة يف املدار. 
 
 

ــــد املواقـــع  اســتخدام وحتســني القــدرات الســاتلية علــى حتدي دال-
واألماكن 

 

ــــات الفضائيـــة  يف عــام ٢٠٠٢، ســوف ينظــم برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيق -٢٣٤

)، بتمويـل  G NSS) ــواتل املالحـة حلقيت عمل اقليميتني حول استخدام النظم العاملية لس

توفره حكومة الواليات املتحدة، وذلك يف شـيلي لصـاحل بلـدان منطقـة اإليكـالك ويف زامبيـا 

لصـاحل بلـدان منطقـيت اإليكـا واإلسـكوا. وسـبق أن عقـدت حلقـة عمـل مماثلـة يف ماليزيــا يف 

عام ٢٠٠١ لصاحل بلدان منطقـة االسـكاب وأخـرى يف فيينـا لصـاحل بلـدان أوروبـا الشـرقية. 

وستستعرض االستنتاجات والتوصيات، من أجـل متابعتـها، جمموعـة مـن اخلـرباء تضـم عـددا 

مـن مقــرري السياســات وأصحــاب املصــانع ومقدمــي اخلدمــات واملســتعملني، اضافــة إىل 

ممثلـني عـن املنظمـات الدوليـة واالقليميـــة ذات الصلــة، وذلــك يف اجتمــاع دويل ســيعقد يف 

فيينا يف أواخر عام ٢٠٠٢. 

ـــري وأوصــت مبمارســات مــن أجــل النظــام العــاملي  وقـد وضعـت اإليكـاو معاي -٢٣٥

لسواتل املالحــة تتضمـن تدابـري احتياطيـة لنظـم تعزيـز سـاتلية خاصـة بالنظـام العـاملي لتحديـد 

ـــة حتســني  )، بغي GLONASS) والنظــام العالــمي لسواتــل املالحـة (GPS) املواقــع

توافرمها وسالمتهما ودقتهما علـى وجـه العمـوم ألغـراض تطبيقـات املالحـة اجلويـة. وجيـرى 

العمـل أيضـا علـى وضـع معايـري اإليكـاو املتعلقـة بتعزيـز النظـام العـاملي لسـواتل املالحـة مثـــل 

”GPS L5“، وهـو تـردد مـدين اضـايف للنظـام العـاملي لتحديـد املواقـع، ومعايـري خاصـــة 

بتطبيقات املالحة اجلوية للساتل غاليليو وتعزيز النظام العاملي لسواتل املالحة. 

ويواصـل قطـاع االتصـــاالت الراديويــة التــابع لآليتيــو دراســاته التقنيــة املتصلــة  -٢٣٦

باسـتخدام النظـام العـاملي لسـواتل املالحـة مـن أجـــل اســتخدام طيــف الــتردد الراديــوي ذي 

الصلـة بكفـاءة، كمـا تواصـل اإليكـاو واآليتيـو تعاومـا مـن أجـــل محايــة تطبيقــات املالحــة 

اجلوية لنظم االتصاالت واملالحة واملراقبـة السـاتلية. ويف املؤمتـر العـاملي لالتصـاالت الراديويـة 

لعـام ٢٠٠٠ خصـص طيـف لتطبيقـات اضافيـة للنظـم العامليـة لسـواتل املالحـة، مبـــا يف ذلــك 

تطبيقات للمالحة اجلوية. 

وما زالت اإليكاو واملنظمة البحريـة الدوليـة تتعاونـان وتتبـادالن املعلومـات عـن  -٢٣٧

خمتلـف جوانـب انشـاء النظـام العـاملي لســـواتل املالحــة وتنفيــذه. وقــد ســامهت اإليكــاو يف 

صـوغ سياسـة حبريـة بشـأن النظـام املذكـور ووافقـت عليـها مجعيـة املنظمـة البحريـة الدوليــة. 

وما زالت كلتا املنظمتني متارسان جا منسقا يف دعـم تطـور النظـام العـاملي لسـواتل املالحـة 

ليصبح يف املستقبل نظاما قادرا على دعم التطبيقات املتقدمة للمالحة اجلوية والبحرية. 

وادراكـا مـن اإليكـاو حلـدود امكانيـات نظـم املالحـة اجلويـــة احلاليــة وضــرورة  -٢٣٨

تلبيـة االحتياجـات املقبلــة، اختــذت اإليكــاو خطــوات للعمــل علــى اســتحداث أشــياء مــن 

ضمنـها تكنولوجيـات سـاتلية لعنـاصر االتصـاالت واملالحـــة واملراقبــة الســاتلية دعمــا الدارة 

احلركــة اجلويــة العامليــة. ومتثــل هــذه النظــم تكــامال بــني عنـــاصر أرضيـــة وفضائيـــة يلـــيب 

احتياجـات الطـريان املـدين املقبلـة حـىت جـزء كبـري مـن هـذا القـرن. ومـن الشـروط األساســية 



61

A/AC.105/780  

لتنفيذ النظم على أساس عـاملي وضـع معايـري موحـدة وممارسـات موصـى ـا. وتشـترك عـدة 

أفرقـة خـرباء يف هـذه األنشـطة حتـت مسـؤولية جلنـة املالحـة اجلويـــة التابعــة لاليكــاو. وفيمــا 

يتعلق بالعناصر الفضائية لنظم االتصـاالت واملالحـة واملراقبـة السـاتلية وادارة احلركـة اجلويـة، 

ـــا واملــواد التوجيهيــة فيمــا يتعلــق باخلدمــة   ُأكملـت املعايـري املوحـدة واملمارسـات املوصـى

الســاتلية املتنقلــة للمالحــة اجلويــة. وعــالوة علــى ذلــك، وضــع اطـــار تقـــين عـــام حيكـــم 

ـــل توفــري خدمــات ســالمة  االسـتخدام احملتمـل يف املسـتقبل للنظـم السـاتلية التجاريـة مـن أج

املالحـة اجلويـة. ووضعـت معايـري موحـدة وممارســـات موصــى ــا بشــأن تطبيقــات خدمــة 

احلركـة اجلويـة، مبـا يف ذلـك نظـم واجـراءات املراقبـة التبعيـة اآلليـة، املدعومــة اىل حــد كبــري 

باالتصاالت الساتلية. وأعيد النظـر يف األحكـام املتعلقـة جبـهاز البـث اخلـاص بتحديـد املواقـع 

يف حاالت الطوارئ، املســتند اىل برنـامج النظـام الـدويل لسـواتل البحـث واالنقـاذ باسـتخدام 

الســواتل (كوســباس � سارســات) وأجنــزت املعايــري املوحــدة واملمارســــات املوصـــى ـــا 

بصيغتـها املعدلـة. ويتيسـر ختطيـط وتنفيـذ نظـم االتصـاالت واملالحـة واملراقبـة الســاتلية وادارة 

احلركـة اجلويـة التابعـــة لاليكــاو مبوجــب خطــة عامليــة وأنشــطة تضطلــع ــا أفرقــة مكلفــة 

بالتخطيط والتنفيذ على الصعيد االقليمي. 

وتضطلع اإليكاو بأنشـطة ملواجهـة التحديـات اجلديـدة املتعلقـة بـاملوارد البشـرية  -٢٣٩

العاملـة يف جمـال اســـتحداث نظــم ســاتلية متقدمــة لالتصــاالت واملالحــة واملراقبــة الســاتلية 

وادارة احلركـة اجلويـة. وتقـوم اإليكـاو مبعاجلـة مسـائل ختطيـط وتدريـب املـوارد البشـرية مــن 

ــني مراكـز التدريـب يف وضـع  خالل برناجمها "TRAINAIR" الذي يوفر آلية للتعاون ب

مـا يلـزم مـن دورات تدريبيـة جديـدة عديـدة لدعـم اســـتحداث نظــام االتصــاالت واملالحــة 

ــــة. وســـتواصل اإليكـــاو تنظيـــم حلقـــات دراســـية  واملراقبــة الســاتلية وادارة احلركــة اجلوي

ـــراءات املالحــة اجلويــة املســتندة إىل النظــام العــاملي  وحلقـات عمـل تتنـاول تنفيـذ نظـم واج

لسواتل املالحة. 

واعتمدت مجعية اإليكاو يف دورـا الثانيـة والثالثـني، املعقـودة يف عـام ١٩٩٨،  -٢٤٠

ـــات الشــبكة العامليــة لســواتل املالحــة (القــرار  ميثـاق حقـوق الـدول والتزاماـا بشـأن خدم

A32-19)، الـذي يتضمـن املبـادئ األساسـية املنطبقـة علـى تلـك الشـبكة. وأنشـــئ فريــق 

دراسي تابع ألمانة اإليكاو لكي ينظر يف مجلة أمـور، منـها إنشـاء إطـار قـانوين مالئـم طويـل 

ـــة اإليكــاو يف دورــا الثالثــة  األمـد ليحكـم تشـغيل الشـبكة. ويف عـام ٢٠٠١، قـررت مجعي

والثالثون أنه ينبغي االضطالع مبزيد من األعمال يف هذا الصدد. 
 
 

ـــن أجــل حتقيــق  بنـاء القـدرات يف جمـال التطبيقـات الفضائيـة م هاء-
التنمية املستدامة وتعزيز التعليم 

 

األسـبوع العـاملي للفضـاء (٤-١٠ تشـرين األول/ أكتوبـر) هـــو مناســبة ســنوية  -٢٤١

ــا ٦٨/٥٤، وـدف اىل زيـادة الوعـي عـن الفضـاء لـدى عامـة  قررا اجلمعية العامة يف قراره

ـــدى األطفــال بصــورة خاصــة بشــأن الطرائــق العديــدة الــيت ميكــن ــا لعلــوم  اجلمـهور ول

وتكنولوجيـا الفضـاء أن تدعـم التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة املســـتدامة. وقــد شــارك ٣٠ 

بلـدا علـى األقـل يف األسـبوع العـاملي للفضـاء لســـنة ٢٠٠١، يف اطــار موضــوع "إهلــام مــن 

الفضاء". ومكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي هـو اجلهـة املركزيـة لألسـبوع العـاملي للفضـاء يف 

منظومة األمم املتحـدة، وهـو يرحـب بالتعـاون مـع منظمـات األمـم املتحـدة األخـرى الراغبـة 

يف املشاركة يف املناسبات ذات الصلة باألسبوع أو تنظيمها. 

وسيقدم مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي املشـورة التقنيـة اىل حكومـة كولومبيـا  -٢٤٢

يف جمال تنظيم مؤمتـر الفضـاء الرابـع للقـارة األمريكيـة، الـذي سـيعقد يف قرطاجنـة بكولومبيـا 

من ١٣ اىل ١٧ أيار/مايو ٢٠٠٢. 

ـــب شــؤون  ويف اطـار برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضائيـة، سـينظم مكت -٢٤٣

الفضاء اخلارجي حلقـات عمـل ونـدوات يف عـامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ حـول حتليـل البيانـات، 

ومشــاركة الشــباب يف األنشــطة الفضائيــة، والســواتل الصغــــرية والتطبيقـــات أو املواضيـــع 

األخـرى ذات الصلـة بالسياسـات. وسـينظم املكتـب أيضـا حلقـــات عمــل ودورات تدريبيــة 

لبناء قدرات البلـدان الناميـة والبلـدان ذات االقتصـادات االنتقاليـة يف ميـادين االستشـعار عـن 

بعد وتطبيقاته. وترد يف املرفق األول هلذا التقرير قائمة بتلك األنشطة. 

ــــامج األمـــم املتحـــدة للتطبيقـــات الفضائيـــة يف عـــامي ٢٠٠٢  وســيواصل برن -٢٤٤

و٢٠٠٣ تقدمي الدعم التقين واملايل اىل املراكـز االقليميـة لتدريـس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء 

املنتسبة اىل األمم املتحـدة، وال سـيما يف تنظيـم أنشـطتها التعليميـة والتدريبيـة. ويقـدم املركـز 

االقليمـي يف آسـيا واحمليـط اهلـــادئ، الــذي افتتــح يف اهلنــد يف عــام ١٩٩٥، دورات دراســية 

جامعيــة عليــا يف ميــادين االستشــعار عــن بعــد ونظــم املعلومــات اجلغرافيــة؛ واالتصـــاالت 

السـاتلية؛ واألرصـــاد واملنــاخ العــاملي اجلويــة بواســطة الســواتل؛ وعلــوم الفضــاء والغــالف 

اجلــوي. ويف نيســان/أبريــل ١٩٩٨، افتتــح املركــزان االقليميــان يف افريقيـــا، ومهـــا واحـــد 

ـــب  خمصـص للتعليـم والتدريـب باللغـة الفرنسـية يف املغـرب، واآلخـر خمصـص للتعليـم والتدري

باللغـة االنكليزيـة يف نيجرييـا، ويقدمـان اآلن برامـج مدـا تسـعة أشـهر يف جمـال االتصـــاالت 

الســاتلية؛ واالستشــعار عــن بعــد ونظــم املعلومــات اجلغرافيــة؛ واألرصــاد اجلويــة بواســـطة 
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السـواتل. ويتوقـع أن جيـري يف عـام ٢٠٠٢ يف الـربازيل واملكسـيك افتتـاح املركـــز االقليمــي 

ـــة والكاريبـــي الــذي تســتضيفه الــربازيل واملكســيك. ويعــتزم أن تبــدأ يف  يف أمريكـا الالتيني

شــباط/فـــرباير ٢٠٠٣ الـــدورة الدراســـية األوىل ملرفـــق املركـــز يف الـــربازيل، وأن تبـــدأ يف 

آب/أغسـطس ٢٠٠٣ الـدورة الدراسـية األوىل ملرفـق املركـز يف املكسـيك. ويتوقـع أيضـــا أن 

جيــري يف عــام ٢٠٠٢ افتتــاح املركــز املوجــود يف غــريب آســــيا الـــذي سينشـــأ يف األردن. 

وسـيواصل الربنـامج تقـدمي املسـاعدة اىل شـبكة مؤسسـات التعليـــم والبحــث يف جمــال علــوم 

وتكنولوجيا الفضاء يف شرق وسط وجنوب شرق أوروبا. 

ـــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، عــن  ويف عـامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣، سـيقدم مكت -٢٤٥

ـــز االقليميــة لتدريــس  طريـق برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضائيـة، مسـاعدة إىل املراك

علوم وتكنولوجيا الفضاء وللشبكة، وعـن طريـق مواصلـة التوعيـة مبـا جلـهودها يف جمـال بنـاء 

القـدرات مـن أمهيـة. وسـيبلغ املكتـب مؤسسـات منظومـة األمـــم املتحــدة باجنــازات املراكــز 

والشــبكة، بغيــة تشــجيع مشــاركة تلــك املؤسســات يف أنشــــطة املراكـــز وامكانيـــة اقامـــة 

شراكات بني املراكز والشبكة واملؤسسات املذكورة. 

وتعـتزم اإليكـا أن تنظـم يف عـــام ٢٠٠٢ حلقــات العمــل واحللقــات الدراســية  -٢٤٦

التالية لصاحل الدول األعضاء فيها: 

اجتمــاع فريــق خــرباء خمصــص معــين بإنشــاء بــىن حتتيــة اقليميــــة  (أ)

ووطنية للمعلومات اجلغرافية يف افريقيا (أديس أبابا، ستحدد املواعيد الحقا)؛ 

اجتمــاع فريــق خــرباء خمصــص معــين مببــادرة اجلمعيــة االفريقيــــة  (ب)

للمعلومات (أديس أبابا، ستحدد املواعيد الحقا)؛ 

ـــة باملعلومــات اجلغرافيــة واســتحداث بنيــة حتتيــة  نـدوة عـن التوعي (ج)

للمعلومات اجلغرافية (أديس أبابا، ستحدد املواعيد الحقا)؛ 

حلقة عمل حول صـوغ خطـط للبـىن التحتيـة الوطنيـة للمعلومـات  (د)

واالتصاالت (أديس أبابا، ستحدد املواعيد الحقا)؛ 

حلقــة عمــل حــول التكنولوجيــات اجلديــدة الســتحداث قواعـــد  (ه)

البيانات وحول تنظيم وادارة املعلومــات االمنائيـة، مبـا يف ذلـك نشـر املعلومـات علـى الشـبكة 

ــــة يف افريقيـــا  العامليــة واســتخدام نظــم املعلومــات اجلغرافيــة يف املكــاتب االحصائيــة الوطني

(أديس أبابا، تشرين الثاين/نوفمبـر ٢٠٠٢)؛ 

حلقــة عمــل دون اقليميــــة حـــول تنميـــة البـــىن التحتيـــة الوطنيـــة  (و)

للمعلومات واالتصاالت لبلدان افريقيا الوسطى (ستحدد املواعيد واملكان الحقا)؛ 

ــات  حلقـة عمـل وطنيـة حـول تنميـة البنيـة التحتيـة الوطنيـة للمعلوم (ز)

واالتصاالت جلمهورية افريقيا الوسطى. 

تعـتزم اإليكـــا أيضــا أن تنظــم، بالتعــاون مــع املركــز االقليمــي لرســم خرائــط  -٢٤٧

املوارد ألغراض التنمية، حلقات العمل التالية: 

حلقـة عمـل حـول اسـتخدام االستشـعار عـــن بعــد لغــرض تقديــر  (أ)

ورصد استخدام األراضي وتدهورها (نريويب، حزيران/يونيه ٢٠٠٢)؛ 

ـــد لتقديــر  حلقـة عمـل حـول اسـتخدام بيانـات االستشـعار عـن بع (ب)

املوارد اجليولوجية والبيئية (نريويب، حزيران/يونيه ٢٠٠٢)؛ 

حلقـــة عمـــل حـــول االستشـــعار عـــن بعـــد وتكنولوجيـــا نظــــم  (ج)

املعلومات اجلغرافية للمدرسني واملعلمني (آب/أغسطس ٢٠٠٢)؛ 

ـــد ونظــم املعلومــات  حلقـة عمـل حـول تطبيـق االستشـعار عـن بع (د)

اجلغرافية على نظم االنذار املبكر من أجل األمـن الغذائـي (نـريويب، أيلـول/سـبتمرب � تشـرين 

األول/أكتوبر ٢٠٠٢)؛ 

ــول اسـتحداث وادارة قواعـد بيانـات احلـيز اجلغـرايف  حلقة عمل ح (ه)

السـتخدامها يف عمليـة التخطيـط ويف دعـم اختـاذ القـرارات (نـريويب، تشـــرين األول/أكتوبـــر 

 .(٢٠٠٢

ــــة ألوروبـــا أنشـــطتها  وســتواصل الشــعبة االحصائيــة التابعــة للجنــة االقتصادي -٢٤٨

املتعلقــة بالتكــامل بــني االحصــاء واجلغرافيــا يف اطــــار برنـــامج عمـــل مؤمتـــر االحصـــائيني 

األوروبيني، وهو هيئة فرعية دائمة تابعــة للجنـة االقتصاديـة ألوروبـا. ويشـمل برنـامج العمـل 

ــــات  للفـــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ البـــىن التحتيـــة الالزمـــة لالحصـــاءات اجلغرافيـــة، أي احتياج

مسـتعملي االحصائيـات، وإعـــداد منــاذج البيانــات ذات الصلــة، ومســائل نوعيــة البيانــات، 

والبنيــة التحتيــة للبيانــات احليزيــة، وتنشــــيط اإلحصـــائيني باعتبـــارهم جمتمـــع مســـتعملني، 

ومشاكل السرية املتعلقة بـاملواقع اجلغرافيـة. وسـيدرس أيضـا التعـاون بـني املعـاهد االحصائيـة 

الوطنيـة وموفـري البيانـات اجلغرافيـة فيمـا يتعلـق مبشـاكل التســـعري، ومســائل حقــوق الطبــع 

والنشر، ومشاكل التحديث املتصلة بقواعـد البيانـات االحصائيـة، واملصـادر البديلـة للبيانـات 



63

A/AC.105/780  

ــــي دعـــم  (االستشــعار عــن بعــد). واموعــة الثالثــة مــن املســائل الــيت ســيجري حبثــها ه

املســتعملني عــن طريــق دراســات افراديــة بشــــأن حتليـــل واســـتعمال املعلومـــات احليزيـــة. 

وســتناقش هــذه املواضيــع وغريهــا مــن املســائل يف دورة العمــل املعنيــة باملســائل املنهجيــــة 

املتعلقـة بالتكـامل بـني االحصـاء واجلغرافيـا، الـيت سـتنظم يف جنيـــف يف أوائــل عــام ٢٠٠٣. 

ـــب االحصــائي التــابع للجماعــات  وسـتعقد بالتشـاور مـع اللجنـة االقتصاديـة ألوروبـا واملكت

ـــة  األوروبيـة (يوروسـتات) حلقـة عمـل ليـوم واحـد مكرسـة خصيصـا ملشـاكل البلـدان الطالب

ـــداد أفضــل املمارســات يف جمــال  لالنضمـام اىل االحتـاد األورويب. وسيسـتمر العمـل علـى إع

ـــط ونظــم املعلومــات اجلغرافيــة لألغــراض االحصائيــة.  اسـتخدام تكنولوجيـات رسـم اخلرائ

وهذه املواد وغريها من املواد املنهجية الـيت أعــدت بصــورة مشتركــة سـتتاح علـى االنـترنت 
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وسـتواصل اإلسـكاب تنظيـم حلقـــات عمــل وحلقــات دراســية اقليميــة حــول  -٢٤٩

ـــــة وادارة  تطبيقـــات تكنولوجيـــا الفضـــاء ألغـــراض الرصـــد البيئـــي وادارة املـــوارد الطبيعي

الكوارث الطبيعية وختفيف الفقر والتعليـم عـن بعـد والتطبيـب عـن بعـد، بغيـة بنـاء القـدرات 

الوطنيــة يف جمــال اســتخدام تكنولوجيــا االستشــعار عــن بعــد ونظــم املعلومــات اجلغرافيــــة 

ـــات ذات الصلــة بالفضــاء مــن أجــل املســامهة يف االدارة املســتدامة  وغريهـا مـن التكنولوجي

للبيئة واملوارد الطبيعية وحتسني نوعية احلياة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ. 

وســـتواصل اإلســـكاب يف عـــامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ تقـــدمي زمـــاالت دراســــية  -٢٥٠

متوســطة األجــل وطويلــة األجــل للتدريــب علــى االستشــعار عــن بعــد ونظــم املعلومــات 

اجلغرافيــة ألغــــراض ادارة البيئـــة واملـــوارد الطبيعيـــة وختطيـــط التنميـــة املســـتدامة وتطويـــر 

االتصــاالت الســاتلية وتطبيقاــا، وذلــك يف املؤسســـات التعليميـــة املتخصصـــة الكائنـــة يف 

منطقة آسيا واحمليط اهلادئ. 

وســـتواصل اإلســـكاب تقـــدمي خدمـــات استشـــارية تقنيـــة بشـــأن تطبيقــــات  -٢٥١

تكنولوجيا الفضاء من أجل ادارة البيئة واملوارد الطبيعيـة يف الـدول األعضـاء فيـها، بنـاء علـى 

طلب احلكومات. 

وســوف تكــون املســائل املتعلقــة، بطريقــة مباشــرة اىل حــــد مـــا، بتطبيقـــات  -٢٥٢

ـــاهد  تكنولوجيــات الفضــاء اخلــارجي، موضــوع مدخــالت مدرجــة يف دليــل اإلســكوا ملع

البحوث. وينتج الدليل قسـم التكنولوجيـا يف شـعبة املسـائل القطاعيـة والسياسـات، ويـهدف 

ـــدان األعضــاء يف اإلســكوا.  اىل تيسـري التنسـيق والتعـاون يف أنشـطة البحـث والتطويـر يف البل

ـــالث حمــدث يف  وسـيصدر العـدد الثـاين مـن الدليـل يف أوائـل عـام ٢٠٠٢، وسـيصدر عـدد ث

عام ٢٠٠٣. 

ويف عام ٢٠٠٠، أعيدت هيكلة شعبة االنـذار املبكـر والتقييـم التابعـة لليونيـب،  -٢٥٣

علـى أسـس وظيفيـة، لكـي تشـمل فرعـا للتقييـم البيئـي وفرعـا لالنـذار املبكـر. يضطلـع فــرع 

التقييـم مبسـؤولية تقييمـات اليونيـب البيئيـة الرئيسـية مثـــل سلســلة تقــارير التوقعــات العامليــة 

للبيئــة، والتقييمــات االقليميــة واملواضيعيــة األخــرى. ويشــمل فــرع االنــذار املبكــر شـــبكة 

"غريـد" وشـبكة "انفوتـرا" والوظـائف الـيت تضطلـع ـا الشـبكتان، ومـن بينـها وظــائف ادارة 

البيانـات واملعلومـات دعمـا للتقييـــم ولبنــاء القــدرات االقليميــة (برنــامج شــبكة املعلومــات 

اخلاصة باملوارد الطبيعية والبيئة (إنرين)) على صعيد املؤسسات. 

وتقتصـر أنشـطة اليونيـب يف جمـال بنـاء القـدرات علـــى املؤسســات الناشــطة يف  -٢٥٤

توسـيع شـبكاا اخلاصـة بتقييـم البيانـات واملعلومـات والـيت ختدمـها شـبكة "غريـد" وبرنـــامج 

"إنرين". أما أنشطة اليونيب يف جمال بناء القـدرات وتقـدمي اخلدمـات فيمـا يتعلـق بالشـبكات 

ـدف، حسـب االقتضـاء، اىل حتديـد احتياجـات املؤسســـات الشــريكة، وتصميــم املشــاريع 

وصـوغ االقتراحـات لتلبيـــة تلــك االحتياجــات، ومســاعدة املؤسســات علــى تعبئــة املــوارد 

الالزمة لتنفيذ املشاريع. ويف مقابل ذلـك يسـعى اليونيـب اىل ابـرام اتفاقـات بشـأن النفـاذ اىل 

البيانات وتبادهلا خدمة لغرضي التقييم واالبالغ على الصعيد الدويل. 

ويف افريقيـا، يواصـل اليونيـب بنـاء الشـــبكات واالضطــالع بــدور قــوة حــافزة  -٢٥٥

لبنـاء القـدرات. وجيـري حـوار مـع اهليئـــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة (إيغــاد) بشــأن 

استراتيجية شبكية للبلدان األعضاء يف اإليغاد. 

وحيافظ اليونيب علـى تعاونـه مـع اجلماعـة االمنائيـة للجنـوب االفريقـي (سـادك)  -٢٥٦

ـــادرة مشــتركة بــني  يف تطويـر شـبكات لدعـم ادارة البيئـة واألراضـي يف املنطقـة. وـدف مب

ســادك واليونيــب اىل تعزيــز القــدرات املؤسســية الوطنيــة ودون االقليميـــة املتعلقـــة بـــادارة 

البيانات واملعلومات البيئية دعمـا لعمليـات اختـاذ القـرارات. وتشـتمل املبـادرة علـى املكونـني 

التاليني: استحداث وتشبيك قواعـد البيانـات االقليميـة التابعـة لسـادك، وتنفـذه وحـدة األمـن 

الغذائي التقنية واالدارية التابعـة لسـاداك لصـاحل قطـاع ادارة البيئـة واألراضـي التـابع لسـادك، 

والتدريـب والتعليـم الـذي توفـره خدمـات املعلومـــات البيئيــة والــذي يــزّود ســادك والــدول 

ــذي  األعضـاء فيـها بـالدعم الـالزم القامـة وتعزيـز البنيـة التحتيـة القطريـة للتدريـب والتعليـم ال

ـــات املعلومــات البيئيــة بغيــة تلبيــة الطلــب املــتزايد علــى املــهارات يف اــاالت  توفـره خدم

التخصصية املتعلقة بتقييم البيئة واالبالغ عنها، وكذلك ادارة البيانات واملعلومات البيئية. 
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ويعمـل اليونيـب علـى االضطـالع مببـادرة مماثلـة لصـــاحل املنظمــة دون االقليميــة  -٢٥٧

املسـماة اللجنـة الدائمـة املشـتركة بـــني الــدول ملكافحــة اجلفــاف يف منطقــة الســاحل. وقــد 

وضع اليونيب، بالتعاون مع مركز أغرهيميـت، اسـتراتيجية تنفيذيـة اقليميـة لنظـام املعلومـات 

البيئيـة والتشـبيك، تركّـز علـى اـاالت االســـتراتيجية األربعــة التاليــة: القــدرات املؤسســية؛ 

ــــم  وشـــبكات تبـــادل املعلومـــات؛ والتنســـيق والتوحيـــد القياســـي للبيانـــات وأدوات التقيي

والرصـد، مبـا فيـها البيانـات واألدوات اخلاصـة بتقـدمي التقـارير الوطنيـة واالقليميـة عــن حالــة 

البيئـة؛ والقـدرات التدريبيـة داخـل البلـدان. ويتعـــاون اليونيــب وخدمــات املعلومــات البيئيــة 

التابعة له يف افريقيـا مـع بلـدان يف غـريب افريقيـا علـى وضـع مبـادئ توجيهيـة ملعايـري البيانـات 

وتنسيقها من أجل تيسري تبادل املعلومات واستخدامها يف املنطقة. 

وتسـاهم شـعبة االنـــذار املبكــر والتقييــم أيضــا يف انشــاء حتالفــات وشــراكات  -٢٥٨

ــــدة الرئيســـية واملنظمـــات الدوليـــة  وآليــات تشــاورية اســتراتيجية مــع هيئــات األمــم املتح

ـــز التفــوق االقليميــة ودون االقليميــة الضالعــة يف عمليــات تقييــم  واألوسـاط العلميـة ومراك

البيئة وعمليات التنمية املستدامة، بغية حتسني متاسكها وفعاليتها. 

ـــات اقليميــة تســمى منصــة  ويتعلـق أحـد هـذه األنشـطة باسـتحداث قـاعدة بيان -٢٥٩

تبـادل البيانـات للقـرن االفريقـي، تركّـز علـى القـرن االفريقـي وتكـون، بصفـة أكـثر حتديــدا، 

ــــة أفريقيــا  مبثابـة أسـاس لتحسـني حتليـالت املدخـالت لعمليـة تقـدمي التقـارير عـن وضعيــة بيئ

Outlook) (Africa Environment، ونظـــام دعـــم قـــرارات رصـــــد األرض، 

والتطبيقـات الــيت ســتعرض أثنــاء مؤمتــر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة، وكذلــك لتوفــري 

مدخالت قيمة يف عملية إعـداد مشـروع استرشـادي مشـترك بـني الوكـاالت لإلنـذار املبكـر 

وتقييمـات قابليـة التعـرض للخطـر، بالتعـاون مـع الفريـق العـامل املعـين باملعلومـــات اجلغرافيــة 

التابع لألمم املتحدة. 

ويتوخـى أن تسـتند األنشـطة املعتزمـة ملنصـة تبـادل البيانـات للقـرن االفريقــي اىل  -٢٦٠

تقييـم دقيـق لالحتياجـات احلاليـة إىل البيانـات، واضفـاء الطـابع الرمســـي علــى بروتوكــوالت 

تقاسم املعلومات، واالضطالع مبهام مشـتركة يف جمـال ادارة البيانـات، ممـا خيفـض ازدواجيـة 

اجلــهود وعمليــات البحــث املخصصــة عــن البيانــات، ويســمح للشـــركاء بـــالتركيز علـــى 

الوظائف التحليلية والتنفيذية لعمليـات التقييـم واالنـذار املبكـر. وفضـال عـن ذلـك، سـيجري 

التركيز على تعزيز توفر البيانات يف الوقت املناسب ومالءمتها ودقتها وتوافرها. 

وسـيوفر برنـامج تقييـم البيئـة آلسـيا واحمليـط اهلـادئ التـابع لليونيـــب يف بــانكوك  -٢٦١

متويـال يف عـام ٢٠٠٢ لشـخص واحـد للدراسـة لنيـل درجــة املاجســتري يف املعــهد اآلســيوي 

ـــني تدريبيتــني للبلــدان املشــاركة يف مشــروع للغطــاء  للتكنولوجيـا يف تـايلند، وسـيوفر منحت

األرضـي يف عـام ٢٠٠٢. وقـد بـدأ الربنـامج املذكـور أيضـا برنـامج لبنـاء القـدرات يف بلــدان 

منطقــة امليكونــغ الفرعيــة الكــربى مــع دعمــها يف جمــال املعــــدات والرباجميـــات احلاســـوبية 

ـــــعار عــــن بعــــد  والتدريـــب القصـــري األجـــل علـــى نظـــم املعلومـــات اجلغرافيـــة واالستش

وتكنولوجيات الشبكة العاملية لتحديد املواقع. 

ويواصـل اليونيـب صـوغ اتفاقـات بشـــأن النفــاذ اىل البيانــات يف آســيا واحمليــط  -٢٦٢

اهلادئ مع املؤسسات املتعاونة التابعـة لرابطـة أمـم جنـوب شـرقي آسـيا (آسـيان)، وجلنـة ـر 

امليكونــغ، واملركــز الــدويل للتنميــة املتكاملــة للجبــال (مركــز إيســيمود)، وبرنــامج البيئــــة 

التعـاوين جلنـوب آسـيا يف كولومبـو، وبرنـامج البيئـة االقليمـي جلنـوب احمليـط اهلــادئ، فضــال 

عـن منظمـات حكوميـــة دوليــة صغــرية أخــرى. وتعقــد بانتظــام اجتماعــات مــع الشــركاء 

الرئيسـيني بغيـة كفالـة أن تتبـع االتفاقـات جـا تكميليـا جتـاه بنـاء القـدرات الالزمـــة للتقييــم 

ـــاون مســتمر مــع شــعبة االحصــاءات واملــوارد  واالبـالغ، مبـا يف ذلـك ادارة البيانـات. والتع

الطبيعيـة التابعـة لالسـكاب، ومكتـب اليونديـــب االقليمــي آلســيا واحمليــط اهلــادئ، واملركــز 

اآلســيوي للتــأهب للكــوارث، ومركــز إيســيمود، واملعــهد الــدويل لبحــــوث احملـــاصيل يف 

املناطق املدارية شبه القاحلة، واملعهد الدويل لبحوث األرز. 

ـــامج إنريــن اخلــاص بكومنولــث الــدول املســتقلة وبلــدان أوروبــا  ومـا زال برن -٢٦٣

الشـرقية والوسـطى ذات االقتصـــادات االنتقاليــة متواصــال. وتعمــل اآلن أربعــة مــن مراكــز 

"غريـد" يف املنطقـة. وينتظـر متويـــل عــدد مــن االقتراحــات املتعلقــة مبواصلــة بنــاء القــدرات 

والتشبيك للحصول على معلومات بيئية أفضل على املستويني الوطين ودون الوطين. 

واســتنادا اىل توصيــات املؤمتــــر العـــاملي املعـــين بـــالعلوم (بوادبســـت، ١٩٩٩)  -٢٦٤

ــــة لليونســـكو مشـــروعا للتعليـــم  واليونيســبيس الثــالث، أعــدت شــعبة علــوم األرض التابع

الفضـــائي سيســـتهل يف أوائـــل عـــــام ٢٠٠٢. ويــــهدف املشــــروع اىل تعزيــــز اســــتخدام 

واستكشـاف الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية وتوعيـة الشـــباب بالتطبيقــات املتعــددة 

التخصصـات لعلـوم وتكنولوجيـــا الفضــاء ملــا فيــه رفــاه اتمــع مــن خــالل بنــاء القــدرات 

ـــتنظم اليونســكو مســابقة عامليــة يف  واألنشـطة اإلرشـادية. واحتفـاال باسـتهالل املشـروع، س

ـــبات  جمـال كتابـة املقـاالت لطـالب املرحلـة الثانويـة، كمـا سـتنظم بالتعـاون مـع اإليسـا مناس

فضائية أثناء األسبوع العاملي للفضاء. 

وبغيــة تعزيــز القــدرات احملليــة يف ادارة الــربامج الفضائيــة وتطبيقاــــا التقنيـــة،  -٢٦٥

ســتقدم اليونســكو املســاعدة اىل عــدد مــن الطــالب االفريقيــــني للمشـــاركة يف الـــدورات 
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ـــها اجلامعــة الدوليــة للفضــاء بشــأن  السـنوية اجلامعيـة العليـا املتعـددة التخصصـات الـيت تقدم

تكنولوجيا الفضاء. 

ـــة لألرصــاد اجلويــة مواصلــة تعاوــا مــع األمــم املتحــدة  وتعـتزم املنظمـة العاملي -٢٦٦

واملنظمـات األخـرى، ومـع أعضـاء املنظمـة نفسـها، يف رعايـة األنشـطة التدريبيـة خـالل فـترة 

ـــــــا يف  الســـــنتني ٢٠٠١-٢٠٠٢. ويتضمـــــن برنـــــامج دورة الدراســـــات اجلامعيـــــة العلي

اهليدرولوجيـا، الـيت تعقـد سـنويا يف كينيـا، التدريـب علـى اسـتخدام الصـــور الســاتلية ونظــم 

املعلومات اجلغرافية يف جمال علم املياه وتقديـر املـوارد املائيـة. ويف املشـاريع الـيت ميوهلـا البنـك 

الدويل يف حوض البحر األبيض املتوسـط، واملسـماة نظـام هيكـوس املتوسـط، جـرى تدريـب 

املزيــد مــن املوظفــني مــن البلــدان املشــاركة علــى تشــغيل وادارة منصــات مجــع البيانــــات 

باسـتخدام السـاتل متيوسـات جلمـع البيانـات اهليدرولوجيـة والبيانـــات اخلاصــة بنوعيــة امليــاه 

وبيانـات األرصـاد اجلويـة ذات الصلـة، وبشـأن تطبيـق أدوات نظـام هيكـوس املتوســـط علــى 

بيانـات األرصـاد اجلويـة املائيـة الوطنيـة. ويف اطـار مشـــروع ســادك-هيكــوس، الــذي متولــه 

املفوضيـة األوروبيـة يف منطقـة سـادك السـتحداث نظـام اقليمـــي للمعلومــات اهليدرولوجيــة، 

ــى  جـرى تدريـب موظفـني مـن الدوائـر اهليدرولوجيـة الوطنيـة للبلـدان األعضـاء يف سـادك عل

تركيـب وتشـغيل وصيانـة منصـــات مجــع البيانــات مــن أجــل مجــع البيانــات اهليدرولوجيــة 

ــــى ادارة قواعـــد  والبيانــات عــن نوعيــة امليــاه وبيانــات األرصــاد اجلويــة ذات الصلــة، وعل

البيانـات الوطنيـة واالقليميـة والتكنولوجيــات الــيت تســتعني بــاالنترنت. ويف اطــار املشــروع 

االسترشادي لنظام رصد الـدورة اهليدرولوجيـة يف غـرب ووسـط افريقيـا، قُـدم التدريـب إىل 

ــــق النظـــام  موظفــي املركــز االقليمــي علــى ادارة البيانــات اهليدرولوجيــة املرســلة عــن طري

الساتلي لتحديد املواقع ومجع البيانات (أرغوس) ونظـام متيوسـات. ومـن بـني نواتـج أعمـال 

ــة اهليدرولوجيـا يف املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة، نشـرت  خرباء األفرقة العاملة التابعة للجن

مواد ارشادية بشـأن تطبيقـات االستشـعار عـن بعـد يف جمـال اهليدرولوجيـا، مـن أمهـها تقريـر 

 ( O HR No "عد يف اهليدرولوجيابعنوان "التطبيقات العملياتية الراهنة لالستشعار عن ب

(WMO No. 884/43. وُأعـدت أيضـا مـواد شـاملة عـن نفـس املوضـوع الدراجـها 

 ( W M O يف النسخة التالية مـن دليـل املمارسـات اهليدرولوجيـة الـذي تصـدره املنظمـة

 .No. 168)

ومتنــح املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة زمــاالت دراســية يف اطــــار برناجمـــها  -٢٦٧

ــي وميزانيتـها العاديـة، وكذلـك عـن طريـق اليونديـب والصنـاديق االسـتئمانية،  للتعاون الطوع

ـــل الدراســات أو التدريــب يف جمــال األرصــاد اجلويــة وعلــم املنــاخ واهليدرولوجيــا  مـن أج

ـــال األرصــاد اجلويــة الســاتلية، وتفســري  العملياتيـة، مبـا يف ذلـك الدراسـات والتدريـب يف جم

ـــاتلية اخلاصــة باألرصــاد اجلويــة، ونظــم االرســال الســاتلية، وحتليــل الســحب.  الصـور الس

ـــاد اجلويــة التابعــة  واضافـة اىل تدريـب احلـاصلني علـى الزمـاالت يف املراكـز االقليميـة لألرص

هلذه املنظمة، يتيـح أعضـاء املنظمـة أيضـا التدريـب يف جمـال املنتجـات الرقميـة للتنبـؤ بـأحوال 

الطقـس وتفسـري البيانـات السـاتلية اخلاصـة باألرصـاد اجلويـة، وذلـــك عــن طريــق الزمــاالت 

الدراسية اليت يقدموا يف اطار برنامج التعاون الطوعي. 
 
 

حتسني املعرفة العلمية بالفضاء ومحاية البيئة الفضائية  واو-
 

ســينظم مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، يف اطــار برنــامج األمــم املتحــــدة  -٢٦٨

للتطبيقات الفضائية، حلقة العمل احلادية عشــرة املشـتركة بـني األمـم املتحـدة واإليسـا بشـأن 

علــوم الفضـــاء األساســية، وذلــك يف قرطبــة، األرجنتــني، مــــن ٩ اىل ١٣ أيلـــول/ســـبتمرب 

٢٠٠٢. كمـا يعـتزم تنظيـم حلقـة عمـل مماثلـة لصـاحل منطقـة آســـيا واحمليــط اهلــادئ يف عــام 

 .٢٠٠٣

وسـيواصل برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضائيـة، بالتعـــاون مــع اإليســا،  -٢٦٩

توفـري املسـاعدة التقنيـــة مــن أجــل انشــاء وتشــغيل مرافــق للتلســكوبات الفلكيــة يف األردن 

وأوروغــواي وبــاراغواي وســري النكــا والفلبــني ومصـــر وهنــدوراس. ومشــــاريع انشـــاء 

وتشـغيل مرافـق التلسـكوبات هـي مشـاريع متابعـة لسلســـلة حلقــات العمــل املشــتركة بــني 

األمم املتحدة واإليسا بشأن علوم الفضاء األساسية. 

 زاي-األنشطة األخرى 
 

متابعـة لتوصيـات املؤمتـر الـــوزاري الثــاين املعــين بتطبيقــات تكنولوجيــا الفضــاء  -٢٧٠

ألغراض التنمية املستدامة، تعتزم اإلسكاب عقد االجتماعات االقليمية التالية: 

ـــــة  الـــدورة الثامنـــة للجنـــة االستشـــارية احلكوميـــة الدوليـــة املعني (أ)

بالربنامج االقليمي لتسخري تطبيقات الفضـاء ألغـراض التنميـة املسـتدامة، يف بيجـني، الصـني، 

يف عام ٢٠٠٢. وسيحدد الحقا مكان الدورة التاسعة اليت ستعقد يف عام ٢٠٠٣؛ 

اجتمـاع منتـدى احلـوار للمبـادرات االقليميـة للتعـاون الفضـــائي يف  (ب)

آسيا واحمليط اهلادئ، لتبــادل املعلومـات حـول أعمـال الـدول األعضـاء وحـول مـا أحـرز مـن 

تقدم عن طريق املبـادرات االقليميـة، مبـا فيـها مبـادرة التعـاون املتعـدد األطـراف ملنطقـة آسـيا 
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واحمليط اهلادئ يف جمال تكنولوجيـا الفضـاء وتطبيقاـا وحمفـل آسـيا واحمليـط اهلـادئ االقليمـي 

لوكاالت الفضاء، ولتحديد مشاريع فنية تنفذ مبوجب ترتيبات اقليمية؛ 

حلقـات دراسـية وحلقـات عمـل اقليميـــة حــول تطويــر تطبيقــات  (ج)

تكنولوجيا الفضاء من أجـل الربنـامج األدىن املشـترك للمرحلـة الثانيـة مـن برنـامج التطبيقـات 

الفضائية االقليمي من أجل التنمية املستدامة (ريساب-٢). 

وســـتعقد اإلســـكاب االجتمـــاع الســـنوي للفريـــق العـــامل اإلقليمـــي املعــــين  -٢٧١

بتطبيقـات علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء، يف طـهران يف عـام ٢٠٠٠. وســـيحدد الحقــا مكــان 

ـــى  االجتمـاع السـنوي الـذي سـيعقد يف عـام ٢٠٠٣. وقـد اتفـق الفريـق العـامل اإلقليمـي عل

تعزيز الترتيبات اإلقليميـة لتنفيـذ ريسـاب-٢، وال سـيما مبواصلـة صـوغ مقترحـات مشـاريع 

القاسـم املشـترك ذات الصلـة بـالفريق مـن خـالل ـج تدرجيـــي، ومنــها حبــث تكنولوجيــات 

اســتخدام األشــعة دون احلمــراء لكشــف احلرائــق، وإجــراء دراســة أوليــة بشــــأن جـــدوى 

اسـتحداث مـــوارد تعليميــة مناســبة لالســتخدام بواســطة حمطــات أرضيــة زهيــدة التكلفــة، 

وتقاسم بيانات علوم الفضاء الواردة من الرحالت الفضائية والشبكات األرضية. 

ـــة اخلاصــة خبدمــات اإلعــالم، ســتقوم اإلســكاب  وكجـزء مـن أنشـطتها العادي -٢٧٢

بإعداد وتعميم منشورات عن الدراسات الـيت أجريـت يف إطـار "ريسـاب"، وسـتواصل نشـر 

ـــة  الـة السـنوية آلسـيا واحمليـط اهلـادئ بشـأن االستشـعار عـن بعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافي

ونشـر األنبـاء عـن أنشـطة ريسـاب علـى الصعيـد اإلقليمـي يف آسـيا واحمليــط اهلــادئ يف جملــة 

اإلسكاب الفصلية املسماة أخبار البيئة واملوارد الطبيعية. 

ــــترنت، اخلـــاص بتطبيقـــات  وســتواصل اإلســكاب حتديــث موقعــها علــى االن -٢٧٣

تكنولوجيـا الفضـاء. وسـتواصل أفرقـة اإلسـكاب العاملـة اإلقليميـة، املعنيـة باالستشـــعار عــن 

بعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافيـة وحتديـد املواقـــع بواســطة الســواتل وبتطبيقــات االتصــاالت 

ـــاد اجلويــة ورصــد املخــاطر الطبيعيــة وبتطبيقــات علــوم  السـاتلية وبتطبيقـات سـواتل األرص

وتكنولوجيا الفضاء، تطوير وحتديث مواقعها على االنترنت. 

ـــع  ويواصــل اليونيــب التشــديد بقــوة علــى التعــاون بــني الوكــاالت علــى مجي -٢٧٤

ـــة أوروبــا الوســطى والشــرقية، وخصوصــا مــع مفوضيــة األمــم املتحــدة  األصعـدة يف منطق

ـــب، واملركــز األورويب  لشـؤون الالجئـني، واليونيتـار، واللجنـة االقتصاديـة ألوروبـا، واليوندي

املعين بالبيئة والصحة التابع ملنظمـة الصحـة العامليـة، والبنـك الـدويل، واملركـز اإلقليمـي للبيئـة 

ـــة للبيئــة،  يف بودابسـت، ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي، والوكالـة األوروبي

ومرفـق البيئـة العامليـة، وبرنـامج "بولنـدا وهنغاريـا: املسـاعدة مـن أجـل عـادة بنـــاء االقتصــاد" 

التـابع لالحتـاد األورويب، وبرنـامج اجلماعـة األوروبيـة لتقـدمي املســـاعدة التقنيــة إىل كمنولــث 

الدول املستقلة، واملركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة. 

وستسـهم اليونسـكو إسـهاما كبـريا يف املؤمتـر العـاملي للفضـاء (الـذي ســيقعد يف  -٢٧٥

ــــر ٢٠٠٢)  هيوســتون بتكســاس، الواليــات املتحــدة مــن ١٠ إىل ١٩ تشــرين األول/أكتوب

بدعم مشاركة أخصائيني من البلدان الناميـة يف املؤمتـر، وبالعضويـة يف جلنـة الربنـامج اخلاصـة 

حبلقة العمل املشتركة بني األمـم املتحـدة واالحتـاد الـدويل للمالحـة الفضائيـة حـول موضـوع 

ــة للمشـاكل العامليـة: بنـاء شـراكة عمـل مـع مجيـع أصحـاب املصلحـة يف أمـن  احللول الفضائي

البشــرية وتنميتــها، ويف دورة جلنــة أحبــاث الفضــاء (كوســبار) واالحتــاد الـــدويل للمالحـــة 

الفضائيـة حـول الـربامج والتطبيقـات الفضائيـة املوجـودة حاليـا لتخفيـف الكـوارث الطبيعيـــة، 

وندوة االحتاد الدويل للمالحة الفضائية حـول الفضـاء والتعليـم، ونـدوة كوسـبار حـول إدارة 

األخطار الطبيعية واليت من صنع اإلنسان باستخدام تكنولوجيا الفضاء. 

وبالتعاون مــع املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة، مبـا فيـها  -٢٧٦

شــبكة األحيــاء اجلزيئيــة واخللويـــة، وكذلـــك مـــن خـــالل شـــبكات اليونســـكو يف جمـــال 

ــس  البيولوجيـا اخللويـة والتكنولوجيـا األحيائيـة (مثـل مراكـز املـوارد اجلرثوميـة)، وبرنـامج جمل

إجراءات التكنولوجيا األحيائيـة التـابع لليونسـكو، سـتواصل اليونسـكو دعـم أنشـطة البحـث 

والتدريـب فيمـا يتعلـق بـالنظم امليكروبيـــة احليــة وتفاعلــها مــع الكينونــات احليــة العيانيــة يف 

الظروف البيئية القصـوى والقاسـية، وبذلـك تسـاعد علـى ظـهور أحبـاث يف ايـة املطـاف يف 

جمــال علــم األحيــاء خــارج الكــرة األرضيــة واهلندســة األحيائيــة الكوكبيــة لبيئــات الكـــرة 

األرضية وخارجها. 

وستواصل اليونسكو إجراء دراسـات علـى الصعيـد اإلقليمـي بشـأن مـا تنطـوي  -٢٧٧

عليه تكنولوجيات االتصاالت االلكترونية، أو "طريـق املعلومـات الرئيسـي"، مـن آثـار تتعلـق 

ــــدت اللجـــان اإلقليميـــة  حبمايــة األعمــال الفكريــة وتعميمــها بالوســائل االلكترونيــة. وعق

الثـالث، اخلاصـة بآسـيا وأمريكـا الالتينيـة وأوروبـا، اجتماعـــات بشــأن املوضــوع املذكــور، 

وأجرت تقييما للبنية التحتية األساسـية ملختلـف شـرائح طـرق املعلومـات الرئيسـية، وبصـورة 

رئيسـية لاللتقـاء بـني االتصـاالت السـلكية والالسـلكية والبـث اإلذاعـي، مبـــا يف ذلــك البــث 

ــى اللجـان اإلقليميـة أن حتـدد مـا يلـي  اإلذاعي الساتلي، والشبكات االلكترونية. وسيكون عل

A، الفقرة ١٩٠ (أ)-(ج)):  /AC.105/726 ملناطقها (انظر الوثيقة
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ـــة األساســية لبــث  خمططـا عامـا لسياسـة وطنيـة لتنفيـذ البنيـة التحتي (أ)

املعلومات ولتعميمها رقميا؛ 

ـــة مــن  املبـادئ الرئيسـية الـيت ينبغـي اتباعـها يف اعتمـاد قوانـني وطني (ب)

أجل كفالة محايـة احلقـوق املشـروعة للمؤلفـني وغـريهم يف سـياق الوسـائط املتعـددة الرقميـة 

وكذلك من أجل تعزيز التنسيق اإلقليمي ضمانا للتبادل الثقايف؛ 

االستراتيجية اليت ينبغي لـدول املنطقـة اتباعـها والتدابـري الـيت ينبغـي  (ج)

هلا اختاذها مــن أجـل تشـجيع إنشـاء وتطويـر الصناعـات الثقافيـة الـيت تنتـج وتـوزع املنتجـات 

ذات الصلة باملؤلفات والعروض الرقمية وكذلك التعليم عن بعد. 
 
 

اسـتعراض املسـائل ذات الصلـــة بتنســيق األنشــطة  خامسا-
داخل منظومة األمم املتحدة 

 
 

ألف-حالة التنسيق بني الوكاالت 
 

بعـد إعـادة هيكلـة آليـة جلنـة التنسـيق اإلداريـة الـــيت جــرت يف الفــترة مــن عــام  -٢٧٨

ـــأن أنشــطة الفضــاء  ١٩٩٢ إىل عـام ١٩٩٣، مل يعـد االجتمـاع املشـترك بـني الوكـاالت بش

اخلارجي جلنة فرعية تابعة للجنة التنسيق اإلدارية. غـري أن هـذا االجتمـاع ظـل يرفـع تقـاريره 

ـــة  إىل جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية وجلنتـها الفرعيـة العلميـة والتقني

فيما يتعلق بتنسيق األنشطة ذات الصلة بالفضاء يف منظومة األمم املتحدة. 

ــــي: (أ)  وتشــمل األعمــال الراهنــة لالجتمــاع املشــترك بــني الوكــاالت مــا يل -٢٧٩

االستعراض املتعمق للتعاون بـني مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة يف جمـال االستشـعار عـن 

بعـد وأنشـطة نظـم املعلومـات اجلغرافيـة ذات الصلـة: تنفيـذ توصيـات جـدول أعمـــال القــرن 

٢١؛ و(ب) تعزيـز التنسـيق بـــني مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة مــن خــالل اســتخدام 

تكنولوجيـات املعلومـات املتقدمـة؛ و(ج) اسـتعراض خطـة العمـل الصـادرة عـن اليونيســـبيس 

الثالث وتنفيذ أنشطة املتابعة. 

وقد شدد االجتمـاع املشـترك بـني الوكـاالت املعـين بأنشـطة الفضـاء اخلـارجي،  -٢٨٠

يف دورتــه احلاديــة والعشــرين املعقــودة يف عــام ٢٠٠١، علــى أنــه ينبغــي اطــــالع رؤســـاء 

مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة علـى أعمـــال االجتمــاع املشــترك بــني الوكــاالت، وأنــه 

ينبغي أن تدرج تلك األعمـال يف إطـار أعمـال جلنـة التنسـيق اإلداريـة. واتفـق علـى أن تقـوم 

املنظمـــات املشـــاركة يف االجتمـــاع بصـــورة مجاعيـــة بصـــوغ رســـالة توجـــه إىل رؤســــاء 

مؤسسات منظومة األمم املتحـدة وإىل مقـرري السياسـات مـن أجـل إبـراز فـائدة التطبيقـات 

الفضائية وجناعتها من حيث التكلفة. 

أجـرت اللجنـة الربناجميـة الرفيعـة املســـتوى التابعــة للجنــة التنســيق اإلداريــة، يف  -٢٨١

ـــة التنســيق  دورـا العاديـة الثانيـة املعقـودة يف عـام ٢٠٠١، اسـتعراضا لآلليـات الفرعيـة للجن

اإلداريـة. واسـتذكرت اللجنـة الرفيعـة املسـتوى اتفاقـها علـى أن النـهوج اجلديـدة الـيت حتكـــم 

تنظيــم التعــاون بــني الوكــاالت تشــدد علــى املرونــة واســتمرارية التفــاعالت واالســـتخدام 

املنتظـم ملديـري املـهام وزيـادة اسـتخدام فـرق العمـل ألجـل حمـدد بـدال مـن اهليئـــات الفرعيــة 

ـــة املســتوى باحلاجــة إىل  الدائمـة ذات االجتماعـات الدوريـة احملـددة. وسـلمت اللجنـة الرفيع

ـــات الفرعيــة  اسـتمرار األعمـال املشـتركة بـني الوكـاالت يف مجيـع اـاالت الـيت تتناوهلـا اهليئ

الراهنـة واألفرقـة األخـرى املشـــتركة بــني الوكــاالت والــيت تعمــل حاليــا يف جمــال الــربامج. 

واتفقت على أنه ينبغي اتباع ج معمم ميكن بـه لتلـك اهليئـات أن تقـوم كـل منـها بالتنسـيق 

يف جماهلا، ولكــن ليـس بـالضرورة بصفـة هيئـات دائمـة تابعـة للجنـة الرفيعـة املسـتوى. وبينمـا 

لن متارس اللجنة الرفيعة املستوى إشرافا مباشـرا علـى أعمـال تلـك اهليئـات والشـبكات ذات 

الصلة املشتركة بني الوكاالت، فسوف حتتفظ بإمكانيـة تكليفـها مبـهام حمـددة عنـد االقتضـاء 

وكذلك متابعة أنشطتها لضمان إجراء استعراض على نطاق املنظومة آلليات التنسيق. 
 
 

اخلربات املكتسبة والدروس املستخلصة والتوصيات  باء-
 

يقــوم مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، باالســتناد إىل عملياتــه ذات الصلـــة  -٢٨٢

بالبيانــات واملعلومــات الــيت جــرت يف إريتريــــا وأفغانســـتان وتيمـــور الشـــرقية وســـرياليون 

وكوسـوفو وموزامبيـق، وبالتعـاون الوثيـق مـع شـركائه املعنيـني بالشـــؤون اإلنســانية، بوضــع 

ـــانية.  خالصـة وافيـة للـدروس املسـتخلصة مـن إقامـة نظـم املعلومـات املتعلقـة بالشـؤون اإلنس

وسـوف تشـمل الدراسـة أيضـا اســـتخدام املنتجــات ذات الصلــة بالفضــاء يف دعــم التــأهب 

واالستجابة اإلنسانية. 

ويقـوم مكتـب تنســـيق الشــؤون اإلنســانية، يف ســياق التدريــب علــى التنســيق  -٢٨٣

ـــه، بوضــع جمموعــات مــواد تدريبيــة خاصــة  امليـداين يف حـاالت الطـوارئ، الـذي يضطلـع ب

بتكنولوجيـا املعلومـات/إدارة املعلومـات، ستشـمل اســـتخدام منتجــات املعلومــات اجلغرافيــة 

ــــة املـــواد  واالستشــعار عــن بعــد للتــأهب واالســتجابة اإلنســانية. ويتوقــع أن تتــاح جمموع

ـــن، ايطاليــا، وأن تــدرج يف التدريــب الــذي  التدريبيـة لكليـة موظفـي األمـم املتحـدة يف توري

تقدمه وكاالت األمم املتحدة يف جمال االستجابة للطوارئ. 
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وقدمـت مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني، يف عـــام ٢٠٠١، مشــروع  -٢٨٤

ورقة بشأن استخدام الصور الســاتلية مـن أجـل العمليـات اإلنسـانية، يف إطـار الفريـق العـامل 

املشترك بني الوكاالت، وهو فريق دعـم املعلومـات اجلغرافيـة (غيسـت). ووضعـت بالتنسـيق 

مع الوكاالت األخرى توصيات معينة تتعلق باستخدام املعلومات الساتلية وتقاسهما. 

ونظمــت مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني اجتماعــــا يف جنيـــف يف  -٢٨٥

كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠١ يف سـياق مشـروع ميولـه االحتـــاد األورويب بشــأن الرصــد البيئــي 

ــــني باســـتخدام الصـــور الســـاتلية العاليـــة االســـتبانة، وقـــدم املســـتعملون  ملخيمــات الالجئ

 .h t tp://www.enviref.org توصيات. وترد نواتج االجتماع يف املوقع الشبكي

وال تزال مفوضية األمم املتحدة لشـؤون الالجئـني تنفـذ مشـروعها الـذي يطلـق  -٢٨٦

عليه اسم إطار الرصد والتقييم البيئيني لعمليـات الالجئـني (فـرمي)، والـذي جيـري فيـه اختبـار 

املعلومـات اجلغرافيـة والصـور السـاتلية مـــن أجــل حتســني التقييــم البيئــي والرصــد البيئــي يف 

ســياق الالجئــني. وميكــن االطــالع علــى النتــائج األوليــة علــى الشــبكة العامليــة يف املوقـــع 

 .http://guinee-hcr.cirad.fr

واسـتضافت مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني اجتماعـــا هليئــات األمــم  -٢٨٧

املتحــدة الكائنــة يف جنيــف، حتــت رعايــة فريــق األمــم املتحــدة العــامل املعــين باملعلومـــات 

اجلغرافيـة، يف أيلـول/ســـبتمرب ٢٠٠١. وقــد يســر ذلــك االجتمــاع توثيــق االتصــاالت بــني 

مستعملي نظم املعلومات اجلغرافيـة واألدوات املتصلـة ـا، وأتـاح إمكانيـات لتوثيـق التعـاون 

بني الوكاالت يف هذا امليدان. 

وأوصت اإلسكاب بـأن تتنـاول االجتماعـات املشـتركة بـني الوكـاالت مسـائل  -٢٨٨

خمصصة حمددة وأن تكون مستندة إىل النتائج وموجهة حنو األهداف. 
 
 
 

احلواشي 
 
 

انظر تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه  (١)
يف األغـراض السـلمية، فيينـا، ١٩-٣٠ متـوز/يوليـه ١٩٩٩ (منشـورات األمـم املتحـــدة، 

 .(A.00.I.3 رقم املبيع

املرجع نفسه، الفصل األول، القرار ١.   (٢)



69

A/AC.105/780  

املرفق األول 
 
 

جدول زمين باملناسبات اهلامة يف عام ٢٠٠٢ 
 
 

املكان  املناسبة  املوعد 

فرنسا  استهالل اليونسكو ملشروع التعليم الفضائي  أوائل ٢٠٠٢ 

جنيف  الندوة املعنية بأفضل املمارسات يف جمال تبادل املعلومات  ٥-٨ شباط/فرباير 

فيينا  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، الدورة التاسعة والثالثون  ٢٥ شباط/فرباير � ٨ آذار/ 
مارس 

واشنطون العاصمة  فريق األمم املتحدة العامل املعين باملعلومات اجلغرافية  آذار/مارس 

جنيف  فريق دعم املعلومات اجلغرافية  آذار/مارس 

فيينا  اللجنة الفرعية القانونية، الدورة احلادية واألربعون  ٢-١٢ نيسان/أبريل 

طهران   االجتماع السابع للفريق العامل االقليمي املعين بتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء التابع 
للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ (اإلسكاب) 

نيسان/أبريل ٢٠٠٢ 

ستوكهومل وكريونا، السويد  الدورة التدريبية الدولية الثانية عشرة املشتركة بني األمم املتحدة والسويد لتثقيف 
املعلمني يف جمال االستشعار عن بعد 

٢ أيار/مايو-٨حزيران/يونيه 

باريس  الدورة السابعة موعة رعاة نظم الرصد العاملية  ٣٠ أيار/مايو 

باريس  االجتماع التاسع للشركاء يف استراتيجية الرصد العاملي املتكاملة (إيغوس)  ٣١ أيار/مايو 

بانكوك  االجتماع السابع لفريق اإلسكاب العامل االقليمي املعين بتطبيقات االتصاالت الساتلية  أيار/مايو 

روما  مؤمتر الشبكة العاملية للمعلومات املتعلقة بالكوارث  حزيران/يونيه 

بيجني  االجتماع السابع لفريق اإلسكاب العامل االقليمي املعين بتطبيقات سواتل األرصاد 
اجلوية ورصد األخطار الطبيعية 

حزيران/يونيه 

بيجني  االجتماع الثامن لفريق اإلسكاب العامل االقليمي املعين باالستشعار عن بعد ونظام 
املعلومات اجلغرافية وحتديد املواقع بواسطة السواتل 

حزيران/يونيه 

بيجني  الدورة الثامنة للجنة االستشارية احلكومية الدولية املعنية بالربنامج االقليمي للتطبيقات 
الفضائية ألغراض التنمية املستدامة يف آسيا واحمليط اهلادئ 

حزيران/يونيه 

لوساكا  حلقة العمل الرابعة املشتركة بني األمم املتحدة والواليات املتحدة بشأن استخدام النظم 
العاملية لسواتل حتديد املواقع، لصاحل افريقيا 

١٥-١٩ متوز/يوليه 
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املكان  املناسبة  املوعد 

جوهانسبريغ، جنوب افريقيا  املناسبة الفرعية للشركاء يف إيغوس أثناء مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة  ٢٦ آب/أغسطس�٤ 
أيلول/سبتمرب 

غراتس، النمسا  الندوة الثالثة املشتركة بني األمم املتحدة والنمسا ووكالة الفضاء األوروبية (اإليسا) 
بشأن تعزيز مشاركة الشباب يف األنشطة الفضائية 

أيلول/سبتمرب 

نوردفيك، هولندا  االحتفاالت املشتركة بني اليونسكو واإليسا باألسبوع العاملي للفضاء  ٤-١٠ تشرين األول/أكتوبر 

هيوستون، الواليات املتحدة األمريكية  حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية بشأن احللول 
الفضائية للمشاكل العاملية: بناء شراكات عمل مع مجيع أصحاب املصلحة يف أمن 

البشرية وتنميتها 

١٠-١٢ تشرين األول/أكتوبر 

اجلامعة الدولية للفضاء، ستراسبورغ، 
فرنسا 

حلقة العمل املشتركة بني اليونسكو والرابطة األوروبية للسنة الدولية للفضاء بشأن 
استخدام االستشعار عن بعد لرصد مواقع التراث العاملي 

٥-٨ تشرين الثاين/ نوفمرب 
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املرفق الثاين 
 
 

قائمة بالنواتج اهلامة(أ) 
 
 

تاريخ االصدار  العنوان أو الوصف  الرمز 

مكتب شؤون الفضاء اخلارجي  
أواخر ٢٠٠٢  تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية عن أعمال دورا اخلامسة واألربعني (٥-١٤ 

حزيران/يونيه ٢٠٠٢) 
 A/57/20

 ٢٠٠٢ احللقات الدراسية لربنامج التطبيقات الفضائية، العدد ١٣   ST/SPACE/7

 ٢٠٠٢  Highlights in Space 2001  ST/SPACE/8

االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث  
تشرين الثاين/ نوفمرب 

 ٢٠٠١
فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلد من الكوارث: ملخص ملناقشات واستنتاجات االجتماع 

الرابع 
 

اللجنة االقتصادية الفريقيا  
 ٢٠٠٠ التحدي الذي متثله العوملة وعصر املعلومات بالنسبة الفريقيا: مداوالت املنتدى االمنائي االفريقي لعام ١٩٩٩   

 ٢٠٠١  Policy and Regulatory Issues in the Development of Africa’s
 Information Infrastructure: the Need to Integrate Geo-information
 within the National Information and Communication Infrastructures
(NICs)

 E/ECA/DISD/CODI.2/2

 ٢٠٠١ Experiences and Visions on Spatial Data Infrastructures (SDIs)  E/ECA/DISD/CODI.2/6

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ  
كانون األول/ ديسمرب 

 ٢٠٠٠
Asian-Pacific Remote Sensing and GIS journal, Vol. 13  

 ٢٠٠١ The minimum common programme framework: Regional Space
Applications Programme for Sustainable Development: Phase II

ST/ESCAP/2162

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  
 ٢٠٠٢ مطبقة اليونسكو عن األنشطة املتصلة بالفضاء

 ٢٠٠٢ مطبقة الشركاء يف إيغوس 

 ٢٠٠٢ Computer-based learning module on the use of multi-sensor and
multi-temporal remote sensing data sets for fisheries

 
 

) مل تدرج جمددا يف هذا التقرير.  A/AC.105/757) املنتجات املدرجة يف تقرير األمني العام (أ)
   

ــــــــــــ 


