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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
     يف األغراض السلمية

 : منظومة األمم املتحدة  ضمنالفضاء ذات الصلة ب  نشطة بني األ تنسيق  ال 
   ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ة للفترة رتقب امل االجتاهات والنتائج  

   ∗تقرير األمني العام      
 ملخص

ــتقرير معلومــات حديــثة العهــد قّدمــتها اهليــئات يف مــنظو     مة األمــم يتضــّمن هــذا ال
املــزمـــع االضــطالع هبــا يف  الفضــاء املــتحدة عــن خططهــا املــتعلقة باألنشــطة ذات الصــلة ب  

ويركّـز الـتقرير عـلى أهم املبادرات اجلديدة أو األنشطة اجلاري            . ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤عـامـــي   
االضـطالع هبـا بتنسـيق وتعـاون بني الوكاالت، واهلدف منه أن ُيستخدم كأداة استراتيجية               

 .من أجل مواصلة تعزيز التعاون بني الوكاالتلتابعة لألمم املتحدة للهيئات ا

من األنشطة من خالل التعاون بني      ويشـري الـتقرير إىل أنـه جيـري االضـطالع بعدد              
باالسـتفادة مـن علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء وتطبـيقاهتما، وخصوصـا يف جماالت                الوكـاالت   

ــية،  ــيم، وإدارة املــو الــبحوث البيئ ــة واملناخــية،  والرصــد والتقي ــبؤات اجلوي ارد الطبيعــية، والتن
  والصحة العامة، وكذلك تعزيز البىن التحتية والعمليات اخلاصة بالالجئنيوإدارة الكوارث، 

 

 
 

______________ 
ت بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي، املعقود يف الفترة   هذا التقرير االجتماع املشترك بني الوكاالراجع ونقّح  ∗

 .، مث وضع يف صيغته النهائية عقب االجتماع٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٣ إىل ٢١من 
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وتظــل مســألة بــناء القــدرات مركــز اهــتمام العديــد مــن   .  واالتصــاالتاخلاصــة باملعلومــات
وتتعاون هيئات عديدة يف العمل . األنشـطة املتصـلة بالفضـاء ضـمن مـنظومة األمـم املـتحدة         

ــتعمال         ــلى اسـ ــية عـ ــبلدان النامـ ــدرات الـ ــتعزيز قـ ــا لـ ــوم هبـ ــيت تقـ ــطة الـ ــالل األنشـ ــن خـ مـ
وقـد زادت اهليـئات التابعة ملنظومة       . التكنولوجـيات ذات الصـلة بالفضـاء واالسـتفادة مـنها          

انات األمـم املـتحدة مـن جهودهـا أيضا من أجل التشارك يف ما هو متاح من جمموعات البي       
 .واملعلومات  املستمّدة من السواتل

االجتماعية من علوم   بأمهـية املنافع    بعـض هيـئات األمـم املـتحدة أيضـا           وإذ تعـترف     
وتكنولوجـيا الفضـاء وتطبـيقاهتا، يف األنشـطة املـناطة هبـا، فقد شرعت يف برامج جديدة أو                   

 اخلاصة بالفضاء  أنشـأت وحـدات جديدة لتعزيز أنشطتها ذات الصلة بالفضاء أو املكونات           
قرار  (إعالن األمم املتحدة بشأن األلفيةيف الـربامج القائمـة، ممـا يدعـم األهـداف احملددة يف       

 ).٥٥/٢اجلمعية العامة 
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   مقدمة -أوال  
 ١٩٧٥م  أُنشـئ االجتماع املشترك بني الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي يف عا            -١

املعـروف اآلن باسـم جملـس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة          (كلجـنة فرعـية للجـنة التنسـيق اإلداريـة           
، وهـو يعمـل كجهـة وصل للتنسيق والتعاون بني الوكاالت يف             )األمـم املـتحدة املعـين بالتنسـيق       
ومـنذ أن طلبـت جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض               . األنشـطة ذات الصـلة بالفضـاء      

، أن يعـد تقريـرا سـنويا مـتكامال عـن خطط وبرامج      ١٩٧٥لسـلمية إىل األمـني العـام، يف سـنة        ا
هيــئات مــنظومة األمــم املــتحدة ذات الصــلة بأنشــطة الفضــاء اخلــارجي، لكــي تــنظر فــيه اللجــنة  
الفرعـية العلمـية والتقنية التابعة للجنة املذكورة، ال يزال االجتماع املشترك بني الوكاالت يقدم               

وقـد مجـع هـذا الـتقرير، وهـو التقرير الثامن والعشرون من              . اعدة عـلى إعـداد هـذا الـتقرير        املسـ 
األمــني العــام بشــأن تنســيق األنشــطة املتصــلة بالفضــاء ضــمن مــنظومة األمــم املــتحدة، مكتــب    

، اســتنادا إىل الوثــائق الــيت قدمــتها اهليــئات يف مــنظومة األمــم املــتحدة  شــؤون الفضــاء اخلــارجي
، )اليونوبس (مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، و شؤون الفضاء اخلارجي  ب  مكتـ : التالـية 

اللجنة ، و )اإليكا (اللجنة االقتصادية ألفريقيا  ، و الستراتيجية الدولية للحد من الكوارث    وأمانـة ا  
ــا  ــادئ   ، واالقتصــادية ألوروب ــية آلســيا واحملــيط اهل ، )اإلســكاب (اللجــنة االقتصــادية واالجتماع

 ، وأمانــةمفوضــية األمــم املــتحدة لشــؤون الالجــئني، و)اليونيــب (مــم املــتحدة للبيــئةبــرنامج األو
أو مــن /اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة التصــحر يف الــبلدان الــيت تعــاين مــن اجلفــاف الشــديد و  

، ومنظمة األمم )الفاو(، ومـنظمة األمـم املتحدة لألغذية والزراعة       فريقـيا أالتصـحر، وخباصـة يف      
منظمة الصحة ، و مـنظمة الطـريان املـدين الدولية      ، و )اليونسـكو (ربـية والعـلم والـثقافة       املـتحدة للت  

ــية ــدويل لالتصــاالت ، والعامل ــيو (االحتــاد ال ــة  ، و)اآليت ــية لألرصــاد اجلوي ــنظمة العامل ــو (امل ، )الوم
ويـرد يف اجلـدول أدنـاه مـلخص عـن املشـاركة يف األنشطة               ). اآلميـو  (املـنظمة الـبحرية الدولـية     و

. قة بالفضاء اخلارجي اليت تقوم هبا هذه اهليئات وغريها من  هيئات منظومة األمم املتحدة              املـتعل 
وقـد اسـتعرض الـتقرير ووضـعه يف صـيغته النهائـية االجـتماع املشـترك بـني الوكاالت يف دورته              

 .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٣ إىل ٢١الرابعة والعشرين املعقودة يف جنيف من 
  

  واالستراتيجيات اخلاصة بالتنسيق بني األنشطة السياسات -ثانيا 
   ذات الصلة بالفضاء  

، ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ٦ املؤرخ   ٥٤/٦٨أيــّدت اجلمعـية العامـة، يف قـرارها           -٢
القـرار الصـادر عن مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه              
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إعــالن فييــنا بشــأن : األلفــية الفضــائية"، واملعــنون )يس الثالــثاليونيســب(يف األغــراض الســلمية 
 وحثّــت مؤسســات مــنظومة األمــم املــتحدة عــلى اختــاذ الــتدابري   )١(".الفضــاء والتنمــية البشــرية

واسـتجابة إىل هـذا الـنداء، أنشـأت جلنة استخدام           . الضـرورية لتنفـيذ إعـالن فييـنا تنفـيذا فعـاال           
ية أفـرقة عمل برئاسة تطوعية من جانب عدد من الدول      الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلم        

وإضـافة إىل أفرقة العمل اإلحدى عشرة       . األعضـاء ألجـل تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث           
، فقد أنشأت   )A/AC.105/792 مـن الوثـيقة      ٦انظـر الفقـرة      ( ٢٠٠١الـيت أنشـأهتا اللجـنة عـام         

تحسني تبادل املعارف من خالل تعزيز سبل        مـن أجل تنفيذ التوصية ب      ٢٠٠٣فـرقة عمـل عـام       
، بلغ عدد ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١ويف . االتصاالت الفضائية الوصـول عاملـيا إىل خدمات  

 هيئة، ١٥فرقة هيـئات مـنظومة األمـم املـتحدة اليت تشارك يف فريق عمل واحد أو أكثر من األ                 
 . بناء على األعمال املنجزة ضمن منظومة األمم املتحدة
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 )ب(،)أ(اجلهات املشاركة يف أنشطة الفضاء اخلارجي ومصفوفة برامج الفضاء اخلارجي
 

األنشطة 
 األخرى

حتسني 
املعرفة 
 العلمية

بناء 
القدرات 
 والتعليم

حتسني القدرات 
الساتلية على 
حتديد املواقع 
 واألماكن

نولوجيا تك
املعلومات 
 واالتصاالت

وضع القوانني 
واملبادئ 
 التوجيهية

أمن البشر وتنميتهم 
 هيئات األمم املتحدة محاية بيئة األرض ورفاههم

 ادارة عمليات حفظ السالم  ٣٦      
مكتب األمم املتحدة خلدمات   ٤٦، ٤٠، ٣٦      

 املشاريع
للحد أمانة االستراتيجية الدولية   ٤٧، ٤١      

 من الكوارث
 مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ٨ ٤٢-٣٩ ٦٢ ٧٤  ٧٨ ٨٣ 
مكتب األمم املتحدة ملكافحة   ٥٦      

 املخدرات واجلرمية
 اللجنة االقتصادية ألفريقيا ١٩، ١٦ ٣٨    ٨٠  
 اللجنة االقتصادية ألوروبا  ٣٧      
ية واالجتماعية اللجنة االقتصاد ٢١، ٢٠، ١٨، ٨ ٤٣، ٤٢ ٦٣ ٦٩، ٦٨  ٧٩  

 آلسيا واحمليط اهلادئ
  ١٦، ١٥ ٤٩-٤٧، ٣٨، ٣٦    ٨١، ٧٩  االمنائيبرنامج األمم املتحدة 
  ٤٤، ٣٨، ٣٦    ٧٩، 

٥٦، ٤٩-٤٧ 
١٣-٨، 

١٨-١٥، 
٢٩-٢١ 

 برنامج األمم املتحدة للبيئة

مفوضية األمم املتحدة لشؤون   ٤٦-٤٤، ٣٦  ٧٣    
 الالجئني

  املتحدة للطفولةمنظمة األمم  ٥٦      
 برنامج األغذية العاملي ٣٠       
اتفاقية األمم املتحدة أمانة  ١٥، ١٠       

 اإلطارية بشأن تغري املناخ
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األنشطة 
 األخرى

حتسني 
املعرفة 
 العلمية

بناء 
القدرات 
 والتعليم

حتسني القدرات 
الساتلية على 
حتديد املواقع 
 واألماكن

نولوجيا تك
املعلومات 
 واالتصاالت

وضع القوانني 
واملبادئ 
 التوجيهية

أمن البشر وتنميتهم 
 هيئات األمم املتحدة محاية بيئة األرض ورفاههم

 قية ملكافحة التصحر أمانة اتفا ١٨-١٥ ٣٨      
أمانة االتفاقية بشأن التنوع  ١٥       

 البيولوجي
 اليونيتار ١٦ ٣٨، ٣٦      
١٣، ١٢، ٩، ٨ ٥٦، ٥٢-٥٠ ،٣٨ ٦٤     ٨٦، 

٢١، ١٧-١٥، 
٣١، ٣٠ 

 الفاو

    ٧٢، ٧٠ ،
٧٣ 

١٦-١٣، ٩، ٨ ٥٣، ٣٨ ٦٢، 
٢٧ 

 اليونسكو

 اإليكاو  ٥٤   ٧٧، ٧٦   
 منظمة الصحة العاملية ١٥ ٥٩-٥٦ ٦٥ ٧٤  ٨٢  ٨٦
 البنك الدويل  ٤٧      
 االحتاد الدويل لالتصاالت ٢٦ ٥٥  ٧٤-٧٠ ٧٦   
  ١٦، ١٣-٨ ٦٠، ٥٤، ٤٧، ٣٨    ٨١، 

٣٥-٣٢ 
 املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

 املنظمة الدولية البحرية   ٦٧، ٦٦  ٧٦   
 الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ١٧ ٣٨      
 الوكالة الدولية للطاقة الذرية       ٨٤ 

 
 .رتشري األرقام الواردة يف كل عمود إىل الفقرات ذات الصلة يف هذا التقري                             )أ( 
 .www.uncosa.unvienna.orgللحصول على معلومات حديثة العهد باستمرار عن تنسيق أنشطة الفضاء اخلارجي ضمن منظومة األمم املتحدة، انظر املوقع                                                  )ب( 
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يف دورهتـا التاسـعة واخلمسـني، سـوف تسـتعرض اجلمعية العامة التقدم احملرز يف تنفيذ                  -٣
واســـتنادا إىل . جـــراءات واملـــبادرات مـــزيد مـــن اإلظر يفتوصـــيات اليونيســـبيس الثالـــث، وتـــن

توصـيات أفـرقة العمـل، ومـراعاة إلسـهامات هيـئات مـنظومة األمـم املـتحدة، فـإن اللجـنة هي                   
 . حاليا بصدد إعداد تقرير تقدمه إىل اجلمعية العامة يف سياق ذلك االستعراض

جلهود اليت بذلتها مـع االرتـياح زيادة ا  ت اجلمعـية العامـة      الحظـ ،  ٥٨/٨٩ويف قـرارها     -٤
مكتب شؤون الفضاء اخلارجي واالجتماع      و اللجـنة وجلنـتها الفرعـية العلمية والتقنية       كـل مـن     

 لتشجيع استخدام علوم وتكنولوجيا     ،املشـترك بـني الوكـاالت املعـين بأنشـطة الفضاء اخلارجي           
ا مؤمتر القمة الفضـاء وتطبـيقاهتا يف القـيام باإلجـراءات الـيت أوصت هبا خطة التنفيذ اليت وضعه        

اليت تشارك  ، وخصوصا    كـيانات مـنظومة األمـم املـتحدة        تحثـ  و )٢(،العـاملي للتنمـية املسـتدامة     
 عــلى أن تــدرس،  ،يف االجــتماع املشــترك بــني الوكــاالت املعــين بأنشــطة الفضــاء اخلــارجي       

 يف  بالـتعاون مـع اللجـنة، الطـريقة اليت ميكن أن تساهم هبا علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا                
، خاصــة يف اجملــاالت )٥٥/٢قــرار اجلمعــية العامــة  (تنفــيذ إعــالن األمــم املــتحدة بشــأن األلفــية

 . األمن الغذائي وزيادة فرص التعليم، منها ملة أمورجباملتصلة 

لمعلومات يف إطـــار الـــربنامج الفـــرعي لـــ حالـــيا،" ســـكابإلا"تعمـــل اللجـــنة هـــذا، و -٥
ــلى تنفــيذ   واالتصــاالت وتكنولوجــيا الفضــاء، املنشــأ    املــرحلة الثانــية مــن بــرنامج     حديــثا، ع

، كما أوصى )برنامج ريساب الثاين (التنمية املستدامة التطبـيقات الفضـائية االقلـيمي مـن أجـل     
انظر الفقرة (بذلـك املؤمتـر الـوزاري الـثاين بشـأن التطبـيقات الفضـائية ألجـل التنمـية املستدامة                    

ويف دورهتا التاسعة واخلمسني، أوصت اللجنة بالشروع يف        ). A/AC.105/792 مـن الوثيقة     ١٠
، وطلبت إىل األمانة أن     ٢٠٠٧األعمـال التحضـريية لـلمؤمتر الوزاري الثالث املزمع عقده سنة            

. ة وتطويرها  الفضائية االقليمي  لتطبيقاتتـنظر يف القـيام خبطوات حمّددة لوضع إطار مؤسسايت ل          
فيما بني وكاالت    تعزيز إضفاء الطابع املؤسسي على التعاون اإلقليمي         سـكاب إل ا وستواصـل 

إنشاء الفضـاء يف مـنطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ، مبـا يف ذلـك توفري الدعم التقين من أجل           
 . منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ وآليات تعاون مماثلة

ــيا    -٦ ــريق خــرباء    ) اإليكــا(كمــا إن اللجــنة االقتصــادية ألفريق ــنظم اجــتماعا لف ســوف ت
مؤمتـر القمـة العاملي    واملـرحلة الثانـية مـن    مـبادرة اجلمعـية األفريقـية لـلمعلومات      خمصـص بشـأن     

وسوف يقوم اجتماع   . على التنمية األفريقية  ؤمتر  ، كـي يـنظر يف آثـار هذا امل         جملـتمع املعلومـات   
رباء خمصــص، بشــأن البــيانات اجلغرافــية باعتــبارها مــورداً وطنــياً قــّيماً، بوضــع   آخــر لفــريق خــ

مـبادئ توجيهـية للـبلدان األفريقية ألجل اعتماد أسلوب عنونة الشوارع يف تقدمي اخلدمات يف                
وسوف تنظم اإليكا أيضا االجتماع . املـناطق احلضـرية واالسـناد املـرجعي اجلغـرايف بوجـه عامّ           
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ــنة املالـــرابع  ــية ب عنـــية باملعلومـــات اإلمنائـــيةللجـ ــنة الفرعـــية املعنـ تكنولوجـــيا املعلومـــات  واللجـ
 .املعلومات األرضية واللجنة الفرعية املعنية بواالتصاالت

اعـترافا باألمهـية احلامسـة الـيت تتسـم هبـا البيانات والنواتج واخلدمات املقدمة من خالل            -٧
، وهو من مكّونات نظام الرصد العاملي       ية للطقس ربنامج املراقبة العامل  العنصـر الفضائي املوّسع ل    

 وإىل الـربامج الـيت تدعمها هذه املنظمة،         املـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلويـة       ، إىل بـرامج     )جـوس (
 شامل فضائي يف تنفـيذ برنامج  الـرابع عشـر   املـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلويـة    فقـد شـرع مؤمتـر     

، العــامليلرصــد نظــام ال وإســهامها يف تطويــر لعــدة قطاعــات ألجــل زيــادة فعالــية نظــم الســوات
وقد كان قرار اجمللس التنفيذي     . العاملية لألرصاد اجلوية  وكذلـك الـربامج الـيت تدعمهـا املنظمة          

 ليشـمل إطـالق بعثات ساتلية       العـاملي لرصـد   نظام ا للمـنظمة بتوسـيع نطـاق العنصـر الفضـائي لـ           
ــرحلة ها     ــثل م ــرارا مي ــتطوير، ق ــية مناســبة للبحــث وال ــاريخ  بيئ ــة يف ت ــية   م ــبة العامل ــرنامج املراق ب

 .للطقس
  

   األنشطة ذات الصلة بالفضاء اجلارية واملقبلة   -ثالثا  
  محاية بيئة األرض وإدارة املوارد           -ألف  

ســوف يســتمر الــتعاون بــني مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي واإلســكاب واليونيــب    -٨
ــوم احملــ     ــية لعل ــية احلكوم ــاو واليونســكو واللجــنة الدول ــوك(يطات والف ــتابعة لليونســكو  ) اآلي ال

واملـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلويـة عـلى اإلسـهام يف أعمـال اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض               
ومـن بـني األعضـاء يف الفريق العامل    . ، باعتـبار هـذه اهليـئات مـن األعضـاء املنتسـبني           )سـيوس (

ســه مكتــب شــؤون الفضــاء  ، والــذي يرأ"ســيوس"املخصــص للتعلــيم والتدريــب الــتابع للجــنة  
واملــنظمة " اآليــوك"اخلـارجي، اإلســكاب واليونيـب والفــاو واليونســكو وجلـنة علــوم احملـيطات     

ويشارك كل من الفاو واليونسكو واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف          . العاملـية لألرصاد اجلوية   
 ).إجوس(تنفيذ استراتيجية الرصد العاملي املتكاملة 

، واليونيب واليونسكو   )إكسو( من الفاو واجمللس الدويل للعلوم       وسـوف يواصـل كـل      -٩
، ")اجلتوس"نظام  (واملـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلويـة املشـاركة يف النظام العاملي ملراقبة األرض                
انظـــر " (اجلـــتوس"مـــع استضـــافة دائـــرة البيـــئة واملـــوارد الطبيعـــية الـــتابعة للفـــاو ألمانـــة نظـــام  

A/AC.105/792 عــلى اإلنترنــت عــلى  " جــتوس"، وكذلــك موقــع الــنظام  ٥٨ و١٦، الفقــرتني
وتتضـــمن األنشـــطة الرئيســـة الـــيت يضـــطلع هبـــا الـــنظام ). www.fao.org/gtos: العـــنوان الـــتايل

انظـــر املوقـــع  ) (تـــيمس  (مواقـــع رصـــد الـــنظام اإليكولوجـــي األرضـــي    بـــيانات " جـــتوس"
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www.fao.org/gtos/tems( ــبكة ــلى األرض  ، وشـ ــربون عـ ــبة الكـ ــيات مراقـ ــع   (عملـ ــر املوقـ انظـ
www.fao.org/gtos/tco.html .( 

لدولية احلكومية   واليونيب واللجنة ا   (ICSU) كمـا يواصـل كـل من اجمللس العاملي للعلوم            -١٠
 دعــم تنفــيذ الــنظام العــاملي (WMO) واملــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلويــة (IOC)لعلــوم احملــيطات 

، وهـو نظـام مـتكامل للحصـول على نتائج الرصد الالزمة ملراقبة املناخ               (GCOS)لرصـد املـناخ     
 ،٢٠٠٤ويف سنة ). ١٧، الفقـــرة  A/AC.105/792انظـر   (واملـتغريات املناخـية وفهمهـا والتنـبؤ هبـا           

سيضــع الــنظام العــاملي لرصــد املــناخ خطــة للتنفــيذ عمــال بالتوصــيات الــواردة يف الــتقرير الــثاين 
 دعماً التفاقية األمم املتحدة    ،ملناخاُنظم العاملـية ملراقبة     الـ عـن مـدى كفايـة       الـذي أجنـزه مؤخـرا       

تلي يف ضمان تغطية     الـذي يؤكـد األمهـية احلـيوية للرصـد السـا            )٣(،اإلطاريـة بشـأن تغـري املـناخ       
عاملـية، وعـلى ضـرورة مجــــع نتائـــج الرصـــد الطويــل األمـــد املستمـــّدة من الساتلني اإلثنيــن                

 .والشبكات املوقعية يف نظام عاملي متكامل ملراقبة املناخ والتغريات املناخية

احلكومــية كذلــك يســتمر كــل مــن اجمللــس الــدويل للعلــوم واليونيــب واللجــنة الدولــية   -١١
ــر       ــتعاون عــلى حنــو وثــيق عــلى تطوي ــة يف ال لعلــوم احملــيطات  واملــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلوي

ــنظام العــاملي لرصــد احملــيطات    ــتعلق  ). جــووس(وختطــيط وتنفــيذ ال كمــا إن تنفــيذ موضــوع ي
بالســواحل يف الســنوات املقــبلة مــن شــأنه أن يضــمن تطويــر نظــرة عاملــية إىل دور احملــيطات يف  

از الكـربون وذلـك لـتحديد التنـبؤات بالتغريات املناخية اليت تسببها الزيادة احلاصلة يف               دورة غـ  
 ).A/AC.105/792 من الوثيقة ١٨الفقرة (انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون من الدفيئة 

ــوم احملــيطات    كمــا يواصــل كــل مــن    -١٢ ــية لعل اليونيــب والفــاو واللجــنة احلكومــية الدول
واملـنظمة العاملـية لألرصاد اجلوية واجمللس الدويل للعلوم، التعاون يف إطار فريق اجلهات الراعية               

 ).A/AC.105/792 من الوثيقة ٢١الفقرة(لنظم الرصد العاملية 

والفاو واليونسكو واجمللس   " سيوس"سـوف يواصـل عـدد مـن الشـركاء، ومـنهم جلنة               -١٣
الـدويل للعلـوم واللجـنة احلكومـية الدولـية لعلـوم احملـيطات واليونيـب واملنظمة العاملية لألرصاد                   

ــناخي، العمــل       ــتغري امل ــية ألحبــاث ال ــية للوكــاالت التمويل ــة واجملموعــة الدول ــر  اجلوي عــلى تطوي
ــتعاون تلــك . ، ومواضــيع خمــتلفة ذات صــلة "إجــوس"اســتراتيجية الرصــد العــاملي املــتكاملة   وت

يوفر إطار  " إجـوس "كمـا إن انبـثاق االسـتراتيجية        . املـنظمات عـلى رعايـة نظـم للرصـد البيـئي           
 عمـل مالئمـا لتيسـري اسـداء املشـورة والتوصـيات املناسبة إىل اهليئات اإلدارية لتلك املنظمات،                 

 ٢٢الفقرة  (. وخصوصـا فـيما يـتعلق بـنظم الرصـد املصـّممة ملعاجلة املسائل ذات الصلة باملناخ                
 ).A/AC.105/792من الوثيقة 
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 اللجــنة الدولــية ، ســيتم تنفــيذ املشــروع اجلديــد الــذي تضــطلع بــه       ٢٠٠٤يف ســنة  -١٤
 املسـمى الـنظام اإلقليمي للرصـــد والتنبـــؤ اخلاص باحمليطــات ألجل           احلكومـية لعلـوم احملـيطات     

ــيا  ــيا-رووفــس"أفريق ــنون     ". أفريق ــتعدد القطاعــات املع ــترة مشــروع اليونســكو امل ــد ف ومتّ متدي
" فريقياتطبـيق االستشـعار عـن بعـد ألجـل اإلدارة املتكاملة للنظم االحيائية واملوارد املائية يف أ                 "

 ).٢٠٠٥-٢٠٠٤(عامني آخرين 

ــنظم   وتشــارك يف مشــروع   -١٥ ــية لل ــيم األلف ــية  تقي ــية البيئ ــئات ) اإليكولوجــية(األحيائ هي
) اليونديب(عديـدة مـن منظومة األمم املتحدة، ومنها اليونيب، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي              

طارية بشأن تغري اإلمـم املتحدة   اتفاقـية األ  والفـاو واليونسـكو ومـنظمة الصـحة العاملـية، وأمانـة             
أو /ر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و        اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة التصحّ     ، و املـناخ 

 وسوف يساعد )٥(.االتفاقـية املتعلقة بالتنوع البيولوجي     و )٤(،فريقـيا أر، وخباصـة يف     مـن التصـحّ   
 وذلـك بـتوفري الوســائل إلدارة   كولوجـية نظم اإليالـ تقيــيم هـذا املشـروع عـلى تلبـية احتـياجات      

التخطــيط واملســاعدة عــلى بــناء القــدرات الفــردية واملؤسســاتية عــلى القــيام بعملــيات مــتكاملة  
ــيات، وغــري ذلــك مــن       ــتائج هــذه العمل ــنظام اإليكولوجــي واختــاذ إجــراءات بشــأن ن ــيم ال لتقي

ــائل األخــرى  ــتكاملة جديــدة إنشــاء جمموعــ      . الوس ات بــيانات وســيتطلب إجيــاد مؤشــرات م
  الفجـوات يف البيانات    سـدّ  ب تقيـيم األلفـية للـنظم اإليكولوجـية       جديـدة، ويلـتزم املشـاركون يف        

 .مبعلومات اضافية بواسطة االستشعار عن بعد

، مكتب مكافحة التصحر واجلفاف   وتقـوم كـل مـن اإليكـا، واليونيب، واليونديب، و           -١٦
 والفــاو، واليونســكو، واملــنظمة العاملــية ،)اليونيــتار(ومعهــد األمــم املــتحدة للتدريــب والبحــث 

ــة  ــة، وأمان ــتحدة ملكافحــة التصــحر  لألرصــاد اجلوي ــية األمــم امل  مرصــد الصــحراء ، بدعــم  اتفاق
 يف تنفـيذ بــرنامج  مرصــد الصـحراء وسيسـتمر  ). مرصــد الصـحراء  (الكـربى والسـهل األفـريقي   

لتطبــيق نظـام تعمــيم   نظـم معلومــات رصـد البيــئة مـن خــالل االنترنـت     ومجعـية التنمـية الدولــية  
املعلومـات عـن التصـّحر ونظـام لـلمعلومات عـن البيـئة ورصـدها على شبكة إنترنت، ويهدف              
إىل وضـع إطـار ذي طابع مؤسسايت وأداة تكنولوجية من أجل التقييم وتبادل املعلومات البيئية              

 لة األمد شـبكة مراصـد املراقـبة البيئـية الطوي        ويضـطلع املرصـد أيضـا بـإدارة بـرنامج           . وتعمـيمها 
 من  ةتضررامل يف املناطق القاحلة     ملراقـبة البيئية الطويلة األمد    ، لـتعزيز ودعـم بـرامج ا       )روسـيلت (

 .  االستشعار عن بعدبيانات، باستعمال تدهور التربة

) اإليفاد (الصـندوق الـدويل للتنمـية الزراعـية       كذلـك سـوف تسـتمر كـل مـن الفـاو، و             -١٧
املركز الدويل للمراجع واملعلومات    ، و تحدة ملكافحة التصحر  اتفاقية األمم امل  واليونيـب، وأمانة    

، يف تنفـيذ مشـروع تقيـيم تردي التربة يف األراضي اجلافة، من أجل وضع إطار      اخلاصـة بالـتربة   
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لـتقدير مـدى تـردي األراضـي عـلى الصـعيدين العـاملي والوطين من خالل عملية تـُعىن بالسعي                    
وع عـلى املـدى الطويـل إىل حتديـد الفوائـد االجتماعية             ويـرمي املشـر   . إلحـراز توافـق يف اآلراء     

ــن  واالقتصــادية  ــية م ــنوع       املتأت ــلى الت ــاظ ع ــة هبــدف احلف ــردي األراضــي اجلاف ــة ت معاجلــة حال
 .وموارد املياه الدولية وتنحية الكربون) البيولوجي(األحيائي 

 حة التصحر اتفاقية األمم املتحدة ملكاف   سـوف تسـتمر اإلسـكاب، باملشـاركة مع أمانة            -١٨
واليونيـب، يف تنفـيذ مشـروع للمســاعدة التقنـية عـلى الوقايـة مــن العواصـف الغـبارية والرملــية         

كما . مرفق البيئة العاملية وصرف التنمية اآلسيويومراقبـتها يف الشـمال الشرقي آلسيا، التابع مل   
 بشأن  عامليةرفق البيئة ال  تشـارك االسـكاب، بـتعاون مـع املـنظمات املعنـية، يف تطويـر مشروع مل                

 .شبكة لرصد اجلفاف وتقديره

كمــا إن اإليكــا ســوف تواصــل، الــتعاون مــع مركــز لرســم خــرائط املــوارد ألغــراض     -١٩
التنمـية عـلى تقـدمي خدمـات املشورة واخلربة االستشارية إىل البلدان األعضاء بشأن مواصفات       

رسم خرائط املوارد معـدات رسـم اخلـرائط اجلغرافـية وتطبـيقات التكنولوجـيا الفضـائية ألجـل                
 .والبيئة، واستحداث بنية حتتية خاصة جبمع البيانات املكانية

وسـوف تطـور اإلسكاب وتنفذ مشاريع تعاونية اقليمية خاصة بتطبيقات التكنولوجيا             -٢٠
الفضـائية عـلى الرصـد البيـئي، مـن خـالل هنـج مرحـلي ضـمن اطـار املـرحلة الثانـية من برنامج                

ويف الســنوات "). ريســاب الــثاين("لــيمي مــن أجـــل التنمــية املســتدامة التطبــيقات الفضــائية االق
املقـبلة، عـند توفـر املـوارد سـوف تـنفذ اإلسـكاب، مشاريع تعىن بالشواغل البيئية لدى البلدان                  
األعضـاء، مبـا يف ذلـك مـا يـتعلق مبشـاريع بـناء القـدرات عـلى رسـم خـرائط تـوزع الفقـر عرب                            

ــات الب    ــع املعلوم ــا م ــناطق ودجمه ــتكاملة     امل ــيمي يف جمــال االدارة امل ــتعاون االقل ــز ال ــية؛ وتعزي يئ
 .للمناطق الساحلية؛ وتوطيد القدرة على التخطيط للتنمية احلضرية والريفية

ستصـمم اإلسكاب وتنفذ مشاريع تعاونية إقليمية       ) ريسـاب الـثاين   (ويف إطـار بـرنامج       -٢١
وباشرت بتعاون مع الفاو    . لطبيعيةبشـأن تطبـيقات تكنولوجـيا الفضـاء من أجل إدارة املوارد ا            

وعــدة بلـــدان مشــاركة، يف املـــرحلة األوىل مــن انشـــاء قــاعدة معلومـــات مــتعددة األغـــراض      
وتطبـيقاهتا عــن املــوارد البيئـية والطبيعــية ألغــراض األمــن الغذائـي والتنمــية املســتدامة يف مــنطقة    

ضــا بالشــبكة العاملــية يرتــبط أي") الغطــاء اآلســيوي("ومشــروع ). الغطــاء اآلســيوي(اإلســكاب 
 ٦٩انظر الفقرة   (، وهـي مـبادرة جديـدة قامـت هبا الفاو واليونيب             )جلسـني (للغطـاء األرضـي     

 ).A/AC.105/792من الوثيقة 

من خالل شعبة اإلنذار املبكّر     فسوف يقوم   ) اليونيب(أمـا برنامج األمم املتحدة للبيئة        -٢٢
، باحلفـــاظ عـــلى صـــالته مبـــوّردي )غـــريد(والتقيـــيم وشـــبكة قواعـــد بـــيانات املـــوارد العاملـــية 
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ومسـتعملي تطبـيقات تكنولوجـيات االستشـعار عن بعد واملعلومات يف كثري من البلدان دعما                
ــية ذات      ــئة العاملــية واملســائل البيئ ــة البي ــتقدير واســتعراض حال ــيةإلطــار خــاص ب . األمهــية الدول

 مركـزا، كمـا إن اليونيب هو اآلن بصدد إنشاء مركز            ١٥حالـيا مـن     " غـريد "وتـتكون شـبكة     
ويواصل مركز املوارد . مـوارد إقلـيمي ألغـراض الـتقدير واإلنـذار املـبكر يف مـنطقة غـريب آسيا              

 إنـتاج وحتسـني وتعمـيم جمموعات      " غـريد "اإلقلـيمي الـتابع لليونيـب وغـريه مـن مراكـز شـبكة               
 من ٤٩ و٤٣-٤٢انظر الفقرات . (بـيانات ذات قـيمة مضـافة مفـيدة ألغـراض الـتقدير البيـئي           

 ).A/AC.105/792الوثيقة 

د تزوي)  جنيف –غريد   (قاعدة البيانات اخلاصة مبعلومات املوارد العاملية     كمـا تواصـل      -٢٣
 واملراكز املتعاونة مع اليونيب بسبل الوصول إىل جمموعة مشتركة شـعبة االنـذار املبكر والتقييم   

ومتسـقة مـن جمامـيع البـيانات األساسـية العاملية واإلقليمية الرئيسية املستقاة من جمموعة متنوعة                 
املــتحدة  مــع عــّدة هيــئات تابعــة لألمــم الترتيــبات املؤسســيةتــتخذ  و.مــن املصــادر املعــترف هبــا

وغريهـا مـن شـركاء البـيانات الرئيسـيني مـن أجل جتميع قاعدة بيانات ومؤشرات أساسية عن                   
وتتوافر مئات من جماميع البيانات البيئية   . البيـئة العاملـية واإلقليمـية، وتوفـري سـبل الوصـول إليها            

 )Data GEO Portal(االقتصـادية مـن خـالل بوابة بيانــات التوقعــات البيئية العامليــة    -واالجتماعـية 
وتـتاح ألغـراض التحلـيل دعمـا لعملـية مـرفق الـتوقعــات البيئـية العامليــة للتقييم وإعداد سلسلة              

 .ةالرئيسيتقاريرها 

هيـئة أحباث البيئة واحلياة   اتفاقـا مـع    لغـريب آسـيا  الـيونوف اإلقلـيمي  مكتـب  وقـد وقّـع      -٢٤
مبادرة أبو ظيب العاملية فـيذ عناصـر معّيـنة مـن      ، يف اإلمـارات العربـية املـتحدة لتن        وتنميـتها ربية  الـ 

ــيانات البيئــية  واهلــدف الرئيســي مــن هــذا العمــل املشــترك إىل وضــع صــيغة    . جلمــع وحتلــيل الب
، اســتنادا إىل مــبادرة مجــع وحتلــيل البــياناتتصــميم وخطــة واســتراتيجية عامــة مــن أجــل تنفــيذ 

وير النظم العاملية جلمع البيانات     جتـربة اليونيـب وغريهـا مـن الـتجارب ذات الصـلة يف جمـال تط                
ويعــّد االستشــعار عــن بعــد ونظــم املعلومــات اجلغرافــية مــن ضــمن أدوات تنفــيذ هــذه   . البيئــية
 .املبادرة

ــئة   وكاســتجابة مباشــرة لطلــب   -٢٥ ــريقي املعــين بالبي ــوزاري األف ، يقــوم املكتــب  املؤمتــر ال
، بتنســيق تنفــيذ اجلانــب الــتقين مــن  مشــعبة االنــذار املــبكر والتقيــي األفــريقي اإلقلــيمي، الــتابع ل

مــبادرة الشــبكة اإلفريقــية لــلمعلومات البيئــية، مــع التركــيز عــلى إنشــاء بنــية حتتــية وآلــية دعــم   
ذات الصــلة، وتســخري ) ببليوغرافــيةال(واملرجعــية  لتجمــيع وختــزين البــيانات اجلغرافــية املكانــية 

الــيت تركــز عــلى السياســات،  مــات املعلو وحتلــيل تولــيداملهــارات واخلــربات املهنــية مــن أجــل  
 على   القرار يصانعإىل   واسـتخدام تكنولوجـيا املعلومـات واالتصاالت إلرسال هذه املعلومات         
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 عـلى إعداد  املؤمتـر الـوزاري األفـريقي املعـين بالبيـئة        وتسـاعد الشـعبة أيضـا       . خمـتلف املسـتويات   
 قاعدة املوارد الطبيعية  كانات  تقريـر الـتوقعــات البيئـية الـثاين عـن أفريقـيا، الـذي سوف يربز إم                

 .االشراكة اجلديدة لتنمية أفريقياإلقليمية لدعم جدول األعمال اخلاصة بالتنمية لدى 

، )اآليتيو (الحتـاد الدويل لالتصاالت    الـتابع ل   العـاملي لالتصـاالت الـراديوية      املؤمتـر أثـناء    -٢٦
الحتاد الدويل بأنه ينبغي ل، اتفقـت بلـدان كـثرية عـلى املـبدأ القـائل       ١٩٩٧الـذي عقـد يف عـام        

مؤمتر األمم املتحدة    أن يتخذ التدابري الالزمة لتلبية احلاجة يف اجملاالت اليت حددها            لالتصـاالت 
 مــن أجــل التقيــيم والرصــد املــنهجي للغطــاء احلــرجي ومعــدل تدهــور  )٦(املعــين بالبيــئة والتنمــية

ــة واملعــتدلة الغابــات يف ــيم املداري ــراديويةقطــاوقــد درس قســم .  األقال  مبعــايري ع االتصــاالت ال
شـارك، واخلصائص التشغيلية ألجهزة االستشعار العاملة احملمولة يف         لت احملـددة ل   عـايري البـثّ، وامل  

 مــيغاهرتز، باعتــبارها مــن املســائل العاجلــة، ووضـــع      ٤٧٠-٤٢٠الفضــاء يف نطــاق الــتردد    
، أن ٢٠٠٣، املعقــود يف يةالعــاملي لالتصــاالت الــراديو  املؤمتــروقــد قــرر. التوصــية اخلاصــة هبــا

خدمـــة استكشـــاف  مـــيغاهرتز يف ٤٣٨-٤٣٢أجهــزة االستشـــعار ستســـتعمل نطـــاق الــتردد   
قطاع  املقدمة من    ١-١٢٦٠. أ. آر س -وفقـا لتوصـية آيتـيو     ) الـنوع الفـاعل    (األرض السـاتلية  

أن وقرر املؤمتر أيضا أن يدرج يف جدول أعمال اجتماعه املقبل بندا بش           . االتصـاالت الـراديوية   
دمــة استكشــاف األرض الــنظر يف املســائل املــتعلقة باملخصصــات واملســائل التنظــيمة املــتعلقة خب

خدمة السواتل و) النوع غري الفاعل(، وخدمة البحوث الفضائية    )الـنوع غـري الفـاعل      (السـاتلية 
 . اجلويةاخلاصة باألرصاد 

مية املعنية مبشاكل   اللجنة العل كمـا إن اليونيـب واليونسكو سوف يواصالن العمل مع            -٢٧
 . لمجلس الدويل للعلوم التابعة لالبيئة

 يف مشــروع مشــترك مــع ملكتــب االقلــيمي لغــريب آســياويشــارك اليونيــب مــن خــالل ا -٢٨
 بشـأن اسـتعمال االستشـعار عـن بعـد يف إدارة املناطق      املـنظمة العربـية للتربـية والـثقافة والعلـوم       

، ٢٠٠٣يوليه  /جتماع املعقود يف دمشق يف شهر متوز      واعترف اال . السـاحلية يف املنطقة العربية    
ــيقات         ــدة لتطب ــع رائ ــيا لتعــيني مواق ــية متــثل إطــارا جغراف ــبحرية التال ــناطق الســاحلية وال ــأن امل ب

الــبحر األبــيض املتوســط، : االستشــعار عــن بعــد يف إدارة املــناطق الســاحلية يف املــنطقة العربــية 
واستنادا إىل املعايري اليت اتُِّفق     . واخلليج الفارسي ، والبحر العريب    وخلـيج عـدن   والـبحر األمحـر،     

، ٢٠٠٤ويف سنة   . علـيها والـتوازن بـني هـذه املـناطق، اُخـتريت سـتة مواقـع للتطبيقات الرائدة                 
 لســوريا، يف اهليــئة العامــة لالستشــعار عــن بعــد بقــيادةاألول ُيـــنفـَّــذ ســيتم تنفــيذ مشــروعني،  

ن، والـثاين بقـيادة جملـس محايـة البيـئة الـيمين، يف موقع من                املـنطقة السـاحلية املشـتركة مـع لبـنا         
 .مواقع اليمن
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ــن   -٢٩ ــل مـ ــطلع كـ ــيا  ويضـ ــريب آسـ ــيمي لغـ ــة املكتـــب االقلـ ــنظم   وأمانـ ــية للـ ــيم األلفـ تقيـ
تقيـيم األلفية   ، مبشـروع متويـل مـن العربـية السـعودية، يف اطـار شـراكة مـن أجـل                     اإليكولوجـية 

دعـم صنع القرار يف جمال استخدام       : يف املـنطقة العربـية    ) ةاإليكولوجـي (األحيائـية البيئـية     للـنظم   
وسينفذ املشروع يف املتنـزه الوطين يف منطقة عسري يف العربية         . الـنظم األحيائـية البيئـية املسـتدام       

 يف مصــر، وواحــة تافياللــت يف املغــرب، بــتعاون مــع شــركاء   شــبه جزيــرة ســيناءالســعودية، و
ية ومحاية البيئة يف العربية السعودية، وجامعة قناة السويس         وطنـيني بقـيادة رئاسـة األرصاد اجلو       

 . للبيئة يف املغرب، على التوايلواملرصد الوطينمبصر، 

ــية اخلاصــة           -٣٠ ــية التحت ــتطوير البن ــري ل ــود الفق ــي العم ــبكة األرضــية فه ــبادرة الش ــا م أم
وهذا ).  A/AC.105/792 مـن الوثيقة ٥٧انظـر الفقـرة   (بالبـيانات الفضـائية، الـيت أنشـأهتا الفـاو      

الفهـرس لـلمعلومات الفضـائية عـلى اإلنترنـت مبـا له مـن قـدرة على عرض اخلرائط إلكترونيا،          
 اليت حددهتا   ١٩١١٥رقم  ) بيانات عن البيانات  (مطـابق متامـا لقائمـة معايري البيانات املاورائية          

وميكن . ية املفتوح احتاد نظام املعلومات اجلغراف   ، ومواصفات   املـنظمة الدولـية للتوحـيد القياسي      
ــع      ــث يف املوقـــ ــة بالبحـــ ــية اخلاصـــ ــية العملياتـــ ــبكة األرضـــ ــفحة الشـــ ــلى صـــ ــالع عـــ  االطـــ

www.fao.org/geonetwork . وبــتعاون مــع الوحــدة املعنــية مبواقــع املخاطــر احملــتملة والتحلــيل
، فقد نفـّذت الفاو بنجاح أول شبكة أرضية        امليربنامج األغذيـة العـ    ووضـع اخلـرائط، الـتابعة لـ       

؛ وبذلــك فقــد ٢٠٠٣ســبتمرب /ذات قــدرة عــلى الصــعيد الوطــين يف موزمبــيق يف شــهر أيلــول  
ــي بــني        ــاألمن الغذائ ــيانات الفضــائية ذات الصــلة ب ــاعدة الب ــا مهمــا بشــأن ق  ١٣أقامــت تعاون

وصــالت شــبكية عــاملي بــرنامج األغذيــة الوقــد نشــر . حكومــة ووكالــة دولــية تعمــل يف الــبلد 
 الـتابع للشـبكة األرضية يف كل من أوغندا وجنوب أفريقيا   نظـام املعلومـات البيئـية     إضـافية مـن     
 .والسنغال

، الــيت البــيانات اخلاصــة بــاملوارد املائــية األفريقــيةوحتــرز الفــاو تقدمــا يف تطويــر قــاعدة  -٣١
 التابعة للفاو، بتعاون    حياء املائية مـوارد املياه الداخلية وتربية األ     جيـري انشـاؤها باشـراف دائـرة         

وهـذه القـاعدة البياناتية هي      . رة البيـئة واملـوارد الطبيعـية      ئـ دا و شـعبة تنمـية األراضـي واملـياه       مـع   
 تسمح للمستعملني رؤية وحتليل     نظام املعلومات اجلغرافية  عـبارة عـن منصـة حتليلـية تسـتند إىل            

لقائمــة ضــمن حــدود هنــر معــني، أو ضــمن حــوض العالقــات املائــية واألحيائــية البيئــية املعقــدة ا
 .هنري واسع النطاق أو األحواض الكربى

كمـا إن لـدى اللجـنة التقنـية لعلـوم احملـيطات واألرصـاد اجلويـة الـبحرية املشتركة بني                      -٣٢
ــية لعلــوم احملــيطات اهــتماما برصــد       ــة واللجــنة احلكومــية الدول املــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلوي

 اجلــوي الــبحري مــن ســواتل رصــد احملــيطات، واســتخدام الســواتل جلمــع   احملــيطات والغــالف
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، ٢٠٠٤ومن املتوقع يف سنة     . البـيانات الـبحرية وتعمـيم املعلومـات عـلى املسـتعملني البحريني            
ــتفاعالت املباشــرة مــع مشــّغلي      أن املقــرر اخلــاص بســواتل اللجــنة املشــتركة، املســؤول عــن ال

ــريق التنســيق بشــأن ســواتل األرصــاد    ســواتل رصــد احملــيطات، بالدرجــة األوىل    مــن خــالل ف
وشــراكة إجــوس، سيســتكمل إعــداد بــيان     ) ســيوس(اجلويــة، وجلــنة ســواتل رصــد األرض    

توجـيهي بشـأن كيفـية تلبـية االحتـياجات إىل بـيانات األرصـاد اجلويـة الـبحرية وبـيانات رصد                      
اصة برصد احمليطات،   احملـيطات بغـية دعـم اخلدمـات الـبحرية، وذلـك بواسطة النظم احلالية اخل               

 .مبا يف ذلك سواتل رصد احمليطات

 التابع للمنظمة العاملية  الربنامج العاملي لبحوث املناخ   وأثـناء العـامني املنصـرمني، شـرع          -٣٣
لألرصـاد اجلويـة يف دراسـة متطلـبات أوسـاط البحـث الفضـائي بشـأن البعثات الفضائية لرصد           

ــيانات املناســبة  ــد أ. األرض واســتعمال الب ــبادئ    وق ــد عــدد مــن امل دت هــذه الدراســة إىل حتدي
ــوع األوســاط املعنــية بالفضــاء       ــية، واُبلــغ هبــا جمم ــل هــذه املــبادئ التوجيهــية    . التوجيه وتكم

كما .  حبيـث ختـص اجلوانب املتعلقة بالبحوث       (GCOS)  الـنظام العـاملي لرصـد املـناخ        توصـيات 
من املسائل املتعلقة باملناخ،   أيضـا أولويـات ض     (WCRP) الـربنامج العـاملي لـبحوث املـناخ       حـدد   

ــدة        ــر ســالئف جدي ــيا، وتطوي ــة املوجــودة حال ــنظم الفضــائية العامل ــيما يتصــل باســتمرارية ال ف
ألجهـزة لالستشـعار عـن بعـد أو البحـث، ونقل أجهزة االستشعار أو سالئفها البحثية املناسبة                  

 .ية عالية اجلودةإىل منصات عملياتية، وإدماج البيانات الساتلية يف نواتج مناخية عامل

ــة وتقــود  -٣٤ ــنظام   املــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلوي  جهــودا هتــدف إىل وضــع اســتراتيجية ل
 ١٠وقـد راجـع مشروع هذه االستراتيجية   . لرصـد العـاملي املـتكامل لكيمـياء الغـالف اجلـوي          ا

، وجلـنة شـراكة استراتيجية إجوس؛ ومن املتوقع أن          كيمـياء الغـالف اجلـوي     خـرباء دولـيون يف      
، وسيتضمن توصيات بشأن التدابري     ٢٠٠٤فرباير  /ُيـتاح مشـروع االسـتراتيجية يف شـهر شباط         

اخلاصـة الـيت يـتعني اختاذهـا يف دمـج القياسـات الساتلية وغري الساتلية للعناصر املكّونة للغالف                   
 . اجلوي

 ٣٧قرة  انظر الف (التعاون التقين لدى املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية        ويف إطـار برنامج      -٣٥
 استبدال أثر اقامة عدد من منصات  ٢٠٠٤، سـوف يـتم يف عـام         )A/AC.105/792مـن الوثـيقة     

ــواتل      ــية بواســـطة سـ ــوارد املائـ ــة واملـ ــاد اجلويـ ــيانات األرصـ ــيانات، ألغـــراض مجـــع بـ مجـــع البـ
الثابــتة املــدار بالنســبة لــألرض واملخصصــة لألرصــاد اجلويــة يف أفريقــيا، والســاتل " ميتيوســات"

. يف القارة األمريكية  ) جويس(لثابـت املـدار بالنسبة لألرض املخصص لدراسة البيئة          العملـيايت ا  
ــه االحتــاد األورويب، ســوف يســتعاض عــن معــدات أرضــية الســتقبال     ويف إطــار مشــروع ميّولـ
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 بلدا أفريقيا ألجل متكني تلك البلدان من تلقي البيانات والنواتج ٤٧البـيانات مـن السـواتل يف        
 .(MSG)" ميتيوسات"لثاين من من سواتل اجليل ا

  
استخدام التطبيقات الفضائية من أجل أمن البشر وتقدمي املساعدة االنسانية  -باء 

  اليهم وتنميتهم ورفاههم
ــية لألرصــاد       -٣٦ ــنظمة العامل ــتار والفــاو واليونســكو وامل يقــوم اليونيــب واليونديــب واليوني

د اجلوية الزراعية واهليدرولوجيا التشغيلية     اجلويـة بدعـم املركـز اإلقلـيمي للتدريـب على األرصا           
ومركـز أغرمييـت هـو عـبارة عـن معهـد تـابع للجـنة الدائمـة املشـتركة بـني الدول                       ). أغرمييـت (

، وتــتكون اللجــنة مــن تســعة بلــدان أعضــاء يف )ســيلّس(ملكافحــة اجلفــاف يف مــنطقة الســاحل 
) اإليفاد(يل للتنمـية الزراعـية      أفريقـيا والشـركاء يف املركـز هـم اإليكـا والفـاو والصـندوق الـدو                

. (UNCCD)واملـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلويـة وأمانـة اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة التصحر                 
ويهــدف املركــز أغرمييــت إىل زيــادة اإلنــتاج الــزراعي يف الــبلدان األعضــاء يف اللجــنة الدائمــة    

ة املــوارد الطبيعــية يف مــنطقة ، واىل املســاعدة عــلى حتســني إدار)ســيلّس(املشــتركة بــني الــدول 
السـاحل عـن طـريق مجلة أمور منها إصدار املعلومات ونشرها وتوفري التدريب يف ميدان البيئة                 

 .الزراعية) اإليكولوجيا(األحيائية 

، أصــبح مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي هيــئة مــتعاونة يف ميــثاق        ٢٠٠٣يف عــام  -٣٧
مرافق الفضائية يف حال وقوع كوارث طبيعية أو        الـتعاون مـن أجل حتقيق االستخدام املنّسق لل        

، وهو آلية ميكن من خالهلا      ")امليـثاق الـدويل بشـأن الفضـاء والكـوارث الكـربى           ("تكنولوجـية   
. لكـيانات األمـم املـتحدة أن تطلـب وتـتلقى صـورا سـاتلية لدعـم أنشطتها للتصدي للكوارث                   

اق، مجــع املكتــب قائمــة جبهــات  ووفقــا للترتيــبات الــيت جــرى الــتفاوض بشــأهنا مــع هيــئة امليــث  
ــة       ــتابعة لكــيانات األمــم املــتحدة الــيت لديهــا القــدرة عــلى معاجلــة املعلومــات املطلوب الوصــل ال

 .مبقتضى امليثاق

هو جهة الوصل بشأن وصول     ) اليونوبس(ومكتـب األمـم املـتحدة خلدمـات املشاريع           -٣٨
، "ن الفضاء والكوارث الكربىامليـثاق الـدويل بشأ  "مـنظومة األمـم املـتحدة إىل خدمـات نظـام           

" يونوسات"وقد قدمت دائرة خدمات     . ويـتوىل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي تنسيق ذلك          
(UNOSAT)              الـتابعة ملكتـب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، نواتج ذات قيمة مضافة مستمدة 

 نطــاق مــن نظــام امليــثاق بشــأن الكــوارث، يف اجلمهوريــة الدومينيكــية ونيــبال، وســوف توّســع
تطبـيق امليـثاق بغية زيادة توزيع املعلومات املستقاة من الصور الساتلية إىل موظفي اإلغاثة على             

 .األرض
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فســوف تواصــل العمــل ) إســدر(أمـا أمانــة االســتراتيجية الدولــية لــلحد مــن الكــوارث   -٣٩
بصـفة وثـيقة مـع مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي بشـأن املواضيع املتصلة باحلد من الكوارث                   

وقــد . والفضــاء، مبــا يف ذلــك بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية وتنفــيذ إعــالن فييــنا 
حافظــت أمانــة االســتراتيجية الدولــية املذكــورة عــلى الــتعاون مــع مــبادرة الفــريق املعــين برصــد 

، واملشاركة يف جهود عاملية وجهود      )اإليسا(وأمانته ووكالة الفضاء األوروبية     ) جـيو (األرض  
، لــدى القــيام بذلــك، إىل )إســدر(وتســعى أمانــة االســتراتيجية الدولــية .  حمــددة كذلــكأخــرى

ــتعرض          ــية ال ــر وقابل ــن املخاط ــيل م ــية إىل التقل ــيقات الفضــائية الرام وضــع أســس حمــددة للتطب
لألخطـار عـلى املـدى البعـيد، مع التركيز بصفة خاصة على احتياجات املستعملني واجملتمعات                

نـتائج األولـية هلذا العمل تفيد أنه ميكن أن تكون هناك قيمة مضافة متميزة               ويـبدو أن ال   . احمللـية 
يف اسـتخدام التقنـيات السـاتلية يف مـرحلة الوقايـة مـن الكوارث الطبيعية وغريها من الكوارث                   

 ).A/58/277انظر (بدال عن االعتماد عليها يف مرحلة التصدي فحسب 

نشـطتها بتطبـيق نظم املعلومات اجلغرافية       سـوف تواصـل اللجـنة االقتصـادية ألوروبـا أ           -٤٠
واالستشـعار عـن بعد وما يتصل هبا من تكنولوجيا املعلومات املتعلقة برسم اخلرائط يف ميادين                

ويشــمل ذلــك تطبــيقات نظــم    . الــنقل والبيــئة واملســتوطنات البشــرية والتحلــيل االقتصــادي     
 الطرق احليوية الدولية الرئيسية     املعلومـات اجلغرافـية املتعلقة بتعداد حركة الطرق على شبكات         

كما إن جمموعات بيانات    . وكذلـك خدمة املعلومات النهرية    ) الطـرق اإللكترونـية   (يف أوروبـا    
نظـم املعلومـات اجلغرافـية بشـأن الـنقل الطـرقي والـنقل عـلى اجملـاري املائـية الداخلـية مفيدة يف             

 النقل اليت تشمل منطقة اللجنة تطويـر الـبىن التحتـية للـنقل ويف دعـم الصـكوك القانونـية بشـأن             
وقـد قـام الفـريق العـامل املعـين بالتقيـيم والرصد البيئيني التابع للجنة، من                 . االقتصـادية ألوروبـا   

خـالل فـرقة العمل التابعة له واملعنية باالستشعار عن بعد يف آسيا الوسطى، بتنظيم حلقة عمل    
نوفمــرب /بــاكو يف تشــرين الــثاينعــن تطبــيقات االستشــعار عــن بعــد للرصــد البيــئي، جــرت يف  

واسـُتخدمت أدوات نظـم املعلومـات اجلغرافـية واالستشعار عن بعد أيضا يف جماالت               . ٢٠٠٣
وبـناء عـلى طلب فريق األمم     . إدارة األراضـي والسـكان ورصـد ومنذجـة ظواهـر تلـوث اهلـواء              

ــية، نظمــت اللجــنة االقتصــادية ألور     ــا اجــتماعني  املــتحدة العــامل املعــين باملعلومــات اجلغراف وب
لـلجهات املسـتعملة لـنظم املعلومات اجلغرافية يف جنيف، واستهلت تدريبا على براجميات نظم               

 .املعلومات اجلغرافية والبىن التحتية للبيانات الفضائية

تشـجع اإلسـكاب عـلى إضـفاء طـابع مؤسسـي على آليات التعاون اإلقليمية للوصول                  -٤١
. اتــج املعلومــات الفضــائية املوجهــة حنــو إدارة الكــوارثواالســتخدام العملياتــيني خلدمــات ونو

ــناء "ووضــعت اإلســكاب واحلكومــة الفرنســية بــرناجما تعاونــيا مدتــه ثــالث ســنوات بعــنوان     ب
، صمم لتعزيز قدرات األعضاء يف      "القـدرات مـن أجـل إدارة الكوارث يف آسيا واحمليط اهلادئ           
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رة الكوارث من خالل حتسني االستخدام      واألعضـاء املنتسـبني هلا على إدا      " اإلسـكاب "اللجـنة   
ــيات تعــاون إقليمــية    ــر آل ــيايت للتكنولوجــيات الفضــائية وتطوي ــتلك املــبادرة  . العمل واســتجابة ل

وعقـب نـتائج حلقيت العمل اللتني نظمتهما اإلسكاب بشأن استخدام التكنولوجيات الفضائية             
ضـاء اخلـارجي، ختطط   يف إدارة الكـوارث، نظمـت إحدامهـا باالشـتراك مـع مكتـب شـؤون الف             

 مــن أجــل تشــجيع حتســني   ٢٠٠٥ و٢٠٠٤اإلســكاب لعقــد اجــتماعات للمــتابعة يف عــامي    
وستتضــمن اجــتماعات املــتابعة تنظــيم حلقــيت عمــل   . الــتعاون اإلقلــيمي عــلى إدارة الكــوارث 

 بالتعاون مع اإليسا    ٢٠٠٤جلـنوب شـرقي آسـيا وجـزر احملـيط اهلـادئ خيطـط لعقدمهـا يف عام                   
 .لفضاء اخلارجيومكتب شؤون ا

ويف إطـار بـرنامج ريسـاب الـثاين، سـوف تواصـل اإلسـكاب، عـندما ُتـتاح هلا املوارد                      -٤٢
الالزمـة، وضـع وتنفـيذ مشـاريع تعاونـية اقليمـية بشـأن تطبـيقات تكنولوجـيا الفضـاء ألغراض                     
التنمــية االجتماعــية، مبــا يف ذلــك مشــاريع بشــأن التطبيــب عــن بعــد لســكان املــناطق الريفــية      

املني يف جمـال تنظـيم األسـرة عـلى املسـتوى احملـلي، وبشـأن الرصـد والتحلـيل البيئيني من                      وللعـ 
 .أجل الرعاية والنظافة الصحيتني

ترقـبا لنشـوب حـرب العـراق، وأثـناء احلـرب أيضـا، مجع املكتب اإلقليمي لغريب آسيا                -٤٣
. حمليطة باخلليج الفارسي  الـتابع لليونيب قاعدة بيانات بيئية وصورا ساتلية عن العراق واملنطقة ا           

وقــد جــرى حتلــيل الصــور الســاتلية الســتبانة املــناطق الــيت ميكــن أن تكــون أكــثر عرضــة لــتأثري   
أنشـطة احلـرب، ولـتكوين قـاعدة معرفـية ميكــن أن تيسـر إسـداء املشـورة بشـأن اجملــاالت ذات          

 سو  -" غريد"قاعدة  وبالتعاون مع   . األولويـة إلجـراء تقيـيم بيـئي مفصـل وللتدخل البيئي فيها            
ــبعاثات        ــاء لالنـ ــول يف الفضـ ــتقدم احملمـ ــعاع املـ ــياس اإلشـ ــن مقـ ــور مـ ــتخدام صـ ــز، وباسـ فولـ

خرائط فضائية من أجل   وضـعت مفوضـية شؤون الالجئني،       ،  )آسـتري (واالنعكاسـات احلـرارية     
 .التخطيط للطوارئ ألغراض التصدي ملا يطرأ يف العراق

 ووحــدة املعلومــات اجلغرافــية   ، أقامــت مفوضــية شــؤون الالجــئني   ٢٠٠٣ويف عــام  -٤٤
، وهـي أحـد العناصر املكّونة       "Metria"ورسـم اخلـرائط الـتابعة هلـا شـراكة مـع مؤسسـة ميـتريا                 

والقصد أن تعزز تلك . لـنظام املسـح الوطـين السـويدي لألراضـي الـتابع لوزارة البيئة السويدية             
 يف (VHRS)نة العالية جدا  الشـراكة الـدور الـذي ميكن أن يقوم به التصوير الساتلي ذو االستبا             

وضـع خـرائط فضـائية أثناء حاالت الطوارئ      ) أ: (حـاالت الالجـئني بصـفة خاصـة عـن طـريق           
توفري نواتج رسم ) ب(للمـناطق الـيت توجـد معلومـات ضئيلة أو ال توجد أي معلومات عنها؛        

وضع ) ج(اخلـرائط ألجـل ختطـيط املخـيمات وأمـن املوظفـني باستخدام صور عالية االستبانة؛                 
ــيات  ــثمات(خوارزم ــرب ذلــك عنصــرا أساســيا      )لوغاري ــا يعت ــآوي، مم ، وخصوصــا الحصــاء امل
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وتساعد الصور . لتحسـني املعـرفة ونوعـية املعلومـات اليت جتمعها املفوضية عن السكان املعنيني      
ذات االسـتبانة العالـية جـدا، مقـترنة بقـدرات نظـم املعلومـات اجلغرافـية، عـلى حتسـني تصميم                      

ــتعلقة بالســكان الالجــئني اجملموعــة يف املــيدان يف نظــام إلدارة     املخــيمات وإ ــيانات امل دمــاج الب
 .املعلومات باالستعانة بقدرات نظم املعلومات اجلغرافية

ــتحدة خلدمــات املشــاريع      -٤٥ ــتعاون املفوضــية مــع مكتــب األمــم امل ــيونوبس(وت عــلى ) ال
عزيـز إدارة املعلومـات عن      مشـروع ذي صـلة مباشـرة باملشـروع املذكـور أعـاله، يهـدف إىل ت                

باســتخدام نظــم ) مبــا يف ذلــك وضــع معــايري ومؤشــرات للتقيــيم والرصــد  (الســكان الالجــئني 
. املعلومـات اجلغرافـية واالستشـعار عن بعد والنظام العاملي لتحديد املواقع يف خميمات الالجئني      

طوير قدرات نظم أمـا اهلـدف الرئيسـي فهـو دعـم العملـيات الكـربى الـيت تقوم هبا املفوضية وت              
وأمـا دور مكتـب خدمـات املشاريع فهو مساعدة          . املعلومـات اجلغرافـية عـلى الصـعيد املـيداين         

ويتوقع أن . املفوضـية عـلى حتديـد خـرباء يف جمـال نظـم املعلومـات اجلغرافـية وتعيينهم وإدارهتم           
أن ُيستعان يـؤدي املشـروع إىل تكويـن جمموعـة مـن اخلرباء يف نظم املعلومات اجلغرافية، ميكن            

 .هبم مرة أخرى يف حاالت الالجئني اجلديدة اليت تتطلب مثل تلك املساعدة

ــة        -٤٦ ــالل خدمـ ــن خـ ــتار، ومـ ــم اليونيـ ــاريع، باسـ ــات املشـ ــب خدمـ ــتعاون مكتـ ــا يـ كمـ
، مـع كـيانات أخـرى، مـثل إدارة عملـيات حفظ السالم ومكتب تنسيق الشؤون                 "يونوسـات "

شؤون الالجئني والفريق املعين باملعلومات اجلغرافية،    اإلنسـانية واليونديـب واليونيب ومفوضية       
ــر        ــئي والتنمــية واألمــن البشــري وتطوي ــيم البي عــلى طائفــة واســعة مــن املشــاريع املتصــلة بالتقي
ــية وموقــع التصــوير الســاتلي وموظفــي نظــم       ــية يف جمــال نظــم املعلومــات اجلغراف اخلــربات احملل

 .تاملعلومات اجلغرافية واستضافة قواعد البيانا

 جنـيف، مــن خــالل املشــروع املعـين بتقيــيم املخاطــر وقابلــية   -"غــريد"وقامـت قــاعدة   -٤٧
 جبمــع وإنشــاء جمموعــات مــن  ،"PREVIEW"الــتعرض لألخطــار واملعلومــات واإلنــذار املــبكّر  

البـيانات عـن الفيضـانات واألعاصـري والزالزل واحلرائق واجلفاف لصاحل املبادرات املعنية بدرء               
ـــ  ــر وقابل ــار املخاطـ ــتعرض لألخطـ ــاعدة  . ية الـ ــل قـ ــريد"وستواصـ ــع  -" غـ ــتعاون مـ ــيف الـ  جنـ

االسـتراتيجية الدولية للحد من الكوارث واليونديب واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية على هذا             
كمـا سـتطّور أداة لتقيـيم الـتأثري يف وقت قريب من الوقت احلقيقي عقب األعاصري                 . املشـروع 

وسيكتمل . مركـز الـبحوث املشـتركة الـتابع لالحتـاد األورويب          املداريـة، وذلـك باالشـتراك مـع         
ــد           ــع املعه ــتعاون م ــذي جيــرى بال ــياالت األرضــية، ال ــار االهن ــتعرض ألخط ــتعلق بال البحــث امل

، واإلدمــاج املــتعدد املخاطــر ألجــل )إســدر(الــنروجيي للتقنــية األرضــية واالســتراتيجية الدولــية  
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كونسورتيوم "لذي ينفذ باالشتراك مع مؤسسة مشـروع املـناطق الشديدة التعرض للكوارث، ا   
 . جامعة كولومبيا، نيويورك، والبنك الدويل،(ProVention Consortium)" بروفينشن

 جنـيف تقـدمي الدعـم الـتقين ملشـروع يضـطلع به مكتب         –" غـريد "وستواصـل قـاعدة      -٤٨
 مـــنع األزمـــات واالنعـــاش الـــتابع لليونديـــب بشـــأن اســـتحداث فهـــرس مؤشـــرات للكـــوارث 

، الذي  حتـّد يواجه التنمية   :  احلـد مـن خماطـر الكـوارث        السـتخدامه يف تقريـر اليونديـب املعـنون        
 ).٩٢، الفقرة A/AC.105/792انظر  (٢٠٠٤فرباير /سيصدر رمسيا يف شباط

كذلــــك سيواصــــل مكتــــب اليونيــــب االقلــــيمي ألوروبــــا وشــــعبة االنــــذار املــــبكر    -٤٩
.  النرويج، التعاون معا يف جمايل البيئة واألمن       أريندال يف  -"غـريد " جنـيف و   -"غـريد /"والتقيـيم 

والغـرض العـام مـن املشـروع، الذي ُيضطلع به بالتعاون مع اليونديب ومنظمة األمن والتعاون                 
ــناطق دون         ــية الرئيســية يف امل ــني الشــواغل أو املســائل البيئ ــروابط ب ــتبانة ال ــو اس ــا، ه يف أوروب

منــية القائمــة أو احملــتملة الــيت هلــا تــأثري عــلى الــناس   االقليمــية والــبلدان األوروبــية واملشــاكل األ 
ويركـز املشـروع وأنشـطته بصـفة أولـية عـلى مـناطق دون إقليمـية يف أوروبا الشرقية                . والـدول 

 ).١٠٨، الفقرة A/AC.105/792انظر (والقوقاز وآسيا الوسطى 

إلنـذار املبكر  قامـت الفـاو أيضـا بـتطوير القـدرات التحليلـية للـنظام العـاملي لإلعـالم وا             -٥٠
(GIEWS)      انظـر   ( الـتابع هلـاwww.fao.org/giews/ .(          وهتـدف الصـيغة اجلديـدة حملطـة عمل هذا

ــتابعة للفــاو، وإىل ضــمان       ــز توافقــه التشــغيلي مــع نظــم املعلومــات األخــرى ال ــنظام إىل تعزي ال
ي االسـتخدام املتواصـل والسـلس للبـيانات الـيت توفـرها نظـم مـثل نظـام معلومـات الرصـد البيئ                      

، الذي توفر الفاو عن طريقه خدمات       (ARTEMIS)" نظام أرتيميس "املـتقدم بالوقـت احلقـيقي       
معلومـات بيئـية عملياتـية مسـتقاة مـن السـواتل لـرباجمها املـتعلقة بـاالنذار املـبكر لألمن الغذائي                       

، الفقرتني  A/AC.105/792انظر  (ومكافحـة اجلـراد عـلى األصـعدة العاملـية واالقليمـية والوطنـية               
 ).٩٤ و٩٣

ــتابعة للفــاو بــتطوير قدراهتــا     -٥١ وتقــوم إدارة حتلــيل املشــاريع الزراعــية واألمــن الغذائــي ال
ودعمـا لذلك اجلهد، سوف تطور الفاو نظاما ملعلومات         . للتصـدي حلـاالت الطـوارئ املعقـدة       

ف الطـوارئ التاحـة الوصـول إىل البـيانات القابلة للتطبيق، الفضائية منها وغري الفضائية، وسو               
 .تستخدم مناذج إلنتاج معلومات ملساعدة احملللني

كمـا اقترحـت إدارة البيـئة واملـوارد الطبيعـية الـتابعة للفـاو منهجية تعرف باسم عملية                     -٥٢
لإلسـهام يف الـتقدير السـريع للكوارث        ) رادار(الـتقدير االعتـيادي السـريع للكـوارث الزراعـية           

وتســتعني منهجــية رادار ببــيانات مدخلــة ). ئــيةجيوفيزيا(الــنامجة عــن عوامــل جغرافــية طبيعــية  
خمـتلفة مـثل بـيانات االستشـعار عـن بعـد قـرابة الوقـت احلقـيقي والرصـد األرضـي، مع بيانات                       
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التحلـيل القــائم عــلى املعـرفة والــنمذجة الفيزيائــية املسـتقاة مــن قــاعدة بـيانات تفصــيلية مســندة     
 .جغرافيا ألحداث تارخيية متشاهبة

 -ع رصـد األرض مـن أجـل اإلدارة املـتكاملة ملوارد املياه يف أفريقيا                ويف إطـار مشـرو     -٥٣
املشـــترك بـــني اليونســـكو ، (TIGER/SHIP)الشـــراكة الدولـــية بشـــأن اهليدرولوجـــيا الفضـــائية 

، حلقـة عمـل إقليمـية ثانية، ستستضيفها كوت ديفوار           ٢٠٠٤واإليسـا، سـوف تعقـد يف عـام          
، سوف تعد اليونسكو واإليسا     ٢٠٠٤ويف عام   . قيوبلـدان اجلماعـة اإلمنائـية للجـنوب األفـري         

والشـركاء ذوو الصـلة يف إجـوس دراسـة عـن موضوع املخاطر اجليولوجية تركّز على الزالزل                 
والـرباكني واالهنـياالت األرضـية، يف إطـار بـرنامج التطبـيقات اجليولوجـية لالستشـعار عن بعد                   

(GARS) .            اسـتخدام التكنولوجـيا الفضائية    كذلـك يف إطـار مـبادرة اليونسـكو املفـتوحة بشـأن 
ملراقـبة مواقـع الـتراث العـاملي، جيـري االضــطالع بـأول مشـروع استرشـادي يف شـرق ووســط          

 .أفريقيا بالتعاون مع اإليسا

ــاملي          -٥٤ ــنظام الع ــيذ ال ــة فتشــتركان يف تنف ــية لألرصــاد اجلوي ــنظمة العامل ــاو وامل ــا اإليك أم
ي يسـتخدم نظـم االتصاالت الساتلية لتوزيع        ، الـذ  )WAFS" وافـس ("لتنـبؤات أرصـاد املـناطق       

انظر (املعلومـات عـن تنـبؤات األرصـاد اجلويـة اخلاصـة باملالحـة اجلوية لدعم الطريان التجاري                 
A/AC.105/780    وُتسـتخدم تلـك الـنظم الساتلية أيضا لتوزيع بيانات األرصاد           ). ١٦٧، الفقـرة

 الـــتابع (GTS)لســـلكية والالســـلكية اجلويـــة األساســـية يف إطـــار الـــنظام العـــاملي لالتصـــاالت ا
ــة   ــية لألرصــاد اجلوي ــع نواتــج نظــام   . للمــنظمة العامل ــنظم  " وافــس"ويشــكل توزي عــن طــريق ال

السـاتلية جـزءا مـن عنصـر األرصـاد اجلويـة مـن مكونـات نظامي االتصاالت واملالحة واملراقبة                    
تمالن على استخدام    الـتابعني لإليكـاو، اللذين يش      (CNS/ATM)إدارة احلـركة اجلويـة      /السـاتلية 

 .التكنولوجيا الساتلية لدعم املالحة اجلوية الدولية، ويسهمان من مث يف تعزيز سالمة الطريان

، نـاقش املؤمتـر العاملي لالتصاالت الراديوية اإلطار التنظيمي للحماية           ٢٠٠٣ويف عـام     -٥٥
ــة مــن الكــوارث، واتفــق عــلى أن مصــطلح     ــتعلقة "العامــة واإلغاث ــة مــن االتصــاالت امل باإلغاث

يشـري إىل االتصـاالت الـراديوية الـيت تستخدمها الوكاالت واملنظمات اليت تعاجل ما               " الكـوارث 
يقـع مـن حـاالت االخـتالل اخلطـرة يف أداء اجملـتمعات، فـتطرح هتديدا كبريا للحياة البشرية أو             

واهر الصـحة أو املمـتلكات أو البيـئة عـلى نطـاق واسـع، سواء أكانت نامجة عن حوادث أو ظ        
طبيعـية أو نشـاط بشـري؛ وسـواء أظهـرت فجـأة أم نتجـت عن عمليات معقدة وطويلة األمد                     

يف االحتــاد الــدويل ) أي اإلدارات(كمــا أعربــت الــدول األعضــاء  ). (WRC-03) 646القــرار (
لالتصــاالت، عــن تصــميمها يف القــرار نفســه، عــلى تشــجيع الوكــاالت واملــنظمات املعنــية         

ثة من الكوارث على استخدام التوصيات ذات الصلة الصادرة عن قسم           باحلمايـة العامـة واإلغا    
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ــراديوية ويف     ــتابع لالحتــاد، يف التخطــيط الســتخدام األطــياف ال ــراديوية ال قطــاع االتصــاالت ال
 .تنفيذ التكنولوجيات والنظم الداعمة للحماية العامة واإلغاثة من الكوارث

خمتلفة من التعاون مع كيانات منظومة      كمـا أقامـت مـنظمة الصـحة العاملـية مستويات             -٥٦
األمـم املـتحدة ومـع هيـئات أخـرى كذلـك، مبـا يف ذلك كيانات وطنية تعمل يف جمال الصحة                      

ــتعلق باســتخدام التكنولوجــيات الفضــائية يف جمــال الصــحة      ــيما ي ــة، ف ــنظمة  . العام ــتعاون م وت
عين باملعلومات اجلغرافية الصـحة العاملـية، عـلى سـبيل املـثال، مـع فـريق األمـم املتحدة العامل امل             

وجلــنة الصــحة الــتابعة لفــرقة العمــل املعنــية بتكنولوجــيا املعلومــات واالتصــاالت الــتابعة لألمــم   
األيدز واليونيب والفاو ومنظمة األمم   /املـتحدة وبـرنامج األمـم املـتحدة املشـترك املعـين باهلـيف             

 .رميةاملتحدة للطفولة ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجل

ومؤخـرا، قـام مكتـب مـنظمة الصـحة العاملـية اإلقلـيمي للبلدان األمريكية بدعم إنشاء                   -٥٧
ــبلدان األمريكــية اخلاصــة باســتخدام نظــم املعلومــات اجلغرافــية    االستشــعار عــن بعــد  /شــبكة ال

وهـي عـبارة عن جهد متعدد األطراف، تشترك فيه أجهزة متعددة          . ملكافحـة األمـراض املعديـة     
ة أوزوالــدو كــروز ومعهــد الــبلدان األمريكــية لــبحوث الــتغري العــاملي وأجهــزة    تشــمل مؤسســ

ومعـاهد حكومـية تابعة للربازيل والواليات املتحدة األمريكية، تعمل يف جماالت الصحة العامة              
ــوم األرض   ــة واملســح اجلــيولوجي وعل وهــدف الشــبكة هــو دعــم وتشــجيع   . واألرصــاد اجلوي

ي بصفة مشتركة مع خدمات الصحة العامة العملياتية على         مشـاركة القطـاع األكادميي والبحث     
اسـتخدام االستشـعار عـن بعـد ونظم املعلومات اجلغرافية يف البحوث املتعلقة باألمراض املعدية           

عـلما بـأن مشـاركة سائر كيانات األمم املتحدة اليت تتعامل باملعلومات الفضائية              . ومكافحـتها 
تلك اليت تعمل يف جمال التصوير الرقمي تعترب أساسية         واملعلومـات املفهرسـة جغرافـيا وكذلـك         

 .لتحقيق ذلك اهلدف

وتسـتخدم مـنظمة الصـحة العاملـية طـبقات بيانية من خطوط املسح مستمدة من صور             -٥٨
ــاتلية، يف مــيادين مــثل الغطــاء األرضــي والــنماذج الرقمــية لالرتفاعــات األرضــية          (DEM)س

 مـــدى تيســـر الوصـــول إىل خدمـــات الـــرعاية والســـكان وشـــبكات الطـــرق واألهنـــار، لقـــياس
واهلدف من التطبيق هو استبانة     . الصـحية، وهـو مـا يعتـرب عـامال هامـا يؤثـر يف صـحة السكان                 

وسوف . مشـاكل التغطـية اإلقليمـية ومدى تيسر الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية األولية             
الطــرق (ات املرجعــية هتــدف األنشــطة يف هــذا اجملــال مســتقبال إىل حتســني نوعــية بعــض الطــبق  

كمــا ســتبذل جهــود . مــن خــالل الــتعاون مــع مؤسســات أكادميــية) وحــدود املــناطق احلضــرية
لتحسـني األسـاليب املوجـودة حالـيا لتصـميم دوائـر نشـاط املـرافق الصـحية وقياس زمن السفر            

ظر ان(ويركّـز النشاط فضال عن ذلك على أمهية املناطق احلضرية يف جمال الصحة العامة               . إلـيها 
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A/AC.105/792    وحاجـة مـنظمة الصـحة العاملـية إىل اسـتخدام الصـور الساتلية              ) ١٢١، الفقـرة
مــن أجــل حتديــد تلــك املــناطق، وتوفــري مــنطلق حتليــلي، مــن خــالل اســتخدام نظــم املعلومــات  

 .اجلغرافية، ألجل هذا السياق اخلاص

لصحة العاملية وألن الفقـر يؤثـر عـلى تـوزع عـدد كـبري مـن األمـراض، تعمـل مـنظمة ا                      -٥٩
عــلى حتســني هنــج يســتخدم الصــور الضــوئية الليلــية، وغــري ذلــك مــن شــبكات خطــوط املســح  

رسم (وبـيانات املسـوح االستقصـائية، السـتنباط أرقـام دخـل الفـرد عـلى الصعيد دون الوطين                    
ويطـبق هـذا األسـلوب حاليا على البيانات اليت جتمع يف سياق املسح الصحي               ). خـرائط الفقـر   

 .الذي جتريه املنظمةالعاملي 

وأمـا جلـنة األرصـاد اجلويـة الزراعـية الـتابعة للمـنظمة العاملـية لألرصاد اجلوية، فاعترافا           -٦٠
مـنها بإمكانـات تطبـيقات االستشـعار عـن بعد يف األرصاد اجلوية الزراعية، فتنشط يف الترويج         

مات الوطنية اخلاصة السـتخدام االستشـعار عـن بعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافـية يف دوائر اخلد                
. باألرصـاد اجلويـة واألرصـاد اهليدرولوجـية، لـتعزيز حتسـني تطبـيقات األرصـاد اجلوية الزراعية                 

ولتحقـيق تلـك الغايـة، تشـدد اللجـنة عـلى أمهـية بـناء القـدرات يف تلـك املـيادين اجلديـدة، من                 
براجميات ومن شأن الترويج الستعمال     . خـالل تنظـيم حلقـات عمـل وحلقات دراسية تدريبية          

متخصصـة جديـدة أن ييسـر تطبيق هذه الوسائل، مع إدراك إمكانية اجلمع بني عدة أنواع من                  
املدخـالت مـثل البـيانات اآلتـية مـن الشـبكات العاديـة والـرادارات والسـواتل ومناذج األرصاد                    

كتسبة اجلويـة واملناخـية ورسـم اخلـرائط الرقمـية ومناذج احملاصيل القائمة على املعرفة العلمية امل                
 .خالل العشرين سنة املاضية

  
وضع القوانني واملبادئ التوجيهية ومدونات القواعد األخالقية فيما يتصل  -جيم 

  باألنشطة الفضائية
ــبدأ   -٦١ ــتابعة للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف      ســوف ت ــية ال اللجــنة الفرعــية القانون

دول واملنظمات الدولية يف تسجيل      يف النظر يف ممارسات ال     ٢٠٠٤األغـراض السـلمية يف عـام        
األجسـام الفضـائية، يف إطـار خطـة عمـلها الرباعـية السـنوات، مـن أجل تعزيز االلتزام باتفاقية                     

 )).٢٩-د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة (تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي 

، ٢٠٠٣ية واألربعني، عام وكـان معروضـا عـلى اللجـنة الفرعية القانونية يف دورهتا الثان        -٦٢
تقريـر فـريق مـن اخلــرباء عـن األخالقـيات اخلاصــة بالفضـاء اخلـارجي، كــان قـد أنشـئ يف عــام          

ــية        ٢٠٠١ ــارف العلمـ ــيات املعـ ــية ألخالقـ ــنة العاملـ ــر اللجـ ــن تقريـ ــب مـ ــتحديد أي اجلوانـ ، لـ
ــتابعة لليونســكو، تتطلــب أن تدرســها جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف       والتكنولوجــيا، ال
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ــراض الســلمية  ــية       . األغ ــة اللجــنة الفرع ــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، مبوافق ــد أحــال مكت وق
القانونــية، الــتقرير إىل اليونســكو، وطلــب مــنها أن تطلــع جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف   

انظــر (األغــراض الســلمية بانــتظام عــلى الــتطورات اجلاريــة يف ذلــك اجملــال يف إطــار اليونســكو  
A/AC.105/792١٤فقرة ، ال.( 

واعـترافا بأمهـية املسـائل السياسـاتية واملؤسسـية يف تطبيق ما هو متاح من التكنولوجيا                  -٦٣
عملياتـيا يف الـبلدان النامية، وخصوصا يف أقل البلدان منوا، ما فتئت اإلسكاب جتري دراسات                
ــيها واألعضــاء         ــتمدها األعضــاء ف ــية سياســاتية لكــي يكــّيفها ويع ــبادئ توجيه لوضــع أطــر وم

ملنتسـبون إلـيها ألجل إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الفضائية يف عمليات ختطيطها             ا
وكذلـك جتـري اإلسكاب دراسات سياساتية لتزويد األعضاء فيها واألعضاء           . للتنمـية الوطنـية   

املنتســبني إلــيها بأطــر سياســاتية تــتعلق بالتطبــيقات العملياتــية لتكنولوجــيا الفضــاء دعمــا الختــاذ 
 .رات متبصرة يف ختفيف وطأة الفقر والتنمية املستدامة وسد الفجوة الرقميةقرا

، جــرى التأكــيد عــلى معــيار البــيانات املاورائــية الصــادر عــن ٢٠٠٣أبــريل /يف نيســان -٦٤
ــيد القياســي     ــية للتوح ــنظمة الدول ــا   (ISO 19115)امل ــيا تام ــيارا دول ــباره مع وأدى ذلــك .  باعت

املصــادقة عــلى قــرار ســبق أن اختذتــه الفــاو بشــأن تنفــيذ املعــيار التأكــيد، يف الوقــت نفســه، إىل 
 وهــي ،(GeoNetwork)كأســاس لفهرســها عــن البــيانات املاورائــية اخلاصــة بالشــبكة األرضــية   

قـاعدة بـيانات باالتصـال احلاسـويب املباشر تتضمن خرائط تفاعلية وجمموعات بيانات من نظم                
 .ات ذات صلةاملعلومات اجلغرافية وصورا ساتلية وتطبيق

قام مكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمي لشرق البحر األبيض املتوسط بصوغ واعتماد             -٦٥
 /www.emro.who.int/his) دســتور أخالقــيات املعلومــات الصــحية، وهــو مــتاح عــلى اإلنترنــت   

ethicscode.pdf). 

االتفاقية الدولية  اعـتمدت املـنظمة الـبحرية الدولـية، يف مؤمتـر احلكومـات املـتعاقدة يف                  -٦٦
 بشأن التدابري   ٢ -، الفصـل اجلديـد احلـادي عشر         ٢٠٠٢لسـالمة األرواح يف الـبحر، يف عـام          

اخلاصـة لـتعزيز السـالمة الـبحرية، الـذي ُتكملـه املدونـة الدولـية اجلديـدة ألمـن السـفن ومرافق                       
 نقــل  بشــأن مجــيع ســفن ٢٠٠٤يولــيه / متــوز١املوانــئ، الــيت يــتوقع أن تدخــل حــيز الــنفاذ يف   

 طـن فمـا فوق وذلك وحدات احلفر املتنقلة          ٥٠٠املسـافرين وسـفن البضـائع الـيت تـبلغ سـعتها             
ويف إطار القواعد   . يف الـبحر ومـرافق املوانـئ الـيت ختـدم تلـك السفن املبحرة يف رحالت دولية                 

ن، التنظيمـية الرقابـية اإللزامـية، يطلـب إىل السفن أن حتمل على متنها نظم اإلنذار األمين للسف                
أو نظــم تــبادل /والــيت يعــتمد تــبادل املعلومــات بيــنها بقــدر كــبري عــلى االتصــاالت الســاتلية و  

 .البيانات
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وحالـيا تعـد املـنظمة الـبحرية الدولـية متطلـبات تشـغيل ونقـل نظم حتديد هوية السفن                     -٦٧
، وتتـبعها مـن مسـافة بعـيدة لكـي تـنظر فـيها جلـنة األمـان الـبحري يف دورهتـا الثامـنة والسبعني                         

كمــا تعــد املــنظمة الــبحرية الدولــية مشــروعا استرشــاديا  . ٢٠٠٤مــايو /املــزمع عقدهــا يف أيــار
كـبريا بشـأن نظـام معلومات إلكتروين حبري سريع، لتوفري املعلومات اآلنية، على سبيل املثال،                
عــن احلــركة والطقــس والتــيارات وأحــوال املــد واجلــزر والوســائل املُعيــنة لــلمالحة وحــوادث    

وعـند دخـول تطبـيقات الـنظام     . والسـطو املسـلح وكذلـك األخطـار الـبحرية املهـددة      القرصـنة  
 .أو نظم تبادل البيانات/حيز التشغيل سوف تعتمد بقدر كبري على االتصاالت الساتلية و

  
   تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية                    وتعزيز استخدام      -دال  

عداد البلدان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ سـوف تضـع اإلسكاب مشاريع وآليات إل        -٦٨
إلدخــال خدمــات وتطبــيقات ســاتلية عريضــة الــنطاق عــن طــريق إقامــة شــراكات مــع مشــغلي 
السـواتل ومقدمـي اخلدمات الساتلية من القطاع اخلاص، وكذلك إجراء دراسات عن املسائل              

 . إقليميةالسياساتية ذات الصلة وما ميكن أن يتخذ من ترتيبات مؤسسية تعاونية

وقــد وضــعت اإلســكاب، بالــتعاون مــع مــنظمات دولــية أخــرى، خــريطة الطــريق مــن  -٦٩
أجـل اقامـة جمـتمع املعلومـات يف مـنطقة آسـيا واحمليط اهلادئ، وأعدت اسهامات إقليمية ملؤمتر                    

وسـوف تقـوم اإلسكاب بدور قيادي يف أنشطة متابعة مؤمتر           . القمـة العـاملي جملـتمع املعلومـات       
ــة العــ  ــنطقةالقم ــتخدام      . املي يف امل ــتعلقة باس ــهامات امل ــذا الصــدد، ســوف تكــون االس ويف ه

 .التكنولوجيات الفضائية ضمن مكونات جهود االسكاب لسد الفجوة الرقمية يف املنطقة

اســتهالل مشــاريع ) اآليتــيو(ســوف يواصــل اليونســكو واالحتــاد الــدويل لالتصــاالت    -٧٠
 ).١٨٢، الفقرة A/AC.105/780انظر (لفزة التفاعلية استرشادية عن التطبيقات التعليمية للت

ويضـطلع مكتـب تنمـية االتصـاالت التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت، يف إطار برنامج       -٧١
االسـتراتيجية اإللكترونـية الـتابع له، بعـدد مـن املشـاريع عـلى الصـعيد العـاملي مـن أجـل توفـري               

ــبلدان النامــيةفوائــد تكنولوجــيا املعلومــات واالتصــاالت لســكان    وقــد نفــذت مشــاريع يف  . ال
جمـاالت التعلـيم والصـحة واألعمـال الـتجارية واحلكومـة وغريها من اجملاالت، لتشجيع التنمية                 
وتقلـيص الفجـوة االجتماعـية مـن خـالل أنشطة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرامية إىل                

االضــطالع بــه عــلى الصــعيدين معاجلــة السياســات واالســتراتيجيات يف ذلــك اجملــال ممــا جيــري 
الزراعة اإللكترونية (كمـا تسـلط الضـوء على املشاريع املوجهة حنو التنمية      . الوطـين واإلقلـيمي   

ــية   ــة اإللكترونـ ــتروين واحلكومـ ــلم اإللكـ ــية والتعـ ــيا ) والصـــحة اإللكترونـ ــتخدام تكنولوجـ باسـ
ــات واالتصـــاالت يف جـــناح االســـتراتيجية اإللكترونـــية يف معـــرض اال      حتـــاد الـــدويل  املعلومـ
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٢٠٠٣ديسمرب  /لالتصـاالت أثـناء انعقاد مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات يف كانون األول            
 ). www.itu.int/ITU-D/e-strategyانظر (

وسـوف يواصـل كـل مـن اليونسـكو ومكتـب تنمـية االتصـاالت التابع لالحتاد الدويل                    -٧٢
ازي التفاعــلي عــن بعــد بواســطة احملطــات لالتصــاالت تنفــيذ مشــاريع استرشــادية للتعلــيم الــتلف
 .الطرفية ذات الفتحة الصغرية جدا، يف املغرب واهلند

ويف مشـروع ُيسـتهل حالـيا لصـاحل الالجـئني يف خميمات لوكويل لالجئني يف مجهورية           -٧٣
تنـزانـــيا املـــتحدة، يوفـــر كـــل مـــن االحتـــاد الـــدويل لالتصـــاالت ومفوضـــية شـــؤون الالجـــئني   

تطوير مراكـز لالتصـاالت عـن بعـد يف اجملـتمعات احمللية باستخدام حمتوى               واليونسـكو الدعـم لـ     
 وكذلـك نظـام الـربيد اإللكـتروين عن طريق          ،WorldSpaceخمـزون البـيانات املـتاح مـن شـركة           

املـدارات األرضـية املنخفضـة الـذي توفـره مـنظمة املتطوعني للمساعدة التقنية ومرافق احملطات                 
 .جداالطرفية ذات الفتحة الصغرية 

أمـا مـنظمة الصحة العاملية فتضع حاليا الصيغة النهائية ملشروع استراتيجية للصحة عن           -٧٤
وباملثل، أصدر مركز   . بعـد تشـمل اسـتخدام التكنولوجـيا الفضائية يف تقدمي اخلدمات الصحية            

التطبيــب عــن بعــد املــتعاون مــع مــنظمة الصــحة العاملــية يف تــروموس، الــنرويج، مؤخــرا تقريــرا  
ا عـن استخدام التكنولوجيا الساتلية يف توفري وصالت االتصاالت خلدمات الصحة عن             مرجعـي 
وتــتعاون مــنظمة الصــحة العاملــية بصــفة وثــيقة مــع االحتــاد الــدويل لالتصــاالت يف جمــال    . بعــد

الصـحة عـن بعـد يف الـبلدان النامية، مبا يف ذلك تقييم مشاريع الصحة عن بعد اليت يضطلع هبا                     
خطـط للـتعاون مـع وكـاالت أخـرى، مـثل الـتعاون مـع مكتـب شؤون الفضاء                    كمـا يُ  . االحتـاد 

اخلـارجي يف جمـال الصـحة عـن بعـد باسـتخدام احملطـات الطرفـية ذات الفتحة الصغرية جدا يف                      
وجيرى القيام بأنشطة التطبيب عن بعد يف مجيع        . إعـادة بـناء اخلدمـات الصـحية بعـد األزمـات           

وعلى سبيل املثال، يوفر املكتب اإلقليمي لشرقي البحر . يةاملـناطق الـتابعة ملـنظمة الصـحة العامل       
األبـيض املتوسـط الدعـم للـبلدان يف اختـيار وتركيـب البنـية التحتـية للتطبيب عن بعد، وإجراء                     
تقيــيم لالحتــياجات وختطــيط املشــاريع، وتطويــر املــوارد البشــرية وتدريــب املوظفــني، وتوفــري    

طوير بوابات الصحة اإللكترونية والربط الشبكي،      خدمـات االستشـارات وإسـداء املشورة، وت       
 .والتعاون على الصعيدين اإلقليمي والدويل

  
  استعمال وحتسني القدرات الساتلية على حتديد املواقع واألماكن                          -هاء   

ــام      -٧٥ ــراديوية، يف ع ــاملي لالتصــاالت ال ــر الع ــق املؤمت ــايري ختصــيص   ٢٠٠٣اتف ــلى مع ، ع
، (RNSS)م الساتلية يف اطار اخلدمة الساتلية للمالحة الراديوية         الـترددات والتشـارك فـيها للـنظ       
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 لإلدارات اليت تتوىل تشغيل نظم اخلدمة (RES-609 RNSS)وأقـر عقـد االجـتماع التشــــاوري    
وسيتطلب األمر أن تتفق اإلدارات بصفة      . السـاتلية لـلمالحة الـراديوية أو الـيت ختطط لتشغيلها          

شاورية على بلوغ مستوى احلماية الالزم لنظم خدمة املالحة         مـتعاونة مـن خـالل اجتماعات ت       
الــراديوية للطــريان وينــبغي هلــا أن تنشــئ آلــيات تكفــل تــزويد مجــيع املشــّغلني احملــتملني لــنظام    
اخلدمـة السـاتلية لـلمالحة الـراديوية بصـورة كاملـة عن العملية، على أال تؤخذ يف احلسبان إال                    

 .النظم احلقيقية

، تأكيد  ٢٠٠٣ر اإليكاو احلادي عشر للمالحة اجلوية، الذي عقد يف عام           وأعـاد مؤمت   -٧٦
الغايـــة النهائـــية املتمـــثلة يف االنـــتقال إىل مالحـــة ســـاتلية يف مجـــيع مـــراحل الطـــريان، ووضـــع   

وإضـافة إىل الـنظام العـاملي لسواتل املالحة    . توجـيهات إلدخـال نظـم املالحـة السـاتلية تدرجيـيا           
(GNSS)الطائــرات ونظــم الــتعزيز الســاتلية واألرضــية املرتــبطة بــه، الــيت مت ، ونظــم الــتعزيز مــن 

توحـيدها معـياريا مـن قـبل، جيـري العمـل لوضـع معـايري لنظام تعزيز إقليمي أرضي حبلول عام                      
وسيتضـمن العمـل الالحـق وضـع معـايري للعناصـر اجلديـدة مـن النظام العاملي لسواتل                   . ٢٠٠٥

 املواقع احملّدث التابع للواليات املتحدة األمريكية، والنظام        املالحـة، مـثل الـنظام العاملي لتحديد       
ــنظام األورويب  ) غلونــاس(العــاملي لســواتل املالحــة   ــتابع لالحتــاد الروســي وال أمــا ). غاليلــيو(ال

بالنسـبة للمسـائل املتعلقة بسياسات املالحة وطيف الترددات الراديوية، فتنسق اإليكاو أعماهلا             
 .رصاد اجلوية واالحتاد الدويل لالتصاالت، على التوايلمع املنظمة العاملية لأل

كمـا تواصـل اإليكـاو التنسـيق بصـفة وثـيقة مع برنامج النظام الساتلي الدويل للبحث                   -٧٧
يف املســائل املــتعلقة حبمــل الطائــرات ألجهــزة البــثّ اخلاصــة   ) سارســات-كوســباس(واإلنقــاذ 

اطـية احلالـية لدى اإليكاو تركيب مجيع تلك         وتتطلـب الـتدابري االحتي    . (ELTs)بـتحديد املواقـع     
، وأن تعمل مجيع تلك األجهزة احملمولة على منت         ٢٠٠٢يـناير   / كـانون الـثاين    ١األجهـزة بعـد     

 ميغاهرتز  ١٢١,٥ ميغاهرتز و  ٤٠٦ عـلى التردد     ٢٠٠٥يـناير   / كـانون الـثاين    ١الطائـرات بعـد     
ات احلايل، الذي يتيح بيانات     بصـفة متزامـنة بغـية االسـتفادة الكاملة من نظام كوسباس سارس            

دقـيقة وآنـية وميكـن الـتعويل علـيها بقـدر أكـرب فـيما يـتعلق بـاإلنذار وحتديـد املواقع من خالل                         
ويتواصــل، يف .  مــيغاهرتز٤٠٦رســائل البــثّ الــرقمي مــن أجهــزة البــثّ العاملــة عــلى الــتردد    

خدام الــتردد الوقــت نفســه، البحــث يف كيفــية الــتمكن مــن إجيــاد حــل مــنخفض الــتكلفة الســت
 مـن املعاجلة الساتلية  ٢٠٠٩ مـيغاهرتز مـن أجـل الـتخلص الـتدرجيي املخطـط له يف عـام         ٤٠٦

سارسات وللدول  -كما توفر املساعدة لربنامج كوسباس    .  ميغاهرتز ١٢١,٥إلشـارات التردد    
 ميغاهرتز على التسجيل يف قواعد ٤٠٦أيضـا حلـثّ مستعملي أجهزة البثّ العاملة على التردد        

ذلـك أنـه بدون االستعانة بتفاصيل التسجيل، لن تكون          . ات تلـك األجهـزة الـتابعة للـدول        بـيان 
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مراكـز تنسـيق اإلنقـاذ قـادرة عـلى االسـتفادة مـن البـيانات الرقمـية املضمنة يف إشارات أجهزة                 
 .البث واليت تساعد مساعدة كبرية يف حتديد موقع احلادث وإنقاذ الناجني سريعا

  
التعليم يف جمال التطبيقات الفضائية من أجل حتقيق التنمية وبناء القدرات  -واو 

  املستدامة
ــام  -٧٨ ــج األنشــطة اجلــاري      ٢٠٠٤يف ع ــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي لدم ، خيطــط مكت

االضـطالع هبـا يف إطـار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يف اجملاالت األربعة الرئيسية                
ء القدرات يف البلدان النامية، مبا يف ذلك العمل الذي تضطلع           التدريب من أجل بنا   ) أ: (التالـية 

تشــجيع اســتخدام التكنولوجــيا ) ب(بــه املراكــز اإلقليمــية األربعــة املنتســبة إىل األمــم املــتحدة؛ 
واملعلومـات الفضـائية والوصـول إلـيها، مبـا يف ذلـك يف جمـاالت تطبـيقات مـثل إدارة الكوارث           

د البيـئي، وكذلـك التكنولوجـيات الفضـائية املُيسِّرة مثل سواتل        وإدارة املـوارد الطبيعـية والرصـ      
تشـجيع نشـر املواضـيع القائمـة على املعرفة          ) ج(االتصـاالت والـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة؛           

) د(وزيـادة الوعـي هبا، بناء على العمل املضطلع به يف علوم الفضاء األساسية وقانون الفضاء؛                 
التقنية وتشجيع التعاون اإلقليمي، مبا يف ذلك األنشطة اليت تشجع          توفـري اخلدمات االستشارية     

مشـاركة الشـباب يف أنشطة الفضاء، وتنظيم أحداث لالحتفال بأسبوع الفضاء العاملي، ودعم         
 )٧(.تنفيذ توصيات مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

ليم عن بعد عن طريق     ختطـط اإليكـا، بالتعاون مع منظمات أخرى، لدعم برنامج للتع           -٧٩
موقــع عــلى اإلنترنــت لــتمكني الطــالب الســابقني يف املركــز اإلقلــيمي للتدريــب عــلى املســح      
ــتطورات      الفضــائي اجلــوي، وكذلــك أوســاط املعلومــات اجلغرافــية يف أفريقــيا، مــن مواكــبة ال

 كمـا ستنظم اإليكا، يف  . اجلديـدة يف تكنولوجـيا املعلومـات واالتصـاالت وتكنولوجـيا الفضـاء            
ــامي  ــات     ٢٠٠٥ و٢٠٠٤عـ ــوارد وخدمـ ــية إلدارة مـ ــيات التعاونـ ــن اآللـ ــية عـ ــة دراسـ ، حلقـ

املعلومـات، وثـالث حلقـات عمـل تدريبـية دون إقليمـية عـن معـايري البيانات الفضائية ومراكز               
 .تبادل املعلومات والبيانات املاورائية

ا واحمليط سـوف يواصـل اليونيـب وضـع اتفاقـات بشـأن الوصـول إىل البـيانات يف آسـي              -٨٠
اهلـادئ، بالـتعاون مـع رابطـة أمم جنوب شرقي آسيا وجلنة هنر امليكونغ واملركز الدويل للتنمية            
املـتكاملة يف املـناطق اجلبلـية والـربنامج البيـئي الـتعاوين جلـنويب آسـيا يف كولومبو وبرنامج البيئة                 

وسوف . أخرىاإلقلـيمي جلـنويب احملـيط اهلـادئ، وكذلك مع منظمات حكومية دولية صغرية               
يتواصـل الـتعاون أيضـا يف ذلك اجملال مع شعبة اإلحصاءات واملوارد الطبيعية التابعة لإلسكاب              

واملركز ومكتـب اليونديب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ واملركز اآلسيوي للتأهب للكوارث            
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 املناطق املدارية   الـدويل للتنمـية املـتكاملة يف املـناطق اجلبلـية واملعهد الدويل لبحوث احملاصيل يف               
وبالنسـبة للـبلدان ذات االقتصـادات االنتقالية يف      . شـبه القاحلـة واملعهـد الـدويل لـبحوث األرز          

أوروبـا الشـرقية والقوقـاز وآسـيا الوسـطى، يضـطلع اليونيـب بربناجمه اخلاص ببناء القدرات يف                   
يب تركيزا قويا على ويركّز اليون. التقيـيم البيـئي املـتكامل وما يتصل به من منهجيات وأدوات          
ــنطقة      ــتعاون بــني الوكــاالت عــلى مجــيع املســتويات يف امل ، الفقــرات A/AC.105/792انظــر (ال

 ).١٥٤ و١٥٣ و١٥٠

ســوف تواصــل املــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلويــة تقــدمي زمــاالت دراســية مــن خــالل      -٨١
يونديب والصناديق بـرناجمها للـتعاون الطوعـي ويف إطار ميزانيتها العادية، وكذلك من خالل ال      

ــيا         ــناخ واهليدرولوج ــلم امل ــة وع ــب يف األرصــاد اجلوي ــراء دراســات أو تدري ــتئمانية، إلج االس
وسيقدم مثل هذا الدعم، بصفة خاصة، إىل       . العملياتـية، مبـا يف ذلـك األرصـاد اجلويـة السـاتلية            

لعاملية لألرصاد  املدرِّبـني يف مركـز التدريـب اإلقلـيمي اخلـاص باألرصاد اجلوية التابع للمنظمة ا               
اجلويــة وإىل ممثــلي األعضــاء املشــاركني يف الــدورات التدريبــية الــيت تشــترك يف تنظــيمها أو         

 .رعايتها وكاالت ومنظمات أخرى

توفـر مـنظمة الصـحة العاملـية تدريـبا تقنـيا لـتعزيز القدرات التحليلية والقدرات املتعلقة              -٨٢
ومــتخذي القــرارات يف جمــال الصــحة، هبــدف  بتحلــيل انتشــار األوبــئة لالخصــائيني واملديــرين  

مسـاعدة الـبلدان عـلى اسـتخدام بـيانات الصـحة العامة باالقتران مع نظم املعلومات اجلغرافية،                  
وعلى سبيل  . الختـاذ القـرارات العملياتـية وتعزيـز تطويـر املواد لدعم التحليل اخلاص باألمراض              

نظـم املعلومـات اجلغرافية املطّبق على       املـثال، يتضـمن مشـروع الـتعاون الـتقين اإلقلـيمي بشـأن               
حتلـيل الصـحة العامـة واألحـوال الصحية، والذي وضعه ويدعمه مكتب منظمة الصحة العاملية                

 لصـــاحل بلـــدان أمـــريكا الالتينـــية، اســـتخدام وتطويـــر (AMRO)اإلقلـــيمي للـــبلدان األمريكـــية 
وتوفــري مســاعدة تقنــية تطبــيقات نظــم املعلومــات اجلغرافــية، واعــداد دورات ومــواد تدريبــية،   

ــتفوقها،     ــيزة بـ ــتعددة التخصصـــات املتمـ ــتعاونة املـ ــبلدان، وتشـــجيع اجملموعـــات املـ ــرة للـ مباشـ
 .والشبكات يف اطار نظم املعلومات اجلغرافية

  
  تعزيز تقدم املعرفة العلمية عن الفضاء ومحاية البيئة الفضائية                   -زاي   

واإليســا واملرصــد اجلــنويب   ، قــام مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي     ٢٠٠٣يف عــام  -٨٣
األورويب بوضـع الصـيغة النهائـية لـتقرير التقيـيم العشـري السـنوات بشـأن تطويـر علوم الفضاء                
األساسـية عـلى نطـاق العـامل، بالتركيز على إجنازات سلسلة حلقات عمل األمم املتحدة بشأن           

 هذه هي   وكانت. ٢٠٠٢-١٩٩١علـوم الفضـاء األساسـية الـيت نظمهـا املكتـب خالل الفترة               
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وسـتنظم حلقـة العمل   . ١٩٩١أول حماولـة مـن نوعهـا مـنذ بـدء حلقـات العمـل تلـك يف عـام                     
ــار    ــية عشــرة، يف الصــني يف أي ــية، الثان ــايو /التال ــيم العشــري    ٢٠٠٤م ــتائج التقي ــراعاة ن ، مــع م

 .السنوات

، اعــتمدت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية الــتابعة للجــنة اســتخدام   ٢٠٠٣ويف عــام  -٨٤
ضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية خطــة عمــل مــتعددة الســنوات أخــرى، تشــمل الفــترة  الف

وضع ، للـنظر يف استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، هبدف             ٢٠٠٦-٢٠٠٣
إطـار دويل يسـتند إىل أسس تقنية لألهداف والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة    

ــة    . جيالــنووية يف الفضــاء اخلــار  ــية للطاقــة الذري ووفقــا لــلخطة، أعــد املكتــب والوكالــة الدول
خططـا تنظيمـية ممكنة بشأن إمكانية املشاركة يف رعاية جمهود لوضع معيار دويل لألمان التقين              
ملصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء وإمكانـية قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإسداء املشورة           

 .اد ذلك املعيارللجنة الفرعية يف إعد

جلنة التنسيق  كمـا تقـوم اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية باستعراض اقتراحات قدمتها                 -٨٥
ــتدابري الالزمــة لتخفــيف احلطــام      املشــتركة بــني الوكــاالت املعنــية باحلطــام الفضــائي، بشــأن ال

 .الفضائي والنظر يف وسائل إلقرار استعمال التدابري املقترحة
  

  رى  أنشطة أخ    -حاء   
ــة         -٨٦ ــيانات احلــدود اإلداري ــات ب ــن جمموع ــلحدود م ــثاين ل يســتفيد املشــروع اإلداري ال

القائمـة، ويلـيب بالـتايل احلاجـة العامـة إىل تغطية عاملية متسقة نزوال إىل املستوى اإلداري الثاين                   
 يف سـياق مشـروع قـاعدة بـيانات األمـم املـتحدة اجلغرافـية وفـريق األمـم املـتحدة العامل املعين                      

وحيظــى املشــروع، الــذي تــتوىل تنســيقه مــنظمة الصــحة العاملــية، بدعــم  . باملعلومــات اجلغرافــية
وميكــن .  كــيانا مــن كــيانات مــنظومة األمــم املــتحدة وهيــئات أخــرى٢٠نشـط مــن أكــثر مــن  

احلصـول عـلى مـزيد مـن املعلومـات عن هذا املوضوع، وكذلك عما هو متاح من بيانات من                    
ويســـــتخدم . (www3.who.int/whosis/gis/salb/salb_home.html)مــــنظمة الصـــــحة العاملـــــية  

 ألجـل بـياناته املرجعـية ويتيح اخلرائط    (GeoNetwork)لفـاو  الشـبكة األرضـية ل  املشـروع معـيار    
 .املوافق عليها من خالل الشبكة

  
 احلواشي

 
دامه يف األغراض السلمية،    تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخ         انظر   )١(

ــنا،  ــيه / متــوز٣٠-١٩فيي ــيــع     (١٩٩٩يول ــم املب ــتحــدة، رق ــم امل ، الفصــل األول، )A.00.I.3منشـــورات األم
 .١القــرار 
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/  أيلول٤ -أغسطس / آب٢٦تقريـر مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمـية املسـتدامة، جوهانسـربغ، جنوب أفريقيا،               )٢(
، ١، الفصل األول، القرار     ) والتصويب A.03.II.A.1تحدة، رقـم املبـيع      منشـورات األمـم املـ      (٢٠٠٢سـبتمرب   
 .املرفق

 .٣٠٨٢٢، العدد ١٧٧١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٣(
 .٣٣٤٨٠، العدد ١٩٥٤، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٤(
، )القانون البيئي ومركز أنشطة برنامج املؤسسة      (ائياتفاقية التنوع االحي  انظـر بـرنامج األمـم املـتحدة للبيـئة،            )٥(

 .١٩٩٢يونيه /حزيران
 ١٩٩٢يونــيه / حزيــران١٤-٣تقريــر مؤمتــر األمــم املــتحدة بشــأن البيــئة والتنمــية، ريــو دي جــانريو،    انظــر  )٦(

 ). والتصويباتA.93.I.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (
أغسطس / آب ٢٦ملي للتنميـــة املستدامـــة، جوهانسبــرغ، جنــوب أفريقيـــا،        تقريــــر مؤمتـر القمـــة العا       انظـر  )٧(

 ). والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٤ -
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