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   مقدمة -أوال  
ــتابعة للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف  اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية  أقــرت  -١ ال

 إىل تعزيز   داعياالقـتراح ال  ،  ٢٠٠٣ املعقـودة يف عـام       األغـراض السـلمية، يف دورـا األربعـني،        
حسبما الـتعاون بـني الوكـاالت عـلى اسـتخدام الفضاء اخلارجي داخل منظومة األمم املتحدة،       

 يف دورته الثالثة     االجتماع املشترك بني الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي        أوصـى بذلك  
تقدمي تقارير سنوية بشأن مواضيع     ملتحدة إىل   ودعت اللجنة الفرعية هيئات األمم ا     . والعشـرين 

 ).٩٥-٩٣، الفقرات A/AC.105/804 (معينة

وكان . ويقـدم االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت هـذا الـتقرير استجابة لتلك الدعوة                 -٢
 ٢١االجـتماع قـد اخـتار موضـوع الـتقرير يف دورته الرابعة والعشرين، املعقودة يف جنيف من          

ويتضــمن الــتقرير مســامهات مــن هيــئات األمــم املــتحدة  . ٢٠٠٤يــناير /ين كــانون الــثا٢٣إىل 
مكتب األمم املتحدة   م،  إدارة عملـيات حفظ السال    ،  مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي       : التالـية 

اللجـــنة االقتصـــادية ، الســـتراتيجية الدولـــية لـــلحد مـــن الكـــوارث، أمانـــة اخلدمـــات املشـــاريع
ــئة  ، )ســكاباإل (واالجتماعــية آلســيا واحملــيط اهلــادئ   ــرنامج األمــم املــتحدة للبي ، )اليونيــب (ب

مــنظمة األمــم ، )اليونيــتار (معهــد األمــم املــتحدة للتدريــب والبحــث ، بــرنامج األغذيــة العــاملي
، )اليونسكو (مـنظمة األمـم املتحدة للتربية والعلم والثقافة       ،  )الفـاو  (املـتحدة لألغذيـة والـزراعة     

املــنظمة العاملــية لألرصــاد  ، مــنظمة الصــحة العاملــية ، )اإليكــاو (مــنظمة الطــريان املــدين الــدويل 
وقد استعرض االجتماع املشترك بني الوكاالت التقرير    . الوكالـة الدولية للطاقة الذرية    ،  اجلويـة 

  ٣١ووضــــعه يف صــــيغته النهائــــية يف دورتــــه اخلامســــة والعشــــرين، املعقــــودة يف فييــــنا مــــن  
 .٢٠٠٥فرباير / شباط٢يناير إىل /كانون الثاين

والتكنولوجــيات والتطبــيقات واملــبادرات الــيت حــددت لــإلدراج يف الــتقرير هــي تلــك   -٣
ويف معظـم احلاالت، تتوىل فرادى هيئات       . الـيت تتسـم بإمكانـية تعزيـز الـتعاون بـني الوكـاالت             

األمــم املــتحدة تنفــيذ التكنولوجــيات والتطبــيقات واملــبادرات املبيــنة، ولكــن ميكــن أن يتواصــل 
 .ن خالل التعاون بني الوكاالتتنفيذها م
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التكنولوجيات والتطبيقات واملبادرات اجلديدة والناشئة ألغراض  -ثانيا 
   التعاون بني الوكاالت يف جمال الفضاء

 التطبيقات واملبادرات الرامية إىل دعم احلد من الكوارث وتدبرها  -ألف 
  ودعم اجلهود اإلنسانية

 التدريبــية اتالــدور املشــاركني الســابقني يف ارجيمكتــب شــؤون الفضــاء اخلــيســاعد  -٤
 على املـتحدة والسـويد بشـأن تثقيف املعلمني يف جمال االستشعار عن بعد    املشـتركة بـني األمـم   

إنشـاء فـرقة عمـل إقليمـية آسـيوية معنـية بتقيـيم املخاطـر مـن أجل محاية املوارد الطبيعية والبيئة                 
وقــد قدمــت فــرقة . ونظــم املعلومــات اجلغرافــيةباســتخدام تكنولوجــيات االستشــعار عــن بعــد 

العمــل املســاعدة خــالل جهــود اإلغاثــة وإعــادة التأهــيل أثــناء كارثــة التســونامي الــيت حدثــت    
وقد استخدم . مؤخـرا يف مـنطقة احملـيط اهلـندي، وذلك من خالل توفري حتاليل للصور الساتلية           

دة تلك التحاليل يف ختطيط عمليات      بـرنامج األغذيـة العـاملي وهيـئات أخـرى تابعة لألمم املتح            
 .اإلغاثة وتنفيذها، وكذلك يف أنشطة احلد من الكوارث

ديسمرب / كانون األول٢٦وعقـب كارثـة التسـونامي، اليت وقعت يف احمليط اهلندي يف         -٥
وتنسق .  بكارثة التسونامي اآلسيوية   فـرقة عمـل معنية    ، أنشـأ املديـر التنفـيذي لليونيـب          ٢٠٠٤

العمـل مـن مكاتـب اليونيب يف جنيف وهلا اتصال وثيق مبكتب اليونيب اإلقليمي    أعمـال فـرقة    
 مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانيةآلســيا واحملــيط اهلــادئ وســائر هيــئات األمــم املــتحدة، مــثل  

ــائي     ــتحدة اإلمن ــم امل ــرنامج األم ــب(وب ــاو واليونســكو    ) اليوندي ــاملي والف ــة الع ــرنامج األغذي وب
املـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلوية، اليت تشارك يف االستجابة اإلنسانية    ومـنظمة الصـحة العاملـية و      

 موظفا انتدبوا   ٣٠وتـتألف فـرقة العمل املعنية بكارثة التسونامي األسيوية من           . والبيئـية لألزمـة   
  اليونيب مكتـب (وبـانكوك   )  االقلـيمي لغـريب آسـيا       اليونيـب  مكتـب (مـن مكاتـب يف الـبحرين        
قاعدة البيانات اخلاصة   / املبكر والتقييم  اإلنذارشعبة  (وجنيف  ) اهلـادئ اإلقلـيمي آلسـيا واحملـيط       
ونريويب )  اإلقليمي ألوروبا اليونيبمكتبالـتابعة لليونيب و   ) غـريد  (مبعلومـات املـوارد العاملـية     

شــعبة التكنولوجــيا (وبــاريس )  وشــعبة تنفــيذ السياســات البيئــية املــبكر والتقيــيماإلنــذارشــعبة (
املركز (وكامربيدج، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية        ) ادوالصـناعة واالقتص  

 وقاعدة غريد يف     املبكر والتقييم  اإلنذارشعبة  ويسـدي مكتـب     ). العـاملي لرصـد حفـظ الطبـيعة       
أوروبـا املشورة لفرقة العمل ويوفر هلا الدعم املتعلق بنظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن              

دم بـالفعل إىل فـرقة العمل صورا ساتلية محسنة ومحلّلة وطبقات نظم املعلومات            وقـد قـ   . بعـد 
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اجلغرافـية ذات الصـلة وتقديـرات لألضـرار الساحلية واملتصلة بالبىن التحتية وأعداد األشخاص               
 .وأُتيحت مجيع البيانات احملسنة عرب موقع على شبكة اإلنترنت. املتأثرين

، الـذي نظمـته حكومة اليابان وأمانة   الكـوارث  ملعـين بـاحلد مـن   املؤمتـر العـاملي ا  وعقـد   -٦
 إىل  ١٨ ومـنظمات أخـرى، يف كـويب، اليابان، من           االسـتراتيجية الدولـية لـلحد مـن الكـوارث         

واتفــق املشــاركون يف ذلــك املؤمتــر عــلى إطــار عمــل هــيوغو . ٢٠٠٥يــناير / كــانون الــثاين٢٢
وأقرت تلك  . ت على التعايف من الكوارث    بـناء قـدرة األمم واتمعا     : ٢٠١٥-٢٠٠٥للفـترة   

ــيات رصــد األرض مــن الفضــاء واالستشــعار عــن بعــد       ــيقة بأمهــية عمل ونظــم املعلومــات  الوث
 واالتصـاالت يف تقيـيم األخطار واملخاطر الطبيعية ورصدها ومنذجتها والتنبؤ ا ويف              اجلغرافـية 

 بــني الوكــاالت لــلحد مــن فــرقة العمــل املشــتركةوســوف تســاعد . تعزيــز نظــم اإلنــذار املــبكر
 عـلى تنفـيذ إطـار عمل هيوغو وتيسري تنسيق القيام بأنشطة فعالة ومتكاملة               الكـوارث الطبيعـية   

 .للحد من الكوارث فيما بني هيئات األمم املتحدة

ــية حــول اســتخدام تكنولوجــيا       -٧ وقــد جــرت خــالل حلقــة عمــل األمــم املــتحدة الدول
ــدت يف    ــيت عق ــتدبر الكــوارث، ال ــن   الفضــاء ل ــيا، م ــيخ، أملان /  تشــرين األول٢٢ إىل ١٨ ميون

مساعدة البلدان النامية على استخدام     : ، مناقشـة املواضيع احملورية الثالثة التالية      ٢٠٠٤أكـتوبر   
تكنولوجــيا الفضــاء لــتدبر الكــوارث؛ وتنســيق اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء لــتدبر الكــوارث؛ 

وقـد شكلت  . (A/AC.105/837)متـر كـويب   وإدراج موضـوع تكنولوجـيا الفضـاء يف أعمـال مؤ          
التوصـيات اخلتامـية حللقـة العمـل اسـتراتيجية من أجل دعم قيام كيان تنسيقي وجهات تنسيق                  

واقترح يف املؤمتر   . وطنـية وآلـيات تنسـيق دولية أخرى مثل املنظومة العاملية لنظم رصد األرض             
لصعيدين الوطين واإلقليمي فيما    العـاملي لـلحد من الكوارث إنشاء شراكة لتنسيق الدعم على ا           

وأوصــي أيضــا بــأن . يــتعلق بإدمــاج احللــول التكنولوجــية الفضــائية يف أنشــطة تدبــر الكــوارث 
يواصـل مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي احملافظة على الشبكة العاملية املعنية بتكنولوجيا الفضاء              

 .وتدبر الكوارث القائمة حاليا ويوسع نطاقها

عمليات البحث  شؤون الفضاء اخلارجي يوفّر دورات تدريبية بشأن        وال يـزال مكتب      -٨
ــاذ واإل ــام   نق ــنذ ع ــد أصــدر  . ١٩٩٩بواســطة الســواتل م ــدويل للبحــث   وق ــنظام الســاتلي ال ال

حتذيــرات ســاعدت عــلى إنقــاذ أشــخاص معرضــني لــلخطر   ) سارســات–كوســباس (واالنقــاذ
ــام     ــنذ ع ــاذ م ــيات إنق ــب إىل  . ١٩٨٢وســاعد يف عمل ــنظام   ويهــدف التدري ــوم ال عــرض مفه

كمـا تطلـع الدورات   . وتطبـيقاته وجعـل احلصـول عـلى املعـدات أيسـر بالنسـبة للـبلدان النامـية            
 من اص بأمن السفناخلتنبـيه  النظـام  : التدريبـية املشـاركني عـلى مسـات جديـدة يف الـنظام مـثل             

ع، أجـل مكافحـة هجمـات اإلرهابـيني والقراصـنة، وأجهـزة اإلرشـاد الشخصـية لـتحديد املواق                  
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واهلدف النهائي هو تعزيز تشغيل استخدام      . وإدمـاج إشـارات الشـبكة العاملـية لسـواتل املالحة          
ويدعـو مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي سائر هيئات األمم املتحدة إىل       . الـنظام بصـورة سلسـة     

 .االنضمام إىل هذا اجلهد

ية الساتلحدة ويواصـل مكتـب األمـم املـتحدة خلدمـات املشاريع تقدمي خدمة األمم املت         -٩
واهلــدف العــام خلدمــة    . معهــد األمــم املــتحدة للتدريــب والبحــث     نــيابة عــن   ) اليونوســات (

اليونوســات هــو تيســري التخطــيط املــادي وتنفــيذ الــربامج مــن قــبل الســلطات احمللــية ومديــري    
املشــاريع واملوظفــني امليدانــيني الذيــن يعملــون يف جمــاالت التصــدي حلــاالت الطــوارئ وتدبــر     

ــئة وإعــادة اإلعمــار بعــد      الكــوارث ــة مــن املخاطــر وحفــظ الســالم وإعــادة تأهــيل البي  والوقاي
 .النـزاعات والتنمية االجتماعية واالقتصادية

وتســتخدم خدمــة اليونوســات اإلنترنــت كوســيلة رئيســية لالتصــال، ولكــنها تســتعني   -١٠
إلدارة جمموعة  أيضـا بـأحدث التكنولوجـيات مـثل الصـور السـاتلية ونظـم املعلومات اجلغرافية                 

ــيون يف االضــطالع بعمــلهم     ــيها املســتعملون النهائ وخدمــة . املعلومــات املعقــدة الــيت حيــتاج إل
اليونوسـات هـي املدخـل املباشـر الوحـيد داخـل مـنظومة األمـم املتحدة الذي يتسىن من خالله                     

ساعدة لإلخصـائيني يف املـنظومة بأسـرها الذيـن يشاركون يف تنفيذ مشاريع العون اإلنساين وامل        
اإلمنائـية أن حيصـلوا عـلى املسـاعدة عـلى إدارة تلـك البـيانات املعقدة واالستجابة لالحتياجات                   

 .امليدانية للمعلومات اجلغرافية

 خدمـة اليونوسات باعتبارها اجلهة اليت       تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية      مكتـب وقـد اعـتمد      -١١
لــنظام العــاملي لإلنــذار بــالكوارث، توفــر البــيانات الســاتلية واملعلومــات اجلغرافــية ذات الصــلة ل

 .٢٠٠٤ديسمرب /الذي أطلقه املكتب يف كانون األول

بنشــاط ) ســكابإلا (اللجــنة االقتصــادية واالجتماعــية آلســيا واحملــيط اهلــادئ  وتــروج  -١٢
الوكالـــة اليابانـــية وقـــد نظمـــت اإلســـكاب بالـــتعاون مـــع  . ملـــبادرات خمـــتلفة لبـــناء القـــدرات

ــتعاون       الستكشــاف الفضــاء اجلــوي   ــيات ال ــن الكــوارث وآل ــة م ــية بشــأن الوقاي مناســبة جانب
اإلقليمـية يف جمـال تسـخري تطبـيقات تكنولوجـيا الفضـاء لـتدبر الكـوارث خـالل املؤمتـر العاملي                      

الفــريق العــامل ، اجــتماعي ٢٠٠٥وســتنظم اإلســكاب، يف عــام . املعــين بــاحلد مــن الكــوارث 
 اجلغرافية وحتديد املواقع بواسطة السواتل علوماتاإلقلـيمي املعـين باالستشعار عن بعد ونظم امل  

، يف  األخطار الطبيعية  االقلـيمي املعين بتطبيقات سواتل األرصاد اجلوية ورصد       والفـريق العـامل     
وتـنفّذ اإلسـكاب، بالـتعاون مـع وكاالت فضائية وسلطات وطنية            . مجهوريـة إيـران اإلسـالمية     

ية كوريا بشأن تعزيز القدرات الوطنية يف جمال        معنـية بـتدبر الكـوارث، مشـروعا متولــه مجهور          
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تقريــــر السياســــات املــــتعلقة بــــتدبر الكــــوارث الطبيعــــية باســــتخدام تكنولوجــــيا املعلومــــات 
ــات        ــات املعلوم ــج وخدم واالتصــاالت والفضــاء لتشــجيع ووضــع إطــار سياســايت بشــأن نوات

 املقرر عقده يف    املؤمتـر الـدويل للتطبيـب عن بعد،       وسـوف تـنظم اإلسـكاب، خـالل         . الفضـائية 
حلقة عمل إقليمية بشأن التطبيب عن بعد، بالتعاون         ،٢٠٠٥مـارس   /بانغـالور، اهلـند، يف آذار     

 .املؤسسة اهلندية ألحباث الفضاءمع 

وقــد غُــير مؤخــرا وضــع خدمــة اليونوســات مــن مشــروع إىل نشــاط مــتكامل متامــا يف  -١٣
 .ليونيتارالتابع لإطار برنامج تطبيقات تكنولوجيات الفضاء واملعلومات 

كمــا يستضــيف اليونيــتار مكتــب االتصــال اخلــاص مبســتعملي خدمــات رصــد األرض  -١٤
الـذي أنشـئ مؤخـرا بغـرض دعـم إجراء حوار فيما بني أوساط املساعدة اإلنسانية بصفة عامة                   

ــائل املتصــلة برصــد األرض    ــع     . بشــأن املس ــتراك م ــب باالش ــذا املكت ــدار ه ــة الفضــاء  وي وكال
 ).إليساا (األوروبية

ــندي يف      -١٥ ــيت وقعــت يف احملــيط اهل ــة التســونامي ال /  كــانون األول٢٦واســتجابة لكارث
، نشط ميثاق التعاون على حتقيق االستخدام املنسق للمرافق الفضائية يف حال            ٢٠٠٤ديسـمرب   

") الفضــاء والكــوارث الكــربى"امليــثاق الــدويل بشــأن (وقــوع كــوارث طبيعــية أو تكنولوجــية 
ــلمرة األوىل، صــورا ســاتلية خــام برخصــة مــتعددة املســتعملني   ووفــرت وكــا . الت الفضــاء، ل

ــيانات موجــودة لــدى خدمــة اليونوســات وهــي مــتاحة جلمــيع الكــيانات     األمــم املــتحدة (والب
الــيت تقــوم بأعمــال متصــلة باالســتجابة   ) واحلكومــات واملــنظمات غــري احلكومــية واجلامعــات  

ملنظمة األوروبية للبحوث   ومن خالل دعم سخي قدمته ا     . الدولـية للـبلدان املـتأثرة بالتسـونامي       
، الـيت تستضـيف مكاتـب اليونوسـات وموقعـه الشبكي، أتيحت يف احلال قدرة إضافية                 الـنووية 

كمـا تسـتخدم بوابـة اليونوسات على املوقع الشبكي          .  غيغابايـت  ١٠٠لـتخزين البـيانات تـبلغ       
جـت للمـنطقة املتضـررة بتسـونامي، مبا يف         مبـثابة مسـتودع لطائفـة واسـعة مـن اخلـرائط الـيت أنت              

 .، عند االقتضاء)أي اخلرائط اليت ال ينتجها اليونوسات(ذلك خرائط خارجية 

ويتجســد مــثال آخــر للتطبــيقات الفضــائية اجلديــدة يف قــيام اليونوســات نــيابة عــن           -١٦
خيمات يف تشاد ملساعدة مصممي امل    بتنفيذ مشروع    مفوضـية األمـم املـتحدة لشؤون الالجئني       

واستخدمت . ومديـريها عـلى تقديـر مـوارد املياه اجلوفية وكيفية إدراجها يف خطة إلدارة املياه               
خدمـة اليونوسـات واجلهـة الشـريكة هلـا يف عملـية التنفـيذ مزجيا من الصور الساتلية الناجتة من                     

ج وأفضى هذا النه.  وعمليات مسح ميدانيةرضأللـباطن ا دراسـة  ل اتراداربصـرية و رادارات  
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املبـتكر إىل رسـم خـرائط تفصـيلية ملـوارد املـياه يف شـرق تشاد حيث يعيش الجئون سودانيون                    
 .من إقليم دارفور يف عدة خميمات تابعة للمفوضية

" ريســبوند"وتضــمن خدمــة اليونوســات تلبــية احتــياجات األمــم املــتحدة يف مشــروع   -١٧
(Respond)            نامج الرصد العاملي لألغراض    رب الـذي أنشـئ مؤخـرا، وهو عبارة عن خدمة تابعة ل

 متولــه اإليسـا، السـتحداث خدمـات مـن أجـل استعمال الصور الساتلية ونظم                 البيئـية واألمنـية   
أيضا شركات توفر   " ريسبوند"ويضـم مشـروع     . املعلومـات اجلغرافـية يف التطبـيقات اإلنسـانية        
مشــروع ووضــعت حــىت اآلن خدمــات تابعــة لل . قــيمة مضــافة مــن القطــاع الصــناعي اخلــاص  

تايلــند والــبلدان املتضــررة   /لصــاحل العملــيات اإلنســانية يف تشــاد والســودان وليــربيا ومــيامنار      
 .بالتسونامي يف آسيا

ويف أعقـاب كارثـة التسـونامي يف احمليط اهلادئ، اقترحت اليونسكو، يف املؤمتر العاملي            -١٨
ونامي حبيث تشكل منظومة    املعـين بـاحلد مـن الكـوارث، إنشاء نظام عاملي لإلنذار املبكر بالتس             

ــنه    ــتجزأ م ــندي جــزءا ال ي ــتنظم اليونســكو و . احملــيط اهل ــوم    وس ــية لعل ــية احلكوم اللجــنة الدول
 الـتابعة هلـا، بالـتعاون مـع االسـتراتيجية الدولـية لـلحد مـن الكـوارث واملنظمة العاملية                     احملـيطات 

يط اهلندي خالل هذه مؤمترا إقليميا بشأن التسونامي يف احمل    لألرصـاد اجلويـة وشـركاء آخرين،        
السـنة، سـتناقش فـيه الـدول األعضـاء يف األمم املتحدة الواقعة يف منطقة احمليط اهلندي أدوارها                   

 .يف النظام اإلقليمي لإلنذار بشأن التسونامي

، على مشروع قرار    ١١٥ووافـق الـس التنفـيذي ملـنظمة الصـحة العاملـية، يف دورتـه                 -١٩
عــن بعــد، لكــي يقــدم إىل الــدورة الثامــنة واخلمســني جلمعــية   بشــأن تقــدمي اخلدمــات الصــحية  

. ، ويـرد فـيه بوضـوح ذكـر تكنولوجـيا التطبيـب عن بعد          ٢٠٠٥مـايو   /الصـحة العاملـية يف أيـار      
وإذا مضـت هـذه املـبادرة قدمـا، فإـا لـن تتـيح إطـار عمـل ملـنظمة الصـحة العاملـية لكـي تقدم                        

تشكل أيضا أداة لتحسني التعاون بني األمم       الدعـم الـتقين إىل الـدول األعضـاء فحسـب، بل س            
املـــتحدة وســـائر الكـــيانات الـــيت تعمـــل يف جمـــال التطبيـــب عـــن بعـــد، ممـــا حيســـن اســـتجابتها  

 .الحتياجات على غرار تلك اليت جنمت عن كارثة التسونامي يف احمليط اهلندي
  

  بناء القدرات والتعليم         -باء  
ــتحدة دو    -٢٠ ــم امل ــنظومة األم ــئات م ــؤدي هي ــا يف ت ــريقرا هام ــاملالف ــيم   الع  املعــين بالتعل

ــدرات   ــناء الق ــب وب ــتابع لوالتدري ــية بســواتل رصــد األرض    ال ــام ). ســيوس (لجــنة املعن ويف ع
، أكمـل الفـريق العـامل إنشـاء بوابـة مـوارد التعلـيم والتدريـب وبـناء القـدرات وعرض                     ٢٠٠٤
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 ستجعل بوابة التعليم الوصول إىل      ويف البداية، . وظائفهـا يف الـدورة العامـة الثامنة عشرة للجنة         
واملنتسبني إليها " سيوس"مـوارد التعلـيم والتدريـب املتعلقة برصد األرض والتابعة ألعضاء جلنة         

وستتيح العديد من الوصالت إىل املواقع الشبكية       . أكـثر يسـرا، وخاصـة بالنسبة للبلدان النامية        
ول إىل املــواد، مبــا يف ذلــك البــيانات الــيت ميكــن فــيها للمعــلمني والطــالب واإلخصــائيني الوصــ 

 دعوة اهليئات ذات الصلة     ٢٠٠٥وتتضـمن األعمـال املخطـط تنفيذها يف عام          . السـاتلية، جمانـا   
 .باألنشطة الفضائية إىل توفري مواد تعليمية لكي تدرج يف بوابة التعليم

لفضــاء ويف إطــار بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية، يــبذل مكتــب شــؤون ا  -٢١
دعــم إنشــاء مواقــع شــبكية جلمــيع املراكــز اإلقليمــية لــتدريس ) أ: (اخلــارجي جهــودا مــن أجــل

نشـر معلومات عن األنشطة التعليمية للمراكز اإلقليمية يف         ) ب(علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء؛ و      
تقــدمي ) ج(مجــيع أحنــاء العــامل مــن خــالل قواعــد بــيانات قائمــة للــربيد والــربيد اإللكــتروين؛ و   

وضــع لوحــات ) د(ات عــن املراكــز اإلقليمــية لكــي تــدرج يف أدلــة معلومــات دولــية؛ و معلومــ
إعالمـية عن املراكز اإلقليمية لكي تضاف إىل املعرض الدائم للفضاء التابع للمكتب يف مكتب               

إجنــازات املراكــز اإلقليمــية  لــتقدمي عــروض عــن عمــل الترتيــبات) ه(األمــم املــتحدة يف فييــنا؛ و
إنشــاء آلــية ) و(ات اللجــنة وخــالل األنشــطة الــيت تــنفذ يف إطــار الــربنامج؛ و  لــتقدم أثــناء دور

 .مشتركة للمحاسبة تعىن باملوارد املالية اليت يقدمها الربنامج إىل املراكز اإلقليمية

وسوف . وسـوف يواصـل املكتـب تنظـيم حلقـات عمل بشأن علوم الفضاء األساسية               -٢٢
 يف عام   لسنة الدولية للفيزياء الشمسية   ل التحضريية ل  تركـز حلقـات العمـل املقـبلة عـلى األعمـا           

جلنة ، تقوم ٢٠٠١ومنذ عام . ، والكيفـية الـيت ميكـن للبلدان النامية أن تستفيد ا منها       ٢٠٠٧
، باالقــتران مــع حلقــات العمــل املشــتركة بــني األمــم   االحتــاد الفلكــي الــدويل وأحبــاث الفضــاء

وم الفضاء األساسية، بتنظيم حلقات عمل إقليمية       املـتحدة ووكالـة الفضـاء األوروبـية بشأن عل         
   تشاندرا لألشعة السينية   سـنوية لعـلماء الفلـك والفضـاء بشـأن جتهـيز البـيانات الواردة من بعثة                

)Chandra (نيوتن املتعدد املراياسـاتل األشـعة السـينية     ةبعـث و) X-Ray Multi-Mirror-Newton (
يف التخطـيط لتنظـيم حلقة العمل الثالثة يف هذه          ، أسـهم املكتـب      ٢٠٠٤ويف عـام    . الفضـائيتني 

 .ناتال، جنوب أفريقيا-السلسلة، اليت عقدت يف جامعة كوازولو

ء التابع لليونسكو، نظمت الدورة األوىل من        الفضـا  ي عـن  شـروع التعلـيم   ويف إطـار امل    -٢٣
ــبلدان النامــية يف الفلــبني يف عــام     دف وــ. ٢٠٠٤سلســلة مــن دورات التعلــيم الفضــائي يف ال

الــدورات إىل عــرض أفضـــل أســاليب الــتدريس يف جمـــاالت العلــوم واهلندســة والتكنولوجـــيا       
وسوف تعقد دورتا التعليم الفضائي التاليتان يف نيجرييا        . الفضـائية يف مستويات تعليمية خمتلفة     

 .وكولومبيا
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شــروع املشــترك بــني اليونســكو واإليســا بشـــأن رصــد األرض مــن أجــل   ويف إطــار امل -٢٤
الشـــراكة الدولـــية بشـــأن اهليدرولوجـــيا الفضـــائية،  /ارة املـــتكاملة ملـــوارد املـــياه يف أفريقـــيااإلد

ستسـتهل أنشـطة لبـناء القـدرات بشـأن اسـتخدام االستشـعار عن بعد يف دراسات موارد املياه                    
 .٢٠٠٥يف عام 

مشـروع اليونسـكو املتعدد اجلوانب بشأن تطبيق االستشعار عن بعد ألجل            ويف إطـار     -٢٥
دارة املـتكاملة للـنظم االحيائـية واملـوارد املائـية يف أفريقـيا، الـذي وضـع بشـكل يتماشـى مع                       اإل

، نظّمت حلقات عمل الستبانة )٥٥/٢قرار اجلمعية العامة     (أللفيةيف إعـالن ا     املبيـنة  األهـداف 
" تدريب املدربني"، ستنظّم دورات ٢٠٠٦-٢٠٠٥وخـالل الفترة  . مشـاريع وطنـية وتقيـيمها     

 . املشاركة١٢لبلدان الـيف بعض ا

وأعـدت الوكالـة الدولـية للطاقـة الذرية تقريرا مرحليا عن دور مصادر القدرة النووية                 -٢٦
وفضــال عــن تعزيــز تــبادل املعلومــات بــني هيــئات  . يف استكشــاف الفضــاء لألغــراض الســلمية 

 إجيــاد األمــم املــتحدة فــيما يــتعلق بأنشــطة حمــددة تتصــل بالفضــاء اخلــارجي، هــدف الــتقرير إىل
ومـن خـالل تقييم   . مصـادر جديـدة ممكـنة لتكنولوجـيا املفـاعالت ودورات الوقـود اإلبـتكارية             

حالـة اسـتخدام القـدرة الـنووية يف استكشـاف الفضـاء لألغـراض السـلمية واستعراض دورها،                   
هــدف الــتقرير أيضــا إىل اســتهالل مناقشــة بشــأن املــنافع املمكــنة لتكنولوجــيا القــدرة الــنووية    

ــتكرة املوجــودة عــلى      املتصــلة ــنووية املب ــنظم ال ــتطوير املتصــلني بال  بالفضــاء لصــاحل البحــث وال
 .األرض

واملناقشـات جاريـة مـع الوكالـة الدولـية للطاقة الذرية بشأن املنافع احملتملة لعقد حلقة                  -٢٧
 .عمل مشتركة ملناقشة إطار أمان ممكن لتطبيقات مصادر القدرة النووية

  
  تصاالت وتقاسم البيانات           املعلومات واال     -جيم   

ذات تســتخدم إدارة عملــيات حفــظ الســالم الصــور الســاتلية واجلويــة لوضــع خــرائط  -٢٨
 لدعـم حتـركات قـوات حفـظ السـالم وعملـياا والتخطـيط هلا، ولتحسني                  كـبري   رسـم  مقـياس 

ويــزداد اســتخدام الصــور الســاتلية ذات  . أمــن األفــراد والتأهــب حلــاالت الطــوارئ يف املــيدان  
سـتبانة العالـية جـدا إلعـداد خـرائط مسـتمدة مـن الصور لترسيم احلدود، وكذلك لتحديث         اال

 .اخلرائط الطوبوغرافية القدمية ذات مقياس الرسم الكبري اليت تستخدمها اإلدارة

وتقـوم إدارة عمليات حفظ السالم باختبار الصور الرادارية بصورة مكثفة وتعمل مع              -٢٩
ــا،      ــنظم اخلــاص ــتعهد ال ــية"رادارســات"ة شــركم ــاذج     الدول ــيم وضــع من ــلى تقي ــي، ع  ةرقم
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 ذات اسـتبانة أعـلى تؤخـذ مـن الصـور الـرادارية، باإلضافة إىل استخدام                 لالرتفاعـات األرضـية   
وتعد القدرات اإلضافية للساتل الراداري ذي الفتحة . الصـور الـرادارية ألغراض رسم اخلرائط    

، ذات أمهية خاصة، ألا ستتيح      ٢٠٠٦ ، الـذي سـيطلق يف عـام       )٢-رادارسـات (االصـطناعية   
 .درجات استبانة أفضل كثريا الستخالص النماذج الرقمية لالرتفاعات األرضية

ــرها و      -٣٠ ــني مق ــيات حفــظ الســالم االتصــاالت الفضــائية ب ــاعدة وتســتخدم إدارة عمل ق
تديــر و.  احلالــية الــتابعة هلــا١٦، إيطالــيا، وبعــثات حفــظ الســالم الـــبريــنديزي لوجســتيات يفال

أفـرقة االتصـاالت الـتابعة لـإلدارة خمصصات كبرية من النطاق الساتلي العريض لضمان وجود                
ــثات     ــيما بــني البع ــرات بالفــيديو       . اتصــاالت فعالــة ف ــرافق لعقــد املؤمت كمــا جيــري تركيــب م

وميكن أيضا لسائر   . واسـتخدام قنوات االتصاالت الساتلية القائمة للتواصل بني البعثات واملقر         
ت األمــم املــتحدة املوجــودة يف مــناطق العملــيات املعنــية والــتابعة لــإلدارة أن تســتخدم  مؤسســا

 .املرافق احلديثة حسب الطلب

 يف بعـثات حفـظ السـالم التابعة هلا،          الـنظام العـاملي لـتحديد املواقـع       وتسـتخدم اإلدارة     -٣١
ر وتركيــب كمــا تقــوم اإلدارة بتقيــيم خــيارات وخطــط الختــبا. لعنصــريها العســكري واملــدين

. حمطـات قواعـد تفاضـلية للـنظام العـاملي لـتحديد املواقـع، عـلى أساس جتريـيب، يف بعض بعثاا             
كمـا تركّـب حالـيا وحـدات ساتلية لتحديد املواقع على املركبات التابعة للبعثات لزيادة تيسري         

 .التعقب واملالحة

لتوفري صور ساتلية، مثل   ويسـر مكتـب األمـم املتحدة خلدمات املشاريع عقد اتفاقات             -٣٢
والســاتل إكونــوس، لضــمان حصــول هيــئات األمــم  ") ســبوت ("ســاتل رصــد األرضبــيانات 

وجيري املكتب مناقشات مع . املـتحدة عـلى الصـور بـأقل تكلفـة وبأفضل اتفاق ترخيص متاح          
" سبوت"إدارة عملـيات حفـظ السـالم وقسـم رسـم اخلـرائط الـتابع هلـا إلمداد بيانات الساتل                     

ويتجلى مثال على اتفاق    . ار عقـد مـنظومة األمم املتحدة للحصول على الصور الساتلية          يف إطـ  
لمعهد الوطين  يفـيد أسـرة األمـم املـتحدة بأسـرها يف االتفـاق مـع شـركة سـبيس تورك التابعة ل                     

.  وهـي شـركة توفر صور الساتل إكونوس  (ITNA Space Turk) للتكنولوجـيا الفضـائية اجلويـة   
 مؤخـــرا بشـــراء صـــور الســـاتل إكونـــوس احملفوظـــة شـــؤون اإلنســـانيةمكتـــب تنســـيق الوقـــام 

باألرشــيف لقطــاع غــزة بســعر خمفّــض جــدا يف إطــار رخصــة ملســتعمل واحــد، ولكــن بفضــل   
االتفـاق الـذي يسـر مكتـب األمـم املـتحدة خلدمـات املشـاريع إبـرامه مـع شـركة سبيس تورك                        

حدة واجلهات الشريكة هلا يف التنفيذ      تكـون البـيانات اخلام متاحة أيضا جلميع هيئات األمم املت          
 . بدون تكلفة إضافية
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وحــىت قــبل تنفــيذ عقــد مــنظومة األمــم املــتحدة، كانــت إدارة عملــيات حفــظ الســالم  -٣٣
تعمـل بـالفعل بصـورة وثـيقة مـع بـائعي صـور ذات اسـتبانة عالـية جدا للحصول على تفاصيل                       

دت قائمة تتيح هليئات أخرى تابعة      وقـد أعـ   . عملـيات األمـم املـتحدة السـابقة الشـتراء للصـور           
لألمـم املـتحدة القـيام يف وقت الحق بإدخال حتسينات على الرخص، بدال من القيام بعمليات                 

وال تــزال إدارة . شــراء مــتكررة جديــدة، ألن هــذا الــنهج ميكــن أن يــؤدي إىل وفــورات كــبرية 
احلصـول على  عملـيات حفـظ السـالم حتـتفظ بعالقـة نشـطة مـع الـبائعني ألجـل حتسـني فـرص                      

 .صور ذات استبانة عالية

ــن الصــور          -٣٤ ــاملة ع ــية ش ــية جغراف ــيانات فهرس ــاعدة ب ــة اليونوســات ق ووضــعت خدم
. السـاتلية ذات االسـتبانة العالـية جـدا الـيت اشـترا هيـئات األمم املتحدة، وتتوىل االحتفاظ ا                   

األمم  بعد التابعة لفريق وقـد أُطلقـت هـذه املـبادرة يف إطـار فـرقة العمل املعنية باالستشعار عن           
وتعمـل خدمـة اليونوسـات بصفة وثيقة مع إدارة          . املـتحدة العـامل املعـين باملعلومـات اجلغرافـية         

عملــيات حفــظ الســالم وســائر هيــئات األمــم املــتحدة عــلى إدخــال قــاعدة البــيانات تلــك يف    
ية متطابقة واهلـدف مـن هذا النشاط هو اجتناب مضاعفة شراء صور ساتل      . البـيانات الفهرسـية   
 .داخل األمم املتحدة

 يف عام    التابع لليونيب  (GEO)توقعــات البيئة العامليــة    واسـتهلت بوابة بيانات مشروع       -٣٥
ــيانات الــيت تســتخدم     ٢٠٠٠ ــئة العاملــية ومواءمــة الب ــتوقعات البي ــية ل  لتحســني القــاعدة التجريب

د من نوعه واملصدر املوثوق به      وأصبحت بوابة البيانات جممع بيانات فري     . للتحلـيل واإليضـاح   
ــية       ــئة العامل ــية اإلبــالغ عــن توقعــات البي ــيانات الــيت يســتخدمها اليونيــب وشــركاؤه يف عمل للب

 .وغريها من التقييمات البيئية املتكاملة

وتسـتخدم االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث الصور الساتلية يف احلد من خماطر              -٣٦
يونوســات، تــتلقى عــدة مشــاريع يف أمــريكا الالتينــية صــورا   وبدعــم مــن خدمــة ال . الكــوارث

وقدمـت أمانـة االستراتيجية الدعم إىل       . سـاتلية لتقيـيم املخاطـر ورسـم اخلـرائط هلـا والتنـبؤ ـا               
أوروبـا يف حتديـث وإدماج بيانات       -)غـريد (قـاعدة البـيانات اخلاصـة مبعلومـات املـوارد العاملـية             

صـــري والـــزالزل والفيضـــانات وحـــرائق الغابـــات عـــن األعا) ٢٠٠٣-١٩٧٩( ســـنة ٢٥متـــتد 
. وأحـداث التسـونامي والـرباكني، مبـا يف ذلـك بيانات بشأن مدى تواتر األخطار والتعرض هلا                 

 .وترد تلك املعلومات ضمن املالمح القطرية اخلاصة باالستراتيجية

بيئــية وتوفــر بوابــة البــيانات فرصــة الوصــول إىل جمموعــة واســعة مــن قواعــد البــيانات ال -٣٧
واالجتماعـية االقتصـادية املواءمـة مـن مصـادر موثـوق ـا على الصعد العاملية واإلقليمية ودون                   
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وتضم قاعدة  . اإلقليمـية والوطنـية وتتـيح حتليل بيانات أساسية ووضع خرائط وخمططات بيانية            
يف شكل   متغريا ميكن أن تحلّل وتعرض       ٤٥٠البـيانات احملوسـبة الـتابعة للـبوابة حاليا أكثر من            

كمـا ميكـن استنـزال فئات البيانات يف أشكال خمتلفة،          . خـرائط أو خمططـات بيانـية أو جـداول         
وتغطــي حمــتويات بوابــة بــيانات . لدعــم قــيام املســتعملني بإجــراء مــزيد مــن التحلــيل والتجهــيز 

ملياه توقعـات البيـئة العاملـية طائفـة واسـعة من املواضيع البيئية مثل املناخ والكوارث والغابات وا                
االجتماعي، تشمل التعليم والصحة واالقتصاد -العذبـة وكذلـك مواضيع يف امليدان االقتصادي       

 .والسكان والسياسات البيئية

وقـد صـممت بوابـة البـيانات احملوسـبة لـتكون نظاما سهال وبسيطا ميكن تشغيله على                   -٣٨
ورغــم أن . نــتمعظــم أنظمــة التشــغيل وال حيــتاج إىل نطــاق عــريض واســع جــدا عــلى اإلنتر   

ــية        ــئة العامل ــات البي ــام توقع ــام األول أوســاط مســتعملي نظ ــبوابة تســتهدف يف املق ــب (ال مكات
، فهي تستخدم أيضا على نطاق واسع من قبل         )اليونيـب واملراكـز املـتعاونة مـع نظام التوقعات         

 .وكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة وجامعات وكذلك اتمع املدين وعامة اجلمهور

ويف كـل سـنة، يقـدم بـرنامج األغذيـة العاملي العون الغذائي إىل ماليني الناس الضعفاء                   -٣٩
الذيـن ميكـن أن يتعرضـوا لفقـدان سبل عيشهم وأن يواجهوا يف كثري من األحيان خطر ااعة                   

والـتحدي الـذي يواجـه بـرنامج األغذية العاملي وشركاه هو            . إذا مل يـتلقوا مسـاعدات إنسـانية       
. موعــات الســكانية بدقــة وحشــد املــوارد الالزمــة وتقــدمي املســاعدة اإلنســانية  حتديــد تلــك ا

 .ولتحقيق ذلك يف الوقت املناسب وعلى حنو دقيق، يتعين توفر املعلومات من مصادر متنوعة

وقـد اسـتحدث بـرنامج األغذيـة العـاملي بوابـة ال مركزية للمعلومات الفضائية املتعلقة                  -٤٠
 باسـتخدام براجمـيات   (VAM SIE)حتلـيل مواضـع اخلطـر ورسـم خـرائطها      بالبيـئة تابعـة لوحـدة    

ــة املعلومــات الفضــائية   .  الــيت وضــعتها الفــاو (GeoNetwork)الشــبكة األرضــية   وســتمكن بواب
املكاتــب القطــرية واإلقليمــية الــتابعة لــربنامج األغذيــة العــاملي ومقــره مــن الوصــول إىل قواعــد    

ذائـي ونواتـج خرائطية من مصادر خمتلفة وتبادل قواعد          بـيانات مسـندة جغرافـيا عـن األمـن الغ          
وتشمل بوابة املعلومات الفضائية أدوات للتوحيد القياسي وبنية حتتية       . البـيانات والـنواتج تلـك     

لدعـم االسـتخدام املناسـب لـلمعلومات الفضائية وتبذل جهود تعاونية لزيادة إمكانية الوصول               
وحبلــول . إطــار الــربنامج ومــع شــركائه يف املعلومــاتإىل املعلومــات األصــلية واملســتقاة ضــمن 

، كانــت بوابــة املعلومــات الفضــائية قــد ركّبــت يف مجــيع مكاتــب الــربنامج    ٢٠٠٤ايــة عــام 
) يف بـانكوك وبـنما وجوهانسـربغ جبـنوب أفريقـيا وداكار وروما والقاهرة وكمباال              (اإلقليمـية   

 .وكذلك يف مكتبيه القطريني يف أديس أبابا واخلرطوم
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وأدى الــنجاح يف تركيــب بوابــة املعلومــات الفضــائية يف خمــتلف الــبلدان واملكاتــب         -٤١
اإلقليمـية إىل حتسـني إدارة املعلومـات اجلغرافـية، ممـا أتـاح ودعم تبادل املعلومات الفضائية بني                   

وقـد مكّنـت بوابـة املعلومـات الفضـائية اعـتماد معايري موحدة لرسم               . املقـر واملكاتـب القطـرية     
ائط وكذلــك وضــع منــاذج موحــدة ألكــثر اخلــرائط املســتعملة شــيوعا يف مجــيع املكاتــب    اخلــر

وأخـريا، أدت الـبوابة إىل ضمان توافق املعدات والرباجميات احلاسوبية بني            . القطـرية واإلقليمـية   
 .مجيع مستعملي بيانات الربنامج الفضائية الذين يوفّر هلم الدعم أيضا بدورات تدريبية مناسبة

عـزز الـنجاح يف تنفـيذ بوابـة املعلومـات الفضـائية إقامة الشراكات وتكوين املعارف                وي -٤٢
، من املتوقع أن تقام شراكات مع ٢٠٠٥ويف عام . مـن خـالل حتسـني قدرات تقاسم البيانات    

ــئة املســاحة اجليولوجــية  وكــاالت أخــرى تابعــة لألمــم املــتحدة وكذلــك مــع شــركاء مــثل      هي
 ومشروع الرصد العاملي ألجل األمن       اإلنذار املبكر بااعات   شـبكة نظـم    و بالواليـات املـتحدة   

 . ومركز التطبيقات الساتلية للجنوب األفريقياإلمنائيةاجلماعة الغذائي و

ورغـــم أن اجلهـــود احلالـــية الـــيت تـــبذهلا مـــنظمة الصـــحة العاملـــية فـــيما يـــتعلق بـــتطوير  -٤٣
موجهة إىل تيسري الوصول    ) غريد(عاملية  تكنولوجـيا قـاعدة البيانات اخلاصة مبعلومات املوارد ال        

ــرتأى أن تســهم شــبكات          ــن امل ــة، فم ــبكة موزع ــن خــالل ش ــابية ضــخمة م ــدرات حس إىل ق
وميكن للحاجة إىل جتهيز قدر . االتصـاالت السـاتلية يف املسـتقبل يف توسـيع نطاق هذه الشبكة         

تلىب، يف املستقبل، كـبري مـن البـيانات املستشعرة يف زمن قصري يف حاالت الطوارئ املعقدة أن                
 ".غريد"بفضل القدرات احلسابية للشبكة املوزعة اليت تتيحها تكنولوجيا 

  
  األمن الغذائي     -دال  

يف معظـم أجـزاء منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، تعتمد سبل عيش جمموعات           -٤٤
حلــاالت، يعــد ويف تلــك ا. كــبرية مــن الســكان يف املقــام األول عــلى الــزراعة البعلــية التقلــيدية  

معـدل هطـول األمطـار أهـم عـامل مـن عوامـل األرصـاد اجلويـة يف حتديد وضع األمن الغذائي                       
وميـثل توافـر معلومـات عن كمية األمطار واحملاصيل والغطاء           . عـلى الصـعيدين احملـلي والوطـين       

 .النبايت شرطا مسبقا الختاذ قرارات متبصرة وإدارة املوارد

تشــمل معلومــات ( مــتوافرة يف الوقــت املناســب ومتــنوعة وجيــب أن تكــون املعلومــات -٤٥
وأن ) عـن معـدل هطـول األمطـار والغطـاء النـبايت وحماصـيل حمـددة وسـيناريوهات املتوسطات                  

ويضـمن إعدادهـا يف شـكل يتوافق مع قواعد البيانات اخلاصة يئات             . تعـرض بصـورة مناسـبة     
ــن       ــثال م ــك م ــية، وذل ــنظمات غــري احلكوم ــتحدة وامل ــم امل ــية   األم ــداد الســكان والبن ــث أع حي
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االجتماعـــية وأنـــواع احملاصـــيل الرئيســـية وأســـعار الســـوق وتفاصـــيل الـــبىن التحتـــية، إمكانـــية  
وميكــن للمــناطق الــيت تواجــه معــدالت منخفضــة يف كمــية   . اســتخدامها لتحقــيق أفضــل تــأثري 

 أو اخنفاضا   األمطـار أو تأخـرا يف موسـم النمو أو إجهادا مائيا بالنسبة حملاصيل منتصف املوسم               
يف إنــتاج احملاصــيل، أن حتــدد وتفهــرس بإحــاالت مرجعــية إىل قواعــد البــيانات املؤسســية بغــية   
اسـتبانة السـكان املعرضـني للخطر وتقييم املدى الذي ميكن أن تؤثر به على حياة الناس وسبل                 

 .عيشهم

ة املــتحدة، وقــد دعــم بــرنامج األغذيــة العــاملي، بالــتعاون مــع جامعــة ريديــنغ، اململكــ    -٤٦
اســتحداث وتركيــب نظــام تشــغيلي، هــو نظــام معلومــات األرصــاد اجلويــة الزراعــية الســاتلية    

(SAMIS)                  لـتوفري معلومـات عـن األرصـاد اجلويـة الزراعـية تكون جيدة النوعية ودقيقة وتوفر ،
وبراجمــيات هــذا . يف الوقـت املناســب للمؤسســات الــيت تضــطلع بأنشـطة رصــد األمــن الغذائــي  

ــ ــنظام مصـ ــام وســـهل    الـ ــياين خمصـــص املهـ ــاز بـ ــنظمة يف شـــكل جهـ ــية ومـ ــريقة منائطـ ممة بطـ
وجيهـز الـنظام البـيانات السـاتلية وبـيانات حمطـات األرصـاد اجلوية األرضية لتوفري                 . االسـتعمال 

مــثل مؤشــرات كمــيات األمطــار واحملاصــيل     (جمموعــة مــن الــنواتج الــيت حيددهــا املســتعمل      
جميات نظـم املعلومـات اجلغرافـية التقلـيدية إلعـداد خـرائط       الـيت ميكـن أن تعـاجل بـربا    ) والنـباتات 

كمــا ميكــن أن تســتخلص الــنواتج كإحصــاءات يف شــكل قواعــد بــيانات أو  . وحتالــيل تفاعلــية
الرقم القياسي  مثل معدل هطول األمطار الفصلي أو       (جـداول بشـأن مـناطق حيددها املستعمل         

وميكن أن توصل أو    ) اصيل أو منطقة إدارية    يف مـنطقة إلنتاج احمل      للغطـاء النـبايت    املوحـد الـرزق   
ــيانات اخلاصــة باملســتعملني   ــلحق بقواعــد الب ــيا يف أوغــندا والســودان  . ت ــنظام يركّــب حال . وال

وهـناك خطـط لتركيـب الـنظام يف مـزيد من البلدان، مبا يف ذلك بلدان منطقة اجلماعة اإلمنائية                    
 .للجنوب األفريقي

ــاو، ضــمن مشــاريع أخــ    -٤٧ ــني    وتســتخدم الف ــتراوح ب ــا ســاتلية ذات اســتبانة ت رى، نظم
 "تريا"التابع للساتل ) موديس (التصويري املتوسط التحليلمنخفضـة ومتوسـطة، مـثل املطـياف        

ــتحدة ( ــات امل املخصــص لرصــد الغطــاء  ) فيجيتيشــن-ســبوت(وســاتل رصــد األرض  ، )الوالي
 لألرصـــاد اجلويـــةالســـاتل الثابـــت بالنســـبة لـــألرض املخصـــص  ، و)االحتـــاد األورويب (النـــبايت

ــات( ــاد األورويب) (ميتيوسـ ــدا    ، و)االحتـ ــية جـ ــتبانة العالـ ــتقدم ذي االسـ ــراديوي املـ ــياس الـ املقـ
(AVHRR)ــ ــتابع ل ــية لدراســة احملــيطات والغــالف اجلــوي   ال ). الواليــات املــتحدة (الدارة الوطن

 يةجهـاز رسـم اخلـرائط املوضوع      وتسـتخدم الفـاو أيضـا نظمـا سـاتلية ذات اسـتبانة عالـية مـثل                  
" سبوت"، والساتل   )الواليات املتحدة ) (الندسات (سـاتل استشـعار األراضـي عن بعد       الـتابع ل  

  ).الواليات املتحدة" (كويكبريد"، والساتل )الواليات املتحدة" (إكونوس"، والساتل )فرنسا(
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نظـام معلومـات الرصد البيئي املتقدم   وباسـتخدام تلـك الـنظم، توفـر الفـاو مـن خـالل             -٤٨
التابع هلا عددا من النواتج لتحديد املناطق احملتملة لتوالد اجلراد           (ARTEMIS) احلقـيقي بالوقـت   

وتشــمل نظــم أخــرى تابعــة للفــاو دائــرة      . الصــحراوي ولرصــد احملاصــيل وهطــول األمطــار    
الــنظام العــاملي لإلعــالم واإلنــذار املــبكّر عــن األغذيــة والــزراعة معلومــات اجلــراد الصــحراوي و

 أفريقيايف  خريطة الغطاء األرضي وقاعدة البيانات اجلغرافية        و  للغطاء األرضي  عاملـية الشـبكة   وال
للرصد األرضي  الـنظام العاملي    يف آسـيا و   خـريطة الغطـاء األرضـي وقـاعدة البـيانات اجلغرافـية             و
 . األرضيم اإليكولوجيامواقع رصد النظ/

النظام  يقوم ا   وتدعـم الصـور السـاتلية بالوقـت احلقـيقي أنشـطة رصـد احملاصـيل الـيت                  -٤٩
يتلقى  الذي   نظـام معلومـات الرصـد البيـئي املتقدم        مـن خـالل      العـاملي لإلعـالم واإلنـذار املـبكّر       

وتوفــر هــذه الــنواتج مــن خــالل . صــورا ذات اســتبانة متوســطة ومنخفضــة وجيهــزها وحيفظهــا 
 الــذي يتــيح (METART)اإلنترنــت يف وقــت قريــب مــن الوقــت احلقــيقي عــلى موقــع ميــتارت  

ــة الزراعــية و   وصــ ــيانات املــتاحة يف حمفوظــات جمموعــيت األرصــاد اجلوي نظــام وال ســهال إىل الب
وظــل الــنظام .  الــتابعني لدائــرة البيــئة واملــوارد الطبيعــية بالفــاو معلومــات الرصــد البيــئي املــتقدم

العـاملي لإلعـالم واإلنـذار املـبكر يوفـر نشـرات منـتظمة عـن إنـتاج احملاصـيل الزراعية وأسواقها                      
 لى الصـــعيد العـــاملي وتقاريـــر حالـــة عـــلى أســـاس إقلـــيمي ولكـــل بلـــد مـــن الـــبلدان، مـــنذ   عـــ

 .١٩٧٥عام 
  

 تطبيقات ومبادرات أخرى جديدة وناشئة ألغراض التعاون بني الوكاالت  -هاء 
  يف جمال الفضاء

، باالشتراك مع شعبة اإلنذار املبكر والتقييم،     اإلقليمي ألوروبا اليونيب  مكتـب   واصـل    -٥٠
بالتعاون مع اليونديب ) مجيس (بـرنامج الرصـد العـاملي لألغراض البيئية واألمنية   ويـر مـبادرة    تط
الــتابع " الشــراكة مــن أجــل الســالم"كمــا انضــم بــرنامج . مــنظمة األمــن والــتعاون يف أوروبــاو
وتشــمل املــبادرة وأنشــطتها . ٢٠٠٤ إىل تلــك املــبادرة يف عــام نظمة حلــف مشــال األطلســيملــ

لقوقـاز وآسـيا الوسـطى وجنوب شرق أوروبا، ومن املزمع توسيع نطاق عملها              حالـيا مـناطق ا    
 .٢٠٠٥لتشمل أوكرانيا وبيالروس ومولدوفا يف عام 

وقــد أكمــل بــرنامج الفضــاء الــتابع للمــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلويــة ســنته األوىل           -٥١
امســة  وقــد حــدد اســتعراض أجــرته الــدورة اخل     . كــربنامج رئيســي جديــد مــتعدد اجلوانــب     

لالجـتماع االستشـاري املعـين بالسياسـة الرفـيعة املستوى بشأن املسائل الساتلية التابع للمنظمة       
إنشاء خمترب  : ثالثـة أنشـطة تتصـل مبـبادرات جديـدة وناشـئة ذات صـلة بالتعاون بني الوكاالت                 
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ا من دويل يف املـدار الثابـت بالنسبة لألرض؛ وخدمة عاملية متكاملة لنشر البيانات وما يتصل     
مفهـوم بشـأن أسـاليب النشـر الـبديلة؛ ومواصـلة تطويـر فـريق التنسـيق املعـين بسـواتل األرصاد              

املختـرب االفتراضـي للتدريـب عـلى السـواتل واسـتعمال البـيانات الـتابع للمـنظمة العاملية                 /اجلويـة 
لألرصــاد وفــيما يــتعلق بالــنظم الســاتلية الــتابعة لألعضــاء يف املــنظمة العاملــية  . لألرصــاد اجلويــة

اجلويـة، قدمـت حكومـتا اهلـند ومجهوريـة كوريـا تعهـدات رمسـية باملشاركة يف املكون اخلاص                 
وقدمــت اهلــند خططهــا . راقــبة العاملــية للطقــساملراقــبة العــاملي الــتابع لــربنامج امل نظــام/بالفضــاء

اعة بصورة الرامـية إىل تلبـية متطلبات املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية لتوفري صور كل نصف س      
وتعتزم مجهورية كوريا   . تدرجيـية على أن يتحقق اهلدف النهائي خالل ثالث إىل أربع سنوات           

 الفضـائي بسـواتلها اجلديـدة يف املدار الثابت بالنسبة لألرض      نظـام املراقـبة العـاملي     املشـاركة يف    
. ٢٠٠٨واخلاصــة باالتصــاالت ودراســة احملــيطات واألرصــاد اجلويــة واملقــرر إطالقهــا يف عــام  

ــبحوث          ــراء ال ــة إلج ــيانات األرصــاد اجلوي ــيح ب ــة أن تت ــة الكوري ــتزم إدارة األرصــاد اجلوي وتع
 .والعمليات والتطبيقات بدون قيود

وتسـتند مـبادرة املختـرب الـدويل يف املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض على شراكة يف بعثة                 -٥٢
 البعثة، فيما بني عدة وكاالت      إيضـاحية يف املـدار الثابـت بالنسـبة لألرض، وتقاسم منافع تلك            

وقــد شــدد . إمنائــية فضــائية ومشــغلي ســواتل أرصــاد جويــة عاملــة ومســتعملي بــيانات ســاتلية  
ــية لألرصــــاد اجلويــــة يف جنــــيف يف      املشــــاركون يف اجــــتماع عقــــد يف مقــــر املــــنظمة العاملــ

  عـلى أنـه ينـبغي عـدم الشـروع يف أي عمـل تقـين بشأن املخترب             ٢٠٠٤ديسـمرب   /كـانون األول  
وقــد أيــدت مجــيع وكــاالت الفضــاء الــيت  . حــىت تلــتزم وكــاالت الفضــاء باملشــاركة يف إنشــائه 

حضـرت االجـتماع مـبادرة املختـرب والحظـت أـا ميكـن أن تسـاعد على تنفيذ مكون الفضاء                    
ونظـــر املشـــاركون يف اقـــتراحني  ). جـــيوس(اخلـــاص باملـــنظومة العاملـــية لـــنظم رصـــد األرض  

املرصد الثابت   و (GIFTS)فوريـيه للتصـوير الثابـت بالنسبة لألرض         مطـياف حتويـل     (اختـباريني   
وخلصــوا إىل أمــا  ) (GOMAS) بالنســبة لــألرض لســرب الغــالف اجلــوي باملوجــات الصــغرية   

ميـثالن مسـامهتني هامـتني للـتعاون عـلى تعزيـز نظـام املراقـبة العـاملي بقـدرات اعتربت أا بالغة                       
ورأى االجتماع  . املي الـتابع لـربنامج املراقبة العاملية للطقس       األمهـية يف تطويـر نظـام املراقـبة العـ          

االستشــاري املعــين بالسياســة الرفــيعة املســتوى بشــأن املســائل الســاتلية الــتابع للمــنظمة العاملــية  
لألرصـاد اجلويـة، يف دورتـه اخلامسـة، أن مـبادرة املختـرب ستكون ذات أمهية قصوى لوكاالت             

ــية   الفضــاء املشــاركة يف دورات اال جــتماع االستشــاري، وكذلــك لألعضــاء يف املــنظمة الدول
وأعـرب عـن تأييد قوي ملواصلة النقاش بشأن مبادرة املخترب، وبصفة خاصة             . لألرصـاد اجلويـة   

 .ملواصلة املناقشات بشأن االقتراحني االختباريني يف تاريخ مبكر
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، رأى ب النشــر الــبديلةدمــة العاملــية املــتكاملة لنشــر البــيانات وأســالي وفــيما يــتعلق باخل -٥٣
االجــتماع االستشــاري أن هــذا الــنهج ميــثل ثــورة يف تــاريخ الســواتل مــن حيــث إنــه يتضــمن     
تركـيزا قويـا عـلى واحـدة مـن املسـائل الـبالغة األمهية املتصلة بتكنولوجيا السواتل، وهي زيادة                    

ألرصــاد اجلويــة ويتســق الــنهج متامــا مــع منــوذج املــنظمة العاملــية ل  . توافــر البــيانات واســتعماهلا 
اجلديـد اخلـاص بنشـر البـيانات السـاتلية والـذي يـنطوي عـلى إقامـة توازن بني عدد حمدود من                       
حمطـات االسـتقبال األرضـية املتناسقة باالقتران مع نشر البيانات والنواتج على نطاق واسع من       

وسوف .  غري مكلفة  بث تلفزي رقمي  خـالل سـواتل لالتصـاالت الـيت تستخدم تكنولوجيات           
واصـل بـرنامج الفضـاء الـتابع للمـنظمة أداء دور نشـط يف إنشـاء خدمـة عاملـية مـتكاملة لنشر                        ي

ــيمي    ــة للنشــر عــلى الصــعيد اإلقل ــيانات وأســاليب بديل ــية   . الب وأوصــي مبشــاركة املــنظمة العامل
لألرصـاد اجلويـة يف مـراحل تطوير أعمال التنفيذ اإلقليمية ألجل ضمان االتساق والتوافق عند                

وقد . فق أقاليمـية لتـبادل البيانات، والترابط مع خدمة نشر البيانات العاملية املتكاملة            إنشـاء مـرا   
متـت اسـتبانة عـدد مـن احتـياجات املسـتعملني إىل البـيانات السـاتلية غـري احملقّقة حاليا يف مجيع               

ر ومـن أجـل تلبية بعض احتياجات املستعملني غري احملقّقة تلك، اقترح اسلوبا نش             . أحنـاء العـامل   
  املتقدم سواتل الرصد التلفزي  اخلدمـة اإلقليمـية إلعـادة بث املسبار الرأسي التشغيلي ل          : بديـالن 

ألمريكا اجلنوبية واخلدمة اإلقليمية إلعادة بث املسبار الرأسي        ) تـريوس  (باألشـعة دون احلمـراء    
 .التشغيلي آلسيا واحمليط اهلادئ

مــايو /يف أيــارل واســتعمال البــيانات املختــرب االفتراضــي للتدريــب عــلى الســواتوأنشــئ  -٥٤
فــريق التنســيق املعــين بســواتل   بصــفة مشــتركة بــني املــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلويــة و  ٢٠٠١

.  كوسـيلة لتحسـني اسـتخدام األعضـاء يف املـنظمة للبـيانات والـنواتج الساتلية                األرصـاد اجلويـة   
ــر        ــدم تقاري ــرب االفتراضــي ويق ــلى أنشــطة املخت ــيز ع ــريق ترك ــريق  ويشــرف ف ــنظمة وف ه إىل امل

، مت التغلـب عـلى حاجز اللغة املعروف يف     ٢٠٠٣ويف دورة تدريبـية نظمـت يف عـام          . التنسـيق 
مركز التدريب تلـك الـدورات بتنظـيم حلقـة دراسية بصفة متزامنة ملشاركني يف بربادوس ويف          

 منهجية   والتابع للمنظمة يف كوستاريكا من خالل استخدام       االقلـيمي اخلـاص باألرصاد اجلوية     
ــية تســمى املعهــد االفتراضــي إلدمــاج التدريــب الســاتلي       ــية عال ــيو("تدريــس ذات تقن " فيزيتف

((VISITview) .     ــية احلصــول عــلى براجمــيات ــربادوس عــلى كيف ودرب مجــيع املشــاركني يف ب
وأُبلــغ . اانــية وكذلــك عــلى كيفــية تنظــيم حماضــرات مشــاة يف مكــانني خمــتلفني " فيزيتفــيو"

 يف الـدورة اخلامسـة والعشـرين لالجـتماع املشـترك بني الوكاالت بكيفية الوصول                املشـاركون 
إىل املختـرب االفتراضـي ومكتـبة املـوارد الـتابعة له باالتصـال احلاسـويب املباشـر مـن خـالل موقع            

 .برنامج الفضاء التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية على شبكة اإلنترنت
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اء اخلــارجي يف تنظــيم سلســلة مــن االجــتماعات الــيت   واشــترك مكتــب شــؤون الفضــ  -٥٥
 لتحسني بالـنظم العاملـية لسـواتل املالحة      أسـهمت إسـهاما كـبريا يف أعمـال فـريق العمـل املعـين                

الوصـول إىل الـنظم الفضـائية لـلمالحة وحتديـد املواقـع عـلى نطـاق العامل وحتسني التوافق بينها                     
ات إضـافية يف إعـداد اإلطـار املرجعي إلنشاء          واختـذت خطـو   . وإمكانـية التشـغيل املشـتركة هلـا       

 من أجل تعزيز وتنسيق استخدام تلك النظم        نظم العاملـية لسـواتل املالحـة      الـ  ب معنـية جلـنة دولـية     
 .وتطبيقاا

ويـؤدي اخنفـاض تكلفة أجهزة النظام العاملي لتحديد املواقع وكذلك إمكانية الوصول         -٥٦
خدام تكنولوجـيات الـنظم العاملـية لسـواتل املالحة، مما           إىل قـراءة أكـثر دقـة هلـا إىل ازديـاد اسـت             

ويعد استخدام  . يتـيح دمـج اجلغرافـيا، باعتـبارها واحدا من املتغريات، يف عملية حتليل البيانات              
أجهــزة الــنظام العــاملي لــتحديد املواقــع مــن أجــل خفــض حــاالت االعــتالل والوفــيات املرتــبطة  

. اجلديدة اليت بدأت يف الظهور يف جمال الصحة العامة        حبـوادث الطـرق مثاال ألنواع التطبيقات        
بالــنظم العاملــية وتعضــد هــذا االهــتمام املــتزايد مــبادرات خمــتلفة مــثل إنشــاء فــرقة عمــل معنــية    

، وإعداد فـريق األمـم املـتحدة العـامل املعـين باملعلومـات اجلغرافية            ضـمن إطـار      لسـواتل املالحـة   
ــيت ميكــن أن تســتخدم يف   ــم باألجهــزة ال ــية    قوائ ــيانات أو لتلب ــبلدان ألنشــطة خمــتلفة جلمــع ب  ال

 .احتياجات حمددة تتصل حباالت الطوارئ املعقدة

عــلى نظــم املالحــة الفضــائية يف  ) اإليكــاو(وتســتخدم مــنظمة الطــريان املــدين الــدويل   -٥٧
تسهم ة اليت تدعم أداء املالحة اجلوية املطلوب و       ركة اجلوي احلدارة  إ/ واملالحة واملراقبة  اتصـاالا 

 النظام الساتلي الدويل للبحث واالنقاذ  وتعمل اإليكاو، بالتعاون مع     . يف زيـادة سـالمة الطريان     
ــزة   )سارســات-كوســباس( ــع يف  ةالبــث اخلاصــ ، يف مســائل تتصــل بعمــل أجه ــتحديد املواق  ب

 . على الطائراتحاالت الطوارئ

الرابطة ن مع   ، نظّـم مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، بالتعاو           ٢٠٠٤يولـيه   /ويف متـوز   -٥٨
 وجهــات أخــرى مشــاركة يف الــرعاية، مؤمتــرا بشــأن تقــدمي   األوروبــية للســنة الدولــية للفضــاء 

وكــان الغــرض الرئيســي لذلــك املؤمتــر هــو . اخلدمــات الصــحية عــن بعــد والســواتل يف املغــرب
مقارنـة خمـتلف الـنهج الـيت تعـتمدها خمتلف وكاالت الفضاء واملنظمات الوطنية والدولية وغري                 

وخيطط املكتب . كومـية وتعزيـز الـتعاون الـدويل يف جمـال تقـدمي اخلدمـات الصـحية عن بعد           احل
ألنشــطة يف جمــال تقــدمي اخلدمــات الصــحية عــن بعــد باســتخدام الفضــاء ويهــدف إىل إطــالق    

، قبل املكتب دعوة من     ٢٠٠٤أكتوبر  /ويف تشرين األول  . مشـروع استرشـادي يف ذلك اال      
 .ن بعد للدخول يف شراكةاجلمعية الدولية للتطبيب ع
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وتـتطور مـبادرة اليونسـكو املفـتوحة، الـيت يضطلع ا باالشتراك مع وكاالت فضائية،             -٥٩
.  واملواقع الطبيعية تطورا حسنا    مواقع التراث العاملي  بشـأن اسـتخدام تكنولوجـيا الفضاء ملراقبة         

اطية بالتعاون مع اإليسا،    وجيـري القـيام مبراقـبة موائـل الغوريـالت يف مجهوريـة الكونغو الدميقر              
بيـنما تـنظم حلقـات عمـل إلذكاء الوعي لصاحل مديري املواقع يف أمريكا الالتينية بالتعاون مع              

 . يف األرجنتنياللجنة الوطنية لألنشطة الفضائية

 دراسة، بناء على طلب من اليونسكو،       األكادميـية الدولـية لـلمالحة الفضائية      وأجـرت    -٦٠
 بالتركــيز عــلى دور تكنولوجــيا الفضــاء يف تعزيــز الســالم مــن خــالل  بشــأن إعمــار أفغانســتان

إيضـاح الطـريقة الـيت ميكـن ـا للتطبـيقات الفضـائية أن تعجـل بعملـية إعـادة بـناء البىن التحتية                         
" تسـخري الفضاء لتعزيز السلم "ويقـترح الـتقرير املعـنون    . واالقتصـاد والتعلـيم والدعـم الصـحي       

: ية تركــز عــلى الــتعاون بــني الوكــاالت بشــأن املواضــيع التالــية تنفــيذ أربعــة مشــاريع استرشــاد
وجيري . التطبيـب عـن بعـد والتعلـيم عـن بعـد وتدبر الكوارث والبىن التحتية األرضية الفضائية                 

صـوغ مشـروع التطبيب عن بعد بالتعاون مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ومنظمة الصحة            
وتدعــى ســائر وكــاالت األمــم  . وشــركاء آخــرينالعاملــية واملؤسســة اهلــندية ألحبــاث الفضــاء   

 .املتحدة املتخصصة إىل التعاون يف املشاريع االسترشادية

ويتــيح ازديــاد فــرص الوصــول إىل البــيانات الــيت تستشــعرها الســواتل وكذلــك تطويــر   -٦١
املـنظومة العاملـية لـنظم رصـد األرض آفاقـا جديدة إلخصائيي الصحة العمومية يف جماالت مثل                  

 بكثافة ملكافحة  (DDT). ت. د. رض السكان لألخطار الطبيعية ومنع استعمال مادة د       مـنع تعـ   
ولكي تكون املواد اليت سوف . املالريـا وقـياس مـدى يسـر الوصول املادي إىل الرعاية الصحية       

تسـتخدم يف هـذه األنشـطة والـيت سـتنتج عـنها فعالـة، ينـبغي أن تسـتند إىل معايري راسخة متاما               
من أجل ضمان وجود مصدر معلومات مستدام وقابل        ) ضي، البيانات الفهرسية  اإلسـناد األر  (

 .لالستخدام املشترك يف املستقبل
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