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    .أُعّدت الوثيقة عقب تقدمي أفرقة العمل مسامهاهتا ** 

040204    V.04-50272 (A) 
*0450272* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية  

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية           
 الدورة احلادية واألربعون         

 ٢٠٠٤فرباير    / شباط   ٢٧-١٦فيينا،    
 * من جدول األعمال املؤقت             ٦البند   

 تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين
 باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه

   )اليونيسبيس الثالث(غراض السلمية يف األ
مشروع تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية عن 

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء 
   )اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

   **اضافة  
 فرقة العمل اليت أنشأهتا اللجنة والتدابريملخص استنتاجات وتوصيات أ

  اليت اختذهتا تلك األفرقة
سُتدرج املرفقات األول إىل الثاين عشر من هذه الوثيقة، اليت تتضمن ملخصات                                        

الستنتاجات وتوصيات أفرقة العمل والتدابري اليت اختذهتا، يف التذييالت األول إىل الثاين عشر                                               
تخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية عن تنفيذ توصيات                                    للمرفق الثالث لتقرير جلنة اس                

مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض                                               
 .الذي سيقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة واخلمسني                          ) اليونيسبيس الثالث        (السلمية    
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   املرفق األول
 استراتيجية الرصد البيئيفريق العمل املعين ب 

  
اجلمهورية (، عبد الرحيم لولو )مجهورية ايران االسالمية(برفيز تارخيي .  ك:الرؤساء

 )االحتاد الروسي(موفلياف . ، أ)العربية السورية
  مجهورية ايران االسالمية:األمانة

 ١ :رقم فريق العمل

 :العضوية -١

، ايطاليا، باكستان، الربتغال،                    ) االسالمية       -مجهورية       (ستراليا، ايران         االحتاد الروسي، األرجنتني أ               :البلدان    )أ (
بيالروس، اجلمهورية العربية السورية، الصني، العراق، فرنسا، الفلبني، كازاخستان، لبنان، املغرب،                                                       

يجرييا،       املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، منغوليا، ن                                                               
 الواليات املتحدة األمريكية، اليابان؛                     

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتحدة، مكتب األمم املتحدة املعين                                                                 : املؤسسات       )ب (
ج   باملخدرات واجلرمية، اللجنة االقتصادية ألوروبا، اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، برنام                                                        

 اجلمعية املعنية بسالمة املنظومات                      )أ(األمم املتحدة للبيئة، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،                                      
االيكولوجية املائية وادارهتا، وكالة الفضاء األوروبية، اجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن بعد،                                                                           

 .اجمللس االستشاري جليل الفضاء، مرصد مانيال                           

 :بيان وجيز للمهمة -٢

دراسة احتياجات ومتطلبات استخدام البيئة ومحايتها من خالل طرائق رصد حمّسنة توافق عليها البلدان                                                              )أ ( 
 واملؤسسات املختلفة؛               

وضع استراتيجية عاملية شاملة للرصد البيئي من أجل القيام بعمليات رصد طويلة األمد تستند إىل القدرات                                                                    )ب ( 
 . املوجودة       الفضائية واألرضية          

 :االستنتاجات       -٣

من أجل تنفيذ استراتيجية شاملة للرصد البيئي، ينبغي تقاسم البيانات املتاحة واملنتجة بني البلدان واملؤسسات                                                                            )أ ( 
 لتحسني الكفاءة واالقتصاد؛                

لبلدان النامية أن توفر              ميكن للبلدان املتقدمة النمو أن تدعم اعداد االستراتيجية من الناحية التقنية، بينما ميكن ل                                                   )ب ( 
 البيانات واملعلومات امليدانية واألرضية؛                         

 ينبغي تعزيز الشراكة بني املؤسسات الوطنية واالقليمية والدولية ذات الصلة، وبناء القدرات الالزمة؛                                                             )ج ( 
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يانات الساتلية يف           وقد ازداد استخدام الب           . أثبتت عمليات الرصد من الفضاء أهنا أداة فّعالة وقوية للرصد البيئي                                      )د ( 
واخلطوة القادمة صوب انشاء نظام للرصد البيئي هي                              . االبالغ عن أحوال البيئة ولكن ال تزال هناك امكانات غري مستغلة                                    

كما إن من الضروري اتاحة البيانات                      . ادارة البيانات وانشاء قواعد بيانات تستند إىل بيانات الرصد املتحصل عليها                                         
 .ت واإلخصائيني والعلماء املعنيني باملسائل املتعلقة بالرصد البيئي                                       للمخططني ومتخذي القرارا                  

 :توصيات بشأن تدابري أخرى                 -٤

يقترح فريق العمل خطة عمل الطالق استراتيجية عاملية للرصد البيئي، تكفل االستخدام املستدام للمنظومات                                                                  )أ ( 
وتقضي خطة العمل بتركيز املوارد واجلهود على حتقيق                                         . لغة األمهية       االيكولوجية وتعزز التعاون االقليمي يف املسائل البيئية البا                                     

مزيد من التعاون التقين والعلمي، وتعزيز املعارف، وتبادل اخلربات فيما بني البلدان واملؤسسات، ووضع سياسات تفضي إىل                                                                                     
 ة وعلى استراتيجيات التنمية الريفية؛                     تنمية مستدامة بيئيا، والبناء على خطط العمل الوطنية احلالية يف جمايل التنمية والبيئ                                                

بناء    ‘ ٢‘اقامة الشبكات وتقاسم املعارف؛                  ‘ ١‘: تتألف خطة العمل من العناصر التقنية األربعة التالية                           )ب ( 
تطبيقات لتكنولوجيا الفضاء يف الرصد                           ‘ ٤‘نظم اقليمية جلمع املعلومات وتوزيعها؛                              ‘ ٣‘املؤسسات الوطنية واالقليمية؛                     

 ف يضم كل من هذه العناصر جمموعة نواتج سيجري اجنازها من خالل أنشطة معينة؛                                                      وسو   . البيئي  
احلل األجنع لضمان استمرار رصد بيئي شامل متكامل وموثوق هو انشاء آلية مؤسسية تضم أنشطة ذات                                                                 )ج ( 

لصاحل محاية البيئة            جوانب متعددة، علمية وتقنية واقتصادية وسياسية وقانونية وتكون ناشطة باستمرار على صعيد عاملي                                                            
مقبول      ‘ ١‘: ويفترض أن يتطور هذا تدرجييا صوب انشاء نظام موحد للرصد البيئي يتسم أساسا بأنه                                               . وملنفعة مجيع البلدان            

مدعوم بنظم حمددة اهليكل جلمع البيانات على الصعيد الوطين واالقليمي والعاملي منسقة مع                                                       ‘ ٢‘عامليا ومتكامل وشامل؛               
يتضمن أدوات فّعالة لتحليل املعلومات ومعاجلتها النتاج معلومات ومعارف                                                          ‘ ٣‘ االقتصادية؛        -جتماعية      نظم املعلومات اال             

معروف لدى مقرري السياسات ومتخذي القرارات بأنه يعرض البيانات                                                ‘ ٤‘تكون يف متناول املسؤولني وعامة الناس؛                            
 واملعلومات يف شكل ميسور الفهم؛                         

. نظام من هذا القبيل هو أن تعتمد اجلمعية العامة قرارا حيدد وضعية نظام الرصد                                                  اخلطوة األوىل حنو انشاء                 )د ( 
ويف املراحل املبكرة من انشاء نظام الرصد، ميكن تنفيذ استراتيجية للرصد البيئي املتكامل والشامل من خالل مشاريع رائدة                                                                                 

 .التكنولوجية الرئيسية واألفكار األساسية                       تتيح للمجتمعات احمللية أن تتخذ خطوات عملية وأن ختترب ومتارس النهوج                                              
 :أعمال التنفيذ اليت بدأت بالفعل                   -٥

أُعد استبيان للتعرف على ما لدى البلدان واملؤسسات األعضاء من قدرات وامكانات يف جمال مراقبة البيئة                                                                         )أ ( 
 ورصدها، ووّزع على أعضاء فريق العمل؛                          

شطته ونطاق عمله بقبول أعضاء جدد، مثل اجلمعية املعنية بسالمة                                          بذل فريق العمل جهودا لتوسيع وتطوير أن                         )ب ( 
 املنظومات اإليكولوجية املائية وإدارهتا؛                        

استعرض فريق العمل ما هو موجود من مؤسسات واستراتيجيات الرصد العاملي، مبا فيها االستراتيجية                                                           )ج ( 
ية لألرصاد اجلوية ومبادرة الرصد العاملي لألغراض البيئية                                  املتكاملة للرصد العاملي وجلنة سواتل رصد األرض، واملنظمة العامل                                        

 واألمنية وغريها، من أجل دراسة أوجه التداخل والثغرات وأوجه التباين؛                                               
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أحدمها يتعلق بتطبيقات                 : أعاله، مشروعني رائدين                ) ج (استهل فريق العمل، واضعا يف اعتباره التوصية                              )د ( 
لثاين النشاء معهد ُيعىن باستخدام البيانات الشاملة املتكاملة يف رصد البيئة، مع عقد                                                         االستشعار عن بعد يف رصد التصحر، وا                         

 .سلسلة من حلقات العمل واألنشطة التدريبية، وكذلك مراكز اقليمية للرصد البيئي                                                    

 :بيان معوقات التنفيذ             -٦

 .حمدودية ما يقدمه أعضاء فريق العمل من مسامهات يف عمله                                        

 :أتى من التنفيذ         املنافع اليت تت       -٧

تنفيذ نظام عمليايت لرصد ديناميات                       ) أ : (ضمان االستخدام املستدام للمنظومات االيكولوجية من خالل                                           )أ ( 
مواءمة التقنيات الفضائية ذات الصلة وتقييم صالحية                                    ‘ ٢‘ظاهرة التصحر يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة يف مواقع خمتارة؛                                          

توفري مبادئ توجيهية لتنفيذ رصد التصحر تنفيذا فّعاال يف مناطق االختبار                                                 ‘ ٣‘واقع االختبار؛         املناطق املتدهورة بيئيا يف م               
تعزيز    ‘ ٥‘دعم بناء قدرات املؤسسات الوطنية يف ميدان رصد التصحر وتقييمه؛                                              ‘ ٤‘املختارة على ضوء ظروفها اخلاصة؛                        

 صلة؛   الشراكة بني املنظمات واملؤسسات الوطنية ودون االقليمية ذات ال                                     
إن تكنولوجيا الرصد               . تعزيز التعاون على الصعيد الوطين واالقليمي والعاملي بشأن املسائل البيئية البالغة األمهية                                                     )ب ( 

 توفر هيكال شامال وناجعا من الناحية االقتصادية لتنظيم العمل، إذ                                        (A/AC.105/C.1/L.275)املعروضة يف تقرير فريق العمل                    
رية الستقبال البيانات واملعلومات ومعاجلتها وتوزيعها، مبا يف ذلك املعدات الساتلية واجلوية                                                                  تضم معا مجيع املرافق العص                

،   (GLONASS) والشبكة العاملية لسواتل املالحة                   (GPS)واألرضية جلمع البيانات، وتطبيقات النظام العاملي لتحديد املواقع                                       
 .ا يف نظم املعلومات اجلغرافية وغريها من نظم املعلومات                                       ومعدات دعم االتصاالت، وبراجميات معاجلة البيانات وادماجه                                       

 :التقدم الذي أحرزه فريق العمل                    -٨

عقد فريق العمل أربعة اجتماعات يف فيينا أثناء دورات جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية                                                                     )أ ( 
 واللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة هلا؛                          

مل جتميع معلومات شاملة يقدمها أعضاؤه بشأن استراتيجية للرصد البيئي، ويقوم حاليا                                                            فريق الع     يواصل       )ب ( 
 .باستكشاف االمكانيات وصوغ خطط التنفيذ                          

 
 .سيجري االتصال هبا عن طريق مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة                                     )أ (
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   املرفق الثاين
   املوارد الطبيعيةفريق العمل املعين بادارة  

 ٢: رقم فريق العمل )اهلند(جايارامان .  ف:الرئيس

 :العضوية -١

، ايطاليا، باكستان، الربازيل،                  ) االسالمية      -مجهورية       ( االحتاد الروسي، أذربيجان، أستراليا، ايران                        :البلدان    )أ (
، الصني، العراق، فرنسا، الفلبني،                  الربتغال، بلغاريا، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية السورية، شيلي                                         

كازاخستان، كندا، لبنان، املغرب، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا                                                         
 الشمالية، منغوليا، نيجرييا، اهلند، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان؛                                          

قتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، منظمة األمم                                      اللجنة االقتصادية ألوروبا، اللجنة اال                       : املؤسسات       )ب (
 .اجمللس االستشاري جليل الفضاء، مرصد مانيال، اجلمعية الفلكية الفلبينية                                             ) أ(املتحدة للتربية والعلم والثقافة،                  

 :بيان وجيز للمهمة           -٢
وقــد وفــرت األهــداف اإلمنائيــة                        . النامية    دعم املــوارد الطبيعية مصادر رزق الغالبية العظمى من السكان يف البلــدان                                               ت 
ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة إطارا إلدارة املوارد الطبيعية من خالل هنج املنظومة                                                     ) ، الباب الثالث      A/56/326(لأللفية     

يات اليونيسبيس الثالث بشأن                  وتقرير فريق العمل يوائم توص                  . اإليكولوجية ومشاركة اجملتمع احمللي، واالدارة البيئية الرشيدة                                     
 .إدارة املوارد الطبيعية مبا يتوافق مع منظوري األهداف اإلمنائية لأللفية ومؤمتر القمة العاملي                                                     

 :االستنتاجات       -٣
، بصورة        ) والنمذجة     (GIS)االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية                                 (توفر تكنولوجيات رصد األرض                      )أ ( 

 يف احلقلني احلّيزي والطيفي، لتحسني فهم العمليات االجتماعية فيما يتصل بالتفاعالت بني البشر                                                        متزايدة، معلومات قّيمة،                
ومن األمثلة على ذلك، ازالة األحراج واعادة استزراعها يف الربازيل، والتفاعالت بني السكان                                                          . واملوارد الطبيعية والبيئية              

ية يف غواتيماال، وديناميات استخدام األراضي والكساء األرضي يف البلدان                                            والبيئة يف تايلند، والتنمية الريفية العتيقة والعصر                         
 النامية؛    
يف السنوات األخرية، استخدمت تكنولوجيات رصد األرض يف بعض البلدان لوضع هنج املنظومة                                                                )ب ( 

اسبة، وتقدمي الدعم               اإليكولوجية يف السياق املناسب لصوغ السياسات وختطيطها، واستحداث التدخالت وآليات التنفيذ املن                                                               
 املباشر إىل القاعدة اليت يرتزق منها الفقراء من صائدي األمساك واملزارعني؛                                              

من املهم جدا الترويج لتشغيل تكنولوجيات رصد األرض على نطاق واسع من جانب احلكومات وهيئات             )ج ( 
بيد أنه من أجل حتقيق ذلك، ولكي   . صلحة وأصحاب امل  احمللي القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية وعلى صعيدي اجملتمع    

تكون املعلومات مفيدة على مجيع املستويات، ال بد من فهم دقيق لالحتياجات اليت ميكن تلبيتها من خالل تكنولوجيات رصد     
ومن سبل اجلمع     . بيد أن استخدام تلك التكنولوجيات جيب أن يشمل مجيع أصحاب املصلحة ليصبح ذا طابع تشاركي     . األرض

 أن يزيد من          " ابتداء بالقاعدة             "ومن شأن اتباع هنج يقوم على                          .  كل أصحاب املصلحة اقامة مشاريع استرشادية أو إيضاحية                                               بني  
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. كما أن اشراك املنظمات غري احلكومية يساعد على مراعاة شواغل القواعد الشعبية                                                           . احتمال قبول نتائج تلك املشاريع                             
عم معلومايت لالدارة البيئية الرشيدة ولتنفيذ الربوتوكوالت واالتفاقيات                                                    وينطوي استخدام تكنولوجيات رصد األرض كد                                  

 الدولية على بشائر كبرية، وقد ثبت جناحه بالفعل يف بعض البلدان النامية مبنطقة آسيا واحمليط اهلادئ؛                                                                                 
ة إليصال       يتطلب استخدام تكنولوجيات رصد األرض قدرا كبريا من اخلربة الفنية، كما يتطلب آليات مؤسسي                                                          )د ( 

 املؤسسية عنصرين هامني يف آليات بناء                          والشراكة      وميثل التدريب املتخصص                . اخلدمات والنواتج إىل املستعملني النهائيني                            
ونظرا للحاجة امللّحة إىل التدريب املتخصص يف استخدام تطبيقات رصد األرض يف إدارة املوارد الطبيعية، فمن                                                                  . القدرات    

 .تخصص ونشر املمارسات الفضلى من خالل أنشطة بناء القدرات                                        املهم تعزيز فرص التدريب امل               
 :توصيات بشأن تدابري أخرى                 -٤

يعد استخدام تكنولوجيات رصد األرض يف إدارة املوارد الطبيعية أمرا هاما لنجاح اليونيسبيس الثالث                                                                  )أ ( 
وميكن ملكتب شؤون الفضاء                     . لتنمية املستدامة          وكذلك لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وتنفيذ توصيات مؤمتر القمة العاملي ل                                               

اخلارجي، التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة، أن يقوم بدور العامل الوسيط يف تشجيع ومناصرة االستعمال الروتيين                                                                                 
وميثل     .  اإلطار الذي اقترحه مؤمتر القمة العاملي                      ضمن   لتكنولوجيات رصد األرض يف بناء قاعدة املوارد الطبيعية، وخصوصا                                            

وهذا من شأنه           . املكتب منطلقا مثاليا لترويج هذه الفكرة من خالل الدعاية للسياسات التمكينية بني أوساط الدول األعضاء                                                          
أن يتيح القيام مبشاريع جتريبية إلثبات صحة الفكرة تستهدف الفئات صاحبة املصلحة، وانشاء إطار للتعاون الدويل على                                                                               

 ولوجيات رصد األرض؛               ترويج االستعمال الروتيين لتكن                  
من املهم اعداد خالصة وافية تسلط الضوء على املمارسات الفضلى يف استخدام تطبيقات رصد األرض                                                                    )ب ( 

وبتحليل اخلربات املكتسبة والدروس                        . ألغراض إدارة املوارد الطبيعية، وفقا لتوصيات مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة                                                      
 ستقدم       -ب الناجحة اجملّمعة من خمتلف أحناء العامل، واليت جتسد تنوع السياقات والتطبيقات                                                  املستفادة استنادا إىل التجار              

 تكنولوجيات رصد األرض للفئات صاحبة                                استخدام      اخلالصة الوافية رؤية ثاقبة ملختلف املسائل العملياتية، وستبني منافع                                               
 كن؛   وينبغي لفريق العمل أن يتوىل هذه املهمة يف أقرب وقت مم                                      . املصلحة     
يتطلب استخدام تطبيقات رصد األرض يف قطاع املوارد الطبيعية هنجا متعدد اجلوانب، اذ يشمل                                                          )ج ( 

وهذا الطابع           . متعددة، ووضع نظام لدعم اختاذ القرارات                         تكنولوجيات خاصة بقواعد البيانات، وأطرا للنمذجة، ومواضيع                                          
، يراعي الرؤى اجلديدة املنبثقة عن توصيات مؤمتر                                      ومتخصصا       املتعدد اجلوانب لتطبيقات رصد األرض يتطلب تدريبا مركزا                                            

وميكن ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي أن يأخذ زمام املبادرة يف تنظيم دورات تدريبية                                                      . القمة العاملي للتنمية املستدامة                 
يا الفضاء، اليت أنشئت يف                  متخصصة، مستفيدا من اخلربات الفنية واملرافق املتاحة يف املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوج                                                                

 .خمتلف أحناء العامل          
 :بالفعل    أعمال التنفيذ اليت بدأت                -٥

 . اخلالصة الوافية، اليت متثل توثيقا للممارسات الفضلى                                  إعداد  شرع فريق العمل يف               
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 :بيان معوقات التنفيذ             -٦
 الناجحة والدروس املستفادة                 أفضت حمدودية مسامهات أعضاء فريق العمل بشأن هذا املوضوع، فيما خيص التجارب                                                   

ومن مث       . وآراء اخلرباء اليت جتسد تنوع السياقات وتطبيقات رصد األرض، إىل اعاقة وضع الصيغة النهائية لتقرير فريق العمل                                                             
 .فان التقرير يف شكله احلايل ال ميكن أن ميثل توثيقا آلراء مجيع أعضاء فريق العمل وخرباهتم                                                     

 :لتنفيذ    املنافع اليت تتأتى من ا            -٧
 الثالث، سيؤدي تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير فريق العمل إىل حشد                                                 اليونيسبيس      وفقا ملا جاء يف توصيات                    )أ ( 

 الرأي العام لصاحل استخدام تكنولوجيات رصد األرض يف إدارة املوارد الطبيعية، خصوصا يف البلدان النامية؛                                                                  
 املوارد الطبيعية أن يعزز اجلهود اجلارية لتحقيق األهداف                                    من شأن ادماج تطبيقات رصد األرض يف إدارة                                 )ب ( 

 للتنمية املستدامة، فضال عن دعم قدرة احلكومات وأصحاب املصلحة يف                                                العاملي    اإلمنائية لأللفية وتنفيذ توصيات مؤمتر القمة                         
 .كل أحناء العامل على اختاذ القرارات بشأن إدارة املوارد الطبيعية                                    

 : فريق العمل        التقدم الذي أحرزه            -٨
فريق العمل جهودا العداد خالصة وافية، متثل توثيقا للممارسات الفضلى، املستقاة من خمتلف أحناء العامل، يف                                                                       يبذل     

 .ادارة املوارد الطبيعية           

 .سيجري االتصال هبا عن طريق مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة                                     )أ (
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   املرفق الثالث
   فريق العمل املعين بالتنبؤ بالطقس واملناخ 

 )املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية(هينسمان . ، ود)الربتغال(شانتوش . د. ف: الرئيسان

 )الربتغال(أنتونيش .  أ:األمانة
 ٤: رقم فريق العمل

 :العضوية -١
، ايطاليا، باكستان،              ) االسالمية       -هورية      مج ( االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، أستراليا، ايران                                :البلدان    )أ (

الربازيل، الربتغال، بلغاريا، تركيا، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية السورية، الصني، العراق، الفلبني،                                                               
كازاخستان، كندا، كوبا، لبنان، اململكة العربية السعودية، نيجرييا، هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية،                                                                    

 اليابان؛   
 واحمليط اهلادئ، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم                                  آلسيا   واالجتماعية       اللجنة االقتصادية            :املؤسسات       )ب (

 . املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، مرصد مانيال، اجلمعية الفلكية الفلبينية                                            )أ(والثقافة،    
 :بيان وجيز للمهمة           -٢

بؤ بالطقس واملناخ من خالل تعاون دويل موسع يف ميدان تطبيقات                                            مواجهة التحديات العاملية املتعلقة لتعزيز التن                         
 .سواتل األرصاد اجلوية             

 :االستنتاجات       -٣
إن اخلطط املوجودة داخل منظومة األمم املتحدة، وخصوصا خطط املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، تتناول                                                                        )أ ( 

خ من خالل تعاون دويل موسع يف ميدان تطبيقات سواتل                                        على حنو مباشر األنشطة الالزمة لتعزيز التنبؤ بالطقس واملنا                                
 األرصاد اجلوية؛         

اتفق فريق العمل على أن اآلليات املوجودة داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها متثل وسيلة فّعالة للتعاون                                                                        )ب ( 
 .الدويل على حتقيق األهداف املبينة يف خطط املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية                                            

 :أن تدابري أخرى         توصيات بش        -٤
تعزيز الدعم املقدم إىل الدول األعضاء، من خالل دوائرها الوطنية املعنية باألرصاد اجلوية واهليدرولوجية،  )أ ( 

 تنفيذا للخطة الطويلة األمد للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، مبا يف ذلك توفري املوارد املالية الالزمة؛                                                              
) النظم العملياتية وكذلك نظم البحث والتطوير                            (لية اليت توفر النظم الفضائية              دعم املؤسسات الوطنية والدو                )ب ( 

 .واليت تسعى الستيفاء متطلبات الرصد اليت وضعتها املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية                                                  
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 :أعمال التنفيذ اليت بدأت بالفعل                   -٥
 املطلوبة لتلبية االحتياجات احلالية يف جمال                           الرصد الفضائي املوجود كاف لتوفري البيانات والنواتج واخلدمات                                       نظام    إن   

وُتذكر على وجه             . التنبؤ بالطقس واملناخ، كما إن التصور احلايل للنظام املقبل يستجيب لالحتياجات املتزايدة يف هذا اجملال                                                              
ة بسواتل رصد            اخلصوص يف هذا الصدد هيئتان دوليتان، مها فريق التنسيق املعين بسواتل األرصاد اجلوية واللجنة املعني                                                                   

 كفريق غري رمسي للتنسيق فيما بني مقدمي خدمات السواتل ألول نظام عاملي                                                   ١٩٧٢وقد بدأ فريق التنسيق يف عام                   . األرض   
واألعضاء املؤسسون للفريق هم املؤسسة األوروبية لبحوث الفضاء، واإلدارة الوطنية                                                       . يف املدار الثابت بالنسبة لألرض                

،   ٢٠٠٢ويف عام       . جلوي بالواليات املتحدة األمريكية، والوكالة اليابانية لألرصاد اجلوية                                        لدراسـة احمليطات والغالف ا                 
أصبحت وكاالت الفضاء املعنية بالبحث والتطوير، اليت تسهم يف العنصر الفضائي من نظم الرصد العاملية، أعضاء يف فريق                                                                                    

نتيجة لتوصيات صدرت عن مؤمتر القمة االقتصادي                                      ١٩٨٤وقد أنشئت اللجنة املعنية لسواتل رصد األرض يف عام                                      . التنسيق   
وهي متثل مهزة الوصل املعنية بالتنسيق الدويل ألنشطة رصد األرض ذات الصلة                                               . جملموعة الدول الصناعية الكربى السبع                     

يف الفضاء         بالفضاء فيما بني وكاالت الفضاء، وتشجع التكامل والتوافق بني نظم رصد األرض التجريبية والعملياتية احملمولة                                                                          
من خالل التنسيق يف ختطيط البعثات وتعزيز االطالع التام على البيانات دون متييز، ووضع معايري للنواتج البياناتية،                                                                          

 .واستحداث نواتج وخدمات وتطبيقات بياناتية متوافقة                                    
 :بيان معوقات التنفيذ             -٦

 . تدريب واف، خصوصا يف البلدان النامية                         ودية املوارد املتاحة لدعم املؤسسات الوطنية والدولية ولتوفري                                    حمد   
 :املنافع اليت تتأتى من التنفيذ                -٧

إن توسيع نطاق التنبؤات املوثوقة بالطقس واملناخ وتقييم أسباب وجمرى تغري منظومة األرض على املدى الطويل كانا                                                                                             
بيد أهنما فتحا               . ن على منفعة جلية للبشرية                    إجنازين كبريين للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واملؤسسات الشريكة هلا ينطويا                                                                

فاخلسائر السنوية النامجة عن الكوارث الطبيعية، ومعظمها يتعلق                                                         . الطريق أيضا أمام طائفة أوسع من االحتماالت يف املستقبل                                               
  ويدل بعض األنشطة البحثية على                         .  شخص وعشرات الباليني من الدوالرات                            ٥٠ ٠٠٠بالطقس، تتجاوز يف املتوسط هالك                          

وللقرارات السنوية املتعلقة بانتاج                           . أن تغري املناخ على املدى األطول سيؤثر على توزع األحداث الطقسية وتواترها وشدهتا                                                              
األغذية واأللياف، وباالستثمارات املتعددة السنوات يف تطوير البىن التحتية وبإدارة موارد املياه العذبة، كمجرد أمثلة قليلة                                                                                                

القتصادية املعاصرة، ميكن أن تستفيد فائدة كبرية من وجود خدمات ومنتجات موسعة وموثوقة،                                                                                ا -للمسائل االجتماعية                 
 :مثل  

من املعروف، مثال، أن التنبؤ باألعاصري                        :  دقيقة   ٣٠ اإلنذار بأحداث طقسية شديدة التدمري قبل قدومها بـ                                )أ ( 
 ي يف املناطق املعرضة هلا؛                 دقائق أمر بالغ الصعوبة ولكنه ضرور                       ١٠الدوامية قبل قدومها بأكثر من                    

من أجل تقليل عدد               :  كيلومترا      ٣٠-+/ أيام، هبامش خطأ قدره                ٥ التنبؤ مبسار األعاصري قبل قدومها بـ                     )ب ( 
  ٣ كيلومتر يف         ٤٠٠اإلنذارات اخلاطئة النامجة عن هامش التشكك احلايل بشأن مكان قدوم اإلعصار إىل اليابسة، الذي يبلغ                                                     

 أيام؛   
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ميكن للقياسات اجلديدة، خصوصا قياسات الرياح يف الغالف اجلوي                                              :  يوما    ١٤-١٠طقس قبل         التنبؤ بال     )ج ( 
السفلي، وللتطورات الكبرية يف قدرات النمذجة أن تدفع بامكانات التنبؤ بالطقس على املديني القريب واملتوسط إىل 

 حدودها القصوى؛           
ل اجلهود املبذولة مؤخرا يف جمال منذجة دورة املاء تد  :  شهرا    ١٢تقدير املعدل االقليمي هلطول األمطار يف                             )د ( 

 العاملية إىل إمكانية تقرير اسقاطات دورة املاء ألقاليم معينة من رصد دورة املاء على نطاق العامل؛                                                            
األخريين أن هذا ممكن باستخدام                       " النينيو    "يبني استقراء حادثي               :  شهرا    ٢٠-١٥ملدة     " النينيو   "التنبؤ بأحداث           )ه( 
  وافية من قدرات الرصد الفضائي واملوضعي، مقترنة جبهود منذجية مركزة؛                                               منظومة     
يعترب التنبؤ باملناخ على مدى عقد من الزمن ممكنا من الناحية النظرية، بتوسيع :  سنوات     ١٠التنبؤ باملناخ ملدة            )و ( 

 .نطاق النظم البحثية اجلاري نشرها حاليا لتشمل النظم العملياتية املقبلة                                       
 :دم الذي أحرزه فريق العمل                 التق   -٨

نظم فريق العمل، منذ تكوينه، عدة حلقات عمل واجتماعات مشلت تلك اليت نظمت أثناء دورات جلنة استخدام                                                                                 
وقد أكمل فريق العمل استعراضه، وسيؤدي . الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية واللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة هلا                                                  

املذكورة أعاله إىل حتسني التنبؤ بالطقس واملناخ من خالل تعاون دويل موسع يف ميدان تطبيقات سواتل                                                                       تنفيذ التوصيات          
 .األرصاد اجلوية        

 
 .سيجري االتصال هبا عن طريق مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة                                     )أ (
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   املرفق الرابع
  فريق العمل املعين بالصحة العامة 

 ٦: رقم فريق العمل )كندا(هاميلتون . ج: الرئيس

 :العضوية -١

، ايطاليا، باكستان، الربازيل،    ) االسالمية -مجهورية  (أذربـيجان، األرجنتني، أستراليا، اكوادور، ايران       : الـبلدان  )أ(
، العراق، الفلبني،   الـربتغال، بلغاريـا، تركيا، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية السورية، سلوفاكيا، الصني           

 كازاخستان، كندا، كوبا، نيجرييا، لبنان، اململكة العربية السعودية، الواليات املتحدة األمريكية؛
 اجمللس االستشاري   )أ(اللجـنة االقتصـادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، منظمة الصحة العاملية،          : املؤسسـات  )ب(

 .لفلكية الفلبينيةجليل الفضاء، مرصد مانيال، اجلمعية ا

 :بيان وجيز للمهمة -٢
 .حتسني خدمات الصحة العمومية بتوسيع وتنسيق اخلدمات الفضائية للتطبيب عن بعد

 :االستنتاجات       -٣

هـناك حاجـة مشروعة إىل اخلدمات الفضائية للتطبيب عن بعد، سواء يف البلدان األعضاء يف جمموعة الثمانية أو              )أ(
  منوا؛يف البلدان األقل منها

ــيــن الصـــحـــة     )ب( إضـــافــة إىل التطبيـــــب عـــن بعـــــد، للتكنولوجـــيـات الفضـــائيـــة اســـتخدامات أخــــــرى يف حتسـ
 :العمومية، مثــل

 استبانة ورصد الظروف اليت تساعد على ظهور أمراض معينة؛ ‘١‘
 إجراء استقصاءات على الصعيد الوطين الستبانة ورصد انتشار األمراض املعدية؛ ‘٢‘
 حفظ بيانات عن املمارسات الطبية الفضلى، وتعميم تلك املعلومات على الصعيد العاملي؛ ‘٣‘
 .استخدام تكنولوجيات الفضاء يف التثقيف املستمر لعامة الناس واإلخصائيني الطبيني ‘٤‘
ختفيفها،  الفضـاء يف املـيادين املذكـورة أعـاله ينطـبق خصيصا على رصد الكوارث و              تكنولوجـيات إن اسـتخدام     )ج(

 .إضافة إىل حتسني األحوال الصحية لعامة الناس
 :توصيات بشأن تدابري أخرى                 -٤

 ؛ انشاء أمانة       )أ (
اجياد موارد إلجناز املهمة حسبما هو مذكور أعاله، وإليصال النواتج وفقا خلطة عمل الفريق، أي بتنظيم                                                                       )ب ( 

ء شبكة دولية لتدّبر األمراض، وإعداد تقرير عن حالة                               مؤمتر ترعاه األمم املتحدة إلخصائيي التطبيب عن بعد، وانشا                                  
 .وإمكانات التطبيب عن بعد على نطاق العامل                           
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 :أعمال التنفيذ اليت بدأت بالفعل                   -٥
 جليل الفضاء بشأن امكانية قيامه بتوفري خدمات األمانة؛                                   جرى نقاش أويل مع اجمللس االستشاري                          )أ ( 
تطبيب عن بعد، باالقتران مع معرض جتاري ألجهزة التطبيب عن بعد                                                 بلغاريا عقد مؤمتر بشأن ال                  اقترحت      )ب ( 

 .٢٠٠٤أبريل     /والرعاية املنـزلية عن بعد، يعتزم عقده يف لكسمربغ يف نيسان                                      
 :بيان معوقات التنفيذ             -٦

 .عدم القدرة على اجياد موارد كافية؛ فنقص التمويل هو املعوق الرئيسي                                            
 :املنافع اليت تتأتى من التنفيذ                -٧

 حتسني عام لرفاه الناس يف كل أحناء العامل؛                        )أ ( 
 رصد األمراض وتدّبرها على الصعيدين الوطين والعاملي؛                                  االرتقاء بقدرات           )ب ( 
 حتسني فرص التعليم لعامة الناس ولإلخصائيني الطبيني؛                                )ج ( 
 .املساعدة على رصد الكوارث الطبيعية واالصطناعية وختفيف خماطرها                                            )د ( 

 :ذي أحرزه فريق العمل              التقدم ال      -٨
 )مل تقدم أي معلومات               ( 

 
 .لغرض تلقي املعلومات فقط             )أ(
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   املرفق اخلامس
   فريق العمل املعين بادارة الكوارث 

 )كندا(باراشار . ، س)فرنسا(بريتون . ، ج)الصني(يل تشوانرونغ : الرؤساء
  الصني، فرنسا، كندا:األمانة

 ٧: رقم فريق العمل

 :العضوية -١

 -مجهوريــة (االحتــاد الروســي، أذربــيجان، األرجنــتني، أســتراليا، اكــوادور، أملانــيا، اندونيســيا، ايــران   : الــبلدان )أ(
، ايطالـيا، باكستان، الربازيل، الربتغال، بوليفا، بريو، بيالروس، تايلند، تركيا، اجلمهورية التشيكية،             )االسـالمية 

صــني، فرنســا، الفلــبني، فنلــندا، كازاخســتان، كــندا، كوبــا،   اجلمهوريــة العربــية الســورية، الســنغال، شــيلي، ال 
ــربيطانيا        ــتحدة ل ــية الســعودية، اململكــة امل ــيزيا، مصــر، املغــرب، املكســيك، اململكــة العرب ــنان، مال ــيا، لب كولومب

 العظمى وايرلندا الشمالية، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان؛
مفوضـية األمـم املـتحدة لشـؤون الالجـئني، مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية الـتابع لألمانة العامة                      : ؤسسـات امل )ب(

لألمـم املـتحدة، أمانـة االسـتراتيجية الدولـية لـلحد مـن الكـوارث، اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط                     
غذيــة والــزراعة، مــنظمة األمــم املــتحدة للتربــية اهلــادئ، بــرنامج األمــم املــتحدة للبيــئة، مــنظمة األمــم املــتحدة لأل

 وكالـة الفضـاء األوروبـية، الـرابطة األوروبـية للسنة الدولية للفضاء،      )أ(والعـلم والـثقافة، مـنظمة الصـحة العاملـية،      
 .اجمللس االستشاري جليل الفضاء، مرصد مانيال، اجلمعية الفلكية الفلبينية

 :بيان وجيز للمهمة           -٢
 تنفيذ نظام عاملي عمليايت متكامل، خصوصا من خالل التعاون الدويل، إلدارة جهود ختفيف                                                                 دراسة واقتراح         

الكوارث الطبيعية واإلغاثة والوقاية منها، باالستعانة خبدمات رصد األرض واالتصاالت وغريها من اخلدمات الفضائية، مع                                                                                 
 .شمول العاملي         االستفادة القصوى من القدرات املوجودة وسد الثغرات املوجودة يف ال                                             

 :االستنتاجات       -٣

واحلرائق والطفوح النفطية وموجات اجلفاف واالنفجارات                                         تصيب الكوارث، مثل الفيضانات والزالزل                            )أ ( 
واالغاثة من        . الربكانية، مجيع أحناء العامل دون متييز؛ ومن مث يلزم بذل جهود دولية منسقة لتقليل آثارها إىل أدىن حد ممكن                                                                   

 اجتماعية أو خرائط مواضيعية مالئمة التوقيت وحديثة العهد، كما تتطلب                                                         -واعد بيانات جغرافية             الكوارث تتطلب ق            
 حتليالت لألحوال القائمة من خالل كل أطوار اجراءات تدبر الكوارث، أي الوقاية والتخفيف والتأهب والرد واالنعاش؛                                                                          

واالتصاالت،          )  فيها سواتل األرصاد اجلوية                 مبا(ميكن لتكنولوجيا الفضاء، كتلك املستخدمة يف رصد األرض                                        )ب ( 
كذلك املالحة وحتديد املواقع، أن توفر املعلومات الالزمة لتدبر الكوارث ووسائل نقل تلك املعلومات إىل متخذي القرارات                                                                                     

ئية يف     وقد استثمرت مبالغ ضخمة، وُيعتزم استثمار املزيد، على نطاق العامل لتدعيم املعدات الفضا                                                    . يف األوان املناسب          
 اجملاالت املذكورة أعاله وكذلك ما يرتبط هبا من بىن حتتية أرضية؛                                        
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غري أن قابلية تلك املعدات لالستخدام يف تدبر الكوارث، واستخدامها الفعلي يف هذا اجملال، ال يزاالن                                                                       )ج ( 
ومثة جمموعة من اجلهود                   . يبا متخلفني كثريا عن اجلهود التطويرية، ويظالن أحد التحديات الكربى يف كل أحناء العامل تقر                                                          

الدولية امللحوظة يف هذا الشأن، مثل امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى وتشكيلة سواتل رصد الكوارث ومبادرة                                                                           
برصد     الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنية واستراتيجية الرصد العاملي املتكاملة واألعمال اليت قام هبا مؤخرا الفريق املعين                                                                      

األرض، تستهدف تلبية االحتياجات التطويرية واستخدام معدات فضائية أكثر مالءمة ألغراض تدبر الكوارث؛ ويلزم                                                                           
 مواصلة وتدعيم مجيع هذه املبادرات اجلارية؛                           

ي   يبـ  التدر   /التقين والعمليايت والتعليمي                   (غري أن هناك ثغرة كبرية يف مجيع جماالت استخدام تكنولوجيا الفضاء                                              )د ( 
ة ما مل يتبع هنج منسق أكثر                      د ح أن تظل تلك الثغرة موجو                    يف تدبر الكوارث على صعيد عاملي، ويرجّ                           ) والتنظيمي واملايل          

ويعزى هذا إىل ضخامة هذا التحدي وتنوع جوانبه، واالفتقار إىل جهود متواصلة ومركزة ومنسقة لتلبية احتياجات                                                                                . تكامال    
 األوساط املعنية بتدبر الكوارث؛                  

 مجيع البلدان تقريبا، تتوزع مسؤوليات تدبر الكوارث جهات خمتلفة، وتفتقر اهليئة املسؤولة عن محاية                                                                         يف  )ه( 
فليس لديها ما هو ضروري من القدرات، مثل األدوات واملرافق                                           . فهم ما جتلبه تكنولوجيات الفضاء من منافع هلم                                إىل  املدنيني     

لومات املستمدة من الفضاء، والستخالص املعلومات الالزمة من املعدات                                                واخلربة الفنية، ملعرفة أو تقييم ما يلزم من املع                          
 .الفضائية، والحالة تلك املعلومات أو استيعاهبا أو استخدامها يف الوقت املناسب                                                  

 :توصيات بشأن تدابري أخرى                 -٤

 األنشطة الفضائية              املنظمة الدولية لتنسيق              "انشاء هيئة دولية لتنسيق شؤون الفضاء، تسمى مثال                                    -١لتوصية      ا )أ ( 
تقدمي خدمات فضائية ميسورة التكلفة وشاملة وذات منفعة عاملية دعما لتدبر                                                         ‘ ١‘: ، لكي تتوىل        "املتعلقة بتدبر الكوارث               

الكوارث، من خالل االستغالل التام للمعدات واملرافق الفضائية واألرضية املوجودة واملزمعة، ومبشاركة تامة من جانب                                                                                 
التوصل إىل تطوير وتنفيذ وتشغيل نظام عاملي                                   ‘ ٢‘ملوجودة، مبا فيها اهليئات املعنية بتدبر الكوارث؛                                املؤسسات واآلليات ا             

متكامل لتوفري الدعم الفضائي لتدبر الكوارث، يتوىل معاجلة كل أطوار تدبر الكوارث، مبا فيها الوقاية والتخفيف والتأهب                                                                          
غلي املركبات الفضائية ومقدمي خدمات القيمة املضافة                                  والرد واالنعاش، ويشمل مجيع أصحاب املصلحة، مثل مش                                 

 .واملؤسسات الوطنية            
دويل بشأن         ويوصي فريق العمل باتباع هنج براغمايت يرتكز على خربات املبادرات العملياتية القائمة، مثل امليثاق ال                                                                    

 .ر تدبر الكوارث        الفضاء والكوارث الكربى، يف مرحلة الرد ويوّسع دور املنظمة املقترحة ليشمل كل أطوا                                                       
ومؤمتر القمة املعين             اجلهود املبذولة ضمن اطار استراتيجية الرصد العاملي املتكاملة                                      ‘ ١‘وتتوىل املنظمة املقترحة دعم                   

برصد األرض ومبادرة الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنية وغريها من أجل استحداث تصاميم فضائية أكثر مالءمة                                                                         
جهود التعليم والتدريب اليت تبذهلا                        ‘ ٢‘عنية بتدبر الكوارث وسد الثغرات املعلوماتية والرصدية؛                                  الحتياجات األوساط امل              

واليونسكو وغريمها لضمان التدعيم التدرجيي الجراءات                               ) اإلسكاب     (اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ                           
 تدبر الكوارث؛        
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موارد مستدامة ميكن االستعانة هبا يف استخدام تكنولوجيا الفضاء لدعم                                                انشاء صندوق لتوفري                -٢التوصية       )ب ( 
 .تدبر الكوارث ويف تزويد هيئات محاية املدنيني بالقدرة على استخدام تلك التكنولوجيا                                                     

ويفترض أن يكون املسامهون الرئيسيون يف الصندوق وكاالت التنمية واالغاثة وأولئك الذين سيستفيدون يف املقام                                                                        
 . من ختفيف الكوارث، مثل شركات التأمني ومؤسسات اإلقراض واملستعملني النهائيني                                                       األول   

يشجع الفريق الدول األعضاء بقوة على ختصيص جزء من مواردها وأمواهلا املرصودة لتدبر                                                          -٣التوصية       )ج (
ية يف جمال تدبر الكوارث               الكوارث الستخدام تكنولوجيا الفضاء ولتحديد نقاط اتصال وحيدة تتوىل تركيز جهودها الداخل                                                        

 .وضمان ترابطها مع اجلهود اخلارجية                      
 :أعمال التنفيذ اليت بدأت بالفعل                   -٥

 :١فيما يتعلق بالتوصية              
 :فريق العمل اقتراحات بشأن خطط عمل لتنفيذ كل توصية على النحو املبني أدناه                                                   أعد    
 قترحة؛     ضمان احلد األدىن من الدعم الالزم لبدء تشغيل املنظمة امل                                     )أ ( 
 انشاء مكتب تنسيقي صغري يتألف من موظفني تنتدهبم الدول األعضاء؛                                             )ب ( 
االدارة وتنسيق السياسات وتوحيد مواصفات املنتجات وبناء                                         (حتديد الوظائف الرئيسية للمنظمة املقترحة                         )ج ( 

اب املصلحة وحتليل منافع الفضاء                          القدرات الالزمة للبلدان النامية وتوفري التعليم والتدريب للمستعملني النهائيني وألصح                                                       
 ؛ )والترويج هلا       

 أراشيف بيانات رصد األرض؛                  إىل  انشاء موقع على الويب لتوفري منفذ مركزي                            )د ( 
 انشاء فهرس للنواتج النموذجية؛                   )ه( 
 انشاء سجل حلاالت االنتفاع الفعلي؛                        )و ( 
 :القيام، يف غضون ستة أشهر، بصوغ خطة تنفيذ لتحديد                                     )ز( 
 يكل االداري والتنظيمي؛               اهل  ‘١‘  
 متطلبات األداء الفّعال للوظائف؛                     ‘٢‘  
 ؛ املوارد الالزمة         ‘٣‘  
 ضمان املوافقة على خطة التنفيذ؛                      )ح ( 
 .حتقيق اهلدف املتمثل يف وجود منظمة تؤدي وظائفها بالكامل يف غضون ثالث إىل مخس سنوات                                                                 )ط( 
 :٢فيما يتعلق بالتوصية              
  الدعم الالزم لدراسة الغاية من انشاء الصندوق؛                             ضمان احلد األدىن من              )أ ( 
 انشاء فريق عامل يتوىل حتديد االحتياجات وصوغ اخليارات واقتراح احللول املفضلة والتوصية خبطة للتنفيذ؛                                                                     )ب ( 
حتقيق اهلدف املتمثل يف انشاء صندوق أويل بعد سنة واحدة من صدور املوافقة وصندوق مكتمل يف غضون                                                                          )ج ( 

 .ت ثالث سنوا       
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 :٣فيما يتعلق بالتوصية              
 إذكاء الوعي بالقضايا واالحتياجات؛                      )أ ( 
الترويج للمنافع، وخصوصا من خالل جهود للتوعية هبا ومشاريع استرشادية لصاحل البلدان النامية واثبات                                                                )ب ( 

 .صحة الرد املستند إىل الفضاء                 
 :بيان معوقات التنفيذ             -٦

 فريق العمل، ينبغي أن يكون هناك أوال لدى وكاالت الفضاء اليت متول أعمال                                            ات ي حتقيقا هلذه املبادرة اهلامة ولتوص                   
وينبغي هلا، ثانيا، أن تسهم، جنبا إىل جنب                           . هتا الفضائية هلذا الغرض             فريق العمل التزام ورغبة يف تنسيق واستخدام شىت معدا                                    

 .ترح لتدبر الكوارث           مع سائر أصحاب املصلحة، يف بدء عملية التنفيذ هبدف انشاء الكيان املق                                           
 :املنافع اليت تتأتى من التنفيذ                -٧

 تيسري وصول مجيع البلدان إىل املعلومات املستمدة من الفضاء يف مجيع مراحل الكوارث؛                                                         )أ ( 
 بالفضاء والكوارث الطبيعية والتكنولوجية بصورة متسقة ومنسقة؛                                            انشاء هيئة دولية تعىن               )ب ( 
باعتماده       : ل بلد بسبب الكوارث الطبيعية خفضا كبريا على املدى الطويل                                     خفض اخلسائر اليت يتكبدها ك                )ج ( 

سياسات حمّسنة لتخطيط املدن واستخدام األراضي يف مرحلة اتقاء الكوارث، وبارسائه قاعدة أكثر دقة وموثوقية للتنبؤ                                                                                 
 .تاما يف مرحلة مواجهة الطوارئ                      باملخاطر ولإلنذار املبكر؛ وببنائه قدرة أمشل على استخدام اخلدمات الفضائية استخداما                                                      

 :التقدم الذي أحرزه فريق العمل                    -٨
 .أجنز فريق العمل تقريره اخلتامي                   

 
 .لغرض تلقي املعلومات فقط )أ(



 

17  
 

A/AC.105/C.1/L.272/Add.4

   املرفق السادس
   فريق العمل املعين بتقاسم املعارف 

 )اليونان(كاسابوغلو . وف) ماليزيا(عثمان .  م:الرئيسان
  ماليزيا:األمانة

 ٩: ريق العملرقم ف

 :العضوية -١
، بــيالروس، تايلــند، تركــيا، اجلمهوريــة  ) االســالمية-مجهوريــة ( االحتــاد الروســي، اندونيســيا، ايــران  :الــبلدان )أ(

 الدومينيكية، ماليزيا، اليونان؛
 .اجمللس االستشاري جليل الفضاء: املؤسسات )ب(

 :بيان وجيز للمهمة -٢
 .تقاسم املعارفلفضائية يف حتسني ترويج استعمال خدمات االتصال ا 

 :االستنتاجات       -٣
فكثريا ما يتعذر توفري اخلدمات                    . للقدرة على االتصال أمهية جوهرية يف تنمية كثري من اجملتمعات يف العامل                                           )أ ( 

يدها العوامل          أما خدمات االتصال الفضائية فال تق                   . للمناطق املعزولة، كاجلزر واملناطق اجلبلية، باستخدام الوسائل األرضية                                       
 اجلغرافية، ومن مث تصبح هي اخليار الوحيد لكثري من اجملتمعات؛                                       

إن نظم االتصال الفضائية قادرة على توفري أرقى التكنولوجيات مثل االتصاالت العريضة النطاق واالتصال                                                                         )ب ( 
 اهلاتفي املتنقل واختيار عرض النطاق حسب الطلب؛                                 

دائما مشاريع ضخمة يضطلع هبا عادة القطاع اخلاص جتاوبا مع قوى                                           إن خدمات االتصال الفضائية كانت                       )ج ( 
 السوق التنافسية؛          

إن اجياد املعارف اجلديدة ووضعها موضع التطبيق أمر أساسي لبقاء أي اقتصاد تقريبا، وميكن استخدامه يف                                                              )د ( 
 بىن حتتية مناسبة يف جمال تكنولوجيا                          وجلعل تقاسم املعارف حقيقة واقعة، يلزم توافر                                 . توليد منافع اقتصادية يف املستقبل                    

 .وميكن خلدمات االتصال الفضائية أن توفر التواصل الالزم لتحسني تقاسم املعارف                                                  . املعلومات واالتصاالت              
 :توصيات بشأن تدابري أخرى                 -٤

 مليا؛   رافق االتصاالت الفضائية املوجودة واملزمع انشاؤها اليت تلتزم بتيسري النفاذ اليها عا                                                ني م  ي تب )أ ( 
 استبانة العقبات اليت تعترض تنفيذ نظام لالتصاالت الفضائية؛                                     )ب ( 
صوغ سياسات وخطط استراتيجية ميكن أن تفضي إىل ترويج استخدام نظم االتصاالت الفضائية يف حتسني                                                                      )ج ( 

 .تقاسم املعارف        
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 :أعمال التنفيذ اليت بدأت بالفعل                   -٥
وقد أعد استبيان           . داخل الدول األعضاء            االتصاالت الفضائية املوجودة                    جترى حاليا دراسة استقصائية لتقييم قدرات                           

 .هلذا الغرض وجرى تعميمه على الدول األعضاء، مبساعدة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي                                                     
 :بيان معوقات التنفيذ             -٦

 .مل حتدد أي عقبات ألن نتائج االستقصاء مل تدرس بعد                                 
 :املنافع اليت تتأتى من التنفيذ                -٧

 .ز التعاون الوطين واالقليمي والعاملي بشأن استعمال خدمات االتصال الفضائية يف حتسني تقاسم املعارف                                                                تعزي   
 :التقدم الذي أحرزه فريق العمل                    -٨

عقد فريق العمل اجتماعني يف فيينا أثناء دوريت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وجلنتها                                                             )أ ( 
 نية؛   الفرعية العلمية والتق           

عقد فريق العمل اجتماعا يف بانكوك مبناسبة انعقاد حلقة العمل حول اسهام تكنولوجيا االتصاالت الفضائية                                                                     )ب ( 
 يف تضييق اهلوة الرقمية، اليت نظمت لصاحل بلدان منطقة آسيا واحمليط اهلادئ؛                                               

 .ئية املوجودة يف الدول األعضاء                    يقوم فريق العمل حاليا بتجميع املعلومات املتعلقة مبرافق االتصاالت الفضا                                                )ج ( 
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   املرفق السابع
   فريق العمل املعين بالنظم العاملية لسواتل املالحة 

 )ايطاليا(تشابارويل . و م) الواليات املتحدة األمريكية(هودجكنـز .  ك:الرئيسان
ة احلوار الدارة ساح(، االحتاد الدويل لالتصاالت )العداد التقرير( اهلند، ماليزيا :األمانة

 )على الويب

 ١٠: رقم فريق العمل

 :العضوية -١

، ايطالــيا، باكســتان،  ) االســالمية-مجهوريــة (االحتــاد الروســي، أســتراليا، أملانــيا، أوكرانــيا، ايــران      : الــبلدان )أ(
ــية الســورية،        ــة العرب ــة التشــيكية، اجلمهوري ــيالروس، تركــيا، اجلمهوري ــندا، ب ــا، بول ــربتغال، بلغاري ــربازيل، ال  ال

مجهوريــة كوريــا، زامبــيا، شــيلي، الصــني، العــراق، فرنســا، الفلــبني، كــندا، كولومبــيا، لبــنان، مالــيزيا، مصــر،    
املغــرب، املكســيك، اململكــة العربــية الســعودية، منغولــيا، النمســا، نــيجرييا، اهلــند، هــنغاريا، الواليــات املــتحدة    

 األمريكية، اليابان؛
، )االيكاو(جتماعـية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، مـنظمة الطـريان املـدين الدولـية                 اللجـنة االقتصـادية واال    : املؤسسـات  )ب(

االحتـاد الـدويل لالتصـاالت، وكالـة الفضـاء األوروبـية، املفوضـية األوروبـية، املـنظمة األوروبـية لسـالمة املالحة                   
املواقــع، والــرابطة ، جلــنة الــربط بــني اخلدمــات املدنــية اخلاصــة بالــنظام الــدويل لــتحديد  )اليوروكنــترول(اجلويــة 

األوروبـية للسـنة الدولـية للفضـاء، املعهـد األمـريكي لـلمالحة اجلويـة والفضائية، الرابطة الدولية ملعاهد املالحة،                     
الـرابطة الدولـية للجيوديسـيا، املكتـب الـدويل لـألوزان واملقاييس، الرابطة الدولية لرسم اخلرائط، االحتاد الدويل                  

 . للنظام العاملي لتحديد املواقعللمّساحني، واخلدمة الدولية
 :بيان وجيز للمهمة -٢

استقصاء اجلهود املبذولة حاليا للتوصل إىل نظام راديوي ساتلي متعدد األنساق ألغراض املالحة وحتديد                                                                     )أ ( 
 املواقع؛     
لسواتل املالحة            تقييم مناذج التعاون الدويل احلالية وحتديد ما ميكن استخدامه منها يف تطوير النظم العاملية                                                     )ب ( 

(GNSS)       وخدماهتا؛  
اقتراح توصيات حمددة على هيئات األمم املتحدة والدول األعضاء فيها وسائر املنظمات الدولية بشأن تدابري                                                                    )ج ( 

 .لتعزيز مصاحل مستعملي تلك النظم وزيادة الوعي هبا وحتسني نوعيتها وتيسري استعمال خدماهتا، خصوصا يف البلدان النامية                                                                          
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 :ستنتاجات     اال  -٣
 وملحقاهتا هي أداة مفيدة يف جمموعة واسعة                                 (GNSS)من املسلّم به عموما أن النظم العاملية لسواتل املالحة                                        )أ ( 

ويعمل موّردو النظم على زيادة وعي مقرري السياسات مبنافع هذه التكنولوجيا،                                               . من التطبيقات اجملتمعية واملدنية والتجارية                         
ومن السهل أن ُتنشأ هلذا الغرض آلية تنسيق تضم مشّغلي                                      . د تفوق ما لدى أي مشّغل منفرد                    ولكن هذه املهمة تتطلب موار                  

 تلك النظم وملحقاهتا، كما تضم املنظمات الدولية املعنية؛                                    
 من     GNSSيبدو أن عامة الناس واخلرباء احلكوميني وغري احلكوميني يفهمون اجلدوى األساسية ملا توفره نظم                                                              )ب ( 

ومع أن مشّغلي تلك النظم احلاليني واملقبلني يعملون يف جو تنافسي                                                   . املالحة وحتديد املواقع والتوقيت                    خدمات يف جماالت             
وال بد ألي جهود َوصولة من أن                      . فمن املتوقع متاما أن يزداد تعاوهنم من أجل تقدمي خدمة أفضل ألوساط املستعملني                                            

احلكومية         ( املساعدة يف ادماج تلك النظم يف البىن التحتية األساسية                                 تتجاوز جمرد نشر الوعي بني عامة الناس واخلرباء إىل تقدمي                             
شبيهة بتلك اليت          (وهذا يتطلب عقد حلقات عمل اقليمية منتظمة                             . للبلدان، خصوصا يف العامل النامي                   ) والتجارية والعلمية           

، وكذلك اعداد           "خرائط طرق        "، ووضع     )نظمها مؤخرا مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة                                               
 تقارير تقنية لبدء تقدمي خدمات تلك النظم يف البلدان النامية؛                                     

يعترب أمن وسالمة اشارات النظم العاملية لسواتل املالحة من األولويات العليا لدى أوساط املستعملني على                                                                       )ج ( 
طات الوطنية واالقليمية املعنية، خصوصا يف البلدان                               ومثة حاجة ماسة ملساعدة السل                 . النطاق العاملي، بصرف النظر عن التطبيق                     

النامية، على انشاء آليات الستبانة وازالة مصادر التداخل الذي ميكن أن ينتقص من نوعية االشارات الصادرة عن نظم                                                                  
GNSS        وملحقاهتا . 

 :توصيات بشأن تدابري أخرى                 -٤
لية معنية بتلك النظم تضم املنظمات الدولية ذات                                   وملحقاهتا أن ينشئوا جلنة دو                   GNSSينبغي ملوّردي نظم               )أ ( 

مية إىل      ذ التدابري الرا      ــ ات لتنفي     ــ استبانة آلي    ‘٢‘التوافق وقابلية التشغيل املتبادل؛                     تشجيع     ‘ ١‘: الصلة من أجل األغراض التالية                 
وضع      ‘٤‘ العالم املستعملني؛              انشاء مراكز      ‘ ٣‘صون موثوقيــة االشارات وسالمتها على الصعيد الوطين واالقليمي والعاملـي؛                                                

توفري فرص        ‘٦‘تنظيم حلقات عمل اقليمية؛                  ‘٥‘؛ تلك النظم       خدمات       فكرة عن      تقدمي     لواعداد تقارير تقنية           " خرائط طرق      "
ورمبا يلزم أن تكون هناك أمانة للجنة املقترحة، تتوىل تيسري                                          . استعمال تلك النظم، خصوصا يف البلدان النامية                                 على   للتدريب      

املعلومات بني مستعملي النظم ومورّديها، ودون مساس بأدوار ووظائف مقدمي خدمات تلك النظم وأدوار ووظائف                                                                                   تبادل    
 منظمات دولية مثل منظمة الطريان املدين الدولية واملنظمة البحرية الدولية واالحتاد الدويل لالتصاالت؛                                                                

ألمم املتحدة للتطبيقات الفضائية، أن يواصل                              ينبغي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي، من خالل برنامج ا                                      ‘١‘ )ب ( 
  وملحقاهتا ويف البلدان النامية؛                    GNSSعقد حلقات عمل اقليمية لترويج استعمال نظم                                

األمم املتحــدة، أن تنظــر يف                     إىل  ينبغي للمراكز االقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة                                        ‘٢‘
 شطتهــا التدريبيــة؛           ادراج برامــج خاصة بتلك النظم يف أن                        

اللجنة الدولية املقترحة، أن حيتفظ                         أو مع      موّردي تلك النظم وملحقاهتا،                      ينبغي للمكتب، بالتعاون مع                     ‘٣‘
 مبوقع على الويب ُيطوَّر حبيث يضم معلومات عن أوصاف النظم، والتطورات األخرية يف التطبيقات وفرص                                                                      

  يف البىن التحتية الوطنية وعلى صون موثوقية االشــارات                                     التدريب، ومصادر املساعدة على ادماج تلك النظم                               
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وميكن للجنة املقترحة أن تصوغ فكرة وهيكل ذلك املوقع، وأن                                               . وسالمتها على الصعيدين الوطين واالقليمي                            
ومىت مت فعل ذلك، ميكن أن يصبح ذلك املوقع جزءا من                                       . حتدد طرائق عمل جلمع املعلومات وحتديثها بانتظام                                 

ب شؤون الفضاء اخلارجي على الويب، يتوىل املكتب صونه بالتعاون مع اللجنة املقترحة، رهنا                                                           موقع مكت       
 .بتوافر موارد كافية          

 :أعمال التنفيذ اليت بدأت بالفعل                   -٥
زامبيا وشيلي وماليزيا                  يف (الواردة أعاله بسلسلة من أربع حلقات عمل اقليمية                                       ‘١‘) ب  (٤بدأ فعال تنفيذ التوصية                  
-٢٠٠١يف التنمية املستدامة، عقدت مجيعا يف الفترة                               GNSS  واجتماعني دوليني للخرباء بشأن استخدام نظم                                    )والنمسا    
/ كما عقدت يف كانون األول                . ، واشتركت يف رعايتها األمم املتحدة والواليات املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية                                                    ٢٠٠٣

التوصيات الصادرة عن اجتماع اخلرباء الدويل الذي عقد يف                                     حلقة عمل استعرضت التقدم احملرز يف  تنفيذ                             ٢٠٠٣ديسمرب     
ويعتزم عقد اجتماع آخر يف فيينا                       . وركزت تلك احللقة على وضع اطار مرجعي للجنة املقترحة                                           . ٢٠٠٢نوفمرب      /تشرين الثاين      

 .٢٠٠٤ديسمرب      /يف كانون األول          
 :بيان معوقات التنفيذ             -٦

 من جانب مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، يتمثل أحد املعوقات الرئيسية                                              فيما يتعلق بالتوصيات اليت تتطلب اجراءات                        
يف حمدودية املوارد، مبا فيها املوارد املوظفية، املتاحة لالضطالع بأعمال اضافية، خصوصا ضمن اطار برنامج األمم املتحدة                                                                                  

ومع أن       . نب موردي النظم           ويصح الشيء ذاته على التوصيات اليت تتطلب موارد اضافية من جا                                             . للتطبيقات الفضائية           
 حتظى بتنسيق جيد من خالل اإليكاو، سوف تواجه اللجنة املقترحة مهمة شاقة يف ترويج تطبيقات                                                                    GNSSتطبيقات نظم          

ويعزى هذا يف املقام األول إىل أن بعض التطبيقات املتعلقة بتوفري خدمات يف                                                        . تلك النظم يف ميادين أخرى غري الطريان املدين                               
 والتحديد الدقيق للمواقع خارج نطاق الطريان املدين، تتوقف على ما هو متاح يف البلد من مرافق اتصاالت                                                                      جمايل املالحة       

 .وال توجد حىت اآلن هيئة دولية تتوىل االشراف على مواصفات املعدات واخلدمات وتنسيقها                                                             . وبىن حتتية أخرى          
 :املنافع اليت تتأتى من التنفيذ                -٧

أعاله زيادة وعي مقرري السياسات بفوائد نظم                                   ) أ  (٤من تنفيذ التوصية الواردة يف الباب                       تتضمن املنافع املتأتية               
GNSS                                                                   وما يترتب على ذلك من ازدياد يف الدعم السياسي يؤدي إىل قيام احلكومة بتمويل ادماج تلك النظم ضمن البنية 

أعاله فتشمل زيادة فرص التدريب على تلك                               ) ب  (٤اب    أما املنافع املتأتية من تنفيذ التوصيات الواردة يف الب                             . التحتية للبلد       
النظم لصاحل البلدان النامية، وتيسري اطالع البلدان النامية على املعلومات املتعلقة بتلك النظم وملحقاهتا، وكذلك تطبيقاهتا                                                                          

مية لكي تستعمل تلك النظم يف                      واخلدمات املتاحة يف هذا اجملال، وتعزيز اخلدمات االستشارية التقنية املقدمة إىل البلدان النا                                                    
 .أنشطتها االمنائية         

 :التقدم الذي أحرزه فريق العمل                    -٨
ذلك      يف مبا   وملحقاهتا،          GNSSنظم     جتميع معلومات شاملة عن                     )أ : (عقد فريق العمل مثانية اجتماعات، وقام مبا يلي                                

اجراء استقصاء عاملي              )ب (ن الدويل؛        السياسات وأوصاف النظم وما يتصل بذلك من أنشطة اضطلع هبا من خالل التعاو                                                  
 وبناء على االستنتاجات األولية                     .اليت ختص كال من املناطق                النظم    حتديد تطبيقات          )ج (على تلك النظم؛             بشأن فرص التدريب            

 .والتوصيات الصادرة عن فريق العمل، جيري حاليا العمل على انشاء اللجنة املقترحة                                                  
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 املرفق الثامن
  

  بالتنمية املستدامةفريق العمل املعين 
 

 )نيجرييا(أبيودون . أ.  أ:الرئيس
  نيجرييا:األمانة

 ١١: رقم فريق العمل

 :العضوية -١
ــبلدان  )أ( ــران   : ال ــيجان، اي ــة (االحتــاد الروســي، أذرب ــريو،   ) االســالمية-مجهوري ــيا، ب ــربتغال، بوليف ، باكســتان، ال

لسـورية، جـنوب أفريقـيا، شيلي، الصني، العراق،         بـيالروس، تركـيا، اجلمهوريـة التشـيكية، اجلمهوريـة العربـية ا            
الفلـبني، لبـنان، مالـيزيا، مصـر، املغـرب، اململكـة العربـية السـعودية، منغولـيا، موناكو، اململكة املتحدة لربيطانيا                

 العظمى وايرلندا الشمالية، نيجرييا، اهلند، الواليات املتحدة األمريكية؛
ــنة االقتصــادية واالجتما : املؤسســات  )ب ( ــية والعــلم        اللج ــتحدة للترب ــم امل ــادئ، مــنظمة األم ــيا واحملــيط اهل عــية آلس

 اجلمعـية الدولـية للمسـح التصـويري واالستشـعار عـن بعد، الرابطة األوروبية للسنة الدولية للفضاء،                   )أ(والـثقافة، 
 .لبينيةاجلمعية الوطنية لشؤون الفضاء، اجمللس االستشاري جليل الفضاء، مرصد مانيال، اجلمعية الفلكية الف

 :بيان وجيز للمهمة -٢
دراسة السمات اليت متيز تكنولوجيا الفضاء كعنصر ال غىن عنه يف أي جدول أعمال مفيد يف جمال التنمية                                                            )أ(

املستدامة، مع التركيز بصفة خاصة على الكيفية اليت ميكن هبا لتكنولوجيا الفضاء أن تعزز فهم االنسان وادارته للمنظومات                                                                                  
 مبا يف ذلك تقييم وادارة الزراعة واألمن الغذائي واألمان والتوعية البيئية                                                 - اهلواء واألرض واملاء                 -للحياة       األساسية الداعمة         

 والنقل والرعاية الصحية وختفيف الكوارث؛                         
حتديد اخلطوات البالغة األمهية اليت ينبغي لكل بلد أن يتخذها من أجل اكتساب القدرة الفضائية الالزمة                                                            )ب (

 .أهدافه يف ميدان التنمية املستدامة                    للتمكن من حتقيق             
 :االستنتاجات       -٣

ميثل مجع وحتليل املعلومات املستمدة من الفضاء، مبا يف ذلك استعمال املعلومات اجلغرافية، نقطة انطالق                                                                      )أ ( 
دين نوعية         والسبب اجلذري لعجز كثري من اجملتمعات عن القيام جبهود امنائية مستدامة يكمن يف ت                                                           . صوب التنمية املستدامة              

 عمليات مجع املعلومات وتنظيمها وادارهتا؛                          
ويتجلى هذا          . أدت تكنولوجيا الفضاء إىل ابراز ترابط العامل فيما يتعلق مبسائل التنمية املستدامة ابرازا أوضح                                                    )ب ( 

نفجار الربكاين          ، واال   )٤١/٦٥مرفق قرار اجلمعية العامة               (يف املبادئ املتصلة باستشعار األرض عن بعد من الفضاء اخلارجي                                     
، وبدء نفاذ ميثاق التعاون على حتقيق االستخدام املنّسق للمرافق الفضائية يف حال وقوع                                                       ١٩٩١يف جبل بيناتوبو عام              

نوفمرب      / تشرين الثاين        ١يف   ) املعروف أيضا بامليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى                                       (كوارث طبيعية أو تكنولوجية                     
 ؛ ٢٠٠٠
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استثمارات ومشاركة الدول األعضاء، وخصوصا البلدان النامية، يف األنشطة الفضائية، نتيجة                                                             يف مثة تزايد       )ج ( 
 .الدراكها دور تكنولوجيا الفضاء كأداة مفيدة يف التنمية املستدامة                                        

 : أخرى    تدابري   توصيات بشأن           -٤
امج تنمية مستدامة ذات صلة                      ينبغي لكل بلد أن يعّجل بصوغ السياسة الالزمة، املتناسبة مع قدرهتا، لوضع بر                                                    )أ ( 

بالفضاء، وأن يقوم دوريا بتوعية متخذي القرارات فيه بفائدة علوم الفضاء واسهامها يف التنمية البشرية، وذلك بتنظيم                                                                    
كما ينبغي لكل بلد أن يعّجل بتطوير كوادره احمللية من خالل املشاركة يف مراكز التمّيز                                                        . مؤمترات وطنية واقليمية مناسبة                   

مية يف ميدان علوم وتكنولوجيا الفضاء، وأن ينشئ شبكات تربط بني املؤسسات الوطنية واالقليمية من أجل تيسري                                                                              االقلي  
 فرص البحوث التعاونية وتعزيزها؛                    

توفريا للتنسيق الفّعال يف ميدان األنشطة البيئية، ينبغي للمؤسسات الدولية، مثل برنامج األمم املتحدة للبيئة                                                                         )ب ( 
وبغية      . املتحدة لألغذية والزراعة، أن توفر للدول األعضاء قيادة فكرية تقوم على أساس علمي وتقين متني                                                                  ومنظمة األمم           

توفري أساس موثوق الختاذ القرارات، ينبغي لالتفاقيات املوجودة بشأن التنمية املستدامة أن تقيم صالت أقوى باملؤسسات                                                                      
معية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن بعد وجلنة أحباث                                            القائمة على أساس علمي يف كل أحناء العامل، مثل اجل                                   

، كما ينبغي توسيع هيئاهتا االستشارية العلمية لتضم خرباء يف                                  )اإلياف   (واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية                   ) الكوسبار      (الفضاء     
 ميادين علوم وتكنولوجيا الفضاء؛                     

فريقية وبلدان غريب آسيا أن تعّجل بتنظيم برامج على الصعيد                                           صعيد القيادة السياسية، ينبغي للبلدان األ                           على   )ج ( 
االقليمي تشابه أنشطة مؤمتر البلدان األمريكية بشأن الفضاء واملؤمتر الوزاري آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن استخدام التطبيقات                                                                    

م منتظم المتثال الدول األعضاء ألهداف                          وينبغي للجمعية العامة أن جتد سبيال إىل اجراء تقيي                                   . الفضائية يف التنمية املستدامة                 
 .التنمية املستدامة املتفق عليها عامليا                    

 : بالفعل     بدأت   أعمال التنفيذ اليت            -٥
 انشاء مراكز اقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء منتسبة إىل األمم املتحدة؛                                                   )أ ( 
عامة لألمم املتحدة، ووكالة الفضاء األوروبية                             ما ينظمه حاليا مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، التابع لألمانة ال                                      )ب ( 

، بالتعاون مع الدول                )اإلياف   (واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية                     ) سيوس   (واللجنة املعنية بسواتل رصد األرض                       ) اإليسا   (
 األعضاء، من أنشطة تتعلق بالتنمية املستدامة؛                            

 .٢٠٠٠نوفمرب       / تشرين الثاين        ١  بدء نفاذ امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى يف                                   )ج ( 
 :التنفيذ     بيان معوقات         -٦

 أولوية وطنية؛         ألنشطة الفضائية، خصوصا تلك اليت تدعم برامج التنمية املستدامة،                                           عدم اعتبار ا       )أ ( 
الصعيد الوطين، وعدم تقدمي االلتزامات الوطنية املالية وغري املالية                                          على  عدم توفري الدعم السياسي الضروري                      )ب ( 

 .الالزمة لربامج التنمية املستدامة اليت تقوم على تكنولوجيات الفضاء                                           
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 :املنافع اليت تتأتى من التنفيذ                -٧
توليد واستخدام املعارف العلمية والتقنية ويف اجراء التعديالت الالزمة                                             يف  ماهرة ميكنها أن تسهم              كوادر   توافر    )أ ( 

 يف الترتيبات املؤسسية القائمة؛                 
جماالت التعاون يف األنشطة الفضائية اليت ميكن أن تدعم جهود                                            على   قات اقليمية ودولية تركز                 اتفا  ء ا سار  )ب ( 

 التنمية املستدامة، مبا فيها اقامة الشبكات املناسبة؛                            
أفرقة استشارية معنية بالفضاء ميكنها أن تدعم تنفيذ خمتلف االتفاقيات الدولية القائمة ذات الصلة                                                     توافر    )ج ( 

 دامة؛    بالتنمية املست      
 مثل برنامج األمم املتحدة االمنائي والبنك الدويل وصندوق                                        اتفاقات بني كل بلد وهيئات التمويل،                        ارساء     )د ( 

 .النقد الدويل، تركز على توفري الدعم جلوانب جدول األعمال التنموي للبلد اليت تويل اهتماما خاصا للتنمية املستدامة                                                                     
 : العمل     فريق  التقدم الذي أحرزه              -٨

من خالل اعداد تقرير فريق العمل واملشاركة يف االجتماعات واملؤمترات الدولية، أسهم أعضاء الفريق يف                                                                  )أ ( 
 احلمالت العاملية اجلارية للتوعية بدور علوم وتكنولوجيا الفضاء يف التنمية املستدامة؛                                                     

للتربية      األمم املتحدة         ومنظمة       يتعاون فريق العمل مع منظمات دولية، مثل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي                                                     )ب ( 
واللجنة املعنية بسواتل رصد األرض ووكالة الفضاء األوروبية، يف أنشطتها املتعلقة بالتنمية املستدامة ملنفعة                                                                     والعلم والثقافة        

 الدول األعضاء؛         
بينها،      بضرورة تضييق اهلوة الرقمية داخل التجمعات االقليمية وفيما                                           يقوم فريق العمل بتوعية الدول األعضاء                            )ج ( 

 .وكذلك بدور وأمهية امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى                                          
 

 .سيجري االتصال هبا عن طريق مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة                                     )أ(
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   املرفق التاسع
   فريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض 

 ١٤ :رقم فريق العمل )ملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشماليةامل( مسيث –ترميني .  ر:الرئيس
 اململكة املتحدة، مبساعدة من الواليات املتحدة األمريكية وجلنة أحباث الفضاء                                                    :األمانة   

 (Spaceguard Foundation)" سبيسغارد فاونديشن           "واالحتاد الفلكي الدويل ومؤسسة                     
  

 :العضوية -١
، باكســتان، الــربازيل، بولــندا، اجلمهوريــة  ) االســالمية-مجهوريــة (الحتــاد الروســي، أســتراليا، ايــران   ا:الــبلدان )أ(

التشـيكية، اجلمهوريـة العربـية السـورية، الصـني، العـراق، فنلـندا، كازاخستان، لبنان، اململكة العربية السعودية،            
 املتحدة األمريكية، اليابان؛اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، الواليات 

 وكالـة الفضـاء األوروبـية، جلـنة أحبـاث الفضـاء، االحتـاد الفلكـي الـدويل، اجلمعية الوطنية للفضاء،                      :املؤسسـات  )ب(
، اللجـنة األوروبية لعلوم الفضاء، املؤسسة       "سبيسـغارد فاونديشـن   "اجمللـس االستشـاري جلـيل الفضـاء، مؤسسـة           

 .األوروبية للعلوم
 :جيز للمهمة       بيان و    -٢

 استعراض حمتوى وهيكل وتنظيم اجلهود اجلارية يف ميدان األجسام القريبة من األرض؛                                                      )أ ( 
كشف ما يوجد يف العمل اجلاري من ثغرات يتطلب سدُّها مزيدا من التنسيق أو ميكن لبلدان أو منظمات                                                                        )ب ( 

 أخرى أن تسهم يف سدها؛               
 .تعاون مع اهليئات املتخصصة                 اقتراح خطوات لتحسني التنسيق الدويل بال                         )ج ( 

 :االستنتاجات       -٣
 ُيعتقد أن خطر األجسام القريبة من األرض يضاهي األخطار املعروفة بدرجة أكرب، وأن خماطرها عاملية النطاق؛                                      )أ( 
 مثة جمموعة من اجملاالت العلمية تتطلب دعما وتنسيقا من أجل حتسني عمليات تقييم املخاطر؛                                                           )ب ( 
البحث     (ن املخطط واملتكامل أجنع الردود من حيث التكلفة، سواء فيما خيص اجلهود العلمية                                                               يوفر التعاو       )ج ( 

 .أو تدابري الطوارئ العامة أو التدابري االحتياطية املدنية                                ) والدراسة والتخطيط من أجل ختفيف األضرار                           
 :توصيات بشأن تدابري أخرى                 -٤

ائل املتعلقة بذلك اخلطر وحتسني فهم طبيعته، واعداد مبادئ                                          تشجيع زيادة التعاون الدويل على معاجلة املس                                )أ ( 
 ؛ ٢٠٠٥توجيهية أفضل للمنظمات املعنية بتدّبر املخاطر حبلول عام                                       

الواردة        ينبغي للمجلس الدويل للعلوم أن ينظر، وأن يشجع املؤسسات األعضاء فيه على النظر، يف التوصيات                                                                                  )ب ( 
وثائق املرجعية األخرى، مثل تقرير فرقة العمل املعنية باألخطار احملتملة لألجسام القريبـة                                                      انظر خطة العمل وال             (يف خمتلف التقارير              
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من األرض، اليت عملت بتكليف من حكومة اململكة املتحدة، ونتائج واستنتاجات حلقة العمل حول األجسام القريبة من                                                                            
لعلوم، التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،                                      املخاطر والسياسات والتدابري، اليت نظمها احملفل العاملي ل                                      : األرض   

، وأن يساعد على ختطيط ما يلزم القيام به من نشاط                                       )٢٠٠٣يناير    /واليت عقدت يف فراسكايت، ايطاليا، يف كانون الثاين                                 
 ؛ )قا ، وستقدم تفاصيله الح               ٢٠٠٤نشاط يعتزم اجمللس الدويل للعلوم القيام به يف عام                                   (متعدد اجلوانب           

يلزم تنسيق األنشطة ذات الصلة تنسيقا أفضل على الصعيدين الوطين والدويل، باستخدام وتعزيز اآلليات                                                                      )ج ( 
وميكن للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية أن تتوىل تنسيق تلك األنشطة،                                                                . املوجودة، حيثما أمكن ذلك                   

عمال اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورتيها الثانية واألربعني والثالثة                                         رمبا بادراج بند يتعلق هبذا املوضوع يف جدول أ                          
وسوف يقدم فريق العمل تقريرا بشأن هذا املوضوع دعما للبند املعين                                         . ٢٠٠٦ و  ٢٠٠٥واألربعني، اللتني ستعقدان يف عامي                      

 .٢٠٠٤ للجنة الفرعية، عام              وسوف يناقش مشروع خطة العمل يف الدورة احلادية واألربعني                                      . وتنشيطا للمناقشة         
 :أعمال التنفيذ اليت بدأت بالفعل                   -٥

سوف تشمل األنشطة اليت استهلها اجمللس الدويل للعلوم يف جمال األجسام القريبة من األرض حبث املسائل املنبثقة من                                                                       
ن االقتصادي، واليت عقدت يف فراسكايت،                         حلقة العمل اليت نظمها احملفل العاملي للعلوم، التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدا                                                    

ويقوم الفريق العامل              . وجيري حاليا تنسيق دويل متزايد للبعثات الفضائية ذات الصلة باألجسام القريبة من األرض                                              . ايطاليا   
يبة من األرض          التابع للمحفل العاملي للعلوم مبنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي باعداد حتليل ملخاطر األجسام القر                                                                

 .على الصعيد القطري، كمتابعة حللقة العمل                          
 :بيان معوقات التنفيذ             -٦

مثة تداخل وتنافس يف أنشطة البحث واالكتشاف، وال توجد يف كثري من احلاالت متابعة تلقائية لعمليات                                                                         )أ ( 
 الرصد؛    
للتخصصات العلمية املختلفة أن                       وينبغي      . إن اجياد حل شامل يتطلب اشراك احلكومة واألوساط العلمية أيضا                                             )ب ( 

 .تعمل معا بتعاون أكرب وأن تعاجل أيضا احتياجات موظفي الطوارئ املدنيني                                              
 :املنافع اليت تتأتى من التنفيذ                -٧

سيؤدي ازدياد التنسيق والتعاون إىل حتسني قدرات البحث وزيادة الكفاءة يف استخدام املقاريب واملوارد                                                               )أ ( 
 يف أنشطة االكتشاف واملتابعة؛                  املتصلة هبا املستخدمة               

سوف يعطى لالحتياجات احلكومية واألهداف البحثية اطار مرجعي مشترك، وستكون مرتبطة باالحتياجات                                                                            )ب ( 
وسوف يرسى فهم مشترك، وبالتايل تواصل، بني التخطيط احلكومي حلاالت الطوارئ والبحوث األكادميية                                                              . الطويلة األمد        

هذا إىل فهم للحاجة إىل تيسري الوصول إىل البيانات على حنو مالئم ويف الوقت املناسب، مع                                                             ويفترض أن يؤدي            . ذات الصلة      
 .ما يترتب على ذلك من آثار تتعلق باملوارد                          



 

27  
 

A/AC.105/C.1/L.272/Add.4

 :التقدم الذي أحرزه فريق العمل                    -٨
لقة     أحرز تقدم يف تطوير فهم فريق العمل وجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية للمسائل املتع                                                                    

باألجسام القريبة من األرض، من خالل العروض اليت قدمها أعضاء فريق العمل أثناء دوريت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية                                                                                 
 .واللجنة األخريتني           
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   املرفق العاشر 
   فريق العمل املعين ببناء القدرات

 )اليابان(كوراساكي .  ت:الرئيس
 اليابان: األمانة

 ١٧ :رقم فريق العمل

 :العضوية -١
ــبلدان )أ( ــران    :ال ــتني، اكــوادور، اي ــربازيل، الــربتغال،   ) االســالمية-مجهوريــة ( أذربــيجان، األرجن ، باكســتان، ال

ــنان، مصــر،        ــيا، لب ــبني، كازاخســتان، كــندا، كولومب ــية الســورية، فرنســا، الفل ــة العرب ــريو، اجلمهوري بوليفــيا، ب
 ند، هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان؛املغرب، اململكة العربية السعودية، نيجرييا، اهل

 اللجـنة االقتصـادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،            :املؤسسـات  )ب(
الحة وكالـة الفضـاء األوروبـية، اللجـنة املعنـية بسـواتل رصـد األرض، جلـنة أحبـاث الفضـاء، االحتـاد الـدويل للم                         
 .الفضائية، االحتاد الفلكي الدويل، اجلمعية الوطنية للفضاء، اجمللس االستشاري جليل الفضاء، مرصد مانيال

 :بيان وجيز للمهمة           -٢
تقاسم املعلومات عن التسهيــالت املوجــودة، مثــل برامج الزمــاالت                                               ) أ(تعزيز أنشطــة بنــاء القدرات من خالل                          

تنظيم وتطوير آليات لتبادل املعلومات                          ) ج (الفرص التعليمية والتدريبية يف البلدان النامية؛                             تعزيز     كيفية    حتديد     ) ب (التدريبية؛      
 .املتعلقة ببناء القدرات، مبا يف ذلك طرائق التدريس املقررة ومواد التدريب واخلربة الفنية                                                     

 :االستنتاجات       -٣
. وة القائمة بني البلدان املرتادة للفضاء والبلدان النامية                               من أجل تعزيز بناء القدرات امجاال، يلزم تضييق اهل                              )أ ( 

وينبغي أن ينصب االهتمام على تعزيز فرص التعليم والتدريب يف البلدان النامية من خالل تيسري سبل الوصول إىل املعلومات                                                                                
 هذا الصدد تشجيع االستغالل                    وينبغي يف      . املتعلقة هبما، مثل املعلومات عن املمارسات الفضلى لدى البلدان املرتادة للفضاء                                                      

األجنع لفرص التدريب املتاحة داخل منظومة األمم املتحدة، كالفرص اليت توفرها املراكز االقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا                                                                                  
 الفضاء املنتسبة إىل األمم املتحدة، كما ينبغي انشاء شبكة أقاليمية لتبادل املعلومات؛                                                  

التدريب على مجيع املستويات، من األطفال إىل الزمالء واملدرسني واخلرباء يف ما                                                    ينبغي تعزيز فرص الدراسة و                 )ب ( 
وهلذا الغرض، ينبغي تعميم وتقاسم املعلومات التعليمية والتدريبية املتعلقة جبميع املراحل، مع مراعاة                                                                    . بعد مرحلة الدكتوراه              

ا ملا يكتسيه البناء الفّعال للقدرات، خصوصا يف جمال                                 تركيز البلدان النامية على بناء القدرات يف املرحلة اجلامعية نظر                                  
 التطبيقات الفضائية، من أمهية لدى تلك البلدان؛                               

واألهم من ذلك،            . من أجل بناء حقيقي للقدرات، يلزم البحث عن حلول طويلة األمد للتحديات احلالية                                                           )ج ( 
م أنشطة التعليم والتدريب ذات الصلة بالفضاء على                                ينبغي لألوساط املعنية بالفضاء واحلكومات أن تبدي التزاما أشد بدع                                      

 .الصعيدين احمللي واالقليمي                
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 :توصيات بشأن تدابري أخرى                 -٤
 تشجيع تقاسم املواد واملعلومات اخلاصة بالتعليم؛                                 )أ ( 
 تنسيق األنشطة الدولية املتعلقة ببناء القدرات؛                             )ب ( 
 ليمية؛   زيادة املساعدة املقدمة إىل أنشطة املراكز االق                           )ج ( 
 تعزيز فرص التبادل املتواصل لألفكار املتعلقة ببناء القدرات؛                                      )د ( 
 تيسري زيادة املوارد املرصودة يف امليزانية والزماالت التدريبية؛                                    )ه( 
 .اعداد الكتيبات التعليمية وتوزيعها                     )و ( 

 :أعمال التنفيذ اليت بدأت بالفعل                   -٥
ة بناء القدرات، مثل برنامج التعلم والرصد العامليني ملنفعة البيئة                                        جيري االضطالع بأنواع خمتلفة من أنشط                       )أ ( 

(GLOBE)       وبرنامج Eduspace                                                         التابع لوكالة الفضاء األوروبية، ومشروع اليونسكو املتعلق بتدريس علوم الفضاء، وأنشطة 
رصد األرض، التابع للجنة                 اجمللس االستشاري جليل الفضاء، والفريق العامل املخصص لشؤون التعليم والتدريب يف جمال                                                          

 املعنية بسواتل رصد األرض، وبرنامج معهد التكنولوجيا اآلسيوي املتعلق بتطبيقات تكنولوجيا الفضاء وحبوثها؛                                                                          
 تشرين      ١٥نظّم فريق العمل ملتقى بشأن بناء القدرات، عقد يف هيوستون، تكساس، الواليات املتحدة، يوم                                                           )ب ( 

وميكن االطالع على نتائج امللتقى يف موقع مكتب                                       .  بلدا ومؤسسة           ١٧ركا من        مشا   ٥٢ وحضره        ٢٠٠٢أكتوبر      /األول   
-http://www.oosa.unvienna.org/unisp)شؤون الفضاء اخلارجي، التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة، على الويب                                                  

3/followup/action_team_17/houston2002/index.html). 
عن أنشطــة فريــق العمــل مــن موقــع فريــق العمل على الويب                                       كما ميكن احلصــول على معلومــات                        

(http://www.bonnoffice2002.org/UN). 
 :بيان معوقات التنفيذ             -٦

 مثة هوة واسعة يف جمال بناء القدرات بني البلدان املرتادة للفضاء والبلدان النامية؛                                                 )أ ( 
ؤخذ يف احلسبان، خصوصا يف تدريس علوم الفضاء للتالميذ متثل مشكلة اللغة أحد املعوقات اليت جيب أن ت                               )ب ( 

ويتوقع من البلدان أن تترجم خمتلف املواد إىل لغاهتا الوطنية                                    . الصغار السن، ألن معظم املعلومات متاح باللغة االنكليزية فقط                                       
 باستخدام قاموس الفضاء املتعدد اللغات الصادر عن األكادميية الدولية للمالحة الفضائية؛                                                   

ينبغي للدول األعضاء واملنظمات أن تسهم يف اجلهود اليت يبذهلا مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بالتعاون مع                                                                     )ج ( 
 .اليونسكو لتعزيز التنسيق الدويل لألنشطة املتعلقة ببناء القدرات                                     

 :املنافع اليت تتأتى من التنفيذ                -٧
زيز بناء القدرات على كل املستويات ويف كل املناطق،                                      تيسري أنشطة بناء القدرات، خصوصا يف البلدان النامية، وتع                                      

 .مما يسهم يف تعزيز االستخدامات السلمية للفضاء اخلارجي                                    
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 :التقدم الذي أحرزه فريق العمل                    -٨
واستنادا إىل املسامهات املقدمة ردا على االستبيان الذي عممه                                         . سبق لفريق العمل أن عقد تسعة اجتماعات تنسيقية                                     

وسائر املسامهات اليت قدمتها البلدان واملنظمات األعضاء وغريها من البلدان املتعاونة املهتمة، قام فريق العمل فريق العمل       
باعداد وتقدمي تقريره اخلتامي الذي يقترح خطط عمل حمددة ينبغي تنفيذها، يف الوقت احلاضر، من خالل التنسيق الدويل                                                                         

 .جلهود بناء القدرات            
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   املرفق احلادي عشر
   فريق العمل املعين بزيادة الوعي
 ١٨: رقم فريق العمل )النمسا(فيمر . ، ي)الواليات املتحدة األمريكية(سبريي .  ل:الرئيسان

 :العضوية -١
، ايطاليا، باكستان، الربازيل، الربتغال، بوليفيا، بريو،                              ) االسالمية     -مجهورية      ( أستراليا، ايران        :البلدان    )أ (

ية، اجلمهورية العربية السورية، العراق، فرنسا، الفلبني، كازاخستان، لبنان، ماليزيا، مصر،                                                        اجلمهورية التشيك           
 املغرب، اململكة العربية السعودية، النمسا، نيجرييا، الواليات املتحدة األمريكية؛                                               

ربية والعلم       آلسيا واحمليط اهلادئ، منظمة األمم املتحدة للت                    واالجتماعية       اللجنة االقتصادية           :املؤسسات     )ب (
 وكالة الفضاء األوروبية، جلنة أحباث الفضاء، رابطة القانون الدويل، اجلمعية الدولية للمسح                                             )أ (والثقافة،  

التصويري واالستشعار عن بعد، جامعة الفضاء الدولية، الرابطة األوروبية للسنة الدولية للفضاء،                                       
الرابطة الدولية ألسبوع الفضاء، وكالة                    اجلمعية الوطنية للفضاء، اجمللس االستشاري جليل الفضاء،                             

 .الفضاء النمساوية، مرصد مانيال، اجلمعية الفلكية الفلبينية                        
 :بيان وجيز للمهمة           -٢

تقييم اجلهود اجلارية لزيادة وعي متخذي القرارات وعامة الناس بفائدة األنشطة الفضائية وبالدور الذي ميكن                                                             )أ ( 
 أن تؤديه؛      
  توضيحية لألنشطة الَوصولة الناجحة؛                         اعداد قائمة بأمثلة          )ب ( 
وصا فيما يتعلق بأعمال جلنة استخدام                         ألنشطة الَوصولة املمكنة والفئات املستهدفة احملتملة، خص                                    استبانة ا     )ج ( 

 الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي، التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة؛                                                                  
 .أن األنشطة الَوصولة املقبلة والفئات املستهدفة احملتملة                                    تقدمي توصيات بش             )د ( 

 :االستنتاجات       -٣
زيادة وعي متخذي القرارات وعامة الناس                              ("عن اليونيسبيس الثالث املعنونة                     الصادرة       ١٨جيري تنفيذ التوصية               )أ ( 

، مع تنفيذ جزء منها ضمن                      )ومي   احلكومي واحلكومي وغري احلك                    -الدويل    (، على خمتلف األصعدة              ")بأمهية األنشطة الفضائية             
 اطار أنشطة مصممة خصيصا هلذا الغرض؛                        

باألنشطة ذات الصلة على نطاق العامل، يركز فريق العمل على دراسة واختيار                                                  ر وضع قائمة كاملة             نظرا لتعذّ      )ب ( 
 أمثلة توضيحية؛           

 .ام بزيادة الوعي         ال تزال هناك اختالفات كبرية فيما توليه اجلهات الفاعلة املختلفة من اهتم                                             )ج ( 
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 :توصيات بشأن تدابري أخرى                 -٤
جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، ضمن سياق عملها املتعلق باستعراض التقدم                                                                     أن جتري        )أ ( 

 ؛ ٢٠٠٤ و  ٢٠٠٣احملرز يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث، تقييما هبذا الشأن يف عامي                                          
 مالحظات وتوصيات بشأن حالة تنفيذ التوصية وأنواع                                      ٢٠٠٤عام     يف العامة      أن تقدم اللجنة واجلمعية                  )ب ( 

 التدابري اليت ميكن جلميع اجلهات الفاعلة املعنية أن تتخذها مستقبال؛                                         
هبا اللجنة ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي ضمن اطار                                      ضطلع     اقتراحات عملية بشأن أنشطة مقبلة ت                        تقدمي     )ج ( 

 .األمم املتحدة        
 :نفيذ اليت بدأت بالفعل              أعمال الت     -٥

 ).أعاله    ) أ  (٣يف الباب      " االستنتاجات       "انظر    ( 
 :بيان معوقات التنفيذ             -٦

 .إن شساعة املوضوع جتعل اجراء تقييم شامل للمعوقات أمرا بالغ الصعوبة                                               
 :املنافع اليت تتأتى من التنفيذ                -٧

ا لألنشطة الفضائية، على وجه اخلصوص، أن                               من شأن ازدياد الوعي أن يفضي إىل فهم أفضل للكيفية اليت ميكن هب                                        
 .تسهم، بصورة ناجعة التكلفة، يف التنمية املستدامة ومحاية البيئة وأمن االنسان                                               

 :التقدم الذي أحرزه فريق العمل                    -٨
تسري عملية مجع املعلومات من احلكومات واهليئات غري احلكومية عرب االنترنيت، من خالل استبيانات مصممة                                                                     

ذا الغرض، على حنو مرض؛ ومثة تقرير أويل كان يعتزم اعداده لكي يعرض على اللجنة يف دورهتا السادسة                                                                 خصيصا هل      
 .٢٠٠٣واألربعني، عام           

 
 .سيجري االتصال هبا عن طريق مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة                                     )أ(
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   املرفق الثاين عشر
   ر التمويل املبتكرةفريق العمل املعين مبصاد
 ٣٢: رقم فريق العمل )فرنسا(الفيتور .  م:الرئيس

 :العضوية      -١
، باكستان، اجلزائر، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية                                   ) االسالمية      -مجهورية        ( أستراليا، أملانيا، ايران             :البلدان    )أ (

  املغرب، املكسيك، نيجرييا؛                 العربية السورية، جنوب افريقيا، فرنسا، الفلبني، كازاخستان، كولومبيا،                                           
اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، وكالة الفضاء األوروبية، اجلمعية الوطنية                                                          : املؤسسات       )ب (

 .للفضاء، اجمللس االستشاري جليل الفضاء، مرصد مانيال، اجلمعية الفلكية الفلبينية                                                
 :بيان وجيز للمهمة -٢

 استخدام التطبيقات الفضائية، ال سيما من جانب البلدان النامية، مشاكل شىت، منها نقص                                                                منذ سنوات طويلة، يواجه                   
وقد تبّين أثناء السنوات العشرين األخرية اتساع                               . الكوادر املؤهلة واملعدات، وخصوصا عدم توافر املوارد املالية لتنفيذ العملية                                               

 غري أن هذه التكنولوجيات الواعدة مل تدعم التنمية بالقدر                                       .نطاق استخدام تكنولوجيات الفضاء، ال سيما يف رصد األرض                                   
 .الذي كان يفترض فيها أن تفعله                  

ويف هذا الصدد، َتقرر يف اليونيسبيس الثالث اجراء دراسة العتماد تدابري تستهدف اجياد مصادر متويل جديدة                                                             
وقد     . ت اليونيسبيس الثالث يف البلدان النامية                       ومبتكرة على الصعيد الدويل، مبا يف ذلك القطاع اخلاص، دعما لتنفيذ توصيا                                                  

 من جانب اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورهتا التاسعة                                      ٢٠٠٣ و  ٢٠٠٢اعُتمدت خطة عمل فريق العمل لعامي                         
 .٢٠٠٢والثالثني، عام          

 :االستنتاجات       -٣
 :دام تطبيقات فضائية، هي                 حدد فريق العمل ثالثة عناصر الزمة رئيسية ألي مشروع امنائي ينطوي على استخ                                                  
كثريا ما يكون نقص التمويل عقبة كربى أمام ادراج تكنولوجيا الفضاء يف الربامج أو املشاريع                                                                   : التمويل     )أ ( 

قلّة الوعي باالمكانيات واالحتياجات اخلاصة بتأمني موارد مالية                                            ‘ ١‘: وترتبط هذه العقبة عادة مبا يلي                   . االمنائية العملياتية        
تقنيات التطبيقات الفضائية                  ل ا مبالقرارات واملستعملني احملتملني                  اقناع متخذي         صعوبة      ‘٢‘لربامج ذات األولوية؛              كافية لدعم ا     

متخذي القرارات املسؤولني عن هذه الربامج أو املشاريع أن يتكفلوا بتقدمي                                                   على   جيب    و  .من مزايا من حيث مردود التكلفة                      
 االت املعونة؛        معلومات وافية إىل املصارف االمنائية أو وك                            

الدعم احلكومي ضروري جدا للربامج أو املشاريع ذات النطاق الوطين وللمشاريع اليت                                                    : االلتزام السياسي         )ب ( 
وينبغي للمؤسسات اليت تشارك يف مشروع رائد أو ايضاحي باستخدام تطبيقات فضائية أن تقدم                                                                    . يلتمس هلا متويل دويل             

كما ينبغي للمؤسسات اليت                   .  املشروع، ألن هذا يضفي مصداقية على اقتراح املشروع                                  التزاما أكيدا، نقديا أو عينيا، بتنفيذ                  
حددت كجهات مستعِملة يف ذلك االقتراح أن تبدي التزامها الواضح باستخدام التطبيق الفضائي املعين عندما تثبت جناعته                                                                                 

 من حيث التكلفة؛            
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 النامية مبزيد من فرص التعليم والتدريب يف مجيع جماالت                                 مثة حاجة ماسة إىل تزويد البلدان                    : التعليم والتدريب          )ج ( 
فوجود الكوادر املدّربة أمر ضروري اذا كان يراد ادماج تكنولوجيات الفضاء يف الربامج                                                        . علوم وتكنولوجيا الفضاء                

 .العملياتية     
 :توصيات بشأن تدابري أخرى                 -٤

للكيفية اليت ميكن هبا لتلك الصناعة أن تسهم يف                                اجراء دراسة متأنية، يف تواصل وثيق مع صناعة الفضاء،                                     )أ ( 
وينبغي لفريق العمل أن جيري تلك الدراسة لتقدمي                                 . الصندوق االستئماين احلايل لربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية                                          

 ؛ ٢٠٠٤اقتراحات إىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورهتا احلادية واألربعني، عام                                                 
ألمم املتحدة أن تطلب إىل الدول األعضاء، على وجه السرعة، أن تسهم يف الصندوق االستئماين                                                                 ينبغي ل     )ب ( 

وسيكون ذلك مبثابة تطبيق دقيق لألحكام املقابلة يف قرار اليونيسبيس الثالث الذي                                               . لربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية                       
 أو عيين، يف رسالة سنوية يوجهها األمني العام حتدد فيها، ضمن                                                ينص على أنه ينبغي دعوة مجيع الدول إىل تقدمي دعم مايل                                        

 )أ(مجلة أمور، اقتراحات مبشاريع ذات أولوية لتعزيز ودعم أنشطة التعاون التقين، خصوصا تلك املتعلقة بتنمية املوارد البشرية؛                                                                           

" ورقة بيضاء        " والتقنية أن تعد              بغية حشد تأييد صناعة الفضاء ملسألة الشراكة، ينبغي للجنة الفرعية العلمية                                                  )ج ( 
وينبغي أن تتضمن تلك الورقة عرضا لتوصيات اليونيسبيس الثالث الرئيسية والحتياجات السنوات                                                                  . تقدم إىل صناعة الفضاء               

 القادمة؛     
دراسة كيفية تعزيز مسامهات اهليئات غري احلكومية، مبا فيها صناعة الفضاء واألفراد، يف انشاء نظام متكامل                                                                   )د ( 

 دبر عواقب الكوارث الطبيعية؛                    لت
ان خرباء املصارف االمنائية أو وكاالت املعونة ليسوا دائما على معرفة مبا تنطوي عليه تقنيات التطبيقات                                                                )ه( 

وقد يكون من املفيد أن يدَرج يف برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية تنظيم حلقات عمل                                                              . الفضائية من امكانيات            
رباء من أجل عرض ما تتيحه التطبيقات الفضائية من امكانيات لدعم التنمية، باستخدام نتائج املشاريع                                                               قصرية هلؤالء اخل          

 .االسترشادية أو التقنيات اليت استخدمت فعال يف برامج التطبيقات                                     
 :أعمال التنفيذ اليت بدأت بالفعل                   -٥

 .أي اجراء حمدد هبذا الشأن              مل يتخذ       
 :بيان معوقات التنفيذ             -٦

 اليت تستخدم التطبيقات الفضائية؛                      صعوبة اقناع املصارف االمنائية ووكاالت املعونة بدعم برامج التنمية                                            )أ ( 
وهذا يتطلب التزاما سياسيا                . إن وجود أشخاص مدّربني أمر ضروري، ولكنهم حيتاجون إىل آفاق واعدة                                               )ب ( 

 .طويل األمد       
 :املنافع اليت تتأتى من التنفيذ                -٧

 .مصادر التمويل لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث                             توافر مزيد من           



 

35  
 

A/AC.105/C.1/L.272/Add.4

 :التقدم الذي أحرزه فريق العمل                    -٨
 إىل ازدياد الوعي بالصعاب اليت تواجهها                           (A/AC.105/L.246)ُيفترض أن يفضي التقرير الذي أعده فريق العمل                                

 القرارات، مبن فيهم أولئك الذين يتخذون كما يفترض به أن يساعد متخذي                     . البلدان النامية يف استخدام التطبيقات الفضائية                             
ومبا أن     . القرارات يف املصارف االمنائية ووكاالت املعونة، على استخدام التطبيقات الفضائية يف تنفيذ املشاريع االمنائية                                                                 

التقرير      مشكلة التمويل تدخل يف صميم عدد كبري من توصيات اليونيسبيس الثالث، فمن املؤكد أن االقتراحات الواردة يف                                                                  
 .ستفيد يف تعزيز تنفيذ تلك التوصيات                      

 
 ١٩٩٩يوليه  /  متوز ٣٠-١٩تقريـر مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،                    )أ(

 ).و (١الفقرة ، "أوال"، الباب ١، الفصل األول، القرار )A.00.J.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (
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