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ستخدام الفضاء اخلارجي جلنة ا
 يف األغراض السلمية

 الدورة السادسة واألربعون
 ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٠-١١فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت٧البند 

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة 
ء الثالث املعين باستكشاف الفضا

اخلارجي واستخدامه يف األغراض 
     )اليونيسبيس الثالث(السلمية 

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

      رةالتقرير النهائي لفرقة العمل املعنية مبصادر التمويل اجلديدة واملبتك  
   مقدمة -أوال  

اختـذت مقـررات مهمـة خـالل مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء               -١
، املعقود يف فيينا يف الفترة من       )اليونيسبيس الثالث (اخلـارجي واستخدامه يف األغراض السلمية       

املوارد املائية،  ، تتعلق بصفة خاصة حبماية بيئة األرض، وادارة         ١٩٩٩يولـيه   / متـوز  ٣٠ اىل   ١٩
البشـري، وحتسـني األوضـاع البشـرية، وتنمـية املعـارف العلمـية، والتعليم، واستخدام                واألمـــن   
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وحيـتاج العـامل، وخاصة البلدان النامية، بصورة        . التقنـيات الفضـائية، وتشـجيع الـتعاون الـدويل         
 .عاجلة اىل املوارد املالئمة الختاذ االجراء املقابل

ا اليونيسبيس الثالث اىل انشاء صندوق طوعي خاص لألمم املتحدة          وهلـذا الغرض، دع    -٢
واسـتجابة هلـذه الدعـوة، مت تعديـل اختصاصـات الصندوق االستئماين             . لغـرض تنفـيذ توصـياته     

ودعيت . لـربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لتشمل تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث          
ــدول األعضــاء للمســامهة يف ال    ــاريع ذات     مجــيع ال ــتراحات املش ــم اق ــتئماين لدع صــندوق االس
 .األولوية، وخاصة لتنمية املوارد البشرية

ودعـا اليونيسبيس الثالث أيضا اىل اعتماد تدابري ترمي اىل حتديد مصادر متويل جديدة               -٣
ومبـتكرة عـلى املسـتوى الـدويل، مبـا يف ذلـك القطـاع اخلـاص، مـن أجـل دعـم تنفيذ توصيات                   

 .ثالث يف البلدان الناميةاليونيسبيس ال

ــام  -٤ ــتابعة للجــنة اســتخدام      ٢٠٠١ويف ع ــية ال ــية والتقن ــية العلم ، وافقــت اللجــنة الفرع
الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية عــلى انشــاء أفــرقة عمــل مكونــة مــن الــدول األعضــاء  

شأهنا عرض املهـتمة، لتنفـيذ توصيات اليونيسبيس الثالث اليت أعطيت أولوية عليا أو اليت ورد ب             
وعند انشاء أفرقة العمل، كان     . مـن دول أعضـاء ألن تكون هلا األولوية على األنشطة املرتبطة           

معروضـا أمـام اللجـنة نتائج االستقصاء الذي أجراه مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بني الدول                
تياح والحظت اجلمعية العامة مع االر    . األعضـاء الستبانة درجة االهتمام واألولوية كل توصية       

وفــيما .  تشــكيل أفــرقة العمــل٢٠٠١ديســمرب / كــانون األول١٠ املــؤرخ ٥٦/٥١يف قــرارها 
 اعــتمدت اللجــنة الفرعــية اختصاصــات ٢٠٠٢فــرباير /، ويف شــباط٣٢يــتعلق بتنفــيذ التوصــية 

ــتكرة     ــدة واملبـــــ ــتمويل اجلديـــــ ــادر الـــــ ــية مبصـــــ ــل املعنـــــ ــرقة العمـــــ ــيقة  (فـــــ ــر الوثـــــ أنظـــــ
A/AC.105/C.1/2002/CRP.7ألول، املرفق ا.( 

 :٢٠٠٢فرباير /واعتمدت اللجنة الفرعية العملية والتقنية خطة العمل التالية يف شباط -٥
  

٢٠٠٢ 
  

اســتعراض نــتائج حلقــات العمــل الســابقة وعمــل اللجــنة الفرعــية بشــأن موضــوع           
وحتديــد آلــيات الــتمويل، ومصــادر الــتمويل احملــتملة لألنشــطة الفضــائية بــني هيــئات   . الــتمويل

قائمـة، أي مصـارف التنمـية، ووكاالت املعونة، واحلكومات، والشركات الصناعية            الـتمويل ال  
املهـتمة والـيت ميكـن أن هتـتم باألنشـطة الفضـائية ووسـائل اشراك مثل هذه الشركات يف متويل                     

 .وتشجيع األنشطة الفضائية يف البلدان النامية
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٢٠٠٢/٢٠٠٣ 
  

 .حبث واختيار أفكار واعداد اقتراحات حمددة 

يـتألف أعضـاء فـرقة العمـل، الـيت ترأسـها فرنسـا، يف الوقـت احلاضـر، مـن ممثلني من                      و -٦
) اسالمية-مجهورية(اجلرائـز وأسـتراليا وكولومبـيا واجلمهوريـة التشيكية وفرنسا وأملانيا وايران             

وكازاخسـتان واملكسـيك واملغـرب ونـيجرييا وباكسـتان والفلـبني وجنوب أفريقيا واجلمهورية              
ــية الســوري  ــة الفضــاء      العرب ــادئ، ووكال ــية آلســيا واحملــيط اهل ة واللجــنة االقتصــادية واالجتماع

األوروبـية، واجلمعـية الوطنـية للفضـاء بالواليـات املتحدة األمريكية، واجمللس االستشاري جليل               
 .الفضاء، ومرصد مانيال، ومجعية الفلبني الفلكية

لـبلدان النامـية، مشـاكل    واجـه اسـتخدام التطبـيقات الفضـائية، وال سـيما مـن جانـب ا        -٧
خمــتلفة لســنوات كــثرية، مبــا يف ذلــك االفــتقار اىل املوظفــني املؤهلــني واملعــدات، وخاصــة عــدم  

 .وجود املوارد املالية الالزمة لتنفيذ األنشطة ذات الصلة

وبيـنما تـوىل القطـاع اخلـاص العمـل يف ميدان االتصاالت السلكية والال سلكية، نظرا                  -٨
ة، تواجــه التطبــيقات األخــرى لتكنولوجــيا الفضــاء، وخاصــة رصــد األرض، الحــتماالته الرحبــي

ويف أغلــب األحــيان، فــان الــتمويل املــتاح يف الــبلدان النامــيــــة ال   . صــعوبات ترتــبط بالــتمويل
 .يستطيع أن يغطي سوى الرواتب

وادراكـا هلـذه الصـعوبات، ضـاعفت وكـاالت الفضـاء مـن الربامج التدريبية، يف جمال                   -٩
األرض بالـتعاون الوثـيق مـع عـدد مـن الوكـاالت املتخصصـة يف منظومة األمم املتحدة،                   رصـد   

ــة،       ــناء املعــدات الالزم ــيانات، ودعمــت اقت وســاعدت يف انشــاء مراكــز متخصصــة ملعاجلــة الب
وهلـذا ظهـر خـالل العشـرين عامـا املاضـية الـنطاق الكبري الستخدام                . ومولـت مشـاريع جتريبـية     

ولكـن لألسـباب الـيت ذكـرت بالفعل، مل تقم هذه            .  رصـد األرض   التكنولوجـيات الفضـائية يف    
 .التكنولوجيات املبشرة بدعم التنمية بالقدر الذي كان ينبغي أن تقوم به

وميكـن أن تقـدم السـواتل خدمـة أفضـل وأكثر كفاءة، وميكن أن تساعد البيانات اليت                  -١٠
ومل ينجح الكثري من    . ة لبلداهنم يـتم مجعهـا صـانعي القـرار بدرجـة كـبرية يف التنمـية االقتصـادي                

املؤمتــرات أو احللقــات الدراســية أو حلقــات العمــل الــيت نظمــتها وكــاالت الفضــاء أو مراكــز    
استشـعار الفضـاء عن بعد أو الرابطات العاملة من أجل زيادة استخدام هذه التقنيات يف اقناع                 

ويصدق . التكنولوجياتعـدد كـبري مـن اخلـرباء، معظهـم يف هيـئات الـتمويل، بأمهية مثل هذه         
 .هذا أيضا بالنسبة لعدد من صانعي القرار
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التوصيات الرئيسية حللقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد         -ثانيا  
الدويل للمالحة الفضائية حول االستعادة عمليا من التطبيقات الفضائية   

   )٢٠٠١سبتمرب  /أليب، فرنسا، أيلول ( الفرص والتحديات   –
غري أن امكانيات   . تقـوم تطبـيقات تكنولوجـيا الفضـاء بـدور متزايد يف التنمية الوطنية              -١١

ــبلدان النامــية، يف جمــاالت مــثل االستشــعار عــن بعــد       ــيقات الفضــائية، خاصــة بالنســبة لل التطب
 .واالتصاالت السلكية والال سلكية ونظم حتديد املواقع ال تتحقق يف أغلب األحيان

  
   طبيقات الفضائية       استخدام الت     -ألف  

 :تعتمد امكانية استخدام التطبيقات الفضائية ألغراض التنمية على ما يلي -١٢

ــارات مالئمــة وقدرهتــم عــلى اكتســاب       )أ(  ــارف ومه وجــود موظفــني ذوي مع
 اخلربة؛

 وضع سياسات طويلة األجل؛ )ب( 

 انشاء أطر مؤسسية وبنية حتتية مادية؛ )ج( 

 لتكنولوجيا؛دعم لالستخدام العملي ل )د( 

 .متويل مالئم )ه( 
  

   التمويل   -باء  
كمـا هـو احلـال بالنسـبة ألي مشـروع، يعـد الـتمويل املالئـم حامسـا لـنجاح املبادرات                       -١٣

وغالبا ما يكون نقص التمويل عقبة رئيسية أمام        . االمنائـية الـيت تسـتخدم تكنولوجـيات الفضاء        
وترتبط هذه العقبة عامة مبا     .  االمنائية العملية  ادخـال تكنولوجـيا الفضـاء يف الربامج أو املشاريع         

اخنفـاض مسـتوى الوعـي باالمكانـيات واملتطلـبات الالزمـة لـتأمني موارد مالية كافية                 ) أ: (يـلي 
وعدم القدرة على اقناع صانعي القرار واملستعملني بفعالية ) ب(لدعـم الـربامج ذات األولوية؛      

 .ةتقنيات التطبيقات الفضائية من حيث التكلف

ــية       -١٤ ــات االمنائ ــيقات الفضــائية يف الســياق األعــرض لألولوي ومبجــرد ادمــاج أحــد التطب
وهـناك مصـادر وآلـيات وطنـية ودولية خمتلفة          . الوطنـية أو االقليمـية، فانـه يلـزم تـأمني الـتمويل            

لـتمويل املشـاريع، وسـوف يعـتمد اختـيار أي مـن هـذه املصادر أو اآلليات ملفاحتتها على جمال                     
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ة املـراد التصـدي له ومـا اذا كـان املقصـود مـن املشـروع أن يكـون ايضـاحيا أو خدمـة            األولويـ 
 .عملية

ويف حالـة القطـاع اخلاص، قد تكون شركة ما على استعداد لتقدمي بعض الدعم املايل                -١٥
 .ملشروع ما اذا حصلت على حق االستخدام التجاري للمنهجية اليت يطورها املشروع

  
   سياسات التمويل       -جيم    

متــول معظــم املؤسســات املتخصصــة مشــاريع التنمــية املســتدامة، ولكــن لــيس مشــاريع  -١٦
ولذلـك فانـه يـتعني تقـدمي أي مكـون فضائي ولو كان كبريا يف السياق العام على أنه          . الفضـاء 

غـري أن هـناك مؤسسات متول أنشطة البحث والتطوير العلمي       . عنصـر لـنجاح املشـروع املعـين       
 .والتكنولوجي

. وغالـبا ال يـتم الـتفكري يف متويل مشاريع معينة ألهنا ال تفي مبعايري االقتراحات الرمسية              -١٧
وعـند اسـتيفاء تلـك املعـايري، تقـيم االقـتراحات دائمـا على أساس معايري التقدير، وتعطى نقاط          

. لصـاحل اقـتراح مـا عـلى أسـاس كيفـية اسـتيفاء عناصـره لكـل معـيار مـن املعـايري بصورة جيدة               
فانـه مـن الضـروري بالنسـبة لواضعي مشروع أن يكونوا على معرفة مبعايري التقدير تلك         وهلـذا   

 .للمشاريع

وتعـد املشـاريع التجريبـية الـيت تليب احتياجات املستعملني واملوجهة حنو التطبيق طريقة                -١٨
جـيدة لتوضـيح أن تكنولوجـيا الفضـاء بديـل مفـيد وعمـلي وتشـغيلي وجمـد مـن حيث التكلفة                       

 . األدوات التقليدية يف تقدمي حلول ملشاكل امنائية معينةالستخدام
  

   االلتزام السياسي        -دال   
يعـد الدعـم احلكومــي أساسـيا للمشـاريع أو الــربامج ذات الـنطاق الوطـين وللمشــاريع        -١٩

أو /وينـبغي أن يكـون هـناك أيضـا التزام أكيد بالتمويل النقدي و    . الـيت يلـتمس هلـا متويـل دويل       
اح مشـروع جتـرييب أو ايضـاحي مـن جانـب املؤسسات اليت تشارك فيه، نظرا ألن             العـيين القـتر   

وينــبغي ملؤسســات املســتعملني أن تــبني بوضــوح . ذلــك ســوف يضــيف اىل مصــداقية االقــتراح
 .التزامها باستخدام التطبيقات الفضائية مبجرد أن تتضح فعاليتها من حيث التكلفة

 اســتمرار التطبــيقات الفضــائية عــلى أســاس  وينــبغي أن يــبني االقــتراح شــروط وطــرق  -٢٠
وترى مؤسسات التمويل أنه من املهم أن تتأكد من استمرار          . تشـغيلي بعـد املرحلة االيضاحية     

 .استخدام نتائج املشاريع املمولة بعد توقف التمويل اخلارجي
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   التعليم والتدريب        -هاء  
 التعليم والتدريب يف مجيع هـناك حاجـة مـلحة لـتزويد الـبلدان النامـية مبـزيد مـن فرص           -٢١

جمـاالت العلـوم والتكنولوجـيا الفضـائية، خاصة اذا كان ال بد من ادماج تكنولوجيات الفضاء                 
وعــلى وجــه الــتحديد، هــناك ضــرورة لبــناء القــدرة مــن أجــل التوســع يف    . يف الــربامج العاملــة

 من بيانات   وهـناك طلـب عـلى املعلومـات املستقاة        . االسـتخدام العمـلي لبـيانات رصـد األرض        
ويلـزم التدريب لتطوير القدرة     . الفضـاء ولـيس عـلى بـيانات االستشـعار عـن بعـد غـري املعاجلـة                 

عـلى التطبـيق بأسـلوب مـتكامل، مـثل اسـتخدام تكنولوجـيات أخرى من قبيل نظم املعلومات                
 .اجلغرافية ونظم حتديد املواقع

  
   دور خمتلف العناصر الفاعلة   -ثالثا  
   ء وكاالت الفضا      -ألف  

ينــبغي أال يرتــبط تــرويج التطبــيقات الفضــائية ارتــباطا مباشــرا بوكــاالت الفضــاء الــيت    -٢٢
ينـــبغي أن يكـــون دورهـــا دعـــم جهـــود املـــنظمات املســـؤولة عـــن االســـتخدام العمـــلي هلـــذه    

وبعـبارة أخـرى، جيـب أن حتـرص وكـاالت الفضاء على أال تصبح بديال ملنظمات              . التطبـيقات 
 :ع هذا، هناك دور تقوم به بالفعل وينبغي أن يتركز دعمها على ما يليوم. املساعدة االمنائية

ــة      )أ(  ــية املكلفــة باملعون ــية والدول ــية بالنســبة للمــنظمات الوطن ــية التقن ــة الفن الدراي
 االمنائية؛

مشـاريع الـتعاون الـيت ميكـن أن تسـاعد يف تطويـر امكانيات الدول من حيث                   )ب( 
 القتصادية؛املوارد البشرية والتكنولوجية وا

 تعزيز بناء القدرات؛ )ج( 

زيـادة الوعـي بـني صـانعي القـرار وعامـة اجلمهـور بأمهـية التطبيقات الفضائية                   )د( 
 لتحسني التنمية االقتصادية واالجتماعية؛

 األنشطة البحثية عن البيئة والتغري العاملي؛ )ه( 

طبيعــية أو اســتخدام التطبــيقات الفضــائية للتخفــيف مــن عواقــب الكــوارث ال  )و( 
 التكنولوجية؛
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 .مشاريع جتريبية العداد مشاريع للتنمية العملية واملستدامة )ز( 
  

   احلكومات واملصارف االمنائية ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة                         -باء  
كمـا ذكر أعاله، هناك مصادر وآليات وطنية ودولية خمتلفة لتمويل املشاريع، ويعتمد              -٢٣

ادر أو اآللـيات اليت ينبغي مفاحتتها على جمال األولوية املراد التصدي         اختـيار أي مـن هـذه املصـ        
 .له، وما اذا كان الغرض من املشروع أن يكون ايضاحيا أو عمليا

وباالضــافة اىل ميزانــيات ومــوارد الشــركاء يف أحــد اقــتراحات املشــاريع، ميكــن أن         -٢٤
 :تشمل مصادر التمويل األخرى ما يلي

 تصبح املستعملني النهائيني؛الوزارات اليت س )أ( 

 املؤسسات الوطنية لتمويل البحث والتطوير؛ )ب( 

 مؤسسات املعونة االمنائية الثنائية؛ )ج( 

 املؤسسات االمنائية االقليمية والدولية؛ )د( 

 الصناديق االمنائية الدولية املخصصة؛ )ه( 

 القطاع اخلاص؛ )و( 

 ضـريبة رمسـية خمصصة أو عائد   آلـيات متويـل أخـرى مـثل اسـتخدام جـزء مـن              )ز( 
 .حتقق من نتائج املشروع

  
   الصناعة   -جيم    

حققــت صــناعة الفضــاء جناحــا جتاريــا مشــهودا، وال ســيما يف جمــال أجهــزة االطــالق    -٢٥
ويف حـاالت كـثرية، تستطيع صناعة الفضاء أن حتل حمل           . واالتصـاالت السـلكية والـال سـلكية       
غري أنه من الواضح .  أن يـنظر اليها على أهنا شريك قوي  االسـتثمار العـام، وهبـذا املعـىن، جيـب         

أن األنشـطة الفضـائية ال تـزال تعـتمد اعـتمادا كـبريا عـلى االسـتثمار العـام املسـتدام يف البحث            
 .والتطوير والتكنولوجيا

  
   أصحاب طلبات التمويل        -دال   

 :تتضمن املتطلبات األولوية لنجاح مشروع ما على العناصر التالية -٢٦
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 قدرات وطنية للقيام باملشروع؛ )أ( 

حتلـيل الفائدة بالنسبة للتكلفة لتربير املشروع واحلصول عل التزام من اهليئات             )ب( 
 املمولة؛

 خمرجات اقتصادية واجتماعية للتنمية املستدامة؛ )ج( 

دعــم سياســي قــوي للمشــروع، يعــرب عــنه صــانعو القــرار والســلطات الرمســية   )د( 
 بشكل حازم؛

 حترام البيئة؛ا )ه( 

تعــاون اقلــيمي، ان أمكــن، لوضــع سياســات مشــتركة واقتســام الفوائــد مــن     )و( 
 وفورات احلجم الكبري؛

 .ادراج التطبيقات الفضائية اليت أثببت كفاءهتا يف مشاريع جتريبية )ز( 
  

   اهليئات أو املنظمات القائمة      -رابعا  
غــري أنــه رؤى أن مــن املفــيد . ريعاهليــئات املدرجــة هــنا ليســت خمصصــة لــتمويل املشــا -٢٧

 .تقدمي معلومات كاملة عن املصارف واملنظمات املختلفة اليت مت حتديدها
  

   مصارف التنمية       -ألف  
 .يرد وصف للتوجهات الرئيسية للسياسات التمويلية ملصارف التنمية املختلفة -٢٨

  
   جمموعة البنك الدويل  -١ 

مخـس مؤسسـات مرتـبطة ارتـباطا وثـيقا، كل منها            تـتألف جمموعـة البـنك الـدويل مـن            -٢٩
ويقوم كل منها بدور حمدد يف مهمة حماربة الفقر وحتسني املستويات         . مملـوك للـبلدان األعضـاء     

ــنامي  واهلــدف الرئيســي جملموعــة البــنك الــدويل هــو مســاعدة    . املعيشــية للشــعوب يف العــامل ال
ارد، واقتســام املعــارف، وبــناء  الشــعوب عــلى مســاعدة نفســها وبيئــتها عــن طــريق تقــدمي املــو   

 .القدرات، واقامة شراكات يف القطاعني العام واخلاص

 .ويقتصر البنك الدويل على البنك الدويل لالعمار والتنمية واملؤسسة االمنائية الدولية -٣٠
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   البنك الدويل لالعمار والتنمية                       )أ ( 
ويهدف .  عضوا ١٨٤م   ويضـ  ١٩٤٥أنشـئ البـنك الـدويل لالعمـار والتنمـية يف عـام               -٣١

البــنك الــدويل لالعمــار والتنمــية اىل خفــض الفقــر يف الــبلدان ذات الدخــل املتوســط والــبلدان   
األكـثر فقـرا ذات اجلـدارة االئتمانـية عـن طـريق تشـجيع التنمـية املسـتدامة من خالل القروض                      

 .والضمانات وعدم االقراض مبا يف ذلك اخلدمات التحليلية واالستشارية

   سسة االمنائية الدولية                املؤ  )ب ( 
 عضــوا، وتســاعد يف ١٦٢، وتضــم ١٩٦٠أنشــئت املؤسســة االمنائــية الدولــية يف عــام  -٣٢

اتاحـة فـرص الوصـول اىل خدمـات أساسـية أفضـل مثل التعليم والرعاية الصحية واملياه النظيفة         
اجياد واخلدمـات الصـحية، وتدعـم االصـالحات واالسـتثمارات املوجهـة حنـو زيادة االنتاجية و                

 .فرص عمل
  

   املؤسسة املالية الدولية               )ج ( 
وتتمـثل والية   .  عضـوا  ١٧٥، وتضـم    ١٩٥٦أنشـئت املؤسسـة املالـية الدولـية يف عـام             -٣٣

وتقوم هذه املؤسسة   . هـذه املؤسسـة يف مواصـلة التنمـية االقتصـادية مـن خـالل القطاع اخلاص                
اصــة املســتدامة يف الــبلدان النامــية  الــيت تعمــل مــع شــركاء جتــاريني باالســتثمار يف املشــاريع اخل  

ــارية     ــا طويلـــة األجـــل وضـــمانات وخدمـــات ادارة املخاطـــر وخدمـــات استشـ وتقـــدم قروضـ
ــتلقى     . لعمالئهــا ــية يف مشــاريع باملــناطق والقطاعــات الــيت ال ت ــية الدول وتســتثمر املؤسســة املال

بشرة يف  خدمـة كافـية مـن جانـب االسـتثمار اخلـاص، كمـا متـول طـرقا جديـدة الجياد فرص م                      
 .أسواق يعتربها املستثمرون التجاريون بالغة اخلطورة يف غياب مشاركة هذه املؤسسة

  
   وكالة ضمان االستثمار املتعددة األطراف                               )د ( 

وتساعد هذه الوكالة على    .  عضوا ١٥٧ وتضم   ١٩٨٨أنشـئت هـذه الوكالـة يف عام          -٣٤
قدمي ضمانات للمستثمرين األجانب تشـجيع االسـتثمار األجـنيب يف الـبلدان النامـية عن طريق ت         

ضـد اخلسـائر الـنامجة عـن خماطـر غري جتارية، وعدم قابلية العمالت للتحويل والقيود املفروضة                  
ــية    ــل العمــالت، واحلــروب واالضــطرابات املدن ــة    . عــلى حتوي ــدم الوكال وفضــال عــن هــذا، تق

 .مساعدة تقنية ملساعدة البلدان على نشر معلومات عن فرص االستثمار
  



 

 10 
 

 A/AC.105/L.246 

   املركز الدويل لتسوية املنازعات املتعلقة باالستثمار                                      )ه( 
ويساعد املركز على تشجيع .  عضـوا ١٣٤ ويضـم  ١٩٦٦أنشـئ هـذا املركـز يف عـام       -٣٥

االسـتثمار األجـنيب بتقدمي تسهيالت دولية للتوفيق والتحكيم يف املنازعات املتعلقة باالستثمار،             
وتشري كثري من . ادلة بني الدول واملستثمرين األجانبوالـيت تسـهم يف اجيـاد جـو مـن الثقة املتب           

االتفاقـات الدولـية املـتعلقة باالسـتثمار اىل تسـهيالت التحكـيم الـتابعة لـلمركز الـدويل لتســوية          
ــتعلقة باالســتثمار  ــية وأنشــطة نشــر يف جمــاالت     . الرتاعــات امل ويقــوم املركــز أيضــا بأنشــطة حبث

 .التحكيم وقوانني االستثمار األجنيب
  

   مصرف التنمية للبلدان األمريكية -٢ 
 للمساعدة  ١٩٥٩ديسمرب  /أنشـئ مصـرف التنمـية للـبلدان األمريكية يف كانون األول            -٣٦

وقــد أنشــئ هــذا . يف التعجــيل بالتنمــية االقتصــادية واالجتماعــية يف أمــريكا الالتينــية والكــارييب
نية النشاء مؤسسة تركز على املصـرف اسـتجابة لرغبة طال أمدها من جانب أمم أمريكا الالتي       

 بلدا من بلدان ١٩وكانـت العضـوية األصـلية هلـذا املصـرف تضم      . املشـاكل املـلحة يف املـنطقة    
 ٤٦ويــبلغ عــدد أعضــاء املصــرف  . أمــريكا الالتينــية والكــارييب والواليــات املــتحدة األمريكــية 

 .بلدا

عـة هـذا املصـرف من       وباالضـافة اىل مصـرف التنمـية للـبلدان األمريكـية، تـتألف جممو              -٣٧
وقد . هيـئة االسـتثمار املشـتركة بـني الـبلدان األمريكـية وصـندوق االسـتثمار املـتعدد األطـراف             

أنشــئت هيــئة االســتثمار، وهــي فــرع مســتقل مــن فــروع مصــرف التنمــية للــبلدان األمريكــية،   
ــل شــركات القطــاع اخلــاص الصــغري        ــنطقة عــن طــريق متوي لتشــجيع التنمــية االقتصــادية يف امل

ــام      . ملتوســطة احلجــم وا ــتعدد األطــرف يف ع ــتثمار امل  لتشــجيع ١٩٩٢وأنشــئ صــندوق االس
 .االصالحات االستثمارية وحفز تطوير القطاعني العام واخلاص

 :ويقول ميثاق مصرف التنمية للبلدان األمريكية أن مهامه الرئيسية تشمل ما يلي -٣٨

اق املالية واملوارد املتاحة اسـتخدام رأس مالـه واألمـوال الـيت جيمعها من األسو       )أ( 
 األخرى لتمويل تنمية البلدان األعضاء املقترضة؛

اســتكمال االســتثمار اخلــاص بشــروط وقواعــد معقولــة عــندما ال يــتوافر رأس  )ب( 
 املال اخلاص؛

 .تقدمي املساعدة التقنية العداد اخلطط واملشاريع االمنائية ومتويلها وتنفيذها )ج( 
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وتشمل . صـرف الـنطاق الكـامل للتنمـية االجتماعـية واالقتصـادية           وتغطـي عملـيات امل     -٣٩
. أولويــات االقــراض احلالــية ختفــيف الفقــر والعدالــة االجتماعــية، والتحديــث واالمتــام، والبيــئة  

وتوجـد هلـذا املصـرف، الـذي يـتخذ مقـره الرئيسـي يف واشـنطن العاصـمة، مكاتـب اقليمية يف                     
 .يس وطوكيوكل من بلدانه األعضاء املقترضة ويف بار

  
   مصرف التنمية األفريقي -٣ 

تتمـثل جمموعـة مصـرف التنمـية األفـريقي يف مصـرف امنـائي مـتعدد اجلنسيات يدعمه                    -٤٠
ويوجد املقر الرئيسي   .  بلـدا عضـوا مـن أفريقـيا وأمـريكا الشـمالية اجلنوبـية وأوروبا وآسيا                ٧٧

ــريقي     ــتألف جمموعــة مصــرف التنمــية األف ــيدجان، وت : مــن ثــالث مؤسســات للمصــرف يف أب
. مصــرف التنمـــية األفــريقي، وصـــندوق التنمــية األفـــريقي، والصــندوق االســـتئماين لنـــيجرييا    

وتتضـمن واليـة املصرف املسامهة يف التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي ألعضائه االقليميني             
على كسر  وهلذا فان مهمته هي مساعدة البلدان األعضاء االقليميني         . بصـورة فـردية ومشتركة    

 .حلقة الفقر املغلقة اليت تدور بداخلها

وتعـرب أولويـات املصـرف، حبكـم تركـيزه عـلى أفريقيا، عن حالة الطلب الفوري على                 -٤١
أرض الواقــع، نظــرا لوجــود مشــاورات واتصــاالت مــتكررة ومباشــرة بــني املصــرف وعمالئــه   

يضـا منظمة امنائية دولية حبق      وباالضـافة اىل طبيعـته األفريقـية، يعـد هـذا املصـرف أ             . األفريقـيني 
 مـن محلـة األسـهم غـري االقليمـيني مـن األمريكتني وأوروبا           ٢٤تتمـتع بـالدعم القـوي مـن حنـو           

ويتمتع املصرف بسمعة جيدة    . وآسـيا، وتـتعاون مـع شـبكة كـبرية من شركاء التنمية الدوليني             
 .للغاية لدى أسواق رأس املال

 :جماالت التدخل الرئيسية التاليةويتبلور التركيز العملي للمصرف حول  -٤٢

ــة مواضــيع قطاعــية عريضــة      )أ(  ــزراعة والتنمــية  (عــلى املســتوى القطــري، ثالث ال
وموضــوع عــام واحــد   ) الريفــية، وتنمــية املــوارد البشــرية، وتنمــية القطــاع اخلــاص      

 ؛)أسلوب االدارة(

تان القــاري، الــتكامل والــتعاون االقتصــاديان؛ وقضــي/عــلى املســتوى االقلــيمي )ب( 
ومها تتخلالن مجيع جوانب اجلهد االمنائي،      ) البيـئة والعالقة بني اجلنسني    (متقاطعـتان،   

 .على املستويني الوطين واالقليمي

ويف كـل جمـال من اجملاالت القطاعية، يكفل املصرف ادخال قضييت البيئة والعالقة بني        -٤٣
 .اجلنسني ضمن التيار الرئيسي بطريقة تشاركية كاملة
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    التنمية اآلسيويمصرف -٤ 
مصــرف التنمــية اآلســيوي مؤسســة متويــل امنــائي مــتعددة األطــراف مكرســة لتخفــيف  -٤٤

 ٦١ وهــو مملــوك اآلن مــن جانــب ١٩٦٦وقــد أنشــئ يف عــام . الفقــر يف آســيا واحملــيط اهلــادئ
 ٢٣ويوجـد املقـر الرئيسـي للمصرف يف مانيال، كما يوجد له     . عضـوا، معظمهـم مـن املـنطقة    

 .حول العاملمكتبا آخر 

 : على النحو التايل٢٠٠٢يناير /وأعيد تنظيم املصرف يف كانون الثاين -٤٥

شـــرق آســـيا وآســـيا الوســـطى، ومـــيكونغ، واحملـــيط (مخـــس ادارات اقليمـــية  )أ( 
لتســهيل املــزيد مــن التركــيز القطــري ) اهلــادئ، وجــنوب آســيا، وجــنوب غــرب آســيا
 وتشجيع التعاون دون االقليمي بشكل أفضل؛

تعــــد ادارة التنمــــية االقليمــــية املســــتدامة مركــــزا للدرايــــة الفنــــية القطاعــــية  )ب( 
وتقــوم هــذه االدارة بوضــع سياســات ومــبادئ  . واملوضــوعية، وتدعــم ادارات أخــرى

وتدعــم االدارة أيضــا مهــام التنمــية االقليمــية وتعــزز دور  . توجيهــية، وترصــد تنفــيذها
ــية    ــنطقة بشــبكات وشــراكات عامل ــثال   . املصــرف يف ربــط امل وتقــوم أيضــا برصــد امت

 .املصرف لسياساته ومبادئه التوجيهية اخلاصة

وأُعطـي اعـتماد ختفـيف الفقـر كاسـتراتيجية دفعـة لـلحرب اليت يقوم هبا املصرف ضد                    -٤٦
ويقوم املصرف بأنشطة لتشجيع النمو االقتصادي وتنمية املوارد البشرية وحتسني وضع           . الفقـر 

 هـذه األهـداف االمنائـية االسـتراتيجية ختـدم اآلن بـرناجمه لتخفيف          املـرأة ومحايـة البيـئة، غـري أن        
كذلــك تســهم أهدافــه االمنائــية الرئيســية األخــرى مــثل اصــالح القوانــني والسياســات،   . الفقــر

والـتعاون االقليمي، وتنمية القطاع اخلاص والعام، والتنمية االجتماعية، اسهاما كبريا يف حتقيق             
 .هذا اهلدف الرئيسي

. هـدف العمـل االمنـائي للمصـرف اىل حتسـني رفاهـية شـعوب آسـيا واحملـيط اهلادئ                   وي -٤٧
وتركـز مشـاريع وبـرامج املصـرف، سـواء كانـت تداخالت ضد الفقر أو أنشطة أخرى، على                    

ــية   ــات التال ــة أو أكــثر مــن األولوي ــة بــني    : أولوي ــنمو االقتصــادي، والتنمــية البشــرية، والعالق ال
كـم السـديد، ومحايـة البيـئة، وتنمية القطاع اخلاص، والتعاون            اجلنسـني والتنمـية، وأسـلوب احل      

وعملـــيات املصـــرف متـــنوعة وتشـــمل الـــزراعة واملـــوارد الطبيعـــية والطاقـــة واملـــال . االقلـــيمي
 .والصناعة واملعادن من غري الوقود والبنية التحتية االجتماعية والنقل واملواصالت
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ــه  ويقــوم املصــرف باقــراض احلكومــات وشــركات الق   -٤٨ طــاعني العــام واخلــاص يف بلدان
وأدواتـه الرئيسـية هـي القـروض واملسـاعدة التقنـية اليت تقدم للحكومات من                . األعضـاء النامـية   

 .أجل مشاريع وبرامج امنائية حمددة ذات أولوية عالية
  

   املصرف األورويب لالنشاء والتعمري   -٥ 
 بعد التغيريات السياسية يف     ١٩٩١أنشـئ املصـرف األورويب لالنشـاء والتعمري يف عام            -٤٩

أوروبــا الوســطى والشــرقية وبلــدان االحتــاد الســوفيايت الســابق الــيت احتاجــت اىل دعــم لــتغذية   
ويسـتخدم املصرف اآلن أدوات االستثمار للمساعدة يف بناء اقتصادات          . قطـاع خـاص جديـد     

 . بلدا من أوروبا الوسطى اىل آسيا الوسطى٢٧السوق والدميقراطيات يف 

واملصـــرف األورويب لالنشـــاء والـــتعمري مملـــوك لســـتني بلـــدا ومؤسســـتني حكوميـــتني  -٥٠
وعـلى الـرغم مـن أن محلـة أسـهمه من القطاع العام، فانه يستثمر أساسا يف املشاريع                   . دوليـتني 

ــاريني   ــركاء جتـ ــادة اىل جانـــب شـ ــة، وعـ ــاحل   . اخلاصـ ــاريع للمصـ ــا باملشـ ــال خاصـ ــدم متويـ ويقـ
. وللمشــاريع اجلديــدة واالســتثمارات يف الشــركات القائمــةوالصــناعات واألعمــال الــتجارية، 

ويعمــل أيضــا مــع الشــركات اململوكــة للقطــاع العــام، لدعــم اخلصخصــة، واعــادة هــيكلة           
ويستخدم املصرف عالقته الوثيقة مع . الشـركات اململوكـة للدولـة، وحتسـني اخلدمـات البلدية      
 .العملاحلكومات يف املنظمة لتشجيع السياسات اليت تعزز بيئة 

ــبادئ         -٥١ ــتزم بامل ــيت تل ــبلدان ال ــه جيــب أن يعمــل فقــط يف ال ــة املصــرف بأن وتقضــي والي
ومــن خــالل اســتثماراته يشــجع البــنك أســلوب االدارة القــوي للشــركات مبــا يف  . الدميقراطــية

ــية  ــية والقطاعــية،    . ذلــك احلساســية البيئ ــتدخل هــي االصــالحات اهليكل واجملــاالت الرئيســية لل
صخصـة والـتعاقد، واملؤسسـات املالـية األقـوى، والنظم القانونية، وتطوير البنية        واملنافسـة، واخل  

ويعمـل املصـرف بتوجـيه مـن اتفـاق تأسيسه        . التحتـية األرضـية الالزمـة لدعـم القطـاع اخلـاص           
ويتعني على املشاريع   . لتشـجيع التنمـية السـليمة بيئيا واملستدامة ضمن النطاق الكامل ألنشطته           

ويساعد املصرف يف تطوير .  للسياسـات واالجـراءات البيئـية اخلاصـة باملصرف         البيئـية أن متتـثل    
وتصمم مجيع املشاريع اليت ميوهلا املصرف حبيث       . مشـاريع االسـتثمارات البيئـية وبناء القدرات       

 .تكون سليمة بيئيا
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   املصرف األورويب لالستثمار -٦ 
ومع ذلك  . كامل ضمن نطاق هذه الدراسة    ال يدخـل املصرف األورويب لالستثمار بال       -٥٢

ومهمة املصرف األورويب   . فقـد يكـون مـن املفـيد ذكـر أنشـطته لـدول جديـدة تطلب التمويل                 
لالسـتثمار هـي االسـهام يف حتقـيق الـتكامل والتنمية املتوازنة والترابط االقتصادي واالجتماعي                

لة األسهم هم الدول    وقـد أنشـئ هـذا املصـرف مبوجـب معـاهدة روما، ومح             . للـدول األعضـاء   
 .األعضاء

 :ويوجه نشاط االقراض حنو األولويات العملية الرئيسية التالية -٥٣

 التنمية االقليمية والترابط االقتصادي داخل االحتاد األورويب؛ )أ( 

 محاية البيئة وحتسني نوعيةاحلياة؛ )ب( 

 .شريكةسياسات املعونة االمنائية اجملتمعية والتعاون يف البلدان ال )ج( 
  

   وكاالت أو منظمات املعونة االمنائية               -باء  
مـن املستحيل تقدمي قائمة شاملة بوكاالت أو منظمات املعونة االمنائية اليت تتعامل مع               -٥٤

وبعضها ال ميكنه   . الـبلدان النامـية، ولذلـك تـدرج هـنا فقـط الوكـاالت أو املـنظمات الرئيسـية                  
عاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ غري أنه رؤى أنه         تقـدمي أي مساعدة نقدية، مثل منظمة الت       

 .من املفيد اعطاء حملة عامة عن هذه املنظمات
  

 األمم املتحدة
  
مقاصــد األمــم املــتحدة، كمــا وردت يف املثــياق، هــي حفــظ الســلم واألمــن الــدويل؛     -٥٥

 الصبغة االقتصادية وامنـاء العالقـات الوديـة بـني األمـم؛ والتعاون على حل املسائل الدولية ذات       
واالجتماعـية والثقافـية واالنسـانية وعـلى تعزيــز احـترام حقـوق االنسـان واحلـريات األساســية؛         

وتكــرس الغالبــية . وجعــلها مــرجعا لتنســيق أعمــال األمــم وتوجــيهها حنــو ادراك هــذه الغايــات 
رت اجلهود  وقد أث . العظمـى مـن مواردهـا للتنمـية االقتصـادية واالجتماعـية والتنمـية املسـتدامة               

. االمنائـية لألمـم املـتحدة بصـورة عمـيقة يف حـياة ورفاهية ماليني الشعوب يف مجيع أحناء العامل                 
 .وترد يف املرفق الثاين قائمة بكيانات األمم املتحدة املفيدة ألغراض هذا التقرير
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 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
  
 بلدا عضوا يف حمفل تعمل فيه ٣٠ امليدان االقتصادي    تضـم مـنظمة التعاون والتنمية يف       -٥٦

احلكومـات معـا مـن أجـل التصـدي للتحديات االقتصادية واالجتماعية والبيئية اليت نشأت عن             
وتعــد هـــذه املــنظمة مـــن مقدمــي البـــيانات املقارنــة والتحلـــيالت     . الــترابط املتــبادل والعوملـــة  

 واملهــام الرئيســية للمــنظمة هــي حتقــيق الــنمو .والتنــبؤات الــيت تدعــم الــتعاون املــتعدد األطــراف
االقتصـادي املسـتدام والعمالـة ورفـع مسـتويات املعيشة يف البلدان األعضاء واملساعدة يف اجياد                 

. توسـع اقتصـادي سـليم يف الـبلدان األعضـاء والـبلدان األخـرى أثـناء عملـية التنمية االقتصادية                    
 .لكنها ال تنفق أي أموالوهتيئ هذه املنظمة بيئة للتفكري واملناقشة، و

  
 االحتاد األورويب

  
هـدف السياسـات االمنائـية لالحتـاد األورويب هـو تشـجيع التنمية املستدامة اليت تساعد            -٥٧

وباالضافة . يف القضـاء عـلى الفقـر يف الـبلدان النامـية وادمـاج هـذه الـبلدان يف االقتصاد العاملي             
ــز الدميقراطــية وســيادة   اىل أهدافــه االقتصــادية واالجتماعــية، هــناك   هــدف سياســي وهــو تعزي

ويكمــل الــتعاون االمنــائي  . القــانون، مــع تعزيــز احــترام حقــوق االنســان واحلــريات األساســية  
لالحتـاد األورويب سياسـات الـدول األعضـاء ويـتم، قـدر املسـتطاع، بالتنسيق مع جهات ماحنة                   

ويأخذ النهج املؤسسي   . يةأخـرى عـلى املسـتوى العـاملي، سـواء كانـت بلدانا أو منظمات دول               
ــتعاون الــدويل التقلــيدي، ويــنفذ أساســا عــن طــريق تواجــد اجلماعــة األوروبــية يف     : شــكلني ال

املـنظمات الدولـية، والـتعاون مـع املنظمات غري احلكومية، من خالل مشاريع التنمية املشتركة                
 .يف املقام األول

  
 الوكالة الكندية للتنمية الدولية

  
. ندية للتنمية الدولية مكلفة بتخطيط وتنفيذ معظم برامج التعاون يف كندا          الوكالـة الك   -٥٨

والغـرض الرئيسـي هلـذه الوكالـة هـو دعـم التنمية املستدامة يف البلدان النامية، من أجل ختفيف                    
 .الفقر واملسامهة يف اجياد عامل أكثر أمنا وعدالة ورخاء
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 وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية
  
تعــد وكالــة الواليــات املــتحدة للتنمــية الدولــية الوكالــة الرئيســية يف الواليــات املــتحدة   -٥٩

لـتقدمي املسـاعدة للـبلدان الـيت تنهض من الكوارث، واليت حتاول اهلروب من الفقر، واليت تقوم                  
ــية  ــر        . باصــالحات دميقراط ــن وزي ــيه م ــتلقى التوج ــتقلة ت ــية مس ــية فيدرال ــة حكوم ــي وكال وه

وتعمـل الوكالـة على دعم النمو االقتصادي        .  يف مسـائل السياسـات اخلارجـية العامـة         اخلارجـية 
املتكافـئ والطويـل األجـل وخدمـة أهـداف السياسـة اخلارجـية األمريكية عن طريق دعم النمو                   
ــتجارة، والصــحة العامــة، والدميقراطــية، ومــنع الرتاعــات، وتقــدمي      ــزراعة، وال االقتصــادي، وال

 .املساعدة االنسانية
  

 وكالة التعاون التقين األملانية
  
وكالـة الـتعاون الـدويل االمنائـية مؤسسـة مملوكـة لـلحكومة مـن أجل عمليات التعاون                    -٦٠

وهــدف هــذه الوكالــة هــو حتســني األوضــاع والظــروف املعيشــية    . الــدويل عــلى نطــاق العــامل 
وهدف التعاون التقين . للشـعوب يف الـبلدان النامـية والـبلدان الـيت متـر اقتصـاداهتا مبرحلة انتقال        

 .هو حتسني امكانات الشعوب واملنظمات واهلياكل املؤسسية يف البلدان الشريكة
  

 الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون
  
الوكالـة السويسـرية للتنمـية والتعاون مسؤولة عن التعاون االمنائي، واملعونة االنسانية،             -٦١

هـدف الـتعاون االمنـائي هـو مكافحـة الفقـر عـن طريق              و. والـتعاون الـتقين مـع أوروبـا الشـرقية         
وهــي تشــجع االســتقالل االقتصــادي واحلكومــي،  . تقــدمي املســاعدة مــن أجــل اخلدمــة الذاتــية 

وتســهم يف حتســني ظــروف االنــتاج، وتســاعد عــلى حــل املشــاكل البيئــية، وتســعى اىل حتســني 
 .فرص الوصول اىل التعليم والرعاية الصحية األساسية

  
  اليابانية للتعاون الدويلالوكالة

  
يسـتند تقـدمي الـيابان للـتعاون االقتصـادي اىل مفاهيم االعتبارات االنسانية واألخالقية                -٦٢

 :وتقدم املعونة مع مراعاة املبادئ األربعة التالية. و االعتراف بالتكافل بني األمم

 ينبغي متابعة حفظ البيئة وتنميتها بال توقف؛ )أ( 



 

17  
 

A/AC.105/L.246

 ي أي استخدام لألغراض العسكرية أو لتفاقم الصراعات الدولية؛ينبغي تفاد )ب( 

ينـبغي ايـالء االهتمام الكامل الجتاهات االنفاق العسكري يف البلدان املتلقية،             )ج( 
ــتدمري الشــامل والصــواريخ، وتصــديرها واســتريادها        ــتاجها ألســلحة ال ــرها وان وتطوي

 واالستقرار الدوليني؛لألسلحة، ضمن أمور أخرى، من أجل صون وتعزيز السلم 

ينــبغي ايــالء االهــتمام الكــامل لــلجهود املــبذولة مــن أجــل اضــفاء الطــابع           )د( 
الدميقــراطي واألخــذ باقتصــاد موجــه حنــو الســوق، ولــلموقف املــتعلق بــتأمني حقــوق    

 .االنسان األساسية ومستوى احلرية يف البلد املتلقي
  

 الوكالة الفرنسية للتنمية
  
لفرنسـية للتنمـية يف الـنمو وحماربـة الفقـر عن طريق املساعدة يف متويل              تسـهم الوكالـة ا     -٦٣

وتغطي عملياهتا  . مشـاريع اجيـاد الوظائف، من خالل طائفة متنوعة ومتطورة من النواتج املالية            
الــبىن التحتــية األرضــية، والقطــاع االنــتاجي، والــنظام املــايل، واملشــاريع االجتماعــية والتعليمــية  

ذه الوكالــة تعاونــا عملــيا مــع وكــاالت متويــل أخــرى ثانــية ومــتعددة         وتقــيم هــ . والصــحية
األطــراف، وخاصــة عــن طــريق الــتمويل املشــترك للمشــاريع، واتفاقــات الشــراكة، وتــبادل         

 .وتركز الوكالة أنشطتها على البلدان األكثر فقرا. املوظفني
  

 وزارة الشؤون اخلارجية الفرنسية
  
ون الـدويل الـتابعة لـوزارة الشـؤون اخلارجـية الفرنسية أن       تسـتطيع االدارة العامـة للـتعا       -٦٤

 .تساعد بصورة مباشرة يف التنمية املستدامة، والتنوع الثقايف، والوصول اىل املعارف
  
   االقتراحات  -خامسا 

يوجــد بــالفعل عــدد كــبري مــن اهليــئات الــيت تقــدم املعونــة املالــية أو املشــورة أو الدعــم   -٦٥
فـية حتسـني فـرص الوصـول اىل مـثل هـذا الـتمويل، وتسهيل احلوار بني                وعـند حبـث كي    . العـيين 

ــية يف         ــبلدان النام ــتراحها ملســاعدة ال ــيت ميكــن اق ــتمويل ال ــة ووســائل ال خمــتلف العناصــر الفاعل
احلصـول عـلى املـوارد املالـية السـتخدام تطبيقات تكنولوجيا الفضاء ألغراض تنميتها ولتضييق                

املــتقدمة، قامــت فــرقة العمــل املعنــية مبصــادر الــتمويل اجلديــدة الفجــوة االقتصــادية مــع الــبلدان 
 .واملبتكرة بصياغة عدد من االقتراحات
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وتعـترف فـرقة العمـل بـالعمل الـرائع الـذي أجنـز بالفعل يف اطار برنامج األمم املتحدة                     -٦٦
للتطبـيقات الفضـائية، وتوصـي بـبذل كافـة اجلهـود السـتخدامه يف أغـراض التحسني وملصلحة                   

 .لدان الناميةالب

ــيقات        -٦٧ ــتحدة للتطب ــم امل ــربنامج األم ــدمي املســامهات للصــندوق االســتئماين ل وميكــن تق
الفضـائية مـن جانب مشروع ساتل االتصاالت السلكية والالسلكية وحتديد املواقع، مثال على              
أسـاس املسـامهة بـدوالر واحـد مـن دوالرات الواليـات املـتحدة عـن كـل جهـاز اسـتقبال تابع                        

الــنظام العــاملي لــتحديد املواقــع يــباع يف العــامل، ودفــع ســنت واحــد مــن / املالحــة غاليلــيولــنظام
دوالر الواليـات املـتحدة عـن كـل اتصـال دويل، وميكـن استخدام هذه املسامهات أيضا لتنفيذ                    

وسـوف تسـتكمل هـذه املسامهات التربعات املقدمة من الدول           . توصـيات اليونيسـبيس الثالـث     
 .األعضاء

ن للـبلدان املهـتمة أن تدخـل يف تشـريعاهتا الوطنـية حافـزا ضـريبيا للشركات اليت             وميكـ  -٦٨
تدعـم جهـود األمـم املـتحدة لتشجيع استخدام تطبيقات تكنولوجيا الفضاء يف اطار مشاريعها                

 .اخلاصة بالتنمية االقتصادية

 تعــد وحلشــد الصــناعات يف قطــاع الفضــاء، ينــبغي للجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية أن  -٦٩
وينــبغي هلــذه الوثــيقة أن تتضــمن التوصــيات     . لــتقدميها اىل هــذه الصــناعات  " ورقــة بيضــاء "

. الرئيسـية لليونيســبيس الثالــث وتشـري اىل االحتــياجات يف املســتقبل، بـناء عــلى جــدول واقعــي   
ــتعلق باملواضــيع       ــة األســاس واألحكــام العامــة القامــة شــراكات ت ــبغي أن تضــع هــذه الورق وين

 .املقررة

وميكــن أن يكــون أحــد طــرق تشــجيع وتطويــر األنشــطة الفضــائية يف الــبلدان النامــية     -٧٠
تقويـة مـا لديهـا من امكانيات بالفعل أو اجياد امكانية أساسية عن طريق اتفاقات مع وكاالت                  

 .الفضاء يف البلدان النامية وصناعة الفضاء

 جهــودا لــتمكني ويــبذل عــدد كــبري مــن الــبلدان ومصــارف التنمــية ووكــاالت املعونــة  -٧١
غــري أن هــذه اجلهــود ليســت . الــبلدان النامــية بتنفــيذ مشــاريع للتنمــية االجتماعــية واالقتصــادية

. منسـقة يف أغلـب األحـيان كما أهنا تطورت وفقا للتغيريات السياسية على املستوى احلكومي               
ه وميكن أن يكون موضوعا الجتماع تعقد  . وميكـن أن يكـون تنسـيق مـثل هـذه اجلهـود مفـيدا              

وميكن أن يؤدي مثل هذا االجتماع اىل مزيد من الكفاءة يف تنفيذ            . األمـم املـتحدة كـل عامني      
 .خمتلف أنشطة املعونة
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وال يـدرك اخلـرباء يف مصـارف التنمـية أو وكـاالت املعونة دائما امكانيات التطبيقات                  -٧٢
 الفضائية تنظيم   وقـد يكـون مـن املفـيد أن يتضـمن بـرنامج األمـم املتحدة للتطبيقات                . الفضـائية 

حلقــات عمــل قصــرية األجــل هلــؤالء اخلــرباء مــن أجــل عــرض االمكانــيات الــيت تتــيحها هــذه    
 .التقنيات، تعقبها مرحلة ايضاحية ملشاريع جتريبية أو برامج للتطبيق

وينـبغي ملصـارف التنمـية ووكـاالت املعونـة أن تسـاعد الـبلدان النامية الراغبة يف تنفيذ          -٧٣
ولتسـهيل وصـول البلدان النامية اىل الدعم        . من اسـتخدام بـيانات الفضـاء      مشـروع امنـائي يتضـ     

 :التمويلي، ينبغي اختاذ عدة تدابري مثل

اعـداد نشـرة توصيات تتضمن سياسات وأحكام خمتلف املصارف ووكاالت            )أ( 
 التنمية لصاحل صانعي القرار ومقرري السياسات؛

و املكاتــــب يف املصــــارف اعــــداد نشــــرة تــــبني أي الوحــــدات أو األقســــام أ )ب( 
ووكــاالت التنمــية ميكــن أن تدعــم مشــاريع تســتخدم تكنولوجــيات الفضــاء ووصــفا    

وينـبغي أن تتضـمن هذه النشرة أرقام اهلواتف لالتصال          . خمتصـرا لسياسـاهتا وأولوياهتـا     
 باألشخاص املالئمني؛

نــية ادراج التدريــب يف املشــاريع املمولــة مــع الــتزام رمســي مــن احلكومــات املع  )ج( 
 بصيانة اهلياكل اليت مت تطويرها وحماولة االحتفاظ باملوظفني املدربني؛

ــك       )د(  ــتهالك ذلـ ــة واسـ ــية خاصـ ــروري يف ميزانـ ــتثمار الضـ ــوال لالسـ ادراج أمـ
 االستثمار يف امليزانيات التالية حىت ميكن سداد ميزانية االستثمار األولية؛

يعتها التشغيلية يف األجل    ضـمان عـائد داخـلي مـتوقع يف املشـاريع لضـمان طب              )ه( 
 .البعيد

 .وميكن أن تكون بعض االقتراحات املذكورة أعاله موضوعا لتقرير آخر تعده فرقة العمل

وميكــن مناقشــة . وجيــب توجــيه اهــتمام لسياســات الدعــم اخلاصــة بوكــاالت الفضــاء   -٧٤
لفضاء، أثناء تنسـيق هـذه السياسـات واتساقها احملتمل يف االجتماعات السنوية حملفل وكاالت ا    

 .مؤمتر االحتاد الدويل للمالحة الفلكية

ويف كثري  . وكـان توافـر البـيانات عـن رصـد األرض موضـع مناقشـات لسنوات كثرية                 -٧٥
فقد تكونت لدى مشغلي    . مـن احلـاالت، لـيس مـن الضـروري استخدام البيانات احلديثة جدا             

وميكن أن يكون . لظروف املواتيةالسـواتل كمـية كـبرية من البيانات اليت ميكن استخدامها يف ا       
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وقد يكون من املفيد    . هـذا هـو احلـال بالنسـبة للبـيانات الـيت مضـى عليها أكثر من ثالثة أشهر                  
 .تشجيع قيام شراكات مع مشغلي السواتل من أجل تسهيل اقتناء البيانات

ــيانات ســاتل رصــد        -٧٦ ــع ب ــية توزي ــيا بدراســة كيف ــية حال ــة الفضــاء األوروب وتقــوم وكال
وهلذا ميكن  . يف جمال تطور املناخ وآثاره على التآكل الساحلي والتصحر        " انفيسـات "رضـي   األ

ومثة . ملكتـب األمـم املـتحدة خلدمـات املشـاريع أن يوسـع نشـاطه ليشـمل شراء البيانات البيئية                   
 .احتمال آخر وهو أنه ميكن انشاء وكالة متخصصة هلا فروع يف مناطق العامل الرئيسية

ؤمتــر القمــة العــاملي للتنمــية املســتدامة، املعقــود يف جوهانســربغ، جــنوب   وقــد تقــدم م -٧٧
، باقتراحات ملموسة يف جمال الشراكات بني القطاعني العام        ٢٠٠٢سبتمرب  /أفريقـيا، يف أيلـول    

وهـناك اقـتراحان يـتعلقان مبـثل هـذه الشراكات يف جمال الفضاء تقدمت هبما اللجنة                 . واخلـاص 
. الــيت تضــم عــددا مــن مقدمــي البــيانات ومــنظمات املســتعملني  املعنــية بســواتل رصــد األرض  

ويتضـمن أحـد هـذه االقـتراحات بـذل جهـود لـتطوير نظـام عـاملي لرصـد املناخ، بدءا بالرصد                        
ويتــناول االقــتراح اآلخــر التدريــب والتعلــيم، خاصــة يف جمــال اســتخدام  . املوقعــي للمحــيطات

 .بيانات الرصد

ملـنظمة األوروبية الستغالل    تديـره ا  ملـية لألرصـاد اجلويـة       ويف اطـار بـرنامج املـنظمة العا        -٧٨
 دولة يف   ٤٥، بـتمويل مـن االحتاد األورويب، سيتم تزويد          "يومتسـات "سـواتل األرصـاد اجلويـة       

استخدام البيانات املتعلقة    لتمكينها من    أفريقـيا ومنطقة احمليط اهلندي مبحطات أرضية وتدريب       
 .جلوية األخرى من اجليل الثاين من سواتل متيوساتباألعاصري وحاالت اجلفاف والظواهر ا

وينـبغي اســتخدام هــذه األمــثلة لتوســيع فكــرة املشــاركة بــني القطــاعني العــام واخلــاص   -٧٩
وينبغي أن يتوىل القطاع اخلاص مجيع اجلهود املوزعة        . لكـي تشـمل جماالت أخرى من النشاط       

وينــبغي أن يــؤدي هــذا اىل اتفــاق  لدراســة نظــام مــتكامل الدارة عواقــب الكــوارث الطبيعــية،   
 .مشاركة مبجرد التوصل اىل حلول فعلية

وينــبغي لألمــم املــتحدة أن حتــث مجــيع الــدول األعضــاء بقــوة للمســامهة يف الصــندوق   -٨٠
 الـــذي اعـــتمده )١(عمـــال بالقـــرار. االســـتئماين لـــربنامج األمـــم املـــتحدة للتطبـــيقات الفضـــائية 

 املؤمتــر عــلى أنــه ينــبغي دعــوة مجــيع الــدول اىل دعــم   والــذي يــنص فــيه)٢(اليونيســبيس الثالــث
الصــندوق مالــيا أو عينــيا، وذلــك يف خطــاب ســنوي مــن األمــني العــام حيــدد، يف مجلــة أمــور،   
مقـترحات املشـاريع ذات األولويـة الرامية اىل تعزيز ومساعدة أنشطة التعاون التقين، وال سيما            

 )٢(.اخلاصة بتنمية املوارد البشرية
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 احلواشي 

أنظــر مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض   )١(
 ).E00.13منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠-١٩السلمية، فيينـا، 

 .١املرجع نفسه، الفصل األول، القرار  )٢(
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   املرفق األول  

 )٣٢ة مبصادر التمويل اجلديدة واملبتكرة اختصاصات فرقة العمل املعني
  

   )أ (اعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية                : األلفية الفضائية      -١ 
اختــاذ تدابــري تــرمي اىل تــبني مصــادر متويــل جديــدة وابــتكارية عــلى الصــعيد  "  

الـدويل، تشـمل القطـاع اخلـاص، من أجل دعم تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث يف                
 ".ن الناميةالبلدا

  
   .فرنسا: املنسق املؤقت     -٢ 
وباكستان واجلمهورية التشيكية                 ) االسالمية   -مجهورية    (أستراليا وأملانيا وايران             :األعضاء   -٣ 

   .واجلمهورية العربية السورية والفلبني وكازاخستان واملغرب ووكالة الفضاء األوروبية                                  
ق مؤمتر األمم املتحدة املعين باستكشاف الفضاء               يف اطار تشجيع التعاون الدويل، واف               :املقصد   -٤ 

على انشاء صندوق استئماين                  ) اليونيسبيس الثالث        (اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية                      
وتوقعا ألن هذا النهج سوف يؤدي بالضرورة                       . للمسامهات الطوعية لتنفيذ توصية هذا املؤمتر                      

على توصية باختاذ اجراءات الجياد موارد                     اىل نتائج حمدودة، وافق اليونيسبيس الثالث أيضا                         
   .مالية أخرى، من بينها القطاع اخلاص                  

 اجتماعات خاصة عن قضايا التمويل يف حلقة العمل                                   تنظيم  : األنشطة ذات الصلة        -٥ 
املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية حول االستفادة عمليا من                                        

رص والتحديات يف ميدان التنمية املستدامة املعقود يف أليب، فرنسا                                 الف–التطبيقات الفضائية            
وسوف تتناول اللجنة الفرعية العلمية                     ). A/AC.105/775أنظر     (سبتمرب    / أيلول   ٢٩ اىل   ٢٧من   

   .والتقنية تعبئة املوارد املالية لتطوير القدرات يف تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء                                    
   :خطة العمل     -٦ 

٢٠٠٢ 
ض نـتائج حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املـتحدة واالحتـاد الدويل للمالحة الفضائية                    اسـتعرا 

وحتديــد آلــيات واســتراتيجيات . وعمــل اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية حــول هــذا املوضــوع 
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أي (وحتديــد مجــيع هيــئات الــتمويل القائمــة احملــتملة . متويــل عــلى املســتويني االقلــيمي والــدويل
وحتديد الشركات الصناعية املهتمة أو اليت      ). ة ووكـاالت املعونـة واحلكومـات      مصـارف التنمـي   

ميكــن أن هتــتم بأنشــطة الفضــاء ووســائل اشــراك هــذه الشــركات يف متويــل وتشــجيع أنشــطة     
 .الفضاء يف البلدان النامية

  
٢٠٠٢/٢٠٠٣ 

وميكن . واعداد اقتراحات حمددة  . حبـث واختـيار أفكـار لـتحديد طـرق متويـل جديدة ومبتكرة             
تنظـيم حلقـة عمـل تكـرس أساسـا السـتعراض االقـتراحات، مبشاركة العناصر الفاعلة الرئيسية                  

ــام   ــة ع ــام  ٢٠٠٢يف هناي ــة ع ــاين لشــؤون الفضــاء اجلــوي يف    ٢٠٠٣ أو يف بداي ، باملركــز األمل
 .كولونيا بأملانيا

  
 الناتج

مــات واقــتراحات تقريــر اىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية مــع معلو   
 ).٢٠٠٣يونيه /حزيران(

 
 احلواشي 

تقريـر مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغراض                       )أ(
ــنا،   ــيه / متــوز٣٠-١٩الســلمية، فيي ــيع    (١٩٩٩يول ، )E00.13منشــورات األمــم املــتحدة، رقــم املب

 .‘٣‘) واو (١ة ، القرار األول، اجلزء أوال، الفقر١الفصل 
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   املرفق الثاين  
 قائمة بكيانات منظومة األمم املتحدة ذات الصلة بتقرير فرقة العمل

  
Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs 
United Nations 
1 United Nations Plaza 
New York, NY 10017 
United States of America 
Telephone: +(1) (212) 963-2738 
Facsimile: +(1) (212) 963-9489/1312 

ــؤون   ــيق الشـــ ــب تنســـ مكتـــ
 االنسانية

Department of Economic and Social Affairs 
Room DC2-2320 
United Nations 
New York, NY 10017 
United States of America 
Telephone: +(1) (212) 963-5958 
Facsimile: +(1) (212) 963-1010/4324 

ارة الشؤون االجتماعية اد
 واالقتصادية

United Nations Office for Project Services 
Chrysler Building 
405 Lexington Avenue, 4th Floor 
New York, NY 10174 
United States of America 
Telephone: +(1) (212) 457-1100 
Facsimile: +(1) (212) 457-4001 

ــتحدة    ــم املــــ ــب األمــــ مكتــــ
 مات املشاريعخلد

Secretariat of the International Strategy for 
Disaster Reduction 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
Telephone: +(41) (22) 917-9701 
Facsimile: +(41) (22) 917-0563 

ــية   ــتراتيجية الدولـ ــة االسـ أمانـ
 للحد من الكوارث

Economic Commission for Europe 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
Telephone: +(41) (22) 917-2670/2673 
Facsimile: +(41) (22) 917-0036 

 اللجنة االقتصادية ألوروبا

Economic and Social Commission for Asia and 
the Pacific 
United Nations Building 
Rajadamnern Avenue 
Bangkok 10200 
Thailand 
Telephone: +(66) (2) 288-1234 
Facsimile: +(66) (2) 288-1000 

اللجــــــــــــنة االقتصــــــــــــادية   
واالجتماعــية آلســيا واحملــيط   

 اهلادئ
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Economic Commission for Latin America and 
the Caribbean 
Av. Dag Hammarskjöld s/n 
Vitacura 
Edificio Naciones Unidas 
Casilla de Correo 179 D 
Santiago 
Chile 
Telephone: +(56) (2) 208-5051 
Facsimile: +(56) (2) 208-1946 

اللجــنة االقتصــادية ألمــريكا  
 الالتينية والكارييب

Economic Commission for Africa 
P.O. Box 3001 
Addis Ababa 
Ethiopia 
Telephone: +(251) (1) 51-7200/5826 
Facsimile: +(251) (1) 51-4416/0365 

 اللجنة االقتصادية ألفريقيا

Economic and Social Commission for Western 
Asia 
P.O. Box 118576 
Riad 
Lel Solh 
Beirut 
Lebanon 
Telephone: +(961) (1) 981301/981311/981401 
Facsimile: +(961) (1) 981510/981511/981512 

ــرب    ــادية لغـ ــنة االقتصـ اللجـ
 آسيا

United Nations Conference on Trade and 
Development 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
Telephone: +(41) (22) 907-1234 
Facsimile: +(41) (22) 907-0057 

مؤمتـر األمم املتحدة للتجارة      
 والتنمية

United Nations Environment Programme 
P.O. Box 30552 
Nairobi 
Kenya  
Telephone: +(254) (2) 624001 
Facsimile: +(254) (2) 226895 

 برنامج األمم املتحدة للبيئة

United Nations Development Programme 
DC1-2128 
1 United Nations Plaza 
New York, NY 10017 
United States of America 
Telephone: +(1) (212) 906-5000 
Facsimile: +(1) (212) 906-5001 

 برنامج األمم املتحدة االمنائي
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United Nations Institute for Training and 
Research 
Bureau 1070 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
Telephone: +(41) (22) 917-1234 
Facsimile: +(41) (22) 917-8047 

معهد األمم املتحدة للتدريب    
 والبحث

World Food Programme 
Via C. G. Viola 68 
Parco dei Medici 
00148 Rome 
Italy 
Telephone: +(39) (06) 65131 
Facsimile: +(39) (06) 6513-2840 

 برنامج األغذية العاملي

United Nations Convention to Combat 
Desertification 
Haus Carstanjen 
Martin-Luther-King-Strasse 8 
D-53175 Bonn 
Germany 
Telephone: +(49) (228) 815-2801 
Facsimile: +(49) (228) 815-2898 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة    
 التصحر

Food and Agriculture Organization of the United 
Nations 
Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Rome 
Italy 
Telephone: +(39) (06) 5705-1 
Facsimile: +(39) (06) 5705-3152/5155 

ــزراعة   ــة والــ ــنظمة األغذيــ مــ
 لألمم املتحدة

United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization 
7, Place de Fontenoy 
75352 Paris 07 SP 
France 
Telephone: +(33) (1) 45 68 10 00 
Facsimile: +(33) (1) 45 67 16 90 

مـم املـتحدة للتربية     مـنظمة األ  
 والعلم والثقافة

World Health Organization 
20, avenue Appia 
CH-1211 Geneva 27 
Switzerland 
Telephone: +(41) (22) 791-2122 
Facsimile: +(41) (22) 791-0746 

 منظمة الصحة العاملية

World Bank 
1818 H. Street N.W. 
Washington, D.C., 20433 
United States of America 
Telephone: +(1) (202) 477-1234  
Facsimile: +(1) (202) 477-6391 

 البنك الدويل
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World Meteorological Organization 
7 bis, avenue de la Paix 
Case Postale 2300 
CH-1211 Geneva 2 
Switzerland 
Telephone: +(41) (22) 730-8111 
Facsimile: +(41) (22) 730-8181 

املـــــنظمة العاملـــــية لألرصـــــاد 
 اجلوية

  
 


