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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية
 الدورة السابعة واألربعون

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران١١-٢فيينا، 
 ∗ من جدول األعمال املؤقت٧البند 

 تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين
 باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف

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

 التقرير النهائي لفريق العمل املعين بزيادة الوعي
  

  مقدمة -أوال  
إعــالن فييــنا بشــأن  : األلفــية الفضــائية"أعــادت التوصــيات الــواردة يف القــرار املعــنون   -١

 الــذي اعــتمده مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف  )١(،"الفضــاء والتنمــية البشــرية
، املعقود يف فيينا يف     )اليونيسـبيس الثالث  (الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية            

ديسمرب /ون األول  كان ٦ املؤرخ   ٥٤/٦٨، وأّيدته اجلمعية العامة يف قرارها       ١٩٩٩يولـيه   /متـوز 
وهذه التوصيات هي أيضا مسامهة هامة      . ، تأكـيد مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه       ١٩٩٩

يف التشـجيع عــلى األخـذ بوســيلة فّعالــة السـتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف املسـاعدة عــلى حــلّ     
__________ 

 ∗ A/AC.105/L.256. 
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ات الفضائية  املشـاكل ذات األمهية اإلقليمية أو العاملية، ولتعزيز القدرات على استخدام التطبيق           
ومـن بـني مـا يوصـي بـه إعالن فيينا اختاذ             . ألغـراض التنمـية االقتصـادية واالجتماعـية والثقافـية         

ــناس بأمهــية األنشــطة الفضــائية         ــة ال ــرارات وعام ــتخذي الق ــدى م إجــراءات إلذكــاء الوعــي ل
 .السلمية يف حتسني الرفاه االقتصادي واالجتماعي للبشرية مجعاء

ح لليونيسـبيس الثالـث، عقدت األمم املتحدة عددا من املؤمترات    ومـنذ االختـتام الـناج      -٢
واللقـاءات الرئيسـية الـيت أثّـرت إىل حـّد بعـيد يف حتديـد شـكل جدول األعمال العاملي والنُهج                      

وتشمل هذه املؤمترات واللقاءات مؤمتر قمة      . اجلماعـية ملواجهـة الـتحّديات الراهـنة واملسـتقبلية         
، ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، املعقود       ٢٠٠٠عقـود يف عام     األمـم املـتحدة لأللفـية، امل      

، واملـرحلة األوىل من مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات، اليت ُعقدت يف عام              ٢٠٠٢يف عـام    
ولنــتائج مؤمتــرات القمــة هــذه آثــار هامــة فــيما يــتعلق باألولويــات العاملــية الــيت ينــبغي  . ٢٠٠٣

ذلـك أن الوثـائق اخلتامـية لتلك املؤمترات تؤكّد ضمناً أو       . احلـادي والعشـرين   تـناوهلا يف القـرن      
 .صراحة على صلة علوم وتكنولوجيا الفضاء بتلك األولويات العاملية

ويف أعقـاب مؤمتـر قمـة األلفـية، قـام األمني العام، بعد التشاور مع جهات خمتلفة منها            -٣
مــنظمة الــتعاون والتنمــية يف املــيدان االقتصــادي أمانــة األمــم املــتحدة وصــندوق الــنقد الــدويل و

الدلــيل التفصــيلي لتنفــيذ إعــالن األمــم املــتحدة بشــأن  "والبــنك الــدويل، بــإعداد تقريــر بعــنوان 
وقـّدم األمـني العـام يف هـذا الـتقرير قائمـة بثمانـية أهـداف إمنائية لأللفية                 ). A/56/326" (األلفـية 

القضـــاء عـــلى الفقـــر املدقـــع واجلـــوع؛  ) أ: (، وهـــي٢٠١٥ينـــبغي حتقـــيقها قـــبل هنايـــة عـــام  
مكافحــة فــريوس ) د(حتقــيق التعلــيم االبــتدائي للجمــيع؛  ) ج(حتســني الصــحة النفاســية؛  )ب(

تعزيز املساواة بني اجلنسني    ) هـ(األيـدز واملالريـا وغريمها من األمراض؛        /نقـص املـناعة البشـرية     
إقامة ) ح(ض معّدالت وفّيات األطفال؛ خف) ز(كفالـة االسـتدامة البيئـية؛    ) و(ومتكـني املـرأة؛     

 كانون ١٤ املؤرخ ٥٦/٩٥ودعت اجلمعية العامة، يف قرارها     . شـراكة عاملـية مـن أجل التنمية       
ــية إىل مــراعاة  ٢٠٠١ديســمرب /األول ــيل التفصــيلي "، األطــراف املعن لــدى رســم خطــط  " الدل

 .لتحقيق أهداف متصلة بإعالن األلفية

غ بشأن التنمية املستدامة وخطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة         وباعـتمادها إعالن جوهانسرب    -٤
العـاملي للتنمـية املسـتدامة، اتفقـت احلكومـات املُمــثّلة يف ذلـك املؤمتـر عـلى طائفـة عريضـة مــن           
االلـتزامات واإلجـراءات الواقعـية يف اجملـاالت اخلمسـة ذات األولـية الـيت حّددهـا األمني العام،                    

وتتضّمن خطة تنفيذ نتائج مؤمتر    . والـزراعة والتـنّوع البيولوجي    املـياه والطاقـة والصـحة       : وهـي 
القمـة العـاملي للتنمـية املسـتدامة عددا من اإلشارات اجللّية إىل التكنولوجيا الفضائية، خصوصا                
ــر         ــية، وتطويـ ــئة، والتنمـ ــة البيـ ــناخ، ومحايـ ــّير املـ ــوارث، وتغـ ــياه، وإدارة الكـ ــتعلق باملـ ــيما يـ فـ
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كمـا إن خطـة العمل      . توّسـع يف اسـتخدامها، ومجـع البـيانات        تكنولوجـيات رصـد األرض، وال     
الـيت اعـتمدها مؤمتـر القمـة العـاملي جملـتمع املعلومـات أثـناء مرحلـته األوىل حتّدد بوضوح، لدى                     
تــناوهلا قضــايا تــتعلق بالُبنــية التحتــية لــلمعلومات واالتصــاالت، دور التكنولوجــيا الفضــائية يف   

 .هلّوة الرقميةبلوغ اهلدف املتمثّل يف تضييق ا

ومــن املؤكّــد أن اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يســهم يف حتقــيق األهــداف واألولويــات    -٥
اآلنفـة الذكـر الـيت حّددهـا اجملـتمع الـدويل بغـية حتسـني الرفاه االقتصادي واالجتماعي للبشرية                  

يسفر ولعـلّ الـتحّدي يكمـن يف التوفيق بني القدرات الفضائية وغايات معّينة على حنو                . مجعـاء 
 .عن نتائج ملموسة من خالل اختاذ اجراءات واقعية، ويف إذكاء الوعي هبذا الشأن

: وباالرتكــاز إىل هــذا األســاس، شــرع الفــريق العــامل املعــين بــزيادة الوعــي فــيما يــلي   -٦
تقيـيم اجلهـود اجلاريـة لـزيادة الوعي لدى متخذي القرارات وعامة الناسب بقيمة األنشطة                 )أ(

ر الـذي ميكـن أن تؤّديـه تلـك األنشـطة يف اجملـاالت الرئيسية مثل جمال التنمية                   الفضـائية وبـالدو   
اســتبانة ) ج(إعــداد قائمــة بأمــثلة توضــيحية لألنشــطة الَوصــولة الــناجحة؛       ) ب(املســتدامة؛ 

األنشــطة الَوصــولة احملــتملة، خصوصــا فــيما يــتعلق بعمــل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف   
تقدمي ) د(ون الفضـاء اخلـارجي، الـتابع ألمانـة األمم املتحدة؛            األغـراض السـلمية ومكتـب شـؤ       

 .توصيات بشأن األنشطة الَوصولة املستقبلية
  

   تقييم اجلهود اجلارية    -ثانيا  
جيــري االضــطالع باالجــراءات املتصــلة بــزيادة الوعــي بأمهــية األنشــطة الفضــائية عــلى   -٧

ــية وغــري احلكو    ــية واحلكوم ــية الدول ــا ضــمن اطــار    املســتويات احلكوم ــية، وذلــك إىل حــّد م م
ونظرا لتعذّر إعداد بيان كامل باألنشطة ذات الصلة        . األنشـطة املصـّممة خصيصـا هلذا الغرض       

ــيار أمــثلة توضــيحية      ــز فــريق العمــل عــلى دراســة واخت ــيما خيــص  . عــلى نطــاق العــامل، ركّ وف
ــلمؤمترات العاملــية    ــية، أُويل االهــتمام الرئيســي ل  ذات الصــلة والعمــل األنشــطة احلكومــية الدول

الـذي تقـوم بـه جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية واألنشطة اليت يضطلع هبا                 
 .مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

ومــن أجــل تيســري عملــية مجــع معلومــات معّيــنة مــن احلكومــات والكــيانات احلكومــية  -٨
ــية وغــري احلكومــية، أجــرى الفــريق العــامل، وســاعده يف ذلــ     ك مكتــب شــؤون الفضــاء  الدول

اخلــارجي، دراســة استقصــائية عــرب اإلنترنــت بتعمــيم اســتبيانات عــلى مجــيع الــدول األعضــاء،   
وكذلـك عـلى مجـيع املـنظمات الـيت تتمـّتع مبركـز مراقب دائم لدى اللجنة، من أجل احلصول                     
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عــلى معلومــات عــن اجلهــود الــيت تضــطلع هبــا تلــك الــدول واملــنظمات لــزيادة الوعــي بأمهــية     
وسـوف ُيعـّد جتمـيع للـردود الواردة ويتاح الكترونيا على أن جيري حتديثه               . نشـطة الفضـائية   األ

 .على حنو متواصل لكي يصبح مصدرا شامال ومتجّددا للمعلومات عن جهود زيادة الوعي
  

   األمثلة التوضيحية   -ثالثا  
  امليدان املتعّدد األطراف         -ألف  

ــرارها  -٩ ــة، يف قـ ــية العامـ ــؤرخ ٥٥/١٢٢ وافقــــت اجلمعـ ــانون األول٨ املـ ــمرب / كـ ديسـ
، عـلى ضـرورة إبـراز الفوائـد املترّتـبة عـلى تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا أمام املؤمترات                  ٢٠٠٠

الــيت جيــري تنظــيمها يف نطــاق مــنظومة األمــم املــتحدة ملعاجلــة القضــايا العاملــية املتصــلة بالتنمــية  
 التشـجيع على استخدام تكنولوجيا الفضاء       االجتماعـية واالقتصـادية والثقافـية، وعـلى ضـرورة         

ويف رسالة مؤرخة . يف حتقـيق أهـداف تلك املؤمترات وتنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية       
، قـام رئيس جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، بناء            ٢٠٠١يولـيه   / متـوز  ١٩

نظر مؤمترات األمم املتحدة الرئيسية     عـلى طلـب اللجـنة، بـإبالغ األمـني العـام بتوصـيتها بـأن تـ                 
مبـزيد مـن الـتعّمق فـيما تقّدمـه علـوم وتكنولوجيا الفضاء من اسهامات، مع مراعاة احتياجات                 

 .(A/56/306)البلدان النامية بوجه خاص 

والحظـت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف         -١٠
ــرها عــن أعمــال دورهتــا األربعــني املعقــودة يف عــام     األغــراض الســلمية مــع  ــياح، يف تقري  االرت

، أن العــروض اإليضــاحية الــيت قّدمــتها الوكــاالت واملــنظمات الوطنــية والدولــية املعنــية  ٢٠٠٣
بالفضـاء يف مؤمتـر القمـة العاملي للتنمية املستدامة، أثبتت فائدة التطبيقات الفضائية يف النهوض                

 ونّوهـت بـأن ذلـك االجنـاز يدعـم توصـيات اليونيسـبيس الثالـث، أي تلك                   .بالتنمـية املسـتدامة   
التوصـيات الـيت تسعى إىل زيادة وعي متخذي القرارات وعامة الناس بأمهية األنشطة الفضائية               
السـلمية، وإىل تعزيـز التنمـية املستدامة بتطبيق نتائج حبوث الفضاء، وزيادة استخدام الكيانات               

املتحدة والقطاع اخلاص النظم واخلدمات ذات الصلة بالفضاء، وحتسني         الـتابعة ملـنظومة األمـم       
 ).A/AC.105/804 من الوثيقة ٦٢الفقرة (ادارة املوارد الطبيعية لألرض 

/  كانون األول  ٩ املؤرخ   ٥٨/٨٩والحظـت اجلمعـية العامـة مـع االرتـياح، يف قرارها              -١١
ــبذهلا جلــنة اســتخدام    ٢٠٠٣ديســمرب  ــيت ت ــود ال ــادة اجله ــراض   ، زي  الفضــاء اخلــارجي يف األغ

الســـلمية وجلنـــتها الفرعـــية العلمـــية والتقنـــية، فضـــال عـــن مكتـــب شـــؤون الفضـــاء اخلـــارجي  
واالجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت املعـين بأنشـطة الفضاء اخلارجي، للتشجيع على استخدام                 
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ة تنفيذ  علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء وتطبـيقاهتا يف االضـطالع باالجـراءات الـيت أوصـت هبا خط                  
وجيري أيضا، يف االجتماع املشترك بني الوكاالت       . نـتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة      

املعـين بأنشـطة الفضـاء اخلـارجي، االضـطالع بأعمال ذات شأن تستهدف زيادة إذكاء الوعي       
وحتقــيق مــزيد مــن التنســيق ضــمن مــنظومة األمــم املــتحدة فــيما يــتعلق باألنشــطة ذات الصــلة    

وكـان لدورة ذلك االجتماع الرابعة والعشرين، اليت ُعقدت يف مقر منظمة األرصاد             . الفضـاء ب
وأعقبت تلك الدورة مباشرة    . ، أمهـية خاصـة يف هـذا الشأن        ٢٠٠٤العاملـية يف جنـيف يف عـام         

 .دورة االجتماع األوىل غري الرمسية املفتوحة، اليت ُدعي أعضاء من اللجنة إىل حضورها

 شـؤون الفضـاء اخلـارجي مـن جهوده بقصد لفت انتباه املؤمترات العاملية             وزاد مكتـب   -١٢
ــوم وتكنولوجــيا الفضــاء         ــد احملــتملة لعل ــتحدة إىل الفوائ ــم امل ــنظومة األم ــد يف اطــار م ــيت تعق ال
وتطبـيقاهتا، فضـال عمـا تتـيحه هـذه العلـوم والتطبـيقات من امكانيات يف املساعدة على حتقيق                     

در املكتـب، مبناسبة انعقاد مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة،     وأصـ . أهـداف تلـك املؤمتـرات     
كـيف تسـتخدم أسرة األمم املتحدة تكنولوجيا        : حلـول الفضـاء ملشـاكل العـامل       "كتيـبا بعـنوان     

وأُعـّد هـذا الكتيـب بالـتعاون مـع كيانات منظومة األمم      ". الفضـاء مـن أجـل التنمـية املسـتدامة        
تماع املشـترك بـني الوكـاالت ووّزع عـلى الوفـود الـيت حضرت               املـتحدة الـيت تشـارك يف االجـ        

، ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢٣ إىل   ٢١وقبـيل انعقـاد مؤمتر القمة، نظّم املكتب من          . مؤمتـر القمـة   
وكان . يف سـتيلنبوش جبـنوب أفريقـيا، نـدوة بشـأن تسخري تكنولوجيا الفضاء للتنمية املستدامة          

تخذي القرارات املشاركني يف مؤمتر القمة الغـرض مـن تلـك الـندوة هـو زيـادة الوعـي لـدى مـ              
ــز التنمــيــة املســتدامــة    ــيقاهتا يف تعـزي وأجــرى املكتــب أيضــا  . بفــائدة تكنولوجــيا الفضــاء وتطب

دراســة استقصــائية عــلى مســتوى الــدول األعضــاء وكــيانات األمــم املــتحدة بشــأن املــبادرات    
ــواردة يف     ــية ال ــنود االجرائ ــنفّذة اســتجابة للب ــربامج امل ـــك املؤمتــر  وال ــتائــج ذلـ ــيــذ ن ــة تنف . خطــ

وعـندما تصـبح نـتائج تلـك الدراسـة مـتوافرة، سـيتم اتاحـتها على موقع املكتب على اإلنترنت                 
(www.oosa.unvienna.org)            لكـي ُتسـتخدم كأداة من قبل متخذي القرارات املذكورين، ومن 

ملشاريع على الصعيد الوطين    قـبل مديـري الـربامج وغريهم من املسؤولني عن تنفيذ الربامج أو ا             
أو االقلـيمي أو العـاملي يف اطـار مـتابعة نـتائج مؤمتـر القمـة العـاملي، ممـن قـد حتدوهـم الرغبة يف                      

 .استخدام تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا

 ويعكف حاليا على    ٢٠٠٣وبدعـم مـن حكومـة النمسـا، عقـد املكتـب نـدوة يف عام                  -١٣
، بغــية التشــجيع عــلى اســتخدام ٢٠٠٥ و٢٠٠٤ عــامي تنظــيم ندوتــني مــن املقــّرر عقدمهــا يف

القـدرات الـيت ثبتـت جدارهتا لدعم االجراءات اليت دعت خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي                 
وقد هدفت أوىل تلك الندوات، وهي حلقة العمل املشتركة بني          . للتنمـية املستدامة إىل اختاذها    
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ا االتصـاالت الفضـائية يف سّد الفجوة الرقمية،   األمـم املـتحدة وتايلـند بشـأن إسـهام تكنولوجـي         
ــانكوك يف           ــادئ يف ب ــيا واحملــيط اهل ــنطقة آس ــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي مل ــا مكت ــيت نظّمه ال

، إىل اإلسـهام يف أعمـال مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات من وجهة    ٢٠٠٣سـبتمرب   /أيلـول 
 الحقـا إىل أمانـة مؤمتـر القمة كل    وُنقلـت . (A/AC.105/810)نظـر قطـاع االتصـاالت السـاتلية         

ونظّم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي فضال      . املالحظـات والتوصـيات الـيت قّدمهـا املشـاركون         
، اجتماعا خمّصصا لفريق من خرباء السواتل       ٢٠٠٣ديسـمرب   / كـانون األول   ١٢عـن ذلـك، يف      

 .ذوي الشهرة الدولية أثناء انعقاد مؤمتر القمة العاملي

ــني املــ   -١٤ ــن ب ــم       وم ــنظومة األم ــيت اختــذت خــارج نطــاق م ــتعّددة األطــراف ال بادرات امل
املـتحدة، جيدر التنويه مبؤمتر القمة املعين برصد األرض الذي استضافته الواليات املتحدة وُعقد              

، والفريق املختص برصد األرض الذي أُنشئ       ٢٠٠٣يولـيه   / متـوز  ٣١يف واشـنطن العاصـمة يف       
إالّ مــثال يوّضــح كــيف أمكــن االتصــال مبــتخذي القــرارات  ومــا هــذا . كنتــيجة لذلــك املؤمتــر

وكــيف خّصــص هــؤالء املســؤولون، أو هــم عــلى وشــك أن خيّصصــوا، مــوارد ال يســتهان هبــا  
 .لزيادة كفاءة آليات الرصد الفضائي لألرض

  
  النهوج اإلقليمية       -باء  

ة وتكنولوجيا  تـؤّدي احلكومات دورا أساسيا يف إذكاء الوعي بفوائد األنشطة الفضائي           -١٥
وعلى احلكومات  . الفضـاء وتطبـيقاهتا عن طريق سلطاهتا ووكاالهتا املعنية وبراجمها ذات الصلة           

أيضـا أن تواكـب الـتطّورات الـيت تطـرأ يف هـذا امليدان، على الرغم من أن جهودها الرامية إىل                      
لعوامل، مبا يف إذكـاء الوعـي بـتلك الفوائـد وقدراهتـا عـلى القيام بذلك معّوقة بفعل طائفة من ا               

 .ذلك حمدودية القدرات املالية والتكنولوجية واإلدارية

ومثـة فوائـد جلـية ميكـن أن جتنـيها الـدول املسـتعدة للـتعاون عـلى ترمجة التقّدم العلمي                    -١٦
والتكـــنولوجي إىل سياســـات وبـــرامج ألغـــراض التطبـــيق يف مـــيدان ال تتســـم الـــتطّورات فـــيه 

 والتكنولوجـــيا، وببيـــئة تنافســـية بصـــورة مـــتزايدة وتـــنّوع فحســـب بالـــتقّدم اهلـــائل يف العلـــوم
األطـراف الفاعلـة واملصـاحل بشـكل معقّـد، بـل تتسـم أيضـا بفجـوات تـزداد اتساعا يف قدرات                       

وميكــن أن يتـيح الـتعاون االقلــيمي   . الـبلدان عـلى اسـتخدام تكنولوجــيا الفضـاء للمـنفعة العامـة      
 .مزايا خاصة يف هذا الشأن

فالعديد من البلدان   . آسيا واحمليط اهلادئ مثاال مشرقا يف هذا اخلصوص       وتوفّـر مـنطقة      -١٧
املبـتكرة الـرائدة يف هـذه املـنطقة، وبعضـها يـرتاد الفضـاء، هي بلدان نامية لديها اهتمام خاص                     

وقد أثبت برنامج التطبيقات الفضائية     . بتسـخري تكنولوجـيا الفضـاء ألغـراض التنمـية املستدامة          
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نمـية املستدامة التابع للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ    االقلـيمي مـن أجـل الت      
جدارتــه كآلــية مفــيدة لــزيادة اســتخدام التكنولوجــيات والتطبــيقات الفضــائية اســتخداما فّعــاال 

 .لتحقيق التنمية املستدامة يف هذه املنطقة

ــة املتمــثّلة يف إذ   -١٨ ــربنامج، يف معاجلــته األولوي كــاء الوعــي لــدى خمططــي  ويوفّــر ذلــك ال
السياسـات ومـتخذي القـرارات يف كـل القطاعـات وعـلى مجـيع مستويات اختاذ القرار، مناذج         

 .ناجحة ميكن أن تقتدي هبا املناطق واملناطق الفرعية األخرى

أمـا يف أوروبـا، فـإن مـبادرة الرصـد العـاملي لألغـراض البيئـية واألمنية تقّدم مثاال بارزا                -١٩
ىل التنسـيق بـني التكنولوجـيات والـنظم، القـائم منها واجلديد، من أجل حتسني      ملـبادرة هتـدف إ   

تلبـية مـا يقّدمـه مـتخذو القـرارات واملستخدمون على املستويات الوطين واالقليمي واحمللي من                 
ــتحديد للحصــول عــلى املعلومــات   ــياجات  . طلــبات واضــحة ال وســتتناول تلــك املــبادرة االحت

يت يتعــّين حتديدهــا يف خمــتلف جمــاالت السياســات، مــثل مســألة   املشــتركة للســلطات العامــة الــ 
ــات       ــّبؤ بالفيضــانات وحــرائق الغاب ــيت ستســهم يف التن ــتعلقة بالغطــاء األرضــي، ال املعلومــات امل
ــار          ــربون ومصــادره ضــمن اط ــات الك ــك يف رصــد بالوع ــا، وكذل ــالّت احملاصــيل واتقائه وغ

 .طارية بشأن تغّير املناخبروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اال
  

  املنظمات الفضائية       -جيم   
ان املــنظمات الفضــائية الدولــية والوطنــية أطــراف فاعلــة ذات أمهــية يف إذكــاء الوعــي    -٢٠

ويف حني توفّر املنظمات الفضائية الدولية اُألطُر الالزمة للتعاون والتنسيق          . باألنشـطة الفضـائية   
املسـتوى العـاملي، فـإن الوكـاالت الوطنـية تؤّدي دور          ووضـع مـنظورات السياسـة العامـة عـلى           

مراكــز اتصــال بــني الشــبكات الدولــية والقطــاعني العــام واخلــاص واألوســاط العلمــية والبحثــية 
وهـي يف أفضـل وضـع لتيسـري وتعزيز الشراكات الفّعالة بني أصحاب         . واملسـتخدمني النهائـيني   

 .ااملصلحة وموفّري اخلدمة املعنية واملستفيدين منه

 ٢٣، الــيت تــتألّف عضــويتها مــن )ســيوس(وتعــّد اللجــنة املعنــية بســواتل رصــد األرض  -٢١
 هيـئة منتسـبة بني منظمات وطنية ودولية، احملفل الدويل           ٢١هيـئة معظمهـا وكـاالت فضـائية و        

الرئيســي لتنســيق الــربامج اخلاصــة بتشــغيل ســواتل رصــد األرض ولتحقــيق الــتفاعل بــني تلــك    
وخمـتلف أعضاء سيوس ملتزمون ببذل      . انات السـواتل يف العـامل قاطـبة       الـربامج ومسـتخدمي بـي     

 .كل ما يف وسعهم لتنفيذ توصياهتا يف براجمهم املتعلقة برصد األرض
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وأكّـد رئـيس سيوس، يف بيان أدىل به أمام مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، التزام                 -٢٢
بـيانات الـيت تتيحها سواتل رصد األرض ويف       تلـك اللجـنة باملسـاعدة يف زيـادة الوعـي بقـيمة ال             

وأشار . تـزويد الـبلدان النامـية مبا يلزم من أدوات معرفية لكي تستفيد من التطبيقات األساسية               
البـيان أيضـا إىل مـبادرات معّيـنة اتُّخـذت يف هـذا اخلصـوص مـن قـبل أعضـاء سيوس واهليئات                        

برنامج متابعة نتائج مؤمتر     "٢٠٠٢  نوفمـرب /وأطلقـت سـيوس، يف تشـرين الـثاين        . املنتسـبة الـيها   
 .إثباتا اللتزامها املتواصل بتحقيق التنمية املستدامة" القمة العاملي للتنمية املستدامة

  
   املنظمات غري احلكومية          -دال  

ان أمهـية إسـهام اجملـتمع املـدين، مبـا يف ذلك املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص،                 -٢٣
ات أمـر مسـلّم بـه عـلى نطاق واسع وأكّدت عليه مؤّخرا اجلمعية العامة     يف تنفـيذ نـتائج املؤمتـر      

، املعـــنون التنفـــيذ واملـــتابعة   ٢٠٠٣يونـــيه / حزيـــران٢٣ بـــاء املـــؤرخ  ٥٧/٢٧٠يف قـــرارها 
املـتكامالن واملنّسـقان لنـتائج املؤمتـرات الرئيسـية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة يف                 

واعـتادت املـنظمات غـري احلكومـية االضـطالع بـدور نشط          . تماعياجملـالني االقتصـادي واالجـ     
فقــد أســهمت إســهاما بــالغ األمهــية يف أعمــال اليونيســبيس . جــدا يف األوســاط املعنــية بالفضــاء

الثالــث، وهــو أول مؤمتــر لألمــم املــتحدة ُيشــارك فــيه قطــاع الصــناعة واجملــتمع املــدين يف اطــار  
ــع احلكومــات  ــية يف اجــتماعات جلــنة    وتشــكّل مشــاركة  . الشــراكة م ــنظمات غــري احلكوم امل

اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية وجلاهنـا الفرعـية جـزءا مـن العملية املتواصلة                      
املتمـثّلة يف اتاحـة اجملـال أمـام اجلهـات الفاعلـة غـري احلكومـية ذات الصلة للمشاركة يف أعمال                      

ــادة الوعــي العــاملي بأمهــية األنشــ    ــز  اللجــنة مــن أجــل زي طة الفضــائية الســلمية وفوائدهــا وتعزي
 .استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

وجتـتمع لـدى بعـض املـنظمات غـري احلكومية، مثل اجلمعية الدولية للمسح التصويري             -٢٤
إذ تضم شبكة تلك . واالستشـعار عـن بعـد، اخلـربة الفنـية الطويلة مع عضوية عاملية ذات شأن            

ــيات ورا  ــية مجع ــن  اجلمع ــثّل حنــو     ١٢٠بطــات م ــامل مت ــدا يف مجــيع أحنــاء الع ــن ٥٠ ٠٠٠ بل  م
اإلخصــائيني الفنــيني الذيــن يضــطلعون بأنشــطة يف جمــاالت العلــوم املــتعلقة باملســح التصــويري    

وتعقد تلك اجلمعية مؤمترا كل أربعة أعوام، فضال        . واالستشـعار عن بعد واملعلومات الفضائية     
ت دراســية بشــكل منــتظم يف أرجــاء عديــدة مــن   عــن عقدهــا نــدوات وحلقــات عمــل ودورا  

وقـد أولـت عّدة من تلك اللقاءات اهتماما خاصا للقضايا املتعلقة بالتطبيقات الفضائية              . العـامل 
 .والتنمية املستدامة وقّدمت إسهامات قّيمة يف هذا الشأن
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يق العاملي  وباملـثل، تقـّدم الـرابطة الدولـية ألسبوع الفضاء دعما لألمم املتحدة يف التنس               -٢٥
وتقوم تلك الرابطة . ٥٤/٦٨ألسـبوع الفضـاء العـاملي، الـذي أعلنـته اجلمعـية العامة يف قرارها             

واهلدف من ذلك   . بتوظـيف ودعـم شـبكة عاملـية مـن منّسـقي ذلـك األسـبوع واملشـاركني فيه                  
أكتوبر، هو زيادة الوعي لدى     / تشرين األول  ١٠ إىل   ٤األسـبوع، الـذي ُيحـتفل به سنويا من          

. ذي القــرارات والــناس عمومــا بفوائــد اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلميةمــتخ
وطُلب إىل مجيع   ". الفضاء من أجل التنمية املستدامة    " هو   ٢٠٠٤واملوضـوع الـذي اختري لعام       

اجلهـات املشـاركة يف هـذا األسـبوع واجلهـات الداعمـة له أن ختطّـط بـرامج ذات صـلة تتناول           
رج هــذا املوضــوع يف املــواد اإلعالنــية الــيت تعّدهــا عــلى ســبيل الــترويج  هــذا املوضــوع وأن تــد

ألسـبوع الفضـاء العـاملي وأن تـبلّغ املـنظمات األخـرى عـن املوضـوع املذكـور وتشـّجعها على                 
 .معاجلته أيضا

ومسـألة زيـادة الوعـي بـدور األنشـطة الفضائية يف دعم األهداف اإلمنائية املتفق عليها                  -٢٦
ــيا تتــناوهلا  أيضــا مــنظمات غــري حكومــية أخــرى حتضــر بصــفة مراقــب االجــتماعات الــيت    دول

تعقدهـا جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، مـثل الـرابطة األوروبية للسنة                     
 .الدولية للفضاء واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية واجمللس االستشاري جليل الفضاء

  
   ةاألنشطة الَوصولة احملتمل    -رابعا  

ــناس بأمهــية االضــطالع        -٢٧ ــة ال ــرارات وعام ــتخذي الق ــدى م ــية إذكــاء الوعــي ل ان عمل
فهــناك، مــن مــنظور األمــم . بأنشــطة فضــائية ألغــراض ســلمية ليســت هــي الغايــة يف حــّد ذاهتــا

املـتحدة، أولويـات واضـحة فـيما يـتعلق باجلهود اليت يتعّين بذهلا يف هذا اخلصوص، مع مراعاة                   
 املـتحدة ومـبادئه واحلاجـة إىل التنفيذ واملتابعة املتكاملني واملنسقني لنتائج             مقاصـد ميـثاق األمـم     

ــا األمـــم املـــتحدة يف اجملـــالني االقتصـــادي     ــة الـــيت تعقدهـ ــية ومؤمتـــرات القمـ املؤمتـــرات الرئيسـ
 . باء٥٧/٢٧٠واالجتماعي، على النحو املبّين يف قرار اجلمعية العامة 

ق علـيها دولـيا، مبـا يف ذلك الوارد منها يف إعالن األمم         وتوفّـر األهـداف اإلمنائـية املـتف        -٢٨
املـتحدة بشـأن األلفـية، ونـتائج املؤمتـرات الرئيسـية ومؤمتـرات القمـة اليت تعقدها األمم املتحدة                   
ــداف           ــيق األه ــية حتق ــية بغ ــية والدول ــية واإلقليم ــتويات الوطن ــلى املس ــل ع ــامال للعم ــا ش أساس

. فقـر ومواصـلة النمو االقتصادي وحتقيق التنمية املستدامة        األساسـية املتمـثّلة يف القضـاء عـلى ال         
وتوفّـر هـذه األهـداف أيضـا أساسـا قـّيما لألنشطة الَوصولة احملتملة اليت ترمي إىل زيادة الوعي                    
لـدى مـتخذي القـرارات وعامـة الـناس بأمهـية االضـطالع بأنشطة فضائية ألغراص سلمية بغية          

 .لبشرية مجعاءحتسني الرفاه االقتصادي واالجتماعي ل
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   التوصيات   -خامسا 
ينـبغي أن جتـري جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية تقييما للجهود،          -٢٩

مبـا ذلـك جهودهـا، الرامـية إىل إذكـاء الوعـي بأمهـية األنشـطة الفضـائية وأن تـتخذ، يف الوقت                        
 دولــيا وأن تـويل اعتــبارا خاصــا  ذاتـه، الــتدابري الالزمــة لتحقـيق األهــداف اإلمنائــية املـتفق علــيها   

لألهــداف اإلمنائــية لأللفــية وإعــالن جوهانســربغ بشــأن التنمــية املســتدامة وخطــة العمــل الــيت    
اعـتمدها مؤمتـر القمـة العـاملي جملـتمع املعلومـات، وكذلـك للعالقـات املتـبادلة بني كل ما سبق                      

 .ةوالتوصيات الواردة يف إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشري

وينـبغي ملؤمتـرات األمـم املـتحدة الرئيسـية واألنشـطة املتعلقة بتنفيذ ومتابعة نتائج تلك                  -٣٠
املؤمتــرات، أن تواصــل الــنظر مبــزيد مــن الــتعّمق يف مســامهات علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء، مــع  

وينــبغي أن تواصــل اللجــنة الــنظر يف امكانــية . مــراعاة احتــياجات الــبلدان النامــية بوجــه خــاص
 مسـامهات حمـّددة هلـذه الغايـة، مبـا يف ذلـك تقـدمي مسامهات إىل املرحلة الثانية من مؤمتر                      تقـدمي 

 .القمة العاملي جملتمع املعلومات

وينــبغي للجــنة وجلاهنــا الفرعــية، لــدى تــناول األولويــة املتمــثّلة يف إذكــاء الوعــي لــدى   -٣١
تويات اختاذ القرار،   خمططـي السياسـات ومـتخذي القرارات يف كل القطاعات وعلى مجيع مس            

وقـد تشـمل تلـك الـنهوج، عـلى وجـه اخلصوص،       . التأكـيد عـلى امكانـية اتـباع هنـوج اقليمـية        
اللجـنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكاريـبـي واللجنة االقتصادية ألفريقيا واللجنة االقتصادية           

ج التطبـيقات الفضائية    واالجتماعـية لغـريب آسـيا، آخـذة يف حسـباهنا املـثال الـذي يقّدمـه بـرنام                  
 .اإلقليمي من أجل التنمية املستدامة التابع للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ

وينـبغي للجـنة والـدول األعضـاء فيها توجيه انتباه املنظمات الفضائية الدولية والوطنية             -٣٢
تفق علـيها دوليا، مبا يف ذلك       إىل دور تكنولوجـيا الفضـاء يف دعـم حتقـيق األهـداف اإلمنائـية املـ                

الـوارد مـنها يف إعـالن األلفية، ويف تنفيذ نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها                 
كمـا ينـبغي للجـنة والـدول األعضـاء فـيها تشجيع املنظمات الدولية والوطنية،             . األمـم املـتحدة   

لشأن وتزويد اللجنة باملعلومات عن     احلكومـية مـنها وغـري احلكومـية، عـلى إذكاء الوعي هبذا ا             
 .األنشطة الَوصولة اليت يضطلع هبا كل منها

وينـبغي أن تـتم، باالستناد إىل نتائج الدراسة االستقصائية اليت أجراها فريق العمل عرب                -٣٣
اإلنترنـت على مستوى الدول األعضاء واملنظمات اليت تتمّتع مبركز املراقب لدى اللجنة بشأن              

 تـبذهلا تلـك الـدول واملـنظمات بغـية زيـادة الوعي بأمهية األنشطة الفضائية، إتاحة          اجلهـود الـيت   
املعلومـات عـن تلـك اجلهـود الكترونـيا مـن خـالل موقـع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي على                     
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وينـبغي مواصـلة حتديث املعلومات الواردة يف الصفحة         . (www.oosa.unvienna.org)اإلنترنـت   
 .الرئيسية لذلك املكتب
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