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  اخلارجي الفضاء استخدام جلنة
  السلمية األغراض يف  

  الدورة اخلامسة واخلمسون
        ٢٠١٢يونيه / حزيران١٥-٦فيينا، 

: املتحدة األمم منظومة ضمن بالفضاء الصلة ذات األنشطة تنسيق    
   — ٢٠١٣- ٢٠١٢ الفترة يف املرتقبة جوالنتائ هاتجُّالتو

   الفضاء من ةدَّاملستم املكانية اجلغرافية البيانات استخدام
  املستدامة التنمية ألغراض

    
      العام األمني رتقري    

    مةدِّمق  -أوالً  
 منـــذ اخلـــارجي، الفـــضاء بأنـــشطة املعـــين الوكـــاالت بـــني املـــشترك االجتمـــاع عمـــل  -١
 الـصلة  ذات األنـشطة  يف الوكـاالت  بـني  والتعـاون  للتنـسيق  وصـل  حلقـة  بوصـفه  ،١٩٧٥ عام

 كنولوجيـا ت باسـتخدام  املتـصلة  اجلهـود  ازدواج ومنع التآزر أوجه تعزيز بقصد وذلك بالفضاء،
  .املتحدة األمم هيئات عمل يف وتطبيقاته الفضاء

ــة ورحَّبــت  -٢ ــة اجلمعي ــد ٦٥/٩٧ قرارهــا يف العام ــة اجلهــود بتزاي ــز ملواصــلة املبذول  تعزي
 لألمـم  املركزيـة  اآلليـة  وهـو  اخلـارجي،  الفـضاء  بأنشطة املعين الوكاالت بني املشترك االجتماع

───────────────── 

   فضاء اخلارجي يف دورته هذا التقريُر استعرضه ونقّحه االجتماُع املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة ال
   ُوضع يف صيغته النهائية عقب مثّ، ٢٠١٢مارس / آذار٩ إىل ٧الثالثني، املعقودة يف روما من والثانية 

 .تلك الدورة



 

2 V.12-51788 

 

A/AC.105/1014

 يف اجلاريــة اإلصــالحات إطــار يف بالفــضاء املتعلقــة األنــشطة وتنــسيق الــشراكات لبنــاء املتحــدة
 .األداء وتوحيد باتساق العمل أجل من املتحدة األمم منظومة

 األغـراض  يف اخلـارجي  الفـضاء  اسـتخدام  جلنـة  أيـضاً  اجلمعيـة  دعـت  القرار، ذلك ويف  -٣
 املتحـدة  مـم األ مـؤمتر  أهـداف  حتقيـق  يف املـسامهة  مـن  متكِّنـها  الـيت  الـسبل  يف النظـر  إىل السلمية
 .٢٠١٢ عام يف الربازيل، جانريو، دي ريو يف سيعقد الذي ،)٢٠+ريو (املستدامة للتنمية

 كموضـوع  الفـضاء  مـن  املـستمدَّة  املكانية اجلغرافية البيانات استخدام اللجنة وحّددت  -٤
 قـة الوثي انظـر  (املـستدامة  للتنميـة  املتحـدة  األمـم  مـؤمتر  أهـداف  حتقيـق  يف ملـسامهتها  عام حموري

A/AC.105/993 .(املكانيـة  اجلغرافيـة  البيانـات  توفرهـا  اليت املعلومات بأنَّ أيضاً اللجنة وسلّمت 
 ةدَّواملـستم  اجلغرافيـة  للمواقع الواضح التحديد ذات والبيانات املعلومات (الفضاء من ةدَّاملستم
ــة أجــل مــن مــستنرية قــرارات الختــاذ ضــرورية) الفــضائية املنــصات مــن  علــى امةاملــستد التنمي

 .واخلاص العام اجملالني كال ويف والعاملية واإلقليمية والوطنية احمللية املستويات

 دورتـه  يف اخلـارجي  الفـضاء  بأنـشطة  املعـين  الوكـاالت  بني املشترك االجتماع أقّر وقد  -٥
ــأ ،٢٠١٠ مــارس/آذار ١٢ إىل ١٠ مــن جنيــف يف عقــدت الــيت الــثالثني  الــدوري التقريــر نَّب
 أداة يـشكّل  املتحـدة  األمم منظومة ضمن بالفضاء الصلة ذات األنشطة تنسيق عن العام لألمني

 هيكلــة ُتعــاد أن علــى واتفــق الفــضاء، وتكنولوجيــا علــوم جمــال يف املتحــدة لألمــم اســتراتيجية
 نَّأ ومبـا . املـستدامة  التنميـة  جلنـة  هبا ُتعىن اليت املواضيعية اجملموعات تتناول لكي القادمة التقارير
 هـذا  فـإنَّ  اجملـال،  هـذا  يف املقبلـة  األعمـال  بعـد  ُيحـّدد  مل املـستدامة  للتنميـة  املتحـدة  األمم رمؤمت

ــر ــز التقري ــى يركِّ ــداف عل ــؤمتر أه ــل امل ــسيق املقب ــتخدام وتن ــق االس ــات واألوســع األعم  للبيان
 لتنميـة ل والبيئيـة  واالجتماعيـة  االقتـصادية  األركـان  لدعم الفضاء من ةدَّاملستم املكانية اجلغرافية
 .املؤمتر يف اللجنة مسامهة إىل التقرير هذا يستند املنطلق، هذا ومن. املستدامة

 تنـسيق  بـشأن  والثالثون اخلامس العام األمني تقرير وهو التقرير، هذا جتميع تولَّى وقد  -٦
 اخلــارجي، الفــضاء شــؤون مكتــب املتحــدة، األمــم منظومــة ضــمن بالفــضاء املتــصلة األنــشطة
ــائق إىل اســتناداً ــها الــيت الوث ــة املتحــدة األمــم هيئــات قدمت ــدعم إدارة: التالي ــداين، ال  وإدارة املي
 واالجتماعيـة  االقتـصادية  الـشؤون  إلدارة التابعـة  اإلحـصاءات  وشـعبة  واألمـن،  السالمة شؤون
 ملكافحـة  املتحـدة  األمـم  اتفاقيـة  وأمانـة  العامـة،  لألمانـة  التـابع  اخلارجي الفضاء شؤون ومكتب
 وأمانـة  أفريقيـا،  يف خاصة ،التصحُّر من أو/و الشديد اجلفاف من تعاين اليت البلدان يف التصحُّر
 الـسالح،  نـزع  لبحـوث  املتحـدة  األمم ومعهد ،تغيُّر املناخ  بشأن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية
 يةومفوضـ  اهلـادئ،  واحمليط آلسيا واالجتماعية االقتصادية واللجنة ألفريقيا، االقتصادية واللجنة
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 التـابع ) اليونوسـات  (العملياتيـة  الـساتلية  التطبيقـات  وبرنـامج  الالجـئني،  لـشؤون  املتحـدة  األمم
 البحريـة  واملنظمـة  العـاملي،  األغذية وبرنامج ،)اليونيتار (والبحث للتدريب املتحدة األمم ملعهد

  .اجلوية لألرصاد العاملية واملنظمة لالتصاالت، الدويل واالحتاد الدولية،
 األمـم  منظومـة  ضـمن  اخلـارجي  الفـضاء  أنـشطة  لتنـسيق  املخصص الشبكي املوقع ويف  -٧

 مــن املتحــدة األمــم هيئــات بــه تــضطلع اعّمــ معلومــات (www.uncosa.unvienna.org) املتحــدة
 .بالفضاء صلة ذات أنشطة

 الـصلة  ذات األنـشطة  تنـسيق  عـن  العام األمني تقرير يف املشروحة األنشطة إىل وإضافة  -٨
 هـذا  يبـّين  ،(A/AC.105/961) ٢٠١١-٢٠١٠ الفتـرة  يف املتحـدة  األمم منظومة ضمن بالفضاء
 .٢٠١٣-٢٠١٢ الفترة يف هبا االضطالع املزمع األنشطة التقرير

    
 ألغراض الفضاء من ةدَّاملستم املكانية اجلغرافية البيانات استخدام  -ثانياً  

      املستدامة التنمية
    البيئة محاية  - ألف  

 يف عنـها  غـىن  ال ضـرورة  الفـضاء  مـن  املـستمدَّة  املكانية اجلغرافية البيانات داماستخ إنَّ  -٩
 األمـم  كيانـات  تستخدم اجملال، هذا ويف. الطبيعية املوارد وإدارة البيئة ومحاية املناخ تغيُّر سياق
 اختـاذ  أجـل  مـن  العـامل  نطـاق  علـى  واالجتاهـات  العمليـات  لرصـد  الفضائية التكنولوجيا املتحدة
 نظـم  خـالل  مـن  األرض رصـد  معـاً  وتنـسِّق  إليها، املسندة الواليات حدود يف مستنرية تقرارا
  .واألرض واحمليطات العاملي املناخ رصد
ــة يف واألطــراف  -١٠ ــم اتفاقي ــة املتحــدة األم ــشأن اإلطاري ــر ب ــاخ تغيُّ ــدعّوة، املن  إطــار يف م

 املنـاخي  للنظـام  املنـهجي  الرصـد  عزيـز ت إىل املنـاخ،  تغيُّر معاجلة يف املتمثل لالتفاقية العام اهلدف
ــه والتعــاون ــة وتنظــر. في ــة اهليئ ــة باملــشورة املعنيــة الفرعي ــة التابعــة والتكنولوجيــة العلمي  لالتفاقي
 الـصلة،  ذات العامليـة  الرصـد  نظـم  قدمتـه  مـا  وكـان  املنهجي، الرصد يف منتظم بشكل اإلطارية
 لرصـد  العـاملي  والنظـام  األرض ملراقبـة  امليالع والنظام املناخ لرصد العاملي النظام األخص وعلى

 الوفـاء  يف اإلطاريـة  االتفاقيـة  دعـم  يف األساسـية  العناصـر  أحد ومسامهات تعاون من احمليطات،
 تتلقـى  املنـاخ،  لرصـد  العـاملي  النظـام  خالل ومن. املناخ رصد لعمليات األساسية باالحتياجات

 بـالغالف  املتعلقـة  اجملاالت يف للمناخ املنهجي دالرص عن تقارير بانتظام اإلطارية االتفاقية أمانة
 .جامعاً عنصراً بوصفها الفضائي الرصد عمليات ذلك يف مبا واحمليطات، واألرض اجلوي
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 تغيُّـر  بشأن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية يف األطراف مؤمتر اختذها اليت القرارات وإثر  -١١
 تــدابري اعتمــاد إىل العــاملي الرصــد عمليــات يف املــشاركة الفــضاء وكــاالت فيهــا ودعــا املنــاخ
 يف الطويـل  املـدى  علـى  االسـتمرار  وإىل األرض رصـد  بـسواتل  املعنيـة  اللجنة خالل من منّسقة
 تقريـر  تقـدمي  إىل األرض رصـد  بـسواتل  املعنيـة  اللجنـة  ُدعيت البيانات، وإتاحة الرصد عمليات

 بالرصـد  املتعلقـة  للمـسائل  االعتبـار  مـن  يـد املز وسـيولَى  .باالتفاقيـة  املتعلقـة  اإلجنـازات  أهم عن
 العلميـة  للمـشورة  الفرعيـة  اهليئة دورات أثناء الفضاء، من انطالقاً ذلك يف مبا للمناخ، املنهجي

 .بعده وما ٢٠١٢ عام غضون يف تعقد سوف اليت والتكنولوجية

 دفهبـ  ١٩٩٢ عـام  يف أنـشئ  الـذي  املنـاخ،  لرصـد  العـاملي  النظـام  رعايـة  يف ويتشارك  -١٢
 العمليـات  تلـك  نتـائج  وإتاحـة  باملناخ املتعلقة للمسائل رصد عمليات من يلزم ما إجراء ضمان
 الدوليـة  احلكوميـة  واللجنـة  للبيئـة  املتحـدة  األمـم  برنـامج  مـن  كـل  احملـتملني،  املـستخدمني  لكل
 العامليـة  ظمةواملن) اليونسكو (والثقافة والعلم للتربية املتحدة األمم ملنظمة التابعة احمليطات لعلوم

 الالزمـة  األساسـية  املناخيـة  املـتغريات  رصـد  وعمليـات . للعلـوم  الدويل واجمللس اجلوية لألرصاد
 يف تعتمـد  إمنـا  منـها  معلومـات  واشـتقاق  عامليـة  مناخية منتجات توليد يف ملموس تقدم إلحراز
 .الفضاء على معظمها

ــة يف املــشاركة الفــضاء وكــاالت وملــساعدة  -١٣ ــتغريات مراقب ــة امل  أعــدَّ األساســية، املناخي
 واملنظمــة املنــاخ لبحــوث العــاملي الربنــامج مــع بالتعــاون املنــاخ، لرصــد العــاملي النظــام برنــامج
 لكـي  املنـاخ  لرصد العاملي النظام متطلبات باملناخ، املعنية الدوائر وسائر اجلوية لألرصاد العاملية
 عـام  يف املتطلبـات  هـذه  حتـديث  جـرى و والتنـسيق  املنهجيـة  مـن  مبزيـد  الفضاء من املناخ يرصد
 اسـتجابةً  منـسقة  إجـراءات  الدوليـة  واحلكوميـة  الوطنيـة  الفـضاء  وكاالت اختذت وقد. ٢٠١١
 األرض رصـد  بـسواتل  املعنيـة  اللجنـة  خـالل  مـن  مجاعيـاً  أو فرديـاً  سـواء  النظـام،  ملتطلبات منها

 تـشغيل  جمـال  علـى  ءاتاإلجـرا  هـذه  وتنـسحب . اجلويـة  األرصـاد  بسواتل املعين التنسيق وفريق
 املكتـسبة،  البيانـات  جملموعـات  املنـسق  االسـتغالل  وجمـال  باملنـاخ  يتـأثر  ال تشغيالً السواتل نظم

 برصـد  املتعلقـة  البيئيـة  الـسواتل  لبيانـات  واملـستدامة  املنـسقة  املعاجلة مبادرة إطار يف مثالً وذلك
 املنـاخ  لرصـد  العـاملي  النظـام  لبـات متط أدرجـت  فقـد  اجلوية لألرصاد العاملية املنظمة أما. املناخ
 .القادمني العقدين خالل سُتجرى اليت هبا اخلاص العاملي املراقبة نظام تصميم إعادة عملية يف

ــولَّى  -١٤ ــاملي النظــام رئاســة وتت ــذي احمليطــات، لرصــد الع ــشئ ال ــام أن ــة ،١٩٩١ ع  اللجن
 املتحـدة  األمـم  برنـامج  رعايتـه  يف ويتـشارك  لليونـسكو  التابعة احمليطات لعلوم الدولية احلكومية

 إنـشاء  اسـتهلت  وقـد . العلمية لالحتادات الدويل واجمللس اجلوية لألرصاد العاملية واملنظمة للبيئة
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 الـدول  طلـب  علـى  بنـاءً  لليونـسكو  التابعـة  احمليطـات  لعلـوم  الدولية احلكومية اللجنة النظام هذا
 .طاتاحملي لرصد موحد نظام وجود بأمهية أقرت اليت األعضاء

 احمليطــات لرصـد  العـاملي  النظـام  يف أساسـياً  عنــصراً الـساتلية  البيانـات  تيـارات  لكِّوتـش   -١٥
 يف اجلليديـة  املـساحة  وامتـداد  الـسطحية  والريـاح  البحـر  سـطح  مـستوى  تغيُّـر  رصـد  خيص فيما

 مراقبــة متطلبــات إنَّ). أحيــائي نــشاط مــن فيهــا مــا علــى مؤشــر وهــو (احمليطــات ولــون البحــر
ــاخ رصــد أجــل مــن احمليطــات ــؤات األحبــاث وإجــراء املن ــة والتنب ــق حيــددها املناخي  رصــد فري
 والربنــامج احمليطـات  لرصــد العـاملي  النظــام إىل تقـاريره  يقــدم الـذي  املنــاخ، أجـل  مــن احمليطـات 
 اتفاقيـة  أمانـة  إىل املنـاخ  لرصـد  العـاملي  النظـام  خـالل  مـن  يقـدمها  كمـا  املنـاخ،  لبحـوث  العاملي
 رصـد  بـسواتل  املعنيـة  اللجنـة  مـع  متواصل حوار ومثة. تغيُّر املناخ  بشأن طاريةاإل املتحدة األمم
 البيانـات  تيـارات  تـوفري  اسـتمرارية  يكفـل  اجلوية األرصاد بسواتل املعين التنسيق وفريق األرض
 العـاملي  النظـام  عمـل  خطـة  وتـشمل . الـساتلي  الرصد من ةدَّواملستم باحمليطات املتعلقة الرئيسية
ــرات املــستقبلية األنــشطة خبــصوص طــاتاحملي لرصــد  بــشأن املــستجدة األساســية املناخيــة املتغّي
 .اإليكولوجية ونظمها احمليطات كيمياء

 منظمـة  يـضم  الوكـاالت  بني مشترك برنامج وهو األرض، ملراقبة العاملي النظام وسعى  -١٦
 لعلـوم  الدوليـة  حلكوميـة ا واللجنـة  للبيئـة  املتحدة األمم وبرنامج والزراعة لألغذية املتحدة األمم

 التوعيـة  إىل للعلـوم،  الدويل واجمللس اجلوية لألرصاد العاملية واملنظمة لليونسكو التابعة احمليطات
 اجتماعـات  أثنـاء  وذلـك  املـستدامة،  للتنميـة  دعمـاً  ُبعـد  عـن  االستشعار بيانات استخدام بأمهية

تغيُّـر   بـشأن  اإلطاريـة  املتحـدة  األمـم  يـة واتفاق البيولـوجي  بـالتنّوع  املتعلقـة  االتفاقية يف األطراف
 اجلفــاف حــاالت مــن تعــاين الــيت البلــدان يف التــصحُّر ملكافحــة املتحــدة األمــم واتفاقيــة املنــاخ

ــشديدة، رحُّالتــص أو/و ــاألخص ال ــا، يف وب ــة أفريقي ــة رامــسار واتفاقي ــة باألراضــي املتعلق  الرطب
 .الفطرية تاحليوانا من املهاجرة األنواع على احملافظة ومعاهدة

ــد وقــد  -١٧ ــات اســتخدام ولَّ ــشعار بيان ــات جانــب إىل ُبعــد، عــن االست  واملعلومــات البيان
 مـن  أعـاله،  املـذكورة  االتفاقيـات  يف األطـراف  الـدول  لـدى  االهتمام من عظيماً قدراً املوقعية،
 دوقـ . االسـتخدام  هلـذا  العـام  والرصـد  الطبيعيـة  للمـوارد  املستدام االستخدام عن اإلبالغ حيث
 األساسـية  املناخيـة  املتغّيـرات  حتديـد  يف قيـادي  دور أداء علـى  األرض ملراقبة العاملي النظام دأب

 األرضـية  املنـاخي  النظـام  مكونـات  فهـم  حتـسني  يف املتمثلة العامة واليته ضمن وذلك األرضية،
 .والتصحُّر البيولوجي والتنوع
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دة لنظــام املراقبــة العــاملي حــىت رؤيــة جديــ"ووضــعت املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة   -١٨
وســوف يــشمل نطــاق نظــام املراقبــة العــاملي التــابع للمنظمــة العامليــة لألرصــاد    ". ٢٠٢٥ عــام

اجلوية وفوائده يف املستقبل جماالت األرصاد اجلوية؛ ورصد املنـاخ، مبـا يف ذلـك علـى مـستوى                   
 مــن أنــشطة كــشف احمليطــات واألرض؛ واخلــدمات اهليدرولوجيــة والبيئيــة؛ ومــا يتــصل بــذلك

وسيظل العنصر الفضائي من نظـام املراقبـة العـاملي معتمـداً علـى وكـاالت                . الكوارث ورصدها 
السواتل من أعضاء املنظمة العاملية لألرصاد اجلويـة، يف ظـل الـشراكة مـع فريـق التنـسيق املعـين                     

قبـة العـاملي    وسيـستمر نظـام املرا    . بسواتل األرصاد اجلوية واللجنة املعنية بـسواتل رصـد األرض         
ــاره واحــداً   ــه باعتب ــد يف أداء مهمت ــنظم رصــد    اجلدي ــة ل ــة العاملي ــسية يف املنظوم ــنظم الرئي  مــن ال

ــق       ــذلك خيــدم عــدة جمــاالت يتناوهلــا الفري ــق املخــتص برصــد األرض، وب ــة للفري األرض التابع
ظـام  ومثـة نظـام وثيـق الـصلة برصـد املنـاخ، أال وهـو الن               . املذكور وتعـود بالفائـدة علـى اجملتمـع        

الفضائي العاملي للمعـايرة املقاَرنـة الـذي سـيكفل اتـساق قياسـات الـسواتل املـستمدة علـى مـر                      
ــة           ــايرة املقاَرن ــن خــالل املع ــك م ــربامج، وذل ــف ال ــسواتل وخمتل ــشغلي ال ــف م ــن خمتل ــزمن م ال

وعـالوة علـى ذلـك، أنـشأت اللجنـة املعنيـة         . باستعمال أجهزة مرجعية وقـيم معـايرة مـستهدفة        
ألرض فريقا عامال خمتصا بشؤون املناخ، ويقـوم هـذا الفريـق يف الوقـت الـراهن                 بسواتل رصد ا  

بالتوحيد بني اثنيت عشر وكالـة فـضاء والنظـام العـاملي لرصـد املنـاخ واملنظمـة العامليـة لألرصـاد                
اجلوية وتوقعات البيئة العاملية، يف جهودها الرامية إىل تنـسيق توليـد سـجالت البيانـات املناخيـة        

 . دعما للمتغريات املناخية األساسية للنظام العاملي لرصد املناخالساتلية

إىل جانب اللجنة املعنية بسواتل رصـد األرض         وتعمل املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،      -١٩
وفريــق التنــسيق املعــين بــسواتل األرصــاد اجلويــة، علــى تطــوير مفهــوم اعتمــاد هندســة جديــدة   

لى الشروط اليت وضـعها النظـام العـاملي لرصـد املنـاخ وعلـى              للرصد املناخي من الفضاء، بناء ع     
. اآلليات القائمة، مثل الفريـق العامـل املعـين باملنـاخ التـابع للجنـة املعنيـة بـسواتل رصـد األرض                 

ــد          ــة األم ــضائية طويل ــات رصــد ف ــذ عملي ــذه اهلندســة األخــذ بنظــام شــامل لتنفي ــستدعي ه وت
ــستدعي وجــود      ــا ت ــام املنــاخي، كم ــن ســواتل البحــث والــسواتل     ومتواصــلة للنظ ــة م  جمموع

التـــشغيلية، وسياســـة رحبـــة ومفتوحـــة لتبـــادل البيانـــات، وأحكـــام إلدارة البيانـــات، وخطـــط 
اهلندسـة لعمليـات الرصـد املنـاخي املتواصـلة والطويلـة األمـد               ويتوقع أن تكفل هـذه    . للطوارئ

 .نفس االستمرارية املتاحة لرصد األحوال اجلوية اليوم

، قامــت أمانــة ٢٠١٨-٢٠٠٨إقــرار اخلطــة االســتراتيجية العــشرية للفتــرة  وعلــى إثــر   -٢٠
 بتنفيـذ هنـج جديـد إزاء التخطـيط والرصـد واإلبـالغ،              التـصحُّر اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة        

والبيانـات الكميـة املتعلقـة    . للنواتج والنتائج واألثر منتقلة من القياس النوعي إىل القياس الكمي  
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ــنظم اإلي  ــأحوال ال ــدعم وضــع       ب ــة وســبل عــيش ســكاهنا ضــرورية ل ــة لألراضــي اجلاف كولوجي
 ستنـصّب   ٢٠١٣-٢٠١٢ويف فتـرة الـسنتني      . السياسات واإلدارة البيئية على مجيع املستويات     

ــة ومعــدل الفقــر يف األريــاف، ومهــا       ــنظم اإليكولوجي ــة لل ــة األولي اجلهــود علــى قيــاس اإلنتاجي
ــاً   ــر املطلــوب إلزامي ــدول األ مؤشــرا األث ــهما   مــن ال ــضررة اإلبــالغ عن  نَّولكــن، أل. طــراف املت

 رصـدها  فـإنَّ دة مشتركة بني القطاعات وتنجم عن أسباب متعـددة،         قَّ مشكلة بيئية مع   التصحُّر
ر يُّـ يتطلب إدماج املتغريات املتصلة بالبشر والبيئة وينبغي أن يـشمل مجـع املعلومـات املتعلقـة بتغ                

البلـدان الـيت اشـتركت يف التمـرين الريـادي علـى             وحـسبما أبلغـت     . املناخ والتنـوع البيولـوجي    
، يظـل تـوافر البيانـات واملعلومـات وإمكانيـة الوصـول       تتبع مؤشرات األثـر، الـذي أُجنـز مـؤخراً     

 .إليها مسألة حامسة األمهية

ــل  -٢١ ــات وجلع ــة املعلوم ــة اجلغرافي ــا الوصــول وميكــن متاحــة املكاني ــسهولة إليه  الختــاذ ب
 إنتـاج  يف االسـتثمارات  مـن  املزيـد  علـى  التـشجيع  ألفريقيا القتصاديةا اللجنة تواصل القرارات،
 علـــى واملواضـــيعية األساســـية البيانـــات مـــن جمموعـــات بنـــاء ويف املكانيـــة اجلغرافيـــة البيانـــات
 اجلغرافيـة  البيانـات  قاعـدة  فيهـا  مبـا  هـذه،  البيانـات  قواعد لكِّوتش. والوطين اإلقليمي املستويني
 املنـاخ  ريُّـ بتغ املتعلقـة  األنـشطة  بيانـات  وقاعـدة  أفريقيـا  يف التحتيـة  البنيـة  تطـوير  لربنامج املكانية
ــة ــي للمركــز التابع ــسياسات األفريق ــة لل ــدة املناخي ــات وقاع ــّور سالســل بيان ــة تط ــسلع قيم  ال

ــية ــة األساس ــة الزراعي ــة والواجه ــابعني البيني ــا، الت ــق أســاس هل ــات مرف ــة البيان  اإلقليمــي املكاني
ــي، ــزّود األفريق ــات امل ــة خمصــصة حاســوبية بتطبيق ــّسطة وطريق ــدمي مب ــواتج لتق  واخلــدمات الن
 املـوارد  وإدارة الكربـون،  وعـزل  ،تغيُّـر املنـاخ   و الزراعـة،  تـشمل  مـستهدفة  لقطاعـات  إلكترونياً

 .اإلقليمية التحديات من ذلك وغري الطبيعية، والكوارث املائية

ة ألفريقيــا مــساعدهتا لالحتــاد  ستواصــل اللجنــة االقتــصاديبعــده، ومــا ٢٠١٢ عــام ويف  -٢٢
ــشروع الرصــد          ــذ م ــى تنفي ــة عل ــصادية اإلقليمي ــات االقت ــضاء واجلماع ــدول األع ــي وال األفريق

ــة  ــاملي       األفريقــي للبيئ ــامج األفريقــي للرصــد الع ــشاء الربن ــى إن ــستدامة وعل ــة امل ألغــراض التنمي
 .واألمنية لألغراض البيئية

لياتيــة التــابع ملعهــد األمــم املتحــدة للتــدريب  وســيوفر برنــامج التطبيقــات الــساتلية العم  -٢٣
آسـيا  و الوسطى أمريكا يف البيئي بالرصد املتعلقةحتليل الصور   و التقنية القدرات تنميةوالبحث  

  .األعضاء الدول مع الوثيق التعاون خالل من
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    االجتماعية التنمية  - باء  
علومـــات الـــيت توفّرهـــا تـــويل هيئـــات األمـــم املتحـــدة اهتمامـــا متزايـــدا الســـتخدام امل   -٢٤

التكنولوجيا املستمدة من الفضاء يف جمموعة واسعة من األنـشطة املتعلقـة بالتنميـة االجتماعيـة،                
 .من الصحة العامة إىل أمن اإلنسان ورفاهه وإدارة الكوارث واملساعدة اإلنسانية

 جـداً  ةمالئمـ  وسـيلة  ُبعـد  عـن  االستشعار تكنولوجيا تشكّلويف جمال احلماية الصحية       -٢٥
 منظمـة  وتـستخدم . املعديـة  واألمـراض  األوبئـة  تفـشي  حـاالت  بـه  تتـسم  الذي الدينامي للطابع
 هلـا،  والتصدي والتأهب األمراض بتفشي التوعية حتسني يف التكنولوجيات تلك العاملية الصحة

ــاون ــع وتتعـ ــة مـ ــة طائفـ ــوفري علـــى الـــشركاء مـــن متنّوعـ ــع معلومـــات تـ ــاذج ووضـ ــدعم منـ  تـ
 حتـّسن  إىل ُبعـد  عـن  االستـشعار  اسـتخدام  أدى وقـد . واملراقبـة  والتصدي أهبالت استراتيجيات

 علــى واألوبئــة األمــراض تفــشي يف اآلين التطــور وتــصوُّر َتَتبُّــع علــى املنظمــة قــدرة يف ملمــوس
 والبنيــة العامــة الــصحة هتــدد الــيت للمخــاطر اجلغــرايف عالتــوّز خريطــة ورســم احمللــي، الــصعيد
 براجمهـا  يف املكانيـة  اجلغرافيـة  املعلومـات  أيضاً املنظمة وتستخدم. العامة للصحة احليوية التحتية
ــ الــسحائي، وااللتــهاب ريفــت، وادي ىّمحــ مثــل حمــددة، بــأمراض اخلاصــة  الــصفراء، ىواحلّم

 وتـوفري  القـرارات  اختـاذ  لـدعم  أداة اسـتحداث  أجل من اللولبيات، وداء والطاعون، والكولريا،
ــات ــسترشد معلوم ــا ت ــيم يجياتاســترات هب ــة التطع ــامج ويعمــل. احلالي ــات برن ــساتلية التطبيق  ال
 رسـم  علـى  العامليـة  الـصحة  منظمـة  مـع  والبحـث  للتـدريب  املتحدة األمم ملعهد التابع العملياتية
 .امليداين االنتشار عمليات وتسريع األطفال شلل على للقضاء الساتلية الصور بواسطة خرائط

 الوطنيـة  احلـدود  وعـرب  داخليـاً  الـسكان  تـشّرد  مـن  عديـدة  حاالت ٢٠١١ عام وشهد  -٢٦
 االسـتجابة  علـى  اإلنـساين  اجملتمـع  قـدرة  علـى  هائلـة  ضغوطا وفرضت األسر من املاليني مشلت
 إىل احملتاجـة  السكان من اجلديدة اجملموعات لتلك واحلمائية األمنية لالحتياجات كافية بصورة
 تكــن مل إن حمــدودة األمهيــة احلامســة نــاطقامل إىل الوصــول إمكانيــة كانــت مــا وكــثرياً اهتمــام،
 وشـهد  العمليـات،  مـن  العديـد  يف للبيانات هاما مصدرا عدُب عن االستشعار وشكل. مستحيلة

 طريـق  عـن  ذلـك  يف مبـا  (واستخدامها املنتجات تطوير طريقة يف عديدة ابتكارات ٢٠١١ عام
ــبكات ــل شـ ــاعي التواصـ ــتعانة االجتمـ ــات واالسـ ــة جبهـ ــددة خارجيـ ــق ويف) متعـ ــة طرائـ  إقامـ
 الالجـئني  لشؤون املتحدة األمم مفوضية لدى هامة جماالت احلاالت تلك وستظل. الشراكات

 .٢٠١٣و ٢٠١٢ عامي يف

 إليهــا الوصــول إمكانيــات تكــون الــيت البلــدان يف الطارئــة االنتــشار عمليــات وســتعتمد  -٢٧
 املواقــع ووصــف رائطاخلــ رســم علــى متزايــداً اعتمــاداً جــداً الــشاسعة األراضــي ذات أو حمــدودة
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 اسـتبانة  وحتـسني  التقاطع نقاط حتديد بغية ،تقليدياً مطلباً احلدود حتليل أصبح وقد .سريع بشكل
 أو الـسكانية  اجملموعـات  منـها  قدمت اليت (واملستوطنات مفيدة تكون أن ميكن اليت التحتية البنية
 الالجـئني  خميمات أماكن عينيت وسيظل. املساعدة تقدمي أجل من ،)فيها إليها الوصول ميكن اليت
 االستـشعار  منتجات استخدام وسيتواصل األولويات، بني من داخلياً املشردين السكان مواقع أو
 تعرفـه  الـذي  اجلفـاف  وسـيؤدي . املناسـب  الوقت يف واملوفّرة واملطّوعة التكلفة امليسورة عدُب عن

 أو القائمـة  املخيمات رقعة سيعتو إىل السودان جنوب إنشاء سيؤدي كما األفريقي القرن منطقة
 الـشراكات  خـالل  مـن  عـد، ُب عـن  االستـشعار  علـى  القائم التحليل ويعمل. جديدة خميمات إقامة

 األوروبيـة  الفـضاء  وكالـة  مـشروع  وعقـب . املخيمـات  وإدارة املواقـع  ختطيط تيسري على التقنية،
 االحتـاد  ومـشروع  (ESA-RESPOND) اإلنـسانية  لألغراض العاملية اخلرائط رسم خبدمات اخلاص

ــا يف األرضــية بــاهلزات املبكّــر لإلنــذار األورويب  أصــبح املــشروعني وكــال ،(EU-SAFER) أوروب
 لربنــامج األوليــة العمليــات إىل الالجــئني لــشؤون املتحــدة األمــم مفوضــية تتطلــع اآلن، مكــتمال
 خلـدمات  اخلـرائط  رسـم  - األوروبيـة  للمفوضـية  التـابع  واألمنيـة  البيئيـة  لألغـراض  العـاملي  الرصد
 .الشراكات تلك لتوسيع - )٢٠١٣-٢٠١٢ (الطوارئ إدارة

ــة استكــشاف الالجــئني شــؤون مفوضــية وستواصــل  -٢٨ ــصور اســتخدام إمكاني  امللتقطــة ال
 الـذي  الـسكان  حلجـم  أفـضل  تقدير على للحصول موثوقة، دميوغرافية ببيانات مقترنة بالسواتل،

 تعمـل  أعـاله،  املـذكورة  الكيانـات  إىل وباإلضـافة . لـه  داالسـتعدا  وشـركائها  املفوضية على يتعني
 حاليـاً  وتقـوم  األوروبيـة  للمفوضـية  التـابع  املـشتركة  البحـوث  مركـز  مـع  وثيـق  حنو على املفوضية

 الـوطنيني  الـصور  ومـوفّري  األزمـات  خـرائط  رامسي مثل جمموعات مع العمل كيفية باستكشاف
 يف الفـضائية  املعلومـات  السـتخدام  املتحـدة  األمـم  برنـامج  تيـسري  خـالل  مـن  وكذلك (واخلواص

 منتجـات  تـصبح  أن ويؤمـل ). (UN-SPIDER) الطـوارئ  حـاالت  يف واالستجابة الكوارث إدارة
 والرصـد  الربجمـة  عملـييت  يف اندماجاً أكثر ،٢٠١٣-٢٠١٢ السنتني فترة يف عد،ُب عن االستشعار
 وتسريع الطوارئ حاالت دعم سبيل يف الساتلية االتصاالت أمهية وستتزايد. للمفوضية العاديتني
 حتويــل حتــسني إىل الراميــة اجلهــود ستتواصــل ،وأخــرياً. النقالــة بــاألجهزة اجملمعــة البيانــات حتليــل

 يف أو األبعـاد  ثالثيـة  عـرض  أجهـزة  علـى  مـشاهدهتا  ميكـن  صـور  إىل املكانيـة  اجلغرافية املعلومات
 .Google Earth Builder وMapBox (TileMill) مثل املصدر مفتوحة شبكية منصات

 للتــدريب املتحــدة األمــم ملعهــد التــابع العملياتيــة الــساتلية التطبيقــات برنــامج ويتعــاون  -٢٩
 املؤسـستني  قـدرات  سـيعزز  الـذي  األمر الالجئني، شؤون مفوضية مع متواصالً تعاوناً والبحث

 إىل منـها  دةباالسـتفا  والوصـول  عـد ُب عـن  االستشعار منتجات الستخدام التخطيط حتسني على
ــل احلــد ــة األمث ــساعدة حتــسني بغي ــرارات اختــاذ يف امل ــدى. الق ــامج ول ــساتلية التطبيقــات برن  ال
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ــة ــة العملياتي ــشطة مــن طائف ــة األخــرى األن ــة اجلاري ــة املتعلق ــة، بالتنمي ــها االجتماعي ــامج من  برن
HumaNav، ــامج وهــو ــشراكة علــى يقــوم برن ــوفّر واخلــاص العــام القطــاعني بــني ال ــوالً وي  حل
ــة إدارة األســطول إدارة أجــل مــن متكاملــة فــضائية  الــساتلية التطبيقــات برنــامج ويعمــل. فعال

 ويف اإلنــسانية املــساعدة تقــدمي يف) اليونيــسيف (للطفولــة املتحــدة األمــم منظمــة مــع العملياتيــة
 والـشرق  الوسـطى  أمريكـا  يف حاليـاً  اختبـاره  جيـري  الـذي " مدرسـتك  خريطـة  ارسـم  "مشروع
 املتحــدة األمــم مفوضــية مــع أيــضاً العملياتيــة الــساتلية التطبيقــات برنــامج نويتعــاو. األوســط
ــوق ــسان حلق ــى اإلن ــتخدام عل ــصور اس ــساتلية ال ــد وأدوات ال ــع حتدي ــة املواق ــسريع اجلغرافي  لت
 .األمانة وظائف ودعم املفوضية استجابة

 علــى ادرةقــ أمنيــة بيانــات لقاعــدة أوليــا منوذجــا ألفريقيــا االقتــصادية اللجنــة ووضــعت  -٣٠
 نظـم  تطـوير  علـى  غانـا  حكومـة  تساعد وهي احملددة، املواقع إىل طريق أنسب أو أقصر إخراج
 ألفريقيـا  االقتـصادية  اللجنـة  ستواصـل  بعـده  ومـا  ٢٠١٢ عـام  ويف. البلد شوارع وترقيم عنونة

ــز ــى التركي ــتبانة عل ــاط اس ــساخنة النق ــددة املخــاطر ذات ال ــة أو املتع ــضع املركب ــة وست  برناجمي
ــةتطب ــاكن خــرائط لرســم يقي ــن الكــوارث ولرصــد املعّرضــة األم ــم حتــسني أجــل م ــار فه  اآلث

 .والبيئية اإلنسانية

 حامسة الكوارث أثر عن التوفري السريعة اجلغرافية املعلومات تكون الكوارث، إدارة ويف  -٣١
 لنــوع عـاً تب وميكــن،. املتـضررين  والــسكان املتـأثرة  باملنــاطق املتعلقـة  البيانــات وخـصوصا  األمهيـة، 
 عـن  االستـشعار  بيانـات  مـن  خمتلفة أنواع ُتستخدم أن املتأثرة، للمناطق ي  التقريب والنطاق الكارثة
 األطيــاف املتعــددة الــضوئية الــصور )أ: (يلــي مــا األنــواع هــذه وتــشمل املــصدر، الــساتلية ُبعــد

ــاف (االســتبانة املتوســطة/املنخفــضة ــوي كاملطي ــصويري الرادي ــل املتوســط الت  ،(MODIS) التحلي
 ودون املرئيـة  النطاقـات  يف املتقدم اإلشعاعي واملقياس ،(ALOS) األراضي لرصد املتقدم والساتل
 األراضـي  استـشعار  وسـاتل  (DMC) الكـوارث  رصـد  سواتل ومنظومة (AVNIR) القريبة احلمراء

 رصـد  لكـسات  (االسـتبانة  العالية الضوئية البيانات )ب(و ؛)املثال سبيل على ،(Landsat) عدُب عن
 ٢و ١ فيـــــــو وورلـــــــد (Ikonos) وإيكونـــــــوس (Formosat) وفورموســـــــات ،(SPOT) األرض

(WorldView-1 and 2) بــريد وكويــك (Quickbird) آي ودجيــو (GeoEye)، ؛)املثــال ســبيل علــى 
 (Radarsat) ورادارسـات  (Envisat) البيئـي  كالـساتل  (االستبانة املتوسطة الرادارات بيانات )ج(و

ــرادار ــصفائف االصــطناعية فتحــةال ذي وال ــة وال ــل املمرحل ــالتردد العام ــستخدم" L "ب ــى وامل  عل
 االســـتبانة العاليـــة الـــرادارات بيانـــات )د(و ؛)املثـــال ســـبيل علـــى ،(PALSAR)" آلـــوس"الـــساتل

 ).املثال سبيل على ،(TerraSAR-X) آكس-سار وتريا (Cosmo-SkyMed) ميد سكاي-كومسو(
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 الــيت األضــرار لتحديــد االســتبانة الفائقــة الــضوئية نــاتالبيا حتليــل جيــري عــام، وبوجــه  -٣٢
 ،)إخل املنـهارة،  واجلـسور  الطـرق،  اسـتخدام  إمكانيـة  مـدى  (األساسـية  واهلياكـل  املباين أصابت

 بطبقـة  البيانـات  مـن  النـوع  هذا يتأثر احلظ، ولسوء. املؤقتة املالجئ أو األرضية، االهنيارات أو
 أنــواع وأحــد. اإلعــصارات أو الفيــضانات حــوادث أثنــاء ســتارا تــشكّل مــا كــثريا الــيت الغيــوم

 هـو  اإلنـسانية  املـساعدة  توزيـع  عـن  املـسؤولون  املـديرون  يطلبها اليت األخرى املهمة املعلومات
 لتلــك ســريع تقــدير علــى احلــصول وميكــن. وتــوّزعهم احملــتملني املتــضررين الــسكان عــدد

 .السكان توّزع تببيانا احملتملة املتضررة املناطق بتغطية املعلومات

 عـن  االستـشعار  مـن  مـستمداً  حتليالً العاملي األغذية برنامج استخدم ،٢٠١١ عام ويف  -٣٣
 املــساعدات تقــدمي جمــال يف والعمــل التعــاون ألغــراض املعلومــات تكنولوجيــا مركــز وفّــره ُبعـد 

 لفنـون ل تـورين  وجامعـة  العـاملي  األغذيـة  برنامج بني مشترك مشروع وهو (،)إيثاكا (اإلنسانية
 عــدة يف الــسوقي الــدعم وعمليــة الغذائيــة املعونــة توجيــه يف ،(Politecnico of Turin) اهلندســية
 املرفــق مــع وبالتعــاون. وميامنــار مبيــقاوموز باكــستان يف ذلــك يف مبــا كــربى، إنــسانية أزمــات
ــاملي ــاش، الكــوارث مــن للحــد الع ــابع واإلنع ــدويل، للبنــك الت ــامج اســتحدث وإيثاكــا، ال  برن
 املـصدر،  مفتوحـة  مكونـات  إىل تـستند  املكانيـة  اجلغرافيـة  البيانـات  لتبادل منصة العاملي ذيةاألغ

 واإلنـذار  املبكـر  بـاألثر  املتعلقـة  األنـشطة  أجـل  مـن  البيانـات  تبـادل  يف رئيسية بصفة الستعماهلا
 املتاحـة  للمعلومـات  العـاملي  اجملتمـع  شـبكة  تطبيقـات  خـالل  من النواتج مع السواء، على املبكر
  .عام شبكي متصفح خالل من مكان كل يف
 األورويب االحتــاد ملــشروع اإلنــسانية املــساعدة قائــد العــاملي األغذيــة برنــامج وبوصــف  -٣٤

 قبــل مــا مرحلــة ((SAFER) الطــوارئ حــاالت يف لالســتجابة الالزمــة والتطبيقــات للخــدمات
ــات ــد ،)العملي ــد يف اســتباقيا كــان فق ــوع حتدي ــيت واخلــدمات املنتجــات ن ــدعم ال ــات ت  العملي
 تفعيـل  بـه،  املنوطـة  املهمـة  إطـار  يف العاملي، األغذية برنامج وطلب. وجه أكمل على اإلنسانية
 كـل  يف الطـوارئ  حـاالت  يف الـدعم  لتقدمي الطوارئ حباالت اخلاصة األورويب االحتاد خدمات

 وقــد. منوالــي ايــوليب األفريقــي والقــرن واجلزائــر وباكــستان) اإلســالمية-مجهوريــة (إيــران مــن
 .اإلنساين واجملتمع الشركاء علىواسع  نطاق على املنتجات ُعّممت

 قرارهـا  يف العـــــامة  اجلمـــــعية  أنـشأته  الذي ،"سبايدر "املتحدة األمم برنامج يزال وال  -٣٥
 احلـصول  مـن  واإلقليميـة  الدوليـة  واملنظمـات  البلدان مجيع متكّن ضمان على يعمل ،٦١/١١٠
 إدارة دورة لـدعم  اسـتخدامها  علـى  القـدرة  تنميـة  ومـن  الفـضائية  علومـات امل أنـواع  مجيـع  على

ــع يف الكــوارث ــها مجي ــر يف جــاء وحــسبما اخلــصوص، وجــه وعلــى. مراحل ــة تقري  عــن األمان
ــتخدام ــات اســ ــضائية املعلومــ ــم الفــ ــرائط لرســ ــتعانة اخلــ ــات باالســ ــة جبهــ ــددة خارجيــ  متعــ
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)(A/AC.105/1007، إمكانـات  تسخري يف قيادي بدور" درسباي "املتحدة األمم برنامج يضطلع 
 عمـل  خطـة  وتتـوخى . احملتاجـة  البلدان لصاحل متعددة خارجية جبهات باالستعانة اخلرائط رسم

 وصـلة  مبثابـة  الربنـامج  دور يكـون  أن ٢٠١٣-٢٠١٢ الـسنتني  لفتـرة  املقترحـة  سـبايدر  برنامج
 بـني  يـربط  جـسر و الكـوارث  إدارة دعـم  أجـل  مـن  الفـضائية  املعلومـات  علـى  للحصول شبكية
 .املؤسسات وتعزيز القدرات لبناء ميسِّرة وجهة الفضائية واألوساط الكوارث إدارة أوساط

 للتــدريب املتحــدة األمــم ملعهــد التــابع العملياتيــة الــساتلية التطبيقــات برنــامج ويعمــل  -٣٦
 اخلـرائط  راسـم  بيانـات  واسـتخدام  وتقاسـم  تطـوير  علـى " غوغل "مع الوثيق بالتعاون والبحث
 والتأّهــب الكــوارث خمــاطر مــن واحلــد والوطنيــة احملليــة التنميــة ألغــراض اجملتمــع مــن املــستمدة
 اإلنـسانية  الـشؤون  تنـسيق  ومكتـب  العملياتيـة  الـساتلية  التطبيقـات  برنـامج  ويتعاون. للكوارث

 والقـدرة  اإلنـسانية  الـشؤون  تنـسيق  حتـسني  علـى  يعمـل  التعـاون  اهـذ  زال ومـا  ،طويل أمد منذ
 واإلبـالغ،  الـضرر،  وتقيـيم  الـساتلية،  الـصور  مـن  املـستمدة  اخلـرائط  خالل من جابةاالست على

 ولتيـسري . احلكوميـة  غـري  واملنظمـات  الـشقيقة  والوكـاالت  األعـضاء  الدول مع البيانات وتبادل
 الــساتلية التطبيقــات برنــامج ســيزيد اجلغرافيــة، املعلومــات لــنظم الــساتلية بالبيانــات االســتفادة
ــة ــه تقاســم مــن العملياتي ــاء بيانات ــات خــالل مــن الكــربى الكــوارث أثن ــة عملي ــة التغذي  التلقائي
 العملياتيـة  البيانـات  جمموعـات  وتقاسـم  وتطـوير  اجلغرافيـة  البيانات قاعدة من زيل  التن وعمليات
  .اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب مع بالتعاون املشتركة

 والتنـسيق  لإلنـذار  العاملي لنظاما يقوم اإلنسانية، الشؤون تنسيق مكتب إشراف وحتت  -٣٧
 ملــديري اجلغرافيــة املعلومــات نظــم وخــدمات والتنــسيق اإلنــذارات بتيــسري الكــوارث جمــال يف

 ملركـز  األثـر  وتقييمـات  املبكـرة  اإلنذارات النظام هذا ويشمل. املبكرين واملستجيبني الكوارث
 املوقعيـة،  العمليـات  لتنـسيق  ياالفتراضـ  واملركـز  األوروبيـة،  للمفوضية التابع املشتركة البحوث
 الكـوارث  ملـديري  خمصـصة ) إنترانـت  (داخليـة  وشـبكة  اإلنسانية، الشؤون تنسيق ملكتب التابع

 اجلغرافيـة  املعلومات نظم وبيانات واخلرائط املنتجات تيسري يشمل كما املبكرين، واملستجيبني
ــؤات ــصور مــن املــستمدة الطقــس وتنب ــساتلية ال ــد. ال ــسنويا االجتمــاع أكــد وق  ألصــحاب ل
 بــالنرويج، بريغــن يف املنعقــد الكــوارث، جمــال يف والتنــسيق لإلنــذار العــاملي النظــام يف املــصلحة
 .املناسب الوقت يف توفرها اليت العملية وللحلول املبادرة لتلك تأييده

 زيـــادة إىل الراميـــة جهـــوده الفـــضائية للتطبيقـــات املتحـــدة األمـــم برنـــامج وسيواصـــل  -٣٨
 وتطبيقاهتـا  الفـضاء  تكنولوجيـا  اسـتخدام  علـى  والـدويل،  اإلقليمي التعاون اللخ من شجيع،تال
 صـناع  لـدى  الوعي بإذكاء النامية البلدان يف املستدامة واالجتماعية االقتصادية التنمية أجل من

 القـدرة  تعزيـز  أو وإنـشاء  احملتملـة؛  وفوائـدها  التكلفـة  حيث من ايالتكنولوج هذه بفعالية القرار
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 بالفوائـد  الـوعي  نـشر  إىل الراميـة  اخلارجية األنشطة وتدعيم الفضاء؛ تكنولوجيا اماستخد على
 اسـتخدام  حول ٢٠١٠ عام يف اسُتهلت اليت العمل حلقات سلسلة الربنامج وسيواصل. اجملنية

  .اجتماعية-اقتصادية فوائد جلين الفضاء تكنولوجيا تطبيقات
    

    االقتصادية التنمية  - جيم  
 وتـستغل . االقتـصادي  النمـو  حمركـا  مهـا  واالقتصادي الزراعي القطاعني أنَّ الثابت من  -٣٩

 يف وجـه  أكمـل  علـى  الفـضاء  مـن  املـستمدة  املكانيـة  اجلغرافية املعلومات املتحدة األمم كيانات
 .التكنولوجية بالتنمية والنهوض املستدامة الزراعة تعزيز إىل الرامية جهودها

 نظـام  تطـوير  علـى  وإيثاكـا  العـاملي  األغذيـة  برنـامج  عملي املستدامة، الزراعة جمال ويف  -٤٠
 املـتغريات  مـن  سلـسلة  حتليـل  إىل املـستخدمة  الطريقـة  وتـستند . ورصـده  اجلفاف لكشف عاملي

 ونقـاط  العتبـات  حتديـد  أجـل  مـن  الـساتلية  البيانـات  مـن  املـأخوذة  باجلفـاف  املتعلقة واملؤشرات
 حملاصـيل  الـزمين  التطـور  لتقيـيم  النظـام  هـذا  تخدماسـ  وقد. املبكرة لإلنذارات املناسبة االنطالق
ــشتوية القمــح ــستان، يف ال ــيم وكــذلك أفغان ــر لتقي ــاقبني فــصلني أث  القــرن يف اجلفــاف مــن متع

ــد مــن مكّــن كمــا األفريقــي، ــاطق حتدي ــة املتــضررة املن ــأثّر حجــم حــسب مرتب ــوفري ومــن الت  ت
 ُيـدمج  أن ميكـن  النظـام،  هـذا  اليـة فع ولتحسني. السابقة بالسنوات املقارنة على قائمة تقييمات

 املعلومـات  مـن  ذلـك  وغـري  التربـة  ونوع التربة ورطوبة األراضي واستخدام األرضي الغطاء فيه
 .الصلة ذات

 الرئيــسيني والـشركاء  احلكومـات  مــع وثيـق  حنـو  علـى  العــاملي األغذيـة  برنـامج  ويعمـل   -٤١
 ومعلومــات فــضائية لومــاتمع باســتخدام األخطــار التقــاء جديــدة هنــج اســتحداث إىل ســعياً
 هـو  األمثلـة  هـذه  وأحـد . الغـذائي  األمـن  لتحـسني  التـدخل  عمليـات  هبـا  تـستنري  أخـرى  مناخية
ــة املنــصة ــيم اإللكتروني ــسبل املبكــر للتقي ــها العــيش ل ــصاراً (ومحايت  خدمــة وهــي ،")ليــب "اخت

 شــرط اســتيفاء مؤشــر رصــد أجــل مــن األمطــار ســقوط عــن وســاتلية أرضــية بيانــات تــستخدم
ــاه افرتــو  عــدة يف الغــزارة بالغــة أمطــار هطــول أو جفــاف حــدوث خمــاطر مقــدار وحتديــد املي

 برنـامج  مستوى لرفع نظرا املدفوعات لتوجيه" ليب "منصة وتستخدم. بإثيوبيا إدارية وحدات
 حالـة  يف الغـذائي  األمن انعدام من املتضررين السكان عيش سبل وحلماية احلكومة أمان شبكة

 .باملناخ متصلة صدمة حدوث

ــامج ويعمــل  -٤٢ ــة برن ــضاً العــاملي األغذي  الســتبانة الفــضائية املعلومــات اســتخدام علــى أي
 تغيُّـر  "برنامج ضمن مبادرة إطار ويف. الغذائي واألمن العيش سبل يف الرئيسية الضعف مواطن
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ــالبحوث املعــين االستــشاري للفريــق حبثــي برنــامج وهــو ،"الغــذائي واألمــن والزراعــة املنــاخ  ب
 حاليـاً  جيـري  الغـذائي،  األمـن  ومؤشـرات  املناخيـة  املـتغريات  بني الصالت حيلّل الدولية زراعيةال

 عـن  باالستـشعار  امللتقطـة  والـصور  اجلـوي  الرصـد  حمطـات  مـن  املأخوذة املناخية البيانات تقييم
 ىعلـ  تـؤثر  أن ميكنـها  وكيـف  املناخيـة  األمنـاط  يف األخـرية  الـتغريات  عـن  حبثاً نيبال، لصاحل عدُب

 .البلد هذا يف الغذائي األمن

ــستخدم الزراعــة، يف اســتخدامها إىل وباإلضــافة  -٤٣  املنــصات مــن املــستمدة املعلومــات ت
ــضائية ــاً اســتخداماً الف ــصاد مــن أخــرى قطاعــات يف مكثف ــة عمــل ويف. االقت  البحريــة املنظم
 وأمنـه  يالبحـر  الـشحن  سـالمة  عـن  املـسؤولة  املتخصـصة  املتحـدة  األمـم  وكالـة  وهـي  الدولية،
 بــالغ الــساتلية الراديويــة لالتــصاالت يكــون الــسفن، عــن النــاجم التلــوث منــع وعــن وكفاءتــه
 االتـصاالت  وتـستخدم . بالبيئـة  ضـارة  وغـري  وفعالـة  وسـليمة  آمنـة  السفن مالحة لتكون األمهية
 علـى  واملـسافرين  الطـاقم  جانب من واالجتماعية العملياتية املراسالت يف وبكثرة أيضاً الساتلية

 املتزايـد  االسـتخدام  إىل إضـافة  البيانـات  ونقـل  الـصوتية  االتـصاالت  يـشمل  وهـذا . الـسفن  منت
 .باإلنترنت املتصلة للخدمات بسرعة

 البحريـة  للمنظمـة  التـابع  البحـر  يف والسالمة لالستغاثة العاملي النظام من كل ويتضمن  -٤٤
 مكونـات  الـسفن،  بـأمن  خلـاص ا التنبيـه  ونظـام  عـد، ُب عـن  الـسفن  وتتبـع  حتديـد  ونظـام  الدولية،
 والفعالـة  اآلمنـة  للحركـة  حيويـة  معلومات املالحة لسواتل العاملية الشبكة وتوفر. حيوية ساتلية
 الـيت  اخلـدمات  بعـض  وتعترب. االستغاثة حاالت يف املوقع عن حيوية معلومات وكذلك للسفن
 هبـا  تعتـرف  الـيت  ليةالسات النظم بني ومن. احلياة على حفاظ خدمات الشبكة هذه نظم تقدمها
 والنظــام ،)إمنارســات (املتنقلــة الــساتلية لالتــصاالت الدوليــة املنظمــة الدوليــة، البحريــة املنظمــة
 املواقــع  لتحديــد  العــاملي  والنظــام  ،(COSPAS-SARSAT) واإلنقــاذ  للبحــث  الــدويل  الــساتلي

(GPS)، املالحة لسواتل العاملي والنظام (GLONASS). 

 ولتعظيم الفوائد النامجة عن استخدام الشبكة العاملية لسواتل املالحـة وتطبيقاهتـا دعمـاً               -٤٥
للتنمية املستدامة، سيواصـل مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي، بـصفته األمانـة التنفيذيـة للجنـة                    

ز ، العمـل علـى تعزيـ      ")اللجنة الدوليـة   "اختصاراً(الدولية املعنية بالشبكة العاملية لسواتل املالحة       
 التعاون يف املسائل املتعلقة بتوافق نظم الشبكة العامليـة لـسواتل املالحـة وقابليـة تـشغيلها تبادليـاً                  

 سـوف و. والتوقيـت  واملالحـة  املواقـع وأدائها وغري ذلك من املسائل الفـضائية املتعلقـة بتحديـد            
. ٢٠١٢ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ٩ إىل  ٤عقد االجتمـاع الـسابع للجنـة الدوليـة يف بـيجني مـن               ي

 اإلقليميــة واملراكــز الدوليــة اللجنــة علــى تعزيــز التعــاون بــني  وسيواصــل املكتــب العمــل أيــضاً 
 معلومـات مراكـز   ك أيضاً وتعمل املتحدة األمم إىل املنتسبة الفضاء، وتكنولوجيا علوم لتدريس
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ــة ــة للجن ــدرات   الدولي ــاء الق ــى بن ــب عل ــق   وخــصوصا ،، وســريكز املكت ــيم املتعل  يف جمــال التعل
 .املالحة لسواتل العاملية شبكةالب

 لالتـصاالت  الـدويل  لالحتـاد  الراديويـة  االتـصاالت  قطـاع  بـه  يقوم الذي العمل وينشئ  -٤٦
 بفعاليـة  تعمـل  وجعلـها  البيانات ونشر املناخ لرصد الساتلية النظم لتطوير وتقنية تنظيمية أسساً

ــا بتخــصيص ــرددات طيــف حيــث مــن مــوارد مــن يلزمهــا م ــة الت ــ الراديوي ــسواتل داراتوم  ال
 دوليـة  ومعـايري  )راديـو ال لـوائح ( وضعيتها بشأن تعاهدية دولية معايري ووضع دراسات وبإجراء
 وشــبكات نظــم أجــل مــن) لالتــصاالت الــدويل االحتــاد عــن الــصادرة التوصــيات (طوعيــة

 االتــــصاالت قطــــاع يــــوفّر ذلــــك، علــــى وعــــالوة. الفــــضائية وغــــري الفــــضائية االتــــصاالت
 باآلثـار  والتنبـؤ  البيئـة  رصـد  ألغـراض  الـسواتل  نظـم  اسـتخدام  بـشأن  والدعم داإلرشا الراديوية
 التاليـة  بالوسـائل  اآلثـار،  تلـك  حـدة  مـن  والتخفيـف  املنـاخ  تغيُّـر  عـن  النامجـة  للكوارث السلبية
 :املثال سبيل على

ــواتل  )أ(   ــد سـ ــيت األرض رصـ ــع الـ ــور تَتَتبَّـ ــري تطـ ــري األعاصـ ــة، واألعاصـ  املداريـ
 الكـربى  واحلرائـق  الربكانيـة  واحلمـم  الرعديـة  والعواصـف  الزوابع تَتَتبَّع اليت يةاجلو والرادارات

 الغابات؛ يف تندلع اليت

 اجلوية؛ البيانات وتعاجل جتمع اليت الراديوية اجلوي الرصد أدوات نظم  )ب(  

 نـشر  يف املـستخدمة ) واألرضـية  الـساتلية  (املختلفـة  الراديويـة  االتـصاالت  نظم  )ج(  
 .املنشأ والبشرية الطبيعية الكوارث بشىت ملتعلقةا املعلومات

 كــانون ٢٣ مــن جنيــف يف عقــد الــذي الراديويــة، لالتــصاالت العــاملي املــؤمتر وحــّدد  -٤٧
 أجـل  مـن  الـساتلية  اجلـوي  الرصـد  لـنظم  جديداً طيفاً ،٢٠١٢ فرباير/شباط ١٧ إىل يناير/الثاين
 وخـصص  الطقـس؛  بـأحوال  الرقمـي  بؤالتن خيص فيما سيما ال التشغيلي، اجلوي الرصد حتسني

ــذة" ــة ناف ــستعملها إضــافية" طيفي ــة لت ــساتلية اخلدم ــة األرض الستكــشاف ال ــاس حتــسني بغي  قي
 إىل الراديويـة  لالتـصاالت  العـاملي  املـؤمتر  فيـه  دعا قراراً واعتمد اهليدرولوجية؛ الدورة مكونات
 العامليـة  واألمهيـة  ألساسـي ا بالـدور  االعتـراف  لتحـسني  املمكنة الوسائل "بشأن دراسات إجراء

 ".األرض برصد اخلاصة الراديوية االتصاالت لتطبيقات

 منـشورات   (www.itu.int/ITU-R)وقع الشبكي لالحتاد الدويل لالتـصاالت       املويتضمن    -٤٨
 نظــم اســتخدام (ITU-R RS.1883املــؤمتر العــاملي لالتــصاالت الراديويــة، مبــا يف ذلــك التوصــية  

  املـؤمتر العـاملي لالتـصاالت الراديويـة      وتقريـر  ،)وآثاره تغيُّر املناخ  دراسة يف عدُب عن االستشعار
RS.2178 ) ــدور ــة ال األال ــة العاملي ــة  ســتخدامساســي واألمهي ــرددات الراديوي  رصــد يف طيــف الت
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" األرض الستكـــــشاف الـــــساتلي النظـــــام "ودليـــــل ؛) ذات الـــــصلةالتطبيقـــــاتاألرض ويف 
(Earth-Exploration Satellite System) ٢٠١١ عام يف شرُن الذي.  

    
      بالفضاء املتصلة األنشطة بني بالتنسيق اخلاصة واالستراتيجيات السياسات  -ثالثاً  
    واحلوكمة الدويل التعاون تعزيز  - ألف  

 الرئيـسية  اهليئـة  وهـي  الـسلمية،  األغـراض  يف اخلـارجي  الفـضاء  اسـتخدام  جلنة دتشدَّ  -٤٩
 مــؤمتر يف مــسامهتها يف الفــضائية، األنــشطة يف الــدويل ونالتعــا وحتقيــق لتنــسيق املتحــدة لألمــم
 وسـلّمت  الفـضاء،  مـن  املـستمدة  املعلومـات  وأمهيـة  قيمـة  على املستدامة، للتنمية املتحدة األمم
 لــدعم اســتخدامه ميكــن مــورداً تــشكل الفــضاء مــن املــستمدة املكانيــة اجلغرافيــة البيانــات نَّبــأ

 وخـصوصاً  والعـاملي  واإلقليمـي  والـوطين  احمللي الصعيد من كل على املستدامة التنمية سياسات
 .الغرض هلذا خمصصة تكون املكانية للبيانات حتتية بىن إنشاء طريق عن

 مــن جمموعـة  الـسلمية  األغـراض  يف اخلـارجي  الفـضاء  اسـتخدام  جلنـة  متدَّقـ  وبالتـايل،   -٥٠
 البيانـات  اسـتعمال  تعزيـز  إىل الراميـة  التاليـة  والوسـائل  السبل يف تلخيصها ميكن اليت التوصيات
ــة ــة اجلغرافي ــستمدة املكاني ــضاء مــن امل ــن الف ــة سياســات دعــم أجــل م ــستدامة التنمي  انظــر (امل

A/AC.105/993، ك (إىل) أ (٤٩ الفقرة:(( 

 وفقـاً  الوطنيـة  املكانية للبيانات واملستدامة احليوية التحتية البنية تعزيز أو إنشاء  )أ(  
 اخلارجي؛ الفضاء أنشطة حيكم الذي الدويل القانوين لإلطار

ــز  )ب(   ــدرات تعزيـ ــة القـ ــستقلة الوطنيـ ــاء املـ ــة وبنـ ــة بيئـ ــال يف مواتيـ ــات جمـ  البيانـ
ــة ــة اجلغرافي ــستمدة املكاني ــن امل ــضاء، م ــا الف ــك يف مب ــشاء ذل ــا إن ــرن م ــذلك يقت ــن ب ــق م  املراف
 املؤسسية؛ والترتيبات

ــرويج  )ج(    املــساعدة لتقــدمي ةالــصل ذات الفنيــة بــاخلربة املتمتعــة الــدول لــدى الت
 وخرباهتـا  قـدراهتا  تطـوير  يف الراغبـة  البلـدان  إىل املؤسـسي  أو احلكـومي  املـستوى  علـى  الطوعية
 الفضاء؛ من املستمدة املكانية اجلغرافية البيانات استخدام جمال يف الذاتية

 اجلغرافيــة البيانــات جمــال يف فيــه، التوســع أو الــدويل، التعــاون يف االخنــراط  )د(  
 القائمة؛ البيانات ومصادر باملبادرات الوعي وزيادة الفضاء من املستمدَّة يةملكانا

 اجلغرافيـة  املعلومـات  علـى  احلصول إىل الرامية جهودها يف املتحدة األمم دعم  )ه(  
 .األعضاء الدول مجيع مساعدة أجل من إليها، املسَندة الربامج يف واستخدامها املكانية



 

V.12-51788 17 
 

A/AC.105/1014 

 ،٢٠١١/٢٤ قـراره  يف واالجتماعي، االقتصادي اجمللس نشأأ ،٢٠١١ يوليه/متوز ويف  -٥١
 اآلليــة بوصــفها العامليــة املكانيــة اجلغرافيــة املعلومــات بــإدارة املعنيــة املتحــدة األمــم خــرباء جلنــة

 وتتمثــل. العامليــة املكانيــة اجلغرافيــة املعلومــات إدارة بــشأن املتحــدة لألمــم الرمسيــة االستــشارية
 األعـضاء،  الـدول  بـني  فيمـا  واحلـوار  للتنـسيق  منتـدى  تـوفري  يف للجنـة ا هلـذه  الرئيـسية  األهداف

 توجيهيـة  ومبـادئ  عمـل  خطـط  واقتـراح  الـصلة،  ذات الدولية واملنظمات األعضاء الدول وبني
 العمـل  وإمكانيـة  املـشتركة  واملعايري واآلليات العمل وأساليب والسياسات املبادئ تعزيز هبدف
 شـعبة  مـن  الـدعم  اللجنة وتتلقى. املكانية اجلغرافية واخلدمات تالبيانا تبادل وإمكانية املشترك

 إلدارة التـابع  اخلـرائط  رسـم  وقسم واالجتماعية االقتصادية الشؤون إلدارة التابعة اإلحصاءات
 .امليداين الدعم

 ،٢٠١١ أكتـوبر /األول تـشرين  ٢٦ يف سـيول،  يف اخلـرباء  للجنة األول االجتماع وُعقد  -٥٢
 يف اللجنـة  مـسامهة  إلعـداد  عامل فريق إنشاء على أخرى، قرارات ضمن ذاك،آناللجنة   واتفقت
 ينبغـي  الـيت  للمـسائل  حصر إلعداد عامل فريق إنشاء وعلى املستدامة للتنمية املتحدة األمم مؤمتر
 .للجنة القادمة الدورات يف تناوهلا

ــ يف قيــادي بــدور تــضطلع الــيت ألفريقيــا، االقتــصادية اللجنــة وستواصــل  -٥٣  األمــم ادرةمب
 تنــسيق أفريقيــا، يف العــاملي النطــاق علــى املكانيــة اجلغرافيــة املعلومــات إدارة بــشأن املتحــدة
 ومتابعـة  العـاملي،  النطـاق  علـى  املكانيـة  اجلغرافيـة  املعلومـات  إدارة يف األفريقيـة  الدول مشاركة
 النطـاق  علـى  ةاملكانيـ  اجلغرافيـة  املعلومـات  إدارة بـشأن  األفريقـي  التحـضريي  االجتماع توصية
 بـشأن  أفريقيـة  عمـل  خطـة  وضـع  بغيـة  أبابـا،  بـأديس  ٢٠١١ أغسطس/آب يف املعقود العاملي،
 بإنـشاء  التزامهـا  إطار يف ألفريقيا، االقتصادية اللجنة وقامت. املكانية اجلغرافية املعلومات إدارة

 والعلــم اإلمنائيــة اتباملعلومــ املعنيــة للجنــة الثانيــة الــدورة بتنظــيم القــارة، يف وإدارهتــا املعــارف
 تقــدمي ألفريقيــا االقتــصادية اللجنــة تواصــل بــأن فيهــا اللجنــة هــذه أوصــت الــيت والتكنولوجيــا،

 املتعلقـــة وخـــدماهتا املكانيـــة وبياناهتـــا سياســـاهتا تطـــوِّر لكـــي األعـــضاء الـــدول إىل املـــساعدة
ــات ــة باملعلوم ــر. اجلغرافي ــرار وإث ــده ق ــؤمتر اعتم ــا وزراء م ــا تكنولوجي ــصاالت تاملعلوم  واالت

 االقتـصادية  اللجنـة  تعمـل  ،٢٠١٠ سـبتمرب /أيلـول  يف الثالثـة  العاديـة  دورته يف األفريقي باالحتاد
 .أفريقية فضاء وكالة إنشاء إىل الرامية اجلهود تعزيز على أيضا اآلن ألفريقيا

 مرجعـــي إطـــار وضـــع إىل الراميـــة جهودهـــا ألفريقيـــا االقتـــصادية اللجنـــة وواصـــلت  -٥٤
 للـتمكن  ألفريقيـا،  اجليوديـسي  املرجعـي  اإلطـار  مـشروع  خالل من ألفريقيا، وّحدم جيوديسي

 املرجعـي  النظـام  نفـس  إىل الـوطين  الـصعيد  علـى  اخلـرائط  ورسـم  املـسح  نـواتج  مجيع حتويل من
 املرجعـي  اإلطـار  هـذا  سـيكون  القارية، اجليوديسية املرجعية األطر سائر ومثل. املشترك القاري
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 حـسابية  لطرائـق  استعراضـاً  حاليـاً  اللجنـة  وُتجـري . العامليـة  اجليوديـسية  حتيـة الت البنية من جزءاً
 إجـراء  مـن  الـتمكن  يف تـساعد  كمـا  احلـسابية،  للعمليـات  توجيهيـة  مبـادئ  بوضـع  وتقوم بديلة

 .األفريقي املرجعي لإلطار األول الرمسي احلساب

 الكـــوارث خمـــاطر مـــن واحلـــد الغـــذائي بـــاألمن املتعلقـــة املـــسائل معاجلـــة ســـياق ويف  -٥٥
 اسـتخدام  علـى  اهلـادئ  واحملـيط  آلسـيا  واالجتماعيـة  االقتصادية اللجنة تشجع البيئية، وباملسائل
 تكـون  املنطقـة  يف تنميـة  حتقيـق  حنـو  مبتكـرة  حلـوالً  بوصـفها  االسـتراتيجية  الفـضائية  التطبيقات

 الفـضائية  بيقـات للتط الـشامل  اإلقليمي برناجمها خالل من اجلميع، خريها ويعم ومستدامة مرنة
 قبـل  إنـشائه  منـذ  الربنـامج،  هـذا  سـاعد  وقد. اهلادئ واحمليط آسيا يف املستدامة التنمية أجل من
 املنطقـة،  بلـدان  بـني  الفـضاء  جمـال  يف التعاون وتنسيق تعزيز يف الزمن، من عقدين على يزيد ما

 مـع  مؤسـسية  ترتيبـات  ووضـع  واهلنـد،  والـصني  إندونيـسيا  يف والـتعلم  للتـدريب  شبكات وأقام
 مـن  املـضافة  القيمـة  ذات واملنتجـات  الـساتلية  البيانـات  مـن  لالسـتفادة " Sentinel Asia "منظمة
 التعــرض شــديدة وتكــون اخلــدمات تنقــصها الــيت الناميــة البلــدان يف للكــوارث التــصدي أجــل
 .لكوارثا خلطر

 مـن  إلقليمـي ا الفـضائية  التطبيقـات  برنـامج  عـن  املنبثقـة  الرئيـسية  األنـشطة  أحـد  وكان  -٥٦
 لرصـد  اإلقليميـة  التعاونيـة  اآلليـة  بـإطالق  ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول يف القيام املستدامة التنمية أجل

 وجهـات  واهلنـد  والـصني  تايلنـد  مـن  بـدعم  هبـا،  املبكـر  واإلنـذار  اجلفـاف،  وخاصـة  الكوارث،
ــة ــن. أخــرى معني ــة هــذه وُتمكّ ــادل مــن اآللي ــات تب ــساتلية البيان ــددة ال ــاف املتع ــةامل األطي  تدني

 اجتماعيـة -واقتـصادية  هيدرولوجيـة  معلومـات  من هبا يتصل ما مع املشتقة واملنتجات االستبانة
 ويف .أفــضل حنــو علــى اجلفــاف مســات حتديــد أجــل مــن اجلويــة باألرصــاد متعلقــة ومعلومــات

ــة هبــذه املعــين املواضــيعي العامــل الفريــق ســيعمل ،٢٠١٣-٢٠١٢ الفتــرة  التوحيــد علــى اآللي
 بينــها واجلمـع  التارخييـة  والبيانـات  واألرضـي  الفـضائي  الرصـد  مـن  املـستمدة  يانـات للب القياسـي 

 .اجلفاف خلطر التعّرض الشديدة املناطق حتديد بغية

 جمــال يف اجلهــود تنــسيق إىل املتحــدة األمــم كيانــات تــسعى تقــّدم، مــا إىل وباإلضــافة  -٥٧
 مـؤمتر  مثـل إلقليميـة واألقاليميـة،      ا القـرار  صـنع  آليـات  مـن  عـدد  مـع  املكانيـة  اجلغرافية البيانات
 واملنتـدى  املستدامة، التنمية ألغراض الفضاء وتكنولوجيا علم بتسخري املعين األفريقية القيادات
 واحملـيط  آلسـيا  الفـضائي  التعـاون  ومنظمـة  اهلـادئ،  واحملـيط  آسيا يف الفضاء لوكاالت اإلقليمي
 .بالفضاء املعين األمريكية القارة ومؤمتر اهلادئ،

 إطــار يف هبــا املــضطلع األنــشطة منــها وعامليــة، وإقليميــة وطنيــة مبــادرات عــّدة وهنــاك  -٥٨
 تـستطيع  الـيت  املكانيـة  البيانـات  مرافـق  بتعزيـز  متـصلة  مسائل تعاجل األرض، برصد املعين الفريق



 

V.12-51788 19 
 

A/AC.105/1014 

 األمــم مبرفــق اخلــاص التميُّــز مركــز إنــشاء: التاليــة املبــادرات وخاصــة املــستدامة، التنميــة دعــم
 لألمانـة  التـابع  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مكتب رعاية حتت املكانية، للبيانات حدةاملت

 برصـد  املعـين  الفريـق  إطـار  يف البيانـات  تقاسـم  مببـادئ  املتعلـق  واالتفـاق  املتحـدة؛  لألمـم  العامة
 .املكانية اجلغرافية للمعلومات العاملية اإلدارة بشأن املتحدة األمم ومبادرة األرض؛

 لتوصـــيل عـــاملي وشـــبه آين شـــبه ســـاتلي نظـــام وهـــو ،GEONETCast نظـــام ولـــدى  -٥٩
 هــذا يــستطيع إذ. البيانــات تعمــيم يف االختناقــات ملعاجلــة كــبرية إمكانــات البيئيــة، املعلومــات
 عريـضة  طائفـة  إىل الوصـول  ييـّسر  أن التكلفـة،  منخفـضة  اسـتقبال  حمطـات  باسـتخدامه  النظام،
 وصــالت مــن القليــل لــديها الــيت الناميــة البلــدان يف ستعملنياملــ إىل يــصل وأن املعلومــات مــن

 .ملثلها مفتقرة تكن مل إن السرعة العالية اإلنترنت

 الفريــق عمــل يف كليــاً اًمــدجم اآلن األرض رصــد بــسواتل املعنيــة اللجنــة عمــلُ وأصــبح  -٦٠
 العامليـة  نظومـة للم الفضائية اجلوانب مسؤولية اللجنة تلك فيه تتوىل الذي األرض، برصد املعين
 األرض، رصـد  لـنظم  العامليـة  املنظومـة  دعـم  سياق يف اللجنة، طورت وقد. األرض رصد لنظم
 تلـك  وتقـوم . معّينـة  بـارامترات  رصـد  علـى  تركّـز  الـيت  االفتراضية الفضائية التشكيالت مفهوم
 وأجهـزة  للبعثـات  شـاملة  بيانـات  قاعـدة  وهـو  األرض، رصـد  دليـل  وحتديث بنشر أيضا اللجنة

 .األرض برصد اخلاصة الستشعارا

 آفـاق  استكـشاف  بـصدد  هـي  أو شـىت  شـراكات  أيضا املتحدة األمم كيانات وأقامت  -٦١
 فــرص حتــسني أجــل مــن الرحبيــة غــري واملنظمــات اخلــاص القطــاع مــع الــشراكات هــذه إقامــة

 ذلـك  علـى  احملـّددة  األمثلـة  ومـن . الفضاء من املستمّدة املكانية اجلغرافية البيانات من االستفادة
 إمكانيـة  املتحـدة  األمـم  لكيانـات  تتـيح  الـيت  اخلـرائط،  لرسـم  غوغـل  فريـق  مـع  القائمة الشراكة
 صــور إىل واملــستندة املــستعملني مــسامهات مــن اآلتيــة املكانيــة اجلغرافيــة البيانــات إىل الوصــول
 باســــم املعروفــــة املتطــــوعني مجاعــــة مــــع والتعــــاون جمانــــا ُتــــوفّر الفــــضاء مــــن ملتقطــــة

"Open Street Map "توسـيع  يف واإلسهام الطرق بشبكات املتعلقة البيانات إىل الوصول هبدف 
 .البيانات تلك نطاق

 ITU-R S.1001 توصـية ال: وضع االحتاد الـدويل لالتـصاالت أربـع توصـيات جديـدة هـي      و  -٦٢
شاهبة استخدام النظم يف خدمة السواتل الثابتة يف حاالت الكوارث الطبيعية وحاالت الطـوارئ املـ          (

ــة     ــذار واإلغاث ــات اإلن ــن أجــل عملي ــا م ــصاالت يف حــاالت  ( ITU-R M.1042 ، والتوصــية)هل االت
التـداول العـاملي عـرب     (ITU-R M.1637 التوصية، و) خدمات اهلواة وسواتل اهلواةإطار يفالكوارث 

، )احلــدود ملعــدات االتــصاالت الراديويــة يف املــساعدة الغوثيــة يف حــاالت الطــوارئ والكــوارث       
اســتخدام اخلدمــة الــساتلية املتنقلــة يف تــدابري التــصدي للكــوارث ويف    (ITU-R M.1854التوصــية و
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وتــوفر هــذه التوصــيات مبــادئ توجيهيــة بــشأن اســتخدام شــبكات الــسواتل يف ). عمليــات اإلغاثــة
حاالت الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ املشاهبة هلا، كما توفر معلومات حول التصميم العـام           

  . يف حاالت الكوارثةباإلغاث وللمحطات الطرفية املناسب لالتصاالت اخلاصة للنظم
    

    التكنولوجية بالتنمية والنهوض القدرات بناء  - باء  
 عمليــات إدارة احلــصر، ال املثــال ســبيل علــى، فيهــا مبــا املتحــدة، األمــم كيانــات تقــوم  -٦٣
 بيانـات  قواعـد  بإعـداد  نـسانية، اإل الـشؤون  تنـسيق  ومكتب امليداين الدعم وإدارة السالم حفظ

ــة ــة جغرافي ــة مكاني  املفــّصلة اخلــرائط مــن منتجــات إتاحــة هبــدف وقّيمــة النطــاق واســعة رقمي
ــة ــة ألغــراض واحملّدث ــدان يف خمتلفــة عملياتي ــة املــشمولة البل ــسليم عــادة وميكــن .بالتغطي  هــذه ت
 علـى  إضـافية  بفائـدة  عـود لت املتحـدة  األمـم  مهـام  إجنـاز  بعد الوطنية السلطات إىل أيضا البيانات
 .احمللية التنمية

 كيانـات  تعمـل  الفـضاء،  مـن  املستمدة املكانية اجلغرافية البيانات استخدام فعالية ولزيادة  -٦٤
 الوطنيـة  املرافـق  تطـوير  ومواصـلة  إنـشاء  علـى  األعـضاء  الـدول  قـدرات  تطوير على املتحدة األمم

 عـددا  نَّأ كمـا  اجلغرافيـة،  املعلومـات  بـشأن  وطنيـة  سياسـات  مـن  هبـا  يتصل وما املكانية للبيانات
 ُبعـد  عـن  باالستشعار اخلاصة الساتلية نظمه واستخدام تطوير على هبمة يعمل البلدان من متزايدا

 .االجتماعية-االقتصادية بالتنمية للنهوض الفضاء من املستمدَّة البيانات ويستخدم

 الــذي الفــضائية، بيقــاتالتط برنــامج سيواصــل ،٢٠١٣-٢٠١٢ الــسنتني فتــرة ويف  -٦٥
 املتحـدة  األمـم  كيانـات  مـع  الـوثيقني  والتنسيق بالتعاون اخلارجي، الفضاء شؤون مكتب ينفّذه

 التدريبيـة  والـدورات  والنـدوات  العمـل  وحلقـات  املـؤمترات  مـن  سلـسلة  تنظيم املعنية، األخرى
 الفــضاء ولوجيــاوتكن علــم يف القــدرات ببنــاء املتــصلة املواضــيع مــن واســعة طائفــة تتنــاول الــيت

 املتحـــدة األمــم  مبـــادرة توفرهــا  الـــيت األطــر  داخــل  ذلـــك يف مبــا  بالفـــضاء، اخلــاص  والتعلــيم 
 دعـــم إىل الـــراميتني اإلنـــسانية، الفـــضاء تكنولوجيـــا ومبـــادرة األساســـية الفـــضاء لتكنولوجيـــا
 بيــةاجلان والنــواتج املــستدامة التنميــة أجــل مــن الــصغرية بالــسواتل الــصلة ذات احملليــة القــدرات
 بنـاء  يف سـبايدر  برنامج ُيسهم ذلك، إىل وباإلضافة. التوايل على الفضاء، لتكنولوجيا اإلنسانية
 احلــــاالت يف الفــــضاء مــــن املــــستمّدة املكانيــــة اجلغرافيــــة البيانــــات اســــتخدام يف القــــدرات
 .بالكوارث املتصلة

ــامج ويعقــد  -٦٦ ــساتلية التطبيقــات برن ــة ال ــابع العملياتي ــدريب ملتحــدةا األمــم ملعهــد الت  للت
 يتــصل ومــا الــساتلية الــصور اســتخدام علــى التقنيــة القــدرات لتنميــة منتظمــة دورات والبحــث



 

V.12-51788 21 
 

A/AC.105/1014 

 الكـوارث،  خمـاطر  مـن  واحلـد  الطـوارئ  حلـاالت  التـصدي  يف االسـتجابة  يف تقنيـات  مـن  بذلك
ــك ــصاحل وذل ــشقيقة الوكــاالت ل ــدول ال ــضاء وال ــيا يف األع ــا آس ــا وأفريقي  الوســطى، وأمريك
 إدارة يف ماســتر شــهادة تعطــي الــيت كوبنــهاغن، جامعــة مثــل األكادمييــة، ؤســساتامل ولــصاحل

ــشترك. الكــوارث ــامج وي ــة مــشاريع عــدة يف التطبيقــات برن ــز حبثي ــوجي التطــور لتعزي  التكنول
 بالـصور  املوقعيـة  االتصاالت تكنولوجيا مشروع مثل احللول، استيعاب على املستعملني وقدرة
 يتـوىل  الـذي  الطـوارئ  وحـاالت  اإلنقـاذ  أجـل  مـن  العامليـة  ملراقبةا ألغراض االستشعار وأجهزة
 ةبـشدّ  ويركّز األوروبية، املفوضية لهومتّو واألمنية البيئية لألغراض العاملي الرصد برنامج تنفيذه
 جبهــات االســتعانة (متطوعــون أو خــرباء يلتقطهــا الــيت جغرافيــا املعلّمــة األرضــية الــصور علــى

 ).متعددة خارجية

ــة ظمــتون  -٦٧ ــصادية اللجن ــا االقت ــدداً ألفريقي ــن ع ــات م ــية احللق ــة الدراس ــة للتوعي  بأمهي
 ويف. الـصدد  هـذا  يف املعـارف  ولتبـادل  املـوارد  إدارة يف املكانية اجلغرافية التكنولوجيا استخدام

 املـسح  علـى  للتـدريب  اإلقليمـي  املركـز  مـع  بالتعـاون  اللجنـة،  ستواصل بعده، وما ٢٠١١ عام
 لتـدريب  بـرامج  وضع التنمية، ألغراض املوارد خرائط لرسم اإلقليمي واملركز اجلوي الفضائي
ــا جمــاالت يف والعلمــاء واملــديرين التقنــيني ــة املعلومــات تكنولوجي ــيم يف وتطبيقاهتــا اجلغرافي  تقي
 .ورصدها وإدارهتا وختطيطها املوارد

 أجــل مــن اإلقليمــي الفــضائية التطبيقــات برنــامج إطــار يف مــؤخراً البــارزة املعــامل ومــن  -٦٨
 تنميـة  اهلـادئ  واحملـيط  آلسيا واالجتماعية االقتصادية للجنة التابع") ريساب ("املستدامة التنمية

 الـستني،  علـى  عـددها  يزيـد  الـيت  فيها األعضاء البلدان احتياجات تلبية على املؤسسية القدرات
 جمـاالت  يف اهلـادئ،  حملـيط ا يف الناميـة  الـصغرية  اجلزريـة  والبلـدان  منـواً  األقـل  البلـدان  وخصوصا

 الــساحلية، املنــاطق وإدارة واجلفــاف، الفيــضانات وتقيــيم ورصــد اإلنتــاج، تقــدير منــها يــذكر
 القـدرات،  لتنميـة  اللجنـة  مببـادرات " ريساب "جهود وُتكمَّل. املياه مستجمعات تنمية وخطط
 علومـــاتامل تكنولوجيـــا تـــسخري علـــى للتـــدريب اهلـــادئ واحملـــيط آســـيا مركـــز ينفّـــذها الـــيت

 التربـــوي" ريـــساب "ومركـــز كوريـــا، جبمهوريـــة إينـــشون يف التنميـــة ألغـــراض واالتـــصاالت
 اهلـادئ،  واحملـيط  آسـيا  يف الفـضاء  وتكنولوجيـا  علـوم  لتـدريس  اإلقليمي املركز لدى ي  والتدريب
  .باهلند دون ديهرا يف الواقع
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 داخل الفضاء نم ةدَّاملستم املكانية اجلغرافية البيانات استخدام تبسيط  - جيم  
   املتحدة األمم منظومة

ــضطلع  -٦٩ ــة ي ــوفري مبهم ــات ت ــب يف واخلــدمات البيان ــات اخلــاص القطــاع الغال  واحلكوم
 املنتجـات  إىل للوصول الالزمة الفنية واملعرفة التكنولوجيا تتطلب فيما املتخصصة؛ والوكاالت
ــها وتفــسريها الفــضاء مــن املــستمدة ــة األوســاط خــربة واســتخدامها وحتليل  وتوجــد. األكادميي
 املـستمدة  املكانيـة  اجلغرافية واخلدمات املنتجات واستعمال توفري خيص فيما وثغرات اختناقات

 منظومــة يف واســع نطــاق علــى املكانيــة اجلغرافيــة البيانــات ُتــستخدم ذلــك، ومــع. الفــضاء مــن
 .البيانات تلك استخدام لتبسيط جهود حاليا وُتبذل املتحدة األمم

 اجلغرافيـــة باملعلومـــات املعـــين العامـــل املتحـــدة األمـــم فريـــق ٢٠٠٠ عـــام يف وأنـــشئ  -٧٠
(www.ungiwg.org)، مهنــيني مــن مكــون الوكــاالت بــني مــشترك خمــصص تنــسيق فريــق وهــو 

 وصـناديقها  العامـة  األمانـة  إدارات من ٣٠ على يزيد ما ميثلون املكانية اجلغرافيا يف متخصصني
 تنـاول  مهمـة  إليـه  أسـندت  وقـد  املتحـدة،  األمم ملنظومة ابعةالت املتخصصة والوكاالت وبراجمها
 سـياق  يف املشتركة واجلهود االزدواجية، من واحلد اجلغرافية، البيانات وتقاسم التقين، التنسيق
 املتحـدة  األمـم  فريـق  رئاسـة  ويتـوىل . وتطويرها املكانية اجلغرافية البيانات استخدام أنواع مجيع
 املعلومـات  تكنولوجيـا  مكتـب  ،٢٠١٣-٢٠١١ الفتـرة  يف اجلغرافيـة،  باملعلومات املعين العامل

 .النووية للتجارب الشامل احلظر معاهدة ملنظمة التحضريية اللجنة مع بالتشارك واالتصاالت

 قـسم  يقـوم  اجلغرافيـة،  باملعلومـات  املعـين  العامـل  املتحـدة  األمـم  فريق أنشطة إطار ويف  -٧١
ــابع اخلــرائط رســم ــدعم إلدارة الت ــداين ال ــدور املي ــين ب ــشاري ف ــشأن است ــة املعلومــات ب  املتعلق

 وتبـّين . الدوليـة  باحلـدود  املتعلقـة  للمعلومـات  املتحـدة  األمـم  نظـام  خـالل  مـن  الدوليـة  باحلدود
 مـن  املـستمدة  واملعلومـات  اخلـرائط  برسـم  املتعلقـة  املمارسات النظام هذا يف املتوفرة املعلومات
 مبــصادر مبقارنتــها صــحتها مــن واملتحقــق وخرائطهــا، تاملعاهــدا وثــائق مثــل موثوقــة مراجــع
 املرّمـزة  واملعلومـات  الـسواتل،  مـن  امللتقطـة  الـصور  مثـل  املكانيـة  اجلغرافيـة  للمعلومـات  متعددة
 موّحــدين وتفــسري فهــم وجــود ضــمان إىل النظــام هــذا ويهــدف. التارخييــة واخلــرائط ،جغرافيــاً

 .املتحدة األمم ةأسر لدى الدولية باحلدود املتعلقة للمعلومات

 الثـاين،  املـستوى  يف اإلداريـة  الوحدات حبدود اخلاصة البيانات جمموعة مشروُع ويوفِّر  -٧٢
ــذي ــق ال ــام أُطل ــياق يف ٢٠٠١ ع ــشطة س ــق أن ــم فري ــل املتحــدة األم ــين العام ــات املع  باملعلوم

 إدارهتـا و الوطنيـة  شـبه  واملعلومـات  البيانـات  جلمـع  عمـل  منـصة  إىل الوصول إمكانية اجلغرافية،
ــصّورها ــا وت ــى وتقامسه ــسيايب حنــو عل ــصعيد مــن ان ــوطين ال ــصعيد إىل ال ــاملي ال ــد. الع  ُنقــل وق
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 ابتـداءً  املتحـدة  لألمـم  العامـة  األمانـة  إىل العامليـة  الـصحة  منظمـة  وطورتـه  بدأتـه  الـذي  املشروع
 اديةاالقتـص  الـشؤون  إلدارة التابعة اإلحصاءات شعبة وتتوىل. ٢٠١١ يناير/الثاين كانون ١ من

 امليـداين  الـدعم  إلدارة التـابع  اخلـرائط  قـسم  يتـوىل  فيمـا  املـشروع  تنـسيق  مسؤولية واالجتماعية
 .الفين التنسيق مسؤولية

 اخلـرائط  رسـم  قـسم  لـدى  الرئيـسي  املعريف املوجود ،UNmap باسم املعروفة واخلريطة  -٧٣
 العـامل  تغطـي ) جغرافيـة  بيانـات  قاعـدة  (شـاملة  رقميـة  خريطـة  هي امليداين، الدعم إلدارة التابع
. خمتلفـة  مبقـاييس  األمـاكن  وأمسـاء  اخلـرائط  برسـم  تتعلـق  أساسـية  معلومـات  من وتتكون بأسره
 خريطــة متثــل عليهــا، واملوافقــة اخلــرائط إنتــاج بــشأن اخلــرائط رســم قــسم واليــة مــع ومتاشــياً

UNmap الدوليـة  دواحلـدو  التـسميات  أعـراف  خيـص  فيمـا  املتحـدة  لألمم العامة األمانة معايري .
 املتحـدة  األمم ووكاالت امليدانية وبعثاهتا املتحدة لألمم العامة لألمانة متاحة UNmap وخريطة

 الــشبكية والتطبيقــات اخلــرائط إنتــاج ألغــراض املكانيــة اجلغرافيــة املعلومــات تــستخدم الــيت
 .مرجعية مواد بوصفها أو/و

 علـى  اجلغرافيـة  باملعلومـات  ملعـين ا العامـل  املتحـدة  األمـم  فريـق  اتفـق  ،٢٠٠٥ عام ويف  -٧٤
 موحـدة  معـايري  إرسـاء  يف للـشروع  املكانيـة  للبيانـات  التحتيـة  املتحـدة  األمم بنية إنشاء ضرورة
 يف للنجــاح الالزمــة اآلليــات وتعزيــز لتطــوير املطلوبــة واحلوكمــة املمارســات أفــضل واعتمــاد
 املعـــين العامـــل املتحـــدة ماألمـــ فريـــق وضـــع مثّ، ومـــن. املكانيـــة اجلغرافيـــة املعلومـــات تقاســـم

 متعـددة  طريـق  خارطـة  وهـي  املكانيـة،  للبيانـات  التحتيـة  البنيـة  استراتيجية اجلغرافية باملعلومات
 بـــني املـــشتركة واألنـــشطة الوكـــاالت ملختلـــف املكانيـــة اجلغرافيـــة املبـــادرات تـــضع املراحـــل
 ذلـك  مـن  قـصد وال. واالتـصاالت  املعلومـات  لتكنولوجيـا  مترابطة عمل خطة ضمن الوكاالت

 لألمـم  اإلصـالحي  اهلـدف  حتقيق يف واملسامهة تبادلياً العمل إمكانية حنو كبرية أشواط قطع هو
 .األداء توحيد يف املتمثل املتحدة

، اتفــق ٢٠١٠ويف الـسعي إىل تنفيــذ مــشروع البنيــة التحتيـة للبيانــات املكانيــة يف عــام     -٧٥
ية على إنشاء مركـز تــميُّز خـاص بالبنيـة التحتيـة      أعضاء الفريق العامل املعين باملعلومات اجلغراف   

وقــد اضــطلع . للبيانــات املكانيــة يتــوىل مــسؤوليته مكتــب تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت 
املتمثلــة يف ) ٢٠١٠الـيت أقرهتـا اجلمعيــة العامـة يف عـام     ( لواليتـه  املكتـب بتلـك املـسؤولية وفقــاً   

ــا املعل   ــة بتكنولوجي ــسيق املمارســات املتعلق ومــات واالتــصاالت علــى نطــاق منظومــة األمــم    تن
وبـالتوازي، يكـّون األعـضاء القيـاديون يف الفريـق العامـل املعـين باملعلومـات اجلغرافيـة                 . املتحدة

اللجنــة التوجيهيــة للبنيــة التحتيــة للبيانــات املكانيــة، وهــي اهليئــة التــشريعية الــيت تــضع التوجيــه    
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ــة للبيانــ   ــة التحتي ــة البني ــةاالســتراتيجي لعملي ــد أ. ات املكاني نــشئ صــندوق اســتئماين لتلقــي   وق
 .ات لتنفيذ هذا املشروعالتربع

ــة     إويف ســياق   -٧٦ ــة املكاني ــات اجلغرافي دارة الكــوارث، حتــصل األمــم املتحــدة علــى البيان
املــستمّدة مــن مــصدر فــضائي مــن خــالل ترتيبــات شــرائية تعاقديــة مــع مــشّغلي ســواتل جتاريــة 

مهات عينيـة مـن خـالل آليـات مـن قبيـل ميثـاق التعـاون                لرصد األرض وكذلك يف شـكل مـسا       
على حتقيق االستخدام املنّسق للمرافق الفضائية يف حال وقـوع كـوارث طبيعيـة أو تكنولوجيـة         

 ). بامليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربىاملعروف أيضاً(

ي بغرض رسـم خـرائط   أما معاجلة البيانات اجلغرافية املكانية املستمّدة من مصدر فضائ    -٧٧
 خرباء كيانات تابعة لألمم املتحدة، مثـل إدارة الـدعم   وإعداد منتجات أخرى، فيقوم هبا جزئياً    

ــسالمة      ــسياسية، وإدارة شــؤون ال ــسالم، وإدارة الــشؤون ال ــداين، وإدارة عمليــات حفــظ ال املي
ــشؤون الالجــئ        ــم املتحــدة ل ــسانية، ومفوضــية األم ــشؤون اإلن ــسيق ال ــب تن ــن، ومكت ني، واألم

وبرنامج التطبيقات الساتلية العملياتية التابع ملعهد األمـم املتحـدة للتـدريب والبحـث، ومنظمـة                
تعزيز الكفاءة والتنسيق، يشاطر برنـامج التطبيقـات        و التعاون حتسنيومن أجل   . الصحة العاملية 

ساتلية  الـ  بيانـات  ال علـى  للحـصول  FirstLook يف التجاريالساتلية العملياتية تراخيص اشتراكه     
ط التــابع إلدارة مــع برنــامج األغذيــة العــاملي وقــسم رســم اخلــرائ فيمــا يقــارب الوقــت احلقيقــي

 .الدعم امليداين

مث جيــري تقاســم البيانــات واملعلومــات اجملهَّــزة بــني كيانــات األمــم املتحــدة ويتــاح            -٧٨
وهـي مركـز    ،  "Relief Web"شبكة اإلغاثة    االطالع عليها من خالل مواقع على اإلنترنت مثل       

حموري عاملي للمعلومات اإلنسانية املتأثرة بعامل الوقت املتعلقـة حبـاالت الطـوارئ والكـوارث               
 ، والنظــام العــاملي لإلنــذار والتنــسيق يف جمــال الكــوارث (www.reliefweb.int) الطبيعيــة املعقّــدة

(www.gdacs.org)       املتحـدة للتـدريب     ، وبرنامج التطبيقات الساتلية العملياتية التابع ملعهد األمم 
، وســجل جمموعــات البيانــات العمليــة األساســية املــشتركة (www.unitar.org/unosat) والبحــث

، وبوابـــة (cod.humanitarianresponse.info) التـــابع للجنـــة الدائمـــة املـــشتركة بـــني الوكـــاالت
ــضائية يف إدارة ا       ــات الف ــتخدام املعلوم ــم املتحــدة الس ــامج األم ــة لربن ــارف التابع لكــوارث املع

 .(www.un-spider.org)) سبايدر(واالستجابة يف حاالت الطوارئ 

 بعثـة مـزّودة بعنـصر مـن عناصـر           ١٣ ويف بعثات األمم املتحـدة امليدانيـة، يوجـد حاليـاً            -٧٩
املعلومات اجلغرافيـة ضـمن بعثـات حفـظ الـسالم والبعثـات الـسياسية الـيت تـديرها األمـم                      نظام

ئط حديثة ملناطق البعثات وصعوبة الوصول إىل تلـك املنـاطق،           ونظرا لعدم وجود خرا   . املتحدة
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 كـثرية علـى الـصور الـساتلية لوضـع           البعثـات أحيانـاً     ما تكون نائية وغري آمنة، تعّول      اليت كثرياً 
وأخــذ اســتخدام . خــرائط صــور املواقــع مــن أجــل دعــم العمليــات الــيت تقــوم هبــا علــى األرض 

 لتطـور أجهـزة      نظـراً   سـريعاً   يـسّجل بـدوره تزايـداً      الصور الـساتلية مـن أجـل الـوعي بـاألحوال          
ــاً  ــشعار تقني ــة    (االست ــة والزمني ــشعار   ) مــن حيــث االســتبانة املكاني ــزة االست ــد عــدد أجه ولتزاي

ويعـين هـذا التـدفق مـن البيانـات      . اجلديدة اليت دخلت حيز التـشغيل، الـضوئية منـها والراداريـة        
يناميـة لنـشر املعلومـات إذ حلّـت حمـل اخلـرائط         من الضروري األخذ بطرائق أكثر د      نَّالداخلة أ 

ــهائي        ــتج الن ــاعالت مــع املن ــدعم التف ــة ت ــصات شــبكية إلكتروني ــة املطبوعــة من ــة التقليدي الورقي
 .والتدقيق فيه

ــل  -٨٠ ــة وتتمث ــام وظيف ــات نظ ــة املعلوم ــوفري يف اجلغرافي ــة ت ــضة طائف ــن عري  املنتجــات، م
 البعثـات  مكونـات  جلميـع  ،فـضائياً  احملمولـة  االستـشعار  أجهـزة  مـن  مـستمدة  بيانات باستخدام
 لــشؤون األورويب االحتــاد مركــز مــع بالتعــاون ذلــك يــتم مــا وكــثرياً املتحــدة، لألمــم امليدانيــة
ــسواتل ــيالً ال ــات إدارة خلــدمات وتفع ــة العملي ــة والتوعي ــات ومجــع باحلال  االســتخبارية املعلوم
 وُتـستخدم . واألمنيـة  البيئية لألغراض لعامليا الرصد لربنامج التابعة اإلقليمية، األزمات ملواجهة
ــات، هــذه ــال، ســبيل علــى البيان ــة خــرائط وضــع يف املث ــصويرية خــرائط شــكل علــى قاعدي  ت
ــة خــرائط أو ــات طوبوغرافي ــضوئية، للبيان ــة ويف ال ــابر مراقب ــة املع ــع مــن وغريهــا احلدودي  املواق

 لكــل الــصاحلة إلمكاناهتــا نظــراً الراداريــة، أو الــضوئية الــساتلية البيانــات باســتخدام احلــساسة
 لنـصب  الـصحيح  املوقـع  اختيـار  علـى  اللوجـستيني  املسؤولني مساعدة ويف ،وهناراً ليالً األجواء
ــات باســتخدام املخــّيم، ــضوئية البيان ــوذج ال ــاع ومن ــشعر الرقمــي االرتف ــدُب عــن املست ــام ع  للقي
 بـصورة  األمـين  التتّبـع  اتمركبـ  دعـم  ويف الربكانيـة،  احلمم وتدفق للفيضانات حماكاة بعمليات

 يوميــاً العمليــات هــذه وُتــستخدم. املواقــع لتحديــد العــاملي النظــام بيانــات باســتخدام آنيــة شــبه
 وإجنــاز واألزمــات، الطــوارئ حلــاالت واالســتجابة العمليــات، وتنفيــذ البعثــات، خطــط لــدعم
 .إليها املوكلة املهام

 ومركـز  للوجـستيات  املتحـدة  األمـم  عـدة قا يف الواقع اجلغرافية املعلومات نظام ومركز  -٨١
 الــتقين التميُّــز مركــز هــو إيطاليــا، برينــديزي، يف امليــداين الــدعم إلدارة التــابع العامليــة اخلــدمات

 املتحـدة  األمـم  وقـوة  االشـتباك،  فـض  ملراقبـة  املتحـدة  األمـم  قـوة  مثـل  (البعثات إليه تعهد الذي
 منظمـة  وبعثـة  دارفـور،  يف املتحـدة  واألمـم  األفريقـي  لالحتاد املختلطة والعملية لبنان، يف املؤقتة
 تقنيــة األكثــر مبــشاريعها) الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة يف االســتقرار لتحقيــق املتحــدة األمــم

 الـصور  مـن  املعـامل  باسـتخالص  احلجـم  كـبرية  طوبوغرافيـة  خـرائط  توفري ذلك يف مبا وصعوبة،
ــساتلية، ــد ال ــاون وق ــسم تع ــشاريع، هــذه بعــض يف اخلــرائط، رســم ق ــع امل ــامج م ــدد الربن  املتع
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 اسـتخدام  يف األعـضاء  الـدول  بعـض  ومع املكانية اجلغرافية للبيانات املشترك لإلنتاج اجلنسيات
 الـساتلية  الـصور  أيضا اجلغرافية املعلومات نظام مركز ويستخدم. اخلرائط لرسم موّحدة معايري

 بعثـة  يف التـشغيلية  االحتياجـات  لـدعم  احملتملـة  اجلوفيـة  امليـاه  مـوارد  الستبانة والرادارية الضوئية
 الختيـار  األرضـية  للتـضاريس  معقد حتليل وإجراء الغربية، الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم
 ألبــراج املناســبة املواقــع واختيــار) الــسودان جنــوب يف املتحــدة األمــم بعثــة (املخيمــات مواقــع

 ).ليبيا يف للدعم ملتحدةا األمم بعثة (والالسلكية السلكية االتصاالت

ــسام نَّأ ومــع  -٨٢ ــة املعلومــات نظــام أق ــه اجلغرافي ــذ ووحدات ــشطتها تنفِّ ــسية أن  دعمــاً الرئي
 كيانـات  مـن  غريهـا  مـع  كـثرية  أحيانـاً  تتعـاون  والوحـدات  األقسام هذه نَّفإ البعثات، لواليات
 عمليـات  إلدارة التابعـة  نيـة امليدا البعثـات  وُتنـّسق . امليـدان  يف الـدوليني  والشركاء املتحدة األمم
ــسالم حفــظ ــشؤون وإدارة ال ــسياسية ال ــدعم وإدارة ال ــداين ال ــع املي ــب م ــم مكات  املتحــدة األم

 األمـم  وبرنـامج  الالجئني لشؤون املتحدة األمم ومفوضية العاملي األغذية برنامج مثل األخرى،
 اجلغرافيـة  اخلـدمات و النـواتج  مجـع  أجـل  مـن  وذلـك  العامليـة،  الـصحة  ومنظمـة  اإلمنـائي  املتحدة

 .البعثات مناطق يف ونشرها وجتهيزها

وبالتعــاون الوثيــق مــع قــسم رســم اخلــرائط التــابع إلدارة الــدعم امليــداين، تعمــل إدارة     -٨٣
شؤون السالمة واألمن بنشاط علـى دمـج الـصور العاليـة االسـتبانة ونظـم املعلومـات اجلغرافيـة                    

ــوفر لأل   ــذي ي ــة، ال ــدات ميكــن    يف نظــام املــستويات األمني ــاس التهدي ــة لقي مــم املتحــدة أداة ثابت
تعوِّل عليهـا املنظومـة بأكملـها لتحديـد املـستويات األمنيـة يف منـاطق ومواقـع حمـددة يـتعني                       أن

ــا    ــم املتحــدة العمــل فيه ــى األم ــة االســتبانة متكــني إدارة شــؤون     . عل ــصور العالي ــن شــأن ال وم
ل يف التـصدي حلـاالت الطـوارئ ويف    واألمن مـن إجـراء تقيـيم أفـضل للـوعي بـاألحوا         السالمة

 .العمليات األمنية

ــسانية وعمليــات       -٨٤ ــساتلية ألغــراض املــساعدة اإلن ــا ال ــد اســتخدام التكنولوجي ومــع تزاي
حفظ السالم وبناء السالم وصون األمن وحتقيق التنميـة ومحايـة البيئـة، سـلّمت األمـم املتحـدة                   

بـسط وأكثـر فعاليـة وكفـاءة يف اشـتراء الـصور       مبزايا إبرام عقود إطارية من أجل توفري طريقـة أ     
وقد أبرم قـسم رسـم اخلـرائط التـابع إلدارة الـدعم امليـداين وشـعبة املـشتريات التابعـة                     . الساتلية

إلدارة الشؤون اإلدارية عقدين إطاريني للحصول على الصور الساتلية، أحدمها للـصور العاليـة      
وبغية تعظيم حيازة عمليـات حفـظ الـسالم وبنـاء           . االستبانة واآلخر للصور املتوسطة االستبانة    

السلم يف البعثات امليدانية املوجـودات، أُبرِمـت فـضال عـن ذلـك، لـصاحل مجيـع كيانـات األمـم                      
املتحــدة، عقــود إطاريــة حليــازة بــرامج ومعــدات حاســوبية خاصــة بنظــام املعلومــات اجلغرافيــة، 

ويواصـل  . م حتديـد املواقـع يف العـامل       وكذلك حليازة مناذج عادية وأخرى عاليـة التقنيـة مـن نظـ            
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قسم رسم اخلرائط العمل مع شعبة املشتريات لصيانة وتوسيع نطاق اخلـدمات املقدمـة إلعـداد           
 .عقود إطارية جديدة تعود بالنفع على منظومة األمم املتحدة

 مبــا يف، وميكــن زيــادة تعزيــز تيــسري الوصــول إىل املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة املوثوقــة  -٨٥
ذلك البيانـات املـستمدة مـن الفـضاء، وتقامسهـا بـني كيانـات األمـم املتحـدة لـضمان اسـتغالل                       

وميكـن أن تعمـل اسـتراتيجيات االشـتراء الـيت           . البيانات اجلغرافية املكانية إىل أقصى حـد ممكـن        
 يــشمل منظومــة تــشمل، فيمــا تــشمل، إمكانيــة االرتقــاء بــالتراخيص املنفــردة لتــصبح ترخيــصاًَ 

تحدة، على تقليص التكلفـة الـيت تتكبـدها منظومـة األمـم املتحـدة ككـل وعلـى تعزيـز                     األمم امل 
 .الكفاءة التشغيلية وحتسني نوعية اخلدمات

وميكن زيادة استخدام البيانات اجلغرافية املكانية املستمدة مـن الفـضاء داخـل منظومـة                 -٨٦
  :األمم املتحدة بسد الثغرات ومعاجلة االختناقات من خالل ما يلي

  الفضاء؛ من املستمدة املكانية اجلغرافية البيانات بفوائد التوعية  )أ(  
 البيانـات،  اكتـشاف  حيـث  مـن  املتحـدة  األمـم  كيانات احتياجات وتلبية فهم  )ب(  
  املعلومات؛ لتجهيز الالزمة التقنية القدرات حيث ومن البيانات، إىل والوصول
ــة  )ج(   ــدرات تنمي ــة الق ــات العام ــم لكيان ــيت حــدةاملت األم ــى تعتمــد ال ــات عل  البيان
  عملياهتا؛ دعم يف الفضاء من املستمدة املكانية اجلغرافية
 فريـق  مثـل  القائمـة،  التنـسيق  آليات استغالل يف ممكن حد أقصى إىل الوصول  )د(  
 وآليــات املكانيــة، للبيانــات التحتيــة والبنيــة اجلغرافيــة، باملعلومــات املعــين العامــل املتحــدة األمــم
 العملياتيـة  الـساتلية  التطبيقـات  وبرنـامج  "سبايدر "برنامج مثل املتحدة، األمم يف ائمةالق الدعم
 املــستجدة املعلومــات مــصادر تؤخــذ أن علــى والبحــث، للتــدريب املتحــدة األمــم ملعهــد التــابع

  االعتبار؛ بعني واملبتكرة
  ومية؛احلك والوكاالت األكادميية واألوساط اخلاص القطاع مع الشراكات تعزيز  )ه(  
 رمسيـة  غـري  آليـات  بإنـشاء  االقتـضاء،  وعنـد  املناسب الوقت يف طواعية، القيام  )و(  
ــسيق ــتخدام لتنـ ــات اسـ ــة اجلغرافيـــة البيانـ ــستمدة املكانيـ ــضاء مـــن املـ ــة الفـ  مبجـــاالت املتعلقـ
  .حمددة مواضيعية

 


