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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
      يف األغراض السلمية

 : منظومة األمم املتحدةضمنالفضاء ذات الصلة بنشطة األ تنسيق  
   ٢٠٠٦-٢٠٠٥ ة للفترةرتقبامل جتاهات والنتائجإلا
    ∗تقرير األمني العام        
 ملخص

 
 األمم املتحدة يتضـمن هـذا الـتقرير معلومات حديثة العهد قدمتها هيئات يف منظومة         

 ٢٠٠٥املزمع االضطالع بـها يف عامي الفضاء عـن خططهـا اخلاصة باألنشطة ذات الصلة ب     
ويركّـز الـتقرير عـلى أهم املبادرات أو األنشطة اجلديدة اجلاري القيام ا بتنسيق           . ٢٠٠٦و

وتعـاون بـني عـدة وكـاالت، وهـو يهـدف إىل أن يكـون أداة اسـتراتيجية للهيئات يف األمم                 
 .من أجل مواصلة تعزيز التعاون بني الوكاالتتحدة امل

ويشــري الــتقرير إىل أن عــددا مــن األنشــطة يــنفَّذ مــن خــالل الــتعاون بــني الوكــاالت    
علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء وتطبيقاما، وخصوصا يف جماالت البحوث البيئية،            وباسـتخدام   

ــبؤات    ــيم، وإدارة املــوارد الطبيعــية، والتن  واملناخــية، وإدارة الكــوارث، ويــةاجلوالرصــد والتقي
والعملـيات اخلاصـة حبفـظ السلم وبالالجئني، والصحة العمومية، وكذلك تعزيز البىن التحتية              

وتظـل مسـألة بـناء القـدرات مركـز اهـتمام العديـد مـن األنشطة                 . واالتصـاالت  لـلمعلومات 
لى األنشطة وتـتعاون هيـئات عديدة ع  .ذات الصـلة بالفضـاء ضـمن مـنظومة األمـم املـتحدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـذا الـتقرير االجـتماع املشترك بني الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي، املعقود يف الفترة                ونقّـح   راجـع    ∗

 .، مث وضع يف صيغته النهائية عقب االجتماع٢٠٠٥فرباير / شباط٢يناير إىل / كانون الثاين٣١من 
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الـيت تضـطلع ـا مـن أجـل تعزيـز قـدرات البلدان النامية على استعمال التكنولوجيات ذات                  
كما زادت اهليئات يف منظومة األمم املتحدة من جهودها         . الصـلة بالفضاء واالستفادة منها    

 .معا للتشارك يف ما هو متاح من جمموعات البيانات واملعلومات املستقاة من السواتل

كـا مـنها ألمهـية املـنافع االجتماعـية مـن علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاما،                وإدرا 
ــئات مــنظومة األمــم املــتحدة يف دمــج العناصــر ذات الصــلة بالفضــاء يف       شــرعت بعــض هي

 إعـالن األمـم املـتحدة بشأن األلفية       أنشـطتها اهلادفـة إىل حتقـيق ودعـم األهـداف احملـددة يف               
 .ويف قرارات سائر املؤمترات ومؤمترات القمة العاملية) ٥٥/٢قرار اجلمعية العامة (
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   مقدمة -أوال  
االجــتماع املشــترك بــني الوكــاالت بشــأن أنشــطة الفضــاء اخلــارجي، الــذي أنشــئ يف    -١

ة اآلن باسم جملس    املعروف( كلجـنة فرعـية تابعـة للجـنة التنسـيق اإلداريـة              ١٩٧٥الـبداية يف عـام      
، يـؤدي مهـام جهـة وصـل للتنسيق     )الرؤسـاء التنفـيذيني ملـنظومة األمـم املـتحدة املعـين بالتنسـيق        

ــتعاون بــني الوكــاالت يف األنشــطة ذات الصــلة بالفضــاء    ومــنذ أن طلبــت جلــنة اســتخدام   . وال
يرا سنويا  ، أن يعد تقر   ١٩٧٥الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية إىل األمني العام، يف سنة               

مـتكامال عـن خطـط وبـرامج هيـئات مـنظومة األمـم املـتحدة يف جمال أنشطة الفضاء اخلارجي،                     
ــزال االجــتماع       ــتابعة للجــنة املذكــورة، ال ي ــية ال ــيه اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقن ــنظر ف لكــي ت

 .املشترك بني الوكاالت يقدم املساعدة على إعداد ذلك التقرير

ر، وهـو الـتقرير السنوي التاسع والعشرون من األمني العام بشأن            وقـد أعـد هـذا الـتقري        -٢
شــؤون الفضــاء تنســيق األنشــطة ذات الصــلة بالفضــاء ضــمن مــنظومة األمــم املــتحدة، مكتــب   

 الــتابع لألمانــة العامــة اسـتنادا إىل الوثــائق الــيت قدمــتها هيـئات مــنظومة األمــم املــتحدة   اخلـارجي 
، وإدارة عملــيات حفــظ الســالم، وإدارة الشــؤون    يشــؤون الفضــاء اخلــارج  مكتــب : التالــية

 مكتــب األمــم املــتحدة خلدمــات املشــاريع االقتصــادية واالجتماعــية التابعــتان لألمانــة العامــة، و 
اللجــنة االقتصــادية واالجتماعــية آلســيا  ، و)اإليكــا (اللجــنة االقتصــادية ألفريقــيا، و)الــيونوبس(

، ومعهـد األمم املتحدة     )اليونيـب  (ملـتحدة للبيـئة   بـرنامج األمـم ا    ، و )اإلسـكاب  (واحملـيط اهلـادئ   
، ومنظمة األمم   )الفاو(، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة       )اليونيتار(للتدريـب والبحـث     

منظمة ، و )إيكاو (مـنظمة الطريان املدين الدولية    ، و )اليونسـكو (املـتحدة للتربـية والعـلم والـثقافة         
ويرد يف اجلدول أدناه ملخص عن مشاركة       .  لألرصـاد اجلوية   املـنظمة العاملـية   ، و الصـحة العاملـية   

 .هذه اهليئات وغريها يف منظومة األمم املتحدة يف األنشطة املتعلقة بالفضاء اخلارجي
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41  )ب(،)أ(اجلهات املشاركة يف أنشطة الفضاء اخلارجي ومصفوفة برامج الفضاء اخلارجي4

 

األنشطة 
 األخرى

 حتسني 
 املعرفة 
 العلمية

  القدرات بناء
 والتعليم

حتسني القدرات 
 الساتلية على 
حتديد املواقع 
 واألماكن

تكنولوجيا 
املعلومات 
 واالتصاالت

وضع القوانني 
 واملبادئ 
 التوجيهية

أمن البشر وتقدمي 
 املساعدة اإلنسانية 
 إليهم وتنميتهم

 ورفاههم
 محاية بيئة األرض 
 هيئات األمم املتحدة وإدارة املوارد

 إدارة عمليات حفظ السالم  ٣٢، ٣١، ٢٩  ٥٤، ٥٣ ٦١، ٦٠   
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  ٣٠، ٢٩، ٢٧      
 أمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث  ٣٨، ٣٤      
 مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ١١ ٢٧ ٤٦، ٤٥  ٥٩  ٨١، ٧٩، ٧٢، ٦٦  
 تصادية ألفريقيااللجنة االق ٢١، ١٩، ١٧     ٦٨، ٦٧  
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ ٢٢، ٢٠، ١٢ ٣٨، ٣٣ ٤٧ ٥٥  ٦٩ ٨٤ ٨٥
 اإلمنائيبرنامج األمم املتحدة  ١٩، ١٨، ١٧ ٣٥، ٢٦    ٧٧  
  ٧٣، ٧٢، ٧١، ٧٠ ،

٧٦، ٧٥، ٧٤ 
 ١٥، ١٤، ١٣، ١٢ ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٢٦  ٥٧، ٥٦ ، 

١٩، ١٨، ١٧، ١٦ ، 
٢٤، ٢٣، ٢٠ 

 برنامج األمم املتحدة للبيئة

 مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  ٢٩  ٥٢    
 برنامج األغذية العاملي    ٥٧    
 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخأمانة  ١٨       
 ر قية ملكافحة التصحأمانة اتفا ٢٠، ١٩، ١٨       
 شأن التنوع البيولوجيأمانة االتفاقية ب ١٨       
 معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث ١٩ ٣٠، ٢٩، ٢٧، ٢٦      
    ١٦، ١٤، ١٣، ١٢ ٢٦ ٤٩ ٥٧ ، 

٢٢، ١٩، ١٨، ١٧ 
 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

 فةمنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقا ١٨، ١٧، ١٦، ١٣، ١٢ ٤١، ٣٧، ٢٦ ٤٨ ٥٢، ٥١  ٧٩، ٧٨  
 منظمة الطريان املدين الدولية  ٤٢ ٤٦  ٦٤، ٦٣   
 منظمة الصحة العاملية ١٨ ٤٣ ٥٠ ٥٨ ٦٢ ٨٠  
 االحتاد الدويل لالتصاالت    ٥٢، ٥١ ٦٣، ٥٩ ٨١  
  ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٢٦    ٨١، ٧٧، 

٤٢، ٤٠ 
١٥، ١٤، ١٣، ١٢ ، 
٢٥، ١٩، ١٧، ١٦ 

 املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

 املنظمة الدولية البحرية ١٧    ٦٣ ٨١  
  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ١٧       

 .تشري األرقام الواردة يف كل عمود إىل الفقرات ذات الصلة يف هذا التقرير  )أ( 
 .www.uncosa.unvienna.orgملوقع  للحصول على معلومات حديثة العهد باستمرار عن تنسيق أنشطة الفضاء اخلارجي ضمن منظومة األمم املتحدة، انظر ا  )ب( 
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 السياسات واالستراتيجيات اخلاصة بالتنسيق بني األنشطة  -ثانيا 
   ذات الصلة بالفضاء

، ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ٦ املؤرخ   ٥٤/٦٨أيــّدت اجلمعـية العامـة، يف قـرارها           -٣
اخلارجي واستخدامه  القـرار الصـادر عن مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء             

إعــالن فييــنا بشــأن : األلفــية الفضــائية"، واملعــنون )اليونيســبيس الثالــث(يف األغــراض الســلمية 
 وحثّت احلكومات ومؤسسات منظومة األمم املتحدة على اختاذ         )١(".الفضـاء والتنمـية البشـرية     

لــنداء، أنشــأت جلــنة واســتجابة إىل هــذا ا. الــتدابري الضــرورية لتنفــيذ إعــالن فييــنا تنفــيذا فعــاال 
 فـرقة عمـل برئاسـة تطوعـية مـن جانب      ١٢اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية           

 من الوثيقة   ٢انظر الفقرة   (عـدد مـن الـدول األعضاء ألجل تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث             
A/AC.105/822 .( ــثاين ١ويف ــانون ال ــناير / ك ــناك  ٢٠٠٥ي ــن هيــئات   ١٥، كانــت ه ــئة م  هي

 األمـم املـتحدة تشـارك يف فـرقة عمـل واحـدة أو أكثر من فرقة العمل، اليت دف إىل                      مـنظومة 
 . االستفادة يف عملها من األعمال املنجزة يف إطار منظومة األمم املتحدة

، ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠ املؤرخ   ٥٩/٢وحثّـت اجلمعـية العامـة، يف قـرارها           -٤
رز يف تنفيذ توصيات مؤمتر اليونيسبيس الثالث بعد        الـذي اختذتـه عقـب استعراضـها الـتقدم احملـ           

مخـس سـنوات مـن انعقـاد املؤمتـر، اهليـئات يف مـنظومة األمـم املـتحدة واملضطلعة بأنشطة ذات               
صـلة بالفضـاء عـلى تنفـيذ اإلجـراءات الـواردة يف خطـة العمـل، وفق ما اقترحته جلنة استخدام               

ا عـن استعراض تنفيذ توصيات اليونيسبيس      الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية يف تقريـره           
وتركّّـز تلـك اإلجـراءات على استخدام الفضاء    ). A/59/174انظـر  ( الثالـث إىل اجلمعـية العامـة   

لدعـم جـداول األعمـال العاملـية الشـاملة بشأن التنمية املستدامة، وتطوير قدرات فضائية عاملية                 
ة لتلبية االحتياجات اخلاصة بالتنمية   منسـقة، واسـتخدام الفضـاء يف دعـم جـداول أعمـال حمـدد              

 .البشرية على الصعيد العاملي، وتنمية القدرات الشاملة

ت اجلمعية  الحظـ ،  ٢٠٠٤ديسـمرب   / كـانون األول   ١٠ املـؤرخ    ٥٩/١١٦ويف قـرارها     -٥
ــادة اجلهــود الــيت  العامــة  ــبذهلا االجــ زي تماع املشــترك بــني الوكــاالت املعــين بأنشــطة الفضــاء    ي

 يف تنفــيذ اإلجــراءات  ام علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء وتطبــيقا   اســتخدام لتشــجيع اخلــارجي
خطة التنفيذ  (مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمـية املسـتدامة     املوصـى ـا يف خطـة التنفـيذ الـيت وضـعها        

ــا اللجــنة      )٢().الصــادرة يف جوهانســربغ  ــيت اختذ ــبادرة املشــتركة ال ــية إىل امل  وأشــارت اجلمع
لوكاالت لتجميع قائمة باملبادرات والربامج ذات الصلة بالفضاء اليت         واالجـتماع املشترك بني ا    

هيــئات  وحثّــت اجلمعــية )٣(.تــتوافق مــع التوصــيات الــواردة يف خطــة التنفــيذ يف جوهانســربغ  
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ا  ، الطريقة اليت ميكن أن تسهملجـنة البالـتعاون مـع     ،  مـنظومة األمـم املـتحدة عـلى أن تـدرس          
حتقـيق أهـداف إعـالن األمـم املتحدة بشأن األلفية،            يف اماء وتطبـيق  علـوم وتكنولوجـيا الفضـا     

قرار (وخصوصـا يف اـاالت ذات الصلة بعدة أمور ومنها األمن الغذائي وزيادة فرص التعليم                 
االجـتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة       كمـا دعـت اجلمعـية       ). ٥٥/٢اجلمعـية العامـة     

 تهاجلن ولجنةالير إىل  ر تق ميقـد تإىل  و  اللجـنة،   أعمـال   يف مواصـلة إسـهامه   الفضـاء اخلـارجي إىل      
 . عن األعمال اليت اضطلع ا يف دورته السنويةالعلمية والتقنية الفرعية 

 ٣١وشـجع مؤمتـرا القمـة املعنـيان برصد األرض، عقد األول يف واشنطن العاصمة يف                  -٦
على استحداث منظومة   ،  ٢٠٠٤أبـريل   / نيسـان  ٢٥ والـثاين يف طوكـيو يف        ٢٠٠٣يولـيه   /متـوز 

عاملـية لـنظم رصـد األرض تكـون شـاملة ومنسـقة ودائمـة بغـية حتقـيق مجلـة مـن األمـور ومنها                     
حتسـني تنسـيق اسـتراتيجيات ونظـم رصد األرض، واستبانة تدابري احلد من الفجوات، وإعداد                

  مـنظمة دولية، وكذلك    ٢٩ بلـدا و   ٥٥ويتشـارك حالـيا     . خطـة للتنفـيذ متـتد عـلى عشـر سـنني           
املفوضـية األوروبـية، يف إعداد خطة العشر سنني اليت من شأا أن تسهم يف تعزيز القدرة على                  

 .حتقيق التنمية املستدامة

وقامـت إدارة عملـيات حفظ السالم بدور حاسم يف وضع عقد خاص مبنظومة األمم                -٧
ح هذا العقد   وأصـب . املـتحدة لشـراء صـور سـاتلية فائقـة االسـتبانة مـن شـىت الـبائعني الـتجاريني                   

" إيكونوس"، وهـو يشـمل أجهـزة استشـعار سـاتلية، مثل الساتل           ٢٠٠٤مـايو   /نـافذا مـنذ أيـار     
، "٥سبوت "وساتل رصد األرض    " إيروس"ونظام رصد موارد األرض     " كويكـبريد "والسـاتل   

 أمتار ميكن أن تدمج  ٥ سنتميترا و  ٦٠الـيت تتـيح الوصـول إىل صـور ذات اسـتبانة تـتراوح بني                
ملعلومـات اجلغرافـية ورسـم اخلـرائط من أجل دعم عمليات األمم املتحدة وأنشطتها               مـع نظـم ا    
وهـذا العقد يتيح جلميع هيئات األمم املتحدة إمكانية اقتناء صور بأسعار خمفّّّّّّّضة من         . األخـرى 

خـالل اسـتخدام خـيارات الترخـيص ألكـثر من وكالة، اليت تسمح بالتشارك يف البيانات على                   
أما قسم رسم اخلرائط التابع إلدارة عمليات حفظ السالم فهو القائم بدور            . مةمسـتوى املنظو  

 .جهة الوصل فيما يتعلّق بعقد منظومة األمم املتحدة

وسـوف تـزيد إدارة عملـيات حفـظ السـالم وسـائر اهليـئات الـتابعة لألمم املتحدة من                      -٨
 للمفوضية األوروبية،   الـتعاون مـع املؤسسـات األخـرى، مـثل مركـز الـبحوث املشـتركة الـتابع                 

، من )سيوس(ومركـز االحتـاد األورويب لشؤون السواتل، واللجنة املعنية بسواتل رصد األرض            
كمــا إن إدارة عملــيات حفــظ  . أجــل تعبــئة املــوارد اخلارجــية لفــائدة عملــيات األمــم املــتحدة  

ة هليئات األمم   السـالم، الـيت دعيـت إىل إبـالغ مـوردي البـيانات الفضـائية باالحتـياجات احملدد                 
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، يف عمل الفريق    نائـب رئـيس مسـؤول عن املستعملني       املـتحدة، ستواصـل املشـاركة، بصـفتها         
 ".سيوس"العامل املعين بنظم وخدمات املعلومات التابع للجنة 

لمعلومات واالتصـاالت وتكنولوجـيا الفضـاء، ستواصل        يف إطـار الـربنامج الفـرعي لـ        و -٩
  مـن أجل   اإلقلـيمي الثانـية مـن بـرنامج التطبـيقات الفضـائية           املـرحلة   تنفـيذ   " سـكاب إلا"اللجـنة   

الدورة احلادية عشرة   " سكابإلا"وستنظِّم اللجنة   ). بـرنامج ريسـاب الـثاين      (التنمـية املسـتدامة   
 قلــيمي مــن أجــلإلربنامج التطبــيقات الفضــائية اللجــنة االستشــارية احلكومــية الدولــية املعنــية بــ 

يط اهلـادئ، املـزمع عقدهـا يف مجهوريـة إيران اإلسالمية يف عام      يف آسـيا واحملـ   التنمـية املسـتدامة   
ــثاين   ٢٠٠٥ ــوزاري ال ــتابعة توصــيات املؤمتــر ال ــيقات الفضــائية ألغــراض   ، بغــية م  املعــين بالتطب
واستضافته " اإلسكاب" الـذي نظمـته اللجنة   املسـتدامة يف مـنطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ      التنمـية 

وقد اتفقت الدورة   . ١٩٩٩نوفمرب  / تشـرين الـثاين    ٢٠   إىل ١٥حكومـة اهلـند يف نـيودهلي مـن          
املعــين بالتطبــيقات الفضــائية عــلى تنظــيم املؤمتــر الــوزاري الثالــث  " اإلســكاب"الســتون للجــنة 
وســوف تعقــد األنشــطة التحضــريية اإلقليمــية يف  . ٢٠٠٧ يف عــام املســتدامة ألغــراض التنمــية

قليمــية والدولــية الــيت هلــا بــرامج ذات   مبشــاركة املــنظمات اإلمنائــية اإل٢٠٠٧ و٢٠٠٥عــامي 
 .صلة بالفضاء

املؤمتــر التحضــريي اإلقلــيمي األفــريقي  " اإليكــا"ونظّمــت اللجــنة االقتصــادية ألفريقــيا  -١٠
 ، الــذي ســيعىن مبوضــوع   مؤمتــر القمــة العــاملي ــتمع املعلومــات    بشــأن املــرحلة الثانــية مــن    

 ٤ إىل ٢الذي عقد يف أكرا من  " مات شامل  سـبيل أفريقـيا إىل إقامـة جمـتمع معلو          -الوصـول   "
وقد ضمن املؤمتر إقامة شراكة رقمية استراتيجية ومترابطة من شأا أن           . ٢٠٠٥فـرباير   /شـباط 

ــنمو االقتصــادي والتنمــية البشــرية يف القــارة    ــريق اخلــرباء املخصــص، يف   . تعــزز ال وســيناقش ف
ــبارها مــن املوجــود    ــية باعت ــيانات اجلغراف ــية، مــن املــزمع عقــده يف   اجــتماع بشــأن الب ات الوطن

، الكيفـية الـيت تدعـم ـا مـوارد املعلومـات اجلغرافـية إنشـاء وحفـظ نظم            ٢٠٠٥أبـريل   /نيسـان 
وســوف تــنظِّم . وطنــية لعــنونة الشــوارع يف ســياق املوجــودات الوطنــية مــن البــيانات اجلغرافــية

ــرابع ، االجــتماع ٢٠٠٥أبــريل /اللجــنة االقتصــادية ألفريقــيا أيضــا، يف نيســان   ــية ال للجــنة املعن
، واللجنة   املعلومـات واالتصـاالت    تتكنولوجـيا ، واللجـنة الفرعـية املعنـية ب       باملعلومـات اإلمنائـية   

 .املعلومات األرضيةالفرعية املعنية ب

، سـوف تعـرض مـنظمة الصـحة العاملـية على جملسها التنفيذي وعلى            ٢٠٠٥ويف عـام     -١١
التطبيب عن بعد   ( حديـثا يف جمـال الصـحة اإللكترونـية           اجلمعـية العامـة اسـتراتيجيتها الــمطورة       

انظر ( مـن األهـداف احملـددة يف إعـالن األمـم املـتحدة لأللفـية        ١٨، الـيت تدعـم اهلـدف        )سـابقا 
هـذا، وقـد أتاحـت املـرحلة األوىل بـرناجما ملـنظمة الصحة العاملية ولالحتاد                ). A/56/326الوثـيقة   
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تيجيتهما ـذا الشأن، وذلك مثال يف سياق مبادرة         الـدويل لالتصـاالت مـن أجـل تنسـيق اسـترا           
جسـر الـتحالف من أجل التطبيب عن بعد، اليت هي مبادرة متوهلا أنشطة التطبيب عن بعد اليت      
تضـطلع ـا مـنظمة الصـحة العاملـية واالحتـاد الـدويل لالتصـاالت واملفوضـية األوروبـية ووكالة                

الثانـية، الـيت شـرع يف تنفيذها، سوف حتدد كلّ          وخـالل املـرحلة     ". اإليسـا "الفضـاء األوروبـية     
جمموعــة مــن جمموعــات مــنظمة الصــحة العاملــية اســتراتيجيتها اخلاصــة ــا فــيما يــتعلّق بالصــحة 

وخـالل املرحلة الثالثة، سيتم تزويد البلدان بالدعم واملبادئ التوجيهية لكي تضع            . اإللكترونـية 
خطـط لــه عـلى سـبيل املـثال، خالل هذه املرحلة             ومـن امل  . كـلّ مـنها اسـتراتيجيتها اخلاصـة ـا         

األخــرية، أن تجمــع شــرائح الــبىن التحتــية يف جمــال تكنولوجــيات املعلومــات واالتصــاالت مــع  
توافـر اخلدمـات الصحية وتدمج يف نظام للمعلومات اجلغرافية من أجل النظر يف مدى إمكانية                

علومــات واالتصــاالت الــيت ميكــن أن  الوصــول إىل الــرعاية الصــحية وإىل حلــول تكنولوجــيا امل 
 .تركَّز يف املناطق النائية

  
   األنشطة احلالية واملرتقبة ذات الصلة بالفضاء      -ثالثا  
  محاية بيئة األرض وإدارة املوارد             -ألف  

سيواصــل كــلّ مــن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي واإلســكاب واليونيــب والفــاو       -١٢
الــتابعة لليونســكو واملــنظمة ) اآليــوك(ة لعلــوم احملــيطات واليونســكو واللجــنة الدولــية احلكومــي

، )ســيوس(العاملــية لألرصــاد اجلويــة اإلســهام يف أعمــال اللجــنة املعنــية بســواتل رصــد األرض    
ومن بني أعضاء الفريق العامل املخصص للتعليم       . باعتـبار هـذه اهليـئات مـن األعضـاء املنتسبني          

، والـذي يشـترك يف رئاسـته مكتب شؤون        "سـيوس "والتدريـب وبـناء القـدرات، الـتابع للجـنة           
الفضـــاء اخلـــارجي واليونســـكو، هـــناك اإلســـكاب واليونيـــب والفـــاو وجلـــنة علـــوم احملـــيطات 

 . واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية" اآليوك"

كذلــك ســوف يواصــل كــل مــن الفــاو والــس الــدويل لالحتــادات العلمــية واليونيــب   -١٣
نظام (ية لألرصـاد اجلويـة املشـاركة يف الـنظام العاملي ملراقبة األرض              واليونسـكو واملـنظمة العاملـ     

انظر (، مـع استضـافة دائـرة البيـئة واملـوارد الطبيعـية الـتابعة للفـاو ألمانـة هذا النظام                      ")جـتوس "
وتشـــمل ). www.fao.org/gtos: عـــلى اإلنترنــت عـــلى العــنوان الـــتايل  " جــتوس "موقــع نظـــام  

مواقـــع رصـــد الـــنظام قـــاعدة بـــيانات " جـــتوس"ـــا الـــنظام األنشـــطة الرئيســـة الـــيت يضـــطلع 
، والشــبكة األرضــية مراقـبة الكــربون عــلى األرض ، ومشــروع )تــيمس (اإليكولوجـي األرضــي 
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يف تكون الكتلة األحيائية النباتية (العاملـية، ومشـروع قـياس صـايف اإلنتاجـية العضوية األساسية            
 ).بالتمثيل الضوئي

، بدعم من الس الدويل لالحتادات      )غيكوس(ي لرصد املناخ    واسـتكمل الـنظام العـامل      -١٤
العلمـية واليونيـب واللجـنة الدولـية احلكومـية لعلوم احمليطات واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،                
وضـع خطـة تنفـيذ الـنظام العـاملي لرصـد املـناخ بغـية دعـم اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن                   

 إجــراء مــن أجــل معاجلــة املســائل احلامســة ذات  ١٣١خلطــة إىل اختــاذ  وتدعــو ا)٤(.تغــير املــناخ
وعشرة من  . الصـلة بالـنظام العـاملي ملراقـبة املـناخ، الـذي سوف ينفَّذ على مدى مخس سنوات                 

هـذه اإلجراءات على األقل تركّز مباشرة على إنشاء وحفظ نظم ساتلية طويلة األمد وموثوقة               
صـد املـناخ، وعـلى وضـع نواتـج بـيانات عاملية من بيانات               يف جمـال ر   " غـيكوس "تتقـيد مبـبادئ     

ومن بينهم  " وكالء التنفيذ "واسـتبانت اخلطة    . عملـيات الرصـد الـيت حتصـل علـيها هـذه الـنظم             
املــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلويــة واللجــنة الدولــية احلكومــية لعلــوم احملــيطات واليونيــب والفــاو  

 . والدولية ومن املنظمات الدوليةوغري ذلك من الوكاالت الفضائية الوطنية

ــدويل لالحتــادات العلمــية واليونيــب واللجــنة        -١٥ ــني الــس ال ــيق ب ــتعاون الوث ويســتمر ال
ــية احلكومــية لعلــوم احملــيطات واملــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلويــة ألجــل تطويــر وختطــيط      الدول

 ).جووس(وتنفيذ النظام العاملي لرصد احمليطات 

ــدد  -١٦ ــل عـ ــنة   وســـوف يواصـ ــنهم جلـ ــركاء، ومـ ــن الشـ ــيوس" مـ ــاو  " سـ واليونيـــب والفـ
واليونسـكو واللجـنة احلكومية الدولية لعلوم احمليطات واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية والس             
الـدويل لالحتـادات العلمـية واموعة الدولية للوكاالت التمويلية ألحباث التغري املناخي، العمل              

، وعـلى تـناول مواضـيع خمتلفة ذات    "إجـوس "العـاملي املـتكاملة   عـلى تنفـيذ اسـتراتيجية الرصـد       
 .صلة

ــا مشــروع   -١٧ ــي     أم ــبـــؤ اخلــاص باحملــيطــات ألجــل أفريق ــيمي للرصـــــد والتن ــنظام اإلقل ا ال
الـتابع للجـنة احلكومـية الدولـية لعلـوم احملـيطات، الـذي يهـدف إىل حتسني               ) أفريقـيا -رووفـس (

 إدارة الكوارث يف أفريقيا بواسطة استخدام الصور الساتلية         التنـبؤات بالتغـيرات البيئية وحتسني     
واألجهـزة املوقعـية، فيشـترك يف تنفـيذه حاليا كلّ من اليونسكو، واإليكا، واليونيب، وبرنامج                

، والفــاو، واملــنظمة الــبحرية الدولــية، واملــنظمة العاملــية      )اليونديــب(األمــم املــتحدة اإلمنــائي   
متاشــيا مــع خطــة العمــل " أفريقــيا-رووفــس" وقــد طُــور مشــروع .لألرصــاد اجلويــة، واليونــيدو

اخلاصـة باملـبادرة املعنـية بالبيـئة الـتابعة للشـراكة اجلديـدة لتنمـية أفريقيا، ومع األهداف اإلمنائية                  
 .احملددة يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية
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 اليونيب، وبرنامج   اإليكولوجية هيئات منها  تقيـيم األلفية للنظم     وتشـارك يف مشـروع       -١٨
اتفاقية والفـاو واليونسـكو ومـنظمة الصحة العاملية، وأمانة          ) اليونديـب (األمـم املـتحدة اإلمنـائي       

ر يف البلدان   اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصح     و )٥(،طارية بشأن تغري املناخ   اإلاألمـم املتحدة    
االتفاقــية املــتعلقة  و)٦(،فريقـيا أر، وخباصــة يف أو مــن التصـح /الـيت تعــاين مـن اجلفــاف الشـديد و   

ع البيولوجيبالتنو. 

وتواصـل كـل مـن اإليكـا، واليونيـب، ومركـز تنمية األراضي اجلافة التابع لليونديب،                  -١٩
، والفــاو، واليونســكو، واملــنظمة العاملــية )اليونيــتار(ومعهــد األمــم املــتحدة للتدريــب والبحــث 

 رصد الصحراء ، تقدمي الدعم مل   رتحدة ملكافحة التصح   اتفاقـية األمم امل    لألرصـاد اجلويـة، وأمانـة     
 الذي يدير شبكة مراصد مراقبة النظم البيئية األحيائية الطويلة األمد           الكـربى والسهل األفريقي   

 يف املــناطق القاحلــة ملراقــبة البيئــية الطويلــة األمــدمــن أجــل تعزيــز ودعــم بــرامج ا") روســيلت("
 . االستشعار عن بعدبيانات ، باستعمال من تدهور التربةةتضررامل

 اتفاقـــية األمـــم املـــتحدة ملكافحـــة التصـــحروتـــنفِّذ اإلســـكاب، باالشـــتراك مـــع أمانـــة  -٢٠
واليونيـب، مشـروعا للمساعدة التقنية على الوقاية من العواصف الغبارية والرملية ومراقبتها يف              

 ٢٠٠٥ويف عام   . امليةمرفق البيئة الع   و صـرف التنمية اآلسيوي   الشـمال الشـرقي آلسـيا، تابعـا مل        
للترويج ملشروع يف اإلقليم الفرعي وتنفيذه يف       " اإلسكاب"ويف األعـوام التالـية، ختطـط اللجنة         

يف التطبيقات ) أنفيسات(والساتل البيئي ) ألوس(جمـال اسـتخدام السـاتل املتقدم لرصد األرض     
ــية الستكشــا       ــة اليابان ــع الوكال ــيق م ــتعاون الوث ــك بال ــألرض، وذل ــية ل ف الفضــاء اجلــوي  البيئ

 ).جاكسا(

، بصـفتها أمانـة فـريق األمم املتحدة املعين باملياه يف أفريقيا             "اإليكـا "وستواصـل اللجـنة      -٢١
مــبادرة ، دعــم زيــادة تطويــر )ســابقا، الفــريق املشــترك بــني الوكــاالت املعــين باملــياه يف أفريقــيا(

التابعة لوكالة الفضاء األوروبية " تايغر"رصـد األرض ألجـل املـبادرة املتكاملة للمياه يف أفريقيا        
ــا( ــام   ). اإليسـ ــياه يف عـ ــيا اخلاصـــة باملـ ــة أفريقـ ــبادرة رؤيـ ــا ٢٠٢٥وقـــد اعـــتمدت املـ  وإطارهـ

لعقد الدويل  وقـد مت تصـميم بـرنامج تنفـيذ الـرؤية الطويـل األمـد لكـي يـتزامن مع ا                    . األساسـي 
 ".٢٠١٥-٢٠٠٥ املاء من أجل احلياة ":للعمل

فاو على تنفيذ املرحلة الثانية من املشروع املعين بتطوير قاعدة          وسـتعمل اإلسـكاب وال     -٢٢
ــية والطبيعــية ألغــراض األمــن الغذائــي والتنمــية       معلومــات مــتعددة األغــراض عــن املــوارد البيئ

الغطــاء اآلســيوي (املســتدامة يف مــنطقة جــنوب شــرقي آســيا وتطويــر تطبــيقات هــذه القــاعدة   
 ").آسيا كوفر"
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، يواصــل املكتــب األفــريقي متــر الــوزاري األفــريقي املعــين بالبيــئة املؤواســتجابة لطلــب  -٢٣
 التابعة لليونيب، تنسيق تنفيذ اجلانب التقين من مبادرة          والتقييم اإلنـذار املـبكّر   شـعبة   اإلقلـيمي ل  

 .الشبكة اإلفريقية للمعلومات البيئية

مكتب اليونيب  و اإلنـذار املـبكّر   شـعبة    الـتابع ل    لغـريب آسـيا    اإلقلـيمي املكتـب   ويواصـل    -٢٤
 ومع الشركاء تقييم األلفية للنظم اإليكولوجيةاإلقلـيمي لغـريب آسـيا العمـل مـع مشـروع أمانة           

تقييم األلفية  مـن املؤسسـات يف مصـر واملغرب واململكة العربية السعودية بشأن تنفيذ مشروع               
ــية للــنظم اإليكولوجــية ــنظ  :  يف املــنطقة العرب ــية دعــم اختــاذ القــرارات بشــأن اســتخدام ال م البيئ

، إىل  ٢٠٠٦ويهدف هذا املشروع، املتوقّع اكتماله يف عام        . املستدام) اإليكولوجية(األحيائـية   
متكـني واضـعي السياسـات مـن رؤيـة شـاملة مستهدفة حلالة املعرفة باملسائل احلامسة اليت تواجه                   

الوطنية يف جمال   صـناع القـرار يف سياق االتفاقات البيئية وختطيط التنمية املستدامة والسياسات             
 .البيئة

واقـترح الـربنامج العـاملي لـبحوث املـناخ الـتابع للمـنظمة العاملية لألرصاد اجلوية إطارا                   -٢٥
ــترة    ــدا ألنشــطته يف الف ــنظام  " حيمــل عــنوان  ٢٠١٥-٢٠٠٥إســتراتيجيا جدي تنســيق رصــد ال

ه وإىل استخدام ، ويهـدف إىل تيسـري التنبؤ بتقلبات النظام األرضي وبتغير        "األرضـي والتنـبؤ بـه     
ــية ذات الصــلة والفــائدة والقــيمة املباشــرة بالنســبة للمجــتمع      ــيقات العمل ــبؤ يف التطب . هــذا التن

وبالتنسـيق مـع الـنظام العـاملي لرصـد املـناخ، وضـعت املـنظمة العاملـية لألرصاد اجلوية مشروعا                     
ة الـيت تستخدم يف  يعـىن بدمـج البـيانات السـاتلية يف منـتجات املـناخ العاملـية ذات اجلـودة العالـي                  

حتديــد مالمــح املــناخ احلــايل والــتحقق مــن عملــيات حماكــاة املــناخ، والــيت تشــكّل مــرجعا           
ويتمـثّل أحـد العناصـر الرئيسـية للمشـروع، الـذي يناقش حاليا مع               . السـقاطات تغـير الطقـس     

د على فترة   الوكـاالت الفضـائية، يف جتهـيز البـيانات السـاتلية، اليت تشمل الفترة املاضية اليت متت                
 سـنة، بغـية احلصـول عـلى املتغـيرات املناخية الرئيسية اليت تتسم بأفضل                ٣٠ و ٢٠تـتراوح بـني     

 .قدر ممكن من الدقّة والتجانس الزمين
  

استخدام التطبيقات الفضائية من أجل أمن البشر وتقدمي املساعدة اإلنسانية  -باء 
  إليهم وتنميتهم ورفام

ونديــب واليونيــتار والفــاو واليونســكو واملــنظمة العاملــية لألرصــاد يواصــل اليونيــب والي -٢٦
اجلويـة تقـدمي الدعـم لـلمركز اإلقلـيمي للتدريـب عـلى األرصـاد اجلوية الزراعية واهليدرولوجيا                   

، الـذي يهـدف إىل زيـادة اإلنتاج الزراعي يف البلدان األعضاء     )أغرمييـت (العملياتـية وتطبـيقاا     
 ).سيلس(ركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل يف اللجنة الدائمة املشت
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التعاون  القـيام بـدور اهليـئة التعاونـية مليثاق           مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي       ويواصـل    -٢٧
 وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية     عـلى حتقـيق االسـتخدام املنسق للمرافق الفضائية يف حال          

، الذي هو عبارة عن آلية تستطيع من        ")‘كربىالفضـاء والكـوارث ال    ‘امليـثاق الـدويل بشـأن       ("
خالهلـا هيـئات األمم املتحدة أن تطلب وتتلقى الصور الساتلية من أجل دعم أنشطتها امليدانية                 

ــام   . يف جمــال االســتجابة للكــوارث  ــنذ أن أصــبح املكتــب يف ع ــذا  ٢٠٠٣وم ــية هل ــئة تعاون  هي
ل االستجابة بشأن كارثة أمواج امليـثاق، طلبـت مـنظومة األمـم املـتحدة صـورا سـاتلية مـن أجـ                

تسـونامي يف حـوض احملـيط اهلـندي؛ وفيضـانات يف اجلمهوريـة الدومينيكـية، وناميبيا، ونيبال،                  
وهـاييت؛ وانفجـار حـدث يف حمطـة للقطارات يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؛ وزالزل                

وقـــد . الفلـــبنيحدثـــت يف أفغانســـتان وإندونيســـيا واملغـــرب؛ واـــيارات أرضـــية حدثـــت يف  
اسـتخدمت هيـئات األمـم املـتحدة آلـية امليـثاق وذلـك بالدرجـة األوىل بواسـطة دائرة خدمات                 

، الـذي هـو عـبارة عـن مشـروع لـتقدمي اخلدمـات ينسـقه اليونيـتار وينفّذه مكتب                     )يونوسـات (
ــاريع    ــات املش ــتحدة خلدم ــم امل ــرة . األم ــيدة لتيســري     " يونوســات"ودائ ــة دخــول وح ــي نقط ه

لوكـــاالت اإلنســـانية الـــتابعة لألمـــم املـــتحدة للصـــور الســـاتلية بـــاملوازاة مـــع نظـــم اســـتخدام ا
 .املعلومات اجلغرافية

األمم "وشـاركت مخـس عشـرة هيئة من هيئات األمم املتحدة يف االجتماع الثاين عن                 -٢٨
 ١٥، الــذي عقــد يف جنــيف يف  "املــتحدة وامليــثاق الــدويل بشــأن الفضــاء والكــوارث الكــربى  

واتفقـت هيئات األمم املتحدة يف ذلك االجتماع على مواصلة  . ٢٠٠٤أكـتوبر  /ولتشـرين األ  
االعـتماد يف عمـلها عـلى الفـرص الـيت يتيحها امليثاق وعلى العمل مع ممثل األمم املتحدة املقيم                    
ومـع منسـقي الشـؤون اإلنسـانية مـن أجل دعم املؤسسات الوطنية عرب املكاتب امليدانية التابعة             

وهـذا الـتعاون مـن شأنه أن يعزز إقامة شراكة مع املؤسسات امللتزمة مبساعدة               . دةلألمـم املـتح   
فـرادى الـبلدان عـلى بناء قدراا، وعلى إذكاء الوعي واستخدام الصور الساتلية يف االستجابة                

كمـا تعهـدت هيئات األمم املتحدة اليت شاركت يف االجتماع بالعمل معا         . حلـاالت الطـوارئ   
 العمـل املـنفَّذ حـتى اآلن يف جمـال الكـوارث الطبيعـية والتكنولوجية ليشمل       عـلى توسـيع نطـاق    

 .حاالت الطوارئ املعقّدة والكوارث الوبائية والبشرية واألمنية

تطـور وتنشـر اخلدمـات واملنـتجات الساتلية يف     " يونوسـات "وال تـزال دائـرة خدمـات      -٢٩
نطقة دارفــور، الســودان، تعمــل دائــرة ففــي مــ. جمــال اإلغاثــة اإلنســانية والوقايــة مــن الكــوارث

وشركاؤها على تعميم الصور الساتلية على األنشطة امليدانية اهلادفة إىل          " يونوسـات "خدمـات   
ــردة   ــكانية املشـ ــئات السـ ــانية للفـ ــة اإلنسـ ــها، أجـــرت  . توفـــري اإلغاثـ ــة نفسـ ــياق األزمـ ويف سـ

بحث عن املياه اجلوفية    ومفوضـية األمـم املـتحدة لشـؤون الالجئني نشاطا رائدا لل           " يونوسـات "
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الصـاحلة للشـرب يف شـرق تشـاد من أجل تلبية احتياجات العدد املتزايد من الالجئني القادمني        
إدارة عمليات حفظ السالم    " يونوسات"، سـاعدت دائرة خدمات      ٢٠٠٤ويف  . مـن السـودان   

ل أنشطة تتص " يونوسات"ونفّذت  . عـلى تنفـيذ بـرامج مـنع نشـوب النـزاعات وإحالل السالم            
بــرنامج الرصــد الــذي يقــوده " ريســباند"باإلغاثــة اإلنســانية وإدارة الكــوارث يف ســياق احتــاد  

، الـذي هو عبارة عن مبادرة مشتركة بني املفوضية      )مجـيس  (العـاملي لألغـراض البيئـية واألمنـية       
 ).اإليسا(األوروبية ووكالة الفضاء األوروبية 

ر الساتلية ألغراض تقييم املخاطر يف      توفري الصو " يونوسات"وتواصـل دائـرة خدمـات        -٣٠
حــوض ــر ماتاغلــبا بنــيكاراغوا ومــن أجــل حســن التخطــيط للتقلــيل مــن احــتماالت الضــرر    

إىل احلصول على متويل املاحنني لتوسيع      " يونوسات"وتسعى  . الـناجم عـن االـيارات األرضـية       
إنشاء " وسـات يون"ويف هـذا السـياق، اسـتهلت        . هـذا املشـروع واستنسـاخه يف مـناطق أخـرى          

املـرفق العـاملي للمـنح يف جمـال رسـم اخلـرائط، الذي هو عبارة عن مبادرة عاملية جلمع التمويل                     
والقـدرات مـن أجـل نقـل املعرفة والصور واملهارات إىل البلدان النامية اليت ميكن أن حتقق فيها            

 .أكثر فوائد تطبيقات رصد أرض

الساتلية والصور امللتقطة من اجلو يف      وتسـتخدم إدارة عملـيات حفـظ السـالم الصـور             -٣١
رســم خــرائط كــبرية احلجــم لدعــم حتــركات قــوات حفــظ الســالم وعملــياا وختطــيطها،           

، ســوف يــنفَّذ هــذا ٢٠٠٥ويف عــام . ولتحســني أمــن املوظفــني والتأهــب للطــوارئ يف املــيدان
رونــدي، الــنوع مــن مشــاريع رســم اخلــرائط لصــاحل بعــثات حفــظ الســالم يف مشــال ليــربيا، وبو

ــيات  . والســودان ويف مــرتفعات اجلــوالن بــني إســرائيل وســوريا    وســوف تســتخدم إدارة عمل
حفــظ الســالم الصــور الســاتلية يف إعــداد خــرائط ترســيم احلــدود بــني إريــتريا وإثيوبــيا الــذي     
تضـطلع بـه حالـيا جلـنة احلـدود بـني إريتريا وإثيوبيا، وكذلك يف ترسيم احلدود بني الكامريون                    

 .ونيجرييا

وتوقّعــاً ملـا قد يطرأ يف املستقبل من أزمات وملا قد يظهر من احتياجات طارئة، تعمل                  -٣٢
إدارة عملـيات حفـظ السـالم بنشـاط على مجع وحيازة وختزين جمموعات بيانات فضائية شىت                 
حــول مــناطق جغرافــية شاســعة، مبــا يف ذلــك فسيفســاء مــن الصــور الســاتلية الكاملــة امللــتقطة    

. ت زمنية متتالية يف معظم األحيان، لكي تكون قادرة على االستجابة بسرعة  لـبلدان عـلى فترا    
أو بيانات املالمح   ) حبسب الترخيص (وهـذه البـيانات، مبـا فيها بيانات التغطية العالية االستبانة            

ــلة   ــية املفص ــية االســتبانة الــيت التقطــتها إدارة    ) الـمتجهــية(اجلغراف املستخلصــة مــن الصــور العال
 .حفظ السالم، متاحة هليئات األمم املتحدة عند الطلبعمليات 
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على إضفاء طابع مؤسسي على آليات التعاون اإلقليمية        " اإلسـكاب "وتشـجع اللجـنة      -٣٣
اخلاصـــة بالوصـــول العملـــيايت إىل خدمـــات ونواتـــج املعلومـــات الفضـــائية املوجهـــة حنـــو إدارة 

ضمن إطار املرحلة الثانية    كاب،  وتواصل اإلس . الكـوارث واخلاصـة باسـتخدام هـذه اخلدمـات         
، )برنامج ريساب الثاين (التنمية املستدامة  مـن أجـل  اإلقلـيمي مـن بـرنامج التطبـيقات الفضـائية     

يف رصد   بتطبيقات التكنولوجيا الفضائية     تعىنتعاونـية إقليمية    وأنشـطة   مشـاريع   تطويـر وتنفـيذ     
ــناء  وختفــيف الكــوارث الطبيعــية عــلى الصــعيدين الوطــين واإلقلــيمي،    مبــا يف ذلــك مشــروع لب

 .القدرات على تدبر الكوارث يف آسيا واحمليط اهلادئ تدعمه حكومة فرنسا واإليسا

كمـا إن كـال من شعبة اإلنذار املبكّر والتقييم التابعة لليونيب وقاعدة البيانات اخلاصة                -٣٤
ة االستراتيجية الدولية أوروبا، اللتني حتظيان بدعم من أمان-")غريد("مبعلومـات املـوارد العاملية      

ــيم املخاطــر       ــيق التفاعــلي، املعــروف باســم مشــروع تقي ــلحد مــن الكــوارث، تواصــالن التطب ل
ومت بواسطة موارد ). بريفيو(وقابلـية الـتعرض هلـا وتوفـري املعلومـات بشـأا واإلنـذار املبكّر ا            

موعــات بــيانات اليونيــب واالســتراتيجية الدولــية لــلحد مــن الكــوارث حتديــث عهــد معظــم جم 
ويتضــمن ). ٢٠٠٣ إىل ١٩٧٩مــن ( ســنة ٢٥مشــروع بريفــيو لتشــمل بــيانات خاصــة بفــترة 

مشـروع بريفـيو حالـيا بـيانات عـن األعاصـري والـزالزل والفيضـانات وحرائق الغابات وأمواج                   
تســونامي والــرباكني، وكذلــك تقنــية تطبــيق جديــدة تتــيح معلومــات عــن تواتــر املخاطــر وعــن 

وتستخدم االستراتيجية الدولية للحد    ). www.grid.unep.ch/previewنظر املوقع   ا(الـتعرض هلـا     
ــيق    ــيا تطبـ ــوارث حالـ ــن الكـ ــيو (مـ ــروع بريفـ ــرائط يف االنترنـــت  -مشـ ــات اخلـ ــدة خدمـ ) وحـ

PREVIEW-IMS هــا بدعــم تقــين مــن قــاعدة البــياناتغــريد" يف الــلمحات القطــرية الــيت تعد-
 واملوقع  www.unisdr.org/eng/country-inform/philippines-hazard.htmانظـر املوقـع     " (أوروبـا 

www.unisdr.org/eng/country-inform/introduction.htm.( 

النمذجة " أوروبا-غريد"قاعدة البيانات   /وأتـاح اليونيـب، شعبة اإلنذار املبكّر والتقييم        -٣٥
ــاش، مــن أجــل إعــداد مؤشــ        ــنع األزمــات واإلنع ــتقين ملكتــب اليونديــب مل ر خماطــر والدعــم ال
ــبلدان     ــة بــني ال ــتعرض هلــا، مــن خــالل املقارن ــية ال وأصــدر . الكــوارث الســتبانة املخاطــر وقابل

احلد من خماطر    الـتقرير الـذي استهله رمسيا، وعنوانه         ٢٠٠٤فـرباير   /اليونديـب رمسـيا يف شـباط      
 انظــر املوقــع" (أوروبـا -غــريد" وعـرض باالشــتراك مــع قـاعدة   )٧(،حتــد أمـام التنمــية : الكـوارث 

www.undp.org/bcpr/disred/rdr.htm .(  ــيانات ــا-غـــريد"وقامـــت قـــاعدة البـ بتصـــميم " أوروبـ
تطبــيق تفاعــلي مباشــر عــلى الشــبكة العاملــية لصــاحل اليونديــب بغــية إتاحــة الوصــول واإلطــالع 

 ). /http://gridca.grid.unep.ch/undpانظر املوقع(الكامل على اإلحصاءات 
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قاعدة /قلـيمي ألوروبـا، وشـعبة اإلنـذار املـبكّر والتقييم          وسيواصـل مكتـب اليونيـب اإل       -٣٦
يف الــنرويج، الــتعاون معــا يف جمــايل البيــئة " أريــندال-غــريد"وقــاعدة " أوروبــا-غــريد"البــيانات 

وملسائل أمنية فيما   " ملواقـع حساسة بيئية   "، أُجنـزت تقيـيمات كـربى        ٢٠٠٤ويف عـام    . واألمـن 
قــع صــناعية ومنجمـية قدميــة يف جــنوب شــرقي  خيـص جــنوب القوقــاز وآسـيا الوســطى ويف موا  

 .أوروبا

وسـوف تسـتخدم املـبادرة املعنـية بالفيضانات املشتركة بني اليونسكو واملنظمة العاملية               -٣٧
لألرصـاد اجلويـة، الـيت تركّز على اإلدارة املتكاملة للفيضانات، املعلومات احملصلة من عمليات               

، مـنح كـلّ من الس احلكومي        ٢٠٠٤أكـتوبر   /ويف تشـرين األول   . الرصـد بواسـطة السـواتل     
الــدويل للــربنامج اهلــيدرولوجي الــدويل الــتابع لليونســكو وجلــنة الشــؤون اهليدرولوجــية الــتابعة  

وسيعقد يف مطلع   . للمـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلوية تأييدمها لورقة مفاهيم حتدد مهمة املبادرة            
عمــل املشــتركة بــني املــنظمة العاملــية لألرصــاد    االجــتماع املشــترك األول لفــرقة ال ٢٠٠٥عــام 

وقد أعربت بعض البلدان عن اهتمامها بدعم هذه        . اجلويـة واليونسـكو املعنـية بـتطوير املـبادرة         
 .املبادرة

وتعمــل الشــبكة الدولــية اخلاصــة بالفيضــانات، الــيت ترأســها املــنظمة العاملــية لألرصــاد    -٣٨
ة لــلحد مــن الكــوارث واإلســكاب، عــلى الــترويج  اجلويــة وتشــارك فــيها االســتراتيجية الدولــي 

للـنظام العـاملي لإلنـذار بالفيضـانات، الـذي هـو عـبارة عـن بـرنامج للتخفيف من األضرار اليت                      
وسـتتوىل شىت األطراف املتعاونة، مبا فيها الوكالة اليابانية الستكشاف          . تـنجم عـن الفيضـانات     

اعة هــذا املشــروع أن يضــع خــرائط  وباســتط. ، تشــغيل هــذا الــنظام)جاكســا(الفضــاء اجلــوي 
عاملــية للــتهطال كــل ثــالث ســاعات، وأن يســاعد بذلــك نظــم التنــبؤ واإلنــذار بالفيضــانات يف 

 .البلدان النامية اليت ال تتوفّر لديها شبكات القياس البعدي

ء ويدعـم بـرنامج اهليدرولوجيا واملوارد املائية التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية بنا      -٣٩
القـدرات يف جمـال التنـبؤ بالفيضانات الطارئة، وهو نشاط تقوده هذه املنظمة بدعم من الدائرة       
الوطنـية للتنـبؤ بـأحوال الطقـس الـتابعة لـإلدارة الوطنـية لدراسـة احملـيطات والغـالف اجلوي يف                      

وف وس. الواليـات املـتحدة ومـن إدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعـية التابعة لألمانة العامة               
 مؤمتـر دويل لتناول خمتلف جوانب الفيضانات        ٢٠٠٥سـبتمرب   /يعقـد يف كوسـتاريكا يف أيلـول       

ــبؤ بالفيضــانات      . الســريعة ــناقش املؤمتــر اســتخدام املعلومــات الســاتلية لتحســني التن وســوف ي
 .السريعة
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ظمة وال تـزال اللجـنة التقنية لعلوم احمليطات واألرصاد اجلوية البحرية املشتركة بني املن              -٤٠
ــية لعلــوم احملــيطات تســتخدم ســواتل رصــد      ــة واللجــنة احلكومــية الدول العاملــية لألرصــاد اجلوي

 .احمليطات يف مجع البيانات البحرية وتعميم املعلومات على املستعملني البحريني

وسيضـع قسـم علـوم املـياه الـتابع لليونسكو استراتيجية إقليمية لتنفيذ املشاريع الوطنية                 -٤١
رصـد األرض من أجل اإلدارة املتكاملة    ضـمن إطـار املشـروع املشـترك بـني مـبادرة             يف أفريقـيا    

والشــراكة الدولــية بشــأن اهليدرولوجــيا ) مــبادرة تايغــر الــتابعة لإليســا(ا أفريقــي ملــوارد املــياه يف
ويهدف هذا املشروع، الذي يستند إىل توصيات      ). شـراكة شـيب التابعة لليونسكو     (الفضـائية   

 .املي للتنمية املستدامة، إىل بناء القدرات الوطنية يف جمال إدارة موارد املياهمؤمتر القمة الع

وال تـزال اإليكـاو واملـنظمة العاملـية لألرصاد اجلوية تشاركان يف تشغيل النظام العاملي                 -٤٢
وسـوف تسهم املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف      ). WAFS" وافـس ("لتنـبؤات أرصـاد املـناطق       

إدارة احلركة اجلوية /ةــالتصاالت واملالح ر األرصــاد اجلويــة مــن النظـام العاملي ل         تطويـر عنصـــ   
)CNS/ATM ( الــتابع للمــنظمة)الــذي مــن شــأنه أن يشــتمل عــلى اســتخدام الــنظم   )اإليكــاو ،

. السـاتلية ألغـراض دعـم أداء لـلمالحة اجلويـة املطلـوب، وأن يسـهم يف زيـادة سـالمة الطريان                     
ــنظمة ال  ــربكاين      وستواصــل امل ــرماد ال ــري املعلومــات الســاتلية عــن ال ــة توف ــية لألرصــاد اجلوي عامل

واألعاصـري املداريـة وغـري ذلـك مـن خماطـر الطقـس، وخصوصـا يف املـناطق املداريـة، اليت تعترب                       
 .معلومات حامسة لتعزيز سالمة عمليات الطريان وانتظامها وجناعتها

ات اجلغرافـية، سـوف يـنجز املكتب        وبفضـل اسـتخدام الصـور السـاتلية ونظـم املعلومـ            -٤٣
الــتابع ملــنظمة الصــحة العاملــية تقيــيما لقابلــية الــتعرض ) إميــرو(اإلقلــيمي لشــرق الــبحر املتوســط 

لألخطــار يف الــبلدان يف مــنطقة إميــرو وذلــك بواســطة إضــافة طــبقة مــن خــرائط انتشــار شــىت     
عد الــبلدان عــلى وهــذا املشــروع ســوف يســا. املخاطــر الطبيعــية عــلى خــرائط تــوزع الســكان

) أمــرو(أمــا املكتــب اإلقلــيمي للــبلدان األمريكــية . وضــع بــرامج لــلحد مــن الكــوارث الطبيعــية
الـتابع ملـنظمة الصـحة العاملـية فسـوف يستخدم الصور الكبرية احلجم يف وصف حدود املواقع                  

ــيت يشــملها مشــروع   ــا   "ال ــيدات دي دي يت يف جمــال مكافحــة املالري ــبدائل املســتدامة ملب  يف ال
 ".املكسيك وأمريكا الوسطى
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وضع القوانني واملبادئ التوجيهية ومدونات القواعد األخالقية فيما يتصل  -جيم 
  باألنشطة الفضائية

اتفاقية توفري موارد االتصاالت السلكية     ، بدأ سريان    ٢٠٠٥يـناير   / كـانون الـثاين    ٨يف   -٤٤
، الــيت اعــتمدها املؤمتــر  إلغاثــةوالالســلكية ألغــراض التخفــيف مــن أثــر الكــوارث ولعملــيات ا  

 يف ١٩٩٨الـــدويل بشـــأن االتصـــاالت الســـلكية والالســـلكية يف حـــاالت الطـــوارئ، يف عـــام 
ــندا ــبريي، فنلـ ــيدان    . تامـ ــاعدة يف مـ ــراءات املسـ ــلى وصـــف إجـ ــبريي عـ ــية تامـ ــتمل اتفاقـ وتشـ

دة االتصـاالت السـلكية والالسـلكية، كمـا تقـر حبـق الـدول يف توجـيه ومراقـبة وتنسـيق املساع                 
وتقتضـي االتفاقـية من الدول إجراء جرد على         . املقدمـة يف إطـار هـذه االتفاقـية داخـل إقلـيمها            

املـوارد البشرية واملادية معا املتيسرة للتخفيف من أثر الكوارث واإلغاثة، وكذلك إعداد خطة              
. عمـل بشـأن االتصـاالت السـلكية والالسـلكية تعـرف اخلطـوات الضـرورية لنشر هذه املوارد                  

ه االتفاقـــية هـــي املعـــاهدة األوىل الـــيت توفّـــر مـــزايا وحصـــانات ملوظفـــي املـــنظمات غـــري وهـــذ
وتســهل هــذه . احلكومــية، كمــا إــا تعفــي وكــاالت اإلغاثــة مــن تســديد الضــرائب والرســوم  

االتفاقـية أيضـا اسـتخدام االتصـاالت السلكية والالسلكية من جانب املنظمات غري احلكومية،               
 يعملــون معــا عــند وقــوع الكــوارث مــع كــيانات أخــرى يف األمــم    والشــركاء املــنفِّذين حــني 

ويقوم منسق األمم   . املـتحدة أو مـع االحتـاد الـدويل جلمعـيات الصـليب األمحـر واهلـالل األمحر                 
 .املتحدة لإلغاثة يف حاالت الطوارئ مبهمة املنسق التنفيذي التفاقية تامبريي

تنظيم حلقات عمل بشأن قانون وسـوف يسـتمر مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي يف          -٤٥
وتشـمل أهـداف حلقات العمل     . الفضـاء يف إطـار بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية              

تطويـر اخلـربات والقـدرات يف مـيدان قـانون الفضـاء عـلى الصـعيدين الوطـين والدويل، وزيادة                     
قانون املالحة اجلوية   وقد شاركت الرابطة الربازيلية ل    . الـتعاون الـدويل يف مـيدان قانون الفضاء        

 بشــأن قــانون ٢٠٠٤والفضــاء مــع احلكومــة الــربازيلية يف تنظــيم واستضــافة حلقــة عمــل عــام   
وجهة نظر أمريكا الالتينية  : نشر وتطوير قانون الفضاء الدويل والوطين     "الفضـاء محلـت عنوان      

ــبـي ــربازيل، يف  "والكاري ــثاين٢٥ إىل ٢٢، يف ريــو دي جــانريو، ال . ٢٠٠٤ نوفمــرب/ تشــرين ال
 .٢٠٠٥ويخطّط لتنظيم حلقة عمل مشاة يف نيجرييا عام 

ــتوح        -٤٦ ــامال مف ــريقا ع ــثة واألربعــني ف ــا الثال ــية يف دور ــية القانون أنشــأت اللجــنة الفرع
العضـــوية خمصصـــا ملواصـــلة الـــنظر، يف الفـــترة بـــني دوريت اللجـــنة الثالـــثة واألربعـــني والـــرابعة 

 املناسـب أن تـتوىل األمـم املتحدة مهمة السلطة املشرفة            واألربعـني، يف مسـألة مـا إذا كـان مـن           
مبقتضـى املشـروع األويل للـربوتوكول بشـأن املسـائل اخلاصـة باملوجودات الفضائية، يف اتفاقية        

اليت فُتح باب التوقيع عليها يف كيب تاون، جنوب     (الضـمانات الدولـية عـلى املعـدات املـنقولة           
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يف مشاطرة  " اإليكاو"وسوف تستمر املنظمة    ). ٢٠٠١ نوفمـرب / تشـرين الـثاين    ١٦أفريقـيا، يف    
خـربا مـع مكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي يف كوا السلطة املشرفة على الربوتوكول امللحق                 
باتفاقـــية الضـــمانات الدولـــية عـــلى املعـــدات املـــنقولة، بالنســـبة إىل املســـائل اخلاصـــة مبعـــدات  

ريــرا ونــص مشــروع قــرار يــرفعان إىل  وســوف يعــد الفــريق العــامل املخصــص تق)٨(.الطائــرات
 .٢٠٠٥اللجنة الفرعية يف دورا الرابعة واألربعني اليت ستعقد عام 

يف الترويج الستخدام تطبيقات تكنولوجيا الفضاء      " اإلسكاب"سـوف تسـتمر اللجـنة        -٤٧
ــية       ــية احلــياة، وردم الفجــوة الرقم ــية، وحتســني نوع ــية الريف ــياً، وخاصــة يف جمــال التنم . عمليات

إقـرارا بأمهـية املسـائل السياسـاتية واملؤسساتية واالستراتيجيات يف عملية االستخدام العمليايت              و
ــبلدان منــوا، ســوف تســتمر اإلســكاب يف إجــراء        ــية، وخاصــة يف أقــل ال ــبلدان النام هــذه يف ال
دراسـات تسـتهدف إعـداد سياسـات ومـبادئ توجيهـية يعـتمدها أعضـاء اإلسكاب واألعضاء                  

بغــية دمــج تكنولوجــيات املعلومــات واالتصــاالت الفضــائية يف بــرامج التنمــية   املنتســبون إلــيها 
 .الوطنية

اسـتنادا إىل توصـيات اللجـنة العاملـية املعنـية بأخالقيات املعارف العلمية والتكنولوجيا،         -٤٨
ومـا ورد مـن التعلـيقات عـلى هذه التوصيات من جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض                  

تعـد منظمة اليونسكو أنشطة يف ميدان التعليم واألحباث وزيادة الوعي بشأن     السـلمية، سـوف     
القواعـد األخالقـية اخلاصـة بالفضـاء اخلـارجي، داخل األوساط املعنية بالفضاء وخارجها على                

اإلطار القانوين واألخالقي لرواد الفضاء "وعقـب الـنجاح الـذي حققـه املؤمتر عن       . حـد سـواء   
 يف مقر ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٩، الـذي عقـد يف    " الفضـاء  خـالل فـترات مكوثهـم يف      

ــاريس، ونظّــم باالشــتراك مــع املركــز األورويب لقــانون الفضــاء، ســوف تــنظّم      اليونســكو يف ب
 .اليونسكو أحداثا مماثلة بشأن مواضيع أخرى ذات صلة بالفضاء

روع الثاين  ، سـوف تضـع مـنظمة الفـاو اللمسـات األخـرية عـلى املش               ٢٠٠٥ويف عـام     -٤٩
ــيا لألمــم املــتحدة اخلاصــة مبوجــز البــيانات الفوقــية للمــنظمة      لــلمجموعة الفرعــية امليدانــية الدن

، الــذي سيســتند إىل مواصــفات التنفــيذ اخلاصــة بالبــيانات  )اآليســو(الدولــية لتوحــيد املقايــيس 
ــية رقــم  –الفوقــية   واقــترح نظــام تصــنيف الغطــاء .  لــدى اآليســو١٩١٣٩ املعلومــات اجلغراف

-www.glcn)النــبايت اخلــاص بالفــاو كمعــيار مــن معــايري املــنظمة الدولــية لتوحــيد املقايـــيس          

lccs.org/) .   وختطــط الفــاو كذلــك لتوســيع نظــام تصــنيف الغطــاء النــبايت لقــياس كمــية خمــازن
الكـربون يف الطبـيعة ممـا يتـيح اإلمكانية يف املستقبل لنمذجة التدفقات الكربونية إىل درجة من                  

 .كانية كانت مستحيلة سابقاالدقة امل
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ومــن خــالل فــريق األمــم املــتحدة العــامل املعــين باملعلومــات اجلغرافــية، ســوف تســتمر  -٥٠
مـنظمة الصـحة العاملـية يف املشـاركة يف أحـد األفـرقة العاملة يف اللجنة الفنية التابعة إىل املنظمة                     

وقــع الــنقاط جغرافــيا باالســتعانة الدولــية لتوحــيد املقايــيس، املعــين بالتمثــيل املعــياري لــتحديد م
 .خبطوط العرض والطول واالرتفاع

  
  استخدام وتسهيل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية                               -دال  

يسـتمر كـل من اليونسكو واالحتاد الدويل لالتصاالت يف استهالل مشاريع جتريبية يف               -٥١
ــية   ــربامج التليفزيون ــيقات التعليمــية لل ــيةمــيدان التطب كذلــك ســوف يســتمر كــل مــن   .  التفاعل

اليونسـكو ومكتـب تنمـية االتصـاالت الـتابع إىل االحتـاد الدويل لالتصاالت يف التعليم عن بعد                   
باالسـتعانة بالـربامج التليفزيونـية التفاعلـية مـن خــالل مشـاريع جتريبـية خاصـة مبحطـات طرفــية          

 .ة يف كل من اهلند واملغربذات فتحة صغرية جدا تتاح للمعلمني يف املرحلة االبتدائي

ويف مشـروع لالجـئني يف خمـيمات الالجـئني يف لوكولـيه يف مجهوريـة تنـزانيا املتحدة،                   -٥٢
يواصــل كــل مــن االحتــاد الــدويل لالتصــاالت ومفوضــية األمــم املــتحدة لشــؤون الالجــئني           

معات واليونســكو تقــدمي الدعــم لــتطوير املراكــز مــتعددة األهــداف الــيت تقــدم خدماــا للمجــت 
، ونظــام الــربيد االلكــتروين بواســطة WorldSpaceاحمللــية عــن بعــد باالســتعانة مبحــتوى براجمــية  

املـدار األرضـي املـنخفض اخلـاص مبـنظمة املـتطوعني للمساعدة التقنية ومرافق احملطات الطرفية                 
 .ذات الفتحة الصغرية جدا

قدرة مركزية حلفظ ، سـوف تيسر أمانة إدارة عمليات حفظ السالم          ٢٠٠٥ويف عـام     -٥٣
.  تريابايــت لــتخزين الصــور الســاتلية ألجــل االحتــياجات املســتقبلية ٢٠املعطــيات تــبلغ تقريــبا 

أو /وسـوف توصـل البـيانات املتيسـرة بوسـائل عـلى اخلط الشبكي املباشر خلدمات اخلرائط، و             
دعم القرارات  أدوات العـرض البصـري الثالثـية األبعـاد للبـيانات املتيسرة بغية املسامهة يف نظم                 

وبالــتعاون مــع كــيانات . عــلى مســتوى املقــر الرئيســي، ويف البعــثات امليدانــية عــلى حــد ســواء 
أخـرى يف األمـم املتحدة، ويف حال مسحت املوارد، ميكن إتاحة هذه اخلدمات واألدوات على            

 .شبكة األمم املتحدة الداخلية واخلارجية أيضا

 يف اســتخدام االتصــاالت الفضــائية بــني وســوف تســتمر إدارة عملــيات حفــظ الســالم -٥٤
ــيا، وبعــثات حفــظ      مقــرها وقــاعدة اللوجســتيات اخلاصــة بــاألمم املــتحدة يف بريــنديزي، ايطال

ويدير أفرقة اتصاالت متفانية يف .  بعثة ١٦السـالم الـيت تقـوم مبهامهـا حاليا، واليت يبلغ عددها             
. الفعالـــة بـــني البعـــثاتالعمــل جمموعـــة كـــبرية مـــن عـــروض الــنطاق املخصصـــة لالتصـــاالت   
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ــظ الســالم يف االتصــاالت الســاتلية ملصــلحة كــل         ــيات حف ــدرة إدارة عمل وتســتخدم أيضــا ق
 .كيانات األمم املتحدة األخرى احلاضرة يف امليدان

ــرنامج التطبــيقات الفضــائية االقلــيمي مــن أجــل التنمــية      -٥٥ ــية مــن ب وضــمن املــرحلة الثان
بـإعداد وتنفــيذ مشـاريع تعــاون   " اإلســكاب"م اللجـنة  ، سـوف تقــو )ريسـاب الــثاين (املسـتدامة  

ــية املســتدامة      ــيقات االتصــاالت الســاتلية ألغــراض التنم ــية بشــأن تطب وســوف تواصــل  . إقليم
اإلسـكاب حتضـري املـنطقة لـلخدمات السـاتلية باالتصـاالت العريضـة الـنطاق وتطبيقاا، فضال                  

 ٢٠٠٥ يف هذا الصدد يف عام وسـوف تنظم اإلسكاب . عـن اجنـاز أنشـطة تتصـل ـذا املـيدان       
اجـتماعا للفـريق العـامل االقلـيمي املعـين بتطبـيقات االتصـاالت الساتلية، باالقتران مع اجتماع             

وبالتعاون مع . فـريق اخلـرباء املعـين باملراكـز االلكترونـية السـاتلية لالتصـاالت العريضـة الـنطاق            
و إقامـــة جمـــتمع مـــنظمات أخـــرى، ســـوف تســـتمر اإلســـكاب يف تنفـــيذ خارطـــة الطـــريق حنـــ 

 حيث تضطلع التطبيقات بدور رئيسي يف ردم        )٩(لـلمعلومات يف مـنطقة آسـيا واحملـيط اهلادئ،         
 .الفجوة الرقمية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

ــئة     -٥٦ ــرنامج األمــم املــتحدة للبي ــئة ) اليونيــب(يف إطــار الشــراكة االســتراتيجية بــني ب وهي
تها الـتابعة إىل دولـة االمـارات العربية املتحدة، أجرى كل            أحبـاث البيـئة واحلـياة الفطـرية وتنميـ         

مـن شـعبة اإلنـذار املـبكّر والتقيـيم يف غـريب آسيا ومكتب برنامج األمم املتحدة للبيئة اإلقليمي                    
دراســات عاملــية وإقليمــية عــن اخلــربات وأفضــل املمارســات يف مــيدان إعــداد وإدارة البــيانات   

ــية، ونظــم املعلومــات مــن أجــل    ــية   البيئ ــيانات البيئ . مــبادرة أبــو ظــيب العاملــية جلمــع وحتلــيل الب
. وتســتخدم الدراســات لــتقدمي خطــوط توجيهــية يف تصــميم هــذه املــبادرة وإعدادهــا وتنفــيذها

   بلـدا ومؤسسـة إقليمية دراسات على الصعيد اإلقليمي أدجمت لتشكل تقريرا إقليميا     ١٦وأعـد 
رة عن الدراسات كذلك إلعداد استراتيجية وسـوف تسـتخدم النـتائج الصاد   . مـتكامال واحـدا   

معلومـات بيئـية إقليمـية، فضـال عن تصميم مبادرة أبو ظيب العاملية جلمع وحتليل البيانات البيئية             
 .تعميما إقليميا، ومعاجلة البنية التحتية للبيانات البيئية املكانية

نات، اخلاصة باحتاد نظام    وتعهـدت مـنظمة الفـاو بتنفيذ معايري االستخدام التباديل للبيا           -٥٧
وتيسـر الفـاو بـياناا املكانـية مـن خـالل مـثل هذه املعايري حيث        . املعلومـات اجلغرافـية املفـتوح     

 طبقة ميكن الوصول إليها من خالل مزود خدمة اخلرائط الشبكي           ١٠٠تـتوفر حالـيا أكثر من       
(WMS) .                د خدمة اخلرائط الشبكي وخدمة تغطية الويب  سـوف يفـيد اسـتخدام كـل مـن مـزو
(WCS)  يف حمفوظـــات الصـــور يف نظـــام معلومـــات الرصـــد البيـــئي املـــتقدم بالوقـــت احلقـــيقي 

ويـتوفر كـل مـن مزود خدمات اخلرائط الشبكي وخدمة تغطية الويب من خالل        ). أرتيمـيس (
. ، اليت تشكل مصنفا باملعلومات املكانية على شبكة إنترنت        )جيونتورك(شـبكة الفاو األرضية     
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شــبكة األرضــية للمســتعمل ســبل الوصــول الدينامــية إىل جمموعــة واســعة مــن البــيانات وتتــيح ال
وتقدم الشبكة األرضية كذلك مرفقا     . املكانـية، فضـال عـن املعلومـات داخـل الفـاو وخارجهـا             

ويطـور كـل من برنامج األمم املتحدة    . (www.fao.org.geonetwork)إلدارة البـيانات وختزيـنها      
 .امج األغذية العاملي الصيغة الثانية من براجمية الشبكة األرضيةللبيئة والفاو وبرن

ومتاشــيا ومــع تقــدمي اخلطــوط التوجيهــية للــبلدان كــي تعــد وتــنفّذ اســتراتيجية صــحية    -٥٨
الكترونـية، وكمـثال عـن املـبادرات الـيت استهلّت كجزء من االستراتيجية الصحية االلكترونية                

. ر هــذه املــنظمة مرصــدا عاملــيا لــنظم الصــحة االلكترونــية ملــنظمة الصــحة العاملــية، ســوف توفّــ 
وسـوف يعمـل املرصـد العـاملي مـع شـركاء يف عـدة قطاعـات وشـركاء وطنـيني لتوثيق وحتليل                       
الـتطورات واالجتاهات يف ميدان نظم الصحة االلكترونية بغية تقدمي معلومات بشأن سياسات             

حنـو يسـتوعب فـيه الوضـع احلايل،      وسـوف يصـمم املرصـد عـلى         . وممارسـات الـدول األعضـاء     
ــري       ــهدها تغـ ــيت يشـ ــبرية الـ ــرعة الكـ ــور، ويواكـــب السـ ــذة يف الظهـ ــتحديات اآلخـ ــتبق الـ ويسـ

ويف هــذا الصــدد، خيطــط كــل مــن مــنظمة الصــحة العاملــية واجلمعــية   . التكنولوجــيا يف الــبلدان
 .٢٠٠٦ و٢٠٠٥الدولية للتطبيب عن بعد إلعداد خطة عمل مشتركة للفترة ما بني عامي 

  
  استخدام وحتسني القدرات الساتلية على حتديد املواقع واألماكن                           -هاء   

نظّــم مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، بالــتعاون مــع حكومــة الواليــات املــتحدة           -٥٩
األمريكــية، سلســلة مــن حلقــات العمــل واالجــتماعات اإلقليمــية والدولــية يف الفــترة مــن عــام   

وقد استخدمت  . (GNSS) العاملية لسواتل املالحة      تتعلق بنظم الشبكة   ٢٠٠٤ إىل عـام     ٢٠٠١
تلـك األنشـطة لدعـم التوصـيات الـيت قدمهـا فـريق العمـل املعـين بالنظم العاملية لسواتل املالحة                      
الـذي أنشـأته جلـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية للترويج لتطبيقات الشبكة                

وسـوف يسـاهم كـل مـن االحتاد الدويل          .  النامـية  العاملـية لسـواتل املالحـة، وخاصـة يف الـبلدان          
ــية   ٢٠٠٥لالتصــاالت ومكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي يف عــام     ــية معن  يف إنشــاء جلــنة دول

 تسـتخدم جلملة أغراض ومنها تبادل املعلومات بني         (GNSS)بالشـبكة العاملـية لسـواتل املالحـة         
         دي خدمـات نظم الشبكة العاملية لسواتل املالحة وتعزيزاا، وأبرز جمموعات املستعملني،    مـزو

فضـال عـن معاجلـة مسـائل التداخل مع اإلشارات االلكترومغنطيسية وبناء القدرات يف البلدان                
 .النامية

سـوف تسـتمر إدارة عملـيات حفـظ السالم يف استخدام النظام العاملي لتحديد املواقع        -٦٠
(GPS)     ــا ب  ــوم ــيت تق ــام حفــظ الســالم ال ــثاا، خبصــوص العناصــر   اســتخداما نشــيطا يف مه ع

وسـوف تشـارك هذه اإلدارة يف عمل فرقة عمل النظام           . العسـكرية واملدنـية الـيت تـتكون مـنها         
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ــات          ــين باملعلوم ــامل املع ــتحدة الع ــم امل ــريق األم ــتابعة إىل ف ــدة ال ــع اجلدي ــتحديد املواق ــاملي ل الع
ــنظام العــاملي        ــة مســألة جتمــيع بــيانات ال ــية لتحســني اجــراءات معاجل  لــتحديد املواقــع  اجلغراف

وميكـن عـندها تطبـيق تصـحيح البـيانات عـلى حنـو موحـد باسـتخدام بـيانات النظام                     . وختزيـنها 
ــلمالحة الســاتلية  ــتة بالنســبة إىل األرض     /األورويب ل ــية الثاب ــية األوروب ــة املالحــية التكميل اخلدم

ا يــؤدي إىل املتيســرة حديــثا، ممــ ) نافســتار(أو نظــام الــتعزيز واســع الــنطاق  ) إيغــنوس/غاليلــيو(
ــيانات       ــية القــيمة ممــا يلــزم لتحســني ب ــيانات أرضــية حقيقــية دقــيقة جــدا وعال احلصــول عــلى ب

 .جغرافية أخرى تستخدمها كيانات تابعة إىل األمم املتحدة يف ااالت العملياتية نفسها

كمــا إن إدارة عملــيات حفــظ الســالم تعمــل عــلى تقيــيم اخلــيارات واخلطــط الختــبار   -٦١
طـات القاعديـة التفاضـلية للـنظام العـاملي لـتحديد املواقـع، عـلى أساس جتريبـي يف                   وتركيـب احمل  

وقد خطّط إلنشاء حمطة قاعدية تفاضلية من هذا النوع تتبع          . بعـض مـن البعـثات الـيت تقوم ا         
وسـوف تستخدم احملطات لتقدمي تصحيحات      . ٢٠٠٥للـنظام العـاملي لـتحديد املواقـع يف عـام            

 احلقـيقي لـلموظفني يف املـيدان، فضـال عـن العـربات أثـناء املهـام يف منطقة                    للبـيانات يف الوقـت    
وقــد عــبرت عــدة بعــثات عــن حاجــتها العاجلــة هلــذه املعيــنات املالحــية يف الوقــت   . العملــيات

احلقــيقي، وخاصــة يف ظــل الشــروط املناخــية الصــعبة، ويف املــرتفعات العالــية ويف األراضــي         
رونة ببـيانات خرائط أكثر دقة املقدمة إىل البعثات امليدانية          وتسـاعد التصـحيحات املقـ     . الوعـرة 

يف حتسـني كفـاءة وأمـن موظفـي األمـم املـتحدة، واألفـرقة العسـكرية يف بعـثات حفـظ السالم                       
واســتنادا إىل االتفاقــات، وبالتنســيق مــع كــيانات أخــرى . خــالل العملــيات امليدانــية الــيت تــنفّذ
حيحات املبثَّـة ميكن أن تستخدم من جانب تلك الكيانات تابعـة إىل األمـم املـتحدة، فـإن التصـ        

 .العاملة يف املناطق املشمولة

ســوف يســتمر مكتــب مــنظمة الصــحة العاملــية اإلقلــيمي للــبلدان األمريكــية يف إعــداد    -٦٢
مـبادئ توجيهـية تقنية، وإجراءات عملياتية ملراقبة األسر اليت تقطن املناطق شديدة التعرض إىل               

ويعد املكتب اإلقليمي   . ة باملالريا وذلك باالستعانة بالنظام العاملي لتحديد املواقع       خطـر اإلصاب  
ــامني    ــربازيلية خــالل الع ــزة نظــام   ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ووزارة الصــحة ال  مشــروعا يســتخدم أجه

املعلومـات اجلغرافية والنظام العاملي لتحديد املواقع خلفض معدالت االعتالل وكذلك الوفيات            
 .دث السري يف الربازيلالنامجة عن حوا

وأكّـد جمـددا مؤمتـر اإليكاو احلادي عشر للمالحة اجلوية، الذي عقد يف مونتريال من                 -٦٣
، الغاية النهائية املتمثلة يف االنتقال إىل       ٢٠٠٣أكـتوبر   / تشـرين األول   ٣سـبتمرب إىل    / أيلـول  ٢٢

إلدخال نظم الشبكة   املالحـة القائمة على السواتل يف مجيع مراحل الطريان، ووضع توجيهات            
وبعد اعتماد اموعة األولية من املعايري واملمارسات املوصى        . العاملـية لسـواتل املالحـة تدرجييا      
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ــا بشــأن الشــبكة العاملــية لســواتل املالحــة، تقــوم اإليكــاو بــإعداد جمموعــة مماثلــة مــن املعــايري   
والعناصر اجلديدة للشبكة   واملمارسـات موصـى ا من أجل نظم التعزيز االقليمية من األرض،             

العاملـية لسـواتل املالحـة مـثل الـنظام العـاملي لـتحديد املواقـع احملـدث اخلاص بالواليات املتحدة                     
اخلــاص باالحتــاد الروســي، والــنظام    ) غلونــاس(األمريكــية والــنظام العــاملي لســواتل املالحــة     

سـائل املتعلقة بسياسة املالحة  أمـا يف امل . اخلـاص بأوروبـا  ) غاليلـيو (األورويب لـلمالحة السـاتلية     
وطـيف الترددات الراديوية، فتنسق اإليكاو عملها مع كل من املنظمة البحرية الدولية واالحتاد              

 .الدويل لالتصاالت على التوايل

ــدويل للبحــث        -٦٤ ــنظام الســاتلي ال ــرنامج ال ــيقة مــع ب تواصــل اإليكــاو التنســيق بصــفة وث
ئل املتعلقة حبمل أجهزة البث اخلاصة بتحديد املواقع        يف املسـا  ) سارسـات -كوسـباس (واإلنقـاذ   

وتتطلّـب الـتدابري االحتياطية الصادرة عن اإليكاو        .  يف الطائـرات   (ELTs)يف حـاالت الطـوارئ      
العمـل تدرجيـيجا عـلى اسـتخدام أجهـزة البـث اخلاصـة بـتحديد املواقع حديثة التصميم العاملة                    

ــتردد  ــتزامن مــيغاهرتز١٢١,٥ مــيغاهرتز و ٤٠٦عــلى ال ــتردد  .  بال ــنطلق إشــارة ال  ١٢١,٥وت
ويضمن هذا املتطلب  . مـيغاهرتز مـن مرسـل منخفض الطاقة لتسهيل التدابري االرشادية النهائية           

سارسات احلايل الذي يتيح بيانات دقيقة وآنية       -االسـتفادة اسـتفادة كاملـة مـن نظام كوسباس         
حلوادث احملتملة وحتديد املواقع من وميكـن الـتعويل علـيها بدرجـة أكـرب فـيما يـتعلق بـاالنذار بـا               

 مـيغاهرتز، وكذلك  ٤٠٦خـالل رسـائل البـث الـرقمي مـن أجهـزة البـث العاملـة عـلى الـتردد                   
سارســات بإــاء املعاجلــة الســاتلية الشــارات -عــدم تأثّــر الطــريان املــدين بقــرار هيــئة كوســباس 

هــرت الــبحوث ويف الوقــت نفسـه، أظ . ٢٠٠٩فــرباير / شـباط ١ مـيغاهرتز ابــتداء مــن  ١٢١,٥
 ميغاهرتز أن باالمكان    ٤٠٦واالختـبارات الـيت أجريـت عـلى أجهـزة البث العاملة على التردد               

ختفـيف املتطلـبات التقنـية ملـثل أجهزة التنبيه الراديوي هذه دون التأثري على أداء النظام مما يتيح            
 .وضع تصاميم أقل كلفة

  
  الفضائية ألغراض التنمية املستدامةبناء القدرات والتعليم يف جمال التطبيقات  -واو 

ــه         -٦٥ ــني الوكــاالت بشــأن أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف دورت ــدأ االجــتماع املشــترك ب ب
ــنا مــن     ــثاين ٣١اخلامســة والعشــرين، الــيت عقــدت يف فيي ــناير إىل / كــانون ال ــرباير / شــباط٢ي ف

التدريبــــية ، يف الــــنظر يف امكانــــية جــــرد خمــــزونات التجهــــيزات واملــــواد التعليمــــية و٢٠٠٥
وجمموعـات البـيانات السـاتلية وغريهـا مـن مـوارد بـناء القـدرات الـيت وفـرا كيانات يف األمم             

ويف حــال جــرد تلــك . املــتحدة قامــت بتنفــيذ بــرامج تعــاون تقــين وطنــية أو اقليمــية يف املــيدان 
املخـزونات مـن خـالل جهـد مشـترك تقـوم الوكـاالت بـبذلــه، تتاح إذ ذاك لكل الكيانات يف               
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مــنظومة األمــم املــتحدة، حبيــث ميكــن ملشــاريع الــتعاون الــتقين املســتقبلية أو األنشــطة االمنائــية    
 .األخرى أن تستند إىل القدرة املتوفرة

 أنه  ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠ املؤرخ   ٥٩/٢اتفقـت اجلمعـية العامة يف قرارها         -٦٦
ئية إىل أقصى درجة ممكنة ملعاجلة   ينـبغي جتمـيع أنشـطة بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبيقات الفضا             
وقـد قـام مكتـب شـؤون الفضاء         . مواضـيع قلـيلة ذات أولويـة تقـوم اللجـنة بانـتقائها كـل سـنة                

 بترشـيد أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية، وااالت          ٢٠٠٤اخلـارجي يف عـام      
ــربنامج هــي  ــة يف ال ــيقات  االتصــاال) ب(إدارة الكــوارث؛ و) أ: (ذات األولوي ت الســاتلية لتطب

ذلك الوقاية من األمراض     يف رصد ومحاية البيئة، مبا      )ج(التعلـيم عـن بعـد والطـب عـن بعد؛ و           
ذلك ميادين البحث    يفالتعلـيم وبـناء القدرات، مبا        )ه(إدارة املـوارد الطبيعـية؛ و     ) د(املعديـة؛ و  

الــربنامج علــيها تتضــمن واــاالت األخــرى الــيت ســريكّز . يف جمــال العلــوم الفضــائية األساســية
تنمـية القـدرة يف جمـال التكنولوجـيات التمكينـية مـثل اسـتخدام الشبكة العاملية لسواتل املالحة                   
والــنظام العــاملي لــتحديد املواقــع؛ ونشــر الفوائــد العرضــية املتأتــية مــن التكنولوجــيا الفضــائية؛     

 الســواتل الصــغرية  وتشــجيع مشــاركة الشــباب يف األنشــطة الفضــائية؛ والــترويج لتطبــيقات      
 .والسواتل الصغرية؛ وتشجيع مشاركة صناعة القطاع اخلاص يف أنشطة الربنامج

بالـتعاون مـع املركـز االقلـيمي للتدريـب على املسح الفضائي اجلوي واملركز االقليمي                 -٦٧
ــيا       ــوارد ألغــراض التنمــية، ســوف تقــدم اللجــنة االقتصــادية ألفريق ) اإليكــا(لرســم خــرائط امل

ستشــارية وتشــاورية للــبلدان األعضــاء واهليــئات اإلقليمــية وســائر املؤسســات املعنــية  خدمــات ا
وبالتعاون مع املركز االقليمي    . بتطبـيق نظـم االستشـعار عن بعد واملعلومات اجلغرافية والتعليم          

للتدريـب عـلى املسـح الفضـائي اجلـوي، سـوف تسـتمر اللجـنة االقتصـادية ألفريقيا كذلك يف                     
االت حكومـية نـيجريية بشـأن مسـائل تـتعلق بـنظام املعلومـات اجلغرافــية،        العمـل مـع عـدة وكـ    

وخاصـة بشـأن تنفـيذ البنـية التحتـية لبـيانات احلـيز األرضـي الوطنية، اليت يقوم املركز االقليمي                     
 .مبهمة خبري استشاري لوكالة تقوم بتنسيق املشروع

مات أخرى بتقدمي الفرص    سـوف تسـتمر اللجـنة االقتصادية ألفريقيا بالتعاون مع منظ           -٦٨
وسـوف تنظم   . التعليمـية يف جمـال تكنولوجـيا املعلومـات واالتصـاالت والتكنولوجـيا الفضـائية              

 حلقـة دراسـية حـول اآللـيات التعاونـية مـن أجل إدارة موارد                ٢٠٠٥يف عـام    ) اإليكـا (اللجـنة   
ــتني بشــأن       ــتني فرعي ــتني اقليمي ــايري املعلومــات واخلدمــات، فضــال عــن حلقــيت عمــل تدريبي مع

) اإليكا(وسوف تنظّم اللجنة    . البـيانات الفضـائية ومراكـز تـبادل املعلومـات والبـيانات الفوقية            
 حلقة دراسية اقليمية فرعية بشأن إدارة املعلومات واخلدمات حيث توىل           ٢٠٠٦أيضـا يف عام     

 .عناية خاصة للنواتج األرضية الفضائية
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ــيم حلقــ ) اإلســكاب(ســوف تســتمر اللجــنة    -٦٩ ــية   يف تنظ ــات الدراس ــل واحللق ات العم
ــر،        ــن الفق ــيف م ــية، والتخف ــيقات التكنولوجــية إلدارة الكــوارث الطبيع ــية بشــأن التطب اإلقليم
ــنطاق، يف ســياق بــرنامج       والتعلــيم والطــب عــن بعــد مــن خــالل االتصــال الســاتلي عــريض ال

يستهدف بناء  التطبـيقات الفضـائية اإلقلـيمي، ألغـراض التنمـية املستدامة اخلاص باللجنة، فيما               
ــنطقة آســيا         ــية احلــياة يف م ــية يف جمــال التكنولوجــيات الفضــائية لتحســني نوع ــدرات الوطن الق

وســوف تقــدم اإلســكاب زمــاالت دراســية للمــتقدمني مــن أقــل الــبلدان منــوا  . واحملــيط اهلــادئ
ة يف  والـبلدان النامـية يف املـنطقة للمشاركة يف احللقات التدريبية اليت تنظم يف مؤسسات تعليمي               

كــل مــن الصــني واهلــند وإندونيســيا، وذلــك يف إطــار بــرناجمها املخصــص للــتعاون الــتقين بــني    
وكذلــك ســوف تقــدم اإلســكاب خدمــات استشــارية تقنــية بشــأن تطبــيقات   . الــبلدان النامــية

التكنولوجـيا الفضائية ألغراض التنمية املستدامة وبشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من           
ها اإلقلـيمي يف جمـال تطبـيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وذلك بناء       خـالل مستشـار   

 .على طلب من جانب حكومات املنطقة

سـوف يواصـل اليونيـب وضـع اتفاقـات بشـأن الوصـول إىل البـيانات يف آسـيا واحمليط               -٧٠
لتنمية اهلـادئ بالـتعاون مـع رابطـة أمـم جـنوب شرقي آسيا وجلنة ر امليكونغ واملركز الدويل ل                   

املـتكاملة يف املـناطق اجلبلـية والـربنامج البيـئي الـتعاوين جلـنويب آسـيا يف كولومبو وبرنامج البيئة                 
 .االقليمي جلنويب احمليط اهلادئ، وكذلك مع منظمات حكومية دولية صغرية أخرى

ية قاعدة البيانات اخلاصة مبعلومات املوارد العامل     /وقـد نشـر بـرنامج األمم املتحدة للبيئة         -٧١
الـتابعة لشـعبة اإلنـذار املبكّر والتقييم مخس مذكرات إعالمية بشأن املوضوع             " أوروبـا -غـريد "

باللغتني االنكليزية والفرنسية، كما    " اإلنـذار املبكّر باألخطار البيئية اآلخذة يف الظهور       : "العـام 
لـتعاون مع   وضـع الصـيغة النهائـية لتقيـيم خـاص باالـيارات األرضـية عـلى الصـعيد العـاملي، با                    

 ".هوت سبوتس"النروجيي ألجل املشروع " جيوتكنكال"املعهد التقين 

قاعدة البيانات اخلاصة مبعلومات املوارد     /ويواصـل كـل من برنامج األمم املتحدة للبيئة         -٧٢
وهيئة ) ناسا(، بالـتعاون مـع اإلدارة الوطنـية للمالحة اجلوية والفضاء        "سـوفولز -غـريد "العاملـية   

ــاحة اجليو ــواتل األرض   املسـ ــة سـ ــتحدة، ومؤسسـ ــات املـ ــية بالواليـ ــة (EarthSat)لوجـ ، وجامعـ
اليت حتتوي  ) الندسات(مـاريالند، توزيـع جمموعـات بـيانات ساتل استشعار األراضي عن بعد              

 ٢٠٠٠عـلى سالسـل الندسات للمعلومات الساتلية الصادرة يف السبعينات والتسعينات وعام    
 بلدا لتدعيم   ١٦٨على  ) ألرض تغطية كاملة   صـورة تغطـي كـل سـطح ا         ٢٣ ٠٠٠أكـثر مـن     (

وسوف يساعد  . قدرـا عـلى رصـد الـتغريات البيئـية، وتعزيـز األساس العلمي الختاذ القرارات               
ــيانات الندســات تلــك مباشــرة إىل        ــع جمموعــات ب مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي يف توزي
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مع ما يلزم من الدعم املؤسسـات األفريقـية الراغـبة يف احلصـول علـيها، كمـا أـا سـوف تقدم            
وخيطـط مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بالعمل مع برنامج األمم          . يف جمـال اسـتخدام البـيانات      

 .املتحدة للبيئة لتقييم سبل الوصول إىل هذه البيانات واستخدامها بفعالية

قـاعدة البـيانات اخلاصـة مبعلومـات املوارد العاملية          /ودرس بـرنامج األمـم املـتحدة للبيـئة         -٧٣
الـتغريات البيئية السريعة اليت تطرأ على حبرية تشاد يف أفريقيا الغربية ومنطقة             " سـوفولز -غـريد "

غابــات ســونداربان عــلى احلــدود بــني اهلــند وبــنغالديش، واريــان جايــا يف اندونيســيا والغابــة     
البارانيانـية الواقعـة عـلى مقـربة من شالالت إيغوازو يف منطقة االتصال بني كل من األرجنتني                  

وقــد ســلّطت . والــربازيل وبــاراغواي، وســد أتــاتورك وســهل حــران يف جــنوب شــرقي تركــيا  
حتلـيل االجتاهـات البيئية باستخدام   "األضـواء عـلى هـذه الدراسـات مـن خـالل منشـور بعـنوان              

 ومـن خـالل حتلـيل الـتغريات، مبعاينة البيانات الساتلية        )١٠(".حـاالت منـتقاة   : البـيانات السـاتلية   
منـية خمـتلفة، ميكـن تقـدمي أدلـة علمـية، وإنـذار مـبكّر بالعواقـب الـيت حيتمل أن                      طـوال فـترات ز    

 .تترتب على املدى الطويل على ما يتخذ من قرارات إمنائية

سـامهت شـعبة اإلنـذار املـبكّر والتقيـيم ومراكـز املـوارد االقليمـية التابعة لربنامج األمم                    -٧٤
ــئة يف كــل مــن أمــريكا الشــمالية و   ــا وغريمهــا إعــداد منشــور بعــنوان   املــتحدة للبي أرض "أوروب

ركّـز عـلى سرد قصة التغيري البيئي من خالل الصور        " صـور التغـيري   :  شـعوب كـثرية    –واحـدة   
 موجزا  ٢٠٠٥ويتضمن املنشور الذي سيصدر يف عام       . السـاتلية والصـور الضـوئية والنصوص      

راضي والتعدين واملناطق   تارخيـيا عـن الـنمو السـكاين والـثقافة واسـتهالك الطاقـة واسـتخدام األ                
ــية   ــية األحيائ ــتغريات الــيت طــرأت عــلى غــالف     ). االيكولوجــية(البيئ ويعقــبه قســم خمصــص لل

 .األرض مبرور الزمن

وقـدم بـرنامج األمم املتحدة للبيئة املساعدة إىل كل من البحرين واألردن واليمن على                -٧٥
ووضــع الــربنامج أيضــا . الوطنــيةاســتحداث أطــر امنائــية العــداد تقاريــر بشــأن وضــع البيــئات   

ــيانات عــن مؤسســات تقيــيم           ــدرات، كمــا اســتحدث قــاعدة ب ــية لبــناء الق ــتراتيجية إقليم اس
ويقــدم الــربنامج املســاعدة إىل هيــئة محايــة البيــئة يف الــيمن، واملــنظمة . التدريــب يف غــريب آســيا

وبغية التقدم  . ومات البيئية االقليمـية حلمايـة البيـئة الـبحرية يف تطويـر أطـرها الالزمـة لنظام املعل                
يف جمـال تطويـر املؤشـرات البيئـية واسـتعماهلا، أعـدت شـعبة اإلنذار املبكّر والتقييم لغريب آسيا                    

 .مبادئ توجيهية بشأن تطوير املؤشرات البيئية يف املنطقة واستعماهلا

ثالثة أقراص  أعـد كـل مـن شـعبة اإلنذار املبكّر والتقييم واملكتب اإلقليمي لغريب آسيا                 -٧٦
متراصـة عـن املعرفة األساسية بشأن التقييم البيئي لكل من البحرين واألردن واالمارات العربية           
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ويقـوم املكتـب اإلقلـيمي لغـريب آسيا باالستعدادات لتوزيع بيانات تغطية جهاز رسم           . املـتحدة 
 ١٩٩٠مـن عام  ) الندسـات (اخلـرائط املواضـيعية اخلـاص بسـاتل استشـعار األراضـي عـن بعـد            

 . على البلدان واملنظمات اإلقليمية ذات الصلة٢٠٠٠لغاية عام 

أمـا املـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلويـة سـوف تواصـل تقدمي ِمنـح الزماالت الدراسية يف                  -٧٧
إطـار بـرناجمها اخلـاص بالـتعاون الطوعـي وميزانيـتها العاديـة، وكذلك من خالل برنامج األمم                   

ــائي والصــناديق    ــتحدة اإلمن ــيادين    امل ــب يف م االســتئمانية، ألجــل الدراســات أو دورات التدري
األرصـاد اجلويـة وعـلم املـناخ واهليدرولوجـيا التشـغيلية، مبـا يف ذلك الدراسات والتدريبات يف                   

وســوف تقــدم الــزماالت الدراســية إىل مدربــني يعملــون يف   . مــيدان األرصــاد اجلويــة الســاتلية 
رصـاد اجلويـة الـتابعة للمـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلوية،             مراكـز التدريـب اإلقلـيمي اخلـاص باأل        

وإىل ممثــلي الــدول األعضــاء يف املــنظمة ممــن يشــاركون يف احللقــات التدريبــية الــيت تشــارك يف   
 .تنظيمها أو يف راعيتها وكاالت أو منظمات أخرى

ية ويف إطـار بـرنامج التعلـيم اخلـاص بالفضـاء، ختطـط اليونسـكو لتنظـيم دورات تدريبــ         -٧٨
جتريبـية للمعـلمني عـن علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء يف ميادين اختبار منتقاة، وذلك بالتعاون مع        
املراكــز االقليمــية لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء يف أمــريكا الالتينــية وآســيا املنتســبة إىل    

 .األمم املتحدة

تخدام الفضاء ومتاشـيا والتوصـيات الصـادرة عـن الـدورة السـابعة واألربعـني للجـنة اس           -٧٩
، سوف يصدر كل من     ٢٠٠٤يونيه  /اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، اليت عقدت يف حزيران          

مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي واليونسـكو سلسـلة مـن مـواد مواضيعية لزيادة الوعي تؤكد                    
. عــلى مســامهة التكنولوجــيا الفضــائية يف التنمــية املســتدامة، فضــال عــن فوائدهــا عــلى اــتمع   

 هـذه املواد مسامهة يف عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنميـــة املستدامـــة              وسـوف تشـكل   
ـــوم مــنظمـة اليونســكـو بتنســيقـه   ) ٢٠١٤-٢٠٠٥( ـــذي تق ــة  (الـ ــيـة العامــ ــرار اجلمع ــر قـ  انظـ

٥٧/٢٥٤.( 

يف جمـال األدوات والـرباجميات سـهلة االسـتعمال اخلاصة بدعم اختاذ القرارات، سوف          -٨٠
ــام املعلومــات اجلغرافــية        تواصــل مــ  ــم العــداد براجمــيات نظ نظمة الصــحة العاملــية تقــدمي الدع

ــيقات نظــام املعلومــات       ــتقين عــلى خمــتلف تطب ــيفها حســب الطلــب، وتقــدمي التدريــب ال وتكي
، أعــدت عــدة مكاتــب إقليمــية تابعــة ملــنظمة الصــحة العاملــية أداة   ٢٠٠٤ويف عــام . اجلغرافــية

ــية    براجمــية راســم اخلــرائط الصــحي   ــا يف ذلــك باللغــتني الصــينية والفييتنام ــية، مب . ة باللغــات احملل
وســوف يقــوم املكتــب اإلقلــيمي للــبلدان األمريكــية بــرفع مســتوى الصــيغة االنكلــيزية لكتيــب  
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ــية "عــنوانه  ــتعلقة   "مــبادئ أساســية: نظــام املعلومــات اجلغراف ــتدابري امل ، حيــتوي عــلى أحــدث ال
. ت اجلغرافــية يف مــيدان الصــحة العامــة يف القــارة األمريكــيةبالتطبــيقات احلالــية لــنظام املعلومــا

وسـوف تدمـج مـنظمة الصـحة العاملـية كذلـك عـدة مـواد تدريبـية سـبق أن مت إعدادهـا ضــمن            
وسـوف تـنفّذ هـذه العملـية يف سـياق فريق           . املـنظمة لتحقـيق التوحـيد القياسـي يف املمارسـات          

الحة، مت إنشاؤه مؤخرا ضمن فريق األمم املتحدة حمـدد املهمـة يعـىن بالشبكة العاملية لسواتل امل     
 .العامل املعين باملعلومات اجلغرافية

وسـاهم كـل من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي واالحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمة            -٨١
بصرية ومطبوعات يف   -العاملـية لألرصاد اجلوية واملنظمة البحرية الدولية مبلصقات ومواد مسعية         

ونظّم يف مقر األمم    " التكنولوجيا الفضائية من أجل التنمية البشرية     "محل عنوان   املعـرض الذي    
ــيويورك، يف تشــرين األول  ــتحدة يف ن ــم مكتــب شــؤون الفضــاء    . ٢٠٠٤أكــتوبر /امل كمــا نظّ

اخلـارجي هـذا املعـرض مبناسـبة اسـتعراض اجلمعـية العامـة اخلماسـي السـنوات لتنفـيذ توصيات                  
املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض   مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث  

 .السلمية
  

  تعزيز تقدم املعرفة العلمية عن الفضاء ومحاية البيئة الفضائية                                           -زاي    
 ايـالء املـزيد مـن العـناية إىل كل املسائل            ٥٩/١١٦أوصـت اجلمعـية العامـة يف قـرارها           -٨٢

ليها، وخاصة املسائل اليت من احملتمل أن ذات الصـلة حبمايـة بيـئة الفضـاء اخلـارجي واحلفـاظ ع             
 .تؤثر على بيئة األرض، فضال عن تقدمي الدعم السياسي هلا

ــيقات الفضــائية حلقــة عمــل بشــأن الســنة       -٨٣ ــرنامج األمــم املــتحدة للتطب ــنظّم ب ســوف ي
وسـوف تعقد حلقة العمل الثالثة عشرة من سلسلة حلقات العمل           . الدولـية للفـيزياء الشمسـية     

مها األمــم املــتحدة باالشــتراك مــع وكالــة الفضــاء األوروبــية يف جمــال علــوم الفضــاء     الــيت تــنظ
وسوف تستكشف . ٢٠٠٥نوفمرب /األساسـية، يف االمـارات العربـية املـتحدة يف تشـرين الـثاين             

حلقــة العمــل كــيف ميكــن أن تســهم التحضــريات للســنة الدولــية للفــيزياء الشمســية يف التنمــية 
، وخاصة يف البلدان النامية، باالستفادة من اخلربة على املدى القصري         املسـتدامة وبـناء القـدرات     

 ١٩٥٧واملـدى الطويـل، ومـن نـتائج السنوات الدولية ذات الصلة بالفضاء اليت تنظّم منذ عام                  
 الدولــية للفــيزياء ١٩٥٧وســوف تــوىل عــناية خاصــة لنــتائج ســنة . حتــت مظلّــة األمــم املــتحدة

 .لفضاء الدولية ل١٩٩٢الشمسية وسنة 
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ــوم         -٨٤ ــيقات عل ــين بتطب ــيمي املع ــامل اإلقل ــريق الع ــنظّم اإلســكاب اجــتماعا للف ســوف ت
 .٢٠٠٥وتكنولوجيا الفضاء يف باكستان عام 

  
  أنشطة أخرى      -حاء   

سـوف تعـد اإلسـكاب وتنشـر مطبوعات عن الدراسات اليت أجريت يف إطار املرحلة                 -٨٥
يمي من أجل التنمية املستدامة، وذلك كجزء من      الثانـية مـن بـرنامج التطبـيقات الفضـائية اإلقلـ           

وســــوف تطلــــق اإلســــكاب جملــــة املعلومــــات واالتصــــاالت  . خدماــــا اإلعالمــــية العاديــــة
وسـوف حتـتوي هذه الة على مقاالت عن         . والتنكولوجـيا الفضـائية يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ          

تكنولوجــيا الفضــائية يف السياســات وأفضــل املمارســات والفــرص التعاونــية املــتعلقة بإعمــال ال  
 .آسيا واحمليط اهلادئ

كمـا قُـدم يف االجـتماع العـام اخلـامس لفـريق األمـم املـتحدة العـامل املعين باملعلومات                -٨٦
اجلغرافـية، سـوف يدخـل مشـروع حتديـد جمموعـات بيانات املشروع االداري الثاين للحدود،                 

ع كمية كبرية من املعلومات وبعد جتمي. ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٥مـرحلة جديـدة خـالل الفـترة مـن        
عـن تسـمية الوحـدات االداريـة وتطورهـا الـتارخيي وتوسعها يف عدد كبري من الدول األعضاء                   

إىل الوقت  "يف األمـم املـتحدة، سـيقوم هـدف املـرحلة اجلديـدة على أن تصل جمموعة البيانات                   
 .ستقبلبغية االستجابة إىل احتياجات البلدان يف حاالت الطوارئ يف امل" احلاضر

  
 احلواشي

 
تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،           انظـر    )١(

ــنا،  ــوز٣٠‐١٩فيي ــيه / مت ــيــع     (١٩٩٩يول ــم املب ــتحــدة، رق ــم امل ، الفصــل األول، )A.00.I.3منشـــورات األم
 .١القــرار 

سبتمرب /  أيلـول  ٤ ‐أغسـطس   / آب ٢٦للتنمـية املسـتدامة، جوهانسـربغ، جـنوب أفريقـيا،           تقريـر مؤمتـر القمـة العـاملي          )٢(
 .، املرفق١، الفصل األول، القرار ) والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢

ــر  )٣( ــائــق الرمســيـة  انظ ــيــةالوث ــلحــق ر   للجمع ــعــة واخلمســـني، امل ـــدورة التاس ــة، الـ ـــم  العامــ    والتصــويبني٢٠قـ
)A/59/20 و Corr.1 و Corr.2( ؛ و ٢٨، الفقرةA/AC.105/2004/CRP.8. 

 .٣٠٨٢٢، العدد ١٧٧١، الد املعاهداتجمموعة األمم املتحدة،  )٤(
 .٣٠٨٢٢، العدد ١٧٧١، الد جمموعة املعاهدات، املتحدةاألمم  )٥(
 .٣٣٤٨٠، العدد ١٩٥٤، الد جمموعة املعاهدات، املتحدةاألمم  )٦(
 .A.04.III.B.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٧(
)٨( DCME Doc. No. 75 (ICAO). 
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)٩(  
 
 .٢٠٠٣، عام Selected Satellite Images of Our Changing Environment املتحدة للبيئة األممبرنامج  )١٠(
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