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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
    يف األغراض السلمية   

 :منظومة األمم املتحدةذات الصلة بالفضاء ضمن نشطة األتنسيق   
   ٢٠٠٨-٢٠٠٧ التوجهات والنتائج املرتقبة يف الفترة

    *تقرير األمني العام       
 ملخص

مة األمم املتحدة عما تعتزم يتضـمن هـذا الـتقرير معلومـات حمدثة قدمتها هيئات يف منظو       
 أن يكون أداة منهوالقصد . ٢٠٠٨ و٢٠٠٧القـيام بـه مـن أنشطة ذات صلة بالفضاء خالل عامي           

ب ازدواجية  تعزيز التعاون بني الوكاالت وجتن   لزيادةاسـتراتيجية تسـتعني ـا هيـئات األمـم املتحدة            
 .اجلهود املتصلة باستخدام التطبيقات الفضائية املختلفة

عــرض هــذا الــتقرير معلومــات منــتقاة عــن املــبادرات اجلديــدة الكــربى واألنشــطة الــيت   وي 
تعزيز وال تزال أنشطة   . تـنطوي عـلى تنسـيق وتعـاون بـني هيئـتني أو أكثر من هيئات األمم املتحدة                 

 تشكّل  قـدرة الـبلدان النامـية عـلى اسـتخدام التكنولوجـيات ذات الصـلة بالفضـاء واالسـتفادة مـنها                    
وتواصل هيئات األمم   .  من األنشطة املتصلة بالفضاء ضمن إطار منظومة األمم املتحدة         حمـور الكثري  

املــتحدة جهودهــا لــزيادة الفعالــية يف تــبادل اخلــربات والــدروس املســتفادة مــن اســتخدام التطبــيقات  
 .الفضائية، ويف تبادل جمموعات البيانات ذات الصلة واملعلومات املستمدة من السواتل

 
                                                                 

استعرض هذا التقرير ونقِّح من قبل االجتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي يف دورته  * 
، ووضع يف صيغته النهائية ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٩ إىل ١٧من السابعة والعشرين، املعقودة يف فيينا 

 .عقب تلك الدورة
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  مقدمة -أوال 
إنّ االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت املعـين بأنشـطة الفضـاء اخلارجي هو مبثابة مهزة                -١

دأب هذا االجتماع    .وصـل للتنسـيق والـتعاون بني الوكاالت يف األنشطة ذات الصلة بالفضاء            
ــتقرير ومــنذ أن طلبــت جلــنة اســتخدام ال      فضــاء اخلــارجي يف  عــلى املســاعدة يف إعــداد هــذا ال

 أن يعـد تقريـرا سـنويا متكامال عن خطط           ١٩٧٥األغـراض السـلمية إىل األمـني العـام يف عـام             
هيـئات األمـم املـتحدة وبراجمها يف جمال أنشطة الفضاء اخلارجي، لكي تنظر فيه اللجنة الفرعية       

 .العلمية والتقنية التابعة للجنة

ن الــذي يقدمــه األمــني العــام عــن تنســيق وهــذا هــو الــتقرير الســنوي احلــادي والــثالثو -٢
األنشـطة ذات الصـلة بالفضـاء ضـمن مـنظومة األمـم املـتحدة، وقد توىل جتميعه مكتب شؤون              

: الفضـاء اخلـارجي باألمانـة العامـة اسـتنادا إىل الوثـائق الـواردة مـن هيئات األمم املتحدة التالية              
ية واالجتماعــية آلســيا واحملــيط اهلــادئ  اللجــنة االقتصــاد،)اإليكــا(اللجــنة االقتصــادية ألفريقــيا 

ــزراعة   )اإلســكاب( ، االحتــاد الــدويل لالتصــاالت  )الفــاو(، مــنظمة األمــم املــتحدة لألغذيــة وال
مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي الــتابع لألمــم  ، مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية ، )اآليتــيو(

املتحدة للتربية والعلم والثقافة   ، منظمة األمم    )اليونيـب ( بـرنامج األمـم املـتحدة للبيـئة          املـتحدة، 
 العملياتية   الساتلية وبرنامج التطبيقات  ، مفوضـية األمـم املتحدة لشؤون الالجئني       ،)اليونسـكو (
والذي ينفَّذ بالتعاون ) اليونيـتار (الـتابع ملعهـد األمـم املـتحدة للتدريـب والبحـث             ) اليونوسـات (

م املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،     مـع مكتـب األمـم املتحدة خلدمات املشاريع، مكتب األم          
ويتضمن اجلدول الوارد أدناه ملخصا . مـنظمة الصـحة العاملـية، املـنظمة العاملية لألرصاد اجلوية      

 .ملشاركة هذه اهليئات وغريها من هيئات منظومة األمم املتحدة يف أنشطة الفضاء اخلارجي

ــوا    -٣ ــة ال ــتقرير ســرد األنشــطة اجلاري ــتقرير الســابق مــن هــذه  وال يعــاود هــذا ال ردة يف ال
ــترة  )A/AC.105/858(السلســلة  ــناول الف ــذي ت ــيت ال توجــد بشــأا   ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦، ال ، وال

ولتكوين صورة كاملة عن األنشطة، ميكن الرجوع إىل        . معلومـات إضافية يتعين اإلبالغ عنها     
 .ذلك التقرير إىل جانب هذا التقرير

 الفضـاء اخلارجي ضمن منظومة  لتنسـيق أنشـطة  وتـتاح عـلى املوقـع الشـبكي املخصـص            -٤
ــئات   ) http://www.uncosa.unvienna.org (األمــم املــتحدة ــه هي ــثة عمــا تضــطلع ب معلومــات حدي

ويتضــمن املوقــع أنــباء وإعالنــات تــتعلّق . األمــم املــتحدة مــن أنشــطة جاريــة ذات صــلة بالفضــاء 
ارجي، ودليال باملنظمات يشتمل باالجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت املعـين بأنشـطة الفضـاء اخلـ              

عـلى معلومـات عـن كيفـية االتصـال ـا، وجـدوال زمنـيا باألنشـطة، وأرشـيفا للتقارير، وقاعدة                     
ــيانات عــن األنشــطة ذات الصــلة بالفضــاء    ــثلة يف     . ب ــتحدة املم ــم امل ــئات األم ــوم منســقو هي ويق

 .رة كل ثالثة أشهراالجتماع املشترك بني الوكاالت بتحديث املعلومات املوجودة يف ذلك م
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 )ب(،)أ(اهليئات املشاركة يف أنشطة الفضاء اخلارجي ومصفوفة برامج الفضاء اخلارجي 

 

األنشطة 
األخرى

النهوض 
باملعرفة 
 العلمية

 بناء القدرات 
 والتعليم

القدرات 
الساتلية على 
حتديد املواقع 
 واألماكن

تكنولوجيا 
املعلومات 
 واالتصاالت

وضع 
القوانني 
 ئ واملباد

 التوجيهية

األمن البشري 
واملساعدة اإلنسانية 

 والتنمية والرفاه
 محاية بيئة األرض 
 هيئات األمم املتحدة وإدارة املوارد

 إدارة عمليات حفظ السالم  ٤٩، ٤٦      
اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا   ٤٢، ٤٠، ٣٤  ٦٠  ٧٨، ٧٥  

 واحمليط اهلادئ
  ٩٠، ٧٧، ٧٦  اللجنة االقتصادية ألفريقيا ١٨ ٤٨، ٤٧، ٤٤  ٦٥ ٧٣
 اللجنة االقتصادية ألوروبا  ٣٩ ٥٥     
اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية   ٤٨      

 والكاريبـي
 للجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسياا ٢٢  ٥٩، ٥٨     
   ٤٦، ٤٣، ٤٠، ٢٦  ٥٩، ٥٨  ٧٨ ،

٤٧ 
  والزراعةمنظمة األمم املتحدة لألغذية

 منظمة الطريان املدين الدويل     ٧٠   
 املنظمة البحرية الدولية ١٩    ٧٠   
٣٣، ٣١، ٣٠ ٥٦ ٦١، ٦٠ ٧٠ ٧٨  ٩٢، 

٣٥، ٣٤ 
 االحتاد الدويل لالتصاالت ١٩

 ٧٨، ٧٥ ٩١، 
٨٨، ٨٧ 

 مكتب شؤون الفضاء اخلارجي  ٤٢، ٢٦ ٥٤  ٧٣، ٧١، ٦٩

    ٦٦، ٥٨ ،
٦٧ 

 ٢٨، ٢٧، ٢٦، 
٤٦، ٣٣، ٢٩، 
٤٩، ٤٨، ٤٧، 
٥٣، ٥٢، ٥١، ٥٠

 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ٢٤

    ٤٦، ٤٥، ٢٩  ٦١، 
٤٨، ٤٧، 

 مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ٢٤

املعين باملخدرات مكتب األمم املتحدة   ٤١      
 واجلرمية

أمانة االستراتيجية الدولية للحد من   ٣٨      
 الكوارث
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األنشطة 
األخرى

النهوض 
باملعرفة 
 العلمية

 بناء القدرات 
 والتعليم

القدرات 
الساتلية على 
حتديد املواقع 
 واألماكن

تكنولوجيا 
املعلومات 
 واالتصاالت

وضع 
القوانني 
 ئ واملباد

 التوجيهية

األمن البشري 
واملساعدة اإلنسانية 

 والتنمية والرفاه
 محاية بيئة األرض 
 هيئات األمم املتحدة وإدارة املوارد

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن انة أم ١٦       
 تغري املناخ

    ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦  ٦٠
 ،٤٥، ٤١، ٣٥ 

برنامج التطبيقات الساتلية العملياتية، التابع  
ملعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، 
والذي ينفَّذ بالتعاون مع مكتب األمم 

 املتحدة خلدمات املشاريع
 تحدة للطفولةمنظمة األمم امل  ٤٨      
    ٣٦، ٢٨، ٢٦  ٦٠، 

٣٩، ٣٧ 
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

  ٨٨، ٨٧، ٧٥ منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ١٨، ١٧ ٤٣   
      ٣٧، ٢٨، ٢٦، 

٤٧، ٤٣، ٣٩، ٣٨
٢١، ٢٠، ١٧، ١٦ ،
٢٢ 

 برنامج األمم املتحدة للبيئة

 لتنمية الصناعيةمنظمة األمم املتحدة ل      ٧٥  
 برنامج األغذية العاملي ٤٧، ٤٦، ٤٤، ٢٦  ٥٨     
  ٦٣، ٥٨ ٧٢ ٨٩، ٧٥ ،

٦٤ 
 ٤٨، ٤٦، ٤٢، ٣٦  منظمة الصحة العاملية 

  ٨٦، ٨٥، ٨٤   املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ٢٣، ١٦ ٢٨   
 .قرير تشري األرقام الواردة يف كل عمود إىل الفقرات ذات الصلة يف هذا الت       )أ( 
 .www.uncosa.unvienna.orgللحصول على معلومات حمدثة باستمرار عن تنسيق أنشطة الفضاء اخلارجي ضمن منظومة األمم املتحدة، انظر املوقع             )ب( 
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 السياسات واالستراتيجيات اخلاصة بالتنسيق بني األنشطة -ثانيا 
  ذات الصلة بالفضاء

 وعقب ٢٠٠٦يف األغراض السلمية، يف عام    جلـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي       اتفقـت    -٥
استعراضـها تنفـيذ توصـيات مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلارجي             

 عــلى أنّ، )A/59/174انظــر الوثــيقة ) (اليونيســبيس الثالــث(واســتخدامه يف األغــراض الســلمية 
تعمال خطط العمل املتعددة    توصـيات اليونيسـبيس الثالـث جيـري تنفيذها بفعالية من خالل اس            

 عن واألفرقة األخرى األفرقة املخصصة املقدمـة مـن  الـتقارير  وعمـل،  الالسـنوات وإنشـاء أفـرقة       
 يف واحد أو أكثر من      مشاركتهانظومة األمم املتحدة    وواصـلت عـدة هيئات تابعة مل      . تهاأنشـط 
 .العمل املنبثقة عن اليونيسبيس الثالثأفرقة 

ة، فـريق العمـل املعـين بالـنظم العاملـية لسـواتل املالح      ل الـذي قـام بـه     واسـتنادا إىل العمـ     -٦
هيئة غري  كعـلى أسـاس طوعـي        للجـنة الدولـية املعنـية بالـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة             أنشـئت ا  

، يف املسائل ذات االهتمام املشترك اليت هلا صلة   االقتضـاء   الـتعاون، حسـب    تـتوىل تعزيـز   رمسـية   
نية املتعلقة بتحديد املواقع واملالحة والتوقيت وخدمات القيمة املضافة،      باخلدمـات السـاتلية املد    

 املتــبادل، مــع زيــادة اســتعماهلا يف دعــم  للتشــغيل تها الــنظُم وقابليــوكذلــك تعزيــز توافــق تلــك 
، أحاطت اجلمعية العامة    ٦١/١١١ ويف قرارها    .التنمـية املسـتدامة، وخاصـة يف الـبلدان النامـية          

 .نشاء تلك اللجنةعلما مع التقدير بإ

الستخدام  املتحدة األمم، قـررت اجلمعـية العامـة إنشـاء بـرنامج      ٦١/١١٠ويف القـرار     -٧
الذي سينفَّذ كواحد ،  )سبايدر(املعلومـات الفضـائية يف إدارة الكـوارث واالسـتجابة للطوارئ            

 حتــت إشــراف مديــر املكتــب وكشــبكةً مفــتوحة فضــاء اخلــارجيل بــرامج مكتــب شــؤون امــن
وسـيتيح الـربنامج جلمـيع الـبلدان ومجـيع املـنظمات الدولية        . ي الدعـم يف إدارة الكـوارث      ملقدمـ 

اإلقليمـية ذات الصـلة إمكانـية احلصول على مجيع أنوع املعلومات واخلدمات الفضائية املتعلّقة               
ــة لــلمعلومات          ــر بواب ــة إلدارة الكــوارث، إذ يوف ــدورة الكامل ــم ال ــا يدع ــإدارة الكــوارث، مم ب

اخلاصـة بدعـم إدارة الكـوارث وجسـرا يـربط بـني إدارة الكـوارث واألوسـاط املعنية                   الفضـائية   
 .بالفضاء وعامال ميسرا لبناء القدرات وتدعيم املؤسسات، وال سيما يف البلدان النامية

جلنة ، الحظـت اجلمعـية العامة بارتياح زيادة اجلهود اليت بذلتها       ٦١/١١١ويف القـرار     -٨
 وكذلــكالفرعــية العلمــية والتقنــية، وجلنــتها  ي يف األغــراض الســلميةاســتخدام الفضــاء اخلــارج

سـتخدام علــوم  ال تـروجيا أنشــطة الفضـاء اخلـارجي،   ب املعـين االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت     
اإلجـراءات اليت أوصت ا خطة التنفيذ اليت وضعها         تنفـيذ   وتكنولوجـيا الفضـاء وتطبـيقاا يف        
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 يف القرار نفسه حثت     )١(.")للتنفيذ غربخطة جوهانس ("ملسـتدامة   مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمـية ا        
كيفــية عــلى أن تــدرس، بالــتعاون مــع اللجــنة،  مــنظومة األمــم املــتحدةهيــئات  اجلمعــية العامــة

قرار  ( علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء وتطبـيقاا يف تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية      إسـهام 
األمن الغذائي وزيادة    جبملـة أمـور مـنها        يف اـاالت املتصـلة    ، وخباصـة    )٥٥/٢اجلمعـية العامـة     
ــيم  ــرص التعل ــية  . ف ــني الوكــاالت املعــين بأنشــطة الفضــاء     ودعــت اجلمع االجــتماع املشــترك ب

 إىل اللجـنة وجلنـتها الفرعـية العلمــية    وأن يقـدم  إسـهامه يف أعمـال اللجــنة   يواصـل  أناخلـارجي  
وشــجعت اجلمعــية أيضــا  .  ــا يف دوراتــه الســنوية  عــن األعمــال الــيت يضــطلع  تقريــراوالتقنــية
ــئات ــني        هي ــة يف أعمــال االجــتماع املشــترك ب ــلى املشــاركة الكامل ــتحدة ع ــم امل ــنظومة األم  م

 .الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي

ا أقامت صلة أوثق بني أعماهل أن اللجـنة ويف القـرار نفسـه، الحظـت اجلمعـية بارتـياح           -٩
ســامهتها يف مب وأعمـال جلــنة التنمـية املســتدامة،   اليونيســبيس الثالــثذ توصـيات   تنفــيالرامـية إىل 

 .ااالت املواضيعية اليت تعاجلها اللجنة

يف ) GEO-III( اجتماعه الثالث    الفـريق احلكومي الدويل املختص برصد األرض      وعقـد    -١٠
مــل للفــترة ، واتفــق عــلى خطــة ع٢٠٠٦نوفمــرب / تشــرين الــثاين٢٩ و٢٨بــون، أملانــيا، يومــي 

 اســتنادا إىل )جـيوس (مـنظومة عاملــية لـنظم رصـد األرض     ـدف إىل إنشـاء   ٢٠٠٩ - ٢٠٠٧
 .٢٠٠٥، الــذي عقــد يف عــام   مؤمتــر القمــة الثالــث لرصــد األرض عشــرية أقــرهاخطــة تنفــيذ 

باالشتراك مع   اليت أنشأا الفاولتنسـيق والتخطـيط املشـتركة بـني الوكـاالت،     اجلـنة  وواصـلت   
التابعة لليونسكو ويل لالحتـادات العلمـية واللجـنة الدولـية احلكومـية لعلوم احمليطات           الـس الـد   

عاملــية لــنظم رصــد النظومة واليونيـب واملــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلويــة، دعــم عملــية إنشــاء املــ 
، وتيسري استجابة منسقة    الفـريق احلكومـي الـدويل املخـتص برصد األرض         ، الـيت أقـرها      األرض

 .ات األمم املتحدة للقضايا ذات الصلة بذلك الفريقمن جانب هيئ

ــراديوية،    -١١ ــنظر املؤمتــر العــاملي لالتصــاالت ال  ٢٠٠٧الــذي ســيعقده يف عــام  وســوف ي
 املتصـلة خبدمة    واللوائـح التنظيمـية    ختصـيص الـترددات      مسـأليت ، يف   االحتـاد الـدويل لالتصـاالت     

وخدمــة ســواتل ) الســلبية(ائية ، وخدمــة الــبحوث الفضــ)الســلبية(استكشــاف األرض ســواتل 
 .األرصاد اجلوية

                                                                 
/  أيلول٤ - أغسطس/ آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسبورغ، جنوب أفريقيا،  (1) 

، ٢ول، القرار ، الفصل األ) والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢سبتمرب 
 .املرفق
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وسـتعمل اإلسـكاب يف تعـاون وثـيق مـع هيـئات األمـم املـتحدة ووكاالا املتخصصة                    -١٢
مـــع االحتـــاد الـــدويل لالتصـــاالت بشـــأن وصـــل مـــنطقة احملـــيط اهلـــادئ   : عـــلى الـــنحو الـــتايل

ــع مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي بشــأن         بــرنامج واالتصــاالت يف حــاالت الطــوارئ؛ وم
؛ ومع الفاو   )سبايدر(اسـتخدام املعلومـات الفضـائية يف إدارة الكـوارث واالسـتجابة للطـوارئ               

بشــأن إدارة كــوارث اجلفــاف؛ ومــع أمانــة االســتراتيجية الدولــية لــلحد مــن الكــوارث بشــأن    
 وغري ذلك من املواضيع العامة ذات  مـن الكوارث  املؤمتـر اآلسـيوي بشـأن احلـد       مـتابعة أنشـطة     

 .وما سيتخذ من إجراءات يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ يف املستقبلالصلة 

 املؤمتـر الـوزاري الثالـث املعـين بالتطبـيقات الفضـائية ألغـراض التنمية املستدامة يف             ويف -١٣
حالة تنفيذ  تقييم ، سيجري٢٠٠٧عقـده يف مالـيزيا عـام    ر  املقـر ،مـنطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ     

وسيقوم أعضاء  . لتطبـيقات الفضـائية مـن أجـل التنمـية املستدامة          ل اإلقلـيمي اإلسـكاب   رنامج  بـ 
اإلسـكاب وأعضـاؤها املنتسـبون وعديـد مـن هيـئات األمـم املتحدة باستطالع إمكانية االلتزام              
بـزيادة تعزيـز الـتعاون اإلقلـيمي عـلى اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف بلـوغ األهداف اإلمنائية                   

ــيا  ع يف تــناول االجتاهــات اإلمنائــية الرئيســية للعوملــة، والــتقاء   وســوف يتوســ. املــتفق علــيها دول
التطبـيقات الفضـائية بسـائر تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وما يرتبط بذلك من مسائل              
مؤسسـية وسياسـاتية تتعلق باستخدام التطبيقات العملية لتكنولوجيا الفضاء يف بلوغ األهداف            

نـا وزاريـا يوصي فيه باستراتيجية وخطة عمل من شأما    وسـوف يعـتمد املؤمتـر إعال      . اإلمنائـية 
أن توفّـرا إطـارا إقليمـيا لتنفـيذ بـرامج وآلـيات الـتعاون املقبلة على الصعيدين الوطين واإلقليمي                 

 .٢٠١٣ - ٢٠٠٨يف الفترة 

 ومـا بعدهـا، سـوف تقدم اإليكا دعما لوضع سياسات            ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧ويف الفـترة     -١٤
/ وســتنظّم اإليكــا يف نيســان. امــة بــىن حتتــية وطنــية للبــيانات الفضــائيةواســتراتيجيات بشــأن إق

 جلنتها الفرعية املعنية ، مبا فيهاللجـنة املعنـية باملعلومات اإلمنائية   الـدورة اخلامسـة     ٢٠٠٧أبـريل   
وستقوم . بتكنولوجـيات املعلومـات واالتصـاالت وجلنـتها الفرعـية املعنـية باملعلومـات اجلغرافية            

ية باملعلومات اإلمنائية، بصفتها هيئة فرعية تابعة لإليكا، بإسداء املشورة السياساتية           اللجـنة املعن  
 ".تسخري املعلومات ألغراض التنمية"والتقنية إىل الربنامج الفرعي املعنون 
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  األنشطة اجلارية والوشيكة فيما يتعلق بالفضاء -ثالثا 
  محاية بيئة األرض وإدارة املوارد -ألف 

جانــب األنشــطة اجلاريــة الــيت تــنفذها هيــئات األمــم املــتحدة ضــمن اإلطــار الــذي  إىل  -١٥
 لــنظام العـاملي ملراقــبة األرض وا )سـيوس  (اللجـنة املعنـية بســواتل رصـد األرض   أرسـي مـن قــبل   

ــناخ  و ــاملي لرصــد امل ــنظام الع ــنظام العــاملي لرصــد احملــيطات    وال ــاملي  وال اســتراتيجية الرصــد الع
ــنحو ااملــتكاملة ــين يف تقريــر الســنة املاضــية  ، عــلى ال ، ميكــن اإلبــالغ عــن  )A/AC.105/858(ملب

 .، يرد عرضها أدناه٢٠٠٨ - ٢٠٠٧أنشطة جديدة، يف الفترة 

الـس الـدويل لالحتـادات العلمية    يف إطـار الـنظام العـاملي لرصـد املـناخ، قـام كـلّ مـن             -١٦
بوضع العاملـية لألرصـاد اجلوية   اللجـنة الدولـية احلكومـية لعلـوم احملـيطات واملـنظمة         واليونيـب و  

 تفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ    ال دعمالـنظام العـاملي لرصد املناخ       ا تنفـيذ خطـة   
ــم     ( ــناخ رق ــاملي لرصــد امل ــنظام الع ــر ال ــول ١٠٧انظــر تقري ). ٢٠٠٦ســبتمرب /، الصــادر يف أيل

تخذها وكـاالت الفضاء  الحقـا بوضـع الصـيغة النهائـية موعـة إجـراءات تـ        " سـيوس "وقامـت   
 تقريـرها إىل اهليـئة الفرعية   ٢٠٠٦نوفمـرب  /اسـتجابة خلطـة التنفـيذ، مث قدمـت يف تشـرين الـثاين           

ــتابعة التفاقــية األمــم املــتحدة اإلطاريــة بشــأن تغــير      املعنــية باملشــورة العلمــية والتكنولوجــية، ال
ج ما للنظام العاملي لرصد املناخ       حالـيا بـإدرا    املـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلويـة        وتقـوم    )٢(.املـناخ 

 .من احتياجات ساتلية يف عملية إعادة تصميم نظامها الرصدي العاملي للعقدين القادمني

 يفالبيانات الفضائية   متنوعة تتعلق باستخدام     مبادرات   علىوسيواصـل اليونيـب عمله       -١٧
ة العربية للتربية والثقافة مع املنظممكتب اليونيب اإلقليمي لغريب آسيا  ويتعاون .الرصـد البيـئي   

وبعد  . الكوارث احلـد مـن خماطر   إلدارة العربـية سـتراتيجية   الاوالعلـوم واليونسـكو عـلى وضـع         
، سـيعمل اليونيـب مـع الـدول واملؤسسـات الشريكة            ٢٠٠٧وضـع هـذه االسـتراتيجية يف عـام          

 الــنظم  بعمــل يــتعلق بتقيــيممكتــب اليونيــب اإلقلــيمي لغــريب آســيا كمــا يقــوم . عــلى تنفــيذها
اإليكولوجـية يف ثالثـة مواقـع خمـتارة، يف مصـر واملغـرب واململكـة العربـية السـعودية، ويشتمل            

 .على استخدام نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد

، وبالتعاون  املياه يف أفريقيا  لتوفري  آلية األمم املتحدة    وستواصـل اإليكـا، بصـفتها أمانـة          -١٨
مــبادرة  (املــبادرة األرضــية بشـأن الــبحوث البيئـية العاملــية  ة تطويـر  مـع اليونســكو، دعـم مواصــل  

 وتدعمهــا اإلدارة الوطنــية لــلمالحة )اإليســا ( وكالــة الفضــاء األوروبــية، الــيت تقودهــا")تايغــر"
                                                                 

 .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١، الّد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (2) 
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وقــد اعــتمدت املــبادرة رؤيــة أفريقــيا  . الواليــات املــتحدة األمريكــية ب) ناســا(اجلويــة والفضــاء 
 حبيث األمد طويلة   هلـا، صيغت ضمنه خطة تنفيذ      إطـار أساسـي   ك ٢٠٢٥عـام   لاخلاصـة باملـياه     

 .٢٠١٥ - ٢٠٠٥، "املاء من أجل احلياة"تتزامن مع العقد الدويل للعمل، 

ــداد    -١٩ ــلى إعـ ــاالت عـ ــدويل لالتصـ ــاد الـ ــة ويعكـــف االحتـ ــول خدمـ ــواتلكتيـــب حـ   سـ
 األرصــاد ، يكمــل الكتيــب احلــايل حــول اســتخدام الــترددات الــراديوية يف  استكشــاف األرض

اجلويـة، الـذي وضـع بالـتعاون مع املنظمة البحرية الدولية، ويشتمل على عرض لنظم األرصاد              
 .اجلوية وأدواا وطرائقها العصرية

ــا وواصــل  -٢٠ ــربنامجمكتــب أوروب ــية     ل ــوارد العامل ــيانات اخلاصــة مبعلومــات امل ــاعدة الب  ق
ــريد(" ــتابع لشــعبة  ، ")أوروبــا-غ ــبكّ اال ــتعاون مــع شــعبة   اليونيــب بيمر والتقيــإلنــذار امل ، وبال

التكنولوجـيا والصـناعة واالقتصاد والفرع املعين بأوضاع ما بعد الصراعات، التابعني لليونيب،       
تقيـيم احلالـة املتغـيرة ملـنطقة األهـواز يف جنوب العراق ومجهورية إيران اإلسالمية بعد احلرب،                 

كمـا قـدم املسـاعدة التقنية    . عراقـية ضـمن املـرحلة النهائـية مـن مشـروع نظـام رصـد األهـواز ال             
، عقــدت دورة تدريبــية  ٢٠٠٦يونــيه  /ويف حزيــران. والتدريــب للخــرباء العلمــيني العراقــيني   

مكــثّفة مدــا أســبوعان ملوظفــي مؤسســة العــراق ومركــز استصــالح األهــواز العراقــية ووزارة   
لــئك الشـركاء العراقــيني  كمـا جــرى أثـناء املــرحلة النهائـية للمشــروع تسـليم أو    . املـوارد املائــية 

كــامل أرشــيف بــيانات املشــروع وســائر الوثــائق ذات الصــلة، وكذلــك املعــدات والــرباجميات   
 .احلاسوبية الالزمة ملواصلة أعمال املشروع يف العراق

 يف مشروع االستراتيجيات املتكاملة لتقييم عوامل الضعف يف         "أوروبا-غريد"ويشـارك    -٢١
بكّر هلـا والتكـيف معهـا، بالـتعاون مـع اليونديـب ومـرفق البيئة العاملية          حبـرية بـاالتون واإلنـذار املـ       

ويدرس املشروع املشاكل القدمية    . وجملـس تنمـية حبـرية بـاالتون واملعهد الدويل للتنمية املستدامة           
العهـد املـتعلقة بنوعـية املـياه وكميـتها، والشـواغل الشـديدة بشـأن اسـتدامة مـنطقة حبرية باالتون                   

ويهـدف املشروع عموما إىل اإلسهام يف تكوين فهم أفضل          . مـنظوماا اإليكولوجـية   اهلـنغارية و  
ــية     ــنظومات اإليكولوجــية واالجتماع ــدى هشاشــة امل ــدى   -مل ــاالتون وم  االقتصــادية يف حبــرية ب

 .قابليتها للصمود، وإىل بناء القدرة على اختاذ تدابري أجنع يف جمايل تقرير السياسات والتكيف

ــادر  -٢٢ ــوب ــتابع ب مكت ــذار املــبكر والتقيــيم  غــريب آســيا ال باليونيــب إىل عقــد   لشــعبة اإلن
وقد طُلب إعداد هذا . اجـتماع اسـتهاليل لوضـع تقريـر عـن الـتوقعات البيئية يف املنطقة العربية       

الـتقرير يف قـرار أصـدره جملـس الـوزراء العـرب املسـؤولني عـن شـؤون البيـئة يف دورته السابعة                 
ت رعايـة الـس ومبسـاعدة مـن عـدة مراكـز متعاونة معه يف غرب       عشـرة، وجيـري إعـداده حتـ      
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ــيا  ــتقرير يف عــام   . آســيا ومشــال أفريق ــتظر إجنــاز هــذا ال ــيار املؤشــرات  . ٢٠٠٨وين وكــان اخت
األساسـية للتنمـية املسـتدامة يف املـنطقة العربـية أحـد األنشـطة املشـتركة الرئيسـية ألمانة الس           

، الـيت تضمنت عقد اجتماع للخرباء  )اإلسـكوا  ( لغـريب آسـيا  لجـنة االقتصـادية واالجتماعـية    وال
 .٢٠٠٦ديسمرب /يف كانون األول

ويسـتخدم بـرنامج األرصـاد اجلويـة الزراعـية، الـتابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،                 -٢٣
بـيانات االستشـعار عـن بعـد املـتلقاة من السواتل، جنبا إىل جنب مع بيانات احملطات األرضية                   

ويهــدف الــربنامج إىل حتســني القــدرة    . لطقــس، يف جمــال األرصــاد اجلويــة الزراعــية    لرصــد ا
وسيساعد الربنامج . العملياتـية للدوائـر املعنـية باألرصـاد اجلويـة الزراعـية يف خمـتلف أحناء العامل        

 باألرصاد اجلوية   املعنيةدوائر الوطنية   عـلى تعزيـز مشاركة خرباء تلك األرصاد العاملني لدى ال          
، غراض التنمية املستدامةخدمـةً أل املشـروع األفـريقي لرصـد البيـئة        يف    اهليدرولوجـية  ونوالشـؤ 

الـذي يهـدف إىل تطوير تطبيقات جديدة تستخدم التكنولوجيات الساتلية والبيانات املستمدة             
 .منها يف دعم التنمية املستدامة يف أفريقيا

 العامل املعين باملعلومات اجلغرافية   فريق األمم املتحدة    ويف االجـتماع العام الذي عقده        -٢٤
، ناقشــت هيــئات األمــم املــتحدة األربــع  ٢٠٠٦نوفمــرب /يف ســانتياغو يف أوائــل تشــرين الــثاين 

مشروع ورقة ) مـن بـني اهليـئات الـثالث والـثالثني األعضـاء يف هـذا الفـريق        (عشـرة  احلاضـرة     
الـــرؤية : بـــيانات الفضـــائيةمـــرافق األمـــم املـــتحدة اخلاصـــة بال"أعدـــا أمانـــة الفـــريق، عـــنواا 

ــرجعي   ــيذ والتصــميم امل ــبادرة  ". واســتراتيجية التنف ــتحدة اخلاصــة   "وتشــجع م ــم امل ــرافق األم م
عـلى زيـادة الفعالـية والـنجاعة يف اسـتخدام البيانات واملعلومات الفضائية              " بالبـيانات الفضـائية   

ولبلوغ األهداف اإلمنائية داخـل األمـم املـتحدة، دعمـا لرسالة األمم املتحدة العامة املستصلحة             
ــثل،        ــادة االســتخدام والتقاســم إىل املســتوى األم ــاء مبمارســات إع ــن خــالل االرتق ــية، م لأللف

ــزالق        ــادي امل ــن اآلخــرين، وتف ــتعلّم م ــدة، وال ــيانات اجلدي وانتخــب . وتيســري الوصــول إىل الب
حدة لشؤون مفوضية األمم املت مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية و   ٢٠٠٦االجـتماع العـام لعام      

 . ٢٠٠٨-٢٠٠٧ كي يتشاركا رئاسة الفريق العامل يف الفترة الالجئني
  

 استخدام التطبيقات الفضائية يف أغراض األمن البشري واملساعدة  -باء 
  اإلنسانية والتنمية والرفاه

 ميكـن اإلبـالغ عـنها يف جمال        ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧هـناك عـدة أنشـطة جديـدة يف الفـترة             -٢٥
قات الفضـائية يف أغـراض األمن البشري واملساعدة اإلنسانية والتنمية والرفاه،            اسـتخدام التطبـي   
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وقد سبق اإلبالغ عن األنشطة     . وال سـيما فـيما يـتعلّق بـإدارة الكـوارث واالستجابة للطوارئ            
 ).A/AC.105/858 (٢٠٠٧ - ٢٠٠٦اجلارية يف تقرير األمني العام عن الفترة 

ــئات تاب ٢٠٠٦ويف عــام  -٢٦ مكتــب تنســيق  و عــة لألمــم املــتحدة، مــثل الفــاو  ، قامــت هي
واليونيــب وبــرنامج األغذيــة ) اليونديــب( وبــرنامج األمــم املــتحدة اإلمنــائي  الشــؤون اإلنســانية

 الـتعاون على حتقيق االستخدام املنسق للمرافق الفضائية يف حال وقوع            ميـثاق العـاملي، بتفعـيل     
 مــرة مــن ١١) "ضــاء والكــوارث الكــربىالف"امليــثاق الــدويل ( أو تكنولوجــية طبيعــيةكــوارث 

 بــرنامج التطبـيقات الســاتلية العملياتــية خـالل مكتــب شـؤون الفضــاء اخلـارجي وبالــتعاون مـع     
ويشكّل ذلك حنو ). اليوينتار (عهـد األمـم املـتحدة للتدريـب والبحـث          الـتابع مل   )٣()اليونوسـات (

تفعــيالت مــن جانــب  وكانــت ال. ٢٠٠٦ يف املائــة مــن جممــوع تفعــيالت امليــثاق يف عــام   ٥٠
ــثاق يف عــام     ــتحدة بشــأن املي ــئات األمــم امل  اســتجابة للفيضــانات، وكذلــك اــيال   ٢٠٠٦هي

ومن أجل حتديد   . أرضـي واحـد وإعصار واحد وطفح نفطي واحد، حدثت يف البلدان النامية            
طـريقة عمـل أفضـل هليـئات األمـم املـتحدة وحتسـني تنسـيق أعمـال تلـك اهليئات، نظّم مكتب                 

ضـاء اخلـارجي، بالتعاون مع اليونوسات، االجتماع الثالث بشأن امليثاق على نطاق             شـؤون الف  
وأعـرب ممثلو األمم املتحدة يف  . ٢٠٠٦مـارس  /األمـم املـتحدة، الـذي عقـد يف جنـيف يف آذار       

 .ذلك االجتماع عن ارتياحهم للنظام املوجود حاليا

 ومجيع أعضاء    اإلنسانية مكتـب تنسيق الشؤون   ويقـوم اليونوسـات بـتعزيز تعاونـه مـع            -٢٧
 يف جمال تنسيق الشؤون اإلنسانية، مستندا يف ذلك إىل        اللجـنة الدائمـة املشتركة بني الوكاالت      

 مـن زيـادة يف اـالني املـتكاملني املتمـثلني يف رسم خرائط               ٢٠٠٦مـا شـهدته أنشـطته يف عـام          
مــم املــتحدة والــدول األزمــات مــن أجــل اإلغاثــة اإلنســانية ويف تقــدمي الدعــم إىل وكــاالت األ  
ومثة اعتراف واسع   . األعضـاء فـيها لتنفـيذ مشـاريع درء الكـوارث ومشـاريع التنمـية املسـتدامة                

جائزة الـنطاق بـدور عملـيات رصـد األرض يف املسـاعدة اإلنسـانية، جتـلى يف منح اليونوسات                
 .اعترافا بإنتاجية فريقه) UN 21 Award (األمم املتحدة للقرن احلادي والعشرين

ونظـرا الزديـاد عـدد وكاالت األمم املتحدة وبراجمها اليت تطلب خدمات اليونوسات               -٢٨
إىل مســتويات تقتضــي جهــودا تنســيقية معــززة، أنشــأ اليونوســات ومكتــب تنســيق الشــؤون      

وهناك عدة . ٢٠٠٧اإلنسـانية إطـارا للـتعاون، وسـوف يناقشـان مـزيدا مـن الترتيـبات يف عام                
 أخرى، منها املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واليونيب وبرنامج         ترتيـبات تنسـيقية مـع وكاالت      

ومتتد دائرة . األمـم املـتحدة للمسـتوطنات البشـرية واليونديـب، مت إبـرامها أو هـي قـيد املناقشة           
                                                                 

 (3) http://www.unosat.org. 
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الحتاد الدويل  املسـتفيدين مـن عمـل اليونوسـات إىل خـارج مـنظومة األمـم املتحدة، إذ تشمل ا                  
 واللجــنة الدولــية للصــليب األمحــر ومــنظمات غــري  الل األمحــرجلمعــيات الصــليب األمحــر واهلــ 
 .حكومية ووكاالت حكومية

، سيكثّف اليونوسات، بالتعاون مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية         ٢٠٠٧ويف عـام     -٢٩
فريق األمم املتحدة العامل ، جهوده املبذولة يف إطار     ومفوضـية األمـم املتحدة لشؤون الالجئني      

 الـذي ميـثل آلية تنسيق قيمة على املستوى التقين يف وقت تزيد فيه                اجلغرافـية  املعـين باملعلومـات   
ــن الســواتل        ــيقات املســتمدة م ــتخدامها للتطب ــن اس ــتحدة م ــم امل ــنظومة األم ــيدعم  . م ــا س كم

اليونوســات الــبحوث والشــراكات يف جمــال التطبــيقات املــتكاملة، وقــد اســتهلّ مباحــثات مــع   
ويتوقَّع أن  . م رصـد األرض ونظـم االتصـاالت واملالحـة         شـركائه بشـأن فوائـد اجلمـع بـني نظـ           

 .تعود احللول املتكاملة بالنفع على االستجابات للطوارئ وعلى التنمية املستدامة

وتشــكّل الدراســات الــيت تعــىن باالتصــاالت الــراديوية يف حــاالت الطــوارئ ومــن أجــل   -٣٠
. تصــاالت الــراديوية يف اآليتــيوضــمان ســالمة األرواح إحــدى املســؤوليات الرئيســية لقطــاع اال 

ــر نظــم        ــتعلّق مبواصــلة تطوي ــراديوية دراســات ت ــية باالتصــاالت ال ــرقة الدراســية املعن وجتــري األف
وقــد دعــي قطــاع . االتصـاالت الــراديوية املســتخدمة يف ختفـيف الكــوارث ويف عملــيات اإلغاثـة   

ي يف حتديد نطاقات تردد     االتصـاالت الـراديوية يف اآليتـيو أيضـا إىل إجـراء دراسـات بشـأن املض                
 )٤(.مناسبة ميكن أن تستخدم على أساس عاملي أو إقليمي يف محاية الناس وإغاثتهم من الكوارث

، الذي عقد يف الدوحة   املؤمتر العاملي لتطوير االتصاالت   ودعـا املشـاركون يف اجتماع        -٣١
 واســــتخدام  ، اآليتــــيو إىل أداء دور قــــيادي وفعــــال يف اســــتحداث   ٢٠٠٦مــــارس /يف آذار

تكنولوجـيات مالئمـة زهـيدة الـثمن وميسـورة الـتكلفة لتخفـيف خماطـر الكـوارث، ويف وضـع           
سياسـات واسـتراتيجيات ميكن أن تساعد على استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت      

 .يف درء الكوارث والتأهب هلا واإلغاثة منها

ــيات إنقــاذ أســرع  وســيكون يف وســع ضــحايا الكــوارث اآلن أن يســتفيدوا مــ    -٣٢ ن عمل
اتفاقـية تامبريي اخلاصة بتوفري موارد االتصاالت السلكية والالسلكية للتخفيف  وأجنـع، بفضـل     

، ٢٠٠٥يناير / كـانون الـثاين  ٨اإلغاثـة، الـيت دخلـت حـيز الـنفاذ يف      مـن الكـوارث ولعملـيات     
الالئحية ال  فاحلواجز  )٥(.٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠ دولة حىت    ٣٥والـيت صـدقت عليها      

تـزال وحـىت اآلن تعـوق يف أحـيان كـثرية اسـتخدام املـنظمات اإلنسـانية ملعـدات االتصـال عرب                       
                                                                 

 (4) http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=information&link=emergency&lang=en. 
 (5) http://www.itu.int/ITU-D/emergencytelecoms/tampere.html. 
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احلـدود، إذ جتعـل اسـترياد تلك املعدات ونشرها بسرعة ملواجهة الطوارئ دون إذن مسبق من            
 .السلطات احمللية أمرا بالغ الصعوبة

املؤمتر الدويل بشأن  معا يف تنظيم   واشـترك اآليتـيو ومكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية            -٣٣
، فنلـــندا، تامـــبريي، الـــذي عقـــد يف االتصـــاالت الســـلكية والالســـلكية يف حـــاالت الطـــوارئ

الحتــاد الــدويل جلمعــيات وشــاركت فــيه هيــئات األمــم املــتحدة الــيت تقــدم مســاعدة إنســانية وا 
 وكيانات من القطاع    لكياالحتاد الدويل هلواة االتصال الالس    والصـليب األمحـر واهلالل األمحر       
 )٦(.اخلاص ومنظمات غري حكومية

ــا يف تنظــيم حلقــة العمــل اإلقليمــية حــول اســتخدام       -٣٤ ــيو واإلســكاب مع واشــترك اآليت
. ٢٠٠٦ديسمرب /الكـوارث، الـيت عقـدت يف بانكوك يف كانون األول   االتصـاالت يف حـاالت      

ــية والسياســ    اتية واملؤسســية يف جمــال إنشــاء  ونــاقش املشــاركون يف حلقــة العمــل املســائل التقن
الشـبكات والـنظم وآلـيات الـتعاون اإلقلـيمي املمكـنة فـيما يـتعلق باالتصـاالت املساِندة إلدارة              

 .الكوارث، مع تركيز على حاالت الطوارئ يف بلدان آسيا واحمليط اهلادئ

 درجة والذي أصاب جزيرة جاوا، ٦,٣وعـلى إثـر الزلـزال القـوي الذي بلغت شدته             -٣٥
، قــدم اآليتــيو، بالتشــارك مــع اليونوســات، مســاعدة إىل  ٢٠٠٦مــايو / أيــار٢٧ندونيســيا، يف إ

حكومـة إندونيسـيا أتـاح هلـا صـورا سـاتلية وخدمـات خرائطـية وتدريـبا على ختطيط شبكات                     
 .االتصال واستصالحها واحلد من ضعفها يف أعقاب الكوارث

فرسم تلك . يف نظم اإلنذار املبكّرويـؤدي رسـم خـرائط األخطار دورا متزايد األمهية       -٣٦
اخلـرائط، مقـترنا بـالقدرة عـلى رسـم خرائط املوارد، ييسر التخطيط حلاالت الطوارئ ختطيطا               

مكتـب مـنظمة الصـحة العاملـية اإلقليمي       ويف هـذا السـياق، قـام        . دقـيقا ومكـيفا حسـب احلالـة       
حدة اإلقليمي آلسيا واحمليط ؤمتـر األمم املت ، يف الـدورة السـابعة عشـرة مل       لشـرق الـبحر املتوسـط     

، ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول ٢٢ إىل ١٨ املعـين برسـم اخلـرائط الـذي عقـد يف بـانكوك من         اهلـادئ 
". الـتعرض لألخطـار الطبيعية    "، املعـنون    "أطلـس خماطـر الكـوارث     "الـرمسي لـلمجلّد األول مـن        

ر الكوارث  ويشـكّل هـذا الّـد أول جـزء مـن عملـية تفضـي إىل وضـع خـرائط فضـائية ملخاط                      
ومثــة خطــوات مقــبلة تســتهدف  .  الــيت يســاعدها املكتــب اإلقلــيمي ٢٢الطبيعــية يف الــبلدان الـــ

تطويـر العنصـر املـتعلق بالصـحة يف ذلـك األطلـس، بتوضـيح مدى هشاشة أحوال السكان من            
اليونديب برنامج مـنظور صـحي، وربـط هـذا النشـاط ربطـا أفضـل باملـبادرات املوجودة، مثل                  

 . املخاطربانةالستالعاملي 
                                                                 

 (6) http://www3.hermia.fi/mp/db/file_library/x/IMG/12144/file/ConclusionsRecsICEC06.pdf. 
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ليونيـب تقـدمي الدعـم إىل مكتـب اليونديب          الـتابع ل  " أوروبـا -غـريد "مكتـب   ويواصـل    -٣٧
 برنامج صوغ الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون يف جمال وإىلنع األزمـات واإلنعاش   مبـ  املعـين 

-غريد"مكتب ويشـكّل هـذا الـربنامج مـتابعة ملـا قـام به             . املخاطـر  السـتبانة العـاملي   اليونديـب   
مــن عمــل عــلى وضـع مؤشــر خماطــر الكــوارث لكـي يــدرج يف تقريــر اليونديــب لعــام   " أوروبـا 
 ويهــدف الــربنامج العــاملي ".حتــد يواجــه التنمــية: احلــد مــن خماطــر الكــوارث" املعــنون ٢٠٠٤

تلك تحلـيل خماطـر الكـوارث وعوامل       ب املـتعلقة إىل حتسـني توافـر املعلومـات          املخاطـر  السـتبانة 
ــيانات والطــرائق والتحالــيل الــناجتة عــن هــذا الــربنامج مــن خــالل    تــتاحســوف و .املخاطــر  الب
ــرنامج  ــقب ــه  إلدارة املعــارف منس ــناءنشــطة إدارة خماطــر الكــوارث  أ يف تصــميم يســتعان ب  وب

 .شديدةالقدرات يف عدد خمتار من البلدان املعرضة ملخاطر 

رث تروجيها الستخدام الصور   وواصـلت أمانـة االسـتراتيجية الدولـية لـلحد مـن الكـوا              -٣٨
الســاتلية يف احلــد مــن خماطــر الكــوارث، وأقامــت هلــذه الغايــة تعاونــا وثــيقا مــع هيــئات األمــم    
املــتحدة، خصوصــا يف جمــال مــتابعة نــداء األمــم املــتحدة العــاجل لصــاحل بلــدان احملــيط اهلــندي    

بيقا تفاعليا، هو أوروبـا الـتابع لليونيب تط  -وقـد اسـتحدث مكتـب غـريد      . املـتأثرة بالتسـونامي   
وسوف يواصل  ) بريفيو(مشـروع تقيـيم املخاطـر والضـعف وتوفـري املعلومـات واإلنذار املبكر               

وتقوم أمانتا االستراتيجية   ). A/AC.105/841 من الوثيقة    ٣٤انظر الفقرة   (صـون ذلـك التطبـيق       
رنت الدولـية لـلحد مـن الكـوارث واليونيـب أيضـا باسـتحداث قواعـد بـيانات مـتاحة عرب اإلنت                

وتدرج املنتجات املتأتية من تلك . لـتحديد املمارسـات اجلـيدة املخـتارة مـن جانب احلكومات          
القواعـد يف املالمـح القطـرية، وتستخدم كأدوات للمنهاج العاملي لتبادل املعلومات فيما يتعلق               

 .باحلد من خماطر الكوارث

تعاومـــا مـــع أريـــندال، الـــنرويج، -أوروبـــا وغـــريد-وســـوف يواصـــل مكتـــبا غـــريد -٣٩
، )الـــناتو(اليونديـــب ومـــنظمة األمـــن والـــتعاون يف أوروبـــا ومـــنظمة حلـــف مشـــال األطلســـي  

 مــع املركــز البيــئي اإلقلــيمي ملــنطقة أوروبــا الوســطى       ٢٠٠٦وتعاومــا الــذي بــدأ يف عــام    
والشـرقية واللجـنة االقتصـادية ألوروبا بشأن املشاكل البيئية واملسائل األمنية من خالل مبادرة          

 تقييمات كربى للمناطق املتأزمة بيئيا واملسائل األمنية      ٢٠٠٦وأُجريت يف عام    . بيـئة واألمـن   ال
 .يف بلدان املنطقة الفرعية ألوروبا الشرقية، أوكرانيا وبيالروس ومولدوفا

وسـوف تواصـل اإلسـكاب إنشـاء آلـيات تعاونـية إقليمـية كجـزء من شراكات عاملية                    -٤٠
ائية يف احلـد مـن الكـوارث، مـع التركيز أوليا على الكوارث              بشـأن اسـتخدام املعلومـات الفضـ       

وقــد أعربــت الصــني واهلــند وتايلــند والفــاو عــن الــتزامها   . الناشــئة عــن اجلفــاف والفيضــانات 
وجيري . بالتشـارك مـع اإلسـكاب يف إنشاء آليات تعاونية إقليمية بشأن إدارة كوارث اجلفاف           
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عضاء املنتدى اإلقليمي لوكاالت الفضاء يف آسيا يف تعاون وثيق مع أ    -صـوغ مشـروع سـنتينل     
ويسـتهدف  . آسـيا واحملـيط اهلـادئ، مـع تركـيز أويل عـلى الفيضـانات واحلـرائق الـربية الكـربى          

املشـروع وضـع مـنهاج إقلـيمي لدعـم إدارة الكـوارث باسـتخدام املعلومـات الفضـائية، تدعمه               
 .ية أخرى مثل جيوس وسبايدرالبلدان املرتادة للفضاء يف املنطقة ومبادرات إقليمية ودول

ويقـوم مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية حاليا، يف تعاون مع برنامج                     -٤١
من خالل برناجمه العاملي املعين برصد احملاصيل غري ) اليونوسات(التطبـيقات السـاتلية العملياتية    

شــروعة إىل اهليــئات الوطنــية املشــروعة، بــنقل الدرايــة التقنــية يف جمــال كشــف احملاصــيل غــري امل
وأقام املكتب ترتيبات تعاون مع معاهد حبثية وجامعات خمتارة بغرض . الـنظرية يف سـبعة بلدان   

ــتطورات         ــباره ال ــلها، آخــذا يف اعت ــث منهجــيات تفســري الصــور الســاتلية وحتلي حتســني وحتدي
 .عةاجلديدة يف التكنولوجيا الساتلية وديناميات زراعة احملاصيل غري املشرو

وكـان مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي قـد اسـتهل أربعـة مشاريع جتريبية أثناء حلقة                     -٤٢
وقــد أجنــزت . ٢٠٠٥العمــل املــتعلقة بالــرعاية الصــحية عــن بعــد، الــيت عقــدت يف الصــني عــام 

وكان عنوان أحد   . ، أما اآلخران فال يزاالن قيد التنفيذ      ٢٠٠٦الصـني مشـروعني منها يف عام        
وضــع منهجــية لإلنــذار املــبكر بأنفلونــزا الطــيور باســتخدام البــيانات        "زين املشــروعني املــنج 

وبعـد الـتحقق مـن صـحة املنهجـية املصوغة يف       ". األرضـية الفضـائية والتكنولوجـيات الفضـائية       
إطـار هـذا املشـروع، سـوف يـتعاون مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي ومنظمة الصحة العاملية                    

وســوف يواصــل املكتـب ومــنظمة الصــحة  . إقليمـيا واإلسـكاب عــلى تعمـيمها لكــي تســتخدم   
العاملـية ومـنظمة الصـحة للـبلدان األمريكـية اإلشـراف عـلى عمـل فرقة العمل املعنية باستخدام                    
التكنولوجــيات الفضــائية يف الــرعاية الصــحية لصــاحل مــنطقة أمــريكا الالتينــية والكــاريـيب، الــيت  

وسوف يواصل املكتب .  األرجنتنيأُنشـئت إثـر حلقـة عمل حول التطبيب عن بعد عقدت يف     
ومـنظمة الصـحة العاملـية مسـاعدة فريق العمل املعين بالصحة العامة على اإلشراف على تطوير                 

 .وج الرعاية الصحية عن بعد

ــا مشــروع    ٢٠٠٤ويف عــام  -٤٣ ــب مع ــاو واليوني ــية للغطــاء   "، اســتهلت الف الشــبكة العامل
صــوغ ــج متناســق متامــا يســتهدف جعــل ، وهــو مشــروع تعــاوين عــاملي ل(GLCN)" األرضــي

بـيانات الغطـاء األرضـي األساسية املوثوقة والقابلة للمقارنة متاحة على الصعيد احمللي والوطين               
وقد سبق إنشاء شبكات تعاونية . والـدويل، وخصوصـا ألوسـاط املسـتعملني يف الـبلدان النامية       
ة والشــرق األوســط وجــنوب شــرق إقليمــية لصــاحل مــناطق فرعــية يف أفريقــيا والقــارة األمريكــي

وتقـوم الفاو واليونيب، من خالل مذكرة تفاهم جارية املفعول، بدعم      . آسـيا وآسـيا الوسـطى     
عـدد مـن أنشـطة توصيل اخلدمات وبناء القدرات ضمن إطار الشبكة العاملية للغطاء األرضي،                
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للغطاء األرضي مـنها رسـالة إخـبارية إلكترونـية نصف شهرية، ومنشورات عن الشبكة العاملية      
، وبراجمية متعددة اللغات لذلك النظام ووثائق لترويج (LCCS)ونظـام تصـنيف الغطاء األرضي       

، وتقدمي )اإليسو(ذلـك الـنظام باعتـباره مواصـفة صـادرة عـن املـنظمة الدولية لتوحيد القياسي              
قات ، وأعمال حتضريية حلل٢٠٠٦دعـم إىل حلقـة عمـل تدريبـية إقليمـية عقـدت يف اهلـند عام               

. ٢٠٠٧عمـل تدريبـية أخـرى تعقـد يف الصـني واملغـرب وناميبـيا وعمـان وأوروغواي يف عام                     
وبعد جناح .  رسـم خـرائط للغطـاء األرضـي يف اجلماهرييـة العربية الليبية        ٢٠٠٦وأُجنـز يف عـام      

تلــك املــبادرات، تعــتزم الشــبكة العاملــية اآلن إطــالق مشــروع جديــد مــن أجــل القــيام بأنشــطة 
وسوف يستهل يف . وبـناء قـدرات يف ثالثـة عشـر بلـدا مـن بلـدان غـرب أفريقيا           رسـم خـرائط     

كما يشارك موظفو .  مشـروع يـتعلق برسـم خرائط للغطاء األرضي يف أفغانستان     ٢٠٠٧عـام   
، وهـو مـبادرة يضـطلع ـا بالـتعاون مع        األطلـس العـاملي للمـنغروف     الشـبكة حالـيا يف حتديـث        

ومــية واملــنظمة الدولــية لألخشــاب االســتوائية وبــرنامج      اجلمعــية الدولــية لاليكولوجــيا اجلرث  
الــتابع لليونســكو واملركــز العــاملي لرصــد حفــظ الطبــيعة، الــتابع   " اإلنســان والغــالف احلــيوي"

 .لليونيب، والشبكة الدولية املعنية باملياه والبيئة والصحة، التابعة جلامعة األمم املتحدة

ــريقي   -٤٤ ــتعاون اإليكــا مــع االحتــاد األف ــنقل يف    وت ــرافق ال ــة مل  عــلى إعــداد خطــة ارتكازي
واهلـدف الرئيسي لذلك الربنامج من األنشطة هو صوغ خطة ارتكازية مثلى متكاملة         . أفريقـيا 

وسوف يتطلب إجناز هذه اخلطة تيسر  . لـتلك املـرافق، تشـمل مجـيع وسـائط الـنقل، يف أفريقيا             
اؤه مـن شـبكات ومن دروب   احلصـول عـلى البـيانات عـن كـل مـا هـو موجـود أو يعـتزم إنشـ                    

للتنمـية، مبـا فـيها السـكك احلديديـة واملطـارات والطـرق واملوانـئ واملرافـئ وااري املائية وما                 
ويلـزم وصـف مكونـات مـرافق الـنقل هذه           . اقتصـادية -يتصـل بذلـك مـن معلومـات اجتماعـية         

بغــية إجــراء باســتخدام مواقعهــا الصــحيحة يف اخلــرائط الفضــائية وتبــيان العالقــات فــيما بيــنها   
ومبـا أنـه ال توجـد حالـيا قاعدة بيانات حتتوي على             . حتلـيل كـامل جلمـيع العوامـل ذات الصـلة          

تلـك اموعـات الالزمـة مـن البـيانات فـثمة هـدف رئيسـي آخـر للمشـروع هـو إنشـاء قاعدة                 
ــيانات  ــد والــنظم العاملــية لــتحديد املواقــع       (ب يف نظــام ) تســتخدم تقنــيات االستشــعار عــن بع

وتعمل . جغرافـية دعمـا لسـالمة ختطـيط تلك املرافق وتصميمها وتشغيلها وصيانتها        معلومـات   
 .اإليكا مع برنامج األغذية العاملي على تقاسم البيانات والصور الساتلية ذات الصلة

ــية االســتبانة لرســم       -٤٥ ــتحدة لشــؤون الالجــئني صــورا عال وتســتخدم مفوضــية األمــم امل
وتــربط تلــك اخلــرائط بقواعــد  .  الــنازحني الداخلــينيخــرائط خمــيمات الالجــئني ومســتوطنات 

ــياجات الســكان ومحايــتهم    ومثــة شــراكة مــع  . بــيانات ســكانية مــن أجــل ختطــيط ورصــد احت
 .اليونوسات تسر احلصول على بيانات وخدمات االستشعار عن بعد
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، قــام مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية بــتعزيز املــوارد املــتوفرة مــن   ٢٠٠٦ويف عــام  -٤٦
ــياجات املــنظمات اإلنســانية مــن       ــية احت خــالل فــريق دعــم املعلومــات اجلغرافــية مــن أجــل تلب
البـيانات األرضـية الفضـائية، وخصوصـا بتوصـيل الصـور السـاتلية املتحصـل علـيها من مصادر            

ــتألف عضــوية مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية مــن وكــاالت األمــم    . حكومــية أمريكــية وت
سـانية، مبا فيها إدارة عمليات حفظ السالم والفاو ومفوضية األمم  املـتحدة ذات العملـيات اإلن     

املـتحدة لشـؤون الالجئني وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة الصحة العاملية ووكاالت الواليات             
املـتحدة وممثـلي الـبلدان املاحنـة ومـنظمات غـري حكومـية ومؤسسات أكادميية، مع قيام املكتب         

 مــن أبــرز اجلهــود املاضــية يف جمــال إدارة وتنســيق املعلومــات   وكــان. بــتوفري خدمــات األمانــة 
األرضـية الفضـائية ألغـراض إنسـانية تلـك الـيت بذلـك اسـتجابة للزلـزال الـذي وقـع يف جنوب                      

 .آسيا، وللزلزال الذي وقع يف إندونيسيا، ولألزمة اللبنانية، وللفيضانات يف القرن األفريقي

امل املعـين باملعلومـات اجلغرافـية عرضـا من شركة         وقـد تلقـى فـريق األمـم املـتحدة العـ            -٤٧
غوغـل لكـي تـتوىل حتديـد أولويـات احتـياز البـيانات السـاتلية العالـية االسـتبانة لكـي تدرج يف               

وقام اليونيب . قـاعدة بـيانات غوغـل املـتعلقة بـاألرض، وفقا الحتياجات هيئات األمم املتحدة       
مج األغذيـة العـاملي واإليكـا ومفوضـية األمم        والفـاو ومكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية وبـرنا           

املـتحدة لشـؤون الالجـئني وهيـئات أخـرى بإنشـاء فـريق عامل تنسيقي مفتوح العضوية ضمن             
إطـار فـريق األمم املتحدة العامل املعين باملعلومات اجلغرافية، لكي يعمل كنقطة اتصال وحيدة              

وعرضت شركة .  واحتياجاامـع شـركة غوغـل مـن أجل جتميع طلبات هيئات األمم املتحدة        
غوغـل أيضـا أن تقـدم، عـند االقتضـاء، طلبـيات إىل مقدمي اخلدمات التجاريني لتغطية مناطق                   

 .مل يسبق تصويرها ورأت هيئات األمم املتحدة أن هلا أمهية ذات شأن

إدارة شؤون اإلعالم،   (ومـن خـالل جهـد تعـاوين بـني عـدة مـن هيئات األمم املتحدة                   -٤٨
القتصـادية ألمـريكا الالتينـية والكاريـبـي ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومفوضية             واللجـنة ا  

لــتقدمي دعــم مســتمر ) األمــم املــتحدة لشــؤون الالجــئني واليونيســيف ومــنظمة الصــحة العاملــية 
ألنشـطة بـناء القـدرات ولتحسني الصالت مع املؤسسات الوطنية، ميكن اآلن تنـزيل معلومات        

 بلــدا مــن موقــع املشــروع ١٤٠ات رســم اخلــرائط الوطنــية يف أكــثر مــن االتصــال اخلاصــة يــئ
 كمـا يوفّـر هـذا املشروع، الذي أُطلق      )7(.املـتعلق حبـدود املسـتوى اإلداري الـثاين عـلى الويـب            

يف سـياق أنشـطة فـريق األمـم املـتحدة العـامل املعين باملعلومات اجلغرافية، إمكانية الوصول إىل          
مد يف نظــم املعلومــات اجلغرافــية وإىل معلومــات مفــيدة أخــرى عــن  خــرائط تتــبع الشــكل املعــت

                                                                 
 (7) http://www3.who.int/whosis/gis/salb/salb_contact.htm. 
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اهلــيكل اإلداري للــدول األعضــاء قــد تكــون ذات صــلة للمؤسســات الــيت حتــتاج إىل احلصــول   
 .على معلومات جغرافية عن تلك البلدان

وشـرع مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية، بالـتعاون مع إدارة عمليات حفظ السالم،         -٤٩
جمـية لـتكوين كاتـالوج صـور ساتلية وحيز لتخزين الصور على اإلنترنت لصاحل               يف تركيـب برا   

ــية ســهلة       مقــر األمــم املــتحدة، ويف توفــري تلــك الصــور للــزبائن احمللــيني مــن خــالل وصــلة بين
وستقوم إدارة عمليات حفظ السالم بتوفري خدمات التصوير        . ومصـممة حسـب رغـبة الزبون      
اكـاة الثالثـية األبعـاد يف مقـر األمـم املـتحدة، بواسـطة خـادوم         والتمثـيل البصـري للبـيانات واحمل   

 .Google Earth Enterpriseغوغل املسمى 

ــماة      -٥٠ ــته املسـ ــانية، مـــن خـــالل خدمـ ــؤون اإلنسـ ــيق الشـ وســـوف يواصـــل مكتـــب تنسـ
ReliefWeb،)8(    ولصـاحل مــنظمات االســتجابة اإلنسـانية، مجــع وإنــتاج وتوزيـع خمــتلف املنــتجات 

وتشمل . خلرائطـية، مبـا فـيها جمموعـة منوعة من اخلرائط املرتكزة على صور ساتلية              املعلوماتـية وا  
ــيانات  ــتجابة   ReliefWebمصـــادر بـ ــيدان االسـ ــية وكـــاالت األمـــم املـــتحدة العاملـــة يف مـ  غالبـ

اإلنســانية، وكذلــك مــئات عديــدة مــن مصــادر خارجــية توفــرها احلكومــات واملــنظمات غــري   
 .احلكومية ووسائط اإلعالم

سـوف يواصـل مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية، مـن خـالل مركـز اخلـرائط املرتكز                     و -٥١
، مشــاركته يف أعمــال الفــريق العــامل املعــين بــنظم وخدمــات املعلومــات، الــتابع ReliefWebعــلى 

ــتحدة، كمــا        ــئات األمــم امل ــبا إىل جنــب مــع ســائر هي ــية بســواتل رصــد األرض، جن للجــنة املعن
وعـة املسـتعملني، عـلى اإلسـراع باسـتحداث جمموعة بيانات      سيسـاعد، بصـفته نائـب رئـيس جمم        

 . مترا، تنتج من الصور الساتلية املتاحة٣٠عاملية لالرتفاعات األرضية ذات استبانة عالية قدرها 

وقــدم مركــز املعلومــات اإلنســانية اخلــاص بلبــنان، وهــو خدمــة عامــة إنســانية يديــرها   -٥٢
 إىل دائـرة األعمـال املـتعلقة باأللغام، التابعة لألمم    مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية، مسـاعدة      

املـتحدة، جيعل البيانات املتعلقة مبناطق الذخائر غري املنفجرة متاحة للمأل باستخدام تكنولوجيا            
Google Earth     م على نطاق حمدودعمممـا يضـفي عـلى البـيانات العملياتية اليت كانت تقليديا ت ،

 .من البشريجدا قيمة كبرية فيما خيص األ

 أيضـا، متكَّـن مركـز املعلومـات اإلنسانية     Google Earthوبفضـل اسـتخدام تكنولوجـيا     -٥٣
 والتابع ملكتب تنسيق الشؤون ReliefWebاخلـاص بلبـنان، مسـتعينا مبركز اخلرائط املرتِكز على         

                                                                 
 (8) http://www.reliefweb.int/. 
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ة اإلنسـانية، مـن الــتحقّق مـن وجــود وحجـم املســتوطنات البشـرية يف اجلــنوب اللبـناين مبضــاها      
ــيانات املقدمــة مــن املســؤولني اللبنانــيني عــن مواقــع تلــك املســتوطنات بالصــور الســاتلية           الب
األحـدث عهـدا، كمـا متكّـن املركـز مـن كشف الطرق غري املعبدة، وقد ساعد هذان العمالن                    
عملـــيات اإلغاثـــة اإلنســـانية والعملـــيات اللوجســـتية الـــيت قامـــت ـــا هيـــئات األمـــم املـــتحدة 

 ملا قدمته مراكز UN 21 Awardمـنح مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية جائزة  وقـد  . وشـركاؤها 
املعلومـات اإلنسـانية إىل املـنظمات اإلنسانية من خدمات استعمال تطبيقات مبتكرة جتمع بني               

 .الصور الساتلية والبيانات العملياتية
  

 وضع قوانني ومبادئ توجيهية ومدونات قواعد أخالقية فيما يتعلق  -جيم 
  باألنشطة الفضائية

إن جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية هـي احملفـل الـدويل الوحيد                    -٥٤
وقـد أبرمـت اللجـنة مـنذ إنشـائها مخسـة صـكوك قانونية               . املعـين بوضـع قوانـني دولـية للفضـاء         

ي ومخـس جمموعـات مـن مـبادئ قانونـية حتكم األنشطة املضطلع ا يف جمال االستخدام السلم              
ويواصــل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، بصــفته أمانــة اللجــنة، تنظــيم    . للفضــاء اخلــارجي

حلقــات عمــل خمصصــة لتنمــية اخلــربات والقــدرات يف مــيداين قــانون الفضــاء الــدويل والوطــين  
ــانون الفضــاء    ــيدان ق ــيم يف م ــترويج فــرص التعل ــتحدة    . ول ــد عقــدت حلقــة عمــل األمــم امل وق

 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٩ إىل ٦يف كييف من اخلامسة حول قانون الفضاء 

، ســوف تنشــر اإليكــا تقاريــر وأدلــة عــن نظــم معلومــات  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ويف الفــترة  -٥٥
، بالتعاون مع شبكة اإلدارة ٢٠٠٧إدارة األراضـي يف االقتصـاد املعـريف، كمـا ستنشـر يف عـام             

در البيانات األرضية الفضائية التعاونـية لـلمعلومات البيئـية يف أفريقـيا، دراسـة وجـيزة عـن مصا           
املـتعلقة بأفريقـيا، وكذلـك وثـيقة معلومـات خلفـية عـن احلكومـة املدعومـة فضائيا ستصدر يف               

 .٢٠٠٨عام 

ــلحقا       -٥٦ ــيل االتصــاالت يف حــاالت الطــوارئ وم ــدويل لالتصــاالت دل ونشــر االحتــاد ال
الطــوارئ والكــوارث، صــادرا عــن قطــاع االتصــاالت الــراديوية يف االحتــاد يــتعلق باإلغاثــة يف   

 )9(.كُتب لالستعمال امليداين
  

                                                                 
 (9) http://www.itu.int/pub/R-HDB-48/en. 
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  استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتيسريها ألغراض التنمية -دال 
متـثّل االتصـاالت السـاتلية وتعمـيم البـيانات بواسـطة السـواتل جزءا أساسيا من مرافق                -٥٧

ــية ــاالت العاملـ ــتعذّ  . االتصـ ــوارئ الـــيت يـ ــوارث والطـ ــرافق  ويف حـــاالت الكـ ــغيل مـ ــيها تشـ ر فـ
. االتصــاالت األرضــية، كــثريا مــا تكــون االتصــاالت الســاتلية هــي وســائل االتصــال الوحــيدة  

وترد يف  . ٢٠٠٨-٢٠٠٧وميكـن اإلبـالغ عـن عـدة أنشـطة جديـدة يف هـذا املـيدان يف الفترة                    
 معلومـــات إضـــافية عـــن (A/AC.105/858) ٢٠٠٧-٢٠٠٦تقريـــر األمـــني العـــام عـــن الفـــترة  

 .اريةاألنشطة اجل

وقـد انـتهى اليونيـب والفاو وبرنامج األغذية العاملي ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية      -٥٨
ــداد الصــيغة        ــن إع ــية م ــية الدول ــبحوث الزراع ــريق االستشــاري بشــأن ال ــية  2.1والف ــن براجم  م

GeoNetwork       ــئات ــدة هيـ ــتخدمه عـ ــاين تسـ ــدر وجمـ ــتوح املصـ ــالوغي مفـ ــيق كاتـ ــي تطبـ ، وهـ
وهي توفر  . نظمة الصحة العاملية، يف إدارة املوارد املفهرسة فضائيا       ومؤسسـات أخـرى، مـنها م      

وظـائف تنقيحـية وحبثـية قويـة فـيما يـتعلق بالبـيانات األم، كما توفر مستطلعا تفاعليا للخرائط          
 ويـرد مزيد   )10(. عـلى الويـب    GeoNetworkوهـذه الـرباجمية مـتاحة يف موقـع          . مدجمـا يف الويـب    

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ يف تقريـر األمـني العـام عـن الفترة     GeoNetworkمـن املعلومـات عـن مشـروع       
)A/AC.105/858 ٦٥-٦٢، الفقرات.( 

وسـوف تواصـل الفـاو واليونيـب، جنبا إىل جنب مع سائر أعضاء فريق األمم املتحدة           -٥٩
العـامل املعــين باملعلومــات اجلغرافــية، تنفـيذ معــايري قابلــية التشــغيل املتـبادل الصــادرة عــن جتمــع    

Open Geospatial Consortium .         ا الفضـائية مـن خـالل تلـك املعـايري، حيثوتتـيح الفـاو بـيانا
 طــبقة مــن خــالل خدمــة اخلــرائط  ١٠٠ميكــن يف الوقــت احلاضــر الوصــول إىل مــا يــزيد عــلى  

الشـبكية، الـيت تقـوم، جنـبا إىل جنـب مـع خدمـة التغطـية الشـبكية، خبدمـة أرشـيف الصور يف                         
وسـوف يســتمر توفـري اخلدمــتني املذكورتـني مــن    . آلين املــتقدمنظـام معلومـات الرصــد البيـئي ا   

 . التابعة للفاوGeoNetworkخالل براجمية 

وتـويل اإلسـكاب أمهـية كـبرية لالحتـياجات التـنموية للـبلدان النامية اجلزرية يف احمليط                -٦٠
املعنية وقـد شرعت وحدة اليونديب اخلاصة  . اهلـادي، مبـا فـيها مسـألة التواصـل الـبالغة األمهـية           

بالــتعاون فــيما بــني بلــدان اجلــنوب واآليتــيو وأمانــة منــتدى جــزر احملــيط اهلــادئ واإليســكاب،  
بالـتعاون مـع هيئات األمم املتحدة ذات الصلة، مبا فيها املمثلية العليا ألقل البلدان منوا والبلدان        

 التواصل فيما بني    النامـية غـري الساحلية والدول النامية اجلزرية الصغرية، يف دراسة حول تعزيز            
                                                                 

 (10) http://geonetwork-opensource.org. 
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وسـوف تقـترح الدراسـة خيارات تقنية وسياساتية      . جـزر احملـيط اهلـادئ ومـع العـامل اخلـارجي           
ومالـية، مـنها خـيارات قائمـة عـلى االتصـاالت الساتلية، لكي ينظر فيها قادة البلدان واألقاليم                   

راســة مــبادرات واســتهل التنســيق مــع اآليتــيو لضــمان أن تكمــل الد . النامــية يف احملــيط اهلــادئ
 .اآليتيو ذات الصلة وأن تكفل التعاون املستقبلي بشأن هذه املسألة

واشـترك اآليتـيو مـع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف إنشاء مركز للتدريب           -٦١
ويدعم هذا املركز إعادة تأهيل العائدين      . عـلى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مونروفيا      

د الصـراعات وإدماجهم يف جمتمع املعلومات من خالل تزويدهم باملهارات    مـن أوضـاع مـا بعـ       
، وهــو يِعــد اآلن ٢٠٠٦أبــريل / نيســان١٩وقــد بــدأ مركــز التدريــب عملــه يف  . التكنولوجــية

وإذا مــا توفّــر الــتمويل  .  عــائدا آخــر، دون مقــابل ٦٠لتدريــب اموعــة الثانــية، املكونــة مــن  
 يف أحنـاء أخرى من البلد، وكذلك يف بلدان أفريقية أخرى           الـالزم، سـوف تنشـأ مراكـز مماثلـة         
 .تواجه أوضاع ما بعد الصراعات

، عقـد مكتـب غـرب آسـيا اإلقلـيمي، التابع لشعبة اإلنذار              ٢٠٠٦سـبتمرب   /ويف أيلـول   -٦٢
املـبكر والتقيـيم باليونيـب، اجـتماعا تشـاوريا إقليمـيا بشـأن جتريـب إقامـة شبكات للمعلومات            

ــية ــية لــلمعلومات البيئــية       وأوصــى . البيئ املشــاركون يف ذلــك االجــتماع بإنشــاء شــبكة إقليم
للمــنطقة العربــية، وشــبكتني فرعيــتني، إحدامهــا لــبلدان جملــس الــتعاون لــدول اخللــيج العربــية،    

وبناء على نتائج االجتماع واهتمام البلدان املعنية، سيجري        . واألخـرى لـبلدان املشـرق العـريب       
 أربعــة مــن بلــدان املــنطقة، هــي األردن والــبحرين واجلمهوريــة  جتريــب شــبكات املعلومــات يف

 .العربية السورية والكويت

ــريقي        -٦٣ ــيا مشــروعا مشــتركا بــني االحتــاد األف ــية لعمــوم أفريق ــثّل الشــبكة اإللكترون ومت
 األعضـاء يف االحتاد األفريقي خبدمات يف جمال         ٥٣وحكومـة اهلـند يسـتهدف تـزويد الـدول الــ           

ومـات واالتصـاالت ومبضـمون يف جمـاالت التطبيـب عـن بعد والتعليم عن بعد              تكنولوجـيا املعل  
وقـد أنشــئت جلـان فرعــية دائمـة معنــية باملشـاريع، وكُلّفــت     . والتواصـل بــني مقـار احلكومــات  

مـنظمة الصـحة العاملـية برئاسـة اللجـنة الفرعـية املعنـية بالتطبيـب عـن بعـد، مع توليها مسؤولية            
 .روعقيادة اجلوانب الصحية للمش

وهـناك عدة أنشطة أو تطورات جديدة أخرى جرت يف جمال التطبيب عن بعد، منها                -٦٤
ــع          ــا يف جتم ــا واإليس ــيمي ألوروب ــية اإلقل ــنظمة الصــحة العامل ــب م ــني مكت ــتعاون ب اســتمرار ال

حتــت رعايــة املديــرية العامــة ــتمع املعلومــات ووســائط اإلعــالم الــتابعة   " التطبيــب عــن بعــد"
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 )12( ونشـر بـرنامج اإليسـا اخلـاص بالتطبيـب عـن بعـد عرب السواتل،                )11(وبـية؛ للمفوضـية األور  
وإنشـاء فـرقة عمـل معنية بالتطبيب عن بعد يف أفريقيا جنويب الصحراء، تضم منظمات إقليمية          
أفريقـية ومـنظمة الصـحة العاملـية واملفوضـية األوروبــية واإليسـا؛ وتوسـيع بـرنامج أمتـتة الــرعاية          

ع ملكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمي جلنوب شرق آسيا، الذي ينفّذ          الصـحية عن بعد، التاب    
 .يف نيبال وميامنار

، سـوف تعقـد اإليكـا يف مقـرها اجـتماعني لفـريقي خـرباء خمصصني                 ٢٠٠٧ويف عـام     -٦٥
وتسدي . تـابعني للجـنة االستشـارية التقنية األفريقية، بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     

ويقوم أعضاء اللجنة بدور . ورة بشأن تنفيذ مبادرة جمتمع املعلومات األفريقية     تلـك اللجـنة مش    
دعــائي مناصـــر بــتحديد املمارســـات الفضــلى يف جمـــال تكنولوجــيا املعلومـــات واالتصـــاالت     

 .ومساعدة اإليكا على حشد املوارد لصاحل الدول األعضاء فيها

عملــيات كــان ســباقا فــيها، ، قــام مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية ب٢٠٠٦ويف عـام   -٦٦
حيـث قـام بتركيب مرفق خاص به يضم حمطة ذات فتحة صغرية جدا وتكمله شبكات منطقة      

، كمـا قـدم يف بعض احلاالت خدمات إىل هيئات أخرى تابعة لألمم    (WLAN)حملـية السـلكية     
 تركيــب حمطــات ذات فــتحات ٢٠٠٦وشـهد عــام  . املـتحدة وإىل شــركاء يف العمــل اإلنســاين 

 ).اخلرطوم وجوبا وزالنجي وياي وبانتيو(ة جدا يف مخسة مكاتب يف السودان صغري

، بـدأ مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية بـتزويد موظفـيه املوفدين يف                 ٢٠٠٦ويف عـام     -٦٧
بعـثات ميدانـية إىل مـناطق نائـية جـدا، ال تـتوافر فـيها أي وسائل للتواصل، بعدد شخصية من                       

 (Inmarsat RBGAN)ت، حتــتوي عــلى حمطــة اتصــال ســاتلي تكنولوجــيا املعلومــات واالتصــاال
 .وجهاز استقبال لنظم السواتل املالحية العاملية) ثريا(وهاتف ساتلي 

  
  استخدام وحتسني قدرات حتديد املواقع واألماكن بواسطة السواتل -هاء 

ام ورد عـرض لألنشــطة اجلاريــة الـيت تقــوم ــا هيــئات األمـم املــتحدة يف جمــال اســتخد    -٦٨
وحتسـني قـدرات حتديـد املواقـع واألمـاكن بواسـطة السـواتل يف تقريـر األمـني العـام عـن الفترة                 

٢٠٠٧-٢٠٠٦) A/AC.105/858 ويرد أدناه عرض لألنشطة اجلديدة). ٨٢-٧٥، الفقرات. 

عقـدت اللجـنة الدولـية املعنـية بالـنظم العاملـية لسواتل املالحة اجتماعها األول يف فيينا              -٦٩
وقـام مكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي بدور مهزة    . ٢٠٠٦نوفمـرب  /تشـرين الـثاين    ٢ و ١يومـي   

                                                                 
 (11) http://www.euro.who.int/telemed/Publications/20060718_2. 
 (12) http://telecom.esa.int/telecom/www/object/index.cfm?fobjectid=16684. 
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ــتماع   ــيم االجـ ــتعلقة بتنظـ ــائل املـ ــيقة   . الوصـــل يف املسـ ــتماع يف الوثـ ــر ذلـــك االجـ ــرد تقريـ ويـ
A/AC.105/879. 

وترتـئي خطـة العمـل الـيت اعـتمدها االجتماع احتمال احلاجة إىل تناول مسألة اعتماد           -٧٠
 لضـمان اتسـاق الـنظم العاملية لسواتل املالحة وقابليتها للتشغيل تبادليا،            مـبادئ توجيهـية عامـة     

ألن هذيــن األمــرين يــتوقّفان إىل حــد بعــيد عــلى إرســاء معــايري لــتقدمي اخلدمــات ومواصــفات   
ولـن تقـوم اللجـنة بوضـع مـبادئ توجيهية، بل ستحدد التطبيقات اليت ال          . ملعـدات املسـتعملني   

 بشأا، وستوصي باملنظمات اليت حيتمل أن يكون بوسعها وضع        توجـد حالـيا مبادئ توجيهية     
كمــا ســيلزم إجــراء مشــاورات مــع اهليــئات املوجــودة املعنــية بوضــع . مــبادئ توجيهــية جديــدة

واآليتيو ) اآلميو(واملنظمة البحرية الدولية    ) اإليكاو(املعـايري، مـثل مـنظمة الطريان املدين الدويل          
 .واإليسو

يف خطـة العمـل هـو الغايـة املتمـثلة يف تنفيذ أُطر مرجعية جيوديسية                ومثـة عنصـر آخـر        -٧١
مشــتركة ألفريقــيا وأوروبــا وأمــريكا الالتينــية والكــاريـيب، بدعــم مــن مكتــب شــؤون الفضــاء    

 .اخلارجي

ــع يف       -٧٢ ــتحديد املواق ــنظام العــاملي ل ــية أجهــزة ال وســوف تســتخدم مــنظمة الصــحة العامل
، ميثّل جزءا من دراسة حول شيوخة سكان العامل وصحة استقصـاء جديـد عـن األسـر املعيشية     

 وكذلـك يف بلـدان جديــدة يف سـياق عملـية رسـم خــرائط اجلاهـزية لـلخدمة مــن        )13(الـبالغني، 
  )14(.أجل حتديد أماكن املرافق الصحية ومواردها ورسم خرائط هلا

وير وسـوف تواصـل اإليكـا ومكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي جهودمها الرامية إىل تط              -٧٣
اإلطــار املــرجعي األفــريقي باســتخدام تكنولوجــيا الــنظم العاملــية لــتحديد املواقــع مــن أجــل           

وســوف تدعــم اإليكــا يف . استصــالح الشــبكات اجليوديســية يف أفريقــيا وتوســيعها ومناســقتها
 . تنسيق الترتيبات املتعلقة باملكونني اخلاصني بغرب ووسط أفريقيا٢٠٠٧عام 

  

                                                                 
 (13) http://www.who.int/healthinfo/systems/sage/en/. 
 (14) http://www.who.int/healthinfo/systems/serviceavailabilitymapping/en/. 
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 لتعليم يف جمال استخدام التطبيقات الفضائيةبناء القدرات وا -واو 
  يف التنمية املستدامة

 إىل جانــــب األنشــــطة اجلاريــــة املــــبلّغ عــــنها يف تقريــــر األمــــني العــــام عــــن الفــــترة    -٧٤
٢٠٠٧-٢٠٠٦) A/AC.105/858    ميكـن اإلبـالغ عـن األنشطة اجلديدة         )٩٦-٨٣، الفقـرات ،

 .٢٠٠٨-٢٠٠٧التالية يف الفترة 

كتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، بالــتعاون مــع هيــئات أخــرى تابعــة  ســوف يواصــل م -٧٥
لألمـم املـتحدة، مـثل اإلسـكاب واليونيـب واليونسـكو ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية                 

. ومـنظمة الصـحة العاملـية، تنظـيم حلقـات عمـل وحلقات دراسية وأنشطة تدريبية               ) اليونـيدو (
ريع جتريبية خمتلفة تستخدم التكنولوجيا الفضائية كمـا سيسـاعد البلدان النامية على صوغ مشا      

انظــر الوثــيقة (يف التنمــية املســتدامة، ضــمن إطــار بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية   
A/AC.105/874.( 

ــيانات األرضــية      -٧٦ ــية اإلقليمــية األفريقــية اخلاصــة بالب ــية التحت ــتطوير البن ــتزم اإليكــا ب وتل
اجلاري على إنشاء وصون مركز أفريقي لتبادل املعلومات اجلغرافية         الفضـائية، وبتعمـيق العمل      

 حلقة عمل   ٢٠٠٧وسـوف تـنظّم اإليكـا يف عـام          . القائمـة عـلى مواصـفات قياسـية يف مقـرها          
ــام          ــتنظّم يف ع ــا س ــيانات األم، كم ــبادل والب ــز الت ــيانات الفضــائية ومرك حــول مواصــفات الب

علومـات وخدماـا، مـع إيالء اهتمام خاص     حلقـة دراسـية دون إقليمـية حـول إدارة امل     ٢٠٠٨
 .للمنتجات الفضائية اجلغرافية

وسـوف تواصـل اإليكـا، بالـتعاون مـع مـنظمات أخـرى، دعـم برنامج للتعلّم عن بعد            -٧٧
عـرب الويـب لـتمكني خـرجيي املركـز اإلقليمي للتدريب على املسوح الفضائية وجممل األوساط               

ريقـيا من مواكبة التطورات اجلديدة يف تكنولوجيا املعلومات  املعنـية باملعلومـات اجلغرافـية يف اف     
 .واالتصاالت وتكنولوجيا الفضاء

وضـمن إطـار الـربنامج اإلقلـيمي السـتخدام التطبـيقات الفضـائية يف التنمية املستدامة،                -٧٨
ســوف تواصــل اإلســكاب تنظــيم حلقــات عمــل تدريبــية ودورات تدريــب إقليمــية بشـــأن          

فضائية يف جماالت احلد من الكوارث واالتصاالت يف حاالت الطوارئ          اسـتخدام التطبـيقات ال    
. والتعلـيم عــن بعــد والــرعاية الصــحية بالوســائل اإللكترونــية املدعومــة بالتواصــل عــرب الســواتل 

وســوف يــنظَّم بعــض تلــك األنشــطة باالشــتراك مــع الفــاو واآليتــيو ومكتــب شــؤون الفضــاء     
سكاب تقدمي عدد من املنح التدريبية ملشاركني من   ودعمـا لـتلك اجلهـود، تعتزم اإل       . اخلـارجي 
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ــدول األعضــاء يف         ــن ال ــيمي م ــربنامج اإلقل ــة إىل ال ــية مقدم ــوا يف دورات تدريب ــبلدان من ــل ال أق
 .اإلسكاب ومركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادي

 وهو متصفّح Google Earthسـوفولز، الواليـات املـتحدة، بالـتعاون مـع      -وأطلـق غـريد   -٧٩
. ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٣التفاعلي يف " أطلس بيئتنا املتغرية"ثالثـي األبعـاد للعامل االفتراضي،       

 Google Earth مستعمل للمتصفّح ١٠٠ومـن خـالل ذلـك املشـروع، تقـدم إىل مـا يـزيد على        
ويبين . ث وبعدهعـلى نطـاق العامل سلسلة صور ساتلية لبيئتنا املتغرية، تبين حالتها قبل أي حد         

: كوكب واحد، شعوب كثرية   "املشـروع عـلى الـنجاح الـذي أحـرزه أطلـس اليونيـب الـرائج                 
 نسخة ٨ ٠٠٠وقـد حظـي ذلـك األطلـس، الـذي بيعـت ووزعت منه               ". أطلـس بيئتـنا املـتغرية     

 نســخة إلكترونــية، بتغطــية إعالمــية عاملــية غــري مســبوعة ٦ ٠٠٠ورقــية واســتنـزلت مــنه قــرابة 
 .جوائز دوليةوتلقى ثالث 

سـوفولز بـناء القدرات واالضطالع بأنشطة تدريبية ذات صلة بأدوات           -ويواصـل غـريد    -٨٠
وعمــال مبقتضــى هــدف اليونيــب املتمــثل يف  . رســم اخلــرائط عــلى الويــب وحتلــيل التغــير البيــئي  

التثقـيف وإذكـاء الوعـي، مبا يف ذلك إقامة شبكات تربط بني اجلامعات وبرامج التميز يف ميدان               
 .٢٠٠٦-٢٠٠٥ بلدا يف الفترة ١٦ عاملا زائرا من ٣٠سوفولز -البيئة، استضاف غريد

سـوفولز بـتوفري حبـوث ودعـم يف جمـال تصـنيف الصـور الساتلية من أجل         -وقـام غـريد    -٨١
ــة غابــات املــنغروف يف املــناطق املــتأثرة بالتســونامي يف آســيا، ضــمن إطــار دراســة       تقيــيم حال

ويقوم اليونيب اآلن بوضع . سح اجليولوجي بالواليات املتحدة   مشـتركة بـني اليونيـب وهيئة امل       
يف ) ٢٠٠٥-١٩٧٥(تــوزع أحــراج املــنغروف ودينامــياا    "الصــيغة النهائــية لــتقرير عــنوانه    
 .٢٠٠٧يناير /، سيصدر يف كانون الثاين"املنطقة املتأثرة بالتسونامي يف آسيا

أثــناء " أطلــس بيئتــنا املــتغرية : ريقــياحبــريات أف"وبــدأ تــرويج منشــور اليونيــب املعــنون   -٨٢
ويقـدم األطلس حملة  . ٢٠٠٦أغسـطس  /االحـتفال بأسـبوع املـياه العـاملي يف سـتوكهومل يف آب        

ويضــم األطلــس . جمملــة عــن مواقــع مــوارد الــبحريات يف أفريقــيا وعــن الــتأثري البشــري علــيها   
والعنصر . ة أو قرا   حبرية أفريقي  ١٧جمموعـة دراسـات حالـة توثـق تغـريات حمـددة حتدث على               

احملـوري يف كـل تلـك الدراسـات هـو جمموعـة صـور ملـتقطة باالستشـعار عـن بعـد توفّر دليال                
 .مرئيا على التغير البيئي

وواصـل مكتـب اليونيـب اإلقلـيمي لغـريب آسيا أنشطته املتعلقة ببناء القدرات يف جمال                  -٨٣
ية يف جمــال التقيــيم البيــئي املــتكامل، واضــطلع املكتــب بأنشــطة تدريبــ. اإلنــذار املــبكر والتقيــيم

معظمهــا بالــتعاون مــع دولــة قطــر، وواصــل دعمــه إلعــداد تقاريــر وطنــية عــن حالــة البيــئة يف     
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كما يقدم املكتب . اإلمـارات العربـية املـتحدة والـبحرين واجلمهوريـة العربـية السـورية والـيمن             
 تعزيز املبادئ التوجيهية الوطنية من إىل املـنظمة اإلقليمـية حلمايـة البيـئة الـبحرية دعمـا يف جمـال           

 .أجل إعداد تقرير عن حالة البيئة البحرية يف املنطقة البحرية الواقعة ضمن نطاق املنظمة

ومـن بـني جمـاالت التدريـب ذات األولويـة يف بـرنامج املـنظمة العاملـية لألرصاد اجلوية               -٨٤
ــا      ــتجات الس ــب اســتخدام الصــور واملن ــيم والتدري ــتعلق بالتعل ــن    امل ــة م ــب جمموع ــن جان تلية م

املوظفــني املعنــيني بعملــيات حتلــيل الطقــس والتنــبؤ بــه ورصــد املــناخ والتنــبؤ بــه، وخمــتلف            
ــيقات األرصــادية واهليدرولوجــية املســتخدمة يف رصــد احلــرائق والفيضــانات واألعاصــري      التطب

 وجيــري دعــم ذلــك التدريــب   . والعواصــف الــرعدية والــزوابع الرملــية والعواصــف الشــتوية     
بـزماالت قصـرية األمـد ضـمن إطـار امليزانـية العاديـة للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وبرناجمها            
الـتعاوين الطوعـي، وكذلـك مـن خـالل أحـداث تدريبية تشترك يف تنظيمها أو رعايتها هيئات            

كمـا تساعد املنظمة املدربني العاملني يف مراكز التدريب اإلقليمية التابعة    . أو مـنظمات أخـرى    
هلـا ووحـدات التدريـب يف الدوائـر املعنـية باألرصـاد اجلويـة واهليدرولوجـيا، مـن أجـل حتديث                      

 .قاعدم العلمية يف جمال األرصاد اجلوية الساتلية

وسـوف يـنظّم بـرنامج األرصـاد اجلوية الزراعية التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية       -٨٥
ئق من أجل استعراض أحدث التكنولوجيات      حلقـة عمل حول مؤشرات اإلنذار بأخطار احلرا       

واملنهجـــيات املوجـــودة يف املـــيدان، مبـــا يف ذلـــك املكاملـــة بـــني احملطـــات األرضـــية والبـــيانات 
 .املستشعرة عن بعد

ويقـوم بـرنامج الفضاء التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية بدور قيادي يف التدريب          -٨٦
ة لصاحل املوظفني املتخصصني العاملني يف جماالت مثل      عـلى اسـتخدام البـيانات والصور الساتلي       

ــات        ــد بواســطة الســواتل، وتكنولوجــيا نظــم املعلوم ــتطوير يف االستشــعار عــن بع البحــث وال
ــياس    ــيات الرصــد والق ــيانات، وعمل ــرب االفتراضــي    . ومعاجلــة الب ــذا الصــدد أُنشــئ املخت ويف ه

يادة استخدام البيانات الساتلية إىل     للتدريـب السـاتلي واسـتخدام البـيانات السـاتلية مـن أجل ز             
وهـو ميـثّل جهـدا تعاونـيا يتشـارك فيه كبار مشغلي السواتل العملياتية يف                . أقصـى مـدى ممكـن     

وتعمل . خمـتلف أحنـاء العـامل مـع مراكز التميز يف جمال األرصاد اجلوية الساتلية التابعة للمنظمة                
يمية تابعة للمنظمة يف بربادوس والصني      مراكـز التميز تلك، اليت تضم مخسة مراكز تدريب إقل         

وقد مثّل . وكوسـتاريكا وكينـيا والنـيجر، كمـورد تدريـيب ألعضاء املنظمة يركّز على السواتل           
الـنجاح الـباهر الـذي حقّقـه احلـدث التدريـيب البارز الذي نظّمه برنامج الفضاء التابع للمنظمة                  

خترب االفتراضي حتديا قياسيا من  ضمن إطار امل ٢٠٠٦أكـتوبر   / تشـرين األول   ٢٨ إىل   ١٦مـن   
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حيــث كفــاءة توصــيل اخلدمــات وجناعــة تكلفــتها أمــام أنشــطة التدريــب  الــيت ستضــطلع ــا     
 .املنظمة مستقبال

ــناء عــلى دعــوة مــن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، قدمــت اليونســكو عرضــا       -٨٧ وب
للقارة األمريكية، الذي عقد لـربناجمها املـتعلق بالتعلـيم الفضـائي أثـناء املؤمتـر الفضـائي اخلامس              

ــيه /يف إكــوادور يف متــوز  ــز    ٢٠٠٦يول ــيم الرامــية إىل تعزي ، وشــاركت يف مــداوالت جلــنة التعل
، ٢٠٠٧وســـوف تـــنظّم اليونســـكو يف أواســـط عـــام . التعلـــيم الفضـــائي يف أمـــريكا الالتينـــية

نوية يف بالـتعاون مـع مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، حلقـة عمل لطلبة ومعلمي املدارس الثا        
 حلقات عمل مماثلة يف املغرب واجلمهورية       ٢٠٠٧كمـا سـتنظّم اليونسـكو يف عـام          . إكـوادور 

 .العربية السورية وتنـزانيا

وشـاركت اليونسـكو يف حلقة العمل حول استخدام تكنولوجيا الفضاء يف إدارة املوارد              -٨٨
. ٢٠٠٦ســبتمرب /ول أيلــ٣٠املائــية، الــيت نظّمهــا مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي وعقــدت يف   

ــبادرة األرضــية        ــية يف ذلــك اــال مســتقبال ضــن إطــار امل وتواصــل اليونســكو تقــدمي اخلــربة الفن
 دليال  ٢٠٠٧وسوف تنشر اليونسكو يف عام      ). أفريقيا-تايغر(للـبحوث البيئـية العاملـية يف أفريقيا         

 .املائيةخلدمة متخذي القرارات بشأن استخدام تكنولوجيا الفضاء يف إدارة املوارد 

وتقــوم مــنظمة الصــحة العاملــية بتحســـني قــدرات األدوات املوجــودة، مــثل براجمـــية         -٨٩
SIGEPI    الــيت تســتخدم نظــم املعلومــات اجلغرافــية يف دراســة االنتشــار الوبــائي، وباســتحداث 

براجمـيات جديـدة مـثل نظـام املعلومـات اجلغرافـية القـائم عـلى الويـب والـنظام اإلقليمي للتنبيه                       
وكشــف انــدالع األوبــئة، الــذي اســتحدثه مكتــب املــنظمة اإلقلــيمي لشــرقي الــبحر    والرصــد 

 .املتوسط ليكون إحدى األدوات الرئيسية اليت تربط املكتب اإلقليمي بامليدان

وسـوف تواصـل اإليكا تقدمي الدعم للمؤمترات اإلقليمية، وخصوصا مؤمترات الرابطة             -٩٠
وســوف تستضــيف .  املعلومــات اجلغرافــية ألفريقــيااألفريقــية الستشــعار البيــئة عــن بعــد ونظــام

 ، املــزمع عقــده أولــيا يف ٢٠٠٧بوركيــنا فاســو مؤمتــر نظــام املعلومــات اجلغرافــية ألفريقــيا لعــام 
وسـوف يعقـد املؤمتـر القـادم للـرابطة األفريقـية الستشعار البيئة        . ٢٠٠٧نوفمـرب   /تشـرين الـثاين   

 .٢٠٠٨نوفمرب /ين تشرين الثا-أكتوبر /عن بعد يف تشرين األول
  

  النهوض باملعرفة العلمية بالفضاء ومحاية البيئة الفضائية                      -زاي   
يقـوم مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي بـترويج ودعـم األنشطة اليت تنظَّم ضمن إطار                    -٩١

 A/AC.105/882 و A/AC.105/856وترد يف الوثيقتني    . ٢٠٠٧السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـية         
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A/AC.105/886  

عمل ذات الصلة بالسنة الدولية للفيزياء الشمسية اليت نظّمها املكتب         معلومـات عـن حلقـات ال      
 .يف إطار برناجمه املتعلق بالتطبيقات الفضائية

  
  األنشطة األخرى        -حاء   

 الـذي يـنظّمه اآليتيو، سوف ينظر        ٢٠٠٧يف املؤمتـر العـاملي لالتصـاالت الـراديوية لعـام             -٩٢
سـائل التنظيمـية املـتعلقة خبدمـة سواتل استكشاف          املشـاركون يف مسـألة ختصـيص الـترددات وامل         

ويف ذلك  . وخدمـة سـواتل األرصاد اجلوية     ) سـلبية (وخدمـة األحبـاث الفضـائية       ) سـلبية (األرض  
ــم          ــا نظ ــيت تقدمه ــلخدمات الســلبية ال ــترددات املخصصــة ل ــن الضــروري أن تظــل ال الصــدد، م

علق باالستشعار البعدي لدرجات  األرصـاد اجلويـة واستكشـاف األرض السـاتلية املتقدمة فيما يت           
 .حرارة احمليطات، اليت ميكن أن تكون تغرياا مرتبطة بنشاط سيزمي، خالية من أي تداخل

 


