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 الدورة التاسعة واخلمسون
    * من جدول األعمال املؤقت٢٣البند 

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

  مذكرة من األمني العام           
، ٢٠٠١ديســمرب / كــانون األول١٠ املــؤرخ ٥٦/٥١عمــال بقــرارات اجلمعــية العامــة  

/  كانون األول٩ املؤرخ ٥٨/٩٠، و ٢٠٠٢ديسمرب / كـانون األول  ١١ املـؤرخ    ٥٧/١١٦ و
، يتشـرف األمـني العـام بـأن حيـيل إىل اجلمعـية العامـة الـتقرير املرفق املقّدم من                     ٢٠٠٣ديسـمرب   

جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية عن تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة             
اليونيســبيس (الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية  

 ).الثالث
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تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية عن تنفيذ   
توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي 

  )ونيسبيس الثالثالي(واستخدامه يف األغراض السلمية 
 ملخص    

متـّس طائفـة واسـعة مـن التطبـيقات الفضـائية بكثري من جوانب احلياة اليومية يف كل                     
وتدل هذه العبارة بأوسع معانيها على أن القدرات امليّسرة باستخدام الفضاء يف            . أحنـاء العامل  

زء آخر، تنطوي   الرصـد، والقياس، وتوفري االتصاالت اآلنية من أي جزء من العامل إىل أي ج             
فالتطبـيقات الفضـائية تقـدم أدوات ال تقّدر قيمتها بأي مثن،            . عـلى آثـار عملـية بعـيدة املـدى         

ميكـن اسـتخدامها يف إجنـاز كثري من املهام العاملية اليت تواجه العامل وكذلك يف حتسني أحوال                
 مستدام، البشـر يف معيشـتهم؛ إذ ميكـن اسـتخدام هـذه التطبـيقات يف جماالت مثل حتقيق عامل                 

ومحايـة البيـئة، ومتكــني مجـيع الـناس مــن االسـتفادة مـن اســتخدام االتصـاالت العاملــية، وادارة        
التصـدي للكـوارث الطبيعـية وختفـيف آثارهـا عـلى حنو أفضل، وتعزيز بناء القدرات يف مجيع            

نة، أحنـاء العـامل، وتوفـري خدمـات التطبيب عن بعد والرعاية الصحية عن بعد يف املناطق املغبو                 
 .وإتاحة التنمية االقتصادية اإلقليمية اليت لن تكون ممكنة على أي حنو آخر

وهــذا الــتقرير هــو عــرض تتجــلى فــيه اجلهــود الــيت تــبذهلا الــدول األعضــاء وهيــئات      
مـنظومة األمـم املـتحدة وسـائر املـنظمات احلكومـية الدولـية واهليـئات غري احلكومية من أجل                    

إعــالن فييــنا بشــأن الفضــاء والتنمــية : ألفــية الفضــاء"املبّيــنة يف التحقــيق الواقعــي لإلمكانــيات 
، الــذي اعــتمده مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي   "البشــرية

 ٣٠ إىل   ١٩، الذي عقد يف فيينا من       )اليونيسبيس الثالث (واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية        
فوائــد الفضــاء للبشــرية يف "س الثالــث حتــت شــعار وقــد ُعقــد اليونيســبي. ١٩٩٩يولــيه /متــوز

ــدويل يف األنشــطة     " القــرن احلــادي والعشــرين  ــتعاون ال ــدة لل ــنام الفــرص اجلدي مــن أجــل اغت
وكانــت األهــداف الرئيســيــة   . الفضــائية بغــية التصــّدي للــتحّديات الــيت تواجــــه البشــريــة      

احللــول الفضــائية يف معاجلــة   تــرويج الوســائل الفّعالــة الســتخدام    ) أ: (لليونيســبيس الثالــث 
تدعــيم قــدرات الــدول األعضــاء، وخباصــة  ) ب(املشــاكل ذات األمهــية اإلقليمــية أو العاملــية؛  

الـبلدان النامـية، عـلى اسـتخدام نتائج البحوث الفضائية ألغراض التنمية االقتصادية والثقافية؛       
ويوفّـر إعالن   . يقاهتماتعزيـز الـتعاون الـدويل يف مـيدان علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء وتطبـ                ) ج(

فييـنا اسـتراتيجية ملواجهـة الـتحّديات العاملـية يف املستقبل باستخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء                
 .وتطبيقاهتما
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ــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث يدعــم أهــداف جــداول األعمــال          ــإن تنف مــن مث ف
ؤمتـر القمـة العاملي للتنمية      اإلمنائـية الشـاملة الـيت حّددهـا مؤمتـر قمـة األمـم املـتحدة لأللفـية وم                  

املسـتدامة ومؤمتـر القمـة العـاملي جملـتمع املعلومـات يف جمـاالت مـثل القضـاء عـلى الفقر املدقع                       
وتقــّدم اإلجنــازات احملقّقــة حــىت اآلن يف مــتابعة  . واجملاعــة، والتعلــيم، والصــحة، ومحايــة البيــئة 

ــر      ــا توفّ ــثلة حمــّددة كــثرية عــلى م ــتائج اليونيســبيس الثالــث أم ــوم وتكنولوجــيا الفضــاء   ن ه عل
وتطبـيقاهتما مـن إسـهامات دعمـا جلـداول األعمال اإلمنائية العاملية واإلقليمية ونفعا للمجتمع                

 .عامة

هـذا، وتـبلغ قـيمة النشـاط االقتصـادي العـاملي، مقيسـا مـن حيث النواتج االقتصادية                     
لى الفضـاء يف الوقت     ويـبلغ حجـم اإلنفـاق السـنوي عـ         .  تريلـيون دوالر   ٣٦الوطنـية احلالـية،     
ــتجارية      ١٠٠احلاضــر حــوايل   ــات والكــيانات ال ــب احلكوم ــن جان ــه م ــيون دوالر، معظم  بل

وأمـا مـن حيـث القـدرة الكامـنة على حلّ        . العاملـة عـلى الصـعيد الوطـين واإلقلـيمي والعـاملي           
. املشـــاكل العاملـــية، فـــان األنشـــطة الفضـــائية توفّـــر مـــردودا عالـــيا عـــلى األمـــوال املســـتثمرة 

تهدف توصـيات العمـل الـواردة يف هـذا التقرير زيادة ذلك املردود أكثر فأكثر بناء على           وتسـ 
القــدرات املوجــودة الــيت أنشــأهتا اهليــئات احلكومــية واهليــئات غــري احلكومــية مــن أجــل تعزيــز 

 .قدرة األنشطة الفضائية على حتسني أحوال معيشة البشر

 الـدول األعضـاء هـو آلية فريدة         وقـد ثبـت أن إنشـاء أفـرقة عمـل بقـيادة طوعـية مـن                  
وشــارك يف أعمــال أفــرقة العمــل الــيت  . وفّعالــة للــبدء يف تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث 

 دولة عضوا   ٥٠أنشـأهتا جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية ما يزيد على                  
نظومة األمم  هيئة تابعة مل١٥ مـنظمة دولـية حكومـية ومـنظمة غـري حكومـية، منها              ٤٠وحنـو   

وقـد أتاحـت عملـية بدء تنفيذ التوصيات من خالل أعمال أفرقة العمل إحراز تقّدم           . املـتحدة 
طــوال الســنة، وســاعدت عــلى اجتــناب االعــتماد املقصــور عــلى املــوارد املــتاحة لألمانــة، مــع  

لصعيد ضـمان بقاء املسؤولية الرئيسية عن توفري التوجيه السياسايت للتنفيذ والتنسيق فيه على ا             
 .العاملي يف يد اللجنة وهيئتيها الفرعيتني من خالل نظرها يف بنود جداول األعمال

وجنــبا إىل جنــب مــع الــدول األعضــاء وهيــئات مــنظومة األمــم املــتحدة واملــنظمات     
احلكومـية الدولـية واملـنظمات غـري احلكومـية، وكذلـك مـع القطـاع اخلـاص، حّددت اللجنة                    

كما إن خطة العمل املعروضة يف الفصل السادس  . سـبيس الثالث  وتـرية تنفـيذ توصـيات اليوني      
تقـترح أعمـاال إضـافية معّيـنة، وحتـّدد اهليـئات الراغبة يف االضطالع           ) ٣١٦-٢٢٨الفقـرات   (

 :بتلك األعمال، وكذلك املنافع املتوقّعة يف اجملاالت التالية
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شــأن التنمــية اســتخدام الفضــاء يف دعــم جــداول األعمــال العاملــية الشــاملة ب  )أ(  
 املستدامة؛

 استحداث قدرات فضائية عاملية منّسقة؛ )ب(  

اسـتخدام الفضـاء يف دعـم جـداول أعمـال حمددة لتلبية االحتياجات اخلاصة                )ج(  
 بالتنمية البشرية على الصعيد العاملي؛

 .التنمية الشاملة للقدرات )د(  

العمل املقترحة واهليئات   ويـرد يف املـرفق األول مـن هـذا الـتقرير مـلخص الجـراءات                   
 .املقترحة لالضطالع هبا واملنافع املتوقعة منها حسبما وردت يف خطة العمل

 يف ٢٠٠٤وقـد دعـت اجلمعـية العامة إىل إجراء االستعراض اخلماسي السنوات لعام          
ــرارها  ، وميــثّل هــذا االســتعراض معلَمــا   ١٩٩٩ديســمرب / كــانون األول٦ املــؤرخ ٥٤/٦٨ق

ومـن خـالل تعزيز التعاون واإلسهام يف حتقيق       . ذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث      بـارزا يف تنفـي    
ــئات األمــم املــتحدة واملــنظمات      الغايــات واألهــداف املشــتركة، ميكــن للــدول األعضــاء وهي
احلكومـية الدولـية واملـنظمات غـري احلكومـية وسـائر املؤسسـات الوطنية واإلقليمية واملنشآت           

لدعـم والعـزم السياسي الالزمني لتمكني أوساط علوم وتكنولوجيا   الصـناعية املعنـية أن توفّـر ا    
 .الفضاء من أن تصبح قوة دافعة لدعم جداول األعمال اإلمنائية

ويقـدم هـذا الــتقرير خـريطة طـريق ملواصــلة تنمـية القـدرات الفضــائية مـن أجـل دفــع           
ن التزام مجاعي جلعل وتنطوي اخلطوة التالية على ختطيط مفّصل وإعال. التنمـية البشـرية قُدمـا    

األدوات الفضـائية مـتاحة عـلى نطـاق أوسـع، باالنـتقال من مرحلة إثبات جدوى تكنولوجيا                  
وتعــىن . الفضــاء إىل مــرحلة اســتعمال اخلدمــات الفضــائية عــلى صــعيد عملــيايت أوســع نطاقــا  

سني التوصـيات الـواردة يف هـذا الـتقرير اخلاصـة باألعمال اإلضافية بآليات العمل الالزمة لتح      
التنسـيق بـني األنشطة الفضائية على الصعيد العاملي، وإنشاء األطر الالزمة للمعايري، ومواصلة       
تطويـر الـنظم الفضـائية املوجـودة أو املخطـط هلـا لتصـبح نظمـا عاملـية، وضرورة توفري موارد                      

وإن جلـنة استخدام الفضاء  . جديـدة جلعـل القـدرات الفضـائية أيسـر مـناال جلمـيع املسـتعملني               
خلـارجي يف األغـراض السلمية تلتمس تأييد الدول األعضاء ومشاركتها يف األنشطة املوصى             ا
 .هبا
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  احملتويات    
  الفقرات الصفحة
..............................................................................................مقدمة  ٢٢-١ ١  -أوال 
.................................................................خلفية اليونيسبيس الثالث      ١٣-٤ ١   -ألف 
....................................اجلوانب التنظيمية الفريدة اخلاصة باليونيسبيس الثالث             ١٨-١٤ ٤   -باء
.................................................................. اليونيسبيس الثالث     نتائج ٢٢-١٩ ٦   -جيم 
...............................................آليات العمل على تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث              ٣٥-٢٣ ٧  -ثانيا
..اهليكالن املنقحان جلدويل أعمال اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية                    ٢٥-٢٤ ٧   -ألف 
...............................................خطة عمل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي            ٢٨-٢٦ ٧   -باء
.........................................................................اء أفرقة العمل    انش ٣١-٢٩ ٨   -جيم 
............................................................................اجلهود الوطنية     ٣٣-٣٢ ١١   -دال 
.....................................................................آليات العمل األخرى     ٣٥-٣٤ ١٢   -هاء
....................................................................التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات       ١٢٩-٣٦ ١٢  -ثالثا
.................................................التقدم احملرز يف اللجنة وهيئتيها الفرعيتني          ٧٣-٣٦ ١٢   -ألف 
..........................................ية التقدم احملرز من خالل اجلهود الوطنية واالقليم           ٨٣-٧٤ ٢٣   -باء
.أنشطة كيانات منظومة األمم املتحدة اليت أسهمت يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث                         ١١٨-٨٤ ٢٦   -جيم 

١٢٩-١١٩ ٣٧
أنشطة املنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري احلكومية اليت لديها مركز مراقب دائم

..............................لدى اللجنة وأسهمت يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث                 
  -ل دا

١٦٦-١٣٠ ٤٠
أوجه التآزر بني تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث ونتائج املؤمترات العاملية املعقودة ضمن منظومة

..........................................................األمم املتحدة وغريها من املبادرات العاملية        
 -رابعا

١٤٥-١٣٨ ٤٢ .........................................أوجه التآزر مع اعالن األمم املتحدة بشأن األلفية              -ألف 
١٥٧-١٤٦ ٤٥ .....................ة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة           أوجه التآزر مع خط       -باء
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  مقدمة    -أوال   
 الثالـث املعـين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف          ُعقـد مؤمتـر األمـم املـتحدة        -١

، ١٩٩٩يوليه  / متوز ٣٠ إىل   ١٩يف فيينا يف الفترة من      ) اليونيسبيس الثالث (األغـراض السـلمية     
عـلى عتـبة األلفـية اجلديـدة الـيت تعـد بفـرص هامـة لتحقـيق التنمية البشرية من خالل منجزات                       

غري أن اجملتمع العاملي يواجه أيضا حتديات غري . فضاءالـتقدم الـيت تشهدها علوم وتكنولوجيا ال    
وقد عقدت الدول املشاركة يف اليونيسبيس      . مسـبوقة يف جمال حتقيق هدفه يف التنمية املستدامة        

الثالـث العـزم عـلى تعزيـز الـتعاون للمسـاعدة عـلى مواجهة تلك التحديات وعلى زيادة فرص                    
 .تخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتماحتقيق التنمية البشرية إىل أقصى حد عرب اس

وكـان اليونيسـبيس الثالـث قـد تـناول طائفـة واسـعة مـن املواضيع املتصلة بزيادة منافع                 -٢
األنشـطة الفضـائية إىل أقصـى حـد بغـية الوفـاء باحتـياجات الـناس، وخباصـة يف البلدان النامية،                      

وقد اعتمدت  .  اإلنسانية يف مجيع البلدان    وتعزيـز التنمـية املستدامة ألجل حتسني أحوال املعيشة        
إعالن : األلفـية الفضائية  "باإلمجـاع الـدول الـيت شـاركت يف اليونيسـبيس الثالـث قـرارا عـنوانه                  

 الــذي تضــّمن نــواة الســتراتيجية تــرمي إىل مواجهــة )١(،"فييــنا بشــأن الفضــاء والتنمــية البشــرية
 .التحديات العاملية يف املستقبل

ــية  -٣ ــرارها  ونّوهــت اجلمع ــياح، يف ق ــة بارت /  كــانون األول٦ الصــادر يف ٥٤/٦٨ العام
ــمرب  ــنا    ١٩٩٩ديسـ ــالن فييـ ــدت إعـ ــث، وأّيـ ــبيس الثالـ ــتقرير اليونيسـ ــية  . ، بـ ــلّمت اجلمعـ وسـ

باسـهامات الـدول األعضـاء واجملتمع املدين، مبا فيه الكيانات غري احلكومية وجيل الشباب، يف                
 .جناح اليونيسبيس الثالث

  
  اليونيسبيس الثالث          خلفية    -ألف  

أولـت األمـم املـتحدة مـبكّرا أمهـية لـتعزيز الـتعاون الـدويل يف العمـل يف جمال األنشطة                       -٤
. ١٩٥٧الفضـائية مـنذ بدايـة عصـر الفضـاء، الـذي شهد جناح إطالق سبوتنيك األول يف عام                    

ــية العامــة جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية يف عــا       ـــم أنشــأت اجلمع م ث
١٩٥٩. 

وال تـزال جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، مـع جلنـتها الفرعية                      -٥
العلمــية والتقنــية وجلنــتها الفرعــية القانونــية، تقــوم مبهمــة صــلة الوصــل احملوريــة بشــأن الــتعاون   

كمــا أدت اللجــنة واللجــنة الفرعــية . الــدويل يف جمــال اســتخدامات الفضــاء اخلــارجي الســلمية 
انونـية الـتابعة هلـا دورا حموريـا يف قـيام األمـم املـتحدة بوضع واعتماد مخس معاهدات بشأن                     الق
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الفضــاء اخلــارجي ومخــس جمموعــات مــن املــبادئ القانونــية واإلعالنــات، منشــئة بذلــك الــنظام 
 )٢(.القانوين الدويل الذي حيكم أنشطة الفضاء اخلارجي

نظــيم مؤمتــرات األمــم املــتحدة العاملــية اللجــنة تقــوم أيضــا بــدور رئيســي يف تمــا فتئــت  -٦
وقـد جاء العديد من املبادرات نتيجة للمؤمترين اللذين عقدهتما األمم           . بشـأن الفضـاء اخلـارجي     

 ١٩٦٨املـتحدة بشـأن استكشـاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية يف عامي               
 واحدة من بني    )٣(الفضائيةوكـان إنشـاء وتوسـيع بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبيقات              . ١٩٨٢و

وقـد اضـطلع الـربنامج، الـذي يـتوىل خـبري األمم املتحدة              . أهـم النـتائج الـيت ترتبـت عـلى ذلـك           
املعـين بالتطبـيقات الفضـائية املسـؤولية عـنه، بطائفـة واسـعة مـن األنشـطة مـن أجل تعزيز قدرة                

ــبلدان النامــية، عــلى اســتخدام علــوم وتكنولوجــيا الفضــ     ــبلدان، وخصوصــا ال ــيقاهتما ال اء وتطب
 .وعلى اإلفادة منهما

مـن اإلجنـازات الرئيسـية الـيت حققهـا الربنامج، عقب انعقاد مؤمتر األمم املتحدة الثاين                  -٧
، )٨٢اليونيســبيس ( املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية  

 اجلهــود الدولــية الــيت وقــد أفضــت. إنشــاء مراكــز إقليمــية لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء
قادهـا الـربنامج إىل تدشـني املركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحمليط                

ــناطقة    ١٩٩٥اهلــادئ يف عــام  ــبلدان األفريقــية ال  يف اهلــند، مث تــاله تدشــني املركــز اإلقلــيمي لل
ريقية الناطقة باإلنكليزية   ، يف املغـرب، واملركـز اإلقلـيمي للبلدان األف         ١٩٩٨بالفرنسـية يف عـام      

، يف نـيجرييا، واملركز اإلقليمي ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبـي يف عام      ١٩٩٨يف عـام    
 .، يف كل من الربازيل واملكسيك٢٠٠٣

، أحرزت تطبيقات تكنولوجيا الفضاء     ٨٢وخـالل السـنوات الـيت أعقبت اليونيسبيس          -٨
ضـل التكنولوجـيات والتقنـيات اجلديدة زيادة استخدام         واسـتخدامها تقدمـا سـريعا، وتسـىن بف        

وازداد عدد البلدان ذات    . التطبـيقات املوجـودة وزيـادة فعاليتها، واستحداث تطبيقات جديدة         
ــبلدان الــيت تســتخدم تكنولوجــيا الفضــاء     كمــا حتققــت  . القــدرات الفضــائية وكذلــك عــدد ال

لمحــيطات وســطح األرض  تطــورات كــبرية يف الرصــد الفضــائي لغــالف األرض اجلــوي ول     
وأّدت االتصاالت الساتلية إىل ظهور قدر أكرب من الترابط العاملي، وقّربت           . والغـالف احليوي  

وباإلضافة إىل اخلدمات يف جمال النقل، ظهرت تطبيقات  . جـدا مـا بـني األحناء النائية من العامل         
ــيادين مــثل املســح ورســم       ــية لســواتل املالحــة يف م ــدة للشــبكات العامل ــوم  جدي اخلــرائط، وعل

ــلكية      ــلكية والالسـ ــاالت السـ ــوارث، واالتصـ ــئة، وإدارة الكـ ــد البيـ ــزراعة، ورصـ األرض، والـ
 .والتوقيت الدقيق
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كمـا ان الفـرص املسـتجدة لتحقيق قدر أكرب من التعاون يف األنشطة الفضائية أفضت                 -٩
جمال استكشاف   اإلعالن اخلاص بالتعاون الدويل يف       ١٩٩٦إىل اعـتماد اجلمعـية العامة يف عام         

الفضـــاء اخلـــارجي واســـتخدامه لفـــائدة مجـــيع الـــدول ومصـــلحتها، مـــع إيـــالء اعتـــبار خـــاص 
 واإلعـالن يشـّدد عـلى أن الـدول حـرة يف تقريـر مجيع جوانب                 )٤(.الحتـياجات الـبلدان النامـية     

مشـاركتها يف الـتعاون الدويل يف جمال األنشطة الفضائية، املتوخى تنفيذها على أساس منصف               
ل لـدى مجـيع األطـراف املعنية، كما يسلّم باألنشطة التجارية يف جمال الفضاء باعتبارها                ومقـبو 

 .واسطة من وسائط التعاون الدويل

فالــنمو . يف الوقــت نفســه، ســلّمت اللجــنة بالــتحديات املــتزايدة الــيت تواجــه البشــرية    -١٠
نشطة الصناعية،  السـكاين السـريع ومـا جنـم عـنه مـن توّسع يف األنشطة البشرية، وخصوصا األ                 

واملطالـب املـتزايدة لتلبـية احتـياجات الناس األساسية ما فتئت تؤثّر على حنو ضار يف حالة بيئة                   
وتشمل العواقب تدهور األراضي والسواحل، وتلوث اهلواء واملياه، وفقدان         . كوكـب األرض  

بات كثري من  وقد  . وزوال الغابات، وتدهور الظروف املعيشية    ) البـيولوجي (التـنّوع األحـيائي     
الـناس، وخصوصـا من سكان البلدان النامية، حيث يعتمد العيش على املوارد الطبيعية، جيدون    

وأمـا على املستوى العاملي،  . أنفسـهم واقعـني يف َشـرك دائـرة مفـرغة مـن تدهـور البيـئة والفقـر           
قلبات فـإن أكـثر من بليون شخص يصابون كل سنة باألمراض املعدية، اليت يتأثّر بعض منها بت       

كمـا إن الكـوارث الطبيعـية اليت تعد باملئات تؤثّر كل سنة على              . الطقـس وتغـّير املـناخ العـاملي       
وكـان تـأثري هـذه الكوارث       . السـكان يف كـثري مـن بلـدان العـامل، ممـا يتسـّبب يف أضـرار بالغـة                   

 فالكوارث يف بعض األحوال تدّمر يف دقائق كل       . شـديدا عـلى حنو خمصوص يف البلدان النامية        
ــية عــلى مــدى ســنوات يف جمــال التنمــية االقتصــادية         ــبلدان النام ــذي أحــرزه أحــد ال ــتقدم ال ال

ولـئن أفضـت ثـورة تكنولوجـيات املعلومـات واالتصـاالت إىل كـثري مـن النتائج                  . واالجتماعـية 
اإلجيابـية، فـإن اجملـتمع الدويل يشعر بقلق متزايد من أهنا ميكن أن تؤدي إىل اتساع الفجوة بني                   

وقد طُرقت هذه التحديات يف سلسلة      . دم هـذه التكنولوجـيات ومن ال يستخدمها       مـن يسـتخ   
مــن املؤمتــرات العاملــية الــيت عقدهتــا األمــم املــتحدة يف التســعينات ويف بدايــة هــذه العشــرية مــن   

 .األلفية، وأكّدت ِمرارا وتكرارا على أمهية حتقيق التنمية املستدامة لكافة البشر

ــأ  -١١ ــتعاون    كمــا ســلّمت اللجــنة ب ــادة فــرص ال ن حتســني القــدرات يف جمــال الفضــاء وزي
وقـد دفـع هذا إىل اختاذ اجلمعية   . الـدويل قـد يسـاعدان البشـرية عـلى مواجهـة هـذه الـتحديات         

 بـالدعوة إىل عقـد مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالث املعين باستكشاف             ١٩٩٧العامـة قـرارا يف عـام        
، حتــت املوضــوع  )اليونيســبيس الثالــث (ية الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلم  

، مـن أجل التصدي للتحديات      "فوائـد الفضـاء للبشـرية يف القـرن احلـادي والعشـرين            "احملـوري   
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الـيت تواجههـا البشـرية واسـتغالل الفـرص اجلديـدة مـن خالل التعاون الدويل يف جمال األنشطة                   
 .الفضائية

 :ا يليوكانت األهداف الرئيسية لليونيسبيس الثالث كم -١٢

تــرويج الوســائل الفعالــة الســتخدام احللــول الفضــائية يف التصــدي للمشــاكل    )أ( 
 ذات األمهية اإلقليمية والعاملية؛

تدعـيم قـدرات الـدول األعضاء، وخباصة البلدان النامية، على استخدام نتائج              )ب( 
 البحوث الفضائية من أجل التنمية االقتصادية والثقافية؛

 .الدويل يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتماتعزيز التعاون  )ج( 

وقامـت كـل مـن جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية مبهمة اللجنة                   -١٣
التحضـريية ملؤمتـر اليونيسبيس الثالث، وجلنتها الفرعية العلمية والتقنية مبهمة اللجنة االستشارية           

م أيضـا يف هـذا الصدد كل من املؤمترات التحضريية   كمـا قـام بـدور مهـ      . لـلمؤمتر عـلى الـتوايل     
بالنسبة آلسيا واحمليط اهلادئ؛ ويف ١٩٩٨مايو /اإلقليمـية، الـيت عقـدت يف كـواال ملـبور يف أيـار            

ــرباط يف تشــرين األول  ــيا وغــريب آســيا؛ ويف كونسبســيون،   ١٩٩٨أكــتوبر /ال  بالنســبة ألفريق
يكا الالتينية والكاريبـي؛ ويف بوخارست      بالنسبة ألمر  ١٩٩٨أكتوبر  /شـيلي، يف تشـرين األول     

وهذه املؤمترات االقليمية، اليت ُنظمت     .  بالنسبة ألوروبا الشرقية   ١٩٩٩يناير  /يف كـانون الـثاين    
يف إطـار بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية، أتاحـت فرصا للدول اليت ليست أعضاء                    

ــدرك األهــداف املنشــودة   يف جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلم     ية لكــي ت
واألهـم مـن ذلـك أن املؤمتـرات اإلقليمية          . واملسـائل الـيت يـراد أن يناقشـها اليونيسـبيس الثالـث            

وقام . عملـت عـلى توحـيد املسـامهات اإلقليمية اليت انعكست يف توصيات اليونيسبيس الثالث              
فضــاء اخلــارجي يف مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، الــذي يقــّدم خدماتــه للجــنة اســتخدام ال

 .األغراض السلمية وهليئتيها الفرعيتني، مبهمة األمانة التنفيذية لليونيسبيس الثالث
  

  اجلوانب التنظيمية الفريدة اخلاصة باليونيسبيس الثالث                         -باء  
أن جيري و ،ض عـن نـتائج ملموسـة      يـتمخّ شـّددت اللجـنة عـلى أنـه ينـبغي لـلمؤمتر أن               -١٤

ــة لتنفــيذ    بأنشــطة لالضــطالعالتخطــيط  ــتابعة تكــون واقعــية وجمدي التوصــيات الــيت يقدمهــا  م
زة تركيزا  على وجوب أن تكون تلك التوصيات مركّ      وحتقـيقا هلذا الغرض، متّ االتفاق       . املؤمتـر 

 .وأن تنص يف الوقت ذاته على أهداف حمّددة جيدادقيقا وحمدودة العدد، 
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ن اجملاالت املواضيعية حيث    ومشـل جـدول أعمـال اليونيسـبيس الثالـث طائفـة واسعة م              -١٥
ميكــن لعلــوم وتكنولوجــيا الفضــاء وتطبــيقاهتما أن تســهم يف تعزيــز التنمــية املســتدامة وحتســني   

وتـناول اليونيسـبيس الثالـث املعرفة العلمية باألرض وبيئتها والتطبيقات           . أحـوال معيشـة البشـر     
ة التعليم والتدريب وتعزيز    العملـية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وشّدد يف الوقت نفسه على أمهي          

املــنافع االقتصــادية واالجتماعــية احملــتملة، مبــا فــيها املــنافع الــتجارية، وعــلى الــنهوض بالــتعاون    
 .الدويل، مبا يف ذلك استعراض وضع القانون الدويل بشأن الفضاء

ديسمرب / كانون األول  ١٠ املـؤرخ    ٥٢/٥٦وقـد شـّجعت اجلمعـية العامـة، يف قـرارها             -١٦
لـدول األعضـاء وكـيانات مـنظومة األمـم املـتحدة واملنظمات الدولية احلكومية وغري       ، ا ١٩٩٧

ــية الــيت لديهــا أنشــطة ذات صــلة بالفضــاء، والصــناعات ذات الصــلة بالفضــاء أيضــا،       احلكوم
وكذلـك املمارسـني املهنـيني مـن الشـباب، وطـالب اجلامعـات، على اإلسهام بنشاط يف حتقيق           

 .أهداف اليونيسبيس الثالث

وأســهمت الــدول األعضــاء والوكــاالت الفضــائية وكــيانات مــنظومة األمــم املــتحدة،    -١٧
واملــنظمات الدولــية احلكومــية وغــري احلكومــية الــيت تضــطلع بأنشــطة ذات صــلة بالفضــاء، يف    
حتقــيق أهــداف اليونيســبيس الثالــث مــن خــالل معاجلــة مســائل تقنــية متــنوعة ومســائل مــتعلقة   

يات إىل الـلجان الرئيسية عرب املنتدى التقين، الذي شكّل أحد           بالسياسـات العامـة، ورفـع توصـ       
 نشاطا من حلقات ٤٠وقـد قـام املنـتدى الـتقين بتنظـيم حنـو         . أهـم أجهـزة اليونيسـبيس الثالـث       

. العمـل واحللقـات الدراسـية واجتماعات املوائد املستديرة واجللسات اخلاصة وحلقات النقاش            
جـيل الفضـاء، وهـو عـبارة عن منتدى عاملي ألجل            ومشلـت أنشـطة هـذا املنـتدى عقـد منـتدى             

كما . الشـباب نظّمـه ممارسون مهنيون شباب وطالب جامعات هلم اهتمام باألنشطة الفضائية            
إن املنـتدى التقين، الذي كان مفتوحا جلميع املشاركني يف اليونيسبيس الثالث، قد أتاح فرصة               

طـالب اجلامعات لكي يتبادلوا اآلراء  فـريدة ملمثـلي احلكومـات ومديـري الصـناعة والباحـثني و          
 .ووجهات النظر حبرية

وقـد ُعقـد اليونيسـبيس الثالـث كـدورة اسـتثنائية للجـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف                    -١٨
األغـراض السـلمية، كانـت مفـتوحة جلمـيع الـدول األعضـاء، مـع اإلبقاء على تكاليف التنظيم               

وخالل السنوات اليت   . صـلة ألجـل املؤمتر    عـند أدىن مسـتوى، ومل ُيطلـب ختصـيص ميزانـية منف            
سـبقت اليونيسـبيس الثالـث، أخـذت اللجـنة بـتدابري لالدخـار يف التكاليف، مبا يف ذلك تقصري               
مـدد بعـض الـدورات السـنوية للجنة وهليئتيها الفرعيتني، وكذلك استخدام تسجيالت احملاضر               

وقّدمت النمسا، البلد  . اضر املوجزة احلرفـية غـري املـنقّحة حتريـريا بـدال مـن احملاضر احلرفية واحمل              
وزيدت قدرة األمانة   . املضـيف، مسـامهة كـبرية لتغطـية تكاليف مرافق وخدمات االجتماعات           
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التنفـيذية بفضـل املـتمرنني املـتطوعني وبفضـل التـربعات الـنقدية واملسـامهات العينـية من الدول            
وميكـن االطالع على    . بالفضـاء األعضـاء، واملـنظمات الدولـية والدوائـر الصـناعية ذات الصـلة              

تفاصـيل اجلوانـب التنظيمـية الفريدة اخلاصة باليونيسبيس الثالث يف تقرير عن املسائل التنظيمية        
قُّدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا      ) A/C.4/54/9انظر الوثيقة   (املـتعلقة بعقـد اليونيسـبيس الثالث        

 .الرابعة واخلمسني
  

  لث  نتائج اليونيسبيس الثا           -جيم   
 ١٠٠ مشــارك مبــن فــيهم ممــثلون عــن  ٢ ٥٠٠حضــر اليونيســبيس الثالــث، أكــثر مــن   -١٩

 . منظمة دولية وممثلون عن القطاع اخلاص٣٠دولة و

إعـالن فيينا بشأن    وكانـت أهـم نتـيجة متّخـض عـنها اليونيسـبيس الثالـث هـي اعـتماد                    -٢٠
 إجراء عمل من    ٣٣ثالث بـ ويف هـذا اإلعـالن، أوصى اليونيسبيس ال       . الفضـاء والتنمـية البشـرية     

 الــيت ينــبغي للمجــتمع الــدويل أن يــتخذها مــن أجــل مواجهــة الــتحديات )٥(اإلجــراءات احملــّددة
العاملـية يف جمـال محايـة بيـئة األرض وإدارة مواردهـا، واسـتخدام التطبـيقات الفضـائية من أجل                     

اية بيئة الفضاء، وتعزيز     وتعزيز املعرفة العلمية الفضائية، ومح     )٦(أمـن البشـر وتنميتهم ورفاههم،     
فـرص التعليم والتدريب، وضمان تنمية الوعي لدى اجلمهور بأمهية األنشطة الفضائية، وتعزيز             

 .أنشطة الفضاء يف منظومة األمم املتحدة وإعادة تنظيم وضعيتها، وتعزيز التعاون الدويل

 أن تعلن األسبوع    ويف إعـالن فييـنا، دعـا اليونيسـبيس الثالـث أيضـا اجلمعـية العامة إىل                 -٢١
أكتوبر، من أجل االحتفال سنويا على      /العـاملي للفضـاء بـني الـرابع والعاشـر مـن تشـرين األول              

الصـعيد الـدويل باإلسـهامات اليت ميكن أن تقدِّمها علوم وتكنولوجيا الفضاء يف حتسني أحوال                
 .معيشة البشر

بصــيغته الــيت اعــتمدها ، إعــالن فييــنا ٥٤/٦٨وقــد أيــدت اجلمعــية العامــة، يف قــرارها   -٢٢
وحثّـت اجلمعـية احلكومـات واهليئات واملنظمات والربامج ضمن منظومة        . اليونيسـبيس الثالـث   

األمـم املـتحدة، وكذلـك املـنظمات الدولـية احلكومـية وغري احلكومية والدوائر الصناعية املعنية                
فيذ إعالن فيينا   باألنشـطة ذات الصـلة بالفضـاء، عـلى اختـاذ اإلجـراءات الالزمـة للعمـل على تن                  

واتفقـت اجلمعـية أيضـا عـلى اسـتعراض وتقيـيم تنفـيذ نتائج اليونيسبيس الثالث،                 . تنفـيذا فّعـاال   
 .، وعلى النظر يف اختاذ املزيد من إجراءات العمل واملبادرات٢٠٠٤خالل دورهتا يف عام 
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  آليات العمل على تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث          -ثانيا  
، بادرت مبكّرا جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية          ١٩٩٩مـنذ عـام      -٢٣

إىل التباحـث واالتفـاق بشـأن اختاذ تدبري معّين يكفل جتسيد نتائج اليونيسبيس الثالث يف عمل                 
وقـد أوصـت اللجـنة بأن تدعو اللجنة الفرعية العلمية           . اللجـنة وهيئتـيها الفرعيـتني يف املسـتقبل        

د فـريقها العـامل اجلـامع لكـي يسـاعدها يف النظر يف عملها يف املستقبل                 والتقنـية جمـددا إىل عقـ      
ــيها     . عــلى ضــوء توصــيات اليونيســبيس الثالــث   وعملــت اللجــنة أيضــا عــلى تيســري نظــر جلنت

الفرعيــتني يف املســائل اجلديــدة الــنامجة عــن توصــيات اليونيســبيس الثالــث، باعــتمادها هــيكال    
 )٧(.الفرعية القانونيةلعلمية والتقنية واللجنة منقحا جلدويل أعمال اللجنة الفرعية ا

  
 اهليكالن املنقّحان جلدويل أعمال اللجنة الفرعية العلمية والتقنية -ألف 

  واللجنة الفرعية القانونية
 وقُبـيل انعقـاد اليونيسبيس   ١٩٩٩قامـت اللجـنة، يف دورهتـا الثانـية واألربعـني يف عـام               -٢٤

واهليكل املنقح ميكّن هاتني    . يل أعمـال جلنتيها الفرعيتني    الثالـث، بتنقـيح هـيكل كـل مـن جـدو           
اللجنــتني الفرعيــتني مــن إضــافة بــنود جديــدة إىل جــدول األعمــال إّمــا يف إطــار خطــط عمــل     

بنود /مـتعددة السـنوات تـنطوي عـلى أهـداف يتعني إجنازها يف فترة زمنية حمّددة وإما كمسائل         
 .احدة ال غريمنفردة للمناقشة، يتم النظر فيها يف دورة و

مث اتفقـت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف دورهتا السابعة والثالثني اليت ُعقدت بعد               -٢٥
اليونيسـبيس الثالـث، عـلى أن اهلـيكل املـنقح جلـدول أعماهلـا سييّسـر النظر يف إجراءات العمل                     

كما اتفقت  . ملية إجـراء، الواردة يف إعالن فيينا فيما خيص التحديات العا          ٣٣احملـددة وعددهـا     
 .اللجنة الفرعية على النظر يف هذه املسائل يف إطار خطط العمل املتعددة السنوات

  
  خطة عمل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي                    -باء  

، إىل األمـني العـام أن يوصـي باختاذ تدابري           ٥٤/٦٨طلبـت اجلمعـية العامـة، يف قـرارها           -٢٦
الفضاء اخلارجي لكي يقوم بتنفيذ إجراءات      تضـمن توفـري مـا يكفـي من املوارد ملكتب شؤون             

ــواردة يف الفقــرة    مــن ذلــك القــرار، وذلــك عــلى أســاس توصــيات اليونيســبيس     ١٣العمــل ال
واسـتجابة لذلـك الطلب، أعّد املكتب خطة عمله لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث             . الثالـث 

 ).A/AC.105/L.224انظر  (٢٠٠٠وقّدمها للجنة يف عام 
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ة العمـل الـيت قدمها املكتب من تدابري لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث          تـتكون خطـ    -٢٧
ــية  ــراض الســلمية      ) أ: (يف اجملــاالت التال ــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ ــز دور جل تعزي

بــدء ) ب(وجلنتــيها الفرعيــتني يف تعزيــز الــتعاون الــدويل يف جمــال اســتخدام الفضــاء اخلــارجي؛  
تعزيـز أنشـطة بـرنامج األمم       ) ج( اجملـاالت املـتعلقة بقـانون الفضـاء؛          بـرنامج لبـناء القـدرات يف      

املـتحدة للتطبيقات الفضائية، بزيادة التآزر بني مكّونات الربنامج الرئيسية، مثل تنظيم حلقات             
العمـل والـدورات التدريبية، وتقدمي اخلدمات االستشارية التقنية، مبا فيها توفري الدعم للمراكز          

يس علـوم وتكنولوجـيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة، وإدارة برنامج طويل   اإلقليمـية لـتدر   
تعزيـز استخدام التكنولوجيات الفضائية ضمن منظومة األمم        ) د(األجـل للـزماالت الدراسـية؛       

تعزيـز الشـراكة مـع املنظمات الدولية        ) و(إنشـاء وتعزيـز الشـراكة مـع الصـناعة؛           ) ه(املـتحدة؛   
اسـتهالل بـرنامج بعـيد املـدى لتوعية اجلمهور وبرنامج لفائدة            ) ز(كومـية؛   احلكومـية وغـري احل    

، ٢٠٠٠وقد أقرت اللجنة، يف دورهتا لعام       . تعزيـز خدمـات النشـر واملعلومات      ) ح(الشـباب؛   
 .خطة العمل اليت اقترحها مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، وأوصت بتنفيذها

ــرارها     -٢٨ ــة، يف ق ــية العام ــت اجلمع ــا طلب ــؤرخ ٥٥/١٢٢كم ديســمرب / كــانون األول٨ امل
يلــزم مــن مــوارد يف عــام بــتوفري مــا التنفــيذ الكــامل لــلخطة يضــمن أن ، إىل األمــني العــام ٢٠٠٠
وبعـد ذلـك، مت إدراج مجـيع الـتدابري الـواردة يف خطـة العمـل يف بـرنامج عمـل املكتـب           . ٢٠٠٢

 )).٦( الباب A/56/6انظر  (٢٠٠٣-٢٠٠٢بالنسبة لفترة السنتني 
  

  إنشاء أفرقة العمل      -يم ج  
، عــــلى أن توصــــيات ٢٠٠١اتفقــــت اللجــــنة الفرعــــية العلمــــية والتقنــــية، يف عــــام   -٢٩

اليونيســـبيس الثالـــث ميكـــن تقديـــرها وتنفـــيذها مـــن خـــالل تولّـــي فـــرادى الـــدول األعضـــاء    
ــّددة          ــل احمل ــبعض إجــراءات العم ــتعلق ب ــيما ي ــية ف ــيادة الطوع ــية الق ــية املعن ومؤسســاهتا احلكوم

كمــا اتفقــت اللجــنة الفرعــية عــلى أن يقــوم رؤســاء األفــرقة، الذيــن . ة يف إعــالن فييــنااملذكــور
يـتولون القـيادة، بإجـراء مناقشـات ضـمن أفرقـتهم مـن أجـل السـعي إىل حتقيق أوسع مشاركة                      

وملا الحظت اللجنة الفرعية أن إعالن فيينا أوصى        . ممكـنة مـن جانـب الكـيانات غري احلكومية         
ءات العمـل الـيت تشـكّل عناصر الستراتيجية تتصدى للتحديات العاملية         إجـراء مـن إجـرا      ٣٣بـــ 

يف املسـتقبل، اتفقـت على تنفيذ دراسة استقصائية يف أوساط الدول األعضاء الستبانة مستوى               
وطُلب يف  . مـا تولـيه هـذه الـدول من االهتمام واألولوية لكل إجراء عمل من هذه اإلجراءات                

ــة عــام  هــذه الدراســة االستقصــائية، الــيت  ــدول  ٢٠٠١ أُجريــت يف بداي ــة مــن ال ، إىل كــل دول
األعضـاء أن تبـّين مـا إذا كانـت ترغـب يف تولّـي قيادة فريق أو أن تكون عضوا فيه بغية تنفيذ                         
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كمـا ُدعيـت كل دولة عضو إىل حتديد الكيانات غري احلكومية اليت   . إجـراء العمـل املوصـى بـه       
لّـى مكتب شؤون الفضاء اخلارجي مجع نتائج        وقـد تو  . تـوّد أن تكـون أعضـاء يف فـريق العمـل           

 .٢٠٠١الدراسة االستقصائية لتنظر فيها اللجنة خالل دورهتا لعام 

واسـتنادا إىل نـتائج الدراسـة االستقصـائية أنشـأت اللجـنة أحد عشر فريق عمل لتنفيذ               -٣٠
 تطّوعت توصـيات اليونيسـبيس الثالـث، الـيت أسـندت إلـيها الدول األعضاء أولوية عليا أو اليت                 

 أنشــأت اللجــنة فــريق ٢٠٠٣ويف دورهتــا لعــام . الــدول األعضــاء لقــيادة األنشــطة اخلاصــة هبــا 
 أدنـاه أفـرقة العمـل الـيت أنشأهتا اللجنة، ورؤساء هذه            ١وتـرد يف اجلـدول      . العمـل الـثاين عشـر     

ــبلدان واملــنظمات األعضــاء فــيها   ، ٢٠٠٤يونــيه مــن عــام  /وبــبداية حزيــران. األفــرقة وعــدد ال
 ١٠ كيانا تابعا ملنظومـــة األمم املتحــدة، و      ١٥ دولـة عضـوا يف األمم املتحدة، و        ٥١ت  شـارك 

ــية ذات مركــز مراقــب لــدى اللجــنة، و   ــية   ١٣مــنظمات دول  كــيانا آخــر مــن الكــيانات الدول
وتـرد يف املرفق الرابع من      . احلكومـية وغـري احلكومـية كأعضـاء يف فـريق عمـل واحـد أو أكـثر                 

 .الكاملة بأعضاء أفرقة العمل كلهاهذا التقرير القائمة 
  

 ١اجلدول 
   أفرقة العمل اليت أنشأهتا جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  

عدد البلدان واملنظمات 
 املشاركة يف أفرقة العمل

)٢٠٠٤يونيه / حزيران١حىت (

  

 الفريق) رؤساء(رئيس  البلدان املنظمات
وفقا لترتيب ورودها ( التوصية

  )يف اعالن فيينا

٢٣ ١١ 

االحتاد الروسي ومجهورية 
ايران االسالمية واجلمهورية 

 العربية السورية

صوغ استراتيجية عاملية شاملة 
 لرصد البيئة

١ 

حتسني إدارة املوارد الطبيعية  اهلند ٢٧ ٦
 لألرض

٢ 

الربتغال واملنظمة العاملية  ٢٥ ٥
 لألرصاد اجلوية 

 ٤  واملناخحتسني التنّبؤ بالطقس

 ٦ حتسني خدمات الصحة العامة كندا ١٩ ٨
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عدد البلدان واملنظمات 
 املشاركة يف أفرقة العمل

)٢٠٠٤يونيه / حزيران١حىت (

  

 الفريق) رؤساء(رئيس  البلدان املنظمات
وفقا لترتيب ورودها ( التوصية

  )يف اعالن فيينا

تنفيذ نظام عاملي متكامل  الصني وفرنسا وكندا ٤١ ١٤
إلدارة جهود ختفيف الكوارث 
 الطبيعية ودرئها واإلغاثة منها

٧ 

حتسني تبادل املعارف من  ماليزيا واليونان ١٠ ١
خالل تعزيز الوصول عامليا إىل 
 خدمات االتصاالت الفضائية

٩ 

إيطاليا والواليات املتحدة  ٣٨ ١٤
 األمريكية

حتسني الوصول عامليا إىل 
الشبكات الفضائية للمالحة 

وحتديد املواقع وحتسني توافق 
 تلك الشبكات

١٠

تعزيز التنمية املستدامة بتطبيق  نيجرييا ٢٧ ٨
 نتائج أحباث الفضاء

١١

اململكة املتحدة لربيطانيا  ١٧ ٧
 ماليةالعظمى وايرلندا الش

حتسني التنسيق الدويل لألنشطة 
املتعلقة باألجسام القريبة من 

 األرض

١٤

تعزيز بناء القدرات بتنمية  اليابان ٢٥ ٧
املوارد البشرية وزيادة موارد 

 امليزانية

١٧

النمسا والواليات املتحدة  ٢٢ ١٤
 األمريكية

إذكاء وعي متخذي القرارات 
واجلمهور عامة بأمهية األنشطة 

 ئيةالفضا

١٨

حتديد مصادر متويل جديدة  فرنسا ١٥ ٦
ومبتكرة لدعم تنفيذ توصيات 

 اليونيسبيس الثالث

٣٢
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وقـد مكّـن تنقيح هيكل جدويل أعمال اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية              -٣١
شــأن هــاتني اهليئــتني مــن توفــري مــبادئ توجيهــية ب )  أعــاله٢٥ و٢٤انظــر الفقــرتني (القانونــية 

وكان عمل  . السياسـات العامـة لفـائدة أفـرقة العمـل بغـية تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث                   
هـذه األفـرقة مكّمـال للعمـل الـذي قامـت بـه اهليئـتان الفرعيتان خبصوص بنود جدول األعمال             

 .اليت تتعلق بالتحديات العاملية املبّينة يف إعالن فيينا
  

  اجلهود الوطنية       -دال  
 حكومـــات الـــدول األعضـــاء حامســـا يف احـــراز تقـــدم يف تنفـــيذ توصـــيات كـــان دور -٣٢

ولـــدى متحــيص املقـــترحات بشــأن اآللــيات الالزمـــة لتنفــيذ توصـــيات     . اليونيســبيس الثالــث  
، وضـعت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان دور  ٢٠٠١اليونيسـبيس الثالـث، يف عـام        

نة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض       والحظـت جلـ   . احلكومـات احملـوري يف هـذا الصـدد        
السـلمية أن بعـض احلكومـات تـتوىل تنفـيذ عـدة مـن توصيات اليونيسبيس الثالث املختلفة من                    

 أن  ٢٠٠٣ كمـا اسـتذكرت اللجـنة يف عام          )٨(.خـالل اعـتماد سياسـات وطنـية بشـأن الفضـاء           
تب شؤون الفضاء املسـؤولية عـن تنفـيذ تلـك التوصـيات تقـع على عاتق الدول األعضاء، ومك                

اخلــارجي، بتوجــيه اللجــنة وهيئتــيها الفرعيــتني، واملــنظمات احلكومــية الدولــية املعنــية بالــتعاون  
 .املتعدد األطراف وغريها من الكيانات املشاركة يف أنشطة ذات صلة بالفضاء

ومـا تزال احلكومات والدول األعضاء تقوم بدور أساسي يف احلرص على جناح تنفيذ               -٣٣
ــتني     . اليونيســبيس الثالــث توصــيات  ــدول األعضــاء يف أعمــال اللجــنة واللجن فقــد أســهمت ال

وأعربت بعض الدول   . الفرعيـتني التابعـتني هلـا خـالل دوراهتـا السـنوية ويف أعمال أفرقة العمل               
ــيذ توصــيات           ــؤون الفضــاء اخلــارجي يف تنف ــب ش ــن دعمهــا ألنشــطة مكت األعضــاء أيضــا ع

باإلضافة إىل ذلك،  . ج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضائية       اليونيسـبيس الثالـث، يف إطـار بـرنام        
اختـذت الـدول األعضاء إجراءات عمل على املستوى الوطين، يف سياق التعاون الدويل، لتنفيذ               

وقد دعم عدد من األنشطة اليت قامت هبا الدول األعضاء          . بعـض توصيات اليونيسبيس الثالث    
وتــرد يف املــرفق . لــيت دعــا إىل اختاذهــا اعــالن فييــناللــترويج للــتعاون الــدويل اجــراءات العمــل ا

الســادس مــن هــذا الــتقرير قائمــة بالــبلدان الــيت قدمــت تقاريــر إىل اللجــنة عــن أنشــطتها املعنــية  
 .بالترويج للتعاون الدويل يف األنشطة الفضائية
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  آليات العمل األخرى          -هاء   
، قامـت بعض املنظمات     ٥٤/٦٨اسـتجابة لدعـوة وجهـتها اجلمعـية العامـة يف قـرارها               -٣٤

وعقدت .  مبـبادرات لتنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالث         )٩(الدولـية احلكومـية وغـري احلكومـية       
بعـض املـنظمات مؤمتـرات دولـية للـنظر يف توصيات اليونيسبيس الثالث، والستبانة ما بإمكاهنا                

-١١٩د يف الفقرات    وير. اختـاذه مـن إجـراءات عمـل املـتابعة يف إطـار الواليـات املسندة إليها                
 مــن هــذا الــتقرير املــزيد مــن املعلومــات عــن األنشــطة الــيت قامــت هبــا تلــك املــنظمات يف ١٢٩

كما ترد يف املرفق السادس من هذا التقرير قائمة باملنظمات          . نطـاق مـتابعة اليونيسبيس الثالث     
ــر إىل اللجــنة عــن أ        ــيت قدمــت تقاري ــية ال ــنظمات غــري احلكوم ــية وامل ــية احلكوم نشــطتها الدول

 .استجابة إىل توصيات اليونيسبيس الثالث

ــيذ توصــيات اليونيســبيس        -٣٥ ــبادرات لتنف ــنظمات األخــرى أيضــا م واســتهلت بعــض امل
) إياف(، عـلى سـبيل املـثال، استهل االحتاد الدويل للمالحة الفلكية        ٢٠٠٠ففـي عـام     . الثالـث 

إلشــراك "  والعشــرينأولويــات األنشــطة الفضــائية يف القــرن احلــادي  "مــبادرة حتــت موضــوع  
وأنشــأ . كــيانات غــري حكومــية يف تنفــيذ توصــيات خمــتارة متّخــض عــنها اليونيســبيس الثالــث    

 أفــرقة لدعــم تنفــيذ عــدة توصــيات تــرد يف إعــالن  (SGAC)اجمللــس االستشــاري جلــيل الفضــاء 
 .فيينا، فضال عن عمل أفرقة العمل اليت أنشأهتا جلنة استخدام الفضاء يف األغراض السلمية

  
   التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات      -ثالثا  

   التقدم احملرز يف اللجنة وهيئتيها الفرعيتني                    -ألف 
  إجنازات اللجنة وهيئتيها الفرعيتني يف النظر يف بنود جداول األعمال -١

عاجلـت جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية وجلنتها الفرعية العلمية                -٣٦
نـتها الفرعـية القانونـية بعـض العناصـر الـواردة يف اعـالن فييـنا، من خالل النظر يف                   والتقنـية وجل  

و قد أدى االتفاق، الذي توصلت اليه       . البـنود املدرجـة يف جـداول أعماهلـا يف دوراهتا السنوية           
ــام   ــا يف ع ــتني     )١٠(،١٩٩٩اللجــنة يف دورهت ــية جلــدويل أعمــال اللجن ــية اهليكل ــيح البن  عــلى تنق

ىل تنشـيط أعمـال هـاتني اهليئـتني، وتعزيـز دورمهـا يف الـنهوض بالتعاون الدويل يف                   الفرعيـتني، إ  
ويتضمن املرفق الثالث هبذا . خمـتلف جمـاالت اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية          

الـتقرير معلومـات عن االجنازات اليت أحرزهتا حىت اليوم اللجنة وهيئتاها الفرعيتان نتيجة النظر               
 .نود جدول األعمال املدخلة من خالل البنية اهليكلية املنقحة جلدول األعماليف خمتلف ب
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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية                       )أ( 
نظــرت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية أوال يف البــند املعــنون    -٣٧

ا البند للهيئات غري احلكومية فرصا      وقـد أتـاح الـنظر يف هذ       . ٢٠٠٢يف عـام    " الفضـاء واجملـتمع   "
وابتداء . العـالم اللجـنة جبهودها الرامية إىل زيادة وعي عامة اجلمهور بأمهية األنشطة الفضائية             

، سـوف تركـز اللجـنة مناقشـاهتا يف اطـار هذا البند من جدول األعمال حول                  ٢٠٠٤مـن عـام     
، إىل  ٢٠٠٦دف اللجنة، حبلول عام     ووفقا خلطة عملها الثالثية األعوام، هت     ". الفضـاء والتعلـيم   "

وضــع خطــط عمــل ملموســة وحمــددة الدراج املســائل الفضــائية يف التعلــيم، وزيــادة التعلــيم يف  
التعلـيم، وذلك مبدخالت مقدمة من    جمـال الفضـاء، وتوسـيع األدوات الفضـائية املسـتخدمة يف             

 ١٨  و ١٧ و ٩ات  التوصي(أفـرقة العمـل املعنـية بتـبادل املعـارف وبـناء القدرات وزيادة الوعي                
ومـن خـالل مناقشـتها حـول هـذه املسـألة، هتـدف اللجنة               ). عـن اليونيسـبيس الثالـث     الصـادرة   
 ). واليونسك (منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافةواصلة تعزيز التعاون مع أيضا إىل م

" ملـــاءالفضـــاء وا"، إىل موضـــوع ٢٠٠٤مث تطّرقـــت اللجـــنة أيضـــا، يف دورهتـــا لســـنة  -٣٨
والـنظر يف هذا البند هو يف الوقت املناسب،        . باعتـباره بـندا جديـدا مـن بـنود جـدول األعمـال             

ــيت جــرت يف عــام          ــتائج األنشــطة ال ــبان ن ــأخذ يف احلس ــنة ميكــن أن ي ــل اللج  ٢٠٠٣ألن عم
 املــياه، الــيت مســألة، ويســهم أيضــا يف املناقشــات حــول الســنة الدولــية للمــياه العذبــةخبصــوص 
ضمن ،  ٢٠٠٥-٢٠٠٤لفترة السنتني   اجملموعـات املواضـيعية الثالث      بارها إحـدى    باعتـ اخـتريت   

 ).٢٣١انظر أيضا الفقرة  (٢٠٠٥أعمال جلنة التنمية املستدامة يف دورهتا لسنة 
  

  لجنة الفرعية العلمية والتقنية            ال )ب( 
، ٢٠٠٠ام اتفقـت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية، يف دورهتـا السابعة والثالثني يف ع           -٣٩

 جدول األعمال بنودالعناصـر املدرجة يف اعالن فيينا من خالل النظر يف         عـلى امكانـية معاجلـة       
التالية وقـد نظـرت اللجـنة الفرعـية يف اجراءات العمل            . يف اطـار خطـط عمـل مـتعددة السـنوات          

عينة  يف اطار خطط متعددة السنوات، مع توخي األهداف املالـيت دعـا إىل اختاذهـا إعالن فيينا،        
لــتعزيز الــتعاون فــيما بــني  العمــل  األســاليب وآلــيات )أ: (املــراد حتقــيقها يف فــترة زمنــية حمــددة 

ــم        ــنظومة األم ــئات م ــيقات واخلدمــات الفضــائية ضــمن هي ــادة اســتخدام التطب الوكــاالت وزي
ــنها؛   ــيما بيـ ــتحدة وفـ ـــوارث     ) ب ()١١(املـ ــتكامــل الدارة الكـ ــاملي مـ ــائــي عـ ــام فضـ ــيذ نظـ تنفـ

احلطــام ) د ()١٣(اسـتخــدام مصـادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء اخلارجي؛         )ج ()١٢(الطبيعـيــة؛ 
 )١٥(.نظام فضائي للتطبيب عن بعد )ه ()١٤(الفضائـــي؛
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ــيما بــني       -٤٠ ــتعاون ف ــتائج احملققــة حتــت البــند املــتعلق بال ويــرد وصــف أكــثر استفاضــة للن
ملـتعلق بادارة الكوارث، حددت اللجنة      وحتـت البـند ا    .  أدنـاه  ٩٢-٨٤الوكـاالت يف الفقـرات      

الفرعـية الـنظم الفضائية الوطنية واالقليمية اليت ميكن أن تؤخذ يف االعتبار من أجل وضع نظام                 
 الدولية، املبادراتوقـد سـلّمت اللجنة الفرعية بأمهية خمتلف       . عـاملي الدارة الكـوارث الطبيعـية      

 التابع للجنة املعنية بسواتل رصد األرض       مـثل عمـل الفريق العامل بشأن دعم ادارة الكوارث،         
، وميثاق التعاون   )إسدر(، وجهـود أمانـة االسـتراتيجية الدولـية لـلحد مـن الكـوارث                )سـيوس (

عـلى حتقـيق االسـتخدام املنسق للمرافق الفضائية يف حال وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية                
 الساتلي الدويل للبحث واالنقاذ     ، والنظام ")امليـثاق الـدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى       ("
كمـا درسـت اللجـنة الفرعـية الـنظم السـاتلية ونظم توزيع البيانات       ).  سارسـات –كوسـباس   (

ــيا والــيت ميكــن اســتخدامها الدارة الكــوارث    ــه اللجــنة   . القائمــة حال والعمــل الــذي تضــطلع ب
ق العمل املعين   الفرعـية حتـت هـذا البـند مـن جدول األعمال يستكمله العمل الذي يقوم به فري                 

 .بادارة الكوارث، بدعم من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

أمـا البـند املـتعلق باسـتخدام مصـادر القـدرة النووية يف الفضاء اخلارجي فكان مدرجا                   -٤١
ومبوجب . يف جـدول أعمـال اللجـنــة الفرعـية العلمية والتقنية قبــل انعقـاد اليونيسبيس الثالــث              

، قامت اللجنة الفرعية، من خالل فريقها العامل        ٢٠٠٣-١٩٩٨لفترة  خطـة العمـل املعـتمدة ل      
ــية        ــائق الدول ــنووية يف الفضــاء اخلــارجي، باســتعراض للوث املعــين باســتخدام مصــادر القــدرة ال

الصـلــة باسـتخــدام مصـادر القدرة النوويـــة ألغــراض سلميــة يف     والعملـيات الوطنـية احملـتملــة    
مث قامـت اللجـنة الفرعـية خبطـوة أخـرى قدمـا باعتماد              ). A/AC.105/781(الفضـــاء اخلـارجــي     

، لوضــع اطــار تقــين دويل لألهــداف والتوصــيات ٢٠٠٦-٢٠٠٣خطـة عمــل جديــدة، للفــترة  
، املرفق A/AC.105/804(املـتعلقة بأمـان تطبـيقات مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلارجي               

 ).الثالث

فضــائي فكــان مدرجــا أيضــا يف جــدول أعمــال اللجــنة   وأمــا البــند املــتعلق باحلطــام ال  -٤٢
ومبوجـب خطـة العمـل املعتمدة للفترة     .قـبل انعقـاد اليونيسـبيس الثالـث     الفرعـية العلمـية والتقنـية   

، )A/AC.105/720(، أعــدت اللجــنة الفرعــية تقريــرا تقنــيا عــن احلطــام الفضــائي ١٩٩٨-١٩٩٦
اس احلطـام الفضـائي ومنذجـة بيئة        جّسـد جممـوع معـارف وخـربات أعضـاء اللجـنة يف جمـال قـي                

كمــا قدمــت جلــنة . احلطــام الفضــائي وتقديــر املخاطــر وتدابــري التخفــيف مــن احلطــام الفضــائي
. دعما قّيما يف إعداد التقرير    ) ايادك(التنسـيق املشـتركة بـني الوكاالت املعنية باحلطام الفضائي           

ذ استعرضت التطبيق الدويل    وبعـد اليونيسـبيس الثالـث، قامـت اللجـنة الفرعـية خبطـوة أخرى إ               
وتوجـيهات جلـنة التنسـيق املشـتركة بـني الوكاالت        ) آيتـيو (ملعـايري االحتـاد الـدويل لالتصـاالت         
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، فـيما يـتعلق بالـتخلّص مـن السواتل يف املدار الثابت بالنسبة            )ايـادك (املعنـية باحلطـام الفضـائي       
 تدابري التخفيف من احلطام     كمـا نظـرت اللجنة الفرعية يف      . لـألرض بعـد انـتهاء عمـرها الـنافع         

الفضـائي وختمـيل فعالـية احلطـام الفضـائي فـيما يتصـل بالبعـثات الفضـائية باسـتخدام مركبات                     
ووفق خطة عمل جديدة تشمل     . االطـالق، مبـا يف ذلـك اجلوانـب املـتعلقــة بالـتكلفة والعـائـــد              

ــترة  ــية ، عـــام  ٢٠٠٥-٢٠٠٢الفـ ــنة الفرعـ لـــنظر يف  ، فـــريقا عـــامال ل٢٠٠٤، أنشـــأت اللجـ
ــلى          ــراض الســلمية ع ــتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ ــدول األعضــاء يف جلــنة اس ــيقات ال تعل

إىل اللجنة الفرعية سنة ) إيادك(االقـتراحات املـتعلقة بتخفـيف احلطـام اليت قدمتها جلنة التنسيق             
 يف عـلما بـأن جـدول أعمـال الـدورة الثانـية واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية،            . ٢٠٠٣

، بصـيغته الـيت اتفقـت علـيها اللجنة الفرعية، يتضمن بندا عن احلطام الفضائي مع                 ٢٠٠٥عـام   
، املــرفق الــثاين، A/AC.105/823(بــرنامج العمــل الــتايل، حســبما يــرد يف تقريــر اللجــنة الفرعــية 

تــبدأ الــدول األعضــاء يف االبــالغ طواعــية كــل ســنة عــن (احلطــام الفضــائي؛ ) أ): (٢٠الفقــرة 
ــ ــائي        األنشـ ــام الفضـ ــيف احلطـ ــتعلقة بتخفـ ــتراحات املـ ــيذ االقـ ــا لتنفـ ــطلع هبـ ــية املضـ طة الوطنـ

A/AC.105/761) ــرة ــام الفضــائي، حســب      (؛ ))١٣٠، الفق ــين باحلط ــامل املع ــريق الع ــنظر الف ي
االقتضـاء، يف االقـتراحات املـتعلقة بتخفـيف احلطـام الفضـائي ومـا قـد يـرد علـيها من تعليقات                       

 ).أخرى

لجنة الفرعية يف استخدام التكنولوجيا الفضائية ألغراض العلوم الطبية         بعدمـا نظـرت ال     -٤٣
 لبحـث موضوع التطبيب عن      ٢٠٠٦-٢٠٠٤والصـحة العامـة، اعـتمدت خطـة عمـل للفـترة             

ومـن املـتوقع قـبل انـتهاء مـدة خطة العمل أن حتدد اللجنة الفرعية سبال                 . بعـد بواسـطة الفضـاء     
ــية     ــبلدان النام ــدرات ال ــتعزيز ق ــد،     وأســاليب ل ــب عــن بع ــنظم الفضــائية للتطبي يف اســتخدام ال

وكذلـك مشـاريع ثنائـية أو مـتعددة األطـراف هتـدف إىل اسـتحداث تطبيقات أخرى للتطبيب                   
 .عن بعد بواسطة الفضاء من خالل التعاون الدويل

  
  اللجنة الفرعية القانونية )ج( 

نيسبيس الثالــث، على النظر    دأبـت اللجـنة الفرعـية القانونـية، مـنذ مـا قبــل انعقـاد اليو               -٤٤
ــدار الثابــت بالنســبة        ــيعة امل ــتعريف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده، وطب ــتعلق ب ــند امل يف الب
لــألرض وكيفــية اســتخدامه، مبــا يف ذلــك الــنظر يف الســبل والوســائل الــيت تكفــل االســتخدام     

يل لالتصاالت  الرشـيد والعـادل لـلمدار الثابـت بالنسـبة لـألرض دون مساس بدور االحتاد الدو                
بشأن بعض اجلوانب املتعلقة    ، إىل اتفاق،    ٢٠٠٠وقـد توصـلت اللجـنة الفرعـية، عـام           ). اآليتـيو (

، مبا يف ذلك إىل توصية، )، املـرفق الثالث (A/AC.105/738باسـتخدام املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض        
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وارد الساتلية، مبا يف ذلك مـن بـني أمـور أخـرى، بأنـه حيثما يلزم التنسيق بني البلدان بغية استغالل امل           
املـدار السـاتلي الثابـت بالنسـبة لـألرض، عـلى أن تـأخذ الـبلدان املعنية بعني االعتبار أن توفري امكانية                       
الوصــول إىل ذلــك املــدار جيــب أن حيــدث، ضــمن مجلــة أمــور، عــلى حنــو عــادل ووفــق لوائــح اآليتــيو 

 ).واآليتي(أحيل االتفاق إىل االحتاد الدويل و. الراديوية

ومـن البـنود األخـرى املدرجـة يف جـدول أعمـال اللجـنة الفرعـية القانونـية منذ ما قبل                -٤٥
انعقــاد اليونيسـبيس الثالـــث، البـند املـتعلق حبالـة معـاهدات األمـم املـتحدة اخلمس ذات الصلة                     

والــنظر يف ذلــك البــند هــو اســتجابة مباشــرة الحــدى توصــيات  . بالفضــاء اخلــارجي وتطبــيقها
يس الثالـث، الـيت تدعـو إىل العمـل مـن أجـل تعزيـز جهود اللجنة يف استحداث قانون                   اليونيسـب 

الفضـاء، مـن خـالل دعـوة الـدول إىل املصـادقة عـلى معـاهدات الفضاء اخلارجي اليت وضعتها                     
ــذه       ــبوهلا هـ ــالن قـ ــية إىل اعـ ــية احلكومـ ــنظمات الدولـ ــوة املـ ــيها، ودعـ ــمام الـ ــنة أو االنضـ اللجـ

يونيسـبيس الثالـث، اتفقـت اللجـنة الفرعـية على انشاء فريق عامل،      وبعـد انعقـاد ال   . املعـاهدات 
، الســـتعراض حالـــة املعـــاهدات، ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠٢يقـــوم مبهـــام عملـــه يف الفـــترة مـــن عـــام  

وتنفـيذها، والعقـبات الـيت تواجـه قـبوهلا عاملـيا، والـترويج لقـانون الفضاء، خصوصا من خالل                    
 .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية

يف البنية اهليكلية   " البـنود اليت ينظر فيها ضمن اطار خطط العمل        "لقـد ثبـت أن ادراج        -٤٦
 يف اطار زمن    نتائج عملية  و حتقيق أهداف حمددة  جلـدول األعمـال هـو آلـية هلـا قـيمة خاصة يف               

 النـتائج احملـرزة يف نطاق خطة العمل املتعددة السنوات ملراجعة        عـلى ذلـك مـن      أدلّ وال. معـني 
 ذلك أُنشـئ ألجـل النظر يف   الـذي   ، واسـتعراض أعمـال الفـريق العـامل    "الدولـة املطِلقـة  "مفهـوم  
املــرفق الــرابع، التذيــيل،(، اعــتمد الفــريق العــامل جمموعــة مــن االســتنتاجات  ٢٠٠٢ويف عــام . البــند

A/AC.105/787 .(         أمـا العمـل عـلى جتسيد تلك االستنتاجات يف مشروع قرار تعتمده اجلمعية العامة
البند املتعلق حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس قـام بـه الفـريق العـامل الذي أُنشئ مبوجب        فقـد   

، اتفـق الفـريق العامل على       ٢٠٠٤ويف دورتـه لعـام      . ذات الصـلة بالفضـاء اخلـارجي وتطبـيقها        
نـص مشروع القرار، الذي ستوصي فيه اجلمعية العامة الدول األعضاء، من ضمن مجلة أمور،                

 سـّن وتنفـيذ قوانـني وطنـية تـتعلق باصـدار األذون وبـتوفري االشـراف املستمر على                    أن تـنظر يف   
األنشـطة الـيت تضـطلع هبـا يف الفضاء اخلارجي هيئات غري حكومية خاضعة لواليتها القضائية؛                 
وبــأن تــنظر الــدول يف ابــرام اتفاقــات تــتوافق مــع اتفاقــية املســؤولية عــن األضــرار الــيت حتدثهــا    

بشأن ) ، املـرفق )٢٦-د (٢٧٧٧قـرار اجلمعـية العامـة    ) (اتفاقـية املسـؤولية   (األجسـام الفضـائية   
عملـيات االطـالق املشتركة وبرامج التعاون؛ وتقدمي معلومات طوعا عن ممارساهتا احلالية فيما              

 .يتعلق بنقل ملكية األجسام الفضائية أثناء وجودها يف املدار
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يف البنية اهليكلية جلدول األعمال     " قشةبنود مفردة للمنا  /مسـائل "كمـا ثبـت أن ادراج        -٤٧
ــاملوجودات        ــتعلق باملســائل اخلاصــة ب ــربوتوكول امل ــّيمة لدراســة املشــروع األويل لل ــثل أداة ق مي

الـيت فـتح بـاب التوقيع عليها يف    (الفضـائية املـلحق باتفاقـية املصـاحل الدولـية يف املعـدات املتـنقلة         
توسيع  والذي أدى إىل تكثيف التعاون و      ،)٢٠٠١نوفمرب  / تشـرين الثاين   ١٦كيـب تـاون يـوم       

عقـد اجتماعني   ، وإىل   )اليونـيدروا  (املعهـد الـدويل لتوحـيد القـانون اخلـاص          تفاعل مـع  الـ نطـاق   
وأثناء فترة ما بني الدورات، ُدعي      . تشـاوريني فـيما بـني الـدورات استضـافتهما فرنسا وايطاليا           

ة ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي     جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمي       أعضـاء   
،  املكونة من خرباء حكوميني    للمشـاركة يف الـدورة األوىل الـيت عقدهتا إحدى جلان اليونيدروا           

وشاركت أمانة اليونيدروا أيضا يف الدورات     . مـن أجـل الـنظر يف املشروع األويل للربوتوكول         
 .السنوية للجنة الفرعية القانونية أثناء النظر يف هذه املسألة

ــنة ويف أعمـــال املعهـــد الـــدويل     -٤٨ ــتراك املتـــبادل يف أعمـــال اللجـ ــذا االشـ ومل يقتصـــر هـ
على االسهام يف حتقيق تقدم كبري يف ضمان أن تكون النظم القانونية الدولية اليت              ) اليونـيدروا (

تضـعها حالـيا هيئات غري اللجنة وجلنتها الفرعية القانونية واليت متّس األنشطة الفضائية، متسقة               
ع معــاهدات األمــم املــتحدة اخلمــس احلالــية املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي، بــل أســهم أيضــا يف  مــ

اهليــئات احلكومــية الدولــية املوكلــة إلــيها املســؤولية عــن تطويــر القــانون    تكثــيف الــتعاون بــني  
 .الدويل

ــية،         -٤٩ ــية القانون ــال اللجــنة الفرع ــية يف أعم ــنظمات الدول ــن شــأن مشــاركة امل وكــان م
 إطـار بند جدول األعمال اخلاص باملعلومات عن أنشطة املنظمات الدولية ذات             وخصوصـا يف  

الصـلة بقـانون الفضـاء، أن اسـترعى انتـباه اللجنة الفرعية إىل أنشطة هيئات دولية أخرى ميكن                   
اللجــنة العاملــية وأحــد األمــثلة عــلى ذلــك، تقريــر . أن تكــون ذات أمهــية بّيــنة بالنســبة ألعماهلــا

التابعة لليونيسكو، الذي اطّلعت عليه     ) كوميست (رف العلمـية والتكنولوجيا   ألخالقـيات املعـا   
اء ـــراء املعــين بأخالقــيات الفضــ بـــفــريق اخلــ؛ ممــا أدى إىل انشــاء ٢٠٠٢اللجــنة الفرعــية عــام  

فريق وقُـدم تقريـر     ). كوميسـت ال(اللجـنة العاملـية املذكـورة        ، املكلّـف بدراسـة تقريـر      اخلـارجي 
 .٢٠٠٣إىل اللجنة الفرعية وأُحيل إىل اليونسكو عام ) A/AC.105/C.2/L.240/Rev.1 (اءرباخل

ــنوانه       -٥٠ ــنود جــدول األعمــال ع ــد مــن ب ــند جدي ــنظر يف ب ــا إن ال ــدول  "كم ممارســات ال
، يف نطــاق خطــة العمــل املــتعددة الســنوات "واملــنظمات الدولــية يف تســجيل األجســام الفضــائية

نفيذ توصية اليونيسبيس الثالث املتعلقة بقانون ، سـوف يسهم أيضا يف ت      ٢٠٠٧-٢٠٠٤للفـترة   
وبانــتهاء الفــترة احملــددة خلطــة العمــل، مــن املــتوقع أن حتــدد اللجــنة الفرعــية القانونــية    . الفضــاء



A/59/174
 

 18 
 

اتفاقــية تســجيل األجســام املمارســات املشــتركة وأن تقــدم توصــيات مــن أجــل تعزيــز االلــتزام ب 
 ).، املرفق)٢٩-د (٣٢٣٥قرار اجلمعية العامة " اتفاقية التسجيل ("املطلقة يف الفضاء اخلارجي

  
 التقدم الذي أحرزته أفرقة العمل اليت أنشأهتا جلنة استخدام الفضاء اخلارجي -٢

  يف األغراض السلمية
ثبـت أن آلـية تنفـيذ بعـض توصـيات اليونيسـبيس الثالـث من خالل انشاء أفرقة عمل،             -٥١

 .بقيادة حكومية طوعية، كانت ناجحة جدا

ــيا الفضــائية،          -٥٢ ــدرات واســتخدام التكنولوج ــرا لق ــرقة العمــل تقدي أجــرى كــل مــن أف
. خصوصـا لتلبـية احتـياجات الـبلدان النامـية، ضـمن حـدود جمـال املوضوع احملوري املسند اليه                

وتشكّل . وهـذا الـتقدير الـذي أجـرته أفرقة العمل مل يكن مسبوقا من حيث نطاقه وعمقه معا                 
 واســتنتاجاهتا بشــأن العقــبات الــيت تواجــه أداء التكنولوجــيا الفضــائية حتلــيالهتا للوضــع الــراهن،

عمـلها بفعالية من أجل حل أكثر املشاكل اليت تواجه االنسانية حّدة، وكذلك توصياهتا بشأن                
ويـرد يف املـرفق اخلـامس مـن هذا التقرير           . كيفـية القـيام بذلـك، أساسـا راسـخا ملـرحلة التنفـيذ             

وصـيات واجـراءات العمـل املـتخذة حـىت الـيوم مـن أجل تنفيذ                مـلخص عـن االسـتنتاجات والت      
وترد قائمة كاملة بأمساء أعضاء أفرقة العمل يف        . التوصـيات وازلـة العقـبات الـيت تواجـه التنفيذ          

وقد مجعت أفرقة العمل الدول واملنظمات الدولية معا من أجل حتقيق األهداف            . املـرفق الـرابع   
لعمــل مــن ذوي اخلــربات املتــنوعة مــن بلــدان ومؤسســات  املشــتركة بواســطة أفــراد مكّرســني ل

 .خمتلفة

وان اسـتنتاجات وتوصـيات أفـرقة العمـل موجهـة حتـو حتقيق األهداف الرئيسية التالية                  -٥٣
الـترويج لوسـائل فّعالة يف استخدام تكنولوجيا الفضاء يف          ) أ: (املـتوخاة يف اليونيسـبيس الثالـث      

تعزيز قدرات  ) ب( األمهـية االقليمـية أو العاملية؛ و       املسـاعدة عـلى اجيـاد حلـول للمشـاكل ذات          
ــبحوث الفضــائية          ــيقات ال ــتخدام تطب ــلى اس ــية، ع ــبلدان النام ــدول األعضــاء، وخصوصــا ال ال

علما بأن اللجنة تدرك أمهية بناء القدرات،       . ألغـراض التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
ــبلدان النامــية  تاجات واجــراءات العمــل الــيت اقترحــتها  وهتــدف االســتن. وخصوصــا قــدرات ال

اللجـنة فـيما يـتعلق ببـناء القـدرات إىل حتقـيق اهلـدف الـثاين املذكـور أعـاله، حسبما يتبّدى يف                        
 . أدناه٣١٦-٢٢٨الفقرات 
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  اوتنظيم أعماهلأفرقة العمل أساليب عمل  )أ( 
لــك  دون أن يترتــب عــلى ذ٢٠٠٣ و٢٠٠١أنشــأت اللجــنة أفــرقة العمــل يف عــامي    -٥٤

ــربنامج اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، لدعــم       ــة ل ــية العادي ــادة يف امليزان زي
والــدول واملــنظمات واألفــراد الذيــن . أنشــطتها يف الفــترة الــيت تــلي انعقــاد اليونيســبيس الثالــث

أسـهموا يف جمهـود أفـرقة العمـل كّرسـوا وقـتهم وخـربهتم طوعـا، ويف بعض احلاالت مواردهم            
كمـا ان األفـراد الذيـن أّدوا مهـام رؤسـاء األفـرقة بذلوا على اخلصوص جهودا                  . ة كذلـك  املالـي 

ــيد األفكــار أو التنســيق بــني آراء        ــتهم، وذلــك بتول ــتقدم يف أفرق ــة لضــمان احــراز ال غــري عادي
األعضـاء، أو إعداد عدد من الوثائق الستخدامها يف األفرقة، أو االستجابة لطلبات عديدة من               

غ يف تقاريــر عــن أعمــاهلم واالســهام مبدخــالت أيضــا يف عمــل اللجــنة وجلنتــيها  اللجــنة بــاالبال
 .الفرعيتني

وقـد أُجنـز معظـم أعمـال أفـرقة العمل بواسطة تبادل الرسائل بالربيد االلكتروين وعقد                  -٥٥
فعقـدت عـدة مـن أفـرقة العمل اجتماعاهتا أثناء           . املؤمتـرات واحملـاورات بـني األعضـاء عـن بعـد           

ــدورات  ــال ــن حضــور        نويةالس ــتفادت م ــث اس ــية، حي ــية والتقن ــية العلم ــتها الفرع  للجــنة وجلن
وأوفــت كــل أفــرقة العمــل مبســؤولياهتا يف االبــالغ اذ . األعضــاء املشــاركني يف تلــك الــدورات

قدمـت تقاريـر مرحلـية عـن الـتقدم إىل اللجنة وإىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة هلا يف                  
 .٢٠٠٢ا منذ عام كل دورة من دوراهتم

واجتمعـت بعـض أفـرقة العمـل إّبـان حلقـات العمل اليت نظمها مكتب شؤون الفضاء                 -٥٦
 املشــتركة بــني  اخلــارجي وتناولــت مواضــيع هلــا صــلة بأعماهلــا، عــلى هــامش االجــتماعات       
 بالفضــاء الــيت ةالوكــاالت بشـــأن أنشــطة الفضــاء اخلــارجي أو أثــناء املؤمتــرات الدولــية املــتعلق   

مفتوحة دعت إليها   كمـا عقـدت بعـض أفـرقة العمـل منتديات            . هيـئات دولـية أخـرى     نظمـتها   
 .أفرقة العملاخلرباء واألفراد املهتمني للمشاركة، واالسهام مبعرفتهم يف أعمال 

  
  نظرة عامة على النتائج الرئيسية اليت خلصت إليها أفرقة العمل )ب( 

 صــورة شــاملة لسلســلة اجملــاالت  عمــل أفــرقة العمــل اإلثــىن عشــر يشــكل يف جمموعــه   -٥٧
ويكشف استعراض دقيق للنواتج    . املتـنوعة من التطبيقات اليت تشملها التكنولوجيات الفضائية       

الـيت تـتمخض عنها خمتلف التطبيقات عن طبيعتها التكاملية وعالقات التآزر اليت ميكن أن ُتقام              
 تكنولوجــيات الشــبكة العاملــية فمــثال يف جمــال التنمــية املســتدامة، يدعــم اســتخدام . فــيما بيــنها

محاية البيئة، وادارة املوارد الطبيعية، والزراعة، والتطبيب عن بعد،         ) جنسـس (لسـواتل املالحـة     
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وميكـن أن تكون نواتج الربامج املضطلع هبا حلماية البيئة مفيدة يف            . وادارة التصـدي للكـوارث    
الصــعيد العــاملي، ويف كــثري مــن  جمــال ادارة املــوارد الطبيعــية وادارة الكــوارث والصــحة عــلى   

ومـن خالل نشر وتبادل املعلومات عن النواتج بني جماالت التطبيق           . جمـاالت التطبـيق األخـرى     
بطـريقة مـنظّمة ومنّسـقة ميكن أن تكون النتائج احملققة يف أحد جماالت التطبيق معربا يؤدي إىل           

أما التحدي  . ج يف العمل  جمـاالت عديـدة أخـرى، ممـا يعـزز عالقـات الـتآزر مـع جتنب االزدوا                 
 .فيكمن يف تقرير ما اذا كانت نواتج أحد التطبيقات بعينه تفي مبتطلبات تطبيقات أخرى

  
  املتطلبات الالزمة لكي تصبح تكنولوجيا الفضاء عملياتية )ج( 

شـددت أفـرقة العمـل، يف تقديــرها للوضـع الـراهن، عــلى مـدى فـائدة التكنولوجــيات         -٥٨
قـرارات يف جمـاالت تـتعلق باسـتراتيجيات رصد البيئة وادارة املوارد الطبيعية              الفضـائية الختـاذ ال    

 .والصحة العامة وادارة الكوارث والتنمية املستدامة

تلــك الدراســات الــتقديرية أيضــا أنــه لكــي تصــبح تكنولوجــيات الفضــاء         أظهــرت  -٥٩
: بية املتطلبات التالية  عملياتـية، ولكـي حتقـق مـنافع عملـية يف الـبلدان النامـية، تقتضي احلاجة تل                 

ــة؛ واشــراك مجــيع أصــحاب        ــياجات املســتفيدين عــلى وجــه الدق ــد احت ــناء القــدرات؛ وحتدي ب
املصــلحة يف اســتحداث نظــم وخدمــات فضــائية؛ وزيــادة التوعــية لــدى املســؤولني عــن صــوغ  

 . السياسات العامة؛ ووضع استراتيجيات طويلة األجل؛ وااللتزام السياسي

ــر   -٦٠ ــود      وأشــارت بعــض أف ــن نطــاق اجله ــد م ــتحرك إىل أبع قة العمــل إىل احلاجــة إىل ال
 تكنولوجيا  البسـيطة الرامـية إىل زيـادة الوعي صوب توفري املساعدة إىل البلدان النامية يف دمج   

 .الفضاء يف البنية التحتية األساسية
  

 املعلومات والتنسيق: نظرة عامة على التوصيات اليت قدمتها أفرقة العمل )د( 
  تدريب والتوعيةوال
ــأن أفضــل طــريقة لتنفــيذ التوصــيات الواقعــة يف نطــاق       -٦١ ــرقة العمــل ب ســلّمت بعــض أف

 .مسؤولياهتا هي دعم املبادرات واجلهود احلالية

حتســني نشــر  : ومــن بــني العناصــر املشــتركة الــيت تضــمنتها توصــيات أفــرقة العمــل         -٦٢
حلالــية؛ وصــوغ السياســات العامــة املعلومــات وســبل الوصــول الــيها؛ وحتســني تنســيق اجلهــود ا

واخلطــط الطويلــة األجــل واملــبادئ التوجيهــية؛ وتعزيــز اجلهــود مــن أجــل توفــري فــرص التعلــيم   
 .والتدريب؛ وتوعية املسؤولني عن وضع السياسات العامة بشأن فوائد األنشطة الفضائية
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العمـل انشاء  أمـا عـن الـتدابري الرامـية إىل حتسـني التنسـيق، فقـد اقترحـت بعـض أفـرقة                 -٦٣
هيـئات دولــية لالســتجابة إىل االحتــياجات احملــددة الــيت مل تعاجلهــا أي جهــود أو آلــيات قائمــة  
خاصـة بالتنسـيق والـتعاون، يف حـني حددت أفرقة عمل أخرى املنظمات املوجودة اليت ميكنها                 

 .أن تقوم بدور تنسيقي

ياســات عامــة ورأت بعــض أفــرقة العمــل أنــه مــن الضــروري وضــع اســتراتيجيات وس   -٦٤
طويلـة األجـل، كمـا يف جماالت الرصد البيئي ويف تطبيق نتائج البحوث الفضائية لتعزيز جهود        

 .التنمية املستدامة

وقـد قدمـت معظـم أفـرقة العمل خالصات وافية عن اجلهود احلالية أو قصص النجاح          -٦٥
ــادة توعــية املســؤولني عــن صــوغ       السياســات يف جمــاالت مســؤولياهتا، هبــدف االســهام يف زي

 .الربامج مديريالعامة، واجلمهور العام، أو تعزيز التشارك يف املعارف فيما بني اخلرباء و

أوصـت بعـض أفـرقة العمـل أيضـا بانشـاء بوابة حاسوبية وحيدة للمواقع الشبكية أو                  و -٦٦
قواعـد البـيانات ذات الصـلة، تتضـمن معلومـات عـن اجلهـود املـبذولة يف جمـال بـناء القدرات،                       

ورأت أفرقة العمل أن . لة لنشـر املعلومـات على نطاق واسع وتيسري سبل الوصول اليها    كوسـي 
مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي هـو اهليـئة اجملهـزة عـلى أفضل حنو ألجل تصميم تلك املواقع                      
عـلى الشـبكة واستضـافتها، ألغراض نشر املعلومات ذات الصلة وتنظيم ما يقترح من حلقات                

 .عمل أو دورات تدريبية
  

األعضاء االضافيون يف اللجنة واملنظمات االضافية اليت ُمنحت مركز مراقب دائم لدى  -٣
  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

أُنشـــئت جلـــنة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية يف الـــبداية كهيـــئة  -٦٧
مث عــندما أُنشــئت .  عضـوا ١٨ ، وكانـت تضــم ١٩٥٨خمصصـة تابعــة للجمعـية العامــة يف عــام   

ــام    ــة يف ع ــئة دائم ــة٢٤، زادت العضــوية إىل ١٩٥٩كهي ــامي    .  دول ــيــن ع ــا ب ــتـــرة م ويف الف
، عـندما انعقـد اليونيسـبيس الثالث، ُوّسعت العضوية يف مخس مناسبات حىت             ١٩٩٩ و ١٩٥٩

 . دولة٦١بلغت ما جمموعه 

جـنة لكي يصل جمموع أعضائها    ومـنذ انعقـاد اليونيسـبيس الثالـث ُوّسـعت عضـوية الل             -٦٨
/  كـــانون األول١٠ املـــؤرخ ٥٦/٥١وأهنـــت اجلمعـــية العامـــة، يف قـــرارها . )١٦( دولـــة٦٥إىل 

. ، ممارسـة تقاسـم املقاعد دوريا بني كوبا وبريو وبني ماليزيا ومجهورية كوريا   ٢٠٠١ديسـمرب   
وفقــا (لوفاكيا وقــررت اللجــنة أيضــا أن تقــبل عضــوية اجلزائــر واململكــة العربــية الســعودية وســ 
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، انتهـــت عضـــوية  ١٩٩٠ديســـمرب / كـــانون األول١١، املـــؤرخ ٤٥/٣١٥ملقـــرر اجلمعـــية  
 .)يوغوسالفيا يف اللجنة

وقــد واصــلت اللجــنة ممارســتها االعتــيادية الــيت تســمح مبوجــبها لــدول غــري أعضــاء يف  -٦٩
يانات أمام هذه اللجـنة باملشـاركة يف اجـتماعات اللجـنة وجلنتـيها الفرعيـتني املفـتوحة وبالقاء ب                

وأدى توسـع عضـوية اللجـنة إىل زيـادة عـدد الـدول الـيت تـتاح هلـا فرصة االسهام يف                       . اهليـئات 
عمـل اللجــنة وهيئتــيها الفرعيــتني، وذلــك باملشــاركة يف مجــيع االجــتماعات وتقــدمي اقــتراحات  

 .لكي تنظر فيها هذه اهليئات بقصد اختاذ اجراءات عمل يف شأهنا

دأت اللجــنة تدعــو إىل اجــتماعاهتا املــنظمات الدولــية الــيت تــرّوج  ، بــ١٩٦٢ويف عــام  -٧٠
وقـد ودعـت اللجنة، يف اجتماعها الثاين،        . السـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية          

، وكذلـك هيئات تابعة لألمم املتحدة مثل اليونسكو، واالحتاد    )كوسـبار (جلـنة أحبـاث الفضـاء       
كما . ظمة العاملـية لألرصاد اجلوية، للحضور بصفة مراقب   ، واملـن  )اآليتـيو (الـدويل لالتصـاالت     

ان املـنظمات الـيت لديها مركز مراقب دائم لدى اللجنة تلقت دعوة مفتوحة حلضور الدورات                
الســنوية للجــنة وهيئتــيها الفرعيــتني، وأتيحــت هلــا فــرص اللقــاء بــيانات أمــام اللجــنة وهيئتــيها   

 مــنظمة هلــا مركــز مراقــب دائــم لــدى  ١٣ هــناك وكانــت. الفرعيــتني يف اجــتماعاهتا املفــتوحة
 .اللجنة وقت انعقاد اليونيسبيس الثالث

ومـنذ انعقـاد اليونيسـبيس الثالـث زاد عـدد اهليـئات الدولـية احلكومـية وغـري احلكومية                     -٧١
 منحــت ،٢٠٠٣ديســمرب /وحــىت كــانون األول. الــيت ُمنحــت مركــز مراقــب دائــم لــدى اللجــنة

 دائـم لدى اللجنة لسبع منظمات دولية أخرى، فزاد بذلك عدد         اجلمعـية العامـة مركـز مراقـب       
 )١٧(.٢٠املنظمات اليت لديها هذا املركز إىل 

قلق ، الحظـت اللجـنة الفرعية القانونية ب       ٢٠٠٤ويف دورهتـا الثالـثة واألربعـني يف عـام            -٧٢
هيـئات مـنظومة األمم     االخنفـاض الـذي حـدث خـالل األعـوام األخـرية يف حضـور ومشـاركة                  

ــية الــيت لديهــا مركــز مراقــب دائــم لــدى اللجــنة، يف عمــل اللجــنة     ،تحدةاملــ  واملــنظمات الدول
ــية ــوارد يف قــرارها   . الفرعــية القانون  ٩ املــؤرخ ٥٨/٨٩واســتجابة لطلــب اجلمعــية العامــة، وال

الـتدابري الـيت من شأهنا أن تعزز مشاركة          اآلن يف    اللجـنة تـنظر   ،  ٢٠٠٣ديسـمرب   /كـانون األول  
 . أعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتنيتلك اهليئات يف
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  اخلاصة بالفضاء اخلارجي ازدياد عدد الدول األطراف يف معاهدات األمم املتحدة اخلمس -٤ 
طلـب اعـالن فييـنا اختـاذ اجـراءات عمل لتعزيز جهود جلنة استخدام الفضاء اخلارجي                  -٧٣

املصــادقة عــلى معــاهدات يف األغــراض الســلمية يف صــوغ قــانون الفضــاء، إذ دعــا الــدول إىل   
الفضـاء اخلـارجي الـيت وضعتها اللجنة أو االنضمام اليها، ودعا املنظمات الدولية احلكومية إىل        

وبعــد انعقــاد اليونيســبيس الثالــث، زاد عــدد التصــديقات عــلى . اعــالن قــبوهلا هبــذه املعــاهدات
، زاد  ٢٠٠٤يناير  /فحـىت كانون الثاين   . املعـاهدات اخلاصـة بالفضـاء اخلـارجي اخلمـس مجـيعها           

عـدد الـدول الـيت صـادقت عـلى معـاهدة املـبادئ املـنظمة ألنشـطة الدول يف ميدان استكشاف             
معاهدة الفضاء  ("واسـتخدام الفضـاء اخلـارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى              

  إىل١٩٩٩ دولة يف عام ٩٥، من )، املرفق)٢١-د (٢٢٢٢، قـرار اجلمعـية العامة       ")اخلـارجي 
 دولــة؛ وعــلى اتفــاق إنقــاذ املالحــني الفضــائيني وإعــادة املالحــني الفضــائيني ورد األجســام ٩٨

، ازداد  ))٢٢-د (٢٣٤٥، قـرار اجلمعـية العامة       "اتفـاق االنقـاذ   ("املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي        
 دولــة؛ ٨٢ دولــة إىل ٨٠ دولــة؛ وعــلى معــاهدة املســؤولية، مــن  ٨٨ دولــة إىل ٨٥العــدد مــن 

 دولة؛ وعلى اتفاق املنظّم ألنشطة الدول على        ٤٥ دولة إىل    ٤٠ التسجيل، من    وعـلى معـاهدة   
، ٣٤/٦٨، قــرار اجلمعــية العامــة  "اتفــاق القمــر("ســطح القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى   

وعلى اخلصوص، تواصل اللجنة الفرعية القانونية جهودها .  دول١٠ دول إىل ٩، مـن    )املـرفق 
ادة عدد الدول اليت تصادق على معاهدات الفضاء اخلارجي أو          وتـدرس اختاذ تدابري أخرى لزي     

 .تنضم اليها، وكذلك عدد املنظمات احلكومية الدولية اليت تعلن قبوهلا هبذه املعاهدات
  

  التقدم احملرز من خالل اجلهود الوطنية واالقليمية                      -باء  
ــثاين املعــين   يف تنفــيذ توصــيات مؤمتــر األمــم املــتحدة  حــرز تقــدم حمــدود كــان قــد أُ  -٧٤  ال

وقررت ). ٨٢اليونيسبيس  (باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية              
، أن مجـــيع ١٩٨٢ديســـمرب / كـــانون األول١٠ املـــؤرخ ٣٧/٩٠اجلمعـــية العامـــة، يف قـــرارها 

املسندة إىل  واليـة    فـيه ال   وّسـعت األنشـطة، اجلديـدة واملوّسـعة، الـواردة يف ذلـك القـرار، الـذي                
. ، جيــب أن متــول أساســا مــن تــربعات مــن الــدول مج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائيةبــرنا

ــيذ توصــيات اليونيســبيس   دوداحملــتقدم وميكــن عــزو الــ   إىل االعــتماد بصــفة  ٨٢ احملــرز يف تنف
 .رئيسية على التربعات

، فقـد متّ التأكـيد كـثريا على    ٨٢اليونيسـبيس   بعة مؤمتـر اوعـلى العكـس مـن عملـية مـت      -٧٥
 األعضـاء يف تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث، والعديد منها قد               للـدول سـؤولية الرئيسـية     امل

وقد اضطُلع بتلك األنشطة بواسطة     . قـام فعـال بأنشـطة أسهمت يف تنفيذ عدة توصيات خمتلفة           
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وترد يف املرفق السادس من     . بـرامج وطنـية أو مـن خـالل الـتعاون الثـنائي أو املـتعدد األطـراف                 
ــتقر  ــر إىل اللجــنة عــن أنشــطتها الفضــائية اخلاصــة      هــذا ال ــيت قدمــت تقاري ــبلدان ال ير قائمــة بال

ــيذ توصــيات اليونيســبيس       ــيت أســهمت يف تنف ــدويل يف مــيدان الفضــاء، ال ــتعاون ال ــترويج لل بال
 .الثالث

. وهـنالك أيضـا كيانات اقليمية عديدة أسهمت يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث             -٧٦
، مـثال، دورا هامـا يف تعزيـز الـتعاون والتنسيق فيما             )إسـا (اء األوروبـية    فقـد أدت وكالـة الفضـ      

ومـا زالـت هـذه الوكالـة منذ وقت طويل           . بـني الـبلدان األوروبـية يف جمـال األنشـطة الفضـائية            
ــيقات        ــرنامج األمــم املــتحدة للتطب ــنظمها ب واحــدة مــن كــبار ُرعــاة عــدد مــن األنشــطة الــيت ي

فُبعــيد انعقــاد املؤمتــر، يف تشــرين . يات اليونيســبيس الثالــثالفضــائية، الــيت تســتجيب إىل توصــ
، حــددت جلــنة العالقــات الدولــية يف وكالــة الفضــاء األوروبــية جمــاالت   ١٩٩٩نوفمــرب /الــثاين

ذات أولويــة يف مــتابعة أعمــال اليونيســبيس الثالــث، وتتجســد هــذه اجملــاالت ذات األولويــة يف  
وبعــد التوقــيع عــلى االتفــاق . ء اخلــارجيأنشــطة نظمــت باملشــاركة مــع مكتــب شــؤون الفضــا

، لـتعزيز التعاون مع االحتاد األورويب، ُيرتقب        ٢٠٠٣نوفمـرب   / تشـرين الـثاين    ٢٥االطـاري، يف    
مـن أوروبـا أن تـزيد مـن تعزيـز جهودهـا الرامـية إىل االسـتجابة الحتـياجات اجملـتمع عامـة من                         

 من شأهنا أن تستجيب أيضا إىل       خـالل اسـتخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتما، واليت        
 .كثري من االجراءات اليت دعا اليها اعالن فيينا

كذلـك فـان شـبكة مؤسسـات التعلـيم والبحـث يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء يف                   -٧٧
شــرق وســط أوروبــا وجــنوب شــرقها تتــيح فرصــا للــبلدان املشــاركة ألجــل تعزيــز الــتعاون يف  

يع املشــتركة واملؤمتــرات الــيت تســهم يف تنفــيذ توصــيات   األنشــطة الفضــائية مــن خــالل املشــار 
ويشـارك أيضـا بعـض الـبلدان يف مـنطقة أوروبا الشرقية يف أنشطة وكالة                . اليونيسـبيس الثالـث   

الفضـاء األوروبـية بابـرام اتفاقـات تعـاون مع الوكالة املذكورة واالضطالع بأنشطة ذات صلة                 
 .وال أعضاء فيهبالفضاء ضمن اطار االحتاد األورويب بصفتها د

اللجـنة االقتصـادية واالجتماعـية آلسـيا واحمليط     يف آسـيا ومـنطقة احملـيط اهلـادئ، تقـوم          -٧٨
باملواءمة بني خمتلف املبادرات يف كنف األمم املتحدة، مبا يف ذلك األنشطة            ) إسـكاب  (اهلـادئ 

ر الفقرة  انظ(ذات الصـلة بالفضـاء، كمـا إهنـا أسـهمت يف تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالث                    
١١٠(. 

وقـد تطـورت مـبادرات هيـئة آسـيا واحملـيط اهلادئ للتعاون املتعدد األطراف يف ميدان                   -٧٩
، الــيت اقترحــتها أصــال باكســتان وتايلــند     (AP-MCSTA)التكنولوجــيا والتطبــيقات الفضــائية   



 

25 

A/59/174  

وقد . ، فأصبحت آلية دولية حكومية اقليمية للتعاون املتعدد األطراف        ١٩٩٢والصـني يف عـام      
أسـهمت هـذه اهليـئة، مـن خـالل مشـاريع مشـتركة، يف تنفـيذ توصيات اليونيسبيس الثالث يف                     

وجتــري حالــيا مناقشــات   . املــنطقة يف جمــاالت مــثل ادارة املــوارد الطبيعــية وادارة الكــوارث     
خبصـوص جعـل اهليـئة مؤسسـة، وذلـك بانشـاء مـنظمة آسـيا واحمليط اهلادئ للتعاون الفضائي،                    

طالع بـبحوث أساسـية يف جمـال التكنولوجـيا الفضائية وتطبيقاهتا، وتنفيذ     الـيت مـن شـأهنا االضـ     
 .مشاريع ذات أمهية مشتركة، وتنظيم أنشطة تعليمية وتدريبية

ــتعاون يف األنشــطة       -٨٠ ــنطقة آســيا واحملــيط اهلــادئ إىل حتقــيق ال ــدان يف م كمــا تســعى بل
وكالة الفضائية آلسيا واحمليط    الفضـائية مـن خـالل آلـيات أقـل رمسـية، مـثل امللـتقى االقلـيمي لل                  

وقد . ، الـذي تستضـيف اليابان، مبشاركة بلد مضيف آخر، كل اجتماعاته           )أبرسـاف (اهلـادئ   
، من ملتقى لتبادل املعلومات العامة فيما       ١٩٩٣تطـور هذا امللتقى منذ اجتماعه األول يف عام          

ملـنطقة وينفّذ التوصيات    بـني بلـدان املـنطقة، إىل كـيان عمـلي الـتوجه يعـاجل قضـايا معيـنة هتـم ا                     
وقــد مت االتفــاق أثــناء امللــتقى العاشــر، الــذي عقــد يف  . الصــادرة عــن اجــتماعاته بكــامل هيئــته

ــثاين  ــناير /تايلــند يف كــانون ال ــتعاون يف  ٢٠٠٤ي   الكــوارثادارةجمــاالت مــثل ، عــلى تعزيــز ال
 . ورصد البيئة، واالتصاالت الفضائية والتعليم اخلاص بالفضاء

ــيذ توصــيات      نظــرت بلــ  -٨١ ــبـي يف موضــوع تنف ــية والكاري ــريكا الالتين ــنطقة أم دان يف م
اليونيسـبيس الثالـث، يف مؤمتـر القـارة األمريكية الرابع املعين بالفضاء، الذي انعقد يف قرطاجنة                 

واعــتمد املؤمتــر اعــالن قرطاجــنة دي إنديــاس، . ٢٠٠٢مــايو /دي إنديــاس، كولومبــيا، يف أيــار
كما أوعزت خطة عمل،    . ى تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالث       الـذي حـثّ دول املـنطقة عـل        

اعـتمدها املؤمتـر أيضـا، إىل أمانـة املؤمتر املؤقتة بأن تعزز التعاون والتنسيق يف برامج أو مشاريع                   
يف جمـاالت مـثل محايـة البيـئة، وادراة الكـوارث، وقـانون الفضـاء، والتعليم، والبحث والتطوير                 

، ٥٨/٥٩و أحاطت اجلمعية العامة، يف قرارها       . لتطبيقات الفضائية يف العلـوم والتكنولوجـيا وا     
 .برغبة الدول األعضاء يف املنطقة يف تأسيس مؤمتر القارة األمريكية املعين بالفضاء

تشـارك بلـدان أفريقـية كـثرية يف عـدد مـن املـبادرات واملنـتديات االقليمية ذات الصلة                     -٨٢
خلـاص بـنظام املعلومـات اجلغرافـية والـرابطة األفريقية           بالفضـاء، مـثل مؤمتـرات منـتدى أفريقـيا ا          

لالستشـعار عـن بعـد لـلمؤمترات البيئـية، وبعضـها تـنظمها جمموعات من البلدان على املستوى                   
ــيمي ــية لعقــد املناقشــات     . دون االقل ــبلدان األفريق ــتديات فرصــا لل ــبادرات واملن ــيح تلــك امل وتت

الفضاء، مبا يف ذلك مسائل مثل تعزيز الوعي       وتـبادل األفكـار بشـأن مسائل علوم وتكنولوجيا          
 .والتطبيقات من خالل بناء القدرات وتوفري البىن التحتية والتشارك يف البيانات لصاحل أفريقيا
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ــباد(والشــراكة اجلديــدة لتنمــية أفريقــيا   -٨٣ ــثا، هــي يف جــزء مــنها   )ني ، الــيت أُطلقــت حدي
يا ألجـل تطوير وتطبيق علوم وتكنولوجيا       اسـتجابة إىل الـنداءات املـتكررة مـن عـلماء يف أفريقـ             

بغـية مواجهـة حتديـات جوهـرية مـثل انـتاج األغذية والصحة والطاقة واملعلومات واالتصاالت                 
وإن تشــغيل . وادارة شــؤون البيــئة وادارة التصــدي للكــوارث والــتعدين واالنــتاج الصــناعي      

 أفريقيا هو واحد من     بـرنامج سـاتلي مشـترك فـيما بـني عـدد مـن اجلهـات الفاعلـة الرئيسـية يف                    
والـبلدان املعنـية سـوف تـتعاون يف العمل          . املقـترحات املقدمـة ملواجهـة بعـض هـذه الـتحديات           

ومن خالل هذه املبادرة وغريها من . عـلى بـناء القـدرات ألجـل دعـم برامج فضائية يف أفريقيا            
لقــدرة التنافســية قــاعدة للــتفوق العــلمي يف أفريقــيا لتحقــيق ا" نيــباد"املــبادرات، توفــر الشــراكة 

 . االقتصادية يف القارة–على الصعيد العاملي وكذلك االسهام يف التنمية االجتماعية 
  

أنشطة كيانات منظومة األمم املتحدة اليت أسهمت يف تنفيذ توصيات  -جيم 
  اليونيسبيس الثالث

  إجنازات االجتماع املشترك بني الوكاالت بشـأن أنشطة الفضاء اخلارجي -١ 
أسـهم االجـتماع املشـترك بني الوكاالت بشـأن أنشطة الفضاء اخلارجي، الذي يؤدي         -٨٤

مهمـة مهـزة وصل ألغراض التنسيق والتعاون فيما بني الوكاالت يف جمال األنشطة ذات الصلة                 
، يف أعمـال اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية خالل نظرها يف     ١٩٧٥بالفضـاء مـنذ إنشـائه عـام      

 املـتعلق بالتنسـيق والـتعاون فـيما بني الوكاالت يف اطار خطة عمل مّدهتا               بـند جـدول األعمـال     
فقّدم جمموعة من املقترحات إىل اللجنة الفرعية لكي تنظر ). ٤٠انظـر الفقـرة     (ثـالث سـنوات     

ومـن خـالل هـذه العملـية، كـّون االجـتماع عالقـة مـن الـتآزر بـني مـا يبذلـه من جهود                          . فـيها 
اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وجلنــتها الفرعــية  واجلهــود الــيت تــبذهلا جلــنة 

العلمــية والتقنــية ألجــل زيــادة الوعــي، لــدى هيــئات مــنظومة األمــم املــتحدة الــيت مل تســتخدم    
التطبـيقات الفضـائية، باإلسـهامات الـيت ميكـن لعلوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا أن تقدمها                

 .جتماعية والثقافيةإىل برامج عملها االقتصادية واال

فعـلى سـبيل املثال، بّينت نتائج الدراسة االستقصائية اليت نفذها مكتب شؤون الفضاء             -٨٥
 /A/AC.105/C.1 و Corr.1 وA/AC.105/C.1/L.241انظــر الوثــائق (، ٢٠٠١اخلــارجي يف عــام 

L.241/Add.1(ة، ، أن هــناك قــدرا حمــدودا مــن الوعــي فــيما بــني هيــئات مــنظومة األمــم املــتحد
وخصوصــا عــلى مســتوى االدارة العلــيا، بشــأن مــدى مالءمــة التطبــيقات الفضــائية للواليــات    

 .املوكولة إليها، مبا فيها الواليات ذات الصلة الوثيقة بتشجيع التنمية املستدامة



 

27 

A/59/174  

أمـا فـيما يـتعلق بالعقـبات الـيت تعـترض سـبيل توسـيع اسـتخدام التطبـيقات واخلدمات                   -٨٦
جـتماع املشـترك بـني الوكـاالت وجـود توجهـات خمـتلفة يف اهليئات                الفضـائية، فقـد الحـظ اال      

فوفود الدولة نفسها اليت حتضر ملتقيات    . التشـريعية لكـل مؤسسـة تابعـة ملنظومة األمم املتحدة          
حكومـية دولـية خمـتلفة ضمن إطار منظومة األمم املتحدة ال تكون بالضرورة على بّينة تامة مما                  

ولذلك، فقد رأى   . جهـات إزاء مسـائل مماثلـة تتعلق بالفضاء        يـتخذه كـل مـنها يف مواقـف وتو         
االجــتماع أن التنســيق عــلى حنــو أوثــق والتشــارك يف املعلومــات يف الوقــت املناســب فــيما بــني  
األجهـزة احلكومـية املمـثلة يف خمتلف امللتقيات اليت تتناول مسائل تتعلق باألنشطة الفضائية هو                

حلكومــية القائمــة، وهــو مــا سيفضــي إىل بــذل جهــود  أمــر ميكــن حتقــيقه مــن خــالل اآللــيات ا 
 . تنسيقية مماثلة لتلك اليت تبذهلا كيانات منظومة األمم املتحدة على صعيد األمانة

وقــد قــام االجــتماع املشــترك بــني الوكــاالت خبطــوات أخــرى حنــو تعزيــز دوره كهيــئة    -٨٧
افق، مثال، على إنشاء موقع لتنسـيق األنشـطة املتصـلة بالفضـاء ضـمن مـنظومة األمـم املتحدة، فو              

موّحـد عـلى الشـبكة العاملية سيحتوي على معلومات عن األنشطة التعليمية والتدريبية اليت تنظم                
ويف اطار عملية التحضري للمؤمتر     . داخـل مـنظومة األمم املتحدة يف اجملاالت ذات الصلة بالفضاء          

ء االجتماع املذكور على إطالع     ، اتفـق أعضا   ٢٠٠٣العـاملي لالتصـاالت الـراديوية املعقـود عـام           
 .بعضهم بعضا على مواقفهم بشأن محاية نطاقات الترددات الراديوية الالزمة ألنشطتهم

، بشــأن تنســيق أنشــطة ١٩٧٥ودأبــت الــتقارير الســنوية مــن األمــني العــام، مــنذ عــام   -٨٨
ة الفضــاء اخلــارجي ضــمن مــنظومة األمــم املــتحدة، عــلى تقــدمي معلومــات شــاملة عــن األنشــط 

وبعـد انعقاد اليونيسبيس الثالث، نقّح      . املـتعلقة بالفضـاء املـنفّذة داخـل مـنظومة األمـم املـتحدة             
االجــتماع املشــترك بــني الوكــاالت هــيكل الــتقرير الســنوي عــدة مــرات لكــي جيّســد مضــمون 
 إعـالن فييـنا، مبـا ميكّـن القـّراء مـن حتديد اهليئات اليت تنفّذ أنشطة تستجيب لإلجراءات احملّددة               

وبــادر االجــتماع أيضــا إىل اســتخدام الــتقرير مــن أجــل تركــيز مناقشــاته . املطلوبــة يف اإلعــالن
 .على أنشطة ومبادرات معنية ينبغي أن حتظى بدعم منظومة األمم املتحدة بأمجعها

/  كــانون األول١٠ املــؤرخ ٥٦/٥١وقــد أحاطــت اجلمعــية العامــة عــلما، يف قــرارها   -٨٩
يت وّجههــا رئــيس جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض ، بالرســالة الــ٢٠٠١ديســمرب 

الســلمية إىل األمــني العــام مســترعيا فــيها انتــباهه إىل ضــرورة الــنظر يف زيــادة اســهامات علــوم   
وتكنولوجــيا الفضــاء بقــدر أكــرب يف املؤمتــرات الرئيســية لألمــم املــتحدة، ودعــت مجــيع هيــئات  

 املؤمتــرات الرئيســية لألمــم املــتحدة الــيت ميكــن أن  مــنظومة األمــم املــتحدة إىل حتديــد توصــيات 
وتلبـية لـتلك الدعوة، أعد االجتماع املشترك بني الوكاالت    . تسـتفيد مـن التطبـيقات الفضـائية       

 )١٨(قائمـة باالجـراءات املوصـى باختاذها يف اخلطة التنفيذية ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة              
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ــوم    الــذي عقــد يف جوهانســربغ، جــنوب أف  ريقــيا، والــيت هلــا مــن صــلة مباشــرة أو حمــتملة بعل
وتكنولوجــيا الفضــاء وتطبــيقاهتما ووافــق عــلى دعــوة هيــئات األمــم املــتحدة إىل إكمــال هــذه    

وأقّرت . القائمـة بأنشـطتها وبـراجمها املتصـلة بالفضـاء الـيت تقـابل اإلجـراءات املوصـى باختاذها                  
 بــأن تقــوم الــدول األعضــاء يف اللجــنة أيضــا اللجــنة اقــتراح االجــتماع املشــترك بــني الوكــاالت

وميكـن للقائمـة بعـد اسـتكماهلا أن تصـلح كدراسـة استقصائية شاملة الستجابة           . بعملـية مماثلـة   
 .األوساط العاملة يف جمال الفضاء لنتائج مؤمتر القمة العاملي

مل ويف أعقـاب اليونيسـبيس الثالـث، بـدأت بعـض هيـئات منظومة األمم املتحدة، اليت                   -٩٠
تكـن قـد شـاركت يف االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت، تسـهم يف أعمـال ذلـك االجتماع،             
ومـن بيـنها مفوضـية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع                

أمــا الكــيانات الــيت دأبــت عــلى املشــاركة يف      . وأمانــة اتفاقــية التــنّوع األحــيائي   ) يونوبــس(
واللجنة االقتصادية واالجتماعية   ) إيسـا (ور، مـثل اللجـنة االقتصـادية ألفريقـيا          االجـتماع املذكـ   

ومنظمة األمم املتحدة   ) يونيب(وبرنامج األمم املتحدة للبيئة     ) إسكاب(آلسـيا واحملـيط اهلـادئ       
ومنظمة ) اليونسكو(ومـنظمة األمـم املـتحدة للتربية والعلم والثقافة          ) الفـاو (لألغذيـة والـزراعة     

واملنظمة ) آيتـيو (املـدين الدولـية ومـنظمة الصـحة العاملـية واالحتـاد الـدويل لالتصـاالت                 الطـريان   
العاملـية لألرصـاد اجلويـة والوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة وأمانة االستراتيجية الدولية للحد من             

 .الكوارث، فقد واصلت االسهام يف أعمال االجتماع

لـدول األعضـاء يف اللجـنة، شرع االجتماع،         وبغـية زيـادة عـدد جمـاالت الـتفاعل مـع ا             -٩١
، يف تنظيم دورة مفتوحة غري رمسية ُيدعى حلضورها ممثلو الدول        ٢٠٠٤ابـتداء مـن دورته عام       
ــنة ــية   . األعضـــاء يف اللجـ ــية األوىل الـــتحديات والفـــرص التعليمـ وتناولـــت الـــدورة غـــري الرمسـ

 ذات الصــلة بالفضــاء، وحضــرهتا والتدريبـية املــتاحة داخــل مــنظومة األمــم املــتحدة يف اجملــاالت 
 . دولة عضوا يف اللجنة١٣ هيئات تابعة لألمم املتحدة و١٠

أمـا يف جمـال بـناء القـدرات، فقـد قـام االجـتماع املشترك بني الوكاالت، بالتعاون مع                     -٩٢
. الوكاالت لتعظيم املوارد املتاحة   أعضـاء اللجـنة، خبطوات من أجل مواصلة تعزيز التعاون بني            

قوائــم جــرد بــاملعدات الجــتماع عــلى أن يعــّد، مبشــاركة الــدول األعضــاء يف اللجــنة،  واتفــق ا
واملـواد التعليمـية والتدريبـية وجمموعـات البـيانات الساتلية وغريها من موارد بناء القدرات اليت                 

وسُتتاح قوائم اجلرد   . مشاريعها للتعاون التقين   للمستفيدين من    توفّـرها كـيانات األمـم املتحدة      
 .بعد إعدادها، لكافة كيانات منظومة األمم املتحدةهذه، 
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   الفضاء اخلارجيشؤونإجنازات مكتب  -٢ 
يف أعقــاب اليونيســبيس الثالــث، وضــع مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي خطــة عمــل   -٩٣

وأقّرت اللجنة  . ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ٦ املؤرخ   ٥٤/٦٨تنفـيذا لقـرار اجلمعـية العامـة         
 . ٢٠٠٠خطة العمل عام 

أمـا يف جمـال تعزيز دور اللجنة وجلنتيها الفرعيتني يف النهوض بالتعاون الدويل يف جمال                 -٩٤
اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، فقـد قـّدم مكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي                     
الدعـم الـتقين واإلداري إىل العمـل الـذي تضـطلع بـه كافـة فـرق العمـل اليت أنشأهتا اللجنة من                        

كمــا قــّدم املكتــب املشــورة الفنــية إىل بعــض فــرق  . نفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــثأجــل ت
ــيقات        ــرنامج األمــم املــتحدة للتطب ــبها، مبــا يف ذلــك مــن خــالل أنشــطة ب ــناء عــلى طل العمــل ب

 .الفضائية

، شـرع مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي يف برنامج لبناء القدرات يف             ٢٠٠٢ويف عـام     -٩٥
 : حىت اآلن، متّت اإلجنازات التاليةو. جمال قانون الفضاء

ُعقدت حلقتا عمل   . بـدء سلسـلة مـن حلقـات العمـل اخلاصـة بقانون الفضاء              )أ( 
 واألخــرى يف داجيــون، مجهوريــة كوريــا، عــام  ٢٠٠٢مــنها، كانــت إحدامهــا يف الهــاي عــام  

دات ، ممـا أسـهم يف أعمـال اللجـنة الفرعـية القانونـية لتحقـيق فهـم وقبول كاملني ملعاه               ٢٠٠٣
 األمم املتحدة اخلمس اخلاصة بالفضاء اخلارجي؛

إعـداد وتعمـيم وثـائق ومنشـورات ذات صـلة بقـانون الفضـاء، مبـا فيها تقرير                    )ب( 
ســنوي عــن احلالــة الراهــنة لتوقــيع الــدول وتصــديقها عــلى خمــتلف االتفاقــات الدولــية املــتعددة  

  األطراف املتعلقة بأنشطة الفضاء اخلارجي وانضمامها إليها؛

 استحداث وصون قاعدة بيانات عن قوانني الفضاء الوطنية؛ )ج( 

وضـع فهـرس بفـرص التعلـيم والتدريـب يف جمـال قانون الفضاء، يشتمل على                  )د( 
معلومـات عـن املؤسسـات الـيت توفر دروسا ودورات تعليمية يف قانون الفضاء، وحتديث عهد                 

 .هذا الفهرس بانتظام

طة بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضائية الالحقة           وبالنسـبة لتخطـيط وادارة أنشـ       -٩٦
لليونيسـبيس الثالـث، اعـتمد خـبري األمم املتحدة املعين بالتطبيقات الفضائية استراتيجية جديدة               

 إىل تعزيز أنشطة    ٥٤/٦٨مـن قـرارها     ) د (١١تلبـية لدعـوة اجلمعـية العامـة الـواردة يف الفقـرة              
 بضعة مواضيع ذات أمهية رئيسية بالنسبة للبلدان النامية،         ويركـز الـربنامج اآلن عـلى      . الـربنامج 
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ويرسـي أهدافـا ميكـن حتقيقها يف املدى القصري واملتوسط مع االحتفاظ بعدد قليل من األنشطة      
 .الطويلة األجل اخلاصة ببناء القدرات

ــة فهــي    -٩٧ ــربنامج ذات األولوي ــا مواضــيع ال االتصــاالت ) ب(ادارة الكــوارث؛ ) أ: (وأم
رصد البيئة  ) ج(لية ألغـراض التطبـيقات اخلاصـة بالتعلـيم عـن بعـد والتطبيـب عـن بعـد؛                    السـات 

التعلــيم ) ه(إدارة املــوارد الطبيعــية؛ ) د(ومحايــتها، مبــا يف ذلــك الوقايــة مــن األمــراض املعديــة؛  
وتشــمل جمــاالت العمــل  . وبــناء القــدرات، مبــا يف ذلــك الــبحوث يف علــوم الفضــاء األساســية   

ــر ا  ــية      األخــرى تطوي ــنظم الســاتلية العامل ــية، كاســتخدام ال ــدرات يف التكنولوجــيات التمكين لق
لـلمالحة وحتديـد املواقع، واملنافع العرضية من تكنولوجيا الفضاء، وتطبيقات السواتل الصغرية             

وضمن . والسـواتل الصـغرية، وتشـجيع مشـاركة صـناعات القطـاع اخلاص يف أنشطة الربنامج               
: ألولويـة، يسـعى الـربنامج لتحقيق األهداف الرئيسية التالية        كـل موضـوع مـن املواضـيع ذات ا         

ــدرات؛  ) أ( ــناء الق ــية توطــيد الدعــم احملــلي      ) ب(ب ــرارات بغ ــتخذي الق ــدى م ــادة الوعــي ل زي
 .الستخدام تكنولوجيات الفضاء عملياتيا

واسـتهل الـربنامج منـاذج منطـية تدريبـية تتكّون من سلسلة من حلقات العمل وأنشطة                  -٩٨
ــتابعة ــيمي امل ــدأ يف عــام  .  عــلى الصــعيد االقل ــة    ٢٠٠٠وب  تنظــيم حلقــات عمــل اقليمــية الحق

لليونيسـبيس الثالـث يف جمـال اسـتخدام تكنولوجـيا الفضاء يف ادارة الكوارث، وحىت هناية عام                  
، كـان الـربنامج قــد عقـد مخسـا مــن هـذه احللقــات وبـدأ حتديـد ووضــع بـرامج مــتابعة         ٢٠٠٣

، مت ٢٠٠٣-٢٠٠١ويف الفترة  .  األفريقي وأمريكا اجلنوبية   منوذجـية لكـل مـن منطقيت اجلنوب       
أيضــا تنظــيم أربــع حلقــات عمــل اقليمــية واجــتماعني دولــيني بشــأن اســتخدام الشــبكة العاملــية  

أمــا االجــتماع الــدويل الــثاين، الــذي عقــد يف   ). جــي ان اس إس(لســواتل املالحــة وتطبــيقاهتا  
مبادرات املتابعة ذات األولوية اليت ينبغي مشاريع و ، فقـد حـّدد  ٢٠٠٣ديسـمرب  /كـانون األول  

 .٢٠٠٥-٢٠٠٤للربنامج أن يدعمها يف الفترة 

وقـد زاد خـالل السـنوات القلـيلة املاضية عدد حلقات العمل والدورات التدريبية اليت                 -٩٩
ويدعــم الــربنامج أيضــا دورات التدريــب . نظّمهــا بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية 

 االضــافية الــيت تــنظّمها املراكــز االقليمــية لتعلــيم علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء،   وحلقــات العمــل
املنتســـبة إىل األمـــم املـــتحدة، يف مـــناطق آســـيا واحملـــيط اهلـــادئ، وأفريقـــيا وأمـــريكا الالتينـــية   

 . والكاريبـي

ــبات الــيت تلقاهــا مكتــب شــؤون       -١٠٠ ــث، ازداد عــدد الطل ومــنذ انعقــاد اليونيســبيس الثال
ارجي مــن الــدول األعضــاء واملــنظمات احلكومــية الدولــية وغــري احلكومــية التماســا الفضــاء اخلــ
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ــية  ــلخدمات االستشــارية التقن ــية     . ل ــية تلب ــه االستشــارية التقن فقــد وّســع املكتــب نطــاق خدمات
ومن األمثلة على ذلك اخلدمات اليت يوفـّرها املكتب من خالل اتفاق           . لالحتـياجات العملياتية  

، ٢٠٠٣يوليه  /، الذي مكّن املكتب، يف متوز     "الفضـاء والكـوارث الكربى    "مـع امليـثاق الـدويل       
مـن بـدء توفـري اخلدمات على مدار الساعة هليئات منظومة األمم املتحدة اليت حتتاج إىل بيانات      

/ ويف الفترة ما بني متوز. ومعلومـات فضـائية يف تصـّديها حلـاالت الطـوارئ املتصـلة بالكوارث             
ــيه   مخــس تفعــيل امليــثاق ، التمســت هيــئات األمــم املــتحدة    ٢٠٠٤ مــارس/ وآذار٢٠٠٣يول
واالهنيارات ؛  اجلمهوريـة الدومينيكـية   بشـأن الفيضـانات الـيت شـهدها كـل مـن نيـبال و              : مـرات 

وهـناك حالـيا تسـع هيئات تابعة لألمم    . األرضـية يف الفلـبني؛ والـزالزل يف اندونيسـيا واملغـرب          
 األمم املتحدة خلدمات املشاريع ومفوضية      مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي ومكتب        (املـتحدة   

قامت بتوفري معلومات ) األمـم املـتحدة لشـؤون الالجـئني واليونسـكو ومـنظمة الصـحة العاملـية             
 .لالتصال هبمزات الوصل اخلاصة هبا وتشارك حاليا يف هذا الترتيب

 بأكملها على   أيضا شبكة لتوزيع البيانات الساتلية عن القارة األفريقية       وأنشـأ الربنامج     -١٠١
ــية  ــية، بــدأ       . املؤسســات األفريق ــتحدة األمريك ــات امل ــة الوالي ــة مــن حكوم ومبســامهات مقّدم

) Landsatالندسات  (الـربنامج توزيـع جمموعـات مـن بيانات ساتل استشعار األراضي عن بعد               
 .تغطي أية منطقة ذات أمهية للمؤسسات األفريقية، بناء على طلبها

للمشــاركني يف دورات التدريــب الســابقة يف جهودهــم الرامــية وعــّزز الــربنامج دعمــه  -١٠٢
ــبلدان        ــاملني املدّربــني عــلى اســتخدام التكنولوجــيات الفضــائية يف ال ــواة مــن الع إىل تشــكيل ن

ومـن األمـثلة عـلى ذلك، التمرين التقييمي للمتابعة الذي متّ تنفيذه يف الفترة بني عامي           . النامـية 
لي الـناجم عـن سلسـلة الـدورات التدريبـية الدولية السنوية            لـتقدير الـتأثري احملـ      ٢٠٠٤ و ٢٠٠١

املشــتركة بــني األمــم املــتحدة والســويد لتثقــيف املعــلمني يف جمــال االستشــعار عــن بعــد، والــيت  
وكـان اهلـدف مـن وراء هـذا التمرين هو تقدير التأثري احمللي للدورات              . ١٩٩٠بـدأت يف عـام      

رئيسـية وحتديد طبيعة ونطاق الدعم الذي ينبغي        والـتعّرف عـلى عناصـر الـنجاح أو العقـبات ال           
 .توفريه لتعزيز عمل املشاركني السابقني يف الدورات

وقام . ووّسـع الـربنامج أيضـا مـدى وصـول أنشـطته اخلاصـة بالتوعية املوجهة للشباب                 -١٠٣
ــترة مــن عــام       ــندوات، نظّمــت، يف الف ـــن خــالل سلســلـة مــن ال ــربنامـج، م  إىل عــام ٢٠٠٠ال

ية مـن حكومـة النمسـا ووكالـة الفضـاء األوروبـية حول تعزيز مشاركة الشباب       ، بـرعا  ٢٠٠٢
يف األنشــطة الفضــائية، بــتوفري الفــرص لالختصاصــيني الشــباب والطــالب مــن أجــل تــبادل          

 .املعلومات واخلربات بشأن جهودهم الرامية لترويج األنشطة الفضائية
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، )اس جي آ سي   (ل الفضـاء    وعـّززت الـندوات أيضـا أعمـال اجمللـس االستشـاري جلـي              -١٠٤
الـذي يضـم اختصاصـيني مـن الشـباب والطـالب املهتمني باألنشطة الفضائية من خمتلف بلدان                  

وقـد عقـد اجمللـس مجعـياته السـنوية خـالل الندوات املذكورة أعاله الستعراض أنشطته                 . العـامل 
تخدام الفضاء  وإعـداد اخلطـط الالزمـة الجـراءاته املقـبلة، ومـن ضمنها تقدمي طلب إىل جلنة اس                 

وأّيــدت اجلمعــية . اخلــارجي يف األغــراض الســلمية للمشــاركة يف أعماهلــا بصــفة مراقــب دائــم  
ــة، يف قــرارها   ــؤرخ ٥٦/٥١العام ــرار اللجــنة مبــنح   ٢٠٠١ديســمرب / كــانون األول١٠ امل ، ق

 .اجمللس مركز مراقب دائم

 تشرين ١٠ إىل ٤ من ومـنذ إعـالن اجلمعـية العامـة ألسبوع الفضاء العاملي خالل الفترة             -١٠٥
أكــتوبر، بــناء عــلى توصــية اليونيســبيس الثالــث، عمــل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي    /األول

بشكل وثيق مع الرابطة الدولية ألسبوع الفضاء، وهي منظمة غري حكومية هلا صفة مراقب دائم  
اسبات لـدى اللجـنة، مـن أجـل االحـتفال باألسـبوع يف خمـتلف أحنـاء العـامل، من خالل تنظيم من                      

 . بالفضاء والتنمية البشرية على نطاق العامل التوعيةخاصة هتدف إىل ترويج وتعزيز

، بإدخال حتسينات على املعرض الدائم للفضاء املقام يف         ٢٠٠١وقـام املكتب، يف عام       -١٠٦
ويضم املعرض اآلن برناجما حاسوبيا تفاعليا وصخرة من سطح        . مكتـب األمـم املتحدة يف فيينا      

خة طـبق األصـل مـن الـتجربة اليت أُجريت للمحيط احليوي لألرض على منت حمطة        القمـر ونسـ   
الفضـاء الدولــية، ومنـاذج مــن املركـبات الفضــائية والصـواريخ، وكذلــك لوحـات تضــم صــورا      

ويســتقطب املعــرض اهـتمام العديــد مــن زّوار مركــز فييـنا الــدويل، وخصوصــا تالمــيذ   . سـاتلية 
 . هور بفوائد أنشطة الفضاءاملدارس، ويسهم يف زيادة وعي اجلم

وعـّزز املكتـب دائـرة املعلومـات الفضائية الدولية وقام بتوفري فهرس يسهل البحث فيه               -١٠٧
ويضـم املوقـع الشـبكي اخلــاص    . لسـجل األمـم املـتحدة لألجسـام املطلقـة يف الفضــاء اخلـارجي      

 األمــم باملكتــب فهرســا يوفّــر معلومــات عــن حالــة توقــيع الــدول وتصــديقها عــلى معــاهدات    
 . املتحدة اخلمس اخلاصة بالفضاء اخلارجي

  
  إجنازات كيانات منظومة األمم املتحدة -٣ 

 هيــئات مــنظومة األمــم املــتحدة عــلى اختــاذ ٥٤/٦٨حثّــت اجلمعــية العامــة يف قــرارها  -١٠٨
واستجابة لتلك الدعوة، سامهت بعض هيئات      . اإلجـراءات الالزمـة لتنفـيذ إعـالن فيينا بفعالية         

فقد قدمت املنظمة العاملية لألرصاد     . ة األمم املتحدة بشكل فّعال يف أنشطة فرق العمل        مـنظوم 
اجلويـة، مـثال، مساعدة ملموسة لفريق العمل املعين بالتنّبؤ بالطقس واملناخ يف وضع التوصيات     

مة وإعـداد الـتقرير الـنهائي بصفته رئيسا مشاركا؛ بينما وفـَّر االحتاد الدويل لالتصاالت أداة ها              
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ــنظم العاملــية لســواتل املالحــة، عــن طــريق        ــائق بــني أعضــاء فــريق العمــل املعــين بال ــبادل الوث لت
استضــافة موقــع عــلى الشــبكة العاملــية ومواصــلة اطــالع فــريق العمــل عــلى الــتطّورات املــتعلقة   
باملؤمتـر العـاملي لالتصـاالت الـراديوية ذات الصـلة باسـتخدام أطـياف الـترّددات مـن قبل النظم                     

ملـية لسـواتل املالحـة؛ وقامـت عـدة هيـئات تابعـة لألمم املتحدة، من ضمنها مكتب تنسيق                     العا
الشــؤون االنســانية وأمانــة االســتراتيجية الدولــية لــلحّد مــن الكــوارث ومكتــب األمــم املــتحدة  
خلدمــات املشــاريع وبــرنامج األمــم املــتحدة للبيــئة ومفوضــية األمــم املــتحدة لشــؤون الالجــئني   

نظمة العاملــية لألرصــاد اجلويــة، بــتقدمي مســامهات جوهــرية لعمــل فــريق العمــل واليونســكو واملــ
وكـان لليونسكو دور فّعال يف وضع توصيات فريق العمل املعين ببناء   . املعـين بـتدبـّر الكـوارث     

القــدرات، بيــنما تعاونــت عــدة هيــئات مــع فــرق العمــل باالســتجابة لطلــباهتا للحصــول عــلى     
 .املعلومات عن أنشطتها

وتقـوم عـدة هيـئات تابعـة ملـنظومة األمـم املـتحدة، يف اطـار الواليـات املوكولـة إليها،                       -١٠٩
. بتنفـيذ أنشـطة تسـهم يف تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث، مـثل تشـجيع التنمـية املستدامة                     

وتقــوم عــدة هيــئات مــنها بتنفــيذ أنشــطة بــناء القــدرات يف جمــال التطبــيقات الفضــائية، لصــاحل   
 . ةالبلدان النامي

ــام    -١١٠ ــوزاري  وعقــب اليونيســبيس الثالــث مباشــرة، ق ــثاين املؤمتــر ال ــيقات  ال املعــين بالتطب
، الــذي نظّمــته اللجــنة  املســتدامة يف مــنطقة آســيا واحملــيط اهلــادئ   الفضــائية ألغــراض التنمــية 

ــيودهلي، يف تشــرين  ) ســكابإلا(االقتصــادية واالجتماعــية آلســيا واحملــيط اهلــادئ     وُعقــد يف ن
ــثاين ــتماد     ١٩٩٩نوفمــرب /ال ــترمجة توصــيات اليونيســبيس الثالــث إىل اجــراءات اقليمــية باع ، ب

اعـالن دهلـي بشـأن تطبيقات تكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ من أجل حتسني نوعية                  
احلــياة يف األلفــية اجلديــدة، واالســتراتيجية وخطــة العمــل بشــأن تطبــيقات تكنولوجــيا الفضــاء   

ويف املرحلة الثانية من    . سـتدامة يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ يف األلفـية اجلديدة            ألغـراض التنمـية امل    
اليت ) برنامج ريساب الثاين(الـربنامج االقلـيمي للتطبـيقات الفضـائية ألغـراض التنمية املستدامة             

بـدأت بعـد انعقـاد املؤمتـر الـوزاري، يـتم تـرويج آلـيات الـتعاون اإلقلـيمي واسـتعمال تطبيقات                       
ــية،      التكنولوجــيا ــوارد الطبيع ــئة وادارة امل ــثل البي ــة م ــيا يف اجملــاالت ذات األولوي  الفضــائية عمل

وعملــت اإلســكاب بنشــاط أيضــا،  . وادارة الكــوارث الطبيعــية، والتخفــيف مــن حــّدة الفقــر  
/  التابعة هلا، اليت أُنشئت يف متوز      شـعبة املعلومـات واالتصاالت والتكنولوجيا الفضائية      بواسـطة   

ــيه  ــيقات االتصــاالت الســاتلية ألغــراض التنمــية املســتدامة، ويف    ، عــلى٢٠٠٢يول ــرويج تطب  ت
ويظل . ٢٠٠٣األعمـال التحضـريية ملؤمتـر القمـة العـاملي جملـتمع املعلومات، الذي ُعقد يف عام                  
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 عنصرين أساسيني يف مجيع األنشطة املضطلع هبا يف اطار          بـناء القـدرات وتنمـية املـوارد البشرية        
 .برنامج ريساب الثاين

ــئة واســتراتيجيات رصــدها ذات الصــلة فــيقوم بــرنامج األمــم      -١١١ ــة البي أمــا بالنســبة حلماي
ــئة   ــتحدة للبي ــنّوع األحــيائي بتنفــيذ أنشــطة تقييمــية     ) اليونيــب(امل ــتعلقة بالت ــية امل ــة االتفاق وأمان

ويقـوم اليونيـب، مـن خـالل عملـية الـتوقعات العاملـية للبيـئة الـتابعة لـه، بوضع اطار                     . ورصـدية 
 ٤٠، عـن طـريق شـبكة تضـم حوايل           ١٩٩٥ويل شـامل للتقيـيم البيـئي الـذي يـنفذ مـنذ عـام                د

 تقريـر توقّعات البيئة العاملية      ٢٠٠٢مـايو   /يف أيـار  وقـد صـدر     . مؤسسـة يف كافـة مـناطق العـامل        
وتكّمل تقارير توقـّعات البيئة العاملية     . ٢٠٠٧الثالـث، ومـن املخطط إصدار التقرير الرابع عام          

، يف ٢٠٠٣تـب السـنوية لـتوقـّعات البيـئة العاملـية، الـيت صـدر أول عـدد منها، لعام                  سلسـلة الك  
 . ٢٠٠٤مارس /آذار

ويف اجملـاالت املـتعلقة بـإدارة املوارد الطبيعية، فإن برنامج رصد احملاصيل غري املشروعة         -١١٢
ضية والتقنيات  الـتابع ملكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلرمية جيمع بني التقنيات األر                

املسـتندة إىل االستشعار عن بعد ملساعدة الدول األعضاء يف رصدها ملقدار حماصيل املخدرات              
ــيمها  ــاعدة    . غــري املشــروعة وتطورهــا يف أقال وقــد طــّور مشــروع خــريطة الغطــاء األرضــي وق

دة  الــتابع ملــنظمة األغذيــة والــزراعة لألمــم املــتح  (AFRICOVER)البــيانات اجلغرافــية ألفريقــيا  
نظامـا تفاعلـيا لتصـنيف الغطـاء األرضـي أصبح معيارا دوليا فعليا لرسم خرائط الغطاء                 ) الفـاو (

ويتبع برنامج  . املنظمة الدولية للتوحيد القياسي   األرضـي، وهـو يعتـرب حالـيا معـيارا مـن معـايري               
مشــروع خــريطة الغطــاء األرضــي وقــاعدة البــيانات اجلغرافــية ألفريقــيا مشــروع ممــاثل ُيســّمى   

ويتم . ، ويشمل سبعة بلدان يف آسيا)ASIACOVER(األرضـي وقـاعدة البيانات آلسيا   لغطـاء   ا
ــيذ  ــاء  تنف ــا ال  اآلســيوياألرضــي مشــروع الغط ــبادرة اختذهت ــار م ــاء  الشــبكة  يف إط ــية للغط عامل
ويوفّــر نظــام معلومــات الرصــد البيــئي املــتقدم بالوقــت  . ، بدعــم مــن الفــاو واليونيــباألرضــي

ه الفـاو تقيـيما سـاتليا طويل األجل ومنخفض االستبانة للديناميات النباتية      احلقـيقي الـذي تديـر     
وأمنــاط هطــول األمطــار دعمــا للــنظام العــاملي لالعــالم واالنــذار املــبكـّر عــن األغذيــة والــزراعة 

ــاو  ــتابع للف ــتكاملة       . ال ــاملي امل ــتراتيجية الرصــد الع ــراكة اس ــئات املشــاركة يف ش وأحــرزت اهلي
ــر وتنفــيذ هــذه االســتراتيجية، وهــي إحــدى التوصــيات     املــزيد مــن ا ) إجــوس( ــتقدم يف تطوي ل

وتواصـل الفـاو واليونيـب واليونسكو واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية    . الـواردة يف إعـالن فييـنا     
االضـطالع بـدور أساسـي يف أنشطة شراكة االستراتيجية املذكورة، وبصورة خاصة يف تطوير               

رصـد املـناخ والـنظام العـاملي للرصـد األرضـي والـنظام العاملي               وختطـيط وتنفـيذ الـنظام العـاملي ل        
 .لرصد احمليطات
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ويهـدف بـرنامج الفضـاء الـتابع للمـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلويـة، الـذي بوشـر به يف                      -١١٣
، لـتعزيز التنـبـّؤات بـالطقس واملـناخ، إىل تنسـيق األنشـطة السـاتلية البيئية يف                  ٢٠٠٣مـايو   /أيـار 

مة وتوفــري توجهــات هلــذه الــربامج وســواها مــن الــربامج الــيت حتظــى بــرعاية  كافــة بــرامج املــنظ
مـتعّددة بشـأن إمكانـية اسـتخدام تقنيات االستشعار عن بعد يف األرصاد اجلوية واهليدرولوجيا       

وتشـمل األهــداف الطويلـة األجـل تطويــر نظـام املراقــبة     . والتخّصصـات املتصـلة هبــا وتطبـيقاهتا   
با يتألّف من مكّونات سطحية وأخرى فضائية، ويركـّز أساسا على العـاملي بصـفته نظامـا مركـ      

الســواتل البيئــية العاملــة وكذلــك اخلاصــة بالبحــث والــتطوير، وتشــجيع التعلــيم العــايل النوعــية  
 .املتعلق بالسواتل

، اليت توفـّر خدمات )إسدر(كمـا إن أمانـة االسـتراتيجية الدولـية لـلحّد مـن الكوارث               -١١٤
 العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت، قّدمـت الدعـم إىل اجلهود املبذولة الستحداث                 األمانـة لفـرقة   

اســـتخدام تكنولوجـــيات الفضـــاء كســـواتل رصـــد األرض وســـواتل االتصـــاالت لـــلحد مـــن   
وقـّدم اليونيـب اسـهاما قّيما إىل عمل الفرقة املذكورة عن طريق قيامه، ضمن أمور     . الكـوارث 

ــيذ االطــار االســتر    ــتطوير وتنف ــيمها    أخــرى، ب ــا وتقي ــة مــن الطــوارئ والتأهــب هل اتيجي للوقاي
والتخفـيف مـنها والتصـّدي هلـا ووضـع قائمـة حصـرية لـنظم االنـذار املـبكـّر، يف شـكل قاعدة                        

وعالوة على األنشطة العديدة اليت    . بـيانات عـلى اإلنترنـت تضـم الـنظم احلالـية لالنـذار املبكـّر              
يما يتعلق بنشر البيانات واملعلومات وتقييم التعّرض       تضـطلع هبـا شـعبة االنذار املبكـّر والتقييم ف         

لـلمخاطر واالنـذار املـبكـّر هبـا، قـام اليونيـب بصـوغ اسـتراتيجية دعـم مـتكاملة لبـناء القدرات                       
املؤسسـية الدارة الكـوارث وبإنشـاء شـبكة اقليمية أفريقية لتحسني الوصول إىل املعلومات عن         

 .الكوارث

او شعبة للعمليات الطارئة والتعمري استجابة للحاجة إىل ، أنشـأت الف ٢٠٠٢ويف عـام     -١١٥
تقـدمي مسـاعدات طارئـة يف قطاعـات الـزراعة وتربية املاشية ومصائد األمساك يف البلدان النامية        

ويهــدف . املعلومــات املســتمّدة مــن الفضــاءاملــتأثرة مــن الكــوارث، وذلــك باســتعمال املــزيد مــن  
ويـة اخلـاص بالوقايـة من الكوارث والتخفيف منها، الذي           بـرنامج املـنظمة العاملـية لألرصـاد اجل        

ــار ــنفّذها املــنظمة    ٢٠٠٣مــايو /أُنشــئ يف أي ــال بــني األنشــطة الــيت ت ، إىل ضــمان التنســيق الفّع
وأنشـطة املـنظمات الدولـية واالقليمـية والوطنـية، وسـيعمل على تعزيز توفري انذارات أكثر دقة          

 .ية الشديدةوموثوقية تتعلق بالظروف اجلوية واملناخ

، تقّدم ٢٠٠٢ومـن خـالل مشـروع اليونسـكو للتعلـيم الفضـائي الذي استهل يف عام                  -١١٦
اليونســكو اســهامات هامــة يف بــناء القــدرات وزيــادة الوعــي وهتــدف، ضــمن مجلــة أمــور، إىل  
تعزيـز تعليم املواضيع املتعلقة بالفضاء يف املدارس، وخصوصا يف البلدان النامية؛ وتشجيع دمج              
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اضـيع املـتعلقة بالفضـاء يف املـناهج الدراسـية الوطنـية؛ وتعزيـز الـربامج التطويرية التخّصصية                   املو
للمعـلمني والـتربويني واالختصاصـيني الشـباب؛ ومسـاعدة املعـلمني والـتربويني يف تطويـر مواد            
تعليمــية وتكيــيفها وفقــا الحتــياجاهتم؛ واملســامهة يف إعــداد اجلــيل املقــبل مــن العــاملني يف جمــال 

 .الفضاء

، مت إنشاء وحدة الصحة   ٢٠٠٣وكجـزء مـن إعـادة هيكلة منظمة الصحة العاملية عام             -١١٧
اإللكترونـية، الـيت تـتألّف مـن مخسـة أفـرقة عاملـة مبـا فـيها األفـرقة املعنـية باالستشـعار عن بعد                          

وقد يّسرت الوحدة الصحية  .وبـنظم املعلومـات اجلغرافـية وكذلـك بالـرعاية الصـحية عـن بعد       
لكترونـية الـتعاون بـني املنظمة وكيانات أخرى يف األمم املتحدة، مكّملة بذلك العمل الذي             اإل

تقـوم بـه يف إطـار جلـنة الصـحة التابعة لفرقة العمل التابعة لألمم املتحدة واملعنية بتكنولوجيات                    
كية وقام مؤّخرا مكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمي للبلدان األمري        . املعلومـات واالتصاالت  

االستشعار /بدعـم إنشـاء شـبكة الـبلدان األمريكـية اخلاصـة باسـتخدام نظم املعلومات اجلغرافية                
ــة   ــبات   . عــن بعــد ملكافحــة األمــراض املعدي ــرنامج مكافحــة داء املذن ويف غــريب آســيا، متكّــن ب

، الـذي يسـتخدم تكنولوجـيا السـواتل مـن القضاء على داء املذنبات               )العمـى الـنهري   (امللتحـية   
ــنهري (ية امللتحــ ــدان، عــن طــريق الرصــد اهلــيدرولوجي يف دعــم الــرش     ) العمــى ال يف ســبعة بل

وتســتخدم . املســتهدف الــذي قضــى عــلى الريقــات القرســية الــيت هــي الــناقل األساســي للــداء   
مـنظمة الصـحة العاملـية أيضـا طـبقات بيانـية مـن خطـوط املسـح مسـتمدة من صور ساتلية، يف                    

السكان وشبكات  كثافة  ذج الرقمية لالرتفاعات األرضية و    مـيادين مـثل الغطاء األرضي والنما      
الطـرق واألهنـار، لقـياس مـدى تيسـر الوصـول إىل خدمـات الـرعاية الصـحية، بغية نقل املوارد                   
البشـرية واملاديـة واملالـية وإعـادة تنظيمها وزيادهتا إىل أقصى حد، من أجل أشد فئات السكان                  

 .حرمانا

بــه فــريق األمــم املــتحدة العــامل املعــين باملعلومــات   كذلــك فــان العمــل الــذي يــنهض   -١١٨
وقـد أنشأت هذا الفريق يف      . اجلغرافـية يـتعلق بتنفـيذ العديـد مـن توصـيات اليونيسـبيس الثالـث               

الـيت تعـرف اآلن باسـم جملس الرؤساء التنفيذيني          ( جلـنة التنسـيق االداريـة،        ٢٠٠٠مـارس   /آذار
ك لتنسـيق األنشـطة وصــوغ السياسـات املــتعلقة    ، وذلــ)ملـنظومة األمـم املــتحدة املعـين بالتنسـيق    

ــية داخــل مــنظومة األمــم املــتحدة   وتقــوم الفــاو بإنشــاء الشــبكة األرضــية   . باملعلومــات اجلغراف
اخلاصـة هبـا، وهـي ُبنـية حتتـية شـاملة للمعلومات الفضائية املستندة إىل معايري دولية، باالشتراك                

وهتدف الشبكة األرضية إىل حتسني .  الشركاءمـع بـرنامج الغـذاء العاملي واليونيب وغريمها من         
الوصــول بصــورة دينامــية إىل املعلومــات الفضــائية يف الُشــعب الــتابعة للفــاو والــدول األعضــاء   
وهيــئات األمــم املــتحدة واملراكــز املنتســبة إىل الفــريق االستشــاري للــبحوث الزراعــية الدولــية    
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تكامل، دعمــا لعملــية اختــاذ القــرارات واجلهــات املعنــية األخــرى واالســتفادة مــنها عــلى حنــو مــ
املـتعلقة بالتنمـية املسـتدامة عـن طـريق اسـتخدام شبكة اإلنترنت كآلية عملية لتبادل املعلومات                  

 .بني هيئات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية واألوساط العلمية
  

 احلكومية اليت لديها مركز أنشطة املنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري -دال 
  مراقب دائم لدى اللجنة وأسهمت يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث

ــرارها    -١١٩ ــة، يف قـ ــية العامـ ــت اجلمعـ ــري   ٥٤/٦٨حثّـ ــية وغـ ــية احلكومـ ــنظمات الدولـ ، املـ
احلكومــية والصــناعات الــيت تــنفذ أنشــطة ذات صــلة بالفضــاء، عــلى اختــاذ اإلجــراءات الالزمــة  

، على  ٢٠٠١وشّددت اللجنة، عندما أنشأت أفرقة العمل يف عام         . ن فييـنا بفعالية   لتنفـيذ إعـال   
أمهـية إشـراك الكـيانات غـري احلكومية يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث، واتفقت على أنه                

وكنتيجة . ينـبغي هلـذه األفـرقة أن حتـدد الكيانات غري احلكومية اليت ميكن دعوهتا إىل املشاركة                
 منظمة  ٢٠ منظمات دولية من أصل      ١٠،  ٢٠٠٤يونـيه   /ركت، حـىت حزيـران    لذلـك فقـد شـا     

 كيانا غري   ١٤ مـنظمات حكومـية دولية و      ٣لديهـا مركـز مراقـب دائـم لـدى اللجـنة وكذلـك               
 .حكومية يف أعمال فريق واحد أو أكثر من فرق العمل بصفة أعضاء

ن خــالل اجــتماعاته مــن مث فــان فــريق العمــل املعــين بــادارة الكــوارث، أتــاح اجملــال مــ   -١٢٠
ــة يف جمــال صــنع الســواتل وتشــغيلها، وكذلــك لصــناعة        ــتجارية العامل ــتوحة، للكــيانات ال املف

فأســهمت كــل مــن وكالــة الفضــاء األوروبــية واملفوضــية       . الــتأمني لكــي تســهم يف أعمالــه   
األوروبـية واخلدمـة الدولـية للـنظام العـاملي لـتحديد املواقـع اسـهامات جوهـرية يف أعمال فريق                  

لعمــل املعــين بالشــبكة العاملــية لســواتل املالحــة الــذي اســتفاد أيضــا، يف صــوغ توصــياته، مــن    ا
االسـهامات القـّيمة املقّدمـة من كيانات حكومية دولية وغري حكومية كالرابطة الدولية ملعاهد               

ــيس      ــيل واملقاي ــدويل للمكاي ــب ال ــدويل للمســاحني واملكت ــّدم االحتــاد  . املالحــة، واالحتــاد ال وق
 الـدويل واللجـنة املعنـية بسـواتل رصـد األرض، من خالل فريقها العامل املعين بالتعليم                  الفلكـي 

 .والتدريب، املساعدة إىل فريق العمل املعين ببناء القدرات يف صوغ توصياته

أمـا فـريق العمـل املعـين باألجسـام القريـبة مـن األرض، فقد استفاد من اسهامات جلنة                     -١٢١
الحتــاد الفلكــي الــدويل ومؤسســة محايــة الفضــاء، الــيت شــاركت   وا) كوســبار(أحبــاث الفضــاء 

ــتعاون والتنمــية يف املــيدان     . كأعضــاء يف فــريق العمــل  كمــا عمــل فــريق العمــل مــع مــنظمة ال
االقتصــادي واعــتمد عــلى عمــل هــذه املــنظمة يف إطــار حمفــلها العــاملي للعلــوم املعــين باملســائل    

عــدد مــن الكــيانات الدولــية غــري احلكومــية يف وأســهم . املــتعلقة باألجســام القريــبة مــن األرض
الدراسـة االستقصـائية الـيت نفـّذهـا فـريق العمـل املعـين بزيادة الوعي عن طريق توفري معلومات                     
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عــن األنشــطة االرشــادية الــيت تضــطلع هبــا واقــتراحاهتا املــتعلقة بــزيادة الوعــي بفوائــد األنشــطة   
 .الفضائية لدى مقّرري السياسات وعامة الناس

وأنشـأ اجمللـس االستشـاري جلـيل الفضـاء أفـرقة عاملـة لدراسـة تنفـيذ مجـيع التوصيات             -١٢٢
الـواردة يف إعـالن فييـنا تقريـبا، وقـّدم اقـتراحه وتوصـياته إىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف                     

، لكـي تـنظر فيها حسب االقتضاء والضرورة، وخصوصا من      ٢٠٠٣دورهتـا األربعـني يف عـام        
 .ملقبل فرق الع

كمـا أسهمت بعض الكيانات، كوكالة الفضاء األوروبية واالحتاد الفلكي الدويل، يف             -١٢٣
تنفـيذ عـدد مـن توصيات اليونيسبيس الثالث عن طريق تقدمي إسهامات جوهرية يف عمل جلنة                 
ــية عــند نظــرها يف املســائل        ــئاهتا الفرع اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وهي

 .اول أعماهلااملدرجة يف جد

وقـد أعقب اليونيسبيس الثالث العديد من املبادرات اليت اختذهتا كيانات حكومية دولية              -١٢٤
ــية      ــوارد الطبيعـ ــئي وادارة املـ ــد البيـ ــايل الرصـ ــية يف جمـ ــري حكومـ ــثال يف   . أو غـ ــبيل املـ ــلى سـ فعـ

وروبــية واملفوضــية األ) إيســا(، مــثال، اســتهلـّت وكالــة الفضــاء األوروبــية ٢٠٠١يونــيه /حزيــران
، وهــي مــبادرة هتــدف إىل توفــري    )مجــيس(بــرنامج الرصــد العــاملي لألغــراض البيئــية واألمنــية      

ــا         ــيت ختــدم أهداف ــن السياســات ال ــة م ــا جملموع ــية وذات صــلة، دعم ــات مســتقلة وعمليات معلوم
وشرعت . مسـتدامة يف جمـاالت مـثل البيـئة والـزراعة ومصـائد األمسـاك والـنقل والتنمية االقليمية                   

 املعنــية بســواتل رصــد األرض يف بــرنامج ملــتابعة مؤمتــر القمــة العــاملي للتنمــية املســتدامة،    اللجــنة
لتثبـت مواصـلة الـتزامها بالتنمـية املستدامة، واألهداف الطويلة األجل ملؤمتر القّمة، ولوضع إطار                

فيذ  لدى تنالوكاالت التابعة للجنة املعنية بسواتل رصد األرض مشـترك لإلجـراءات اليت تتخذها       
وكجــزء مــن بــرنامج املــتابعة هــذا، اســتهلت وكالــة . االجــراءات الــيت دعــت إلــيها القمــة العاملــية

لتلبــية احتــياجات الــبلدان األفريقــية يف جمــال ادارة " TIGER"الفضــاء األوروبــية مشــروعا عــنوانه 
يما يــتعلق وبغــية تلبــية احلاجــة املتنامــية إىل بــيانات فضــائية أكــثر تواتــرا ومشــوال فــ   . مــوارد املــياه

بتنـبـّؤات األحـوال اجلويـة، بـدأت املـنظمة األوروبـية السـتغالل سـواتل األرصـاد اجلويـة ووكالة                     
ومن املتوقـّع أن تؤّدي    . الفضـاء األوروبـية يف تطوير نظام اجليل الثاين من سواتل األرصاد اجلوية            

 إىل توفــري مســاعدة البــيانات الشــاملة الــيت يقــوم هــذا الــنظام األخــري جبمعهــا بشــكل أكــثر تواتــرا
 .كبرية يف حتديد الظواهر اجلوية الشديدة والتنبـّؤ هبا يف الوقت املناسب

الذي أعلنته وكالة الفضاء األوروبية " الفضـاء والكـوارث الكربى  "أمـا امليـثاق الـدويل        -١٢٥
 (Center national d’études spatiales)ووكالـة الفضـاء الفرنسـية واملركـز الوطـين للدراسـات الفضائية       
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انظــر أيضــا  (٢٠٠٠نوفمــرب / خــالل انعقــاد اليونيســبيس الثالــث، فقــد أصــبح نــافذا يف تشــرين الــثاين 
 األعضاء فيه   ومـن خالل امليثاق، سيصبح باالمكان استخدام سواتل       ). ١٩٤-١٩٣ و ١٠٠الفقـرات   

، يف لـتوفري صـور عـن رصـد األرض للسـلطات املعنـية باحلمايـة املدنية ولكيانات األمم املتحدة                
، كـان هـذا امليـثاق قـد استخدم          ٢٠٠٤يونـيه   / حزيـران  ١وحـىت   . تصـّديها للكـوارث الكـربى     

ــربكانية أو     ٥٥  مــرة اســتجابة لشــىت الكــوارث الطبيعــية كاهلــزات األرضــية أو االنفجــارات ال
 .االهنيارات األرضية أو الفيضانات يف عدد من البلدان

 عـلى تنفيذ عدد     (INTERSPUTNIK)ة  وتعكـف املـنظمة الدولـية لالتصـاالت الفضـائي          -١٢٦
مــن املشــاريع اهلادفــة إىل املســاعدة عــلى تضــييق الفجــوة بــني الــبلدان املــتقدمة الــنمو والــبلدان   
النامـية عـن طـريق اسـتخدام سـواتل االتصـاالت، مبا يف ذلك إنشاء أسطول عاملي من السواتل                

 وتوســيع قــاعدة الصــغرية املخّصصــة لالتصــاالت، وذلــك هبــدف خفــض تكالــيف االســتئجار   
وتسـهم أنشـطة املنظمة املذكورة يف تعزيز        . املسـتفيدين احملـتملني، خصوصـا يف الـبلدان النامـية          

تقاســم املعلومــات مــن خــالل حتســني امكانــية الوصــول إىل خدمــات االتصــاالت الســاتلية          
 .الفضائية على نطاق عام

مسح التصويري واالستشعار ومـن املـتوقّع أن توفـّر إحدى مبادرات اجلمعية الدولية لل       -١٢٧
. مصـادر متويـل جديدة وابتكارية لدعم تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث          ) إسـربس (عـن بعـد     

وتعكـف اجلمعـية عـلى انشـاء مؤسسـة الدارة برنامج دويل واسع النطاق سيوفـّر اهلبات واملنح           
لني ومنظمات  الدراسـية ومـواد التدريـب وغـري ذلـك مـن أشكال املساعدة العلمية ألفراد مؤهّـ                

أو تطـــّبقها مـــن أجـــل الـــنهوض بـــالعلوم والتكنولوجـــيات املتصـــلة       /تســـعى وراء املعـــرفة و 
 .بالتخّصصات اليت تنشط فيها اجلمعية

ــية بســواتل رصــد األرض     -١٢٨ ــود   ) ســيوس(وأّدت اللجــنة املعن ــا يف تنســيق جه دورا هام
نمية املستدامة، وذلك مبناسبة أعضـائها بغـية ايضـاح فائدة التطبيقات الفضائية يف دفع عجلة الت         

وقــد ســاعدت العــروض والشــروح واملــواد     . انعقــاد مؤمتــر القمــة العــاملي للتنمــية املســتدامة     
االعالمـية الـيت قّدمهـا أعضـاء اللجـنة يف مؤمتر القمة على زيادة الوعي لدى متخذي القرارات                   

ة عـن طريق تطبيق نتائج      وعامـة الـناس بأمهـية األنشـطة الفضـائية يف الـنهوض بالتنمـية املسـتدام                
حبـوث الفضــاء؛ وزيــادة اســتخدام الــنظم واخلدمــات الفضــائية مــن قــبل هيــئات مــنظومة األمــم  

ويتوّخى برنامج املتابعة الذي . املـتحدة والقطـاع اخلاص؛ وحتسني ادارة موارد األرض الطبيعية     
 التالــية والــيت وضــعته اللجــنة املذكــورة اختــاذ إجــراءات مــن قــبل أعضــائها يف اجملــاالت اخلمســة

التعلـيم والتدريـب وبناء القدرات؛       )أ: (سـوف تسـهم يف تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث            
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رســـم خـــرائط عاملـــية ) ه(تغـــري املـــناخ؛  )د(ادارة الكـــوارث؛ ) ج(ادارة مـــوارد املـــياه؛ ) ب(
 .ورصد استخدام األرض ونظام املعلومات اجلغرافية

الدولــية وغــري احلكومــية عــلى تنفــيذ العديــد مــن  ويســاعد بعــض املــنظمات احلكومــية  -١٢٩
فوكالـة الفضاء   . توصـيات اليونيسـبيس الثالـث، كجـزء مـن األنشـطة املسـتمرة املوكولـة إلـيها                 

األوروبــية تعمــل، مــثال، عــلى تشــجيع الــتعاون الــدويل وتنمــية املعــارف العلمــية وتعزيــز فــرص 
لقانون الدويل، من خالل جلنتها املعنية      وتسهم األنشطة اليت تنفّذها رابطة ا     . التعلـيم والتدريـب   

بقـانون الفضـاء، يف جهود جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف جمال وضع                
 .قانون الفضاء ورمبا أيضا عدة توصيات أخرى من وجهة النظر القانونية

  
 أوجه التآزر بني تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث ونتائج  -رابعا 

 رات العاملية املعقودة ضمن منظومة األمم املتحدةاملؤمت
   وغريها من املبادرات العاملية

وعندما . يتضـّمن إعـالن فييـنا نـواة السـتراتيجية ملعاجلـة الـتحّديات العاملية يف املستقبل          -١٣٠
وضـعت جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية تلك االستراتيجية، أخذت يف                  

ج املؤمتـرات العاملـية الـيت عقدهتـا األمـم املـتحدة يف التسـعينات وحّددت أولويات                  احلسـبان نـتائ   
وشــكّلت هــذه األولويــات . مــن أجــل الــنهوض بالتنمــية البشــرية يف القــرن احلــادي والعشــرين 
وقد تابعت مؤمترات   . ٢٠٠٠أساسـا للمناقشـات يف مؤمتـر قمـة األمـم املـتحدة لأللفية يف عام                 

قرار (ألمم املتحدة حبث األهداف اجملّسدة يف إعالن ألفية األمم املتحدة           عاملـية الحقـة عقدهتـا ا      
 .، بغية وضع خطط ألجل اجراءات العمل الالحقة)٥٥/٢اجلمعية العامة 

وهــناك صــلة بــني الكــثري مــن اجــراءات العمــل الــيت نــادى هبــا إعــالن فييــنا وأهــداف      -١٣١
ملي للتنمية املستدامة والقمة العاملية جملتمع      وغايـات قمـة ألفـية األمـم املـتحدة ومؤمتـر القمـة العا              

وسوف يساهم تنفيذ اجراءات العمل     . املعلومـات، الـيت عقـدت كـلها بعد اليونيسبيس الثالث          
الــيت أوصــى هبــا اليونيســبيس الثالــث يف إحــراز تقــدم يف أعمــال املــتابعة الــنامجة عــن املؤمتــرات   

 .العاملية

نة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية    وبعـد اليونيسـبيس الثالث كثّفت جل       -١٣٢
ومكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، وكذلــك كــل مــن أعضــاء اللجــنة ووكــاالهتم الفضــائية،     
اجلهــود لتوجــيه أنظــار املؤمتــرات العاملــية الــيت تعقدهــا األمــم املــتحدة إىل الفوائــد االجتماعــية     

ن أحــد األمـثلة عـلى هـذه اجلهــود    وكـا . املسـتمدة مـن علـوم وتكنولوجــيا الفضـاء وتطبـيقاهتما     
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، لتوجيه نظره إىل ضرورة     ٢٠٠١مـبادرة رئـيس اللجنة بإرسال رسالة إىل األمني العام يف عام             
الـنظر بعـني االعتـبار عـلى حنـو أوسـع نطاقـا إىل اسـهامات علـوم وتكنولوجيا الفضاء يف تنفيذ                       

ــتحدة الرئيســية      ــم امل ــرات األم ــت الل. (A/56/306)توصــيات مؤمت ــية   وتابع ــتها الفرع جــنة وجلن
العلمــية والتقنــية هــذه املــبادرة بوضــع بــيان مــن اللجــنة لــتقدميه إىل مؤمتــر القمــة العــاملي للتنمــية 

ــية بســواتل رصــد األرض   )١٩(.املســتدامة ــية  ) ســيوس( وشــاركت اللجــنة املعن ــية يف العمل بفعال
 . هذا املؤمترالتحضريية املؤّدية إىل القمة العاملية وقدمت اسهامات قّيمة يف نتائج

أدرك مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمية املستدامة يف خطة تنفيذ نتائجه أمهية االستشعار عن             -١٣٣
بعــد بالســواتل والــنظام العــاملي لــتحديد املواقــع بالســواتل كوســيلة لتنفــيذ مــا أوصــى بــه مــن      

 إدارة   وشّجع مؤمتر القمة زيادة استخدام السواتل، وخصوصا يف جماالت         )٢٠(إجـراءات عمـل،   
مـوارد املـياه ونظـام رصد غالف األرض اجلوي وكذلك األراضي واحمليطات، اضافة إىل ادارة       

 )٢١(.الكوارث

وجتّسـد حصـيلة نتائج املرحلة األوىل من القمة العاملية جملتمع املعلومات اجلهود الزائدة               -١٣٤
تطبـيقات الفضائية  الـيت تـبذهلا اللجـنة وكذلـك املكتـب مـن أجـل ربـط الفوائـد اجملتمعـية مـن ال                     

وشّددت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورهتا األربعني يف عام          . بـأهداف املؤمتـرات العاملية    
 عــلى أمهــية مؤمتــر القمــة، وأوصــت مبشــاركة نشــطة مــن جانــب اللجــنة واملكتــب يف    ٢٠٠٣

شــات ومســامهة مــنه يف مناق). ١٤١، الفقــرة A/AC.105/804(مــرحليت مؤمتــر القمــة كلتــيهما  
املـرحلة األوىل ملؤمتـر القمـة، قّدم املكتب إىل أمانة القمة نتائج حلقة العمل املشتركة بني األمم                  
املــتحدة وتايلــند حــول إســهام تكنولوجــيا االتصــاالت الفضــائية يف ســد الفجــوة الرقمــية الــيت    

 كمــا نظَّــم املكتــب أثــناء املــرحلة). A/AC.105/810(، ٢٠٠٣ســبتمرب /ُعقــدت يف شــهر أيلــول
األوىل للقمــة اجــتماع فــريق خــرباء تــناول موضــوع حلقــة العمــل كــإحدى املناســبات اجلانبــية  

 .ملؤمتر القمة

 دور السـواتل كوسيلة     )٢٢(وأدركـت القمـة العاملـية جملـتمع املعلومـات يف خطـة عمـلها               -١٣٥
البت وط. لـتطوير وتعزيـز الـبـُىن التحتـية الوطنـية واالقليمـية والدولـية للشبكات عريضة النطاق                

بدعـم الـترويج لـتوفري خدمـات ساتلية عاملية عالية السرعة للمناطق احملرومة يف اخلدمات، مثل                 
 كمـا شّجعت القمة استعمال القدرات الالسلكية       )٢٣(.املـناطق النائـية وقلـيلة الكـثافة السـكانية         

ــب        ــتقّدمة وخصوصــا يف ال ــبلدان امل ــدرات الســاتلية، يف ال ــك الق ــا يف ذل لدان غــري املســتعملة، مب
ــيت         ــبلدان ال ــية وال ــبلدان النام ــية، وخباصــة يف ال ــناطق النائ ــتأمني ســبل الوصــول يف امل ــية، ل النام

ــبلدان      ميــر ــتكلفة يف ال ــية، ولتحســني امكانــيات التوصــيل منخفضــة ال اقتصــادهــا مبــرحلة انتقال
 )٢٤(.النامية
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ية جملتمع املعلومات   ويف حـني حـّدد مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمـية املستدامة والقمة العامل                -١٣٦
جمــاالت معّيــنة ميكــن أن تــؤّدي فــيها علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء وتطبــيقاهتما دورا هامــا، فــان   
هــناك جمــاالت أخــرى كــثرية ميكــن أن تســهم فــيها يف تنفــيذ نــتائج مؤمتــري القمــة املذكوريــن   

ونيسبيس الثالث  وميكـن زيـادة تعزيز التآزر بني أنشطة متابعة الي         . وإعـالن ألفـية األمـم املـتحدة       
 .وتلك اخلاصة باملؤمترات العاملية ملنظومة األمم املتحدة

وجتّســد امليزانــية الــربناجمية املعــتمدة لــربنامج اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض    -١٣٧
وهي تشري إىل أن   .  أمهـية زيـادة أوجـه هـذا التآزر         )٢٥(٢٠٠٥-٢٠٠٤السـلمية لفـترة السـنتني       
حّديات العاملــية، حبســب تفصــيلها يف إعــالن فييــنا ســتظلّ توفّــر إطــار   اســتراتيجية مواجهــة الــت 

السياسـة العامـة للـربنامج، مـع االهـتمام خصوصا بتشجيع استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء                
ــيقاهتما لتنفــيذ إعــالن ألفــية األمــم املــتحدة وأعمــال مــتابعة مؤمتــر القمــة العــاملي للتنمــية       وتطب

 )٢٦(.املستدامة
  

  ه التآزر مع إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية                    أوج  -ألف  
تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث يكمـل اجلهـود الـيت تـبذهلا مـنظومة األمم املتحدة                    -١٣٨

 أدنــاه ٢ويـرد يف اجلـدول   . بأمجعهـا الختـاذ اجـراءات عمــل ملـتابعة اعـالن األمـم بشــأن األلفـية       
الن فيينا إىل اختاذ عّدة تدابري حلماية بيئة وقد دعا إع. تلخـيص ألوجـه الـتآزر بـني تلك اجلهود     

وتقــوم هــذه الــتدابري عــلى أســاس احــترام الطبــيعة، وهــو واحــدة مــن  . األرض وإدارة مواردهــا
 .القيم األساسية املبّينة يف إعالن األلفية

  
 ٢اجلدول 

 أوجه التآزر بني توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي
واجراءات العمل اليت يدعو إليها ) اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 
   إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية

اجراءات العمل اليت دعا اليها إعالن األمم املتحدة 
 توصيات اليونيسبيس الثالث بشأن األلفية

 احترام الطبيعة؛: القيم واملبادئ )أ( 
 لقضاء على الفقر؛التنمية وا )ب( 
 محاية بيئتنا املشتركة؛ )ج( 
 .تلبية االحتياجات اخلاصة ألفريقيا )د( 

 )أ(:محاية بيئة األرض وإدارة مواردها )أ( 
 استراتيجية لرصد البيئة؛ ‘١‘ 
 .إدارة املوارد الطبيعية ‘٢‘ 
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اجراءات العمل اليت دعا اليها إعالن األمم املتحدة 
 توصيات اليونيسبيس الثالث بشأن األلفية

 املساواة؛: القيم واملبادئ )أ( 
 التنمية والقضاء على الفقر؛ )ب( 
 ة بيئتنا املشتركة؛محاي )ج( 
 تلبية االحتياجات اخلاصة ألفريقيا؛ )د( 

استخدام التطبيقات الفضائية من أجل  )ب( 
 )ب(:أمن البشر وتنميتهم ورفاهم

 الصحة العامة؛ ‘١‘ 
 تدّبر الكوارث؛ ‘٢‘ 

 التعليم عن ُبعد؛ ‘٣‘  .محاية املستضعفني )ه( 
 .التنمية املستدامة ‘٤‘ 

 ء على الفقر؛التنمية والقضا )أ( 
حقوق االنسان والدميقراطية واحلكم  )ب( 
 الرشيد؛
 .تلبية االحتياجات اخلاصة ألفريقيا )ج( 

تعزيز فرص التعليم والتدريب وكفالة  )ج( 
 )ج(:وعي اجلمهور بأمهية األنشطة الفضائية

 بناء القدرات؛ ‘١‘ 
تبادل املعلومات والفوائد اجلانبية  ‘٢‘ 

 لألنشطة الفضائية؛
فرص لألطفال والشباب للتعلّم عن  ‘٣‘ 

 .األنشطة الفضائية واملشاركة فيها

 تعزيز األمم املتحدة؛ )أ( 
 التنمية والقضاء على الفقر؛ )ب( 
تعزيز احترام سيادة القانون يف  )ج( 

 .الشؤون الدولية والوطنية

تعزيز أنشطة الفضاء يف منظومة األمم  )د( 
 )د(:املتحدة وتغيري وضعيتها

اعادة تأكيد دور جلنة استخدام  ‘١‘ 
الفضاء اخلارجي وجلنتيها الفرعيتني 

 وأمانتها؛
 تطوير قانون الفضاء؛ ‘٢‘ 
التنسيق بني اللجنة وسائر هيئات  ‘٣‘ 

 األمم املتحدة؛
 مصادر متويل جديدة وابتكارية؛ ‘٤‘ 
تعزيز استخدام الفضاء اخلارجي  ‘٥‘ 

ألغراض سلمية عند مجيع الدول واجملتمع 
 .ملدين، مبا فيه الصناعةا

 
 

تقرير مؤمتر األمم املتحدة مـن إعـالن فييـنا حسـبما يـرد يف           ) أ (١كمـا يتـبدى يف الفقـرة         )أ(  
يوليه / متـوز ٣٠-١٩الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية، فييـنا،                

 .١الفصل األول، القرار ، )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩
تقرير مؤمتر األمم املتحدة مـن اعالن فيينا حسبما يرد يف        ) ب (١كمـا يتـبّدى يف الفقـرة         )ب(  

يولــيه / متــوز٣٠-١٩ة، فييــنا الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمي 
 .١ل األول، القرار ، الفص)A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩
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تقرير مؤمتر األمم املتحدة مـن اعـالن فييـنا حسـبما يرد يف         ) د (١كمـا يتـبدى يف الفقـرة         )ج(  
يولــيه / متــوز٣٠-١٩ة، فييــنا الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمي 

 .١ول، القرار ، الفصل األ)A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩
يف تقرير مؤمتر األمم املتحدة     مـن اعالن فيينا حسبما يرد       ) هــ  (١كمـا يتـبدى يف الفقـرة         )د(  

يولــيه / متــوز٣٠-١٩ة، فييــنا الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمي 
 .١القرار ، الفصل األول، )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩

  
وعـلى اخلصـوص، سـوف يعـّزز تنفـيذ توصـية اليونيسـبيس الثالـث بصـوغ استراتيجية                    -١٣٩

ــئة     ــاملة لرصــد البي ــية ش ــألرض     ) ١التوصــية (عامل ــية ل ــوارد الطبيع وتوصــيته بتحســني إدارة امل
مــن أجــل ) ٢٣الفقــرة (الكــثري مــن اجــراءات العمــل املطلوبــة يف إعــالن األلفــية  ) ٢التوصــية (

فــبعض التطبــيقات الفضــائية توفّــر أدوات مفــيدة، مــثال، إلدارة مــوارد  . بيــئة املشــتركةمحايــة ال
 واتفاقية مكافحة التصّحر يف     )٢٧(األحـراج ولـتعزيز تنفـيذ االتفاقـية املـتعلقة بالتـنّوع البـيولوجي             

، A/49/84/Add.2(أو مــن التصــّحر تنفــيذا كــامال  /الــبلدان الــيت تعــاين مــن اجلفــاف الشــديد و  
كمــا ان توصــية اليونيســبيس الثالــث بتحســني إدارة املــوارد الطبيعــية   ).  التذيــيل الــثايناملــرفق،

لـألرض باسـتخدام بـيانات االستشـعار عـن بعـد سـوف تعـّزز أيضا االجراءات اليت دعا إعالن          
األلفـية إىل اختاذهـا مـن أجـل تعزيـز التنمـية والقضـاء عـلى الفقـر، وذلك مثال عن طريق وضع                        

 .رة املياهاستراتيجيات إلدا

ويف التصـّدي للـتحّديات العاملـية مسـتقبال، دعـا إعـالن فييـنا إىل اختـاذ اجراءات عمل                     -١٤٠
باسـتخدام التطبـيقات الفضـائية مـن أجل أمن البشر وتنميتهم ورفاههم، حسبما يرد يف الفقرة              

وتدعــم هــذه االجــراءات اجلهــود العاملــية مــن أجــل الــنهوض باملســاواة، . مــن االعــالن) ب (١
وهـي قـيمة أساسـية أخـرى حمددة يف إعالن األلفية، لضمان عدم حرمان أي فرد وأي بلد من                    

كذلــك تســاهم هــذه االجــراءات يف   . فرصــة االســتفادة مــن التنمــية االجتماعــية واالقتصــادية   
التنمـية االجتماعـية واالقتصـادية والقضـاء عـلى الفقـر ومحايـة البيـئة املشـتركة واملستضعفني يف                    

 .لعاملكافة أحناء ا

أمـا تنفيذ توصية اليونيسبيس الثالث الداعية إىل حتسني خدمات الصحة العامة بتوسيع              -١٤١
، مثال، فيمكن أن يساعد     )٦التوصية  (وتنسـيق اخلدمـات الفضـائية ملكافحـة األمـراض املعديـة             

عــلى حتقــيق اهلــدف املشــار إلــيه يف إعــالن األلفــية وهــو أن خيفّــض إىل النصــف أو أن يعكــس   
ــول ــة    ٢٠١٥ عــام حبل ــا مــن األمــراض اهلام ــا وغريه ــالء املالري ــرة ( ب وميكــن دمــج  ). ١٩الفق

االستشـعار عـن بعد يف نظم مراقبة األمراض لتطوير نظم لإلنذار املبكر من أمراض معدية مثل                 
 .املالريا والكولريا ومرض فريوس هانتا ومحى األخدود األفريقي



 

45 

A/59/174  

ارة جهود ختفيف آثار الكوارث واالغاثة      سـوف يسـهم تنفـيذ نظام عاملي متكامل إلد          -١٤٢
، يف  )٧التوصية  (يف حالـة وقوعهـا والوقايـة مـنها، وهـو توصـية أخرى من اليونيسبيس الثالث                  

تقلـيل عـدد الكـوارث الطبيعية والكوارث اليت من صنع االنسان وآثارها، ويف ضمان حصول                
ب الكوارث الطبيعية على كل     كـل السـكان املدنيني الذين يعانون معاناة غري متناسبة من عواق           

 ).٢٣اإلعالن، الفقرة (املساعدات واحلماية املمكنة 

ودعـا إعـالن فييـنا إىل اختـاذ تدابـري لتشـجيع حمو األمية وتعزيز التعليم الريفي بتحسني                     -١٤٣
، وهـو عمـل سوف يساعد على        )٨التوصـية   (وتنسـيق بـرامج التعلـيم والبنـية التحتـية السـاتلية             

مـن أهـداف إعـالن األلفـية هـو اتاحـة امكانـية الوصول إىل كل مستويات                  حتقـيق هـدف آخـر       
وتعـّد اتاحـة فرص التعليم      ). ١٩الفقـرة    (٢٠١٥التعلـيم جلمـيع الفتـيات والصـبية حبلـول عـام             

والتدريــب للجمــيع أســاس التنمــية االقتصــادية واالجتماعــية والثقافــية، وكذلــك القضــاء عــلى   
ــتدا  . الفقــر ــيم    ولذلــك تســاهم كــثري مــن ال ــتعزيز فــرص التعل ــنا ل بري املوصــى هبــا يف إعــالن فيي

وتتضـّمن األمـثلة عـلى ذلك تدابري لتعزيز بناء القدرات من            . والتدريـب يف القضـاء عـلى الفقـر        
وتشـجيع مجـيع الدول على اتاحة الفرص   ) ١٧التوصـية  (خـالل تنمـية املـوارد البشـرية واملالـية         

ــتعلُّم    ــاث، ل ــتها   ألطفاهلــا وشــباهبا، خصوصــا اإلن ــوم وتكنولوجــيا الفضــاء وأمهي املــزيد عــن عل
 ).٢١التوصية (للتنمية البشرية، وذلك من خالل الربامج التعليمية املناسبة 

كمــا يطالــب إعــالن فييــنا باختــاذ تدابــري لــتعزيز األنشــطة الفضــائية يف مــنظومة األمــم     -١٤٤
ــز تنســيق ا       ــيها؛ فمــثال ميكــن أن يســاعد تعزي ــيري وضــعيتها ف ــتحدة وتغ ــنفع  امل ألنشــطة ذات ال

حتقيق تنسيق أفضل بني األمم     ) ٢٩التوصية  (املشـترك بـني اللجنة وسائـر هيئات األمم املتحدة          
كما ان إشراك اجملتمع    ). ٣٠الفقرة  (املـتحدة ووكاالهتـا، وهـو اجـراء يدعو إليه إعالن األلفية             

االن يدعو كل من املـدين يف عمـل األمـم املتحدة، وتعزيز الشراكات مع القطاع اخلاص مها جم           
 .إعالن فيينا وإعالن األلفية إىل اختاذ تدابري فيهما

عـلما بـأن مجـيع اجـراءات العمـل اليت يدعو إعالن فيينا إىل اختاذها من شأهنا أن تعود                     -١٤٥
بالـنفع عـلى مجـيع الـبلدان النامـية، فتسـاهم يف حتقـيق األهـداف اجملّسـدة يف إعـالن األلفـية من                         

 .ات اخلاصة بأفريقيا أيضاأجل تلبية االحتياج
  

  أوجه التآزر مع خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة                              -باء  
. تـتخلـّل علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء وتطبـيقاهتما جوانـب خمـتلفة مـن التنمية املستدامة                  -١٤٦

خدام املــوارد وهــي تشــكـّل أداة مفــيدة لرصــد البيــئة واجــراء عملــيات تقيــيم هلــا، وإلدارة اســت 
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الطبيعــية، واصــدار االنــذارات املــبكـّرة، وتوفــري التعلــيم واخلدمــات الصــحية للمــناطق الريفــية     
ويشــكـّل بــناء القــدرات يف اســتخدام علــوم وتكنولوجــيا . والنائــية، وربــط الــناس حــول العــامل

 أن تكون   الفضـاء وتطبـيقاهتا أساسـا جلهـود الـنهوض بالتنمـية املسـتدامة يف اجملـاالت اليت ميكن                  
 أدنـاه تلخـيص ألوجـه التآزر بني         ٣ويـرد يف اجلـدول      . اخلدمـات الفضـائية أدوات مفـيدة فـيها        

توصـيات اليونيسـبيس الثالـث واجـراءات العمـل الـيت دعت اليها خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة            
 .العاملي للتنمية املستدامة

ة البلدان النامية، على تطبيق وتوفّـر توصـية اليونيسبيس الثالث مبساعدة الدول، وخباص      -١٤٧
اطــارا ) ١١التوصــية (نــتائج حبــوث الفضــاء هبــدف تعزيــز التنمــية املســتدامة جلمــيع الشــعوب    

شـامال للسياسـات العامـة لـربط أعمـال مـتابعة اليونيسـبيس الثالـث بنـتائج مؤمتـر القمـة العاملي                       
ــتدابري ا   . للتنمــية املســتدامة حملــّددة يف خطــة تنفــيذ  وهــذه التوصــية هلــا صــلة أيضــا بعــدد مــن ال

جوهانســربغ كوســيلة للتنفــيذ، مــثل تشــجيع الــترابط مــع مراكــز االمتــياز العــلمي يف الــبلدان    
النامـية وفـيما بـني هـذه املراكـز، واقامـة قـنوات اتصـال منـتظمة بـني مقـرري السياسات العامة              

دول أعمال  واألوسـاط العلمـية لطلـب املشـورة يف جمال العلوم والتكنولوجيا من أجل تنفيذ ج               
وانشاء وتعزيز شبكات الستخدام العلوم والتعليم      ) ٢٨( واحلصول على هذه املشورة،    ٢١القـرن   

 )٢٩(.ألغراض التنمية املستدامة
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 ٣اجلدول 
أوجه التآزر بني توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي 

واجراءات العمل املطلوبة يف )  الثالثاليونيسبيس(واستخدامه يف األغراض السلمية 
 خطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

 توصيات اليونيسبيس الثالث خطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة
 القضاء على الفقر؛ )أ( 
تغيري األمناط غري املستدامة  )ب( 

 لالستهالك واالنتاج؛
دة املوارد الطبيعية محاية وإدارة قاع )ج( 

 :للتنمية االقتصادية واالجتماعية
 موارد املياه؛ ‘١‘ 
 مصايد األمساك املستدامة؛ ‘٢‘ 
إدارة احمليطات والبيئة البحرية  ‘٣‘ 

 والنظم االيكولوجية البحرية والساحلية؛
تغيـّر املناخ، التلوث اجلوي عرب  ‘٤‘ 

 احلدود، ثقب طبقة األوزون؛
 ؛ادارة الكوارث ‘٥‘ 
 الزراعة؛ ‘٦‘ 
 التصحُّر واجلفاف؛ ‘٧‘ 
 النظم االيكولوجية اجلبلية؛ ‘٨‘ 
 إدارة الغابات؛ ‘٩‘ 
 التعدين املستدام؛ ‘١٠‘ 
 التنمية املستدامة ألفريقيا؛ )د( 

محاية بيئة األرض وإدارة  )أ( 
 )أ(:مواردها
 استراتيجية الرصد البيئي؛ ‘١‘ 
 إدارة املوارد الطبيعية؛ ‘٢‘ 
 راتيجية الرصد العاملياست ‘٣‘ 
 املتكاملة؛ 
 .التنبـّؤ بالطقس واملناخ ‘٤‘ 

التنمية املستدامة للدول اجلُُزرية  )ه( 
 الصغرية النامية؛

 .وسائل التنفيذ )و( 

 

  
 القضاء على الفقر؛ )أ( 
محاية وإدارة قاعدة املوارد الطبيعية  )ب( 

 :للتنمية االقتصادية واالجتماعية
 ياه؛موارد امل ‘١‘ 
 مصايد األمساك املستدامة؛ ‘٢‘ 
 ادارة الكوارث؛ ‘٣‘ 
 النظم االيكولوجية اجلبلية؛ ‘٤‘ 
 الصحة والتنمية املستدامة؛ )ج( 

استخدام التطبيقات الفضائية من  )ب( 
 )ب(:أجل أمن البشر وتنميتهم ورفاههم

 الصحة العامة؛ ‘١‘ 
 ادارة  الكوارث؛ ‘٢‘ 
 التعليم عن ُبعد؛ ‘٣‘ 
 بادل املعارف؛ت ‘٤‘ 
 نظم املالحة الساتلية العاملية؛ ‘٥‘ 
 .التنمية املستدامة ‘٦‘ 
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 توصيات اليونيسبيس الثالث خطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة
التنمية املستدامة يف عامل يتجه إىل  )د( 
 العوملة؛

 التنمية املستدامة ألفريقيا؛ )ه( 
التنمية املستدامة للدول اجلُُزرية  )و( 

 الصغرية النامية؛
 .وسائل التنفيذ )ز( 

 

  
  الفقر؛القضاء على )أ( 
محاية وإدارة قاعدة املوارد الطبيعية  )ب( 

 :للتنمية االقتصادية واالجتماعية
 موارد املياه؛ ‘١‘ 
 ادارة الكوارث؛ ‘٢‘ 
 النظم االيكولوجية اجلبلية؛ ‘٣‘ 
 التنمية املستدامة ألفريقيا؛ )ج( 
 .وسائل التنفيذ )د( 

حتسني فرص التعليم والتدريب  )ج( 
 )ج(:أمهية األنشطة الفضائيةوضمان وعي اجلمهور ب

 بناء القدرات؛ ‘١‘ 
تبادل املعارف، والفوائد اجلانبية  ‘٢‘ 

 من األنشطة الفضائية؛
 اتاحة الفرص لألطفال والشباب  ‘٣‘ 

.لتعلم املزيد عن األنشطة الفضائية وللمشاركة فيها

  
تعزيز األنشطة الفضائية يف منظومة  )د(  .وسائل التنفيذ

  )د(.دة وتغيري وضعيتهااألمم املتح
 تقرير مؤمتر األمم املتحدة مـن إعـالن فييـنا حسـبما يـرد يف          ) أ (١كمـا يتـبدى يف الفقـرة         )أ(  

يوليه / متـوز ٣٠-١٩الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية، فييـنا،                
 .١صل األول، القرار ، الف)A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩

تقرير مؤمتر األمم املتحدة مـن اعالن فيينا حسبما يرد يف        ) ب (١كمـا يتـبّدى يف الفقـرة         )ب(  
يولــيه / متــوز٣٠-١٩ة، فييــنا الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمي 

 .١ألول، القرار ، الفصل ا)A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩
تقرير مؤمتر األمم املتحدة مـن اعـالن فييـنا حسـبما يرد يف         ) د (١كمـا يتـبدى يف الفقـرة         )ج(  

يولــيه / متــوز٣٠-١٩ة، فييــنا الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمي 
 .١ القرار ، الفصل األول،)A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩

يف تقرير مؤمتر األمم املتحدة     مـن اعالن فيينا حسبما يرد       ) هــ  (١كمـا يتـبدى يف الفقـرة         )د(  
يولــيه / متــوز٣٠-١٩ة، فييــنا الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمي 

 .١رار ، الفصل األول، الق)A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩
  

التوصــيات الــواردة يف إعــالن فييــنا، خصوصــا الــيت تــتعلق حبمايــة وإدارة بيــئة األرض    -١٤٨
ومواردهـا، هلـا صـلة مباشـرة بكـثري مـن االجـراءات املوصـى هبـا يف خطـة تنفـيذ جوهانسربغ؛                        
مـثال، تعـزِّز توصـيات اليونيسبيس الثالث بصوغ استراتيجية عاملية شاملة لرصد البيئة من أجل                

التوصية (لـيات الرصـد الطويـل األجل استنادا إىل القدرات احلالية يف الفضاء وعلى األرض                عم
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وحتســـني إدارة مــــوارد األرض الطبيعــــية بــــزيادة وتيســــري الــــبحوث واســــتخدام بــــيانات  ) ١
ــيا    ــيها خطــة تنفــيذ     )٢التوصــية (االستشــعار عــن بعــد عمل ــتدابري الــيت تدعــو إل ، عــددا مــن ال
وقـد اعترف   . مـوارد املـياه وكميـتها وحتسـني اسـتخدامها وادارهتـا           جوهانسـربغ لرصـد نوعـية       

مؤمتــر القمــة العــاملي باالستشــعار عــن بعــد والتكنولوجــيات الســاتلية كوســيلة لتحســني إدارة    
وتتصــل إجــراءات أخــرى دعــت الــيها خطــة تنفــيذ       . مــوارد املــياه وفهــم دورة املــاء علمــيا    

ــإدارة    جوهانســربغ وذات صــلة بتوصــييت اليونيســبيس الثا   ــور، ب ــة أم ــني، يف مجل لــث املذكورت
ــية الـــبحرية والســـاحلية، والتصـــّحر    ــئة الســـاحلية وكذلـــك الـــنظم االيكولوجـ احملـــيطات والبيـ

كمـا تعـزِّز توصـية اليونيسـبيس الثالـث بتحسـني       . واجلفـاف، وإدارة الغابـات، والتغـّير املـناخي    
ا خطـة تنفـيذ جوهانسربغ يف       إدارة مـوارد األرض الطبيعـية عـددا مـن الـتدابري الـيت دعـت الـيه                 

جمـال القضـاء على الفقر، مثل وضع برامج وطنية لتمكني أولئك الذين يعانون الفقر من زيادة                 
 )٣٠(.سبل وصوهلم إىل املوارد االنتاجية، خاصة األرض واملاء

ويف جمـال التغـّير املـناخي، هـناك صـلة مباشـرة بـني توصـية اليونيسـبيس الثالث بتطوير                      -١٤٩
، مــثال، واالجــراء الــذي دعــت الــيه )٣التوصــية (ســتراتيجية الرصــد العــاملي املــتكاملة وتنفــيذ ا

خطـة تنفـيذ جوهانسـربغ لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بني نظم الرصد العاملي وبرامج البحث                
كما ان توصية اليونيسبيس الثالث     )). أ (١٣٢الفقرة  (املـتعلقة بأعمال الرصد العاملية املتكاملة       

 التنـبـّؤ بـالطقس واملـناخ مـن خـالل التعاون الدويل يف جمال تطبيقات سواتل األرصاد                  بتحسـني 
ذات صـلة بكـثري مـن االجـراءات الـواردة يف خطـة تنفيذ جوهانسربغ يف         ) ٤التوصـية   (اجلويـة   

 .جماالت إدارة موارد املياه وتدّبر الكوارث والتغّير املناخي

س الثالث املتعلقة باستخدام التطبيقات الفضائية      وتعـزِّز جمموعة من توصيات اليونيسبي      -١٥٠
من اعالن فيينا كثريا ) ب (١مـن أجـل أمـن البشـر وتنميـتهم ورفاههم، حسبما يرد يف الفقرة            

مــن االجــراءات الــيت دعــت الــيها خطــة تنفــيذ جوهانســربغ يف جمــاالت القضــاء عــلى الفقــر،     
وتعزِّز توصية  . االقتصادية واالجتماعية والصـحة ومحايـة وإدارة قـاعدة املـوارد الطبيعـية للتنمية             

اليونيســبيس الثالــث بتحســني خدمــات الصــحة العامــة مــن خــالل توســيع وتنســيق اخلدمــات     
عــددا مــن الــتدابري الــيت ) ٦التوصــية (الفضــائية للتطبيــب عــن بعــد وملكافحــة األمــراض املعديــة 

ية واالجتماعـــية تدعـــو إلـــيها خطـــة تنفـــيذ جوهانســـربغ يف جمـــال الصـــحة والتنمـــية االقتصـــاد
فاخلدمـات الفضـائية مـن أجـل التطبيـب عـن بعـد من شأهنا أن تعزِّز التدابري الرامية                     . املسـتدامة 

لــيس فقــط إىل تعزيــز امكانــية احلصــول بصــورة منصــفة وحمسَّــنة عــلى خدمــات رعايــة صــحية  
ولكن أيضا إىل تشجيع وتطوير شراكات لتحسني التثقيف        )) ب (٥٤الفقرة  (كفـؤة وميّسـرة     

لصـحي، هبــدف االرتقــاء مبســتوى اإلملــام بالشــؤون الصـحية عــلى الــنطاق العــاملي حبلــول عــام   ا
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واضـافة إىل اسـتخدام التطبيـب عـن بعـد والصحة عن بعد، ميكن               )). ج (٥٤الفقـرة    (٢٠١٠
أن يعـزِّز اسـتخدام االستشـعار عـن بعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافـية مكافحة األمراض املعدية،              

 )).ه(و ) ب (٦٤الفقرة (املعدية والتحكّم فيها مثل إيبوال، وغري 

وحـدَّد مؤمتـر القمـة العـاملي اختاذ هنج شامل ومتكامل للتصّدي ملخاطر متعّددة ملعاجلة               -١٥١
وجــوه الضــعف وتقديــر املخاطــر وادارة الكــوارث، مبــا يف ذلــك الوقايــة مــنها والتخفــيف مــن  

 أساســي إلجيــاد عــامل أكــثر أمــنا يف القــرن حّدهتــا والتأّهــب هلــا واالســتجابة هلــا، عــلى أنــه أمــر 
وميكــن أن تســتفيد إىل حــد كــبري إجــراءات كــثرية اعتــربها  ). ٣٧الفقــرة (احلــادي والعشــرين 

مؤمتــر القمــة العــاملي ضــرورية يف هــذا الصــدد مــن تنفــيذ نظــام عــاملي مــتكامل إلدارة جهــود      
، من خالل رصد األرض     التخفـيف مـن حـّدة الكـوارث الطبيعـية واالغاثـة مـنها والوقايـة منها                

واالتصـاالت وســائر األنشــطة الفضــائية، مـع أقصــى مــا ميكــن مـن اســتخدام القــدرات القائمــة    
وســّد الــثغرات املوجــودة يف التغطــية الســاتلية العاملــية، وهــو مــن توصــيات اليونيســبيس الثالــث 

 املواقع  وميكن أن يعزِّز مجع استخدام سواتل رصد األرض واالتصاالت وحتديد         ). ٧التوصـية   (
 .مجيع مراحل ادارة  الكوارث

ومـن شـأن تطبـيقات سـواتل االتصـاالت أن ال تقتصـر عـلى حتسني سبل الوصول إىل                     -١٥٢
اخلدمــات الصــحية فحســب بــل أن حتّســن ســبل الوصــول أيضــا إىل فــرص التعلــيم والتدريــب    

جتياز الفجوة أيضـا، خصوصـا يف املـناطق الريفـية والنائـية، كما ميكن أن تؤّدي دورا هاما يف ا                
وتوصـية اليونيسـبيس الثالـث بتشـجيع حمـو األّمـية وتعزيز التعليم يف الريف من خالل                  . الرقمـية 

ــية املــتعلقة بالســواتل        ــية التحت ــربامج التعليمــية والبن وتوصــية ) ٨التوصــية (حتســني وتنســيق ال
ــتعزيز الوصــول عاملــيا إىل خدمــات االت     ــإيالء أمهــية أكــرب ل ــبادل املعــارف ب صــاالت بتحســني ت

تـتعلقان بتطبـيقات سـواتل االتصـاالت وتعـّززان كـثريا مـن االجراءات               ) ٩التوصـية   (الفضـائية   
الـيت دعـت إلـيها خطـة تنفـيذ جوهانسـربغ، لضمان تساوي األطفال يف كل مكان يف امكانية                   

وميكــن أن تعــزِّز توصــية اليونيســبيس  )). ز (٧الفقــرة (الوصــول إىل مجــيع مســتويات التعلــيم  
ــة     الثالــث بت ــتجه حنــو العومل ــبادل املعــارف للتنمــية املســتدامة يف عــامل ي ــبط  . حســني ت فهــي ترت

ملساعدة البلدان النامية   ) ٥٢الفقـرة   (مباشـرة، مـثال، باالجـراء الـذي دعـت إلـيه خطـة التنفـيذ                 
ــيات        ــية يف تضــييق الفجــوة الرقمــية وتســخري امكان ــبلدان الــيت ميــر اقتصــادها مبــرحلة انتقال وال

لومـات واالتصـاالت ألغـراض التنمـية، وهـو ما ميكن أن يعزِّز أهداف القمة                تكنولوجـيات املع  
 ).١٦٤-١٥٨انظر الفقرات (العاملية جملتمع املعلومات 

ــيقاهتا التنمــية املســتدامة ال مــن      -١٥٣ ــنظم العاملــية لســواتل املالحــة وتطب ويعــزِّز اســتخدام ال
 كثرية أيضا، مثل إدارة     خـالل حتسـني سـالمة الـنقل فحسـب وامنـا مـن خـالل جمـاالت أخـرى                   
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ــم      ــزراعة، ورسـ ــية، والـ ــوارد الطبيعـ ــاذ، وإدارة املـ ــوارث، والبحـــث واالنقـ ــئة، وادارة الكـ البيـ
ويف هذا الصدد، ميكن أن يساعد تنفيذ توصية اليونيسبيس         . اخلـرائط، واملسـح، وعلوم األرض     

) ١٠التوصــية (الثالــث بتحســني الوصــول عاملــيا إىل الــنظم الفضــائية لــلمالحة وحتديــد املواقــع  
وحتســني توافــق تلــك الــنظم االضــطالع بكــثري مــن االجــراءات الــيت دعــت إلــيها خطــة تنفــيذ    
جوهانسـربغ، خاصـة مـا يـتعلق مـنها حبمايـة وإدارة قـاعدة املـوارد الطبيعـية للتنمية االقتصادية                     

 .واالجتماعية وبعض االجراءات الرامية إىل القضاء على الفقر

ودعا مؤمتر القمة العاملي    . حـد العناصر اجلوهرية للتنمية املستدامة     يعـّد بـناء القـدرات أ       -١٥٤
للتنمــية املســتدامة يف كــل أجــزاء خطــة تنفــيذ جوهانســربغ إىل اختــاذ عــدد مــن االجــراءات يف  

وشّدد اليونيسبيس . جمـاالت خمـتلفة لـتعزيز القدرات املؤسسية وحتسني فرص التعليم والتدريب       
ت يف اسـتخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا، خاصة يف  الثالـث عـلى أمهـية بـناء القـدرا        

والـتدبري املطلـوب يف إعـالن فييـنا، خاصـة تعزيـز بـناء القـدرات بتنمـية املوارد                    . الـبلدان النامـية   
البشـرية وزيـادة املـوارد املالـية، وتدريـب املدّرسـني وتطويـرهم مهنـيا، وتـبادل الوسائل واملواد                    

، له  )١٧التوصية ( قواعـد حتكـم البنـية التحتـية والسياسـات العامة      واخلـربات التعليمـية ووضـع   
كما تذكر اخلطة على    . صـلة مباشـرة بعـدد مـن االجـراءات احملـددة يف اخلطـة كوسائل للتنفيذ                

وجـه الـتحديد اسـتخدام االستشـعار عـن بعـد والتكنولوجـيات السـاتلية والبـيانات الساتلية يف                    
 )).ج (٣٧ و٢٨الفقرتان ( الكوارث جماالت إدارة موارد املياه وادارة

حـّدد مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمـية املسـتدامة توفـري سـبل متسـاوية للوصول إىل التعليم                      -١٥٥
ويف هـذا الصدد، تتصل بعض االجراءات اليت دعت إليها اخلطة    . كوسـيلة للقضـاء عـلى الفقـر       

ات، املذكــورة أعــاله يف للقضــاء عــلى الفقــر بتوصــية اليونيســبيس الثالــث بتحســني بــناء القــدر 
، وكذلــك التوصــية بتشــجيع مجــيع الــدول عــلى توفــري الفــرص ألطفاهلــا وشــباهبا،    ٢٥الفقــرة 

وخصوصـا اإلنـاث، لتعلّم املزيد عن علوم وتكنولوجيا الفضاء وأمهيتها للتنمية البشرية، وذلك            
 ).٢١التوصية (من خالل الربامج التعليمية املناسبة 

مؤمتــر جوهانســربغ جمموعـات مــن التوصــيات تســتهدف التنمــية  تتضـّمن خطــة تنفــيذ   -١٥٦
وكــثري مــن توصــيات . املســتدامة للــدول اجلـُــُزرية الصــغرية النامــية والتنمــية املســتدامة ألفريقــيا 

اليونيسـبيس الثالـث املـتعلقة مبجـاالت حمـّددة للتطبيق ومبجاالت متقاطعة ميكنها أن تعزِّز كثريا       
خطـة تنفـيذ جوهانسـربغ للـنهوض بالتنمية املستدامة ألفريقيا،           مـن االجـراءات املوصـى هبـا يف          

وخصوصـا التوصـيات املـتعلقة باستراتيجية رصد البيئة، وإدارة املوارد الطبيعية، وبناء القدرات              
ــث   ( ــية،    ). ١٧ و٢ و١توصــيات اليونيســبيس الثال ــوارد الطبيع ــإدارة امل ــتعلقة ب والتوصــيات امل

تتعلق ) ٧ و ٦ و ٤ و ٢التوصيات  (ة العامة، وتدّبر الكوارث     والتنـبـّؤ بـالطقس واملـناخ، والصح      
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بــبعض االجــراءات املوصــى هبــا يف اخلطــة مــن أجــل التنمــية املســتدامة للــدول اجلُــُزرية الصــغرية 
 .النامية

كمـا تتضـّمن خطـة تنفـيذ مؤمتـر جوهانسـربغ إجـراءات لتشـجيع التنمية املستدامة يف                    -١٥٧
وقـد سامهت إىل حّد ما الطبيعة اجلوهرية للنظم  ). ٥٢-٤٧الفقـرات   (عـامل يـتجه حنـو العوملـة         

. الفضــــائية كــــنظام عــــاملي يف عملــــية العوملــــة، وجــــاءت بــــتحّديات وفــــرص يف آن واحــــد 
واالسـتراتيجية املقّدمـة يف إعـالن فييـنا هـي خمطـط لـتحويل حتديـات العوملـة، خصوصا بالنسبة                     

طر التهميش والتعرض يف عامل متغّير من للـبلدان النامـية، إىل فـرص لتعجـيل التنمية، وتقليل خما     
حيـث الظـروف البيئـية، أو سـرعة سـري الـتجارة، أو تدفّـق السلع والناس، أو آثار االقتصادات                     

 .والسياسات العامة يف ما وراء احلدود الوطنية

  أوجه التآزر مع خطة عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات                        -جيم   
ل بــني الــبلدان واجملــتمعات واألفــراد حــول العــامل مــن بــني   يعــّد تــزايد امكانــية االتصــا -١٥٨

وتؤّدي سواتل  . جوانـب العوملـة الـيت سـامهت فـيها تكنولوجـيا الفضـاء وتطبيقاهتا بشكل كبري                
االتصـــاالت واإلذاعـــة دورا هامـــا، خصوصـــا يف نشـــر كمـــية كـــبرية مـــن الصـــور والبـــيانات   

وميكنها أن تؤّدي دورا هاما أيضا . املواملعلومـات مـن نقطة واحدة إىل نقاط متعّددة حول الع         
 .يف اجتياز الفجوة الرقمية أخريا

وتسـتهدف بشـكل خاص بعض توصيات اليونيسبيس الثالث تيسري وتوسيع استخدام             -١٥٩
وسـوف يسـاهم تنفـيذها يف تنفـيذ خطـة العمل اليت اعتمدت يف املرحلة                . االتصـاالت السـاتلية   

ــية جملــتمع امل   ــلمعلومات    األوىل مــن القمــة العامل ــية ل ــية التحت علومــات، وخصوصــا لتحســني البن
 أدنـاه تلخيص    ٤ويـرد يف اجلـدول      . واالتصـاالت وامكانـية الوصـول إىل املعلومـات واملعـارف          

ألوجـه الـتآزر بـني توصـيات اليونيسـبيس الثالـث واجراءات العمل اليت دعت اليها خطة عمل                   
 .القمة العاملية جملتمع املعلومات
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 ٤اجلدول 
ه التآزر بني توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي أوج

واجراءات العمل اليت دعت إليها ) اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 
   خطة عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات

  الثالثتوصيات اليونيسبيس خطة عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات
 البيئة االلكترونية؛ )أ( 
 .الزراعة االلكترونية )ب( 

 )أ(:محاية بيئة األرض وإدارة مواردها )أ( 
 استراتيجية لرصد البيئة؛ ‘١‘ 
 .إدارة املوارد الطبيعية ‘٢‘ 

البـُنية التحتية للمعلومات  )أ( 
 واالتصاالت؛

 الصحة االلكترونية؛ )ب( 
 البيئة االلكترونية؛ )ج( 
 الزراعة االلكترونية؛ )د( 
 العلم االلكتروين؛ )ه( 
 النفاذ إىل املعلومات واملعرفة؛ )و( 
 بناء القدرات؛ )ز( 
دور احلكومات ومجيع أصحاب  )ح( 

املصلحة يف النهوض بتكنولوجيا املعلومات 
 .واالتصاالت من أجل التنمية

استخدام التطبيقات الفضائية من  )ب( 
 )ب(:رفاههمأجل أمن البشر وتنميتهم و

 الصحة العامة؛ ‘١‘ 
 ادارة الكوارث؛ ‘٢‘ 
 التعليم عن بعد؛ ‘٣‘ 
 تبادل املعارف؛ ‘٤‘ 
 .التنمية املستدامة ‘٥‘ 

  
البـُنية التحتية للمعلومات  )أ( 

 واالتصاالت؛
 الصحة االلكترونية؛ )ب( 
 العلم االلكتروين؛ )ج( 
 بناء القدرات؛ )د( 
اب دور احلكومات ومجيع أصح )ه( 

املصلحة يف النهوض بتكنولوجيا املعلومات من 
 أجل التنمية؛

 وسائط اإلعالم؛ )و( 
 .جدول أعمال التضامن الرقمي )ز( 

حتسني فرص التعليم والتدريب وزيادة  )ج( 
 )ج(:وعي اجلمهور بأمهية األنشطة الفضائية

 .بناء القدرات 
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  الثالثتوصيات اليونيسبيس خطة عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات
دور احلكومات ومجيع أصحاب  )أ( 

نولوجيا املعلومات من املصلحة يف النهوض بتك
 أجل التنمية؛

 .التعاون الدويل واالقليمي )ب( 

تعزيز أنشطة الفضاء يف منظومة  )د( 
 )د(:األمم املتحدة وتغيري وضعيتها

تعزيز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض  
السلمية عند مجيع الدول واملنظمات الدولية 

 .واجملتمع املدين، مبا فيه الصناعة
  
تقرير مؤمتر األمم املتحدة مـن إعـالن فييـنا حسـبما يـرد يف           ) أ (١كمـا يتـبدى يف الفقـرة         )أ(  

يوليه / متـوز ٣٠-١٩الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية، فييـنا،                
 .١، الفصل األول، القرار )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩

تقرير مؤمتر األمم املتحدة مـن اعالن فيينا حسبما يرد يف        ) ب (١ يتـبّدى يف الفقـرة       كمـا  )ب(  
يولــيه / متــوز٣٠-١٩ة، فييــنا الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمي 

 .١، الفصل األول، القرار )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩
تقرير مؤمتر األمم املتحدة مـن اعـالن فييـنا حسـبما يرد يف         ) د (١دى يف الفقـرة     كمـا يتـب    )ج(  

يولــيه / متــوز٣٠-١٩ة، فييــنا الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمي 
 .١، الفصل األول، القرار )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩

يف تقرير مؤمتر األمم املتحدة     مـن اعالن فيينا حسبما يرد       ) هــ  (١ الفقـرة    كمـا يتـبدى يف     )د(  
يولــيه / متــوز٣٠-١٩ة، فييــنا الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمي 

 .١، الفصل األول، القرار )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩
  

 توصـية اليونيسـبيس الثالـث بصوغ استراتيجية عاملية شاملة لرصد            سـوف يلـزم لتنفـيذ      -١٦٠
اســتخدام ســواتل لتيســري ) ٢التوصــية (وبتحســني مــوارد األرض الطبيعــية ) ١التوصــية (البيــئة 

وللتوصــيتني صــلة وثــيقة باالجــراء املطلــوب يف خطــة عمــل  . ســبل الوصــول ونشــر املعلومــات
ولوجــيات املعلومــات واالتصــاالت كــأداة حلمايــة القمــة العاملــية اخلــاص باســتعمال وتعزيــز تكن

البيـئة واالسـتفادة املسـتدامة مـن املـوارد الطبيعية، اضافة إىل ضمان نشر املعلومات بانتظام عن                  
 )).أ (٢١و) أ (٢٠الفقرتان (الزراعة ومصائد األمساك والغابات واألغذية 

لعاملـــية لتنفـــيذ ســـوف تســـتفيد بعـــض االجـــراءات املطلوبـــة يف خطـــة عمـــل القمـــة ا   -١٦١
ــية       ــية والصــحة االلكترون ــزراعة االلكترون ــية وال ــئة االلكترون ــثل البي ــية م اســتراتيجيات الكترون
والعـلم االلكـتروين مـن اسـتخدام سـواتل االتصـاالت املذكـورة صـراحة أو ضمنا يف توصيات                    

ورد يف  اليونيسـبيس الثالث باستخدام التطبيقات الفضائية ألمن البشر وتنميتهم ورفاههم كما            
وعلى وجه التحديد، هناك صلة مباشرة بني التوصية بتحسني         . من إعالن فيينا  ) ب (١الفقـرة   

خدمــات الصــحة العامــة عــن طــريق توســيع وتنســيق اخلدمــات الفضــائية للتطبيــب عــن بعــد       
ــات واالتصــاالت        ــوب يف خطــة العمــل لتشــجيع اســتعمال تكنولوجــيا املعلوم واالجــراء املطل
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الصحية واملعلومات الصحية وتوسيعها لتشمل املناطق النائية والفقرية يف         لتحسـني نظم الرعاية     
ــات  ــرة ٦التوصــية (اخلدم ــة إىل    )). ج (١٨، الفق ــية دعــت اخلط ويف جمــال الصــحة االلكترون

اجــراء لدعــم املــبادرات القائمــة عــلى تكنولوجــيا املعلومــات واالتصــاالت والتوّســع فــيها، مــن  
)). و (١٨الفقــرة (نســانية يف حــاالت الكــوارث والطــوارئ  أجــل توفــري املســاعدة الطبــية واال 

ويتصـل هـذا االجـراء أيضـا بالتوصـية يف اليونيسـبيس الثالـث بتنفيذ نظام عاملي متكامل إلدارة                 
 ).٧التوصية رقم (جهود ختفيف الكوارث الطبيعية ودرئها واالغاثة منها 

سبيس الثالث وتوصيات القمة والتعلـيم عـن بعـد جمـال آخـر للـتآزر بـني توصـيات اليوني           -١٦٢
ودعت القمة العاملية يف خطة عملها، ضمن جهود حتسني البنية التحتية           . العاملية جملتمع املعلومات  

لـلمعلومات واالتصـاالت، بإجـراء لـتوفري وحتسني توصيلية تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت      
ويف إعــالن )). ج (٩الفقــرة (جلمــيع املــدارس واجلامعــات واملؤسســات املفــتوحة أمــام اجلمهــور 

فييـنا، أوصـى اليونيسـبيس الثالـث باجـراء عمـل لتشــجيع حمـو األّمـية وتعزيـز التعلـيم الـريفي مــن            
 ).٨التوصية (خالل حتسني وتنسيق الربامج التعليمية والبنية التحتية املتعلقة بالسواتـل 

دل املعارف من خالل    وهـناك ارتـباط وثيق بني توصية اليونيسبيس الثالث بتحسني تبا           -١٦٣
زيـادة االهـتمام بتعزيز الوصول عامليا إىل خدمات االتصاالت الفضائية وصوغ سياسات عامة              

ــية     ــاريع االمنائـ ــؤة يف املشـ ــيقات كفـ ــايري وتطبـ ــية ومعـ ــاء ُبـــىن حتتـ ــية (وإنشـ وبعـــض ) ٩التوصـ
 مثال،  فسـوف يعـزِّز تنفـيذ هـذه التوصـية،         . االجـراءات املشـمولة يف خطـة عمـل القمـة العاملـية            

االجـراءات الـيت دعـت إليها القمة العاملية لرسم سياسات واستراتيجيات مالئمة للنفاذ الشامل     
ووســـائل تنفـــيذها، اضـــافة إىل اســـتحداث وتدعـــيم بـُنـــية حتتـــية للشـــبكات عريضـــة الـــنطاق   
ــات        ــتوفري خدم ــيها ول ــبلدان ومواطن ــياجات ال ــية احت ــية لتلب ــدرة الكاف ــري الق للمســاعدة يف توف

 .ائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتجديدة ق

ويــتعلق عــدد مــن االجــراءات الــيت دعــت إلــيها خطــة العمــل يف جمــال بــناء القــدرات     -١٦٤
باسـتخدام سـواتل االتصـاالت كـأداة لتحسـني فـرص التعلـيم والتدريـب، خصوصـا يف املناطق                    

 على صوغ استراتيجيات    وتتعلق بعض هذه االجراءات بتعزيز قدرات البلدان      . الريفـية والنائـية   
. الكترونـية، سوف تتضمن دمج االتصاالت الساتلية يف البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت           

وميكـن أن يعـزِّز تنفـيذ توصـية اليونيسـبيس الثالـث بـتعزيز بـناء القـدرات يف علوم وتكنولوجيا                      
االجراءات اليت دعت   اجلهود املتعلقة باالضطالع بكثري من      ) ١٧التوصـية   (الفضـاء وتطبـيقاهتا     
 .إليها القمة العاملية
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 أوجه التآزر مع مبادرات عاملية أخرى                 -دال  
 

ميكـن أن يسـهم تنفـيذ توصـيات اليونيسبيس الثالث يف كثري من املبادرات العاملية اليت                   -١٦٥
ُيضــطلع هبــا بعــد اليونيســبيس الثالــث خــارج مــنظومة األمــم املــتحدة هبــدف دعــم التنمــية            

ومــن األمــثلة عـلى ذلــك بــرنامج الرصـد العــاملي لألغــراض   . واالقتصــادية والثقافـية االجتماعـية  
 يف برنامج الرصد    (GSE)ويـتوقـّع مـن عنصر خدمات رصد األرض         ): مجـيس (البيئـية واألمنـية     

، الذي أقّره جملس الوكالة الوزاري يف تشرين        (Earthwatch)العـاملي لألغـراض البيئـية واألمنـية         
، أن يوفّـر خدمـات ذات صـلة بالسياسـات العامـة للمستعملني النهائيني،               ٢٠٠١نوفمـرب /الـثاين 

وذلــك أساســا ولكــن لــيس حصــرا مــن مصــادر رصــد األرض، مــن أجــل متكــني املســتعملني      
النهائـيني مـن أن يؤّدوا دورا رئيسيا يف التحّرك من اجليل احلايل لسواتل رصد األرض إىل نظم                  

وهناك . حيوية عن البيئة واألمن على الصعيد العاملي      أوروبـية مسـتقبلية سـوف توفّـر معلومات          
يف الوقـت الـراهن عشـرة مـن عناصـر اخلدمـات هذه، وهي تشمل تطبيقات مثل رسم خرائط                    
املـناطق احلضـرية، وإدارة املـياه وإدارة حـرائق الغابـات والفيضانات، ورصد احملاصيل، ومراقبة                

 رصد األرض جعل برنامج الرصد وتشـمل جمـاالت تركـيز خدمـات      . احملـيطات ورصـد اجللـيد     
وتســاهم األنشــطة املتصــلة بــربنامج الرصــد  . العــاملي لألغــراض البيئــية واألمنــية، بــرناجما عاملــيا  

العـاملي لألغـراض البيـئة واألمنـية يف تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث، خصوصا يف جماالت                
 ).٧ و٢ و١وصيات الت(رصــد البيئــة وإدارة املوارد الطبيعية وادارة الكوارث 

يونــيه /عقــب اتفــاق رؤســاء شــركاء جمموعــة الثمانــية يف إيفــيان، فرنســا، يف حزيــران    -١٦٦
 عــلى العمــل الــتعاوين يف العــلم والتكنولوجــيا مــن أجــل التنمــية املســتدامة، عقــد مؤمتــر ٢٠٠٣

وأطلـق مؤمتر القمة  . ٢٠٠٣يولـيه  /القمـة املعـين برصـد األرض، يف واشـنطن العاصـمة يف متـوز            
املعـين برصـد األرض مـبادرة لبـناء شـبكة شاملة ومنسقة ودائمة من نظم رصد األرض، وأنشأ         

 هيئة  ٢٠ من البلدان و   ٣٠فـريقا حكومـيا دولـيا خمّصصـا لرصـد األرض يـتألف مـن أكـثر مـن                    
ويعتزم . وهـذا مـثال آخـر عـلى مـبادرة عاملـية ذات صـلة بتوصيات اليونيسبيس الثالث                 . دولـية 

 مـن وضـع خطة تنفيذ مدهتا   ٢٠٠٥د األرض أن ينـتهي يف أوائـل عـام         الفـريق املخّصـص لرصـ     
عشـر سـنوات لبناء هذا النظام، آخذا يف االعتبار استنتاجات وتوصيات أفرقته الفرعية اخلمسة      
املعنــية باهلندســة املعماريــة، واســتخدام البــيانات، ومتطلّــبات املســتعملني واخلدمــات الَوصــولة،  

وميكـن ألعمـال املتابعة اليت سوف يضطلع هبا ضمن تنفيذ           . دويلوبـناء القـدرات، والـتعاون الـ       
توصـيات اليونيسـبيس الثالــث، وخصوصـا يف جمـاالت اســتراتيجية رصـد البيـئة، وإدارة املــوارد       
الطبيعــية، واســتراتيجية الرصــد العــاملي املــتكاملة، والتنــّبؤ بــالطقس واملــناخ، والصــحة العامــة،    

امة، وبــناء القــدرات، وزيــادة الوعــي، أن تكّمــل جهــود      وادارة الكــوارث، والتنمــية املســتد  
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التوصيات (اسـتحـداث وتشـغيـل هــذه الشـبكة مـن نظـم رصد األرض وأن توجد تآزرا معها                   
١٨، ١٧، ١١، ٧، ٦، ٤-١.( 

  
تقييم عملية تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين  -خامسا 

غراض السلمية باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األ
   )اليونيسبيس الثالث(

يتطلــب الــنجاح يف تنفــيذ أي توصــية تشــمل احلكومــات الــتزاما مــن جانــب مقــرري    -١٦٧
السياســات بشــأن درجــة األولويــة الــيت ينــبغي اســنادها للموضــوع، وكذلــك ختصــيص املــوارد  

 .املالية والبشرية الالزمة

د عـلى اجملـتمع عامة، مل حتظ األنشطة         ونتـيجة لقلـة الوعـي مبـا للفضـاء مـن مـنافع تعـو                -١٦٨
الفضـائية بأولويـة عالـية يف كـثري مـن الـدول، ممـا أفضى إىل ختصيص موارد حمدودة لدعم تلك         

وعـلى الـرغم مـن ذلـك، أمكـن إجنـاز الكـثري وحتقـيق تقـّدم مـن خـالل العمل الذي                        . األنشـطة 
اض السلمية، مبا يف ذلك     قامـت به بشأن زيادة الوعي جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغر           

 .أفرقة العمل التابعة هلا

ولكـي حتصـل الوكـاالت احلكومـية ومؤسسـات األحباث واهليئات غري احلكومية على                -١٦٩
دعـم واسـع ألنشـطتها مـن جانـب مقـرري السياسات وعامة الناس، جيب أن تكون األهداف                   

 أن تكـون املنافع اليت    حمـددة بوضـوح وواقعـية ومرتـبطة بأولويـات اجملـتمع عمومـا، كمـا جيـب                 
وهذا أمر أساسي . سـتتأتى مـن تلـك األنشـطة، مبـا فـيها املـنافع القريـبة األجل، مبينة بالتفصيل                  

للـنجاح يف تنفـيذ التوصـيات، وينبغي فعله يف مرحلة مبكرة، بغية ضمان احلصول على املوارد                 
 .الضرورية

  
  ت اليونيسبيس الثالث          العناصر اليت أسهمت يف احراز تقدم يف تنفيذ توصيا                      -ألف  

: كانـت العناصر التالية مهمة يف املرحلة األولية من تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث             -١٧٠
حتديـد أولويـات العمل؛ واملرونة يف تسيري العمل على مدى السنة؛ واتاحة أكرب قدر من فرص                 

ــتقاء واالتصــال؛ وتنســيق العمــل وتوزيعــه؛ ووجــود قــيادة قويــة ودعــم قــوي      يف خدمــات االل
ولالطـالع عـلى التفاصـيل املـتعلقة بتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث، انظر املرفقات         . األمانـة 

 .الثاين والثالث واخلامس من هذا التقرير
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أمـا حتديـد جمـاالت األولويـة وإنشـاء أفـرقة العمـل لتنفـيذ توصيات اليونيسبيس الثالث                    -١٧١
وقــد اســتفادت اللجــنة  . مــن عناصــر الــنجاحفكــان عنصــرا هامــا  ) ٣٠ و٢٩انظــر الفقــرتني (

وأفـرقة العمــل الــتابعة هلــا مــن املشــاركة النشــطة ملخــتلف هيــئات مــنظومة األمــم املــتحدة ومــن  
االسـهامات املوضـوعية الـيت قدمـتها، وخصوصـا عندما تطابقت جماالت األولوية مع أولويات                

 .ة للكوارثتلك اهليئات، كما يف حالة احلد من الكوارث واالستجابة الطارئ

إذ ميـثل التنسيق على مجيع األصعدة فيما   . ومـن املهـم أيضـا وجـود آلـية تنسـيق جـيدة              -١٧٢
بـني أفـرقة العمل، وكذلك بني اللجنة وأفرقة العمل واللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دوراهتا    

 .السنوية، عامال رئيسيا يف احلصول على نتائج طيبة

لعمـل فـيما بــني الـدورات، وكـان هــذا العمـل ناجحـا بصــفة       وقـد ثبتـت أيضـا فــائدة ا    -١٧٣
خاصـة عـندما كـان حيظـى بدعـم قـوي من حيث خدمات األمانة، سواء قدمته احلكومات أو                    

 .قدمه مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، وكذلك بتوزيع جيد لألعمال بني األعضاء املعنيني

مل طوال السنة من خالل اتاحة وقـد وفـرت أفرقة العمل آلية مرنة ودينامية لتسيري الع          -١٧٤
وساعدت تلك اآللية على مواصلة التقدم مع ضمان        . أكـرب قـدر مـن فـرص االلـتقاء واالتصال          

ــيذ توصــيات        ــية يف االضــطالع مبســؤولية تنف ــية والتقن ــية العلم ــتها الفرع اســتمرار اللجــنة وجلن
لتوصــيات ذات كمــا أدى تنفــيذ ا. اليونيســبيس الثالــث باصــدار التوجــيهات إىل أفــرقة العمــل  

األولويـة مـن خـالل أفـرقة العمـل إىل إنشـاء شـبكات دولية ذات توجه عملي ملعاجلة استخدام          
 .التطبيقات الفضائية كأداة حلل مشاكل عاملية

  استبانة التحديات املواجهة يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث                             -باء  
وجــدت اللجــنة أن قلــة الوعــي اســتنادا إىل نــتائج استقصــاء أجــري بــني أفــرقة العمــل،  -١٧٥

مبـنافع األنشـطة الفضـائية لـدى مقـرري السياسـات وعامـة الناس، واملوارد املالية احملدودة وقلة                   
عــدد اخلــرباء املعنــيني باملســائل الفضــائية، هــي حتديــات تعــترض تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس     

لعمــل إىل أن هــذه وقــد أشــارت بعــض أفــرقة ا. الثالــث؛ وهــذه التقيــيدات مــترابطة فــيما بيــنها
ــردود         ــيقات الفضــائية مــن حيــث م ــزايا التطب ــبط أيضــا بصــعوبات يف حســاب م ــبات ترت العق

 .علما بأن خطة العمل الواردة يف الفصل السادس تتطرق إىل هذه التحديات. التكلفة

ــة أو       -١٧٦ ــيح ألي دول ــرقة العمــل كانــت مفــتوحة، ممــا يت ومــع أن املشــاركة يف أعمــال أف
تشـارك يف أي وقـت، ومـع أن دوال كثرية قد أبدت اهتماما باملشاركة يف                مؤسسـة مهـتمة أن      

تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث، فقـد مثلـت تولـيفات خمـتلفة من العقبات املذكورة أعاله                    
 .معوقات كربى
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ويف احلــاالت الــيت تضــطلع فــيها باألنشــطة الفضــائية هيــئات حكومــية مــتعددة، فــان      -١٧٧
لى الصعيد الدويل، كما يف أفرقة العمل، كثريا ما تكون أمرا صعبا إذا             املشـاركة يف األعمال ع    

ذلك أنه  . مل تكـن قـد أُرسيت متاما، أو اسُتغلت متاما، آليات تنسيق فعالة على الصعيد الوطين               
بـدون آلـيات تنسـيق مـن ذلـك القبـيل قد يصعب أيضا حتديد مهزة وصل تتوىل الرد يف الوقت                  

لدعــوات الــواردة مــن هيــئات دولــية الختــاذ إجــراءات يف اجملــاالت املناســب عــلى الطلــبات أو ا
 .املتعلقة بالفضاء

ومــع أنــه ُرئــي أن مــن املهــم إشــراك هيــئات غــري حكومــية يف عملــية تنفــيذ توصــيات    -١٧٨
اليونيســبيس الثالــث فقــد تــبني أن إشــراك القطــاع اخلــاص، بــتحديد الســبل والوســائل املناســبة  

 .لحكومات واملؤسسات الدولية، ميثل حتديا صعباواجملدية لكي يعمل كشريك ل
  

  توصيات اليونيسبيس الثالث الباقية يف انتظار معاجلتها                           -جيم   
 توصية لكي ُتنفذ من ١٢ الـواردة يف إعـالن فييـنا، أُفـردت      ٣٣مـن بـني التوصـيات الــ        -١٧٩

نــتاها وتقــوم جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وجل  . خــالل أفــرقة عمــل
ــيذ   ــتان بتنف ــا     ١١الفرعي ــنود جــداول أعماهل ــن ب ــك  .  توصــية أخــرى كجــزء م وإضــافة إىل تل

ـــ ، جيــري تنفــيذ مخــس توصــيات أخــرى مــن جانــب مكتــب شــؤون الفضــاء    ٢٣التوصــيات ال
ومــن بــني التوصــيات اخلمــس املتبقــية، هــناك  . اخلــارجي أو مــن جانــب هيــئات دولــية أخــرى 

 ملواصلة تعزيز االستخدامات السلمية للفضاء اخلارجي       توصـية تدعـو إىل اختـاذ إجـراءات عمل         
، وكذلك فيما   "غري املرتادة للفضاء  "والبلدان  " املرتادة للفضاء "مـن خـالل التعاون بني البلدان        

وجيــري االضــطالع بذلـك مــن خــالل عــدد  . بـني الــبلدان النامــية، وباشــراك املـنظمات األهلــية  
ومــن مث، بقيــت أربــع توصــيات يف انــتظار      . لــث كــبري مــن أنشــطة املــتابعة لليونيســبيس الثا    

التأكد، بقدر االمكان، ) أ: (وتسـتدعي تلـك التوصـيات اختاذ اجراءات عمل ألجل     . معاجلـتها 
مـن أن مجـيع األنشـطة الفضائية، وخصوصا األنشطة اليت قد يكون هلا آثار ضارة بالبيئة احمللية                  

انشاء أو تعزيز آليات وطنية ) ب(؛ )٥ التوصية(والعاملـية، جتـري بطـريقة حتـد مـن تلـك اآلثار              
للتنســيق يف تطويــر األنشــطة الفضــائية عــلى الــنحو املناســب وحفــز مشــاركة مجــيع القطاعــات  

الـنظر يف استحداث جوائز تقديرية لالسهامات البارزة يف أنشطة          ) ج(؛  )١٩التوصـية   (املعنـية   
كـن عمليا، يف توصيات     الـنظر، بـالقدر املم    ) د(؛  )٢٣التوصـية   (الفضـاء، وخصوصـا للشـباب       

 )٣٢().٣٠التوصية ( يف منتديات مناسبة )٣١(املؤمترات االقليمية التحضريية لليونيسبيس الثالث
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ومـن املـتوقع اجـراء استقصـاء فـيما بـني الـدول األعضاء عقب قيام اجلمعية العامة، يف                  -١٨٠
مـن أجـل تقدير     دورهتـا التاسـعة واخلمسـني، باسـتعراض تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث،                 

 .درجة األولوية اليت تعطيها الدول األعضاء للتوصيات األربع اليت ال يزال يتعني معاجلتها
  

  املسائل املستجدة عقب اليونيسبيس الثالث                     -دال  
مـع أن اليونيسـبيس الثالـث تـناول جمموعـة واسـعة مـن اجملـاالت املواضـيعية الـيت ميكن                       -١٨١

 وتطبـيقاهتما أن تسـهم يف حتسني أحوال معيشة البشر، فهناك            فـيها لعلـوم وتكنولوجـيا الفضـاء       
 .بضع مسائل استجدت بعد اليونيسبيس الثالث وجيري عرضها أدناه

  
  استخدام تكنولوجيا الفضاء يف دعم املساعدة االنسانية -١ 

تـتعلق إحـدى املسـائل املسـتجدة باستخدام تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا يف العمليات               -١٨٢
فقــد أخــذ يــزداد اســتخدام الــنواتج الســاتلية يف إدارة األوضــاع االنســانية   . اصــة بالالجــئنياخل

وأوضـاع الالجـئني يف خمـتلف أحنـاء العـامل، وذلـك مـثال لتحليل ظاهرة التدهور البيئي ولتقدير           
 .مدى الدمار الذي حلق باملساكن ولتقدمي املساعدة يف أنشطة إعادة البناء

د من الصور الساتلية ذات االستبانة الفائقة، أصبحت املنتجات         ومـع ظهور جيل جدي     -١٨٣
وهــذا جمــال ميكــن فـــيه    . الســاتلية جــزءا أصــيال مــن االســتجابة االنســـانية ألي أزمــة دولــية       

لتكنولوجـيات الفضـاء أن تسـهم يف دعـم هيـئات مـنظومة األمم املتحدة يف أنشطتها العملياتية             
 .الرامية لتحسني أحوال السكان النازحني

  
  الوفاء باألهداف االمنائية والغايات املقرونة بآجال زمنية -٢ 

حـدد مؤمتـر قمـة األمـم املـتحدة لأللفـية الفقـر العاملي باعتباره أصعب مشكلة من بني                     -١٨٤
وحـدد إعـالن األمـم املـتحدة بشـأن األلفـية، الـذي اعتمده               . مجـيع املشـاكل الـيت تواجـه العـامل         

منائــية وجمموعــة مــن الغايــات املقــرونة بآجــال زمنــية يف جمــاالت   مؤمتــر القمــة، مثانــية أهــداف ا 
مكافحـة الفقـر واألمـية واجلـوع ونقـص التعلـيم وعـدم املسـاواة بني اجلنسني ووفيات األطفال                    

 .واألمهات واملرض والتدهور البيئي

وقـد أتاحـت املؤمترات الكربى ومؤمترات القمة اليت عقدهتا األمم املتحدة عقب مؤمتر               -١٨٥
 فرصا الستعراض   )٣٣(مـة األلفـية يف املـيدانني االقتصـادي واالجـتماعي واملـيادين املتصـلة هبمـا                ق
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ــزم مــن اجــراءات عمــل أخــرى لتحقــيق        ــتقدم احملــرز يف تنفــيذ إعــالن األلفــية ولتبــيني مــا يل ال
 . األهداف االمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن األلفية

ن هـناك تـالق لـلجهود الرامـية إىل تنفيذ نتائج املؤمترات الكربى ومؤمترات القمة                وكـا  -١٨٦
الـيت عقدهتـا األمـم املـتحدة يف املـيدانني االقتصـادي واالجـتماعي تنفـيذا متكامال ومنسقا وإىل                    

، قررت اجلمعية العامة    ٢٠٠٤مايو  / أيار ٦ املؤرخ   ٥٨/٢٩١ففي قرارها   . مـتابعة تلك النتائج   
 استعراضـا للـتقدم احملـرز يف تنفـيذ مجيع االلتزامات الواردة يف إعالن            ٢٠٠٥عـام   أن جتـري يف     

 جهود اهليئات ٢٠٠٥ويؤمـل أن تـراعى يف العملية السياسية املفضية إىل اجتماع عام         . األلفـية 
 .ملتابعة مؤمترات األمم املتحدة وقممها

 Inventing a Better“نون  املعـ )٣٤(وجـاء يف تقريـر اجمللـس املشـترك بـني األكادميـيات،       -١٨٧

Future: A Strategy for Building Worldwide Capacities in Science and Technology” 
اســــتراتيجية لبــــناء قــــدرات عاملــــية الــــنطاق يف مــــيدان العلــــوم   : ابــــتكار مســــتقبل أفضــــل(

ئم على  أن العلـوم والتكنولوجـيا مهـا احملـرك الـذي يدفـع عجلـة الـتطور القـا                  )٣٥()والتكنولوجـيا 
املعــرفة، والــذي هــو ضــروري لالدمــاج االجــتماعي واالقتصــادي وحتقــيق الــتكافؤ وتعزيــز          

ومتثل علوم وتكنولوجيا الفضاء أداة بالغة القوة       . املشـاركة يف التنمـية االجتماعـية واالقتصـادية        
 .جيدر استخدامها يف حتقيق بعض األهداف اليت حددهتا مؤمترات القمة العاملية

ــن    ويف ســعي -١٨٨ ــتحدة م ــم امل ــر، زادت األم ــية إىل إشــراك   ها ملكافحــة الفق ــا الرام جهوده
فبـناء على مبادرة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أطلقها     . القطـاع اخلـاص يف الـبلدان النامـية        

، أنشئت اللجنة املعنية بالقطاع اخلاص والتنمية، لكي تضع         ٢٠٠٣يوليه  /األمـني العـام يف متـوز      
ية بشـأن كيفـية تشجيع وجود قطاعات خاصة حملية قوية يف البلدان النامية          توصـيات اسـتراتيج   

كاسـتراتيجية حموريـة لتحقـيق الغايـات الـيت ُحـددت يف مؤمتـر قمـة األمم املتحدة لأللفية بشأن          
خفـض الفقـر املدقـع إىل النصـف ووقـف انتشـار اإليدز وفريوسه وتوفري تعليم ابتدائي للجميع                   

 .٢٠١٥حبلول عام 

قدمـت اللجـنة املعنـية بالقطـاع اخلـاص والتنمـية يف تقريـرها املقـدم إىل األمـني العام،                     و -١٨٩
 )٣٦(،"جعــل األعمــال الــتجارية تعمــل لصــاحل الفقــراء: حتريــر عملــية تنظــيم املشــاريع"واملعــنون 

 احلكومــات واملؤسســات -توصــيات بشــأن الســبل الــيت ميكــن هبــا لــلجهات الفاعلــة الرئيســية  
 أن تعــّدل إجــراءاهتا وهنوجهــا لكــي -ية والقطــاع اخلــاص واملــنظمات األهلــية اإلمنائــية العمومــ

ويف ســياق العالقــة بــني  . تعــزز تعزيــزا كــبريا قــدرة القطــاع اخلــاص عــلى دفــع خطــى التنمــية    
القطـاعني العـام واخلـاص، دعـت اللجنة، ضمن مجلة أمور، إىل اختاذ إجراءات لتيسري احلصول               
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دعـم تطوير املهارات واملعارف، وإىل تيسري توفري اخلدمات         عـلى خـيارات متويـل أوسـع، وإىل          
 .األساسية بصفة مستدامة، خصوصا الطاقة واملاء

  
  إنشاء نظام عمليايت شامل لرصد األرض من خالل مبادرات عاملية -٣ 

ــاالت الفضــائية ومشــغلي          -١٩٠ ــن جانــب الوك ــود مــتزايدة، خصوصــا م جيــري بــذل جه
ثات والنواتج الساتلية احلالية واملخطط هلا إىل أقصى قدر والتشارك         السـواتل، لـزيادة منافع البع     

فـيها، مـع زيـادة التركيز على تلبية االحتياجات اجملتمعية واحتياجات املستعملني النهائيني، مبن               
) سيوس(ومتثل اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض       . فـيهم أولـئك املوجودون يف البلدان النامية       

كمـا ساعدت مشاركة اللجنة  ). ١٢٨ و١٢٤انظـر الفقـرتني   ( عـلى ذلـك      واحـدا مـن األمـثلة     
على تعزيز احلوار بني    )  يب -إجوس  (يف شـراكة اسـتراتيجية الرصـد العاملي املتكاملة          " سـيوس "

مشـغلي السـواتل ونظـم الرصـد املوضـعي العاملـية الـيت تـتوىل مسـؤوليتها مـنظمة األمـم املتحدة                       
ــزراعة   ــة وال ــتابعة لليونســكو، واملــنظمة    واللجــ) الفــاو(لألغذي ــية لدراســة احملــيطات، ال نة الدول

لكيانات منظومة األمم املتحدة فرصة     "  يب -إجـوس   "وتتـيح شـراكة     . العاملـية لألرصـاد اجلويـة     
ــتعلق         ــيما ي ــنواتج الســاتلية وللتعــبري عــن آرائهــا، خصوصــا ف ــياجاهتا اخلاصــة مــن ال ــيني احت لتب

 .صد األرضباحتياجات األوساط العلمية املعنية بر

ومؤمتــر ) مجــيس(وتســتهدف مــبادرة الرصــد العــاملي لألغــراض البيئــية واألمنــية   -١٩١
انظر (القمـة املعين برصد األرض، اللذان أفضيا إىل انشاء الفريق املختص برصد األرض          

، خدمــة جمموعــات أوســع مــن املســتعملني النهائــيني يف طائفــة    )١٦٦-١٦٥الفقــرتني 
وقــد اقُترحــت . الــيت تســتفيد مــن عملــيات رصـــد األرضأوســع مــن األنشــطة البشــرية 

فكـرة إنشـاء نظام دويل لعمليات رصد األرض يف اجتماعات دولية ذات صلة بالفضاء               
 التشاور اليت اعتمدهتا مبادرة      عملية  غري أن نطاق   )٣٧(.عقـدت قـبل اليونيسبيـس الثالـث     

مات املشـــاركة والفـــريق املخـــتص برصـــد األرض مـــن حيـــث عـــدد الـــدول واملـــنظ " مجـــيس"
فعملــية التشــاور الــيت . ومســتوى املشــاركة وتواتــر االجــتماعات التشــاورية يظــل غــري مســبوق

اعـتمدها الفـريق املخـتص برصد األرض، مثال، تشرك كثريا من البلدان النامية، وكذلك عددا                
 حتديد  كـبريا مـن املـنظمات احلكومية الدولية، مبا فيها كيانات تابعة ملنظومة األمم املتحدة، يف               

مــنظومة عاملــية لرصــد األرض تلــيب االحتــياجات املعلوماتــية لــربامج البحــث والتطبــيق العاملــية    
واالقليمـية واحمللـية الـيت تسـتهدف توفـري املـنافع اجملتمعية اليت دعي إليها، مثال، يف إعالن األمم                    

كيز على بناء القدرات املـتحدة بشـأن األلفـية ويف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، مع التر             
 .يف البلدان النامية
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ــيا ملعاجلــة       -١٩٢ ــيا ومســتدامة مال ــيات منســقة عامل ــبادرات ميكــن أن تفضــي إىل آل وهــذه امل
احتـياجات املستعملني من عمليات رصد األرض يف كل أحناء العامل ويف مجيع جماالت التطبيق               

عمليات رصد األرض من منافع وهـذا مـن شـأنه أيضا أن يزيد مما يتأتى من      . عـلى حنـو شـامل     
ومثة حتد يواجه كيانات منظومة األمم املتحدة،       . للـبلدان النامـية يف طائفـة واسـعة من األنشطة          

ــبادرات        ــة يف م ــنمو، هــو املشــاركة اجلدي ــتقدمة ال ــبلدان امل ــوارد احملــدودة، وكذلــك ال ذات امل
 وعلى كل كيان مشارك     .التنسـيق الرفـيعة املسـتوى املسـتجدة واالسـهام فـيها إسـهاما ذا شأن               

أن حيـدد مسـتوى املشـاركة األمـثل يف اهليـئات التنسـيقية للمـبادرات املتماثلة دون إحداث أثر                    
 .سليب يف إجناز براجمها اجلارية ونواجتها

  
  "الفضاء والكوارث الكربى"امليثاق الدويل  -٤ 

 الفضاء األوروبية   من جانب وكالة  " الفضاء والكوارث الكربى  "أُعلـن امليـثاق الـدويل        -١٩٣
أثناء انعقاد اليونيسبيس الثالث، ) سنيس(واملركـز الوطين للدراسات الفضائية الفرنسي    ) إيسـا (

، ووكالــة الفضــاء ٢٠٠٠يونــيه /مث وقّعــت علــيه فــيما بعــد الوكالــتان املذكورتــان يف حزيــران  
ثاق الدويل  وقد بدأ العمل مبقتضى املي    . ٢٠٠٠أكـتوبر   /يف تشـرين األول   ) سـي اس آ   (الكـندية   

، وهـو يهدف إىل توفري نظام موحد اللتقاط البيانات          ٢٠٠٠نوفمـرب   /مـنذ شـهر تشـرين الـثاين       
ــن يتضــررون           ــئك الذي ــك، ألول ــم بذل ــأذون هل ــن خــالل املســتعملني امل الفضــائية وايصــاهلا، م

ومـن خـالل امليـثاق، ميكـن اسـتخدام سواتل األعضاء احلاليني فيه، ومنهم الوكالة                . بـالكوارث 
والوكالة الكندية واملنظمة اهلندية لألحباث الفضائية واالدارة الوطنية        " سـنيس "واملركـز   " إيسـا "

الــتابعة للواليــات املــتحدة واهليــئة الوطنــية لألنشــطة ) نــوا(لدراســة احملــيطات والغــالف اجلــوي 
ــيت          ــية ال ــة املدن ــئات احلماي ــدمي صــور رصــد األرض إىل هي ــتني، ألجــل تق الفضــائية يف األرجن

ــة كــربى تتصــدى أل ــية الستكشــاف     . ي كارث ــة اليابان ــك، فقــد تقدمــت الوكال اضــافة إىل ذل
، وهي تشارك   ٢٠٠٣سبتمرب  /بطلب لالنضمام إىل امليثاق يف أيلول     ) جاكسـا (الفضـاء اجلـوي     

 .يف أنشطة امليثاق بصفة مراقب

 مــرة للتصــدي هلــّزات ٥٥، مت تفعــيل وســائل الــنظام ٢٠٠٤يونــيه / حزيــران١وحــىت  -١٩٤
فيضــانات وحــرائق غابــات وأعاصــري وانــزالقات أرضــية وتســّربات نفــط وانفجــارات أرضــية و

وتبّين جتربة امليثاق حىت    .  بلـدا يف مجـيع أحناء العامل       ٣٠قطـارات وثـوران بـراكني يف أكـثر مـن            
. اآلن أنـه ُيسـتخدم كآلـية فّعالـة لالسـتجابة إىل الطلـبات املـتلقاة مـن بلـدان متضـررة بكوارث              

أن تزداد اذا ما انضم اليه مزيد من البلدان اليت لديها وكاالت فضائية تتمتع              ومـن شأن فعاليته     
 . ولذا فان تلك البلدان ُتشجع على تعزيز هذا امليثاق. بقدرات ساتلية لالستشعار عن بعد
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  تأثري العوملة املتنامي -٥ 
فمن . عاشـهد العـامل طـوال العقـد املنصرم ظواهر تعومل كربى وتقدما تكنولوجيا سري               -١٩٥

املمكـن اآلن تـبادل املعلومـات والتصـرف بسـرعة أكـرب كـثريا على نطاق عاملي وحشد املوارد         
ويف عامل  . بيد أنه توجد أيضا حتديات ترتبط بالعوملة      . لتحقـيق أربـاح أكـرب بكـثري من ذي قبل          

 .متعومل، ميكن لكل ما حيدث على كوكب األرض أن يؤثر على اجملتمع الدويل بأسره

بغي أن تعتـرب تكنولوجـيا الفضـاء أداة السـتغالل الفرص اليت تتيحها العوملة للتنمية                وينـ  -١٩٦
وميكن للتطبيقات الفضائية أن توفر، خصوصا من . االقتصـادية واالجتماعـية استغالال مستداما   

خـالل عملـيات رصـد األرض، أدوات فعالـة للتعاون والتنسيق يف السياسة العامة على الصعيد             
ــاملي ألجــل   ــئة الع ــة البي ــوة الرقمــية      . محاي ــبرية لتضــييق اهل ــات ك ولالتصــاالت الســاتلية إمكان

باإلسـهام يف التنمـية وتدعـيم مـرافق املعلومـات واالتصـاالت باعتـبارها مرتكـزا أساسـيا جملتمع                    
 .قائم على املعرفة

  
  هيئات التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باملسائل ذات الصلة بالفضاء                               -هاء   

يـتحقق التنسـيق بـني هيـئات مـنظومة األمـم املـتحدة مـن خـالل عمـل جملـس الرؤساء                        -١٩٧
ومـع أن االجـتماع املشـترك بني الوكاالت       . التنفـيذيني ملـنظومة األمـم املـتحدة املعـين بالتنسـيق           

بشـأن أنشـطة الفضـاء اخلـارجي لـيس جـزءا من آلية ذلك اجمللس فهو ميثل مهزة وصل للتنسيق               
ألنشــطة ذات الصــلة بالفضــاء ويقــدم تقاريــره إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء    بــني الوكــاالت يف ا

 .اخلارجي يف األغراض السلمية

ويف السـنوات األخـرية، بـدأت تظهـر هيـئات جديدة للتنسيق بني الوكاالت هلا عالقة                  -١٩٨
ومن تلك اهليئات فريق األمم املتحدة      . مباشـرة أو غـري مباشـرة باألنشـطة ذات الصـلة بالفضاء            

ــية  ال ــات اجلغرافـ ــين باملعلومـ ــامل املعـ ــم    . عـ ــيذ مراسـ ــد وتنفـ ــامل إىل حتديـ ــريق العـ ــعى الفـ ويسـ
للتشــارك يف املعلومــات اجلغرافــية وحفظهــا وضــمان جودهتــا ضــمن مــنظومة   ) بــروتوكوالت(

األمـم املـتحدة، والسـتحداث وصـون قـاعدة بـيانات جغرافـية مشـتركة كجهد بالغ األمهية يف           
تعزيـز قـدرات منظومة األمم املتحدة وكفاءاهتا يف ميادين وضع           جمـال بـناء القـدرات مـن أجـل           

وعلى سبيل املثال، يعمل ). ١١٨انظر أيضا الفقرة   (املعـايري وصـوغ الـربامج وتنفـيذ العمليات          
فـريق املهمـة الـتابع للفـريق العـامل واملعـين باالستشعار عن بعد على توفري مدخل واحد إىل ما                

 املــنفردة مــن صــور ســاتلية قابلــة للتشــارك فــيها، ممــا يتــيح  يوجــد لــدى هيــئات األمــم املــتحدة 



 

65 

A/59/174  

الوصـول إلـيها جلمـيع مؤسسـات األمـم املـتحدة، والستكشـاف الكيفـية الـيت ميكـن هبا إشراك                      
 .كيانات األمم املتحدة يف تراخيص الستخدام الصور الساتلية تضم عدة مستعملني

لكـوارث الطبيعـية، اليت أُنشئت      أمـا فـرقة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت لـلحد مـن ا                 -١٩٩
، فـتعمل منذ عام     ١٩٩٩ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٢ املـؤرخ    ٥٤/٢١٩بقـرار اجلمعـية العامـة       

 بصـفتها احملفل الرئيسي داخل األمم املتحدة الذي يويل تركيزا متواصال ومنسقا بشأن              ٢٠٠٢
للتعاون الدويل  احلـد مـن الكوارث الطبيعية ويتوىل، على وجه اخلصوص، حتديد استراتيجيات             

ــثغرات املوجــودة يف سياســات    . عــلى كــل األصــعدة  وتســعى فــرقة العمــل هــذه إىل اســتبانة ال
وتضم فرقة العمل يف . وبـرامج احلـد مـن الكوارث وإىل اقتراح إجراءات لتدارك تلك الثغرات            

املبكر؛ املـناخ والكوارث؛ واالنذار     : الوقـت احلـايل أربعـة أفـرقة عاملـة ملعاجلـة املواضـيع التالـية               
ومع أن فرقة العمل ال تعاجل . وتقديـر املخاطـر ومـدى الـتعرض هلـا وآثارهـا؛ وحـرائق الـرباري             

اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف احلـد مـن الكـوارث كجـزء مـن عمـلها املعـتاد فإن أمانة فرقة                      
العمـل تعمل مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي على ضمان إيالء االعتبار املناسب الستخدام              

 .لوجيا الفضاء لدى حتديد السياسات واالستراتيجيات املقبلة للحد من الكوارثتكنو

، أنشـأ األمـني العـام فرقة عمل األمم املتحدة املعنية            ٢٠٠١نوفمـرب   /ويف تشـرين الـثاين     -٢٠٠
. بتكنولوجـيا املعلومـات واالتصـاالت اسـتجابة إىل طلـب مـن اجمللـس االقتصادي واالجتماعي                

ل أن توفـر القـيادة ضـمن مـنظومة األمـم املـتحدة باملسـاعدة على صوغ                  واملـراد مـن فـرقة العمـ       
ــع تلـــك     ــاالت ووضـ ــات واالتصـ ــايل املعلومـ ــيات يف جمـ ــتحداث تكنولوجـ ــتراتيجيات السـ اسـ

وتشـمل اجملـاالت الرئيسية خلطة األعمال اليت اعتمدهتا فرقة          . التكنولوجـيات يف خدمـة التنمـية      
سخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحقيق      رصـد الـتقدم احملـرز يف ت        ٢٠٠٤العمـل لعـام     

وتقوم فرقة العمل، من . األهـداف االمنائـية الـيت حددهـا مؤمتـر القمـة العـاملي جملـتمع املعلومات             
ــلمعلومات واالتصــاالت        ــم اســتحداث تكنولوجــيات ل ــة اخلمســة، بدع ــتها العامل خــالل أفرق

 .ة الصحيةواستخدام تلك التكنولوجيا يف تدعيم نظم ومرافق الرعاي

ــيني        -٢٠١ ــلى تبـ ــاعد عـ ــذه أن تسـ ــاالت هـ ــني الوكـ ــتركة بـ ــيق املشـ ــئات التنسـ ــن هليـ وميكـ
االحتـياجات اخلاصـة ملخـتلف كـيانات مـنظومة األمـم املـتحدة الـيت ميكن أن تلبيها تكنولوجيا                

وميكــن أن يــؤدي الــتفاعل بــني هــذه اهليــئات ومــوّردي الــنظم واخلدمــات  . الفضــاء وتطبــيقاهتا
ويف الوقت ذاته، قد يلزم .  اسـتعمال أفضل للخدمات والنواتج الفضائية املوجودة     الفضـائية إىل  

تقّصـي سـبل لـتعزيز التنسـيق فـيما بـني اهليـئات املشـتركة بـني الوكـاالت اليت تعىن بأمور ذات                        
صـلة بالفضـاء لضـمان أال تـؤدي املشـاركة يف تلـك اهليـئات إىل إلقـاء عـبء إضايف على عاتق                    

ة الــيت هلــا أنشــطة ذات صــلة بالفضــاء، مــع إبقــاء اهليــئات املشــتركة بــني   هيــئات األمــم املــتحد
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. الوكـاالت عـلى عـلم مبـا هـو جـار وما هو خمطط له من برامج ومبادرات ذات صلة بالفضاء       
وإن اللجــنة تعــرب عــن تأيــيدها لــربنامج تعلــيم الفضــاء الــتابع لليونســكو باعتــباره اســهامها يف 

، وقد يتسىن   )٢٠١٤ إىل   ٢٠٠٥من  (جـل التنمـية املستدامة      عقـد األمـم املـتحدة للتعلـيم مـن أ          
تنفـيذ أنشـطة مشتركة من جانب الدول األعضاء يف اللجنة واليونسكو خبصوص قضية التعليم               

 .واستخدام األدوات الفضائية لدعم التنمية املستدامة
  

  التمويل وتدبري االعتمادات املالية لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث                               -واو  
  آفاق املوارد الالزمة لدعم تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث  -١ 

 ١٢٨أي  ( بليون يورو    ١٤٤قُـّدر احلجم املايل لقطاع الفضاء على نطاق العامل بنحو            -٢٠٢
ــبا  ــيون دوالر تقري ــيات احلكومــات ووكــاالت    . ٢٠٠٣يف عــام ) بل ــرقم يشــمل ميزان وهــذا ال

 ٣٩أي  ( بليون يورو    ٤٣,٥ضاء، اليت تقدر بنحو     الفضـاء املخصصة لألنشطة ذات الصلة بالف      
، وكذلـك العـائدات املتأتـية مـن التطبـيقات الفضـائية الـتجارية يف ميادين                 )بلـيون دوالر تقريـبا    

 وقـدِّرت عـائدات الصـناعات الفضائية اليت تعمل أو      )٣٨(.االتصـاالت ورصـد األرض واملالحـة      
واخلدمات ) فضائية واألرضية ومركبات اإلطالق   البىن التحتية ال  (تشـارك يف إقامة البىن التحتية       

 بليون  ٩٧السـاتلية واسـتخدام البـيانات واملوجودات الفضائية وكذلك خدمات الدعم، بنحو             
. ٢٠٠٨ بلــيون دوالر حبلــول عــام   ١٣٠، ويــتوقع أن تــزيد لتــتجاوز   ٢٠٠٣دوالر يف عــام 

مرافق اإلطالق وجتديد املرافق    ويعـتزم العديـد مـن الـبلدان املرتادة للفضاء االستثمار يف توسيع              
األرضــية وتطويــر مركــبات اإلطــالق، وكذلــك يف تطويــر ســواتل تعــىن برصــد األرض والتنــبؤ  

كما زادت بعض البلدان امليزانيات احلكومية      . بـالطقس واالتصـاالت واملالحـة وحتديـد املواقع        
 )٣٩(.املخصصة لألنشطة الفضائية املدنية

يات اليونيسـبيس الثالـث اعـتمادا شـديدا عـلى استخدام            وميكـن أن يعـتمد تنفـيذ توصـ         -٢٠٣
وعـلى وجـه العموم، ميكن للحكومات       . الـبىن التحتـية القائمـة وغريهـا مـن املـوارد واخلدمـات             

والصـناعات الفضائية والقطاع اخلاص أن توفر دعما كبريا لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث             
الستثمارات يف املرافق والتطبيقات واخلدمات     بقـدر صـغري نسبيا من املوارد، مقارنة مبجموع ا         

 .الفضائية، وباتاحة استخدام القدرات الفضائية غري املستغلة متاما

ــيا، ال بــد مــن إشــراك مجــيع أصــحاب      -٢٠٤ ــيها دول ــية املــتفق عل ولتحقــيق األهــداف اإلمنائ
ائـــية، املصـــلحة، مبـــا يف ذلـــك املؤسســـات اإلمنائـــية املـــتعددة األطـــراف ووكـــاالت العـــون الثن 

 وكذلــك )٤٠(والشــركات املــتعددة اجلنســيات واحمللــية، ورابطــات القطــاع اخلــاص الدولــية،      
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ــية   وميكــن أن يــؤدي اجلمــع بــني  ) ٤١(.اجلهــات الفاعلــة اإلقليمــية ذات اخلــربة يف اجلهــود اإلمنائ
أصـحاب املصـلحة هـؤالء مجـيعا إىل توفـري مـوارد إضافية الستخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء                  

هتما يف إجيـاد احللول اليت دعي إليها يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية بطريقة فّعالة                وتطبـيقا 
ومــن األمــثلة عــلى ذلــك مــبادرة التصــدي للكــوارث، الــيت تعــاجل حاجــة   . مــن حيــث الــتكلفة

مقدمـي األمـوال املستقلني إىل زيادة تفهم املنح املقدمة للتصدي للكوارث، وتوفر جمموعة من               
ملــبادئ التوجيهــية العملــية ملســاعدهتم يف التصــدي للكــوارث مبــزيد مــن الفعالــية        القواعــد وا
 .واملساءلة

ــبغي أخــذ اخلــربة الفنــية ألصــحاب املصــلحة املذكوريــن يف الفقــرة        -٢٠٥  أعــاله ٢٠٤وين
وغريهـم بعـني االعتـبار لـدى إعـداد املشـاريع االسترشـادية الـيت أوصـت هبا أفرقة العمل لتنفيذ                 

ولـدى مسـاعدة الـبلدان النامـية على تأمني متويل كاف، ينبغي             . بيس الثالـث  توصـيات اليونيسـ   
ــراعى أيضــا السياســات      أال يؤخــذ يف احلســبان االســتثمار املباشــر األجــنيب فحســب، بــل أن ت

ومثـة حاجـة إىل جتميع أفضل       . واالسـتراتيجيات الـيت تسـمح مبشـاركة القطـاع اخلـاص الوطـين             
ا يتعلق مبشاركة القطاع اخلاص يف املشاريع االسترشادية       املمارسـات والـدروس املسـتفادة، فيم      

 .للربامج العملياتية، كما أن هناك منفعة تتأتى من ذلك
  

  توفري موارد لدعم برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -٢ 
لقـد وفـرت احلكومـات مصـادر الـتمويل الرئيسـية لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث                 -٢٠٦

وتدعــم الــدول األعضــاء عمــل مكتــب شــؤون الفضــاء . ســامهات نقديــة أو عينــيةمــن خــالل م
وتتضمن . اخلـارجي مـن خـالل تقـدمي تـربعات ومسـامهات إىل امليزانـية العاديـة لألمـم املـتحدة              

مصــادر الــتمويل األخــرى هــبات مــن مــنظمات حكومــية دولــية ومــنظمات دولــية ومــنظمات   
 . وأفرادوطنية غري حكومية وشركات من القطاع اخلاص

عـلما بـأن مصدري التمويل الرئيسيني لدعم عمل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي مها               -٢٠٧
وختصص املوارد من خارج امليزانية، أو التربعات،       . امليزانـية العاديـة واملوارد من خارج امليزانية       

ي للمكتـب مـن خـالل الصـندوق االسـتئماين لـربنامج األمـم املـتحدة للتطبيقات الفضائية، الذ                  
 بشأن ١٩٨٢ديسـمرب  / كـانون األول ١٠ املـؤرخ   ٣٧/٩٠أنشـئ عمـال بقـرار اجلمعـية العامـة           

ــثاين املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض         ــتحدة ال ــم امل ــر األم مؤمت
 ).٨٢اليونيسبيس (السلمية 
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ــرنامج األمــم املــ     -٢٠٨ ــبلدان املضــيفة إىل أنشــطة ب تحدة وإضــافة إىل الدعــم الــذي تقدمــه ال
ــيقات الفضــائية   ــاه٢١٤-٢١٢انظــر الفقــرات  (للتطب ــية توفــري   ) أدن ، تتضــمن املســامهات العين

املتكـلمني واحملاضـرين حللقـات العمـل والـدورات التدريبـية واحللقـات الدراسية والندوات اليت                
كمــا ُيَعــد العمــل الطوعــي الــذي يقــوم بــه أعضــاء أفــرقة العمــل الــيت  . تــنظّم يف إطــار الــربنامج

 .أهتا جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية مسامهة عينية أساسيةأنش
  

  الصندوق االستئماين لربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -٣ 
 )٤٢(كاسـتجابة مباشـرة للتوصـية الـواردة يف إعـالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية                -٢٠٩

ــية إىل إنشــاء صــندوق طوعــي خــ    ــيذ توصــيات     والداع ــتحدة ألغــراض تنف ــم امل ــابع لألم اص ت
اليونيسـبيس الثالـث، ُنقِّحـت اختصاصـات الصندوق االستئماين القائم ليشمل أنشطة الربنامج              

 من  ٩وبناء على طلب اجلمعية العامة الوارد يف الفقرة         . اجلديـدة ألجـل تنفـيذ تلـك التوصيات        
 ٢٠٠٠دعــا األمــني العــام يف عــام ، ١٩٩٩ديســمرب / كــانون األول٦ املــؤرخ ٥٤/٦٨قــرارها 

الــدول األعضــاء إىل اإلســهام يف الصــندوق، وضــّمن دعوتــه قائمــة باقــتراحات مشــاريع ذات    
أولويـة، أُعـدت باالسـتناد إىل توصـيات جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية                   

 :اليةومشلت تلك القائمة املشاريع واألنشطة الت. يف دورهتا الرابعة واألربعني

ــتدريس علــوم      )أ(  ــية الــيت تضــطلع هبــا املراكــز االقليمــية ل دعــم األنشــطة العمليات
وتكنولوجـيا الفضـاء، املنتسـبة إىل األمـم املـتحدة، وشـبكة مؤسسات التعليم والبحث يف جمال                  

 علوم وتكنولوجيا الفضاء يف شرق وسط أوروبا وجنوب شرقها؛

يذ مشاريع استرشادية يف البلدان     وضـع منائط خاصة بالتصدي للكوارث وتنف       )ب( 
 النامية لبدء استخدام تكنولوجيات الفضاء يف ادارة التصدي للكوارث؛

توفـري بـيانات سـاتلية ومعـّدات وبراجميات حاسوبية للمؤسسات املستفيدة يف              )ج( 
الـبلدان النامـية، بغـية اسـتهالل أو تعزيـز املشـاريع االسترشـادية الـيت تسـتخدم البيانات اخلاصة                     

 برصد األرض يف محاية البيئة وادارة املوارد الطبيعية؛

ــاتلية يف        )د(  ــية بشــأن اســتخدام االتصــاالت الس ــيطة تدريب ــيذ من اســتحداث وتنف
 التعليم عن بعد والتطبيب عن بعد والرعاية الصحية عن بعد؛

 .تنظيم أنشطة توعية بعيدة املدى لصاحل الشباب وعامة الناس )ه( 

ــتقرير الســنوي مــن خــبري     ويواصــل مكتــب شــؤ  -٢١٠ ون الفضــاء اخلــارجي، مــن خــالل ال
 إبـالغ اللجـنة عـن املسـامهات الـنقدية والعينـية املـتلقاة دعمـا لربنامج                  )٤٣(التطبـيقات الفضـائية،   
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ــيقات الفضــائية  ــنقدية    . األمــم املــتحدة للتطب وكــثريا مــا ختصــص اجلهــات املاحنــة املســامهات ال
. تطبـيقات الفضـائية ألنشـطة معينة تنظم يف إطار الربنامج          املقدمـة إىل بـرنامج األمـم املـتحدة لل         

وخيـتلف حجـم املسـامهات الـنقدية مـن سـنة إىل أخـرى، وهـذا مـا حيـدد عـدد حلقـات العمل                          
والـدورات التدريبـية واحللقـات الدراسـية الـيت تـنظم وحجم تلك األنشطة وعدد املشاريع اليت                

ات يف أي سنة بعينها جتعل ختطيط األنشطة        وصـعوبة التنبؤ حبجم التربع    . متـوَّل مـن التـربعات     
وكانت املسامهات النقدية اليت وردت إىل الصندوق االستئماين        . قـبل وقت كاف أمرا صعبا     

 )٤٤(: كما يلي٢٠٠٣ و٢٠٠٠بني عامي 
  

  ٢٠٠٠  دوالر١١٣ ٠٠٠
  ٢٠٠١  دوالر١٦٤ ٦٠٠
  ٢٠٠٢  دوالر٧٠٥ ٠٠٠
  ٢٠٠٣  دوالر٩٣ ٦٠٠

  
ع مصـادر التـربعات وزيادهتـا أن خيفـف من عبء االعتماد على عدد               ومـن شـأن تـنوي      -٢١١

بيد أن تنويع مصادر التربعات ميكن أن      . قلـيل مـن اجلهـات املاحنـة لتنظـيم العديـد من األنشطة             
يــنطوي أيضــا عــلى زيــادة يف حجــم العمــل اإلداري املرتــبط بــتلقي األمــوال بســبب اخــتالف    

 .ختلفة فيما يتعلق بطلب األموال وتلقيهااملتطلبات اإلدارية للجهات املاحنة امل
  

دعم أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية واملراكز اإلقليمية لتدريس علوم  -٤ 
  وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة

قدمـت الـدول الـيت استضـافت حلقات العمل والدورات التدريبية واحللقات الدراسية           -٢١٢
وات الـتابعة للـربنامج مسـامهات نقديـة وعينـية بوسـائل كـثرية، منها حتمل تكاليف مجيع           والـند 

العملـــيات الداخلـــية، مـــثل مبيـــت املشـــاركني وطعـــامهم، ومـــرافق االجـــتماعات، واملوظفـــني 
وتستضيف حكومة النمسا   . احمللـيني، والـنقل الداخـلي، وتنظـيم أحداث اجتماعية للمشاركني          

، كمــا تستضــيف حكومــة الســويد الــدورة التدريبــية الدولــية ١٩٩٤ الــندوة الســنوية مــنذ عــام
، وتــتحمالن مجــيع الــنفقات ١٩٩٠لتثقــيف املعــلمني يف جمــال االستشــعار عــن بعــد مــنذ عــام  

 .الداخلية املتصلة بتنظيم هذين النشاطني وكذلك تكاليف السفر اجلوي الدويل للمشاركني

ــت   -٢١٣ ــرنامج األمــم املــتحدة   ويف املتوســط، غُطِّــي ثلــث التكالــيف امل علقة بتنظــيم أنشــطة ب
وغطـي ثلـث آخـر مـن امليزانية العادية          . للتطبـيقات الفضـائية مبـوارد مـن الصـندوق االسـتئماين           
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ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، أمـا بقـية التكالـيف فغطـتها الدول اليت استضافت األنشطة،          
 .ومنها عديد من البلدان النامية

يفة لـــلمراكز اإلقليمـــية لـــتدريس علـــوم وتكنولوجـــيا الفضـــاء وقدمـــت الـــبلدان املضـــ -٢١٤
ــز     ــك املراك ــبرية يف إنشــاء وتشــغيل تل ــتزويد     . مســامهات ك ــية ل ــز اإلقليم ــد أنشــئت املراك وق

املدرسـني اجلامعـيني وعـلماء الـبحوث والتطبـيقات بـربامج دراسـية تتكون من دورات تدريبية                  
ة سنة واحدة يف بلداهنم ضمانا ألن يستخدم        علـيا مدهتـا تسعة أشهر، تعقبها مشاريع رائدة ملد         

وحجم . املشـاركون املهـارات واملعارف اليت اكتسبوها يف الدورات التدريبية استخداما كامال      
الـتمويل الـذي يقدمـه املكتـب صـغري مقارنـة مبجمـوع التكالـيف التشـغيلية اليت توفرها البلدان                     

ة الواحدة أكثر من دورة تدريبية، مدة       املضـيفة، خصوصـا يف احلـاالت الـيت تـنظم فيها يف السن             
وإضـافة إىل الـدورات التدريبـية اليت تنظمها املراكز اإلقليمية، حسبما            . كـل مـنها تسـعة أشـهر       

 .هو مبني أدناه، نظمت بعض املراكز أيضا حلقات عمل قصرية
  

عدد ومواضيع دورات الدراسات العليا، اليت 
 املركز اإلقليمي املكان وسنة االفتتاح متتد تسعة أشهر، اليت نظمت منذ االفتتاح

سبع دورات بشأن االستشعار عن بعد ونظم 
 املعلومات اجلغرافية

 أربع دورات بشأن االتصاالت الساتلية

ثالث دورات بشأن األرصاد اجلوية الساتلية 
 يواملناخ العامل

ثالث دورات بشأن علوم الفضاء والغالف 
 اجلوي

مركز تدريس علوم  ١٩٩٥اهلند، 
وتكنولوجيا الفضاء يف 

 آسيا واحمليط اهلادئ

 دورتان بشأن االتصاالت الساتلية

 دورتان بشأن األرصاد اجلوية الساتلية

املركز االقليمي األفريقي  ١٩٩٨نيجرييا، 
لتدريس علوم وتكنولوجيا 

 باللغة االنكليزية-الفضاء 

ثالث دورات بشأن االستشعار عن بعد ونظم 
 ات اجلغرافيةاملعلوم

دورتان بشأن األرصاد اجلوية الساتلية واملناخ 
 العاملي

املركز االقليمي األفريقي  ١٩٩٨املغرب، 
لتدريس علوم وتكنولوجيا 

 الفرنسية باللغة -الفضاء 
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عدد ومواضيع دورات الدراسات العليا، اليت 
 املركز اإلقليمي املكان وسنة االفتتاح متتد تسعة أشهر، اليت نظمت منذ االفتتاح

دورة واحدة بشأن االستشعار عن بعد ونظم 
 املعلومات اجلغرافية

ريس املركز االقليمي لتد ٢٠٠٣الربازيل واملكسيك، 
علوم وتكنولوجيا الفضاء 

يف أمريكا الالتينية 
 يـوالكاريب

  
  استبانة مصادر جديدة للتمويل والدعم -٥ 

بعـد انعقـاد اليونيسـبيس الثالـث، واصـلت اللجـنة وأمانتها إيالء أمهية الستبانة مصادر                  -٢١٥
 مصادر متويل جديـدة للـتمويل والدعـم استجابة لتوصية من اليونيسبيس الثالث تدعو إىل إجياد         

 .جديدة ومبتكرة

ــية، يف دورهتــا املعقــودة عــام      -٢١٦ ، عــلما ٢٠٠٠وأحاطــت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقن
باالقـتراحات الـيت قدمهـا مكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي بشأن مصادر متويل حمتملة للمراكز                 

ج اإلمنائية التابعة   ورأى املكتـب أنه ينبغي للربام     . اإلقليمـية لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء         
لـلحكومات ومؤسسـات الـتمويل اإلمنـائي الدولية أن تدعم املراكز بتوفري العون املايل واخلرباء                

وميكـن لوكـاالت الفضـاء واجلامعـات واملؤسسات املتخصصة ذات الصلة بالفضاء             . واملعـدات 
زمــة للتعلــيم أن تدعــم املراكــز بوســائل مــنها حتّمــل تكالــيف مقاديــر حمــدودة مــن البــيانات الال 

والتدريــب، وتنفــيذ املشــاريع الــرائدة، وتوفــري مــواد تعليمــية، ورعايــة مشــاريع رائــدة مــنفردة    
كمــا ميكــن للصــناعة أن تــنظر يف مــنح املعــدات  . تكــون جــزءا مــن الــربامج التعليمــية لــلمراكز 

والــرباجميات احلاســوبية الالزمــة للــتدريس وتنفــيذ مشــاريع رائــدة وابــرام شــراكات ذات نفــع     
 .تبادلم

، نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية يف حشد املوارد            ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ويف عـامي     -٢١٧
وخلصــت . املالــية الالزمــة لتنمــية القــدرات يف جمــال تطبــيقات العلــوم والتكنولوجــيا الفضــائية  

اللجـنة الفرعـية إىل أن حشـد تلـك املـوارد املالـية ميكـن أن حيقّـق بوسـائل منها إقامة شراكات                        
ــبلدان واملــنظمات املاحنــة والقطــاع اخلــاص واجلهــات املســتعملة يف     بــني ــية وال  الوكــاالت التقن

ورأت اللجنة الفرعية أنه من املهم أن تسترعي اللجنة         . الـبلدان النامـية املعنـية بالتنمية املستدامة       
 يف انتـباه املصـارف اإلمنائـية وغريهـا مـن مؤسسـات الـتمويل الدولـية الـيت متـول مشـاريع إمنائية              

وقام فريق العمل   . الـبلدان النامـية إىل مـا تـنطوي علـيه التطبـيقات الفضائية من إمكانات هائلة                
املعـين مبصـادر الـتمويل اجلديـدة واملبـتكرة، وكذلـك حلقـة العمـل املشـتركة بني األمم املتحدة                     



A/59/174
 

 72 
 

 ودرسـت اجلوانـب العملياتية      ٢٠٠١واالحتـاد الـدويل لـلمالحة الفضـائية الـيت عقـدت يف عـام                
للمشـاريع االسترشـادية، مبـا فـيها اسـتراتيجيات التمويل، باستكمال العمل الذي اضطلعت به                

ــند مــن جــدول األعمــال      وميكــن االطــالع عــلى مــلخص   . اللجــنة الفرعــية يف إطــار ذلــك الب
توصــيات فــريق العمــل املعــين مبصــادر الــتمويل اجلديــدة واملبــتكرة يف التذيــيل الــثاين عشــر مــن   

 .ذا التقريراملرفق اخلامس من ه

وال بـد مـن تشـجيع الـبلدان النامية على االستفادة من املشاريع الرائدة اليت ُتستهل يف                   -٢١٨
كما ينبغي تشجيع البلدان املستفيدة . اطـار بـرنامج التطبـيقات الفضـائية وصـندوقه االسـتئماين          

 .على االسهام يف متويل املشاريع الرائدة أيضا

ليت لديها مركز مراقب دائم لدى اللجنة هنوجا جديدة         وقـد اختـذت بعـض املنظمات ا        -٢١٩
فعلى سبيل املثال،   . الجيـاد مصـادر متويـل ميكـن أن تدعـم تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث                  

، الــذي يــرمي إىل حشــد "املشــروع الــرائد"هنــج ) اإليســا(اعــتمدت وكالــة الفضــاء األوروبــية 
ــاريع ر      ــم مش ــائي لدع ــون اإلمن ــاالت الع ــن وك ــتمويل م ــال التطبــيقات    ال ــية يف جم ــدة عمليات ائ

أوال توفري التدريب املتخصص واملشورة التقنية      : ويـتألف هنـج اإليسا من شقني، مها       . الفضـائية 
ــالزم، عــادة مــن        ــتمويل ال ــتماس ال ــة أمــور أخــرى؛ مث دعــم جهــود ال ــزماالت، ضــمن مجل وال

 .صناديق العون اإلمنائي، لدعم تنفيذ املشروع

 حاليا بإنشاء   (ISPRS)دولية للمسح التصويري واالستشعار عن بعد       وتقـوم اجلمعية ال    -٢٢٠
، تــتوىل إدارة بــرنامج دويل واســع الــنطاق وعــريض  (ISPRS Foundation)مؤسســة تابعــة هلــا  

القــاعدة لــتقدمي املــنح ولــوازم التدريــب وغــري ذلــك مــن أشــكال املســاعدة العلمــية إىل األفــراد   
أو تطبــيقها مــن أجــل الــنهوض بــالعلوم  / املعــارف وواملؤسســات املؤهلــة الــيت تســعى اللــتماس

 .والتكنولوجيات املرتبطة بامليادين اليت تعىن هبا اجلمعية، خصوصا يف البلدان النامية

هـذا، وإن احلصـول عـلى قـدر واف بالغـرض مـن االعـتمادات واملـوارد املالية الالزمة                     -٢٢١
وترى جلنة استخدام الفضاء    . تحدياتلتنفـيذ توصـيات اليونيسبيس الثالث ال يزال حتديا من ال          

اخلـارجي يف األغـراض السـلمية أنـه ينبغي معاجلة هذه املسألة من جانب مجيع الدول األعضاء                  
وسـائر املـنظمات املهتمة بطريقة جدية، بغية تيسري اختاذ املزيد من اجراءات العمل املخطط هلا              

 .يف املستقبل
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   الطريق إىل األمام    -سادسا 
  ة جمملة   نظر  -ألف  

متـس طائفـة واسـعة مـن التطبـيقات الفضـائية جبوانـب كثرية من احلياة اليومية يف مجيع               -٢٢٢
وبـاملعىن األوسـع هلـذه العـبارة ميكـن أن يقـال إن القـدرات الـيت يتـيحها استخدام             . أحنـاء العـامل   

الفضــاء ألغــراض الرصــد والقــياس واتاحــة اجملــال لالتصــاالت الفوريــة مــن جــزء إىل آخــر مــن  
كما ان التطبيقات الفضائية توفر أدوات ال ُتقّدر        . العـامل، تنطوي على آثار عملية بعيدة املدى       

قيمــتها بــثمن ميكــن اســتخدامها ملعاجلــة الكــثري مــن املهــام العاملــية الــنطاق الــيت تواجــه العــامل،     
 ذلـك أن هذه التطبيقات ميكن استخدامها يف جماالت مثل         . ولتحسـني أحـوال املعيشـة البشـرية       

حتقـيق عـامل مسـتدام، ومحايـة البيـئة، ومتكني مجيع الناس من االستفادة من االتصاالت العاملية،                  
وادارة التصـدي للكـوارث الطبيعـية وختفـيف آثارهـا على حنو أفضل، وتعزيز بناء القدرات يف                  
مجـيع أحنـاء العـامل، وتوفـري الوسـائل الالزمـة لالسـتطباب عن بعد والرعاية الصحية عن بعد يف          
املـناطق احملـرومة، وكذلك توفري الشروط الالزمة للتنمية االقتصادية على الصعيد االقليمي اليت              

 .لن يكون حتقيقها ممكنا على حنو آخر

وبغـية الـتأكد ممـا اذا كـان مبستطاع القدرات الفضائية املعززة أن تسهم بقدر كبري يف          -٢٢٣
اء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف      حتقـيق هذه األهداف املهمة، عمدت جلنة استخدام الفض        

سـياق تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث املبيـنة يف اعالن فيينا، إىل استعراض أهداف التنمية                   
الـيت اعـتمدها كـل مـن مؤمتـر قمـة األمـم املتحدة لأللفية، الذي كان أكرب جتّمع على االطالق                      

 املســتدامة، ومؤمتــر القمــة العــاملي  لرؤســاء الــدول واحلكومــات، ومؤمتــر القمــة العــاملي للتنمــية  
ــات ــتمع املعلومـ ــتحديد    . جملـ ــرى لـ ــادر األخـ ــثري مـــن املصـ ــتعراض كـ ــافة إىل ذلـــك، مت اسـ اضـ

االحتـياجات احملـتملة، وحيـثما كـان مناسـبا مت التنسـيق والدمـج بـني تلـك االحتياجات وذلك                   
ــيا و       ــنظم الفضــائية املوجــودة حال ــتعزيز لل ــتقرير أنســب اجــراءات التحســني وال ــا  ل املخطــط هل

 .مستقبال

وقــد أمكــن إحــراز تقــدم كــبري عــلى مــدى الســنوات اخلمــس األخــرية صــوب حتويــل    -٢٢٤
االمكانـيات اجملّسـدة يف إعـالن فيينا إىل حقيقة واقعية، حيث قدم االعالن برنامج عمل للدول         

ملدين لـتعمل إىل جانـب كـيانات مـنظومة األمـم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واجملتمع ا                
مـن أجـل تلبـية احتـياجات الـناس األساسـية، وخباصة يف البلدان النامية، وكذلك حتسني نوعية              

وقـد اضـطلعت دول بعدد من املبادرات واملشاريع ذات الصلة بالفضاء، على الصعيد             . حـياهتم 
الوطــين أو مــن خــالل تعــاون ثــنائي أو مــتعدد األطــراف عــلى الصــعيدين االقلــيمي أو العــاملي،  
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وأدت وكاالت فضائية   . ام مباشـرة يف القـيام باجـراءات عمل موصى هبا يف اعالن فيينا             لالسـه 
. ومــنظمات حكومــية دولــية ذات الصــلة بالفضــاء دورا مهمــا يف تصــّدر مــثل هــذه املــبادرات  

وتعــززت جهودهــا بواســطة هيــئات غــري حكومــية، أســهمت يف توســيع األســاس لدعــم تلــك   
اهرييـة، وذلـك باقامـة الـروابط الشـبكية بـني األفراد عرب           املـبادرات عـلى مسـتوى القـاعدة اجلم        

 .احلدود وحفزهم على العمل معا يف سبيل حتقيق األهداف اليت حددها اليونيسبيس الثالث

وأمـا عـلى الصـعيد الـدويل، فقـد نّسـقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض                   -٢٢٥
ذ اعتمدت اللجنة آلية مبتكرة متثلت يف       إ. السـلمية جهـود تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالث          

إنشـاء أفـرقة عمـل برئاسـة طوعية من الدول األعضاء بغية ترمجة  التوصيات ذات األولوية إىل             
وتســتند توصــيات أفــرقة العمــل يف الطــريق إىل األمــام إىل اســتعراض   . اجــراءات عمــل حمــددة 

بيس الثالث اليت تندرج ضمن شـامل وعـاملي للوضـع الراهن لألنشطة املتعلقة بتوصيات اليونيس    
عـلما بـأن كـثريا مـن اجـراءات العمـل املقـترحة مـن أفـرقة العمل املعنية بتوصيات                . مسـؤولياهتا 

اليونيســبيس الثالــث تعــاجل مواضــيع آلــيات التنســيق، واملــوارد الالزمــة، واملعــايري الــيت قــد يلــزم  
ــنظم الفضــائية امل      ــر ال ــتمادها، ومســتلزمات مواصــلة تطوي ــرها واع وجــودة أو املخططــة،  تطوي

 .ودجمها يف نظم عملياتية ومفيدة على املدى العاملي النطاق

وقـد تبـّين بوضـوح أن األنشطة الفضائية هلا املقدرة على االسهام بقدر كبري يف حتقيق                -٢٢٦
وتبـّين بوضوح أيضا أن اللجنة كذلك لديها املقدرة على   . كـثري مـن األهـداف االمنائـية املهمـة         

الل اآللــيات الــيت اســتحدثتها، جبمــع ودمــج املعلومــات عــن خمــتلف احتــياجات القــيام، مــن خــ
وقـد أُجنـز الكـثري حىت اآلن، ولكن ال    . التنمـية العاملـية الـيت ميكـن معاجلـتها باألنشـطة الفضـائية        

تـزال هـناك حاجـة إىل الكـثري مـن العمـل من أجل زيادة اتاحة الفوائد االقتصادية واالجتماعية        
ــناجتة مــن األن  ــنامي    ال وتقــترح خطــة العمــل  . شــطة الفضــائية لعــدد أكــرب مــن ســكان العــامل ال

املوضــحة أدنــاه إجــراءات عمــل ومــبادرات هامــة ينــبغي للمجــتمع الــدويل أن يضــطلع هبــا مــن  
 .خالل اهليئات الدولية ذات الصلة يف السنوات القادمة

ــياجات احملــتملة        -٢٢٧ ــد كــل االحت ــام حتدي ــلى اســتكمال مه ــأن العمــل ع ــلما ب ــيذ ع ، وتنف
وتشـغيل الـنظم الفضائية الالزمة لتلبية تلك االحتياجات، هو أمر يتجاوز نطاق الوالية الرمسية               

بــيد أن اللجــنة قــادرة عــلى توفــري جســر بــني       . املســندة إىل اللجــنة واملقــدرة املــتاحة لديهــا    
ات املسـتعملني ومـزّودي خدمـات الـتطوير الفضـائية احملـتملني، وذلك بتحديد وتنسيق احتياج               

كما ان اجلمعية   . املسـتعملني لدى الدول األعضاء واقتراح النظم العلمية والتقنية اليت قد تلبيها           
ــية          ــة لتلب ــياجات الالزم ــك االحت ــلى صــّحة تل ــدم مصــادقتها السياســية ع ــنها أن تق ــة ميك العام

مث تستطيع إذ   . حاجـات خاصـة بـأهداف أوسـع نطاقـا مثبـتة مـن خـالل آليات عملها املختلفة                  
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لوكــاالت الفضــائية احلكومــية املهــتمة أن تعمــل وحدهــا أو مــع وكــاالت أخــرى ومــع      ذاك ا
مـنظمات مسـتعملني والقطـاع اخلـاص لـتحديد ومراقـبة املـوارد الالزمة، وتطوير نظم فضائية،                  
ــبات      ــتها إىل مــنظمات خدمــات مناســبة لكــي تــتوىل تشــغيلها مبقتضــى ترتي ميكــن الحقــا احال

ة للمستعملني إما مباشرة وإما بعد تدعيمها بواسطة نظم أرضية          مناسـبة، لـتوفري اخلدمات املعين     
وأخــريا، يســتطيع . منشــأة مــن قــبل، وكذلــك حتصــيل االيــرادات املناســبة عــلى القــيام بذلــك   

املســتعملون أن يطــّبقوا اخلدمــات حبســب احتــياجاهتم يف خمــتلف التطبــيقات املــتاحة، مــع دفــع   
لفضـائية املطّورة، مما من شأنه أن يوفّر سبال         رسـوم مناسـبة ألجـل اسـتخدام مـثل هـذه الـنظم ا              

 .جديدة يف اإليصال والوصول والدعم على النطاق العاملي
  

   خطة العمل      -باء  
  استخدام الفضاء لدعم جداول األعمال العاملية الشاملة اخلاصة بالتنمية املستدامة -١ 

ت ومؤمترات القمة اليت عقدهتا إن مؤمتـر قمـة األمـم املتحدة لأللفية، ومن بعده املؤمترا          -٢٢٨
األمــم املــتحدة يف املــيدانني االقتصــادي واالجــتماعي حــددت غايــات وأهدافــا مقــرونة بآجــال  

وهي تشكل جداول العمل    . زمنـية مـن أجـل تعجـيل خطـى التنمـية يف اجملـاالت ذات األولوية                
لف وباء، أن وضع     أ ٥٧/٢٧٠واعتـربت اجلمعـية العامة، يف قراريها        . العاملـية اجلامعـة الشـاملة     

آلــيات للتنفــيذ واملــتابعة املــتكاملني واملنســقني لنــتائج املؤمتــرات الرئيســية ومؤمتــرات القمــة الــيت 
وأنشـئ مشروع األلفية، بإرشاد شامل من األمني        . تعقدهـا األمـم املـتحدة مسـألة ذات أولويـة          

ألمــم املــتحدة العــام وكذلــك مديــر بــرنامج األمــم املــتحدة اإلمنــائي، بصــفته رئــيس جمموعــة ا    
اإلمنائـية، ألجـل املسـاعدة عـلى ضـمان قـيام مجـيع الـبلدان النامـية بتحقيق األهداف الواردة يف             

 أفــرقة عمــل ١٠ويهــدف مشــروع األلفــية، بدعــم مــن  . إعــالن األمــم املــتحدة بشــأن األلفــية 
، بأفضــل االســتراتيجيات ٢٠٠٥لالضــطالع باألعمــال التحليلــية، إىل أن يوصــي، حبلــول عــام 

 .قيق األهداف االمنائية لأللفيةلتح

ويعـد أي تقـدم حيـرز يف تنفـيذ توصـيات اليونيسبيس الثالث تقدما أيضا صوب حتقيق              -٢٢٩
واسـتخدام القـدرات الفضـائية املثبـتة، مـثل نظـم رصد             . األهـداف االمنائـية املـتفق علـيها دولـيا         

التصاالت الساتلية والنظم   األرض ونظـم املعلومـات اجلغرافية ونظم األرصاد اجلوية الساتلية وا          
السـاتلية لـلمالحة وحتديـد املواقـع، يـؤدي إىل اجيـاد الـتآزر والتوافق يف اجلهود لتنفيذ توصيات                 
اليونيسـبيس الثالـث، الـيت سـوف تدعـم بقـوة اجـراءات العمـل الـيت دعا إليها مؤمتر قمة األمم                       

 .ر القمة العاملي جملتمع املعلوماتاملتحدة لأللفية ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ومؤمت
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ولـدى تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث أوجـدت اللجـنة أوجـه تآزر مع اجراءات                  -٢٣٠
ويـورد الفصـل الـرابع مـن هذا التقرير        . املـتابعة الـنامجة عـن املؤمتـرات العاملـية ومؤمتـرات القمـة             

يس الثالــث واجــراءات تفاصــيل عــن الــترابط بــني تنفــيذ توصــيات حمــددة صــادرة عــن اليونيســب 
وتشكل أعمال أفرقة العمل املبينة يف      . العمـل اليت دعت إليها املؤمترات العاملية ومؤمترات القمة        

القائمـة أدنـاه أساسـا متيـنا إلحـراز املـزيد مـن التقدم يف متابعة مؤمتر قمة األمم املتحدة لأللفية                      
 .ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

  
ي للحصول على املوقع الشبك

 معلومات إضافية
ملخص االستنتاجات 

 توصية اليونيسبيس الثالث والتوصيات؛ والتقرير النهائي
فريق 
 العمل

 املرفق اخلامس، التذييل األول؛ --
A/AC.105/C.1/L.275 

صوغ استراتيجية عاملية 
 شاملة لرصد البيئة

١ 

 املرفق اخلامس، التذييل الثاين؛ --
A/AC.105/L.250 

ني إدارة املوارد حتس
 الطبيعية لألرض

٢ 

 املرفق اخلامس، التذييل الثامن؛ --
A/AC.105/C.1/L.264  

 Corr.1و

تعزيز التنمية املستدامة 
بتطبيق نتائج أحباث 

 الفضاء

١١ 

www.oosa.unvienna.org/ 
unisp-3/followup/ 

action_team_17 

املرفق اخلامس، التذييل العاشر؛
A/AC.105/L.251 

يز بناء القدرات بتنمية تعز
املوارد البشرية وزيادة 

 موارد امليزانية

١٧ 

  
  إنشاء ارتباط أوثق مع أعمال جلنة التنمية املستدامة )أ( 

 االستنتاجات

ينـبغي أن يوجـد ارتباط أوثق صلة بني تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث، بتنسيق من            -٢٣١
الســلمية، واألعمــال الــيت تــنفذها جلــنة التنمــية   جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض  

، الذي  ٢٠١٧-٢٠٠٤املسـتدامة وفقـا لـربنامج العمـل املـتعدد السـنوات الـذي يشـمل الفـترة                   
ويتعني . وافقـت علـيه جلـنة التنمـية املسـتدامة يف دورهتـا احلاديـة عشـرة، على النحو املبني أدناه                  

نتني، وهي سنة االستعراض، أن حتّدد      عـلى هـذه اللجـنة، خـالل السـنة األوىل من كل دورة س              
وخـالل السـنة الثانـية، وهـي سـنة السياسات العامة،           . العقـبات واملصـاعب الـيت تواجـه التنفـيذ         

يـتعني عـلى اللجـنة أن تـتخذ قـرارات بشـأن تدابـري تعجـيل التنفيذ وحشد اجراءات العمل من                     
 .أجل التغلب على العقبات واملصاعب اليت حّددت يف سنة االستعراض
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 الدورة اجملموعة املواضيعية املسائل الشاملة للقطاعات
 اهاملي )أ(
 االصحاح )ب(
 املستوطنات البشرية )ج(

٢٠٠٤/٢٠٠٥ 

 الطاقة من أجل التنمية املستدامة )أ(
 التنمية الصناعية )ب(
 الغالف اجلوي/تلوث اهلواء )ج(
 تغري املناخ )د(

٢٠٠٦/٢٠٠٧ 

 الزراعة )أ(
 التنمية الريفية )ب(
 األراضي )ج(
 اجلفاف )د(
 التصحر )هـ(
 أفريقيا )و(

٢٠٠٨/٢٠٠٩ 

 النقل )أ(
 املواد الكيميائية )ب(
 إدارة النفايات )ج(
 التعدين )د(
إطار عمل العشر سنوات  )هـ(

للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك 
 واإلنتاج املستدامة

 )أ(٢٠١٠/٢٠١١

 الغابات )أ(
 التنّوع األحيائي )ب(
 التكنولوجيا األحيائية )ج(
 السياحة )د(
 اجلبال )هـ(

 )أ(٢٠١٢/٢٠١٣

 القضاء على الفقر )أ(
تغيري أمناط االستهالك واإلنتاج غري  )ب(

 املستدامة
محاية وإدارة قاعدة املوارد الطبيعية للتنمية  )ج(

 االقتصادية واالجتماعية
 العوملة إىلالتنمية املستدامة يف عامل يتجه  )د(
 والتنمية املستدامةالصحة  )هـ(
التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية  )و(

 النامية
 التنمية املستدامة ألفريقيا )ز(
 املبادرات اإلقليمية األخرى )ح(
 وسائل التنفيذ )ط(
 اإلطار املؤسسي للتنمية املستدامة )ي(
 املساواة بني اجلنسني )ك(
   التعليم )ل(

 ــــــــــــــــــــ

 البحار واحمليطات )أ(
 املوارد البحرية )ب(
 الدول اجلزرية الصغرية النامية )ج(
والتعرض إدارة الكوارث  )د(

 ألخطارها

 )أ(٢٠١٤/٢٠١٥

التقييم الشامل لتنفيذ جدول أعمال  
 وبرنامج مواصلة تنفيذ )ب(،٢١القرن 

 وخطة )ج(،٢١جدول أعمال القرن 
ية تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنم

 )د(املستدامة

٢٠١٦/٢٠١٧ 
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 جزءا من   ٢٠١٤/٢٠١٥ و   ٢٠١٢/٢٠١٣ و   ٢٠١٠/٢٠١١تـبقى اجملموعات املواضيعية للدورات       )أ(
بـرنامج العمـل املـتعدد الســنوات عـلى الـنحو املقــرر، مـا مل تـتفق جلـنة التنمــية املسـتدامة عـلى خــالف           

 .ذلك
 ١٩٩٢يونــيه / حزيــران١٤-٣ة، ريــو دي جــانريو، تقريــر مؤمتــر األمــم املــتحدة املعــين بالبيــئة والتنمــي  )ب(

القرارات اليت اعتمدها   : ، اجمللـد األول   ) والتصـويبات  A.93.I.8منشـورات األمـم املـتحدة، رقـم املبـيع           (
 .، املرفق الثاين١املؤمتر، القرار 

 .، املرفق)١٩/٢-دإ(قرار اجلمعية العامة  )ج(
 ٤ –أغسطس  / آب ٢٦مة، جوهانسـربغ، جـنوب أفريقيا،       تقريـر مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمـية املسـتدا            )د(

ــول ــيع     (٢٠٠٢ســبتمرب / أيل ــم املب ــتحدة، رق ــم امل ، الفصــل ) والتصــويبA.03.II.A.1منشــورات األم
 .، املرفق٢األول، القرار 

  
 اجراءات العمل املقترحة

ــنظر يف تنســيق       -٢٣٢ ــبغي للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية أن ت ين
دراسة االسهامات اليت   ) أ: (ماهلـا زمنـيا مـع أعمـال جلنة التنمية املستدامة، وذلك عن طريق             أع

ميكـن أن تقدمهـا علـوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتما، يف مسألة واحدة أو أكثر مما اختارته                 
توفري مدخالت موضوعية لكي تنظر فيها ) ب(جلـنة التنمـية املستدامة كمجموعة مواضيعية؛ و   

وميكــن أن توّســع جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف  . ة خــالل ســنة السياســات العامــةاللجــن
األغـراض السلمية مثل هذه املدخالت املوضوعية لكي تنظر فيها جلنة التنمية املستدامة استنادا              

 .إىل اجراءات عمل معينة تقترحها أفرقة العمل

لصـــلة بالفضـــاء أن حتـــّدد وينـــبغي لوكـــاالت الفضـــاء وغريهـــا مـــن الكـــيانات ذات ا  -٢٣٣
اجـراءات العمـل الـيت دعـت إلـيها خطـة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، وأن                    
تنشـئ برامج متابعة تنفّذ باالشتراك مع برامج امنائية متعددة األطراف أو ثنائية ومع مؤسسات               

 .املستعملني ذات الصلة، وخصوصا يف البلدان النامية
  

 املتوقّعةالفوائد 
زيادة التآزر بني   ) أ(تشـمل الفوائـد الـيت يـتوقع أن تنجم عن اجراءات العمل املقترحة                -٢٣٤

أعمـال اللجـنة وأعمـال جلـنة التنمـية املسـتدامة عـند اختـاذ اجـراءات عمـل أخرى للتغلب على                       
مية العقـبات واملصـاعب الـيت تصـادف يف االضـطالع خبطـة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتن                  

ــتائج املؤمتــرات     ) ب(املســتدامة؛ و ــتابعة املــتكاملني واملنســقني لن ــادة املســامهة يف التنفــيذ وامل زي
 .الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي
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  تطبيق نتائج البحوث الفضائية من أجل النهوض بالتنمية املستدامة )ب( 
 اتاالستنتاج

ــيت        -٢٣٥ ــيق بــني رفاهــة مجــيع األمــم ومســتقبلها وتكنولوجــيا الفضــاء، ال ــباط وث هــناك ارت
أصـبحت أداة فّعالـة وال غـىن عـنها يف تـناول قضـايا التنمـية املسـتدامة وحلها وتلبية العديد من             
احتـياجات البشـر احلـيوية، مـثل املـأوى والغذاء والطاقة واالتصاالت والنقل والصحة واهلجرة                

وقد دفع إدراك أمهية تكنولوجيا الفضاء كثريا       . ل الالجـئني والكوارث الطبيعية والتعليم     وأحـوا 
مـن الـدول، من بينها البلدان النامية، إىل االستثمار يف قدرات فضائية خاصة هبا والزمة لبلوغ                 

 .أهدافها االجتماعية واالقتصادية

ــوم وتكنولوجــيا الفضــاء و    -٢٣٦ ــناء القــدرات يف اســتخدام عل ــيقاهتما عــامل حــيوي  وب تطب
وتعد تنمية القدرات احمللية على     . لضـمان جعل األنشطة الفضائية تدعم جداول العمل االمنائية        

مجـيع املسـتويات يف علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء وإنشـاء شـبكات تربط بني املؤسسات الوطنية               
يّسر فرص البحوث واالقليمـية والدولـية، ذات أمهية حامسة لتحقيق التنمية املستدامة، وسوف ت    

 .التعاونية وحتسنها
  

 اجراءات العمل املقترحة
مـن أجـل املشـاركة الفّعالـة يف مجـيع األنشـطة املذكورة أعاله واالستفادة منها، ينبغي                   -٢٣٧

وضـع جـدول أعمال للتنمية املستدامة ميكن أن يستفيد          ) أ(لكـل بلـد مـن الـبلدان أن يـنظر يف             
ــتوى   ــلى مسـ ــاء، عـ ــيا الفضـ ــه؛   مـــن تكنولوجـ ــتزم بـ ــوارده، وأن يلـ ــه ومـ ــع قدراتـ  متناســـب مـ

االضـطالع بـتدابري تـرمي إىل مجع البيانات احملرزة من الفضاء ويف املوقع بطريقة نظامية                 )ب(و
 .وحتليلها بدقة وحسن تدبريها كمنطلق صوب التنمية املستدامة

 ميادين  وينـبغي للـدول األعضـاء أن تسـتفيد مـن قـدرات الكيانات الدولية الناشطة يف                 -٢٣٨
تـتعلق بالبيـئة، مـن أجـل توفـري القـيادة الفكـرية الالزمـة لبـناء أسـاس علمي وتقين قوي ملناقشة                        

ومــن بــني تلــك الكــيانات الدولــية مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي  . قضــايا التنمــية املســتدامة
) فاوال(ومـنظمة األمـم املـتحدة لألغذيـة والـزراعة           ) اليونيـب (وبـرنامج األمـم املـتحدة االمنـائي         

واملـنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،     ) اليونسـكو (ومـنظمة األمـم املـتحدة للتربـية والعـلم والـثقافة             
واالحتاد الدويل للمالحة  ) كوسبار(اضـافة إىل مـنظمات غـري حكومية مثل جلنة أحباث الفضاء             

ا انظــر أيضــ) (إســربس(الفضــائيــة واجلمعــية الدولــية للمســح التصــويري واالستشــعار عــن بعــد 
 ).٣١٠-٢٢٩الفقرات 
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 الفوائد املتوقّعة
تشـمل الفوائـد الـيت يـتوقع أن تـنجم عن اجراءات العمل املقترحة، وخصوصا للبلدان                  -٢٣٩
حتديـد واسـتخدام تكنولوجـيا فضائية مناسبة وميّسرة التكلفة لدعم جداول عملها       ) أ: (النامـية 

وقة لتحسني دعم اختاذ القرارات يف      زيـادة توافـر بيانات شاملة وموث      ) ب(للتنمـية املسـتدامة؛ و    
حتسـني اسـتخدام القدرات املتاحة يف الكيانات        ) ج(حتقـيق جـداول عمـل التنمـية املسـتدامة؛ و          

الدولـية ذات الصـلة يف بـناء أسـاس عـلمي وتقين سليم، وخصوصا يف البلدان النامية، من أجل         
 .حتسني معاجلة قضايا التنمية املستدامة

  
   عاملية النطاق شاملة لرصد البيئةصوغ استراتيجية )ج( 

 االستنتاجات
تشـري خمتلف املبادرات العاملية اخلاصة برصد األرض إىل أن صوغ استراتيجية متكاملة              -٢٤٠

ومن أجل  . وشـاملة ومسـتدامة لرصد البيئة مسألة يركّز عليها اجملتمع الدويل يف الوقت الراهن             
ق العمـل املعــين باســتراتيجية الرصــد البيــئي خطــة  االسـتجابة لــتحديات إدارة البيــئة، اقــترح فــري 

عمـل مـتعّددة السـنوات إلطـالق اسـتراتيجية فضـائية عاملـية لرصد البيئة، بغية ضمان استخدام                   
على حنو مستدام والنهوض بالتعاون االقليمي يف مسائل        ) االيكولوجية(الـنظم البيئـية األحيائية      

 .ستقبلية املتعلقة برصد األرضبيئية حامسة، مع دعم املبادرات احلالية وامل

وميكـن أن تـتحول االسـتراتيجية الفضـائية العاملية تدرجييا إىل نظام شامل لرصد البيئة،                 -٢٤١
مـن أجـل توفـري أفضـل آلـية مؤسسـية تكـون مقبولة عامليا لضمان رصد البيئة على حنو مستمر                      

 ).٥ و٤انظر املرفق اخلامس، التذييل األول، البابني (وموثوق 

كمـا ميكــن مواصــلة تشـجيع الــتعاون االقلــيمي يف املســائل البيئـية احلامســة، مــن خــالل     -٢٤٢
توفري تكنولوجيات متقدمة لتحويل جمموعات ) أ(هبـدف  " مراكـز املعلومـات اجلغرافـية   "إنشـاء   

البـــيانات إىل معلومـــات ومعـــرفة، مـــع إيـــالء عـــناية خاصـــة للمشـــاكل البيئـــية االقليمـــية؛          
درات املعلوماتــية واحلاســوبية تقدمــا يف مواقــع اقليمــية هبــدف مواصــلة اختــبار أكــثر القــ )ب(و

 .تعزيز تبادل املعرفة وبناء القدرات لدى املوظفني الوطنيني) ج(حتسينها؛ و
  

 اجراءات العمل املقترحة
اتفقــت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية عــلى أنــه ينــبغي هلــا،     -٢٤٣

 الفضــاء اخلــارجي، أن تنســق تنفــيذ خطــة العمــل عــلى الصــعيد    مبســاعدة مــن مكتــب شــؤون 
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، الفقرة الفرعية  ٤وتـرد تفاصيل خطة العمل يف املرفق اخلامس، التذييل األول، الباب            . العـاملي 
كمــا اتفقــت اللجــنة عــلى أنــه ينــبغي دعــوة املــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلويــة، واللجــنة    ). ب(

ــوم احملــيطات الــ    ــية لعل ــية احلكوم ــية بســواتل رصــد األرض    الدول تابعة لليونســكو واللجــنة املعن
، وكذلك  )يب-إجـوس (وسـائر أعضـاء شـراكة اسـتراتيجية الرصـد العـاملي املـتكاملة               ) سـيوس (

) مجيس(الكـيانات املشـتركة يف تنفـيذ مـبادرة بـرنامج الرصـد العـاملي لألغراض البيئية واألمنية                   
 .والفريق املختص برصد األرض، لتنفيذ خطة العمل

وتـنّوه اللجـنة مـع التقدير بأن مؤسسات الدول األعضاء اليت رأست فريق العمل، أي                 -٢٤٤
مجهوريـة إيـران اإلسـالمية واالحتـاد الروسـي واجلمهوريـة العربـية السورية، سوف تتخذ مزيدا             

وســوف . مــن اجــراءات العمــل عــلى أســاس طوعــي إلنشــاء مركــز املعلومــات اجلغرافــية األول
كــز األول وجوانــبه التنظيمــية، مبــا فــيها الــتمويل، مــن قــبل الــدول واملــنظمات  حتــدَّد طبــيعة املر

الدولـية املهـتمة اليت سوف تشارك يف إنشاء املركز، مع ضمان عدم تداخل دوره ووظائفه مع                 
 .أي مبادرات أو برامج قائمة

  
 الفوائد املتوقّعة

ترحــة، وخصوصا للبلدان   تشـمل الفوائـد الـيت يتوقع أن تنجم عن اجراءات العمل املق             -٢٤٥
تعزيز قدرات  ) ب(زيـادة توافـر التقنـيات الفضـائية الوافية واملناسبة لرصد البيئة؛ و            ) أ(النامـية،   

تقويــة الشــراكة بــني ) ج(املوظفــني الوطنــيني يف اســتخدام البــيانات الســاتلية يف رصــد البيــئة؛ و
اركة املنظمات غري احلكومية املؤسسـات الوطنـية واالقليمـية والدولـية ذات الصـلة، وزيادة مش      

تعزيـز الـتعاون االقليمي وتبادل املعرفة بشأن مسائل   ) د(والعـاملني الوطنـيني يف رصـد البيـئة؛ و      
 .بيئية حامسة حمّددة

  
  حتسني إدارة املوارد الطبيعية يف األرض )د( 

 االستنتاجات
ــية ألي اســترات    -٢٤٦ ــوارد األرض الطبيع ــية لتخفــيف  ازداد التســليم بأمهــية إدارة م يجية عامل

الفقـر، وخباصـة يف الـبلدان النامـية، وذلـك خصوصـا كنتـيجة ملؤمتـر قمـة األمم املتحدة لأللفية                      
وميكــن أن يعــّزز االســتخدام العملــيايت لبــيانات رصــد . ومؤمتــر القمــة العــاملي للتنمــية املســتدامة

 الطبيعية يف البلدان    األرض ونظـم املعلومـات اجلغرافـية دور أصـحاب املصـلحة يف إدارة املوارد              
النامـية، مـن خالل حتسني التخطيط وصوغ السياسات العامة وحتسني توافر املعلومات الالزمة              

 .لتوجيه اجراءات عمل معينة لتنفيذ السياسات وتوفري الدعم لسبل احلياة
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 اجراءات العمل املقترحة
نات رصــد األرض ينــبغي جلمــيع الــدول الــيت تســتخدم أو الــيت تعــتزم أن تســتخدم بــيا  -٢٤٧

عملياتــيا يف إدارة املــوارد الطبيعــية أن توّضــح بدقــة، مــن خــالل مشــاريع منوذجــية وإرشــادية،   
ــيني عــلى مجــيع املســتويات مــن املعلومــات      ــياجات كــل أصــحاب املصــلحة املعن ــبغي . احت وين

للــدول، مــن أجــل تنمــية املــوارد البشــرية الالزمــة، أن تســتغل الفــرص القائمــة لبــناء القــدرات   
. ذلـك بـيانات رصـد األرض وأدوات التفسري والتحليل الوافرة املتاحة للتدريب املتخصص             وك

 ).٣١٠-٢٩٩انظر أيضا الفقرات (

وبغــية تشــجيع ومناصــرة االســتخدام العملــيايت لبــيانات رصــد األرض ودوره يف إدارة  -٢٤٨
ر برنامج  املـوارد الطبيعـية، أوصـت اللجـنة بـأن يقـوم مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي، يف اطا                    

أن حيــتفظ مبجموعــة مــن أفضــل املمارســات الــناجحة يف اســتخدام ) أ: (عملــه احلــايل، مبــا يــلي
بــيانات رصــد األرض يف إدارة املــوارد الطبيعــية، باالعــتماد عــلى اجملموعــة الــيت مجعهــا الفــريق   

 وأن  العـامل املعـين بـإدارة املـوارد الطبيعية وكذلك معلومات اضافية مقّدمة من أعضاء اللجنة،               
أن يـنظم دورات تدريبـية متخصصـة عـن االسـتخدام العملـيايت لبيانات رصد                ) ب(يعممهـا؛ و  

األرض، بالـتعاون مـع املراكـز االقليمـية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبــة إىل األمم                
 ).٣١٠-٢٩٩انظر أيضـا الفقرات (املتحــدة 

  
 الفوائد املتوقّعة

ــت  -٢٤٩ ــترحة  تشـــمل الفوائـــد الـــيت يـ ــراءات العمـــل املقـ حتســـني ) أ(وقع أن تـــنجم عـــن اجـ
ــلحة      ــحاب املصـ ــيع أصـ ــياجات مجـ ــية احتـ ــد األرض لتلبـ ــيانات رصـ ــيايت لبـ ــتخدام العملـ االسـ

مواصــلة تنمــية املــوارد   ) ب(املشــمولني يف إدارة املــوارد الطبيعــية مــن املعلومــات الدقــيقة؛ و     
ــيا     ــيانات رصــد األرض عمليات ــة الســتخدام ب ــية؛ و البشــرية الالزم ــوارد الطبيع ) ج(يف إدارة امل

تـبادل املـزيد مـن املعلومـات مـع عـدد أكـرب مـن املستعملني عن أفضل املمارسات يف استخدام                    
 .بيانات رصد األرض يف إدارة املوارد الطبيعية

  
  تنمية قدرات فضائية عاملية منّسقة  -٢ 

مـة إىل أقصى حد ممكن      التنسـيق عنصـر رئيسـي لـزيادة فوائـد القـدرات الفضـائية القائ               -٢٥٠
وقد أُطلق عدد من املبادرات يف      . لتلبـية االحتـياجات اجملتمعـية بأكـثر األسـاليب فّعالية وكفاءة           

ــيمي       جمــال اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف ادارة التصــدي للكــوارث، عــلى الصــعيدين االقل
 وباألخص يف   والعـاملي، لدمـج اسـتخدام البـيانات السـاتلية يف خمـتلف مـراحل ادارة الكوارث،                
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انظر " (الفضاء والكوارث الكربى  "واحـدة مـن تلك املبادرات امليثاق الدويل         : املـرحلة احلامسـة   
) جي ان اس اس(ومتـثل النظم العاملية لسواتل املالحة  ). ١٩٤-١٩٣ و١٢٥ و١٠٠الفقـرات   

د متزايد  وهناك عد . خدمـة عاملـية جديـدة هلـا تـأثري اجيايب متزايد النفع على حياة الناس اليومية                
مـن الكـيانات الـيت توفّـر خدمـات هـذه الـنظم يف جمـاالت مـثل النقل ورسم اخلرائط واملساحة                 
ــتجابة يف حـــاالت     ــالكوارث واالسـ ــذار بـ ــرباء واالتصـــاالت واالنـ ــبكات الكهـ ــزراعة وشـ والـ

 .الطوارئ

واسـتخدام تكنولوجــيات الفضـاء الدارة الكــوارث، وكذلــك تطبـيقات الــنظم العاملــية     -٢٥١
ألغـراض التنمـية املستدامة مها من اجملاالت اليت يؤدي فيها           ) جـي ان اس اس    ( املالحـة    لسـواتل 

وجـود كــيان عـاملي لــتعزيز التنسـيق وتــبادل املعلومـات فــيما بـني مقدمــي اخلدمـة واملســتعملني       
. النهائـيني إىل زيـادة كـبرية يف الفوائـد اجملتمعـية للسـكان عمومـا، وباألخص يف البلدان النامية                   

بدون . جـد يف الوقـت الـراهن كـيان من هذا النوع فيما خيص أيا من اجملالني املذكورين                 وال يو 
جهـود متضـافرة ال حيــتمل أن تسـّد هــذه الـثغرات الـيت ســوف تعـرقل إىل حــد كـبري اســتخدام        

وقـد اقترحت أفرقة العمل التالية تدابري حمّددة تتخذ         . القـدرات الفضـائية القائمـة واملخطـط هلـا         
 .يف هذا الصدد

  
املوقع الشبكي للحصول على 

 معلومات إضافية
ملخص االستنتاجات والتوصيات؛ 

 توصية اليونيسبيس الثالث والتقرير النهائي
فريق 
 العمل

www.oosa.unvienna.org/ 
unisp-3/followup/ 
action_team_07/ 

املرفق اخلامس، التذييل اخلامس؛
A/AC.105/C.1/L.273 

تنفيذ نظام عاملي متكامل 
دارة جهود ختفيف ال

الكوارث الطبيعية واالغاثة 
 منها ودرئها

٧ 

forum.itu.int/~gnss  املرفق اخلامس، التذييل السابع؛
A/AC.105/C.1/L.274 

 Corr.2  وCorr.1 و

حتسني سبل الوصول عامليا 
إىل النظم الفضائية للمالحة 

وحتديد املواقع وحتسني توافق 
 تلك النظم

١٠ 

  
  د القدرات الفضائية املوجودة حاليا على ادارة الكوارث إىل أقصى حدزيادة فوائ )أ( 

 االستنتاجات
تؤثـر الكـوارث يف التنمـية وتعوقهـا يف مجـيع أحنـاء العـامل؛ ومـن مث فـان هناك حاجة إىل                        -٢٥٢

فهناك حاجة إىل حتليالت ظرفية يف حينها       . جهـود دولـية منّسـقة للتقلـيل مـن أثرها إىل أدىن حد             
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عهـد طـوال الـدورة الكاملـة إلدارة التصدي للكوارث، تكون مربوطة بقواعد بيانات               وحديـثة ال  
 . اجتماعية وخرائط مواضيعية-جغرافية 

ــيانات رصــد األرض واالتصــاالت ونظــم املالحــة       -٢٥٣ ــثل ب وميكــن لتكنولوجــيا الفضــاء، م
ــوارث ووســا       ــات الالزمــة إلدارة الك ــية، أن توفّــر املعلوم ــد املواقــع اجلغراف ــل هــذه  وحتدي ئل نق

وتوفّر السواتل صورا يف طائفة كبرية من       . املعلومـات إىل مـتخذي القـرارات يف الوقـت املناسب          
االسـتبانات األرضـية واخلصـائص الطيفـية والتغطـية الزمنـية، وتوجـد جمموعـات مؤتلفـه من هذه              

ما تتيح املعدات   ك. تعترب مثالية بالنسبة ألنواع معينة من الكوارث      ) البارامترات(املعـامل القياسـية     
واخلدمات وتوافر سعة أجهزة االرسال واالستجابة الساتلية لالتصاالت خيارات متنوعة يف هذا            

 .الصدد

إال أن  . قـد متت من قبل استثمارات ضخمة يف هذه التكنولوجيات على الصعيد العاملي             -٢٥٤
وال . أنشطة التطوير استخدام هذه املوجودات يف دعم إدارة الكوارث ال يزال متخلفا كثريا عن             

تـزال هـناك فجـوة كـبرية، ومـن املـتوقع أن تسـتمر، يف كـل مـيادين تطبيقات تكنولوجيا الفضاء                       
فـيما يـتعلق بـإدارة الكـوارث على         ) التقنـية والعملياتـية والتعليمـية والتدريبـية والتنظيمـية واملالـية           (

 للوفاء باحتياجات أوساط    ولذلك يلزم وجود هنج منسق ومتكامل وأكثر عاملية       . الصـعيد العاملي  
 .إدارة الكوارث

أمـا حالـيا، فال يوجد كيان للتنسيق ميكنه أن يقدم املساعدة إىل السلطات املسؤولة عن                 -٢٥٥
ــراحل        ــد ميكــن اســتخدامها يف خمــتلف م ــيت ق ــّين تكنولوجــيات الفضــاء ال إدارة الكــوارث يف تب

، من أجل   )الستجابة الطارئة واالصالح  أي الوقايـة وختفـيف اآلثار واالنذار املبكّر وا        (الكـوارث   
وقد خلص فريق العمل املعين بإدارة الكوارث يف تقريره النهائي إىل           . التقلـيل مـن تأثري الكوارث     

سوف يسد هذه   " مـنظمة دولـية لتنسـيق األنشـطة الفضـائية اخلاصـة بـإدارة الكوارث              "أن إنشـاء    
 ).انظر املرفق اخلامس، التذييل اخلامس(الفجوة 

  
 ءات العمل املقترحةاجرا
اتفقــت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية عــلى أنــه ينــبغي إجــراء    -٢٥٦

دراسـة عـن إمكانـية إنشـاء مـثل هذا الكيان الدويل لتوفري التنسيق وسبل التحسني األمثل لفعالية                  
موجودات اخلدمــات الفضــائية الســتخدامها يف إدارة الكــوارث، وذلــك باالســتغالل الكــامل لــل  

. والـبىن التحتـية الفضـائية واألرضـية القائمـة واملخطـط هلـا، وتغطية مجيع مراحل إدارة الكوارث                  
ــبغي هلــذه الدراســة   أن تعــّرف الوظــائف الرئيســية لكــيان دويل حمــتمل لتنســيق األنشــطة    ) أ(وين
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ة أن تصـف الفوائـد الـيت سوف توفرها ألوساط إدار   ) ب(الفضـائية اخلاصـة بـإدارة الكـوارث؛ و       
أي مثال إذا كان حكوميا دوليا أم غري        (أن حتـدد نطـاق هـذا الكـيان وطبيعـته            ) ج(الكـوارث؛ و  

أن تقـترح خطـة للتنفـيذ تشـمل تفاصـيل عن التكلفة التقديرية إلنشاء مثل هذا      ) د(؛ و )حكومـي 
، وكذلـــك )أي تـــربعات أو اشـــتراكات مقـــررة(الكـــيان وتشـــغيله ومصـــادر الـــتمويل املمكـــنة 

وينـبغي للدراسـة أن متّحـص أيضـا خـيارات توفـري مـوارد مســتدامة        . تزم لألمـوال االسـتخدام املعـ  
ألجـل تطبـيق تكنولوجـيا الفضـاء لدعـم ادارة التصـدي للكـوارث، وألجـل بـناء قـدرات هيئات                      

كذلك اتفقت اللجنة على أن يشكل التقرير       . احلمايـة املدنـية عـلى اسـتخدام تكنولوجـيا الفضاء          
 .لعمل املعين بإدارة الكوارث أساسا إلجراء هذه الدراسةالنهائي املقّدم من فريق ا

كمـا اتفقـت اللجـنة عـلى أنـه ينـبغي أن يعـّد الدراسـة فـريق خرباء خمصص توفر خرباءه                        -٢٥٧
الـدول األعضـاء املهـتمة واملـنظمات الدولـية ذات الصـلة، مبا فيها كيانات منظومة األمم املتحدة              

اتفقت اللجنة أيضا على أنه ينبغي ألولئك اخلرباء أن يهدفوا          و. العاملـة املعنـية يف إدارة الكوارث      
إىل إكمال الدراسة يف وقت يسمح للجنة بأن تنظر خالل دورهتا الثامنة واألربعني فيما اذا كان                

وكذلك اتفقت اللجنة على أنه ينبغي ملكتب . ينـبغي مباشرة خطة التنفيذ اليت ُتقترح يف الدراسة        
ينســق التنظــيم والعمــل املــتعلقني بــإعداد الدراســة، ودعــت الــدول  شــؤون الفضــاء اخلــارجي أن 

 .األعضاء إىل تقدمي الدعم للدراسة بواسطة التربعات

وينـبغي للجمعـية العامة أن تشّجع الدول األعضاء على أن تقدم تربعات نقدية أو عينية                 -٢٥٨
ت اللجنة على أنه وقد اتفق.  أعاله٢٥٧ و٢٥٦مـن أجـل إعـداد الدراسـة املذكورة يف الفقرتني          

ينبغي للدول األعضاء املهتمة، يف أعقاب دورة اللجنة السابعة واألربعني، أن تبلّغ مكتب شؤون              
الفضـاء اخلـارجي بعـزمها عـلى تقـدمي مـثل تلـك التـربعات، مبـا يف ذلـك مسامهات يف الصندوق                  

وحثّت اللجنة  . االسـتئماين لـربنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية، لغـرض إعـداد الدراسة                
، كــي يتســىن ٢٠٠٤الــدول األعضــاء املهــتمة عــلى أن حتــّول التــربعات الــنقدية قــبل هنايــة عــام    

ــوارد          ــتخدام م ــيت سيضــعها الس ــيف ال ــة التكال ــربعات ضــمن خط ــذه الت ــدرج ه ــب أن ي للمكت
 .٢٠٠٥الصندوق االستئماين يف عام 

سة حاملا يكون مكتب شؤون     واتفقـت اللجـنة عـلى أنـه ينبغي أن يبدأ العمل على الدرا              -٢٥٩
وطلبت . الفضـاء اخلـارجي قـد تلقّـى تـربعات تكفـي لتغطـية التكالـيف املتصـلة بـإعداد الدراسـة                     

اللجـنة إىل املكتـب أن يـبلّغ الـدول األعضـاء مبوعـد بـدء العمـل، وأن يوفـر معلومـات عن تنظيم                   
رغ يف منشآت يوفرها العمـل، مبـا يف ذلك قائمة اخلرباء، الذين قد يعمل بعضهم على أساس التف           

 .أو هيئة مهتمة تابعة ملنظومة األمم املتحدة/املكتب و
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كمـا اتفقـت اللجـنة عـلى أنه ينبغي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي، أثناء انعقاد الدورة            -٢٦٠
دعم تدبر  "الثانية واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، ويف اطار بند جدول األعمال املعنون             

ــنظم الفضــائية الكــوارث  ــة إعــداد    "املســتند إىل ال ــرا إىل اللجــنة الفرعــية عــن حال ــرفع تقري ، أن ي
الدراسـة، لتبـيان مـا إذا كـان يتسـىن إكمال الدراسة يف وقت يسمح بعرضها على اللجنة خالل                     

وينبغي أيضا  . دورهتـا الثامـنة واألربعـني، وكذلك تبيان مستوى التربعات الواردة يف هذا الصدد             
يقـدم إىل اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية مشـروع حـدود اختصـاص فـريق اخلــرباء          للمكتـب أن  

املخصـص الستعراضـه واملوافقـة علـيه، وأن يقـترح كـيف يتسـىن اسـتعراض الدراسـة مـن جانب                
وجيوز للجنة الفرعية أن تقدم     . اللجـنة وهيئتيها الفرعيتني، لكي تتخذ اللجنة قرارا يف هذا الشأن          

 .ات خبصوص إعداد الدراسة، استنادا إىل تقرير املكتبمزيدا من االرشاد

كذلـك اتفقت اللجنة على أنه ينبغي لفريق اخلرباء املخصص أن يضع أيضا دراسة حالة                -٢٦١
تارخيــية عــن فوائــد اســتخدام تكنولوجــيات فضــائية يف إدارة الكــوارث، وانشــاء فهرســت فــيها    

صـص أن يـدرس أيضا، بالتعاون مع مكتب         كمـا ينـبغي لفـريق اخلـرباء املخ        . عيـنات مـن الـنواتج     
شـؤون الفضـاء اخلـارجي، إمكانـية إنشاء صفحات خاصة على املوقع الشبكي للمكتب، وذلك                

 .باستخدام تربعات، من أجل حتسني سبل الوصول إىل حمفوظات بيانات رصد األرض

هتا ختصـيص حصة من ميزانيا    ) أ(وينـبغي لـلحكومات واملـنظمات الدولـية أن تـنظر يف              -٢٦٢
أو اعــتماداهتا املرصــودة إلدارة الكــوارث، ألجــل اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء لغــرض ادارة     

تعــيني جهــات اتصــال وحــيدة لتركــيز جهودهــا الداخلــية إلدارة    ) ب(التصــدي للكــوارث؛ و
الكـوارث وتوفـري سـبل االتصـال مع اجلهود اخلارجية فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا الفضاء                

 .ثيف إدارة الكوار

وُتشـجع الـدول األعضـاء الـيت لديهـا وكـاالت فضـائية ذات قـدرات عـلى االستشعار                 -٢٦٣
 ١٩٣انظر الفقرتني   " (الفضاء والكوارث الكربى  "عـن بعـد عـلى االنضـمام إىل امليثاق الدويل            

وعـلى تعزيـزه، وذلـك لكـي يتسـىن اسـتخدام قـدرات وتطبـيقات االستشعار عن بعد                   ) ١٩٤و
 .يف دعم أنشطة ادارة التصدي للكوارثاستخداما أكثر فاعلية 

  
 الفوائد املتوقّعة

حتديد أفضل آلية   ) أ(تشـمل الفوائـد الـيت يـتوقع أن تـنجم عـن اجـراءات العمـل املقترحة                    -٢٦٤
لــتعزيز الــتعاون عــلى الصــعيد العــاملي بــني مشــّغلي الــنظم الفضــائية ومقّدمــي اخلدمــات مــن أجــل   

ئات إدارة الكوارث واحلماية املدنية مع زيادة استغالل    االسـتجابة عـلى حنو أفضل الحتياجات هي       
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تعزيـز تـبادل املعلومـات عـن املنتجات الفضائية املتاحة اليت تدعم             ) ب(تلـك الـنظم واخلدمـات؛ و      
حتديد أفضل ) ج(إدارة الكـوارث وفوائـد استخدام التكنولوجيات الفضائية يف إدارة الكوارث؛ و           

ــريق ا   ــيانات رصـــد األرض  الطـــرق لتحســـني ســـبل الوصـــول عـــن طـ إلنترنـــت إىل حمفوظـــات بـ
زيادة قدرات البلدان النامية على استخدام التكنولوجيات       ) د(السـتخدامها يف إدارة الكـوارث؛ و      

 .الفضائية يف إدارة الكوارث
  

 زيادة فوائد استخدام وتطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة إىل أقصى حد )ب( 
  دعما للتنمية املستدامة

 ستنتاجاتاال
مــن مــرحلة مــبكّرة كانــت ) جــي ان اس اس(تطــّورت الــنظم العاملــية لســواتل املالحــة  -٢٦٥

. فـيها الـربامج حمـدودة إىل مـرحلة تشـهد تشـغيل عـدد من النظم وتعزيزاهتا أو التخطيط لذلك                   
ويف املسـتقبل، سـوف يعمـل عـدد مـن الـربامج الدولـية والوطنـية يف وقت واحد معا، وسوف                      

وقد أكّدت املناقشات   . ئفـة متنوعة من األنشطة املتعددة التخصصات والدولية       يدعـم ذلـك طا    
اجلاريـة عـلى الصـعيد الوطـين واالقلـيمي والـدويل قـيمة الـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة بالنسبة                       

وقــد أدى ظهــور نظــم جديــدة لســواتل . جملموعــة متــنوعة مــن التطبــيقات االقتصــادية والعلمــية
ــزات اقل  ــربامج       املالحــة وتعزي ــلى احلاجــة إىل تنســيق ال ــباه ع ــنظم إىل تركــيز االنت ــذه ال ــية هل يم

املخطـط هلـا، بـني املشـّغلني احلالـيني والقـادمني بغية زيادة فائدة خدمات النظم العاملية لسواتل                   
 .املالحة

ــن        -٢٦٦ ــنفعة األساســية م ــيني امل ــيون وغــري احلكوم ــا واخلــرباء احلكوم ــناس عموم ويفهــم ال
ديــد املوقــع عــلى األرض والتوقيــت، الــيت تقدمهــا الــنظم العاملــية لســواتل  خدمــات املالحــة وحت

ويف حـني أن مشـّغلي هـذه الـنظم احلالـيني والقـادمني هـم يف وضـع تنافسـي، فان من           . املالحـة 
. املـتوقع أن يـزداد الـتعاون، وهـو مسـار سـوف يكون أكثر فائدة يف خدمة أوساط املستعملني         

ية عـلى مـدى بعيد من جمرد توعية الناس واخلرباء إىل توفري             وجيـب أن تـتحرك اجلهـود االرشـاد        
املسـاعدة عـلى إدمـاج الـنظم العاملـية لـلمالحة السـاتلية مع البىن التحتية للبلدان، وباألخص يف                    

 .العامل النامي
  

 اجراءات العمل املقترحة
ا جلنة دولية تعىن وتعزيزاهتا أن ينشئولسواتل املالحة ينـبغي ملقدمي خدمات النظم العاملية        -٢٦٧

التحسني األمثل للتساوق   ) أ: (هبـذه الـنظم تشمل املنظمات الدولية املناسبة، وذلك ألغراض منها          
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حتديـد آلـيات لتنفيذ التدابري الالزمة حلماية موثوقية االشارات وسالمتها           ) ب(والتشـغيل البـيين؛ و    
ديث من أجل تلبية احتياجات تنسيق أنشطة التح) ج(عـلى الصـعيد الوطين واالقليمي والعاملي؛ و    

؛ لسواتل املالحة وضـع خـرائط للطـرق مـن أجل إدخال خدمات النظم العاملية              ) د(املسـتعملني؛ و  
انظر (، خصوصا يف البلدان النامية لسواتل املالحةتوفـري فـرص التدريـب عـلى الـنظم العاملية        )ه(و

لسواتل املالحة ية بالنظم العاملية وينبغي للجنة الدولية املقترحة املعن    ). ٣١٠-٢٩٩أيضـا الفقـرات     
أن تيّســر تــبادل املعلومــات بــني مســتعملي هــذه الــنظم ومقدمــي خدماهتــا، دون املســاس بــأدوار    

واملنظمات احلكومية الدولية مثل منظمة     لسواتل املالحة   ووظـائف مقدمـي خدمات النظم العاملية        
 ).آيتيو(ية واالحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمة البحرية الدول) اإليكاو(الطريان املدين الدولية 

وتعزيزاهتا، أو اللجنة الدولية    لسواتل املالحة   وبالتعاون مع مقدمي خدمات النظم العاملية        -٢٦٨
املعنـية هبـذه الـنظم يف حـال إنشـائها، ينـبغي ملكتـب شؤون الفضاء اخلارجي أن ينشئ موقعا على                 

ات عن مجلة أمور، من بينها التطّورات احلديثة يف        الشـبكة العاملية وأن حيافظ عليه، يتضمن معلوم       
لســواتل التطبــيقات، وفــرص التدريــب، ومصــادر احلصــول عــلى مســاعدة يف دمــج الــنظم العاملــية  

يف البنــية التحتــية الوطنــية ويف محايــة موثوقــية االشارات وسالمتها على الصعيد الوطين          املالحـة   
 ).٣١٠-٢٩٩انظر أيضا الفقرات (واالقليمي 

  
 لفوائد املتوقّعةا

التحسني ) أ: (تشـمل الفوائـد اليت ُيتوقع أن تنجم عن اجراءات العمل املقترحة ما يلي     -٢٦٩
حتديـد آلـيات لتنفـيذ التدابري الالزمة حلماية موثوقية          ) ب(األمـثل التسـاوق والتشـغيل البـيين؛ و        

 أنشطة حتديث هذه    تعزيز التنسيق يف  ) ج(اشـارات الـنظم العاملـية لسواتل املالحة وسالمتها؛ و         
زيـادة فـرص التدريب، خصوصا يف البلدان النامية،   ) د(الـنظم لتلبـية احتـياجات املسـتعملني؛ و      

حتسـني تبادل املعلومات بني مستعملي هذه النظم        ) ه(عـلى اسـتخدام تطبـيقات هـذه الـنظم؛ و          
رجعية تسـهيل سـبل الوصـول إىل املعلومـات عـن األنشـطة واملـواد امل               ) و(ومقدمـي خدماهتـا؛ و    

 .ومصادر احلصول على املساعدة التقنية فيما يتعلق بالنظم العاملية لسواتل املالحة
  

 استخدام الفضاء لدعم جداول عمل حمددة لتلبية االحتياجات اخلاصة بالتنمية البشرية -٣ 
  على الصعيد العاملي

ج شامل وبإنشاء   ميكـن حتقـيق األهداف واالمكانيات املكّرسة يف إعالن فيينا باتباع هن            -٢٧٠
آلـية جديـدة للـتعاون والتنسـيق، بـناء عـلى مجـيع اجلهـود واملـبادرات اليت تضطلع هبا الكيانات                      

ومن بني  . املخـتلفة، أو بـتحديد آلـية قائمـة حالـيا توفّـر بـالفعل أفضل السبل للتعاون والتنسيق                  
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ــيات أو األطــر السياســا      ــا يكــون اســتخدام اآلل ــث، رمب ــتعاون توصــيات اليونيســبيس الثال تية لل
الـدويل أفضـل طـريقة لتنفـيذ مـا يـتعلق مـن تلـك التوصـيات بالتنـبؤ بـالطقس واملناخ وبالصحة                  

. العامـة وباألجسـام القريـبة مـن األرض، مـن أجل تلبية احتياجات اجملتمع على الصعيد العاملي                 
ة ألجل  وقـد اّتبعـت أفـرقة العمـل املدرجـة أدنـاه هنجـا شـديد التركـيز يف حتديـد اآلليات القائم                      

 .زيادة التعاون والتنسيق
  

 توصية اليونيسبيس الثالث ملخص االستنتاجات والتوصيات؛ والتقرير النهائي
فريق    
 العمل   

 ٤ حتسني التنبؤ بالطقس واملناخ A/AC.105/C.1/L.269املرفق اخلامس، التذييل الثالث؛ 
 ٦ حتسني خدمات الصحة العامة املرفق خلامس، التذييل الرابع

حتسني التنسيق الدويل لألنشطة ذات  فق خلامس، التذييل التاسعاملر
 الصلة باألجسام القريبة من األرض

١٤ 

  
حتسني التنّبؤ بالطقس واملناخ من خالل توسيع التعاون الدويل يف جمال التطبيقات الساتلية  )أ( 

  اخلاصة باألرصاد اجلوية
 االستنتاجات

د اجلويــة واملــنظمات الشــريكة هلــا اجنــازات كــربى يف حقّقــت املــنظمة العاملــية لألرصــا -٢٧١
جمـال توسـيع التنـّبؤ املوثـوق بـالطقس واملناخ وتقدير أسباب ومسار التغريات األطول أجال يف                  

. املـنظومة األرضـية، مـع تعزيـز الـتعاون الـدويل يف مـيدان التطبـيقات السـاتلية لألرصـاد اجلويـة           
لسياسة الرفيعة املستوى بشأن املسائل الساتلية، وهي       وتقـوم االجـتماعات االستشارية املعنية با      

آلـية تنسـيق داخـل املـنظمة العاملـية لألرصاد اجلوية، مبناقشة املسائل ذات االهتمام املشترك بني                  
مشـّغلي السـواتل وأوسـاط مسـتخدمي بيانات املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، وكذلك آليات               

ملعـين بسـواتل األرصــاد اجلويـة واللجــنة املعنـية بســواتل     التنسـيق األخـرى، مــثل فـريق التنســيق ا   
رصـد األرض، الـيت تشـارك فيها املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية لتمثيل آراء جمموعة مستعملي                
بـياناهتا، باإلسـهام يف حتقـيق أقصـى زيـادة يف املـنافع املستمدة من املنتجات واخلدمات الساتلية          

يتعلق بسواتل البحث والتطوير لصاحل أوساط مستعملي بيانات القائمـة واملخططـة، مبا فيها ما        
 .املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

ــنواتج واخلدمــات        -٢٧٢ ــيانات وال ــتوفري الب ونظــام الرصــد الفضــائي احلــايل يفــي بالغــرض ل
الالزمـة لالحتـياجات احلالـية إىل التنـّبؤ بـالطقس واملـناخ، يف حـني أن الـنظام املتوخى مستقبال                    
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بيد أنه ينبغي مواصلة . يب االحتـياجات املـتزايدة إىل مواصـلة حتسـني التنّبؤ بالطقس واملناخ            سـيل 
ــيانات واملنــتجات      ــبلدان النامــية، وخصوصــا ســبل وصــوهلا إىل الب ــياجات ال ايــالء العــناية الحت
واخلدمـات السـاتلية وإىل بـرامج التعلـيم والتدريـب املناسـبة، بغـية ضـمان الدأب على اعالمها                     

 ).٣١٠-٢٩٩انظر أيضا الفقرات (حي التقّدم يف املنتجات واخلدمات الساتلية بنوا
  

 اجراءات العمل املقترحة

ينـبغي للـدول األعضـاء أن تـدرك الـدور اهلـام جـدا الذي يؤديه التنّبؤ بالطقس واملناخ                 -٢٧٣
 الفضائي التابع   يف التنمـية، وأن توفّـر الدعـم، مبـا فـيه املـوارد املالـية الضـرورية، لتنفـيذ الربنامج                    

للمـنظمة العاملـية لألرصاد اجلوية، الذي استهله مؤمتر األرصاد اجلوية العاملي الرابع عشر الذي                
وينـبغي أيضـا أن تدعـم الدول األعضاء تنفيذ استراتيجية الربنامج            . ٢٠٠٣مـايو   /عقـد يف أيـار    

 أدرجــت يف اخلطــة الفضــائي الطويلــة األجــل الــتابعة للمــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلويــة، والــيت  
 ، وهتــدف إىل أمــور مــنها ٢٠١١-٢٠٠٤الطويلــة األجــل السادســة للمــنظمة، وتشــمل الفــترة 

زيـادة املسـامهات املقدمـة لـتطوير نظـام الرصد العاملي التابع للربنامج العاملي ملراقبة الطقس                  ) أ(
 املستمر للبيانات التوفري) ب(وغـريه مـن نظم الرصد التابعة للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية؛ و       

ــتطوير؛      ــية وســواتل البحــث وال  واملنــتجات واخلدمــات احملّســنة مــن كــل مــن الســواتل العمليات
وينبغي . تيسـري وتـرويج توافرها واستغالهلا اجملدي على نطاق أوسع يف مجيع أحناء العامل     ) ج(و

الفضـائية اليت   للـدول األعضـاء كذلـك أن تدعـم الكـيانات الوطنـية والدولـية الـيت توفّـر الـنظم                      
 .ترمي إىل تلبية متطلبات املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

  
 الفوائد املتوقّعة

اخنفاض ) أ: (تشـمل الفوائـد الـيت يتوقع أن تنجم عن اجراءات العمل املقترحة ما يلي                -٢٧٤
ــة       ــالطقس، مــن خــالل حتســني الدق ــنامجة عــن الكــوارث الطبيعــية ذات الصــلة ب يف اخلســائر ال

ــّبؤ األدق     والتوقيــ ــرة ومــن خــالل التن ت املناســب يف اإلنــذار املــبكّر بــاألحداث الطقســية املدّم
اختاذ قرارات أكثر فعالية بشأن انتاج األغذية       ) ب(بـالطقس عـلى املديـني املتوسط والقصري؛ و        

واالسـتثمار يف تطويـر الـُبىن التحتـية وإدارة مـوارد املياه العذبة استنادا إىل معلومات أوثق ناجتة                   
عـن أوجـه التقّدم احملرزة يف التنّبؤات االقليمية السنوية لدورة املياه والتنّبؤ السنوي وكل سنتني              
بظاهـرة النينيو والتنّبؤ باملناخ على مدى العقد، وكذلك رصد التغري املناخي على املدى الزمين               

 .األطول
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  كنولوجيات الفضاء   حتسني اخلدمات الطبية وخدمات الصحة العامة من خالل استخدام ت          )ب( 
 االستنتاجات

تسـهم تكنولوجـيا الفضاء وتطبيقاهتا يف حتسني اخلدمات الطبية واخلدمات الصحية يف              -٢٧٥
جمـاالت مـثل التطبيـب عن بعد وعلم األوبئة ومكافحة األمراض املعدية وتعميم املعلومات عن                

وعلى اخلصوص، . الناساملمارسـات الطبـية واسـتمرار التثقـيف ملمارسـي املهـن الطبـية ولعامـة          
ميكـن أن يكـون التطبيـب عـن بعـد ذا أمهـية كـبرية يف توفـري اخلربة الطبية لألماكن النائية وغري                        

 .املتصلة بالشبكة األرضية
  

 اجراءات العمل املقترحة
ــيقات الفضــائية         -٢٧٦ ــتحدة للتطب ــم امل ــرنامج األم ــه، ضــمن اطــار ب اتفقــت اللجــنة عــلى أن

قّدمهــا الــدول األعضــاء واملــنظمات الدولــية املهــتمة، ينــبغي ملكتــب  وبواســطة التــربعات الــيت ت
شـؤون الفضـاء اخلـارجي أن يقـوم، بالـتعاون مـع مـنظمة الصـحة العاملـية وغريهـا مـن كيانات                        
األمـم املـتحدة واملـنظمات الدولـية ذات الصـلة ومـع الـدول األعضـاء، بعقـد مؤمتر دويل حول                     

ني احلكومـيني، وكذلـك لصـانعي القرارات، مبن         التطبيـب عـن بعـد، خيصـص للخـرباء واملوظفـ           
 .فيهم املعينون من الوزارات املسؤولة عن الصحة العامة

وقـد أوصـت اللجنة بأنه ينبغي دعوة منظمة الصحة العاملية إىل معاجلة مسألة التطبيب                -٢٧٧
 .عن بعد يف مجعية الصحة العاملية

لعلمية والتقنية أن تقوم، يف اطار خطة       واتفقـت اللجـنة عـلى أنـه ينبغي للجنة الفرعية ا            -٢٧٨
 املدرجـة يف بـند جـدول األعمـال بشأن التطبيب عن بعد باالعتماد               )٤٥(العمـل لـثالث سـنوات     

، ومــن خــالل فــريق عمــل موّســع بشــأن  ٢٠٠٦-٢٠٠٤عــلى الــنظم الفضــائية خــالل الفــترة  
التطبيب عن بعد   الصـحة العامـة، بـإعداد تقريـر، ويفضل أن يكون ذلك قبل انعقاد املؤمتر عن                 

يستقصي أنواع مبادرات التطبيب    ) أ(املذكـور أعـاله، عـن حالـة وامكانـية التطبيـب عـن بعـد                 
يدرس ) ج(حيّدد أكثر جماالت التنفيذ وعدا بالنجاح؛ و      ) ب(عـن بعـد يف مجـيع أحنـاء العامل؛ و          

ــية؛ و      ــبلدان النام ــد، وخاصــة يف ال ــن بع ــب ع ــياجات إىل التطبي ــّدم توصــيات إىل ) د(االحت  يق
وينـبغي للدراسـة أن تـراعي نـتائج مناقشات اللجنة الفرعية خالل السنتني              . مـتخذي القـرارات   

األولـيني من خطة العمل وأن ُتَعّد بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية وأي منظمة دولية أخرى                
 .ذات صلة، لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية يف دورهتا الثالثة واألربعني
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جنة على أنه ينبغي للجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة هلا أن تنظر يف             كمـا اتفقت الل    -٢٧٩
آلــيات عمــل ألجــل اجــراء دراســة حــول جــدوى انشــاء شــبكة دولــية حمــتملة إلدارة املعــارف   
املــتعلقة بأمــراض األوعــية الدمويــة والقلــب، أو مشــاريع رائــدة أخــرى، لكــي ُتســتخدم كــأداة  

دمها السلطات الطبية لتقدير مرض األوعية الدموية والقلب لدعـم القـرارات السريرية، وتستخ     
ومراقبــته وتشخيصــه والوقايــة مــنه ومعاجلــته، بغــية إمتــام الدراســة يف موعــد ال يــتجاوز الــدورة  

وينـبغي للدراسة أن حتّدد، يف مجلة أمور، الكيانات اليت ستشارك يف            . الثامـنة واألربعـني للجـنة     
 حتصــل علــيها الســلطات الطبــية، وتقــترح جــدوال زمنــيا،  انشــاء الشــبكة، وتصــف املــنافع الــيت

 .وتوفّر تقديرات للتكلفة، وحتّدد مصادر التمويل
  

 الفوائد املتوقّعة

جهود ) أ: (تشـمل الفوائـد الـيت يـتوقع أن تـنجم عـن اجـراءات العمل املقترحة ما يلي               -٢٨٠
التطبيـــب عـــن بعـــد؛   دولـــية مركّـــزة يف اجملـــاالت ذات األولويـــة املـــتعلقة بتنفـــيذ مشـــاريع       

خطة ) ج(حتديـد احتـياجات الـبلدان النامية يف جمال التطبيب عن بعد على حنو أمشل؛ و              )ب(و
 .عملية وواقعية إلنشاء شبكة إلدارة معارف أمراض األوعية الدموية والقلب

  
  ةتعزيز التعاون على دراسة األجسام القريبة من األرض باعتبارها أخطارا هتدد اجملتمع عام )ج( 

 االستنتاجات
مـــن املعـــتقد أن الـــتهديد الـــذي تطـــرحه األجســـام القريـــبة مـــن األرض عـــلى احلـــياة   -٢٨١

واملمـتلكات، عـندما يقـاس متوسـطه عـلى أساس فترات طويلة من الزمن، مماثل للتهديد الذي                  
. تشـكّله األخطـار الطبيعـية املألوفـة أكثر، كاهلّزات األرضية واألحداث الطقسية الشديدة جدا     

وهــناك سلســلة مــن اجملــاالت العلمــية الــيت حتــتاج إىل . مــا ان املخاطــر احملــتملة عاملــية الــنطاقك
ــرها     ــيم املخاطــر وتقدي ــية حتســني تقي ــتعاون يف العمــل املخطــط   . الدعــم والتنســيق بغ ــر ال ويوفّ

التقصــي والدراســة (املــتكامل أكــثر االســتجابات فعالــية مــن حيــث الــتكلفة لــلجهود العلمــية    
، وكذلك اجراءات العمل اخلاصة حباالت الطوارئ       ) أجـل التخفيف من اآلثار     والتخطـيط مـن   
 .العامة أو املدنية

  
 اجراءات العمل املقترحة

مبقتضـى خطـة العمـل الثالثـية السنوات يف بند جدول األعمال بشأن األجسام القريبة                 -٢٨٢
، ٢٠٠٧ إىل   ٢٠٠٥ من   مـن األرض الـذي ستنظر فيه اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف الفترة            
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ينـبغي للجـنة أن تـتوىل قـيادة اجلهـود الرامـية إىل حتسني التنسيق على املستوى العاملي للبحوث                    
والكشـف والتقّصـي وعمليات متابعة الرصد لألجسام القريبة من األرض وغريها من األنشطة              

و من خالل   ذات الصـلة، عـن طـريق حتديـد اجـراء العمـل املـراد اختـاذه عـلى الصـعيد الوطـين أ                       
 .التعاون الدويل

وينـبغي لـلمجلس الـدويل للعلـوم أن يقـوم، وأن يشّجع أعضاءه على القيام، بالنظر يف          -٢٨٣
التوصـيات الـواردة يف خمـتلف الـتقارير بشأن موضوع األجسام القريبة من األرض، واملساعدة                

 .على ختطيط النشاط املتعّدد التخصصات الضروري يف هذا الصدد
  

 املتوقّعةالفوائد 
ــتعاون        -٢٨٤ ــز ال ــترحة تعزي ــنجم عــن اجــراءات العمــل املق ــتوقع أن ت ــيت ي ــد ال تشــمل الفوائ

والتنسـيق عـلى الصعيد العاملي يف جماالت البحث والكشف والتقصي ومتابعة الرصد لألجسام              
 .القريبة من األرض

   
  التنمية الشاملة للقدرات     -٤ 

املعلومـات وبـناء القـدرات والـتمويل هي مسائل          زيـادة الوعـي والتشـارك يف املعـرفة و          -٢٨٥
ــترابطة ــابكة ومـ ــاء    . متشـ ــيا الفضـ ــوم وتكنولوجـ ــثل علـ ــال مـ ــرورية يف جمـ ــر ضـ ــذه العناصـ وهـ

وتطبـيقاهتما، حيث يتواصل فيه التوّسع يف املعرفة بوترية سريعة مع ازدياد امكانية حتقيق منافع               
 .للمجتمع عامة

س الثالث مباشرة أو ضمنيا إىل احلاجة إىل زيادة         ويشـري العديد من توصيات اليونيسبي      -٢٨٦
الوعـي بأمهـية األنشـطة الفضـائية وحتسـني تـبادل املعـرفة وتعزيـز بـناء القـدرات، وخصوصا يف                      

وعــلى اخلصـوص، يـؤّدي العمــل   . الـبلدان النامـية، وزيـادة الدعــم التمويـلي لألنشـطة الفضـائية      
 مبا يف ذلك من خالل أفرقة العمل التابعة هلا، الـذي تقـوم بـه اللجنة يف اجملاالت املدرجة أدناه،      

وتعالَج . إىل دعـم عمـلها بشـأن تنفـيذ توصـيات اليونيسبيس الثالث يف جماالت أخرى ويكّمله                
 . أعاله٢٢١-٢٠٢مسألة التمويل بالتفصيل يف الفقرات 
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املوقع الشبكي للحصول على 
 معلومات إضافية

ملخص االستنتاجات والتوصيات 
 توصية اليونيسبيس الثالث تقرير النهائيوال

فريق 
 العمل 

    
www.oosa.unvienna.org/ 
unisp-3/followup/ 

action_team_09 
لالطالع على الردود الواردة (

رّدا على الدراسة االستقصائية 
 )املوّزعة على الدول األعضاء

املرفق اخلامس، التذييل 
 السادس

حتسني تبادل املعرفة من خالل 
زيز سبل الوصول عامليا إىل تع

 خدمات االتصاالت الفضائية

٩ 

www.oosa.unvienna.org/

unisp-3/followup/

action_team_17

املرفق اخلامس، التذييل العاشر؛ 
A/AC.105/L.251 

تعزيز بناء القدرات بتنمية املوارد 
 البشرية وزيادة موارد امليزانية

١٧ 

www.oosa.unvienna.org/

unisp-3/followup/

action_team_18

لالطالع على الردود الواردة (
على الدراسة االستقصائية 

املوّزعة على الدول األعضاء 
واملنظمات اليت تتمّتع مبركز 

 )مراقب لدى اللجنة

املرفق اخلامس، التذييل احلادي 
 A/AC.105/L.252عشر؛ 

إذكاء وعي متخذي القرارات 
وعامة الناس بأمهية األنشطة 

 ائيةالفض

١٨ 

املرفق اخلامس، التذييل الثاين  --
 A/AC.105/L.246عشر؛ 

حتديد مصادر متويل جديدة 
ومبتكرة لدعم تنفيذ توصيات 

 اليونيسبيس الثالث

٣٢ 

  
  زيادة الوعي مبنافع الفضاء يف حتسني الرفاه االقتصادي واالجتماعي للبشرية      )أ( 

 االستنتاجات

ــتفق ع  -٢٨٧ ــية امل ــواردة يف اعــالن األمــم     األهــداف االمنائ ــيها األهــداف ال ــيا، مبــا ف ــيها دول ل
املـتحدة بشـأن األلفـية، وكذلـك نـتائج مؤمتـرات األمـم املـتحدة الرئيسـية، توفّـر أساسـا شامال                   
للعمـل عـلى الصـعد الوطنـية واالقليمـية والدولـية بغـية حتقـيق األهـــداف الرئيسـيــة املتمثلــة يف                      

وهــي توفّــر أيضــا . قتصــــادي املســتــدام، والتنمــيــة املســتدامــةالقضــاء عــلى الفقــر، والــنمــو اال
أساســـا متيـنــا لألنشـطة االرشادية احملتملة اليت هتدف إىل زيادة الوعي لدى متخذي القرارات                
وعامـة الـناس بأمهـية األنشـطة الفضـائية السـلمية ألجـل حتسـني الرفاه االقتصادي واالجتماعي                   

 .املشترك للبشرية
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ــتآزر بــني    ويف -٢٨٨  حــني زادت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية ال
عمـلها واجـراءات املـتابعة املضطلع هبا لتنفيذ النتائج ذات الصلة ملؤمترات األمم املتحدة العاملية                

. فــإن مــن املمكــن القــيام مبــا هــو أكــثر مــن ذلــك   )  والفصــل الــرابع٩٢-٨٤انظــر الفقــرات (
انظـر الفقرات   ( اقامـة صـلة ارتـباط أوثـق بعمـل جلـنة التنمـية املسـتدامة                  وباالضـافة إىل ضـرورة    

ــتقّدم احملــرز يف تنفــيــذ     ) أعــاله٢٣٣-٢٣١ ، الــيت يشــتمــل دورهــا عــلى اســتعراض ورصــد ال
 هناك )٤٧( وتعزيـز الـترابط بـني التنفـيذ واملبادرات والشراكات،         )٤٦(،٢١جـدول أعمـال القـرن       

املؤدية إىل االسهام على حنو أفضل يف األعمال التحضريية         حاجـة إىل دراسـة الطـرق والوسائل         
ملؤمتـرات األمـم املـتحدة العاملـية املـزمع أن تعقـد يف املستقبل وإىل تنفيذ حصيلة نتائج مؤمترات                    

 .سابقة
  

 اجراءات العمل املقترحة
اتفقـت جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية على أن جداول أعمال          -٢٨٩
اهتـا املقـبلة ينـبغي أن تتضـّمن بـنودا للـنظر يف مسـامهاهتا يف أعمـال الكـيانات املسـؤولة عن                      دور

أو عن تنفيذ نتائجها، بغية استرعاء انتباهها إىل ما         /عقـد مؤمتـرات األمم املتحدة يف املستقبل و        
، ميكـن لعلـوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتما أن تقّدمه من مسامهات من أجل حتقيق أهدافها              

كمــا اتفقــت اللجــنة عــلى أن جــدول أعمــال  . واضــعة يف اعتــبارها احتــياجات الــبلدان النامــية
ــرر أن         ــال املق ــنظر يف مســامهتها يف األعم ــندا لل ــبغي أن يتضــمن ب ــية واألربعــني ين ــا الثان دورهت
يضـطلع هبـا مؤمتـر القمـة العـاملي جملـتمع املعلومات خالل مرحلته الثانية املقرر عقدها يف تونس          

 .٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاينيف 

وبغـية زيـادة وعـي خمططـي السياسـات العامـة ومـتخذي القـرارات، من خالل اشراك                    -٢٩٠
مجــيع القطاعــات عــلى مجــيع مســتويات اختــاذ القــرار، اتفقــت اللجــنة عــلى أن تدعــى اللجــنة     

ا الالتينية  واللجـنة االقتصـادية ألوروبـا واللجـنة االقتصادية ألمريك         ) إيكـا (االقتصـادية ألفريقـيا     
والكاريــبـي واللجـنة االقتصـادية واالجتماعـية لغـريب آسـيا إىل الـنظر يف ادمـاج استخدام علوم                   
وتكنولوجـيا الفضـاء وتطبيقاهتما يف أعماهلا الرامية إىل حتقيق األهداف االمنائية لأللفية، واضعة              

) ريساب(مية املستدامة يف اعتـبارها اجنـازات برنامج التطبيقات الفضائية االقليمي من أجل التن      
 ).إسكاب(التابع للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ 

كمـا اتفقـت اللجـنة عـلى أنه ينبغي للمنظمات الدولية والوطنية ذات الصلة بالفضاء،                 -٢٩١
مبــا فــيها املــنظمات غــري احلكومــية، أن تعمــل عــلى االرتقــاء بــالوعي بــدور علــوم وتكنولوجــيا  
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 وتطبـيقاهتما يف دعـم حتقـيق األهداف االمنائية املتفق عليها دوليا، وأن ُتدعى إىل تزويد              الفضـاء 
 .اللجنة باملعلومات عن جهودها يف ذلك الشأن

ــاء        -٢٩٢ ــنظر يف العمــل عــلى االرتق اتفقــت اللجــنة أيضــا عــلى أن ُتدعــى اليونســكو إىل ال
ء مــن أنشــطتها باعتــبارها الوكالــة بــالوعي مبــنافع التنمــية البشــرية مــن األنشــطة الفضــائية كجــز

القـائدة لعقـد األمـم املـتحدة للتعلـيم من أجل التنمية املستدامة خالل فترة السنوات العشر اليت             
، وإبالغ اللجنة،   )٥٧/٢٥٤انظـر قرار اجلمعية العامة       (٢٠٠٥يـناير   / كـانون الـثاين    ١تـبدأ يف    

 .ل العقديف دورهتا الثامنة واألربعني، باألنشطة املخطط هلا خال

وينـبغي ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي أن يعّمم الكترونيا، من خالل صفحة موقعه                 -٢٩٣
الشـبكي، وبالتعاون مع اليونسكو، معلومات عن اجلهود املبذولة لزيادة الوعي بأمهية األنشطة             
الفضـائية، وأن يواصـل حتديث تلك املعلومات، معتمدا على جتميع نتائج الدراسة االستقصائية          
بواسـطة اإلنترنـت الـيت قـام هبـا فريق العمل املعين بزيادة الوعي بني الدول األعضاء واملنظمات            

 .اليت لديها مركز مراقب دائم لدى اللجنة
  

 الفوائد املتوقّعة
زيادة التآزر بني ) أ: (تشـمل الفوائـد اليت يتوقع أن تنجم عن اجراءات العمل املقترحة          -٢٩٤

اخلـارجي يف األغـراض السـلمية وأعمـال الكـيانات املسؤولة عن             عمـل جلـنة اسـتخدام الفضـاء         
زيادة املسامهات يف التنفيذ املتكامل     ) ب(أو تنفـيذ نتائجها؛ و    /عقـد مؤمتـرات األمـم املـتحدة و        

واملنّســق لنــتائج مؤمتــرات األمــم املــتحدة الرئيســية ومؤمتــرات القمــة يف اجملــالني االقتصــادي         
دة الوعــي بأمهــية األنشــطة الفضــائية يف اإلســهام يف التنمــية زيــا) ج(واالجــتماعي ومتابعــتها؛ و

 .املستدامة وتعزيزها
  

حتسني التشارك يف املعرفة من خالل تعزيز سبل الوصول عامليا إىل خدمات االتصاالت  )ب( 
  الفضائية

 االستنتاجات
رورية للدمــج ميــثّل العــلم والتكنولوجــيا حمــّركا يدفــع التنمــية املســتندة إىل املعــرفة والضــ   -٢٩٥

وبالــنظر إىل تعــومل االقتصــاد  ). ١٨٩-١٨٤انظــر الفقــرات (االجــتماعي واالقتصــادي الشــامل  
الـتقّدم السـريع يف العـلم والتكنولوجيا، ال بد         وكذلـك مـنجزات     ) ١٩٦ و ١٩٥انظـر الفقـرتني     (

لكــل دولــة مــن أن تكــّون وتطــّبق املعــارف العلمــية والتكنولوجــية اجلديــدة وأن تقــوم، بصــفة    
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وميكـن لـلمقدرة عـلى الوصـول إىل تلـك املعـارف واستخدامها أن               . ة، بـتعزيز اقتصـادها    خاصـ 
 .تقرر قدرة الدولة على املنافسة يف السوق العاملية

وهــناك يف الــبلدان النامــية، عــلى وجــه اخلصــوص، جمــاالت عديــدة تــتعرقل فــيها ســبل   -٢٩٦
ريا مـا جتعـل مـن الصـعب توفري      الوصـول إىل املعـارف واملعلومـات، إذ إن عزلـتها اجلغرافـية كـث              

مـن مث فان االتصاالت الفضائية تصبح  . خدمـات االتصـاالت هلـا باسـتخدام الوسـائل األرضـية         
بـيد أن توفـري خدمات االتصاالت الفضائية ميكن       . اخلـيار الوحـيد للعديـد مـن تلـك اجملـتمعات           

 هذا الصدد، ونظرا إىل     أن يشـكّل حتّديـا نظرا إىل أن املشاريع الكبرية كثريا ما تكون الزمة يف              
أن تركـيز مقّدمـي اخلدمات يف القطاع اخلاص كثريا ما حتّركه قوى السوق، ونظرا إىل التباين                 

 .القائم بني التكنولوجيات املستخدمة لتوفري تلك اخلدمات
  

 اجراءات العمل املقترحة
ــرفة و       -٢٩٧ ــبادل املع ــات االتصــاالت الفضــائية يف حتســني ت ــية ضــمان إســهام خدم ــّد بغ س

الفجـوة الرقمـية، اتفقـت اللجـنة، عـلى أن فـريق العمـل املعـين بالتشارك يف املعارف التابع هلا،                       
أن حيــّدد الــُبىن التحتــية القائمــة واملخطــط هلــا اخلاصــة باالتصــاالت الفضــائية املعــّدة    ) أ(ميكــنه 

ــيا؛ و  ــيها عامل ــيذ نظــم االتصــاال     ) ب(للوصــول إل ــيت تعــترض ســبيل تنف ــق ال ت أن حيــّدد العوائ
أن يـرّوج السـتخدام نظـم االتصـاالت الفضـائية ألجـل املساعدة على حتسني                ) ج(الفضـائية؛ و  

أن حيـّدد اجملـاالت ذات األولوية واجلماعات املستهدفة ألجل تبادل            )د(التشـارك يف املعـرفة؛ و     
 .أن يباشر صوغ برامج منوذجية بغية تنفيذها يف املستقبل القريب )هـ(املعارف؛ و

  
 ملتوقّعةالفوائد ا
سـتوفر الفوائـد الـيت يتوقع أن تنجم عن اجراءات العمل املقترحة تعاونا دوليا متزايدا،                 -٢٩٨

مـن خـالل عمل اللجنة، على حتسني استغالل نظم االتصاالت الفضائية لكي تفي باحتياجات             
 .اجلماعات املستهدفة اليت حّددهتا اللجنة من أجل حتسني تبادل املعرفة

  
  اء القدرات يف األنشطة ذات الصلة بالفضاء      تعزيز بن )ج( 

 االستنتاجات
مــن شــأن تــبادل اخلــربات واملعلومــات وكذلــك تنســيق جهــود بــناء القــدرات بطــريقة   -٢٩٩

منـتظمة عـلى الصـعيدين العـاملي واالقلـيمي أن يوفر فائدة كبرية للعديد من الدول، وخصوصا                  
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ــية  الــدول الــيت ال يوجــد لديهــا العــدد الكــايف مــن العــامل    ني املهــرة وذوي االختصاصــات املهن
واملدرِّبــني أو ال يوجــد لديهــا اطــار مؤسســي قــوي لدعــم تنمــية املــوارد البشــرية يف اجملــاالت     

وينــبغي اختــاذ املــزيد مــن االجــراءات للعمــل عــلى حتقــيق التــبادل املنــتظم للخــربات    . الفضــائية
 .واملعلومات وتنسيق جهود بناء القدرات

ــأن توصــيا  -٣٠٠ ــثل تلــك     عــلما ب ــر األســاس مل ــناء القــدرات توف ت الفــريق العــامل املعــين بب
ــبغي اختــاذ مــزيد مــن اجــراءات العمــل ألجــل     . االجــراءات ــه ين تشــجيع ) أ: (وقــد أُوصــي بأن

ــات؛     ــية واملعلوم ــواد التعليم ــناء      ) ب(التشــارك يف امل ــية بب ــية املعن ــني األنشــطة الدول التنســيق ب
أنشطة املراكز االقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا       إىلزيـادة املساعدة املقدمة      )ج(القـدرات؛   

تعزيـز الفـرص املـتاحة لتـبادل األفكـار املستمر بشأن            ) د(الفضـاء، املنتسـبة إىل األمـم املـتحدة؛          
 .اعداد وتوزيع كتّيبات تعليمية خاصة باملوضوع) هـ(بناء القدرات؛ 

  
 اجراءات العمل املقترحة

النامـية على تطوير تكنولوجيات رصد األرض واستخدامها        بغـية تعزيـز قـدرة الـبلدان          -٣٠١
عـلى نطـاق أوسـع، مبـا يف ذلـك االستشعار الساتلي عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية، ينبغي                 
ــيم          ــامل املعــين بالتعل ــريق الع ــتخذها الف ــيت ي ــبادرات ال ــدول األعضــاء عــلى دعــم امل تشــجيع ال

ة بســواتل رصــد األرض، مبســاعدة مــن مكتــب والتدريــب وبــناء القــدرات، الــتابع للجــنة املعنــي
 على شبكة اإلنترنت من أجل التعليم )٤٨(شـؤون الفضـاء اخلارجي، بغية استحداث بّوابة موقع   

والتدريـب يف جمـال رصد األرض وتوفري بياناهتا اخلاصة برصد األرض لألغراض التعليمية جمانا               
 .أو بأقل تكلفة ممكنة

نشــأت وكــاالت فضــائية أن تدعــم أنشــطة املراكــز      وميكــن للــدول األعضــاء الــيت أ    -٣٠٢
االقليمــية لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء املنتســبة إىل األمــم املــتحدة، مبــا يف ذلــك امكــان 
تنظـيم سلسـلة مـن أنشـطة بـناء القـدرات يف الـدول الـيت تقوم تلك املراكز يف مناطقها، وذلك            

لوكــاالت الفضــائية الذيــن ميكــنهم أن عــن طــريق اســتحداث قــاعدة بــيانات بأمســاء اخلــرباء يف ا
يسـاعدوا املراكـز االقليمـية بـتوفري التدريـب التخصصـي وكذلـك جعل مواد التعليم والتدريب          

 .يف جمال الفضاء متاحة لالستعمال من قبل املراكز االقليمية

كمـا ميكـن ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي واليونسكو أن يقوما، بالتعاون مع املراكز               -٣٠٣
يمــية لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء، باملســاعدة يف اجلهــود الدولــية املــبذولة لتنســيق  االقل

أنشــطة بــناء القــدرات عــن طــريق تعمــيمها، مــن خــالل مواقعهمــا الشــبكية، لقائمــة األنشــطة   
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الدولـية الـيت تعقد يف مجيع أحناء العامل من أجل تعزيز قدرة البلدان النامية، وخصوصا األنشطة              
 .ا البلدان النامية اليت تلتمس املساعدةاليت تنظمه

واتفقـت اللجـنة عـلى أنـه ميكـن للـدول األعضـاء فـيها أن تقـوم، بالـتعاون مـع مكتب                     -٣٠٤
شـؤون الفضـاء اخلـارجي، بتنفيذ أنشطة خاصة ببناء القدرات بالتركيز خصوصا على املعلمني               

 بـرنامج التعلـيم اخلاص      واملمارسـني املهنـيني مـن الشـباب وعـلى صـانعي القـرارات، بغـية دعـم                 
بالفضـاء الـتابع لليونسـكو، كاسـهام مـن جانب اللجنة واملكتب يف عقد األمم املتحدة للتعليم                  

 ).٢٠١٤ إىل ٢٠٠٥من (من أجل التنمية املستدامة 

كمـا اتفقـت اللجـنة عـلى أن كـيانات مـنظومة األمـم املـتحدة املشـاركة يف االجتماع                      -٣٠٥
نشــطة الفضــاء اخلــارجي وأعضــاء جلــنة اســتخدام الفضــاء       املشــترك بــني الوكــاالت بشــأن أ   

اخلـارجي يف األغراض السلمية تستطيع أن تناقش الطرق والوسائل الكفيلة بتنسيق أنشطة بناء               
 .القدرات يف اجملاالت ذات الصلة بالفضاء على مستوى السياسات

ء وبغـــية تشـــجيع مشـــاركة الشـــباب يف األنشـــطة الفضـــائية كجـــزء مـــن جهـــود بـــنا   -٣٠٦
القــدرات، اتفقــت اللجــنة عــلى أنــه ميكــن ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي واملــنظمات ذات    
الصــلة أن تعقــد حلقــات عمــل ونــدوات عــلى أســاس منــتظم مبشــاركة الشــباب، بغــية اتاحــة     

 .الفرص على الصعيد االقليمي لتبادل اخلربات يف جهود بناء القدرات

ها أن تعد وتوّزع كتيبات تعليمية تشمل       أوصـت اللجـنة بـأن الوكاالت الفضائية ميكن         -٣٠٧
 .مبادئ علم الفضاء األساسية وميكن أن تكون مبثابة أدوات تعليمية للشباب يف مجيع البلدان

هـذا، وينـبغي ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي أن يـنظم اجـتماعات للـدول األعضاء                     -٣٠٨
ــبة يف االضــطال       ــراف الراغ ــد األط ــية حتدي ــتمة بغ ــل  ووكــاالت الفضــاء امله ــراءات العم ع باج

 . أعاله٣٠٧-٣٠١ واملفصلة يف الفقرات ٣٠٠املذكورة يف الفقرة 

وقـد الحظـت اللجـنة أن بعـض الصـور الساتلية اليت أُبقيت يف احملفوظات طوال سنني            -٣٠٩
ويف هـذا الصـدد، شـجعت اللجـنة تلـك البلدان اليت             . ومل ُتسـتخدم قـد أصـبحت قدميـة العهـد          

ة ويف حيازهتا حمفوظات صور ساتلية على توزيع تلك الصور، بناء           لديهـا تقنـيات تصوير ساتلي     
عـلى الطلـب، جمانـا أو بـأقل تكلفـة ممكـنة، ألجـل اسـتخدامها، وخصوصـا مـن جانب البلدان                     

 .النامية، كمواد أساسية ُيستند اليها يف األحباث والدراسات اخلاصة بالفضاء
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 الفوائد املتوقّعة

حتسني ) أ: ( أن تـنجم عـن اجراءات العمل املقترحة ما يلي          تشـمل الفوائـد الـيت يـتوقع        -٣١٠
ســبل وصــول الــبلدان النامــية إىل املــوارد التدريبــية والتعليمــية لبــناء قدرهتــا عــلى اســتخدام           

تعزيـز قـدرة املراكـز االقليمـية لتدريس علوم وتكنولوجيا           ) ب(تكنولوجـيات رصـد األرض؛ و     
ــتحدة، عــلى ت   ــية؛    الفضــاء، املنتســبة إىل األمــم امل ــبلدان النام ــيم والتدريــب لصــاحل ال ــري التعل وف

حتسـني التنسـيق على الصعيد العاملي يف تنظيم األنشطة اليت تعّزز قدرات البلدان النامية؛                )ج(و
حتديـد الطـرق والوسـائل املمكـنة الكفـيلة بتنسـيق أنشـطة بناء القدرات يف اجملاالت ذات                 ) د(و

زيادة الفرص املتاحـة الدماج املدخالت ) ه(ة؛ والصـلة بالفضـاء عـلى مستوى السياسات العام       
) و(الفنــية املــتوفّرة مــن الشــباب يف جهــود بــناء القــدرات يف اجملــاالت ذات الصــلة بالفضــاء؛ و 

 .زيادة توافر املواد التعليمية يف علوم الفضاء لصاحل الشباب يف مجيع أحناء العامل
  

  ة من خالل التطبيقات الفضائية      حتديد مصادر التمويل لدعم األنشطة االمنائي    )د( 
 االستنتاجات

ينــبغي أن ُيــنظر يف مســألة الــتمويل ويف احلاجــة إىل حتســني الــتعاون االقلــيمي معــا عــن  -٣١١
طـريق وسـائل مـثل اسـتحداث وتعزيز اآلليات املؤسسية، وكذلك يف احلاجة إىل حتسني تبادل                 

ع اجملتمعـية الـيت ميكـن اكتسـاهبا مـن      املعـرفة وإىل زيـادة وعـي واضـعي السياسـات العامـة باملـناف       
وبغــية احلصــول عــلى الــتمويل املناســب للمشــاريع   . ذلــك الــتمويل وإىل تعزيــز بــناء القــدرات 

املــتعلقة باســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء وتطبــيقاهتا، يكــون مــن املهــم البحــث عــن مجــيع أنــواع  
ون من املهم ادراك ولـدى طلـب األموال، يك    . األمـوال الـيت قـد تكـون مـتاحة لدعـم املشـاريع             

. األولويـات الـيت حيّددها املاحنون لتوفري األموال والوفاء بأي شروط تفرض على تلقي األموال              
وعـلى العمـوم، فإنـه فـيما يـتعلق باملشـاريع املعنـية باسـتخدام تكنولوجـيات الفضاء، يكون من                  

 .تطبيقات الفضائيةاملهم أيضا إقناع متخذي القرارات واملستعملني بفعالية تكاليف تقنيات ال

وبغــية احلصــول عــلى األمــوال مــن وكــاالت املعونــة واملصــارف االمنائــية، يكــون مــن    -٣١٢
باالضافة إىل ذلك، وبغية التماس الدعم من وكاالت املعونة       . الضـروري الوفـاء مبعايري التمويل     

ســتعملني واملصــارف االمنائــية، ينــبغي أن تكــون املشــاريع ذات الصــلة بالفضــاء موّجهــة حنــو امل 
وحنـو التطبـيق، وأن تبـّين أن تكنولوجيات الفضاء ميكن أن توفّر بدائل عملية وعملياتية وفعالة                 
مـن حيـث الـتكلفة لألدوات التقليدية حلل مشاكل امنائية معّينة، وينبغي أن تكون مدعومة من                 

ــبغي أن تــبني املقــت . احلكومــات إذا أُريــد تنفــيذ املشــاريع عــلى الصــعيد الوطــين    رحات كمــا ين
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شـروط وطـرائق االبقـاء عـلى اجلانـب املتصل بالتطبيقات الفضائية على أساس عمليايت بعد أن                  
تكـون مــرحلة العــرض قــد أُجنــزت، عـلى أن توضــع يف االعتــبار احتــياجات الــبلدان النامــية إىل   

 .التعليم والتدريب يف مجيع جماالت علوم وتكنولوجيا الفضاء
  

 اجراءات العمل املقترحة
 تــدرك املصــارف االمنائــية ووكــاالت املعونــة ادراكــا تامــا مــا تتــيحه التطبــيقات          ال -٣١٣

وبغـية حتسـني سـبل وصـول الـبلدان النامـية إىل الدعـم التمويلي الذي         . الفضـائية مـن امكانـات     
ــية باســتخدام تكنولوجــيا        ــيذ املشــاريع االمنائ ــة لتنف ــية ووكــاالت املعون ــره املصــارف االمنائ توفّ

، اتفقـت اللجـنة عـلى تنفـيذ اجـراءات العمـل التالـية مـن خالل فريق العمل                    الفضـاء وتطبـيقاهتا   
 :املعين مبوارد التمويل املبتكرة التابع هلا

تنظـيم حلقـات عمـل للخـرباء يف املصارف االمنائية ووكاالت املعونة ليتعّرفوا               )أ( 
 إىل االمكانيات اليت تتيحها التطبيقات الفضائية؛

 لتعزيز ادماج مكّونات التدريب يف املشاريع املقرر متويلها    حتديـد تدابـري معّينة     )ب( 
وتشـجيع االلـتزام الـرمسي مـن احلكومـات املعنـية باحملافظـة عـلى الـبىن اهليكلـية الـيت استحدثت                       

 واإلبقاء على العاملني الذي ُدّربوا نتيجة للمشروع؛

الضروري حتديـد الطـرق الكفـيلة بـتعزيز ادمـاج األموال املخصصة لالستثمار        )ج( 
يف ميزانـية معّيـنة واسـتهالك قـيمة ذلـك االسـتثمار يف امليزانـيات الالحقـة، بغـية اتاحـة الفرصة                       
لسـداد االسـتثمار األويل، ولـتوفري الكفـاالت املتعلقة باملردود الداخلي املتوقع يف املشاريع بغية                

 .ضمان طبيعتها العملياتية على املدى الطويل

نـه ينـبغي للدول اليت تتلقى أموال املساعدة االمنائية الرمسية           كمـا اتفقـت اللجـنة عـلى أ         -٣١٤
أن تـنظر يف إيالء أولوية أعلى ملبادرات بناء القدرات يف ميداين علوم وتكنولوجيا الفضاء؛               ) أ(
ــناء        ) ب(و ــا لب ــيق أهدافه ــية الرمســية للمســاعدة عــلى حتق ــوال املســاعدة االمنائ أن تســتخدم أم

 توفّـر أمـوال املسـاعدة االمنائـية الرمسـية أن تـبذل اجلهود إلقامة         وينـبغي للـبلدان الـيت     . القـدرات 
شـراكات مـع البلدان الطالبة للمساعدة وتدعم بناء قدراهتا من خالل تبادل املعلومات واخلربة               

 ).٣١٠-٢٩٩انظر أيضا الفقرات (

ضاء وكسـبيل لـزيادة امكانـية التنـّبؤ بالتـربعات املقّدمة لدعم أنشطة مكتب شؤون الف                -٣١٥
ــلماحنني   )٢١١-٢٠٩انظــر الفقــرات (اخلــارجي،  ، اتفقــت اللجــنة عــلى أن العــدد اإلمجــايل ل

الذيـن يسـهمون يف الصـندوق االسـتئماين لـربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية ينبغي أن                 



A/59/174
 

 102 
 

وقـد ُشـجع املـاحنون عـلى االسـهام يف الصـندوق االسـتئماين مـع اتاحـة املـرونة الكاملة             . يـزداد 
 .شؤون الفضاء اخلارجي للقيام باألنشطة وفقا لألولويات اليت حددهتا اللجنةملكتب 

  
 الفوائد املتوقّعة

زيادة ) أ: (تشـمل الفوائـد الـيت يـتوقع أن تـنجم عـن اجـراءات العمـل املقترحة ما يلي                     -٣١٦
 امكانــية قــيام املصــارف االمنائــية ووكــاالت املعونــة بــتوفري األمــوال لدعــم املشــاريع باســتخدام  

زيـادة فعالـية األموال املوفّرة للمشاريع ألغراض        ) ب(التطبـيقات الفضـائية ألغـراض التنمـية؛ و        
ــية؛ و    ــناء القــدرات احملل ــز ب ــية تعزي ــربعات للصــندوق    ) ج(التنمــية بغ ــّبؤ بالت ــية التن ــادة امكان زي

سبق االسـتئماين لصـاحل بـرنامج األمـم املتحدة للتطبيقات الفضائية، وزيادة امكانية التخطيط امل     
الـذي يـؤدي إىل إحـداث زيـادة يف عـدد األفـراد يف البلدان النامية الذين يستفيدون من أنشطة                   

 .الربنامج
  

تعزيز دور جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وجلنتيها  -جيم 
   الفرعيتني وأمانتها يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةالتشجيع على مشاركة أعضاء -١ 
  أعمال اللجنة وجلنتيها الفرعيتني يف

ديسمرب / كانون األول  ٩ املؤرخ   ٥٨/٨٩طلبـت اجلمعـية العامـة إىل اللجـنة، يف قـرارها              -٣١٧
، أن تـنظر يف طرق حتسني مشاركة الدول األعضاء والكيانات اليت لديها مركز مراقب،               ٢٠٠٣

 .، هبدف االتفاق على توصيات حمّددة يف هذا الصدد يف دورهتا الثامنة واألربعنييف أعماهلا

وبغــية التشــجيع عــلى مشــاركة الــبلدان النامــية، وخصوصــا يف أعماهلــا، ينــبغي للجــنة    -٣١٨
الفرعـية القانونـية أن تدعـم اجلهـود الـيت يـبذهلا مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وفرادى الدول                   

م ورعايـة حلقـات عمــل سـنوية حـول قــانون الفضـاء يف مـناطق خمــتلفة       األعضـاء ملواصـلة تنظــي  
بوســائل عــدة ومــنها تشــجيع أعضــاء اللجــنة عــلى إرســال خــرباء للعمــل بصــفة حماضــرين يف     

 .حلقات العمل وتزويد املكتب باملواد اإلعالمية والوثائق اخللفية أو املنشورات
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 يها مركز مراقب دائم لدى اللجنةالتشجيع على مشاركة املنظمات الدولية اليت لد -٢ 
  يف أعمال اللجنة الفرعية القانونية

ــية وغــري        -٣١٩ ــية الدول ــنظمات احلكوم ــن مشــاركة امل ــية م ــية القانون اســتفادت اللجــنة الفرع
احلكومـية ذات األنشـطة يف جمـال قانون الفضاء، مبا فيها املنظمات اليت ليس لديها مركز مراقب                

واملــنظمة األوروبــية ) اليونــيدروا( الــدويل لتوحــيد القــانون اخلــاص  دائــم لــدى اللجــنة، كــاملعهد 
ولكـيانات مـنظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات اليت          . السـتغالل سـواتل األرصـاد اجلويـة       

ــز عمــل اللجــنة الفرعــية        ــه يف تعزي لديهــا مركــز مراقــب دائــم لــدى اللجــنة دور هــام تضــطلع ب
ال غىن عنه   ) اإليكاو(لوثـيق مـع منظمة الطريان املدين الدولية         مـثال ذلـك أن الـتعاون ا       . القانونـية 

فــيما يــتعلق بــنظر اللجــنة الفرعــية يف تعــريف وحتديــد الفضــاء اخلــارجي، وخصوصــا فــيما يــتعلق 
وينـبغي للجـنة الفرعـية أن تـنظر يف كيفية تعزيز دور تلك             . بالوضـع القـانوين لألجسـام الفضـائية       
 .اءات املعّينة أو اآلليات الكفيلة بأن تشّجع وتيّسر مشاركتهااملنظمات يف عملها وحتديد االجر

وحـىت اآلن، أعلنـت ثـالث مـنظمات حكومـية دولـية تقـوم بأنشطة فضائية عن قبوهلا                    -٣٢٠
ــادة املالّحــني          ــاذ املالّحــني الفضــائيني واع ــاق انق ــيها اتف ــنص عل ــيت ي ــتزامات ال ــاحلقوق واالل ب

لفضـاء اخلارجي، واتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار        الفضـائيني ورّد األجسـام املطلقـة إىل ا        
وينبغي . الـيت حتدثهـا األجسـام الفضائية، واتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي           

تشــجيع املــنظمات احلكومــية الدولــية الــيت تقــوم بأنشــطة فضــائية عــلى اعــالن قــبوهلا بــاحلقوق  
وينــبغي أن ُيطلــب أيضــا إىل املــنظمات    . عــاهداتوااللــتزامات املنصــوص علــيها يف تلــك امل   

احلكومـية الدولـية ذات الصـلة بـأن تقـوم بتشجيع الدول األعضاء فيها، اليت ليست أطرافا بعد                   
يف املعــاهدات الدولــية الــيت حتكــم اســتخدامات الفضــاء اخلــارجي، عــلى أن تــنظر يف التصــديق  

ك املـنظمات الدولـية من اعالن قبوهلا      عـلى تلـك املعـاهدات أو االنضـمام الـيها بغـية متكـني تلـ                
 .احلقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف تلك املعاهدات

  
  تعزيز دور مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث -٣ 

ينـبغي أن يعّزز مكتب شؤون الفضاء اخلارجي أنشطته اخلاصة ببناء القدرات يف جمال               -٣٢١
 وأن يواصـل تنظـيم سلسـلة حلقات العمل اخلاصة بقانون الفضاء، ضمن اطار               قـانون الفضـاء،   

وحتقـيقا لـتلك الغايـة، ينـبغي للمكتب أن يساعد           . بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية         
املراكـز االقليمـية لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء، املنتسـبة إىل األمـم املتحدة، على تنظيم                    

وينــبغي للمكتــب، بالتشــاور مــع املراكــز . جــل حــول قــانون الفضــاءحلقــات عمــل قصــرية األ
االقليمـية ومبسـاعدة مـن الـدول األعضـاء يف اللجـنة، أن يصوغ منهاجا دراسيا منوذجيا لدورة                   
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تدريبـية قصـرية األجل حول قانون الفضاء، حبيث ميكن ادماجه يف برنامج التعليم لدى املراكز                
 .االقليمية

شـؤون الفضـاء اخلـارجي أن يعّزز خدماته االستشارية التقنية بغية         كمـا ينـبغي ملكتـب        -٣٢٢
دعـم االسـتخدام العملـيايت لتكنولوجـيات الفضـاء، وخصوصـا تنفـيذ اجراء العمل املطلوب يف         

يف جماالت مثل رصد البيئة     ) ٢٤٩-٢٢٨انظر الفقرات   (خطـة العمـل الـواردة يف هـذا التقرير           
أما . ارث والنظم العاملية لسواتل املالحة والتطبيب عن بعد       وإدارة املـوارد الطبيعـية وإدارة الكو      

ــيه يف الفقــرة     ــاه، فينــبغي أن ٣٢٣املقــترح املــراد تقدميــه إىل اللجــنة، حســبما هــو مشــار ال  أدن
 .يتضّمن تدابري حمّددة لتعزيز اخلدمات االستشارية التقنية مبساعدة ُتلتمس من أعضاء اللجنة

فضــاء اخلــارجي أن يســتعرض األنشــطة املشــمولة يف  كذلــك ينــبغي ملكتــب شــؤون ال  -٣٢٣
خطـة العمـل لكـي يقـوم بتنفـيذها، وأن يقـّدم اقتراحه إىل اللجنة، يف دورهتا الثامنة واألربعني،                    

وينبغي أن يبّين االقتراح أية     . عـن الكيفـية الـيت ميكن هبا ادراج تلك األنشطة يف برنامج عملها             
العمـل، على النحو املوافق عليه يف امليزانية الربناجمية         أنشـطة رئيسـية مشـمولة حالـيا يف بـرنامج            

، وينــبغي االستعاضــة عــنها باألنشــطة    ))٦الــباب  (A/56/6 (٢٠٠٥-٢٠٠٤لفــترة الســنتني  
 .اجلديدة املوصى هبا يف خطة العمل

  
 احلواشي

 
ه يف األغراض السلمية،    تقريـر مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدام             انظـر     )١( 

 .١القرار ، الفصل األول، )A.00.I.3 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع( ١٩٩٩يوليه / متوز٣٠-١٩فيينا، 
معاهدة املبادئ الناظمة ألنشطة الدول     :  هي  استخدام الفضاء اخلارجي   اخلمس بشأن  األمـم املـتحدة   معـاهدات     )٢( 

مرفق قرار  (يف ذلك القمر، واألجرام السماوية األخرى        خلارجي، مبا يف مـيدان استكشـاف واسـتخدام الفضاء ا        
 األجسام حـني الفضـائيني وردّ   املالّإعـادة حـني الفضـائيني و     املالّ إنقـاذ اتفـاق   ؛  ))٢١-د( ٢٢٢٢اجلمعـية العامـة     

ــة يف الفضــاء اخلــارجي   ــة   (املطلق ــية العام ــرار اجلمع ــية عــ  ؛ ))٢٢-د( ٢٣٤٥مــرفق ق ــية املســؤولية الدول ن اتفاق
اتفاقية تسجيل األجسام ؛ ))٢٦-د( ٢٧٧٧مرفق قرار اجلمعية العامة   (األضـرار الـيت حتدثهـا األجسام الفضائية         

االتفاق الناظم ألنشطة الدول على     ؛  ))٢٩-د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة     (املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي        
؛ واإلعالنات واملبادئ القانونية    )٣٤/٦٨امة  مرفق قرار اجلمعية الع   (سـطح القمـر واألجـرام السـماوية األخرى          

قرار (واستخدامه  إعـالن املـبادئ القانونية املنظمة لنشاطات الدول يف ميدان استكشاف الفضاء اخلارجي  : هـي 
ــية  ــدول للســواتل األرضــية االصــطناعية يف اإلرســال      و؛))١٨-د (١٩٦٢اجلمع ــنظمة الســتخدام ال ــبادئ امل امل
 واملبادئ املتعلقة باستشعار األرض عن بعد من الفضاء ؛)٣٧/٩٢مـرفق قـرار اجلمعية   ( املباشـر الـدويل   الـتلفزي 
ــارجي ــرار اجلمعــية    (اخل ــدرة الــنووية يف الفضــاء      ؛ )٤١/٦٥مــرفق ق واملــبادئ املتصــلة باســتخدام مصــادر الق
جي واإلعــالن اخلــاص بالــتعاون الــدويل يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــار ) ٤٧/٦٨قــرار اجلمعــية  (اخلــارجي

قرار مرفق (مجـيع الـدول ومصـلحتها، مـع إيـالء اعتـبار خـاص الحتـياجات الـبلدان النامـية            واسـتخدامه لفـائدة  
 .)٥١/١٢٢ اجلمعية
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التشجيع ) أ: ( الواليـة املسـندة إىل الـربنامج لتشـمل عـلى وجـه اخلصوص العناصر التالية                ٨٢وّسـع اليونيسـبيس      )٣( 
التشـجيع على املزيد من التعاون يف علوم        ) ب(؛  هلـا تطبـيقات حمـددة     عـلى زيـادة تـبادل اخلـربات احلقيقـية الـيت             

 استحداث )ج(؛ وتكنولوجـيا الفضاء بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية وكذلك فيما بني البلدان النامية     
ظيم حلقات تن) د(؛ لتدريب أخصائيي التكنولوجيا والتطبيقات الفضائية تدريبا متعمقادراسية بـرنامج زماالت   

ــادة أنشــطة          ــري وق ــنظم، لصــاحل مدي ــدة يف ال ــتطورات اجلدي ــتقدمة وال ــيقات الفضــائية امل دراســية بشــأن التطب
؛ ددةـالتطبـيقات الفضـائية وتطويـر التكنولوجيا، فضال عن تنظيم احللقات الدراسية للمستعملني يف تطبيقات حم        

أو الدول  /اون مع منظمات األمم املتحدة األخرى و      حفـز منو مراكز حملية وقاعدة تكنولوجية مستقلة، بالتع         )ه(
نشـــر املعلومـــات عـــن التكنولوجـــيا ) و(؛ األعضـــاء يف األمـــم املـــتحدة أو األعضـــاء يف الوكـــاالت املتخصصـــة

توفـري خدمـات املشـورة التقنـية أو اختـاذ الترتيبات لتوفريها بشأن مشاريع               ) ز(؛  والتطبـيقات اجلديـدة واملـتقدمة     
 .ة، بناء على طلب الدول األعضاء أو أي وكالة من الوكاالت املتخصصةالتطبيقات الفضائي

 .٥١/١٢٢مرفق قرار اجلمعية العامة   )٤( 
تقرير مؤمتر األمم   من إعالن فيينا حسبما يرد يف       ) و(و) هــ (و) د(و) ج(و) ب(و) أ (١كمـا يتـبّدى يف الفقـرة         )٥( 

يوليه / متوز٣٠-١٩تخدامه يف األغراض السلمية، فيينا املـتحدة الثالـث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واس    
 .١الفصل األول، القرار ، )A/00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ١٩٩٩

ــرة   )٦(  ــبدى يف الفق ــا يت ــتحدة الثالــث املعــين       ) ب (١كم ــر األمــم امل ــر مؤمت ــرد يف تقري ــنا حســبما ي مــن إعــالن فيي
منشورات األمم  (يوليه  / متوز ٣٠ - ٩ يف األغـراض السـلمية، فييـنا         باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه       

 .١، الفصل األول، القرار )A/00.I.3املتحدة، رقم املبيع 
 ،)Corr.1 وA/54/20( وتصويبه ٢٠الوثـائق الرمسـية للجمعـية العامــــة، الـدورة الـرابعــــة واخلمسـني، امللحــق رقم            انظـر     )٧( 

 .املرفق األول
 .٤٧، الفقرة (A/57/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسني، امللحق رقم  انظر  )٨( 
قدمت الكيانات الواحد والعشرون التالية من كيانات منظومة األمم املتحدة واملنظمات الدولية احلكومية وغري                )٩( 

مكتب األمم املتحدة خلدمات    : يونيسبيس الثالث احلكومـية تقاريـر عن أنشطتها اليت تسهم يف تنفيذ توصيات ال           
املشـاريع ومكتـب األمـم املــتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية، واللجــنة االقتصـادية واالجتماعـية آلسـيا واحملــيط          
ــة        ــيولوجي، ومــنظمة األمــم املــتحدة لألغذي ــنوع الب ــية الت ــة اتفاق ــئة، وأمان ــرنامج األمــم املــتحدة للبي اهلــادئ، وب

معهد نظمة الطـريان املـدين الدولـية، ومـنظمة الصـحة العاملـية، واملـنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، و             والـزراعة، ومـ   
، واللجنة املعنية بسواتل رصد األرض، وجلنة أحباث الفضاء، والرابطة الدولية           األمـم املـتحدة للتدريـب والبحث      

للمالحة الفضائية، واالحتاد الفلكي الدويل،     للسـنة الدولـية للفضـاء، ووكالـة الفضاء األوروبية، واالحتاد الدويل             
ــدويل، و  ــانون ال ــية لالتصــاالت الفضــائية  ورابطــة الق ــنظمة الدول ــية للمســح  )انترســبوتنيك (امل ــية الدول ، واجلمع

، واجمللس االستشاري دول مشال أفريقيا اإلقليمي لالستشعار عن بعد مركزالتصـويري واالستشـعار عن بعد، و  
 .جليل الفضاء

(A/54/20، وتصــويبه ٢٠الوثــائق الرمســية للجمعــية العامــة، الــدورة الــرابعة واخلمســني، املــلحق رقــم         ظــر ان )١٠(

 .، املرفقCorr.1) و
، ...تقريـر مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،                    )١١(

 .‘٣‘) ه (١، الفقرة ١الفصل األول، القرار 
 .‘٢‘) ب (١املرجع نفسه، الفقرة  )١٢(
 .‘٤‘) ج (١املرجع  نفسه، الفقرة  )١٣(
 .‘٢‘) ج (١املرجع نفسه، الفقرة  )١٤(
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 .‘١‘) ب (١املرجع نفسه، الفقرة  )١٥(
 ٦٥، كانـت عضـوية اللجـنة تـتكّون مـن الـدول التالية البالغ عددها                 ٢٠٠٣ديسـمرب   /حـىت شـهر كـانون األول       )١٦(

اســـبانيا، أســـتراليا، اكـــوادور، ألبانـــيا، أملانـــيا، اندونيســـيا، أوروغـــواي، أوكرانـــيا، ايـــران  األرجنـــتني، : دولـــة
، ايطالـيا، باكسـتان، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنن، بوركينا فاسو، بولندا،             ) االسـالمية  - مجهوريـة (

سـورية، مجهوريـة كوريـا، السودان،       بـريو، تركـيا، تشـاد، اجلزائـر، اجلمهوريـة التشـيكية، اجلمهوريـة العربـية ال                
السـويد، شـيلي، الصـني، العـراق، فرنسـا، الفلـبني، فنـزويال، فييت نام، كازاخستان، الكامريون، كندا، كوبا،                   
كولومبـيا، كينيا، لبنان، ماليزيا، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية،              

نـيجر، نـيجرييا، نـيكاراغوا، اهلـند، هـنغاريا، هولـندا، الواليـات املـتحدة األمريكية، اليابان،                  منغولـيا، النمسـا، ال    
 .اليونان

رابطة مستكشفي الفضاء، جلنة سواتل رصد األرض، جلنة أحباث الفضاء،       : املنظمات العشرون املشار اليها هي     )١٧(
وبية، األكادميية الدولية للمالحة الفضائية، االحتاد     الـرابطة األوروبـية للسـنة الدولية للفضاء، وكالة الفضاء األور          

الـدويل لـلمالحة الفضائية، االحتاد الفلكي الدويل، املعهد الدويل لتحليل النظم التطبيقية، رابطة القانون الدويل،              
معة املـنظمة الدولـية لالتصـاالت السـاتلية املتـنقلة، اجلمعـية الدولـية للمسح التصويري واالستشعار عن بعد، جا                   

الفضــاء الدولــية، املــنظمة الدولــية لالتصــاالت الســاتلية، املــنظمة الدولــية لالتصــاالت الفضــائية، مجعــية الفضــاء   
الوطنـية، مجعـية دراسـة الكواكـب، املركـز االقلـيمي لالستشـعار عـن بعـد اخلـاص بـدول مشـال أفريقـيا، اجمللس                  

 .االستشاري جليل الفضاء، الرابطة الدولية ألسبوع الفضاء
/  أيلــول٤ –أغســطس / آب٢٦تقريــر مؤمتــر القمــة العــاملي للتنمــية املســتدامة، جوهانســربغ، جــنوب أفريقــيا،   )١٨(

 .، املرفق٢ ، الفصل األول، القرار) وتصويبهA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢سبتمرب 
 .، املرفق الثالث(A/57/20) ٢٠، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون )١٩(
) أ (١٣٢و) ب (١١٠، الفقــرات   ٢الفصل األول، القرار    ،  ... للتنمية املستدامة،    تقريـر مؤمتـــر القمـــة العاملي       )٢٠(

 ).ج(و) ب (١٣٣و
 ).ز (٣٨و) ج (٣٧ و٢٨املرجع نفسه، الفقرات  )٢١(
)٢٢( WSIS-03/GENEVA/DOC/5-E. 
 ).د (٩ه، الفقرة املرجع نفس )٢٣(
 .‘١ ‘٩املرجع نفسه، الفقرة  )٢٤(
، اجلــزء الــثاين، (A/58/6/Rev.1) ٦الوثــائق الرمســية للجمعــية العامــة، الــدورة الثامــنة واخلمســون، املــلحق رقــم    )٢٥(

 .٦ القسم
 .٧-٦ والفقرة ٦-٦املرجع نفسه، الفقرة  )٢٦(
مركز النشاط الربناجمي للقانون البيئي      (اصـة بالتـنوع األحـيائي     االتفاقـية اخل  انظـر بـرنامج األمـم املـتحدة للبيـئة،            )٢٧(

 .١٩٩٢يونيه /حزيران) واملؤسسات املعنية
منشورات ( ١٩٩٢يونيه  / حزيران ١٤-٣تقريـر مؤمتـر األمـم املـتحدة بشـأن البيـئة والتنمـية، ريـو دي جانريو،                    )٢٨(

، املرفق ١، القرار القرارات اليت اعتمدها املؤمتر: ، اجمللـد األول )، وتصـويبه A.93.I.8األمـم املـتحدة، رقـم املبـيع        
 .الثاين

 .١١١ و١٠٨، الفقرتان ٢الفصل األول، القرار ، ...تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، )٢٩(
 ).ج (٧املرجع نفسه، الفقرة  )٣٠(
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، ...استخدامه يف األغراض السلمية، تقريـر مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشاف الفضاء اخلارجي و         )٣١(
 .، املرفق١الفصل األول، القرار 

 .‘١‘) و(و‘ ٧‘و‘ ٣‘) د(، و‘٥‘) أ (١، الفقرة ١املرجع نفسه، القرار  )٣٢(
ــذي اعــتمد خطــة         )٣٣( ــية مؤمتــر القمــة العــاملي للتنمــية املســتدامة، ال مشلــت مؤمتــرات القمــة تلــك واملؤمتــرات العامل

، واملؤمتر الدويل   )٢الفصـل األول، مـرفق القـرار         (،...ر القمـة العـاملي للتنمـية املسـتدامة،          تقريـر مؤمتـ   ( للتنفـيذ، 
تقريــر املؤمتــر الــدويل لــتمويل التنمــية، مونــتريي،      (لــتمويل التنمــية، الــذي اعــتمد توافــق اآلراء يف مونــتريي      

ــيك، ــارس / آذار٢٢-١٨ املكسـ ــيع    (٢٠٠٢مـ ــم املبـ ــتحدة، رقـ ــم املـ ــورات األمـ ــل )A.02.II.A.7منشـ ، الفصـ
، ومؤمتـر القمـة العـاملي جملـتمع املعلومـات، الـذي اعـتمد يف مرحلته األوىل خطة للعمل                 )١مـرفق القـرار      األول،

(WSIS-03/GENEVA/DOC/5-E). 
 ).٢٠٠٤يناير /أمستردام، هولندا، كانون الثاين(اجمللس املشترك بني األكادمييات  )٣٤(
 تسـعون أكادميـية مـن أكادمييات العلوم يف العامل من            ٢٠٠٠دميـيات يف عـام      أنشـأت اجمللـس املشـترك بـني األكا         )٣٥(

 .أجل توفري معارف اخلرباء هليئات دولية مثل األمم املتحدة والبنك الدويل
 Unleashing Entrepreneurship: Making Business Work for theاللجـنة املعنـية بالقطـاع اخلـاص والتنمـية،       )٣٦(

Poor (United Nations Development Programme, New York, March 2004). 
نظامـا سـاتليا دولـيا لرسـم اخلرائط واالستشعار عن بعد، ُعرض أثناء املؤمتر السادس                : مشلـت تلـك االقـتراحات      )٣٧(

؛ بعثة  )١٩٨٨يولـيه   /كـيوتو، الـيابان، متـوز     (عشـر للجمعـية الدولـية للمسـح التصـويري واالستشـعار عـن بعـد                 
“Mission Peace”       الـيت تسـتهدف، ضـمن مجلـة أمـور، إجـراء عمليات رصد للرب والبحر ورصد األوزون على 

نطــاق عــاملي وقــياس الــتلوث اهلوائــي وااليروســوالت، والــيت اقترحــتها املؤسســة اهلــندية ألحبــاث الفضــاء عــلى   
؛ )١٩٨٩مايو  /، أيار فراسكايت، إيطاليا (االجـتماع الـثاين مللـتقى وكـاالت الفضـاء بشـأن السنة الدولية للفضاء                

نظامـا سـاتليا لرصـد البيـئة العاملـية والكـوارث، وهـو مبادرة من مجعية شركات الفضاء اجلوي اليابانية عرضت                 
أثـناء حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمم املتحدة واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلاديء ومكتب                   

بيجني، ( تطبيقات التقنيات الفضائية يف مكافحة الكوارث الطبيعية         األمـم املـتحدة لالغاثـة مـن الكـوارث حول          
 ).١٩٩١سبتمرب /أيلول

 The European Space Sector in a Global Context: ESA's annualانظــر وكالــة الفضــاء األوروبــية،  )٣٨(

analysis 2003, ESA/C(2004)32)  ،٢٠٠٤باريس.( 
 املفوضية األوروبية اإلطارية للبحث والتطوير يف امليدان التقين، اليت تتألف       عـلى سـبيل املـثال، يف سلسـلة برامج          )٣٩(

مـن شـبكات من املشاريع املمتازة واملتكاملة، أدرج موضوع املالحة اجلوية والفضاء للمرة األوىل كواحدة من                 
 ختصيص ويـتوقع . ٢٠٠٦-٢٠٠٢األولويـات املواضـيعية يف الـربنامج اإلطـاري السـادس، الـذي يشـمل الفـترة                

 .مليون يورو للمشاريع املتصلة بالفضاء ٣٠٠
جملس األعمال التجارية العاملي من أجل التنمية املستدامة، : تشـمل األمـثلة عـن رابطـات القطاع اخلاص الدولية      )٤٠(

واملنـتدى االقتصـادي العـاملي، ومـبادرة التنمـية املسـتدامة، ومـبادرة الـتعدين العاملـية، ومؤسسـة مصـائد األمساك                       
 .املستدامة

شــبكة غــرب أفريقــيا لألعمــال الــتجارية، ومنــتدى الكومنولــث : تشــمل األمــثلة عــن اجلهــات الفاعلــة اإلقليمــية )٤١(
 .لألعمال التجارية، واجمللس املعين باملؤسسات، واملركز األورويب لشؤون املؤسسات

، ...واستخدامه يف األغراض السلمية، تقريـر مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشاف الفضاء اخلارجي          )٤٢(
 .١الفصل األول، القرار 
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، A/AC.105/730: ، يف الوثــائق التالــية٢٠٠٠تــرد تقاريــر خــبري التطبــيقات الفضــائية، الــيت صــدرت مــنذ عــام    )٤٣(
 .A/AC.105/815 ، وCorr.1 وA/AC.105/790 ، وA/AC.105/773 ، وA/AC.105/750 و

 بفضـل مسامهة  ملرة واحدة مببلغ كبري من جانب احدى الدول        ٢٠٠٢ادات يف عـام     كانـت الـزيادة يف االعـتم       )٤٤(
 .األعضاء

 .١٣٨، الفقرة (A/58/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم  )٤٥(
، ١، القرار قـرارات الـيت اختذهـا املؤمتـر    ال: جمللـد األول ا، ...تقريـر مؤمتـر األمـم املـتحدة املعـين بالبيـئة والتنمـية،                )٤٦(

 .املرفق الثاين
 .١٤٥، املرفق، الفقرة ٢الفصل األول، القرار ، ...تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، انظر  )٤٧(
، وإنشاء هتـدف بّوابـة املوقـع إىل توفـري سـبل وصـول جمانية إىل املوارد التعليمية والتدريبية يف جمال رصد األرض           )٤٨(

). سيوس(آلـية فّعالـة للتنسـيق والشـراكة بـني الوكـاالت واملؤسسات التابعة للجنة املعنية بسواتل رصد األرض                    
ومـن شـأن بّوابـة املوقـع، عـند اسـتحداثها، أن توفّـر صـلة الـتماس البـيين بقـاعدة بيانات شاملة تكون كمصدر                           

 .مرجعي وأداة تعليمية معا
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   املرفق األول  

ءات العمل املقترحة والكيانات اليت يراد أن تضطلع بتلك االجراءات والفوائد                  ملخص اجرا   
   املتوقعة  

   اجراءات العمل املقترحة والفوائد املتوقعة من استخدام الفضاء لدعم جداول األعمال العاملية بشأن التنمية املستدامة -ألف 

 الفوائد املتوقعة
الكيانات اليت يراد أن تضطلع 

 اجراءات العمل املقترحة باالجراءات

 اقامة ارتباط أوثق بأعمال جلنة التنمية املستدامة  

زيادة التآزر بني أعمال اللجنة وأعمال جلنة التنمية  -١
املستدامة يف اختاذ اجراءات عمل أخرى للتغلب على 
العقبات واملصاعب اليت حددهتا اللجنة يف االضطالع 

 .املي للتنمية املستدامةخبطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة الع
زيادة االسهام يف التنفيذ واملتابعة املتكاملني واملنسقني  -٢

لنتائج مؤمترات األمم املتحدة وقممها الرئيسية يف 
 .اجملالني االقتصادي واالجتماعي

جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
 يف األغراض السلمية

وجيا الفضاء دراسة االسهامات اليت ميكن أن تقدمها علوم وتكنول
وتطبيقاهتما وتوفري مدخالت موضوعية ألعمال جلنة التنمية 
 .املستدامة يف معاجلة املسائل املختارة كمجموعات مواضيعية

وكاالت فضائية وكيانات  
 أخرى ذات صلة بالفضاء

حتديد اجراءات العمل اليت دعت اليها خطة تنفيذ نتائج مؤمتر 
 .وانشاء برامج متابعةالقمة العاملي للتنمية املستدامة 

 تطبيق نتائج البحوث الفضائية من أجل النهوض بالتنمية املستدامة  

حتديد واستخدام تكنولوجيات فضائية مناسبة وميسورة  -١
 .التكلفة لدعم جداول أعمال التنمية املستدامة

البيانات الشاملة واملوثوقة لدعم اختاذ زيادة توافر  -٢
 اجناز جداول أعمال التنمية القرارات بأسلوب أفضل يف

 .املستدامة

النظر يف وضع جداول أعمال للتنمية املستدامة ميكن أن تستفيد  الدول األعضاء
 .من تكنولوجيا الفضاء على مستوى متناسب مع قدراهتا ومواردها

النظر يف االضطالع بتدابري ترمي إىل مجع البيانات احملرزة من 
 .ي وحتليلها بدقة وحسن ادارهتاالفضاء ويف املوقع مبنهج نظام
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 الفوائد املتوقعة
الكيانات اليت يراد أن تضطلع 

 اجراءات العمل املقترحة باالجراءات

حتسني استخدام القدرات املتاحة يف الكيانات الدولية  -٣
ذات الصلة يف بناء أساس علمي وتقين متني، وخصوصا 
يف البلدان النامية، من أجل حتسني معاجلة قضايا التنمية 

 .املستدامة

ين استغالل القدرات املتاحة يف الكيانات الدولية الناشطة يف مياد 
ذات صلة بالبيئة ألجل بناء أساس علمي وتقين متني ملناقشة قضايا 

 .التنمية املستدامة

 صوغ استراتيجية عاملية شاملة لرصد البيئة  

زيادة توافر التقنيات الفضائية الوافية واملناسبة لرصد  -١
 .البيئة

رات املوظفني الوطنيني يف استخدام البيانات تعزيز قد -٢
 .رصد البيئةالساتلية يف 

تقوية الشراكة بني املؤسسات الوطنية واالقليمية  -٣
والدولية ذات الصلة، وزيادة مشاركة املنظمات غري 

 .رصد البيئة يفاحلكومية والعاملني الوطنيني 
بشأن مسائل بيئية تعزيز التعاون االقليمي وتبادل املعرفة  -٤

 .حامسة حمددة

جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
 غراض السلميةيف األ

التنسيق يف التنفيذ على الصعيد العاملي خلطة العمل املوضوعة من 
قبل فريق العمل املعين باستراتيجية الرصد البيئي بغية اطالق 

 .استراتيجية فضائية عاملية لرص البيئة

 حتسني ادارة املوارد الطبيعية يف األرض  

ض لتلبية رصد األرحتسني االستخدام العمليايت لبيانات  -١
احتياجات مجيع أصحاب املصلحة املعنيني يف ادارة 

 .املوارد الطبيعية من املعلومات الدقيقة
مواصلة تنمية املوارد البشرية الالزمة الستخدام بيانات  -٢

 .ادارة املوارد الطبيعية يفرصد األرض عملياتيا 
تبادل املزيد من املعلومات مع عدد أكرب من املستعملني  -٣

استخدام بيانات رصد األرض  يفضل املمارسات عن أف
 .يف ادارة املوارد الطبيعية

الدول األعضاء اليت تستخدم 
تقنيات رصد األرض أو ختطط 

الستخدامها على أساس 
عمليايت يف ادارة املوارد 

 الطبيعية

التحديد املفصل لالحتياجات املعلوماتية الدقيقة اخلاصة جبميع 
لى مجيع املستويات بتنفيذ مشاريع أصحاب املصلحة املعنيني ع

 .منوذجية وارشادية
استغالل الفرص املتاحة حاليا لبناء القدرات وكذلك املوارد ألجل 

 .التدريب املتخصص
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 الفوائد املتوقعة
الكيانات اليت يراد أن تضطلع 

 اجراءات العمل املقترحة باالجراءات

مكتب شؤون الفضاء  
 اخلارجي

احلرص على تصنيف جمموعة من أفضل املمارسات الناجحة يف 
ة وتعميم استخدام بيانات رصد األرض يف ادارة املوارد الطبيعي

 .تلك اجملموعة

تنظيم دورات تدريبية متخصصة عن االستخدام العمليايت لبيانات   
 .رصد األرض

االسهام باملزيد من املعلومات من أجل جمموعة أفضل املمارسات  الدول األعضاء 
 .يف استخدام بيانات رصد األرض يف ادارة املوارد الطبيعية
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   والفوائد املتوقعة من تنمية قدرات فضائية عاملية منسقة                    اجراءات العمل املقترحة          -باء  2

 الفوائد املتوقعة
الكيانات اليت يراد أن تضطلع 

 اجراءات العمل املقترحة باالجراءات

 زيادة فوائد القدرات الفضائية القائمة اخلاصة بادارة الكوارث إىل أقصى حد 

املي بني الصعيد الع علىحتديد أفضل آلية لتعزيز التعاون  -١
مشّغلي النظم الفضائية ومقدمي اخلدمات من أجل 
االستجابة على حنو أفضل الحتياجات هيئات ادارة 

الكوارث واحلماية املدنية مع زيادة استغالل تلك النظم 
 .واخلدمات

تعزيز تبادل املعلومات عن املنتجات الفضائية املتاحة  -٢
 فوائد استخدامعن اليت تدعم ادارة الكوارث، و

 .ادارة الكوارث يفالتكنولوجيات الفضائية 
لتحسني سبل الوصول عن طريق حتديد أفضل الطرق  -٣

االنترنت إىل حمفوظات بيانات رصد األرض 
 .الستخدامها يف ادارة الكوارث

زيادة قدرات البلدان النامية على استخدام  -٤
 .التكنولوجيات الفضائية يف ادارة الكوارث

 اخلارجي جلنة استخدام الفضاء
يف األغراض السلمية، من 

خالل فريق خرباء خمصص، 
توفر خرباءه الدول األعضاء 

املهتمة واملنظمات الدولية 
املعنية، بتنسيق من جانب 

مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

اجراء دراسة عن امكانية انشاء كيان دويل لتوفري التنسيق وسبل 
جل استخدامها يف التحسني األمثل لفعالية اخلدمات الفضائية أل

 .ادارة الكوارث
وضع دراسة حالة تارخيية عن فوائد استخدام تكنولوجيات فضائية 

 .يف ادارة الكوارث، وانشاء فهرست عينات من النواتج
اجراء دراسة عن امكانية انشاء موقع شبكي على املوقع الشبكي 

اخلاص مبكتب شؤون الفضاء اخلارجي من أجل حتسني سبل 
 .فوظات بيانات رصد األرضالوصول إىل حم

احلكومة املعنية واملنظمات  
 الدولية املعنية

النظر يف ختصيص بعض املوارد واالعتمادات املرصودة الدارة 
الكوارث يف بلداهنا ذاهتا، أو يف البلدان املسؤولة عنها منظمات 

 .دولية، الستخدام تكنولوجيا الفضاء
 ز اجلهود الداخليةالنظر يف تعيني جهات اتصال وحيدة لتركي

الدارة الكوارث وتوفري سبل االتصال مع اجلهود اخلارجية فيما 
 .يتعلق باستخدام تكنولوجيا الفضاء يف ادارة الكوارث
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 الفوائد املتوقعة
الكيانات اليت يراد أن تضطلع 

 اجراءات العمل املقترحة باالجراءات

الدول األعضاء اليت لديها  
وكاالت فضائية ذات قدرة 

على االستشعار عن بعد 
 بواسطة السواتل

 .وتعزيزه"  الكربىالفضاء والكوارث"االنضمام إىل امليثاق الدويل 

 زيادة فوائد استخدام وتطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة إىل أقصى حد دعما للتنمية املستدامة

 .التحسني األمثل للتساوق والتشغيل البيين -١
ذ التدابري الالزمة حلماية موثوقية حتديد آليات لتنفي -٢

 .اشارات النظم العاملية لسواتل املالحة وسالمتها
أنشطة حتديث النظم العاملية لسواتل  يفتعزيز التنسيق  -٣

 .املالحة لتلبية احتياجات املستعملني
البلدان النامية، على  يفزيادة فرص التدريب، خصوصا  -٤

 .استخدام تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة
حتسني تبادل املعلومات بني مستعملي هذه النظم  -٥

 .ومقدمي خدماهتا
املعلومات عن األنشطة واملواد  إىلتسهيل سبل الوصول  -٦

املرجعية ومصادر احلصول على املساعدة التقنية 
 .خبصوص النظم العاملية لسواتل املالحة

مقدمو خدمات النظم العاملية 
لسواتل املالحة وتعزيزاهتا مع 

 منظمات دولية معنية

 حةانشاء جلنة دولية بشأن النظم العاملية لسواتل املال
 ).جي ان اس اس(

مكتب شؤون الفضاء اخلارجي  استحداث موقع على الشبكة العاملية واحلفاظ عليه لنشر املعلومات 
عن أنشطة النظم العاملية لسواتل املالحة، مبا يف ذلك فرص التدريب 
ومصادر احلصول على املساعدة يف دمج هذه النظم يف البنية التحتية 

 .الوطنية
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العمل املقترحة والفوائد املتوقعة يف استخدام الفضاء لدعم جداول أعمال حمددة لتلبية اجراءات  -جيم 4

   االحتياجات اخلاصة بالتنمية البشرية على الصعيد العاملي

 الفوائد املتوقعة
الكيانات اليت يراد أن تضطلع 

 اجراءات العمل املقترحة باالجراءات 

 حتسني التنبؤ بالطقس واملناخ  

اض يف اخلسائر النامجة عن الكوارث الطبيعية ذات اخنف -١
الصلة بالطقس، من خالل حتسني الدقة والتوقيت 

املناسب يف االنذار املبكّر باألحداث الطقسية املدمرة 
ومن خالل التنبؤ األدق بالطقس على املديني املتوسط 

 .والقصري
اختاذ قرارات أكثر فعالية بشأن انتاج األغذية  -٢

تطوير البىن التحتية وادارة موارد املياه  يف واالستثمار
العذبة استنادا إىل معلومات أوثق ناجتة عن التنبؤات 
االقليمية السنوية لدورة املياه والتنبؤ السنوي وخالل 

كل سنتني بظاهرة النينيو والتنبؤ باملناخ على مدى العقد 
 .وكذلك رصد التغري املناخي على املدى الزمين األطول

توفري الدعم، مبا فيه املوارد املالية الضرورية، لتنفيذ الربنامج  األعضاءالدول 
 الفضائي التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واستراتيجيته

 .الطويلة األجل
 دعم الكيانات الوطنية والدولية اليت توفر النظم الفضائية اليت

 .ويةترمي إىل تلبية متطلبات املنظمة العاملية لألرصاد اجل

 حتسني اخلدمات الطبية وخدمات الصحة العامة من خالل استخدام تكنولوجيات الفضاء 

جهود دولية مركّزة يف اجملاالت ذات األولوية اخلاصة  -١
 .بتنفيذ مشاريع التطبيب عن بعد

 جمال التطبيب عن مية يفاحتديد احتياجات البلدان الن -٢
 .بعد على حنو أمشل

ية النشاء شبكة الدارة معارف وواقعخطة عملية  -٣
 .أمراض األوعية الدموية والقلب

مكتب شؤون الفضاء 
اخلارجي، بالتعاون مع منظمة 

الصحة العاملية وغريها من 
كيانات األمم املتحدة 

واملنظمات الدولية ذات الصلة 
 وكذلك مع الدول األعضاء

عقد مؤمتر دويل حول التطبيب عن بعد خيصص للخرباء واملوظفني 
احلكوميني وكذلك لصانعي القرارات، مبن فيهم املعينون من 

 .الوزارات املسؤولة عن الصحة العامة
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 الفوائد املتوقعة
الكيانات اليت يراد أن تضطلع 

 اجراءات العمل املقترحة باالجراءات 

دعوة منظمة الصحة العاملية إىل معاجلة مسألة التطبيب عن بعد يف  اجلمعية العامة 
 .مجعية الصحة العاملية

اللجنة الفرعية العلمية والتقنية،  
من خالل فريق عمل موسع 

  العامةبشأن الصحة

 .اعداد تقرير عن وضعية التطبيب عن بعد وامكاناته احملتملة

النظر يف اجراء دراسة حول جدوى انشاء شبكة دولية حمتملة  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 
 .الدارة املعارف اخلاصة بأمراض األوعية الدموية والقلب

 باعتبارها أخطارا هتدد اجملتمع عامةتعزيز التعاون على دراسة األجسام القريبة من األرض  

تعزيز التعاون والتنسيق على الصعيد العاملي يف جماالت البحث 
والكشف والتقصي وعمليات متابعة الرصد لألجسام القريبة 

 .من األرض

جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
يف األغراض السلمية من خالل 
 جلنتها الفرعية العلمية والتقنية

ات العمل املراد اختاذها على الصعيد الوطين أو من استبانة اجراء
خالل التعاون الدويل بشأن البحث والكشف والتقصي وعمليات 

 متابعة الرصد لألجسام القريبة من األرض وغريها من األنشطة
 .ذات الصلة

النظر يف التوصيات الواردة يف خمتلف التقارير عن األجسام القريبة  اجمللس الدويل للعلوم 
ن األرض واملساعدة على التخطيط ملا يلزم من األنشطة املتعددة م

 .التخصصات
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11
   اجراءات العمل املقترحة والفوائد املتوقعة يف تعزيز التنمية الشاملة للقدرات                  -دال  6

 الفوائد املتوقعة
الكيانات اليت يراد أن تضطلع 

 اجراءات العمل املقترحة باالجراءات 

 الفضاء يف حتسني الرفاه االقتصادي واالجتماعي للبشريةزيادة الوعي مبنافع  

زيادة التآزر بني أعمال جلنة استخدام الفضاء اخلارجي  -١
يف األغراض السلمية وأعمال الكيانات املسؤولة عن 

 .أو تنفيذ نتائجها/عقد مؤمترات األمم املتحدة و
التنفيذ املتكامل واملنسق لنتائج  االسهامات يفزيادة  -٢

مترات األمم املتحدة الرئيسية ومؤمترات القمة يف مؤ
 .اجملالني االقتصادي واالجتماعي وكذلك متابعتها

االسهام يف  يفزيادة الوعي بأمهية األنشطة الفضائية  -٣
 .التنمية املستدامة وتعزيزها

جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
 يف األغراض السلمية 

ات املسؤولة عن عقد مؤمترات النظر يف اسهاماهتا يف أعمال الكيان
 .أو تنفيذ نتائجها/األمم املتحدة و

اللجنة االقتصادية ألفريقيا  
واللجنة االقتصادية ألوروبا 
واللجنة االقتصادية ألمريكا 
الالتينية والكاريبـي واللجنة 

االقتصادية واالجتماعية لغريب 
 آسيا

قاهتما يف النظر يف دمج استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبي
 .األعمال املضطلع هبا بغية حتقيق األهداف االمنائية لأللفية

املنظمات الدولية والوطنية  
 ذات الصلة بالفضاء

تعزيز الوعي بدور علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتما يف دعم 
 .حتقيق األهداف االمنائية املتفق عليها دوليا

منظمة األمم املتحدة للتربية  
 )اليونسكو(لثقافة والعلم وا

النظر يف تعزيز الوعي مبنافع التنمية البشرية من األنشطة الفضائية 
كجزء من أنشطتها باعتبارها الوكالة القائدة لعقد األمم املتحدة 

 .للتعليم من أجل التنمية املستدامة
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 الفوائد املتوقعة
الكيانات اليت يراد أن تضطلع 

 اجراءات العمل املقترحة باالجراءات 

مكتب شؤون الفضاء  
اخلارجي، بالتعاون مع 

 اليونسكو

ة موقعه الشبكي، ملعلومات التعميم، الكترونيا من خالل صفح
حديثة العهد عن اجلهود املبذولة لزيادة الوعي بأمهية األنشطة 

 .الفضائية

 حتسني التشارك يف املعارف من خالل تعزيز سبل الوصول عامليا إىل خدمات االتصاالت الفضائية 

ازدياد التعاون الدويل على حتسني استغالل نظم االتصاالت 
حتياجات اجلماعات املستهدفة اليت الفضائية لكي تفي با

حددهتا جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية 
 .من أجل حتسني تبادل املعرفة

فريق العمل املعين بالتشارك يف 
املعارف التابع للجنة استخدام 
الفضاء اخلارجي يف األغراض 

 السلمية

التصاالت حتديد البىن التحتية القائمة واملخطط هلا اخلاصة با
الفضائية املعدة للوصول اليها عامليا، وحتديد العوائق اليت تعترض 

 .سبيل تنفيذ نظم االتصاالت الفضائية
حتديد اجملاالت ذات األولوية واجلماعات املستهدفة ألجل تبادل 

املعارف والترويج الستخدام نظم االتصاالت الفضائية للمساعدة 
 .على حتسني التشارك يف املعرفة

 .غ برامج منوذجية بغية تنفيذهاصو
 تعزيز بناء القدرات يف األنشطة ذات الصلة بالفضاء  

حتسني سبل وصول البلدان النامية إىل املوارد التدريبية  -١
والتعليمية لبناء قدرهتا على استخدام تكنولوجيات رصد 

 .األرض
تعزيز قدرة املراكز االقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا  -٢

توفري التعليم والتدريب لصاحل البلدان  علىء الفضا
 .النامية

الصعيد العاملي يف تنظيم األنشطة  علىسني التنسيق حت -٣
 .اليت تعزز قدرات البلدان النامية

زيادة الدعم املقدم إىل برنامج التعليم اخلاص بالفضاء  -٤
التابع لليونسكو كاسهام يف عقد األمم املتحدة للتعليم 

 .ة املستدامةألجل التنمي

أعضاء جلنة استخدام الفضاء 
اخلارجي يف األغراض السلمية 

دعم املبادرات اليت يتخذها الفريق العامل املعين بالتعليم والتدريب 
، )سيوس(وبناء القدرات التابع للجنة املعنية بسواتل رصد األرض 

اخلارجي، بغية استحداث بوابة مبساعدة من مكتب شؤون الفضاء 
موقع اكتشاف على شبكة االنترنت من أجل التعليم والتدريب يف 
جمال رصد األرض وتوفري بياناهتا اخلاصة برصد األرض لألغراض 

 .التعليمية جمانا أو بأقل تكلفة ممكنة
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 الفوائد املتوقعة
الكيانات اليت يراد أن تضطلع 

 اجراءات العمل املقترحة باالجراءات 
اجملاالت ذات الصلة  يفالتنسيق بني أنشطة بناء القدرات  -٥

 .بالفضاء على مستوى السياسات العامة
املوضوعية زيادة الفرص املتاحة الدماج املدخالت  -٦

جهود بناء القدرات يف اجملاالت  يفمن الشباب املقدمة 
 .ذات الصلة بالفضاء

علوم الفضاء لصاحل  يفزيادة توافر املواد التعليمية  -٧
 .الشباب يف مجيع أحناء العامل

احملفوظات  يفحتسني استغالل الصور الساتلية املوجودة  -٨
ن النامية إىل حمفوظات الصور وزيادة سبل وصول البلدا

الساتلية كمواد أساسية ُيستند اليها يف األحباث 
 .والدراسات اخلاصة بالفضاء

األعضاء يف جلنة استخدام 
الفضاء اخلارجي يف األغراض 
السلمية الذين لديهم وكاالت 

 فضائية منشأة

دعم أنشطة املراكز االقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، 
ة إىل األمم املتحدة، بانشاء قاعدة بيانات بأمساء اخلرباء من املنتسب

الوكاالت الفضائية الذين ميكنهم تقدمي املساعدة إىل املراكز 
االقليمية بتوفري مواد التعليم والتدريب ذات الصلة بالفضاء ألجل 

 .املراكز االقليمية

مكتب شؤون الفضاء اخلارجي  
واليونسكو، بالتعاون مع 

االقليمية لتدريس علوم املراكز 
 وتكنولوجيا الفضاء

تقدمي املساعدة يف اجلهود الدولية الرامية إىل التنسيق بني أنشطة بناء 
القدرات بتعميم قائمة باألنشطة الدولية املعنية بتعزيز قدرات 

البلدان النامية، وخصوصا اليت تنظمها البلدان النامية اليت تلتمس 
 .املساعدة

ة استخدام األعضاء يف جلن 
الفضاء اخلارجي يف األغراض 
السلمية بالتعاون مع مكتب 

 شؤون الفضاء اخلارجي

تنفيذ أنشطة بناء القدرات بالتركيز خصوصا على املعلمني 
واملمارسني املهنيني من الشباب وعلى صانعي القرارات بغية دعم 

برنامج التعليم اخلاص بالفضاء التابع لليونسكو، كاسهام من جانب 
نة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ومكتب جل

 شؤون الفضاء اخلارجي يف عقد األمم املتحدة للتعليم
 ).٢٠١٤-٢٠٠٥(من أجل التنمية املستدامة 

كيانات منظومة األمم املتحدة  
وجلنة استخدام الفضاء 

اخلارجي يف األغراض السلمية 

بني أنشطة بناء القدرات مناقشة السبل والوسائل الكفيلة بالتنسيق 
 .يف اجملاالت ذات الصلة بالفضاء على مستوى السياسات العامة
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 الفوائد املتوقعة
الكيانات اليت يراد أن تضطلع 

 اجراءات العمل املقترحة باالجراءات 

مكتب شؤون الفضاء اخلارجي  
 واملنظمات املعنية

عقد حلقات عمل وندوات على أساس منتظم مبشاركة الشباب 
بغية اتاحة الفرص على الصعيد االقليمي لتبادل اخلربات يف جهود 

 .بناء القدرات

اعداد وتوزيع كتيبات تعليمية تشمل مبادئ علم الفضاء األساسية  ت فضائيةوكاال 
 .لكي ُتستخدم كأدوات تعليمية للشباب يف مجيع البلدان

مكتب شؤون الفضاء  
اخلارجي، بالتعاون مع الدول 
األعضاء والوكاالت الفضائية 

 املهتمة

ئية تنظيم اجتماع للدول األعضاء املهتمة وكذلك الوكاالت الفضا
بغية حتديد األطراف الراغبة يف االضطالع باجراءات العمل 

املقترحة يف هذا القسم اخلاص بتعزيز بناء القدرات يف األنشطة 
 .ذات الصلة بالفضاء

البلدان اليت لديها تقنيات  
تصوير ساتلية ويف حيازهتا 

 حمفوظات صور ساتلية

نة، للصور التوزيع، بناء على الطلب، جمانا أو بأقل تكلفة ممك
 الساتلية املوجودة يف احملفوظات طوال سنني الستخدامها

 .وخصوصا من جانب البلدان النامية

 حتديد مصادر التمويل لدعم األنشطة االمنائية بواسطة التطبيقات الفضائية 

زيادة امكانية قيام املصارف االمنائية ووكاالت املعونة  -١
دام التطبيقات بتوفري األموال لدعم املشاريع باستخ

 .الفضائية ألغراض التنمية

جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
يف األغراض السلمية من خالل 

فريق عملها املعين مبصادر 
 التمويل االبتكارية

تنظيم حلقات عمل للخرباء يف املصارف االمنائية ووكاالت املعونة 
 .ليتعرفوا إىل االمكانيات اليت تتيحها التطبيقات الفضائية

ديد الطرق الكفيلة بتعزيز ادماج األموال املخصصة لالستثمار حت
الضروري يف ميزانية معينة خاصة باملوضوع واستهالك ذلك 

 .االستثمار يف امليزانيات الالحقة

جلنة استخدام الفضاء اخلارجي  
يف األغراض السلمية من خالل 

فريق عملها املعين مبصادر 
 التمويل االبتكارية

 معينة لتعزيز ادماج مكّونات التدريب يف املشاريع حتديد تدابري
املقرر متويلها والتشجيع على االلتزام الرمسي من احلكومات املعنية 
للحفاظ على البىن اهليكلية املستحدثة واالبقاء على العاملني الذين 

 .ُدرِّبوا نتيجة للمشروع املعين

التنمية زيادة فعالية األموال املوفرة للمشاريع ألغراض  -٢ الدول األعضاء اليت تتلقى النظر يف ايالء أولوية أعلى ملبادرات بناء القدرات يف ميداين علوم
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 الفوائد املتوقعة
الكيانات اليت يراد أن تضطلع 

 اجراءات العمل املقترحة باالجراءات 
وتكنولوجيا الفضاء، واستخدام أموال املساعدة االمنائية الرمسية  أموال مساعدة امنائية رمسية .بغية تعزيز بناء القدرات احمللية

 .دراتلالستعانة هبا على حتقيق أهداف بناء الق

الدول األعضاء اليت تقدم  
 أموال مساعدة امنائية رمسية

بذل جهود القامة شراكات مع البلدان الطالبة املساعدة، والتدعيم 
 .املباشر لبناء قدراهتا من خالل تبادل املعلومات واخلربات

زيادة امكانية التنبؤ بالتربعات واملسامهات املقدمة  -٣
رنامج األمم املتحدة للصندوق االستئماين لصاحل ب

للتطبيقات الفضائية، وزيادة توافر املوارد الالزمة 
لألنشطة يف اجملاالت احملددة باعتبارها أولويات من 
جانب جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض 

 .السلمية

تقدمي مسامهات إىل صندوق 
األمم املتحدة االستئماين 

اخلاص بربنامج األمم املتحدة 
 ت الفضائيةللتطبيقا

النظر يف تقدمي مسامهات مع اتاحة املرونة الكاملة ملكتب شؤون 
الفضاء اخلارجي للقيام باألنشطة وفقا لألولويات اليت حددهتا جلنة 

 .استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
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   املرفق الثاين  

 اف الفضاء اخلارجيخالصة عن تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكش
   )اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 

 أنشطة ومالحظات أخرى
 البند ذو الصلة من جداول أعمال اللجنة

 وهيئتيها الفرعيتني
أنشئ هلا فريق 

 )أ(التوصية   )ب(عمل

موضوع ذو أولوية يف (أنشطة تتعلق بـرصد البيئة ومحايتها 
قدم فريق العمل ). لتطبيقات الفضائيةبرنامج األمم املتحدة ل

 .(A/AC.105/C.1/L.275) تقريره النهائي

املسائل املتعلقة باستشعار األرض عن بعد "
تنظر فيه اللجنة الفرعية " (بواسطة السواتل

 ).العلمية والتقنية يف دورهتا السنوية

صوغ استراتيجية عاملية شاملة  ١ نعم
 لرصد البيئة

موضوع ذو أولوية يف ( املوارد الطبيعية أنشطة تتعلق بـإدارة
 قّدم فريق العمل تقريره النهائي ). الربنامج

)A/AC.105/L.250( 

الفضاء " أعاله؛ و١مثلما ذكر بشأن التوصية 
تنظر فيه جلنة "(الفضاء واملياه"و" واجملتمع

 استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض
 ). ٢٠٠٥ و٢٠٠٤السلمية يف عامي 

  إدارة املوارد الطبيعية لألرضحتسني ٢ نعم

بناء على دعوة اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، قدمت شراكة 
استراتيجية إجوس عرضا عن أنشطتها يف الدورة األربعني 

، أن ٢٠٠٢الحظت اللجنة الفرعية، يف عام . للجنة الفرعية
أنشطة شراكة استراتيجية إجوس ذات صلة مباشرة بالتوصية، 

 . أنه ال حاجة إىل إنشاء فريق عملواتفقت على
 

لرصد ا وتنفيذ استراتيجية تطوير ٣ ال .  أعاله١مثلما ذكر بشأن التوصية 
 )وسجإ(العاملي املتكاملة 

 خحتسني التنبؤ بالطقس واملنا ٤ نعم . أعاله١مثلما ذكر بشأن التوصية  .(A/AC.105/C.1/L.269)قدم فريق العمل تقريره النهائي 
من اآلثار األدىن تقليل إىل احلد ال ٥ ال  

ألنشطة النامجة عن االضارة 
 الفضائية على البيئة احمللية والعاملية

موضوع ذو أولوية يف (أنشطة تتعلق بـالتطبيب عن بعد 
 ).الربنامج

استخدام تكنولوجيا الفضاء يف العلوم الطبية "
نظرت فيه اللجنة الفرعية " (والصحة العامة
 كمسألة منفردة يف دورهتا يف العلمية والتقنية

التطبيب عن ُبعد باالعتماد "؛ و)٢٠٠٣عام 
نظرت فيه اللجنة الفرعية " (على النظم الفضائية

 ).٢٠٠٦-٢٠٠٤يف إطار خطة عمل للفترة 

 حتسني خدمات الصحة العامة ٦ نعم
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 أنشطة ومالحظات أخرى
 البند ذو الصلة من جداول أعمال اللجنة

 وهيئتيها الفرعيتني
أنشئ هلا فريق 

 )أ(التوصية   )ب(عمل
موضوع ذو أولوية يف الربنامج (أنشطة تتعلق بتدبر الكوارث 

ية تتكون من حلقات عمل إقليمية الذي استهل منيطة تدريب
قدم فريق العمل تقريره النهائي ). حول هذا املوضوع

(A/AC.105/C.1/L.273). 

تنفيذ نظام عاملي فضائي متكامل الدارة "
نظرت فيه اللجنة الفرعية " (الكوارث الطبيعية

العلمية والتقنية يف إطار خطة عمل تشمل 
 وكمسألة منفردة يف ٢٠٠٣-٢٠٠١الفترة 

الكوارث ادارة دعم "؛ و)٢٠٠٤رهتا لعام دو
ستنظر فيه اللجنة " (املستند إىل النظم الفضائية

-٢٠٠٥الفرعية يف إطار خطة العمل للفترة 
٢٠٠٧.( 

متكامل إلدارة عاملي تنفيذ نظام  ٧ نعم
ختفيف الكوارث الطبيعية جهود 

 منهااإلغاثة ودرئها و

لوية يف موضوع ذو أو(أنشطة تتعلق بـالتعليم عن بعد 
 ).الربنامج

من املقرر تنظر فيه اللجنة يف " (الفضاء والتعليم"
 يف إطار ٢٠٠٦-٢٠٠٤إطار خطة عمل للفترة 

؛ )"الفضاء واجملتمع"بند جدول األعمال املعنون 
 دراسة ٢٠٠٥وتشمل خطة العمل لعام 

اخلدمات والنظم الفضائية لتوفري فرص تعليمية 
 .التعليم عن بعديف البلدان النامية، مبا يف ذلك 

تشجيع حمو األمية وتعزيز التعليم  ٨ ال
 الريفي من خالل التعليم عن بعد

ملعارف من خالل حتسني تبادل ا ٩ نعم  .أنشطة ذات صلة باالتصاالت الساتلية يف إطار الربنامج
تعزيز سبل الوصول عامليا إىل 
 خدمات االتصاالت الفضائية

كون من حلقات عمل إقليمية استهل الربنامج منيطة تدريبية تت
واجتماعات دولية للخرباء حول استخدام النظم العاملية 

قدم فريق العمل تقريره النهائي . لسواتل املالحــة وتطبيقاتـها
)A/AC.105/C.1/L.274و Corr.1و (Corr.2. 

حتسني سبل الوصول عامليا إىل  ١٠ نعم 
النظم الفضائية للمالحة وحتديد 

 وافق تلك النظماملواقع وحتسني ت

أحد األهداف الرئيسية لالجتماع املشترك بني الوكاالت 
بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي وللربنامج؛ سلسلة جديدة من 

 بشأن ٢٠٠٥-٢٠٠٣الندوات يعقدها الربنامج خالل الفترة 
دعم خطة : التطبيقات الفضائية ألغراض التنمية املستدامة

قدم فريق . لتنمية املستدامةتنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي ل
).Corr.1 و(A/AC.105/C.1/L.264العمــل تقريـــره النهائــــي 

 تطبيق نتائجبتعزيز التنمية املستدامة  ١١ نعم 
 أحباث الفضاء
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 أنشطة ومالحظات أخرى
 البند ذو الصلة من جداول أعمال اللجنة

 وهيئتيها الفرعيتني
أنشئ هلا فريق 

 )أ(التوصية   )ب(عمل
سلسلة حلقات عمل بشأن علوم الفضاء األساسية تنظمها 

 .األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية
 

 سنة دولية للفيزياء ٢٠٠٧مساندة إعالن سنة "
" والفيزياء الشمسية) اجليوفيزياء(األرضية 

ستنظر فيه اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف (
 ).٢٠٠٥دورهتا لعام 

العلمية بالفضاء حتسني املعرفة  ١٢ ال
القريب والفضاء اخلارجي من 

 خالل أنشطة تعاونية

ظل احلطام الفضائي موضع نظر اللجنة الفرعية  
مية والتقنية حىت قبل انعقاد اليونيسبيس العل

 عن طريق ٢٠٠٤الثالث، مبا يف ذلك منذ عام 
الفريق العامل املعين باحلطام الفضائي، وهو 

 .٢٠٠٥-٢٠٠٢جزء من خطة العمل للفترة 

الفضاء القريب  يتمحاية بيئحتسني  ١٣ ال
من األرض والفضاء اخلارجي 

 بتخفيف احلطام الفضائي

ستنظر فيه " (يبة من األرضاألجسام القر" 
اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف إطار خطة 

 ).٢٠٠٧-٢٠٠٥العمل للفترة 

حتسني التنسيق الدويل لألنشطة  ١٤ نعم
من القريبة باألجسام ذات الصلة 

 األرض
ظل استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء  

اخلارجي موضع نظر اللجنة الفرعية العلمية 
ية حىت قبل انعقاد اليونيسبيس الثالث، مبا والتقن

يف ذلك من خالل الفريق العامل يف إطار هذا 
البند، وهو جزء من خطيت العمل للفترتني 

 .٢٠٠٦-٢٠٠٣ و٢٠٠٣-٢٠٠٠

من الفضاء القريب يت محاية بيئ ١٥ ال
والفضاء اخلارجي من خالل األرض 

عن من البحوث إجراء املزيد 
 نوويةاستخدام مصادر القدرة ال

ومنظمة ) آيتيو(قّدم كل من االحتاد الدويل لالتصاالت 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واالحتاد الفلكي 

الدويل، أثناء دوريت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية الثامنة 
والثالثني والتاسعة والثالثني، معلومات عن أنشطته املتعلقة 

اخل الترددات مع علم الفلك باملوضوع األضيق املتعلق بتد
 .الراديوي

األدىن من التداخل التقليل إىل احلد  ١٦ ال 
مع الترددات يف الطيف 

 الكهرومغنطيسي
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 أنشطة ومالحظات أخرى
 البند ذو الصلة من جداول أعمال اللجنة

 وهيئتيها الفرعيتني
أنشئ هلا فريق 

 )أ(التوصية   )ب(عمل
أحد األهداف الرئيسية للربنامج يف تنفيذ أنشطته ضمن كل 

قدم فريق العمل تقريره . موضوع من املواضيع ذات األولوية
 ). (A/AC.105/L.251النهائي 

وارد املالية من أجل تنمية القدرات حشد امل"
" يف ميدان تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء

نظرت فيه اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف (
الفضاء "؛ )دورتيها التاسعة والثالثني واألربعني

من املقرر أن تنظر فيه اللجنة يف " (والتعليم
 يف ٢٠٠٦-٢٠٠٤إطار خطة عمل للفترة 

 ").الفضاء واجملتمع"األعمال إطار بند جدول 

تعزيز بناء القدرات بتنمية املوارد  ١٧ نعم
 البشرية وزيادة موارد امليزانية

أحد األهداف الرئيسية للربنامج يف تنفيذ األنشطة ضمن كل 
قّدم الفريق العامل . موضوع من املواضيع ذات األولوية

 ).A/AC.105/L.252(تقريره النهائي 

متخذي القرارات لدى وعي زيادة ال ١٨ نعم ).نظرت فيه اللجنة ("الفضاء واجملتمع"
واجلمهور عامة بأمهية األنشطة 

 الفضائية
لتنسيق لتعزيز اآلليات الوطنية /إنشاء ١٩ ال  

 األنشطة الفضائيةيف 
كان (الفوائد اجلانبية من تكنولوجيا الفضاء  

استعراض احلالة الراهنة موضع نظر اللجنة حىت 
 ).اد اليونيسبيس الثالثقبل انعق

حتسني تبادل املعلومات بشأن  ٢٠ ال
ألنشطة من االفوائد اجلانبية 

  واستخدامهاالفضائية
أنشطة احلكومات والقطاع اخلاص الرامية إىل " 

" تعزيز التعليم يف جمال العلوم واهلندسة الفضائية
نظرت فيه اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف (

" الفضاء واجملتمع"؛ )والثالثنيدورهتا الثامنة 
سوف تنظر فيه اللجنة مع تركيز خاص على (

، يف إطار خطة "الفضاء والتعليم"موضوع 
 ).٢٠٠٦-٢٠٠٤العمل للفترة 

توفري الفرص التعليمية للشباب لكي  ٢١ ال
يتعلموا املزيد عن علوم وتكنولوجيا 

الفضاء ويشاركوا يف األنشطة 
 الفضائية

 اجمللس االستشاري ٥٦/٥١امة يف قرارها منحت اجلمعية الع
جليل الفضاء مركز مراقب دائم لدى اللجنة؛ وعقد الربنامج 

سلسلة من الندوات بشأن تعزيز مشاركة الشباب يف 
األنشطة الفضائية، دعما ألعمال اجمللس االستشاري جليل 

 .الفضاء

إنشاء آلية تشاورية يف إطار جلنة  ٢٢ ال 
ي يف استخدام الفضاء اخلارج

األغراض السلمية لتيسري مشاركة 
الشباب يف األنشطة التعاونية املتعلقة 

 بالفضاء
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 أنشطة ومالحظات أخرى
 البند ذو الصلة من جداول أعمال اللجنة

 وهيئتيها الفرعيتني
أنشئ هلا فريق 

 )أ(التوصية   )ب(عمل
استحداث جوائز تقديرية  ٢٣ ال  

للمسامهات البارزة يف أنشطة 
 الفضاء

األعمال اجلارية من جانب اللجنة وجلنتيها الفرعيتني من 
 خالل النظر يف بنود جداول أعماهلا

 الذي تضطلع به تأكيد الدورإعادة  ٢٤ ال 
جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف 

األغراض السلمية وجلنتاها 
الفرعيتان وأمانتها يف استكشاف 
الفضاء اخلارجي واستخدامه يف 

 األغراض السلمية
أنشطة مجع األموال يضطلع هبا مكتب شؤون الفضاء 

 .اخلارجي لدعم أنشطة الربنامج
ضمان وجود آليات متويل مستدام  ٢٥ ال 

للمراكز اإلقليمية املنتسبة إىل األمم 
املتحدة، وزيادة الدعم املقدم إىل 
برنامج األمم املتحدة للتطبيقات 

 الفضائية
وسائل وآليات لتعزيز التعاون بني الوكاالت " 

وزيادة استخدام التطبيقات واخلدمات الفضائية 
" ضمن هيئات منظومة األمم املتحدة وفيما بينها

ة الفرعية العلمية والتقنية يف نظرت فيه اللجن(
؛ )٢٠٠٣-٢٠٠١إطار خطة العمل للفتـرة 

ويقدم االجتماع املشترك بني الوكاالت بشأن 
أنشطة الفضاء اخلارجي تقارير سنوية عن هذه 

 .املسألة إىل اللجنة الفرعية

التشجيع على زيادة استخدام النظم  ٢٦ ال
واخلدمات ذات الصلة بالفضاء من 

نظومة األمم جانب مؤسسات م
 املتحدة والقطاع اخلاص

حلقات عمل بشأن قانون الفضاء ينظمها مكتب شؤون 
 .الفضاء اخلارجي يف إطار الربنامج

حالة وتطبيق معاهدات األمم املتحدة اخلمس 
تنظر فيه اللجنة (اخلاصة بالفضاء اخلارجي 

 ).الفرعية القانونية يف دوراهتا السنوية

صديق على معاهدات لتإىل ادعوة الدول  ٢٧ ال
الفضاء اخلارجي أو االنضمام إليها ودعوة 

املنظمات احلكومية الدولية إىل إعالن 
 القبول هبا
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 أنشطة ومالحظات أخرى
 البند ذو الصلة من جداول أعمال اللجنة

 وهيئتيها الفرعيتني
أنشئ هلا فريق 

 )أ(التوصية   )ب(عمل
بند يف جدويل أعمال اللجنتني الفرعيتني  

التابعتني للجنة؛ وتنظر فيه اللجنة يف إطار البند 
 .املعنون مسائل أخرى

مواصلة النظر يف هيكل جداول  ٢٨ ال
ستخدام الفضاء أعمال جلنة ا

اخلارجي يف األغراض السلمية 
 وجلنتيها الفرعيتني وأساليب عملها

تنظيم الدورة غري الرمسية املفتوحة العضوية لالجتماع املشترك 
بني الوكاالت؛ وقيام أعضاء االجتماع وجلنة استخدام 

الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بإعداد قائمة 
ة بالفضاء واليت تليب خطة تنفيذ باملبادرات والربامج املتصل

 .نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

وسائل وآليات تعزيز التعاون بني الوكاالت "
وزيادة استخدام التطبيقات واخلدمات الفضائية 

ضمن هيئات منظومة األمم املتحدة وفيما 
نظرت فيه اللجنة الفرعية العلمية " (بينها

-٢٠٠١ة العمل للفترة والتقنية يف إطار خط
؛ ويقدم االجتماع املشترك بني )٢٠٠٣

الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي 
تقارير سنوية عن هذه املسألة إىل اللجنة 

سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء "الفرعية؛ 
تنظر فيه اللجنة " (اخلارجي لألغراض السلمية

؛ الدور )منذ ما قبل انعقاد اليونيسبيس الثالث
ي ميكن أن تقوم به تكنولوجيا الفضاء يف الذ

تنفيذ توصيات مؤمتر القمة العاملي للتنمية 
تنظر فيه اللجنة يف دوراهتا السنوية (املستدامة 

سبل ووسائل "يف اطار بند جدول األعمال 
 ").احلفاظ على الفضاء لألغراض السلمية

تعزيز التنسيق يف األنشطة ذات  ٢٩ ال
ة استخدام النفع املتبادل بني جلن

الفضاء اخلارجي يف األغراض 
 السلمية وسائر هيئات األمم املتحدة

لنظر يف إىل ادعوة اجملتمع الدويل  ٣٠ ال  
ريية توصيات املؤمترات التحض

اإلقليمية اخلاصة باليونيسبيس 
 الثالث

، جرى تنقيح ٥٤/٦٨عمال بقرار اجلمعية العامة 
ألمم املتحدة اختصاصات الصندوق االستئماين لربنامج ا

للتطبيقات الفضائية لكي تشمل تنفيذ توصيات اليونيسبيس 
 .الثالث

  تابع خاصتربعاتإنشاء صندوق  ٣١ ال 
لألمم املتحدة لغرض تنفيذ توصيات 

 الثالثيسبيس اليون
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 أنشطة ومالحظات أخرى
 البند ذو الصلة من جداول أعمال اللجنة

 وهيئتيها الفرعيتني
أنشئ هلا فريق 

 )أ(التوصية   )ب(عمل
تشتمل حلقات العمل اليت تنظمها األمم املتحدة واالحتاد 

اول  على جلسة خاصة لتن٢٠٠١الفلكي الدويل منذ عام 
 قّدم الفريق العامل تقريره النهائي . هذا املوضوع

)A/AC.105/L.246.( 

يتصل مبوضوع حشد املوارد املالية من أجل 
تنمية القدرات يف ميدان تطبيقات علوم 

وتكنولوجيا الفضاء، الذي نظرت فيه اللجنة 
الفرعية العلمية والتقنية يف دورتيها التاسعة 

 .والثالثني واألربعني

حتديد مصادر متويل جديدة  ٣٢ نعم
م تنفيذ توصيات  لدعومبتكرة

 اليونيسبيس الثالث

مواصلة تعزيز استخدام الفضاء  ٣٣ ال  
اخلارجي يف األغراض السلمية، من 

مرتادة "خالل التعاون بني البلدان 
غري مرتادة "والبلدان " الفضاء
وكذلك فيما بني البلدان " الفضاء

دين، مبا النامية، وإشراك اجملتمع امل
 فيه الصناعة

الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثالث      " إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية     : األلفية الفضائية "ُرقّمـت التوصـيات وفقـا للترتيـب الـذي وردت بـه يف القرار املعنون                  )أ( 
 ).بيس الثالثاليونيس(املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

 .لالطّالع على مزيد من املعلومات عن أفرقة العمل، انظر املرفق اخلامس )ب( 
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  املرفق الثالث
اإلجنازات اليت حققتها جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية 

وهيئتاها الفرعيتان نتيجة للنظر يف املسائل اليت أُدرجت يف إطار هيكل جداول 
 حاألعمال املنق

  
 املسائل اليت أدرجت يف إطار هيكل جداول األعمال املنقح 

 
 )السنة(الدورة  اإلجنازات

بند (اهليئة ونوع النظر 
منتظم أو مسألة منفردة أو 
 املسألة )بند يف إطار خطة عمل

تقارير مقدمة من الدول األعضاء إىل اللجنة )  أ(
 سارسات؛–عن أنشطة كوسباس

 مبناسبة الذكرى االعتراف باإلجنازات) ب(
 العشرين؛

مسألة جديدة ُينظر فيها يف إطار البند )  ج(
 .اخلاص بتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

جلنة استخدام الفضاء  ٢٠٠٢
اخلارجي يف األغراض 

 السلمية 

 النظام الساتلي الدويل للبحث 
 )سارسات–كوسباس(واإلنقاذ 

 مسألة جديدة ُينظر فيها كبند يف جدول
 .األعمال

جلنة استخدام الفضاء  ٢٠٠٣-٢٠٠٢
اخلارجي يف األغراض 

 السلمية 

 الفضاء واجملتمع

مسألة جديدة جيري تناوهلا كموضوع ذي )  أ(
تركيز خاص يف إطار خطة العمل وكجزء من 

 ؛"الفضاء واجملتمع"النظر يف بند 
التآزر مع أعمال أفرقة العمل املعنية )  ب(

 .القدرات وزيادة الوعيبتبادل املعارف وبناء 

جلنة استخدام الفضاء  ٢٠٠٦-٢٠٠٤
اخلارجي يف األغراض 

 السلمية

 الفضاء والتعليم

مسألة جديدة ُينظر فيها كبند يف جدول )  أ(
 األعمال؛

التنسيق بني أعمال اللجنة وأعمال جلنة )  ب(
" املياه"التنمية املستدامة، اليت ستتناول مسألة 

عات املواضيعية الثالث باعتبارها إحدى اجملمو
، يف إطار ٢٠٠٥-٢٠٠٤لدورة السنتني األوىل، 

 -٢٠٠٤(برنامج عملها املتعدد السنـوات 
٢٠١٧.( 

جلنة استخدام الفضاء  ٢٠٠٥ و٢٠٠٤
اخلارجي يف األغراض 

 السلمية

 الفضاء واملياه

جرى تناول البعد اإلنساين يف أنشطة الفضاء من 
 يف تطبيقات البعد اإلنساين: "خالل تنظيم ندوة

 ".علوم وتكنولوجيا الفضاء

جلنة استخدام الفضاء  ٢٠٠١
اخلارجي يف األغراض 

 السلمية

 ندوة
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 املسائل اليت أدرجت يف إطار هيكل جداول األعمال املنقح 

 
 )السنة(الدورة  اإلجنازات

بند (اهليئة ونوع النظر 
منتظم أو مسألة منفردة أو 
 املسألة )بند يف إطار خطة عمل

االتفاق على منح اجمللس االستشاري جليل 
إنشاء (الشباب مركز مراقب دائم لدى اللجنة 

آلية استشارية يف اللجنة لتيسري مشاركة الشباب 
 ).يف األنشطة الفضائية

دام الفضاء جلنة استخ ٢٠٠١
اخلارجي يف األغراض 

 السلمية

 مسائل أخرى

توصيات بشأن املسألة مقدمة من اللجنة )  أ(
الفرعية القانونية والفريق العامل التابع هلا، مع 

 إىل ٢٠٠٢اختصاصات تشمل الفترة من 
  وإجراءات املتابعة؛٢٠٠٤

نتائج وأنشطة متابعة حلقات عمل األمم )  ب(
الفضاء اليت ينظمها مكتب املتحدة بشأن قانون 

 .شؤون الفضاء اخلارجي

اللجنة الفرعية القانونية،  ٢٠٠٠
 بند منتظم

حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس 
 اخلاصة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها

زيادة أوجه التفاعل بني اللجنة واللجنة )  أ(
الفرعية القانونية وهيئات أخرى يف جمال قانون 

 الفضاء؛
 تقرير اللجنة العاملية ألخالقيات ُعرض)  ب(

املعارف العلمية والتكنولوجيا التابعة ملنظمة األمم 
املتحدة للتربية والعلم والثقافة على اللجنة الفرعية 

 ؛٢٠٠٢القانونية يف عام 
ُشكّل فريق اخلرباء املعين بأخالقيات الفضاء )  ج(

 اخلارجي لدراسة تقرير اللجنة العاملية؛ وقُدِّم تقرير
فريق اخلرباء إىل اللجنة الفرعية القانونية يف عام 

٢٠٠٣ (A/AC.105/C.2/L.240/Rev.1)؛ 
مسألة جديدة ُينظر فيها كبند يف جدول )  د(

 .األعمال

اللجنة الفرعية القانونية،  ٢٠٠٠
 بند منتظم

معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية 
 فيما يتعلق بقانون الفضاء

 ٢٠٠٢لقانونية يف عام توصلت اللجنة الفرعية ا
إىل اتفاق بشأن بعض اجلوانب ذات الصلة 

باستخدام املدار الثابت بالنسبة لألرض 
A/AC.105/738)املرفق الثالث ،.( 

اللجنة الفرعية القانونية،  ٢٠٠٠
 بند منتظم

 :األمور املتعلقة مبا يلي
تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني )  أ(

 حدوده؛
 بالنسبة لألرض طبيعة املدار الثابت)  ب(

وكيفية استخدامه، مبا يف ذلك النظر يف 
السبل والوسائل اليت تكفل االستخدام 
الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة 

لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل 
 .لالتصاالت السلكية والالسلكية
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 املسائل اليت أدرجت يف إطار هيكل جداول األعمال املنقح 

 
 )السنة(الدورة  اإلجنازات

بند (اهليئة ونوع النظر 
منتظم أو مسألة منفردة أو 
 املسألة )بند يف إطار خطة عمل

نتائج العمل الذي ": الدولة املطِلقة"مفهوم )  أ(
 املعين باملسألة وجمموعة أجنزه الفريق العامل

التوصيات اليت قدمت إىل جلنة استخدام الفضاء 
اخلارجي يف األغراض السلمية واجلمعية العامة 

 ؛٢٠٠٢يف عام 
مسألة جديدة ُينظر فيها كبند يف جدول )  ب(

 .األعمال

اللجنة الفرعية القانونية، يف  ٢٠٠٢-٢٠٠٠
 إطار خطة عمل

 "الدولة املطِلقة"استعراض مفهوم 

زيادة التعاون وأوجه التفاعل مع املعهد )  أ(
 ؛)اليونيدروا(الدويل لتوحيد القانون اخلاص 

نتائج االجتماعات غري الرمسية اليت )  ب(
 ٢٠٠١عقدت بيـن الدورات فـي عامي 

دراسة املسألة  يف والتقدم الذي أحرز ٢٠٠٢و
من قبل اللجنة الفرعية القانونية وفريقها العامل 

 ؛٢٠٠٣ملسألة، الذي أنشئ يف عام املعين با
مسألة جديدة ُينظر فيها كبند يف جدول )  ج(

 .األعمال

٢٠٠٢، ٢٠٠١ ،
٢٠٠٤، ٢٠٠٣ ،

٢٠٠٥ 

اللجنة الفرعية القانونية، 
 مسألة منفردة

النظر يف املشروع األويل للربوتوكول 
املتعلق باملسائل اليت ختص املوجودات 
الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات 

اليت فتح (لدولية على املعدات املنقولة ا
 ١٦باب التوقيع عليها يف كيب تاون يف 

 )٢٠٠١نوفمرب /تشرين الثاين

مسألة جديدة ُينظر فيها كبند يف جدول 
 .األعمال

 اللجنة الفرعية القانونية، ٢٠٠٧-٢٠٠٤
 يف إطار خطة عمل 

 ممارسات الدول واملنظمات الدولية 
 .فضائيةيف جمال تسجيل األجسام ال

قيام املعهد الدويل لقانون الفضاء واملركز 
األورويب لقانون الفضاء بتنظيم ندوات حول 

 :املواضيع التالية
األنشطة يف استخدام اجلوانب القانونية  :٢٠٠٠

  ألغراض جتاريةالفضائية
للمنازعات طرائق التسوية السلمية  :٢٠٠١

  بقانون الفضاءاخلاصة
 ملرور يف الفضاءاحركة آفاق إدارة  :٢٠٠٢
 تعزيز إنفاذ اتفاقية التسجيل :٢٠٠٣
التطورات اجلديدة واإلطار القانوين  :٢٠٠٤

 الذي يشمل استغالل موارد القمر

 الندوات اللجنة الفرعية القانونية  ٢٠٠٤-٢٠٠٠
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 املسائل اليت أدرجت يف إطار هيكل جداول األعمال املنقح 

 
 )السنة(الدورة  اإلجنازات

بند (اهليئة ونوع النظر 
منتظم أو مسألة منفردة أو 
 املسألة )بند يف إطار خطة عمل

معلومات عن األنشطة يف جمال حتليق )  أ(
اإلنسان يف الفضاء قدمت إىل اللجنة الفرعية 

 تقنية؛العلمية وال
مسألة جديدة ُينظر فيها كبند يف جدول )  ب(

 .األعمال

اللجنة الفرعية العلمية  ٢٠٠٠
 والتقنية، مسألة منفردة

 التعاون الدويل يف جمال حتليق اإلنسان 
 .يف الفضاء

معلومات عن نظم ومشاريع اإلطالق )  أ(
اجلديدة قدمت إىل اللجنة الفرعية العلمية 

لفرعية القانونية لصاحل والتقنية وإىل اللجنة ا
الفريق العامل التابع هلا واملعين بالبند املتعلق 

 ؛"الدولة املطلقة"باستعراض مفهوم 
مسألة جديدة ينظر فيها كبند يف جدول )  ب(

 .األعمال

اللجنة الفرعية العلمية  ٢٠٠٠
 والتقنية، مسألة منفردة

 عرض عن النظم ومشاريع اإلطالق 
 اجلديدة

قدمة من الدول األعضاء عن تقارير م)  أ(
 املوضوع؛

جمموعة تقارير مقدمة من الدول األعضاء )  ب(
  (A/AC.105/755عن األنشطة ألجل الشباب 

 ؛Add.2) وAdd.1و
مسألة جديدة ُينظر فيها كبند يف جدول )  ج(

 .األعمال

اللجنة الفرعية العلمية  ٢٠٠١
 والتقنية، مسألة منفردة

اص أنشطة احلكومات والقطاع اخل
الرامية إىل تعزيز التعليم يف جمال العلوم 

 واهلندسة الفضائية

تقرير الفريق العامل املعين باستخدام مصادر )  أ(
القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي عن 

استعراض الوثائق الدولية والعمليات الوطنية 
احملتملة الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية 

  اخلارجي؛ألغراض سلمية يف الفضاء

٢٠٠٣-٢٠٠٠ ،
٢٠٠٦-٢٠٠٣ 

اللجنة الفرعية العلمية 
والتقنية، يف إطار خطة 

 عمل

 مصادر القدرة النووية

دفع التقدم يف األعمال املقرر أن ُتجرى )  ب(
بشأن استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء 

-٢٠٠٣اخلارجي باعتماد خطة عمل للفترة 
ضطلع هبا ، مبا يف ذلك األعمال اليت ُي٢٠٠٦

 فيما بني الدورات؛
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 املسائل اليت أدرجت يف إطار هيكل جداول األعمال املنقح 

 
 )السنة(الدورة  اإلجنازات

بند (اهليئة ونوع النظر 
منتظم أو مسألة منفردة أو 
 املسألة )بند يف إطار خطة عمل

خطط تنظيمية حمتملة إلمكانية املشاركة)  ج(
يف رعاية جمهـود لوضـع معيــار دولــي لألمـــان
التقين ملصادر القدرة النووية يف الفضاء
وإلمكانية قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
بإسداء املشورة إىل اللجنة الفرعية العلمية

يف إعداد هذا املعيار، أعدها مكتبوالتقنية  
شؤون الفضاء اخلارجي والوكالة الدولية للطاقة

 ؛ (A/AC.105/C.1/L.268)الذرية  
زيادة التعاون بني الوكالة الدولية للطاقة )  د(

الذرية وجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف 
األغراض السلمية واللجنة الفرعية العلمية 

تب شؤون الفضاء والتقنية التابعة هلا ومك
 .اخلارجي

   

رسالة موجهة من رئيس اللجنة إىل األمني )  أ(
العام السترعاء انتباهه إىل ضرورة النظر يف 

مسامهات علوم وتكنولوجيا الفضاء بقدر أكرب 
يف حتقيق أهداف مؤمترات األمم املتحدة الرئيسية 

(A/56/306) دعت اجلمعية العامة يف أعقاهبا ،
رك بني الوكاالت بشأن أنشطة االجتماع املشت

الفضاء اخلارجي إىل النظر يف توصيات املؤمترات 
الرئيسية اليت نتج عنها حتليل لنتائج مؤمتر القمة 

العاملي للتنمية املستدامة وعملية املتابعة اليت 
اضطلع هبا االجتماع املشترك بني الوكاالت يف 

 ؛٢٠٠٣عام 
بني جمموعة توصيات االجتماع املشترك )  ب(

الوكاالت اليت أقرهتا جلنة استخدام الفضاء 
 اخلارجي يف األغراض السلمية واليت تشمل 

دورة غري رمسية مفتوحة العضوية للجنة ‘ ١‘
االجتماع املشترك بني الوكـاالت دعي إليها 

اشتراك االجتماع واللجنة يف ‘ ٢‘أعضاء اللجنة؛ 
ء اعداد قائمة باملبادرات والربامج املتصلة بالفضا

اليت تستجيب للتوصيات الواردة يف خطة تنفيذ 
 نتائج مؤمتر القمة العاملي؛

اللجنة الفرعية العلمية  ٢٠٠٣-٢٠٠١
والتقنية، يف إطار خطة 

جلنة استخدام الفضاء  عمل
اخلارجي يف األغراض 

 السلمية 

 التنسيق والتعاون بني الوكاالت
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 املسائل اليت أدرجت يف إطار هيكل جداول األعمال املنقح 

 
 )السنة(الدورة  اإلجنازات

بند (اهليئة ونوع النظر 
منتظم أو مسألة منفردة أو 
 املسألة )بند يف إطار خطة عمل

زيادة التآزر بني أعمال االجتماع املشترك )  ج(
  الوكاالت واللجنة؛بني

مسألة جديدة ُينظر فيها كبند يف جدول )  د(
 .األعمال

   

أو /استبانة النظم الفضائية الوطنية و)  أ(
اإلقليمية اليت ميكن النظر فيها باعتبارها جزءا 

 من نظام عاملي الدارة الكوارث الطبيعية؛
 باعتماد خطة العمل ٢٠٠٤القيام يف عام )  ب(

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٥ات للفترة املتعددة السنو
التآزر مع أعمال فريق العمل املعين بادارة )  ج(

 الكوارث؛
مسألة جديدة ُينظر فيها كبند يف جدول )  د(

 .األعمال

٢٠٠٣-٢٠٠١ ،
٢٠٠٥، ٢٠٠٤-
٢٠٠٧ 

اللجنة الفرعية العلمية 
والتقنية، يف إطار خطة 

 عمل

 ادارة الكوارث

سوف دفع التقدم احملرز يف األعمال اليت )  أ(
: ٢٠٠١ُتجرى بشأن احلطام الفضائي؛ ويف عام 

مسألة تكاليف وفوائد تدابري ختفيف احلطام؛ 
وختميل احلطام الفضائي الناجم عن البعثات 

الفضائية وختفيف خماطره على مركبات 
 اإلطالق؛

اعتماد خطة العمل املتعددة السنوات يف )  ب(
 ؛٢٠٠٥- ٢٠٠٢ للفترة ٢٠٠١عام 

قترحات املتعلقة بتخفيف النظر يف امل)  ج(
احلطام الفضائي اليت وضعتها جلنة التنسيق 

املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام 
الفضائي، مبا يف ذلك إجراء مناقشات بشأن 

 .سبل إقرار استخدام هذه املقترحات

٢٠٠١، ٢٠٠٠ ،
٢٠٠٥-٢٠٠٢ 

اللجنة الفرعية العلمية 
والتقنية، يف إطار خطة 

 عمل

 ائياحلطام الفض

مسألة جديدة ينظر فيها كبند يف جدول )  أ(
 األعمال؛

التآزر مع أعمال فريق العمل املعين )  ب(
 .بالصحة العامة

اللجنة الفرعية العلمية  ٢٠٠٦-٢٠٠٤
والتقنية، يف إطار خطة 

 عمل

 النظم الفضائية للتطبيب عن بعد
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 املسائل اليت أدرجت يف إطار هيكل جداول األعمال املنقح 

 
 )السنة(الدورة  اإلجنازات

بند (اهليئة ونوع النظر 
منتظم أو مسألة منفردة أو 
 املسألة )بند يف إطار خطة عمل

مسألة جديدة سينظر فيها كبند يف جدول )  أ(
 األعمال؛

آزر مع أعمال فريق العمل املعين الت)  ب(
 .باألجسام القريبة من األرض

اللجنة الفرعية العلمية  ٢٠٠٧-٢٠٠٥
والتقنية، يف إطار خطة 

 عمل

 األجسام القريبة من األرض

معلومات عن أنشطة الدول األعضاء بشأن )  أ(
املوضوع مقدمة إىل اللجنة الفرعية العلمية 

 والتقنية؛
 اللجنة الفرعية من تقارير مقدمة إىل)  ب(

االحتاد الدويل لالتصاالت واالحتاد الفلكي 
الدويل ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

 االقتصادي؛
مسألة جديدة ُينظر فيها كبند يف جدول )  ج(

 .األعمال

اللجنة الفرعية العلمية  ٢٠٠٢
 والتقنية، مسألة منفردة

التعاون الدويل على احلد من األنشطة 
 ة االقتحامية الفضائيةالدعائي

نتائج حلقة العمل املشتركة بني األمم )  أ(
املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية يف 

 بشأن االستفادة عمليا من ٢٠٠١عام 
 التطبيقات الفضائية، جلسة متعلقة بالتمويل؛

التآزر مع أعمال فريق العمل املعين )  ب(
 مبصادر التمويل اجلديدة واملبتكرة؛

مسألة جديدة ُينظر فيها كبند يف جدول )  ج(
 .األعمال

اللجنة الفرعية العلمية  ٢٠٠٣ و٢٠٠٢
 والتقنية، مسألة منفردة

 حشد املوارد املالية

استنتاجات اللجنة الفرعية العلمية والتقنية )  أ(
بشأن استخدام تكنولوجيا الفضاء ألغراض 

 العلوم الطبية والصحة العامة؛
أعمال فريق العمل املعين التآزر مع )  ب(

 بالصحة العامة؛
مسألة جديدة ُينظر فيها كبند يف جدول )  ج(

 .األعمال

اللجنة الفرعية العلمية  ٢٠٠٣
 والتقنية، مسألة منفردة

استخدام تكنولوجيا الفضاء ألغراض 
 العلوم الطبية والصحة العامة

مسألة جديدة ُينظر فيها كبند يف جدول 
 .األعمال

ة الفرعية العلمية اللجن ٢٠٠٤
 والتقنية، مسألة منفردة

  األرضية–الفيزياء الشمسية 
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 املسائل اليت أدرجت يف إطار هيكل جداول األعمال املنقح 

 
 )السنة(الدورة  اإلجنازات

بند (اهليئة ونوع النظر 
منتظم أو مسألة منفردة أو 
 املسألة )بند يف إطار خطة عمل

مسألة جديدة سينظر فيها كبند من جدول 
 .األعمال

اللجنة الفرعية العلمية  ٢٠٠٥
 والتقنية، مسألة منفردة

 سنة دولية ٢٠٠٧مساندة إعالن سنة 
والفيزياء ) اجليوفيزياء(للفيزياء األرضية 

 الشمسية
اللجنة الفرعية العلمية  ٢٠٠٤-٢٠٠٠ :ات للصناعة بشأن املواضيع التاليةتنظيم ندو

 والتقنية
 ندوات

اخلدمات الساتلية التفاعلية ذات  :٢٠٠٠
آثارها يف القرن : الوسائط املتعددة
 احلادي والعشرين

التطبيقات املستجدة للنظم العاملية  :٢٠٠١
مرفق عام جديد : لسواتل املالحة
 ذو منافع عاملية

توسيع التطبيقات العملية  :٢٠٠٢
لالستشعار عن بعد ذي االستبانة 

اإلمكانات والتحديات : العالية جدا
 يف التطبيقات املدنية

: ‘أصغر حجما، أوسع استخداما‘ :٢٠٠٤
تطبيقات السواتل الصغرية يف 

 الزراعة والصحة واألمن البشري
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  املرفق الرابع    6

ت يف أفرقة العمل اليت أنشأهتا جلنة استخدام الفضاء اخلارجي مشاركة الدول األعضاء واملنظما  
 يف األغراض السلمية

 
مؤسسات منظومة األمم املتحدة، واملنظمات ذات  
مركز املراقب لدى جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف   
األغراض السلمية، واملنظمات األخرى املشاركة يف  

 )٢٠٠٤يونيه  / حزيران١يف (الفريق العامل 
بلدان األعضاء يف الفريق العامل ال
 )٢٠٠٤يونيه  / حزيران١يف (

 العدد قائمة البلدان العدد قائمة املنظمات
) رؤساء(رئيس 
  )أ(التوصية الفريق

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، 
وبرنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية  
للمخدرات، واللجنة االقتصادية ألوروبا،   

 االقتصادية واالجتماعية آلسيا  واللجنة
واحمليط اهلادئ، وبرنامج األمم املتحدة 
للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم     

 ووكالة الفضاء األوروبية،     )ب(والثقافة،
واجلمعية الدولية للمسح التصويري  
واالستشعار عن بعد، واجمللس االستشاري 

اجلمعية املعنية بسالمة  جليل الفضاء، و
 املنظومات االيكولوجية املائية وادارهتا

 ومرصد مانيال

االحتاد الروسي، األرجنتني، أستراليا،  ١١
، إيطاليا،  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 

باكستان، الربتغال، بيالروس، اجلمهورية 
العربية السورية، الصني، العراق، فرنسا، 
الفلبني، كازاخستان، لبنان، املغرب،  

كة العربية السعودية،    املكسيك، اململ
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا 
الشمالية، منغوليا، نيجرييا، الواليات  

 املتحدة األمريكية، اليابان

االحتاد الروسي  ٢٣
ومجهورية ايران 

االسالمية 
واجلمهورية 

 العربية السورية 

صوغ استراتيجية عاملية شاملة لرصد  
 البيئة 

١ 

ة ألوروبا، اللجنة  اللجنة االقتصادي
االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط 
اهلادئ، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم  

 اجمللس االستشاري جليل   )ب(والثقافة،
الفضاء، مرصد مانيال، اجلمعية الفلكية    

 الفلبينية 

االحتاد الروسي، أذربيجان، أستراليا، ٦
، إيطاليا،) االسالمية-مجهورية (ايران 

باكستان، الربازيل، الربتغال، بلغاريا،
اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية
السورية، شيلي، الصني، العراق، فرنسا،
الفلبني، كازاخستان، كندا، لبنان،
املغرب، اململكة العربية السعودية، اململكة
املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا
الشمالية، منغوليا، نيجرييا، اهلند،

 ٢ حتسني إدارة املوارد الطبيعية لألرض  اهلند ٢٧
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مؤسسات منظومة األمم املتحدة، واملنظمات ذات  
مركز املراقب لدى جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف   
األغراض السلمية، واملنظمات األخرى املشاركة يف  

 )٢٠٠٤يونيه  / حزيران١يف (الفريق العامل 
بلدان األعضاء يف الفريق العامل ال
 )٢٠٠٤يونيه  / حزيران١يف (

 العدد قائمة البلدان العدد قائمة املنظمات
) رؤساء(رئيس 
  )أ(التوصية الفريق

 الواليات املتحدة األمريكية، اليابان
اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا 
واحمليط اهلادئ، منظمة األمم املتحدة  

املنظمة العاملية  )ب(للتربية والعلم والثقافة،
لألرصاد اجلوية، مرصد مانيال، اجلمعية   

 الفلكية الفلبينية 

االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني،  ٥
،   ) االسالمية-مجهورية (أستراليا، ايران 

إيطاليا، باكستان، الربازيل، الربتغال، 
بلغاريا، تركيا، اجلمهورية التشيكية،  
اجلمهورية العربية السورية، الصني،  
العراق، الفلبني، كازاخستان، كندا،  
،   كوبا، لبنان، اململكة العربية السعودية

نيجرييا، هنغاريا، الواليات املتحدة 
 األمريكية، اليابان

الربتغال واملنظمة  ٢٥
العاملية لألرصاد 

 اجلوية 

 ٤ حتسني التنّبؤ بالطقس واملناخ

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا 
  )ج (واحمليط اهلادئ، منظمة الصحة العاملية،

اجمللس االستشاري جليل الفضاء، مرصد  
معية الفلكية الفلبينية، تليسات  مانيال، اجل

املركز الدويل  كندا، جامعة ميموريال، 
 للبحوث االمنائية

،   ) االسالمية-مجهورية (أستراليا، إيران  ٨
إيطاليا، باكستان، الربتغال، بلغاريا، 
تركيا، اجلمهورية العربية السورية،  
جنوب أفريقيا، العراق، فرنسا، الفلبني، 

، اململكة العربية  كازاخستان، كندا، كوبا
السعودية، هنغاريا، الواليات املتحدة، 

 اليابان

 ٦ العمومية حتسني خدمات الصحة  كندا ١٩

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، أمانة
االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث،
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،
اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا

هلادئ، برنامج األمم املتحدةواحمليط ا
للبيئة، مكتب األمم املتحدة خلدمات
املشاريع، منظمة األمم املتحدة لألغذية
والزراعة، منظمة األمم املتحدة للتربية

)ج(،والعلم والثقافة، منظمة الصحة العاملية

جنتني،االحتاد الروسي، أذربيجان، األر ١٤
أستراليا، اكوادور، أملانيا، اندونيسيا،

، إيطاليا،) االسالمية-مجهورية (ايران 
باكستان، الربتغال، بوليفا، بريو،
بيالروس، تايلند، تركيا، اجلمهورية
التشيكية، اجلمهورية العربية السورية،
السنغال، شيلي، الصني، فرنسا، الفلبني،
فنلندا، كازاخستان، كندا، كوبا،
كولومبيا، لبنان، ماليزيا، مصر، املغرب،

الصني وفرنسا  ٤١
 وكندا

تنفيذ نظام عاملي متكامل إلدارة
جهود ختفيف الكوارث الطبيعية   

 واالغاثة منها ودرئها

٧ 
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مؤسسات منظومة األمم املتحدة، واملنظمات ذات  8

مركز املراقب لدى جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف   
األغراض السلمية، واملنظمات األخرى املشاركة يف  

 )٢٠٠٤يونيه  / حزيران١يف (الفريق العامل 
بلدان األعضاء يف الفريق العامل ال
 )٢٠٠٤يونيه  / حزيران١يف (

 العدد قائمة البلدان العدد قائمة املنظمات
) رؤساء(رئيس 
  )أ(التوصية الفريق

وكالة الفضاء األوروبية، الرابطة األوروبية    املكسيك، اململكة العربية السعودية،  
للسنة الدولية للفضاء، اجمللس االستشاري   
جليل الفضاء، مرصد مانيال، اجلمعية   

 فلكية الفلبينية ال

اململكة املتحدة، نيجرييا، اهلند، هنغاريا،  
الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، 

 اليونان

    

االحتاد الروسي، إندونيسيا، إيران  ١ اجمللس االستشاري جليل الفضاء
، بيالروس،  ) اإلسالمية-مجهورية (

تايلند، تركيا، اجلمهورية الدومينيكية،    
 يا، اليونانفنلندا، ماليز

حتسني تبادل املعارف من خالل تعزيز  ماليزيا واليونان ١٠
الوصول إىل خدمات االتصاالت   سبل 

 عامليا الفضائية

٩ 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا 
واحمليط اهلادئ، االحتاد الدويل لالتصاالت،  
وكالة الفضاء األوروبية، املفوضية  

لسالمة   األوروبية، املنظمة األوروبية   
، جلنة   )اليورو كنترول(املالحة اجلوية 

الربط بني اخلدمات املدنية اخلاصة بالنظام 
الدويل لتحديد املواقع، والرابطة األوروبية   
للسنة الدولية للفضاء، املعهد األمريكي  
للمالحة اجلوية والفضائية، الشبكة الدولية      
ملعلومات الفضاء اجلوي، املكتب الدويل 

قاييس، الرابطة الدولية   للمكاييل وامل
للجيوديسيا، الرابطة الدولية لرسم   
اخلرائط، االحتاد الدويل للمّساحني، اخلدمة 

 الدولية للنظام العاملي لتحديد املواقع

االحتاد الروسي، أستراليا، أملانيا،   ١٤
،   ) اإلسالمية-مجهورية (أوكرانيا، إيران 

ايطاليا، باكستان، الربازيل، الربتغال، 
يا، بولندا، بيالروس، تركيا، بلغار

اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية     
السورية، مجهورية كوريا، زامبيا، شيلي،  
الصني، العراق، فرنسا، الفلبني، كندا، 
كولومبيا، لبنان، ماليزيا، مصر، املغرب،  
املكسيك، اململكة العربية السعودية،    
 منغوليا، النمسا، نيجرييا، اهلند، هنغاريا،  

 الواليات املتحدة األمريكية، اليابان

إيطاليا والواليات  ٣٨
 املتحدة األمريكية

الوصول عامليا إىل  سبل حتسني 
الشبكات الفضائية للمالحة وحتديد  
 املواقع وحتسني توافق تلك الشبكات

١٠ 
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مؤسسات منظومة األمم املتحدة، واملنظمات ذات  
مركز املراقب لدى جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف   
األغراض السلمية، واملنظمات األخرى املشاركة يف  

 )٢٠٠٤يونيه  / حزيران١يف (الفريق العامل 
بلدان األعضاء يف الفريق العامل ال
 )٢٠٠٤يونيه  / حزيران١يف (

 العدد قائمة البلدان العدد قائمة املنظمات
) رؤساء(رئيس 
  )أ(التوصية الفريق

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا 
واحمليط اهلادئ، منظمة األمم املتحدة  

 اجلمعية الدولية   )ب(علم والثقافة،للتربية وال
للمسح التصويري واالستشعار عن بعد،  
الرابطة األوروبية للسنة الدولية للفضاء،     
اجلمعية الوطنية لشؤون الفضاء، اجمللس   
االستشاري جليل الفضاء، مرصد مانيال،  

 اجلمعية الفلكية الفلبينية  

االحتاد الروسي، أذربيجان، إيران   ٨
، باكستان،  )مية اإلسال-مجهورية (

الربتغال، بوليفيا، بريو، بيالروس، تركيا، 
اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية     
السورية، جنوب أفريقيا، شيلي، الصني، 
العراق، الفلبني، لبنان، ماليزيا، مصر،    
املغرب، اململكة العربية السعودية،    
منغوليا، موناكو، اململكة املتحدة، 

اليات املتحدة نيجرييا، اهلند، الو
 األمريكية 

تعزيز التنمية املستدامة بتطبيق نتائج  نيجرييا ٢٧
 أحباث الفضاء

١١ 

وكالة الفضاء األوروبية، جلنة أحباث   
الفضاء، االحتاد الفلكي الدويل، اجلمعية    
الوطنية للفضاء، اجمللس االستشاري جليل   

سبيس "الفضاء، مؤسسة محاية الفضاء 
 األوروبية لعلوم  ، اللجنة"غارد فاونديشن

  املؤسسة األوروبية للعلوم -الفضاء 

مجهورية (االحتاد الروسي، أستراليا، إيران  ٧
، باكستان، الربازيل،  ) اإلسالمية-

بولندا، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية   
العربية السورية، الصني، العراق، فنلندا،  
كازاخستان، لبنان، اململكة العربية   

 املتحدة، الواليات السعودية، اململكة
 املتحدة األمريكية، اليابان

ألنشطة  بني احتسني التنسيق الدويل  اململكة املتحدة ١٧
باألجسام القريبة من   ذات الصلة 

 األرض

١٤ 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا 
واحمليط اهلادئ، منظمة األمم املتحدة  
للتربية والعلم والثقافة، وكالة الفضاء   

ة، جلنة أحباث الفضاء، االحتاد   األوروبي
الفلكي الدويل، اجمللس االستشاري جليل 

 الفضاء، مرصد مانيال

أذربيجان، األرجنتني، اكوادور، ايران  ٧
، باكستان،  ) االسالمية-مجهورية (

الربازيل، الربتغال، بوليفيا، بريو،  
اجلمهورية العربية السورية، فرنسا،   

مبيا، الفلبني، كازاخستان، كندا، كولو
لبنان، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة 
العربية السعودية، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، 

 الواليات املتحدة األمريكية، اليابان

تعزيز بناء القدرات بتنمية املوارد  اليابان ٢٥
 البشرية وزيادة موارد امليزانية

١٧ 
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14
مؤسسات منظومة األمم املتحدة، واملنظمات ذات  0

مركز املراقب لدى جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف   
األغراض السلمية، واملنظمات األخرى املشاركة يف  

 )٢٠٠٤يونيه  / حزيران١يف (الفريق العامل 
بلدان األعضاء يف الفريق العامل ال
 )٢٠٠٤يونيه  / حزيران١يف (

 العدد قائمة البلدان العدد قائمة املنظمات
) رؤساء(رئيس 
  )أ(التوصية الفريق

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا 
ظمة األمم املتحدة  واحمليط اهلادئ، من

 وكالة الفضاء )أ(للتربية والعلم والثقافة،
األوروبية، جلنة أحباث الفضاء، رابطة    
القانون الدويل، اجلمعية الدولية للمسح  
التصويري واالستشعار عن بعد، اجلامعة 
الدولية للفضاء، الرابطة األوروبية للسنة      
الدولية للفضاء، اجلمعية الوطنية للفضاء،   

االستشاري جليل الفضاء، الرابطة   اجمللس 
الدولية ألسبوع الفضاء، وكالة الفضاء  
النمساوية، مرصد مانيال، اجلمعية الفلكية     

 الفلبينية 

،   ) اإلسالمية-مجهورية (أستراليا، إيران  ١٤
إيطاليا، باكستان، الربازيل، الربتغال، 
بوليفيا، بريو، اجلمهورية التشيكية،    

ة، العراق،  اجلمهورية العربية السوري
فرنسا، الفلبني، كازاخستان، لبنان،  
ماليزيا، مصر، املغرب، اململكة العربية   
السعودية، النمسا، نيجرييا، الواليات  

 املتحدة األمريكية

النمسا والواليات  ٢٢
 املتحدة األمريكية

إذكاء وعي متخذي القرارات  
واجلمهور عامة بأمهية األنشطة  

 الفضائية

١٨ 

دية واالجتماعية آلسيا اللجنة االقتصا
واحمليط اهلادئ، وكالة الفضاء األوروبية،   
اجلمعية الوطنية للفضاء، اجمللس   
االستشاري جليل الفضاء، مرصد مانيال،  

 اجلمعية الفلكية الفلبينية  

 -مجهورية (أستراليا، أملانيا، ايران  ٦
، باكستان، اجلزائر،  )االسالمية

ربية   اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية الع  
السورية، جنوب أفريقيا، فرنسا، الفلبني، 
كازاخستان، كولومبيا، املغرب، 

 املكسيك، نيجرييا

حتديد مصادر متويل جديدة ومبتكرة  فرنسا ١٥
لدعم تنفيذ توصيات اليونيسبيس 

 الثالث

٣٢ 

 .مل ُتستخدم خمتصرات ألمساء املنظمات يف هذا اجلدول من النص العريب: ملحوظة 
الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثالث      " إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية     : األلفية الفضائية " التوصـيات وفقـا للترتيـب الـذي وردت بـه يف القرار املعنون                ُرقّمـت  )أ( 

 ).اليونيسبيس الثالث(املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 
 .ريق مكتب شؤون الفضاء اخلارجيلالتصال هبا عن ط )ب( 
 .لغرض تلقي املعلومات فحسب )ج( 



 

141 

A/59/174  

   املرفق اخلامس  
 ملخص االستنتاجات والتوصيات واجراءات العمل اليت اختذهتا  

 أفرقة العمل اليت أنشأهتا جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف
   األغراض السلمية

لسـلمية، خالل دورهتا الرابعة     أنشـأت جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض ا              
 ألجل تنفيذ توصيات مؤمتر األمم      )أ(فريق عمل ) ١١(، أحـد عشـر      ٢٠٠١واألربعـني، يف عـام      

ــلمية     ــراض السـ ــتخدامه يف األغـ ــارجي واسـ ــاء اخلـ ــتحدة الثالـــث املعـــين باستكشـــاف الفضـ املـ
 قدمت بشأهنا   ، الـيت أسـندت الـيها الدول األعضاء األولوية العليا أو اليت            )اليونيسـبيس الثالـث   (

مث خـــالل دورهتـــا اخلامســـة . احـــدى الـــدول األعضـــاء عرضـــا بقـــيادة األنشـــطة املرتـــبطة هبـــا 
، أنشـأت اللجـنة فـريق عمـل اضـافيا ألجـل تنفـيذ التوصـية املتعلقة                  ٢٠٠٣واألربعـني، يف عـام      

. بالتشـارك يف املعـارف مـن خالل تعزيز سبل الوصول عامليا إىل خدمات االتصاالت الفضائية               
توي التذيـيالت مـن األول إىل الـثاين عشـر مـن هـذا املـرفق عـلى ملخص عن األعمال اليت               وحتـ 

فــريق عمــل، مبــا يف ذلــك اســتنتاجاهتا وتوصــياهتا واجــراءات العمــل ) ١٢(قــام هبــا اإلثــنا عشــر 
 .املتخذة من قبل والفوائد املتوقّعة

   
  حاشية   

 ٥٠، الفقرتني (A/58/20) ٢٠ الثامنـة واخلمسيـن، امللحــق رقـم الوثائق الرمسية للجمعيـة العامة، الدورة انظــر  )أ( 
 .٥٥و
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   التذييل األول    
 فريق العمل املعين باستراتيجية الرصد البيئي          
  

اجلمهورية العربية (، عبد الرحيم لولو )مجهورية ايران االسالمية( برفيز تارخيي :الرؤساء
 )االحتاد الروسي(موفلياف . ، أ)السورية

  مجهورية ايران االسالمية:مانةاأل

 ١ :رقم فريق العمل

 :العضوية -١

، ايطاليا، باكستان، الربتغال،                  ) االسالمية      -مجهورية       ( االحتاد الروسي، األرجنتني، أستراليا، ايران                         :البلدان     )أ (
غرب،      بيالروس، اجلمهورية العربية السورية، الصني، العراق، فرنسا، الفلبني، كازاخستان، لبنان، امل                                                           

املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، منغوليا، نيجرييا،                                                                      
 الواليات املتحدة األمريكية، اليابان؛                       

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتحدة، مكتب األمم املتحدة املعين                                                                : املؤسسات       )ب (
املخدرات واجلرمية، اللجنة االقتصادية ألوروبا، اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، برنامج                                                                        ب

 اجلمعية املعنية بسالمة املنظومات                          )أ(األمم املتحدة للبيئة، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،                                              
وبية، اجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن بعد،                                           االيكولوجية املائية وادارهتا، وكالة الفضاء األور                               
 .اجمللس االستشاري جليل الفضاء، مرصد مانيال                               

 :بيان وجيز للمهمة -٢

دراسة احتياجات ومتطلبات استخدام البيئة ومحايتها من خالل طرائق رصد حمّسنة توافق عليها البلدان                                                                          )أ ( 
 واملؤسسات املختلفة؛                

جية عاملية شاملة للرصد البيئي من أجل القيام بعمليات رصد طويلة األمد تستند إىل القدرات                                                                       وضع استراتي          )ب ( 
 .الفضائية واألرضية املوجودة                  

 :االستنتاجات        -٣

من أجل تنفيذ استراتيجية شاملة للرصد البيئي، ينبغي التشارك يف البيانات املتاحة واملنتجة بني البلدان                                                                   )أ ( 
 فاءة واالقتصاد؛          واملؤسسات لتحسني الك                

ميكن للبلدان املتقدمة النمو أن تدعم اعداد االستراتيجية من الناحية التقنية، بينما ميكن للبلدان النامية أن توفر                                                                                  )ب ( 
 البيانات واملعلومات امليدانية واألرضية؛                          

 قدرات الالزمة؛           ينبغي تعزيز الشراكة بني املؤسسات الوطنية واالقليمية والدولية ذات الصلة، وبناء ال                                                         )ج ( 
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وقد ازداد استخدام البيانات الساتلية يف                            . أثبتت عمليات الرصد من الفضاء أهنا أداة فّعالة وقوية للرصد البيئي                                                )د ( 
واخلطوة القادمة صوب انشاء نظام للرصد البيئي هي                                      . االبالغ عن أحوال البيئة، ولكن ال تزال هناك امكانات غري مستغلة                                               

كما إن من الضروري اتاحة البيانات                          . ء قواعد بيانات تستند إىل بيانات الرصد املتحصل عليها                                         ادارة البيانات وانشا           
 .للمخططني ومتخذي القرارات واإلخصائيني والعلماء املعنيني باملسائل املتعلقة بالرصد البيئي                                                               

 :توصيات بشأن تدابري أخرى                   -٤

ية للرصد البيئي، تكفل االستخدام املستدام للمنظومات                                         يقترح فريق العمل خطة عمل الطالق استراتيجية عامل                                     )أ ( 
وتقضي خطة العمل بتركيز املوارد واجلهود على حتقيق                                       . االيكولوجية وتعزز التعاون االقليمي يف املسائل البيئية البالغة األمهية                                               

سسات، ووضع سياسات تفضي إىل                        مزيد من التعاون التقين والعلمي، وتعزيز املعارف، وتبادل اخلربات فيما بني البلدان واملؤ                                                          
 تنمية مستدامة بيئيا، والبناء على خطط العمل الوطنية احلالية يف جمايل التنمية والبيئة وعلى استراتيجيات التنمية الريفية؛                                                                                

بناء    ‘ ٢‘اقامة الشبكات والتشارك يف املعارف؛                          ‘ ١‘: تتألف خطة العمل من العناصر التقنية األربعة التالية                                  )ب ( 
تطبيقات لتكنولوجيا الفضاء يف الرصد                           ‘ ٤‘نظم اقليمية جلمع املعلومات وتوزيعها؛                              ‘ ٣‘ات الوطنية واالقليمية؛                 املؤسس    
 وسوف يضم كل من هذه العناصر جمموعة نواتج سيجري اجنازها من خالل أنشطة معينة؛                                                               . البيئي   

ية مؤسسية تضم أنشطة ذات                      احلل األجنع لضمان استمرار رصد بيئي شامل متكامل وموثوق هو انشاء آل                                                       )ج ( 
جوانب متعددة، علمية وتقنية واقتصادية وسياسية وقانونية وتكون ناشطة باستمرار على صعيد عاملي لصاحل محاية البيئة                                                                                      

مقبول       ‘ ١‘: ويفترض أن يتطور هذا تدرجييا صوب انشاء نظام موحد للرصد البيئي يتسم أساسا بأنه                                                            . وملنفعة مجيع البلدان              
مدعوم بنظم حمددة اهليكل جلمع البيانات على الصعيد الوطين واالقليمي والعاملي منسقة مع                                                                 ‘ ٢‘ل وشامل؛         عامليا ومتكام         

يتضمن أدوات فّعالة لتحليل املعلومات ومعاجلتها النتاج معلومات ومعارف                                                          ‘ ٣‘ االقتصادية؛        -نظم املعلومات االجتماعية                    
لدى مقرري السياسات ومتخذي القرارات بأنه يعرض البيانات                                         معروف      ‘ ٤‘تكون يف متناول املسؤولني وعامة الناس؛                            

 واملعلومات يف شكل ميسور الفهم؛                         
. اخلطوة األوىل حنو انشاء نظام من هذا القبيل هو أن تعتمد اجلمعية العامة قرارا حيدد وضعية نظام الرصد                                                                  )د ( 

د البيئي املتكامل والشامل من خالل مشاريع رائدة                                     ويف املراحل املبكرة من انشاء نظام الرصد، ميكن تنفيذ استراتيجية للرص                                              
 .تتيح للمجتمعات احمللية أن تتخذ خطوات عملية وأن ختترب ومتارس النهوج التكنولوجية الرئيسية واألفكار األساسية                                                                               

 :أعمال التنفيذ اليت بدأت من قبلُ                      -٥
قدرات وامكانات يف جمال مراقبة البيئة                          أُعد استبيان للتعرف على ما لدى البلدان واملؤسسات األعضاء من                                               )أ ( 

 ورصدها، ووّزع على أعضاء فريق العمل؛                           
بذل فريق العمل جهودا لتوسيع وتطوير أنشطته ونطاق عمله بقبول أعضاء جدد، مثل اجلمعية املعنية بسالمة                                                                                 )ب ( 

 املنظومات اإليكولوجية املائية وإدارهتا؛                           
سات واستراتيجيات الرصد العاملي، مبا فيها االستراتيجية                                       استعرض فريق العمل ما هو موجود من مؤس                                 )ج ( 

املتكاملة للرصد العاملي وجلنة سواتل رصد األرض، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ومبادرة الرصد العاملي لألغراض البيئية                                                                                        
 واألمنية وغريها، من أجل دراسة أوجه التداخل والثغرات وأوجه التباين؛                                                  
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أحدمها يتعلق بتطبيقات                   : أعاله، مشروعني رائدين                 ) ج (العمل، واضعا يف اعتباره التوصية                          استهل فريق           )د ( 
االستشعار عن بعد يف رصد التصحر، والثاين النشاء معهد ُيعىن باستخدام البيانات الشاملة املتكاملة يف رصد البيئة، مع عقد                                                                                 

 .ة للرصد البيئي         سلسلة من حلقات العمل واألنشطة التدريبية، وكذلك مراكز اقليمي                                                

 :بيان معوقات التنفيذ              -٦

 .حمدودية ما يقدمه أعضاء فريق العمل من مسامهات يف عمله                                         

 :املنافع اليت تتأتى من التنفيذ                   -٧

تنفيذ نظام عمليايت لرصد ديناميات                       ) أ: (ضمان االستخدام املستدام للمنظومات االيكولوجية من خالل                                           )أ ( 
مواءمة وتقييم التقنيات الفضائية ذات الصلة لرصد                                   ‘ ٢‘حلة وشبه القاحلة يف مواقع خمتارة؛                           ظاهرة التصحر يف املناطق القا                   

توفري مبادئ توجيهية لتنفيذ رصد التصحر تنفيذا فّعاال يف مناطق االختبار املختارة                                                       ‘ ٣‘املناطق املتدهورة يف مواقع االختبار؛                         
تعزيز الشراكة          ‘ ٥‘الوطنية يف ميدان رصد التصحر وتقييمه؛                              دعم بناء قدرات املؤسسات                    ‘ ٤‘على ضوء ظروفها اخلاصة؛                   

 بني املنظمات واملؤسسات الوطنية ودون االقليمية ذات الصلة؛                                            
إن تكنولوجيا الرصد                 . تعزيز التعاون على الصعيد الوطين واالقليمي والعاملي بشأن املسائل البيئية البالغة األمهية                                                                )ب ( 

 توفر هيكال شامال وناجعا من الناحية االقتصادية لتنظيم العمل، إذ                                                 (A/AC.105/C.1/L.275)املعروضة يف تقرير فريق العمل                       
تضم معا مجيع املرافق العصرية الستقبال البيانات واملعلومات ومعاجلتها وتوزيعها، مبا يف ذلك املعدات الساتلية واجلوية                                                                                 

،  (GLONASS) والشبكة العاملية لسواتل املالحة                       (GPS)قع    واألرضية جلمع البيانات، وتطبيقات النظام العاملي لتحديد املوا                                           
 .ومعدات دعم االتصاالت، وبراجميات معاجلة البيانات وادماجها يف نظم املعلومات اجلغرافية وغريها من نظم املعلومات                                                                                      

 :التقدم الذي أحرزه فريق العمل                     -٨

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية                                  عقد فريق العمل أربعة اجتماعات يف فيينا أثناء دورات جلنة                                              )أ ( 
 واللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة هلا؛                            

فريق العمل جتميع معلومات شاملة يقدمها أعضاؤه بشأن استراتيجية للرصد البيئي، ويقوم حاليا                                                                يواصل       )ب ( 
 .باستكشاف االمكانيات وصوغ خطط التنفيذ                             

 
 .شؤون الفضاء اخلارجي، التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة                     لالتصال هبا عن طريق مكتب                 )أ( 
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   التذييل الثاين    
   فريق العمل املعين بادارة املوارد الطبيعية            

 ٢: رقم فريق العمل )اهلند(جايارامان .  ف:الرئيس

 :العضوية -١

، ايطاليا، باكستان، الربازيل،                     )ية   االسالم     -مجهورية        ( االحتاد الروسي، أذربيجان، أستراليا، ايران                             :البلدان     )أ (
الربتغال، بلغاريا، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية السورية، شيلي، الصني، العراق، فرنسا، الفلبني،                                                                      
كازاخستان، كندا، لبنان، املغرب، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا                                                                     

 يجرييا، اهلند، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان؛                                   الشمالية، منغوليا، ن            
اللجنة االقتصادية ألوروبا، اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، منظمة األمم                                                               : املؤسسات       )ب (

 .بينية   اجمللس االستشاري جليل الفضاء، مرصد مانيال، اجلمعية الفلكية الفل                                              ) أ(املتحدة للتربية والعلم والثقافة،                    
 :بيان وجيز للمهمة             -٢

وقــد وفــرت األهــداف اإلمنائيــة                        . دعم املــوارد الطبيعية مصادر رزق الغالبية العظمى من السكان يف البلــدان النامية                                                  ت  
 هنج املنظومة             ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة إطارا إلدارة املوارد الطبيعية من خالل                                                    ) ، الباب الثالث        A/56/326(لأللفية      

وتقرير فريق العمل يوائم توصيات اليونيسبيس الثالث بشأن                                           . اإليكولوجية ومشاركة اجملتمع احمللي، واالدارة البيئية الرشيدة                                            
 .إدارة املوارد الطبيعية مبا يتوافق مع منظوري األهداف اإلمنائية لأللفية ومؤمتر القمة العاملي                                                           

 :االستنتاجات        -٣
، بقدر       ) والنمذجة      (GIS)االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية                                 (يات رصد األرض              توفر تكنولوج          )أ ( 

متزايد، معلومات قّيمة، يف احلقلني احلّيزي والطيفي، لتحسني فهم العمليات االجتماعية فيما يتصل بالتفاعالت بني البشر                                                                                       
عادة استزراعها يف الربازيل، والتفاعالت بني السكان والبيئة                                          ومن األمثلة على ذلك، ازالة األحراج وا                              . واملوارد الطبيعية والبيئة                 

 يف تايلند، والتنمية الريفية العتيقة والعصرية يف غواتيماال، وديناميات استخدام األراضي والكساء األرضي يف البلدان النامية؛                                                                                   
املنظومة        يف السنوات األخرية، استخدمت تكنولوجيات رصد األرض يف بعض البلدان لوضع هنج                                                               )ب ( 

اإليكولوجية يف السياق املناسب لصوغ السياسات وختطيطها، واستحداث التدخالت وآليات التنفيذ املناسبة، وتقدمي الدعم                                                                                      
 املباشر إىل القاعدة اليت يرتزق منها الفقراء من صائدي األمساك واملزارعني؛                                                 

اسع من جانب احلكومات وهيئات    من املهم جدا الترويج لتشغيل تكنولوجيات رصد األرض على نطاق و         )ج ( 
بيد أنه من أجل حتقيق ذلك، ولكي   .  وأصحاب املصلحة  احمللي القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية وعلى صعيدي اجملتمع    

تكون املعلومات مفيدة على مجيع املستويات، ال بد من فهم دقيق لالحتياجات اليت ميكن تلبيتها من خالل تكنولوجيات رصد                   
ومن سبل اجلمع    . يد أن استخدام تلك التكنولوجيات جيب أن يشمل مجيع أصحاب املصلحة ليصبح ذا طابع تشاركي      ب. األرض

أن يزيد من          " ابتداء بالقاعدة             "ومن شأن اتباع هنج يقوم على                          . بني كل أصحاب املصلحة اقامة مشاريع استرشادية أو إيضاحية                                                  
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. املنظمات غري احلكومية يساعد على مراعاة شواغل القواعد الشعبية                                                 كما أن اشراك           . احتمال قبول نتائج تلك املشاريع                            
وينطوي استخدام تكنولوجيات رصد األرض كدعم معلومايت لالدارة البيئية الرشيدة ولتنفيذ الربوتوكوالت واالتفاقيات                                                                                               

 ط اهلادئ؛        الدولية على بشائر كبرية، وقد ثبت جناحه بالفعل يف بعض البلدان النامية مبنطقة آسيا واحملي                                                                           
يتطلب استخدام تكنولوجيات رصد األرض قدرا كبريا من اخلربة الفنية، كما يتطلب آليات مؤسسية إليصال                                                                                )د ( 

 املؤسسية عنصرين هامني يف آليات بناء                          والشراكة     وميثل التدريب املتخصص                . اخلدمات والنواتج إىل املستعملني النهائيني                           
دريب املتخصص يف استخدام تطبيقات رصد األرض يف إدارة املوارد الطبيعية، فمن                                                          ونظرا للحاجة امللّحة إىل الت                    . القدرات     

 .املهم تعزيز فرص التدريب املتخصص ونشر أفضل املمارسات من خالل أنشطة بناء القدرات                                                           
 :توصيات بشأن تدابري أخرى                   -٤

لنجاح اليونيسبيس الثالث                  يعد استخدام تكنولوجيات رصد األرض يف إدارة املوارد الطبيعية أمرا هاما                                                 )أ ( 
وميكن ملكتب شؤون الفضاء                   . وكذلك لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وتنفيذ توصيات مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة                                                               

اخلارجي، التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة، أن يقوم بدور العامل الوسيط يف تشجيع ومناصرة االستعمال الروتيين                                                                                 
وميثل     .  اإلطار الذي اقترحه مؤمتر القمة العاملي                            ضمن   جيات رصد األرض يف بناء قاعدة املوارد الطبيعية، وخصوصا                                            لتكنولو     

وهذا من شأنه           . املكتب منطلقا مثاليا لترويج هذه الفكرة من خالل الدعاية للسياسات التمكينية بني أوساط الدول األعضاء                                                                         
ة الفكرة تستهدف الفئات صاحبة املصلحة، وانشاء إطار للتعاون الدويل على                                                     أن يتيح القيام مبشاريع جتريبية إلثبات صح                       

 ترويج االستعمال الروتيين لتكنولوجيات رصد األرض؛                                     
من املهم اعداد خالصة وافية تسلط الضوء على أفضل املمارسات يف استخدام تطبيقات رصد األرض                                                                   )ب ( 

وبتحليل اخلربات املكتسبة والدروس                          . ر القمة العاملي للتنمية املستدامة                    ألغراض إدارة املوارد الطبيعية، وفقا لتوصيات مؤمت                                
 ستقدم       -املستفادة استنادا إىل التجارب الناجحة اجملّمعة من خمتلف أحناء العامل، واليت جتسد تنوع السياقات والتطبيقات                                                                               

 تكنولوجيات رصد األرض للفئات صاحبة                                استخدام       اخلالصة الوافية رؤية ثاقبة ملختلف املسائل العملياتية، وستبني منافع                                               
 وينبغي لفريق العمل أن يتوىل هذه املهمة يف أقرب وقت ممكن؛                                            . املصلحة     
يتطلب استخدام تطبيقات رصد األرض يف قطاع املوارد الطبيعية هنجا متعدد اجلوانب، اذ يشمل                                                                     )ج ( 

وهذا الطابع            . وضع نظام لدعم اختاذ القرارات                     متعددة، و        تكنولوجيات خاصة بقواعد البيانات، وأطرا للنمذجة، ومواضيع                                                
، يراعي الرؤى اجلديدة املنبثقة عن توصيات مؤمتر                                          املتعدد اجلوانب لتطبيقات رصد األرض يتطلب تدريبا مركزا ومتخصصا                                                      

بية    وميكن ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي أن يأخذ زمام املبادرة يف تنظيم دورات تدري                                                              . القمة العاملي للتنمية املستدامة                     
متخصصة، مستفيدا من اخلربات الفنية واملرافق املتاحة يف املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء املنتسبة إىل                                                                                        

 .األمم املتحدة يف خمتلف أحناء العامل                       
 :من قبل     أعمال التنفيذ اليت بدأت                  -٥

 . ألفضل املمارسات            اخلالصة الوافية، اليت متثل توثيقا                      إعداد   شرع فريق العمل يف عملية                    
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 :بيان معوقات التنفيذ              -٦
أفضت حمدودية مسامهات أعضاء فريق العمل بشأن هذا املوضوع، فيما خيص التجارب الناجحة والدروس املستفادة                                                                                  

  ومن مث     . وآراء اخلرباء اليت جتسد تنوع السياقات وتطبيقات رصد األرض، إىل اعاقة وضع الصيغة النهائية لتقرير فريق العمل                                                                             
 .فان التقرير يف شكله احلايل ال ميكن أن ميثل توثيقا آلراء مجيع أعضاء فريق العمل وخرباهتم                                                          

 :املنافع اليت تتأتى من التنفيذ                   -٧
 الثالث، سيؤدي تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير فريق العمل إىل حشد                                               اليونيسبيس       وفقا ملا جاء يف توصيات                   )أ ( 

 نولوجيات رصد األرض يف إدارة املوارد الطبيعية، خصوصا يف البلدان النامية؛                                                    الرأي العام لصاحل استخدام تك                   
من شأن ادماج تطبيقات رصد األرض يف إدارة املوارد الطبيعية أن يعزز اجلهود اجلارية لتحقيق األهداف                                                                   )ب ( 

درة احلكومات وأصحاب املصلحة يف                              للتنمية املستدامة، فضال عن دعم ق                         العاملي     اإلمنائية لأللفية وتنفيذ توصيات مؤمتر القمة                                
 .كل أحناء العامل على اختاذ القرارات بشأن إدارة املوارد الطبيعية                                         

 :التقدم الذي أحرزه فريق العمل                     -٨
فريق العمل جهودا العداد خالصة وافية، متثل توثيقا ألفضل املمارسات، املستقاة من خمتلف أحناء العامل، يف                                                                             يبذل      

 .ية  ادارة املوارد الطبيع            

 .لالتصال هبا عن طريق مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة                                      )أ( 
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   التذييل الثالث
   فريق العمل املعين بالتنبؤ بالطقس واملناخ 

 )املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية(هينسمان . ، ود)الربتغال(شانتوش . د. ف: الرئيسان

 )الربتغال(أنتونيش .  أ:األمانة
 ٤: رقم فريق العمل

 :العضوية -١
، ايطاليا، باكستان،              ) االسالمية      -مجهورية        ( االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، أستراليا، ايران                                 :البلدان     )أ (

الربازيل، الربتغال، بلغاريا، تركيا، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية السورية، الصني، العراق، الفلبني،                                                                           
كازاخستان، كندا، كوبا، لبنان، اململكة العربية السعودية، نيجرييا، هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية،                                                                      

 اليابان؛    
 واحمليط اهلادئ، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم                                         آلسيا   واالجتماعية         اللجنة االقتصادية              :املؤسسات       )ب (

 .، مرصد مانيال، اجلمعية الفلكية الفلبينية                             املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية                    )أ(والثقافة،     
 :بيان وجيز للمهمة             -٢

مواجهة التحديات العاملية املتعلقة بتعزيز التنبؤ بالطقس واملناخ من خالل تعاون دويل موسع يف ميدان تطبيقات                                                                                 
 .سواتل األرصاد اجلوية              

 :االستنتاجات        -٣
، وخصوصا خطط املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، تتناول                                            إن اخلطط املوجودة داخل منظومة األمم املتحدة                                     )أ ( 

على حنو مباشر األنشطة الالزمة لتعزيز التنبؤ بالطقس واملناخ من خالل تعاون دويل موسع يف ميدان تطبيقات سواتل                                                                                    
 األرصاد اجلوية؛          

ثل وسيلة فّعالة للتعاون                   اتفق فريق العمل على أن اآلليات املوجودة داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها مت                                                               )ب ( 
 .الدويل على حتقيق األهداف املبينة يف خطط املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية                                                  

 :توصيات بشأن تدابري أخرى                   -٤
تعزيز الدعم املقدم إىل الدول األعضاء، من خالل دوائرها الوطنية املعنية باألرصاد اجلوية واهليدرولوجية،  )أ ( 

 مد للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، مبا يف ذلك توفري املوارد املالية الالزمة؛                                                     تنفيذا للخطة الطويلة األ                
) النظم العملياتية وكذلك نظم البحث والتطوير                                (دعم املؤسسات الوطنية والدولية اليت توفر النظم الفضائية                                        )ب ( 

 .وية   واليت تسعى الستيفاء متطلبات الرصد اليت وضعتها املنظمة العاملية لألرصاد اجل                                                    
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 :أعمال التنفيذ اليت بدأت من قبل                      -٥
الرصد الفضائي املوجود كاف لتوفري البيانات والنواتج واخلدمات املطلوبة لتلبية االحتياجات احلالية يف جمال                                                                             نظام     إن    

ُتذكر على وجه            و. التنبؤ بالطقس واملناخ، كما إن التصور احلايل للنظام املقبل يستجيب لالحتياجات املتزايدة يف هذا اجملال                                                                      
اخلصوص يف هذا الصدد هيئتان دوليتان، مها فريق التنسيق املعين بسواتل األرصاد اجلوية واللجنة املعنية بسواتل رصد                                                                               

 كفريق غري رمسي للتنسيق فيما بني مقدمي خدمات السواتل ألول نظام عاملي                                                  ١٩٧٢وقد بدأ فريق التنسيق يف عام                   . األرض   
واألعضاء املؤسسون للفريق هم املؤسسة األوروبية لبحوث الفضاء، واإلدارة الوطنية                                                       . لألرض    يف املدار الثابت بالنسبة            

،   ٢٠٠٢ويف عام        . لدراسـة احمليطات والغالف اجلوي بالواليات املتحدة األمريكية، والوكالة اليابانية لألرصاد اجلوية                                                                     
ر الفضائي من نظم الرصد العاملية، أعضاء يف فريق                                    أصبحت وكاالت الفضاء املعنية بالبحث والتطوير، اليت تسهم يف العنص                                              

 نتيجة لتوصيات صدرت عن مؤمتر القمة االقتصادي                                    ١٩٨٤وقد أنشئت اللجنة املعنية لسواتل رصد األرض يف عام                                       . التنسيق    
الصلة      وهي متثل مهزة الوصل املعنية بالتنسيق الدويل ألنشطة رصد األرض ذات                                                   . جملموعة الدول الصناعية الكربى السبع                         

بالفضاء فيما بني وكاالت الفضاء، وتشجع التكامل والتوافق بني نظم رصد األرض التجريبية والعملياتية احملمولة يف الفضاء                                                                                  
من خالل التنسيق يف ختطيط البعثات وتعزيز االطالع التام على البيانات دون متييز، ووضع معايري للنواتج البياناتية،                                                                         

 .يقات بياناتية متوافقة               واستحداث نواتج وخدمات وتطب                       
 :بيان معوقات التنفيذ              -٦

 .ودية املوارد املتاحة لدعم املؤسسات الوطنية والدولية ولتوفري تدريب واف، خصوصا يف البلدان النامية                                                                      حمد   
 :املنافع اليت تتأتى من التنفيذ                   -٧

منظومة األرض على املدى الطويل كانا                              إن توسيع نطاق التنبؤات املوثوقة بالطقس واملناخ وتقييم أسباب وجمرى تغري                                                                     
بيد أهنما فتحا               . إجنازين كبريين للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واملؤسسات الشريكة هلا ينطويان على منفعة جلية للبشرية                                                                                      

مها يتعلق         فاخلسائر السنوية النامجة عن الكوارث الطبيعية، ومعظ                                                . الطريق أيضا أمام طائفة أوسع من االحتماالت يف املستقبل                                              
ويدل بعض األنشطة البحثية على                              .  شخص وعشرات الباليني من الدوالرات                              ٥٠ ٠٠٠بالطقس، تتجاوز يف املتوسط هالك                            

وللقرارات السنوية املتعلقة                     . أن تغري املناخ على املدى األطول سيؤثر على توزع األحداث الطقسية القاسية وتواترها وشدهتا                                                                               
ستثمارات املتعددة السنوات يف تطوير البىن التحتية وبإدارة موارد املياه العذبة، كمجرد أمثلة                                                                             بانتاج األغذية واأللياف، وباال                         

 االقتصادية املعاصرة، ميكن أن تستفيد فائدة كبرية من وجود خدمات ومنتجات موسعة                                                                        -قليلة للمسائل االجتماعية                       
 :وموثوقة، مثل            

من املعروف، مثال، أن التنبؤ باألعاصري                             :  دقيقة    ٣٠ ا بـ   اإلنذار بأحداث طقسية شديدة التدمري قبل قدومه                                    )أ ( 
  دقائق أمر بالغ الصعوبة ولكنه ضروري يف املناطق املعرضة هلا؛                                            ١٠الدوامية قبل قدومها بأكثر من                       

من أجل تقليل عدد               :  كيلومترا       ٣٠-+/ أيام، هبامش خطأ قدره               ٥ التنبؤ مبسار األعاصري قبل قدومها بـ                     )ب ( 
  ٣ كيلومتر يف          ٤٠٠ئة النامجة عن هامش التشكك احلايل بشأن مكان قدوم اإلعصار إىل اليابسة، الذي يبلغ                                                             اإلنذارات اخلاط          

 أيام؛   
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ميكن للقياسات اجلديدة، خصوصا قياسات الرياح يف الغالف اجلوي                                              :  يوما    ١٤-١٠التنبؤ بالطقس قبل              )ج ( 
 التنبؤ بالطقس على املديني القريب واملتوسط إىل السفلي، وللتطورات الكبرية يف قدرات النمذجة أن تدفع بامكانات                                          

 حدودها القصوى؛            
تدل اجلهود املبذولة مؤخرا يف جمال منذجة دورة املاء :  شهرا    ١٢تقدير املعدل االقليمي هلطول األمطار يف                               )د ( 

 لعامل؛    العاملية إىل إمكانية تقرير اسقاطات دورة املاء ألقاليم معينة من رصد دورة املاء على نطاق ا                                                                
األخريين أن هذا ممكن باستخدام                       " النينيو    "يبني استقراء حادثي               :  شهرا    ٢٠-١٥ملدة    " النينيو   "التنبؤ بأحداث            )ه( 

 منظومة وافية من قدرات الرصد الفضائي واملوضعي، مقترنة جبهود منذجية مركزة؛                                                          
الزمن ممكنا من الناحية النظرية، بتوسيع يعترب التنبؤ باملناخ على مدى عقد من                              :  سنوات     ١٠التنبؤ باملناخ ملدة               )و ( 

 .نطاق النظم البحثية اجلاري نشرها حاليا لتشمل النظم العملياتية املقبلة                                             
 :التقدم الذي أحرزه فريق العمل                     -٨

نظم فريق العمل، منذ تكوينه، عدة حلقات عمل واجتماعات مشلت تلك اليت نظمت أثناء دورات جلنة استخدام                                                                                
وقد أكمل فريق العمل استعراضه، وسيؤدي . يف األغراض السلمية واللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة هلا                                          الفضاء اخلارجي           

تنفيذ التوصيات املذكورة أعاله إىل حتسني التنبؤ بالطقس واملناخ من خالل تعاون دويل موسع يف ميدان تطبيقات سواتل                                                                               
 .األرصاد اجلوية         

 
 .كتب شؤون الفضاء اخلارجي، التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة                        لالتصال هبا عن طريق م             )أ( 
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   التذييل الرابع
   فريق العمل املعين بالصحة العامة 

 ٦: رقم فريق العمل )كندا(هاميلتون . ج: الرئيس

 :العضوية -١

ــبلدان )أ( ــيا، باكســتان، الــربتغال، بلغ ) االســالمية-مجهوريــة (أســتراليا، ايــران : ال اريــا، تركــيا، اجلمهوريــة  ، ايطال
العربـية السـورية، جنوب أفريقيا، العراق، فرنسا، الفلبني، كازاخستان، كندا، كوبا، اململكة العربية السعودية،               

 هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان؛
 اجمللس االستشاري   )أ(ية،اللجـنة االقتصـادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، منظمة الصحة العامل          : املؤسسـات  )ب(

جلـيل الفضـاء، مرصـد مانـيال، اجلمعية الفلكية الفلبينية، شركة تيليسات كندا، جامعة ميموريال، املركز الدويل                
 .للبحوث اإلمنائية

 :بيان وجيز للمهمة -٢
 .حتسني خدمات الصحة العمومية بتوسيع وتنسيق اخلدمات الفضائية للتطبيب عن بعد

 :االستنتاجات        -٣

هـناك حاجـة مشـروعة إىل اخلدمـات الفضـائية للتطبيـب عـن بعـد، سواء يف البلدان األعضاء يف جمموعة الثمانية                     )أ(
 أو يف البلدان األقل منها منوا؛

 :إضافة إىل التطبيب عن بعد، للتكنولوجيات الفضائية استخدامات أخرى يف حتسني الصحة العمومية، مثل )ب(
 ليت تساعد على ظهور أمراض معينة؛استبانة ورصد الظروف ا ‘١‘
 إجراء استقصاءات على الصعيد الوطين الستبانة ورصد انتشار األمراض املعدية؛ ‘٢‘
 حفظ بيانات عن أفضل املمارسات الطبية، وتعميم تلك املعلومات على الصعيد العاملي؛ ‘٣‘
 .صائيني الطبينياستخدام تكنولوجيات الفضاء يف التثقيف املستمر لعامة الناس واإلخ ‘٤‘
 الفضـاء يف املـيادين املذكـورة أعـاله ينطـبق خصيصـا على رصد األمراض وختفيفها،                 تكنولوجـيات إن اسـتخدام     )ج(

 .إضافة إىل حتسني األحوال الصحية لعامة الناس
 :توصيات بشأن تدابري أخرى                   -٤

 إنشاء شبكة إلدارة املعارف بشأن أمراض القلب واألوعية الدموية؛                                                )أ (
عقد مؤمتر دويل عاملي تنظمه األمم املتحدة الخصائيي التطبيب عن بعد واملسؤولني احلكوميني ملناقشة مسائل                                                                        )ب ( 

 مثل مسألة أفضل املمارسات واخلربات يف تقدمي خدمات التطبيب عن بعد؛                                                     



 

152 

 A/59/174 

دراسة خمتلف     ‘ ١‘: تقــرير عن حالة التطبيب عن بعد وإمكاناته يف كل العامل؛ وسوف يتضمن التقرير                         إعداد     )ج ( 
دراسة االحتياجات فيما خيص التطبيب           ‘ ٣‘استبانة جماالت التنفيذ الواعدة؛        ‘ ٢‘مبادرات التطبيب عن بعد املتخذة على نطاق العامل؛              

 .اقتراح خطوات وصوغ توصيات ملتخذي القرارات             ‘ ٤‘عن بعد، وخصوصا يف البلدان النامية؛          
 :أعمال التنفيذ اليت بدأت من قبل                      -٥

تراوح مكاهنا بسبب االفتقار                     )) أ (التوصية       (ال تزال مبادرة إنشاء شبكة ألمراض القلب واألوعية الدموية                                            )أ ( 
 وما فتئت اجلهود تبذل إلجياد متويل أويل من أجل الشروع يف دراسات جدوى ومشاريع جتريبية؛                                                                  . للتمويل     
 هامش أحد املؤمترات املقررة، مثل مؤمتر                                 قُدِّم عدد من العروض لعقد حلقة عمل بشأن التطبيب عن بعد على                                                    )ب ( 

،   )يوريسي      (، املقرر عقده يف لكسمربغ، ومؤمتر للرابطة األوروبية للسنة الدولية للفضاء                                                 (Med-e-Tel)الصحة واالتصاالت              
  مقرر عقده يف الرباط، ومؤمتر عن أمراض القلب واألوعية الدموية، مقرر عقده يف ميالنو، إيطاليا؛ كما ورد عرض لعقد                                                                                 

 وجيري النظر يف مجيع هذه اخليارات؛                       . مؤمتر كامل تستضيفه وزارة الصحة باجلمهورية العربية السورية                                            
أعدت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي تقريرا عن احلالة العاملية للتطبيب عن بعد وعممته على                                                                             )ج ( 

 جليل الفضاء على أن يوسع نطاق التقرير النهائي للمنظمة،                                            سلطات الصحة الوطنية للتعليق عليه؛ ووافق اجمللس االستشاري                                             
 أعاله ال يتناوهلا ذلك التقرير؛                   ) ج (مبجرد نشره، ليشمل أي نقاط من التوصية                             

يف إطار        " التطبيب عن بعد باالعتماد على النظم الفضائية                                "أدرجت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية بندا عن                                    )د ( 
، لكي تتبادل الدول األعضاء جتارهبا وآراءها بشأن                               ٢٠٠٦ إىل    ٢٠٠٤، تشمل الفترة من             خطة عمل مدهتا ثالث سنوات                   

التطبيب عن بعد؛ ومن املفترض أن يستكمل هذا العمل التقرير الذي جيري إعداده من قبل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان                                                                                   
 .االقتصادي واجمللس االستشاري جليل الفضاء                            

 :بيان معوقات التنفيذ              -٦
 شبكة إلدارة املعارف بشأن أمراض القلب واألوعية الدموية؛                                          صعوبة تأمني متويل للمشروع األويل إلنشاء                                  )أ ( 
دعي أعضاء فريق العمل                 مبادرة شبكة أمراض القلب واألوعية الدموية،                                 االشراف على           بينما عرضت كندا             )ب ( 

 أعاله؛    ) ج ( و  )ب (اآلخرون إىل إجناز التدبريين اآلخَرين، تنفيذا للتوصيتني                                     
يساعد رئيس          (٢٠٠٤يوليه     /إدراج موضوع التطبيب عن بعد يف جدول أعمال مؤمتر سُيعقد يف متوز                                               وافق املغرب على             (

ومل يعرض أي عضو من                ). أعاله   ) ب  (٥أنظر الفقرة         (؛ كما وردت عروض إضافية خمتلفة                      )فريق العمل يف هذا اجملهود                
بيد أن من املفترض أن يستويف التقرير الذي                              ). ج (رير املطلوب يف إطار التوصية                    أعضاء فريق العمل االشراف على إعداد التق                          

انظر الفقرة          (تعده منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واجمللس االستشاري جليل الفضاء متطلبات هذا التدبري حتديدا                                                                                    
 ).أعاله    ) ج  (٥
 :املنافع اليت تتأتى من التنفيذ                   -٧

  لرفاه الناس يف كل أحناء العامل؛                    حتسني عام       )أ ( 
 االرتقاء بقدرات رصد األمراض وتدّبرها على الصعيدين الوطين والعاملي؛                                                )ب ( 
 .حتسني فرص التعليم لعامة الناس ولإلخصائيني الطبيني                                   )ج ( 
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 :التقدم الذي أحرزه فريق العمل                     -٨
ملعارف بشأن أمراض القلب واألوعية الدموية                                    مل تدخل فكرة انشاء شبكة إدارة ا                       . أحرز تقدم ضئيل حىت اآلن                    )أ ( 

 حيز التنفيذ بعد بسبب االفتقار للتمويل؛                           
املقرر عقده يف الرباط إلدراج عنصر                       " يوريسي     " رئيس فريق العمل اآلن بصفة مباشرة مع منظِّمي مؤمتر                                    يعمل    )ب ( 

 ن بعد؛      وجيري النظر يف دعوات أخرى إىل عقد مؤمتر بشأن الصحة ع                                         .بشأن التطبيب عن بعد              
 .ُيوَصى بأن ينفذ فريق العمل مشروعا جديدا أو يركز على خطة عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية                                                                       )ج ( 

 
 .لغرض تلقي املعلومات فقط              )أ(  
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   التذييل اخلامس
   فريق العمل املعين بادارة الكوارث 

 )داكن(باراشار . ، س)فرنسا(بريتون . ، ج)الصني(يل تشوانرونغ : الرؤساء
  الصني، فرنسا، كندا:األمانة

 ٧: رقم فريق العمل

 :العضوية -١

 -مجهوريــة (االحتــاد الروســي، أذربــيجان، األرجنــتني، أســتراليا، اكــوادور، أملانــيا، اندونيســيا، ايــران   : الــبلدان )أ(
 اجلمهورية التشيكية،   ، ايطالـيا، باكستان، الربازيل، الربتغال، بوليفا، بريو، بيالروس، تايلند، تركيا،          )االسـالمية 

اجلمهوريــة العربــية الســورية، الســنغال، شــيلي، الصــني، فرنســا، الفلــبني، فنلــندا، كازاخســتان، كــندا، كوبــا،     
ــربيطانيا        ــتحدة ل ــية الســعودية، اململكــة امل ــيزيا، مصــر، املغــرب، املكســيك، اململكــة العرب ــنان، مال ــيا، لب كولومب

 د، هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان؛العظمى وايرلندا الشمالية، نيجرييا، اهلن
مفوضـية األمـم املـتحدة لشـؤون الالجـئني، مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية الـتابع لألمانة العامة                      : املؤسسـات  )ب(

حمليط لألمـم املـتحدة، أمانـة االسـتراتيجية الدولـية لـلحد مـن الكـوارث، اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا وا                    
اهلـادئ، بـرنامج األمـم املـتحدة للبيـئة، مكتـب األمـم املـتحدة خلدمـات املشـاريع، منظمة األمم املتحدة لألغذية                 

 وكالــة الفضــاء األوروبــية، )أ(والــزراعة، مــنظمة األمــم املــتحدة للتربــية والعــلم والــثقافة، مــنظمة الصــحة العاملــية،
س االستشــاري جلــيل الفضــاء، مرصــد مانــيال، اجلمعــية الفلكــية  الــرابطة األوروبــية للســنة الدولــية للفضــاء، اجمللــ

 .الفلبينية
 :بيان وجيز للمهمة             -٢

دراسة واقتراح تنفيذ نظام عاملي عمليايت متكامل، خصوصا من خالل التعاون الدويل، إلدارة جهود ختفيف                                                                         
تصاالت وغريها من اخلدمات الفضائية، مع                             الكوارث الطبيعية واإلغاثة والوقاية منها، باالستعانة خبدمات رصد األرض واال                                                    

 .االستفادة القصوى من القدرات املوجودة وسد الثغرات املوجودة يف الشمول العاملي                                                           

 :االستنتاجات        -٣

واحلرائق والطفوح النفطية وموجات اجلفاف واالنفجارات                                             تصيب الكوارث، مثل الفيضانات والزالزل                                )أ ( 
واالغاثة من          . ن متييز؛ ومن مث يلزم بذل جهود دولية منسقة لتقليل آثارها إىل أدىن حد ممكن                                                           الربكانية، مجيع أحناء العامل دو                   

 اجتماعية أو خرائط مواضيعية مالئمة التوقيت وحديثة العهد، كما تتطلب                                                      -الكوارث تتطلب قواعد بيانات جغرافية                            
 لوقاية والتخفيف والتأهب والرد واالنعاش؛                             حتليالت لألحوال القائمة من خالل كل أطوار اجراءات تدبر الكوارث، أي ا                                                     

واالتصاالت،          ) مبا فيها سواتل األرصاد اجلوية                      (ميكن لتكنولوجيا الفضاء، كتلك املستخدمة يف رصد األرض                                             )ب ( 
كذلك املالحة وحتديد املواقع، أن توفر املعلومات الالزمة لتدبر الكوارث ووسائل نقل تلك املعلومات إىل متخذي القرارات                                                                                   

وقد استثمرت مبالغ ضخمة، وُيعتزم استثمار املزيد، على نطاق العامل لتدعيم املعدات الفضائية يف                                                                        .  األوان املناسب           يف 
 اجملاالت املذكورة أعاله وكذلك ما يرتبط هبا من بىن حتتية أرضية؛                                            
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 اجملال، ال يزاالن              غري أن قابلية تلك املعدات الستخدامها يف ادارة الكوارث، واستخدامها الفعلي يف هذا                                                                   )ج ( 
ومثة جمموعة من اجلهود                 . متخلفني كثريا عن اجلهود التطويرية، ويظالن أحد التحديات الكربى يف كل أحناء العامل تقريبا                                                              

وتشكيلة سواتل رصد الكوارث                        " الفضاء والكوارث الكربى                "الدولية امللحوظة يف هذا الشأن، مثل امليثاق الدويل بشأن                                          
ي لألغراض البيئية واألمنية واستراتيجية الرصد العاملي املتكاملة واألعمال اليت قام هبا مؤخرا الفريق املعين                                                                        ومبادرة الرصد العامل              

برصد األرض، تستهدف تلبية االحتياجات التطويرية واستخدام معدات فضائية أكثر مالءمة ألغراض ادارة الكوارث؛ ويلزم                                                                                             
 مواصلة وتدعيم مجيع هذه املبادرات اجلارية؛                                

ي   يبـ  التدر   /التقين والعمليايت والتعليمي                   ( هناك ثغرة كبرية يف مجيع جماالت استخدام تكنولوجيا الفضاء                                              لكن   )د ( 
ة ما مل يتبع هنج منسق أكثر                       د ح أن تظل تلك الثغرة موجو                       الكوارث على صعيد عاملي، ويرجّ                         ادارة    يف   ) والتنظيمي واملايل            

 جوانبه، واالفتقار إىل جهود متواصلة ومركزة ومنسقة لتلبية احتياجات                                                   ويعزى هذا إىل ضخامة هذا التحدي وتنوع                            . تكامال    
 األوساط املعنية بادارة التصدي للكوارث؛                           

لكوارث جهات خمتلفة، وتفتقر اهليئة املسؤولة عن                                        لتصدي ل       ا ادارة    يف مجيع البلدان تقريبا، تتوزع مسؤوليات                                 )ه( 
فليس لديها ما هو ضروري من القدرات، مثل األدوات                                          . اء من منافع هلم            فهم ما جتلبه تكنولوجيات الفض                        إىل  محاية املدنيني         

واملرافق واخلربة الفنية، ملعرفة أو تقييم ما يلزم من املعلومات املستمدة من الفضاء، والستخالص املعلومات الالزمة من                                                                                
 .اسب   املعدات الفضائية، والحالة تلك املعلومات أو استيعاهبا أو استخدامها يف الوقت املن                                                             

 :توصيات بشأن تدابري أخرى                   -٤

املنظمة الدولية لتنسيق األنشطة الفضائية                           "انشاء هيئة دولية لتنسيق شؤون الفضاء، تسمى مثال                                    -١التوصية        )أ ( 
تقدمي خدمات فضائية ميسورة التكلفة وشاملة وذات منفعة عاملية دعما الدارة                                                           ‘ ١‘: ، لكي تتوىل        "اخلاصة بادارة الكوارث               

 من خالل االستغالل التام للمعدات واملرافق الفضائية واألرضية املوجودة واملزمعة، ومبشاركة تامة من جانب                                                                            الكوارث،      
التوصل إىل تطوير وتنفيذ وتشغيل نظام عاملي                                   ‘ ٢‘املؤسسات واآلليات املوجودة، مبا فيها اهليئات املعنية بادارة الكوارث؛                                                

رث، يتوىل معاجلة كل أطوار ادارة الكوارث، مبا فيها الوقاية والتخفيف والتأهب                                                           متكامل لتوفري الدعم الفضائي الدارة الكوا                            
والرد واالنعاش، ويشمل مجيع أصحاب املصلحة، مثل مشغلي املركبات الفضائية ومقدمي خدمات القيمة املضافة                                                                               

 .واملؤسسات الوطنية              
دويل بشأن          العملياتية القائمة، مثل امليثاق ال                      ويوصي فريق العمل باتباع هنج براغمايت يرتكز على خربات املبادرات                                               

 .، يف مرحلة الرد ويوّسع دور املنظمة املقترحة ليشمل كل أطوار ادارة الكوارث                                                      "الفضاء والكوارث الكربى                 "
ومؤمتر القمة املعين               اجلهود املبذولة ضمن اطار استراتيجية الرصد العاملي املتكاملة                                            ‘ ١‘وتتوىل املنظمة املقترحة دعم                       

رصد األرض ومبادرة الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنية وغريها من أجل استحداث تصاميم فضائية أكثر مالءمة                                                                          ب
جهود التعليم والتدريب اليت تبذهلا                        ‘ ٢‘الحتياجات األوساط املعنية بادارة الكوارث وسد الثغرات املعلوماتية والرصدية؛                                                         

حمليط اهلادئ ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة وغريمها لضمان التدعيم                                                         اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا وا                          
 التدرجيي الجراءات ادارة التصدي للكوارث؛                             
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انشاء صندوق لتوفري موارد مستدامة ميكن االستعانة هبا يف استخدام تكنولوجيا الفضاء                                                          -٢التوصية        )ب ( 
ويفترض أن يكون املسامهون                      . ة املدنيني بالقدرة على استخدام تلك التكنولوجيا                                     لدعم ادارة الكوارث ويف تزويد هيئات محاي                             

الكوارث، مثل             من     التقليل     الرئيسيون يف الصندوق وكاالت التنمية واالغاثة وأولئك الذين سيستفيدون يف املقام األول من                                                                      
 ؛ شركات التأمني ومؤسسات اإلقراض واملستعملني النهائيني                                      

جع الفريق الدول األعضاء بقوة على ختصيص جزء من مواردها وأمواهلا املرصودة الدارة                                                                 يش   -٣التوصية        )ج ( 
الكوارث الستخدام تكنولوجيا الفضاء ولتحديد نقاط اتصال وحيدة تتوىل تركيز جهودها الداخلية بشأن ادارة الكوارث                                                                                 

 .وضمان ترابطها مع اجلهود اخلارجية                          
 :أعمال التنفيذ اليت بدأت من قبلُ                      -٥

 :فريق العمل اقتراحات بشأن خطط عمل لتنفيذ كل توصية على النحو املبني أدناه                                                        أعد    
 :١فيما يتعلق بالتوصية                
 ضمان احلد األدىن من الدعم الالزم لبدء تشغيل املنظمة املقترحة؛                                              )أ ( 
 انشاء مكتب تنسيقي صغري يتألف من موظفني تنتدهبم الدول األعضاء؛                                                 )ب ( 
االدارة وتنسيق السياسات وتوحيد مواصفات املنتجات وبناء                                              (لرئيسية للمنظمة املقترحة                   حتديد الوظائف ا          )ج ( 

القدرات الالزمة للبلدان النامية وتوفري التعليم والتدريب للمستعملني النهائيني وألصحاب املصلحة وحتليل منافع الفضاء                                                                                  
 ؛ )والترويج هلا        

 إىل أراشيف بيانات رصد األرض؛                        ة مركزي    سبل وصول          انشاء موقع على الويب لتوفري                      )د ( 
 ؛  النموذجية        لنواتج    ا انشاء فهرس         )ه( 
 انشاء سجل حلاالت االنتفاع الفعلي؛                          )و ( 
 :القيام، يف غضون ستة أشهر، بصوغ خطة تنفيذ لتحديد                                       )ز( 
 اهليكل االداري والتنظيمي؛                   ‘١‘  
 ؛  الفعال للوظائف           متطلبات األداء          ‘٢‘  
 ؛ املوارد الالزمة          ‘٣‘  
 مان املوافقة على خطة التنفيذ؛                       ض  )ح ( 
 .حتقيق اهلدف املتمثل يف وجود منظمة تؤدي وظائفها بالكامل يف غضون ثالث إىل مخس سنوات                                                                    )ط ( 
 :٢فيما يتعلق بالتوصية                
 ضمان احلد األدىن من الدعم الالزم لدراسة الغاية من انشاء الصندوق؛                                                )أ ( 
 وصوغ اخليارات واقتراح احللول املفضلة والتوصية خبطة للتنفيذ؛                                              انشاء فريق عامل يتوىل حتديد االحتياجات                              )ب ( 
حتقيق اهلدف املتمثل يف انشاء صندوق أويل بعد سنة واحدة من صدور املوافقة وصندوق مكتمل يف غضون                                                                                      )ج ( 

 .ثالث سنوات         
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 :٣فيما يتعلق بالتوصية                
 إذكاء الوعي بالقضايا واالحتياجات؛                        )أ ( 
خصوصا من خالل جهود للتوعية هبا ومشاريع استرشادية لصاحل البلدان النامية واثبات                                                           الترويج للمنافع، و              )ب ( 

 .صحة الرد املستند إىل الفضاء                 
 :بيان معوقات التنفيذ              -٦

 فريق العمل، ينبغي أن يكون هناك أوال لدى وكاالت الفضاء اليت متول أعمال                                                      ات  حتقيقا هلذه املبادرة اهلامة ولتوصي                        
وينبغي هلا، ثانيا، أن تسهم، جنبا إىل جنب                           . هتا الفضائية هلذا الغرض             م ورغبة يف تنسيق واستخدام شىت معدا                         فريق العمل التزا         

 .مع سائر أصحاب املصلحة، يف بدء عملية التنفيذ هبدف انشاء الكيان املقترح الدارة الكوارث                                                              
 :املنافع اليت تتأتى من التنفيذ                   -٧

  املعلومات املستمدة من الفضاء يف مجيع مراحل الكوارث؛                                           تيسري سبل وصول مجيع البلدان إىل                       )أ ( 
 بالفضاء والكوارث الطبيعية والتكنولوجية بطريقة متسقة ومنسقة؛                                                 انشاء هيئة دولية تعىن                )ب ( 
باعتماده        : خفض اخلسائر اليت يتكبدها كل بلد بسبب الكوارث الطبيعية خفضا كبريا على املدى الطويل                                                                   )ج ( 

يط املدن واستخدام األراضي يف مرحلة اتقاء الكوارث، وبارسائه قاعدة أكثر دقة وموثوقية للتنبؤ                                                                      سياسات حمّسنة لتخط            
 .باملخاطر ولإلنذار املبكر؛ وببنائه قدرة أمشل على استخدام اخلدمات الفضائية استخداما تاما يف مرحلة مواجهة الطوارئ                                                                                     

 :التقدم الذي أحرزه فريق العمل                     -٨
 .يره اخلتامي        أجنز فريق العمل تقر            

 
 .لغرض تلقي املعلومات فقط )أ( 
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   التذييل السادس
   فريق العمل املعين بتبادل املعارف 

 )اليونان(كاسابوغلو . وف) ماليزيا(عثمان .  م:الرئيسان
  ماليزيا:األمانة

 ٩: رقم فريق العمل

 :العضوية -١
، بــيالروس، تايلــند، تركــيا، اجلمهوريــة  ) االســالمية-مجهوريــة ( االحتــاد الروســي، اندونيســيا، ايــران  :الــبلدان )أ(

 الدومينيكية، ماليزيا، اليونان؛
 .اجمللس االستشاري جليل الفضاء: املؤسسات )ب(

 :بيان وجيز للمهمة -٢
 .تبادل املعارف والتشارك فيهاترويج استعمال خدمات االتصال الفضائية يف حتسني  

 :االستنتاجات        -٣
فكثريا ما يتعذر توفري اخلدمات                       . تصال أمهية جوهرية يف تنمية كثري من اجملتمعات يف العامل                                          للقدرة على اال           )أ ( 

أما خدمات االتصال الفضائية فال تقيدها العوامل                                    . للمناطق املعزولة، كاجلزر واملناطق اجلبلية، باستخدام الوسائل األرضية                                                
 عات؛   اجلغرافية، ومن مث تصبح هي اخليار الوحيد لكثري من اجملتم                                        

إن نظم االتصال الفضائية قادرة على توفري أرقى التكنولوجيات مثل االتصاالت العريضة النطاق واالتصال                                                                         )ب ( 
 اهلاتفي املتنقل واختيار عرض النطاق حسب الطلب؛                                    

إن خدمات االتصال الفضائية كانت دائما مشاريع ضخمة يضطلع هبا عادة القطاع اخلاص جتاوبا مع قوى                                                                             )ج ( 
 تنافسية؛      السوق ال     
إن اجياد املعارف اجلديدة ووضعها موضع التطبيق أمر أساسي لبقاء أي اقتصاد تقريبا، وميكن استخدامها يف                                                                     )د ( 

وجلعل التشارك يف املعارف حقيقة واقعة، يلزم توافر بىن حتتية مناسبة يف جمال تكنولوجيا                                                                       . توليد منافع اقتصادية يف املستقبل                       
 .ن خلدمات االتصال الفضائية أن توفر التواصل الالزم لتحسني التشارك يف املعارف                                                      وميك   . املعلومات واالتصاالت                

 :توصيات بشأن تدابري أخرى                   -٤
 رافق االتصاالت الفضائية املوجودة واملزمع انشاؤها اليت تلتزم بتيسري سبل الوصول اليها عامليا؛                                                                ني م   ي تب )أ ( 
 صاالت الفضائية؛           استبانة العقبات اليت تعترض تنفيذ نظام لالت                             )ب ( 
صوغ سياسات وخطط استراتيجية ميكن أن تفضي إىل ترويج استخدام نظم االتصاالت الفضائية يف حتسني                                                                     )ج ( 

 .تبادل املعارف        
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 :أعمال التنفيذ اليت بدأت من قبلُ                      -٥
أعد استبيان        وقد    . داخل الدول األعضاء            جترى حاليا دراسة استقصائية لتقييم قدرات االتصاالت الفضائية املوجودة                                              

 .هلذا الغرض وجرى تعميمه على الدول األعضاء، مبساعدة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي                                                          
 :بيان معوقات التنفيذ              -٦

 .مل حتدد أي عقبات ألن نتائج االستقصاء مل تدرس بعد                                     
 :املنافع اليت تتأتى من التنفيذ                   -٧

 . املعارف     تبادل   ات االتصال الفضائية يف حتسني                      تعزيز التعاون الوطين واالقليمي والعاملي بشأن استعمال خدم                                          
 :التقدم الذي أحرزه فريق العمل                     -٨

عقد فريق العمل اجتماعني يف فيينا أثناء دوريت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وجلنتها                                                                          )أ ( 
 الفرعية العلمية والتقنية؛               

نعقاد حلقة العمل حول اسهام تكنولوجيا االتصاالت الفضائية                                                عقد فريق العمل اجتماعا يف بانكوك مبناسبة ا                                 )ب ( 
 يف تضييق اهلوة الرقمية، اليت نظمت لصاحل بلدان منطقة آسيا واحمليط اهلادئ؛                                                    

 .يقوم فريق العمل حاليا بتجميع املعلومات املتعلقة مبرافق االتصاالت الفضائية املوجودة يف الدول األعضاء                                                                           )ج ( 
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   بعالتذييل السا    
   فريق العمل املعين بالنظم العاملية لسواتل املالحة  

 )ايطاليا(تشابارويل . و م) الواليات املتحدة األمريكية(هودغكنـز .  ك:الرئيسان
الدارة ساحة احلوار (، االحتاد الدويل لالتصاالت )العداد التقرير( اهلند، ماليزيا :األمانة

 )على الويب

 ١٠: رقم فريق العمل

 :العضوية -١

، ايطالــيا، باكســتان،  ) االســالمية-مجهوريــة (االحتــاد الروســي، أســتراليا، أملانــيا، أوكرانــيا، ايــران      : الــبلدان )أ(
ــية الســورية،         ــة العرب ــة التشــيكية، اجلمهوري ــيالروس، تركــيا، اجلمهوري ــندا، ب ــا، بول ــربتغال، بلغاري ــربازيل، ال ال

، الفلــبني، كــندا، كولومبــيا، لبــنان، مالــيزيا، مصــر،  مجهوريــة كوريــا، زامبــيا، شــيلي، الصــني، العــراق، فرنســا  
املغــرب، املكســيك، اململكــة العربــية الســعودية، منغولــيا، النمســا، نــيجرييا، اهلــند، هــنغاريا، الواليــات املــتحدة    

 األمريكية، اليابان؛
، )االيكاو( الدولـية    اللجـنة االقتصـادية واالجتماعـية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، مـنظمة الطـريان املـدين                 : املؤسسـات  )ب(

االحتـاد الـدويل لالتصـاالت، وكالـة الفضـاء األوروبـية، املفوضـية األوروبـية، املـنظمة األوروبـية لسـالمة املالحة                   
، جلــنة الــربط بــني اخلدمــات املدنــية اخلاصــة بالــنظام الــدويل لــتحديد املواقــع، والــرابطة   )اليوروكنــترول(اجلويــة 

املعهـد األمـريكي لـلمالحة اجلويـة والفضائية، الرابطة الدولية ملعاهد املالحة،             األوروبـية للسـنة الدولـية للفضـاء،         
الـرابطة الدولـية للجيوديسـيا، املكتـب الـدويل لـألوزان واملقاييس، الرابطة الدولية لرسم اخلرائط، االحتاد الدويل                  

 .للمّساحني، واخلدمة الدولية للنظام العاملي لتحديد املواقع
 :مةبيان وجيز للمه -٢

استقصاء اجلهود املبذولة حاليا للتوصل إىل نظام راديوي ساتلي سلس متعدد األنساق ألغراض املالحة                                                                          )أ ( 
 وحتديد املواقع؛           

تقييم مناذج التعاون الدويل احلالية وحتديد ما ميكن استخدامه منها يف تطوير النظم العاملية لسواتل املالحة                                                                               )ب ( 
(GNSS)       وخدماهتا؛  
صيات حمددة على هيئات األمم املتحدة والدول األعضاء فيها وسائر املنظمات الدولية بشأن تدابري                                                                         اقتراح تو       )ج ( 

 .لتعزيز مصاحل مستعملي تلك النظم وزيادة الوعي هبا وحتسني نوعيتها وتيسري استعمال خدماهتا، خصوصا يف البلدان النامية                                                                                   
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 :االستنتاجات        -٣
 وتعزيزاهتا هي أداة مفيدة يف جمموعة واسعة                                   (GNSS)عاملية لسواتل املالحة                 من املسلّم به عموما أن النظم ال                         )أ ( 

ويعمل موّردو النظم على زيادة وعي مقرري السياسات مبنافع هذه التكنولوجيا،                                                        . من التطبيقات اجملتمعية واملدنية والتجارية                             
نشأ هلذا الغرض آلية تنسيق تضم مشّغلي                                ومن السهل أن تُ            . ولكن هذه املهمة تتطلب موارد تفوق ما لدى أي مشّغل منفرد                                                   

 تلك النظم وملحقاهتا، كما تضم املنظمات الدولية املعنية؛                                         
 من     GNSSيبدو أن عامة الناس واخلرباء احلكوميني وغري احلكوميني يفهمون اجلدوى األساسية ملا توفره نظم                                                                         )ب ( 

ي تلك النظم احلاليني واملقبلني يعملون يف جو تنافسي                                        ومع أن مشّغل          . خدمات يف جماالت املالحة وحتديد املواقع والتوقيت                                    
وال بد ألي جهود بعيدة مدى الوصول                          . فمن املتوقع متاما أن يزداد تعاوهنم من أجل تقدمي خدمة أفضل ألوساط املستعملني                                                   

بىن التحتية األساسية               من أن تتجاوز جمرد نشر الوعي بني عامة الناس واخلرباء إىل تقدمي املساعدة يف ادماج تلك النظم يف ال                                                              
شبيهة      (وهذا يتطلب عقد حلقات عمل اقليمية منتظمة                                      . للبلدان، خصوصا يف العامل النامي                       ) احلكومية والتجارية والعلمية                     (

،  "خرائط طرق        "، ووضع        )بتلك اليت نظمها مؤخرا مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة                                                                  
 نية لبدء تقدمي خدمات تلك النظم يف البلدان النامية؛                                     وكذلك اعداد تقارير تق               

يعترب أمن وسالمة اشارات النظم العاملية لسواتل املالحة من األولويات العليا لدى أوساط املستعملني على                                                                         )ج ( 
صا يف البلدان            ومثة حاجة ماسة ملساعدة السلطات الوطنية واالقليمية املعنية، خصو                                              . النطاق العاملي، بصرف النظر عن التطبيق                          

النامية، على انشاء آليات الستبانة وازالة مصادر التداخل الذي ميكن أن ينتقص من نوعية االشارات الصادرة عن نظم                                                                                 
GNSS        وملحقاهتا . 

 :توصيات بشأن تدابري أخرى                   -٤
الدولية ذات           وتعزيزاهتا أن ينشئوا جلنة دولية معنية بتلك النظم تضم املنظمات                                                  GNSSينبغي ملوّردي نظم                )أ ( 

مية إىل      ذ التدابري الرا        ــ  ات لتنفي     ــ استبانة آلي      ‘٢‘التوافق وقابلية التشغيل املتبادل؛                         تشجيع       ‘ ١‘: الصلة من أجل األغراض التالية                    
وضع      ‘٤‘انشاء مراكز العالم املستعملني؛                       ‘ ٣‘صون موثوقيــة االشارات وسالمتها على الصعيد الوطين واالقليمي والعاملـي؛                                                       

توفري فرص         ‘٦‘تنظيم حلقات عمل اقليمية؛                     ‘٥‘؛  تلك النظم        خدمات       فكرة عن         تقدمي     لواعداد تقارير تقنية              "  طرق   خرائط    "
ورمبا يلزم أن تكون هناك أمانة للجنة املقترحة، تتوىل تيسري                                         . استعمال تلك النظم، خصوصا يف البلدان النامية                                على   للتدريب      

يها، ودون مساس بأدوار ووظائف مقدمي خدمات تلك النظم وأدوار ووظائف                                                          تبادل املعلومات بني مستعملي النظم وموردّ                             
 منظمات دولية مثل منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدويل واالحتاد الدويل لالتصاالت؛                                                                      

يواصل      ينبغي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي، من خالل برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية، أن                                                                ‘١‘ )ب ( 
  وملحقاهتا ويف البلدان النامية؛                      GNSSعقد حلقات عمل اقليمية لترويج استعمال نظم                                    

األمم املتحــدة، أن تنظــر يف                         إىل  ينبغي للمراكز االقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة                                                 ‘٢‘  
 ادراج برامــج خاصة بتلك النظم يف أنشطتهــا التدريبيــة؛                                        
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اللجنة الدولية املقترحة، أن حيتفظ مبوقع                                أو مع      موّردي تلك النظم وملحقاهتا،                      للمكتب، بالتعاون مع                 ينبغي      ‘٣‘  
التدريب،        على الويب ُيطوَّر حبيث يضم معلومات عن أوصاف النظم، والتطورات األخرية يف التطبيقات وفرص                                                                       

صون موثوقية االشــارات وسالمتها على                              ومصادر املساعدة على ادماج تلك النظم يف البىن التحتية الوطنية وعلى                                                
وميكن للجنة املقترحة أن تصوغ فكرة وهيكل ذلك املوقع، وأن حتدد طرائق عمل                                                               . الصعيدين الوطين واالقليمي                   

ومىت مت فعل ذلك، ميكن أن يصبح ذلك املوقع جزءا من موقع مكتب شؤون                                                         . جلمع املعلومات وحتديثها بانتظام                       
 . يتوىل املكتب صونه بالتعاون مع اللجنة املقترحة، رهنا بتوافر موارد كافية                                                    الفضاء اخلارجي على الويب،                  

 :أعمال التنفيذ اليت بدأت من قبل                      -٥
زامبيا وشيلي وماليزيا                  يف (الواردة أعاله بسلسلة من أربع حلقات عمل اقليمية                                      ‘١‘) ب  (٤بدأ فعال تنفيذ التوصية                  
-٢٠٠١يف التنمية املستدامة، عقدت مجيعا يف الفترة                               GNSS ستخدام نظم           واجتماعني دوليني للخرباء بشأن ا                      ) والنمسا     
/ كما عقدت يف كانون األول                   . ، واشتركت يف رعايتها األمم املتحدة والواليات املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية                                                            ٢٠٠٣

اء الدويل الذي عقد يف                   حلقة عمل استعرضت التقدم احملرز يف  تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماع اخلرب                                                             ٢٠٠٣ديسمرب      
ويعتزم عقد اجتماع آخر يف                     . وركزت تلك احللقة على وضع اطار مرجعي للجنة املقترحة                                           . ٢٠٠٢نوفمرب       /تشرين الثاين       

 .٢٠٠٤ديسمرب      /فيينا يف كانون األول             
 :بيان معوقات التنفيذ              -٦

ي، يتمثل أحد املعوقات الرئيسية                       فيما يتعلق بالتوصيات اليت تتطلب اجراءات من جانب مكتب شؤون الفضاء اخلارج                                                          
يف حمدودية املوارد، مبا فيها املوارد املوظفية، املتاحة لالضطالع بأعمال اضافية، خصوصا ضمن اطار برنامج األمم املتحدة                                                                                 

ومع أن       . ويصح الشيء ذاته على التوصيات اليت تتطلب موارد اضافية من جانب موردي النظم                                                        . للتطبيقات الفضائية            
 حتظى بتنسيق جيد من خالل اإليكاو، سوف تواجه اللجنة املقترحة مهمة شاقة يف ترويج تطبيقات                                                                             GNSSظم    تطبيقات ن       

ويعزى هذا يف املقام األول إىل أن بعض التطبيقات املتعلقة بتوفري خدمات يف                                                         . تلك النظم يف ميادين أخرى غري الطريان املدين                                
اق الطريان املدين، تتوقف على ما هو متاح يف البلد من مرافق اتصاالت                                                        جمايل املالحة والتحديد الدقيق للمواقع خارج نط                                     

وال توجد حىت اآلن هيئة دولية تتوىل االشراف على مواصفات املعدات واخلدمات وتنسيقها يف هذه                                                                   . وبىن حتتية أخرى          
 .اجملاالت    

 :املنافع اليت تتأتى من التنفيذ                   -٧
 وما يترتب          GNSSأعاله زيادة وعي مقرري السياسات بفوائد نظم                                    ) أ  (٤ تتضمن املنافع املتأتية من تنفيذ التوصية                             

أما     . على ذلك من ازدياد يف الدعم السياسي يؤدي إىل قيام احلكومة بتمويل ادماج تلك النظم ضمن البنية التحتية للبلد                                                                                
لتدريب على تلك النظم لصاحل البلدان                         أعاله فتشمل زيادة فرص ا               ) ب  (٤املنافع املتأتية من تنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرة                                 

النامية، وتيسري اطالع البلدان النامية على املعلومات املتعلقة بتلك النظم وملحقاهتا، وكذلك تطبيقاهتا واخلدمات املتاحة يف                                                                                    
 .تها االمنائية        هذا اجملال، وتعزيز اخلدمات االستشارية التقنية املقدمة إىل البلدان النامية لكي تستعمل تلك النظم يف أنشط                                                                          



 

163 

A/59/174  

 :التقدم الذي أحرزه فريق العمل                     -٨
ذلك     يف مبا   وملحقاهتا،          GNSSنظم     جتميع معلومات شاملة عن                      )أ: (عقد فريق العمل مثانية اجتماعات، وقام مبا يلي                                

ي   اجراء استقصاء عامل              )ب (السياسات وأوصاف النظم وما يتصل بذلك من أنشطة اضطلع هبا من خالل التعاون الدويل؛                                                                    
 وبناء على االستنتاجات األولية                      .اليت ختص كال من املناطق               النظم    حتديد تطبيقات           )ج (على تلك النظم؛            بشأن فرص التدريب            

 .والتوصيات الصادرة عن فريق العمل، جيري حاليا العمل على انشاء اللجنة املقترحة                                                       
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   التذييل الثامن    
   فريق العمل املعين بالتنمية املستدامة         

 )نيجرييا(أبيودون . أ.  أ:سالرئي
  نيجرييا:األمانة

 ١١: رقم فريق العمل

 :العضوية -١
، باكستان، الربتغال، بوليفيا، بريو،                         ) االسالمية      -مجهورية        (االحتاد الروسي، أذربيجان، ايران                    : البلدان     )أ ( 

شيلي، الصني، العراق،               بيالروس، تركيا، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية السورية، جنوب أفريقيا،                                                    
الفلبني، لبنان، ماليزيا، مصر، املغرب، اململكة العربية السعودية، منغوليا، موناكو، اململكة املتحدة لربيطانيا                                                                           

 العظمى وايرلندا الشمالية، نيجرييا، اهلند، الواليات املتحدة األمريكية؛                                              
 اهلادئ، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم                                   اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط                             : املؤسسات       )ب ( 

اجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن بعد، الرابطة األوروبية للسنة الدولية للفضاء،                                                                ) أ (والثقافة،      
 .اجلمعية الوطنية لشؤون الفضاء، اجمللس االستشاري جليل الفضاء، مرصد مانيال، اجلمعية الفلكية الفلبينية                                                                        

 :وجيز للمهمةبيان  -٢
دراسة السمات اليت متيز تكنولوجيا الفضاء كعنصر ال غىن عنه يف أي جدول أعمال مفيد يف جمال التنمية                                                                            )أ ( 

املستدامة، مع التركيز بصفة خاصة على الكيفية اليت ميكن هبا لتكنولوجيا الفضاء أن تعزز فهم االنسان وادارته للمنظومات                                                                                  
 مبا يف ذلك تقييم وادارة الزراعة واألمن الغذائي واألمان والتوعية البيئية                                               -واء واألرض واملاء                اهل  -األساسية الداعمة للحياة                

 والنقل والرعاية الصحية وختفيف الكوارث؛                             
حتديد اخلطوات البالغة األمهية اليت ينبغي لكل بلد أن يتخذها من أجل اكتساب القدرة الفضائية الالزمة                                                                           )ب ( 

 .يف ميدان التنمية املستدامة                  للتمكن من حتقيق أهدافه                  
 :االستنتاجات        -٣

ميثل مجع وحتليل املعلومات املستمدة من الفضاء، مبا يف ذلك استعمال املعلومات اجلغرافية، نقطة انطالق                                                                                    )أ ( 
ية    والسبب اجلذري لعجز كثري من اجملتمعات عن القيام جبهود امنائية مستدامة يكمن يف تدين نوع                                                                 . صوب التنمية املستدامة               

 عمليات مجع املعلومات وتنظيمها وادارهتا؛                               
ويتجلى هذا           . أدت تكنولوجيا الفضاء إىل ابراز ترابط العامل فيما يتعلق مبسائل التنمية املستدامة ابرازا أوضح                                                                    )ب ( 

لربكاين       ، واالنفجار ا         )٤١/٦٥مرفق قرار اجلمعية العامة                   (يف املبادئ املتصلة باستشعار األرض عن بعد من الفضاء اخلارجي                                              
، وبدء نفاذ ميثاق التعاون على حتقيق االستخدام املنّسق للمرافق الفضائية يف حال وقوع                                                                   ١٩٩١يف جبل بيناتوبو عام                 

نوفمرب      / تشرين الثاين        ١يف   ") الفضاء والكوارث الكربى                 "املعروف أيضا بامليثاق الدويل بشأن                       (كوارث طبيعية أو تكنولوجية                    
 ؛ ٢٠٠٠
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مارات ومشاركة الدول األعضاء، وخصوصا البلدان النامية، يف األنشطة الفضائية، نتيجة                                                       استث    يف مثة تزايد      )ج ( 
 .الدراكها دور تكنولوجيا الفضاء كأداة مفيدة يف التنمية املستدامة                                              

 : أخرى     تدابري   توصيات بشأن            -٤
مية مستدامة ذات صلة                 ينبغي لكل بلد أن يعّجل بصوغ السياسة الالزمة، املتناسبة مع قدرته، لوضع برامج تن                                                      )أ ( 

بالفضاء، وأن يقوم دوريا بتوعية متخذي القرارات فيه بفائدة علوم الفضاء واسهامها يف التنمية البشرية، وذلك بتنظيم                                                                                   
كما ينبغي لكل بلد أن يعّجل بتطوير موظفيه احملليني من خالل املشاركة يف مراكز التمّيز                                                        . مؤمترات وطنية واقليمية مناسبة                     

 ميدان علوم وتكنولوجيا الفضاء، وأن ينشئ شبكات تربط بني املؤسسات الوطنية واالقليمية من أجل تيسري                                                                        االقليمية يف       
 فرص البحوث التعاونية وتعزيزها؛                      

توفريا للتنسيق الفّعال يف ميدان األنشطة البيئية، ينبغي للمؤسسات الدولية، مثل برنامج األمم املتحدة للبيئة                                                                        )ب ( 
وبغية      . دة لألغذية والزراعة، أن توفر للدول األعضاء قيادة فكرية تقوم على أساس علمي وتقين متني                                                                 ومنظمة األمم املتح             

توفري أساس موثوق الختاذ القرارات، ينبغي لالتفاقيات املوجودة بشأن التنمية املستدامة أن تقيم صالت أقوى باملؤسسات                                                                                    
 الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن بعد وجلنة أحباث                                         القائمة على أساس علمي يف كل أحناء العامل، مثل اجلمعية                                      

، كما ينبغي توسيع هيئاهتا االستشارية العلمية لتضم خرباء يف                                          )اإلياف    (واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية                       ) الكوسبار      (الفضاء     
 ميادين علوم وتكنولوجيا الفضاء؛                        

ية وبلدان غريب آسيا أن تعّجل بتنظيم برامج على الصعيد                                        صعيد القيادة السياسية، ينبغي للبلدان األفريق                              على   )ج ( 
االقليمي تشابه أنشطة مؤمتر البلدان األمريكية بشأن الفضاء واملؤمتر الوزاري آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن استخدام التطبيقات                                                                                    

ظم المتثال الدول األعضاء ألهداف                        وينبغي للجمعية العامة أن جتد سبيال إىل اجراء تقييم منت                                     . الفضائية يف التنمية املستدامة                  
 .التنمية املستدامة املتفق عليها عامليا                       

 : من قبلُ      بدأت   أعمال التنفيذ اليت              -٥
 انشاء مراكز اقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء منتسبة إىل األمم املتحدة؛                                                         )أ ( 
 لألمم املتحدة، ووكالة الفضاء األوروبية                                 ما ينظمه حاليا مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، التابع لألمانة العامة                                                )ب ( 

، بالتعاون مع الدول                 )اإلياف    (واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية                          ) سيوس   (واللجنة املعنية بسواتل رصد األرض                            ) اإليسا    (
 األعضاء، من أنشطة تتعلق بالتنمية املستدامة؛                                

 .٢٠٠٠نوفمرب       / تشرين الثاين       ١يف   " الفضاء والكوارث الكربى                 "بدء نفاذ امليثاق الدويل بشأن                      )ج ( 
 :التنفيذ     بيان معوقات         -٦

 أولوية وطنية؛           ألنشطة الفضائية، خصوصا تلك اليت تدعم برامج التنمية املستدامة،                                               عدم اعتبار ا         )أ ( 
الصعيد الوطين، وعدم تقدمي االلتزامات الوطنية املالية وغري املالية                                                على   عدم توفري الدعم السياسي الضروري                           )ب ( 

 .الزمة لربامج التنمية املستدامة اليت تقوم على تكنولوجيات الفضاء                                              ال 
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 :املنافع اليت تتأتى من التنفيذ                   -٧
توليد واستخدام املعارف العلمية والتقنية ويف اجراء                                        يف  موظفني من ذوي املهارة ميكنهم أن يسهموا                              توافر     )أ ( 

 التعديالت الالزمة يف الترتيبات املؤسسية القائمة؛                                 
جماالت التعاون يف األنشطة الفضائية اليت ميكن أن تدعم جهود                                           على   اتفاقات اقليمية ودولية تركز                   ء ا سار  )ب ( 

 التنمية املستدامة، مبا فيها اقامة الشبكات املناسبة؛                                  
أفرقة استشارية معنية بالفضاء ميكنها أن تدعم تنفيذ خمتلف االتفاقيات الدولية القائمة ذات الصلة                                                                   توافر     )ج ( 

 نمية املستدامة؛           بالت 
 مثل برنامج األمم املتحدة االمنائي والبنك الدويل وصندوق                                         اتفاقات بني كل بلد وهيئات التمويل،                      ارساء     )د ( 

 .النقد الدويل، تركز على توفري الدعم جلوانب جدول األعمال اإلمنائي للبلد اليت تويل اهتماما خاصا للتنمية املستدامة                                                                             
 :العمل     فريق   التقدم الذي أحرزه               -٨

من خالل اعداد تقرير فريق العمل واملشاركة يف االجتماعات واملؤمترات الدولية، أسهم أعضاء الفريق يف                                                                             )أ ( 
 احلمالت العاملية اجلارية للتوعية بدور علوم وتكنولوجيا الفضاء يف التنمية املستدامة؛                                                             

للتربية     األمم املتحدة           ومنظمة       رجي     يتعاون فريق العمل مع منظمات دولية، مثل مكتب شؤون الفضاء اخلا                                                )ب ( 
واللجنة املعنية بسواتل رصد األرض ووكالة الفضاء األوروبية، يف أنشطتها املتعلقة بالتنمية املستدامة ملنفعة                                                                                   والعلم والثقافة          

 الدول األعضاء؛          
يمية وفيما بينها،             بضرورة تضييق اهلوة الرقمية داخل التجمعات االقل                                  يقوم فريق العمل بتوعية الدول األعضاء                           )ج ( 

 ".الفضاء والكوارث الكربى                 "وكذلك بدور وأمهية امليثاق الدويل بشأن                              
 

 .لالتصال هبا عن طريق مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة                                      )أ( 
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   التذييل التاسع    
   فريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض  

 ١٤ :رقم فريق العمل )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية( مسيث –ترميني .  ر:الرئيس
 اململكة املتحدة، مبساعدة من الواليات املتحدة األمريكية وجلنة أحباث                                                     :األمانة    
" سبيسغارد فاونديشن            "واالحتاد الفلكي الدويل ومؤسسة محاية الفضاء                                الفضاء    

(Spaceguard Foundation) 

  

 :العضوية -١
، باكســتان، الــربازيل، بولــندا، اجلمهوريــة  ) االســالمية-مجهوريــة ( االحتــاد الروســي، أســتراليا، ايــران  :الــبلدان )أ(

التشـيكية، اجلمهوريـة العربـية السـورية، الصـني، العـراق، فنلـندا، كازاخستان، لبنان، اململكة العربية السعودية،            
 ندا الشمالية، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان؛اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرل

 وكالـة الفضـاء األوروبـية، جلـنة أحبـاث الفضـاء، االحتـاد الفلكـي الـدويل، اجلمعية الوطنية للفضاء،                      :املؤسسـات  )ب(
، اللجــنة األوروبــية لعلــوم الفضــاء الــتابعة "سبيســغارد فاونديشــن"اجمللــس االستشــاري جلــيل الفضــاء، مؤسســة  

 .سة األوروبية للعلومللمؤس
 :بيان وجيز للمهمة             -٢

 استعراض حمتوى وهيكل وتنظيم اجلهود اجلارية يف ميدان األجسام القريبة من األرض؛                                                           )أ ( 
كشف ما يوجد يف العمل اجلاري من ثغرات يتطلب سدُّها مزيدا من التنسيق أو ميكن لبلدان أو منظمات                                                                      )ب ( 

 أخرى أن تسهم يف سدها؛                 
 .خطوات لتحسني التنسيق الدويل بالتعاون مع اهليئات املتخصصة                                         اقتراح      )ج ( 

 :االستنتاجات        -٣
 ُيعتقد أن خطر األجسام القريبة من األرض يضاهي األخطار املعروفة بدرجة أكرب، وأن خماطرها عاملية النطاق؛                         )أ( 
 تقييم املخاطر؛          مثة جمموعة من اجملاالت العلمية تتطلب دعما وتنسيقا من أجل حتسني عمليات                                                       )ب ( 
البحث     (يوفر التعاون املخطط واملتكامل أجنع الردود من حيث التكلفة، سواء فيما خيص اجلهود العلمية                                                                    )ج ( 

 .أو تدابري الطوارئ العامة أو التدابري االحتياطية املدنية                                     ) والدراسة والتخطيط من أجل ختفيف األضرار                               
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 :توصيات بشأن تدابري أخرى                   -٤
 زيادة التعاون الدويل على معاجلة املسائل املتعلقة بذلك اخلطر وحتسني فهم طبيعته، واعداد                                                                      التشجيع على          )أ ( 

 ؛ ٢٠٠٥مبادئ توجيهية أفضل للمنظمات املعنية بتدّبر املخاطر حبلول عام                                               
الواردة        ينبغي للمجلس الدويل للعلوم أن ينظر، وأن يشجع املؤسسات األعضاء فيه على النظر، يف التوصيات                                                                                   )ب ( 

انظر خطة العمل والوثائق املرجعية األخرى، مثل تقرير فرقة العمل املعنية باألخطار احملتملة لألجسام القريبـة                                                                         (يف خمتلف التقارير             
من األرض، اليت عملت بتكليف من حكومة اململكة املتحدة، ونتائج واستنتاجات حلقة العمل حول األجسام القريبة من                                                                                         

لتدابري، اليت نظمها احملفل العاملي للعلوم، التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،                                                            املخاطر والسياسات وا              : األرض   
، وأن يساعد على ختطيط ما يلزم القيام به من نشاط                                       )٢٠٠٣يناير    /واليت عقدت يف فراسكايت، ايطاليا، يف كانون الثاين                                 

 ؛ )، وستقدم تفاصيله الحقا                  ٢٠٠٤م به يف عام          نشاط يعتزم اجمللس الدويل للعلوم القيا                           (متعدد اجلوانب            
يلزم تنسيق األنشطة ذات الصلة تنسيقا أفضل على الصعيدين الوطين والدويل، باستخدام وتعزيز اآلليات                                                                           )ج ( 

وميكن للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية أن تتوىل تنسيق تلك األنشطة،                                                               . املوجودة، حيثما أمكن ذلك                   
راج بند يتعلق هبذا املوضوع يف جدول أعمال اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورتيها الثانية واألربعني والثالثة                                                                                رمبا باد   

وسوف يقدم فريق العمل تقريرا بشأن هذا املوضوع دعما للبند املعين                                                  . ٢٠٠٦ و  ٢٠٠٥واألربعني، اللتني ستعقدان يف عامي                           
 .٢٠٠٤طة العمل يف الدورة احلادية واألربعني للجنة الفرعية، عام                                         وسوف يناقش مشروع خ                 . وتنشيطا للمناقشة           

 :أعمال التنفيذ اليت بدأت من قبل                      -٥
سوف تشمل األنشطة اليت استهلها اجمللس الدويل للعلوم يف جمال األجسام القريبة من األرض حبث املسائل املنبثقة من                                                                                     

بع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، واليت عقدت يف فراسكايت،                                                        حلقة العمل اليت نظمها احملفل العاملي للعلوم، التا                                      
ويقوم الفريق العامل                . وجيري حاليا تنسيق دويل متزايد للبعثات الفضائية ذات الصلة باألجسام القريبة من األرض                                                           . ايطاليا   

ادي باعداد حتليل ملخاطر األجسام القريبة من األرض                                        التابع للمحفل العاملي للعلوم مبنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتص                                                    
 .على الصعيد القطري، كمتابعة حللقة العمل                             

 :بيان معوقات التنفيذ              -٦
مثة تداخل وتنافس يف أنشطة البحث واالكتشاف، وال توجد يف كثري من احلاالت متابعة تلقائية لعمليات                                                                         )أ ( 
 الرصد؛    
وينبغي للتخصصات العلمية املختلفة أن                              . كومة واألوساط العلمية أيضا                   إن اجياد حل شامل يتطلب اشراك احل                       )ب ( 

 .تعمل معا بتعاون أكرب وأن تعاجل أيضا احتياجات موظفي الطوارئ املدنيني                                                   
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 :املنافع اليت تتأتى من التنفيذ                   -٧
اريب واملوارد            سيؤدي ازدياد التنسيق والتعاون إىل حتسني قدرات البحث وزيادة الكفاءة يف استخدام املق                                                                )أ ( 

 املتصلة هبا املستخدمة يف أنشطة االكتشاف واملتابعة؛                                     
سوف يوفر لالحتياجات احلكومية واألهداف البحثية اطار مرجعي مشترك، وسوف تكون مرتبطة                                                                   )ب ( 

وسوف يرسى فهم مشترك، وبالتايل تواصل، بني التخطيط احلكومي حلاالت الطوارئ                                                          . باالحتياجات الطويلة األمد                   
ويفترض أن يؤدي هذا إىل فهم للحاجة إىل تيسري سبل الوصول إىل البيانات على حنو                                                                 . ث األكادميية ذات الصلة               والبحو    

 .مناسب ويف الوقت املناسب، مع ما يترتب على ذلك من آثار تتعلق باملوارد                                                  
 :التقدم الذي أحرزه فريق العمل                     -٨

اء اخلارجي يف األغراض السلمية للمسائل اخلاصة                                أحرز تقدم يف تطوير فهم فريق العمل وجلنة استخدام الفض                                        
باألجسام القريبة من األرض، من خالل العروض اليت قدمها أعضاء فريق العمل أثناء دوريت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية                                                                                

 .واللجنة نفسها األخريتني                 
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   التذييل العاشر    
   فريق العمل املعين ببناء القدرات         

 )اليابان(كي كوراسا.  ت:الرئيس
 اليابان: األمانة

 ١٧ :رقم فريق العمل

 :العضوية -١
ــبلدان )أ( ــران    :ال ــتني، اكــوادور، اي ــربازيل، الــربتغال،   ) االســالمية-مجهوريــة ( أذربــيجان، األرجن ، باكســتان، ال

ــنان، م      ــيا، لب ــبني، كازاخســتان، كــندا، كولومب ــية الســورية، فرنســا، الفل ــة العرب ــريو، اجلمهوري صــر، بوليفــيا، ب
 املغرب، اململكة العربية السعودية، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان؛

 اللجـنة االقتصـادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،            :املؤسسـات  )ب(
 رصـد األرض، جلـنة أحبـاث الفضـاء، االحتـاد الـدويل للمالحة               وكالـة الفضـاء األوروبـية، اللجـنة املعنـية بسـواتل           

 .الفضائية، االحتاد الفلكي الدويل، اجلمعية الوطنية للفضاء، اجمللس االستشاري جليل الفضاء، مرصد مانيال
 :بيان وجيز للمهمة             -٢

وجــودة، مثــل برامج الزمــاالت                          التشارك يف املعلومات عن التسهيــالت امل                                ) أ (تعزيز أنشطــة بنــاء القدرات من خالل                              
تنظيم وتطوير آليات لتبادل املعلومات                            ) ج (الفرص التعليمية والتدريبية يف البلدان النامية؛                            تعزيز    حتديد كيفية         ) ب (التدريبية؛       

 .عن بناء القدرات، مبا يف ذلك طرائق التدريس املقررة ومواد التدريب واخلربة الفنية                                                      
 :االستنتاجات        -٣

. ن أجل تعزيز بناء القدرات امجاال، يلزم تضييق اهلوة القائمة بني البلدان املرتادة للفضاء والبلدان النامية                                                                           م  )أ ( 
وينبغي أن ينصب االهتمام على تعزيز فرص التعليم والتدريب يف البلدان النامية من خالل تيسري سبل الوصول إىل املعلومات                                                                               

وينبغي يف هذا الصدد تشجيع االستغالل                            . ارسات لدى البلدان املرتادة للفضاء                    اخلاصة هبما، مثل املعلومات عن أفضل املم                             
األجنع لفرص التدريب املتاحة داخل منظومة األمم املتحدة، كالفرص اليت توفرها املراكز االقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا                                                                                

 ل املعلومات؛          الفضاء املنتسبة إىل األمم املتحدة، كما ينبغي انشاء شبكة أقاليمية لتباد                                             
ينبغي تعزيز فرص الدراسة والتدريب على مجيع املستويات، من األطفال إىل الزمالء يف ما بعد مرحلة                                                                  )ب ( 

وهلذا الغرض، ينبغي تعميم وتبادل املعلومات التعليمية والتدريبية اخلاصة جبميع املراحل، مع                                                                     . الدكتوراه واملدرسني واخلرباء                    
 على بناء القدرات يف املرحلة اجلامعية نظرا ملا يكتسيه البناء الفّعال للقدرات، خصوصا يف جمال                                                                  مراعاة تركيز البلدان النامية                

 التطبيقات الفضائية، من أمهية لدى تلك البلدان؛                                  
واألهم من ذلك،             . من أجل بناء حقيقي للقدرات، يلزم البحث عن حلول طويلة األمد للتحديات احلالية                                                         )ج ( 

بالفضاء واحلكومات أن تبدي التزاما أشد بدعم أنشطة التعليم والتدريب ذات الصلة بالفضاء على                                                                       ينبغي لألوساط املعنية                
 .الصعيدين احمللي واالقليمي                 
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 :توصيات بشأن تدابري أخرى                   -٤
 املواد واملعلومات اخلاصة بالتعليم؛                        التشارك يف         تشجيع       )أ ( 
 تنسيق األنشطة الدولية اخلاصة ببناء القدرات؛                                )ب ( 
 يادة املساعدة املقدمة إىل أنشطة املراكز االقليمية؛                                  ز )ج ( 
 تعزيز فرص التبادل املتواصل لألفكار اخلاصة ببناء القدرات؛                                      )د ( 
 تيسري زيادة املوارد املرصودة يف امليزانية والزماالت التدريبية؛                                         )ه( 
 .اعداد الكتيبات التعليمية وتوزيعها                       )و ( 

 :أعمال التنفيذ اليت بدأت من قبل                      -٥
جيري االضطالع بأنواع خمتلفة من أنشطة بناء القدرات، مثل برنامج التعلم والرصد العامليني ملنفعة البيئة                                                                            )أ ( 

(GLOBE)         وبرنامج ،Eduspace                                                                   التابع لوكالة الفضاء األوروبية، ومشروع اليونسكو املتعلق بتدريس علوم الفضاء، وأنشطة 
عامل املخصص لشؤون التعليم والتدريب يف جمال رصد األرض، التابع للجنة                                                 اجمللس االستشاري جليل الفضاء، والفريق ال                          

املعنية بسواتل رصد األرض، وبرنامج معهد التكنولوجيا اآلسيوي املتعلق بتطبيقات تكنولوجيا الفضاء وحبوثها، وأنشطة                                                                                   
ذه األنشطة يف التقرير النهائي                     ويرد ملخص هل         . الفريق الفرعي املعين ببناء القدرات، التابع للفريق املخصص لرصد األرض                                             

 لفريق العمل؛         
 تشرين      ١٥نظّم فريق العمل ملتقى بشأن بناء القدرات، عقد يف هيوستون، تكساس، الواليات املتحدة، يوم                                                                         )ب ( 

وميكن االطالع على نتائج امللتقى يف موقع مكتب                                       .  بلدا ومؤسسة          ١٧ مشاركا من          ٥٢ وحضره        ٢٠٠٢أكتوبر       /األول   
 /www.oosa.unvienna.org/unisp-3/followup)ارجي، التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة، على الويب                                         شؤون الفضاء اخل            

action_team_17/houston2002/index.html). 
 :بيان معوقات التنفيذ              -٦

 مثة هوة واسعة يف جمال بناء القدرات بني البلدان املرتادة للفضاء والبلدان النامية؛                                                       )أ ( 
مشكلة اللغة أحد املعوقات اليت جيب أن تؤخذ يف احلسبان، خصوصا يف تدريس علوم الفضاء للتالميذ متثل     )ب ( 

الصغار السن، ألن معظم املعلومات متاح باللغة االنكليزية فقط؛ ويتوقع من البلدان أن تترجم خمتلف املواد إىل لغاهتا الوطنية                                                                                             
  األكادميية الدولية للمالحة الفضائية؛                        باستخدام قاموس الفضاء املتعدد اللغات الصادر عن                                 

ينبغي للدول األعضاء واملنظمات أن تسهم يف اجلهود اليت يبذهلا مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بالتعاون مع                                                                                 )ج ( 
 .اليونسكو لتعزيز التنسيق الدويل لألنشطة اخلاصة ببناء القدرات                                       
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 :املنافع اليت تتأتى من التنفيذ                   -٧
قدرات، خصوصا يف البلدان النامية، وتعزيز بناء القدرات على كل املستويات ويف كل املناطق،                                                                 تيسري أنشطة بناء ال            

 .مما يسهم يف تعزيز االستخدامات السلمية للفضاء اخلارجي                                       
 :التقدم الذي أحرزه فريق العمل                     -٨

 على االستبيان الذي عممه                    واستنادا إىل املسامهات املقدمة ردا                       . سبق لفريق العمل أن عقد تسعة اجتماعات تنسيقية                                    
فريق العمل وسائر املسامهات اليت قدمتها البلدان واملنظمات األعضاء وغريها من البلدان املتعاونة املهتمة، قام فريق العمل 
باعداد وتقدمي تقريره النهائي الذي يقترح خطط عمل حمددة ينبغي تنفيذها، يف الوقت احلاضر، من خالل التنسيق الدويل                                                                                

 .ود املعنية ببناء القدرات               للجه   
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   التذييل احلادي عشر   
   فريق العمل املعين بزيادة الوعي         

 ١٨: رقم فريق العمل )النمسا(فيمر . ، ي)الواليات املتحدة األمريكية(سبريي .  ل:الرئيسان
 :العضوية -١

ربازيل، الربتغال، بوليفيا، بريو،                      ، ايطاليا، باكستان، ال             ) االسالمية       -مجهورية       ( أستراليا، ايران         :البلدان     )أ (
اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية السورية، العراق، فرنسا، الفلبني، كازاخستان، لبنان، ماليزيا، مصر،                                                                              

 املغرب، اململكة العربية السعودية، النمسا، نيجرييا، الواليات املتحدة األمريكية؛                                                     
 آلسيا واحمليط اهلادئ، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم                                 عية  واالجتما       اللجنة االقتصادية            :املؤسسات      )ب (

 وكالة الفضاء األوروبية، جلنة أحباث الفضاء، رابطة القانون الدويل، اجلمعية الدولية للمسح                                                  )أ(والثقافة،   
التصويري واالستشعار عن بعد، جامعة الفضاء الدولية، الرابطة األوروبية للسنة الدولية للفضاء،                                                  

ية الوطنية للفضاء، اجمللس االستشاري جليل الفضاء، الرابطة الدولية ألسبوع الفضاء، وكالة                                                 اجلمع  
 .الفضاء النمساوية، مرصد مانيال، اجلمعية الفلكية الفلبينية                            

 :بيان وجيز للمهمة             -٢
الدور الذي ميكن            تقييم اجلهود اجلارية لزيادة وعي متخذي القرارات وعامة الناس بفائدة األنشطة الفضائية وب                                                           )أ ( 

 أن تؤديه؛      
 :اعداد تقرير عن أمثلة توضيحية على األنشطة الَوصولة الناجحة، يتضمن أيضا                                                      )ب ( 
وصا فيما يتعلق            ألنشطة الَوصولة املمكنة والفئات املستهدفة احملتملة، خص                                        مالحظات وتوصيات بشأن ا                   ‘١‘ 

ب شؤون الفضاء اخلارجي، التابع لألمانة العامة                                   بأعمال جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ومكت                                              
 لألمم املتحدة؛          

 .توصيات بشأن األنشطة الَوصولة املقبلة والفئات املستهدفة احملتملة                                                 ‘٢‘ 
 :االستنتاجات        -٣

زيادة وعي متخذي القرارات وعامة                           "عن اليونيسبيس الثالث الداعية إىل                       الصادرة       ١٨جيري تنفيذ التوصية               )أ ( 
، مع تنفيذ جزء منها                    )احلكومي واحلكومي وغري احلكومي                         -الدويل    (، على خمتلف األصعدة                  "مهية األنشطة الفضائية              الناس بأ     

 ضمن اطار أنشطة مصممة خصيصا هلذا الغرض؛                                
باألنشطة ذات الصلة على نطاق العامل، يركز فريق العمل                                        قائمة كاملة          مجع     إىل أنه اعُتِبر من املستحيل                  نظرا   )ب ( 

 اختيار أمثلة توضيحية؛                على دراسة و        
 . من اهتمام بزيادة الوعي                 ذات الصلة        اجلهات الفاعلة             خمتلف    ال تزال هناك اختالفات كبرية فيما توليه                          )ج ( 
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 :توصيات بشأن تدابري أخرى                   -٤
اجراء تقييم من جانب جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، ضمن سياق عملها املتعلق                                                                     )أ ( 

 لتقدم احملرز يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث؛                                   باستعراض ا      
، بشأن حالة تنفيذ التوصية                     ٢٠٠٤عام     يف اللجنة واجلمعية العامة                  تقدمي مالحظات وتوصيات من جانب                              )ب ( 

 وأنواع التدابري اليت ميكن جلميع اجلهات الفاعلة املعنية أن تتخذها مستقبال؛                                                    
هبا اللجنة ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي ضمن اطار                                       ضطلع     قبلة ت    اقتراحات عملية بشأن أنشطة م                    تقدمي     )ج ( 

 .األمم املتحدة         
 :من قبل  أعمال التنفيذ اليت بدأت    -٥

 ).أعاله) أ (٣يف الباب " االستنتاجات   "انظر ( 
 :بيان معوقات التنفيذ              -٦

 . صعبا جدا       إن ضخامة املوضوع وتنّوع اجلهود املبذولة جيعالن اجراء تقييم شامل للمعّوقات أمرا                                                              
 :املنافع اليت تتأتى من التنفيذ                   -٧

من شأن ازدياد الوعي أن يفضي إىل فهم أفضل للكيفية اليت ميكن هبا لألنشطة الفضائية، على وجه اخلصوص، أن                                                                        
لفية،      تسهم، بطريقة فّعالة من حيث التكلفة، يف حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، خصوصا األهداف اإلمنائية لأل                                                                       

 )ب(.ومحاية البيئة وأمن البشر               
 :التقدم الذي أحرزه فريق العمل                     -٨

أجرى فريق العمل، مبساعدة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، استقصاًء عرب اإلنترنت من خالل تعميم استبيانات                                                                           
لفضاء اخلارجي يف              على مجيع الدول األعضاء وكذلك على املنظمات اليت تتمتع مبركز مراقب دائم لدى جلنة استخدام ا                                                                      

وسوف يتاح ما جيمع                . األغراض السلمية، مصممة خصيصا ملعرفة جهودها الرامية إىل زيادة الوعي بأمهية األنشطة الفضائية                                                                   
 .من بيانات إلكترونيا وُيواَصل حتديثه، حىت يصبح مصدرا شامال وديناميا للمعلومات عن اجلهود املبذولة لزيادة الوعي                                                                               

 
 .عن طريق مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة                                لالتصال هبا       )أ( 
تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف                                 من إعالن فيينا حسبما يرد يف            ) ب (١كما يتبدى يف الفقرة          )ب( 

 .١ األول، القرار     ، الفصل  )A.00.I.3ع  شورات األمم املتحدة، رقم املبي           من (١٩٩٩يوليه  / متوز ٣٠-١٩األغراض السلمية، فيينا،      
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   التذييل الثاين عشر    
   فريق العمل املعين مبصادر التمويل االبتكارية            

 ٣٢: رقم فريق العمل )فرنسا(الفيتور .  م:الرئيس
 :العضوية      -١

 باكستان، اجلزائر، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية                                   ،) االسالمية      -مجهورية       ( أستراليا، أملانيا، ايران            :البلدان     )أ (
 العربية السورية، جنوب افريقيا، فرنسا، الفلبني، كازاخستان، كولومبيا، املغرب، املكسيك، نيجرييا؛                                                                  

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، وكالة الفضاء األوروبية، اجلمعية الوطنية                                                                    : املؤسسات       )ب (
 . اجمللس االستشاري جليل الفضاء، مرصد مانيال، اجلمعية الفلكية الفلبينية                                                 للفضاء،     

 :بيان وجيز للمهمة -٢
منذ سنوات طويلة، يواجه استخدام التطبيقات الفضائية، وخصوصا من جانب البلدان النامية، مشاكل شىت، منها                                                                                   

وقد تبّين أثناء السنوات العشرين األخرية                             . ة لتنفيذ العملية           نقص املوظفني املؤهلني واملعدات، وخصوصا عدم توافر املوارد املالي                                                
غري أن هذه التكنولوجيات الواعدة مل تدعم                               . اتساع نطاق استخدام تكنولوجيات الفضاء، بصفة رئيسية يف رصد األرض                                                

 .التنمية بالقدر الذي كان يفترض فيها أن تفعله                               
دراسة العتماد تدابري تستهدف اجياد مصادر متويل جديدة                                         ويف هذا الصدد، َتقرر يف اليونيسبيس الثالث اجراء                                     

وقد     . وابتكارية على الصعيد الدويل، مبا يف ذلك القطاع اخلاص، دعما لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث يف البلدان النامية                                                                        
رهتا التاسعة         من جانب اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دو                                    ٢٠٠٣ و  ٢٠٠٢اعُتمدت خطة عمل فريق العمل لعامي                            

 .٢٠٠٢والثالثني، عام           
 :االستنتاجات        -٣

 :حدد فريق العمل ثالثة عناصر الزمة رئيسية ألي مشروع تنمية ينطوي على استخدام تطبيقات فضائية، هي                                                                           
كثريا ما يكون نقص التمويل عقبة كربى أمام ادراج تكنولوجيا الفضاء يف الربامج أو املشاريع                                                                 : التمويل      )أ ( 
قلّة الوعي باالمكانيات واالحتياجات اخلاصة بتأمني موارد مالية                                            ‘ ١‘: وترتبط هذه العقبة عادة مبا يلي                 .  العملياتية       االمنائية   

تقنيات التطبيقات الفضائية                   لا  مبالقرارات واملستعملني احملتملني                     اقناع متخذي           صعوبة       ‘٢‘كافية لدعم الربامج ذات األولوية؛                        
متخذي القرارات املسؤولني عن هذه الربامج أو املشاريع أن يتكفلوا بتقدمي                                                   على  جيب    و  .من مزايا من حيث مردود التكلفة                     

 معلومات وافية إىل املصارف االمنائية أو وكاالت املعونة؛                                          
الدعم احلكومي ضروري جدا للربامج أو املشاريع ذات النطاق الوطين وللمشاريع اليت                                                              : االلتزام السياسي          )ب ( 

وينبغي للمؤسسات اليت تشارك يف مشروع رائد أو ايضاحي باستخدام تطبيقات فضائية أن تقدم                                                                     . يلتمس هلا متويل دويل              
كما ينبغي للمؤسسات اليت                    . التزاما أكيدا، نقديا أو عينيا، بتنفيذ املشروع، ألن هذا يضفي مصداقية على اقتراح املشروع                                                                  

 باستخدام التطبيق الفضائي املعين عندما تثبت فعاليته                                       حددت كجهات مستعِملة يف ذلك االقتراح أن تبدي التزامها الواضح                                              
 من حيث التكلفة؛              
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مثة حاجة ماسة إىل تزويد البلدان النامية مبزيد من فرص التعليم والتدريب يف مجيع جماالت                                                                  : التعليم والتدريب            )ج ( 
كنولوجيات الفضاء يف الربامج                      فوجود العاملني املدّربني أمر ضروري اذا كان يراد ادماج ت                                   . علوم وتكنولوجيا الفضاء                

 .العملياتية      
 :توصيات بشأن تدابري أخرى                   -٤

اجراء دراسة متأنية، يف تواصل وثيق مع صناعة الفضاء، للكيفية اليت ميكن هبا لتلك الصناعة أن تسهم يف                                                                     )أ ( 
ل أن جيري تلك الدراسة لتقدمي                         وينبغي لفريق العم             . الصندوق االستئماين احلايل لربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية                                                 

 ؛ ٢٠٠٤اقتراحات إىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورهتا احلادية واألربعني، عام                                                       
ينبغي لألمم املتحدة أن تطلب إىل الدول األعضاء، على وجه السرعة، أن تسهم يف الصندوق االستئماين                                                                        )ب ( 

كون ذلك مبثابة تطبيق دقيق لألحكام املقابلة يف قرار اليونيسبيس الثالث الذي                                                   وسي   . لربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية                            
ينص على أنه ينبغي دعوة مجيع الدول إىل تقدمي دعم مايل أو عيين، يف رسالة سنوية يوجهها األمني العام حتدد فيها، ضمن                                                                                        

 )أ(، خصوصا تلك املتعلقة بتنمية املوارد البشرية؛                                مجلة أمور، اقتراحات مبشاريع ذات أولوية لتعزيز ودعم أنشطة التعاون التقين                                                    

" ورقة بيضاء       "بغية حشد تأييد صناعة الفضاء ملسألة الشراكة، ينبغي للجنة الفرعية العلمية والتقنية أن تعد                                                                )ج ( 
السنوات        وينبغي أن تتضمن تلك الورقة عرضا لتوصيات اليونيسبيس الثالث الرئيسية والحتياجات                                                           . تقدم إىل صناعة الفضاء               

 القادمة؛     
دراسة كيفية تعزيز مسامهات اهليئات غري احلكومية، مبا فيها صناعة الفضاء واألفراد، يف انشاء نظام متكامل                                                                                )د ( 

 الدارة التصدي لعواقب الكوارث الطبيعية؛                             
التطبيقات         ان خرباء املصارف االمنائية أو وكاالت املعونة ليسوا دائما على معرفة مبا تنطوي عليه تقنيات                                                                      )ه( 

وقد يكون من املفيد أن يدَرج يف برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية تنظيم حلقات عمل                                                                          . الفضائية من امكانيات               
قصرية هلؤالء اخلرباء من أجل عرض ما تتيحه التطبيقات الفضائية من امكانيات لدعم التنمية، باستخدام نتائج املشاريع                                                                                        

 . استخدمت فعال يف برامج التطبيقات                        االسترشادية أو التقنيات اليت                 
 :من قبل  أعمال التنفيذ اليت بدأت    -٥

 .أي اجراء حمدد هبذا الشأن      مل يتخذ  
 :بيان معوقات التنفيذ              -٦

 اليت تستخدم التطبيقات الفضائية؛                      صعوبة اقناع املصارف االمنائية ووكاالت املعونة بدعم برامج التنمية                                                 )أ ( 
وهذا يتطلب التزاما سياسيا                   . بني أمر ضروري، ولكنهم حيتاجون إىل آفاق واعدة                                      إن وجود أشخاص مدرّ                 )ب ( 

 .طويل األمد        
 :املنافع اليت تتأتى من التنفيذ                   -٧

 .توافر مزيد من مصادر التمويل لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث                                            
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 :التقدم الذي أحرزه فريق العمل                     -٨
 إىل ازدياد الوعي بالصعاب اليت تواجهها                            (A/AC.105/L.246)لعمل      ُيفترض أن يفضي التقرير الذي أعده فريق ا                         

كما يفترض به أن يساعد متخذي القرارات، مبن فيهم أولئك الذين يتخذون . البلدان النامية يف استخدام التطبيقات الفضائية                             
ومبا أن      . نفيذ املشاريع االمنائية               القرارات يف املصارف االمنائية ووكاالت املعونة، على استخدام التطبيقات الفضائية يف ت                                                            

مشكلة التمويل تدخل يف صميم عدد كبري من توصيات اليونيسبيس الثالث، فمن املؤكد أن االقتراحات الواردة يف التقرير                                                                                        
 .ستفيد يف تعزيز تنفيذ تلك التوصيات                       

  
/  متوز ٣٠-١٩مه يف األغراض السلمية، فيينا،      تقريـر مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدا               )أ( 

 ).و (١، الفقرة "أوال"، الباب ١، الفصل األول، القرار )A.00.J.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ١٩٩٩يوليه 
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 A/59/174 

   املرفق السادس  
  قائمة بالوثائق املرجعية       

  تقارير مقدمة من الدول األعضاء              -ألف  
تقاريـر قدمتها دول أعضاء عن أنشطتها لتشجيع التعاون الدويل          تتضـمن الوثـائق التالـية        -١

يف اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، مبــا يف ذلــك معلومــات عــن آلــيات عمــل  
ومـبادرات جديـدة نفذهتـا اسـتجابة إىل توصـيات مؤمتـر األمـم املتحدة الثالث املعين باستكشاف                   

 A/AC.105/752،  )اليونيسبيـس الثالث (غــراض السلميــة   الفضـــاء اخلـارجــي واسـتخدامــه يف األ       
 Add.1، و A/AC.105/816، و A/AC.105/788، و Add.1 و A/AC.105/778، و Add.3 إىل   Add.1و

 .Add.4إىل 

ــث        -٢ ــت اليونيســبيس الثال ــيت أعقب ــترة ال ــرها يف الف ــية تقاري ــبلدان التال ــاد : قدمــت ال االحت
ــترال    ــتني، أس ــيجان، األرجن ــران    الروســي، أذرب ــيا، اي ــيا، أوكران ــيا، اندونيس ــة (يا، أملان  -مجهوري

، باكسـتان، الـربازيل، الربتغال، بنما، بولندا، بريو، بيالروس، تايلند، تركيا، اجلزائر،     )االسـالمية 
اجلمهوريـة التشـيكية، اجلمهوريـة العربـية السـورية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، سلوفاكيا،               

، فرنسـا، الفلـبني، فنلـندا، كـندا، كوبـا، ماليزيا، املكسيك، اململكة              سـلوفينيا، السـنغال، السـويد     
العربـية السـعودية، اململكـة املـتحدة لـربيطانيا العظمـى وايرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، اهلند،            

 .هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان
  

  تقارير مقدمة من املنظمات الدولية       -باء 
لوثـيقة التالـية تقاريـر قدمـتها هيـئات مـن مـنظومة األمـم املتحدة، ومنظمات                  تتضـمن ا   -١

دولـية حكومـية ومـنظمات غـري حكومـية ذات مركـز مراقب دائم لدى جلنة استخدام الفضاء                   
: اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، عــن أنشــطتها اســتجابة إىل توصــيات اليونيســبيس الثالــث     

A/AC.105/819و Add.1. 

مكتب : تالـية قدمـت تقاريـرها يف الفـترة الـيت أعقبـت اليونيسـبيس الثالث               املـنظمات ال   -٢
ــادئ،        ــية آلســيا واحملــيط اهل ــات املشــاريع، اللجــنة االقتصــادية واالجتماع ــتحدة خلدم ــم امل األم
بـرنامج األمـم املـتحدة للبيـئة، مـنظمة األمـم املتحدة لألغذية والزراعة، االحتاد الدويل للمالحة               

 مشــال أفريقــيا االقلــيمي لالستشــعار عــن بعــد، مــنظمة الصــحة العاملــية،   الفضــائية، مركــز دول
املـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلويـة، معهـد األمم املتحدة للتدريب والبحث، جلنة أحباث الفضاء،                 

 .اجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن بعد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 


