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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة األربعون

    ٢٠٠٣فرباير / شباط٢٨-١٧فيينا، 
   مشروع تقرير   

  مقدمة -أوال  
عقـدت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية، الـتابعة للجـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف                    -١

/  شباط٢٨ إىل ١٧ية، دورهتـا األربعـني يف مكتـب األمم املتحدة يف فيينا من          األغـراض السـلم   
 ).كندا( برئاسة السيد كارل دوتش ٢٠٠٣فرباير 

 .جلسة[...] وعقدت اللجنة الفرعية  -٢
  

  احلضور    -ألف  
االحتــاد الروســي، األرجنــتني، : حضــر اجللســة ممــثلو الــدول التالــية األعضــاء يف اللجــنة -٣

-مجهوريــة(تراليا، اكــوادور، أملانــيا، اندونيســيا، أوروغــواي، أوكرانــيا، ايــران      اســبانيا، أســ 
ــندا، بــريو،     )االســالمية ــنا فاســو، بول ــا، بوركي ــربتغال، بلغاري ــيا، باكســتان، الــربازيل، ال ، ايطال

تركـيا، اجلزائـر، اجلمهوريـة التشـيكية، اجلمهوريـة العربـية السـورية، مجهوريـة كوريـا، جنوب            
يا، ســلوفاكيا، الســودان، الســويد، شــيلي، الصــني، العــراق، فرنســا، فــنـزويال،   أفريقــيا، رومانــ

فييـت نـام، كـندا، كوبـا، كولومبـيا، كينـيا، لبـنان، ماليزيا، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة                   
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ــيجرييا،       ــندا الشــمالية، النمســا، ن ــربيطانيا العظمــى وايرل ــية الســعودية، اململكــة املــتحدة ل العرب
 .د، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليوناننيكاراغوا، اهلن

فـرباير، أبلـغ الرئـيس اللجـنة الفرعـية بتلقي           / شـباط  ١٧ املعقـودة يف     ٥٨٠ويف اجللسـة     -٤
وعمال . طلـبات حلضـور اجللسـة مـن حكومـات أذربيجان واسرائيل وأنغوال وتايلند وسويسرا          

 تلك الدول الرسال وفودها حلضور الدورة احلالية للجنة         باملمارسـة املتـبعة يف املاضـي، دعيـت        
الفرعــية وخماطبــتها حســب االقتضــاء، دون اجحــاف بطلــبات الحقــة مماثلــة، عــلما بــأن هــذا     
االجـراء ال يـنطوي عـلى أي قـرار مـن اللجـنة الفرعـية بشـأن وضـعية تلك الوفود وامنا هو من                         

 .دباب ابداء اجملاملة من اللجنة الفرعية لتلك الوفو

منظمة األمم املتحدة   : وُمثّلـت يف الـدورة كـيانات األمـم املـتحدة التالية بصفة مراقبني              -٥
ومكتـب مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني        ) اليونسـكو (للتربـية والعـلم والـثقافة       

 .واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية والوكالة الدولية للطاقة الذرية

ــدورة أيضــا  -٦ ــية   وحضــر ال ــة الفضــاء األوروب ــبون مــن وكال وجلــنة أحبــاث  ) إيســا( مراق
واللجــنة املعنــية بســواتل رصــد األرض والــرابطة األوروبــية للســنة الدولــية   ) كوســبار(الفضــاء 

ــدويل      ــلمالحة الفضــائية ال ــاد ل ــاف(للفضــاء واالحت ــية للمســح التصــويري    ) إي ــية الدول واجلمع
اجمللــس االستشــاري جلــيل الفضــاء والــرابطة  واالستشــعار عــن بعــد وجامعــة الفضــاء الدولــية و 

 .الدولية ألسبوع الفضاء

ــيقة  -٧  قائمــة بأمســاء ممثــلي الــدول وهيــئات األمــم   A/AC.105/C.1/INF/32وتــرد يف الوث
 .املتحدة واملنظمات الدولية األخرى اليت حضرت الدورة

  
   اعتماد جدول األعمال           -باء  

، ٢٠٠٣فــرباير / شــباط١٧، املعقــودة يف ٥٨٠اعــتمدت اللجــنة الفرعــية يف جلســتها   -٨
 :جدول األعمال التايل

 . جدول األعمالعتمادا -١  

 .الرئيسكلمة  -٢  

 .تبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقدمة عن األنشطة الوطنية -٣  

 .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -٤  
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ة الثالـــث املعـــين باستكشـــاف الفضـــاء مؤمتـــر األمـــم املـــتحدتنفـــيذ توصـــيات  -٥  
 ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

املســائل املتصــلة باستشــعار األرض عــن بعــد بواســطة الســواتل، مبــا يف ذلــك     -٦  
 .تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

 .خلارجياستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء ا -٧  

وســائل وآلــيات تعزيــز الــتعاون بــني الوكــاالت وزيــادة اســتخدام التطبــيقات    -٨  
 .واخلدمات الفضائية داخل هيئات منظومة األمم املتحدة وفيما بينها

 . الكوارث الطبيعيةلتدبرتنفيذ نظام فضائي عاملي متكامل  -٩  

 .احلطام الفضائي -١٠  

ــية واخلــ  -١١   ــيعة الفيزيائ ــلمدار الثابــت بالنســبة لــألرض   دراســة الطب ــية ل واص التقن
ــيادين،     ــيقاته يف مــيدان االتصــاالت الفضــائية وغــريه مــن امل واســتخدامه وتطب
وكذلــك عــن املســائل األخــرى املتصــلة بــتطورات االتصــاالت الفضــائية، مــع 

 .ايالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها

ــية مــن أجــل    -١٢   ــوارد املال ــوم    حشــد امل ــيقات العل ــيدان تطب  تنمــية القــدرات يف م
 .الفضائيةوالتكنولوجيا 

 .استخدام تكنولوجيا الفضاء ألغراض العلوم الطبية والصحة العامة -١٣  

 للجــنة الفرعــية احلاديــة واألربعــنيمشــروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة   -١٤  
 .العلمية والتقنية

 .الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةالتقرير املقدم اىل جلنة استخدام  -١٥  
  

  الوثائق  -جيم   
 .ترد يف املرفق األول هبذا التقرير قائمة بالوثائق اليت عرضت على اللجنة الفرعية -٩
  

  الكلمات العامة     -دال  
االحتاد الروسي، : أدىل ممـثلو الـدول األعضـاء التالـية بكلمات أثناء التبادل العام لآلراء      -١٠

ــتني،  ــران   األرجن ــيا، اندونيســيا، اي ــة(اكــوادور، أملان ــيا، باكســتان،  )االســالمية-مجهوري ، ايطال
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ــيا، شــيلي، الصــني،       ــا، رومان ــة كوري ــة التشــيكية، مجهوري ــر، اجلمهوري ــريو، اجلزائ ــربازيل، ب ال
فرنسـا، كـندا، كولومبيا، ماليزيا، املغرب، املكسيك، النمسا، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، اليابان،           

وأدىل . وألقــى ممـثل كوبــا كـلمة نــيابة عـن جمموعــة دول أمـريكا الالتينــية والكاريــبـي    . الـيونان 
ــيجان بكــلمة عامــة، وكذلــك املراقــب ممــثل اليونســكو     وألقــى كــلمات أيضــا  . مــندوب أذرب

املراقـبون مـن جلـنة أحبـاث الفضـاء والـرابطة األوروبـية للسـنة الدولـية للفضـاء واالحتاد الفلكي                      
 .لية للمسح التصويري واالستشعار عن بعد واجلامعة الدولية للفضاءالدويل واجلمعية الدو

 :واستمعت اللجنة الفرعية يف اطار التبادل العام لآلراء إىل عرضني تقنيني -١١

التنــبؤ بــالطقس الفضــائي باســتخدام "عــرض قدمــه ممــثل االحتــاد الروســي عــن  )أ( 
 ؛"بيانات الرياح الشمسية يف الوقت احلقيقي

 ".مقراب اجلنوب األفريقي الكبري"دمه ممثل جنوب أفريقيا عن عرض ق )ب( 

فـرباير، ألقـى الرئيس بيانا أوجز فيه أعمال         / شـباط  ١٧ املعقـودة يف     ٥٨٠ويف اجللسـة     -١٢
اللجـنة الفرعـية يف دورهتـا احلالـية واسـتعرض األنشـطة الفضـائية أثـناء العام املاضي، مبا فيها ما                      

 .ن الدويلحتقق من تقدم مهم نتيجة للتعاو

 أيضــا ألقــى مديــر مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي الــتابع لألمانــة   ٥٨٠ويف اجللســة  -١٣
 .كلمة استعرض فيها برنامج عمل املكتب

والحظــت اللجــنة الفرعــية مــع الــتقدير أن حكومــتـي مجهوريــة كوريــا وفرنســا وفّــرتا   -١٤
بأعمالــه املــتعلقة خــرباء معــاونني ملســاعدة مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي عــلى االضــطالع   

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

وأعربــت اللجــنة الفرعــية عــن تعاطفهــا مــع وفــود اســرائيل واهلــند والواليــات املــتحدة   -١٥
 .٢٠٠٣فرباير / شباط١را أثناء العودة يف مؤخ" كولومبيا"لفقد طاقم املكوك الفضائي 

 .ورحبت اللجنة الفرعية باجلزائر بوصفها عضوا جديدا يف اللجنة وجلاهنا الفرعية -١٦

وأعربـت اللجـنة الفرعـية عن شكرها لبيتر الال ومازالن عثمان على خدماهتما الرائعة                -١٧
ني سريجيو كاماشو مديرا وعّبرت أيضا عن ارتياحها لتعي. يف مكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي      

 .للمكتب



 

5  
 

A/AC.105/C.1/L.266

وأعربـت اللجـنة الفرعية عن حزهنا لوفاة دمييتري ميشيف من أكادميية العلوم البلغارية               -١٨
واعترفــت بأنــه كــان شخصــا ودودا وأعربــت عــن تقديــرها لعملــه املــتفاين لســنوات    . مؤخــرا

 .يلعديدة لتعزيز علوم الفضاء يف بلغاريا وتعزيز التعاون على الصعيد الدو

وقــدم وفــد شــيلي للجــنة الفرعــية معلومــات عــن احملفــل البيوتكــنولوجي العــاملي الــذي  -١٩
 .٢٠٠٤مارس /سيتم يف مدينة كونسيبسيون يف شيلي يف آذار

  
  التقارير الوطنية       -هاء   

أحاطـت اللجـنة الفرعـية عـلما مـع الـتقدير بالـتقارير املقدمـة اليها من الدول األعضاء                     -٢٠
(A/AC.105/788)،           تبادل عام  " من جدول األعمال املعنون      ٣ والـيت نظـرت فـيها يف اطار البند

وأوصت اللجنة الفرعية بأن    ". لـآلراء وعـرض اسـتهاليل للـتقارير املقدمـة عن األنشطة الوطنية            
 .تواصل األمانة دعوة الدول األعضاء إىل تقدمي تقارير سنوية عن أنشطتها الفضائية

  
  الندوات   -واو  

، ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١١ الصادر يف ٥٧/١١٦قـرار اجلمعـية العامة      عمـال ب   -٢١
ندوة حول  ) إياف(واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية     ) كوسـبار (نظمـت جلـنة أحبـاث الفضـاء         

وعقد اجلزء األول من الندوة ". تطبـيقات املالحـة السـاتلية وفوائدهـا للـبلدان النامية         "موضـوع   
فرباير برئاسة / شباط١٧يف "  السـاتلية يف جمـال الرصد البيئي والنقل  تطبـيقات املالحـة   "املعـنون   

ــلمالحة الفضــائية   . ي ــدويل ل ــيغوين مــن االحتــاد ال ــندوة املعــنون    . ب ــثاين مــن ال وعقــد اجلــزء ال
ماريلي . فـرباير برئاسة ل   / شـباط  ١٨يف  " تطبـيقات املالحـة السـاتلية األخـرى للـبلدان النامـية           "

 .من كوسبار

املالحة "إدواردز مـن إياف عن      . وض املقدمـة يف الـندوة عرضـا قدمـه ك          ومشلـت العـر    -٢٢
املالحة الساتلية  "بلومنهوفر من إياف عن     . ه؛ وآخـر قدمه     "السـاتلية مـن أجـل الطـريان املـدين         

كازينايف من إياف   . ؛ وعرضا قدمه م   "يف رصـد حـركة املـرور اجلويـة وفوائدهـا للبلدان النامية            
؛ "حتديــد األمــاكن واملالحـة مــن أجــل رصــد البيــئة ومســوحها : هالفضــاء ملــنفعة مســتعملي"عـن  

نظم املالحة الساتلية واالستشعار عن بعد من أجل        "اهلـدين من كوسبار عن      . وعرضـا قدمـه د    
التعاون بني حتديد املواقع    "ماريـلي من كوسبار عن      . ؛ وعرضـا آخـر قدمـه ل       "االدارة الزراعـية  

استخدام أرغوس يف االقتفاء    "ج مـن إياف عن      جـور . ي. ؛ وآخـر قدمـه ج     "الدقـيق والتصـوير   
ــبحرية يف احملــيط        ــلموارد ال الســاتلي وحبــوث احملــيطات الســاتلية مــن أجــل االدارة املســتدامة ل

ــي ــه ف  "األطلسـ ــر قدمـ ــا آخـ ــن   . ؛ وعرضـ ــبار عـ ــن كوسـ ــب مـ ــيزمولوجي  "ويـ ــد السـ الرصـ
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 ”TTTC“شركة  سينتبيتري من   . ؛ وآخر قدمه ل   "واجلـيولوجي باستخدام نظم املالحة الساتلية     
تكنولوجـيات حتديـد املواقع من أجل ادارة املوجودات والبيئة ورسم           "احملـدودة، هـنغاريا، عـن       

ــية  ــنهرية واجليوفيزيائ ــة الروســية للطــريان   . ؛ وعرضــا قدمــه س"اخلــرائط ال ريفنفــيخ مــن الوكال
 ".بيقهحالته الراهنة وتطويره وتط: ”GLONASS“النظام العاملي لتحديد املواقع "والفضاء عن 

  
  اعتماد تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية               -زاي   

بعــد الــنظر يف خمــتلف البــنود املعروضــة، اعــتمدت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية يف   -٢٣
 تقريـــرها إىل جلـــنة اســـتخدام الفضـــاء ٢٠٠٣فـــرباير / شـــباط٢٨املعقـــودة يف [...] جلســـتها 

ــنحو املــبني يف الفقــرات    اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، متضــمنا آ   راءهــا وتوصــياهتا عــلى ال
 .الواردة أدناه

  
   برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية    -ثانيا  

واصلت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية النظر يف بند بشأن برنامج األمم املتحدة                                       -٢٤
 .٥٧/١١٦للتطبيقات الفضائية وفقا لقرار اجلمعية العامة                     

فرباير، ألقى املوظف املسؤول عن قسم                 / شباط    ١٨ املعقودة يف     ٥٨٢لسة    ويف اجل   -٢٥
التطبيقات الفضائية كلمة أوجز فيها األنشطة املنفذة واملزمع تنفيذها يف اطار برنامج األمم                                          

 .املتحدة للتطبيقات الفضائية             

ات    وأدىل ممثلو اكوادور وبلغاريا وشيلي والصني واملكسيك ونيجرييا واهلند والوالي                                    -٢٦
 .املتحدة واليابان بكلمات يف اطار هذا البند من جدول األعمال                            

  ١٩ املعقودة يف       ٥٨٤، عاودت اللجنة الفرعية، يف جلستها                        ٥٧/١١٦ووفقا للقرار       -٢٧
وعقد الفريق        ). باكستان     (فرباير، انعقاد الفريق العامل اجلامع برئاسة حممد نسيم شاه                             /شباط  

 .فرباير   /شباط  [...]    إىل  ١٩جلسة من      [...] العامل اجلامع       

،   ٢٠٠٣فرباير     /شباط   [...] املعقودة يف     [...] واعتمدت اللجنة الفرعية، يف جلستها                     -٢٨
 .هبذا التقرير     [...] تقرير الفريق العامل اجلامع الوارد يف املرفق                   
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  أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية                  -ألف  
 (A/AC.105/790ري املعـين بالتطبيقات الفضائية      كـان معروضـا عـلى اللجـنة تقريـر اخلـب            -٢٩
ــام       . Corr.1) و ــيقات الفضــائية لع ــتحدة للتطب ــم امل ــرنامج األم ــية أن ب والحظــت اللجــنة الفرع

 . قد نفذ بصورة مرضية، وأثنت على العمل الذي أجنزه اخلبري يف هذا الصدد٢٠٠٢

ة قدمــت دول أعضــاء والحظــت اللجــنة الفرعــية مــع الــتقدير أنــه مــنذ دورهتــا الســابق   -٣٠
 ٤١يف الفقرتـني   ( ورد ذكرهـا يف تقريــر اخلبـري       ٢٠٠٢ومـنظمـات شـىت مـوارد إضـافيـة لعــام           

وأشــارت اللجــنة الفرعــية بــتقدير أيضــا إىل أن  ). Corr.1 و A/AC.105/790 مــن الوثــيقة ٤٢و
ت حكومــة فرنســا وفــرت خدمــات خــبري معــاون لدعــم تنفــيذ بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقا

 .٢٠٠٢الفضائية يف عام 

وذكـرت اللجــنة الفرعــية أهنـا مــا زالــت قلقـة ازاء اســتمرار ُشــح املـوارد املالــية املــتاحة      -٣١
لتنفـيذ بـرنامج األمـم املتحدة للتطبيقات الفضائية، وناشدت الدول األعضاء أن تدعم الربنامج             

حملدودة ينبغي أن تركز على     ورأت اللجنة الفرعية أن موارد األمم املتحدة ا       . بـتقدمي تربعات به   
األنشـطة ذات األولويـة العلـيا، وأشـارت إىل أن بـرنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية هو                  

 .النشاط الذي حيظى باألولوية العليا بني أنشطة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

 البلدان  والحظـت اللجنة الفرعية أن برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يساعد           -٣٢
النامـــية والـــبلدان ذات االقتصـــادات االنتقالـــية عـــلى املشـــاركة يف األنشـــطة املـــتعلقة بالفضـــاء 
واالســتفادة مــنها عــلى حنــو مــا أقــترح يف توصــيات اليونيســبيس الثالــث، ال ســيما التوصــيات    

 )١(.الواردة يف اعالن فيينا بشأن الفضاء والتمية البشرية

بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية يهدف، من          ونوهـت اللجـنة الفرعـية بـأن          -٣٣
خـالل الـتعاون االقلــيمي والـدويل، إىل تــرويج اسـتخدام علـوم وتكنولوجــيا الفضـاء والبــيانات       
املـتعلقة بالفضـاء مـن أجـل التنمـية االقتصـادية واالجتماعـية املسـتدامة يف البلدان النامية باذكاء          

ن جيعـل الـتكلفة ناجعة وحيقق فوائد إضافية؛ واىل   وعـي مـتخذي القـرار بـأن ذلـك مـن شـأنه أ              
إنشـاء قـدرات، أو تعزيـز القـدرات املوجـودة، يف الـبلدان النامية من أجل استخدام تكنولوجيا                 

. الفضــاء؛ واىل تقويــة األنشــطة الرامــية إىل توصــيل املعلومــات لنشــر الوعــي باملــنافع املكتســبة   
ين بالتطبيقات الفضائية سرياعي يف تنفيذ الربنامج       والحظـت اللجـنة الفرعـية أيضا أن اخلبري املع         

 .هبذا التقرير[...] املبادئ التوجيهية اليت وفرها الفريق العامل اجلامع واليت وردت يف املرفق 

والحظـت اللجـنة الفرعـية أنـه عـلى الـرغم مـن احـراز قـدر معـني من التقدم يف توعية                 -٣٤
دام التطبــيقات الفضــائية للتنمــية االقتصــادية مــتخذي القــرارات رفــيعي املســتوى بفوائــد اســتخ
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واالجتماعـية املسـتدامة وحلمايـة البيئة، ما زالت هناك حاجة إىل بذل جهد أكرب بكثري يف هذا                  
وينبغي أن ينظر مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف امكانية وضع ترتيبات لطرح هذه             . الصـدد 

ات الســلطات احلكومــية الرفــيعة املســألة طــرحا أساســيا يف مناســبات مــن قبــيل بعــض اجــتماع 
 .املستوى

والحظـت اللجـنة الفرعـية أنـه، باالضـافة إىل املؤمتـرات والـدورات التدريبية وحلقات                  -٣٥
ــتحدة تنظــيمها يف عــام      ــتزم األمــم امل ــيت تع ــندوات، ال ــرة   (٢٠٠٣العمــل وال ] ٤٠[انظــر الفق

 :ما يلي تركز على ٢٠٠٣، ستكون هناك أنشطة أخرى للربنامج يف عام )أدناه

دعــم أنشــطة التعلــيم والتدريــب مــن أجــل بــناء القــدرات يف الــبلدان النامــية،    )أ( 
 سيما من خالل املراكز االقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء؛ ال

ــية مــن أجــل تعزيــز اســتخدام تكنولوجــيات الفضــاء يف     )ب(  تقــدمي املســاعدة التقن
هالل مشـاريع رائـدة كمـتابعة ألنشـطة الربنامج          بـرامج التنمـية، ال سـيما مبواصـلة دعـم أو اسـت             

 السابقة؛

تيسـري احلصـول عـلى البيانات وسائر املعلومات املتعلقة بالفضاء بغية تعميمها              )ج( 
 .على اجلمهور، والقيام بأنشطة وصولة لتشجيع مشاركة الشباب يف أنشطة الفضاء

  
  ٢٠٠٢عام  -١ 

 مل اليت نظمتها األمم املتحدةاملؤمترات والدورات التدريبية وحلقات الع 
 
فـيما يتعلق باألنشطة اليت اضطلع هبا برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يف عام               -٣٦

 :، أعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها٢٠٠٢

حلكومـة اهلـند ملشـاركتها يف رعايـة حلقـة العمـل املشـتركة بني األمم املتحدة                   )أ( 
النقــاذ املســتعينة بالســواتل، والــيت استضــافتها املــنظمة اهلــندية واهلــند حــول عملــيات البحــث وا

 ؛٢٠٠٢مارس / آذار٢٢ إىل ١٨للبحوث الفضائية وعقدت يف بانغالور، اهلند، من 

حلكومــيت شــيلي والواليــات املــتحدة، وكذلــك لإليســا، للمشــاركة يف رعايــة  )ب( 
الواليات املتحدة األمريكية حول    حلقـة العمـل االقليمـية الثالـثة املشـتركة بـني األمـم املـتحدة و                

اسـتخدام وتطبـيقات الشـبكات العاملـية لسواتل املالحة، اليت استضافها املعرض الدويل للفضاء               
 ؛٢٠٠٢أبريل / نيسان٥ إىل ١والطريان، وعقدت يف سانتياغو من 
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حلكومـة السـويد ملشـاركتها يف رعايـة الـدورة التدريبـية الدولـية الثانـية عشرة                   )ج( 
ة بــني األمــم املــتحدة والســويد لتثقــيف املعــلمني يف جمــال االستشــعار عــن بعــد، الــيت     املشــترك

 وعقدت يف ستكهومل وكريونا، ”Metria Satellus AB“استضـافتها جامعة ستكهومل ومؤسسة  
 ؛٢٠٠٢يونيه / حزيران٨ إىل ٢السويد، من 

ــية بســواتل رصــد األرض و      )د(  ــيا واللجــنة املعن اإليســا للجــنة االقتصــادية ألفريق
ووزارة اخلارجـية الفرنسـية ومؤسسـة التصـوير الفضائي للمشاركة يف رعاية حلقة عمل األمم                
املـتحدة االقليمـية حـول اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء لـتدبر الكـوارث، اليت استضافتها اللجنة               

 ؛٢٠٠٢يوليه / متوز٥ إىل ١وعقدت يف أديس أبابا من 

ة واإليسا للمشاركة يف رعاية حلقة العمل       حلكومـيت زامبـيا والواليـات املتحد       )ه( 
االقليمــية الــرابعة املشــتركة بــني األمــم املــتحدة والواليــات املــتحدة األمريكــية حــول اســتخدام   
ــوم والتكنولوجــيا       ــيت استضــافتها وزارة العل ــية لســواتل املالحــة، ال ــيقات الشــبكات العامل وتطب

 ؛٢٠٠٢يوليه / متوز١٩ىل  إ١٥والتدريب املهين يف زامبيا وعقدت يف لوساكا من 

 وشــركة أســتريوم   ”SunSpace“حلكومــة جــنوب أفريقــيا واإليســا وشــركة      )و( 
للمشـاركة يف رعايـة حلقـة العمـل املشتركة بني األمم املتحدة وجنوب أفريقيا ووكالة الفضاء                 
األوروبــية حــول اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف التنمــية املســتدامة، الــيت استضــافتها جامعــة     

 ؛٢٠٠٢أغسطس / آب٢٣ إىل ٢١لينبوش وعقدت يف ستيلينبوش، جنوب أفريقيا، من ستي

ــتجديد      )ز(  ــنقل وال ــنة غــراتس، ووزارة ال ــة شــترييا، ومدي حلكومــة النمســا ووالي
ــم        ــني األم ــثة املشــتركة ب ــندوة الثال ــة ال والتكنولوجــيا يف النمســا، واإليســا للمشــاركة يف رعاي

وروبـــية حـــول تعزيـــز مشـــاركة الشـــباب يف األنشـــطة  املـــتحدة والنمســـا ووكالـــة الفضـــاء األ
الفضـائية، الـيت استضافها معهد البحوث الفضائية النمساوي وعقدت يف غراتس، النمسا، من              

 ؛٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٢ إىل ٩

حلكومـة األرجنـتني واإليسـا للمشـاركة يف رعايـة حلقـة العمل احلادية عشرة                 )ح( 
 الفضــاء األوروبــية حــول علــوم الفضــاء األساســية، الــيت  املشــتركة بــني األمــم املــتحدة ووكالــة

التابع للجنة الوطنية ألنشطة الفضاء يف األرجنتني       " تيوفـيلو تابـا نريا    "استضـافها مركـز الفضـاء       
 ؛٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٣ إىل ٩وعقدت يف كوردوبا، األرجنتني، من 

مــريكي لــلمالحة واإليســا واليونســكو والكوســبار واملعهــد األ " ناســا"الدارة  )ط( 
اجلويـة والفضـائية للمشاركة يف رعاية حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل               

بناء شراكات عمل مع مجيع     : لـلمالحة الفضـائية حـول اجيـاد حلـول فضـائية للمشاكل العاملية             
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ريكي وعقدت يف   األطـراف املعنـية يف جمـال األمـن البشري والتنمية، اليت استضافها املعهد األم              
 ؛٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٢ إىل ١٠هيوسنت، تكساس، الواليات املتحدة، من 

حلكومـة الواليـات املـتحدة واللجنة الفرعية املعنية باستخدام السواتل الصغرية        )ي( 
ملصـلحة البلدان النامية، التابعة لألكادميية الدولية للمالحة الفضائية، للمشاركة يف رعاية حلقة             

لعمـل الثالـثة املشـتركة بـني األمم املتحدة واألكادميية الدولية للمالحة الفضائية حول السواتل                ا
ما بعد نقل التكنولوجيا، اليت استضافتها حكومة الواليات        : الصـغرية يف خدمـة الـبلدان النامـية        

 ؛٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٢املتحدة يف هيوسنت، تكساس، الواليات املتحدة، يف 

حلكومــة الواليــات املــتحدة واإليســا للمشــاركة يف رعايــة االجــتماع الــدويل    )ك( 
املشـترك بـني األمـم املـتحدة والواليات املتحدة األمريكية للخرباء املعنيني باستخدام وتطبيقات               
الشـبكات العاملـية لسـواتل املالحـة، الـذي استضـافه مكتـب األمـم املـتحدة لشـؤون الفضاء يف                      

 ؛٢٠٠٢نوفمرب /شرين الثاين ت١٥ إىل ١١فيينا من 

ــية        )ل(  ــادئ واللجــنة املعن ــند واللجــنة االقتصــادية آلســيا واحملــيط اهل ــة تايل حلكوم
بســواتل رصــد األرض واإليســا ووزارة اخلارجــية الفرنســية للمشــاركة يف رعايــة حلقــة عمــل   

فتها األمـم املـتحدة الثانـية حـول اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف تدّبـر الكـوارث، الـيت استضا                     
 ؛٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١٥ إىل ١١حكومة تايلند يف بانكوك من 

حلكومــة هولــندا واملعهــد الــدويل لقــانون اجلــو والفضــاء يف جامعــة اليــدن          )م( 
ــناء       ــة حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املــتحدة واملعهــد الــدويل حــول ب للمشــاركة يف رعاي

 ١٨فتها وزارة اخلارجية اهلولندية يف الهاي من القـدرات يف جمـال قـانون الفضـاء، الـيت استضا           
 .٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١إىل 
  

 الزماالت الطويلة األمد من أجل التدريب املتعمق 
 
أعربـت اللجـنة الفرعـية عـن تقديـرها لوكالـة الفضـاء األوروبـية لـتقدميها زمالتني لعام                     -٣٧

 يف مـرافق املعهد األورويب لبحوث        الجـراء حبـوث يف تكنولوجـيا االستشـعار عـن بعـد             ٢٠٠٢
الفضـاء الـتابع لوكالـة الفضـاء األوروبـية يف فراسكايت، ايطاليا، وثالث زماالت الجراء حبوث                 
يف االتصــاالت الســاتلية وتكنولوجــيا االستشــعار عــن بعــد يف مــرافق املركــز األورويب لــبحوث 

 زمالــتان متعلقــتان  ٢٠٠٣وســتتاح يف عــام  . وتكنولوجــيا الفضــاء الــتابع لاليســا يف هولــندا    
بتكنولوجــيا االستشــعار عــن بعــد يف مؤسســات اإليســا، وســيعلن عــن ثــالث زمــاالت حــول    

 .االتصاالت الساتلية
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والحظـت اللجـنة الفرعـية أن مـن املهـم زيـادة فـرص التعلـيم املتعمق يف مجيع جماالت                      -٣٨
ــيقاهتا مــن خــالل زمــا     ــتعلقة بتطب ــة األمــد،  علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء واملشــاريع امل الت طويل
 .وحثت الدول األعضاء على اتاحة تلك الفرص يف مؤسساهتا ذات الصلة

  
 اخلدمات االستشارية التقنية 

 
أحاطــت اللجــنة الفرعــية عــلما باخلدمــات االستشــارية التقنــية التالــية املقدمــة يف اطــار   -٣٩

اريع اليت تعزز التعاون    بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبيقات الفضائية من أجل دعم األنشطة واملش            
 )٢(:االقليمي والعاملي يف جمال التطبيقات الفضائية

تقــدمي املســاعدة جمللــس االتصــاالت الســاتلية آلســيا واحملــيط اهلــادئ لدعــم          )أ( 
 جهوده يف سبيل تعزيز التنمية والتعاون يف ميدان االتصاالت الساتلية يف آسيا واحمليط اهلادئ؛

الــيابان عــلى مــتابعة األنشــطة املــتعلقة بسلســلة حلقــات  الــتعاون مــع اإليســا و )ب( 
 العمل حول علوم الفضاء األساسية؛

تقـدمي املسـاعدة التقنـية ملؤمتـر الفضـاء الـرابع للقـارة األمريكية، الذي عقد يف                   )ج( 
، والــذي أصــدر أثــناءه اعــالن قرطاجــنة وخطــة  ٢٠٠٢مــايو / أيــار١٧ إىل ١٤كولومبــيا مــن 
 عمل املؤمتر؛

عاون مـع اجللسـة العامـة احلاديـة والعشـرين جلمعـية اختصاصـي االستشعار            الـت  )د( 
عـن بعـد يف أمريكا الالتينية ونظم املعلومات الفضائية، والندوة العاشرة ألمريكا الالتينية حول        

ــن      ــيا مـ ــبا يف بوليفـ ــا بامـ ــد، الـــيت عقـــدت يف كوشـ ــن بعـ ــعار عـ ــرين ١٥ إىل ١١االستشـ  تشـ
 ؛٢٠٠٢نوفمرب /الثاين

ون مـع الفـريق املعـين بـبحوث الفضـاء يف الـبلدان النامـية، الـذي عقد يف                الـتعا  )ه( 
 العاملي للفضاء، الذي عقد     ٢٠٠٢اجلمعـية العاملـية الـرابعة والـثالثني للكوسبار أثناء مؤمتر عام             

 ؛٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٩ إىل ١٠يف هيوسنت، تكساس، الواليات املتحدة من 

دارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمانة العامة      الـتعاون مـع اإليسـا ومع ا        )و( 
عـلى توفـري املسـاعدة التقنـية والتدريبـية الالزمة لتنفيذ املشاريع املتعلقة باستخدام بيانات رصد                 

 األرض هبدف تعزيز قدرة املؤسسات املشاركة هذه البيانات على ادارة املوارد؛

ألرض من خالل مشاركة املكتب     الـتعاون مـع اللجـنة املعنـية بسـواتل رصـد ا             )ز( 
ــي        ــيا، يف يوم ــيت عقــدت يف فراســكايت، ايطال ــة السادســة عشــرة ال  ٢١ و٢٠يف اجللســة العام
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، حيــث أعطيــت اللجــنة معلومــات موجــزة عــن نــتائج حلقــات   ٢٠٠٢نوفمــرب /تشــرين الــثاين
ا العمـل حـول اسـتخدام تكنولوجـيا الفضاء يف تدّبر الكوارث، اليت شاركت اللجنة يف رعايته                

 .٢٠٠٢وتنظيمها يف عام 
  

 الترويج لزيادة التعاون يف ميدان علوم وتكنولوجيا الفضاء 
 

نّوهـت اللجـنة الفرعـية بـأن برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية شارك يف رعاية                 -٤٠
مشـاركة علمـيني مـن بلـدان نامـية يف حلقـة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل                   

بــناء شــراكات عمــل مــع مجــيع : حة الفضــائية حــول احللــول الفضــائية للمشــاكل العاملــيةلــلمال
األطـراف املعنـية يف جمـال األمـن البشـري والتنمـية ومشـاركة هـؤالء العلمـيني يف املؤمتر العاملي                      

 .٢٠٠٢أكتوبر /، يف هيوسنت، الواليات املتحدة، يف تشرين األول٢٠٠٢للفضاء لعام 
  

  ٢٠٠٣ عام  -٢ 
 املؤمترات والدورات التدريبية وحلقات العمل والندوات اليت تنظمها األمم املتحدة 

 
أوصــت اللجــنة الفرعــية باملوافقــة عــلى الــربنامج الــتايل للــدورات التدريبــية وحلقــات     -٤١

ــندوات الــيت سيشــترك يف تنظــيمها مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي واحلكومــات       العمــل وال
 :٢٠٠٣ املضيفة وهيئات أخرى يف عام

حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املــتحدة ووكالــة الفضــاء األوروبــية حــول   )أ( 
مــارس / آذار٢٧ إىل ٢٣تطبــيقات وتعلــيم االستشــعار عــن بعــد، الــيت ســتعقد يف دمشــق مــن   

 ؛٢٠٠٣

حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املتحدة ورومانيا ووكالة الفضاء األوروبية                )ب( 
 ٢٣ إىل   ١٩ الفضـاء لـتدّبر الكـوارث، الـيت ستعقد يف رومانيا من              حـول اسـتخدام تكنولوجـيا     

 ؛٢٠٠٣مايو /أيار

الـدورة التدريبـية الدولـية الثالـثة عشـرة املشـتركة بـني األمـم املتحدة والسويد                )ج( 
ــا،      حــول تثقــيف املعــلمني يف جمــال االستشــعار عــن بعــد، الــيت ســتعقد يف ســتوكهومل وكريون

 ؛٢٠٠٣يونيه / حزيران١٣ مايو إىل/ أيار٥السويد، من 



 

13  
 

A/AC.105/C.1/L.266

حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املــتحدة وتايلــند حــول اســهام تكنولوجــيا    )د( 
مايو / أيار ١٦ إىل   ١٢االتصـاالت الفضـائية يف سـد الفجـوة الرقمية، اليت ستعقد يف تايلند من                

 ؛٢٠٠٣

ــة الفضــاء          )ه(  ــتحدة ووكال ــم امل ــني األم ــتركة ب ــية عشــرة املش ــل الثان ــة العم حلق
سبتمرب / أيلول ١٢ إىل   ٨ألوروبـية حـول علـوم الفضـاء األساسـية، الـيت سـتعقد يف بيجني من                  ا

 ؛٢٠٠٣

الـندوة املشـتركة بـني األمـم املـتحدة والنمسـا ووكالة الفضاء األوروبية حول          )و( 
/ اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف التنمـية املسـتدامة، الـيت ستعقد يف غراتس، النمسا، يف أيلول            

 ؛٢٠٠٣سبتمرب 

حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املـتحدة واالحتـاد الدويل للمالحة الفضائية                  )ز( 
 ٢٥حـول اسـتخدام تكنولوجيا الفضاء لصاحل البلدان النامية، اليت ستعقد يف برمين، أملانيا، من                

 ؛٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٧إىل 

 الدولية للمالحة   حلقـة العمـل الـرابعة املشـتركة بني األمم املتحدة واألكادميية            )ح( 
اسـهام يف التنمـية املسـتدامة، الــيت    : الفضـائية حـول السـواتل الصـغرية يف خدمـة الـبلدان النامـية       

 ؛٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٣٠ستعقد يف برمين، أملانيا، يف 

حلقـة عمل األمم املتحدة حول عمليات البحث واالنقاذ املستعينة بالسواتل،            )ط( 
 ؛٢٠٠٣أكتوبر /، الواليات املتحدة، يف تشرين األولاليت ستعقد يف ميامي، فلوريدا

حلقــة عمــل األمــم املــتحدة حــول قــانون الفضــاء، الــيت ســتعقد يف داجيــيون،     )ي( 
 ؛٢٠٠٣مجهورية كوريا، يف الربع األخري من عام 

حلقـة العمـل االقليمـية املشـتركة بني األمم املتحدة واململكة العربية السعودية               )ك( 
وروبـية حـول اسـتخدام تكنولوجيا الفضاء لتدّبر الكوارث، اليت ستعقد يف             ووكالـة الفضـاء األ    

 ؛٢٠٠٣أكتوبر /اململكة العربية السعودية يف تشرين األول

حلقـة العمل الدولية املشتركة بني األمم املتحدة والواليات املتحدة األمريكية            )ل( 
 إىل ٨لـيت سـتعقد يف فيينا من     حـول اسـتخدام الشـبكات العاملـية لسـواتل املالحـة وتطبـيقاهتا، ا              

 ؛٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٢

حلقـات العمـل والـدورات التدريبـية الـيت سـيتم تنظـيمها يف املراكـز االقليمية                   )م( 
 .لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة لألمم املتحدة
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  ٢٠٠٤عام  -٣ 
 ٢٠٠٤رح تنظيمها يف عام     أحاطـت اللجـنة الفرعـية عـلما بـأن األنشـطة التالـية قد اقت                -٤٢

 :باالشتراك بني مكتب شؤون الفضاء اخلارجي واحلكومات املضيفة وهيئات أخرى

الـدورة التدريبـية الدولـية الـرابعة عشـرة املشـتركة بني األمم املتحدة والسويد                 )أ( 
لتثقـيف املعـلمني يف جمال االستشعار عن بعد، اليت ستعقد يف ستوكهومل وكريونا، السويد، يف           

 ؛٢٠٠٤يونيه /حزيران-مايو/أيار

ــيا         )ب(  ــتحدة والنمســا حــول اســتخدام تكنولوج ــم امل ــني األم ــندوة املشــتركة ب ال
ــول      ــيت ســتعقد يف غــراتس، النمســا، يف أيل ــيات التنمــية املســتدامة، ال ســبتمرب /الفضــاء يف عمل

 ؛٢٠٠٤

ائية حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املـتحدة واالحتـاد الدويل للمالحة الفض                 )ج( 
 حول استخدام تكنولوجيا الفضاء ملصلحة البلدان النامية؛

حلقـة عمـل األمـم املـتحدة حـول رصـد األرض ملصـلحة الـبلدان النامية، اليت                    )د( 
 ستعقد يف أملانيا؛

حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املــتحدة وجلــنة حبــوث الفضــاء والغــالف      )ه( 
ء، الــــيت ســــتعقد يف اســــالم أبــــاد يف اجلــــوي العلــــوي حــــول تطبــــيقات تكنولوجــــيا الفضــــا

 ؛٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول-سبتمرب/أيلول

ــوم       )و(  ــتدريس عل عــدة حلقــات عمــل ســيجري تنظــيمها يف املراكــز االقليمــية ل
 .وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة لألمم املتحدة

  
  خدمة املعلومات الفضائية الدولية          -باء  

رتـــياح أنـــه مت اصـــدار الوثـــيقة الـــرابعة عشـــرة مـــن  الحظــــــــت اللجـــنـــــة الفرعـــية با -٤٣
ـــــات خمـــتـارة مــــن أنشـــطة الـــربنامج املعـــنونــة    سلســـلة ــائـــــــق احملـــتويـــــــة علـــــــى دراسـ الوثـ

“Seminars of the United Nations Programme on Space Applications”
 كمـا الحظـت   )٣(

”Highlights in Space 2002“اللجــنة بارتــياح نشــر الوثــيقة  
 املســتمدة مــن تقريــر أعدتــه  )٤(

عن تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا،    " إيـاف "عـن حبـوث الفضـاء ومـن تقريـر أعـده             " الكوسـبار "
ــوه مــن         ــا قدم ــانون الفضــاء مل ــدويل لق ــاف واملعهــد ال ــرها للكوســبار واالي وأعربــت عــن تقدي

 .مسامهات
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تعزيز خدمة املعلومات الفضائية    والحظـت اللجـنة الفرعية بارتياح أن األمانة واصلت           -٤٤
، الذي يتضمن مجلة أمور منها      "الويب"الدولـية وموقـع مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي على             

والحظت اللجنة الفرعية بارتياح . قائمـة حمدثـة بانـتظام باألجسـام املطلقـة يف الفضاء اخلارجي          
ء اخلــارجي داخــل بشــأن تنســيق أنشــطة الفضــا " الويــب"أيضــا أن األمانــة حتــتفظ مبوقــع عــلى  

 .(www.uncosa.unvienna.org)منظومة األمم املتحدة 
  

  التعاون االقليمي واألقاليمي            -جيم   
الحظـت اللجـنة الفرعـية مـع الـتقدير اسـتمرار اجلهـود الـيت يضـطلع هبـا برنامج األمم                       -٤٥

/  األول  كانون ١١ الصادر يف    ٤٥/٧٢املـتحدة للتطبـيقات الفضائية وفقا لقرار اجلمعية العامة          
 يف قـيادة جهـد دويل النشاء مراكز اقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء            ١٩٩٠ديسـمرب   

يف مؤسسـات التعلـيم الوطنـية أو االقليمية القائمة يف البلدان النامية على حنو ما جاء يف الوثيقة           
)" ملــتحدةاملنتســبة لألمــم ا (املراكــز االقليمــية لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء      "املعــنونة 

(A/AC.105/782) . والحظــت اللجــنة الفرعــية أيضــا أن كــل مركــز، مــىت مت انشــاءه، ميكــن أن
يتوسـع ويصـبح جـزءا مـن شـبكة ميكـن أن تشـمل عناصر برناجمية معينة يف املؤسسات القائمة                     

 .ذات الصلة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء يف كل منطقة

 الصادر يف   ٥٠/٢٧عامة قد أيدت بقرارها     وأشـارت اللجـنة الفرعـية إىل أن اجلمعية ال          -٤٦
 توصـية اللجنة بأن تنشأ املراكز على أساس االنتساب لألمم           ١٩٩٥ديسـمرب   / كـانون األول   ٦

املــتحدة يف أبكــر وقــت ممكــن وبــأن مــن شــأن االنتســاب أن يوفــر لــلمراكز االعــتراف الــالزم   
ات الوطنــية والدولــية ويعـزز امكانــيات اجــتذاب مــاحنني واقامــة عالقـات أكادميــية مــع املؤسســ  

 .ذات الصلة بالفضاء

والحظـــت اللجـــنة الفرعـــية بارتـــياح أن املركـــز االقلـــيمي األفـــريقي لـــتدريس علـــوم   -٤٧
 دورة استمرت تسعة شهور عن      ٢٠٠٢وتكنولوجـيا الفضاء باللغة الفرنسية قد أكمل يف عام          

مدتــه تســعة شــهور بشــأن األرصــاد اجلويــة الســاتلية واملــناخ العــاملي، واســتهل بــرناجما تدريبــيا  
 .االتصاالت الساتلية

والحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح بــدء دورة تدريبــية مدهتــا تســعة شــهور بشــأن           -٤٨
، وذلــك يف املركــز األفــريقي لــتدريس  ٢٠٠٢ديســمرب /االتصــاالت الســاتلية يف كــانون األول

 .علوم وتكنولوجيا الفضاء باللغة االنكليزية يف إيلي إيفي يف نيجرييا
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والحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح أن مركــز تدريــس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء يف    -٤٩
 دورة للخرجيني مدة كل منها      ١٥،  ١٩٩٥آسـيا واحملـيط اهلـادئ قـد عقد، منذ انشائه يف عام              

 دورات عــن االستشــعار عــن بعــد والــنظام املــتكامل لالستشــعار عــن بعــد، ٧ –تســعة شــهور 
 دورات عن األرصاد اجلوية الساتلية واملناخ العاملـــي،        ٣لية، و ودورتـني عـن االتصـاالت السـات       

 ٢٠٠٢/٢٠٠٣وســيقدم املركــز يف الفــترة  .  دورات عــن علــوم الفضــاء والغــالف اجلــوي ٣و
الدورة الثالثة املمتدة لتسعة شهور للخرجيني عن األرصاد اجلوية الساتلية          ) أ: (الـدورات التالـية   

ــاملي؛ و  ــناخ الع ــدورة ال )ب(وامل ــوم الفضــاء       ال ــن عل ــلخرجيني ع ــتدة لتســعة شــهور ل ــثة املم ثال
الـدورة السـابعة املمـتدة لتسـعة شـهور لـلخرجيني عن االستشعار عن               ) ج(والغـالف اجلـوي؛ و    

. بعـد والنظام املتكامل لالستشعار عن بعد، يف املعهد اهلندي لالستشعار عن بعد يف ديرا دون               
ــي    ــلمركز االقل ــدا٣٩ متخصصــني مــن  ٤٠٥مي واســتفاد مــن األنشــطة التعليمــية ل وعقــد .  بل

االجــتماع الســابع جمللــس ادارة املركــز واالجــتماع الــرابع للجنــته االستشــارية يف ديــرا دون يف 
 . على التوايل٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٥ و٢٣

ــن        -٥٠ ــتدة لتســعة شــهور ع ــدورات األوىل املم ــياح أن ال ــية بارت والحظــت اللجــنة الفرع
 يف ٢٠٠٣مــارس /تكامل لالستشــعار عــن بعــد ســتبدأ يف آذاراالستشــعار عــن بعــد والــنظام املــ

املركـز االقلـيمي لـتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء ملنطقة أمريكا الالتينية والكاريبـي يف حرم               
وقد عقد االجتماع الثاين جمللس ادارة املركز االقليمي يف مدينة مكسيكو يف            . املركـز الربازيلي  

. ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٦ و ٥الثالث يف براسيليا يف يومي      أبـريل، وعقـد اجتماعه      / نيسـان  ٢٩
 .وعقد املركز اتفاق بلدان مضيفة مع حكوميت الربازيل واملكسيك

ويوفــر الــربنامج الدعــم الــتقين حلكومــة األردن يف حتضــرياهتا النشــاء املركــز االقلــيمي    -٥١
 .لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا

  
باستشعار األرض عن بعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك          املسائل املتعلقة     -رابعا  

  تطبيقاته يف مصلحة البلدان النامية ورصد بيئة األرض   
واصـلت اللجـنة الفرعـية نظـرها يف البـند املتعلق باستشعار األرض عن بعد وفقا لقرار                   -٥٢

 .٥٧/١١٦اجلمعية العامة 

ية والتعاونـية يف جمال االستشعار      ويف أثـناء املناقشـة، استعرضـت الوفـود الـربامج الوطنـ             -٥٣
وألقى ممثلو ايران   . وقدمت أمثلة للربامج الوطنية وللتعاون الثنائي واالقليمي والدويل       . عـن بعد  

والـربازيل وبريو واجلمهورية العربية السورية ومجهورية كوريا والصني         ) االسـالمية -مجهوريـة (
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يـات املتحدة واليابان كلماهتم يف اطار       وفرنسـا وكـندا وكوبـا ومالـيزيا ونـيجرييا واهلـند والوال            
 .هذا البند من جدول األعمال

 :وقُّدم عرضان تقنيان عن مسألة استشعار األرض عن بعد باستخدام السواتل -٥٤

 ، قدمه ممثل فرنسا؛"رصد األرض من أجل التنمية املستدامة" )أ( 

ــيات اخلاصــة بالالجــئني  " )ب(  ــية والعمل ــه"املعلومــات اجلغراف  ممــثل مفوضــية  ، قدم
 .األمم املتحدة لالجئني

وشـددت اللجـنة الفرعــية عـلى أمهــية توفـري امكانــية احلصـول دون متيــيز عـلى أحــدث        -٥٥
ــة ويف الوقــت        ــيف معقول ــنها، بتكال ــد، واملعلومــات املستخلصــة م ــيانات االستشــعار عــن بع ب

د واستخدامها،  املناسـب، وأمهـية بـناء القـدرات مـن أجل اعتماد تكنولوجيا االستشعار عن بع               
 .ال سيما لتلبية احتياجات البلدان النامية

وشـددت اللجـنة الفرعـية عـلى ضـرورة تشـجيع التعاون الدويل على استخدام سواتل                  -٥٦
االستشـعار عـن بعد، مشرية إىل أمهية التعاون بني الدول األعضاء ومنظمات مثل اللجنة املعنية    

ــوي   ــية للتصـ ــية الدولـ ــواتل رصـــد األرض واجلمعـ ــعار عـــن بعـــد وإيـــاف وشـــىت   بسـ ر واالستشـ
األمـــم املـــتحدة، واىل أمهـــية املـــبادرات الثنائـــية واملـــتعددة األطـــراف مـــثل مشـــروع    كـــيانات

“MEGHA TROPIQUES” و Globe SAR-2   وشــراكة اســتراتيجية الرصــد العاملــية املــتكاملة 
(IGOS-P) والرصد العاملي من أجل البيئة واألمن (GMES). 

الفرعـية عـلى أمهـية نظـم االستشعار عن بعد لدعم األنشطة يف عدد               وشـددت اللجـنة      -٥٧
مـن جمـاالت التنمـية الرئيسـية مثل ادارة املياه، مبا فيها رصد اجلفاف، والدراسات اجليولوجية،                 
والرصـد البيـئي، والعهـدات األثـرية ورصـد لـون احملـيطات ودرجـة حرارهتا، ورصد مساحات                  

لــزراعة الدقــيقة، ورســم اخلــرائط الواســع الــنطاق، وتربــية  زراعــة احملاصــيل وتقديــر الغــالل، وا
األمسـاك، وادارة مـوارد األرض، ورصـد املـناخ العاملي، ورصد غازات الدفيئة، ورصد احلرائق                
ــر، وتدهــور      ــيدية، والتحضُّ ــواح اجلل ــتلوث الســاحلي، ورصــد األل ــر ال الفحمــية، ورصــد وتدب

 .التربة، واخلرائط النباتية، ورصد الغطاء الثلجي

وأبـرزت اللجـنة الفرعـية الـتقدم احملـرز يف توافـر أجهـزة استشعار فضائية جديدة على                    -٥٨
 GRACE وHY-1A وFY-1D وAqua وSpot 5  وADEOS-2مـتـــن سـواتل جديــــــدة مـثــــــل     

، مما NOAA-17 وCBERS وICESAT  وSORCE  و  Kalpana-1  و  INSAT-2E  و  ENVISATو
 . جماالت التنميةسيسهم بقسط اضايف يف دعم شىت
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وأشـارت اللجـنة الفرعية إىل عدد من املبادرات يف جمال السواتل الصغرية مثل الساتل                -٥٩
 وبـرنامج السـاتل املالـيزي الصـغري املرتقـب وشىت سواتل برج رصد               SSR-1الـربازيلي املرتقـب     

ييت نام الكـوارث املخطـط له والـذي سـيتم بالـتعاون بـني تركـيا وتايلـند واجلزائـر والصـني وف           
ــاتل      ــأن س ــلما ب ــيجرييا، ع ــتحدة ون ــام  AlgeriaSat-1واململكــة امل ــق يف ع ــاتل ٢٠٠٢ أطل  وس

AlgeriaSat-1 ٢٠٠٣ سيطلق يف عام. 

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه نتــيجة لــزيادة قــدرات ســواتل رصــد األرض أصــبح مــن   -٦٠
ســواتل األهــم أن تقــوم وكــاالت الفضــاء بتنفــيذ أنشــطة رصــد مشــتركة عــلى نطــاق عــاملي ب    

مـتعددة وبطـريقة منسـقة من خالل اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض، اليت تؤدي دورا مهما                 
 .بوصفها اطارا دوليا لتنسيق التعاون فيما بني خطط رصد األرض

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

، الفصل األول،  )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة رقم املبيع    (١٩٩٩ يوليه / متوز٣٠-١٩ينا، في
 .١ القرار

 .(A/AC.105/790)انظر تقرير خبري التطبيقات الفضائية  )٢(
 .A.03.I.9منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٣(
 .A.03.I.10منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٤(
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