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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الثانية واألربعون الدورة
    ٢٠٠٥مارس / آذار٤ –فرباير / شباط٢١فيينا، 

   مشروع التقرير  
  مقدمة -أوال  

اخلارجي يف  عقـدت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية، الـتابعة للجـنة اسـتخدام الفضاء                   -١
/  شباط ٢١األغـراض السـلمية، دورا الثانية واألربعني يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا من               

 ).رومانيا(دورين بروناريو - برئاسة السيد دوميترو٢٠٠٥مارس / آذار٤فرباير إىل 

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

  احلضور     -ألف  
االحتــاد الروســي، األرجنــتني، : ة األعضــاء يف اللجــنةحضــر الــدورة ممــثّلو الــدول التالــي -٣

-مجهوريـــة(اســـبانيا، أســـتراليا، إكـــوادو، أملانـــيا، اندونيســـيا، أوروغـــواي، أوكرانـــيا، ايـــران  
ــند، تركــيا،      )االســالمية ــريو، تايل ــندا، ب ــا، بول ــربتغال، بلغاري ــربازيل، ال ــيا، باكســتان، ال ، ايطال

جلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية      اجلزائـر، اجلماهرييـة العربـية الليبـية، ا        
كوريـا، جـنوب أفريقـيا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، شيلي، الصني، العراق، فرنسا، الفلبني،              
مجهوريـة فـنـزويال البوليفارية، فييت نام، كازاخستان، كندا، كوبا، كولومبيا، كينيا، ماليزيا،              

ــرب، املكســيك، اململكــ    ــى     مصــر، املغ ــربيطانيا العظم ــتحدة ل ــة امل ــية الســعودية، اململك ة العرب
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ــتحدة          ــات امل ــندا، الوالي ــنغاريا، هول ــند، ه ــيجرييا، اهل ــا، ن ــيا، النمس ــندا الشــمالية، منغول وايرل
 [...].األمريكية، اليابان، اليونان، 

ــودة يف [...]  و٦٣٠ و٦٢٠ و٦١٨ويف اجللســــات  -٤ ــباط٢٢ و٢١املعقــ ــرباير / شــ  فــ
ــيجان        /رآذا[...]  و١و ــن أذرب ــبات م ــه وردت طل ــية بأن ــيس اللجــنة الفرع ــلم الرئ ــارس، أع م

[...] واســرائيل وأنغــوال وبوليفــيا وتونــس وســلوفينيا وسويســرا وكــوت ديفــوار والــيمن و        
وعمال باملمارسة املتبعة يف املاضي، دعيت تلك الدول إلرسال         . حلضـور الدورة بصفة مراقبني    

ــية للجــ   ــتها حســب اإلقتضــاء، دون إجحــاف   وفودهــا حلضــور الــدورة احلال نة الفرعــية وخماطب
بطلـبات الحقـة مـن هـذا القبـيل؛ عـلما بـأن هـذا االجـراء ال يـنطوي عـلى أي قرار من اللجنة                     

 .الفرعية بشأن وضعية تلك الوفود، وإمنا هو جماملة من اللجنة الفرعية لتلك الوفود

منظمة األمم املتحدة : م املتحدةوحضـر الـدورة مراقـبون مـثّلوا اهليـئات التالية من األم          -٥
، ومنظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،        )اليونسكو(للتربـية والعـلم والثقافة      

 [...].والوكالة الدولية للطاقة الذرية و

رابطة مستكشفي الفضاء،   : وحضـر الدورة أيضا مراقبون عن املنظمات الدولية التالية         -٦
ــية  ــة )كوســبار(، وجلــنة أحبــاث الفضــاء  )ســيوس( بســواتل رصــد األرض  اللجــنة املعن ، ووكال

، واالحتــاد الفلكــي )اإليــاف(، واالحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية )اإليســا(الفضــاء األوروبــية 
، واجلمعــية الدولــية )اإلمســو(، واملــنظمة الدولــية لالتصــاالت الســاتلية املتــنقلة )اإليــاو(الــدويل 

ــية  )اإلســربس(ستشــعار عــن بعــد  للمســح التصــويري واال  ، )اإليســو(، وجامعــة الفضــاء الدول
 [...].، والرابطة الدولية ألسبوع الفضاء، و)سجاك(والس االستشاري جليل الفضاء 

 قائمة بأمساء ممثّلي الدول وهيئات األمم A/AC.105/C.1/2005/CRP.2وتـرد يف الوثيقة      -٧
 .ضرت الدورةاملتحدة واملنظمات الدولية األخرى اليت ح

  
   اعتماد جدول األعمال            -باء  

، ٢٠٠٥فــرباير / شــباط٢١، املعقــودة يف ٦١٨اعــتمدت اللجــنة الفرعــية يف جلســتها   -٨
 :جدول األعمال التايل

 . جدول األعمالعتمادا -١  

 .الرئيسكلمة  -٢  

  ٣- مة عن األنشطة الوطنيةتبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقد. 
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 .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -٤  

مؤمتـــر األمـــم املـــتحدة الثالـــث املعـــين باستكشـــاف الفضـــاء تنفـــيذ توصـــيات  -٥  
 ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

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

 .احلطام الفضائي -٧  

 .استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي -٨  

 .التطبيب عن بعد باالعتماد على النظم الفضائية -٩  

 .األجسام القريبة من األرض -١٠  

 .دعم إدارة الكوارث باالعتماد على النظم الفضائية -١١  

ــلمدار الثابــت بالنســبة لــألرض    دراســة -١٢   ــية ل ــية واخلــواص التقن ــيعة الفيزيائ  الطب
ــيادين،     ــيقاته يف مــيدان االتصــاالت الفضــائية وغــريه مــن امل واســتخدامه وتطب

         رات االتصـاالت الفضـائية، مع ايالء       وكذلـك املسـائل األخـرى املتصـلة بـتطو
 .اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها

 باعتـبارها السـنة الدولـية للفيزياء األرضية والفيزياء          ٢٠٠٧عـالن سـنة     دعـم إ   -١٣  
 .الشمسية

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

  ١٥- ىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةإم التقرير املقد. 
  

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

  الكلمات العامة      -دال  
قدمـت اللجـنة الفرعـية تعازيهـا إىل الدول اليت عانت وطأة كارثة تسونامي وعقابيلها                 -١٠

دارة الكوارث  ونوهـت بـالدور احلاسـم الـذي ميكـن أن يؤديه دعم إ             . يف مـنطقة احملـيط اهلـادئ      
باالعــتماد عــلى الــنظم الفضــائية يف الوقايــة مــن عواقــب الكــوارث الطبيعــية ويف إدارــا أيضــا، 
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وشــددت عــلى أمهــية العمــل الــذي تضــطلع بــه اللجــنة الفرعــية يف هــذا الصــدد وعــلى احلاجــة   
 .العاجلة إليه

رجنـــتني، االحتـــاد الروســـي، األ: وقـــد ألقـــى كـــلمات ممـــثّلو الـــدول األعضـــاء التالـــية  -١١
، إيطالــيا، باكســتان، الــربازيل، الــربتغال، تايلــند،     )االســالمية-مجهوريــة (إندونيســيا، إيــران  

اجلمهوريـة التشـيكية، اجلماهرييـة العربـية الليبية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريا،               
ك، اململكة  رومانـيا، شـيلي، الصـني، فرنسـا، كـندا، كوبا، كولومبيا، ماليزيا، املغرب، املكسي              

وألقى ممثّل بوليفيا كلمة . املـتحدة، النمسـا، نـيجرييا، اهلند، هنغاريا، الواليات املتحدة، اليابان          
بالنـيابة عـن الـدول األعضـاء يف األمـم املـتحدة األعضـاء أيضا يف جمموعة دول أمريكا الالتينية                     

 الدورة أيضا املراقبون    وأدىل ببيانات عامة يف   . وأدىل مـندوب أذربيجان ببيان عام     . والكاريـبـي 
 .عن الكوسبار واإلياف واإلياو واإلسربس

فـرباير، ألقـى الرئـيس كلمة قدم فيها بيانا          / شـباط  ٢١، املعقـودة يف     ٦١٨ويف اجللسـة     -١٢
موجـزا لعمـل اللجــنة الفرعـية يف دورــا احلالـية، واســتعرض فـيها األنشــطة الفضـائية يف الســنة       

 .دم اهلامة اليت حتقّقت بفضل التعاون الدويلالسابقة، مبا يف ذلك أوجه التق

 أيضـا، ألقـى مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي باألمانة العامة كلمة               ٦١٨ويف اجللسـة     -١٣
 .استعرض فيها برنامج عمل املكتب

ونوهــت اللجــنة الفرعــية، مــع اإلعــراب عــن الــتقدير، بــأن حكومــة مجهوريــة كوريــا     -١٤
 .تب شؤون الفضاء اخلارجي على االضطالع بعملهوفّرت خبريا مشاركا لكي يساعد مك

وقــد أُعــرب عــن رأي بــأن املــنظمات الــيت لديهــا صــفة مراقــب دائــم يف اللجــنة لديهــا   -١٥
معـارف علمـية وتقنـية وقانونـية مجـة ذات صـلة بالفضاء، وأنه حرصا على جعل تلك املعارف        

ورات اللجــنة وجلنتــيها تــثري أعمــال اللجــنة، مــن املهــم أن تشــارك تلــك املــنظمات يف كــل د  
 .الفرعيتني طوال مدة انعقادها

كمــا أُعــرب عــن رأي بــأن دورات خمــتلف اهليــئات احلكومــية الدولــية، الــيت تعقــد يف    -١٦
وارتـأى أيضـا الوفد     . فييـنا، ينـبغي تنظـيمها بطـريقة يجتنـب فـيها عقدهـا يف وقـت واحـد معـا                    

شئها اللجنة وجلنتاها الفرعيتان ينبغي أن      صـاحب هـذا الـرأي بـأن أعمال األفرقة العاملة اليت تن            
 .توفّر هلا خدمات الترمجة الشفوية الكاملة باللغات الرمسية املعتمدة يف األمم املتحدة
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  التقارير الوطنية        -هاء   
أحاطـت اللجـنة الفرعـية عـلما، مـع اإلعـراب عـن التقدير، بالتقارير اليت قدمتها                 -١٧

ــاء   ــدول األعضــ   Add.1 وA/AC.105/C.1/2005/CRP.5 وAdd.2 وAdd.1 وA/AC.105/832(الــ
تبادل " مـن جدول األعمال، املعنون       ٣ الفرعـية يف إطـار البـند          اللجـنة  ونظـرت فـيها    ،)Add.2و

وأوصت اللجنة الفرعية ". عـام لـآلراء وعـرض اسـتهاليل للـتقارير املقدمة عن األنشطة الوطنية      
 .مي تقارير سنوية عن أنشطتها الفضائيةبأن تواصل األمانة دعوة الدول األعضاء إىل تقد

  
  الندوة   -واو  

، ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول١٠، املــؤرخ ٥٩/١١٦عمــال بقــرار اجلمعــية العامــة  -١٨
إدمـاج البـيانات الساتلية العالية االستبانة وذات النطاق الطيفي     "عقـدت نـدوة حـول موضـوع         

وقــد ". بيــئي وتطبــيقات جديــدة حمــتملة الفــائق االتســاع ألغــراض الــزراعة الدقــيقة والرصــد ال 
مشلــت اجللســة األوىل مــن الــندوة اجلانــب املــتعلق بإدمــاج البــيانات الســاتلية العالــية االســتبانة     
ــئي، وترأســها       ــيقة والرصــد البي ــزراعة الدق ــنطاق الطــيفي الفــائق االتســاع ألغــراض ال  وذات ال

 اجلانــب املــتعلق بتطبــيقات ، وأمــا اجللســة الثانــية فشــملت)مــن الكوســبار(مدجــار -فــيدال. د
جديـدة حمـتملة بشـأن البـيانات الساتلية العالية االستبانة وذات النطاق الطيفي الفائق االتساع،                

 ).من اإلياف(زميرمان . جيه. وترأسها إم

ــندوة مــا يــلي   -١٩ ــية  : "وتضــمنت العــروض املقدمــة يف ال ــيانات الســاتلية العال اســتخدام الب
قدمه " الطـيفي الفـائق االتساع ألغراض الزراعة الدقيقة والرصد البيئي         االسـتبانة وذات الـنطاق      

استخدام الصور املتعامدة العالية االستبانة جدا      "سـايتو، مـن جامعـة طوكـيو يف اليابان؛ و          . جـي 
لــيو، مـــن مركــز البحـــث   . قدمـــه أو" يف الــنظام األورويب لـــتحديد أجــزاء األراضـــي الزراعــية   

تكنولوجـــيا دمــج البـــيانات وتطبـــيقاا  " األوروبـــية، يف إيطالــيا؛ و املشــترك، الـــتابع للمفوضــية  
، (SENER)أثكاراغا آرانا، من جمموعة سينري اهلندسية     . قدمه أ " ألغـراض نظـم الرصـد الساتلي      

ــزراعة     "يف اســبانيا؛ و ــيانات الفائقــة الطيفــية ألغــراض ال ــية املســتمدة مــن الب ــيقات العمليات التطب
هــودري، مــن الشــركة األوروبــية للدفــاع اجلــوي والفضــاء . قدمــه ب" الدقــيقة والرصــد البيــئي

(EADS)      صـور الساتل اهلندي لالستشعار عن بعد        " آسـتريوم، يف فرنسـا؛ و(IRS) –  مدخالت 
سواندارارامايا، من املؤسسة . ، قدمه ف"الختـاذ القـرارات ألغـراض التطبيقات الزراعية والبيئية        

. قدمــه م" لى تطبـيقات الصـور العالــية االسـتبانة يف املغـرب    أمــثلة عـ "اهلـندية ألحبـاث الفضـاء؛ و   
تطبيقات جديدة لرصد النظم "مـرداس، مـن املركـز امللكـي لالستشـعار عـن بعـد، يف املغرب؛ و         

وود، من جامعة كرانفيلد يف سيلسو، . أ. قدمه جي" البيئـية الداعمـة للـتربة يف املناطق احلضرية    
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: رصــد األرض يف املعونــة اإلنســانية واحلــد مــن الكــوارثإســهام عملــيات "اململكــة املــتحدة؛ و
بالّي، . قدمه يب " (GMES)دروس مسـتفادة مـن بـرنامج الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنية             

 .وقد أعقبت العروض مناقشة أُجريت حوهلا. من وكالة الفضاء األوروبية
  

  ة والتعاون بني الوكاالتتنسيق األنشطة الفضائية ضمن منظومة األمم املتحد -زاي 
نوهــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح أن االجــتماع املشــترك بــني الوكــاالت املعــين بأنشــطة  -٢٠

 يناير إىل  / كانون الثاين  ٣١الفضـاء اخلـارجي قـد عقـد دورتـه اخلامسـة والعشـرين يف فيينا، من                  
ــرباير / شــباط٢ ــر ذلــك االجــت    . ٢٠٠٥ف ماع عــن وكــان معروضــا عــلى اللجــنة الفرعــية تقري

ــه  ــام عــن تنســيق األنشــطة ذات الصــلة بالفضــاء     (A/AC.105/842)مداوالت ــر األمــني الع  وتقري
" ٢٠٠٦-٢٠٠٥الــــتوجهات والنــــتائج املرتقــــبة للفــــترة  : ضــــمن مــــنظومة األمــــم املــــتحدة 

(A/AC.105/841)      ــئة ــدة والناشـ ــبادرات اجلديـ ــيقات واملـ ــيا والتطبـ ــن التكنولوجـ ــتقرير عـ ، والـ
 اللجنة الفرعية والحظت. (A/AC.105/843)الوكـاالت يف جمال الفضاء  ألغـراض الـتعاون بـني       

بـأن الـدورة السادسة والعشرين لالجتماع املشترك بني الوكاالت سوف تستضيفها اليونسكو             
 .٢٠٠٦يناير /يف باريس يف أواخر كانون الثاين

رك بني  كمـا نوهـت اللجـنة الفرعـية، مـع اإلعـراب عـن الـتقدير، بـأن االجـتماع املشت                     -٢١
الوكـاالت قـد حـدث عهـد قائمـة بـأهم املـبادرات والـربامج ذات الصـلة بالفضـاء لدى الدول                       
األعضــاء يف جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وهيــئات مــنظومة األمــم     
املــتحدة، الــيت اســتجابت إىل توصــيات معيــنة واردة يف خطــة تنفــيذ نــتائج مؤمتــر القمــة العــاملي 

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن القائمـة قد          . (A/AC.105/C.1/2005/CRP.4) )١( املسـتدامة  للتنمـية 
كـربت جــدا عـالوة عــلى السـنة الســابقة، وأـا تصــلح كـأداة مفــيدة الجتـناب االزدواجــية يف       
اجلهـود ولـتكوين عالقـات تـآزر فـيما بـني مستعملي القدرات الفضائية ومقدميها ممن يهتمون                  

 .عمل املطلوبة يف خطة التنفيذبتنفيذ إجراءات ال

وأحاطـت اللجـنة الفرعـية علما، مع اإلعراب عن التقدير، بأن االجتماع املشترك بني                -٢٢
 ثاين ٢٠٠٥فرباير / شـباط  ٢الوكـاالت، إثـر انـتهاء دورتـه اخلامسـة والعشـرين، قـد عقـد يـوم                   

اء اخلــارجي يف دورة مفــتوحة غــري رمســية للــدول األعضــاء واملراقــبني يف جلــنة اســتخدام الفضــ   
تكنولوجــيا الفضــاء مــن أجــل إدارة "وناقشــت الــدورة املفــتوحة موضــوع . األغــراض الســلمية

 ".الفرص ضمن منظومة األمم املتحدة: الكوارث

ونوهــت اللجــنة الفرعــية، مــع اإلعــراب عــن االرتــياح، بأنــه اســتجابة إىل طلــب مــن      -٢٣
وع تعزيــز مشــاركة هيــئات األمــم  اللجــنة، نظــر االجــتماع املشــترك بــني الوكــاالت يف موضــ  

كمـا نوهـت اللجـنة الفرعـية باتفـاق االجتماع           . املـتحدة يف أعمـال اللجـنة وجلنتـيها الفرعيـتني          
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عـلى أن اجللسـات املفـتوحة غـري الرمسـية، الـيت تعقـد باالقتران مع الدورات السنوية لالجتماع           
 هيــئات األمــم املــتحدة والــدول  املشــترك بــني الوكــاالت، توفّــر آلــية بــناءة لــتعزيز احلــوار بــني  

وأقــرت اللجــنة الفرعــية توصــية االجــتماع مبواصــلة عقــد تلــك اجللســات  . األعضــاء يف اللجــنة
ونوهـت أيضـا اللجـنة الفرعية بأن هيئات األمم املتحدة سوف تنظر يف              . املفـتوحة غـري الرمسـية     

تقاريــر مكــتوبة عــن موضــوع تعزيــز مشــاركتها يف أعمــال اللجــنة وجلنتــيها الفرعيــتني بــإعداد  
ــتقدمي        ــيها ذلــك، وب ــنود حمــددة مــن جــداول األعمــال، عــندما يطلــب إل مســائل ذات صــلة بب

 .معلومات وتقارير عن أنشطتها ذات الصلة بأعمال اللجنة وجلنتيها الفرعيتني

والحظــت اللجــنة الفرعــية أن االجــتماع املشــترك بــني الوكــاالت نظــر يف موضــوع       -٢٤
. ات األمـم املـتحدة يف دورات االجـتماع املشترك بني الوكاالت           اخنفـاض مشـاركة بعـض هيـئ       

وقـد اتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى اقـتراح االجـتماع بأنـه لعـلّ اللجنة تنظر يف إمكانية تشجيع                        
 .تلك اهليئات على املشاركة يف أعمال االجتماع املشترك بني الوكاالت

ني الوكــاالت بالــنظر يف مســألة  ورحبــت اللجــنة الفرعــية بقــيام االجــتماع املشــترك بــ   -٢٥
وضــع قوائــم حصــرية بــاملوارد ذات الصــلة بالفضــاء، وخصوصــا جمموعــات البــيانات الســاتلية   

ذلك أن وضع تلك القوائم احلصرية      . واألجهـزة ومـواد التعلـيم والتدريـب املستندة إىل الفضاء          
 .زيد من الكفاءةمن شأنه أن يساعد هيئات األمم املتحدة على استخدام املوارد املوجودة مب

  
  اعتماد تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية                   -حاء   

بعــد الــنظر يف خمــتلف البــنود املعروضــة، اعــتمدت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية يف   -٢٦
، تقريـرها إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء  ٢٠٠٥فــرباير /شــباط[...] ، املعقــودة يف [...]جلسـتها  

ــين يف الفقــرات     اخلــارجي يف األغــراض ال  ــنحو املب ســلمية، متضــمنا آراءهــا وتوصــياا عــلى ال
 .الواردة أدناه

  
   برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية    -ثانيا  

، واصلت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية النظر                        ٥٩/١١٦وفقا لقرار اجلمعية العامة              -٢٧
 ".دة للتطبيقات الفضائية             برنامج األمم املتح         " من جدول األعمال             ٤يف البند     

، ألقـى اخلـبري املعـين بالتطبـيقات الفضائية كلمة أوجز فيها األنشطة              ٦٢٠ويف اجللسـة     -٢٨
 .املنفّذة واملزمع تنفيذها يف إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية
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يف إطار وألقـى ممـثّلو الـربازيل وكولومبـيا واهلـند والواليـات املـتحدة والـيابان كلمات                 -٢٩
 .وألقى املراقب عن سويسرا كلمة أيضا. هذا البند من جدول األعمال

واسـتمعت اللجـنة الفرعـية إىل عـروض تقنية قُدمت حتت عنوان هذا البند من جدول                   -٣٠
 :األعمال

ــبادرات املؤسســة اهلــندية ألحبــاث الفضــاء   " )أ(  ــيقات فضــائية  ) إيســرو(م يف تطب
 ، عرض قدمه ممثّل اهلند؛"بكات إيدوساتمركز املوارد القروية وش: جديدة

، عــرض قدمــه ممــثّل االحتــاد "نظـام تعلــيم الفضــاء اجلــوي يف االحتــاد الروسـي  " )ب( 
 الروسي؛

ــد وإدارة    " )ج(  ــعار عــــن بعــ ــيقات االستشــ ــم تطبــ ــاتلية يف دعــ ــاالت الســ االتصــ
 .، عرض قدمه ممثّل النمسا"الكوارث

 ٦٢٢ عــاودت اللجــنة الفرعــية، يف جلســتها ،٥٩/١١٦ووفقــا لقــرار اجلمعــية العامــة  -٣١
). باكستان(فـرباير، عقد الفريق العامل اجلامع برئاسة حممد نسيم شاه         / شـباط  ٢٣املعقـودة يف    

ــامل اجلــامع    ــترة مــن  [...] وعقــد الفــريق الع ــرباير/شــباط[...]  إىل ٢٣جلســة يف الف ويف . ف
جـنة الفرعـية تقريـر الفـريق العامل         فـرباير، أقـرت الل    /شـباط [...] ، املعقـودة يف     [...]جلسـتها   

 .ذا التقرير] الثاين[اجلامع، الذي يرد يف املرفق 
  

  أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية                     -ألف  
ــائية         -٣٢ ــيقات الفضـ ــين بالتطبـ ــبري املعـ ــر اخلـ ــية تقريـ ــنة الفرعـ ــلى اللجـ ــا عـ ــان معروضـ كـ

A/AC.105/840) .(مج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية والحظــت اللجــنة الفرعــية أن بــرنا
 . قد نفّذ على حنو مرٍض، وأثنت على العمل الذي أجنزه اخلبري يف هذا الصدد٢٠٠٤لعام 

والحظـت اللجـنة الفرعـية، مع اإلعراب عن التقدير، أن دوال أعضاء ومنظمـات شىت            -٣٣
 هـا يف تقريــر اخلبـري     ورد ذكـر   ٢٠٠٤قـد قدمـت، مـنذ دورـا السـابقة، مـوارد إضـافيـة لعــام                 

)A/AC.105/840 ٥١ و٥٠، الفقرتني.( 

لكـن اللجـنة الفرعـية أعربـت عـن قلقهـا ألن املـوارد املالية املتاحة لتنفيذ برنامج األمم                     -٣٤
املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية ال تــزال حمــدودة، وناشــدت الــدول األعضــاء أن تدعــم الــربنامج  

 الفرعـية أن مـوارد األمـم املـتحدة احملـدودة ينبغي أن تركّز               ورأت اللجـنة  . بـتقدمي تـربعات إلـيه     
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ونوهت بأن برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية هو      . عـلى األنشـطة ذات األولويـة العليا       
 .النشاط الذي حيظى باألولوية العليا بني أنشطة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

املتحدة للتطبيقات الفضائية يساعد البلدان ونوهـت اللجـنة الفرعـية بـأن برنامج األمم         -٣٥
النامــية والــبلدان ذات االقتصــادات االنتقالــية عــلى املشــاركة يف األنشــطة ذات الصــلة بالفضــاء 
واالسـتفادة مـنها، حسـبما هـو مقـترح يف توصـيات اليونيسبيس الثالث، وخصوصا التوصيات                

 وكذلك التوصيات )٢(،"تنمية البشريةإعـالن فييـنا بشأن الفضاء وال      : ألفـية الفضـاء   "الـواردة يف    
املقدمـة يف خطـة العمـل الـواردة يف تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية                  

 ).A/59/174(عن استعراض تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث 

ونوهـت اللجـنة الفرعـية بأن أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية دف،               -٣٦
مـــن خـــالل الـــتعاون اإلقلـــيمي والـــدويل، إىل تشـــجيع اســـتخدام علـــوم وتكنولوجـــيا الفضـــاء 
والبـيانات ذات الصـلة بالفضـاء ألغـراض التنمـية االقتصـادية واالجتماعـية املستدامة يف البلدان                  
النامـية، باذكـاء وعـي مـتخذي القـرارات مبا يتأتى من ذلك من جناعة يف التكاليف ومن منافع                    

ــبلدان النامــية عــلى اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء؛ وإىل     إضــافية؛ وإ ــناء أو تدعــيم قــدرة ال ىل ب
ونوهت أيضا اللجنة   . تدعـيم أنشـطة إيصـال املعلومـات لـزيادة الوعـي باملـنافع املتأتية من ذلك                

الفرعـية بأنـه لـدى تنفـيذ الـربنامج يعـىن خبري التطبيقات الفضائية مبراعاة املبادئ التوجيهية اليت              
ذا التقريرقد مها الفريق العامل اجلامع، الواردة يف املرفق الثاين. 

والحظـت اللجـنة الفرعـية أنـه، باالضـافة إىل املؤمتـرات والـدورات التدريبية وحلقات                  -٣٧
ــتحدة لتنظــيمها يف عــام      ــيت ختطــط األمــم امل ــندوات ال ــرة   (٢٠٠٥العمــل وال [...] انظــر الفق

 : أنشطة أخرى تركّز على ما يلي٢٠٠٥، ستكون للربنامج يف عام )أدناه

ــناء قــدرات يف الــبلدان النامــية،          )أ(  ــب مــن أجــل ب ــم أنشــطة التعلــيم والتدري دع
، املنتسبة إىل األمم     مـن خـالل املراكـز اإلقليمـية لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء                وخصوصـا 

 ؛املتحدة

فضاء يف برامج   تقـدمي املسـاعدة التقنية من أجل تعزيز استخدام تكنولوجيات ال           )ب( 
 التنمية، وخصوصا مبواصلة دعم أو استهالل مشاريع رائدة كمتابعة ألنشطة الربنامج السابقة؛

تيسـري احلصـول عـلى البيانات وسائر املعلومات املتعلقة بالفضاء بغية تعميمها              )ج( 
عــلى الــناس، والقــيام بأنشــطة بعــيدة مــدى الوصــول لتشــجيع مشــاركة الشــباب يف األنشــطة    

 .ئيةالفضا
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  ٢٠٠٤عام  -١ 
 االجتماعات واحللقات الدراسية والندوات والدورات التدريبية وحلقات العمل

فـيما يتعلق باألنشطة اليت اضطلع ا برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يف عام               -٣٨
، أعربــت اللجــنة الفرعــية عــن تقديــرها حلكومــات النمســا والــربازيل وكــندا والصــني    ٢٠٠٤
نــيا ومجهوريــة إيــران االســالمية ونيــبال وباكســتان واململكــة العربــية الســعودية والســودان   وأملا

والسـويد وسويسـرا والواليـات املتحدة، وكذلك لإليسا واألكادميية الدولية للمالحة الفضائية             
ــلمالحة الفضــائية     ــدويل ل ــاد ال ــاف(واالحت ــن الكــوارث    ) اإلي ــلحد م ــية ل ــتراتيجية الدول واالس

رق األوسـط للتصـدير الفضـائي واليونسـكو، عـلى مشـاركتها يف رعايـة خمتلف                 ومؤسسـة الشـ   
حلقـات العمـل والندوات ودورات التدريب اليت جرت ضمن إطار الربنامج، واملشار إليها يف               

 ). واملرفق األول٥١، الفقرة A/AC.105/840(تقرير خبري التطبيقات الفضائية 
  

  أجل التدريب املتعمق  الزماالت الدراسية الطويلة األمد من    
، عن ٢٠٠٤أعربـت اللجـنة الفرعـية عـن تقديرها حلكومة إيطاليا ألا قدمت يف عام                 -٣٩

طـريق معهـد البوليتكنـيك يف توريـنو ومعهـد مـاريو بويـال العـايل، وبالـتعاون مع معهد غاليليو                      
 شهرا ١٢فرياريـس الوطـين للهندسـة الكهروإلكترونـية، مخـس زمـاالت دراسـية كل منها ملدة             

للدراسـات العلـيا يف موضـوع الـنظم العاملـية لسـواتل املالحة والتطبيقات ذات الصلة يف معهد                   
 .البوليتكنيك يف تورينو، إيطاليا

ونوهـت اللجـنة الفرعـية بأمهـية زيـادة فـرص الدراسـة املـتعمقة يف مجـيع جماالت علوم                      -٤٠
خــالل زمــاالت دراســية طويلــة األمــد، وتكنولوجــيا الفضــاء واملشــاريع املــتعلقة بتطبــيقاا مــن 

 .وحثّت الدول األعضاء على إتاحة فرص من هذا القبيل يف مؤسساا ذات الصلة
 

  اخلدمات االستشارية التقنية     
أحاطـت اللجـنة الفرعـية عـلما باخلدمـات االستشـارية التقنـية التالـية، املقدمـة يف إطار                     -٤١

ة دعما لألنشطة واملشاريع اليت تعزز التعاون اإلقليمي        بـرنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائي     
 ):٤٦-٣٧، الفقرات A/AC.105/840انظر الوثيقة (والعاملي يف جمال التطبيقات الفضائية 

 تقـــدمي املســـاعدة إىل جملـــس آســـيا واحملـــيط اهلـــادئ لالتصـــاالت الســـاتلية         )أ( 
)APSCC(           ر والتعاون يفجمال االتصاالت الساتلية يف آسيا       يف جهـوده الرامـية إىل تعزيـز التطو 

 واحمليط اهلادئ؛
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املشـاركة يف دراسـة استقصائية جارية عن موارد النطاق الترددي العريض يف              )ب( 
مـنطقة آسيا واحمليط اهلادئ، يشترك يف القيام ا كل من اللجنة اإلقتصادية واالجتماعية آلسيا               

لـس االتصـاالت السـاتلية ملنطقة آسيا واحمليط         واحملـيط اهلـادئ واالحتـاد الـدويل لالتصـاالت وجم          
 اهلادئ؛

التخطـيط لتنظـيم أنشـطة يف جمـال تقـدمي اخلدمـات الصـحية عـن بعد بواسطة                    )ج( 
السـواتل، بـالدخول يف شـراكة مــع اجلمعـية الدولـية للتطبيـب عــن بعـد، وكذلـك الـتعاون مــع          

ذ مشــروع بشــأن تقــدمي اخلدمــات الواليــات املــتحدة واهلــند يف اســتبانة اــاالت املالئمــة لتنفــي
 الصحية عن بعد؛

، )يونــيدير(املشــاركة يف مؤمتــر معهــد األمــم املــتحدة لــبحوث نــزع الســالح    )د( 
وإسـداء النصـح للـدول األعضـاء يف املعهـد املذكور بشأن الوضع احلايل لتكنولوجيات الفضاء                 

 لسلمية؛اجلاري تطبيقها يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض املدنية وا

تقـدمي املسـاعدة إىل حكومـة كولومبـيا، الـيت تولّت األمانة املؤقّتة ملؤمتر القارة           )ه( 
األمريكـية املعـين بالفضـاء، عـلى اسـتبانة وهـيكلة مشـاريع رائدة يف جماالت التطبيق الواردة يف                    
خطــة عمــل املؤمتــر؛ وكذلــك تقــدمي املســاعدة إىل احلكومــة يف تنظــيم حلقــة دراســية عــنواا      

، وكذلـك يف إعــداد  "جتــربة أمـريكا الالتينــية : جـدول أعمــال األنشـطة الفضــائية يف كولومبـيا   "
ورقـة بيضـاء بشـأن ضـرورة إنشـاء هيـئة وطنـية لتنسـيق األنشـطة الفضائية يف كولومبيا وبشأن           

 فوائد تعيني جهة تنسيق للقيام بدور النظري يف أنشطة التعاون الدويل؛

م الفضـاء للقارة األمريكية، وهو حدث تنظّمه وكالة         املشـاركة يف رعايـة خمـي       )و( 
 الفضاء الشيلية يف إطار مؤمتر القارة األمريكية الرابع بشأن الفضاء؛

توفـــري مـــن يـــتولّى رئاســـة الفـــريق العـــامل املعـــين بالتعلـــيم والتدريـــب وبـــناء   )ز( 
 ؛)سيوس(القدرات، التابع للجنة املعنية بسواتل رصد األرض 

ــة الفضــاء     مواصــلة دعــم  )ح(  ــتابعة املشــترك بــني األمــم املــتحدة ووكال ــرنامج امل  ب
 بشأن استخدام تكنولوجيا االستشعار عن بعد يف التنمية املستدامة؛) اإليسا(األوروبية 

عـــلى تنفـــيذ مشـــروع يف أفريقـــيا " اإليســـا"الـــتعاون يف العمـــل مـــع الوكالـــة  )ط( 
ضانات ورصدها وتقديرها، وعلى    السـتحداث نظـام لـلمعلومات ميكّـن مـن حتديـد مناطق الفي             

 وضع قائمة حصرية باملياه السطحية يف حوض ر ناكاميب يف بوركينا فاسو؛
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، )جيو(املشـاركة يف عمـل الفـريق احلكومـي الـدويل املخـتص برصـد األرض                  )ي( 
بصـفته عضـوا يف الفـريق الفـرعي املعـين ببـناء القدرات، وذلك بتكوين عالقة تآزر بني اجلهود               

واجلهود اليت تضطلع ا جلنة استخدام الفضاء       ) جـيو (م ـا الفـريق احلكومـي الـدويل          الـيت يقـو   
اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، وخصوصــا مــن خــالل أفــرقة عمــلها املعنــية بتنفــيذ توصــيات  

 .اليونيسبيس الثالث
  

  ٢٠٠٥عام  -٢ 
  ملاالجتماعات واحللقات الدراسية والندوات والدورات التدريبية وحلقات الع

أعربـت اللجـنة الفرعية عن تقديرها حلكومة السويد وللمركز اإلقليمي لتدريس علوم              -٤٢
وتكنولوجـــيا الفضـــاء يف مـــنطقة أمـــريكا الالتينـــية والكـــاريـيب، املنتســـب إىل األمـــم املـــتحدة، 
لالشــتراك مــع مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي يف تنظــيم حلقــة العمــل اإلقليمــية الثانــية الــيت    

، ٢٠٠٥فــرباير / شــباط٢٥ إىل ٢١ان خوســيه دوس كامــبوس، الــربازيل، مــن  عقــدت يف ســ
ــترة     ــأثري سلســلة الف ــيم ت ــيف    ٢٠٠٤-١٩٩٠حــول تقي ــية لتثق ــية الدول ــدورات التدريب ــن ال  م

 .املعلّّمني يف جمال االستشعار عن بعد املشتركة بني األمم املتحدة والسويد

 الـتايل بشأن االجتماعات واحللقات      وأوصـت اللجـنة الفرعـية باملوافقـة عـلى الـربنامج            -٤٣
الدراسـية والـندوات ودورات التدريـب وحلقـات العمل، املزمع أن يشارك يف تنظيمها مكتب           

 :٢٠٠٥شؤون الفضاء اخلارجي مع احلكومات املضيفة وهيئات أخرى يف عام 

 حول البحث واالنقاذ  املشـتركة بني األمم املتحدة وأستراليا       الـدورة التدريبـية      )أ( 
 مارس؛/ آذار١٨-١٤، املزمع عقدها يف كانبريا، السواتلب االستعانةب

احللقـــة الدراســـية املشـــتركة بـــني األمـــم املـــتحدة واجلزائـــر ووكالـــة الفضـــاء   )ب( 
ــية  ــية   : اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف إدارة الكــوارث  حــول األوروب ــنع الكــوارث الطبيع م

 مايو؛/ أيار٢٦-٢٢وإدارا، املزمع عقدها يف مدينة اجلزائر، 

الشبكات حلقـة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وكولومبيا حول تطبيقات            )ج( 
 مايو؛/ ألغراض النقل، املزمع عقدها يف كولومبيا، يف أيارالعاملية لسواتل املالحة

الـندوة املشـتركة بـني األمـم املـتحدة والنمسا ووكالة الفضاء األوروبية بشأن                )د( 
العـاملي   دعـم خطـة تنفـيذ نـتائج مؤمتـر القمـة      : ية ألغـراض التنمـية املسـتدامة   تطبـيقات الفضـائ  ال

 سبتمرب؛/، املزمع عقدها يف غراتس، النمسا، يف أيلولللتنمية املستدامة
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ــيقات      )ه(   ــية املشــتركة بــني األمــم املــتحدة واألرجنــتني حــول تطب الــدورة التدريب
ية، املزمع عقدها يف كوردوبا، األرجنتني،      املعلومـات والتكنولوجـيا الفضـائية يف املسائل الصح        

 سبتمرب؛/ أيلول٢٣-١٩

حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمم املتحدة واليونان حول استخدام تكنولوجيا       )و(  
رصـد وتقيـيم املخاطر السيزمية والربكانية، املزمع عقدها يف أثينا،           : الفضـاء يف إدارة الكـوارث     

 سبتمرب؛/يف أيلول

 املشـتركة بـني األمـم املـتحدة واالحتـاد الدويل للمالحة الفضائية              حلقـة العمـل    )ز(  
حـول تدريـس علـوم الفضـاء ألغراض التنمية املستدامة، املزمع عقدها يف كيتاكيوشو، اليابان،               

 أكتوبر؛/ تشرين األول١٥-١٤

حلقـــة العمـــل السادســـة املشـــتركة بـــني األمـــم املـــتحدة واألكادميـــية الدولـــية  )ح(  
ئية حـول اسـتخدام السـواتل الصـغرية لصـاحل الـبلدان النامـية، املـزمع عقدها يف          لـلمالحة الفضـا   

 أكتوبر؛/ تشرين األول١٩كيتاكيوشو، اليابان، يف 

اجـتماع فـريق اخلـرباء املشـترك بـني األمـم املـتحدة ووكالـة الفضاء األوروبية                   )ط(  
، اجلبلـية  املـناطق  يفحـول االستشـعار عـن بعـد يف خدمـة التنمـية املسـتدامة        والنمسـا وسويسـرا   

 أكتوبر؛/املزمع عقده يف نيبال، يف تشرين األول

حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املــتحدة ووكالــة الفضــاء األوروبــية حــول    )ي(  
الســنة الدولــية للفــيزياء الشمســية، املــزمع عقدهــا يف العــني، جامعــة   : علــوم الفضــاء األساســية

 نوفمرب؛/ن الثاين تشري٢٣-٢٠اإلمارات العربية املتحدة، 

اجــتماع فــريق اخلــرباء املشــترك بــني األمــم املــتحدة والصــني حــول اخلدمــات    )ك(  
 نوفمرب؛/ تشرين الثاين٢٤-٢١الصحية عن بعد، املزمع عقده يف كومنينغ، الصني، 

حلقـة عمـل األمـم املـتحدة حـول قـانون الفضـاء، املزمع عقدها يف أبوجا، يف          )ل(  
 نوفمرب؛/تشرين الثاين

حلقــات عمــل ودورات تدريبــية مـــن املــزمع تنظــيمها يف املراكــز اإلقليمـــية        )م(  
 .لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء املنتسبة إىل األمم املتحدة

  
  خدمة املعلومات الفضائية الدولية            -باء  

ــن         -٤٤ ــيقة السادســة عشــرة م ــه مت اصــدار الوث ــياح أن ــية بارت ــت اللجــنـــــة الفرع الحظـــــ
ـــــات خمـــتـارة مــــن أنشـــطة الـــربنامج املعـــنونــة   ال سلســـلة وثـــائـــــــق احملـــتويـــــــة علـــــــى دراسـ
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“Seminars of the United Nations Programme on Space Applications”.)الحظـت اللجنة  )٣ 
”Highlights in Space 2002“بارتـياح أيضـا صـدور املنشـور املعـنون      

تقرير  الـذي جمع من  )٤(
وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها     . اإليـاف بالـتعاون مـع املعهد الدويل لقانون الفضاء         أعـده   

 .ملن أسهموا يف تلك األعمال

كمــا الحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح أن األمانــة واصــلت تعزيــز خدمــة املعلومــات     -٤٥
الفضــــــائية الدولـــــــية وموقـــــــع مكتـــــــب شــــــؤون الفضـــــــاء اخلـــــــارجي عـــــــلى الويـــــــب   

(www.oosa.unvienna.org) .  كمــا الحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح أن األمانــة حتــتفظ مبوقــع
عــــلى الويــــب يعــــىن بتنســــيق أنشــــطة الفضــــاء اخلــــارجي داخــــل مــــنظومة األمــــم املــــتحدة  

(www.uncosa.unvienna.org). 
  

  التعاون اإلقليمي واألقاليمي             -جيم   
طار برنامج األمم املتحدة    الحظـت اللجـنة الفرعـية مـع الـتقدير اسـتمرار األعمال يف إ               -٤٦

ديســمرب / كــانون األول١١ املــؤرخ ٤٥/٧٢للتطبــيقات الفضــائية وفقــا لقــرار اجلمعــية العامــة  
ــوم وتكنولوجــيا الفضــاء يف     ١٩٩٠ ــتدريس عل ــيادة جهــد دويل النشــاء مراكــز إقليمــية ل  يف ق

للجنة الفرعية والحظت ا. مؤسسـات التعلـيم الوطنـية أو اإلقليمـية املوجـودة يف الـبلدان النامـية         
أيضـا أنه ميكن لكل مركز، مىت مت انشاؤه، أن يتوسع ويصبح جزءا من شبكة ميكن أن تشمل                  
عناصــر برناجمــية معيــنة يف املؤسســات القائمــة ذات الصــلة بعلــوم وتكنولوجــيا الفضــاء يف كــل  

 .منطقة

كانون  ٦ املؤرخ   ٥٠/٢٧واسـتذكرت اللجـنة الفرعـية أن اجلمعـية العامـة، يف قرارها               -٤٧
، قـد أقرت توصية اللجنة بأن تنشأ املراكز على أساس االنتساب لألمم             ١٩٩٥ديسـمرب   /األول

املــتحدة يف أبكــر وقــت ممكــن وبــأن مــن شــأن االنتســاب أن يوفّــر لــلمراكز االعــتراف الــالزم   
ــية       ــيات اجــتذاب جهــات ماحنــة واقامــة عالقــات أكادميــية مــع املؤسســات الوطن ويعــزز امكان

 .ت الصلة بالفضاءوالدولية ذا

ــام        -٤٨ ــه يف ع ــياح، بأن ــراب عــن االرت ــع اإلع ــية، م ــذل ٢٠٠٤ونوهــت اللجــنة الفرع ، ب
دعم إنشاء مواقع على شبكة اإلنترنت جلميع املراكز اإلقليمية؛       ) أ(الـربنامج جهـودا مـن أجـل         

أحناء نشـر املعلومـات عـن األنشـطة التعليمـية الـيت تضـطلع ا املراكز اإلقليمية يف مجيع                    ) ب(و
ــريد الكــتروين قائمــة؛ و    ــريد وب تقــدمي معلومــات عــن املراكــز  ) ج(العــامل مــن خــالل قواعــد ب

ــية؛ و     ــة الدول ــا يف األدلّ ــن أجــل ادراجه ــية م ــية عــن املراكــز    ) د(اإلقليم ــداد لوحــات إعالم إع



 

15  
 

A/AC.105/C.1/L.280  

اإلقليمـية مـن أجـل ادراجهـا يف معـرض الفضاء الدائم التابع للمكتب يف مكتب األمم املتحدة                   
عمـل الترتيـبات لـتقدمي عروض عن إجنازات املراكز اإلقليمية أثناء دورات جلنة       ) ه(؛ و يف فييـنا  

اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وخــالل األنشــطة املــنظمة يف إطــار بــرنامج   
إنشـاء آلـية حماسـبية موحدة بشأن املوارد املالية اليت           ) و(األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية؛ و        

 . الربنامج للمراكز اإلقليميةيوفّرها

، A/AC.105/840(والحظـت اللجـنة الفرعـية أيضا أن تقرير خبري التطبيقات الفضائية              -٤٩
يتضمن عرضا ألبرز أنشطة املراكز اإلقليمية اليت حظيت بدعم الربنامج يف عام            ) املـرفق الثالث  

 .٢٠٠٦ و٢٠٠٥ واألنشطة املخطّط للقيام ا يف عامي ٢٠٠٤

حظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح أن حكومــة إكــوادور قــد أعلنــت اعــتزامها تنظــيم  وال -٥٠
، ٢٠٠٦يوليه /مؤمتـر القـارة األمريكـية اخلـامس املعـين بالفضـاء، املـزمع عقـده يف كيتو يف متوز          

. وأن فــريقا مــن اخلــرباء الدولــيني قــد أُنشــئ لكــي يســاعد احلكومــة عــلى تنظــيم ذلــك املؤمتــر   
كذلــك أن حكومــة شــيلي ســوف تــنظّم اجــتماعا حتضــرييا لذلــك   والحظــت اللجــنة الفرعــية 

ــاء    ــناء املعـــرض الـــدويل للطـــريان والفضـ ــانتياغو يف  )FIDAE(املؤمتـــر أثـ ــده يف سـ ، املـــزمع عقـ
 .٢٠٠٦مارس /آذار

  
املسائل ذات الصلة باستشعار األرض عن بعد بواسطة السواتل، مبا يف  -رابعا 

   رصد بيئة األرضذلك تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف
 من  ٦، واصـلت اللجـنة الفرعـية نظـرها يف البـند             ٥٨/٨٩وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -٥١

 .جدول األعمال، املتعلق باستشعار األرض عن بعد

ويف أثـناء املناقشـات، استعرضت الوفود الربامج الوطنية والتعاونية يف جمال االستشعار              -٥٢
وتكلّم . وطنية وعلى التعاون الثنائي واإلقليمي والدويل     وذكـرت أمـثلة عـلى بـرامج         . عـن بعـد   

يف إطـار هـذا البـند مـن جـدول األعمـال ممـثّلو الـربازيل وتايلند وفرنسا وكندا ونيجرييا واهلند                      
 .كلمة أيضا" سيوس"وقدم املراقب عن . والواليات املتحدة واليابان

مج سواتل االستشعار عن بعد يف      برنا"وقـدم ممـثّل مجهوريـة كوريا عرضا تقنيا عنوانه            -٥٣
 ".مجهورية كوريا

وشـددت اللجـنة الفرعـية عـلى أمهية بيانات سواتل رصد األرض يف دعم األنشطة يف                  -٥٤
عـدد مـن اـاالت االمنائـية الرئيسية، مثل إدارة املوارد املائية، ورصد املناطق الساحلية، وصيد                 

الغطـــاء األرضـــي، /ســـتخدام األراضـــياألمســـاك، والدراســـات اجليولوجـــية، ورســـم خـــرائط ا 
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والــزراعة، وإدارة املــوارد احلرجــية، وختطــيط املــدن، ورصــد تدهــور الــتربة وتقيــيمه، ودراســة   
الــبحار، ورصــد تغــير املــناخ العــاملي وغــازات االحتــباس احلــراري، واتقــاء الكــوارث الطبيعــية   

 .وختفيف آثارها والغوث منها

ء على االزدياد املشاهد حاليا واملرتقب مستقبال يف        وقـد سـلّطت اللجـنة الفرعية الضو        -٥٥
توافـر أجهـزة االستشـعار الفضائية على منت السواتل، ومنها مثال الساتل املتقدم لرصد األرض                

، وسـاتل آكـوا، وسـاتل آورا، وسـاتل بعـثة األرصـاد السـاتلية للسحب واهلباء اجلوي                   )آلـوس (
الربازيلية لدراسة املوارد   -، والسواتل الصينية  )بسوكالي(بواسـطة اللـيدار واألشـعة دون احلمراء         

، وسـاتل كشـف االنبعاثات الكهرمغنطيسية يف مناطق         )CBERS-2B(و) CBERS-2(األرضـية   
ــزات األرضــية   ــازات االحتــباس احلــراري     )دمييــتر(اهل ــاتل رصــد غ ، وشــبكة )GOSAT(، وس
ــندي   )INSAT-1D(الســواتل اهلــندية    ، IRS-P4، وIRS-1C(ة ، وســواتل االستشــعار عــن بعــد اهل

، وسواتل  )٢-كومبسات(، والسـاتل الكـوري املـتعدد األغراض         ))١-كارتوسـات  (IRS-P5و
ــد، الندســات    ــثة رصــد   ٧- والندســات٥-الندســات الستشــعار األرض عــن بع ، وســاتل بع

، والساتل الراداري )باراسول(اسـتقطاب وتفـاوت االنعكاسـات لغـرض علـوم الغالف اجلوي       
ــط  ــتحة االصـ ــات(ناعية ذو الفـ ــيانات   )٢-رادارسـ ــع البـ ــواتل مجـ ، )SCD-2(و) SCD-1(، وسـ

، واليت سوف تسهم على حنو إضايف يف )TRMM(وسـاتل بعـثة قـياس هطـول األمطـار املدارية       
 .دعم خمتلف جماالت التنمية املستدامة

ــتخدام        -٥٦ ــيدان اسـ ــية يف مـ ــاريع الدولـ ــن املشـ ــددا مـ ــية أن عـ ــنة الفرعـ ــت اللجـ والحظـ
السـاتلية يهـدف إىل دعـم التنمـية املسـتدامة، ومـنها مثال مشروع مجع البيانات           التكنولوجـيات   

البيئــية الــذي نفّذتــه الــربازيل وموزامبــيق لغــرض إقامــة نظــام لرصــد املــياه والبيــئة يف موزامبــيق، 
والـتعاون يف العمـل بـني اجلزائـر ونـيجرييا وجـنوب أفريقـيا بشأن مقترح لبناء وإطالق كوكبة                    

ــية االســتبانة إلدارة املــوارد  ســواتل أفريقــية  ، والشــراكة االســتراتيجية بــني الصــني  )ARM(عال
وكندا من  " اإليسـا "، والدعـم الـذي تقدمـه الوكالـة          )CBERS(والـربازيل فـيما يـتعلق بـربنامج         

إىل بلــدان يف أفريقــيا بشــأن اســتخدام التكنولوجــيات الفضــائية اخلاصــة " تايغــر"خــالل مــبادرة 
 .ارة املوارد املائية يف القارةبرصد األرض ألغراض إد

ــيانات      -٥٧ ــيز إىل ب ــية الوصــول دون متي وشــددت اللجــنة الفرعــية عــلى أمهــية توفــري إمكان
االستشـعار عـن بعد واملعلومات املستمدة منها بتكلفة معقولة وتوقيت مناسب، وكذلك أمهية     

ها، خصوصا عند  بـناء القـدرات يف جمـال اسـتيعاب تكنولوجـيا االستشـعار عـن بعد واستخدام                
 .تلبية احتياجات البلدان النامية
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وشـجعت اللجـنة الفرعـية عـلى زيـادة الـتعاون الـدويل يف استخدام سواتل االستشعار                   -٥٨
ــية        ــية ثنائ ــد، وخصوصــا بتقاســم اخلــربات والتكنولوجــيات مــن خــالل مشــاريع تعاون عــن بع

" سيوس"ؤديـه مؤسسات مثل     ونوهـت اللجـنة الفرعـية بـالدور اهلـام الـذي ت            . وإقليمـية ودولـية   
واإليـاف وكـيانات دولـية مثل شراكة استراتيجية الرصد العاملي املتكاملة يف تعزيز              " إسـربس "و

 .التعاون الدويل يف تطبيق تكنولوجيا االستشعار عن بعد، خصوصا لفائدة البلدان النامية

 القمة الثالث   ونوهـت اللجـنة الفرعـية، مـع اإلعـراب عـن االرتـياح، بأنـه خالل مؤمتر                  -٥٩
، أنشــأ ممــثّلو مــا ٢٠٠٥فــرباير / شــباط١٦بشــأن رصــد األرض، الــذي عقــد يف بروكســل يف  

، وأقـروا خطة تنفيذ ملنظومة عاملية       )جـيو ( بلـدا الفـريق املخـتص برصـد األرض           ٥٠يـربو عـلى     
، مــن شــأا أن تقــدم مــنافع طويلــة األمــد للعــامل قاطــبة وذلــك    )جــيوس(لــنظم رصــد األرض 

 بـني االسـتثمارات احلالـية واملسـتقبلية يف نظم رصد األرض، وتقدمي اخلدمات لطائفة                بالتنسـيق 
ــنافع البشــرية          ــن امل ــة واســعة م ــدمي مجل ــة املطــاف تق ــك يف اي ــن املســتعملني، وكذل ــنة م متباي

 .واالقتصادية والبيئية

وقــد أُعــرب عــن الــرأي القــائل بــأن الســواتل الصــغرية تتــيح فرصــا لــتطوير تطبــيقات     -٦٠
نافسـية يف رصـد األرض، وأنـه ينـبغي مـن مث تطويـر بعـثات للسواتل الصغرية، على أن توضع                      ت

 .يف احلسبان البيانات املستمدة من السواتل املوجودة حاليا لرصد األرض

وأُعـرب أيضـا عـن الـرأي القـائل بأنـه حرصـا عـلى نقـل تكنولوجيا ومنهجيات رصد                      -٦١
كن استخدام املدارس للبدء بتثقيف املستعملني احملتملني       األرض إىل جمـتمع املستعملني بعامة، مي      

 .يف املستقبل
  
 احلواشي

 
/  أيلول ٤ –أغسطس  / آب ٢٦تقريـر مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمـية املسـتدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،                  )١(

، ٢ ، القرار ، الفصل األول  ) والتصويب A.03.II.A.1منشـورات األمـم املـتحدة، رقـم املبـيع            (٢٠٠٢سـبتمرب   
 .املرفق

تقريـر مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،                    )٢(
 .١ ، الفصل األول، القرار)A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩ يوليه/ متوز٣٠‐١٩

 .A.05.I.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٣(
 .A.05.I.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٤(
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