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  استخدام الفضاء اخلارجيجلنة 
    يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 واخلمسوناحلادية الدورة 

        ٢٠١٤فرباير /شباط ٢١- ١٠فيينا، 
     تقريرالمشروع     

  إضافة
    

املسائل املتصلة باستشعار األرض عن ُبعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك   -رابعاً  
      البلدان النامية ويف رصد بيئة األرضتطبيقاته لصاحل 

املــسائل املتــصلة باستــشعار " مــن جــدول األعمــال، ٧يف البنــد اللجنــة الفرعيــة نظــرت   -١
األرض عــن ُبعــد بواســطة الــسواتل، مبــا يف ذلــك تطبيقاتــه لــصاحل البلــدان الناميــة ويف رصــد بيئــة 

  .٦٨/٧٥، وفقاً لقرار اجلمعية العامة "األرض
االحتـاد الروسـي وإندونيـسيا    لو يف إطار هذا البند من جدول األعمال ممثِّ  وألقى كلمات     -٢

وإيطاليا والربازيل واجلمهوريـة العربيـة الـسورية ومجهوريـة كوريـا            ) اإلسالمية-مجهورية(وإيران  
وتكلَّـم أيـضاً بـشأن هـذا         .والصني وكندا ومصر واملكـسيك واهلنـد والواليـات املتحـدة واليابـان            

  .ل العام لآلراء ممثِّلو دول أعضاء أخرىباُدالبند أثناء الت
  :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -٣

  ، قدَّمه ممثل بيالروس؛"الستشعار األرض عن ُبعد البيالروسينظام الفضاء "  )أ(  
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ــ، قدَّ"ات نظــام رصــد األرض الــصيين العــايل االســتبانة  دَّآخــر مــستجِ"  )ب(   ل مــه ممثِّ
  الصني؛

  ل اليابان؛، قدَّمه ممثِّ"بعثة دولية لقياس التهاطل العاملي: قياس التهاطل العاملي"  )ج(  
ل اجلمهوريـة   ، قدَّمـه ممثِّـ    " العام ألنشطة االستشعار عـن ُبعـد يف سـوريا          التنظيم"  )د(  

  العربية السورية؛
لــإلدارة الوطنيــة  التــابع ةات املتعلقــة بــساتل األرصــاد اجلويَّــ دَّعــرض للمــستجِ"  ) ه(  

  ل الواليات املتحدة؛، قدَّمه ممثِّ"لدراسة احمليطات والغالف اجلوي
هـــا يف االستـــشعار عـــن ُبعـــد ودورالتجاريـــة اإلســـرائيلية يف جمـــال قـــدرات ال"  )و(  

  .ل إسرائيل، قدَّمه ممثِّ" املدنيةالسيناريوهات
 والتعاونية يف جمـال االستـشعار عـن         وأثناء املناقشات، استعرضت الوفود الربامج الوطنية       -٤
وقُـدِّمت أمثلـة عـن الـربامج الوطنيـة والثنائيـة واإلقليميـة والدوليـة الراميـة إىل تعزيـز التنميـة                        .ُبعد

الزراعـــة وصـــيد : االجتماعيـــة واالقتـــصادية والتنميـــة املـــستدامة، وال ســـيما يف اجملـــاالت التاليـــة
ــوا األمســاك؛ ورصــد تغيُّــ   ــاخ؛ وإدارة الك ــنُّ  رث؛ر املن ــدرولوجيا؛ وإدارة ال ــة واهلي ظم اإليكولوجي

 واملنـاطق  ،ع األحيـائي واملوارد الطبيعية؛ ورصد نوعية اهلواء وامليـاه؛ ورسـم خـرائط مـوارد التنـوُّ       
ــساحلية ــة ، وال ــة، واســتخدام األراضــي؛   تنمي ــاطق البعلي ــدي؛ املن ودراســة  ورصــد الغــالف اجللي
؛ الــسالمة والــصحة العموميــة  ويــة وختطــيط املــدن؛   التنميــة الريف وعلــم الــرباكني؛ و احمليطــات؛

  .ي لغلة احملاصيلالغذائي، والتقدير الكمِّ واألمن
قة واملـستدامة لرصـد األرض ضـرورية        ظم الـشاملة واملنـسَّ    بأنَّ الـنُّ  الفرعية  وأقرَّت اللجنة     -٥

ل اســتخدام  وأنَّـه جيـري بــذل جهـود كـبرية لبنـاء قــدرات البلـدان الناميـة يف جمـا        ،ملنفعـة اإلنـسان  
وتعزيــز تنميتــها االجتماعيــة   يف تلــك البلــدان  أرصــاد األرض مــن أجــل حتــسني نوعيــة احليــاة      

  .واالقتصادية
، انـاً ر مزيـد مـن البيانـات الفـضائية بتكلفـة ال ُتـذكر أو جمَّ               هت اللجنـة الفرعيـة بتـوافُ      ونوَّ  -٦
 لدراسـة املـوارد     ةربازيليـ ال-ةالـصيني  املتاحـة مـن الـسواتل        يف ذلك بيانات االستـشعار عـن ُبعـد         مبا

ــساتل   ،األرضــية ــة ل ــة الدولي ــات املتحــدة  ،"SAC-C"والبعث ــ و،"Landsat" وســاتل الوالي ساتل ال
  ."OCEANSAT 2"اهلندي تل ساالو ،رصد غازات االحتباس احلراريالياباين ل
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ــاً     -٧ ــة علمـ ــة الفرعيـ ــوأحاطـــت اللجنـ ــاتل بتواُصـ ــد األرض   عمليـ ــواتل رصـ ــالق سـ إطـ
ــالبحوث  ــةاالبتكوب ــات     اري ــيت ميكــن اســتخدام البيان ــسواتل، ال  الــيت أُجريــت باســتخدام هــذه ال

  . للمنظومة األرضيةامة ومتكاملة عاملية منها لوضع مناذج متقدِّاملستمدَّ
ــة    -٨ ــة والحظــت اللجن ــالفرعي ــيت تعمــل هبمَّــ    تزاُي ــة ال ــدان النامي ــدد البل ــى تطــوير  د ع ة عل

تشعار عـن ُبعـد وتـستعمل البيانـات الفـضائية لـدفع             واستخدام منظوماهتا اخلاصة من سواتل االس     
  .االجتماعية وة التنمية االقتصاديةعجل
ــا تؤدِّ  اســتذكرت و  -٩ ــة م ــة الفرعي ــي     اللجن ــى اإلقليم ــل امللتق ــادرات، مث ــات ومب ــه منظم ي

ــادئ    ــيا واحملــيط اهل ــضاء يف آس ــسخري     ،لوكــاالت الف ــشأن ت ــه ب ــيا ومبادرت ــشروع رصــد آس  وم
 واللجنة املعنيـة بـسواتل رصـد        ، والفريق املختص برصد األرض    ، البيئة التطبيقات الفضائية لصاحل  

األرض ومبادرهتــا بــشأن الكويكبــات االفتراضــية مـــن أجــل الفريــق املخــتص برصـــد األرض،        
 يف تعزيز التعـاون الـدويل واإلقليمـي يف اسـتخدام تكنولوجيـا االستـشعار عـن ُبعـد،               هامٍّ دورٍ من
  .ةما لصاحل البلدان الناميسي وال
 اللجنة الفرعية بالتقدُّم الـذي أحـرزه الفريـق املخـتص برصـد األرض يف إعمـال                  ونوَّهت  -١٠

ب الكربـون يف  ومببادراته األخرى، مثل مبادرة تعقُّـ  ) جيوس(م رصد األرض    ظُاملنظومة العاملية لنُ  
ق ل بينــها يف املنــاطالغابــات، ورصــد املنــاخ والزراعــة، وتطــوير شــبكات الرصــد وحتقيــق التكامـُـ  

عي لبنــاء القــدرات بغيــة توســيع إمكانيــة االســتفادة مــن بــرامج رصــد األرض         البــاردة، والــسَّ 
م رصـد   ظُللمنظومـة العامليـة لـنُ     الـسادسة   أيـضاً بالنـدوة     ونوَّهـت    .واستخدامها يف البلـدان الناميـة     

 ،٢٠١٣فربايـــر /شــباط يف أمحــد أبــاد باهلنـــد   األرض آلســيا واحملــيط اهلـــادئ، الــيت ُعقـــدت يف    
كـانون  يف  جنيـف   يف  سويـسرا   لسة العامـة للفريـق املخـتص برصـد األرض الـيت استـضافتها               وباجل
  .٢٠١٤يناير /الثاين
والعـشرين للجنـة املعنيـة      الـسابعة   هت اللجنـة الفرعيـة بنجـاح اختتـام اجللـسة العامـة              ونوَّ  -١١

 ضاًوالحظـت أيـ    .٢٠١٣نـوفمرب   /الثـاين يف تـشرين    كنـدا   بسواتل رصد األرض، اليت استضافتها      
تولَّت رئاسة اللجنة املعنيـة بـسواتل رصـد         ة   املنظمة األوروبية الستغالل سواتل األرصاد اجلويَّ      أنَّ

. ٢٠١٤نـوفمرب   / يف تشرين الثـاين    ستضيف اجللسة العامة املقبلة هلا    ها ست وأنَّ ٢٠١٤األرض لعام   
رئاسـة اللجنـة    ى   سـوف تتـولَّ    يالوكالة اليابانيـة الستكـشاف الفـضاء اجلـوِّ        والحظت كذلك أنَّ    

  .٢٠١٥املعنية بسواتل رصد األرض لعام 
 تـستفيد مجيـع الـدول علـى قـدم املـساواة وبتكلفـة        ه ينبغـي أنْ عرب عن رأي مفاده أنَّ   وأُ  -١٢

  .معقولة من تكنولوجيات االستشعار عن ُبعد والبيانات اليت تنتجها هذه التكنولوجيات
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لتقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص ا  -ثاين عشر
واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف ميدان االتصاالت 

رات االتصاالت الفضائية، صلة بتطوُّالفضائية، ودراسة سائر املسائل املتَّ
مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها، دون مساس 

   التبدور االحتاد الدويل لالتصا
دراســة الطبيعــة الفيزيائيــة " مــن جــدول األعمــال، ١٥ يف البنــد اللجنــة الفرعيــةنظــرت   -١٣

واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلـك اسـتخدامه يف              
، مـع  رات االتـصاالت الفـضائية   صلة بتطـوُّ  ميدان االتصاالت الفضائية، ودراسة سائر املـسائل املتَّـ        

إيــالء اعتبــار خــاص الحتياجــات البلــدان الناميــة ومــصاحلها، دون مــساس بــدور االحتــاد الــدويل  
 .٦٨/٧٥وفقاً لقرار اجلمعية العامة ، بنداً منفرداً للمناقشة/، باعتباره موضوعاً"لالتصاالت

-دولـة (االحتـاد الروسـي وبوليفيـا        مـن جـدول األعمـال ممـثِّال        ١٥وتكلَّم يف إطار البند       -١٤
 .ي وكـذلك ممثِّـل شـيلي، نيابـةً عـن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكـاريب          ،  )دة القوميات املتعدِّ

ل العـام   وأثناء التبـادُ   .وألقى كلمةً أيضاً يف إطار هذا البند املراقب عن االحتاد الدويل لالتصاالت           
  .لون للدول األعضاء كلمات ذات صلة هبذا البندلآلراء، ألقى ممثِّ

 املقـدَّم مـن     ٢٠١٣بت اللجنة الفرعية باملعلومات الواردة يف التقريـر الـسنوي لعـام             ورحَّ  -١٥
مكتب االتصاالت الراديوية التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت عن استخدام املدار الساتلي الثابت            

، وكـــذلك يف )/www.itu.int/ITU-R/space/snl/report(بالنـــسبة لـــألرض وغـــريه مـــن املـــدارات 
ودعـت اللجنـة     .A/AC.105/C.1/2014/CRP.9 االجتمـاع الوثائق األخـرى املـشار إليهـا يف ورقـة           

  .الفرعية االحتاد الدويل لالتصاالت إىل مواصلة تقدمي تقارير إليها
نسبة لألرض هو مورد طبيعـي     أنَّ املدار الثابت بال   عن رأي مفاده    بعض الوفود   وأعربت    -١٦

؛ وأنَّ البيئـة ا يهدِّد استدامة األنشطة الفـضائية يف تلـك   ُيصبح يف حالة تشبُّع، ممَّ حمدود ُيخشى أنْ  
ي اإلنـصاف يف إتاحتـه جلميـع الـدول، بـصرف النظـر               تـوخِّ  ينبغيه  ُيرشَّد؛ وأنَّ  استغالله ينبغي أنْ  

خـاص الحتياجـات البلـدان الناميـة وللموقـع اجلغـرايف       عن قدراهتا التقنية احلالية، مع إيالء اعتبـار   
 أنَّ مـن املهـم اسـتخدام املـدار الثابـت بالنـسبة              وكان من رأي تلـك الوفـود أيـضاً         .لبعض البلدان 
 وضـمن اإلطـار القـانوين       ، ولقـرارات االحتـاد الـدويل لالتـصاالت        ، للقـانون الـدويل    لألرض وفقـاً  

  .الصلةد يف معاهدات األمم املتحدة ذات احملدَّ
أنَّ املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض يتـيح إمكانيـة       عـن رأي مفـاده   بعض الوفـود  وأعربت    -١٧

 ملـساعدة   فريدة مـن نوعهـا لالنتفـاع مبرافـق االتـصاالت واحلـصول علـى املعلومـات، وخـصوصاً                  
  .تقدمي املساعدة الطبيةولالبلدان النامية على تنفيذ الربامج االجتماعية واملشاريع التعليمية 
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 يف جـدول     مـدرجاً   يظـلَّ  أنَّ هـذا البنـد ينبغـي أنْ        عن رأي مفـاده   بعض الوفود   وأعربت    -١٨
أعمال اللجنة الفرعية، وأنَّ دراسته ميكن أن جتـري، حـسب االقتـضاء، يف إطـار أفرقـة عاملـة أو                     

  . حكومية دولية، ضماناً الستخدام املدار الثابت بالنسبة لألرض وفقاً للقانون الدويلمناظرات
 علمـاً خبـربات الـدول األعـضاء يف البحـوث املعنيـة باألسـاليب              اللجنة الفرعيـة  وأحاطت    -١٩

املـوارد املداريـة يف املـدار       /األطيـاف  مجيع الدول على مـوارد       تيسري حصول التقنية اليت هتدف إىل     
ويف هـذا الـصدد، أحاطـت اللجنـة الفرعيـة علمـاً بـاالقتراح الـداعي إىل                  . الثابت بالنسبة لـألرض   

ل بـني شـبكات خـدمات الـسواتل الثابتـة ضـمن          زيادة املستويات القـصوى املـسموح هبـا للتـداخُ         
  .طة يف املدارالنطاقات غري املخطَّ

دة القوميــات علــى إطــالق ســاتلها اخلــاص  أت اللجنــة الفرعيــة دولــة بوليفيــا املتعــدِّ وهنَّــ  -٢٠
ابــت بالنــسبة لــألرض، مــن  ، يف املــدار الــساتلي الث)TKSat-1 (١باالتــصاالت، توبــاك كاتــاري  

  .٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٢٠مركز كسيشانغ إلطالق السواتل بالصني يف 
  

مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثانية واخلمسني للجنة الفرعية   -ثالث عشر
   والتقنية العلمية

مــشروع جــدول األعمــال " مــن جــدول األعمــال، ١٦البنــد   يفاللجنــة الفرعيــةنظــرت   -٢١
ــة    ــة والتقنيـ ــة العلميـ ــة الفرعيـ ــة واخلمـــسني للجنـ ــة   ،"املؤقَّـــت للـــدورة الثانيـ ــرار اجلمعيـ ــاً لقـ وفقـ

  .٦٨/٧٥ العامة
 ٢٠١٥فربايـر   /شـباط  ١٣إىل   ٢والحظت اللجنة الفرعية أنَّ األمانة حدَّدت الفترة من           -٢٢

  .واخلمسنيالثانية موعداً النعقاد دورهتا 
، ٦٨/٧٥، وفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة هــا ســوف تقــدِّمأنَّإىل اللجنــة الفرعيــة أشــارت و  -٢٣

إىل جلنـة اسـتخدام     واخلمـسني   الثانيـة    هتالـدور أن مـشروع جـدول األعمـال املؤقَّـت          اقتراحها بـش  
  : التاليةاملوضوعيةج فيه البنود ، وأوصت بأن ُتدَريف األغراض السلميةاخلارجي الفضاء 

  .مة عن األنشطة الوطنيةرير املقدَّل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقاتباُد  -١  
  .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -٢  
تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغـراض التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية يف سـياق                 -٣  

  .٢٠١٥ ملا بعد عام وخطة التنميةمؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة 
ــشعار األرض    -٤   ــصلة باست ــسائل املت ــك    امل ــا يف ذل ــسواتل، مب ــد بواســطة ال عــن ُبع

  .تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض
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  .احلطام الفضائي  -٥  
  . دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية  -٦  
  .ظم العاملية لسواتل املالحةرات األخرية يف جمال النُّالتطوُّ  -٧  
  .طقس الفضاء  -٨  
  .ألرضاألجسام القريبة من ا  -٩  
  .استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  -١٠  
املتعـدِّدة  املمـدَّدة   حسبما هو مبيَّن يف خطة العمل        ٢٠١٥العمل املتوخَّى لعام    (    

ــسنوات ــالفريق العامــل ال ــرة  (،  اخلاصــة ب ــرة [...]انظــر الفق مــن [...] ، والفق
  ))املرفق الثاين بتقرير اللجنة الفرعية هذا

  .دامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيداست  -١١  
  ) يف متديد خطة العملستنظر اللجنة يف دورهتا السابعة واخلمسني(    
ــة للمــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض       -١٢   ــة واخلــواص التقني دراســة الطبيعــة الفيزيائي

واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف ميدان االتصاالت الفـضائية،           
رات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبـار        سائر املسائل املتصلة بتطوُّ    ودراسة

ــدور االحتــاد       ــة ومــصاحلها، دون مــساس ب ــدان النامي خــاص الحتياجــات البل
  .الدويل لالتصاالت

  )بند منفرد للمناقشة/موضوع(    
ــة       -١٣   ــة الفرعي ــة واخلمــسني للجن ــدورة الثالث ــشروع جــدول األعمــال املؤقَّــت لل  م

والتقنيـــة، مبـــا يف ذلـــك حتديـــد املواضـــيع املـــراد تناوهلـــا باعتبارهـــا        العلميـــة 
  .دة السنواتبنوداً منفردة للمناقشة أو يف إطار خطط العمل املتعدِّ/مواضيع

جلنـة أحبـاث    تنظِّمهـا واتفقت اللجنة الفرعية علـى أن يكـون موضـوع النـدوة املزمـع أن           -٢٤
لت إليــه اللجنــة الفرعيــة يف دورهتــا الرابعــة    لالتفــاق الــذي توصَّــ وفقــاً، ٢٠١٥ يف عــامالفــضاء 

نظـرة  : سرب الكون " ، هو )٢٤، املرفق األول، الفقرة     A/AC.105/890 (٢٠٠٧واألربعني يف عام    
  ".إىل املاضي من خالل علم الفلك احلديث

  


