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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
 يف األغراض السلمية   

 الدورة التاسعة واألربعون
    ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٦-٧فيينا، 

   مشروع التقرير    
   الفصل الثاين     

  إضافة 
  الفضاء واتمع        -واو  

، واصـلت اللجـنة الـنظر، يف إطار      ٦٠/٩٩ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ٤٩وفقـا للفقـرة      -١
، الذي  "الفضاء والتعليم "يف املوضـوع اخلـاص      ‘ الفضـاء واـتمع   ‘ جـدول أعماهلـا املعـنون        بـند 

 وفقا خلطة العمل اليت     ٢٠٠٦-٢٠٠٤سينصـب علـيه تركـيز املناقشـات اليت ستدور يف الفترة             
 .٢٠٠٣ يف عام )1(اعتمدا اللجنة اليت يف دورا السادسة واألربعني،

 ملـا جـاء يف خطـة العمل، فإا ستقوم بإمتام تلك اخلطة              وأشـارت اللجـنة إىل أنـه وفقـا         -٢
وضع خطط عمل ملموسة وحمددة إلدراج      : يف دورـا احلالـية، مـن خـالل االضـطالع مبا يلي            

ــيم يف جمــال الفضــاء، وتوســيع األدوات        ــادة التعل ــيم، وزي موضــوع الفضــاء اخلــارجي يف التعل
مـات الفضـائية يف بلـوغ اهلـدف االمنائي     الفضـائية املسـتخدمة يف التعلـيم وضـمان مسـامهة اخلد       

وإعـداد وثـيقة وجيزة عن دور الفضاء يف         ) ب(لأللفـية املـتعلق بفـرص احلصـول عـلى التعلـيم،             

                                                                 
 .٢٣٩، الفقرة (A/58/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم  (1) 
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التعلـيم، وكذلـك عـن الصـلة بـني الفضـاء والتعلـيم، بغـية إحالتها إىل املؤمتر العام ملنظمة األمم                      
 .املتحدة للتربية والعلم والثقافة

 إطـار هـذا البـند وفـود كـل مـن الربازيل وتايلند ومجهورية كوريا              وألقـت كـلمات يف     -٣
ــتحدة        ــات امل ــيجرييا واهلــند وهــنغاريا والوالي ــيزيا والنمســا ون ــيا ومال وشــيلي وكــندا وكولومب

 .واليابان

 : واستمعت اللجنة إىل العروض التالية -٤

يا تقريـر عـن حالـة اشـتغال مركـز تدريـس علـوم وتكنولوجـيا الفضاء يف آس                  " )أ( 
مركــز تدريــس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء يف آســيا   (دادوال . ك.، قدمــه ف"واحملــيط اهلــادئ
 ؛)واحمليط اهلادئ

تقريـر عن حالة اشتغال املركز اإلقليمي األفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا           " )ب( 
 املركــز اإلقلــيمي األفــريقي لــتدريس علــوم (جيغــيديه . ، قدمــه و" باللغــة اإلنكلــيزية-الفضــاء 

 ؛) باللغة اإلنكليزية-وتكنولوجيا الفضاء 

تقريـر عن حالة اشتغال املركز اإلقليمي األفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا           " )ج( 
ــة الفرنســية -الفضــاء  ــه ع" باللغ ــتوزاين . ، قدم ــوم    (ال ــتدريس عل ــريقي ل ــيمي األف املركــز اإلقل

 ؛) باللغة الفرنسية-وتكنولوجيا الفضاء 

 اشـتغال املركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء         تقريـر عـن حالـة     " )د( 
ــبـي   ــية والكاري ــريكا الالتين ــه ج"يف أم ــوم   (دا كوســتا . م. ، قدم ــتدريس عل ــيمي ل املركــز اإلقل

 ؛)وتكنولوجيا الفضاء يف أمريكا الالتينية والكاريـبـي

 الفضاء  أنشـطة مركـز التعلـيم الفضـائي الـتابع للوكالـة اليابانـية الستكشـاف               " )هـ( 
ــدويل : اجلـــوي ــتعاون الـ ــاق الـ ــازات وآفـ ــه ت"إجنـ ــيكو . ، قدمـ ــيابان(شـ ــية /الـ ــة اليابانـ الوكالـ

 ؛)الستكشاف الفضاء اجلوي

غالوفــالو . ، قدمــه غ"أنشــطة التعلــيم والتدريــب يف جمــال الفضــاء يف إيطالــيا " )و( 
 ؛)إيطاليا(

 ؛)جنوب أفريقيا(مارتينيز . ، قدمه ب"الفضاء واتمع" )ز( 

، قدمـــه "االســتعمال الفعـــال لشـــبكة إيدوســـات ألغـــراض التعلـــيم يف اهلـــند " )ح( 
 ؛)اهلند(سوريش . ن.ب
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ــة  " )ط(  ــيقي الفضــائي يف اجلامع ــيم التطب ــيابان : التعل ــة ال ــه ت"حال ياســاكا . ، قدم
 ؛)الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي/اليابان(

ــد يف " )ي(  ــيم ال ‘اجلديـ ــكو للتعلـ ــرنامج اليونسـ ــائيبـ ــه و"‘فضـ ــنغوير . ، قدمـ برييـ
 ).اليونسكو(

والحظـت اللجـنة أن بـرنامج اليونسـكو للتعلـيم الفضـائي يـرمي إىل النهوض مبواضيع                   -٥
وفـروع علـوم الفضـاء يف املـدارس واجلامعات، ال سيما يف البلدان النامية، وإذكاء وعي العامة                  

والحظت اللجنة  . قتصادية والثقافية بفوائـد تكنولوجـيا الفضـاء يف جمال التنمية االجتماعية واال          
أن اليونسـكو هـي وكالـة األمم املتحدة الرائدة فيما يتعلق بعقد األمم املتحدة للتعليم من أجل                  

 ).٢٠١٤-٢٠٠٥(التنمية املستدامة 

والحظـت اللجـنة أن مثـة عـددا مـن املـبادرات واألنشـطة التعليمـية الوطنـية الرامية إىل                      -٦
واد والتطبــيقات الــيت تــنفرد ــا األنشــطة الفضــائية املضــطلع مــن أجــل اســتخدام احملــتويات واملــ

تدريــب الطلــبة واألســاتذة وتثقــيف اجلمهــور العــام يف مســائل الفضــاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك  
مـبادرات وأنشـطة بـرنامج رواد الفضـاء وبـرنامج التوعـية بشـؤون الفضاء يف ماليزيا؛ وبرنامج                  

ستكشافات الفضائية لطلبة املدارس ومبادرة معاهد استكشاف       تعلـيم رواد الفضاء وبرنامج اال     
الفضـاء الـتابعة لـإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء، والربامج التعليمية اليت تنفذها اإلدارة               
الوطنـية لدراسـة احملـيطات والغـالف اجلـوي؛ ومدرسـة ألـباخ الصـيفية الـيت تشترك يف تنظيمها                   

اجلوية والفضاء التابعة للوكالة النمساوية لتعزيز األحباث، ووكالة    الوكالـة النمسـاوية لـلمالحة       
ــة الفضــاء          ــدول األعضــاء يف وكال ــية يف مجــيع ال ــية ووكــاالت الفضــاء الوطن الفضــاء األوروب

ــروع   ــية، ومشـ ــرنامج     BRITE Austriaاألوروبـ ــاء، وبـ ــؤون الفضـ ــاوي لشـ ــتدى النمسـ ، واملنـ
لفضاء، ووكالة الفضاء الكندية، واملبادرة الطالبية      احلكومـة الكـندية للتوعـية والتعـلم يف جمال ا          

اهلـنغارية يف جمـال استكشـاف وتكنولوجـيا الفضاء، وفريق األحباث الفضائية جبامعة إيوتفوس،               
 من املؤسسات   ١١٢األوسـاط اهلـنغارية املهتمة بالبيانات الفضائية واملتكونة من           (HUNAGIو

ــة يف جمــال املعلومــات األر   ــنظمات العامل ــرنامج )ضــيةوامل ــتابع ’Program AEB School‘، وب  ال
 الــتابعة للمــنظمة اهلــندية لألحبــاث    ’Village Resource Centres‘لوكالــة الفضــاء الــربازيلية؛ و  

الفضـائية؛ ومركـز التعلـيم الفضـائي التابع للوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي؛ ومعهد            
كالة تطوير اإلعالميات اجلغرافية والتكنولوجيا     تايلـند لـتطوير املعـارف الفضـائية حتـت رعاية و           

 .الفضائية؛ واملعهد الكوري ألحباث الفضاء اجلوي
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والحظـت اللجـنة الفـرص التعليمـية الـيت توفـرها بعـض اجلامعات الوطنية، مبا يف ذلك          -٧
ويف هذا . فـرص التدريـب العمـلي لطلـبة وخـرجيي اجلامعات يف جمال العلوم واهلندسة الفضائية          

د، الحظـت اللجـنة أيضـا إنشـاء االحتـاد اجلـامعي للهندسـة الفضائية لدعم تلك األنشطة                   الصـد 
 . من اهليئات املتطوعة٣٠ جامعة و٢٠العملية، والذي بلغ عدد أعضائه 

ــزود املعــلمني       -٨ ــيم عــن بعــد ت ــية للتعل ــبادرات الوطن والحظــت اللجــنة أن عــددا مــن امل
 يف املـناطق النائـية، بنوعية عالية من التعليم تتألف    والطلـبة عـلى مجـيع املسـتويات، مبـا يف ذلـك            

 .من أحدث موارد التدريس والتدريب املهين وتدريب املعلمني وتعليم الراشدين

والحظـت اللجـنة األنشـطة املضـطلع ـا عـلى الصعيد اإلقليمي يف جمال بناء القدرات                   -٩
ء ألغراض التنمية املستدامة،    مـن خـالل التعلـيم والتدريب على تطبيق علوم وتكنولوجيا الفضا           

 باللغة  -مبـا يف ذلـك إجنـازات املركـز اإلقلـيمي األفـريقي لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء                      
اإلنكلـيزية املنتسـب لألمـم املـتحدة؛ وامللـتقى اإلقليمي للوكالة الفضائية آلسيا واحمليط اهلادئ؛                

 . بالفضاءواألمانة املؤقتة ملؤمتر القارة األمريكية الرابع املعين

والحظــت اللجــنة بارتــياح أنــه جيــري، عــلى الصــعيد العــاملي، وضــع عــدد كــبري مــن      -١٠
األنشـطة التعليمـية واالرشادية لصاحل األطفال والشباب وعامة الناس من قبل وكاالت الفضاء              
واملـنظمات الدولـية بغـية تعزيز الوعي بفوائد علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع األطفال على               

 .يف العمل يف ميداين الرياضيات والعلومالنظر 

والحظــت اللجــنة الــدور الــذي تضــطلع بــه احملطــة الفضــائية الدولــية يف جمــال التعلــيم     -١١
 .واالتصال باألوساط التعليمية الدولية

 والحظـت اللجـنة أن أسـبوع الفضـاء العـاملي الـذي يحـتفل بـه كـل عام يف الفترة من                        -١٢
/  كانون األول  ٦ املؤرخ   ٥٤/٦٨بر عمال بقرار اجلمعية العامة      أكـتو / تشـرين األول   ١٠ إىل   ٤

، قـد أسـهم يف تطويـر التعلـيم وإذكـاء الوعـي إزاء الفضـاء اخلارجي، وخاصة                   ١٩٩٩ديسـمرب   
 بلدا شاركت يف أسبوع الفضاء ٥٠والحظت اللجنة أن أكثر من  . بـني الشـباب وعامة الناس     

 كان هو املوضوع الذي انصب عليه تركيز        "االكتشـاف واخليال  " وأن   ٢٠٠٥العـاملي يف عـام      
 .٢٠٠٥األنشطة يف عام 

ورأت اللجـنة أن تقاسـم املعـرفة واملنجزات العلمية والتقنية يف جمال األنشطة الفضائية                -١٣
 .سيكون له أثر اجيايب بالنسبة لألجيال املقبلة
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ن مشــكلتني وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن األمــية ونقــص التعلــيم املالئــم مــا زاال ميــثال    -١٤
عويصـتني يف الـبلدان النامـية، وأن بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية ينـبغي أن يركز                      

 .بشكل مزيد على دعم أنشطة التعليم والتدريب من أجل بناء القدرات يف البلدان النامية

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ينـبغي تشـجيع الـدول عـلى حتسـني نشـر املـواد التعليمية                         -١٥
ات الصـلة بالفضـاء بغـية زيادة الوعي العام بأمهية استخدام تكنولوجيا الفضاء لتحقيق التنمية      ذ

والحـظ ذلـك الوفـد أن التعلـيم هـو واحـد مـن اـاالت ذات األولوية اليت حددها                  . املسـتدامة 
مؤمتـر القـارة األمريكـية املعـين بالفضـاء، الـذي عقـد يف كارتاخيـنا دي إنديـاس، كولومبيا، يف                      

 .٢٠٠٢عام 

وأُعـرب عن رأي مؤداه أنه بوسع اللجنة أن حتدد اهليئات اليت تساهم بالفعل يف تنفيذ                 -١٦
-٣٠٠الفقرات  (األنشـطة الـواردة يف خطـة العمـل الـيت أيدـا اجلمعية العامة يف تقرير اللجنة                   

 .، وأن تبحث سبل زيادة دعم جهودها وتنسيقها بصورة أفضل)A/59/174 من الوثيقة ٣٠٩

واتفقـت اللجـنة عـلى أنـه بالـنظر ألمهـية الفضاء والتعليم، فإا ستواصل النظر يف هذا                     -١٧
املوضـوع اخلـاص يف دورـا اخلمسـني العـام املقـبل، وأـا سـتتخذ اإلجـراءات الـيت تدعو إليها                    

 .يف ذلك الوقت] ٢٦٠[الفقرة 
  

  الفضاء واملياه     -زاي   
ــند  ٦٠/٩٩امــة  مــن قــرار اجلمعــية الع ٥٠وفقــا للفقــرة  -١٨ ــنظر يف ب ، واصــلت اللجــنة ال

 ".الفضاء واملياه"جدول األعمال املعنون 

وتكـــلم يف إطـــار البـــند ممـــثلو األرجنـــتني وفرنســـا وكـــندا والنمســـا ونـــيجرييا واهلـــند  -١٩
 .والواليات املتحدة واليابان

 :واستمعت اللجنة يف إطار البند إىل العرضني التقنيني التاليني -٢٠

ــتخد" )أ(  ــند    اســ ــياه يف اهلــ ــوارد املــ ــائية إلدارة مــ ــنظم الفضــ ــه ك"ام الــ . ، قدمــ
 ؛)اهلند(رادهاركريشنان 

، قدمــه تاموتســو إغاراشــي "بــرنامج الــيابان بشــأن تطبــيقات الفضــاء واملــياه " )ب( 
 ؛)اليابان(

ورحبـت اللجـنة بالـنظر يف هـذا البند واتفقت على أنه يأيت يف وقت مناسب نظرا إىل                    -٢١
املــتعددة وآفــاق الــتطورات املقــبلة يف جمــال اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء إلدارة   االكتشــافات 
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واتفقـت اللجـنة عـلى أن الـتحدي احلايل يف استخدام التطبيقات الفضائية إلدارة               . مـوارد املـياه   
املــياه يكمــن يف ضــمان أن تــتاح البــيانات العلمــية القــيمة اجلديــدة عــلى الفــور وأن تحــول إىل  

 .ية ميكن ملتخذي القرارات ومقرري السياسات استخدامهامعلومات عمل

مؤمتــر األمــم املــتحدة املعــين والحظــت اللجــنة أن الــدول األعضــاء قــد اتفقــت، عقــب  -٢٢
، على أن ١٩٩٢يونيه / حزيران١٤ إىل ٣، الـذي عقد يف ريو دي جانريو من     بالبيـئة والتنمـية   

ويف . تسـتعمل بوتـرية أسـرع مـن وتـرية جتددهـا      املـوارد املـتجددة، مبـا فـيها املـياه، ال ينـبغي أن       
ــئة       ــدول يف إدارة البي ذلــك الســياق، الحظــت اللجــنة أن مســؤولية كــربى تقــع عــلى عــاتق ال

 .وخصوصا مواردها املتجددة

والحظـت اللجـنة أن حـاالت نقـص املـياه احلـادة والفيضـانات تشكل شواغل رئيسية                   -٢٣
ويف الوقت ذاته، . رواح البشرية ونقصا يف الغذاءيف الـبلدان النامـية، فهي تسبب خسائر يف األ        

الحظـت اللجـنة أن الوصـول إىل املـياه العذبـة مـا انفك ميثل حاجة أساسية للبشر وأنه ال يزال                 
والحظـت اللجـنة أيضـا أن الـتحديات املتصـلة باملـياه ميكن أن تؤدي إىل                 . يشـكل حتديـا يومـيا     

غـري املمكـن الـنظر يف التنمية االقتصادية أو          توتـرات اجتماعـية واقتصـادية وسياسـية، وأنـه مـن             
ــياه    ــنظر يف مســألة امل ــدون ال ــية ب والحظــت اللجــنة كذلــك أن التصــحر،   . االجتماعــية أو البيئ

بصـفته مسـألة تـتعلق بـإدارة املـياه، يهدد ثلث سطح األرض وميكن أن يؤثر على ما يزيد على                     
 .بليون شخص حول العامل

 الفضائية ميكن أن تسهم إسهاما كبريا يف إدارة موارد          والحظـت اللجنة أن التطبيقات     -٢٤
املـياه عـلى حنـو نـاجع الـتكلفة وكذلك يف التنبؤ حباالت الطوارئ املتصلة باملياه والتخفيف من          

ــه مــن الصــعب فهــم دورة املــياه فهمــا كــامال مــن خــالل      . آثارهــا والحظــت اللجــنة أيضــا أن
ض الــبلدان ومــتدهورة يف بلــدان شــبكات رصــد موقعــية فحســب، وهــي غــري موجــودة يف بعــ 

ويف ذلـك السـياق، الحظـت اللجنة أن السواتل تتيح           . أخـرى، كمـا أن تعزيـزها بـالغ الـتكلفة          
والحظت . أسـلوبا بديـال لرصـد األرض وأـا ضـرورية جلمـع املعلومـات عـن األمـاكن النائـية                    
 املياه وللربط اللجـنة أن حـاالت الرصـد تلـك ميكـن أن توفر املعلومات الالزمة إلدارة أحواض           

 .فيما بني األار

والحظـت اللجـنة أن عملـيات الرصـد الفضـائية للمحـيطات توفر معلومات عن التنبؤ           -٢٥
، النينيا و  النينيو فـيما يـتعلق بظاهـريت     الظواهـر اهليدرولوجـية العارمـة،       املومسـي باملـناخ وكذلـك       

والحظت اللجنة  . الشديدةمـثل الفيضـانات أو اجلفاف أو العدد الكبري من العواصف الرعدية             
 التهطالأيضـا أن البـيانات الساتلية عن احتياجات إدارة املياه ميكن أن تساعد يف حتديد نشاط                 
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ــلجي  ــاء الث ــية و    والغط ــياه اجلوف ــتغريات يف خمــزون امل ــتربة وال ــة ال ــ ورطوب ــرها ناطقامل ــيت تغم   ال
، بل وتوفر يت وصحته ونوع الغطاء النبا وسـرعة الـرياح     ودرجـة احلـرارة السـطحية      اتالفيضـان 

والحظـت اللجـنة اسـتخدام بـيانات رصد األرض يف إنتاج خرائط للتنقيب              . تقديـرات للتـبخر   
عــن املــياه اجلوفــية ومواقــع التشــبيع، واملــوارد الــبحرية ومــوارد الــبحريات، وإدارة مــياه الــري،   

 .ودراسات للمناطق اجلليدية، والكتل املائية السطحية، وتشبيع املستودعات

والحظــت اللجــنة أن هــناك بــيانات مــن عــدد مــن ســواتل العملــيات الروتينــية مــتاحة    -٢٦
والحظـت اللجـنة أيضـا اخلطـط الرامـية إىل الـبدء يف تشـغيل برامج                 . حالـيا إلدارة مـوارد املـياه      

جديــدة جلمــع بــيانات بشــأن احملــيطات والغــالف اجلــوي والــتربة واملــناخ عــلى األرض والبيــئة  
لبـيانات لكـي توفر قياسات بيئية مستدامة وجيدة النوعية ملراقبة دورة            الفضـائية وتوزيـع تلـك ا      

 .املياه العاملية وظواهر الطقس املتصلة ا

والحظـت اللجـنة عـددا من املشاريع الوطنية والدولية املتصلة بإدارة املياه واليت دف              -٢٧
ونوعــية املــياه إىل مجلــة أمــور مــنها وضــع خــرائط لألراضــي الــبور ورصــد مســتجمعات املــياه   

وتقديـر إنـتاج احملاصـيل وتقيـيم مـناطق مصـائد األمسـاك احملـتملة وتطوير تربية األحياء املائية يف                  
 .املناطق الساحلية ودراسة مناطق الفيضانات وتقييم تأثري االحترار العاملي على موارد املياه

خدم فيه  واسـتذكرت اللجـنة العـرض االيضاحي بشأن إعداد مشروع استرشادي تست            -٢٨
والحظت . تطبـيقات فضـائية الستصـالح حبـرية تشاد وإدارة موارد املياه يف حوض حبرية تشاد        

اللجـنة الـتقدم احملـرز يف ذلـك املشـروع، وخصوصـا املشـاورات اجلاريـة بني خرباء من البلدان                     
والحظـت اللجـنة أيضـا أن تقلُّـص حبرية     . الـيت تتقاسـم مـياه هـذا احلـوض وجلـنة حـوض تشـاد              

. ثل حتديـا علميا يتصل بفهم آثار اجلفاف يف منطقة السهل األفريقي وتأثري تغير املناخ              تشـاد ميـ   
والحظــت اللجــنة كذلــك أن مؤسســات أكادميــية خمــتلفة تســتخدم بــيانات فضــائية يف حبوثهــا   

 .بشأن موارد املياه يف حبرية تشاد

شتركة بني  والحظـت اللجـنة بارتـياح العمـل الـذي اضـطلعت بـه سلسـلة الـندوات امل                   -٢٩
األمـم املـتحدة والنمسـا ووكالة الفضاء األوروبية بشأن استخدام التطبيقات الفضائية من أجل              

، ٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣التنمــية املُســتدامة، الــيت عقــدت يف غــراتس، النمســا، يف األعــوام    
والحظت اللجنة  . وقـد ركـزت على استخدام التطبيقات الفضائية ملختلف جوانب إدارة املياه           

ــتراحات       مج ــندوات تلــك قــد وضــعت عناصــر لكــي تــدرج يف اق ــة أمــور مــنها أن سلســلة ال ل
املشـاريع االسترشـادية السـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء إلدارة موارد املياه وأنشأت فريقا طوعيا               
مــن اخلــرباء اتفــق عــلى مســاعدة الــبلدان النامــية عــلى وضــع اقــتراحات املشــاريع االسترشــادية  
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أيضـا أن الندوات قد ساعدت جلنة حوض حبرية تشاد على استهالل            والحظـت اللجـنة     . تلـك 
 .مشروع استرشادي يهدف إىل استصالح البحرية

املـبادرة األرضـية للـبحوث البيئـية العاملية         والحظـت اللجـنة األنشـطة اجلاريـة يف إطـار             -٣٠
(TIGER)   ر  ويف ذلـك السـياق، الحظـت اللجـنة أن هناك مشروعني يف دلت             . إليسـا  الـتابعة ل ا

الزمبـيزي وحـوض ليمـبوبو املتوسـط يف اجلـنوب األفـريقي يهدفـان إيل إيضاح كيفية استخدام             
. تطبــيقات االستشــعار عــن بعــد والــنظم الفضــائية إلدارة أحــواض األــار عــلى حنــو مــتكامل    

ماسة يف املغرب يهدف إىل وضع نظام       -والحظـت اللجـنة أن مشـروعا مشـاا حلـوض سـوس            
القـرارات بشـأن إدارة مـوارد املـياه باالستناد إىل بيانات نظم املعلومات              للمسـاعدة عـلى اختـاذ       

والحظـت اللجـنة أيضـا إطـالق عدة الوعي بنهر النيل،            . اجلغرافـية والبـيانات السـاتلية وغريهـا       
 بناء على طلب مشروع العمل البيئي العابر للحدود بشأن          وكالـة الفضـاء الكـندية     الـيت أعدـا     

ملــبادرة حــوض النــيل، والــيت تــرمي إىل مجلــة أمــور مــنها زيــادة الوعــي لــدى    ــر النــيل الــتابع  
 .متخذي القرارات

والحظـت اللجـنة اسـتخدام تطبـيقات التكنولوجـيا الفضائية لرصد مستويات املياه يف                -٣١
املـراعي يف مـايل خـالل الفصول اجلافة وكذلك لرصد مستويات املياه يف مستودع غواراين يف                 

 قـــد وضــع لـــتوزيع  "Sentinel Asia"والحظـــت اللجــنة أيضـــا أن مشــروع   . ةأمــريكا الالتينــي  
معلومـات تدبر الكوارث املستندة إىل الفضاء وتقامسها، مبا يف ذلك ما يتعلق حباالت الطوارئ               

 .املتصلة باملياه، يف آسيا

ــية ملشــروع     -٣٢ ــتجربة اإلجياب ــثاين مــن    والحظــت اللجــنة ال التحضــري الســتعمال اجلــيل ال
ــيا ســواتل م ــتابع لتيوســات يف أفريق ــة    ال ــية الســتغالل ســواتل األرصــاد اجلوي ، لمــنظمة األوروب

 .والذي يهدف إىل توفري معلومات عن التنبؤ بالطقس لبلدان يف أفريقيا

والحظـت اللجـنة أن النظر يف البند اخلاص بالفضاء واملياه يعزز بناء القدرات يف جمال                 -٣٣
كمــا الحظــت اللجــنة عــددا مــن أنشــطة   .  مــوارد املــياهاســتخدام التطبــيقات الفضــائية إلدارة 

ويف هــذا . الــبحوث وبــناء القــدرات يف هــذا اــال تضــطلع ــا هيــئات وطنــية ودولــية خمــتلفة   
الصـدد، الحظـت اللجـنة أيضـا أن حلقـة العمـل السادسـة عشـرة املشـتركة بـني األمم املتحدة                       

 ٣٠ و٢٩الينســيا، إســبانيا، يف يومــي ، املقــرر عقدهــا يف فاالحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية و
 .، ستتناول استخدام التكنولوجيات الفضائية إلدرة املياه٢٠٠٦سبتمرب /أيلول

 .٢٠٠٧واتفقت اللجنة على مواصلة النظر يف هذا البند يف دورا اخلمسني، يف عام  -٣٤
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   تمع املعلومات       ةتوصيات القمة العاملي         -حاء   
، يف بند جديد من     ٦٠/٩٩ مـن قرار اجلمعية العامة       ٥١فقـرة   نظـرت اللجـنة، وفقـا لل       -٣٥

 ".توصيات القمة العاملية تمع املعلومات"جدول األعمال عنوانه 

.  مل يـتمكن من حضور دورة اللجنة االحتـاد الـدويل لالتصـاالت   والحظـت اللجـنة أن      -٣٦
 القمــة العاملــية والحظــت اللجــنة أيضــا أن اجلهــات الفاعلــة املخــتلفة تضــطلع بتنفــيذ توصــيات  

 .تمع املعلومات، وستساعد تلك اجلهات على متابعة أعمال القمة

الجــتماع املشــترك بــني واتفقــت اللجــنة عــلى أن تدعــى الــدورة الســابعة والعشــرون ل  -٣٧
 كــانون ١٩ إىل ١٧، املقــرر عقدهــا يف فييــنا مــن  الوكــاالت بشــأن أنشــطة الفضــاء اخلــارجي 

ري معلومـات عـن أي أنشـطة جيـري االضـطالع ـا، أو التخطيط                ، إىل توفـ   ٢٠٠٧يـناير   /الـثاين 
هلـا، لتنفـيذ توصـيات خطـة عمـل مؤمتـر القمـة العـاملي تمع املعلومات لكي تنظر فيها اللجنة                      

 .الفرعية العلمية والتقنية يف دورا الرابعة واألربعني
  

  مسائل أخرى       -طاء   
 ].(A/AC.105/L.266/Add.4)سيقدم هذا النص حتت رمز لوثيقة منفصلة [
  

  الربنامج الزمين ألعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني                        -ياء  
اتفقـت اللجـنة عـلى اجلدول الزمين املؤقت التايل لدورا ودوريت هيئتيها الفرعيتني يف             -٣٨
 :٢٠٠٧عام 
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