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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية
  الدورة الرابعة واخلمسون

      ٢٠١١يونيه / حزيران١٠-١فيينا، 
      وع التقريرمشر  
      الثاينالفصل   
      التوصيات والقرارات  

    استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء - هاء  
: الفوائـد العرضـية لتكنولوجيـا الفـضاء       "األعمـال املعنـون     نظرت اللجنة يف بند جدول        -١

  .٦٥/٩٧، وفقاً لقرار اجلمعية العامة "استعراض احلالة الراهنة

ــ  -٢ ــد   وتكلّ ــذا البن ــم يف إطــار ه ــن أ  كــلٍّلممثّ ــام ــان  ملاني ــد والياب   واالحتــاد الروســي واهلن
  .والواليات املتحدة

  :واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية  -٣

، "٢٠١١-٢٠١٠ األنشطة والتعاون الـدويل يف الفتـرة      : الوكالة الفضائية الشيلية  "  )أ(  
  ل شيلي؛قدَّمه ممثّ

، " يف جمال رصـد األرض     RESOURCESAT-2ة للساتل   اخلدمات العاملية املستمرّ  "  )ب(  
  .اهلندل قدَّمه ممثّ

لمالحــة اجلويــة  متــها اإلدارة الوطنيــة ل الــيت قدَّ Spinoff 2010وأُتيحــت للجنــة نــشرة     -٤
  .التابعة للواليات املتحدة) ناسا(والفضاء 
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وأحاطت اللجنة علماً باملعلومات اليت قدَّمتها الـدول بـشأن ممارسـاهتا الوطنيـة املتعلقـة                 -٥
ــاد       ــضت إىل اعتم ــيت أف ــضاء، ال ــا الف ــد العرضــية لتكنولوجي ــة  بالفوائ اســتراتيجيات إلدارة تنمي

 اجملــاالت العلميــة العديــد مــنابتكــارات مفيــدة يف هــور االقتــصادات اإلقليميــة، وكــذلك إىل ظ
 الطب والبيولوجيا والكيمياء وعلم الفلـك والزراعـة والطـريان           ومنهاوالعملية للمجتمع املدين،    

  .ي ومكافحة احلرائق ومحاية الطبيعة والطاقةوالنقل الّرب

ــة    -٦ ــضا وأحاطــت اللجن ــة ال     أي ــى مــنت حمط ــذها عل ــشاريع اجلــاري تنفي ــا بامل ــضاء علم ف
ى التطبيقــات العمليــة لفائــدة اجملتمــع املــدين، مــن قبيــل أدويــة  الدوليــة، والراميــة إىل تطــوير شــّت

  . وإنتاج أشباه املوصالت ومنتجات موّجهة للزراعة،يدز، والتهاب الكبدعالج مرض األ

ــة علــى أنَّ   -٧ ــا     واتفقــت اللجن ــشكِّل حمّركــا قوي ــا الفــضاء ت ــد العرضــية لتكنولوجي  الفوائ
ميكـن  ه  أنَّـ التكنولوجي والنمـو يف القطـاع الـصناعي وقطـاع اخلـدمات علـى الـسواء و                لالبتكار  

االنتفاع من تطبيقهـا يف حتقيـق أهـداف اجتماعيـة وإنـسانية، ويف تطـوير الـبىن التحتيـة الوطنيـة                      
  . إىل حتقيق هدف التنمية املستدامةترمييف مشاريع أخرى كما ميكن تطبيقها لالتصاالت 

ز ه ينبغي الترويج للفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء ألهنـا تعـزِّ          ى أنَّ واتفقت اللجنة عل    -٨
   .التكنولوجيات االبتكارية، وتسهم بذلك يف النهوض باالقتصادات وحتسني نوعية احلياة

 جنحــت يف إشــراك القطــاع اخلــاص واألوســاط   قــدكومــات احل والحظــت اللجنــة أنَّ  -٩
  .رضية لتكنولوجيا الفضاء تتعلق بالفوائد العىاألكادميية يف مشاريع شّت

    
    الفضاء واملياه - زاي  

، وفقـاً لقـرار اجلمعيـة    "الفـضاء وامليـاه  "نظرت اللجنة يف بنـد جـدول األعمـال املعنـون           -١٠
  .٦٥/٩٧العامة 

أملانيـا وإندونيـسيا وبولنـدا النمـسا ونيجرييـا           مـن    ل كـلٍّ  م يف إطـار هـذا البنـد ممثّـ         وتكلّ  -١١
 دول  ولـ مـات متـصلة هبـذا البنـد خـالل التبـادل العـام لـآلراء ممثّ                كمـا أدىل بكل    .واهلند واليابـان  
 وأدىل بكلمـة    .يبـ عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاري      ل كولومبيا نيابةً   وممثّ أعضاء أخرى 

  .االحتاد الدويل للمالحة الفضائيةيف إطار هذا البند أيضا املراقب عن 

   :يةواستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التال  -١٢

 باستخدام معـدات    ٢٠١٠رصد الفيضانات اليت وقعت يف باكستان يف عام         "  )أ(   
  ل باكستان؛ ، قدَّمه ممثّ"فضائية
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  ل اهلند؛، قدَّمه ممثّ"االستفادة من الفضاء واملياه يف تعزيز الزراعة يف اهلند"  )ب(   

  العامليـة  ألمـري سـلطان بـن عبـد العزيـز         اجائزة  دعوة إىل تقدمي الترشيحات لنيل      "  )ج(   
  .، قدَّمه املراقب عن جملس اجلائزة" يف دورهتا اخلامسةللمياه

ويف ســياق املناقــشات، استعرضــت الوفــود األنــشطة الوطنيــة والتعاونيــة املتعلقــة بامليــاه   -١٣
  .مت أمثلة للربامج الوطنية والتعاون الثنائي واإلقليمي والدويل يف هذا الشأنحيث قدَّ

 قـد أعلنـت الفتـرة       ٥٨/٢١٧ اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا         اح أنَّ بارتيـ والحظت اللجنـة      -١٤
، وهـذا أمـر يـنِّم عـن تنـامي           "املـاء مـن أجـل احليـاة       " عقدا دوليا للعمـل بـشأن        ٢٠١٥-٢٠٠٥

 حفـظ املـوارد املائيـة واسـتخدامها         ولـوحظ أيـضا أنَ    . الوعي واالهتمام باملسائل املتعلقـة بامليـاه      
ويف هـذا الـصدد،   . الستدامة احلياة على كوكـب األرض    سمان بأمهية بالغة    استخداما سليما يتَّ  

ة من مصدر فضائي خمتلـف الـصالت القائمـة بـني حالـة املـوارد       ز البيانات املستمدَّميكن أن تعزِّ 
  .الطبيعية وفرص كسب الرزق

  واسـعاً  ستخدم اسـتخداماً   تُـ  مـصدر فـضائي   ة مـن     البيانـات املـستمدَّ    والحظت اللجنة أنَّ    -١٥
 يتـؤدّ ، إىل جانب التكنولوجيات غـري الفـضائية،         ولوجيا الفضاء وتطبيقاته   تكن يف إدارة املياه وأنَّ   

، مبــا يف ذلــك فهــم الــدورات املائيــة يف العــامل ة معظــم املــسائل املتعلقــة بامليــاه يف معاجلــهامــادوراً 
ــزالزل وختفيــف آثارهــا، وحتــسني دقّــ    ورصــدها،  ة ورصــد كــوارث الفيــضانات واجلفــاف وال

  .ت املناسبالتنّبؤات وصدورها يف الوق

املـسائل املتـصلة بامليـاه، مبـا        عـىن ب   الفـضائية الـيت تُ     اتاملنّصوالحظت اللجنة كثرة عدد       -١٦
 وأشــارت إىل أنَّ . يف مرحلــة التخطــيط واملرحلــة النظريــة ر مــسامهاتتــوفِّالــيت ات نــّصفيهــا امل

ام البيانات اليت جتمَّع بواسطة هذه األجهزة تنطوي على إمكانيـة كـبرية لتوسـيع نطـاق اسـتخد                 
  .تطبيقات تكنولوجيا الفضاء ملعاجلة املسائل املتصلة باملياه يف كوكب األرض

ــضا بنجــاح     -١٧ ــة أي ــؤمترونوَّهــت اللجن ــم املتحــدة م ــدويل األم ــاين ال  حــول اســتخدام   الث
   إىل ١٤، الـــذي ُعقـــد يف بـــوينس آيـــريس، يف الفتـــرة مـــن تكنولوجيـــا الفـــضاء يف إدارة امليـــاه

برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات        اشترك يف تنظيمه كل مـن       ، والذي   ٢٠١١مارس  / آذار ١٨
ــة، و الفــضائية ــة الفــضاء األوروبي ــة   ، ووكال ــز العاملي ــاه جــائزة األمــري ســلطان بــن عبــد العزي  للمي

 مــن املزمــع عقــد املــؤمتر املقبــل مــن سلــسلة هــذه     ولــوحظ أنَّ. حكومــة األرجنــتني واستــضافته 
  .٢٠١٣املؤمترات يف عام 
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نظـر  لكي يُ " الفضاء وتدبري النظام البيئي   " على إدراج املوضوع اخلاص      واتفقت اللجنة   -١٨
، وذلـك بغيـة   ٢٠١٢فيه يف إطار هذا البند يف دورهتا اخلامسة واخلمسني، اليت سـُتعقد يف عـام      

مي التكنولوجيـــات ايب الناشـــئ عـــن التعـــاون بـــني مقـــدِّإجـــراء مـــداوالت بـــشأن األثـــر اإلجيـــ
ــة وغـــري   واخلـــدمات والبيانـــات املتـــصلة بال  ــة الدوليـ ــة واحلكوميـ فـــضاء واملؤســـسات احلكوميـ

  . احلكومية املسؤولة عن محاية النظم البيئية البحرية والساحلية واستخدامها املستدام
    

    الفضاء وتغري املناخ - حاء  
لفقـرة  وفقـاً ل  " ر املنـاخ  الفـضاء وتغيُّـ   "بنـد املعنـون     هذه املسألة يف إطار ال     اللجنة   تناولت  -١٩
 .٦٣/٩٠ اجلمعية العامة قرار من ٥١

والربتغــال ومجهوريــة كوريــا وكولومبيــا    الربازيــل أملانيــا وإندونيــسيا و لــو وألقــى ممثّ  -٢٠
كلمـات يف إطـار      وجنوب أفريقيا واململكة العربية السعودية واهلند والواليات املتحدة واليابان        

لـو دول أعـضاء     ممثّ آلراءالتبـادل العـام لـ     أثنـاء   كما أدىل بكلمـات متـصلة هبـذا البنـد            .هذا البند 
 .يبـ عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريل كولومبيا نيابةًوممثّأخرى 

  :ية التاليةيضاحالعروض اإلواستمعت اللجنة إىل   -٢١

  ل أوكرانيا؛مه ممثّ، قدَّ"ةالزلزالياألنشطة  العاملي لرصد ئينظام الفضاال"  )أ(  

لوكالـة   التابعـة ل  الل بعثات رصـد األرض    ر املناخ من خ   املسامهة يف رصد تغيُّ   "  )ب(  
  ل اليابان؛مه ممثّ، قدَّ"اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي

ــاســتعراض التأهـّـ "  )ج(   ــاخرات ب لتغّي ــصعيد  املن ، (Climate R3)اإلقليمــي  علــى ال
 .سترالياأل مه ممثّقّد

 وأهنــا ر علــى مجيــع منــاطق العــاملتـؤثّ  اآلثــار الــسلبية لتغّيــر املنــاخ والحظـت اللجنــة أنَّ   -٢٢
اجلليـدي  الغـالف  واحنـسار   االحتـرار العـاملي،     عة من الظواهر مثل     ى من خالل طائفة متنوّ    تتجلّ

ارتفـاع   األهنـار اجلليديـة، و     البحري صيفا، واحنسار كتلة الصفائح اجلليديـة يف غرينالنـد وكتلـة           
 والظواهر اجلويـة البالغـة      ، والتغّريات يف نظم التيارات الكبرية يف احمليطات       مستوى سطح البحر  

غـري  العواصـف الترابيـة    ومن خـالل    واجلفاف املداريةصف واألعاصري   العواة أو الشاذّة، ك   احلّد
  .مشال أفريقيا وجنوب غرب آسيا يف املعهودة

ة ملراقبة تغّيـر املنـاخ بدقّـ      وسيلة ُمثلى   العاملية  عمليات الرصد    أنَّأيضا  الحظت اللجنة   و  -٢٣
عمليـات   أنَّويف هذا الـسياق، الحظـت اللجنـة         . ذه الظاهرة بطابع عاملي   سام ه  التّ أكرب، نظراً 
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 لرصــد خمتلــف وســيلة مناســبة متامــاًُتعــّد ، يةأرضــعمليــات رصــد  الفــضائية، مــستكَملةً بالرصــد
  .رر املناخ والعوامل اليت تسهم يف ذلك التغيُّمظاهر تغيُّ

ة بلـدان   الت الفـضاء يف عـدّ     وأحاطت اللجنة علما باجلهود التعاونية القائمـة بـني وكـا            -٢٤
ر املنـاخ ومـا ينـشأ عنـها مـن آثـار،             من أجل إطالق السواتل لرصد املعامل القياسية املتعلقـة بتغيُّـ          

 . ر املناخق يف فهم آثار تغيُّة من عدة سواتل بغية التعّموتبادل املعلومات املستمّد

علــى متنــها حتمــل نــشر ســواتل ل خمتلــف البلــدان اوالحظــت اللجنــة اجلهــود الــيت تبــذهل  -٢٥
إزالـة  ؛ وتعقّـب    رصـد غـازات االحتبـاس احلـراري واهلبـاء اجلـوي           لعة من األجهزة    جمموعة متنوّ 
رات يف الكتلــة األحيائيــة احلرجيــة؛ ورصــد  ومــا ينــتج عنــهما مــن تغيُّــوتــدهور التربــة األحــراج

  .حركة دوران املياهيف رات العاملية والتغيُّالسحب والتساقطات العمليات اجلوية مثل 

 التعــاون الــدويل يف جمــال الرصــد الفــضائي للمحيطــات   ذهــب بعــض الوفــود إىل أنَّ و  -٢٦
سم بأمهيـة أساسـية لإلسـهام       والغالف اجلوي واألرض والتفـاعالت بـني الـشمس واألرض، يتَّـ           

  .رر املناخ، وذلك نظرا للطابع العاملي هلذا التغيُّي للتحديات الناشئة عن تغيُّيف التصّد

مبـا يـنجم عنـه مـن آثـار يف       أمن اإلنسان خطر يهّدد املناخ ر تغيُّبعض الوفود أنَّ ورأى    -٢٧
مـا  امليـاه العذبـة الـساحلية، و   مـستودعات  ث انعدام األمن الغذائي وتلوُّجمال الزراعة تفضي إىل  

ملـوارد   ا رتغيُّـ له أيضا مـن آثـار علـى حماضـن األنـواع الـسمكية ومنـاطق تفرخيهـا، ومـن خـالل                       
 . من حيثُ مداها وحالتهاالطبيعية

يـضطلع هبـا   ر املناخ اليت قة بتغيُّدعم األنشطة املتعلِّيف جمال  بعض الوفود جهودها   نوبيَّ  -٢٨
اللجنــة املعنيــة بــسواتل رصــد األرض واملنظومــة العامليــة لــنظم  والفريــق املخــتص برصــد األرض

  .النظام العاملي لرصد املناخ ورصد األرض

 انبغـي أن تنـهض بـدور أكثـر اسـتباق         اللجنـة ي   وأعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده أنَّ         -٢٩
 ومـا   ر املنـاخ  تغيُّـ آثـار    لتعقّـب يف الدعوة إىل التعاون الدويل يف جمـال نـشر واسـتخدام الـسواتل               

  .كوارثينجم عنه من 

 استخدام املعلومات الفـضائية قـد أتـاح للحكومـات صـقل          عرب عن رأي مفاده أنَّ    وأُ  -٣٠
 اليت تستهدف إزالـة األحـراج بـصفة          إنفاذ القوانني  سياساهتا املتعلقة بتدبري شؤون البيئة، ودعَّم     

ــصورة غــري         ــاخلطر ب ــسمكية املهــّددة ب ــواع ال ــة والقــنص غــري املــشروع وصــيد األن غــري قانوني
  .مشروعة
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    استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة - طاء 
وجيـا الفـضاء    اسـتخدام تكنول  "ول األعمـال املعنـون      واصلت اللجنة نظرها يف بند جـد        -٣١

 .٦٥/٩٧وفقاً لقرار اجلمعية العامة " يف منظومة األمم املتحدة

لـو دول   كمـا أدىل ممثّ   .  وشـيلي  اسويـسر لو أملانيا و  وألقى كلمات يف إطار هذا البند ممثّ        -٣٢
  .  التبادل العام لآلراءأثناءبند أعضاء أخرى بكلمات متصلة هبذا ال

ضـية األمـم املتحـدة    مفّونيابة عـن  كلمة ي  مكتب شؤون الفضاء اخلارج   ةمدير توألق  -٣٣
االجتمــاع املــشترك بــني وكــاالت األمــم املتحــدة بــشأن ، الــيت تولّــت رئاســة لــشؤون الالجــئني

ــشطة الفــضاء اخلــارجي  ــه  أن ــة ويف دورت ــثالثنياحلادي ــيت ُعقــدت يف جنيــف مــن   ال    إىل ١٦، ال
 . اللجنة على نتائج ذلك االجتماعت فأطلع،٢٠١١مارس / آذار١٨

رض علـى اللجنـة تقريـُر االجتمـاع املـشترك بـني الوكـاالت بـشأن أنـشطة الفـضاء                     وُع  -٣٤
 االجتمـاع  ، و اسـتذكرت أنَّ (A/AC.105/992)الـثالثني  احلاديـة و اخلارجي عـن أعمـال دورتـه     

 األمـني العـام عـن تنـسيق     ا مقـّدما مـن    ، تقريـر  ٢٠١٢سُيناقش يف دورته الثانيـة والـثالثني، عـام          
 بـشأن هـات والنتـائج املرتقبـة       التوجُّ :لفضاء ضمن منظومة األمم املتحدة    األنشطة ذات الصلة با   

 .٢٠١٣-٢٠١٢الفترة 

التقرير اخلـاص لالجتمـاع املـشترك بـني الوكـاالت           التقدير ب  اللجنة علماً مع   وأحاطت  -٣٥
ــشطة الفــضاء اخلــارجي  املعــين ب ــشأن أن ــا الفــضاء داخــل منظومــة األمــم    ب اســتخدام تكنولوجي
 حتـت   عـدَّ ي أُ ذ، الـ  )A/AC.105/991(ر املنـاخ    تغيُّـ ي للمـسائل املتعلّقـة ب     التـصدّ من أجل   املتحدة  
مـسامهات  ويتـضّمن    املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ومكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي             إشراف

  .ألمم املتحدةتابعة لمن هيئات 

كـان ميكـن أن يـستفيد مـن إبـراز توسـيع نطـاق               التقرير اخلـاص      أنَّ بدي رأي مفاده  وأُ  -٣٦
ة هيئـات   عـدّ املعلومـات عـن دور      نطـاق   وتوسـيع   ؛  يف جهـود اإلنـذار املبكـر      خدام السواتل   است

ع يف اسـتخدام تكنولوجيـا    والتوسُّ؛ذلك برنامج األمم املتحدة للبيئة  ، مبا يف    ألمم املتحدة تابعة ل 
ــضاء ــيس الف ــأثريه  لرصــد تغيُّــ ، ل ــاخ وت ــل، فحــسبر املن ــدابري    ب ــار ت ــز ومعاجلــة آث ــضا لتعزي  أي

  .فوالتكيُّالتخفيف 

فريــق الجتمــاع املــشترك بــني الوكــاالت و بــني امــشتركة دورة  والحظــت اللجنــة أنَّ  -٣٧
ــة العامــل املعــين ب األمــم املتحــدة   ــد عقــدت ، املعلومــات اجلغرافي ــارس /آذار ١٦ يف ق  ٢٠١١م

األمــم مــؤمتر تــوفري مــسامهة جوهريــة يف  هتــدف إىل  عمــل خاصــة فرقــةأســفرت عــن إنــشاء  و
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وجتـسيد  ،  ٢٠١٢عـام   ،  يف ريـو دي جـانريو، الربازيـل       املُقـّرر عقـده     ،  ستدامةلتنمية املـ  لاملتحدة  
اســتخدام يــه الــذي يؤّدتزايــد املدور الــآراء جمموعــة واســعة مــن هيئــات األمــم املتحــدة بــشأن   

  .يف حتقيق التنمية املستدامةة من الفضاء البيانات املكانية املستمدَّ

 املفتوحـة للـدول األعـضاء يف اللجنـة          منـة الثا اجللـسة غـري الرمسيـة        والحظت اللجنـة أنَّ     -٣٨
قـد عقـدت   " ر املنـاخ  الفضاء وتغيُّـ  "واجلهات اليت هلا صفة مراقب لديها واليت تناولت موضوع          

مـارس  /آذار ١٨مباشرة بعد الدورة احلاديـة والـثالثني لالجتمـاع املـشترك بـني الوكـاالت، يف                 
أتاحــت الفرصــة قــد ملفتوحــة هــذه اجللــسات غــري الرمسيــة ا  اتفقــت اللجنــة علــى أنَّ و.٢٠١١

ــادل   ــوعي وتب ــادة ال ــصلة   اآلراء لزي ــا ب حــول املواضــيع ذات ال ــتخدام تكنولوجي ــضاء يف اس  الف
نـشاط يف هـذه   مـن ال  الـدول األعـضاء علـى املـشاركة مبزيـد           عت  ، وشـجّ  منظومة األمم املتحـدة   
 .اجللسات غري الرمسية

ــة أنَّوالحظــت الل  -٣٩ ــضاء اخلــارجي   جن ــؤون الف ــب ش ــا،  مكت ــاع  باعتب ــة االجتم ره أمان
االجتمـاع املـشترك    ة الستـضافة دور   برنامج األغذيـة العـاملي    ق مع   نسِّ يُ ،املشترك بني الوكاالت  
 .٢٠١٢عام روما،  يف ، املقّرر عقدها والثالثنيبني الوكاالت الثانية

 األمانة تواصل تعّهد موقع شبكي خـاص بتنـسيق أنـشطة            ارتياح أنَّ بوالحظت اللجنة     -٤٠
وتتـاح يف هـذا     ). www.uncosa.unvienna.org(ارجي داخل منظومة األمـم املتحـدة        الفضاء اخل 

الثالثني لالجتمـاع املـشترك     احلادية و مت يف الدورة    املوقع الشبكي العروض اإليضاحية اليت قُدِّ     
 إىل معلومـات    بني الوكاالت ويف اجللسة املفتوحـة غـري الرمسيـة الالحقـة لتلـك الـدورة، إضـافةً                 

  . األمم املتحدةهيئاتذها نشطة الراهنة ذات الصلة بالفضاء اليت تنفِّأخرى عن األ

  


