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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 احلادية واألربعون الدورة
     ٢٠٠٤فرباير / شباط٢٧-١٦فيينا، 

مشروع تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا احلادية   
    ٢٠٠٤فرباير /اط شب٢٧ إىل ١٦واألربعني، املعقودة يف فيينا من 

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

 إىل ١٦األغـراض السـلمية، دورهتـا احلاديـة واألربعـني يف مكتـب األمـم املـتحدة يف فيينا من                     
 ).انياروم(دورين بروناريو - برئاسة السيد دوميترو٢٠٠٤فرباير /شباط ٢٧

 .جلسة] ٢٠[وعقدت اللجنة الفرعية  -٢
  

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

-مجهوريـــة(اســـبانيا، أســـتراليا، إكـــوادو، أملانـــيا، اندونيســـيا، أوروغـــواي، أوكرانـــيا، ايـــران  
يل، الــربتغال، بلغاريــا، بولــندا، بــريو، تركــيا، اجلزائــر،   ، ايطالــيا، باكســتان، الــرباز )االســالمية

اجلمهوريـة التشـيكية، اجلمهوريـة العربـية السـورية، مجهوريـة كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا،             
ــام،      ــنـزويال، فييـــت نـ ــا، فـ ــراق، فرنسـ ــني، العـ ــيلي، الصـ ــرياليون، شـ ــويد، سـ ــلوفاكيا، السـ سـ
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ــيا، ما   ــيا، كين ــا، كولومب ــيزيا، مصــر، املغــرب، املكســيك، اململكــة   كازاخســتان، كــندا، كوب ل
العربـية السـعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، النمسا، نيجرييا، اهلند،             

 [...].هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان، 

يس اللجــنة الفرعــية بأنــه  فــرباير، أبلــغ الرئــ / شــباط١٦ املعقــودة يف ٥٩٩ويف اجللســة  -٤
وعمــال . وردت طلــبات حلضــور الــدورة مــن حكومــات اســرائيل وأنغــوال وتايلــند وسويســرا   

باملمارسـة املتـبعة يف املاضـي، دعيـت تلك الدول الرسال وفودها حلضور الدورة احلالية للجنة                 
بأن الفرعـية وخماطبـتها حسـب االقتضـاء، دون إجحـاف بطلبات الحقة من هذا القبيل، علما                  

هـذا االجـراء ال يـنطوي عـلى أي قـرار مـن اللجـنة الفرعـية بشأن وضعية تلك الوفود وامنا هو                
 .جماملة من اللجنة الفرعية لتلك الوفود

أمانة االستراتيجية الدولية   : وحضـر الـدورة مراقـبون عـن كيانات األمم املتحدة التالية            -٥
، املنظمة العاملية   )اليونسكو(لم والثقافة   لـلحد مـن الكـوارث، منظمة األمم املتحدة للتربية والع          

 .لألرصاد اجلوية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وحضـر الـدورة أيضـا مراقـبون عـن اللجـنة املعنية بسواتل رصد األرض، وجلنة أحباث                   -٦
، والــرابطة األوروبــية للســنة الدولــية للفضــاء، ووكالــة الفضــاء األوروبــية   )الكوســبار(الفضــاء 

، )اإلياف(، واألكادميـية الدولية للمالحة الفضائية، واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية           )اإليسـا (
ــدويل   ــي الـ ــاد الفلكـ ــاو(واالحتـ ــدويل  )اإليـ ــانون الـ ــة القـ ــال(، ورابطـ ــية  )اإليـ ــنظمة الدولـ ، واملـ

، واجلمعـية الدولـية للمسح التصويري واالستشعار عن         )اإلمسـو (لالتصـاالت السـاتلية املتـنقلة       
ــية  )ســربساإل(بعــد  ــة الفضــاء الدول ، واجمللــس االستشــاري جلــيل الفضــاء،   )اإليســو(، وجامع

.[...] 

ــيقة  -٧  قائمــة بأمســاء ممثــلي الــدول وهيــئات األمــم   A/AC.105/C.1/INF/33وتــرد يف الوث
 .املتحدة واملنظمات الدولية األخرى اليت حضرت الدورة

  
   اعتماد جدول األعمال           -باء  

، ٢٠٠٤فــرباير / شــباط١٦، املعقــودة يف ٥٩٩رعــية يف جلســتها اعــتمدت اللجــنة الف -٨
 :جدول األعمال التايل

 . جدول األعمالعتمادا -١  

 .انتخاب الرئيس -٢  
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 .الرئيسكلمة  -٣  

 .تبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقدمة عن األنشطة الوطنية -٤  

 .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -٥  

مؤمتـــر األمـــم املـــتحدة الثالـــث املعـــين باستكشـــاف الفضـــاء تنفـــيذ توصـــيات  -٦  
 ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

املســائل املتصــلة باستشــعار األرض عــن بعــد بواســطة الســواتل، مبــا يف ذلــك     -٧  
 .تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

 .طام الفضائياحل -٨  

 .استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي -٩  

 .التطبيب عن بعد استنادا إىل نظم فضائية -١٠  

ــلمدار الثابــت بالنســبة لــألرض      -١١   ــية ل ــية واخلــواص التقن ــيعة الفيزيائ دراســة الطب
ــيادين،     ــيقاته يف مــيدان االتصــاالت الفضــائية وغــريه مــن امل واســتخدامه وتطب

لـك املسـائل األخـرى املتصـلة بـتطورات االتصـاالت الفضـائية، مع ايالء                وكذ
 .اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها

 . الكوارث الطبيعيةلتدبرتنفيذ نظام فضائي عاملي متكامل  -١٢  

 . األرضية–الفيزياء الشمسية  -١٣  

ــية واألرمشــروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة    -١٤    للجــنة الفرعــية بعــنيالثان
 .العلمية والتقنية

 .التقرير املقدم اىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية -١٥  
  

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

  انتخاب الرئيس      -دال  
ــترو٢٠٠٤فــرباير / شــباط١٦دة يف ، املعقــو٥٩٩يف اجللســة  -١٠ دوريــن -، انُتخــب دومي

 .رئيسا للجنة الفرعية ملدة سنتني) رومانيا(بروناريو 
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  الكلمات العامة     -دال  
رئيســا ) رومانــيا(دوريــن بــروناريو –رّحبــت اللجــنة الفرعــية بانــتخاب الســيد دمييــترو  -١١

لسابق، ملا حققه من اجنازات ، رئيسها ا)كندا(جديـدا هلـا، وأعربت عن امتناهنا لكارل دوتش         
 .متميزة أثناء مدة واليته، خصوصا يف إنشاء آلية لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث

وُنّوه . وقّدمـت اللجـنة الفرعـية هتانـيها إىل الصـني لنجاح أوىل بعثاهتا الفضائية املأهولة            -١٢
 .درةيف هذا الصدد بأن الصني هي ثالث بلد، وأول بلد نام، حيقق هذه الق

عـــلى جنـــاح بعثتـــيهما ) واإليســـا(وهـــّنأت اللجـــنة الفرعـــية أيضـــا الواليـــات املـــتحدة  -١٣
 .األخريتني إىل كوكب املريخ

ونّوهــت اللجــنة الفرعــية بــأن إجنــازات الصــني والواليــات املــتحدة واإليســا املذكــورة    -١٤
 .أعاله ستسهم يف تعزيز االستخدامات السلمية للفضاء اخلارجي

ــم أ -١٥ ــية     وتكلّ ــدول األعضــاء التال ــثلو ال ــآلراء مم ــام ل ــبادل الع ــناء الت االحتــاد الروســي،  : ث
ــران    ــيا، اي ــيا، اندونيســيا، أوكران ــتني، أملان ــة(األرجن ــيا، باكســتان،  )االســالمية-مجهوري ، ايطال

الـربازيل، تركـيا، اجلمهوريـة التشـيكية، اجلمهوريـة العربـية السورية، مجهورية كوريا، جنوب                
ا، شـيلي، الصـني، فرنسـا، كندا، كوبا، كولومبيا، املغرب، املكسيك، اململكة             أفريقـيا، رومانـي   

وألقـى ممـثل كولومبيا     . املـتحدة، النمسـا، نـيجرييا، اهلـند، هـنغاريا، الواليـات املـتحدة، الـيابان               
. وأدىل مندوب تايلند ببيان عام    . كـلمة بالنـيابة عـن جمموعـة دول أمـريكا الالتينـية والكاريبـي             

وتكلّم يف . ملراقـبان عـن اليونسـكو واملـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلويـة ببـيانني عامني        كمـا أدىل ا  
 .الدورة أيضا املراقبون عن الكوسبار واليوريسي واإلياف واإلياو واإلسربس واإليسو

 :واستمعت اللجنة الفرعية، يف إطار التبادل العام لآلراء، إىل العروض التقنية التالية -١٦

 ، قّدمه ممثل اجلزائر؛"ج الفضائي اجلزائريالربنام" )أ( 

، قّدمه ممثل (FIDAE 2004)" ٢٠٠٤املعـرض الـدويل للطـريان والفضـاء لعام     " )ب( 
 شيلي؛

، "عــرض أويل عــن الوكالــة اليابانــية الستكشــاف الفضــاء اجلــوي ونشــاطها  " )ج( 
 قّدمه ممثل اليابان؛

ــدة " )د(  ــرؤية األمريكــية الستك : روح استكشــافية جدي ، قّدمــه "شــاف الفضــاء ال
 ممثل الواليات املتحدة؛

 .، قّدمه ممثل اإليسا"استكشاف املريخ" )ه( 
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فرباير، ألقى الرئيس كلمة قدم فيها عرضا       / شباط ١٦، املعقـودة يف     ٥٩٩ويف اجللسـة     -١٧
موجــزا لعمــل اللجــنة الفرعــية يف دورهتــا احلالــية واســتعرض فــيها األنشــطة الفضــائية يف الســنة   

 .ا يف ذلك أوجه التقدم اهلامة اليت حتققت بفضل التعاون الدويلاملاضية، مب

 أيضـا، ألقـى مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي باألمانة العامة كلمة               ٥٩٩ويف اجللسـة     -١٨
 .استعرض فيها برنامج عمل املكتب

ونّوهـت اللجـنة الفرعـية، مـع التقدير، بأن حكومة ايطاليا وفّرت خبريا مشاركا لكي                 -١٩
 .تب شؤون الفضاء اخلارجي على االضطالع بعملهيساعد مك

  
  التقارير الوطنية       -واو  

أحاطـت اللجـنة الفرعية علما، مع التقدير، بالتقارير اليت قدمتها الدول األعضاء              -٢٠
)A/AC.105/816   و A/AC.105/C.1/2004/CRP.4   و Add.1 (       ونظـرت فـيها اللجـنة الفرعية

تـبادل عـام لـآلراء وعرض استهاليل للتقارير         "املعـنون    مـن جـدول األعمـال،        ٤يف إطـار البـند      
وأوصــت اللجــنة الفرعــية بــأن تواصــل األمانــة دعــوة الــدول   ". املقدمــة عــن األنشــطة الوطنــية 

 .األعضاء إىل تقدمي تقارير سنوية عن أنشطتها الفضائية
  

  الندوة   -زاي   
، ٢٠٠٣ســـمرب دي/ كـــانون األول٩، املـــؤرخ ٥٨/٨٩عمـــال بقـــرار اجلمعـــية العامـــة  -٢١

حجم أصغر، استخدام   " نـدوة حـول موضـوع        ٢٠٠٤فـرباير   / شـباط  ١٧ و ١٦عقـدت يومـي     
، مــن أجــل تدعــيم "تطبــيقات الســواتل الصــغرية يف الــزراعة والصــحة واألمــن البشــري: أوســع

دوريـن بروناريو من    -وأدار الـندوة دوميـترو    . الشـراكة بـني اللجـنة الفرعـية وأوسـاط الصـناعة           
 .رومانيا

: بــرامج تطويــر الســواتل املــيكروية : "ت العــروض املقدمــة يف الــندوة مــا يــلي  وتضــمن -٢٢
 Sun Space andموسـترت مـن شـركة    . ، قّدمـه س "املـنافع املتأتـية مـن جتـربة جـنوب أفريقـيا      

Information Systems (Pty) Ltd. حتويــل : الــتطورات يف تكنولوجــيا الســواتل الصــغرية   "؛
؛ .Astronautic Techonolgy Sdn. Bhd أرشاد من شركة ، قّدمه سابريين"الـتحديات إىل فـرص  

تقيــيم الــتغريات يف اســتخدام األراضــي : تطبــيقات الســواتل الصــغرية يف شــيلي، دراســة حالــة "
الســـاتل  (CBERS و) ســـاتل التطبـــيقات العلمـــية (SAC-C و FASAT-Bباســـتعمال الســـواتل 

 Centro de باتيــيو مــن مركــز . الــربازيلي الستكشــاف املــوارد األرضــية، قّدمــه ك –الصــيين 

Estudios en Percepión Remota y SIG)   مركـز دراسات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات
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ــية ــاتل "؛ )اجلغرافـ ــيكروي    PROBAالسـ ــاتل مـ ــن سـ ــة عـ ــة حالـ ــوع لدراسـ ــه " كموضـ ، قّدمـ
الـتجربة االيطالـية يف بعـثات    "؛ Verhaert Design and Developmentبـرنريتس مـن شـركة     .د
تطبــيقات "؛ Carlo Gavazzi Space SpAموريــيا مــن شــركة  . ، قّدمــه ج"ســواتل الصــغريةال

وأعقبت . Sovinformsputnikموفليان من شركة    . ، قّدمـه أ   "السـواتل الصـغرية يف رصـد البيـئة        
الســبيل األفضــل لقــيام الصــناعة بتوســيع نطــاق اســتعمال   : "العــروض مناقشــة حــول موضــوع 

الــزراعة والصــحة واألمــن البشــري وغريهــا مــن املــيادين املتصــلة  الســواتل الصــغرية يف جمــاالت 
 ".بالتنمية املستدامة، ملنفعة البلدان النامية

  
  تنسيق األنشطة الفضائية داخل منظومة األمم املتحدة والتعاون بني الوكاالت -حاء 

نشطة الحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح أن االجـتماع املشـترك بني الوكاالت املعين بأ                 -٢٣
الفضـاء اخلـارجي قـد عقـد دورتـه الـرابعة والعشـرين يف مقر املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف                   

ــن   ــيف، م ــثاين ٢٣ إىل ٢١جن ــانون ال ــناير / ك ــتماع عــن     . ٢٠٠٤ي ــك االج ــر ذل ــان تقري وك
ــه  ــام املعــنون   (A/AC.105/818)مداوالت ــر األمــني الع ــتعلقة بالفضــاء   " وتقري تنســيق األنشــطة امل

" ٢٠٠٥-٢٠٠٤الــــتوجهات والنــــتائج املرتقــــبة للفــــترة  : ة األمــــم املــــتحدةضــــمن مــــنظوم
(A/AC.105/822)        ونّوهت اللجنة الفرعية بأن الدورة القادمة .  معروضـني عـلى اللجـنة الفرعـية

 .٢٠٠٥يناير /لالجتماع املشترك بني الوكاالت سيعقد يف فيينا يف أواخر كانون الثاين

 مـع الـتقدير، بأن االجتماع املشترك بني الوكاالت،          وأحاطـت اللجـنة الفرعـية عـلما،        -٢٤
 أول دورة ٢٠٠٤يناير / كـانون الـثاين  ٢٣إثـر انـتهاء دورتـه الـرابعة والعشـرين، قـد عقـد يـوم             

مفــتوحة غــري رمســية دعــي إلــيها ممــثلو الــدول األعضــاء يف جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف  
التعليم والتدريب يف اجملاالت املتصلة      "وناقشـت الـدورة املفتوحة موضوع     . األغـراض السـلمية   

ونّوهت اللجنة الفرعية بأن الدول     ". الـتحديات والفـرص يف مـنظومة األمـم املـتحدة          : بالفضـاء 
األعضـاء يف اللجـنة قـد دعيـت إىل اقـتراح مواضـيع للمناقشـة يف الـدورة املفـتوحة املقـبلة، اليت                        

 املــتحدة الــيت هــي أعضــاء يف    ، كــيما ختــتار هيــئات مــنظومة األمــم    ٢٠٠٥ســتعقد يف عــام  
 .االجتماع من بينها موضوعا حموريا

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت قـد أعـد قائمة بأهم                -٢٥
أنشــطة هيــئات مــنظومة األمــم املــتحدة وبــراجمها املتصــلة بالفضــاء الــيت تســتجيب للتوصــيات     

. (A/AC.105/C.1/2004/CRP.3) )١(عاملي للتنمية املستدامة  الـواردة يف خطـة تنفـيذ نـتائج مؤمتـر القمـة ال             
وبضـم تلـك القائمـة إىل قائمـة مماثلـة تتضـمن األنشـطة املـتعلقة بالفضاء اليت تضطلع هبا الدول                      
األعضــاء يف اللجــنة، تصــبح حمــتويات القائمــتني أداة مفــيدة ملقــرري السياســات واملســتعملني     
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لذين سينفذون اإلجراءات اليت تقتضيها تلك اخلطة أو        النهائـيني ومـوردي القـدرات الفضـائية ا        
 .سيخططون لتنفيذها

والحظــت اللجــنة الفرعــية أن بعــض هيــئات مــنظومة األمــم املــتحدة قــد شــاركت يف    -٢٦
أنشـطة مشـاريع خاصـة مبـبادرة املفوضـية األوروبـية واإليسـا املـتعلقة بالرصد العاملي لألغراض                   

ونّوهــت اللجــنة .  يكــن هلــا دور عــلى الصــعيد السياســايت ، ولكــن مل(GMES)البيئــية واألمنــية 
باتفـاق االجـتماع املشـترك بني الوكاالت على أنه سيكون من املفيد التشاور مع هيئات األمم          

 .املتحدة اليت لديها اختصاص يف اجملاالت ذات الصلة مببادرات مثل تلك املبادرة

ي لــلحد مــن الكــوارث ســيعقد يف  وأحاطــت اللجــنة الفرعــية عــلما بــأن املؤمتــر العــامل   -٢٧
كمــا أحاطــت عــلما بــأن أمانــة . ٢٠٠٥يــناير / كــانون الــثاين٢٢ إىل ١٨كــويب، الــيابان، مــن 

االســتراتيجية العاملــية لــلحد مــن الكــوارث قــد أوصــت بــأن تعهــد إىل مكتــب شــؤون الفضــاء   
الفضائية اخلـارجي مهمـة التنسـيق لكي يوّصل املؤمتر رسالة سياساتية بشأن جدوى التطبيقات               

 .يف احلد من الكوارث

ونّوهـت اللجـنة الفرعـية باتفـاق االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت على أمهية القيام،                    -٢٨
مبشـاركة الـدول األعضـاء يف اللجـنة، بوضـع قوائم حصرية مبا توفره هيئات األمم املتحدة من                    

املـوارد الالزمة لبناء    معـّدات ومـواد تعليمـية وتدريبـية وجمموعـات بـيانات سـاتلية وغريهـا مـن                   
القــدرات، لكــي يتســىن ملشــاريع الــتعاون الــتقين املقــبلة أن ترتكــز عــلى القــدرات املنشــأة،           

 .وخصوصا ملنفعة البلدان النامية
  

  اعتماد تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية               -طاء   
 والتقنــية يف بعــد الــنظر يف خمــتلف البــنود املعروضــة، اعــتمدت اللجــنة الفرعــية العلمــية  -٢٩

، تقريـرها إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء  ٢٠٠٤فــرباير /شــباط[...] ، املعقــودة يف [...]جلسـتها  
ــنحو املــبني يف الفقــرات       اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، متضــمنا آراءهــا وتوصــياهتا عــلى ال

 .الواردة أدناه
  

   برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية    -ثانيا  
برنامج األمم املتحدة            "٥نة الفرعية العلمية والتقنية النظر يف البند                واصلت اللج      -٣٠

 .٥٨/٨٩، وفقا لقرار اجلمعية العامة            "للتطبيقات الفضائية         
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فـــرباير، ألقـــى اخلـــبري املعـــين بالتطبـــيقات  / شـــباط١٨ املعقـــودة يف ٦٠٣ويف اجللســـة  -٣١
 إطــار بــرنامج األمــم املــتحدة الفضــائية كــلمة أوجــز فــيها األنشــطة املــنفذة واملــزمع تنفــيذها يف 

 .للتطبيقات الفضائية

وألقـى ممـثلو أملانـيا واندونيسـيا وكـندا واهلـند والواليـات املـتحدة والـيابان كلمات يف                     -٣٢
 .إطار هذا البند من جدول األعمال

برنامج توعية "واسـتمعت اللجـنة الفرعـية إىل عـرض قّدمـه ممـثل االحتـاد الروسـي عـن                    -٣٣
 ".فضاء يف روسياالشباب بشؤون ال

ــة    -٣٤ ــية العام ــرار اجلمع ــا لق  ٦٠٣، عــاودت اللجــنة الفرعــية، يف جلســتها   ٥٨/٨٩ووفق
). باكستان(فـرباير، عقد الفريق العامل اجلامع برئاسة حممد نسيم شاه         / شـباط  ١٨املعقـودة يف    

ــامل اجلــامع    ــترة مــن  [...] وعقــد الفــريق الع ــرباير/شــباط[...]  إىل ١٨جلســة يف الف ويف . ف
فـرباير، أقـرت اللجـنة الفرعـية تقريـر الفـريق العامل             /شـباط [...] ، املعقـودة يف     [...]لسـتها   ج

 .اجلامع، الذي يرد يف املرفق الثاين هلذا التقرير
  

  أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية                  -ألف  
 (A/AC.105/815كـان معروضـا عـلى اللجـنة تقريـر اخلـبري املعـين بالتطبيقات الفضائية                  -٣٥
ــام       . Corr.1) و ــيقات الفضــائية لع ــتحدة للتطب ــم امل ــرنامج األم ــية أن ب والحظــت اللجــنة الفرع

 . قد ُنفّذ بصورة مرضية، وأثنت على العمل الذي أجنزه اخلبري يف هذا الصدد٢٠٠٣

والحظـت اللجـنة الفرعية مع التقدير أن دوال أعضاء ومنظمـات شىت قد قدمت، منذ            -٣٦
، A/AC.105/815( ورد ذكرهـا يف تقريــر اخلبـري       ٢٠٠٣قة، مـوارد إضـافيـة لعـام       دورهتـا السـاب   

 ).٥٤ و٥٣الفقرتني 

وأعربـت اللجـنة الفرعـية عـن اسـتمرار قلقهـا ألن املـوارد املالـية املـتاحة لتنفيذ برنامج                      -٣٧
ــدول األعضــاء أن تدعــم         ــزال حمــدودة، وناشــدت ال ــيقات الفضــائية ال ت ــتحدة للتطب ــم امل األم

ورأت اللجنة الفرعية أن موارد األمم املتحدة احملدودة ينبغي أن          . لـربنامج بـتقدمي تـربعات إليه      ا
ــيا   ــة العل ــيقات    . تركــز عــلى األنشــطة ذات األولوي ــتحدة للتطب ــرنامج األمــم امل ــأن ب ونّوهــت ب

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

نّوهـت اللجـنة الفرعـية بـأن برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يساعد البلدان        و -٣٨
النامـــية والـــبلدان ذات االقتصـــادات االنتقالـــية عـــلى املشـــاركة يف األنشـــطة املـــتعلقة بالفضـــاء 
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واالسـتفادة مـنها، حسـبما اقـترح يف توصيات اليونيسبيس الثالث، ال سيما التوصيات الواردة                 
 )٢(.يينا بشأن الفضاء والتنمية البشريةيف إعالن ف

ونّوهـت اللجـنة الفرعـية بأن أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية هتدف،               -٣٩
مـــن خـــالل الـــتعاون االقلـــيمي والـــدويل، إىل تشـــجيع اســـتخدام علـــوم وتكنولوجـــيا الفضـــاء 

ــية االقتصــادية واالجتما     ــراض التنم ــتعلقة بالفضــاء ألغ ــيانات امل ــبلدان   والب ــتدامة يف ال ــية املس ع
النامـية، باذكـاء وعـي مـتخذي القـرارات مبا يتأتى من ذلك من جناعة يف التكاليف ومن منافع                    
ــبلدان النامــية عــلى اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء؛ وإىل       ــناء أو تدعــيم قــدرة ال إضــافية؛ وإىل ب

 .تدعيم أنشطة توصيل املعلومات لزيادة الوعي باملنافع املتأتية من ذلك

والحظـت اللجـنة الفرعـية أنـه، باالضـافة إىل املؤمتـرات والـدورات التدريبية وحلقات                  -٤٠
، )أدناه] ٤٦[انظر الفقرة    (٢٠٠٤العمـل والـندوات اليت تعتزم األمم املتحدة تنظيمها يف عام            

 : أنشطة أخرى تركز على ما يلي٢٠٠٤ستكون للربنامج يف عام 

ــيم والتدريــب مــ   )أ(  ــية،   دعــم أنشــطة التعل ــبلدان النام ــدرات يف ال ــناء ق ن أجــل ب
  من خالل املراكز االقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء؛وخصوصا

ــية مــن أجــل تعزيــز اســتخدام تكنولوجــيات الفضــاء يف     )ب(  تقــدمي املســاعدة التقن
بـرامج التنمـية، وخصوصـا مبواصـلة دعـم أو استهالل مشاريع رائدة كمتابعة ألنشطة الربنامج                 

 ابقة؛الس

تيسـري احلصـول عـلى البيانات وسائر املعلومات املتعلقة بالفضاء بغية تعميمها              )ج( 
 .على الناس، والقيام بأنشطة وصولة لتشجيع مشاركة الشباب يف األنشطة الفضائية

  
  ٢٠٠٣عام  -١ 

 املؤمترات والدورات التدريبية وحلقات العمل اليت نظمتها األمم املتحدة
باألنشطة اليت اضطلع هبا برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يف عام           فـيما يتعلق     -٤١

 :، أعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها٢٠٠٣

ــية     )أ(  ــية الدول ــة الــدورة التدريب حلكومــة الســويد واإليســا، الشــتراكهما يف رعاي
ل االستشعار  الثالـثة عشـرة املشـتركة بـني األمـم املـتحدة والسـويد حول تثقيف املعلمني يف جما                  

 يف ســتوكهومل Metria Satellus ABعــن بعــد، الــيت استضــافتها جامعــة ســتوكهومل وشــركة    
 يونيه؛/ حزيران١٣مايو إىل / أيار٥وكريونا، السويد، من 
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ــيا واإليســا واملركــز الوطــين الفرنســي للدراســات الفضــائية،       )ب(  ــة رومان حلكوم
ليمية حول استخدام تكنولوجيا الفضاء يف      الشـتراكها يف رعايـة حلقـة عمل األمم املتحدة االق          

تدّبـر الكـوارث لصـاحل أوروبـا، الـيت استضــافتها وكالـة الفضـاء الرومانـية يف بويانـا براســوف،          
 مايو؛/ أيار٢٣ إىل ١٩رومانيا، من 

حلكومـــة اجلمهوريـــة العربـــية الســـورية واإليســـا واملركـــز الوطـــين الفرنســـي    )ج( 
رعايـة حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املتحدة ووكالة             للدراسـات الفضـائية، الشـتراكها يف        

الفضــاء األوروبــية حــول تطبــيقات وتعلــيم االستشــعار عــن بعــد، الــيت استضــافتها اهليــئة العامــة 
 مارس؛/ آذار٢٧ إىل ٢٣لالستشعار عن بعد باجلمهورية العربية السورية يف دمشق، من 

لعمل املشتركة بني األمم املتحدة     حلكومـة تايلـند، الشتراكها يف رعاية حلقة ا         )د( 
وتايلـند حـول إسـهام تكنولوجـيا االتصـاالت الفضائية يف تضييق اهلوة الرقمية، اليت استضافتها        

 ١٢ والوكالـة التايلـندية لتنمـية تكنولوجـيا الفضـاء، يف بانكوك، من               Geo-Informaticsشـركة   
 مايو؛/ أيار١٦إىل 

ومديـنة غـراتس واإليسا الشتراكها يف       حلكومـة النمسـا ومقاطعـة شـتايرمارك          )ه( 
رعايـة الــندوة املشـتركة بــني األمـم املــتحدة والنمســا ووكالـة الفضــاء األوروبـية حــول تســخري      

دعــم خطــة تنفــيذ نــتائج مؤمتــر القمــة العــاملي : التطبــيقات الفضــائية ألغــراض التنمــية املســتدامة
، يف Joanneum Researchمؤسسة للتنمـية املسـتدامة، الـيت استضافها معهد البحوث الفضائية و   

 سبتمرب؛/ أيلول١١ إىل ٨غراتس، النمسا، من 

ــة       )و(  ــة حلق ــاف واليونســكو، الشــتراكها يف رعاي ــيا واإليســا واإلي ــة أملان حلكوم
العمـل املشـتركة بـني األمـم املـتحدة واالحتـاد الـدويل لـلمالحة الفضـائية حـول تسـخري التعليم                       

الفضاء لصاحل البلدان النامية، مع التركيز على االستشعار        وبـناء القـدرات يف جمـال تكنولوجـيا          
 سبتمرب؛/ أيلول٢٧ إىل ٢٥عن بعد، اليت استضافتها جامعة برمين، يف برمين، أملانيا، من 

ــية باســتخدام الســواتل الصــغرية لصــاحل      )ز(  ــيا واللجــنة الفرعــية املعن حلكومــة أملان
لــلمالحة الفضــائية، الشــتراكها يف رعايــة حلقــة الــدول النامــية األعضــاء يف األكادميــية الدولــية 

العمـل الـرابعة املشـتركة بني األمم املتحدة واألكادميية الدولية للمالحة الفضائية حول السواتل          
إسـهام يف التنمـية املسـتدامة، الـيت استضافها االحتاد الدويل            : الصـغرية يف خدمـة الـبلدان النامـية        
 سبتمرب؛/ أيلول٣٠ا، يف للمالحة الفضائية، يف برمين، أملاني
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حلكومـة كوريـا، الشـتراكها يف رعايـة حلقة عمل األمم املتحدة حول قانون                 )ح( 
 ٣الفضـاء، استضافها املعهد الكوري لبحوث الفضاء اجلوي يف دجييون، مجهورية كوريا، من              

 نوفمرب؛/ تشرين الثاين٦إىل 

شتراكهما يف رعاية   حلكومـة الواليـات املـتحدة ووكالـة الفضـاء النمسـاوية ال             )ط( 
حلقـة العمـل الدولـية املشـتركة بني األمم املتحدة والواليات املتحدة األمريكية حول استخدام                

 .ديسمرب/ كانون األول١٢ إىل ٨النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا، يف فيينا، من 
  

  الزماالت الطويلة األمد من أجل التدريب املتعمق   
ــرها لإليســا ألهنــا قدمــت يف عــام     أعربــت اللجــنة  -٤٢ ــتني ٢٠٠٣ الفرعــية عــن تقدي  زمال

ــبحوث الفضــاء يف        ــد األورويب ل ــد يف املعه إلجــراء حبــوث يف تكنولوجــيا االستشــعار عــن بع
 .فراسكايت، ايطاليا

ونّوهـت اللجـنة الفرعـية بأمهـية زيـادة فـرص الدراسـة املـتعمقة يف مجـيع جماالت علوم                      -٤٣
شــاريع املــتعلقة بتطبــيقاهتا مــن خــالل زمــاالت طويلــة األمــد، وحثّــت  وتكنولوجــيا الفضــاء وامل

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

  اخلدمات االستشارية التقنية    
أحاطـت اللجـنة الفرعـية عـلما باخلدمـات االستشـارية التقنـية التالـية، املقّدمـة يف إطار                     -٤٤

تحدة للتطبيقات الفضائية دعما لألنشطة واملشاريع اليت تعزز التعاون االقليمي          بـرنامج األمم امل   
 ):٤٩-٤٠، الفقرات A/AC.105/815انظر الوثيقة (والعاملي يف جمال التطبيقات الفضائية 

تقـــدمي املســـاعدة إىل جملـــس آســـيا واحملـــيط اهلـــادي لالتصـــاالت الســـاتلية يف   )أ( 
ــتطور     ــز ال ــية إىل تعزي ــوده الرام ــيا واحملــيط     جه ــتعاون يف جمــال االتصــاالت الســاتلية يف آس وال

 اهلادي؛

 مبديـنة غراتس، النمسا، على إجراء  Joanneum Researchالـتعاون مـع شـركة     )ب( 
عــرض ايضــاحي تفاعــلي حــي للتطبيــب عــن بعــد باالســتعانة بالســواتل أثــناء الــدورة السادســة  

 ؛٢٠٠٣ض السلمية يف عام واألربعني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغرا

إســداء املشــورة التقنــية إىل اللجــنة التحضــريية ملــنظمة معــاهدة احلظــر الشــامل  )ج( 
ــدى إعدادهــا مشــاريع توصــيات للمشــاركني يف حلقــة العمــل املشــتركة       ــنووية ل ــتجارب ال لل
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ن  تشري ٢٣ إىل   ٢٠السـنوية اخلامسـة لتقييم مرفق االتصاالت العاملي، اليت عقدت يف فيينا من              
 ؛٢٠٠٣أكتوبر /األول

الـتعاون مـع األمانـة املؤقـتة ملؤمتـر القـارة األمريكـية الـرابع لشـؤون الفضاء يف                     )د( 
التخطـيط لعـدد مـن األنشـطة الرامـية إىل تنفـيذ خطـة العمـل الصـادرة عـن املؤمتـر، مبا يف ذلك                      

 لصاحل  ٢٠٠٤عقـد حلقـة عمل حول استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة يف كولومبيا عام               
 منطقة أمريكا الالتينية والكاريبـي؛

تقـدمي املسـاعدة التقنـية إىل معهـد اهلندسـة، التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا                )ه( 
يف فـنـزويال، يف دراسـة بضـعة مناذج مؤسسية إلنشاء هيئة معنية بالفضاء تتوىل تنسيق األنشطة                 

 الفضائية يف فنـزويال؛

لية لشـؤون الفضـاء عـلى تنظـيم معسكر الفضاء للقارة            مسـاعدة الـرابطة الشـي      )و( 
 ؛٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١٨ إىل ٤األمريكية، من 

توفـري خدمـات رئـيس الفـريق العـامل املعـين بالتعليم والتدريب يف جمال رصد                  )ز( 
 ؛)سيوس(األرض التابع للجنة املعنية بسواتل رصد األرض 

 األمــم املــتحدة واإليســا املــتعلق باســتخدام دعــم بــرنامج املــتابعة املشــترك بــني )ح( 
ويـتعاون الـربنامج أيضا مع اإليسا على        . تكنولوجـيا االستشـعار عـن بعـد يف التنمـية املسـتدامة            

تنفـيذ مشـروع يف أفريقـيا يـتعلق بإنشـاء نظـام معلومـات لـتحديد مـناطق الفيضانات ورصدها                     
حية يف حوض هنر ناكامبـي يف وتقيـيمها، جنـبا إىل جنـب مـع إنشـاء سـجل جامع للمياه السط       

 بوركينا فاسو؛

املشـاركة يف أعمـال الفـريق املخصـص املعـين بعمليات رصد األرض، كعضو                )ط( 
 .يف فريقه الفرعي املعين ببناء القدرات

  
  ٢٠٠٤ عام  -٢ 

املؤمترات ودورات التدريب وحلقات العمل والندوات اليت ستعقد يف إطار برنامج األمم          
  طبيقات الفضائية املتحدة للت

أعربـت اللجـنة الفرعـية عـن تقديـرها حلكومة الواليات املتحدة الشتراكها مع مكتب           -٤٥
شــؤون الفضــاء اخلــارجي يف تنظــيم الــدورة التدريبــية املشــتركة بــني األمــم املــتحدة والواليــات  

امي، املـتحدة األمريكـية بشـأن عملـيات البحـث واالنقـاذ املعانـة بالسـواتل، الـيت عقـدت يف مي             
 .فرباير/ شباط٦ إىل ٢الواليات املتحدة، من 
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وأوصــت اللجــنة الفرعــية باملوافقــة عــلى الــربنامج الــتايل لــدورات التدريــب وحلقــات   -٤٦
العمـل والـندوات الـيت سيشـترك مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي يف تنظـيمها مـع احلكومات                      

 :٢٠٠٤املضيفة وهيئات أخرى يف عام 

ــتركة  )أ(  ــل املشـ ــة العمـ ــتخدام    حلقـ ــول اسـ ــودان حـ ــتحدة والسـ ــم املـ ــني األمـ  بـ
تكنولوجــيا الفضــاء يف إدارة املــوارد الطبيعــية ورصــد البيــئة وتدّبــر الكــوارث، الــيت ســتعقد يف   

 أبريل؛/ نيسان٨ إىل ٤اخلرطوم من 

حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمــم املـتحدة ومجهوريـة ايـران االسـالمية حــول          )ب( 
 أغــراض األمــن البيــئي واستصــالح املــناطق املــنكوبة والتنمــية   اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف

 مايو؛/ أيار١٢ إىل ٨املستدامة، اليت ستعقد يف طهران من 

ــة الفضــاء          )ج(  ــتحدة ووكال ــم امل ــني األم ــتركة ب ــية عشــرة املش ــل الثان ــة العم حلق
 و؛ماي/ أيار٢٨ إىل ٢٤األوروبية حول علوم الفضاء األساسية، اليت ستعقد يف بيجني من 

دورة التدريـب الدولــية الــرابعة عشــرة املشــتركة بــني األمــم املــتحدة والســويد   )د( 
لتثقـيف املعـلمني يف جمـال االستشـعار عـن بعـد، الـيت سـتعقد يف ستوكهومل وكريونا، السويد،                     

 يونيه؛/ حزيران١١ إىل ٣من 

ية ببحوث احللقـة الدراسـية االقليمـية املشـتركة بني األمم املتحدة واللجنة املعن        )ه( 
االحتياجات التعليمية واخلربات   : الغـالف اجلـوي العلـوي حـول رصـد البيـئة الطبيعية ومحايتها             

املكتسـبة من دورات التدريب الدولية املشتركة بني األمم املتحدة والسويد لتثقيف املعلمني يف              
 سبتمرب؛/جمال االستشعار عن بعد، اليت ستعقد يف اسالم أباد، يف أيلول

 العمـل االقليمـية املشـتركة بني األمم املتحدة واململكة العربية السعودية             حلقـة  )و( 
حـول اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف تدّبـر الكوارث يف غريب آسيا، اليت ستعقد يف الرياض،                   

 سبتمرب؛/يف أيلول

الـندوة املشـتركة بـني األمـم املـتحدة والنمسـا ووكالة الفضاء األوروبية حول          )ز( 
 ١٣حلـول فضـائية ملسائل إدارة املياه، اليت ستعقد يف غراتس، النمسا، من        :  للعـامل  تدبـري املـياه   

 سبتمرب؛/ أيلول١٦إىل 

حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املـتحدة واالحتـاد الدويل للمالحة الفضائية                  )ح( 
 حـول اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء لصـاحل الـبلدان النامـية، اليت ستعقد يف فانكوفر، كندا، يف                   

 أكتوبر؛/تشرين األول
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حلقـة العمل اخلامسة املشتركة بني األمم املتحدة واألكادميية الدولية للمالحة            )ط( 
الفضـائية حـول السـواتل الصـغرية يف خدمـة البلدان النامية، اليت ستعقد يف فانكوفر، كندا، يف                    

 أكتوبر؛/تشرين األول

 الفضاء األوروبية والنمسا    حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املـتحدة ووكالة             )ي( 
وسويسـرا حـول تسـخري االستشعار عن بعد يف خدمة التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية، اليت                 

 أكتوبر؛/ تشرين األول٢٢ إىل ١٨ستعقد يف كامتاندو، من 

حلقـة عمـل األمـم املتحدة الدولية حول استخدام تكنولوجيا الفضاء يف تدّبر               )ك( 
 نوفمرب؛/د يف أملانيا، يف تشرين الثاينالكوارث، اليت ستعق

ــو دي      )ل(  حلقــة عمــل األمــم املــتحدة حــول قــانون الفضــاء، الــيت ســتعقد يف ري
 نوفمرب؛/جانريو، الربازيل، يف تشرين الثاين

اجـتماع األمـم املـتحدة الـدويل بشـأن اسـتخدام النظم العاملية لسواتل املالحة                 )م( 
 ديسمرب؛/ كانون األول–نوفمرب /يف تشرين الثاينوتطبيقاهتا، الذي سيعقد يف فيينا، 

حلقـات العمـل ودورات التدريـب الـيت ستنظم يف املراكز االقليميمة لتدريس               )ن( 
 .علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة

  
  خدمة املعلومات الفضائية الدولية          -باء  

 مت اصــدار الوثــيقة اخلامســة عشــرة مــن     الحظـــــــت اللجــنـــــة الفرعــية بارتــياح أنــه     -٤٧
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 صــدور املنشــور املعــنون 
 الــذي اســتمد مــن )٤(

وأعربت اللجنة الفرعية عن    . تقريـر أعـده اإليـاف بالـتعاون مـع املعهـد الـدويل لقـانون الفضـاء                 
 .تقديرها ملن أسهموا يف تلك األعمال

والحظـت اللجـنة الفرعية بارتياح أن األمانة واصلت تعزيز خدمة املعلومات الفضائية              -٤٨
، الذي  (www.oosa.unvienna.org)ضاء اخلارجي على الويب     الدولية وموقع مكتب شؤون الف    

كما . يتضـمن، ضـمن مجلـة أمـور، فهرسـا حمدَّثـا بانـتظام األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي                  
الحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح أن األمانــة حتــتفظ مبوقــع عــلى الويــب ُيعــىن بتنســيق أنشــطة   

 .(www.uncosa.unvienna.org) الفضاء اخلارجي داخل منظومة األمم املتحدة
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  التعاون االقليمي واألقاليمي            -جيم   
الحظـت اللجـنة الفرعـية مـع الـتقدير اسـتمرار اجلهـود املـبذولة يف إطـار برنامج األمم                      -٤٩

/  كــانون األول١١ املــؤرخ ٤٥/٧٢املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية وفقــا لقــرار اجلمعــية العامــة 
 النشاء مراكز اقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء       يف قـيادة جهـد دويل      ١٩٩٠ديسـمرب   

ــودة يف الــبلدان النامــية       والحظــت اللجــنة  . يف مؤسســات التعلــيم الوطنــية أو االقليمــية املوج
الفرعـية أيضـا أنـه ميكـن لكـل مركـز، مىت مت انشاؤه، أن يتوسع ويصبح جزءا من شبكة ميكن                      

القائمة ذات الصلة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء      أن تشـمل عناصـر برناجمـية معيـنة يف املؤسسـات             
 .يف كل منطقة

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

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

 .والدولية ذات الصلة بالفضاء

ــيقات الفضــائية        -٥١ ــتحدة للتطب ــم امل ــرنامج األم ــياح أن ب ــية بارت والحظــت اللجــنة الفرع
ء عـلى الصـعيدين الوطـين واالقليمي هبدف دعم          يواصـل اهـتمامه بالـتعاون مـع الـدول األعضـا           

كمـا الحظـت اللجـنة الفرعـية أن مجـيع املراكـز قـد أقامت عالقة انتساب مع مكتب                    . املراكـز 
 .شؤون الفضاء اخلارجي

، A/AC.105/815(والحظـت اللجـنة الفرعـية أيضا أن تقرير خبري التطبيقات الفضائية              -٥٢
طة املراكز االقليمية اليت حظيت بدعم الربنامج يف عام         يتضمن عرضا ألبرز أنش   ) املـرفق الثالث  

 .٢٠٠٥ و٢٠٠٤ واألنشطة املزمعة لعامي ٢٠٠٣
  

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

 املـتعلق باستشـعار األرض عـن بعـد، وفقا           ٧د  واصـلت اللجـنة الفرعـية نظـرها يف البـن           -٥٣
 .٥٨/٨٩لقرار اجلمعية العامة 

ويف أثـناء املناقشـات، استعرضت الوفود الربامج الوطنية والتعاونية يف جمال االستشعار              -٥٤
وتكلم . وذكـرت أمـثلة عـلى بـرامج وطنية وعلى التعاون الثنائي واإلقليمي والدويل             . عـن بعـد   
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جدول األعمال ممثلو مجهورية كوريا والصني وفرنسا وكندا ونيجرييا         يف إطـار هـذا البـند مـن          
 .واهلند والواليات املتحدة واليابان

ــيان      -٥٥ ــّدم بشــأن مســألة استشــعار األرض عــن بعــد بواســطة الســواتل العرضــان التقن وقُ
 :التاليان

 مشـروع ُمعـان مـن البنك      : العمـل املـتعلق بـإدارة مسـاقط املـياه يف كـرناتاكا            " )أ(  
 ، قّدمه ممثل اهلند؛"الدويل

كــأداة لتطبــيق طــرائق االستشــعار عــن بعــد يف ‘ باومــاننت‘الســاتل املــيكروي " )ب(  
 .، قّدمه ممثل االحتاد الروسي"الربامج التعليمية

وشـّددت اللجـنة الفرعـية عـلى أمهية بيانات سواتل رصد األرض يف دعم األنشطة يف                  -٥٦
سية، مثل إدارة املوارد املائية، ورصد املناطق الساحلية، وصيد         عـدد مـن اجملـاالت االمنائـية الرئي        

الغطـــاء األرضـــي، /األمســـاك، والدراســـات اجليولوجـــية، ورســـم خـــرائط اســـتخدام األراضـــي 
والــزراعة، وإدارة املــوارد احلرجــية، وختطــيط املــدن، ورصــد تدهــور الــتربة وتقيــيمه، ودراســة   

االحتــباس احلــراري، ومــنع حــدوث الكــوارث  الــبحار، ورصــد تغــّير املــناخ العــاملي وغــازات   
 .الطبيعية وختفيف آثارها والغوث منها

وأبـرزت اللجـنة الفرعـية ازديـاد توافـر أجهـزة االستشـعار الفضـائية املركّـبة عـلى منت                      -٥٧
 CHIPS و GSAT-2 و STSAT-1 و INSAT-3A و Resourcesat-1ســـــــواتل جديـــــــدة مـــــــثل 

 .SciSat و CBERS-2  وGALEX و

ــيانات     وشــّد -٥٨ ــيز إىل ب ــية الوصــول دون متي دت اللجــنة الفرعــية عــلى أمهــية توفــري إمكان
االستشـعار عـن بعد واملعلومات املستمدة منها بتكلفة معقولة وتوقيت مناسب، وكذلك أمهية     
بـناء القـدرات يف جمـال اسـتيعاب تكنولوجـيا االستشـعار عـن بعد واستخدامها، خصوصا عند                  

 .ناميةتلبية احتياجات البلدان ال

وشـّجعت اللجـنة الفرعـية عـلى زيـادة الـتعاون الـدويل يف استخدام سواتل االستشعار                   -٥٩
ــية        ــية ثنائ ــد، وخصوصــا بتقاســم اخلــربات والتكنولوجــيات مــن خــالل مشــاريع تعاون عــن بع

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

 .التعاون الدويل يف تطبيق تكنولوجيا االستشعار عن بعد، خصوصا لفائدة البلدان النامية
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والحظـت اللجـنة الفرعـية أن مؤمتـر القمـة املعـين برصـد األرض قـد عقـد يف واشنطن                       -٦٠
 بلدا إعالن تأييد يعين التزاما      ٣٠، حيـث اعـتمد أكثر من        ٢٠٠٣يولـيه   / متـوز  ٣١العاصـمة يف    

سياسـيا بالـتحرك صـوب وضـع خطـة متكّـن مـتخذي القرارات من رصد حالة األرض بصورة             
مســـتمرة، وزيـــادة فهمهـــم لدينامـــيات األرض، وتعزيـــز التنـــبؤ بـــتطورات املـــنظومة األرضـــية  

والحظت بارتياح أنه، يف أعقاب مؤمتر  . ومواصـلة الوفـاء بااللـتزامات الـتعاهدية البيئية الدولية         
القمــة املذكــور، أنشــئ فــريق خمصــص دويل معــين برصــد األرض وقــد بــدأ الفــريق عملــه عــلى  

 ٢٥ بلــدا و ٤٠ويشــارك يف هــذه املــبادرة أكــثر مــن . وضــع خطــة تنفــيذ مدهتــا عشــر ســنوات
أت مخسة كمـا الحظـت اللجـنة الفرعـية أن اجللسـة التأسيسـية للفريق قد أنش        . مؤسسـة دولـية   

أفـرقة فرعـية للنظر يف مسائل التعاون الدويل، والتصاميم، وبناء القدرات، واستخدام البيانات،       
ولوحظ أيضا أن مشروع خطة التنفيذ     . وتلبـية احتـياجات املستعملني وتوصيل اخلدمات إليهم       

بان يف  سـوف يسـتعرض يف الـدورة القادمة ملؤمتر القمة املعين برصد األرض املزمع عقده يف اليا                
 .٢٠٠٤أبريل /نيسان

بـرنامج سـيوس ملتابعة نتائج      "وأحاطـت اللجـنة الفرعـية عـلما مبـبادرة سـيوس املعـنونة                -٦١
، الـذي يركّـز عـلى اإلشـارات احملددة اإلثنيت عشرة إىل      "مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمـية املسـتدامة         

وقد .  عـن ذلك املؤمتر    رصـد األرض والتكنولوجـيا السـاتلية الـواردة يف خطـة التنفـيذ الصـادرة               
إدارة املــوارد ) ب(بــناء القــدرات؛ ) أ: (ّمجعــت هــذه اإلشــارات يف مخــس جمــاالت هامــة، هــي

رسم اخلرائط العاملية، والتغري    ) ه(التغري املناخي؛   ) د(تدبـر الكـوارث والنـزاعات؛      ) ج(املائـية؛   
ع سيوس العمومي كما الحظت أن اجتما. يف اسـتخدام األراضـي، ونظـم املعلومات اجلغرافية    

مبادئ توفري البيانات الساتلية دعما للتعليم والتدريب يف جمال رصد          "السـابع عشـر قـد اعـتمد         
 .، اليت ستجعل البيانات أيسر مناال ألغراض التعليم وبناء القدرات يف البلدان النامية"األرض

 الساتلي من   والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح اجلهـود الرامـية إىل إنشاء نظم للرصد                -٦٢
كما شددت على أمهية مبادرات دولية مثل تشكيلة        . أجـل رصـد الكوارث وعمليات اإلنعاش      

 .سواتل رصد الكوارث

ــيجرييا قــد جنحــتا يف إطــالق ســاتلني       -٦٣ ــر ون ــياح أيضــا أن اجلزائ والحظــت اللجــنة بارت
 Algeriaوسـوف تسـتخدم البـيانات املتلقاة من الساتلني    . يشـكالن جـزءا مـن تلـك التشـكيلة     

Sat-1 و Nigeria Sat-1يف تطبيقات خمتلفة يف جمال االستشعار عن بعد . 

ــية      -٦٤ ــتطورات احلاصــلة يف إنشــاء أطــر تنظيمــية وطن وأحاطــت اللجــنة الفرعــية عــلما بال
ألنشـطة االستشـعار عـن بعد التجارية، وكذلك يف إنشاء بىن حتتية وطنية لتطوير وتشغيل نظم      
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يف اســتخدام بــيانات االستشــعار عــن بعــد لفــائدة املؤسســات  رصــد األرض عــلى حنــو فعــال و
 .احلكومية وغري احلكومية واخلاصة

  
 احلواشي
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