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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية  

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة الثامنة واألربعون

  ٢٠١١فرباير / شباط١٨-٧فيينا، 
     

   مشروع التقرير   
  مةمقّد -أوال 

 
عقــدت اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة التابعــة للجنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف       -١

   إىل٧راض الـــسلمية دورهتـــا الثامنـــة واألربعـــني، يف مكتـــب األمـــم املتحـــدة يف فيينـــا مـــن األغـــ
 ).أملانيا(، برئاسة أولريخ هوت ٢٠١١فرباير / شباط١٨

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

   احلضور -ألف 
ألرجنـتني،  االحتاد الروسي، ا   : التالية األعضاء يف اللجنة    ٥٧حضر الدورة ممثلو الدول الـ      -٣

، إيطاليـا،   )اإلسـالمية -مجهوريـة (إسبانيا، أستراليا، إكوادور، أملانيا، إندونيسيا، أوكرانيـا، إيـران          
ــا     ــدا، بوليفيـ ــو، بولنـ ــا فاسـ ــا، بوركينـ ــال، بلجيكـ ــل، الربتغـ ــة(باكـــستان، الربازيـ ــّد-دولـ دة املتعـ

يبيـــة، اجلمهوريـــة ، بـــريو، تايلنـــد، تركيـــا، تـــونس، اجلزائـــر، اجلماهرييـــة العربيـــة الل )القوميـــات
التشيكية، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، مجهوريـة كوريـا، جنـوب أفريقيـا، رومانيـا، سـلوفاكيا،                   

ـــزويال     ــة(الــسودان، الــسويد، سويــسرا، شــيلي، الــصني، العــراق، فرنــسا، الفلــبني، فن -مجهوري
زيـا، املغـرب،    ، فييت نام، كازاخـستان، كنـدا، كوبـا، كولومبيـا، كينيـا، لبنـان، مالي               )البوليفارية
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ــشمالية،       ــدا ال ــا العظمــى وإيرلن ــسعودية، اململكــة املتحــدة لربيطاني ــة ال املكــسيك، اململكــة العربي
 .النمسا، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان

ــ  -٤ فربايــر، أن تــدعو أذربيجــان  / شــباط٧، املعقــودة يف ٧٣٨رت اللجنــة يف جلــستها رَّوق
إسرائيل واإلمارات العربية املتحدة واجلمهورية الدومينيكيـة وزمبـابوي وكوسـتاريكا وناميبيـا،             و
 على طلبها، حلضور الدورة بصفة مراقب وملخاطبة اللجنة الفرعية، حـسب االقتـضاء، علـى                ًءبنا
 ينطـوي ذلـك علـى أي قـرار مـن       يكون يف ذلك مساس بطلبات أخرى مـن هـذا القبيـل وأالّ           أالّ

 .للجنة الفرعية بشأن صفة تلك الدولجانب ا

وحضر الدورة مراقبون عن الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة واالحتـاد الـدويل لالتـصاالت                  -٥
 .واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

وحضر الدورة أيضا مراقبـون عـن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة التاليـة الـيت لـديها صـفة                       -٦
مـة التعـاون الفـضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، واملنظمـة األوروبيـة         منظ :مراقب دائم لـدى اللجنـة    

، واملنظمـة   )اإليسا(لألحباث الفلكية يف نصف الكرة األرضية اجلنويب، ووكالة الفضاء األوروبية           
  . عد لدول مشال أفريقياُباألوروبية لسواتل االتصاالت، واملركز اإلقليمي لالستشعار عن 

بون عن املنظمات غري احلكومية التالية اليت لديها صفة مراقـب           وحضر الدورة أيضا مراق     -٧
ــم لــدى اللجنــة   ــاث الفــضاء      : دائ ــة مستكــشفي الفــضاء، وجلنــة أحب ، واملعهــد )كوســبار(رابط

األورويب لسياسات الفضاء، والرابطة الدوليـة لتعزيـز سـالمة الفـضاء، واالحتـاد الـدويل للمالحـة                  
اجلمعية الدوليـة للمـسح التـصويري واالستـشعار عـن بعـد،             الفضائية، واالحتاد الفلكي الدويل، و    

واجلامعة الدولية للفضاء، وجائزة األمري سلطان بـن عبـد العزيـز العامليـة للميـاه، ومؤسـسة العـامل             
 .اآلمن، واجمللس االستشاري جليل الفضاء

ــستها      -٨ ــة يف جل ــة الفرعي ــرَّرت اللجن ــودة يف ٧٤٥وق ــدعو  / شــباط١٠، املعق ــر أن ت فرباي
  على طلبه، إىل إيفـاد مـراقبني حلـضور دورهتـا الثامنـة واألربعـني، علـى أالّ                  ًءحتاد األورويب، بنا  اال

يكــون يف ذلــك مــساس بطلبــات أخــرى مــن هــذا القبيــل وأال ينطــوي ذلــك علــى أي قــرار مــن   
 .جانب اللجنة الفرعية بشأن صفة االحتاد األورويب

 ًءعـد يف الـوطن العـريب، بنـا    ُبن  عـ وحضر الـدورة مراقـب عـن رابطـة مراكـز االستـشعار         -٩
هتـها اللجنـة يف دورهتـا الثالثـة واخلمـسني إىل الرابطـة للمـشاركة يف دورهتـا                   على الدعوة اليت وجّ   

 مـن الوثيقـة   ٣١٠انظـر الفقـرة     (٢٠١١الرابعة واخلمسني ويف دوريت جلنتيهـا الفـرعيتني يف عـام            
A/65/20 .(     وُعرضــت علــى اللجنــة الفرعيــة الوثيقتــانA/AC.105/C.1/2011/CRP.18و Add.1 ،

 .نان طلب الرابطة احلصول على مركز مراقب دائم لدى اللجنةاللتان تتضّم
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 قائمة بأمساء مـن حـضر الـدورة مـن ممثلـي      A/AC.105/C.1/2011/CRP.2وترد يف الوثيقة      -١٠
 .الدول وهيئات األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية

    
   الاعتماد جدول األعم -باء 

ــستها     -١١ ــة، يف جلـ ــة الفرعيـ ــرَّت اللجنـ ــودة يف ٧٣٨أقـ ــباط٧، املعقـ ــدول  / شـ ــر، جـ   فربايـ
 :األعمال التايل

 .إقرار جدول األعمال  -١ 

  .كلمة الرئيس  -٢ 
 .تبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقّدمة عن األنشطة الوطنية  -٣ 

 .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -٤ 

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفـضاء اخلـارجي             -٥ 
 ).اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 

ــ -٦  ــشعار األرض عــن  امل ــصلة باست ــك    ُبسائل املت ــا يف ذل ــسواتل، مب ــد بواســطة ال ع
 .تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

 .لفضائياحلطام ا  -٧ 

 .دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية  -٨ 

 .التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة -٩ 

 .استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي -١٠ 

 .األجسام القريبة من األرض -١١ 

 .املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء -١٢ 

 .لفضاء اخلارجي يف األمد البعيداستدامة أنشطة ا -١٣ 

دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه  -١٤ 
وتطبيقاته، مبا يف ذلك اسـتخدامه يف ميـدان االتـصاالت الفـضائية، ودراسـة سـائر                 

ياجات املسائل املتصلة بتطّورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحت        
 .البلدان النامية ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
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ــة   قّــمــشروع جــدول األعمــال املؤ  -١٥  ت للــدورة التاســعة واألربعــني للجنــة الفرعي
 .العلمية والتقنية

 .التقرير املقّدم إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية -١٦ 
    

   التقارير الوطنية - دال 
متــها الــدول األعــضاء   ّدلمــا مــع التقــدير بالتقــارير الــيت ق    أحاطــت اللجنــة الفرعيــة ع    -١٢

)A/AC.105/977و Add.1و A/AC.105/C.1/2011/CRP.8 (   يف اللجنــة الفرعيــة  لكــي تنظــر فيهــا
تقـارير املقّدمـة عــن   تبـادل عــام لـآلراء وعـرض اسـتهاليل لل    " مـن جـدول األعمـال    ٣إطـار البنـد   

وأوصت اللجنة الفرعية بأن تواصل األمانـة دعـوة الـدول األعـضاء إىل تقـدمي                 ".األنشطة الوطنية 
 .تقارير سنوية عن أنشطتها الفضائية

    
   الندوة - هاء 

محايـة  " عـن موضـوع    نـدوةً  )كوسبار(جلنة أحباث الفضاء    فرباير، نظَّمت   / شباط ١٤يف    -١٣
وتـضّمنت   . تنـسيق الـدورة جـون روميـل مـن كوسـبار            وتـولّى ،  "ءالكواكب واستكشاف الفضا  

دور جلنــة  :نظــرة عامــة عــن محايــة الكواكــب" :العــروض اإليــضاحية املقدَّمــة يف النــدوة مــا يلــي
هــل مــن حيــاة علــى "، قدَّمــه جــون روميــل مــن كوســبار؛ و"أحبــاث الفــضاء يف البعثــات الدوليــة

، قدَّمه تشارلز كوكيـل مـن اجلامعـة املفتوحـة؛         "نياملريخ؟ كوكب يستحق احلماية يف كلتا احلالت      
، قدَّمــه جــريارد  "الربنــامج الــدويل الستكــشاف املــريخ والتــدابري احلاليــة حلمايــة الكواكــب       "و

أقمـار الكواكـب اخلارجيـة باعتبارهـا بوتقـات حمتملـة            "؛ و وكالة الفـضاء األوروبيـة    كمينيك من   
لوكالـة الفـضاء   هاند من خمترب الدفع النفثـي التـابع   ، قدَّمه كيفني  "األرضية وغري األرضية  : للحياة

ــات املتحــدة؛ و )لناســاا( ــامل احلــي  " يف الوالي ــة الكواكــب فيمــا وراء الع ــة أحبــاث  : محاي دور جلن
، قدَّمتــه باســكال "الفــضاء يف البعثــات االستكــشافية املــستقبلية ويف صــون العلــوم والنــهوض هبــا 

اخلطــوات  هــل فقــدنا كوكــب بلوتــو؟"ن؛ وإيهرينفرونــد مــن كوســبار وجامعــة جــورج واشــنط 
املنظومـــة ام الـــصغرية املوجـــودة يف ر واألجـــوأقمارهـــااملـــستقبلية الراميـــة إىل صـــون الكواكـــب 

  .، قدَّمه جون روميل من كوسبار"ةالشمسي
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   اعتماد تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  -واو  
املعقـودة يف   [...] ة عليهـا، يف جلـستها       بعد أن نظرت اللجنة الفرعية يف البنود املعروض         -١٤

، اعتمــدت تقريرهــا املقــّدم إىل جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف  ٢٠١١فربايــر /شــباط[...] 
 .األغراض السلمية، الذي يتضّمن آراءها وتوصياهتا على النحو املبّين يف الفقرات الواردة أدناه

    
   يةبرنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائ  -ثانيا  

 ٤، نظـرت اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف البنـد               ٦٥/٩٧وفقا لقرار اجلمعية العامة       -١٥
 ".برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية"من جدول األعمال، 

ــسة   -١٦ ــوجزا       ٧٣٩ويف اجلل ــا عرضــا م ــّدم فيه ــة ق ــضائية كلم ــات الف ــى خــبري التطبيق ، ألق
 . يف إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائيةلألنشطة املنفّذة واملزمع تنفيذها

 مــن جــدول ٤وأدىل ممــثال اليابــان والواليــات املتحــدة األمريكيــة بكلمــتني يف إطــار البنــد      -١٧
وخالل التبادل العام لآلراء، أدىل بكلمات تتعلق هبذا البند من جدول األعمال أيضا ممثلـو              . األعمال

 .ي والكاريبباسم جمموعة دول أمريكا الالتينية الذي تكلّم ومبيا كولمنها ممثل دول أعضاء أخرى، 

، )اهلنـد (شـيفاكومار  . ك. وعاد الفريق العامل اجلامع إىل االنعقاد جمدداً برئاسـة الـسيد س             -١٨
جلـسات،  [...] وقد عقد الفريـق العامـل اجلـامع         . ٦٥/٩٧ من قرار اجلمعية العامة      ٧وفقا للفقرة   

املعقـودة  [...] أقرَّت اللجنة الفرعية يف جلـستها  و. ٢٠١١فرباير /شباط...] [ إىل  ٧يف الفترة من    
 .فرباير، تقرير الفريق العامل اجلامع، الذي يرد يف املرفق األول هبذا التقرير/شباط[...] يف 

 :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العرضني اإليضاحيني العلميني والتقنيني التاليني  -١٩

 ةلزمـاالت الطويلـ   بـشأن ا  اليابان   و ألمم املتحدة ا املشترك بني نامج  ربالتعريف ب "  )أ( 
 ، قدَّمه ممثل اليابان؛"لنانويةتكنولوجيات السواتل ايف جمال مد األ

 . وكالة الفضاء األوروبية، قدَّمه املراقب عن"التطبيقات الفضائية املتكاملة"  )ب( 
    

   ئيةأنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضا -ألف 
ُعرض على اللجنة الفرعية تقرير خبري التطبيقات الفضائية، الذي يقدِّم حملـة وجيـزة عـن                  -٢٠

، A/AC.105/980(الواليـــة املـــسندة إىل برنـــامج األمـــم املتحـــدة للتطبيقـــات الفـــضائية وَتوجُّهـــه  
ى  قـد ُنفِّـذت علـ   ٢٠١٠أن أنـشطة الربنـامج لعـام     إىل   اللجنة الفرعية    وأشارت). ٨-٢الفقرات  

 .حنو مرضٍ، وأثنت على العمل الذي أجنزه املكتب يف إطار الربنامج
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والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أن دوال أعضاء ومنظمات خمتلفة قـد قـدَّمت، منـذ                 -٢١
، حـسبما ُنـوِّه بـه يف تقريـر خـبري التطبيقـات          ٢٠١١دورهتا السابقة، موارد إضافية ألنـشطة عـام         

 ).٥٧ و٥٦لفقرتان ، اA/AC.105/980(الفضائية 

وأعربت اللجنة الفرعية عن قلقها من أن املـوارد املاليـة املتاحـة لتنفيـذ الربنـامج ال تـزال                      -٢٢
 .وناشــدت اللجنــة الفرعيــة الــدول األعــضاء أن تواصــل دعــم الربنــامج بتقــدمي تربعــات. حمــدودة

ودة علـى األنـشطة     ورأت اللجنة الفرعية أنه ينبغي تركيز ما لدى األمـم املتحـدة مـن مـوارد حمـد                 
  .ذات األولوية العليا

[...] انظــر الفقــرات  (٢٠١١أن أنــشطة الربنــامج يف عــام  الفرعيــة اللجنــة الحظــت و  -٢٣
مـن األنـشطة    املتأّتيـة   االقتـصادية   -املنـافع االجتماعيـة    :ستركز على جماالت، منـها مـا يلـي        ) أدناه

ميــة املــستدامة، وطقــس الفــضاء، الفــضائية، وتــسخري تكنولوجيــا الــسواتل الــصغرية ألغــراض التن
  .والنظم العاملية لسواتل املالحة، واملناطق اجلبلية، وقانون الفضاء

وأحاطت اللجنة الفرعية علمـا مـع التقـدير بتقـدمي أرمينيـا والربازيـل وسويـسرا وفرنـسا                     -٢٤
وليـة  والواليات املتحدة واليابان أجهزة أرضية خاصة بطقس الفضاء مـن أجـل تنفيـذ املبـادرة الد                

  .بشأن طقس الفضاء
بعني التقدير مـشاركة الـشركاء يف حمطـة الفـضاء الدوليـة يف              الفرعية  والحظت اللجنة     -٢٥

ندوة التوعية مبحطة الفضاء الدوليـة، الـيت نظَّمهـا املكتـب يف إطـار مبـادرة تكنولوجيـا الفـضاء                     
 .فرباير/ شباط٨البشرية يف 

    
   ٢٠١٠عام   - ١  

 سية والندوات ودورات التدريب وحلقات العملاالجتماعات واحللقات الدرا

فيما يتعلق باألنشطة اليت اضطلع هبا برنامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفـضائية يف عـام                    -٢٦
ــف        ٢٠١٠ ــة خمتل ــشاركتها يف رعاي ــة مل ــات التالي ــديرها للجه ــن تق ــة ع ــة الفرعي ــت اللجن ، أعرب

إطـار الربنـامج واملـشار إليهـا يف         حلقات العمل والندوات ودورات التدريب اليت ُعقـدت ضـمن           
 ): واملرفق األول٥٣، الفقرة A/AC.105/980(تقرير خبري التطبيقات الفضائية 

ــا   )أ(  ــات بوليفي ــة(حكوم ــّد-دول ــاتاملتع ــة   ) دة القومي ــا واجلمهوري ــد وتركي وتايلن
 التشيكية ومجهورية مولدوفا ومصر والنمسا ونيجرييا والواليات املتحدة؛

عاون الفضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، مركـز البحـوث واخلـدمات يف         منظمة الت  )ب(  
 عن ُبعد التابع جلامعة سان سيمون الكربى يف دولة بوليفيـا املتعـددة القوميـات،                االستشعارجمال  
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ــوزارة      ــا التابعــة ل ــوم والتكنولوجي ــوزارة املكلَّفــة بــشؤون العل ــة والزراعــة وال ــة الريفي وزارة التنمي
، وكالـة تطـوير اإلعالميـات       وكالـة الفـضاء األوروبيـة     وليفيا املتعددة القوميات،    التعليم يف دولة ب   

مـن خـالل مركزهـا املعـين        (اجلغرافية والتكنولوجيا الفـضائية يف تايلنـد، جامعـة حلـوان يف مـصر               
، األكادمييـة الدوليـة للمالحـة الفـضائية، االحتـاد الـدويل للمالحـة اجلويـة،           )مبراقبة طقـس الفـضاء    

، جامعــة )مــن خــالل أمانتــها التنفيذيــة(دوليــة املعنيــة بالــشبكة العامليــة لــسواتل املالحــة  اللجنــة ال
ــة للبحــث          ــصر، الوكالــة الوطني ــي يف م ــايل والبحــث العلم ــة، وزارة التعلــيم الع ــو الياباني كيوش
والتطوير يف جمال الفضاء وجامعة أوبافيمي أوولوو يف نيجرييـا، املركـز اإلقليمـي للتـدريب علـى                  

الفضائي اجلوي يف نيجرييا، الوكالة اليابانية الستكشاف الفـضاء اجلـوي، اإلدارة الوطنيـة              املسح  
 .يف الواليات املتحدة) الناسا(للمالحة اجلوية والفضاء 

  
 الزماالت الدراسية الطويلة األمد من أجل التدريب املتعمِّق

 مـن خــالل معهــد  أعربـت اللجنــة الفرعيــة عـن تقــديرها حلكومــة إيطاليـا الــيت واصــلت،     -٢٧
البوليتكنيك يف تورينو ومعهد ماريو بويال العـايل وبالتعـاون مـع معهـد غـاليليو فرياريـس الـوطين                    

 شـهرا، إلجـراء دراسـات       ١٢للهندسة الكهربائية، تقدمي أربـع زمـاالت دراسـية مـدة كـل منـها                
 .عليا يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة والتطبيقات املتصلة هبا

 لوضـع وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها حلكومة اليابان وملعهد كيوشو للتكنولوجيا             -٢٨
تكنولوجيـات  يف جمال   لزماالت الطويلة األمد    بشأن ا اليابان   و األمم املتحدة املشترك بني   ربنامج  ال

ناء  يف ب  توستسهم هذه الزماال   .السواتل النانوية يف إطار مبادرة التكنولوجيا الفضائية األساسية       
 .ن قدرات أساسية يف جمال تطوير التكنولوجيا الفضائيةيالقدرات يف البلدان اليت تسعى إىل تكو

  
 اخلدمات االستشارية التقنية

الحظت اللجنة الفرعية مع التقـدير مـا قُـدِّم يف إطـار برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات                       -٢٩
اريع الــيت تعــزز التعــاون اإلقليمــي الفــضائية مــن خــدمات استــشارية تقنيــة دعمــا لألنــشطة واملــش 

والدويل يف جمال التطبيقات الفضائية، على النحو املشار إليه يف تقريـر خـبري التطبيقـات الفـضائية             
)A/AC.105/980 ٥٢-٤٣، الفقرات.( 
    

   ٢٠١١عام   - ٢  
 االجتماعات واحللقات الدراسية والندوات ودورات التدريب وحلقات العمل

ــة الفر  -٣٠ ــية   أوصـــت اللجنـ ــامج التـــايل لالجتماعـــات واحللقـــات الدراسـ ــإقرار الربنـ ــة بـ عيـ
 :٢٠١١والندوات ودورات التدريب وحلقات العمل لعام 
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حلقــة العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة واإلمــارات العربيــة املتحــدة بــشأن     )أ( 
، مـن خـالل      يف رعايتها الواليات املتحـدة     تشاركتتطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة، اليت       

ُعقدت يف ديب باإلمارات العربيـة املتحـدة،        واللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة،        
 يناير؛/ كانون الثاين٢٠ إىل ١٦من 

املؤمتر الدويل املشترك بني األمم املتحدة واألرجنتني بشأن استخدام تكنولوجيا           )ب( 
   وجـــائزة األمـــري وكالـــة الفـــضاء األوروبيـــة رعايتـــه الفـــضاء يف إدارة امليـــاه، الـــذي تـــشارك يف 

 مارس؛/سُيعقد يف بوينس آيرس باألرجنتني يف آذارالذي سلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه، 

حلقة العمـل املـشتركة بـني األمـم املتحـدة واجلمهوريـة العربيـة الـسورية بـشأن                   )ج( 
 لرصــد تغيُّــر املنــاخ وتــأثريه علــى املــوارد   تقــدمي الــدعم: تطبيقــات تكنولوجيــا الفــضاء املتكاملــة 
 مايو؛/الطبيعية، اليت سُتعقد يف دمشق يف أيار

 عـن  األوبئة حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وكندا بشأن إسهام دراسة     )د( 
 ُبعد يف اختاذ اإلجراءات املتعلقة بالصحة العامة يف سياق التكيُّف مع تغيُّر املناخ، اليت تـشارك يف                

 يونيه؛/سُتعقد يف مونتريال بكندا يف حزيراناليت ، وكالة الفضاء األوروبيةرعايتها 

حلقة العمل املـشتركة بـني األمـم املتحـدة وفييـت نـام بـشأن تـسخري تطبيقـات                     )هـ( 
وكالـة  تكنولوجيات الفضاء من أجل حتقيق منافع اجتماعية واقتصادية، اليت تـشارك يف رعايتـها               

 أكتوبر؛/سُتعقد يف هانوي يف تشرين األولاليت ، الفضاء األوروبية

حلقة العمل اإلقليمية املشتركة بـني األمـم املتحـدة ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية                 )و( 
 يوليه؛/بشأن تسخري تكنولوجيا الفضاء لتحسني الصحة البشرية، اليت سُتعقد يف طهران يف متوز

حـول   وكالـة الفـضاء األوروبيـة     والندوة املشتركة بـني األمـم املتحـدة والنمـسا            )ز( 
تسخري برامج السواتل الـصغرية ألغـراض التنميـة املـستدامة، الـيت سـُتعقد يف غـراتس بالنمـسا يف                     

 سبتمرب؛/أيلول

حلقــة العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد الــدويل للمالحــة الفــضائية  )ح( 
ُتعقد يف كيـب تـاون جبنـوب أفريقيـا     بشأن تسخري الفضاء ملصلحة األمن البشري والبيئي، اليت س     

 سبتمرب؛/يف أيلول

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واألكادميية الدوليـة للمالحـة الفـضائية              )ط( 
عقد يف كيـب تـاون جبنـوب أفريقيـا       ُتبشأن تسخري السواتل الصغرية خلدمة البلدان النامية، اليت س        

 أكتوبر؛/يف تشرين األول
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املشتركة بني األمم املتحدة ونيجرييا حـول املبـادرة الدوليـة بـشأن             حلقة العمل    )ي( 
طقــس الفــضاء، الــيت تــشارك يف تنظيمهــا الناســا والوكالــة اليابانيــة الستكــشاف الفــضاء اجلــوي  

سـُتعقد يف أبوجـا يف      الـيت   وجامعة كيوشو واللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحـة،           
 أكتوبر؛/تشرين األول

اجتماع خرباء األمم املتحدة بشأن مبـادرة تكنولوجيـا الفـضاء البـشرية، الـذي                )ك( 
 ؛٢٠١١سُيعقد يف ُبترا جايا مباليزيا يف النصف الثاين من عام 

ــة لــسواتل املالحــة، الــذي      )ل(  ــنظم العاملي اجتمــاع األمــم املتحــدة الــدويل بــشأن ال
خـالل اللجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة            تشارك يف رعايته الواليات املتحدة األمريكيـة، مـن          

 .ديسمرب/سُيعقد يف فيينا يف كانون األولالذي لسواتل املالحة، 

وأحاطت اللجنة الفرعية علما باملناقشات اجلارية بني املكتـب واحلكومـة الكينيـة بـشأن                 -٣١
بـشأن تـسخري علـوم      ما ميكن تنظيمه مـن أنـشطة فيمـا يتـصل بـاملؤمتر الرابـع للقيـادات األفريقيـة                    

 .املستدامة وتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية
    

    املعلومات الفضائية الدوليةخدمة -باء 
، ”Highlights in Space 2010“ة بارتياح صـدور النـشرة املعنونـة    الحظت اللجنة الفرعي  -٣٢

 كوســبار عــّد بالتعــاون مــع أُاســتنادا إىل تقريــر ) CD-ROM(مِّعــت يف أقــراص مــضغوطة  ُجالــيت 
وأعربـت اللجنـة الفرعيـة عـن         .واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية واملعهد الدويل لقـانون الفـضاء         

 .تقديرها ملا قام به املسامهون من أعمال

كما الحظـت اللجنـة الفرعيـة مـع التقـدير أن األمانـة واصـلت تعزيـز خدمـة املعلومـات                 -٣٣
  .(www.unoosa.org) الفضاء اخلارجيالفضائية الدولية واملوقع الشبكي ملكتب شؤون 

    
   التعاون اإلقليمي واألقاليمي -جيم  

الحظت اللجنة الفرعية أن اجلدول الزمين لـدورات الدراسـات الُعليـا الـيت تـستغرق تـسعة            -٣٤
، واليت تقّدمها املراكز اإلقليمية لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء،             ٢٠١٢-٢٠٠٩أشهر للفترة   

ــ ــبري التطبيقـــات الفـــضائية   املنتـــسبة إىل األمـ ــر خـ ــد أُدرج يف تقريـ ــدة، قـ   ، A/AC.105/980(م املتحـ
 ).املرفق الثالث

ــة شــدَّدت يف قرارهــا      -٣٥ ــة العام ــة أن اجلمعي ــة الفرعي ــى أن ٦٥/٩٧واســتذكرت اللجن  عل
التعــاون اإلقليمــي واألقــاليمي يف ميــدان األنــشطة الفــضائية ضــروري لتــدعيم اســتخدام الفــضاء    
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غراض السلمية وملساعدة الدول على تنمية قدراهتا الفـضائية ولإلسـهام يف حتقيـق              اخلارجي يف األ  
 وحتقيقـاً هلـذه الغايـة شـجَّعت علـى        )١( إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن األلفيـة،          األهداف الـواردة يف   

 .احلوار األقاليمي بني الدول األعضاء بشأن مسائل الفضاء

 ستستضيف املؤمتر الرابع للقيـادات األفريقيـة        اللجنة الفرعية أن حكومة كينيا    والحظت    -٣٦
ــة     ــا الفــضاء ألغــراض التنمي ــوم وتكنولوجي ــسخري عل ــشأن ت ــستدامة عــن موضــوع   ب   تكــوين "امل

  / أيلـــول٢٨ إىل ٢٦، الـــذي ســـُيعقد يف الفتـــرة مـــن "رؤيـــة مـــشتركة عـــن الفـــضاء يف أفريقيـــا
 .٢٠١١سبتمرب 

ة عـشرة للملتقـى اإلقليمـي لوكـاالت         أيـضا أن الـدورة الـسابع      اللجنة الفرعية   والحظت    -٣٧
 / تــشرين الثــاين٢٦ إىل ٢٣الفــضاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ قــد عقــد يف ملبــورن بأســتراليا مــن 

ــوفمرب  ــدورة   . ٢٠١٠ن ــان موضــوع ال ــصناعات الفــضائية يف    "وك ــا الفــضاء وال دور تكنولوجي
 تنظيم الـدورة الثامنـة      فورة وحكومة اليابان يف   اوسوف تشترك حكومة سنغ   ". معاجلة تغّير املناخ  

 .٢٠١١ديسمرب /األولفورة يف كانون اعشرة للملتقى، اليت ستستضيفها سنغ

اهلـادئ قـد     واحملـيط  آلسـيا  الفـضائي  التعـاون  منظمـة اللجنة الفرعيـة أيـضا أن       والحظت    -٣٨
ت ، وأقـرّ ٢٠١١ينـاير  /عقدت االجتماع الرابع جمللسها يف باتايا يف تايلند يف هنايـة كـانون الثـاين             

االســتبانة كمــشروع اختيــاري، وإعمــال نظــام   خاللــه إعمــال النظــام الــساتلي التطبيقــي العــايل  
ذ وسـينفّ . الرصد البصري األرضي لألجسام الفـضائية يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ كنـشاط أساسـي                

 التعـاون  ذه منظمـة  ق خدمات تبادل البيانـات الـذي تنفّـ        ِفرَمهذان املشروعان إضافة إىل مشروع      
 .اهلادئ واحمليط آلسيا الفضائي

مؤمتر القارة األمريكية السادس املعين بالفضاء، الـذي        اللجنة الفرعية أيضا أن     والحظت    -٣٩
ــن       ــشوكا م ــد يف بات ــد ُعق ــة املكــسيك، ق ــضافته حكوم ــاين ١٩ إىل ١٥است ــشرين الث ــوفمرب / ت ن

ــة أمــور إىل إ   . ٢٠١٠ ــتم املــؤمتر باعتمــاد إعــالن باتــشوكا، الــذي دعــا يف مجل نــشاء فريــق واخُت
أو الوكـاالت احلكوميـة   /ف مـن ممثلـي الوكـاالت الفـضائية و        لّـ عين بالفضاء، مؤ  استشاري تقين م  

املسؤولة عن شؤون الفضاء يف بلدان القارة، ليسدي املشورة يف سياق األعمال اليت تـضطلع هبـا                
  .نية بالفضاء وأماناهتا املؤقتةمؤمترات القارة األمريكية املع

───────────────── 
  .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة   )1(  
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املتعلقة باستشعار األرض عن ُبعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك املسائل   -رابعا  
   تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

 مــن ٦، واصــلت اللجنــة الفرعيــة النظــر يف البنــد  ٦٥/٩٧عمــالً بقــرار اجلمعيــة العامــة    -٤٠
ل، مبــا يف ذلــك املــسائل املتــصلة باستــشعار األرض عــن ُبعــد بواســطة الــسوات"جــدول األعمــال، 
 ".ان النامية ويف رصد بيئة األرضتطبيقاته لصاحل البلد

وتكلّم يف إطار هذا البند مـن جـدول األعمـال ممثّلـو أملانيـا وأوكرانيـا وإيطاليـا والـصني                       -٤١
وأثنــاء التبــادل العــام لــآلراء، ألقــى أيــضا    .وكنــدا والنمــسا واهلنــد والواليــات املتحــدة واليابــان  

 .ذا البند ممثلو دول أعضاء أخرىكلمات ذات صلة هب

 :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العرضني اإليضاحيني العلميني والتقنيني التاليني  -٤٢

 ، قّدمه ممثل اجلزائر؛"أ٢-ألساتالساتل "  )أ( 

 ، قدَّمه ممثل كازاخستان؛"شركة كازاخستان غاريش ساباري الوطنية"  )ب( 

، " مراقبـة عمليـات الـصيد املخالفـة للقـانون          تطبيق التكنولوجيات الفـضائية يف    "  )ج( 
 .قدَّمه املراقب عن اجلامعة الدولية للفضاء

ويف سياق املناقشات، استعرضت الوفود الربامج الوطنية والتعاونية يف جمـال االستـشعار               -٤٣
ز التنميـة  وقُدِّمت أمثلة عن الربامج الوطنية والثنائية واإلقليمية والدولية الراميـة إىل تعزيـ           . عن ُبعد 

الزراعة وصيد األمسـاك؛     :سيما يف اجملاالت التالية    االقتصادية والتنمية املستدامة، وال   -االجتماعية
ورصد تغّير املنـاخ؛ وإدارة الكـوارث؛ واهليـدرولوجيا؛ وإدارة املنظومـات اإليكولوجيـة واملـوارد             

حيـائي واملنـاطق الـساحلية،      ع األ الطبيعية؛ ورصد نوعية اهلواء واملياه؛ ورسم خرائط موارد التنـوّ         
واستخدام األراضي، واألراضـي البـور، واألراضـي الرطبـة؛ ودراسـة احمليطـات؛ والتنميـة الريفيـة                  

 .وختطيط املدن؛ والسالمة؛ وجهود البحث واإلنقاذ

والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أن النظم الـشاملة واملنـسقة واملـستدامة لرصـد األرض                 -٤٤
حة اإلنسان؛ وأنه جيري بذل جهود كبرية لبناء قـدرات البلـدان الناميـة يف               ضرورية لتحقيق مصل  

 . االجتماعية واالقتصاديةاستخدام أرصاد األرض ليتسىن هلا حتسني نوعية احلياة وتعزيز تنميتها

ونّوهت اللجنة الفرعية بتزايد توفُّر البيانات املُستـشعرة مـن الفـضاء بتكلفـة ال ُتـذكر أو           -٤٥
الربازيلــي لدراســة -عــد الــيت يوفّرهــا الــساتل الــصيينُب يف ذلــك بيانــات االستــشعار عــن مبــاجمانــا، 

 .موارد األرض جمانا للمستخدمني يف القارة األفريقية
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وأحاطت اللجنة الفرعية علمـا بعـدد عمليـات اإلطـالق املـستمر لـسواتل رصـد األرض                    -٤٦
ــسواتل،    ــة الــيت أُجريــت باســتخدام هــذه ال ــالبحوث االبتكاري ــات   وب ــيت ميكــن اســتخدام البيان  ال

 .مة متكاملة عاملياً للمنظومة األرضيةاملستمدة منها لوضع مناذج متقّد

وســلّمت اللجنــة الفرعيــة بأمهيــة الــدور الــذي تــضطلع بــه منظمــات مثــل امللتقــى اإلقليمــي     -٤٧
؛ "نفعـة البيئـة   تسخري التطبيقـات الـساتلية مل     "لوكاالت الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ ومبادرته بشأن         

الكوكبات االفتراضية من أجل الفريق املخـتص     سواتل رصد األرض ومبادرهتا بشأن      واللجنة املعنية ب  
، من أجل تعزيز التعاون الدويل "رصد آسيا"برصد األرض؛ والفريق املختص برصد األرض ومبادرة 

  .بلدان الناميةواإلقليمي يف استخدام تكنولوجيا االستشعار عن بعد، وال سّيما لصاحل ال
م الـذي أحـرزه الفريـق املخـتص برصـد األرض يف             وأحاطت اللجنة الفرعية علما بالتقـدّ       -٤٨

كــذلك أن الفريــق املخــتص والحظــت ، )جيــوس(إعمــال املنظومــة العامليــة لــنظم رصــد األرض  
 / تـشرين الثـاين  ٤ و ٣برصد األرض اعتمد، يف دورتـه العامـة الـسابعة املعقـودة يف بـيجني يـومي                  

 بادئ بشأن تبادل البيانـات    امل، خطة العمل املتعلقة بتبادل البيانات من أجل تنفيذ          ٢٠١٠فمرب  نو
، واسـتهل املبـادرة العامليـة ملراقبـة الغابـات، هبـدف مـساعدة الـدول                املستمّدة من منظومة جيـوس    

الـيت تطـرأ    على إعداد تقارير متسقة وقابلة للمقارنة وُيعوَّل عليها عن الغطاء احلرجي والتغيُّـرات              
 .عليه، ووضع تقديرات بشأن خمزونات الكربون يف الغابات واالجتاهات ذات الصلة

للجنـة املعنيـة بـسواتل رصـد األرض         املقبـل   االجتمـاع العـام     والحظت اللجنـة الفرعيـة أن         -٤٩
ــا يف تــشرين الثــاين   ــا، الــيت اســتلمت  ٢٠١١نــوفمرب /ســُيعقد يف لوكــا بإيطالي ، وستستــضيفه إيطالي

للجنة املعنية بسواتل رصد األرض من املعهد الوطين لبحوث الفضاء يف الربازيـل يف تـشرين                رئاسة ا 
ــوبر /األول ــضا أن   . ٢٠١٠أكت ــة أي ــة الفرعي ــة    والحظــت اللجن ــة املعني ــد ســتتوىل رئاســة اللجن اهلن

 .، وستستضيف االجتماع العام لتلك اللجنة يف تلك السنة٢٠١٢بسواتل رصد األرض يف عام 

ــت  -٥٠ ــة         ورحَّب ــدورة الرابع ــامش ال ــى ه ــانيب، عل ــد حــدث ج ــادرة عق ــة مبب ــة الفرعي  اللجن
ــا      ــشأن دور التكنولوجي ــسلمية، ب ــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال واخلمــسني للجن

 .الفضائية وقيمتها يف محاية النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية واستخدامها املستدام
 

 


