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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية  

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 واألربعون التاسعةالدورة 

        ٢٠١٢فرباير /شباط ١٧- ٦فيينا، 
      مشروع التقرير    

    مقدمة  -أوال  
ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف       -١ ــة التابعــة للجن ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي عقــدت اللجن
  إىل ٦واألربعـــني يف مكتـــب األمـــم املتحـــدة يف فيينـــا مـــن التاســـعة غـــراض الســـلمية دورـــا األ
 .)األرجنتني( فيلكس كليمينتينو مينيكوتشي، برئاسة ٢٠١٢فرباير /شباط ١٧

 .جلسة] ٢٠[وعقدت اللجنة الفرعية   -٢
    

   احلضور - ألف 
االحتــاد الروســي،    :التاليــة األعضــاء يف اللجنــة    ]٥٥[لـــ حضــر الــدورة ممثلــو الــدول ا     -٣

أوكرانيــا،  أوروغــواي، األرجنــتني، إســبانيا، أســتراليا، إكــوادور، أملانيــا، إندونيســيا،أذربيجــان، 
، إيطاليـا، باكسـتان، الربازيـل، الربتغـال، بلجيكـا، بوركينـا فاسـو،        )اإلسـالمية -مجهوريـة (إيران 

اجلزائـر، اجلمهوريـة التشـيكية،    ، بـريو، تركيـا، تـونس،    )دة القومياتاملتعد-دولة(بولندا، بوليفيا 
اجلمهوريــة العربيــة الســورية، مجهوريــة كوريــا، جنــوب أفريقيــا، رومانيــا، ســلوفاكيا، الســويد،   

، فييـت نـام،   )البوليفاريـة -مجهوريـة (سويسرا، شيلي، الصني، العراق، فرنسا، الفلـبني، فنــزويال   
ملغـرب، املكسـيك، اململكـة العربيـة     كازاخستان، كندا، كوبا، كولومبيا، كينيا، لبنان، ماليزيا، ا
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السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، النمسا، نيجرييا، اهلنـد، هنغاريـا،   
 .الواليات املتحدة األمريكية، اليابان

ــ  -٤ األردن فربايـــر، أن تـــدعو /شـــباط ٦، املعقـــودة يف ٧٥٨رت اللجنـــة يف جلســـتها رَّوقـ
 ًء، بنــاوكوسـتاريكا والسـلفادور  ت العربيـة املتحـدة واجلمهوريـة الدومينيكيـة     وإسـرائيل واإلمـارا  

  على طلبـها، حلضـور الـدورة بصـفة مراقـب وملخاطبـة اللجنـة الفرعيـة، حسـب االقتضـاء، علـى            
قـرار مـن    يينطـوي ذلـك علـى أ    يكون يف ذلك مساس بطلبات أخرى مـن هـذا القبيـل وأالّ    أالّ

ني قـدم وأحاطت اللجنة الفرعية علمـاً بـالطلبني امل   .ة تلك الدولجانب اللجنة الفرعية بشأن صف
 A/AC.105/C.1/2012/CRP.19الوثيقتـان  (كوستاريكا لالنضمام إىل عضوية اللجنـة  ومن األردن 

 .)على التوايل ،A/AC.105/C.1/2012/CRP.7و

 ًءرويب، بنــااالحتــاد األواملراقــب عــن أن تــدعو  ة ذاــالســاجلوقــرَّرت اللجنــة الفرعيــة يف   -٥
يكـون يف ذلـك    أالّ علـى ة وملخاطبة اللجنة الفرعية، حسب االقتضـاء،  دورالحلضور على طلبه، 

قرار من جانب اللجنة الفرعيـة   يينطوي ذلك على أ الَّمساس بطلبات أخرى من هذا القبيل وأ
 .بشأن صفة االحتاد األورويب

االحتـاد الـدويل لالتصـاالت    لذريـة و الوكالة الدولية للطاقـة ا وحضر الدورة مراقبون عن   -٦
 .واملنظمة العاملية لألرصاد اجلويةومنظمة الصحة العاملية 

وحضر الدورة أيضا مراقبـون عـن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة التاليـة الـيت لـديها صـفة            -٧
ــة   ــدى اللجن ــم ل ــاون الفضــائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ،    :مراقــب دائ ورابطــة مراكــز   منظمــة التع

واملنظمــة األوروبيــة لألحبــاث الفلكيــة يف نصــف الكــرة   عــد يف الــوطن العــريب،بر عــن االستشــعا
واملنظمـة   ، واملنظمـة األوروبيـة لسـواتل االتصـاالت،    جلنويب، ووكالة الفضاء األوروبيـة األرضية ا

   .عد لدول مشال أفريقيابواملركز اإلقليمي لالستشعار عن  الدولية لالتصاالت الساتلية املتنقلة،
حضر الدورة مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التاليـة الـيت لـديها صـفة مراقـب      كما   -٨

واملعهـد  والرابطة األوروبية للسنة الدوليـة للفضـاء،   رابطة مستكشفي الفضاء، : دائم لدى اللجنة
والرابطــة الدوليــة لتعزيــز  واألكادمييــة الدوليــة للمالحــة الفضــائية،  األورويب لسياســات الفضــاء، 

واالحتــاد الفلكــي الــدويل، واملعهــد الــدويل مة الفضــاء، واالحتــاد الــدويل للمالحــة الفضـائية،  سـال 
، واجلامعـة الدوليــة  بعــدواجلمعيــة الدوليـة للمســح التصـويري واالستشــعار عـن    لقـانون الفضـاء،   

 للفضاء، وجائزة األمري سلطان بـن عبـد العزيـز العامليـة للميـاه، ومؤسسـة العـامل اآلمـن، والـس         
 .، والرابطة العاملية ألسبوع الفضاءاالستشاري جليل الفضاء
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اللجنـة  أن تدعو  ،فرباير/شباط ٦، املعقودة يف ٧٥٨وقرَّرت اللجنة الفرعية يف جلستها   -٩
ة دورالـ ، إىل إيفـاد مـراقبني حلضـور    اعلـى طلبـه   ًء، بنـا األرضـية -العلمية املعنية بالفيزياء الشمسية

يكـون يف ذلـك مسـاس بطلبـات أخـرى مـن        الَّ، علـى أ سب االقتضاءوخماطبة اللجنة الفرعية، ح
 اللجنـة العلميـة  قرار من جانب اللجنة الفرعية بشأن صـفة   ينطوي ذلك على أي هذا القبيل وأالَّ

لحصـول علـى   من هذه اللجنـة العلميـة ل   املقدَّموأحاطت اللجنة الفرعية علماً بالطلب  .املذكورة
  .)A/AC.105/C.1/2012/CRP.20الوثيقة ( مركز مراقب دائم لدى اللجنة

قائمة بأمساء من حضر الـدورة مـن ممثلـي     A/AC.105/C.1/2012/INF/41وترد يف الوثيقة   -١٠
 .الدول وهيئات األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية

    
   جدول األعمالإقرار  - باء 

ــتها     -١١ ــة، يف جلسـ ــة الفرعيـ ــرَّت اللجنـ ــودة يف ٧٥٨أقـ ــباط ٦، املعقـ ــدول  /شـ ــر، جـ   فربايـ
 :األعمال التايل

 .إقرار جدول األعمال  -١ 

  .انتخاب الرئيس  -٢ 
  .كلمة الرئيس  -٣  
 .تبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقدمة عن األنشطة الوطنية  -٤ 

 .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -٥ 

ث املعين باستكشاف الفضـاء اخلـارجي   تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثال -٦ 
 .)اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 

ــك    بســائل املتصــلة باستشــعار األرض عــن   امل -٧  ــا يف ذل ــد بواســطة الســواتل، مب ع
 .تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

  .احلطام الفضائي  -٨ 
 .ظم الفضائيةدعم إدارة الكوارث بواسطة الن  -٩ 

 .التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة -١٠ 

 .استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي -١١ 
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 .األجسام القريبة من األرض -١٢ 

 .املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء -١٣ 

 .استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد -١٤ 

سة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واسـتخدامه  درا -١٥ 
وتطبيقاته، مبـا يف ذلـك اسـتخدامه يف ميـدان االتصـاالت الفضـائية، ودراسـة سـائر         
املسائل املتصلة بتطورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خـاص الحتياجـات   

 .س بدور االحتاد الدويل لالتصاالتالبلدان النامية ومصاحلها، دون مسا

ــال املؤ   -١٦  ــمشــروع جــدول األعم ــدورة قّ ــة   اخلمســني ت لل ــة العلمي ــة الفرعي للجن
 .والتقنية

  .التقرير املقدم إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية -١٧ 
    

   انتخاب الرئيس  - جيم  
 )األرجنتني(كليمينتينو مينيكوتشي فيلكس ، ٧٥٨انتخبت اللجنة الفرعية، يف جلستها   -١٢

  .٦٦/٧١، عمالً بقرار اجلمعية العامة ٢٠١٣-٢٠١٢رئيساً هلا للفترة 
    

    الكلمات العامة  - دال  
االحتـاد الروسـي، األرجنـتني،    : تكلّم أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو الـدول األعضـاء التاليـة     - ١٣

إيطاليـا، باكسـتان، الربازيـل،    أذربيجان، ، )اإلسالمية- مجهورية(إكوادور، أملانيا، إندونيسيا، إيران 
بوركينا فاسو، بولندا، اجلزائر، اجلمهوريـة التشـيكية، مجهوريـة كوريـا، جنـوب أفريقيـا، رومانيـا،        

كنـدا،  ، كازاخسـتان،  )البوليفاريـة - مجهوريـة (فنــزويال   ،، الفلـبني سويسرا، شـيلي، الصـني، فرنسـا   
ــا،كوبــا،  ــا، املكســيك، كيني ــا، اهلنــد،    ماليزي ــة الســعودية، النمســا، نيجريي ــا، اململكــة العربي هنغاري

ــة الواليــات املتحــدة ــاناألمريكي ــا باســم جمموعــة  وتكلّــم أيضــا ممثــل   .، الياب ــدول جنــوب أفريقي ال
كلمـة عامـة كـل    وألقـى   .باسم جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبــي  األفريقية، وممثل إكوادور

كمــا ألقــى كلمــات عامــة   .ر واملراقــب عــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة الســلفادواملراقــب عــن مــن 
االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة الصـحة العامليـة واملنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة،        املراقبون عن

ووكالــة الفضــاء األوروبيـــة،    ،منظمــة التعـــاون الفضــائي آلســيا واحملــيط اهلـــادئ    واملراقبــون عــن   
 ،واالحتـاد الفلكـي الـدويل   واالحتاد الـدويل للمالحـة اجلويـة،     ،للمالحة الفضائية واألكادميية الدولية
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والرابطــة  ،ومؤسســة العــامل اآلمــنواجلامعــة الدوليــة للفضــاء، والــس االستشــاري جليــل الفضــاء، 
  .األرضية- العاملية ألسبوع الفضاء، واللجنة العلمية املعنية بالفيزياء الشمسي

ــة الحَّور  -١٤ ــة بــت اللجن ــو مينيكوتشــي رئيســا هلــا ملــدة    فرعي ــيلكس كليمينتين بانتخــاب ف
وأعربت اللجنـة الفرعيـة عـن تقـديرها للـرئيس املنتهيـة واليتـه،         .٢٠١٢سنتني، ابتداء من عام 

، ملا أبداه من كفاءة قيادية وما قدَّمه من إسهام يف تعزيز إجنـازات اللجنـة   )أملانيا(أولريخ هوت 
  .هفترة واليتالفرعية أثناء 

بـــت اللجنـــة الفرعيـــة بأذربيجـــان بوصـــفها العضـــو احلـــادي والســـبعني يف جلنـــة  حَّور  -١٥
ابطـة مراكـز االستشـعار عـن     بـت بـر  ارجي يف األغراض السـلمية، كمـا رحَّ  استخدام الفضاء اخل

  .كأحدث مراقب دائم لدى اللجنة يف الوطن العريب بعد
وتايلنــد والصــومال وأســتراليا ا ثيوبيــإلشــعوب وأعربــت اللجنــة الفرعيــة عــن تعازيهــا    -١٦

بنيتــها التحتيــة مــن خســائر بســبب  بوالفلــبني وكينيــا واليابــان ملــا فقدتــه مــن أرواح ومــا حلــق   
دت اللجنـة الفرعيـة علـى مـا ميكـن للـنظم الفضـائية        وشـد  .الكوارث الطبيعية اليت حدثت فيهـا 

ية يف دعـم إدارة الكـوارث   التعاون الدويل يف جمال الفضاء أن تؤديه من دور بالغ األمهأنشطة و
  .ودعم يف جمال االتصاالت ابتوفري معلومات دقيقة ويف حينه

ــة       ٧٥٨ويف اجللســة   -١٧ ــة لعمــل اللجن ــح العام ــا املالم ــة أوضــح فيه ــرئيس كلم ــى ال ، ألق
اإلعــالن املتعلــق بالــذكرى الســنوية اخلمســني  د الــرئيس علــى أكَّــالفرعيــة يف دورــا احلاليــة، و

الفضاء والذكرى السنوية اخلمسني إلنشاء جلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي    للرحلة البشرية إىل
ــهالــذي اعتمد ،يف األغــراض الســلمية د علــى كمــا شــد .٦٦/٧١اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا   ت

ــدور الــذي     ــة ال ــهضــرورة تقوي ــا الفضــاء    تؤدي ــوم وتكنولوجي ــقعل ــة املســتدامة  يف حتقي  التنمي
  .بشريةلتصدي للتحديات اليت تواجهها الاو

مكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي باألمانـة العامـة      ةمدير ت، ألقأيضاً ٧٥٨ويف اجللسة   -١٨
  .استعرضت فيها برنامج عمل املكتب كلمة
قـدرة مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي علـى مواصـلة         نَّأشارت اللجنة الفرعيـة إىل أ و  -١٩

ضـيعية الـيت كـان ينفـذها يف     تنفيذ نفس العدد من األنشطة ضمن نطاق واسع من ااالت املوا
  .من املسامهات النقدية والعينية القدراملاضي يتوقف على استمرار حصوله على نفس 
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هـانس هاوبولـد وفيكتـور كوتيلنيكـوف      ينعن امتناهنا للسـيد الفرعية  ةُوأعربت اللجن  -٢٠
واللجنـة  املكتب مع يف العمل  ماتفانيهل، امكتب شؤون الفضاء اخلارجي، مبناسبة تقاعدمهمن 

  .املقبلة ماالتوفيق يف مساعيه ماومتنت هل
مـن مناسـبات بـارزة يف جمــال     ٢٠١٢وأشـارت اللجنـةُ الفرعيـة إىل مـا سيشــهده عـام        -٢١

  .األربعون إلطالق سلسلة سواتل الندساتالفضاء، ومنها الذكرى السنوية 
كبـة اإلطـالق   وهنأت اللجنة الفرعية وكالة الفضـاء األوروبيـة لنجاحهـا يف إطـالق مر      -٢٢

VEGA  ٢٠١٢فرباير /شباط ١٣يف.  
ــداهنا باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف        -٢٣ ــزام بل ــَد الت ــوٌد تأكي وأعــادت وف

إتاحة سـبل الوصـول إىل الفضـاء    : األغراض السلمية، وشددت تلك الوفود على املبادئ التالية
متكافئـة، بصـرف النظـر عـن     اخلارجي جلميع الدول علـى قـدم املسـاواة ودون متييـز وبشـروط      

وعـدم متلُّـك الفضـاء اخلـارجي، مبـا فيـه القمـر         مستوى تطورهـا العلمـي والـتقين واالقتصـادي؛    
واألجــرام الســماوية األخــرى، بــدعوى الســيادة أو بواســطة االســتخدام أو االحــتالل أو بــأي   

وف وسيلة أخرى؛ وعدم عسـكرة الفضـاء اخلـارجي وعـدم اسـتغالله إالّ ألغـراض حتسـني ظـر        
العيش وتعزيز السلم على كوكب األرض؛ والتعـاون اإلقليمـي علـى تعزيـز األنشـطة الفضـائية       

  .حسبما أقرته اجلمعية العامة وسائر احملافل الدولية
وأعربـت وفـوٌد عـن رأي مفــاده أنـه ينبغـي أن تسـتفيد البلــدانُ الناميـة مـن تكنولوجيــا           -٢٤

االقتصادية، وأنَّ مـن الضـروري تعزيـز التعـاون     الفضاء، خصوصاً يف دعم تنميتها االجتماعية و
  .لتسهيل تبادل البيانات ونقل التكنولوجيا فيما بني الدول

  :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -٢٥
عشـر لوكــاالت الفضـاء يف آســيا واحملــيط   الثــامن ملخـص للملتقــى اإلقليمـي   "  )أ(  
  ممثل اليابان؛ قدَّمه، "قليمي من أجل بيئة الغداإلتعاون ال: )APRSAF-18(اهلادئ 

، "وتطبيقاـا  الفضائية باستخدام الكائنـات العضـوية الدقيقـة   التعدين تقنيات "  )ب(  
  ممثل أملانيا؛ قدَّمه

  ؛االحتاد الروسيممثل  قدَّمه، "املادة العامتة يف الفضاء جسيماتالبحث عن "  )ج(  
اســتخدام التقنيــات : كوكــب األرضمــن أجــل حتســني فهــم ولــوج الفضــاء "  )د(  

  ممثل أملانيا؛ قدَّمه، "يف السواتل املستقبلية لرصد األرض الفائقة التطور
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عـرض خـاص   (للدراسـات الفضـائية   الفرنسـي  عرض ألنشطة املركز الـوطين  "  )ه(  
  ممثل فرنسا؛ قدَّمه، )"عاماً ٥٠مبناسبة مرور 

  ؛ممثل اهلند قدَّمه، "مهمة مشتركة بني اهلند وفرنسا :يكوبرت- الساتل الصغري ميغا"  )و(  
  ؛اهلندممثل  قدَّمه، "أستروسات"الساتل   )ز(  
  الربتغال؛ممثل  قدَّمه، "الفضائيةالربتغال أنشطة "  )ح(  
  املراقب عن األردن؛ قدَّمه، "املركز اجلغرايف امللكي األردين"  )ط(  
املراقـب عـن    قدَّمـه ، "اضـر واملسـتقبل  املاضـي واحل : برنامج إسرائيل الفضائي"  )ي(  

  .سرائيلإ
  : على هامش الـدورة احلاليـة   ماالعرضني املرئيني اللذين قُدِّوأشارت اللجنة الفرعية إىل   -٢٦
اجلمعيــة العلميــة للجنــة  "، وممثــل فرنســا قدَّمــهالــذي " VEGAإطــالق مركبــة اإلطــالق  " ومهــا

املراقـب عـن جلنـة أحبـاث      قدَّمـه الـذي   "اهلند، يف مايسور، ٢٠١٢يوليه /أحباث الفضاء يف متوز
  .)كوسبار(الفضاء 

وأعربــت اللجنــة عــن امتناهنــا للوكالــة النمســاوية لتعزيــز البحــوث واملعهــد األورويب           -٢٧
  .لسياسات الفضاء لتنظيمهما مناسبة علمية وتقنية على هامش الدورة احلالية

    
   التقارير الوطنية - هاء 

متــها الــدول األعضــاء   دلمــا مــع التقــدير بالتقــارير الــيت ق    ة عأحاطــت اللجنــة الفرعيــ    -٢٨
)A/AC.105/1008 وAdd.1 وA/AC.105/C.1/2012/CRP.8 (  ــة لكــي تنظــر فيهــا ــة الفرعي يف اللجن

تبـادل عـام لـآلراء وعـرض اسـتهاليل للتقـارير املقدمـة عـن         " ،من جـدول األعمـال   ٤إطار البند 
بأن تواصل األمانـة دعـوة الـدول األعضـاء إىل تقـدمي       وأوصت اللجنة الفرعية ."األنشطة الوطنية

 .تقارير سنوية عن أنشطتها الفضائية
    

   الندوة - واو 
صـناعة  "نـدوةً عـن موضـوع    فربايـر،  /شـباط  ١٣يف ، عقد مكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي     - ٢٩

ــرص الســوق : خــدمات رصــد األرض  ــت، "ف ــب شــؤون الفضــاء     النــدوةتنســيق  وتولّ مــديرة مكت
تتيحهــا خــدمات الــيت فــرص ال: "العــروض اإليضــاحية املقدَّمــة يف النــدوة مــا يلــي  لــتمشو .اخلــارجي

مــن راشــل فــيالن ه تــ، قدَّم"االســتفادة مــن دروس املاضــي مــن أجــل املســتقبل: اتل رصــد األرضوســ



 

8 V.12-50620 
 

A/AC.105/C.1/L.321  

ر برنــامج الرصــد اتطــور الســوق وآثــ: صــناعة خــدمات رصــد األرض األوروبيــة "؛ ويوروكونســلت
االستشـعار   لشـركات الرابطـة األوروبيـة   مـن   جيـوف سـوير  ، قدَّمـه  "واألمنيـة  العاملي لألغراض البيئيـة 

لوكالـة  امـن  هـاليلو شـابا   ، قدَّمـه  "برنامج نيجرييا الفضـائي وحتـديات البيانـات يف أفريقيـا    "؛ وبعدعن 
توزيــع : بيانــات مراقبــة األرض يف الربازيــل"و ؛الوطنيــة النيجرييــة للبحــث والتطــوير يف جمــال الفضــاء

، قدَّمــه "الربازيلــي لدراســة املــوارد األرضــية وأثــر سياســة البيانــات املفتوحــة  - ت الســاتل الصــيينبيانــا
 ه، قدَّمـ "تاحـة بيانـات سـاتل الندسـات للجميـع     إمزايـا  "؛ والربازيـل من جريالدو أنطونيو دينيز برافكو 

ــوجي   مــن جــان بارشــر   ــات املتحــدة للمســح اجليول ية اســتخدام الوســائل الفضــائ "؛ ومؤسســة الوالي
 مــندمييتــري غــوروبيتس ، قدَّمــه "لصــاحل البلـدان الناميــة  بعــدالروسـية يف جمــال استشــعار األرض عــن  

حتقيقــاً  اتالقــرار اختــاذصــناعة خــدمات رصــد األرض لــدعم  "وكالــة الفضــاء االحتاديــة الروســية؛ و 
  .لورانت تساران من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي قدَّمه، "للتنمية املستدامة

    
   تماد تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنيةاع  - زاي  

املعقـودة يف  ] ...[بعد أن نظرت اللجنة الفرعية يف البنود املعروضـة عليهـا، يف جلسـتها      -٣٠
، اعتمــدت تقريرهــا املقــدم إىل جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف  ٢٠١٢فربايــر /شــباط] ...[

 .على النحو املبين يف الفقرات الواردة أدناه األغراض السلمية، الذي يتضمن آراءها وتوصياا
    

   برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -ثانيا  
 ٥، نظـرت اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف البنـد       ٦٦/٧١وفقا لقرار اجلمعية العامة   -٣١

 ."برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية"من جدول األعمال، 

ــة   -٣٢ ــدم فيهــا عرضــ      ٧٦١ويف اجللس ــات الفضــائية كلمــة ق  الًجممــ اً، ألقــى خــبري التطبيق
 .لألنشطة املنفّذة واملزمع تنفيذها يف إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية

ــل  - ٣٣ ــان  وأدىل ممث ــد   ةبكلمــالياب ــام   .مــن جــدول األعمــال  ٥يف إطــار البن ــادل الع وخــالل التب
ممثــل و عمـال أيضـا ممثلـو دول أعضـاء أخـرى     البنـد مـن جــدول األ   لـآلراء، أدىل بكلمـات تتعلـق ـذا    

ي وممثل جنوب أفريقيـا الـذي تكلـم     والكاريبالذي تكلّم باسم جمموعة دول أمريكا الالتينية إكوادور 
 .باسم جمموعة الدول األفريقية

، وفقا للفقـرة  )اهلند(شيفاكومار  .ك .الفريق العامل اجلامع جمدداً برئاسة السيد س وانعقد  - ٣٤
] ...[املعقـودة يف  ] ...[أقـرَّت اللجنـة الفرعيـة يف جلسـتها     و .٦٦/٧١من قرار اجلمعية العامـة   ٧

 .فرباير، تقرير الفريق العامل اجلامع، الذي يرد يف املرفق األول ذا التقرير/شباط
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 :ةالتالي ةوالتقني ةالعلمي ةاإليضاحي وضمعت اللجنة الفرعية إىل العرستوا  -٣٥

اإلجنازات اليت حققها املركز : بناء القدرات يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء"  )أ( 
  ؛نيجرييا، قدَّمه ممثل "اإلقليمي األفريقي لتعليم علوم وتكنولوجيا الفضاء باللغة اإلنكليزية

مـا ميكننـا فعلـه لبنـاء      :ام ائتالف جامعـات اهلندسـة الفضـائية   أماملاثل التحدي "  )ب(  
  ممثل اليابان؛ قدَّمه، "القدرات يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء يف البلدان النامية

 اجلامعة الدولية للفضاء؛ املراقب عن قدَّمه، "دليل برامج السواتل الصغرية"  )ج(  

ــن  "  )د(   ــي ع ــر املرحل ــامج ال التقري ــنياملشــترك ربن ــم املتحــدة ا ب ــان و ألم بشــأن الياب
  ، قدَّمه ممثل اليابان؛"لنانويةتكنولوجيات السواتل ايف جمال مد األ ةلزماالت الطويلا

  ممثل كينيا؛، قدَّمه "٢٠١١األفريقية الرابع يف عام  اتنتائج مؤمتر القياد"  )هـ( 
  .ممثل النمسا قدَّمه، "نانويةالسواتل كوكبة من الأول  :BRITE"  )و(  

    
   أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية - ألف 

عـن   جمملـة عرض على اللجنة الفرعية تقرير خبري التطبيقات الفضائية، الذي يقدِّم حملة   -٣٦
ــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفضــائية وَتوجهــه      ــة املســندة إىل برن ، A/AC.105/1011(الوالي

قـد نفِّـذت علـى     ٢٠١١أنشـطة الربنـامج لعـام    أنَّ  لفرعيـة اللجنـة ا الحظت و .)٧-٢الفقرات 
 .حنو مرضٍ، وأثنت على العمل الذي أجنزه املكتب يف إطار الربنامج

ــدير     -٣٧ ــع التق ــة م ــة الفرعي ــدَّمت  شــىتدوال أعضــاء ومنظمــات  أنَّ  والحظــت اللجن ــد ق  ق
 .)٥٢و ٥١، الفقرتان A/AC.105/1011( ٢٠١١ألنشطة عام  )نقدية وعينية(تربعات 

أن تواصـل دعـم   واملنظمـات الدوليـة   لـدول األعضـاء   عن رأي مفاده أنه ينبغي ل عربأُو  -٣٨
  .الربنامج بتقدمي تربعات

الرصـد البيئـي؛   ) أ( :هيذات األولوية الربنامج أنشطة أنَّ  إىلاللجنة الفرعية  وأشارت  -٣٩
تطبيقــات ) ـهــ(وكــوارث؛ إدارة ال) د(والصــحة العامليــة؛ ) ج(وإدارة املــوارد الطبيعيــة؛ ) ب(و

علـوم الفضـاء األساسـية، مبـا فيهـا املبـادرة الدوليـة بشـأن         ) و(والنظم العامليـة لسـواتل املالحـة؛    
املبـادرة األساسـية لتكنولوجيـا    ) ط(ور املنـاخ؛  تغيـ ) ح(وقـانون الفضـاء؛    )ز(وطقس الفضـاء؛  

  .مبادرة تكنولوجيا الفضاء البشرية) ي(والفضاء؛ 
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  ٢٠١١عام   - ١  
 الجتماعات واحللقات الدراسية والندوات ودورات التدريب وحلقات العملا

فيما يتعلق باألنشطة اليت اضطلع ا برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يف عـام    -٤٠
شــاركتها يف رعايــة خمتلــف  مل، أعربــت اللجنــة الفرعيــة عــن تقــديرها للجهــات التاليــة    ٢٠١١

إطـار الربنـامج، واملشـار إليهــا يف    يف التـدريب الــيت جـرت    حلقـات العمـل والنـدوات ودورات   
 ):A/AC.105/1011واملرفق األول من الوثيقة  ٤٨الفقرة (تقرير خبري التطبيقات الفضائية 

) اإلسـالمية -مجهوريـة (األرجنتني واإلمارات العربية املتحدة وإيـران  حكومات   )أ(  
  ؛ياونيجري والنمساوفييت نام وماليزيا وجنوب أفريقيا 

ــة    )ب(   ــدان النامي ــامج دعــم البل ــدويل    ، برن ــة، واالحتــاد ال ــة الفضــاء األوروبي ووكال
للمالحــة اجلويــة، واللجنــة الدوليــة املعنيــة بالشــبكة العامليــة لســواتل املالحــة، واجلمعيــة الدوليــة 

ــة الستكشــاف الفضــاء اجلــوي،   بعــدللمســح التصــويري واالستشــعار عــن    ــة الياباني ، والوكال
سـلطان بـن عبـد     وجـائزة األمـري  لوطنية للمالحة اجلويـة والفضـاء للواليـات املتحـدة،     واإلدارة ا

ــاه  ــة للمي ــز العاملي ــة    ، ومؤسســة العــامل اآلمــن، و العزي ــابع جلامع ــة الفضــائية الت مركــز حبــوث البيئ
  .كيوشو، اليابان

    
 الزماالت الدراسية الطويلة األمد من أجل التدريب املتعمق

رعيـة عــن تقـديرها حلكومــة إيطاليـا الــيت واصـلت، مــن خـالل معهــد      أعربـت اللجنــة الف   -٤١
وبالتعاون مـع معهـد غـاليليو فرياريـس الـوطين       ،البوليتكنيك يف تورينو ومعهد ماريو بويال العايل

شـهرا، إلجـراء دراسـات     ١٢للهندسة الكهربائية، تقدمي أربـع زمـاالت دراسـية مـدة كـل منـها       
 .اتل املالحة والتطبيقات املتصلة اعليا يف جمال النظم العاملية لسو

معهــد ت، عــن طريــق قــدمالــيت وأعربــت اللجنــة الفرعيــة عــن تقــديرها حلكومــة اليابــان   -٤٢
ــا  ــهما    كيوشــو للتكنولوجي ــدة كــل من ــالتني م ــال     ٣، زم ــا يف جم ســنوات إلجــراء دراســات علي
 .لنانويةتكنولوجيات السواتل ا

    
 اخلدمات االستشارية التقنية

اللجنة الفرعية مع التقـدير مـا قُـدِّم يف إطـار برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات         الحظت   -٤٣
الفضائية من خـدمات استشـارية تقنيـة دعمـا لألنشـطة الـيت تعـزز التعـاون اإلقليمـي والـدويل يف           
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ــائية       ــات الفضـ ــبري التطبيقـ ــر خـ ــه يف تقريـ ــار إليـ ــو املشـ ــى النحـ ــائية، علـ ــات الفضـ ــال التطبيقـ جمـ
)A/AC.105/1011٤٧-٣٨لفقرات ، ا(. 
    

   ٢٠١٢عام   - ٢  
 االجتماعات واحللقات الدراسية والندوات ودورات التدريب وحلقات العمل

أوصــت اللجنــة الفرعيــة باملوافقــة علــى الربنــامج التــايل بشــأن االجتماعــات واحللقــات   -٤٤
  :٢٠١٢عام ل الدراسية والندوات ودورات التدريب وحلقات العمل

ة بني األمم املتحدة والتفيا بشأن تطبيقات النظم العامليـة  حلقة العمل املشترك  )أ(  
  مايو؛/أيار ١٨إىل  ١٤لسواتل املالحة، املزمع عقدها يف ريغا من 

ــادرة     )ب(   ــاع خــرباء مب ــا  اجتم ــم املتحــدة لتكنولوجي الفضــاء البشــرية حــول    األم
 يونيه؛/حزيرانيف فيينا املزمع عقدها يف  ،تكنولوجيا الفضاء البشرية

الدورة التدريبيـة املشـتركة بـني األمـم املتحـدة واهلنـد بشـأن البحـث واإلنقـاذ            )ج(  
  ؛أغسطس/آبيف بنغالور، اهلند املزمع عقدها يف  ،مبساعدة السواتل

الندوة املشـتركة بـني األمـم املتحـدة والنمسـا بشـأن حتليـل البيانـات الفضـائية            )د(  
  ؛سبتمرب/أيلوليف غراتس، النمسا املزمع عقدها يف  ،ومعاجلة الصور

حلقة العمل املشتركة بني األمـم املتحـدة واالحتـاد الـدويل للمالحـة اجلويـة بشـأن          )ـه(  
الدروس املسـتفادة مـن حـاالت يف منطقـة     : املطبَّقة على احتياجات البشريةالفضائية التكنولوجيات 

  ؛سبتمرب/أيلول ٣٠إىل  ٢٨من نابويل، إيطاليا املزمع عقدها يف  ،البحر األبيض املتوسط
حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املتحــدة وإكــوادور حــول املبــادرة الدوليــة    )و(  

  ؛أكتوبر/تشرين األول ١٢إىل  ٨من تو ويكاملزمع عقدها يف  ،بشأن طقس الفضاء
حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واليابـان حـول مبـادرة علـوم الفضـاء        )ز(  
  ؛أكتوبر/تشرين األول ١٣إىل  ١٠من ويا، اليابان ناغاملزمع عقدها يف  ،األساسية
حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املتحــدة وشــيلي بشــأن تســخري تطبيقــات      )ح(  

 مـن  سـانتياغو املزمـع عقـدها يف    ،تكنولوجيا الفضاء من أجل حتقيق منافع اجتماعية واقتصادية
 ؛نوفمرب/تشرين الثاين ١٦إىل  ١٢
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،  األمـم املتحـدة واألرجنـتني بشـأن قـانون الفضـاء      حلقة العمل املشـتركة بـني    )ط(  
  .ديسمرب/أو كانون األول نوفمرب/تشرين الثاينيف األرجنتني املزمع عقدها يف 

    
   التعاون اإلقليمي واألقاليمي - باء  

اجلــدول الــزمين لـدورات الدراســات العليــا الــيت تســتغرق  أنَّ  الحظـت اللجنــة الفرعيــة   -٤٥
، والـــيت تقـــدمها املراكـــز اإلقليميـــة لتـــدريس علـــوم       ٢٠١٣-٢٠١٠تســـعة أشـــهر للفتـــرة    

تقريــر خــبري التطبيقــات الفضــائية أرفــق بوتكنولوجيــا الفضــاء، املنتســبة إىل األمــم املتحــدة، قــد 
)A/AC.105/1011املرفق الثالث ،(.  

عــرب عــن رأي يفيــد بضــرورة زيــادة مشــاركة البلــدان األعضــاء يف مركــز تــدريس أُو -٤٦
 .ا الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئعلوم وتكنولوجي

أنَّ  علــى ٦٦/٧١اجلمعيــة العامــة شــدَّدت يف قرارهــا أنَّ  واســتذكرت اللجنــة الفرعيــة  -٤٧
التعاون اإلقليمـي واألقـاليمي يف ميـدان األنشـطة الفضـائية ضـروري لتـدعيم اسـتخدام الفضـاء          

لفضــائية ولإلســهام يف اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وملســاعدة الــدول علــى تنميــة قــدراا ا  
إىل  ،حتقيقـاً هلـذه الغايـة   أهنـا طلبـت،   و ،أللفيـة لحتقيق األهداف الواردة يف إعالن األمم املتحدة 

املنظمات اإلقليمية املعنية توفري املساعدة الالزمة لتمكني البلدان من تنفيذ التوصـيات الصـادرة   
ور اهلــام الــذي تؤديــه املــؤمترات  بالــد ،الصــدد هــذايف  ت،قــروأهنــا أ عــن املــؤمترات اإلقليميــة؛ 

بـني الـدول، مثـل مـؤمتر القيـادات      فيمـا  وغريها من اآلليات يف تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل 
واملنتــدى  ،األفريقيــة بشــأن تســخري علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء ألغــراض التنميــة املســتدامة        

واحملـيط اهلـادئ للتعـاون يف     ومنظمـة آسـيا   ،اإلقليمي للوكاالت الفضائية آلسيا واحمليط اهلـادئ 
  .للقارة األمريكيةومؤمتر الفضاء  ،جمال الفضاء

ــة   - ٤٨ ــة الفرعي ــا  أنَّ  والحظــت اللجن ــة كيني ــد احكوم ــع  يف مومباســا  تفاستضــق ــؤمتر الراب امل
للقيادات األفريقية بشأن تسخري علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية املستدامة عـن موضـوع   

 .٢٠١١سـبتمرب  /أيلول ٢٨إىل  ٢٦قد من ، الذي ع"ة عن الفضاء يف أفريقيارؤية مشترك تكوين"
وقائع املؤمتر، مبا فيها إعالن مومباسا بشأن الفضاء وتنمية أفريقيا، أنَّ  كما الحظت اللجنة الفرعية

 .(www.ncst.go.ke)ستنشر على املوقع الشبكي للمجلس الوطين الكيين للتكنولوجيا والعلوم 

عشــرة للملتقـى اإلقليمــي لوكــاالت  الثامنـة  الــدورة أنَّ  اللجنــة الفرعيـة أيضــا  والحظـت   -٤٩
ديســمرب  /كــانون األول ٩إىل  ٦مــن ســنغافورة الفضــاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ قــد عقــد يف    

وسوف تشترك حكومـة   ."التعاون اإلقليمي من أجل بيئة الغد"وكان موضوع الدورة  .٢٠١١



 

V.12-5062013 

 

A/AC.105/C.1/L.321

ماليزيــا يف الـيت ستستضـيفها    عشـرة للملتقــى التاسـعة  نظــيم الـدورة  وحكومـة اليابـان يف ت  ماليزيـا  
 .٢٠١٢ديسمرب /األولكانون  ١٤إىل  ١١كواالملبور من 

منظمة التعاون الفضـائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ قـد      أنَّ  كذلكوالحظت اللجنة الفرعية   -٥٠
وأقـرت خاللـه    ،٢٠١١سبتمرب /أيلول ٨و ٧يومي بيجني لسها يف اخلامس عقدت االجتماع 

وأشـارت   .اجلـاري إحـرازه يف املشـاريع املعتمـدة سـابقا      قـدم عددا مـن املشـاريع واستعرضـت الت   
   .٢٠١٢ مايو/االجتماع السادس للمجلس سيعقد يف طهران يف أيارأنَّ  أيضا إىلالفرعية اللجنة 
ــة إىل   -٥١ ــة الفرعي ــة مــؤمتر القــارة األالــذي اعتمــده  إعــالن باتشــوكاوأشــارت اللجن مريكي

نـوفمرب  /تشـرين الثـاين   ١٩إىل  ١٥مـن  ، املكسـيك،  يف باتشوكاعقود السادس املعين بالفضاء، امل
ستنظم اجتماعا إقليميـا يف مكسـيكو سـييت، يف الفتـرة     أمانة املؤمتر املؤقتة أنَّ  ، والحظت٢٠١٠

 ، حول اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف جمـاالت شـىت منـها      ٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٠إىل  ١٧من 
، اجتماعــا لرؤســاء   ٢٠١٢يوليــه  /الصــحة واألمــن الغــذائي وتغــري املنــاخ، وســتنظم، يف متــوز      

  .ذ بعدلتنفيذ توصيات املؤمتر اليت مل تنفَّ وكاالت الفضاء من أجل توفري مزيد من الزخم
    

     -الثثا  
].... [  

    
ذلك باستشعار األرض عن بعد بواسطة السواتل، مبا يف املتصلة املسائل   - رابعا  

   تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض
مــن جــدول  ٧اللجنــة الفرعيــة يف البنــد  نظــرت، ٦٦/٧١عمــالً بقــرار اجلمعيــة العامــة    -٥٢

املسـائل املتصـلة باستشـعار األرض عـن بعـد بواسـطة السـواتل، مبـا يف ذلـك تطبيقاتـه           "األعمال، 
 ."ضان النامية ويف رصد بيئة األرلصاحل البلد

أملانيـا وإيطاليـا   االحتـاد الروسـي و  وتكلّم يف إطـار هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال ممثّلـو          -٥٣
وأثناء التبـادل العـام لـآلراء، ألقـى ممثلـو دول أعضـاء        .والصني واهلند والواليات املتحدة واليابان
 .أخرى أيضا كلمات ذات صلة ذا البند

 :ةالتالي ةوالتقني ةالعلمي ةإليضاحيا وضرواستمعت اللجنة الفرعية إىل الع  -٥٤

الواليـات  ممثل  قدَّمه، "إسهامات سواتل البيئة يف الربامج العاملية لرصد األرض"  )أ( 
 ؛املتحدة األمريكية
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، "بعـد األنشطة احلديثة اليت أجنزـا مجهوريـة كوريـا يف جمـال االستشـعار عـن       "  )ب( 
 ؛مجهورية كورياقدَّمه ممثل 

  ممثل اهلند؛، قدَّمه "RESOURCESAT-2حلديثة للساتل التطبيقات ا"  )ج(  
  ممثل اهلند؛، قدَّمه "RESOURCESAT-2التطبيقات العاملية للساتل "  )د(  
   قدَّمـــه، "حنـــو إقامـــة الـــبىن التحتيـــة الوطنيـــة للبيانـــات املكانيـــة يف باكســـتان "  )هـ(  

  .ممثل باكستان
طنيـة والتعاونيـة يف جمـال االستشـعار     املناقشـات، استعرضـت الوفـود الـربامج الو    أثناء و  -٥٥

وقُــدِّمت أمثلــة عــن الــربامج الوطنيــة والثنائيــة واإلقليميــة والدوليــة الراميــة إىل تعزيــز   .عــن بعــد
ــة  ــة االجتماعي ــة املســتدامة، وال  و التنمي ــة   االقتصــادية والتنمي ــة : ســيما يف اــاالت التالي الزراع

ــاخ؛ وإدارة ال    ــر املن ــات   وصــيد األمســاك؛ ورصــد تغي ــدرولوجيا؛ وإدارة املنظوم كــوارث؛ واهلي
ــوع      ــاه؛ ورســم خــرائط مــوارد التن اإليكولوجيــة واملــوارد الطبيعيــة؛ ورصــد نوعيــة اهلــواء واملي

ــائي ــة؛      ،األحي ــور، واألراضــي الرطب ــاطق الســاحلية، واســتخدام األراضــي، واألراضــي الب واملن
 .مةودراسة احمليطات؛ والتنمية الريفية وختطيط املدن؛ والسال

النظم الشـاملة واملنسـقة واملسـتدامة لرصـد األرض     أنَّ  والحظت اللجنة الفرعية بارتياح  -٥٦
اإلنسان؛ وأنه جيري بذل جهود كبرية لبنـاء قـدرات البلـدان الناميـة يف اسـتخدام      نفعة ضرورية مل

 .االجتماعية واالقتصادية حتسني نوعية احلياة وتعزيز تنميتها من أجلأرصاد األرض 

بتكلفـة ال تـذكر أو جمانـا،     ئيةالبيانـات الفضـا   وافر مزيد مـن ونوهت اللجنة الفرعية بت  -٥٧
الربازيلـي  -السـاتل الصـيين  مـن  جمانـا  يحصـل عليهـا   عد اليت بمبا يف ذلك بيانات االستشعار عن 

 .يةوارد األرضامللدراسة 

ــة علمــا ب    -٥٨ ــة الفرعي ــات إطــالق ســواتل مــن عــدد اســتمرار وأحاطــت اللجن رصــد ل عملي
األرض وبــالبحوث االبتكاريــة الــيت أُجريــت باســتخدام هــذه الســواتل، الــيت ميكــن اســتخدام         

مة متكاملة عاملياً للمنظومة األرضيةالبيانات املستمدة منها لوضع مناذج متقد. 

منظمــات مثــل امللتقــى اإلقليمــي  ؤديــه وســلّمت اللجنــة الفرعيــة بأمهيــة الــدور الــذي ت   -٥٩
ــادئ   لوكــاالت الفضــاء يف   ــه بشــأن تســخري   ومشــروع رصــد آســيا  آســيا واحملــيط اهل ومبادرت
البيئــة؛ واللجنــة املعنيــة بســواتل رصــد األرض ومبادرــا بشــأن       لصــاحل التطبيقــات الســاتلية  

ــق املخــتص برصــد        ــق املخــتص برصــد األرض؛ والفري ــات االفتراضــية مــن أجــل الفري الكوكب
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، وال بعـد تخدام تكنولوجيـا االستشـعار عـن    تعزيز التعاون الدويل واإلقليمي يف اسيف األرض، 
  .سيما لصاحل البلدان النامية

اللجنة الفرعية التقدم الذي أحرزه الفريـق املخـتص برصـد األرض يف إعمـال     الحظت و  -٦٠
ب الكربـون يف  تعقّـ مبادرة مثل ، ومببادراته األخرى )جيوس(األرض  املنظومة العاملية لنظم رصد
الزراعة، وتطوير شـبكات الرصـد وإدماجهـا يف املنـاطق البـاردة، وبـذل       الغابات، ورصد املناخ و

جهــود لبنــاء القــدرات يف توســيع إمكانيــة االســتفادة مــن بــرامج رصــد األرض واســتخدامها يف   
كما أشارت اللجنة الفرعية إىل انعقاد ندوة املنظومـة العامليـة لـنظم رصـد األرض      .البلدان النامية

  .٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٧إىل  ٥انتياغو من يف القارة األمريكية يف س
للجنـة  اخلـامس والعشـرين   الجتماع العام أيضاً االختتام الناجح لوالحظت اللجنة الفرعية   - ٦١

ــد األرض   ــواتل رصـ ــة بسـ ــد   املعنيـ ــا وانعقـ ــافته إيطاليـ ــذي استضـ ــا الـ ــا يف لوكـ ــرين بإيطاليـ يف تشـ
وكـا مـن أجـل دعـم دراسـات تغيـر املنـاخ        والـذي أسـفر عـن اعتمـاد بيـان ل     ، ٢٠١١نوفمرب /الثاين

 .والتنميــة املســتدامة، وتطــوير هنــج أكثــر تكــامالً يف جمــال التخفيــف مــن آثــار الكــوارث وإدارــا    
عـام  ليـة بسـواتل رصـد األرض    رئاسـة اللجنـة املعن   تولـت اهلنـد  أنَّ  والحظت اللجنة الفرعية كذلك

 .القادمالعام  هاوستستضيف اجتماع ٢٠١٢

األربعـني إلطـالق الواليـات    الـذكرى السـنوية   للجنة الفرعية بارتياح تنظيم الحظت او  -٦٢
املتحدة سلسلة سواتل الندسات، والـذي مثّـل أكـرب جهـد متواصـل يبـذل مـن أجـل احلصـول          

والحظــت اللجنــة الفرعيــة أيضــاً أنــه قــد متّ خــالل تلــك العقــود    .علــى صــور ســاتلية لــألرض 
يف الواليـــات املتحـــدة ويف حمطـــات  يف حمفوظـــات األربعـــة التقـــاط ماليـــني الصـــور وإيـــداعها

االستقبال التابعة لسواتل الندسات يف خمتلف أحناء العامل، مما وفر مصدراً فريـداً وقيمـاً لطائفـة    
  .متنوعة من االستخدامات، بدءا بتحليل تغري املناخ إىل إدارة الغابات ومواجهة الطوارئ

يـة االطـالع حبريـة عــرب اإلنترنـت علـى صــور      تــوفري إمكان نَّعـرب عـن رأي مفـاده أ   أُو  -٦٣
  .عالية االستبانة ملناطق حساسة أمر يثري القلق، لدواع استراتيجية
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