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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

   
   تقرير األمانة املؤقتة ملؤمتر القارة األمريكية الرابع املعين بالفضاء  

 مذكرة من األمانة
 
دعـت اجلمعـية العامـة األمانـة املؤقـتة ملؤمتـر القـارة األمريكـية الرابع املعين بالفضاء، يف                     -١

، إىل إطالع جلنة    ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١٠ املؤرخ   ٥٩/١١٦ مـن قـرارها      ٢١الفقـرة   
 .استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية على األعمال املنجزة

وقـد أُرفـق تقرير األمانة املؤقتة ملؤمتر القارة األمريكية الرابع املعين بالفضاء، الذي قُدم                -٢
 إىل ٨ة واألربعـني، املعقـودة يف فييـنا من    كورقـة غـرفة اجـتماعات إىل اللجـنة يف دورـا الثامـن        

 .، ذه املذكرة٢٠٠٥يونيه / حزيران١٧
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تقرير كولومبيا عن أنشطة األمانة املؤقتة ملؤمتر القارة األمريكية الرابع   
   املعين بالفضاء

تنفـيذا للواليـات املسـندة إىل مؤمتـر القـارة األمريكية الرابع املعين بالفضاء، الذي عقد                  -١
، وبعـــد موافقـــة ٢٠٠٢مـــايو / أيـــار١٧ إىل ١٤ كارتاخيـــنا دي إنديـــاس، كولومبـــيا، مـــن يف

كولومبـيا عـلى العمـل كأمانـة مؤقـتة لـلمؤمتر، شـرعت وزارة اخلارجـية الكولومبية يف النصف                    
 يف مهمـة وضـع خطة عمل عامة لألمانة، إىل جانب حتديد مهام معينة               ٢٠٠٢الـثاين مـن عـام       

ــرة باألول  ــنا دي إنديــاس وخطــة     يــرى أــا جدي ــثاال إلعــالن كارتاخي ــادئ األمــر، امت ــة يف ب وي
 )١(.العمل

ــئات       -٢ ــتعويل عــلى تلقــي الدعــم مــن هي ــيا ال ويف تنفــيذ خطــة العمــل، تســتطيع كولومب
مــنظومة األمــم املــتحدة العاملــة يف جمــال الفضــاء اجلــوي، وعــلى تلقــيه حملــيا مــن مجــيع املــرافق   

ومنها الوكالة الكولومبية للتعاون الدويل، واملعهد الكولومبـي       احلكومـية املعنـية ذا املوضوع،       
، ومعهــد أوغســطني كــودازي اجلغــرايف، ومعهــد  )Colciencias(لــتطوير العلــوم والتكنولوجــيا 

دراســـات اهليدرولوجـــيا واألرصـــاد اجلويـــة والبيـــئة، ووزارة االتصـــاالت، ووزارة اخلارجـــية،  
 .ووحدة الطريان املدين وهيئات أخرى

  
   األمم املتحدة ودعمها ملؤمترات القارة األمريكية املعنية بالفضاء -أوال 

ديســـمرب / كـــانون األول١١ املـــؤرخ ٥٧/١١٦ســـلّمت اجلمعـــية العامـــة، يف قـــرارها  -٣
ــيه يف مؤمتــرات   أنّ بــ، ٢٠٠٢ ــية بالفضــاء، االتفــاق الــذي مت التوصــل إل  القــارة األمريكــية املعن

آلية لتعزيز التعاون والتنسيق يف األنشطة الفضائية       هو مبثابة    ،ةبلدان أمـريكا الالتيني   لـ  املخصصـة 
 الذي  مؤمتـر القـارة األمريكـية الـرابع املعـين بالفضاء          نجاح  بـ  مـع االرتـياح      ونوهـت يف املـنطقة،    

 تعقدن  أ املناطق األخرى على     شجعت، و  وخطـة العمل   اعـتمد إعـالن كارتاخيـنا دي إنديـاس        
 املتحدة  ي األمم ـ مواقـف الـدول األعضـاء فـ        بـني قـيق الـتقارب      مؤمتـرات إقليمـية بغـية حت       ادوريـ 

حـــول املســـائل ذات االهـــتمام املشـــترك يف جمـــال اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض   
 .السلمية

والحظــت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، يف تقريــرها عــن     -٤
 أنّ املؤمتر الرابع تناول باملناقشة      )٢(عية العامة، أعمـال دورـا اخلامسـة واألربعني املقدم إىل اجلم         

آلــيات الــتعاون والتنســيق بــني بلــدان املــنطقة يف خمــتلف جمــاالت علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء،     
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وذلـك مـن حيـث تطبـيقاا يف جماالت يذكر منها تدبر الكوارث، والتعليم عن بعد والتطبيب                  
. دين مثل قانون الفضاء واالتصاالت عن بعد     عـن بعـد والصـحة العامـة ومحايـة البيـئة، ويف مـيا              

ــة          ــع حكوم ــتعاون م ــدول األعضــاء لل ــه خمــتلف ال ــذي تقدمــت ب ــلما بالعــرض ال وأحاطــت ع
 .كولومبيا، بصفتها األمانة املؤقتة، على تنفيذ اإلعالن وخطة العمل

  
الصكوك التنفيذية اليت وضعها مؤمتر القارة األمريكية الرابع املعين  -ثانيا 

   ء ألداء مهامهبالفضا
ــنا بــاركو،   ٢٠٠٣أبــريل / نيســان١٧يف  -٥ ــيا، كارولي ، وقّعــت وزيــرة خارجــية كولومب

واملديـر العـام ملكتـب األمـم املـتحدة يف فييـنا، مذكـرة تفـاهم بشأن التعاون بني مكتب شؤون                      
املعــين الفضــاء اخلــارجي الــتابع لألمانــة العامــة واألمانــة املؤقــتة ملؤمتــر القــارة األمريكــية الــرابع    

وتعهـد الطرفان يف تلك املذكرة بتعزيز التعاون والتنسيق يف املشاريع والربامج املعنية             . بالفضـاء 
بالتطبـيقات الفضـائية من أجل تيسري العمل الذي تقوم به األمانة املؤقتة ملؤمتر القارة األمريكية                

 .الرابع املعين بالفضاء

دة فيما يتعلق بتكنولوجيا الفضاء وما ميكن       وقـد يسـرت هـذه املذكرة أداء املهام املسن          -٦
أن تعــود بــه مــن فوائــد عــلى محايــة البيــئة واتقــاء الكــوارث الطبيعــية واإلنــذار املــبكر ــا، ويف   

. جمـاالت قـانون الفضـاء والتعلـيم والبحـث وتطويـر العلـوم والتكنولوجيا والتطبيقات الفضائية                
 .ع ذات الصلةواستخدمت كأداة أساسية للتعاون ولتطوير املواضي

ــرة    -٧ ــة يف الفق ــية العام ــرارها  ٢١ورحبــت اجلمع ــن ق ــؤرخ ٥٩/١١٦ م  كــانون ١٠ امل
، مبذكــرة الــتفاهم املــربمة بــني مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي الــتابع   ٢٠٠٤ديســمرب /األول

ان لألمانـة العامـة واألمانـة املؤقـتة ملؤمتـر القارة األمريكية الرابع املعين بالفضاء، اليت أبدى الطرف       
مبوجـبها عـزمهما عـلى الـتعاون يف تعزيـز وتنفـيذ األنشـطة املشتركة، ودعت األمانة املؤقتة إىل                    

 .إطالع اللجنة على األعمال املنجزة

وقـد أكّـدت كولومبـيا جمـددا الـتزامها باملقـررات الـيت اعتمدها مؤمتر القارة األمريكية                -٨
نة املؤقتة بتقدمي تقارير أثناء دورات جلنة       الـرابع املعـين بالفضـاء، وقامـت مـنذ تولـيها مهام األما             

اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية وهيئتـيها الفرعيـتني، اللجـنة الفرعـية العلمية                    
والتقنـية واللجـنة الفرعية القانونية، إىل أعضاء هذه اللجان، وال سيما إىل أعضاء جمموعة دول                

رز يف خمتلف أنشطة األمانة املؤقتة، وهذا ما تفعله   أمـريكا الالتينـية والكاريـبـي، عـن الـتقدم احمل          
 .٥٩/١١٦مرة أخرى يف هذه الوثيقة، تلبية لطلب اجلمعية العامة يف قرارها 
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مسامهة مؤمتر القارة األمريكية الرابع املعين بالفضاء يف متابعة توصيات  -ثالثا 
األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي  مؤمتر 

   )اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 
ــين        -٩ ــتحدة الثالـــث املعـ ــم املـ ــر األمـ ــيات مؤمتـ ــا لتوصـ ــتايل ملخصـ ــدول الـ ــمن اجلـ يتضـ

ــلمية     ــراض السـ ــتخدامه يف األغـ ــارجي واسـ ــاء اخلـ ــاف الفضـ ــبيس الثالـــث (باستكشـ ) اليونيسـ
 .كية الرابع املعين بالفضاءوإلجراءات املتابعة ذات الصلة اليت اختذها مؤمتر القارة األمري

  
متابعة مؤمتر القارة األمريكية الرابع املعين بالفضاء 

 توصيات اليونيسبيس الثالث للتوصيات
 : خطة عمل املؤمتر الرابع

تعزيز التعاون والتنسيق يف الربامج أو املشاريع املقترحة أو 
اجلاري تنفيذها، على املستوى اإلقليمي، من خالل 

 :تفق عليها ويف ااالت التالية ضمن غريهااآلليات امل
 محاية البيئة ودعم التنمية املستدامة؛ )أ( 
اتقاء الكوارث الطبيعية والكوارث النامجة  )ب( 

عن النشاط البشري واإلنذار املبكّر ا وعمليات اإلنقاذ 
 والغوث يف حالة وقوعها؛ 

التعليم والبحث والتطوير يف العلوم  )ج( 
 يا والتطبيقات الفضائية؛والتكنولوج

 .قانون الفضاء )د( 

تركز توصيات اليونيسبيس الثالت على التعاون 
الدويل، وقد أنشئت هلذا الغرض أفرقة عمل 

اشتركت فيها كولومبيا بنشاط كبلد وبصفتها 
 .األمانة املؤقتة

تعزيز التعاون والتنسيق لتحسني إدارة شبكات اتقاء 
ا عن طريق التطبيقات الكوارث واإلغاثة عند وقوعه

الساتلية، من خالل مجلة وسائل منها إقامة شبكة 
مساعدات إنسانية يف املنطقة تستخدم الصور الساتلية 

امللتقطة قبل الكارثة الطبيعية وبعدها لكي تتمكن البلدان 
مبزيد من السهولة من إجراء تقييم فوري للضرر وللعمل 

 .املطلوب ملساعدة الضحايا

 :ألرض وإدارة مواردهامحاية بيئة ا
 استراتيجية الرصد البيئي؛ )أ( 
 .إدارة املوارد الطبيعية )ب( 

تشجيع بلدان املنطقة على مواصلة حتديد وتنفيذ املشاريع 
اليت ميكن أن تستفيد بالتكنولوجيات الفضائية، مع 

التشديد على أمهية تأمني الوصول املوثوق والسريع إىل 
ة املخاطر، واتقاء الكوارث املعلومات املتعلقة بإدار

 الطبيعية والكوارث النامجة عن النشاط البشري واإلغاثة

استخدام التطبيقات الفضائية يف حتقيق أمن البشر 
 :وتنميتهم ورفاههم

 الصحة العامة؛ )أ( 
 تدبر الكوارث؛ )ب( 
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متابعة مؤمتر القارة األمريكية الرابع املعين بالفضاء 
 توصيات اليونيسبيس الثالث للتوصيات

عند وقوعها، والتعليم عن بعد، والتطبيب عن بعد، 
 .يئة، وغري ذلكواخلدمات الطبية، ومحاية الب

 التعليم عن بعد؛ )ج( 
 .التنمية املستدامة )د( 

كفالة مشاركة اجلامعات والرابطات العلمية 
والتكنولوجية والقانونية، من داخل املنطقة ومن 
خارجها، وكذلك وكاالت الفضاء والوكاالت 

املتخصصة التابعة لألمم املتحدة، مشاركة فعالة يف 
 .مشاريع التعاون الدويل

مال بتوصيات اليونيسبيس الثالث، التأكيد على ضرورة ع
تعزيز التثقيف يف علوم وتكنولوجيا الفضاء كأداة أساسية 
الستغالل فوائدها احملتملة، وحثّ بلدان املنطقة على أن 
تكثّف جهودها يف هذا الصدد وتعترب علوم وتكنولوجيا 
الفضاء األساس الالزم لصوغ املشاريع وما يتصل ا من 

 .بادرات على حنو جمدم
مشاركة اجلامعات والرابطات العلمية والتكنولوجية 

والقانونية، من داخل املنطقة ومن وخارجها، وكذلك 
وكاالت الفضاء والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم 

 .املتحدة، مشاركة فعالة يف مشاريع التعاون الدويل
حثّ البلدان على اعتماد سياسات فعالة لتحسني نشر 

املعلومات املتعلقة باملسائل الفضائية واإلعالن عنها لتوعية 
الناس بأمهية استخدام تكنولوجيا الفضاء لتحقيق التنمية 

 .املستدامة

تعزيز فرص التعليم والتدريب وكفالة وعي اجلمهور 
 :بأمهية األنشطة الفضائية

 بناء القدرات؛ )أ( 
حتسني تبادل املعلومات بشأن الفوائد  )ب( 
 نبية لألنشطة الفضائية؛اجلا

إتاحة الفرص الكفيلة بزيادة إملام  )ج( 
الشباب بالعلوم والتكنولوجيات الفضائية 

 واشتراكهم يف األنشطة املتصلة ا؛
تعزيز التنمية املستدامة بتطبيق نتائج  )د( 

 البحوث الفضائية؛
تنظيم سلسلة من الدراسات اإلمجالية  )ه( 

ية ألغراض التنمية عن تسخري التطبيقات الفضائ
 املستدامة؛

قدمت كولومبيا مشروع قرار لكي  )و( 
تعتمده جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض 

السلمية، يشمل خطة عمل مدا ثالث سنوات 
 .للتثقيف يف املواضيع املتعلقة بالفضاء

تعزيز التعاون والتنسيق يف الربامج أو املشاريع املقترحة أو 
يذها، على الصعيد اإلقليمي، من خالل اجلاري تنف

 .اآلليات املتفق عليها
التوصية بالتماس موارد مالية جديدة من خالل اآلليات 

املتعددة األطراف واإلقليمية واألقاليمية ومن القطاع 
اخلاص، من أجل تنفيذ األنشطة اإلمنائية وفاء بااللتزامات 

 .املعقودة
ان املنطقة الذين إنشاء فريق عامل مؤلف من ممثلي بلد

عينتهم حكومام، للمساعدة على حتديد جماالت العمل 
 .على التنسيق اإلقليمي

تعزيز أنشطة الفضاء يف منظومة األمم املتحدة وتغيري 
 :وضعيتها
إعادة تأكيد دور جلنة استخدام الفضاء  )أ( 

اخلارجي يف األغراض السلمية ودور جلنتيها 
 الفرعيتني وأمانتها؛

 وير قانون الفضاء؛تط )ب( 
التنسيق بني اللجنة وغريها من هيئات  )ج( 

 األمم املتحدة؛
 إجياد مصادر متويلية جديدة ومبتكرة؛ )د( 
الترويج الستخدام الفضاء اخلارجي يف ) ه( 

األغراض السلمية لدى كل الدول واملنظمات 
 الدولية واتمع األهلي مبا فيه الصناعة؛
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متابعة مؤمتر القارة األمريكية الرابع املعين بالفضاء 
 توصيات اليونيسبيس الثالث للتوصيات

زيز املؤسسات اليت تروج زيادة الدعم املقدم لتع
للمشاريع والربامج الوطنية املستندة إىل علوم وتكنولوجيا 

الفضاء، لتأمني املتابعة الفعالة لاللتزامات املعقودة يف 
املؤمتر، فيما يتعلق بالتقدم احملرز يف األنشطة الفضائية من 

قبل اهليئات احلكومية ووكاالت الفضاء واألوساط 
 . والقطاع اخلاص يف املنطقةالعلمية واألكادميية

 التنسيق والتعاون بني الوكاالت؛ )و( 
التطبيب عن بعد باالستناد إىل النظم  )ز( 

 الفضائية؛
سيدعم مكتب شؤون الفضاء  )ح( 

اخلارجي املشروع املتعلق بالتطبيب عن بعد يف 
 .منطقة أمريكا الالتينية

تطوير قانون الفضاء ونشره يف أمريكا الالتينية 
 .لكاريبـيوا

حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة 
 .بالفضاء اخلارجي وتطبيقها

نتائج وأنشطة حلقات العمل اخلاصة بقانون الفضاء  
مكتب شؤون الفضاء (املنظمة من قبل األمم املتحدة 

 ).اخلارجي
   

  موارد التعاون -رابعا 
 الكولومبــية للــتعاون الــدويل  كــتدبري تكميــلي، وضــعت ووزعــت بدعــم مــن الوكالــة   -١٠

منهجـية حمـددة النـتقاء املشـاريع وصـياغتها وتقدميهـا مبـا يـتفق مـع البارامـترات والشـروط اليت             
 .تفرضها مؤسسات التعاون الدويل والتمويل

، حــددت األمانــة املؤقــتة بعــض األنشــطة ذات     ٢٠٠٣يــناير /وبــدءا بكــانون الــثاين   -١١
ألمانـة املؤقتة أا جديرة باهتمام خاص، على النحو املبين      األولويـة الـيت تتصـل مبواضـيع تـرى ا          

 :بإجياز فيما يلي

شـجعت األمانـة املؤقـتة عـلى إنشـاء هيـئة وطنية يف كل بلد من بلدان املنطقة                    )أ( 
تكـون مسـؤولة عـن تنسـيق مواضـيع الفضـاء، وال سيما التطبيقات الفضائية، من أجل التوعية                   

جــيات وأمهــية تعزيــز الــبحوث واســتغالل املــوارد املوجــودة يف   بأمهــية اســتخدام هــذه التكنولو 
خمـتلف اـاالت اجلديـرة باهـتمام خـاص، مـثل اتقـاء الكوارث الطبيعية واإلغاثة عند وقوعها،            

وسوف تيسر تلك اهليئات . والتعلـيم عـن بعد،والتطبيـب عـن بعـد، ومحايـة البيئة وما إىل ذلك           
 داد استراتيجية للتعاون يف هذا اال؛وضع سياسة إقليمية موحدة وتصميم وإع

متاشـيا مـع إعـالن كارتاخينا دي إندياس وخطة العمل اللذين اعتمدمها مؤمتر               )ب( 
القـارة األمريكـية الـرابع املعـين بالفضـاء، كانت إحدى أولويات األمانة املؤقتة حىت اآلن تعزيز                  

وقامت األمانة املؤقتة يف    . قوعهابـرامج الـتعاون عـلى اتقـاء الكـوارث الطبيعـية واإلغاثـة عند و               
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هـذا الصـدد، عمـال بتوصيات اليونيسبيس الثالث، بتشجيع املشاركة اإلقليمية يف خمتلف أفرقة               
وسـوف تقـام يف املـنطقة الفرعـية اتصاالت مع           . العمـل، ال سـيما الفـريق املعـين ـذا املوضـوع            

ة اإلنشاء، لطلب احلصول على     اللجـنة اآلنديـة التقـاء الكـوارث واإلغاثـة عـند وقوعها، احلديث             
معلومـات عـن بـرامج عملها وتوحيد األنشطة ورمبا صياغة استراتيجيات الستغالل املعلومات              
وإنشـاء شـبكات إلدارة عملـية اتقـاء الكوارث واإلغاثة عند وقوعها أو حتسني القائم من هذه                  

 الشبكات؛

ــة حـــول إن   )ج(  ــاورات اجلاريـ ــتائج املشـ ــريا، ودون املســـاس بنـ ــية يف وأخـ ــاء آلـ شـ
املسـتقبل للتشـاور اإلقلـيمي يف أمـور الفضـاء، ترى األمانة املؤقتة أن من املستصوب أن يطلب                 
مــن حكومــيت الــربازيل واملكســيك ومــن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي توفــري مــا يلــزم مــن  
املعلومـات والدعـم ليتسـىن اسـتغالل مـا أحرز من تقدم حىت اآلن مع املركز اإلقليمي لتدريس                   
علـوم وتكنولوجيا الفضاء يف أمريكا الالتينية والكاريبـي، من أجل ربط املنطقة بالعملية العامة              

 .للتدريب على مواضيع الفضاء والتوعية ا
  

  تدبر الكوارث الطبيعية      -خامسا 
تسـنى يف جمـال الكـوارث الطبيعـية حتديد منهجية الستغالل ميثاق التعاون على حتقيق                 -١٢

امليــثاق (ية ملنســق لــلمرافق الفضــائية يف حــال وقــوع كــوارث طبيعــية أو تكنولوجــ ااالســتخدام 
، الـذي يتيح جمانا للبلدان اليت تواجه حالة طوارئ          )الـدويل بشـأن الفضـاء والكـوارث الكـربى         

مـن جـراء الكـوارث كـل املوارد الفضائية الضرورية اللتقاط صور عالية االستبانة مما يساعدها      
وهذا امليثاق هو عبارة عن     . بقـدر مـن الفعالـية أكـرب بكـثري مـن ذي قبل             عـلى اتقـاء الكـوارث       

اتفـــاق بـــني خمـــتلف وكـــاالت الفضـــاء، مـــثل وكالـــة الفضـــاء األوروبـــية واملفوضـــية الوطنـــية  
األرجنتينـية لألنشـطة الفضائية واملركز الوطين الفرنسي للدراسات الفضائية ووكاالت أخرى،      

ـان لكي يتسنى التنبؤ مبزيد من الدقة بالكوارث الطبيعية          عـلى توفـري صـور عالـية االسـتبانة با          
 .يف حاالت الطوارئ

ــئة،     -١٣ ــة والبيـ ــاد اجلويـ ــيا واألرصـ ــد دراســـات اهليدرولوجـ ــتفاد معهـ ــيا، اسـ ويف كولومبـ
املسـؤول عـن إدارة البيئة الطبيعية، من هذا الترتيب باحلصول على صور خاصة مبنطقة بوليفار                

ا نتــيجة لذلــك عــلى تنفــيذ اإلدارة الوقائــية يف املســتقبل بفعالــية أكــرب  الكولومبــية وأصــبح قــادر
وقـد نظمـت العملـية بأكمـلها عـن طـريق جهـة التنسيق يف األمانة املؤقتة                  . بكـثري مـن ذي قـبل      

 .ملؤمتر القارة األمريكية الرابع املعين بالفضاء
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ة، وال سيما امليثاق وال بـد مـن التنسـيق بـني خمـتلف الـدول واألدوات الفضـائية القائم                 -١٤
الـدويل بشـأن الفضـاء والكـوارث الكـربى، ليتسـىن تـبادل املعلومـات عـلى الفـور وبفعالية من                      

وال بـد أيضا من إنشاء نظام لإلنذار        . أجـل حتسـني تدبـر الكـوارث يف مـنطقة أمـريكا الالتينـية              
التسونامي اليت  املـبكّر عـلى سـواحل بلـدان أمـريكا الالتينـية التقـاء الكـوارث مـن قبـيل كارثة                      

 .اجتاحت جنوب آسيا

. إنّ القـارة األمريكـية معرضـة للكـوارث بسـبب تركيبـتها اجلغرافـية والطبيعـية اخلاصة            -١٥
والعديـد من بلدان القارة يفتقر إىل نظم فضائية لإلنذار املبكر، مما يعزى إىل عدة عوامل أمهها                 

 .االتنقص تدرب األشخاص يف خمتلف الدول على العمل يف هذه ا
  

  تطوير استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة يف منطقة أمريكا الالتينية            -سادسا 
تركّــز سلســلة حلقــات العمــل اإلقليمــية املــنظمة بــرعاية مشــتركة بــني بــرنامج األمــم     -١٦

املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية وحكومة الواليات املتحدة على تطبيقات معينة من النظم العاملية               
لســواتل املالحــة القائمــة وعــلى الــتطورات املقــبلة ــدف حتســني البيــئة العاملــية وبــرامج التنمــية  

 .املستدامة والعمل على تعميق املعرفة بتطبيقات املالحة الساتلية يف البلدان النامية

وتشـمل الـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة الـنظام العـاملي لـتحديد املواقـع والـنظام العاملي               -١٧
الــتابع لالحتــاد الروســي ومشــروع غاليلــيو الــتابع إلدارة الواليــات  ) غلونــاس(واتل املالحــة لســ

وتشـمل التطبيقات رصد البيئة، والزراعة الدقيقة،       . املـتحدة الوطنـية لـلمالحة اجلويـة والفضـاء         
 .واالستشعار عن بعد، ورسم اخلرائط، وحفظ املوارد، وتدبر الكوارث

اري يف احللقـات الدراسـية الدولـية، تعقـد اجـتماعات لفريق      وبالـتزامن مـع العمـل اجلـ      -١٨
ــرامج للتشــجيع عــلى          ــية لســواتل املالحــة ــدف وضــع خطــط وب ــنظم العامل العمــل املعــين بال

 عــندما ٢٠٠١وقــد أســفر العمــل اجلــاري مــنذ عــام  . اســتخدام هــذه الــنظم يف الــبلدان النامــية
عـداد وثـائق خمـتلفة بـناء عـلى توصيات           عقـدت احللقـة الدراسـية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، عـن إ              

 .اخلرباء املشاركني، ومعظمهم من البلدان النامية

/ وتعلّقــت إحــدى أهــم التوصــيات الصــادرة عــن االجــتماع املعقــود يف كــانون األول   -١٩
 بإنشـاء اللجـنة الدولـية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة، اليت جيري العمل               ٢٠٠٤ديسـمرب   

قريــر وظائفهــا وعضــويتها ونظامهــا الداخــلي وســوف يضــع الصــيغة النهائــية         حالــيا عــلى ت 
للتفاصــيل فــريق العمــل املعــين بالــنظم العاملــية لســواتل املالحــة واملشــاركون يف هــذه احللقــات    

 .الدراسية
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ومبقتضـى اتفـاق الـتعاون املـربم بـني األمانـة املؤقـتة ومكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي،                  -٢٠
لقـــات العمـــل املـــتعلقة باســـتخدام الـــنظم العاملـــية لســـواتل املالحـــة  شـــاركت كولومبـــيا يف ح

 .وتطبيقاا، على النحو املبني أدناه

يف حلقـة العمـل الثالـثة املشتركة بني األمم املتحدة والواليات املتحدة األمريكية حول                -٢١
ــيقاا، الــيت عقــدت يف ســانتييغو مــن      ــنظم العاملــية لســواتل املالحــة وتطب  ٥ إىل ١اســتخدام ال

 لصـاحل بلـدان أمـريكا الالتينية والكاريبـي، قدمت األمانة املؤقتة عرضني             ٢٠٠٢أبـريل   /نيسـان 
عـن قابلـية التـبادل لـدى الـنظم العاملـية لسواتل املالحة كحلّ للمالحة يف أمريكا الالتينية وعن         

املستقبل؛ اإلجنـازات وآفاق    "): سـريغاس ("الـنظام املـرجعي األرضـي املركـز للقـارة األمريكـية             
 .وتولت رئاسة جلسة عن استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاا

ويف االجـــتماع الـــدويل للخـــرباء املعنـــيني باســـتخدام الـــنظم العاملـــية لســـواتل املالحـــة  -٢٢
 باالشتراك بني   ٢٠٠٢نوفمرب  / تشـرين الـثاين    ١٥ إىل   ١١وتطبـيقاا، الـذي عقـد يف فييـنا مـن            

والواليــات املــتحدة األمريكــية، شــاركت األمانــة املؤقــتة يف مناقشــات األفــرقة   األمــم املــتحدة 
 .املعنية بالنقل والتعليم والوعي املؤسسي

ويف االجـتماع املشـترك بـني فـريق العمـل املعين بالنظم العاملية لسواتل املالحة واخلرباء              -٢٣
تركني بني األمم املتحدة    يف هـذه الـنظم املشـاركني يف حلقـات العمـل واالجـتماع الـدويل املش                

ــتحدة األمريكــية،   ــات امل ــنا مــن   ٢٠٠٢-٢٠٠١الوالي ــذي عقــد يف فيي  كــانون ١٢ إىل ٨، ال
 مشلـت مشـاركة األمانـة املؤقـتة عرضـا عـن تنفـيذ النظم العاملية لسواتل                ٢٠٠٣ديسـمرب   /األول

ل املعين بالنقل  املالحـة وعـن اخلطـة واملشـاريع املتعلقة ا يف كولومبيا؛ ومناقشات الفريق العام              
إقامة شبكة بني بلدان أمريكا     ": سريغاس"وعـرض تقريره النهائي يف اجللسة العامة؛ ومشروع         

ــع     ــتحديد املواق ــنظام األورويب ل ــية ووصــالت بال ــوس("الالتين ــة دراســية   ")يوب ــتراحا حللق ؛ واق
ة األمريكــية إقليمــية عــن تنفــيذ واســتخدام الــنظم العاملــية لســواتل املالحــة يف إطــار مؤمتــر القــار 

الـرابع املعـين بالفضـاء؛ واقـتراحا بوضـع خطـط رائدة الستخدام تكنولوجيات املالحة الساتلية                 
 .وحتسني املالحة يف ر مغدلينا باستخدام املالحة الساتلية

ويف االجــتماع الــدويل املعــين باســتخدام الــنظم العاملــية لســواتل املالحــة وتطبــيقاا          -٢٤
 ١٧ إىل   ١٣حدة والواليات املتحدة األمريكية، الذي عقد يف فيينا من          املشـترك بـني األمـم املـت       

تقرير مرحلي عن املالحة يف  : ، مشلـت املشاركة العروض التالية     ٢٠٠٤ديسـمرب   /كـانون األول  
؛ حلقة  "سريغاس"ـر مغدليـنا باسـتخدام الـنظم العاملية لسواتل املالحة؛ احلالة الراهنة ملشروع               

ــية للقــارة ا  ــتراح ألول ســاتل     العمــل الدول ــية لســواتل املالحــة؛ اق ــنظم العامل ألمريكــية بشــأن ال
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التعلــيمي لتصــميم ســاتل أكــادميي مــزود حبمولــة مالحــية؛  " كيوبســات"كولومــبـي؛ وبــرنامج 
وتـويل رئاسـة الفـريق العـامل املعـين باسـتعراض مـتابعة املشاريع واملبادرات املتخذة منذ كانون                   

 .٢٠٠٣ديسمرب /األول

يــلي االلــتزامات املنبــثقة مــن مشــاركة كولومبــيا الفعالــة يف احللقــات الدراســية   وفــيما  -٢٥
 :املختلفة

تعزيـز ودعـم اخلطـط الـرائدة السـتخدام تكنولوجـيات الـنظم العاملـية لسواتل                  )أ( 
ــيق نظــم املالحــة         ــنا مــن خــالل تطب املالحــة، ال ســيما مشــروع حتســني املالحــة يف ــر مغدلي

ــند  . الســاتلية ــذا الب ــع     وبصــدد ه ــترح وضــع باالشــتراك م ــنقل مشــروع مق ــدم إىل وزارة ال ، قُ
موظفـني مـن املؤسسـة الوطنـية للطـرق واملواصـالت، ومعهد دراسات اهليدرولوجيا واألرصاد                

 :وسيتألف النشاط التايل مما يلي". كورمغدلينا"اجلوية والبيئة، واجلامعة الوطنية، وشركة 

ــنا إىل وزارة ا   ‘١‘  ــر مغدليـ ــروع ـ ــدمي مشـ ــرق   تقـ ــية للطـ ــة الوطنـ ــنقل واملؤسسـ لـ
واملواصـالت ومعهد دراسات اهليدرولوجيا واألرصاد اجلوية والبيئة ومعهد أوغسطني          

 كودازي اجلغرايف، للتعليق على هذا االقتراح؛

 وضع جدول أعمال مشترك؛ ‘٢‘ 

 وتعزيزه؛" سريغاس"مواصلة مشروع  )ب( 

 .يب مزود حبمولة مالحيةاملضي قدما يف مشروع أول ساتل أكادميي كولوم )ج( 
  

  تقييم جتربة أمريكا الالتينية يف جمال الفضاء اجلوي       -سابعا 
متاشـيا مـع مـبادئ إعـالن كارتاخيـنا دي إنديـاس وخطـة العمـل، عقدت أثناء معرض                  -٢٦

الـذي أُقـيم يف ريونيغرو، أنتيوكيا، كولومبيا،   " Colombia F-Air 2004"الطـريان الـدويل الـثاين    
بــرنامج : ، حلقــة دراســية بشــأن جتــربة الفضــاء اجلــوي ٢٠٠٤يونــيه/ حزيــران٢٧ إىل ٢٤مــن 

أنشـطة يف الفضـاء اجلـوي مـن أجـل كولومبـيا، نظمـتها األمانـة املؤقـتة الكولومبية ملؤمتر القارة                  
التنظــيم والتشــريع، : وحبثــت احللقــة يف أربعــة جمــاالت هــي . األمريكــية الــرابع املعــين بالفضــاء 

 .تشعار األرض عن بعد، واملالحة الراديويةاالتصاالت عن بعد، اس

وحضــر احللقــة الدراســية خــرباء األمــم املــتحدة ومديــرو وكــاالت الفضــاء يف خمــتلف    -٢٧
وقُـدم أثـناء هذا احلدث عرض مستفيض للتجربة الفضائية اليت خاضتها املنطقة             . بلـدان املـنطقة   

 الفوائد اليت تعود ا     ونوقشـت أولويـات واحتـياجات كـل بلـد يف هـذا الصـدد، كما نوقشت                
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هــذه التكنولوجــيات عــلى خمــتلف القطاعــات مــع التركــيز عــلى األمهــية االســتراتيجية لوجــود    
 .سياسات فضائية معينة لدى بلداننا

واســـتنادا إىل مســـامهات اخلـــرباء الدولـــيني ومناقشـــات الفـــريق العـــامل واســـتنتاجاته،  -٢٨
قــتراح مواضــيعي إلقامــة بــرنامج لألنشــطة  تقدمــت الوكــاالت الدولــية املشــاركة يف احلــدث با 

 .الفضائية يف كولومبيا

وكـان اهلدف من وراء هذه التوصيات التشجيع على اعتماد سياسة فضائية كولومبية              -٢٩
مـع التركـيز بقـدر كـبري عـلى الـتعاون الدويل واستغالل إطار العمل املفيد الذي أتاحته األمانة                    

رابع املعـين بالفضـاء وميكـن بفضـله االستفادة من خربة بلدان            املؤقـتة ملؤمتـر القـارة األمريكـية الـ         
أخـرى يف أمـريكا الالتينية، وذلك دف عام هو توفري رؤية طويلة األمد وعلى أمل أن يكون              

 .لتنفيذ هذه السياسة أثر كبري على التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلد

 :ومشلت توصيات الفريق العامل ما يلي -٣٠

د حاجـة ماسـة إىل هيـئة متـثل كـل القطاعـات املذكـورة وتتعاون، مولية                  توجـ  )أ( 
املـراعاة الواجـبة لكـل املصـاحل ذات الصـلة، مـع دائـرة اخلدمـة الوطنـية املـزمع إنشـاؤها يف هذا                         
اــال وتقــوم مبهمــة التنســيق بــني خمــتلف قطاعــات اإلدارة العامــة الــيت هلــا دور تؤديــه يف هــذا   

التوصـيات قائمة بالوظائف اليت ميكن أن تؤديها هيئة متثيلية من هذا            وقـد أرفقـت ـذه       . اـال 
 القبيل؛

مــن املستصــوب تطويــر ونشــر املعــرفة بــالعلوم املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي           )ب( 
 والفوائد اليت ال تنكر املقترنة بتطبيق تكنولوجيا الفضاء يف خمتلف جماالت النشاط الوطين؛

ــنعون مت  )ج(  ــه      إنّ املشــاركني مقت ــيا أن توج ــن األمهــية مبكــان لكولومب ــأنّ م ــا ب ام
 اهتمامها حنو السياسات والتطبيقات الفضائية لصاحل التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلد؛

يؤكّـد الفـريق عـلى ضـرورة مواصلة كولومبيا جهودها الرامية إىل إنشاء هيئة         )د( 
 خمتلف الوكاالت دف إبرام     مسـؤولة عـن شـؤون الفضـاء تضـطلع مبهمة التنسيق واحلوار مع             

 اتفاقات وتنظيم األنشطة األخرى الرامية إىل ترويج املسائل الفضائية يف كولومبيا؛

ينـبغي إطالع اتمع الدويل على اهتمام حكومة كولومبيا بوجوب استخدام            )ه( 
الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، وينـبغي مـن هـذا املـنطلق أن توضـع مقـترحات متفق                       

لـيها تعـبر عـن موقـف كولومبـيا يف السـياق الدويل، مما يعين ضمنا مراجعة االتفاقات الدولية              ع
 والتصديق عليها؛
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ينـبغي إشـراك خمـتلف القطاعات املعنية بتطوير املسائل الفضائية، سواء كانت             )و( 
ــية أو عســكرية أو أكادميــية أو اقتصــادية، يف مناقشــة وصــياغة      حكومــية أو خصوصــية أو مدن

 سياسات واملشاريع والربامج وغريها من املبادرات الوطنية املوجهة حنو ذلك اهلدف؛ال

وبالــتزامن مــع مــا ســبق، أُعــد اســتبيان جلمــع معلومــات عــن شــواغل الــبلدان   )ز( 
األعضــاء واحتــياجاا ومواردهــا ومشــاريعها مــن أجــل توجــيه الــتعاون اإلقلــيمي املمكــن عــلى 

ثر فعالية مع خمتلف الوكاالت اليت بإمكاا توفري التدريب         الـنحو املناسـب وإقامـة عالقـات أكـ         
ــتمويل ــذي أرســل عــن طــريق الســفارات       . وال ــد ردت حــىت اآلن عــلى هــذا االســتبيان، ال وق

 الكولومبية، األرجنتني والربازيل وكندا؛

ــبلدان       )ح(  ــلي ال ــناء عــلى توصــيات املشــاركني وممث ــة الدراســية، وب وعقــب احللق
/  أيلول١٤أغسطس و/ آب٢يف (  اخلارجـية عـددا مـن االجتماعات       األخـرى، عقـدت وزارة    

/  كانون الثاين  ٢٤ ويف   ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦أكتوبر و / تشـرين األول   ٢٢سـبتمرب و  
ــناير  ــرقة البحـــث  ) ٢٠٠٥يـ ــية والقطـــاع اخلـــاص وأفـ ــتلك . مـــع الوكـــاالت الوطنـ ونتـــيجة لـ

، اتفـق على إعداد مسودة مرسوم       االجـتماعات وبعـد إعـداد دراسـة مقارنـة مـع بلـدان أخـرى               
 .إلنشاء جلنة مشتركة بني القطاعات تعىن مبسائل الفضاء اجلوي وسياساته

، عقـد بدعـم مـن الوكـاالت الوطنية اجتماع مع       ٢٠٠٥يـناير   / كـانون الـثاين    ١٩ويف   -٣١
ونتــيجة لذلــك االجــتماع، تقــرر أن تســعى الوكــاالت . نائــب الرئــيس، فرانسيســكو ســانتوس

ــ ــة      الوطن ــية اإلداري ــترح اختــاذ البن ــام يف اآلراء حــول هــذا املوضــوع واق ية للتوصــل إىل توافــق ت
 .للمفوضية الكولومبية للمحيطات منوذجا يف هذا الصدد

  
  مشاركة األمانة املؤقتة يف االجتماعات املتعلقة بقانون الفضاء         -ثامنا  

ات يف جمال قانون الفضاء، اليت      حضـرت األمانة املؤقتة حلقة العمل املتعلقة ببناء القدر         -٣٢
 تشرين  ٢١ إىل   ١٨نظمـتها األمـم املـتحدة واملعهد الدويل لقانون اجلو والفضاء يف الهاي من               

، واليت حددت التدابري املناسبة وجماالت األولوية املمكنة ملختلف املناطق          ٢٠٠٢نوفمرب  /الـثاين 
اسـبة، قُـدم عرض ألهم عناصر إعالن        ويف تلـك املن   . ومصـادر املسـاعدة التقنـية للـبلدان النامـية         

 .كارتاخينا دي إندياس وخطة العمل

وشـاركت األمانـة املؤقتة أيضا يف حلقة عمل عن قانون الفضاء نظمتها األمم املتحدة                -٣٣
ومجهوريـة كوريـا لصـاحل بلـدان مـنطقة آسـيا واحمليط اهلادئ يف داجييون، مجهورية كوريا، من                   

وكانـــت األهـــداف الرئيســـية لـــلحلقة تعزيـــز فهـــم  . ٢٠٠٣ نوفمـــرب/ تشـــرين الـــثاين٦ إىل ٣
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معـاهدات ومـبادئ األمـم املـتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي والقبول ا وتنفيذها، ال سيما يف                 
آسـيا واحملـيط اهلـادئ، ومناقشـة تنفـيذ معـاهدات األمـم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي على           

ة لعرض النتائج اليت توصل إليها مؤمتر القارة األمريكية         واستغلت هذه املناسب  . املسـتوى الوطين  
 .الرابع املعين بالفضاء

 من إعالن كارتاخينا دي إندياس، أرسلت األمانة املؤقتة         ١٦ومـن أجـل تنفـيذ الفقرة         -٣٤
اسـتبيانا إىل مجـيع بلـدان املـنطقة للحصـول عـلى معلومـات عـن األولويـات وجمـاالت االهتمام                      

 .ية واملراكز البحثية القائمة واملشاريع اجلارية وجهات التنسيقوعن املوارد البشر

ــزيادة فهــم التشــريعات الفضــائية       -٣٥ ــبذل يف الوقــت احلاضــر أيضــا جهــود ملموســة ل وت
. الدولـية واالسـتخدامات السـلمية للفضـاء والتقدم احلاصل وآفاق املستقبل يف خمتلف ااالت              

نــية بالــتعاون مــع موظفــي وحــدة الطــريان املــدين  وجيــري يف هــذا الصــدد إعــداد دراســات قانو 
الكولومبـية تتـناول تطـور قـانون الفضـاء الـدويل والتطورات يف قوانني الفضاء الوطنية يف دول                   
مجاعــة األنديــز ويف األرجنــتني وإكــوادور والــربازيل وبــنما وبــريو وشــيلي وكوبــا واملكســيك    

 ملعاجلــة بــنود جديــدة عــلى جــدول والواليــات املــتحدة، كمــا تــبذل جهــود يف الوقــت احلاضــر
" الدولـة املُطِْلقة  "أعمـال جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية حـول مفهـوم                    

واتفاقــية الضــمانات الدولــية عــلى املعــدات املــنقولة واملشــروع األويل للــربوتوكول املتصــل ــا  
ــات يف       ــاملوجودات الفضــائية، وحــول األولوي ــد   بشــأن املســائل اخلاصــة ب ــن بع االستشــعار ع

 .واستصواب وضع اتفاقية وحيدة للمسائل الفضائية
  

  التطبيب عن بعد   -تاسعا 
للتطبيب عن بعد " أبـابوريس "تقـوم األمانـة املؤقـتة يف الوقـت احلاضـر بدعـم مشـروع           -٣٦

وهذا املشروع عظيم الشأن . الـذي أقامـته اجلامعة الوطنية الكولومبية وسيكون له وقع إقليمي    
ظر إىل أمهيــته لــبلدان مــثل الــربازيل وبــريو، ممــا أفضــى إىل عرضــه يف اجــتماع جلــنة أحبــاث  بالــن

ويوجـد أيضـا جهـة اتصـال معنية ذا املشروع يف     . ٢٠٠٤يولـيه   /الفضـاء الـذي عقـد يف متـوز        
 .مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

ثّت ولكـي يتسـىن حتقـيق األهـداف الـيت نـص علـيها إعـالن كارتاخينا دي إندياس، ح                    -٣٧
األمانـة املؤقـتة جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية، وال سيما جلنتها الفرعية                
العلمـية والتقنـية، عـلى تنظـيم نـدوة حـول حتقـيق الـتكامل بـني البـيانات السـاتلية ليتسـىن التنبؤ                 

بــني مبــزيد مــن الدقــة بــالكوارث الطبيعــية يف أمــريكا الالتينــية، ونــدوة أخــرى حــول الــتكامل    
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خمـتلف مشـاريع التطبيـب عـن بعـد يف مـنطقة أمـريكا الالتينـية دعمـا لـلجهود الرامية إىل توفري                     
 .تغطية مقبولة باخلدمات الطبية يف القارة األمريكية

  
  التعليم عن بعد والفضاء    -عاشرا  

شـاركت األمانة املؤقتة بنشاط يف أعمال جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض               -٣٨
ــذا اــال       الســل ــيم والفضــاء، واقترحــت يف ه ــتعلقة بالفضــاء واــتمع ومبوضــوع التعل مية، امل

، سلســلة مــن ٢٠٠٣األخــري، أثــناء الــدورة األربعــني للجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية يف عــام    
ويسري العمل يف هذا الصدد، بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة          . األنشـطة يؤمـل أن ترى النور      

لعـلم والثقافة ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي، على مشروع مشترك يسمح بإحراز            للتربـية وا  
تقـدم يف حتديـد املـواد التعليمـية املوجـودة لـدى وكـاالت الفضاء وإمكانية ترمجتها ونشرها يف                   

ومن املزمع أيضا تنظيم حلقة دراسية يف كولومبيا من أجل وضع           . أمـريكا الالتينـية والكاريبـي    
يمي رائـد لتوعـية تالمـيذ املدارس الثانوية بأمهية تطبيقات علوم وتكنولوجيا    بـرنامج إذاعـي تعلـ     

 .الفضاء
  
   للقارة األمريكية  ٢٠٠٥ خميم الفضاء  -حادي عشر

 إىل ٢٣ للقارة األمريكية يف بلدية خميليونيس، شيلي، من   ٢٠٠٥سـيقام خمـيم الفضـاء        -٣٩
الع املشاركني فيه على تاريخ املالحة      والغرض من هذا املخيم هو إط     . ٢٠٠٥يوليه  / متـوز  ٣١

وســتتاح . الفضـائية عاملـيا ووطنـيا، مـع شـرح ملعــامل هـذه احلقـبة الفضـائية وروادهـا وأنصـارها          
للطلـبة فرصـة دراسـة الظواهـر املناخـية واإلملـام بـالعوامل الـيت حتـدد املـناخ عـلى األرض وعلى                        

 .كواكب النظام الشمسي السيارة

اضـيع مـثل جيولوجـيا األرض والكواكـب السـيارة ويطلع الطلبة             وسـيتناول املخـيم مو     -٤٠
عـلى كيفـية ضـبط وتعقّـب البعـثات الفضـائية، مبـا فـيها السـواتل واملسابر اخلاصة باستكشاف                     

 .الفضاء السحيق، إىل جانب عناصر التحكم اآليل والبعثات الفضائية اآللية
  

  ملكسيك مراكز تدريس علوم الفضاء يف الربازيل وا-ثاين عشر 
حرصـت األمانـة املؤقـتة عـلى أن تكـون دائمـا حتـت تصرف املراكز اإلقليمية لتدريس             -٤١

علـوم الفضـاء املوجـودة يف املـنطقة ويف الـربازيل واملكسـيك، وهـي تـأمل أن تزيد هذه املراكز                      
 .من مسامهتها وتواصل تفاعلها مع األمانة املؤقتة
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  نترنيت صفحة األمانة املؤقتة على اإل-ثالث عشر
ــرابع املعــين بالفضــاء صــفحة عــلى        -٤٢ ــارة األمريكــية ال ــر الق ــتة ملؤمت ــة املؤق أنشــأت األمان

ــل      ــة العمـ ــن خطـ ــة عـ ــات اهلامـ ــلمؤمتر واملعلومـ ــية لـ ــائق الرئيسـ ــلى الوثـ ــتوي عـ  اإلنترنيـــت حتـ
)http://www.minrelext.gov.co/ivcea/ .(ظمـت الصـفحة عـلى الـنحو الـتايل             وقـد ن) باالسبانية

 Documentos Oficiales, Proyectos, Contactos con Países, Grupo de Apoyo ):فقــط

Internacional, Eventos, Otros Sitios de Interés. 
  
  األمانة املؤقتة وتطور علوم وتكنولوجيا الفضاء يف كولومبيا -رابع عشر

قــت احلاضــر، بالــتعاون مــع عــدد مــن املؤسســات، والســيما مــع وزارة   تجــرى يف الو -٤٣
) Colciencias(اخلارجـية ووزارة االتصـاالت واملعهـد الكولومـيب لـتطوير العلـوم والتكنولوجيا               

ــيا     ــيقات الفضــائية يف كولومب ــية للتطب ــريه، دراســات تقييم ــد أُعــدت خــريطة شــديدة    . وغ وق
ــية املعلوماتــ    ــية التحت ــنقل وشــبكات الســواتل وشــبكات    الوضــوح لعناصــر البن ية وشــبكات ال

وتشــمل هـــذه  . الوصــول، إضــافة إىل الشــبكات احلاســوبية واحملطــات الطرفــية للمســتعملني       
اخلـريطة أيضـا بـيانات أكـثر تفصـيال عـن تنظـيم اخلدمات الساتلية على املستوى العاملي وعلى                    

املسؤولة عن التنسيق مع    مسـتوى القـارة األمريكية ومجاعة دول األنديز، وكذلك عن اهليئات            
وتـرد اللوائـح الوطنـية املـتعلقة بـاملوارد السـاتلية وخمتلف األحكام واللوائح               . املـنظمات الدولـية   

ــنوان   ــيقة بع ــيا  "والقواعــد يف وث ــوم وتكنولوجــيا الفضــاء يف كولومب ــتعلق مبعهــد  ". عل ــيما ي وف
يســيا ويف استشــعار أوغســطني كــودازي اجلغــرايف وتطبــيق التكنولوجــيات الفضــائية يف اجليود  

األرض عـن بعـد، أُجريـت دراسـة كاملـة ملشاريع املعهد األساسية يف جمال الفضاء، كمشاريع                  
تعزيــز نظــام رســم خــرائط األراضــي الكولومبــية، وتطويــر البنــية التحتــية الكولومبــية للبــيانات    

يد املواقــع، الفضــائية، وشــبكة احملطــات الدائمــة املــرتفعة املوقــع اخلاصــة بالــنظام العــاملي لــتحد   
 .واالحتياجات حاضرا ومستقبال

وتعمـل وحـدة الطـريان املــدين، بوصـفها الوكالـة املســؤولة عـن اإلدارة الفعالـة حلــركة         -٤٤
الطـريان، مـتفاعلة مع التطورات العاملية الراهنة يف استخدام التكنولوجيا الفضائية، على سلسلة       

ملتماشـــية مـــع إعـــالن كارتاخيـــنا دي مـــن املشـــاريع ذات الـــنطاق االقلـــيمي ودون اإلقلـــيمي ا
 .إندياس

ويوفّـر معهـد دراسـات اهليدرولوجـيا واألرصـاد اجلويـة والبيـئة، بوصـفة نقطة مركزية                  -٤٥
لـنظام كولومبـيا البيئي،مرفقا هاما لالتصاالت وجتهيز البيانات ومنوذجا مؤسسيا ال مثيل له يف    



 

 16 
 

 A/AC.105/L.261

وطبقت حبرية كولومبيا الوطنية    . املنطقةالعـامل ذا بنـية نظمـية مـتكاملة ميكـن أن حتاكـيه بلـدان                 
 .علوم وتكنولوجيا الفضاء بفعالية يف جمال االتصاالت املدعومة بشبكة السواتل املتكاملة

  
  ٢٠٠٦ إكوادور – مؤمتر القارة األمريكية اخلامس املعين بالفضاء -خامس عشر

مريكــية اخلــامس  أعلنــت حكومــة إكــوادور رمســيا بأــا ستستضــيف مؤمتــر القــارة األ  -٤٦
وسـوف تعقد حكومة إكوادور مؤمترا حتضرييا       . ٢٠٠٦املعـين بالفضـاء، املقـرر عقـده يف عـام            

مارس /يف سـانتياغو أثـناء املعـرض الـدويل للطـريان والفضـاء الـذي سيعقد يف سانتياغو يف آذار                   
رباء وأُنشـئ مبوافقـة جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية فريق من اخل             . ٢٠٠٦

لـتقدمي الدعـم يف تنظـيم مؤمتر القارة األمريكية اخلامس املعين بالفضاء، مؤلّف من الشخصيات           
 :التالية

، ممثال لألمانة   )فيينا(ممثل إكوادور الدائم لدى األمم املتحدة       (أمليدا  -بايـرون مورخيون   )أ( 
 ؛)املؤقتة ملؤمتر القارة األمريكية اخلامس املعين بالفضاء

 ؛)مكتب شؤون الفضاء اخلارجي( و كاماتشو سريجي )ب( 

 ؛))فيينا(ممثل شيلي الدائم لدى األمم املتحدة (راميوندو كونزاليس أنينات  )ج( 

نائـب السـفري يف البعـثة الدائمـة لكولومبـيا لـدى األمـم املتحدة                (سـريو أريفـالو ييبـيس        )د( 
  السلمية؛، نائب رئيس جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض))فيينا(

 ؛)وكالة الفضاء األوروبية(موريسيو فيا  )هـ( 

 ).الرابطة األوروبية للسنة الدولية للفضاء(فالتري ليخيم  )و( 
 
 احلواشي   
، املرفق  )A/57/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم    )١(

 .الثاين
  .٧١املرجع نفسه، الفقرة  )٢(
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