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   الردود املتلقّاة من الدول األعضاء -ثانيا 
 الصني

 ]باإلنكليزية: األصل[

أحـرزت الصـناعة الفضـائية يف الصـني تقدمـا كـبريا مـنذ أن أصدرت احلكومة الصينية                 -١
وبغية تقدمي حملة للناس يف     . ٢٠٠٠يف عام   " األنشـطة الفضائية يف الصني    "وثـيقة بيضـاء عـنواا       

مجـيع أحنـاء العـامل تتيح هلم فهماً أفضل لتطور الصناعة الفضائية يف الصني على مدى السنوات                  
ــيقة البيضــاء      اخلمــس املاضــية، وخلططهــا يف املســتقبل القريــب، أصــدرت حكومــة الصــني الوث

 .٢٠٠٦أكتوبر /ول، يف تشرين األ"٢٠٠٦األنشطة الفضائية يف الصني يف عام "املعنونة 

أهداف ومبادئ تطوير الصناعة    ) أ: (تـتكون الوثيقة البيضاء اجلديدة من مخسة فصول        -٢
األهــداف احملــددة ) ج(الــتقدم احملــرز يف الســنوات اخلمــس املاضــية؛ ) ب(الفضــائية يف الصــني؛ 

 والــتدابري السياســات العامــة) د(واملهـام الرئيســية يف الــتطوير خــالل الســنوات اخلمـس املقــبلة؛   
 .التبادل والتعاون على الصعيد الدويل) هـ(املتبعة بشأن التطوير؛ 

أثناء الدورة  " ٢٠٠٦األنشطة الفضائية يف الصني يف عام       "وسـوف تـوزع الوثيقة البيضاء        -٣
ــتابعة للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف        ــية ال ــرابعة واألربعــني للجــنة الفرعــية العلمــية والتقن ال

 .٢٠٠٧فرباير / شباط٢٣ إىل ١٢ السلمية، املزمع عقدها يف الفترة من األغراض
  

 اجلمهورية التشيكية

 ]باإلنكليزية: األصل[

بلـغ التنسـيق يف األنشـطة الفضائية يف اجلمهورية التشيكية مستوى أعلى مما كان عليه                 -١
ملتعاونة األوروبية، مـن الناحـية النوعـية بعـد التوقـيع عـلى االتفاق بشأن اخلطة اخلاصة بالدول ا                

/  تشــرين الــثاين٢٤، يف بــراغ يف )إيســا(املنصــوص علــيها يف ميــثاق وكالــة الفضــاء األوروبــية 
والدولــتان األخــريان املتعاونــتان مــع وكالــة الفضــاء األوروبــية املشــاركتان يف . ٢٠٠٤نوفمــرب 

اون مــع وكالــة وهــذا الترتيــب إمنــا هــو اســتمرار للــتع . اخلطــة املذكــورة مهــا رومانــيا وهــنغاريا
، ضـمن إطـار العمـل احملدود اخلاص بربنامج          ١٩٩٨الفضـاء األوروبـية، الـذي اسـتهلّ يف عـام            

وقد أصبح هذا التعاون    . لـدى وكالة الفضاء األوروبية    ) بـروديكس (تطويـر الـتجارب العلمـية       
التمويل يف العمـل أوثـق اآلن مبقتضـى االتفـاق يف إطـار امليـثاق املذكـور، مما من شأنه أن يزيد                       
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الــالزم، وكذلــك الفــرص املــتاحة لألحبــاث التطبيقــية، ولكــي تقــوم شــركات القطــاع اخلــاص   
 .بتطوير التكنولوجيات الفضائية يف اجلمهورية التشيكية

وحيـدد امليـثاق، حبسـب االتفـاق عـلى خطـة الـدول املـتعاونة األوروبـية، األنشـطةَ اليت                      -٢
يف األحبـاث ويف املشـاريع الصناعية أيضا اليت         سـوف تشـارك اجلمهوريـة التشـيكية مـن خالهلـا             

أمــا املشــاريع فــتمول مبســامهات تقــدم مــن اجلمهوريــة  . تضــطلع ــا وكالــة الفضــاء األوروبــية 
. التشـيكية ألجـل بـرنامج خطـة الـدول املـتعاونة األوروبـية، مبـا ال يقـلّ عن مليون يورو سنويا                      

ــيار    ــربنامج، متّ اخت ــية مباشــرة ال ــترح١١وبغ ــة الفضــاء     مق ــرنامج وكال ــئات ب ا مــن جانــب هي
 ٢,٨وتــبلغ امليزانــية اإلمجالــية لــتلك املشــاريع املقــترحة   . األوروبــية ومســؤولني تشــيكيني معــاً 
 ٢٠ يف املائة منها يف ميدان علوم الفضاء، وأكثر من           ٥٠ملـيون يـورو، سـوف يـنفق ما نسبته           

 يف املائة ٣على مشاريع رصد األرض، و يف املائة ١٥يف املائـة عـلى الشـرحية األرضـية، وقـرابة         
مث سـوف تضــاف مشـاريع أخــرى يف السـنوات املقــِبلة عقــب    . عـلى املالحــة بواسـطة الســواتل  

واالتفـاق اخلـاص بالدول     . تقيـيم مقـترحات املشـاريع الـيت تقـدم إىل مكتـب الفضـاء التشـيكي                
 .متديدهاملتعاونة األوروبية صاحل ملدة مخس سنوات، وبعد انقضائها ميكن 

الـتطور اآلخـر يف العالقـات بني اجلمهورية التشيكية ووكالة الفضاء األوروبية يف عام                -٣
 هـو مـنح اجلمهوريـة التشـيكية صفة مراقب يف اثنتني من هيئات برنامج وكالة الفضاء                  ٢٠٠٦

وتلــك اخلطــوة اهلامــة الــيت  . جلــنة العالقــات الدولــية، وهيــئة بــرنامج رصــد األرض : األوروبــية
اشـى مـع مسـار االسـتراتيجية العامـة الـيت تتـبعها اجلمهوريـة التشـيكية، تتـيح سبل االطالع               تتم

عـلى عملـية اختـاذ القـرارات لـدى وكالـة الفضـاء األوروبـية، كمـا أن مـن شأا أن تؤدي إىل                          
 ).إيسا(اكتساب صفة العضوية الكاملة يف الوكالة 

رحالت الفضائية البشرية وأحباث    ، أصـدرت مديـرية الـ      ٢٠٠٦يـناير   /يف كـانون الـثاين     -٤
، اإلعالن عن فرصة ساحنة     )إيسا(اجلاذبـية الصـغرى واالستكشـاف يف الفضاء، التابعة للوكالة           

، الذي يتيح   (SURE)" بنية حتتية فريدة لألحباث   : حمطة الفضاء الدولية  "للمشـاركة يف مشـروع      
ومشروع البنية  . ضاء الدولية فرصـة للقـيام مبشـاريع أحبـاث أساسية وتطبيقية على منت حمطة الف             

ــا املفوضــية          ــية ومتوهل ــة الفضــاء األوروب ــبادرة اســتهلّتها وكال ــو م ــريدة لألحبــاث ه ــية الف التحت
ــاري الســادس    ــربنامج اإلط ــية ضــمن ال ــك للمؤسســات    . األوروب ــلماء، وكذل ــتاح للع ــو م وه

              ة إليه، مع حفظ الصـغرية واملتوسـطة مـن الـدول األعضـاء يف االحتـاد األورويب والـبلدان املنضم
 .األولوية للدول األعضاء اجلديدة يف االحتاد األورويب، ومنها اجلمهورية التشيكية
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مــن ثَـــم فـــإن هــذا الـــنهج يتـــيح أول فرصـــة لعــلماء تشـــيكيني ومؤسســـات تشـــيكية     -٥
لالسـتفادة مـن الدعـم املـايل املقـدم مـن املفوضـية األوروبـية، من أجل االضطالع بأحباث على                     

الفضـاء الدولـية، وكذلـك القـيام مبهام قادة جمموعات مستعِملني، يتولّون املسؤولية      مـنت حمطـة     
عــن أنشــطة جتــارب خمــتلفة، مبــا يف ذلــك اإلشــراف علــيها، ويقومــون مبهــام جهــة الــتماس بــني 

 .وكالة الفضاء األوروبية وأعضاء جمموعات املستعِملني

 العديدة ذات الصلة بالفضاء، أُعيد      وبغـية القـيام بالتنسيق على حنو أفضل بني األنشطة          -٦
تتنظـيم اهليـئة التشـيكية لألنشـطة الفضـائية لـتكون بـرعاية وزارة التعليم والشباب والرياضة يف                   

ــة التشــيكية  ــيام       . اجلمهوري ــن صــوغ توصــيات بشــأن ق ــئة االستشــارية مســؤولة ع ــك اهلي وتل
وتتكون اهليئة . ري يف البلداحلكومـة بالتنسـيق بـني األنشـطة الفضـائية الوطنـية والدولـية اليت جت            

مــن خــرباء تعيــنهم وزارة التعلــيم والشــباب والرياضــة ووزارة الشــؤون اخلارجــية واألكادميــية    
التشــيكية للعلــوم، وغريهــا مــن الكــيانات مــن القطــاع احلكومــي ومــن القطــاع اخلــاص املعنــية   

 عـــن متثـــيل لكـــن وزارة الشـــؤون اخلارجـــية تظـــلّ مســـؤولة. باألنشـــطة ذات الصـــلة بالفضـــاء
وأما إدارة  . اجلمهوريـة التشـيكية لـدى جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية                 

الشـؤون العملـية والتنظـيم اإلداري للمشاريع الفضائية فقد أُسندت مهامها إىل مكتب الفضاء               
ة التشـيكي، وهـو مؤسسـة غـري رحبـية تدعـم أنشطة خمتلفة، مبا يف ذلك تنظيم احللقات الدراسي          

 .وحلقات العمل

ــة عضــواً يف االحتــاد األورويب، تشــارك أيضــا يف      -٧ ــة التشــيكية، بصــفتها دول واجلمهوري
وأهــم مــبادرة مشــتركة  . األنشــطة ذات الصــلة بالفضــاء الــيت تضــطلع ــا املفوضــية األوروبــية  

ــلمالحة          ــنظام األورويب ل ــي ال ــية ه ــة الفضــاء األوروب ــية ووكال ــا املفوضــية األوروب  تضــطلع
ــيو(لســاتلية ا ــية مبوجــب مرســوم      ). غاليل ــئة تنســيق بشــأن نظــم املالحــة العامل ــد أُنشــئت هي وق

، فـــيما خيـــص مهـــام وزارة الـــنقل، بغـــية ضـــمان  ٢٠٠٥أكـــتوبر /حكومـــي يف تشـــرين األول
 .املشاركة املالئمة يف برنامج نظام غاليليو

الصادرة يف  ومـن تطبـيقات نظـام غاليلـيو الواعـدة بالـنجاح مشـروع شبكة اإلشارات                  -٨
، وهي تكنولوجيا جديدة جتمع بني القدرات القوية جدا اليت          )سيسِنت(الفضـاء عـرب اإلنترنت      

وقـد أصـبحت املعلومات املالحية العالية الدقة        . تتمـيز ـا املالحـة السـاتلية وقـدرات اإلنترنـت           
متاحةً ) إغـنوس (ض  املسـتمدة مـن نظـام اخلدمـة املالحـية التكميلـية األوروبـية الثابـتة بالنسـبة لـألر                   

 ،)جي اس ام(اآلن، وذلـك عادةً من خالل الشبكات الالسلكية للنظام العاملي لالتصاالت املتنقّلة        
، حىت من دون توافر أي مدى رؤية )جي يب آر اس (أو نظـام اخلدمـة الـراديوية احلزمـية العامة           
ــألرض   ــدار بالنســبة ل ــترح . ألي ســاتل ثابــت امل ــة التشــيكية تق ــر  وإن اجلمهوري  مواصــلة تطوي
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ــبكة      ــية وشـ ــاء األوروبـ ــة الفضـ ــتركة بـــني وكالـ ــنظومة املشـ ــتناد إىل املـ ــية باالسـ األدوات احلالـ
مبـا يف ذلـك إمكانـية بناء موقع حمطة خاصة           ) (سيسـِنت /إيسـا (اإلشـارات الصـادرة يف الفضـاء        

 ، وكذلك تقترح استعمال أدوات مماثلة من أجل       )يف اجلمهورية التشيكية  ) سيسـِنت (بالشـبكة   
ومـن شـأن ذلـك املشروع أن يساعد على نشر املعلومات عن          . تطويـر تطبـيقات أخـرى معيـنة       

فــيما بــني الــدول ) سيســِنت(وشــبكة اإلشــارات ) إغــنوس(إمكانــيات اســتعمال نظــام اخلدمــة 
ــدة يف االحتــاد األورويب   ــية     . األعضــاء اجلدي ــارف العمل ــادة املع ــؤدي إىل زي ــه ســوف ي ــا أن كم

 التشـيكية، وإعـداد املؤسسـات احمللية الستعمال خدمات شبكة النظم       واخلـربات يف اجلمهوريـة    
عالوة ). غاليليو(العاملـية لسـواتل املالحـة، وإعـالم اجلمهـور العـام عـن فـائدة تطبـيقات النظام                     

ــدة الســتعمال شــبكة اإلشــارات         ــر أدوات جدي ــه ســوف يســاعد عــلى تطوي ــك، فإن عــلى ذل
 .يف أحناء أوروبا) سيسِنت(

دورة السادسـة والعشـرين للجمعـية العامـة لالحتـاد الفلكي الدويل، اليت              وقـد حضـر الـ      -٩
 اختصاصي  ٢ ٥٠٠، زهاء   ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٥ إىل   ١٤عقـدت يف بـراغ يف الفـترة مـن           

وكانـت الـدورة األوىل للجمعـية العامـة لالحتـاد الفلكي الدويل قد عقدت يف                . يف عـلم الفلـك    
يـــنذاك إىل اختـــيار هـــذه املديـــنة مكانـــاً لعقـــد ، وأدى جناحهـــا ح١٩٦٧بـــراغ أيضـــا يف عـــام 

 .٢٠٠٦اجتماعها يف عام 

 ١٧ ندوات، و  ٦واتـباعاً لـنمط مسـتقر، كان هناك برنامج علمي موسع يشتمل على               -١٠
 حماضـرات، من خرباء مدعويني، تناولت       ٤ جلسـات خاصـة، وكذلـك        ٧مناقشـة مشـتركة، و    

ومــن الســمات الــبارزة اجلديــدة يف  . عاصــرأساســاً مجــيع املواضــيع الرئيســية يف عــلم الفلــك امل  
، مصممة بقصد إثارة    "مواضيع ساخنة "اجلمعـية العامة اليت عقدت يف براغ عقد جلسات عن           

وكان من أبرز حصيلة نتائج املداوالت تقدمي     . احلمـاس بشـأن أحـدث األنشطة الفضائية عهدا        
ــتعريف أُنقــص      ــتعريف اجلديــد ملــا هــو الكوكــب؛ ووفقــاً لذلــك ال عــدد كواكــب املــنظومة  ال

وتناولـت قرارات أخرى، صدرت عن اجلمعية العامة، األسانيد         . الشمسـية إىل مثانـية كواكـب      
 .املرجعية لإلحداثيات، وميثاق تواصل الفلك مع اجلمهور العام

ويف ذلــك الســياق، اتســم باألمهــية اإلســهام التشــيكي يف دراســة أخطــار األجســام          -١١
ــن األرض  ــبة م ــناك م. القري ــبات يف     وه ــيان خصــائص املذن ــتان رئيســيتان تتقص ؤسســتان علمي

املعهـد الفلكـي التابع ألكادميية العلوم يف اجلمهورية التشيكية،   : بـرامج األحبـاث لديهمـا، ومهـا       
 ١ ٠٧٠على ارتفاع   (يف أوندريـوف، بالقـرب مـن بـراغ، واملرصـد الفلكي على جبل كليت                

 .يف اجلهة اجلنوبية من بوهيميا) متراً
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أمــا مشــروع دراســة األجســام القريــبة مــن األرض، اجلــاري االضــطالع بــه يف املعهــد   -١٢
األوىل، القـيام بعملـيات رصـد لقياس الشدة الضوئية املقارنة           : الفلكـي، فلـه مهمـتان رئيسـيتان       

ــترية( ــام األول ألجــل دراســات حــركة      ) فوتوم ــك يف املق ــن األرض، وذل ــبة م لألجســام القري
وعـات الزوجـية مـن األجسام الفلكية؛ والثانية إجراء قياسات فلكية هلا             الـدوران واسـتبانة ام    

وهذا املشروع  ). أي قياسـات دقـيقة ملواضـع األجسـام القريـبة من األرض، وحوسبة مداراا              (
املعـين باألجسـام القريـبة مـن األرض يـتلقّى الدعـم مـن كـل مـن الوكالـة املاحنة، وهي أكادميية                    

 .كية، ومؤسسة ختوم الفضاء، ضمن إطار مشروع برنامج املراقبةالعلوم يف اجلمهورية التشي

 مذنــباً مفهرســاً ٨٢٥، متّ اكتشــاف مــا جمموعــه ٢٠٠٦أكــتوبر /ولغايــة تشــرين األول -١٣
وهذا العدد املكتشف يضع مرصد كليت ضمن . مـن مرصـد جـبل كليـت    ) املعـروفة مداراـا   (

امليدان، وتشمل عمليات الرصد اليت يقوم    مرصـدا عاملـيا تـتربع عـلى قمـة املراصـد يف هذا                ١٥
ـا إجـراء القياسـات الفلكـية اخلاصـة مبذنـبات مكتشـفة حديـثا وحمـتملة اخلطـورة يبلغ عددها                      

ومـع أن أكـثرية املذنـبات الـيت اكتشـفها وصـورها مرصـد كليـت هـي مذنبات يف                     .  مذنـباً  ١٣
" آمــور" مذنــبني اثــنني مــن نــوع مــنطقة اِحلــزام الرئيســي ضــمن املــنظومة، فقــد عــثر فــيها عــلى 

 ".تروجان"ومذنب واحد من نوع 

أكـتوبر مـن كل عام، حتتفل اجلمهورية التشيكية بعقد أسبوع           /يف شـهر تشـرين األول      -١٤
ولــدى اجلمهوريــة التشــيكية تقلــيد عــريق يتــبدى يف وجــود املراصــد الفلكــية   . الفضــاء العــاملي

موم، بغية االرتقاء مبستوى الوعي لدى اجلمهور العام        والقُـباب الفلكـية االصطناعية املتاحة للع      
وقد . ال فـيما خيـص عـلم الفلـك فقـط، بـل بشـأن علـوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاما أيضا                    

. ٢٠٠٢قــام مكتــب الفضــاء التشــيكي بتنظــيم أســبوع الفضــاء العــاملي األول يف الــبلد يف عــام 
ى تشجيع اجلمهور على املشاركة فيه على       كـيانا من مجيع أحناء البلد عل       ٢٥وعمـل أكـثر مـن       

ــة األخــرية، ينصــب التركــيز عــلى   . نطــاق واســع، وخصوصــا مــن جانــب الشــباب    ويف اآلون
العـروض اإليضـاحية يف وسـائل اإلعـالم وعلى احملاضرات واملعارض، حسبما يتبين يف التقارير                

 .اخلاصة بذلك الصادرة عن الرابطة الدولية ألسبوع الفضاء
  

 غينيـا

 ]بالفرنسية: األصل[

إن غينــيا بلــد مــن غــريب أفريقــيا، ينــتمي إىل جمموعــة بلــدان نامــية مســتوى الــتقدم           -١
التكـنولوجي فـيها أدىن مـن غريها، ومن مث فهي ال تضطلع حاليا بأي أنشطة يف ميدان الفضاء                   
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فاظ على  ولكـن بالـنظر إىل ازدياد عدد األنشطة يف الفضاء، فإن غينيا مهتمة يف احل              . اخلـارجي 
الفضـاء اخلـارجي آمـناً وخالـياً مـن الـنفايات ومـن مجـيع املخاطـر األخـرى، وذلـك لكي ميكن                    

 .استخدامه على حنو أكثر فعالية

أمـا إنشـاء وزارة البيئة يف غينيا، واليت أُنشئ، ضمن مقرها، املركز الوطين لرصد البيئة            -٢
ــتعددة ا     ــق امل ــو اســتجابة إىل دواعــي القل ــتها، فه ــية  ومراقب ــنامجة عــن املشــاكل البيئ ــة . ل واملهم

ذلـك أن األنشطة    . الرئيسـية هلـذا املركـز هـي مراقـبة البيـئة، والغايـة مـنها صـون رفـاه السـكان                     
البشـرية الـيت تؤثّـر وطأـا عـلى البيـئة تـنطوي عـلى إشـكاالت عـدة، ألن وطأة ذلك التأثري ال                         

 .تراعي احلدود اجلغرافية

 يف جلـــنة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض وألن غينـــيا ليســـت بعـــد عضـــواً -٣
السـلمية، فـإن الـدورة الـرابعة واألربعـني للجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية، التابعة لتلك اللجنة،                     
تتـيح مناسـبة مالئمـة لكـي تـتفهم غينـيا طـرائق العمـل وشـروط املشـاركة والـدور الذي ميكن                        

 .جنة، أسوةً ببعض البلدان النامية األخرىغينيا القيام به لكي تصبح عضواً يف تلك الل
  

 كينيـا

 ]باإلنكليزية: األصل[

  مقدمة  -١ 
، ١٩٦٢يف كينــيا، بــدأ تــاريخ األنشــطة يف مــيدان علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء يف عــام  -١

إىل اإلعــراب عــن اهــتمامه بالقــيام  " ال ســابيينـزا"حيــنما بــادر عــامل إيطــايل مــن جامعــة رومــا   
وأدى ذلــك إىل تــبادل رســائل بــني جامعــة رومــا، . ائية يف الســاحل الكــيينبأحبــاث علمــية فضــ

بالنــيابة عــن حكومــة إيطالــيا، وبــني املعهــد امللكــي الــتابع جلامعــة أفريقــيا الشــرقية يف نــريويب،     
ومن مث فقد أُنشئ مشروع سان ماركو للسواتل يف ماليندي على  . بالنـيابة عـن حكومـة كينـيا       

 ، بعــد ١٩٦٧ وأُطلــق الســاتل األول مــن األرض الكينــية يف عــام الســاحل الشــرقي مــن كينــيا،
 .١٩٥٧الروسي األول، يف عام " سبوتنيك" سنوات فحسب على إطالق ساتل ١٠

ــيا دولــة عضــوا يف جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض     -٢ وقــد أصــبحت كين
 الة مؤرخــة  ورســ) ٢٨-د (٣١٨٢، مبقتضــى قــرار اجلمعــية العامــة    ١٩٧٣الســلمية يف عــام  

.  موجهــة مــن رئــيس اجلمعــية العامــة إىل األمــني العــام      (A/9492) ١٩٧٤فــرباير / شــباط١١
 .وكانت كينيا الدولة الثالثة والسبعني اليت تنضم إىل اللجنة
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وميكـن أن يتبـين يف كينـيا وجـود كـثري من تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، مبا يف                  -٣
ــك االســتجابة يف حــاالت الكــوار   ــس،     ذل ــأحوال الطق ــبؤ ب ــبها، والتن ــن عواق ــيف م ث والتخف

والتنقيـب عـن املعـادن، والـزراعة وإدارة مـوارد املـياه، ورسـم خـرائط األراضـي، واالتصاالت                    
 .عن بعد

وقــد أنشــأت كينــيا، مبعــية اجلزائــر وجــنوب أفريقــيا ونــيجرييا، نظــام كوكــبة الســواتل  -٤
 .جل حتسني إدارة املوارد األفريقيةاألفريقية إلدارة املوارد والبيئة، وذلك أل

  
  السياسة العامة بشأن علوم الفضاء -٢ 

، أنشـأت حكومـة كينـيا فـرقة العمل الوطنية للعلم والتكنولوجيا لكي              ١٩٩٢يف عـام     -٥
ــوم وتكنولوجــيا الفضــاء      ، ١٩٩٣مث يف عــام . تضــطلع مبهمــة صــياغة سياســة عامــة بشــأن عل

زيـر الدولـة لشـؤون الدفـاع بإعداد صيغة مذكّرة وزارية            قدمـت فـرقة العمـل تقريـرها، وقـام و          
سـعيا إىل موافقـة جملس الوزراء على إنشاء أمانة وطنية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء ضمن وزارة                

 .الدولة لشؤون الدفاع

وكــان املــراد أن تســند إىل األمانــة املســؤولية عــن ريــادة مجــيع املــبادرات املعنــية بعلــوم   -٦
ــ ــيا الفضـ ــذا    وتكنولوجـ ــيا يف هـ ــوم والتكنولوجـ ــأن العلـ ــة بشـ ــة عامـ ــيغة سياسـ ــداد صـ اء، وإعـ

. ولكـن األمانـة مل تنشأ حىت اآلن  . اخلصـوص، لكـي تكـون الوثـيقة التوجيهـية يف هـذه األمـور        
، قدمـت مـبادرة الكوكـبة السـاتلية األفريقية إلدارة املوارد والبيئة احلوافز اليت              ٢٠٠٦ويف عـام    

 .عمل بشأن إنشاء األمانةتساعد على اختاذ إجراءات 
  

  املبادرة األفريقية إلدارة املوارد والبيئة -٣ 
أثـناء الـدورة الثالـثة واألربعـني للجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية الـتابعة للجـنة استخدام              -٧

، تباحــث ممــثّلو ثــالث دول ٢٠٠٥فــرباير /الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، يف شــباط
وجــنوب أفريقــيا ونــيجرييا، حــول فكــرة إنشــاء هيــئة تــتولّى املســاعدة يف أعضــاء، هــي اجلزائــر 

ــيا   ــئة يف أفريق ــية والبي ــوارد الطبيع ــدول عــلى عقــد اجــتماع     . إدارة امل ــد اتفــق ممــثّلو تلــك ال وق
ونظراً إىل موقع كينيا االستراتيجي، اتفقت جمموعة       . ٢٠٠٥مايو  /تشـاوري يف اجلزائر يف أيار     
 كينـيا إىل االجتماع التشاوري الثاين، الذي عقد يف جنوب أفريقيا            الـبلدان الـثالثة عـلى دعـوة       

نوفمــرب /مث عقــد االجــتماع الثالــث يف نــيجرييا يف تشــرين الــثاين     . ٢٠٠٥ســبتمرب /يف أيلــول
وإبـــان . ٢٠٠٦يولـــيه /، أعقـــبه االجـــتماع الـــذي عقـــد يف اجلزائـــر العاصـــمة يف متـــوز٢٠٠٥
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، يؤمل أن توقّع البلدان األربعة على ٢٠٠٧يب يف عـام  االجـتماع الـتايل، املـزمع عقـده يف نـريو          
 .وثيقة إعالن نوايا

  
  مشروع سان ماركو -٤ 

وقد أُنشئ . يقـع مشـروع سـان مـاركو يف ماليـندي، عـلى السـاحل الشرقي من كينيا                -٨
ويشتمل املشروع  . مبقتضـى مذكّـرة تفـاهم، وقّعـت علـيها حكومـة إيطاليا وحكومة كينيا معاً               

 منصـة إطـالق، وحمطـة أرضـية لتتـبع مسار السواتل والتحكّم ا، وحمطة استشعار                 عـلى إنشـاء   
وقـد اخـتريت ماليـندي بسـبب موضـعها عـلى السـاحل الشرقي من القارة األفريقية                  . عـن بعـد   

 .وقرا من خط االستواء

ومــا فتئــت تســتخدم قــاعدة ماليــندي كموقــع إلطــالق الســواتل وألجــل تتــبع مســار     -٩
الـتحكّم ـا امن جانب كل من وكالة الفضاء األوروبية، واإلدارة الوطنية للمالحة              السـواتل و  

اجلويـة والفضـاء التابعة للواليات املتحدة األمريكية، وكذلك من جانب هيئات حكومية ومن              
 .القطاع اخلاص

  
  املركز اإلقليمي لرسم خرائط املوارد ألغراض التنمية -٥ 

 رســم خــرائط املــوارد ألغــراض التنمــية يف نــريويب يف عــام       أُنشــئ املركــز اإلقلــيمي ل   -١٠
وتسـمى اآلن االحتاد    (، بـرعاية اللجـنة االقتصـادية ألفريقـيا ومـنظمة الوحـدة األفريقـية                ١٩٧٥
اثيوبــيا :  عضــوا١٥ًواملركــز عــبارة عــن مــنظمة حكومــية دولــية غــري رحبــية تضــم   ). األفــريقي

ــة تنـ   ــيا وســوازيلند والســودان   وأوغــندا وبوتســوانا وجــزر القمــر ومجهوري ــيا املــتحدة وزامب زان
 .وسيشيل والصومال وكينيا وليسوتو ومالوي وموريشيوس وناميبيا

وتشـمل اخلدمـات األساسية اليت يقدمها املركز التدريب املهين على خمتلف املستويات       -١١
ة يف جمــاالت املســح، ورســم اخلــرائط، واملســح التصــويري الــرقمي، ورســم اخلــرائط البيانــي         

، والــنظام العــاملي )جــي آي اس(الــرقمي، واالستشــعار عــن بعــد، ونظــم املعلومــات اجلغرافــية  
ــع   ــتحديد املواق ــات      )جــي يب اس(ل ــيا املعلوم ــا، وتكنولوج ــيانات وإدار ــد الب ــر قواع ، وتطوي

ويقـدم املركـز أيضـا خدمـات استشارية يف جماالت املسح ورسم اخلرائط، وتطبيقات               . عمومـا 
عد، ونظم املعلومات اجلغرافية، والنظام العاملي لتحديد املواقع، وتقييم املوارد          االستشـعار عن ب   

كما يعرض املركز تقدمي    . وإدارـا، وتطويـر قواعـد البـيانات األرضـية الفضـائية، وإدارة البيـئة              
 .خدمات اإلصالح واملعايرة خبصوص معدات املسح ورسم اخلرائط
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  عن بعدإدارة مسح املوارد واالستشعار  -٦ 
أُنشـئت إدارة مسـح املـوارد واالستشـعار عـن بعد ضمن وزارة البيئة واملوارد الطبيعية                  -١٢

 .، بتمويل من حكومة كينيا، ودعم من الوكالة الكندية للتنمية الدولية١٩٧٦يف عام 

وهــذه اإلدارة مكلّفــة مبهمــة مجــع املعلومــات األرضــية الفضــائية عــن املــوارد الطبيعــية    -١٣
 تلــك املعلومــات وحتليــلها ونشــرها، بغــية تيســري اختــاذ القــرارات بــناًء عــلى املعلومــات  وختــزين

ألغـراض التنمـية املسـتدامة، ممـا يهـدف إىل التخفـيف من الفقر وكذلك احلد من تدهور حالة                   
ــيانات الــيت جتمعهــا اإلدارة تشــكّل األســاس الــالزم إلعــداد السياســات العامــة    . األراضــي والب

 .غراض اختاذ القرارات يف كينياوخطط التنمية أل
  

  دائرة األرصاد اجلوية يف كينيا -٧ 
دائـرة األرصـاد اجلويـة يف كينيا التابعة لوزارة النقل واالتصاالت هي ركن من أركان                 -١٤

اجلهـود العاملـية املعنـية برصـد أحـوال الطقـس واملـناخ وفهمهـا والتنـبؤ ـا بغية تنفيذ املبادرات                       
 .قة واملستدامةاالمنائية املوثو

وتقـدم هـذه الدائـرة أيضـاً بـيانات علمـية عـن احمليطات وغريها من البيانات البيئية، مبا           -١٥
وأما اخلدمات العمومية فتشمل توفري التنبؤات      . يف ذلـك خدمات رصد الغطاء النبايت األرضي       

ــلجمهور العــام، وكذلــك الســتخدامها يف أغــراض املالحــة      ــأحوال الطقــس ل ــة اليومــية ب اجلوي
وتلـك التنـبؤات بـأحوال الطقـس عـلى املـدى القصـري واملتوسـط والطويل تدمج يف                   . والـبحرية 

 .الربامج الوطنية للتخطيط واإلدارة يف اال االقتصادي
   

  مركز التنبؤ باملناخ وتطبيقاته التابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية -٨ 
ناخ وتطبيقاته، التابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، يف         أُنشـئ مركـز التنبؤ بامل      -١٦

 بلـداً يف شـرقي أفريقـيا وجنوبيها برعاية كٍل من املنظمة      ٢٤، مـن ِقـبل      ١٩٨٩نـريويب يف عـام      
 .العاملية لألرصاد اجلوية وبرنامج األمم املتحدة االمنائي

إلسـهام يف رصد املناخ والتنبؤ به       أمـا اهلـدف املنشـود الرئيسـي مـن هـذا املركـز فهـو ا                 -١٧
ألجـل اإلنـذار املـبكّر بـاألحداث املناخـية القصـوى والتخفـيف مـن وطـأة تأثريهـا السـليب على                       
اإلنــتاج الــزراعي واألمــن الغذائــي واملــوارد املائــية والطاقــة والصــحة، مــن ضــمن قطاعــات          

اإلنذارات املبكّرة يف   كمـا يقـدم املركـز اخلدمـات االستشـارية و          . اجتماعـية واقتصـادية أخـرى     
 .حينها بشأن حاالت اجلفاف والفيضانات وسائر األحداث املناخية القصوى
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  الس الوطين للعلم والتكنولوجيا -٩ 
أُنشــئ الــس الوطــين للعــلم والتكنولوجــيا ضــمن وزارة العــلم والتكنولوجــيا يف عــام    -١٨

وتتعلق الوالية  . رسـوم بـرملاين    اخلـاص بـالقوانني يف كينـيا، مـن م          ٢٥٠ مبوجـب الـباب      ١٩٧٧
املسـندة إىل الـس بإسداء املشورة إىل حكومة كينيا بشأن مجيع األمور ذات الصلة باألنشطة                

 .واألحباث العلمية والتكنولوجية الالزمة للتنمية
   

  حالة التصديق على االتفاقات الدولية ذات الصلة باألنشطة يف الفضاء اخلارجي -١٠ 
ينـيا حـىت اآلن عـلى االتفاقيـتني التاليـتني مـن االتفاقـات الدولية ذات الصلة                  صـدقت ك   -١٩

 :باألنشطة يف الفضاء اخلارجي

ــيدان استكشــاف واســتخدام       )أ(  ــدول يف م ــنظِّمة ألنشــطة ال ــبادئ امل ــاهدة امل مع
 ؛١٩٦٦ لعام )1(الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى

 لعام  )2(سـؤولية الدولـية عـن األضـرار الـيت حتدثها األجسام الفضائية            اتفاقـية امل   )ب( 
١٩٧١. 

 :وتشمل االتفاقات األخرى اليت انضمت إليها كينيا ما يلي -٢٠

معـاهدة حظـر جتـارب األسـلحة الـنووية يف اجلو ويف الفضاء اخلارجي وحتت                 )أ( 
 ؛١٩٦٣ لعام )3(سطح املاء

 ؛١٩٧١ لعام )4("إنتلسات"لية لسواتل االتصاالت االتفاق املتعلق باملنظمة الدو )ب( 

 ؛١٩٧٦ لعام )5(اتفاقية املنظمة الدولية لالتصاالت البحرية الساتلية )ج( 

 .١٩٩٢ لعام )6(اتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت )د( 

                                                                 
 .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (1) 
 .١٣٨١٠، الرقم ٩٦١املرجع نفسه، الد  (2) 
 .٦٩٦٤، الرقم ٤٨٠املرجع نفسه، الد  (3) 
 .١٩٦٧٧، الرقم ١٢٢٠املرجع نفسه، الد  (4) 
، غيرت املنظمة امسها ليصبح املنظمة الدولية  ١٩٩٤ويف عام . ١٧٩٤٨، الرقم ١١٣٤املرجع نفسه، الد  (5) 

 .لالتصاالت الساتلية املتنقّلة
 .٣١٢٥١، الرقم ١٨٢٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (6) 
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 الفلبني

 ]باإلنكليزية: األصل[

يف تنميــتها االقتصــادية  إذْ تســلّم الفلــبني بأمهــية دور تكنولوجــيا الفضــاء وتطبــيقاا       -١
واالجتماعـية الوطنـية، فقـد قامـت خبطـوة أوىل يف سـبيل وضـع بـرنامج وطـين بشـأن تطبيقات                     
ــيقات وأحبــاث      ــالدعوة إىل عقــد املؤمتــر الوطــين األول بشــأن تطب تكنولوجــيا الفضــاء وذلــك ب
تكنولوجـــيا الفضـــاء، وهـــو جتمـــع عـــلى الصـــعيد الوطـــين كلّـــه ألصـــحاب املصـــلحة املعنـــيني  

ــد يف   بت ــبلد، عق ــثاين ١٥كنولوجــيا الفضــاء يف ال ــني   . ٢٠٠٥نوفمــرب / تشــرين ال ــن ب وكــان م
املشــاركني يف املؤمتــر الوطــين األوىل وحــدات حكومــية حملــية ومؤسســات جامعــية وحبثــية،         
ومـنظمات مـن القطـاع احلكومـي ومـن القطـاع اخلـاص وشـركات من القطاع اخلاص، معنية                    

وقـد نظّـم احلدث املهم وزارةُ العلم والتكنولوجيا         . لفضـاء باألنشـطة ذات الصـلة بتكنولوجـيا ا       
يف الفلـبني، عـن طريق الس الفلبيين للبحث والتطوير يف ميدان العلوم والتكنولوجيا املتقدمة،     
الـــذي يقـــوم مبهمـــة الـــس القطـــاعي الـــتابع لـــوزارة العـــلم والتكنولوجـــيا يف مـــيدان العلـــوم  

 .ين ذات الصلة اوالتكنولوجيا املتقدمة واملياد

وقــد مجــع املؤمتــر الوطــين بــني مســتعملي خدمــات تكنولوجــيا الفضــاء ومقدمــي هــذه       -٢
اخلدمـات واملعنـيني بـتطويرها يف الفلـبني، سـعياً إىل صوغ وإطالق برامج وطنية تشجع استخدام           
تكنولوجـــيات، كاالستشـــعار عـــن بعـــد، ونظـــم املعلومـــات اجلغرافـــية، واالتصـــاالت الســـاتلية   

ــية     ا ــرامج التنمــية الوطن ــيها، بغــية االســتعانة ــا يف ب وعــلى وجــه  . لفضــائية، والقــيام باألحبــاث ف
اخلصــوص، عــين املؤمتــر الوطــين باستكشــاف أغــراض اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء ومــنافعها يف  
معاجلـة شـواغل، مـثل إجـراء كشـف حسـايب لـلموارد الطبيعـية، وإدارة البيـئة، ورصـد الكوارث                   

 .ن عواقبها، واالتصاالت، والتخفيف من شدة الفقر، والتخطيط للتنمية املستدامةوالتخفيف م

ــيقات وأحبــاث تكنولوجــيا الفضــاء إىل صــوغ      -٣ وأدى املؤمتــر الوطــين األول بشــأن تطب
بـرنامج وطـين مـتوائم خـاص بتكنولوجـيا الفضـاء، يضع يف احلسبان األهداف االمنائية لأللفية،        

وحتقيقاً هلذه  .  املـياه، وحمصـلة نـتائج القمـة العاملـية ـتمع املعلومـات              واسـتراتيجية تنمـية قطـاع     
الغايـات، شـهد املؤمتر الوطين األول اعتماد جدول أعمال وطين، ومشاريع رائدة وبرامج لبناء            

وحدد املؤمتر أيضاً آليات عمل     . القـدرات مـن أجـل تنمـية قطاع تكنولوجيا الفضاء يف الفلبني            
ى الصـعيدين احملـلي والـدويل للحصـول عـلى الـتمويل الـالزم لتنفيذ الربنامج،            ألجـل التعبـئة عـل     

ولـتعزيز الـتعاون والتنسـيق فـيما بني أصحاب املصلحة على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل                
 .يف هذا الصدد



 

13 
 

A/AC.105/887/Add.1 

وقـد اسـتندت الترتيبات التحضريية للمؤمتر الوطين األول إىل حلقات عمل عقدت يف               -٤
والتمس تقدمي مدخالت من ممثّلي     . الفلـبني قـبل أشـهر مـن الدعـوة إىل عقد املؤمتر            مجـيع أحنـاء     

مؤسســات القطــاع احلكومــي والقطــاع اخلــاص واملؤسســات اجلامعــية والبحثــية، مــن خمــتلف    
املـناطق واألقالـيم يف الفلـبني، بشـأن املسـائل واملشاكل اليت ميكن معاجلتها من خالل تطبيقات                  

واشتملت حلقات العمل على مواضيع     . ذلـك بشـأن احللـول املقترحة      تكنولوجـيا الفضـاء، وك    
رئيسـية كتطبـيقات االتصـاالت السـاتلية، وتطبـيقات سـواتل األرصاد اجلوية، ورصد األخطار             
الطبيعـية، وإدارة الكـوارث باسـتخدام تكنولوجـيات املعلومات واالتصاالت الساتلية، وتطوير             

 .تدريس علوم الفضاء

ــوزع ا  -٥ ــيقات وأحبــاث      وســوف ي ــر الوطــين األول بشــأن تطب ــال املؤمت ــتقرير عــن أعم ل
، إبان الدورة الرابعة واألربعني     )روم-سي دي (تكنولوجـيا الفضـاء مسـجال على قرص مدمج          

للجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية الـتابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية،                 
 .٢٠٠٧فرباير / شباط٢٣ن  م١٢املزمع عقدها يف الفترة من 

 
 


