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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 واخلمسون الثالثة الدورة
        ٢٠١٦شباط/فرباير  ٢٦- ١٥فيينا، 

     مشروع التقرير    
    إضافة    

  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  - ثانياً  
 
مــن جــدول  ٥، نظــرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٧٠/٨٢لقــرار اجلمعيــة العامــة  وفقــاً  -١

  "برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية". ،األعمال
ــدَّ   ٨٤٦ويف اجللســة   -٢  جممــالً م فيهــا عرضــاً ، ألقــى خــبري التطبيقــات الفضــائية كلمــة ق

  ذة واملعتزمة يف إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية.لألنشطة املنفَّ
والحظــت اللجنــة الفرعيــة بارتيــاح األعمــال الــيت قــام هبــا املكتــب يف إطــار الربنــامج،    -٣

تاكـاو دوي، يف  ، خـبري التطبيقـات الفضـائية   وأعربت عن تقديرها للعمل املمتاز الـذي قـام بـه    
  سعيه لتحقيق أهداف الربنامج.

لي والصـني  وسري النكـا وشـي  من جدول األعمال ممثلو أملانيا  ٥وتكلم يف إطار البند   -٤
م يف إطـار هـذا البنـد ممثـل شـيلي نيابـة       لـ كمـا تك وفرنسا ونيجرييا والواليات املتحدة واليابان. 

نظمـة  مراقب عن امل أيضاًم بشأن هذا البند لوتك ـي.عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب
  .العاملية لألرصاد اجلوية
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  العلمية والتقنية التالية:واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية   -٥
ــامج التــدريب التثقيفــي ل "   (أ)   ــا   برن لمركــز اإلقليمــي لتــدريس علــوم وتكنولوجي

  ؛الصنيمه ممثل ، قدَّ"٢٠١٦يف عام  الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ
مـــه مشـــروع جتريـــب واســـتخدام وحـــدة االختبـــارات اليابانيـــة "كيبـــو"، قدَّ"  (ب)  

  ؛اليابان  ممثل
  .الواليات املتحدةمه ممثل ، قدَّالفضاء" ادروَّجمتمع "  (ج)  

    
    أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  - ألف  

م حملة جمملـة عـن   رض على اللجنة الفرعية تقرير خبري التطبيقات الفضائية، الذي يقدُِّع  -٦
ــائية وتوجُّ   ــدة للتطبيقـــات الفضـ ــامج األمـــم املتحـ ــندة إىل برنـ ــة املسـ ــرالواليـ ــه (انظـ ــة هـ  الوثيقـ

A/AC.105/1107 أنشـــطة الربنـــامج لعـــام أنَّ ). والحظـــت اللجنـــة الفرعيـــة ١٧-١، الفقـــرات
  ذت على حنو مرض، وأثنت على العمل الذي أجنزه املكتب يف إطار الربنامج.فِّقد ُن ٢٠١٥

 ،جمـاالت الربنـامج ذات األولويـة هـي: الرصـد البيئـي      أنَّ وأشارت اللجنـة الفرعيـة إىل     -٧
ــة  ــوارد الطبيعي ــدي       ،وإدارة امل ــيم البع ــات التعل ــاتلية يف تطبيق ــن االتصــاالت الس ــتفادة م واالس

ومبـادرة  ، واسـتخدام الـنظم العامليـة لسـواتل املالحـة      ،وإدارة خماطر الكـوارث  ،والطب البعدي
، األساسـية  ومبـادرة تكنولوجيـا الفضـاء    ،وتغري املنـاخ  ،الفضاء وقانون ،علوم الفضاء األساسية

  البيولوجي والنظم اإليكولوجية.ع التنوُّمبادرة تكنولوجيا ارتياد اإلنسان للفضاء، وو
ء اخلـارجي وحكومـة اليابـان قـد     مكتب شؤون الفضـا أنَّ وأشارت اللجنة الفرعية إىل   -٨

يف ، بالتعاون مع الوكالة اليابانية الستكشـاف الفضـاء اجلـوي،    ٢٠١٥ا يف أيلول/سبتمرب شرع
السـواتل  عـىن بـإطالق سـواتل مـن فئـة      لتعاوين بني األمم املتحدة واليابان الذي ُيتنفيذ الربنامج ا

املعروفـة   من وحدة االختبارات اليابانية "كيبو" يف حمطة الفضاء الدوليـة  )"كيوبسات"املكعبة (
. ويهدف هذا الربنامج إىل تعزيز التعـاون الـدويل وبنـاء القـدرات يف جمـال      باسم "كيبوكيوب"

، وذلـك بتـوفري   األمم املتحدة للتطبيقات الفضائيةلفضاء وتطبيقاهتا يف إطار برنامج تكنولوجيا ا
ــة        ــن فئـ ــغرية مـ ــواتل صـ ــالق سـ ــة إلطـ ــدان الناميـ ــة يف البلـ ــة أو حبثيـ ــات تعليميـ ــرص ملؤسسـ فـ

  "كيوبسات" من وحدة االختبارات اليابانية "كيبو".
انعـدام  حماكـاة  وع أجهـزة  مشربنجاح تنفيذ الدورة الثالثة من اللجنة الفرعية  رحبتو  -٩

ــة  ــذي اســتُ اجلاذبي ــام هل ال ــار مبــادرة        ٢٠١٢يف ع ــاء القــدرات يف إط كجــزء مــن أنشــطة بن
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أنَّ . وأشـارت اللجنـة إىل   )A/AC.105/1108(انظـر الوثيقـة    تكنولوجيا ارتيـاد اإلنسـان للفضـاء   
  يف هذا املشروع.يف الوقت الراهن مؤسسة من خمتلف أحناء العامل تشارك  ٤٥
ــة    -١٠ ــة الفرعي مت أعضــاء ومنظمــات شــىت قــد قــدَّ   أنَّ دوالًتقــدير مــع الوالحظــت اللجن

  ).٤٢، الفقرة A/AC.105/1107(انظر الوثيقة  ٢٠١٥تربعات نقدية وعينية ألنشطة عام 
    

    ٢٠١٥عام   -١  
    االجتماعات واحللقات الدراسية والندوات ودورات التدريب وحلقات العمل    

باملوافقة على الربنامج التايل لالجتماعات والنـدوات   قد أوصت الفرعيةاللجنة  كانت  -١١
  ):A/AC.105/1107الوثيقة ب(املرفق األول  ٢٠١٥وحلقات العمل لعام 

ــم املتحــدة و     (أ)   ــة العمــل املشــتركة بــني األم ــان حــول طقــس  حلق : الفضــاءالياب
ليــة بشــأن طقــس الفضــاء، الــيت املنتجــات العلميــة والبياناتيــة املســتمدة مــن أجهــزة املبــادرة الدو

  مارس؛/آذار ٦إىل  ٢، من كا، اليابانوانعقدت يف فوكو
االحتـاد الروسـي حـول تطبيقـات     حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املتحـدة و        (ب)  

إىل  ١٨، مـن  النظم العاملية لسواتل املالحة، اليت انعقـدت يف كراسنويارسـك، االحتـاد الروسـي    
  ؛مايو/أيار ٢٢

تطبيقات علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء ألغـراض الصـحة      تسخري ع بشأن اجتما  (ج)  
منظمة الصـحة العامليـة ومكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي       كل من اشترك يف تنظيمه ، العمومية
  ؛يونيه/حزيران ١٦و ١٥يومي ، جنيفيف وانعقد 

    
    الزماالت الدراسية الطويلة األمد من أجل التدريب املتعمق    

ووزارة الصــناعة يف إيطاليــا أعربــت اللجنــة الفرعيــة عــن تقــديرها للحكومــة اإليطاليــة    -١٢
العـايل، وبالتعـاون مـع     ا، من خالل معهد البوليتكنيك يف تورين ومعهد مـاريو بويـ  متااللتني قدَّ

يف جمــال الــنظم زمــاالت للربنــامج احلــادي عشــر للماجســتري  ، لبحــوث القيــاسعهــد الــوطين امل
، الذي اختتم يف أيلول/سبتمرب، وللربنـامج الثـاين   تل املالحة والتطبيقات املتصلة هباالعاملية لسوا

  .٢٠١٥عشر للزماالت، الذي بدأ يف تشرين األول/أكتوبر 
ــة       -١٣ ــة الياباني ــديرها للحكوم ــة عــن تق ــة الفرعي ــت اللجن ــذ  وأعرب ــامج ملواصــلتها تنفي برن

ة واليابــان بشــأن تكنولوجيــات الســواتل  الزمــاالت الطويلــة األمــد املشــترك بــني األمــم املتحــد  
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الــزمالء الســتة الــذين وقــع  أنَّ والحظــت  معهــد كيوشــو للتكنولوجيــا.، بالتعــاون مــع يــةوالنان
  .٢٠١٥قد باشروا دراستهم يف تشرين األول/أكتوبر  ٢٠١٥عليهم االختيار يف دورة عام 

، بالتعـاون مـع   اصـلت والـيت  وأعربت اللجنـة الفرعيـة عـن تقـديرها للحكومـة األملانيـة         -١٤
واملركــز األملــاين التــابع جلامعــة بــرميني مركــز تكنولوجيــا الفضــاء التطبيقيــة واجلاذبيــة الصــغرية  

"، وأجنـزت  سـقاط اإلجتـارب بـرج   برنامج الزمالت املتعلق بــ "سلسـلة   لشؤون الفضاء اجلوي، 
  بنجاح الدورة الثانية من الربنامج.

    
    ٢٠١٦عام   -٢  

    واحللقات الدراسية والندوات ودورات التدريب وحلقات العملاالجتماعات     
االجتماعـــات و للملتقيـــاتأوصـــت اللجنـــة الفرعيـــة باملوافقـــة علـــى الربنـــامج التـــايل    -١٥

  :٢٠١٦والندوات وحلقات العمل لعام 
ــا  حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املتحــدة و     (أ)   كوســتاريكا حــول تكنولوجي

  آذار/مارس؛ ١١إىل  ٧، من سان خوسيهيف املزمع عقدها ارتياد اإلنسان للفضاء، 
اسـتخدام بيانـات رصـد    بشأن اهلند حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة و  (ب)  

، املزمـع عقـدها يف   التجربـة اآلسـيوية  التعريـف ب األرض يف إدارة الكوارث واحلد من املخـاطر:  
  ؛مارس/آذار ١٠إىل  ٨، من اهلند، حيدر أباد
تسـخري التكنولوجيـا   بشـأن  كينيـا  املشـتركة بـني األمـم املتحـدة و    قة العمل حل  (ج)  

، نـريويب ، املزمـع عقـدها يف   والتطبيقات الفضائية إلدارة احلياة الربية ومحايـة التنـوع البيولـوجي   
  ؛يونيه/حزيران ٣٠إىل  ٢٧من ، كينيا

لتطبيقـات املتكاملـة   اتسخري  النمسا بشأناملشتركة بني األمم املتحدة و الندوة  (د)  
 ١٤إىل  ١٢مــن النمســا،  ،غــراتس، املزمــع عقــدها يف تغــري املنــاخ ملعاجلــةتكنولوجيــا الفضــاء ل

  أيلول/سبتمرب؛
حلقة العمل املشتركة بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد الـدويل للمالحـة الفضـائية          (ه)  

، املزمـع عقـدها يف   من أجل حتقيق منافع اجتماعيـة واقتصـادية  تسخري تكنولوجيا الفضاء حول 
  ؛سبتمرب/أيلول ٢٥إىل  ٢٣من املكسيك، ، غواداالخارا
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بشـأن  مجهوريـة إيـران اإلسـالمية    حلقة العمـل املشـتركة بـني األمـم املتحـدة و       (و)  
، واجلفـاف يف منطقـة الشـرق األوسـط    الترابيـة  لرصـد العواصـف   تكنولوجيـا الفضـاء   استخدام 

  ؛نوفمرب/ن الثاينتشري ٩إىل  ٥، من طهراناملزمع عقدها يف 
بشأن تطبيقـات الـنظم العامليـة     نيبالاملشتركة بني األمم املتحدة وحلقة العمل   (ز)  

  كانون األول/ديسمرب؛ ٩إىل  ٥لسواتل املالحة، املزمع عقدها يف كامتاندو، من 
الندوة املشتركة بني األمم املتحدة وجنوب أفريقيـا بشـأن تكنولوجيـا الفضـاء       (ح)  
  .جنوب أفريقيا يف هناية هذا العاميف  ازمع عقده، املاألساسية

    
    التعاون اإلقليمي واألقاليمي  - باء  

اجلــدول الــزمين لــدورات الدراســات العليــا الــيت تســتغرق أنَّ الحظــت اللجنــة الفرعيــة   -١٦
مها املراكـــز اإلقليميـــة لتـــدريس علـــوم     ، والـــيت تقـــدِّ  ٢٠١٦-٢٠١٤تســـعة أشـــهر للفتـــرة   
املنتســبة إىل األمــم املتحــدة، قــد أرفــق بتقريــر خــبري التطبيقــات الفضــائية وتكنولوجيــا الفضــاء، 

)A/AC.105/1107.(املرفق الثالث ،  
، ٧٠/٨٢دت، يف قرارهـا  اجلمعية العامة كانت قد أكَّـ أنَّ واستذكرت اللجنة الفرعية   -١٧

عدة الـدول  أمهية التعاون على الصعيدين اإلقليمي واألقـاليمي يف جمـال األنشـطة الفضـائية ملسـا     
، ٢٠٣٠تنفيـذ خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام      على تنميـة قـدراهتا يف جمـال الفضـاء واملسـامهة يف      

الصدد أمهية مشاركة املرأة على قـدم املسـاواة مـع الرجـل يف     ذلك كما كانت قد الحظت يف 
  .مجيع ميادين العلوم والتكنولوجيا

لـس منظمـة التعـاون الفضـائي آلسـيا      جملاالجتماع التاسـع  أنَّ والحظت اللجنة الفرعية   -١٨
  .٢٠١٥أكتوبر /تشرين األول ٣٠إىل  ٢٨الصني يف الفترة من قد يف واحمليط اهلادئ قد ُع

يف قد انعقـد  املعين بالفضاء  بعمؤمتر القارة األمريكية الساأنَّ والحظت اللجنة الفرعية   -١٩
  .٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩إىل  ١٧من يف الفترة  ماناغوا،

شــرم يف مــؤمتر القيــادات األفريقيــة الســادس قــد انعقــد  أنَّ والحظــت اللجنــة الفرعيــة   -٢٠
املــؤمتر قــد نــاقش أنَّ ، و٢٠١٥ديســمرب /كــانون األول ٣إىل  ١مــن يف الفتــرة ، مصــر، الشــيخ
السياسة الفضائية األفريقية واالستراتيجية الفضائية األفريقيـة اللـتني سـينظر فيهمـا االحتـاد       أيضاً

  .٢٠١٦ألفريقي يف عام ا
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العشــرين للملتقــى اإلقليمــي لوكــاالت  الثانيــة والــدورة أنَّ والحظــت اللجنــة الفرعيــة   -٢١
كـانون   ٤إىل  ١مـن  يف الفتـرة   ، إندونيسـيا، بـايل قدت يف ُعقد الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ 

". الفضـاء ، وكان موضوعها "التشارك يف احللـول مـن خـالل التـآزر يف     ٢٠١٥األول/ديسمرب 
الثالثـــة والعشـــرون يف مـــانيال، الفلـــبني، يف تشـــرين الثـــاين/نوفمرب مـــن  امللتقـــى د دورةعقَوســـُت
  .٢٠١٦  عام
املاحنـة خـالل   لمت مـن اجلهـات   بلغت اللجنـة الفرعيـة باملسـامهات النقديـة الـيت اسـتُ      أُو  -٢٢

حتقيـق أهـداف    عت الدول األعضاء على تقـدمي املزيـد مـن الـدعم بغيـة     السنوات املاضية، وُشجِّ
  اجملتمع الدويل يف دعم تنمية القدرات يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

    
  املسائل املتصلة باستشعار األرض عن بعد بواسطة السواتل،   - رابعا  

    مبا يف ذلك تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض
مـن جـدول األعمـال، "املسـائل املتصـلة باستشـعار        ٧نظرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد      -٢٣

األرض عن بعد بواسطة السواتل، مبـا يف ذلـك تطبيقاتـه لصـاحل البلـدان الناميـة ويف رصـد بيئـة         
 .٧٠/٨٢لقرار اجلمعية العامة  وفقاًاألرض"، 

ــران    ٧وألقـــى كلمـــات يف إطـــار البنـــد    -٢٤ ــيا وإيـ مـــن جـــدول األعمـــال ممثلـــو إندونيسـ
مية) وإيطاليا والصني ومصر واهلند والواليـات املتحـدة واليابـان. كمـا تكلـم      اإلسال-(مجهورية

 لآلراء. ممثلو دول أعضاء أخرى بشأن هذا البند أثناء التبادل العام

 ضني اإليضاحيني العلميني والتقنيني التاليني:واستمعت اللجنة الفرعية إىل العر  -٢٥

اجلويـة التــابع لـإلدارة الوطنيــة   "عـرض للمسـتجدات املتعلقــة بسـاتل األرصــاد      (أ)  
   ل الواليات املتحدة؛ثمه مملدراسة احمليطات والغالف اجلوي"، قدَّ

"، الثامنـة ائزة األمري سلطان بـن عبـد العزيـز العامليـة     جلحني دعوة لتقدمي مرشَّ"  (ب)  
 مه املراقب عن جائزة األمري سلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه.دَّق

ويف سياق املناقشات، استعرضت الوفود الربامج الوطنية والثنائيـة واإلقليميـة والدوليـة      -٢٦
املنـــاخ؛ وإدارة  تغـــريعـــد، وال ســـيما يف اجملـــاالت التاليـــة: رصـــد  بيف جمـــال االستشـــعار عـــن 

الكوارث؛ وعلم الـرباكني وعلـم الـزالزل؛ وإدارة املنظومـات اإليكولوجيـة واملـوارد الطبيعيـة؛        
والتنبــؤ  ؛ واألرصــاد اجلويــةفيمــا يتعلــق باهلبــاء اجلــوي وامللوثــات  اهلــواء وامليــاه ورصــد نوعيــة
؛ ورصـد إزالـة الغابـات وتـدهور الغابـات؛      ورصد اجلفـاف  ؛ والزراعة؛ والريباألحوال اجلوية
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 واســتخدام األراضــي؛ ورصــد الغطــاء اجلليــدي مســتجمعات امليــاهواملنــاطق الســاحلية، وتنميــة 
لتنميـة الريفيـة وختطـيط املـدن؛     ا؛ وورصد درجات احلـرارة  ودراسة احمليطات؛ واألهنار اجلليدية

والصـحة العامليـة؛ واألمـن الغـذائي     وتطوير البنية التحتية ورصد خطوط أنابيب الغـاز والـنفط؛   
  والتقدير الكمي لغلة احملاصيل.

قـدراهتا علـى   لبنـاء  من جهـود مسـتمرة   البلدان النامية مبا تبذله اللجنة الفرعية هت نوَّو  -٢٧
ــاة و    يف األرض الســتفادة مــن رصــد ا ــة احلي ــر وحتســني نوعي ــة  مكافحــة الفق ــة التنمي ــع عجل دف

ــة واالقتصــادية مــن خــالل اســتغالل املــوارد اســتغال    . ويف هــذا ومســتداماً اًرشــيد الًاالجتماعي
األمـم  مج بتزايد اجلهود التعاونية بـني البلـدان الناميـة وبرنـا     أيضاًاللجنة الفرعية هت نوَّالصدد، 

 املتحــدة الســتخدام املعلومــات الفضــائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ 
اع نَّعلــى ُصــاملعلومــات وتعمــيم يدر) يف جمــال بنــاء القــدرة علــى إدارة الكــوارث ا(برنــامج ســب
 .على الصعيد الوطينالسياسات 

يف لى الصعيدين الـوطين واحمللـي   اع القرار عنَّاستخدام ُصأنَّ والحظت اللجنة الفرعية   -٢٨
ى إىل توفري خدمات اجتماعيـة أشـد فعاليـة موجهـة إىل     لبيانات رصد األرض أدَّالبلدان النامية 

  .حتقيق أهداف دقيقة مع حتقيق وفورات كبرية يف التكلفة يف الوقت نفسه
 هــت اللجنــة الفرعيــة بــاجلهود الراميــة إىل التشــجيع علــى اســتحداث تطبيقــات        ونوَّ  -٢٩

تستخدم بيانات رصد األرض وهتيئة قنوات جتاريـة وحكوميـة لنشـر تلـك التطبيقـات كوسـيلة       
السـواتل ولتعزيـز    ة مـن ع يف االسـتفادة مـن البيانـات املسـتمدَّ    اع القرار على التوسُّـ نَّلتشجيع ُص

  احمللي واإلقليمي. ينالصعيدالتنمية على كال 
األعضـاء بالتعـاون علـى النطـاق الـدويل يف      وأشارت اللجنـة الفرعيـة إىل التـزام الـدول       -٣٠

ملنفعة البلـدان   مجع بيانات رصد األرض والتطبيقات املتعلقة هبا ومعاجلتها ونشرها، وخصوصاً
هــت اللجنــة الفرعيــة يف هــذا الشــأن قــرارات مســتنرية. ونوَّ اختــاذالناميــة، بغيــة التشــجيع علــى 

 رؤيــة والرصــد اإلقليمــي ألمريكــا الوســطىنظــام المببــادرات دوليــة وإقليميــة خمتلفــة، مــن بينــها 
ــة الــيت اختــذها امللتقــى     (نظــام "ســريفري") و مبــادرة تســخري التطبيقــات الفضــائية مــن أجــل البيئ

  .اإلقليمي لوكاالت الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ
ــة إىل    - ٣١ ــة الفرعي ــدة     عــدداًأنَّ وأشــارت اللجن ــال جدي مــن ســواتل رصــد األرض مــن أجي

مسـتمرة عاليـة    الستكمال عمل سواتل رصد األرض احلالية اليت تـوفر أرصـاداً   اًطلق قريبسوف ُي
الراميـة  الـدول األعضـاء   خطـط  إىل  أيضـاً وأشارت اللجنـة الفرعيـة   االستبانة والدقة لبيئة األرض. 
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اجلمـع بـني   مـن خـالل   أنَّ استحداث وبنـاء سـواتل مـن هـذا القبيـل. وأوضـحت       التشارك يف إىل 
 من رصد بيئة األرض.ميكن لكل تلك املبادرات أن حتسن أرضية تلك السواتل ونظم 

والحظت اللجنة الفرعية استمرار تقـدمي الـدعم لألنشـطة الـيت تضـطلع هبـا اللجنـة املعنيـة           - ٣٢
 تولَّـ الوكالـة اليابانيـة الستكشـاف الفضـاء اجلـوي قـد ت      أنَّ وأشـارت إىل   بسواتل رصـد األرض، 

أنَّ إىل  أيضـاً اللجنـة الفرعيـة   وأشـارت   .٢٠١٥رصد األرض يف عام  رئاسة اللجنة املعنية بسواتل
ــ الــدورة ــة املــذكورة ســوف   ةالعام ــثالثني للجن ــُتال  يف تشــرين األول/، أســتراليا، د يف بريســبنيعقَ
  .٢٠١٦أكتوبر 

هبا الفريـق املخـتص    يقوماستمرار تقدمي الدعم لألنشطة اليت الفرعية والحظت اللجنة   -٣٣
خطـة تنفيـذ عشـرية مـن أجـل التشـجيع علـى اختـاذ          الفريق املذكور قد أعدَّأنَّ برصد األرض و

هـذه اخلطـة   أنَّ قرارات مستنرية باالستناد إىل بيانـات رصـد األرض والتطبيقـات املتعلقـة هبـا، و     
يف تشـرين الثـاين/نوفمرب    مكسـيكو يف مدينـة  مؤمتر القمة الوزاري الذي عقده الفريق  أقرَّهاقد 

الفريــق املخــتص برصــد األرض ســوف يعقــد مــؤمتر أنَّ اللجنــة الفرعيــة إىل  . وأشــارت٢٠١٥
  .٢٠١٦يف تشرين الثاين/نوفمرب  ، االحتاد الروسي،يف مدينة بطرسربغقمته الوزاري القادم 

    
دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض   - ثاين عشر

ذلك استخدامه يف ميدان االتصاالت  واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف
رات االتصاالت الفضائية، والفضائية، ودراسة سائر املسائل املتصلة بتط

مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها، دون مساس 
   بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

مـن جـدول    ١٥البنـد   ، يف٧٠/٨٢لقرار اجلمعيـة العامـة    وفقاًية، نظرت اللجنة الفرع  -٣٤
ــال ــألرض     ، األعمـ ــبة لـ ــدار الثابـــت بالنسـ ــة للمـ ــواص التقنيـ ــة واخلـ ــة الفيزيائيـ ــة الطبيعـ "دراسـ

واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلـك اسـتخدامه يف ميـدان االتصـاالت الفضـائية، ودراسـة سـائر        
لـدان  املسائل املتصـلة بتطـورات االتصـاالت الفضـائية، مـع إيـالء اعتبـار خـاص الحتياجـات الب         
ــاره موضــوعاً     /بنداًالناميــة ومصــاحلها، دون مســاس بــدور االحتــاد الــدويل لالتصــاالت"، باعتب

 للمناقشة. منفرداً

وفرتويـال  إندونيسـيا وجنـوب أفريقيـا    من جـدول األعمـال ممثلـو     ١٥وتكلم يف إطار البند   - ٣٥
وممثـل شـيلي، نيابـة عـن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكاريبــي. وأثنـاء            البوليفارية)- (مجهورية

  التبادل العام لآلراء، ألقى ممثلو دول أعضاء كلمات ذات صلة هبذا البند.
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باملعلومــــات الــــواردة يف التقريــــر الســــنوي مــــع التقــــدير اللجنــــة الفرعيــــة هـــت  نوَّو  -٣٦
ويـــة التـــابع لالحتـــاد الـــدويل لالتصـــاالت م مـــن مكتـــب االتصـــاالت الرادياملقـــدَّ ٢٠١٥ لعـــام

ــأن ــدار الســـاتل   بشـ ــن املـــدارات (      ياســـتخدام املـ ــألرض وغـــريه مـ ــت بالنســـبة لـ انظـــر الثابـ
www.itu.int/ITU-R/space/snl/report    ــة ــا يف ورق ــائق األخــرى املشــار إليه )، وكــذلك يف الوث

الـدويل لالتصـاالت   . ودعـت اللجنـة الفرعيـة االحتـاد     A/AC.105/C.1/2016/CRP.16االجتماع 
  إىل مواصلة تقدمي تقارير إليها.

املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض هــو مــورد  أنَّ  عــن رأي مفــاده بعــض الوفــود وأعــرب  -٣٧
أنَّ ؛ وبيئتــهد اســتدامة األنشــطة الفضــائية يف تشــبع، ممــا يهــدِّعليــه مــن ال طبيعــي حمــدود خيشــى
مجيـع الـدول، بصـرف    نصـاف يف إتاحتـه أمـام    اإل يد؛ وأنه ينبغـي تـوخِّ  رشَّاستغالله ينبغي أنْ ُي

النظر عن قدراهتا التقنية احلالية، مـع إيـالء اعتبـار خـاص الحتياجـات البلـدان الناميـة وللموقـع         
من املهـم اسـتخدام املـدار الثابـت     أنَّ  أيضاًاجلغرايف لبعض البلدان. وكان من رأي تلك الوفود 

ات االحتـاد الـدويل لالتصـاالت، وضـمن اإلطـار      للقـانون الـدويل، ولقـرار    وفقاًبالنسبة لألرض 
  القانوين احملدد يف معاهدات األمم املتحدة ذات الصلة.

ــاره   أنَّ  عــن رأي مفــاده بعــض الوفــود وأعــرب  -٣٨ املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض، باعتب
 رشــيداً أن يســتخدم اســتخداماًب ع، جيــبوضــوح خلطــر التشــبُّ  اًضــرَّمع حمــدوداً ايــطبيع مــورداً
ا لضـمان مصـاحل البلـدان الناميـة والبلـدان      رب هـذا املبـدأ أساسـي   . واعُتا ومنصفاًواقتصادي وناجعاً

مـن دسـتور    ٤٤مـن املـادة    ٢-١٩٦اليت لديها موقع جغرايف معني، حسبما تنص عليه الفقـرة  
س مينيـابولي  هلا مؤمتر املندوبني املفوضني املعقود يفاالحتاد الدويل لالتصاالت، بصيغتها اليت عدَّ

  .١٩٩٨بالواليات املتحدة يف عام 
املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض يتـيح إمكانيـة       أنَّ  عن رأي مفـاده  بعض الوفود وأعرب  -٣٩

ملسـاعدة   فريدة من نوعها لالنتفاع مبرافق االتصـاالت واحلصـول علـى املعلومـات، وخصوصـاً     
ــة واملشــاري      ــربامج االجتماعي ــذ ال ــى تنفي ــة عل ــدان النامي ــةالبل ــة  ع التعليمي ــدمي لو ونشــر املعرف تق

  املساعدة الطبية.
النظـام احلـايل السـتغالل واسـتخدام املـدار الثابـت بالنسـبة        أنَّ عرب عن رأي مفاده وأُ  -٤٠

لألرض يوفر معظم فرص االستفادة منه للبلدان ذات القدرات املالية والتقنية الكبرية وأنه يلـزم  
لتاليف احتمـال هيمنـة هـذه البلـدان علـى اسـتخدام الفضـاء         يف هذا الصدد اختاذ تدابري استباقية

بغيــة تلبيــة احتياجــات البلــدان الناميــة والبلــدان الــيت لــديها موقــع جغــرايف معــني، مثــل البلــدان   
  .االستوائيةالواقعة يف املناطق 
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ــدول للمــدار الثابــت بالنســبة لــألرض علــى    أنَّ وأعــرب عــن رأي مفــاده    -٤١ اســتغالل ال
علـى اللجنـة الفرعيـة مـن مث أن تضـع،      أنَّ ة حبسب األسبقية" أمر غري مقبـول، و أساس "األولوي

تكـافؤ بـني الـدول يف االسـتفادة مـن      اليضـمن   باالشتراك مع االحتاد الدويل لالتصاالت، نظامـاً 
  املواقع املدارية.

ــرب  -٤٢ ــن رأي مفــاده  بعــض الوفــود  وأع ــتدامة املــدار   أنَّ  ع ــت ضــمان اس  بالنســبةالثاب
ــه         األرض ــتفادة من ــم لالس ــع األم ــة بــني مجي ــرص مضــمونة ومتكافئ ــة ف ــذلك كفال  وفقــاً، وك

يسـتلزم إبقـاء   ، إمنـا  مع إيالء اعتبار خاص الحتياجـات البلـدان الناميـة ومصـاحلها    الحتياجاهتا، 
هــذه املســألة يف جــدول أعمــال اللجنــة الفرعيــة ومواصــلة تقصــيها، بإنشــاء مــا يلــزم مــن أفرقــة 

  .دولية قانونية وتقنية، حسب االقتضاء عاملة وأفرقة حكومية
    

واخلمسني للجنة  الرابعة ت للدورةمشروع جدول األعمال املؤقَّ  - ثالث عشر
   الفرعية العلمية والتقنية

مــن جــدول  ١٦يف البنــد  نظــرت اللجنــة الفرعيــة، ٧٠/٨٢لقــرار اجلمعيــة العامــة  وفقــاً  -٤٣
ــال ـــ   ،األعمـ ــال املؤقَّ ــدول األعمـ ــروع جـ ــدورة"مشـ ــة ت للـ ــة   الرابعـ ــة الفرعيـ ــني للجنـ واخلمسـ
  والتقنية". العلمية
كـــانون  ٣٠دت الفتـــرة مـــن حـــدَّ كانـــت قـــد األمانـــةأنَّ والحظـــت اللجنـــة الفرعيـــة   -٤٤

  واخلمسني. الرابعة النعقاد دورهتا موعداً ٢٠١٧شباط/فرباير  ١٠الثاين/يناير إىل 
قـد أوصـى، خـالل نظـره      كـان  معالفريق العامل اجلـا أنَّ  أيضاًوالحظت اللجنة الفرعية   -٤٥

ت للدورة الرابعـة واخلمسـني للجنـة الفرعيـة، بتغـيري اسـم البنـد        يف مشروع جدول األعمال املؤقَّ
تسخري تكنولوجيـا الفضـاء ألغـراض التنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية يف سـياق مـؤمتر         املعنون "

" يف جـدول األعمـال احلـايل    ٢٠١٥األمم املتحدة للتنمية املستدامة وخطة التنمية ملـا بعـد عـام    
 الفضــاء ألغــراض التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية تكنولوجيــا تســخريللجنــة الفرعيــة ليصــبح "

يف مـؤمتر القمـة الـذي     ٢٠٣٠" وذلك يف ضـوء اعتمـاد خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام       املستدامة
إىل  ٢٥الفتـرة مـن    يف ٢٠١٥عقدته األمم املتحدة من أجل اعتماد خطة التنميـة ملـا بعـد عـام     

  .٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٧
ــدِّ     -٤٦ ــة أهنــا ســوف تق ــة الفرعي ــة موالحظــت اللجن ــاً، إىل اللجن ــرار اجلم وفق ــة  لق ــة العام عي
واخلمسـني، وأوصــت بــأن   الرابعــة لـدورهتا  املقتــرح ت، مشـروع جــدول األعمـال املؤقَّــ  ٧٠/٨٢
  ج فيه البنود التالية:دَرُت
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  إقرار جدول األعمال.  -١  
  كلمة الرئيس.  -٢  
  مة عن األنشطة الوطنية.تبادل عام لآلراء وعرض للتقارير املقدَّ  -٣  
  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية.  -٤  
 الفضــــاء ألغــــراض التنميــــة االجتماعيــــة واالقتصــــادية تكنولوجيــــا تســــخري  -٥  

  .املستدامة
ــد بواســطة الســواتل،      -٦   ــك   املســائل املتصــلة باستشــعار األرض عــن بع ــا يف ذل مب

  تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض.
  احلطام الفضائي.  -٧  
  دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية.    -٨  
  التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة.  -٩  
  طقس الفضاء.  -١٠  
  األجسام القريبة من األرض.  -١١  
  القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.استخدام مصادر   -١٢  
حسـبما هـو مـبني يف خطـة عمـل الفريـق العامـل         ٢٠١٧ى لعـام  (العمل املتـوخَّ     

  ))٩، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/1065دة السنوات (دة املتعدِّاملمدَّ
  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.  -١٣  
ــة وا   -١٤   ــة للمــدار الثابــت بالنســبة لــألرض   دراســة الطبيعــة الفيزيائي خلــواص التقني

واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف ميدان االتصاالت الفضـائية،  
ودراسة سائر املسائل املتصلة بتطورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبـار  

ــدانخــاص الحتياجــات   ــة ومصــاحلها، دون مســاس    البل ــدورالنامي االحتــاد  ب
  تصاالت.الدويل لال

  (موضوع/بند منفرد للمناقشة)    
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الفرعيــة  واخلمســني للجنــة اخلامســةللــدورة ت مشــروع جــدول األعمــال املؤقَّــ  -١٥  
العلمية والتقنية، مبا يف ذلـك حتديـد املواضـيع املـراد تناوهلـا باعتبارهـا مواضـيع/        

  منفردة للمناقشة أو يف إطار خطط العمل املتعددة السنوات. بنوداً
لالتفاق الذي توصـلت إليـه يف دورهتـا الرابعـة      وفقاًأنه  أيضاًت اللجنة الفرعية والحظ  -٤٧

النـــدوة الـــيت  )، فـــإن٢٤َّ، املرفـــق األول، الفقـــرة A/AC.105/890( ٢٠٠٧واألربعــني يف عـــام  
ــُت االحتــاد الــدويل  ســيتوىل تنظيمهــا   ٢٠١٧د خــالل دورهتــا الرابعــة واخلمســني يف عــام     عقَس

وأهنا سوف تبلغ اللجنة مبوضوع الندوة لكي تبـت فيـه يف دورهتـا الـيت سـتعقد       للمالحة اجلوية
 .٢٠١٦يف حزيران/يونيه 

وأعرب أحـد الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه بـالنظر إىل الوضـعية الفريـدة الـيت تتمتـع هبـا              -٤٨
اللجنــة الفرعيــة واللجنــة يف جمــال العمــل علــى تعزيــز التعــاون الــدويل يف اســتخدام الفضــاء          

من الضـروري توثيـق التعـاون مـع كيانـات األمـم املتحـدة         اخلارجي يف األغراض السلمية، فإنَّ
األخــرى مــن أجــل التــرويج الســتخدام علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء وتطبيقاهتــا يف نشــر الســالم  

علــى أنَّ  أيضــاًذلــك الوفــد  ىاالســتفادة منــها يف مكافحــة اإلرهــاب. ورأ ســيما  واألمــن، وال
يف جدول أعماهلا بعنوان "دعم العمـل علـى مكافحـة     جديداً ة أن تستحدث بنداًاللجنة الفرعي

مـن الضـروري مـن أجـل مكافحـة خطـر اإلرهـاب        أنَّ اإلرهاب باالستعانة بـالنظم الفضـائية" و  
عـايل االسـتبانة بـدون مقابـل للبلـدان      الالدويل أن تتيح البلدان املرتادة للفضاء قـدرات للتصـوير   

  لقدرات من أجل مكافحة اإلرهاب.اليت ال متلك تلك ا
وأعرب عن رأي مفاده أن تأخذ اللجنة الفرعية واللجنـة هـذا االقتـراح بعـني االعتبـار        -٤٩

  مكافحة اإلرهاب هلا أولوية قصوى.أنَّ الواجب ملواصلة دراسته بالنظر إىل 
ب بصــدور جمموعــة القواعــد اإلجرائيــة وأســالي   بــت اللجنــة الفرعيــة مــع التقــدير  ورحَّ  -٥٠

ــة اســتخدام    وهيئتيهــا الفــرعيتني   الســلمية األعــراضالفضــاء اخلــارجي يف  العمــل املتعلقــة بلجن
هتا األمانة بنـاء علـى طلـب    واليت أعدَّ A/AC.105/C.1/2016/CRP.5املتضمنة يف ورقة االجتماع 

  .٢٠١٥اللجنة الفرعية واللجنة يف عام 
 


