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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية 

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة السادسة واخلمسون

        ٢٠١٩شباط/فرباير  ٢٢-١١فيينا، 
  مشروع التقرير    

    
  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -ثانيًا  

  
من جدول األعمال،  ٤، نظرت اللجنة الفرعية يف البند ٧٣/٩١وفقًا لقرار اجلمعية العامة   -١

  املعنون "برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية".
ــــــيامن جدول األعمال  ٤تكلم يف إطار البند و  -٢ ومجهورية  لوالربازي ممثلو أملانيا وإندونيس

يف إطار هذا البند ممثِّلة كوســتاريكا نيابة عن جمموعة تكلمت كوريا والصــني واهلند واليابان. كما 
ألقى ممثِّلو دول أعضاء أخرى كلمات  ،يب. وأثناء التبادل العام لآلراءـدول أمريكا الالتينية والكاري

  تتعلق هبذا البند.
  إليضاحيني العلميني والتقنيني التاليني:واستمعت اللجنة الفرعية إىل العرضني ا  -٣

 ةممثله تإىل األمم املتحدة"، قدم املنتســب"مشــروع املركز اإلقليمي لبناء القدرات   (أ)  
  االحتاد الروسي؛

 قدمه"التقدم املحرز بشــــــأن التطوير التقين ملبادرة الكون املفتوح وإنشــــــائها"،   (ب)  
  إيطاليا. ممثل

    
    أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية   -ألف  

، بأنشــــــطة بناء ٧٣/٩١ ، يف قرارهاأقرتأشــــــارت اللجنة الفرعية إىل أنَّ اجلمعية العامة   -٤
فوائد فريدة على القدرات املنجزة يف إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضــــــائية، اليت تعود ب

  الدول األعضاء، وال سيما البلدان النامية، املشاِركة يف تلك األنشطة. 
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إىل أنَّ برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضــائية هو أحد أيضــًا وأشــارت اللجنة الفرعية   -٥
ــتخدامه يف األغراض  إجنازات مؤمتر األمم املتحدة األول املعين باســتكشــاف الفضــاء اخلارجي واس

) أســـهما يف وضـــع ١٩٩٩) والثالث (١٩٨٢الســـلمية (اليونيســـبيس)، وأنَّ اليونيســـبيس الثاين (
أنَّ الربنامج أدى دورًا أســــاســــيًّا يف مســــاعدة  رتياحابواليات الربنامج. والحظت اللجنة الفرعية 

لوجيا البلدان النامية على اكتســـــاب املعارف واملهارات واخلربات العملية املتعلقة باســـــتخدام تكنو
  الفضاء ألغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

شـــباط/فرباير، أبلغت مديرة مكتب شـــؤون الفضـــاء  ١١، املعقودة يف ٨٩٥ويف اجللســـة   -٦
، ٧٣/٩١اخلارجي اللجنة الفرعية، يف أعقاب الطلب الذي تقدمت به اجلمعية العامة يف قرارها 

حبالة أنشــطة املكتب يف إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضــائية، الذي يواصــل املكتب من 
ــــــاكل العاملية  خالله توفري بناء القدرات مع التركيز على تلبية احتياجات البلدان النامية وعلى املش

مســائل إضــافية جامعة وهامة وإشــراك اليت تعاين منها البشــرية، ومع القيام يف الوقت نفســه بتناول 
ــــــع من اخلرباء املؤهلني، مبا يتيح االضــــــطالع باجلهود الرامية إىل بناء القدرات على  جمموعة أوس

  مستويات تناظر أعلى املعايري احلالية وتتوافق مع توقعات الدول األعضاء.
مســــــامهات نقدية  والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أنه منذ دورهتا الســــــابقة مت تقدمي  -٧

وعينية، مشلت إعارة موظفني دون مقابل، ألنشــــــطة املكتب، مبا يف ذلك أنشــــــطة برنامج األمم 
شــــركة إيرباص؛ ومنظمة التعاون  املتحدة للتطبيقات الفضــــائية، وذلك من جانب اجلهات التالية:

ضائية النمساوية؛ وجامعة ب صناعات الف ضائي آلسيا واملحيط اهلادئ؛ ورابطة ال صني؛ الف يهانغ، ال
ووكالة الفضاء الربازيلية؛ ومنظمة كانيوس الدولية؛ ومركز استشعار سطح األرض عن ُبعد التابع 

؛ اهلند، جلامعة بون، أملانيا؛ ومركز تدريس العلوم والتكنولوجيا الفضـــائية يف آســـيا واملحيط اهلادئ
طنية الصـــينية؛ ومكتب الصـــني الصـــينية للرحالت الفضـــائية املأهولة؛ وإدارة الفضـــاء الو والوكالة

للمالحة الســـاتلية؛ ومدينة غراتس؛ ومدينة فيينا؛ واللجنة الوطنية لألنشـــطة الفضـــائية، األرجنتني؛ 
"دجييتال غلوب"؛ ووكالة الفضــاء األوروبية التابعة شــركة ؛ والواليات املتحدة، وجامعة والية دلتا

الحتادية، الربازيل؛ واملركز األملاين لشـــؤون للمفوضـــية األوروبية؛ وجامعة ريو غراندي دو نوريت ا
الفضـــاء اجلوي؛ وحكومة النمســـا (مكتب الرئيس، ووزارة أوروبا والتكامل والشـــؤون اخلارجية، 

والوكالة النمســـــاوية لتعزيز البحوث)؛ وحكومة الصـــــني ووزارة النقل واالبتكار والتكنولوجيا، و
رة االحتادية للشـــؤون االقتصـــادية والوزارة االحتادية (وزارة إدارة الطوارئ)؛ وحكومة أملانيا (الوزا

للتعاون االقتصــادي والتنمية)؛ وحكومة إســرائيل؛ وحكومة نيوزيلندا؛ وحكومة الواليات املتحدة 
(مكتب شؤون املحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية التابع لوزارة اخلارجية، واإلدارة الوطنية 

؛ ، النمســاجلوي التابعة لوزارة التجارة)؛ وجامعة غراتس للتكنولوجيالدراســة املحيطات والغالف ا
والكرســـــي الرســـــويل؛ ومعهد ريو غراندي دو نوريت االحتادي، الربازيل؛ والشـــــبكة اإلســـــالمية 

الدويل عبد السالم املشتركة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية، ومركز 
املياه؛ والوكالة اليابانية الســتكشــاف الفضــاء اجلوي؛ وهيئة  إلدارةاملعهد الدويل للفيزياء النظرية؛ و
؛ ومعهد كيوشــو للتكنولوجيا، اليابان؛ واملركز الوطين الصــيين للحدِّ من النمســا، يوانيوم للبحوث

الكوارث؛ واملعهد الوطين لبحوث الفضـــــاء، الربازيل؛ وجهة االتصـــــال الوطنية لقانون الفضـــــاء، 
وجائزة  (جلنة حبوث الفضاء والغالف اجلوي العلوي)؛ ا؛ ووكالة الفضاء الوطنية الباكستانيةالنمس
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ومركز إدارة  ؛الواليات املتحدة، األمري سلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه؛ ومؤسسة سيريا نيفادا
الكوارث (وحدة مؤقتة) التابع لرابطة جنوب آســــيا للتعاون اإلقليمي، اهلند؛ ومؤســــســــة ســــبيس 

، النمسا؛ ووكالة الفضاء االحتادية (روسكوزموس)؛ وجامعة بون، االحتادية ترست؛ ووالية سترييا
وهيئة برج اإلســـقاط التابع  أملانيا؛ ورابطة املرأة يف الفضـــاء اجلوي؛ واملنظمة الدولية للرؤية العاملية؛

  .أملانيا، ملركز التكنولوجيا الفضائية التطبيقية واجلاذبية الضئيلة
، أبرم املكتب ٢٠١٨اللجنة الفرعية أيضـــًا أنَّه، منذ انعقاد دورهتا األخرية يف عام الحظت و  -٨

مبا يف ذلك ت، مذكرات تفاهم واتفاقات متويل واتفاقات إطارية ضـــمن أنشـــطته املتعلقة ببناء القدرا
يف ســــياق تنفيذ برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضــــائية. ومدَّد املكتب أيضــــا اتفاقات مع وزارة 
العلوم والتكنولوجيا والتعليم العايل يف الربتغال، وحكومة نيوزيلندا، والوكالة الصــــــينية للرحالت 

وير االعالميات اجلغرافية والتكنولوجيا الفضــائية املأهولة، وإدارة الفضــاء الوطنية الصــينية، ووكالة تط
الفضائية، واملركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي، ووكالة الفضاء اإليطالية، واالدارة الوطنية لدراسة 

، ورابطة أســـبوع الفضـــاء ، إيطاليااملحيطات والغالف اجلوي، وجلنة أحباث الفضـــاء جبامعة بوكوين
ـــركة حوث،واملركز األطلســـي الدويل للب العاملي، ـــؤون الدفاع والفضـــاء املحدودة   وش إيرباص لش

  سبيس ترست. ومؤسسة ،ومنظمة كانيوس الدولية ،املسؤولية
ــــــو   -٩ والحظت اللجنة الفرعية كذلك أنَّ كًال من حكومة اليابان، من خالل معهد كيوش

ال العايل، معهد البوليتكنيك يف تورينو ومعهد ماريو بويحكومة إيطاليا، من خالل للتكنولوجيا، و
توفري فرص زماالت دراســـية طويلة  تا، واصـــلاألرصـــاد اجلوية بالتعاون مع املعهد الوطين لبحوثو

يابان بشـــــــأن  نامية يف إطار الربنامج املشــــــترك بني األمم املتحدة وال األمد لطالب من البلدان ال
لربنامج املشـــترك بني وا ،الزماالت الدراســـية الطويلة األمد يف جمال تكنولوجيات الســـواتل النانوية

ــــــواتل املالحة والتطبيقات  األمم املتحدة وإيطاليا للزماالت الطويلة األمد يف جمال النُُّظم العاملية لس
  املتصلة هبا، على التوايل. 

ربنامج ســلســلة جتارب برج اإلســقاط، وهو برنامج زماالت تابع باللجنة الفرعية نوهت و  -١٠
لع به بالتعاون مع مركز التكنولوجيا الفضــــائية التطبيقية ملكتب شــــؤون الفضــــاء اخلارجي ُيضــــط

واجلاذبية الصــغرية واملركز األملاين لشــؤون الفضــاء اجلوي، ميكن فيه للطالب أن يدرســوا اجلاذبية 
الصـغرى بإجراء جتارب يف برج إسـقاط. ويف الدورة اخلامسـة لربنامج الزماالت، فاز مبنحة الزمالة 

  ن خالل عملية اختيار تنافسية. م خارستوبفريق من جامعة 
بني مكتب شـــــؤون الفضـــــاء اخلارجي املســـــتمر التعاون باللجنة الفرعية أيضـــــًا نوهت و  -١١

وحكومة اليابان، بالتعاون مع الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي، يف تنفيذ برنامج التعاون 
ة االختبارات اليابانية "كيبو"، بني األمم املتحدة واليابان بشــأن نشــر ســواتل كيوبســات من وحد

ــــــُتهل يف  ــــــم "كيبوكيوب"، يف حمطة الفضـــــــاء الدولية. وكان هذا الربنامج قد اس املعروفة باس
 يف. واختري فريق من جامعة نريويب ليكون أول مســـتفيد من هذا الربنامج. و٢٠١٥أيلول/ســـبتمرب 

من وحدة  1KUNS-PFُنشــــر ســــاتل كيوبســــات الذي طوره الفريق املســــمى  ،٢٠١٨أيار/مايو 
وســـتلي بعثة ســـاتل باعتباره أول ســـاتل لكينيا. يف حمطة الفضـــاء الدولية  االختبارات اليابانية كيبو
اليت طورهتا فرق من إندونيسيا وغواتيماال وموريشيوس اختريت للجولتني  كينيا سواتل كيوبسات
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تعزيز التعاون الدويل وبناء ىل إلتعاون لربنامج هذا الهدف يالثانية والثالثة لوحدة "كيبوكيوب". و
ضاء،  سان للف ضاء وتطبيقاهتا يف إطار مبادرة تكنولوجيا ارتياد اإلن القدرات يف جمال تكنولوجيا الف
وذلك بإتاحة الفرص ملؤســـســـات تعليمية وحبثية يف البلدان النامية إلطالق ســـواتل كيوبســـات من 

  وحدة االختبارات اليابانية "كيبو".
صال، يف والحظت اللجن  -١٢ ضاء اخلارجي وا شؤون الف صني ومكتب  ة الفرعية أن حكومة ال

 إطار برنامج التطبيقات الفضائية ومبادرة تكنولوجيا ارتياد اإلنسان للفضاء، التنفيذ الناجح لربنامج
هذه املبادرة دف هت"التعاون بني األمم املتحدة والصــني بشــأن اســتخدام حمطة الفضــاء الصــينية". و

إتاحة الفرصــة للعلماء من مجيع أحناء العامل إلجراء جتارهبم اخلاصــة االســتشــرايف إىل  وهذا التعاون
فتح باب أنشــــطة اســــتكشــــاف الفضــــاء أمام مجيع الدول مما يعلى منت حمطة الفضــــاء الصــــينية، 

الفرصــــة كانت لبناء القدرات يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضــــاء. و ًاجديدمنوذجًا  يســــتحدثو
جلميع الدول األعضـــاء، اليت اتيحت ارب علمية على منت حمطة الفضـــاء الصـــينية، األوىل إلجراء جت

طلبا من منظمات  ٤٢ ورد، و٢٠١٨ُأعلن عنها يف عام قد مع إيالء اهتمام خاص للبلدان النامية، 
ــــــتحدد القائمة النهائية طلبا ١٨منها جلنة تقييم املشــــــروع واالختيار اختارت بلدا،  ٢٧يف  ، وس

  .٢٠١٩أوائل حزيران/يونيه  يف املختارة
وواصـــــلت اللجنة الفرعية اإلعراب عن قلقها إزاء اســـــتمرار حمدودية املوارد املالية املتاحة   -١٣

لتنفيذ أنشــــطة بناء القدرات اليت يضــــطلع هبا املكتب، مبا يف ذلك برنامج األمم املتحدة للتطبيقات 
  ريق التربعات. الفضائية، وناشدت الدول األعضاء أن تقدِّم الدعم عن ط

اللجنة الفرعية أنَّ جماالت الربنامج ذات األولوية هي: الرصــــــد البيئي، وإدارة الحظت و  -١٤
املوارد الطبيعية، واالســــتفادة من االتصــــاالت الســــاتلية يف تطبيقات التعليم عن ُبعد والتطبيب عن 

حة، ومبادرة علوم الفضـــاء ُبعد، واحلد من خماطر الكوارث، واســـتخدام النظم العاملية لســـواتل املال
سان  سية، ومبادرة تكنولوجيا ارتياد اإلن سية، وتغري املناخ، ومبادرة تكنولوجيا الفضاء األسا األسا

  للفضاء، والتنوُّع األحيائي، والنظم اإليكولوجية.
والحظت اللجنة الفرعية أيضًا أنَّ الربنامج املذكور يهدف، من خالل التعاون الدويل، إىل   -١٥
تعلقة بالفضـــاء ألغراض التنمية االقتصـــادية ج اســـتخدام التكنولوجيات الفضـــائية والبيانات املتروي

ــــــتدامة يف البلدان النامية، عن طريق إنشــــــاء أو تعزيز قدرات  البلدان على تلك واالجتماعية املس
ستخدام تكنولوجيا الفضاء، و يث من حتلك التكنولوجيات والبيانات صناع القرار بفعالية توعية ا

  اإلضافية، وتعزيز أنشطة التواصل لنشر الوعي بتلك املنافع. هاالتكلفة ومنافع
يف  ٢٠١٨  اللجنة الفرعية كذلك األنشطة التالية اليت اضطلع هبا املكتب يف عامالحظت و  -١٦

  إطار برنامج التطبيقات الفضائية، بالتعاون مع دول أعضاء ومنظمات دولية:
بني األمم املتحدة وباكستان وجائزة األمري سلطان بن عبد  املؤمتر الدويل املشترك  (أ)  

لذي عقد يف  ية، ا ملائ ــــــتخدام تكنولوجيا الفضـــــــاء إلدارة املوارد ا ية للمياه حول اس عامل العزيز ال
  )؛ A/AC.105/1206( ٢٠١٨آذار/مارس  ٣شباط/فرباير إىل  ٢٦أباد، من  إسالم
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حلقة العمل املشـــتركة بني األمم املتحدة واألرجنتني حول تطبيقات النُُّظم العاملية   (ب)  
ــــــواتل املالحة، املعقودة يف فالدا ديل كارمن، األرجنتني، من   ٢٠١٨آذار/مارس  ٢٣إىل  ١٩لس

)A/AC.105/1205 ؛(  
سية:   ج)(   شأن تكنولوجيا الفضاء األسا شتركة بني األمم املتحدة والربازيل ب الندوة امل

إجياد فرص جديدة من خالل البعثات الفضــائية للســواتل الصــغرية، املعقودة يف ناتال، الربازيل، من 
  )؛A/AC.105/1194( ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ١٤إىل  ١١

شأن تسخري الفضاء ألغراض حتقيق   (د)   الندوة املشتركة بني األمم املتحدة والنمسا ب
ــــــتدامة وتعزيز الشــــــراكات وتوطيد التعاون، املعقودة يف غراتس، النمســــــا،  أهداف التنمية املس

  )؛A/AC.105/1196( ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ١٩إىل   ١٧ من
حلقة العمل حول اســــتخدام تكنولوجيا الفضــــاء من أجل حتقيق منافع اجتماعية   (هـ)  

شؤون الفضاء اخلارجي  صادية، اليت نظمها االحتاد الدويل للمالحة الفضائية بدعم من مكتب  واقت
  )؛A/AC.105/1197( ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٣٠إىل  ٢٨وعقدت يف برمين، أملانيا، من 

مؤمتر األمم املتحدة الدويل بشــأن اســتخدام التكنولوجيات الفضــائية يف احلدِّ من   (و)  
خماطر الكوارث: تعزيز التأهب للكوارث حتقيقًا لالستجابة الفعالة يف حاالت الطوارئ، املعقود يف 

  )؛A/AC.105/1198( ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ٢٦إىل  ٢٤بيجني من 
اجتماع األمم املتحدة للخرباء املعين بتكنولوجيا ارتياد اإلنســــان للفضــــاء بشــــأن   (ز)  

بل الوصــــــول إىل الفضــــــاء"، املعقود يف فيينا من  ــــــُ  كانون األول/ ٦إىل  ٤موضــــــوع "إتاحة س
  ).A/AC.105/1199( ٢٠١٨  ديسمرب

والحظت اللجنة الفرعية أنه باإلضافة إىل األنشطة املضطلع هبا يف إطار برنامج التطبيقات   -١٧
الفضـــائية املشـــار إليها أعاله، دعم مكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي الربامج الصـــيفية اليت تنظمها 

  (االحتاد الروسي). وجامعة مسارا جامعة وسط أوروبا (هنغاريا)
ـــطة   -١٨ ـــؤون الفضـــاء اخلارجي كان وما زال ينظم أنش وُأبلغت اللجنة الفرعية بأنَّ مكتب ش

لبناء القدرات، مبا يف ذلك يف إطار برنامج التطبيقات الفضــــــائية، مع حكومات كل من األردن 
اء النظرية واالحتاد الدويل ورومانيا والصــــــني وفيجي والنمســــــا، وكذلك مع املركز الدويل للفيزي

للمالحة الفضائية. وُأبلغت اللجنة الفرعية أيضًا بأنَّ هذه األنشطة هتدف إىل تناول املواضيع التالية: 
النُُّظم العاملية لســــــواتل املالحة، وتســــــخري التطبيقات الفضــــــائية إلدارة املياه، وطقس الفضــــــاء، 

اد اإلنســــان للفضــــاء، وبناء القدرات يف جمال وتكنولوجيا الفضــــاء األســــاســــية، وتكنولوجيا ارتي
ية، واحلد من خماطر الكوارث والتصـــــــدي حلاالت الطوارئ.  التكنولوجيا والتطبيقات الفضـــــــائ

ــــــيقدم تقارير ومعلومات عن هذه األحداث خالل الدورةالحظت و  اللجنة الفرعية أنَّ املكتب س
  .٢٠٢٠واخلمسني للجنة، يف عام  السابعة
نة الفرعية أنَّه، باإلضـــافة إىل ما عقدته األمم املتحدة من مؤمترات ودورات اللج الحظتو  -١٩

ــــــية وندوات يف عام  وما تزمع عقده منها يف عام  ٢٠١٨تدريبية وحلقات عمل وحلقات دراس
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، نفذ مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي أنشــطة أخرى يف إطار الربنامج وخيطط لتنفيذ املزيد ٢٠١٩
  يلي: منها، مع التركيز على ما

نامية من خالل املراكز   (أ)   ناء القدرات يف البلدان ال تقدمي الدعم للجهود املبذولة لب
  إىل األمم املتحدة؛ املنتسبةاإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، 

تعزيز برناجمه اخلاص بالزماالت الدراســية الطويلة األمد حبيث يشــمل توفري الدعم   (ب)  
  رائدة؛لتنفيذ مشاريع 

  ضمان تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع أنشطته؛  (ج)  
  تعزيز مشاركة الشباب يف األنشطة الفضائية؛  (د)  
دعم أو اســتهالل مشــاريع رائدة على ســبيل املتابعة ألنشــطة الربنامج يف جماالت   (هـ)  

  األولوية اليت هتم الدول األعضاء؛
يةتقدمي خدمات املشــــــورة   (و)   د الطلب، إىل الدول األعضـــــــاء واهليئات ، عنالتقن

  والوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة وإىل املنظمات الوطنية والدولية املعنية؛ 
  حتسني إمكانية الوصول إىل البيانات واملعلومات األخرى ذات الصلة بالفضاء؛  (ز)  
  ب االقتضاء.تطبيق هنج متكامل ومتعدد القطاعات بشأن األنشطة، حس  (ح)  

البارزة ألنشــــــطة املراكز اإلقليمية لتدريس علوم اجلوانب إىل اللجنة الفرعية أشــــــارت و  -٢٠
وتكنولوجيا الفضـــــاء، املنتســـــبة إىل األمم املتحدة، وهي: املركز اإلقليمي األفريقي لتدريس علوم 

علوم وتكنولوجيا باللغة اإلنكليزية؛ واملركز اإلقليمي األفريقي لتدريس  - وتكنولوجيا الفضـــــــاء
باللغة الفرنســـية؛ ومركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضـــاء يف آســـيا واملحيط اهلادئ؛  - الفضـــاء

ـــــــــــي؛ واملركز  واملركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضـــــاء يف أمريكا الالتينية والكاريبـ
يا؛ واملركز اإلقليمي ــــــ لتدريس علوم  اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضـــــــاء يف غرب آس

  (الصني). وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واملحيط اهلادئ
اللجنة الفرعية الطلب املقدَّم من جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـــــــي بأن الحظت و  -٢١

وجلنتاها الفرعيتان التعاون مع املنظمات واملؤســـســـات اإلقليمية، مثل املركز اإلقليمي  للجنةاتعزز 
ـي، ومؤمتر الفضاء للقارة األمريكية، لتدريس علوم وت كنولوجيا الفضاء يف أمريكا الالتينية والكاريب

ضائية يف أمريكا الالتينية، وأنَّ يدعم مكتب  شعار عن بعد ونظم املعلومات الف ومجعية خرباء االست
  شؤون الفضاء اخلارجي التعاون مع هذه املنظمات من خالل األنشطة واألحداث اليت ينظمها.

ستخدام   -٢٢ وشددت بعض الوفود على ما إلسهام األنشطة الفضائية والفوائد املستمدة من ا
تكنولوجيا الفضــاء من أمهية يف التنمية املســتدامة، وال ســيما يف جماالت مثل إدارة الكوارث النامجة 

عدو ،عن الظواهر الطبيعية عد، والتطبيب عن ب ئة، واألرصـــــــاد اجلوية، والتعليم عن ب ية البي . محا
ــــــتخدام تطبيقات يف جمال وأشــــــارت يف هذا الصــــــدد إىل أمهية تعزيز تطوير وبناء القدرات  اس

  ويف املجاالت ذات الصلة. تكنولوجيا الفضاء
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وأعربت بعض الوفود عن رأي مفاده أن برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضـــائية ينبغي   -٢٣
ــــعة يف  تكنولوجيا الفضــــاء بني الدول، وأنه أن يركز على معاجلة أوجه التفاوت والفجوة الشــــاس

شطة الفضاء، مبا يف ذلك  شاملة للجميع ألن سيهيئ الظروف املواتية لتحقيق التنمية ال بالقيام بذلك 
   لدعم أهداف التنمية املستدامة.

ورأت بعض الوفود أنَّ على األمم املتحدة أن تواصــل العمل بنشــاط على تعزيز دورها يف   -٢٤
، وكذلك التعاون فيما بني الدول النامية، النموالبلدان النامية والبلدان املتقدمة  جمال التعاون بني

من أجل تدعيم البنية التحتية والتكنولوجيا اخلاصــــتني بقطاع الفضــــاء، وال ســــيما من خالل بناء 
ــــــرِّقد القدرات وتداول املعلومات ونقل التكنولوجيا، مما   جوانب ع وترية التنمية يف خمتلفيس

اة. ورأت تلك الوفود أيضـــــــًا أنَّ من املهم تعزيز التعاون بني البلدان النامية والبلدان املتقدِّمة احلي
  العادل إىل علوم وتكنولوجيا الفضاء.  لوالوصالنمو من أجل كفالة 

  
    التعاون اإلقليمي واألقاليمي   -باء  

، على أن ٧٣/٩١شـــــددت، يف قرارها قد أشـــــارت اللجنة الفرعية إىل أن اجلمعية العامة   -٢٥
يف جمال األنشطة الفضائية أمر أساسي لتعزيز استخدام على الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي التعاون 

ضاء  ساعدة الدول األع سلمية وم ضاء اخلارجي يف األغراض ال ضايف جمال تنمية قدراهتا  يفالف  ءالف
ــــــتدامة لعام  ــــــامهة يف تنفيذ خطة التنمية املس ، وطلبت إىل املنظمات اإلقليمية املعنية ٢٠٣٠واملس

غاية، توفري املســـــــاعدة الالزمة لتمكني البلدان من تنفيذ  تابعة هلا، حتقيقًا هلذه ال وأفرقة اخلرباء ال
اركة املرأة على قدم التوصيات الصادرة عن املؤمترات اإلقليمية، والحظت يف هذا الصدد أمهية مش

  املساواة مع الرجل يف مجيع ميادين العلوم والتكنولوجيا؛
ــــــتضــــــافت مؤمتر القيادات األفريقية قد اللجنة الفرعية أنَّ حكومة نيجرييا الحظت و  -٢٦ اس

الســــابع بشــــأن تســــخري علوم وتكنولوجيا الفضــــاء ألغراض التنمية املســــتدامة، حول موضــــوع 
 ٩إىل  ٥ألفريقيا"، الذي عقد يف أبوجا من  ةالفضـــائي االســـتراتيجيةوالســـياســـة الفضـــائية   "تنفيذ

  . ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب 
املعرض الدويل للطريان والفضــــــاء لعام  أنه على هامشوالحظت اللجنة الفرعية أيضــــــا   -٢٧

، "مؤمتر الفضــاء الرابع" انعقد ،٢٠١٨نيســان/أبريل  ٨إىل  ٣، الذي أقيم يف ســانتياغو من ٢٠١٨
هو مؤمتر علمي وتقين نظمته القوات و"أســبوع أمريكا الالتينية لالســتشــعار عن بعد"، كما انعقد 

املعلومات الفضائية فيما يتعلق بالظواهر اليت حتدث يف الغالف  استخدامدف تعزيز هب اجلوية الشيلية
  لدفاعية.احليوي، مع التركيز على تطوير التطبيقات الفضائية من أجل القطاعات املدنية وا

لوكاالت  اإلقليميوالحظت اللجنة الفرعية كذلك أن الدورة اخلامسة والعشرين للملتقى   -٢٨
"تســـــخري تكنولوجيا الفضـــــاء املبتكرة لتلبية  الفضـــــاء يف آســـــيا واملحيط اهلادئ حول موضـــــوع

 وســتعقد ،٢٠١٨تشــرين الثاين/نوفمرب  ٩إىل  ٦عقدت يف ســنغافورة من قد االحتياجات املتغرية" 
  . ٢٠١٩السادسة والعشرون يف اليابان يف تشرين الثاين/نوفمرب  تهدور
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ــــــيا واملحيط اهلادئ نظمت،   -٢٩ ــــــائي آلس والحظت اللجنة الفرعية أن منظمة التعاون الفض
مستقبل  ذو  "جمتمع مبناسبة الذكرى السنوية العاشرة إلنشائها، منتدى رفيع املستوى حول موضوع

  . ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب   ١٤يف بيجني يف  تهال الفضاء"، عقدمشترك من خالل التعاون يف جم
    

  دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية  -سادسا  
من جدول األعمال،  ٨، نظرت اللجنة الفرعية يف البند ٧٣/٩١وفقًا لقرار اجلمعية العامة   -٣٠

  "دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية".املعنون 
ــــــي و ٨يف إطار البند تكلم و  -٣١ يا إمن جدول األعمال ممثلو االحتاد الروس ــــــرائيل وأملان س

اهلند والواليات املتحدة واليابان. كما تكلم يف إطار هذا كندا ووإندونيســيا والصــني واملكســيك و
الالتينية والكارييب. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى البند ممثل شــيلي نيابة عن جمموعة دول أمريكا 

  ممثلو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند.
  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:  -٣٢

اكتشاف التفريغات الربقية من الفضاء باستخدام تطبيقات  - RaioSATمشروع "  (أ)  
  ات السواتل النانوية"، قدمه ممثل الربازيل؛تكنولوجي
"دعم إدارة الكوارث يف املعهد الوطين لبحوث الفضــاء: اهنيار ســد برومادينهو"،   (ب)  

  قدمه ممثل الربازيل؛
ــــــتخدام تطبيقات تكنولوجيا الفضـــــــاء للحدِّ من الكوارث يف الصــــــني يف   (ج)   "اس

  ه ممثل الصني؛م"، قد٢٠١٨  عام
ــــأن الفضــــاء والكوارث الكربى"امليثاق الدويل  (د)   ــــتخدام منظمات اإلغاثة  : بش اس

  لبيانات السواتل الفضائية يف حاالت الكوارث" قدمه ممثل فرنسا؛ 
إسهام اليابان يف  :آسيا-سنتينل"أحدث خطوات التقدم املحرز يف إطار مشروع   (هـ)  

  إدارة الكوارث يف منطقة آسيا واملحيط اهلادئ"، قدمه ممثل اليابان؛
  وكان معروضًا على اللجنة الفرعية ما يلي:  -٣٣

تقرير عن مؤمتر األمم املتحدة الدويل بشــأن اســتخدام التكنولوجيات الفضــائية يف   (أ)  
احلدِّ من خماطر الكوارث: تعزيز التأهب للكوارث حتقيقًا لالســــتجابة الفعالة يف حاالت الطوارئ، 

  )؛ A/AC.105/1198( ٢٠١٨توبر تشرين األول/أك ٢٦إىل  ٢٤املعقود يف بيجني من 
يف إطار برنامج األمم املتحدة الستخدام  ٢٠١٨تقرير عن األنشطة املنفَّذة يف عام   (ب)  

  )؛A/AC.105/1190املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ (
والحظت اللجنة الفرعية بارتياح ما ُأحرز من تقدُّم بشــــــأن األنشــــــطة املضــــــطلع هبا يف   -٣٤
ضـــمن إطار برنامج األمم املتحدة الســـتخدام املعلومات الفضـــائية يف إدارة الكوارث  ٢٠١٨  عام

سبايدر)، مبا يف ذلك مواصلة الدعم االستشاري وسائر  واالستجابة يف حاالت الطوارئ (برنامج 
  هود التصدي للطوارئ.جلأشكال الدعم املقدَّم من خالله 
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من دعم  الربنامج ما تلقاهفضل ، بنفذوا مج سبايدربرناممثلي والحظت اللجنة الفرعية أن   -٣٥
شركائه،  شبكة  شارية تقنية إىل زمبابوي، األنشطة التالية: (أ) متواصل من  ست مخسة و(ب) بعثة ا

نشـــاطًا للدعم و(ج) أنشـــطة متابعة يف كل من ســـري النكا وغانا وغواتيماال وفييت نام ونيبال، 
قدمت احتياجات معيَّنة و جرى تلبية األنشـــــطة، . وخالل تنفيذ تلكاالســـــتشـــــاري يف كمبوديا

  متابعة لبعثات برنامج سبايدر االستشارية التقنية اليت اضطلع هبا يف سنوات سابقة.خدمات 
والحظت اللجنة الفرعية بارتياح اجلهود املنفذة لبناء القدرات من خالل توفري معلومات   -٣٦

مســـتمدَّة من الفضـــاء مصـــمَّمة حســـب الطلب لثالثة بلدان تواجه الفيضـــانات (غانا وفييت نام 
ــاين من ــدان تع ــا)، ولبل ــة ونيجريي ــا (دول ــاف (إكوادور وبوليفي ــات) وبريو -اجلف ــددة القومي املتع

 والسلفادور وغواتيماال ونيجرييا).

ــــــتخــدام   -٣٧ ــدرات يف جمــال اس ــاء الق ــدويل لبن ــامج ال ــة أن الربن ــة الفرعي والحظــت اللجن
املتحدة  التكنولوجيات الفضــائية لغرض االســتجابة حلاالت الطوارئ قد نفذ يف أعقاب مؤمتر األمم

ــــــتخدام التكنولوجيات الفضــــــائية للحد من خماطر الكوارث: تعزيز التأهب الد ويل بشــــــأن "اس
 ٢٦إىل  ٢٤"، الذي انعقد يف بيجني من للكوارث حتقيقا لالســــــتجابة الفعالة يف حاالت الطوارئ

. والحظت أيضــًا أن حلقة العمل اإلقليمية وبرنامج بناء القدرات يف ٢٠١٨تشــرين األول/أكتوبر 
خدام املعلومات الفضـــائية واجلغرافية املكانية من أجل حتقيق أهداف إطار ســـنداي للحد جمال اســـت

من خماطر الكوارث قد انعقدا يف مركز إدارة الكوارث التابع لرابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي 
  يف نيودهلي. 

ارجي، والحظت اللجنة الفرعية كذلك أنشــطة التوعية املعتزمة ملكتب شــؤون الفضــاء اخل  -٣٨
ــــــراكات املكتب مع كيانات األمم املتحدة واملنظمات الدولية  ــــــبايدر، وتطوير ش ممثال بربنامج س
والدول األعضــــــاء ملواصــــــلة ترويج اســــــتخدام أدوات ومعلومات الفضــــــاء يف املبادرات العاملية 

نداي للحد من خماطر الكوارث للفترة   واإلقليمية، مثل ــــــِ ، وخطة التنمية ٢٠٣٠-٢٠١٥إطار س
  ، واتفاق باريس.٢٠٣٠ ستدامة لعامامل

والحظت اللجنة الفرعية بارتياح األنشطة اليت تضطلع هبا حاليًا الدول األعضاء يف اللجنة   -٣٩
لزيادة توافر واســـــتخدام احللول الفضـــــائية لدعم جهود احلد من خماطر الكوارث. وتشـــــمل هذه 

ــــــم اخلرائط يف حاالت الطوارئ أثنا ء وقوع كوارث طبيعية أو األنشــــــطة تعزيز الرصـــــــد ورس
ق للمرافق الفضـــائية يف حال  تكنولوجية، ضـــمن إطار ميثاق التعاون على حتقيق االســـتخدام املنســـَّ
وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية (املســـــمى أيضـــــًا امليثاق الدويل بشـــــأن الفضـــــاء والكوارث 

ــــــيا وخدمة إدارة حاالت الطوارئ يف ــــــنتينل آس برنامج  الكربى)، وضــــــمن إطار مشــــــروع س
  كوبرنيكوس.

وُأعرب عن رأي مفاده أن الدول األعضــاء بذلت جهودًا كبرية مبوجب امليثاق ومشــروع   -٤٠
ســنتينل آســيا لدعم التصــدي للكوارث، وأشــري إىل أن امليثاق قد اعتمد مبدأ حصــول اجلميع على 

ــــــلطات إدارة الكوارث من مجيع البلدان أن تســــــتخدم  امليثاق. اخلدمات، أي أن مبقدور مجيع س
وأشري يف هذا الصدد أيضًا إىل أن باراغواي وبريو ومدغشقر أصبحت أعضاء يف امليثاق، يف حني 

  قدمت طلبات العضوية فيه.  أن إسواتيين وتونس وجنوب أفريقيا وزمبابوي والسودان وغانا



A/AC.105/C.1/L.374/Add.4
 

10/11 V.19-01039 
 

و من ورأى أحد الوفود أن األنشطة اليت نفذهتا العديد من الدول األعضاء، سواء مباشرة أ  -٤١
ساتلية واملعلومات  سيا، لتيسري الوصول إىل الصور ال سنتينل آ خالل امليثاق أو من خالل مشروع 
الفضــــــائية جنحت يف دعم جهود التصــــــدي للكوارث يف أعقاب الثوران الربكاين يف غواتيماال، 

شعبية، واألعاصري والفيضانات واالهنياالت األ رضية يف والفيضانات يف مجهورية الو الدميقراطية ال
غانا. ورأى ذلك الوفد أيضـــــا أن اجلهود الرامية إىل التوعية ونام، والفيضـــــانات يف نيجرييا  فييت

لدول على  حاالت الطوارئ يف برنامج كوبرنيكوس مهمة يف تشــــــجيع ا ثاق وخبدمة إدارة  باملي
  االستفادة من هذه اخلدمات. 

سيا، ال  -٤٢ سنتينل آ شارك يف أنشطته أكثر من وُأعرب عن رأي مفاده أن برنامج   ١٠٠ذي ت
نشـــــاط   ٣٠٠ حنو ٢٠٠٦منظمة يف منطقة آســـــيا واملحيط اهلادئ والذي نفذ منذ إطالقه يف عام 

  رصد للطوارئ، ال يزال مفيدًا للغاية. 
وُأعرب عن رأي مفاده أن رســم خرائط الطوارئ املســتند إىل الفضــاء ميكن تنفيذه بفعالية   -٤٣

الدويل، وأنه ينبغي التشــــجيع على اتباع هنج متعدد األطراف يف إدارة  أكرب مبســــاعدة من التعاون
  الكوارث وتغري املناخ. 

وأثنـت بعض الوفود على اجلهود اليت تبـذهلـا البلـدان املوقعـة على امليثـاق من أجـل توفري   -٤٤
  الصور الساتلية أثناء الكوارث الكربى. 

الدول األعضــاء من أنشــطة أخرى يف املجال والحظت اللجنة الفرعية بارتياح ما تقوم به   -٤٥
ــبايدر، ملبادرة امليثاق الرامية إىل تيســري الوصــول للجميع  نفســه، مثل الترويج، بدعم من برنامج س

  وتوفري بوابات بيانات وطنية وإقليمية هبدف نشر املعلومات على حنو شبه آين. 
ــــــؤون الفضـــــــاء اخلارجي ينبغي أ  -٤٦ ن يكثف، من خالل ورأت بعض الوفود أن مكتب ش

برنامج سبايدر، أنشطة بناء القدرات والتنسيق والتعاون الدويل من خالل الربامج التدريبية يف جمال 
  إدارة الكوارث، ال سيما يف بلدان منطقة أمريكا الالتينية والكارييب. 

قات للهواتف   -٤٧ لدول األعضـــــــاء لتطوير تطبي هلا ا بذ ورأت بعض الوفود أن اجلهود اليت ت
ملحمولة لصـــــــاحل املجتمعات املحلية من أجل توفري خدمات اإلنذار املبكر هي أمثلة مفيدة عن ا

تكييف املعلومات املتعلقة بإدارة الكوارث حســـــــب احتياجات أكثر املتضــــــررين من الكوارث 
  الطبيعية.

ورأت بعض الوفود أن ممارســــة وكاالت الفضــــاء الوطنية املتمثلة يف العمل عن كثب مع   -٤٨
كاالت الوطنية إلدارة الكوارث يف بلداهنا أثبتت فعاليتها يف التصـــــــدي حلاالت الطوارئ بعد الو

  وقوع الكوارث الطبيعية. 
يدًا من إدارة الكوارث،   -٤٩ قاذ متثل جزءًا مف وُأعرب عن رأي مفاده أن مهام البحث واإلن

ن خالل امليثاق الدويل كما أن التزام مقدمي بيانات البحث واإلنقاذ ألغراض إدارة الكوارث، م
بشــأن الفضــاء والكوارث الكربى، ميثل جزءًا مفيدًا منها. وشــدد على أن أنشــطة النظام الســاتلي 

سارسات) يف جمال البحث واإلنقاذ تنقذ آالف األرواح كل  -الدويل للبحث واإلنقاذ (كوسباس 
   عام.
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عن رأي مفاده أنَّ النظم الفضــــــائية ضــــــرورية لدعم إدارة الكوارث النامجة عن وُأعرب   -٥٠
ظواهر طبيعية أو بشـــــرية املنشـــــأ، وأنَّ حتقيق أكرب قدر ممكن من األثر واملنفعة من هذه النظم أمٌر 

  ميكن أن يتحقَّق إال من خالل التعاون الدويل.  ال
رات أدوات إدارة الكوارث، فــإنَّ التقــدُّم وُأعرب عن رأي مفــاده أنَّــه فيمــا يتعلق بتطوُّ  -٥١

املحرز يف قدرات حتليل البيانات واالتصــاالت، وخصــوصــًا القدرات اليت تدمج علم رصــد األرض 
االقتصـــادية، أســـهم يف فهم مواطن الضـــعف املحدَّدة لدى املتضـــرِّرين، -مع املعلومات االجتماعية

  حلية واهلياكل األساسية املتأثرة. ن من حتسني الدعم املقدَّم إىل املجتمعات املومكَّ
ضائية)   -٥٢ شأن موضوع "حنو بيانات (ف والحظت اللجنة الفرعية أنَّ اجتماع اخلرباء الدويل ب

ضـــخمة تدعم احلدَّ من خماطر الكوارث واالســـتجابة يف حاالت الطوارئ يف أفريقيا"، الذي نظَّمه 
شــترك بني األمم املتحدة وأملانيا: ســبل املضــي برنامج ســبايدر قبل انعقاد املنتدى الرفيع املســتوى امل

إىل  ١٣ملانيا من أ"، قد ُعقد يف بون، ٢٠٣٠وبشـــأن خطة "الفضـــاء  ٥٠ُقُدمًا بعد اليونيســـبيس+
  .٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦
ونوَّهت اللجنة الفرعية مبا قدَّمته الدول األعضــــــاء يف اللجنة ومكاتب الدعم اإلقليمية يف   -٥٣
من مسامهات عينية، مشلت توفري خرباء، للبعثات االستشارية التقنية واألنشطة املتَّصلة  ٢٠١٨عام 

بذلته   هبا اليت اضــطلع هبا مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي، من خالل برنامج ســبايدر، وكذلك مبا
  من جهود لتبادل التجارب مع سائر البلدان املهتمة. 

قدِّمه الدول األعضــاء إىل مكتب شــؤون الفضــاء والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير ما ت  -٥٤
ـــــبايدر التابع له، من مســـــامهات طوعية، مشلت تربعات نقدية من أملانيا  اخلارجي، وإىل برنامج س
ـــائر الدول األعضـــاء على تزويد أنشـــطة املكتب وبراجمه، مبا فيها  والصـــني، وعاودت تشـــجيع س

دة الدعم املايل، لكي يتمكن من االســـــتجابة برنامج ســـــبايدر، بكل الدعم الالزم، مبا يف ذلك زيا
على حنو أفضل لطلبات املساعدة الواردة من الدول األعضاء، ولكي ينفذ خطة عمله لفترة السنتني 

  القادمة تنفيذًا كامًال.
 


