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*2001296*  

  اخلارجيجلنة استخدام الفضاء 
  يف األغراض السلمية 

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة السابعة واخلمسون

        ٢٠٢٠شباط/فرباير  ١٤-٣فيينا، 
      مشروع التقرير    

املسائل املتَّصلة باستشعار األرض عن ُبعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك   -رابعًا  
  بيئة األرضتطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد 

من جــدول  ٧، نظرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٧٤/٨٢وفقــًا لقرار اجلمعيــة العــامــة   -١
األعمال، املعنون "املســـائل املتَّصـــلة باســـتشـــعار األرض عن ُبعد بواســـطة الســـواتل، مبا يف ذلك 

 تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض".

ونيسـيا من جدول األعمال ممثلو االحتاد الروسـي وإسـرائيل وإند ٧م يف إطار البند وتكلَّ  -٢
وجنوب أفريقيا والصــــــني وفييت نام وكندا وكولومبيا واملكســــــيك واهلند والواليات املتحدة 
واليابان. وتكلَّم يف إطار هذا البند أيضــًا املراقب عن جائزة األمري ســلطان بن عبد العزيز العاملية 

 ت تتعلق هبذا البند.للمياه. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى أيضًا كلما

  :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -٣

 مه ممثل الصني؛"ملحة عامة عن برنامج الصني لرصد األرض"، قدَّ  (أ)  

 "النظام املعتَمد الستشعار األرض عن ُبعد يف معهد البحوث الفضائية والتعاون  (ب)  
 االحتاد الروسي؛  الدويل"، قدَّمه ممثل

مه "بعثات وكالة الفضــــاء اإليطالية لرصــــد األرض ألغراض رصــــد البيئة"، قدَّ  (ج)  
 إيطاليا. ممثل

ويف ســياق املناقشــات، اســتعرضــت الوفود الربامج الوطنية والثنائية واإلقليمية والدولية   -٤
ارد الطبيعية؛ إدارة الغابات املتعلقة باالستشعار عن ُبعد، خصوصًا يف املجاالت التالية: إدارة املو
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وتقييم حرائق الغابات والتصـدي هلا؛ إدارة مصـائد األمساك؛ الرصـد البيئي؛ التخطيط احلضـري؛ 
ـــرية؛ تطوير البىن التحتية؛ التنبؤ باألحوال اجلوية، وتتبع تكّو ـــتوطنات البش ن التنمية الريفية واملس

خلاصــة برســم اخلرائط؛ تطبيقات علم األعاصــري والعواصــف؛ دعم إدارة الكوارث؛ التطبيقات ا
املحيطات من أجل قياس االرتفاع وقياسات متجه الرياح على سطح املحيطات؛ تقييم األراضي 
الرطبة ورصـــدها؛ رصـــد مســـتجمعات املياه وختطيط التنمية، وتقييم البنية التحتية للري؛ مراقبة 

؛ رصـــــد الثلوج واألهنار اجلليدية حقول األرز؛ الزراعة والبســـــتنة وإنتاج املحاصـــــيل والتنبؤ هبا
وتقييم املخزون؛ التطبيقات اخلاصة برسوم الطرق السريعة واستخدام الطرق؛ رصد البىن التحتية 

 لنقل اهليدروكربون واملياه والطاقة؛ رصد املياه اجلوفية وتقييم التسرب.

عن ُبعد، ألن  ه ال ميكن املبالغة يف بيان أمهية اســـــتشـــــعار األرضورأت بعض الوفود أنَّ  -٥
ــعار عن ُبعد وتطبيقاهتا أثبتت فائدهتا وأمهيتها يف حتســني احلياة اليومية للناس  ــتش تكنولوجيا االس

الوفود أيضــــا أنَّ  تلكويف معاجلة مســــائل ذات بعد عاملي، مثل تغري املناخ ومحاية البيئة. ورأت 
مها أمر أساسي يف معاجلة التعاون الدويل يف احلصول على بيانات االستشعار عن ُبعد واستخدا

 هذه املسائل بفعالية. 

ورأت بعض الوفود أنَّ تطوير البحث التكنولوجي واألعمال التجارية يف جمال خدمات   -٦
وتطبيقات االســــتشــــعار عن ُبعد قد تيســــر بفضــــل تنفيذ األطر التنظيمية الوطنية، وفقًا لقانون 

 تراخيصالفضـــاء الدويل، إذ أتاحت هذه األطر لكيانات القطاع اخلاص إمكانية احلصـــول على 
الســــتشــــعار عن ُبعد من خالل إجراءات الترخيص والرقابة اليت حتقق التوازن لقيام بأنشــــطة ال

 املناسب بني املصاحل التجارية وأولويات األمن الوطين.

ورئي أنَّ املشــاريع التجارية اليت تســتفيد من تكنولوجيا وتطبيقات االســتشــعار عن ُبعد   -٧
 ميادين حتليل األعمال التجارية، تضــــيف قيمة كبرية إىل منتجات هذه التكنولوجيا وخدماهتا يف

ــــــتخدام تكنولوجيا  والزراعة الدقيقة، وإدارة نوعية املياه وحتليل بنيتها التحتية، مبا يف ذلك باس
الرادار ذي الفتحة االصـــــطناعية الســـــتبانة تســـــرب املياه اجلوفية وتوفري رؤى عملية للبلديات 

 لى املياه.عاحلفاظ املرافق العامة و صيانةواملهندسني من أجل 

ــعار عن ُبعد ُتجرى   -٨ ــتش ورأت بعض الوفود أنَّ األنشــطة والبعثات الوطنية يف جمال االس
ـــًا ألغراض حكومية،  ـــاس متكني الشـــركاء الدوليني من الوصـــول املفتوح واملجاين إىل ولكن أس

اســتخدام  انعززيو انشــجعيالبيانات والصــور وتزويدهم خبطوط مباشــرة للتوصــيل من الســاتل 
 قات تكنولوجيا االستشعار عن ُبعد من أجل دعم التنمية املجتمعية والتجارية. تطبي

ورأت بعض الوفود أنَّ اســــــتحداث تطبيقات لألجهزة املحمولة تســــــتفيد من بيانات   -٩
ومنتجات وصــــــور االســــــتشــــــعار عن ُبعد مفيٌد يف التصــــــدي للتحديات املختلفة اليت يواجهها 

يف استبانة حرائق الغابات وتقييمها وإدارة حاالت الطوارئ التحديات املستعملون النهائيون، مثال 
املرتبطة هبا، وكذلك يف توفري إمكانية احلصـــــول جمانا على معلومات عن مناخ املناطق الســـــاحلية 

 ومصائد األمساك، وأنَّ حتقيق املزيد من التطور يف هذا املجال من شأنه أن جيلب منافع إضافية. 
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نبغي ملكتب شـؤون الفضـاء اخلارجي أن يواصـل تطوير وتعزيز مبادرات بناء ئي أنه يور  -١٠
القدرات من أجل حتســــني وتوســــيع وتيســــري الوصــــول إىل املعلومات والبيانات املســــتمدة من 

 األنشطة الفضائية اليت تنطوي على االستشعار عن ُبعد واستخداماته.

ـــواتل رصـــد ونوَّهت اللجنة الفرعية بالدعم املتواصـــل املقدَّ  -١١ م ألنشـــطة اللجنة املعنية بس
. ٢٠٢٠إىل أنَّ املؤســـســـة اهلندية ألحباث الفضـــاء تترأس هذه اللجنة يف عام أشـــارت األرض، و

كما أشـــارت إىل أنَّ الدورة الرابعة والثالثني للهيئة العامة للجنة املذكورة ســـوف ُتعَقد يف أمحد 
 .٢٠٢٠ول/أكتوبر تشرين األ ٢١إىل  ١٩آباد، اهلند، يف الفترة من 

ونوَّهت اللجنة الفرعية أيضــًا بالدعم املتواصــل ألنشــطة الفريق املختص برصــد األرض،   -١٢
ــــيعقد يف بورت إليزابيث، جنوب  ــــارت إىل أنَّ االجتماع املقبل للهيئة العامة هلذا الفريق س وأش

  . ٢٠٢٠تشرين الثاين/نوفمرب  ٦إىل  ١أفريقيا، يف الفترة من 
    
راسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض د  -رابع عشر

واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك يف ميدان االتصاالت الفضائية، 
ودراسة سائر املسائل املتصلة بتطورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء 
اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها، دون مساس بدور 

    الحتاد الدويل لالتصاالتا
مة   -١٣ عا ية ال قًا لقرار اجلمع ية، وف ند ٧٤/٨٢نظرت اللجنة الفرع جدول  ١٧، يف الب من 

ــــــبة لألرض  األعمال املعنون "دراســـــــة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنس
ته، مبا يف ذلك يف ميدان االتصاالت الفضائية، ودراسة سائر املسائل املتَّصلة واستخدامه وتطبيقا

بتطور االتصــاالت الفضــائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصــاحلها، دون 
  مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت"، باعتباره موضوعًا/بندًا منفردًا للمناقشة.

االحتاد الروسي وإكوادور وإندونيسيا واهلند وهولندا بكلماٍت يف إطار البند وأدىل ممثِّلو   -١٤
من جدول األعمال. وتكلَّمت أيضـــــًا املراقبة عن االحتاد الدويل لالتصـــــاالت. وألقى ممثِّلو  ١٧

  دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند أثناء التبادل العام لآلراء.
 ٢٠١٩للجنة الفرعية يف دورهتا الســادســة واخلمســني يف عام ووفقًا للدعوة اليت وجهتها ا  -١٥

)A/AC.105/1202 قــدَّمــت املراقبــة عن االحتــاد الــدويل لالتصــــــــاالت تقريرًا ٢٨٧، الفقرة ،(
يف األغراض الســلمية، مبا يشــمل اســتخدام اخلارجي مســامهات االحتاد يف اســتخدام الفضــاء   عن

املدار الســـــاتلي الثابت بالنســـــبة لألرض وغريه من املدارات. ويف ذلك الصـــــدد، أحاطت اللجنة 
الصــــادر عن مكتب  ٢٠١٩الفرعية علمًا مع التقدير باملعلومات الواردة يف التقرير الســــنوي لعام 

صاال صاالت الراديوية التابع لالحتاد الدويل لالت سبة االت ساتلي الثابت بالن ستخدام املدار ال ت عن ا
ـــدارات ( نظر لألرض وغريه من امل ) www.itu.int/en/ITU-R/space/snl/Pages/reportSTS.aspxا

. ودعت اللجنة A/AC.105/C.1/2020/CRP.14والوثائق األخرى املشــــــار إليها يف ورقة االجتماع 
  تقدمي تقارير إليها.الفرعية االحتاد الدويل لالتصاالت إىل مواصلة 
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ــــــبة لألرض، باعتباره موردًا طبيعيًّا حمدودًا   -١٦ ورأت بعض الوفود أنَّ املدار الثابت بالنس
منصفًا. معرَّضًا بوضوح خلطر التشبُّع، جيب أن يستخدم استخدامًا رشيدًا وناجعًا واقتصاديًّا و

واعُترب هذا املبدأ أســاســيًّا لضــمان مصــاحل البلدان النامية والبلدان اليت لديها موقع جغرايف معيَّن، 
من دستور االحتاد الدويل لالتصاالت، بصيغته  ٤٤من املادة  ٢-١٩٦حسبما تنص عليه الفقرة 

  .١٩٩٨اليات املتحدة يف عام اليت عدَّهلا مؤمتر املندوبني املفوَّضني الذي ُعِقد يف مينيابوليس بالو
بة لألرض جزء ال يتجزأ من الفضـــــــاء   -١٧ ــــــ بالنس بت  ثا ملدار ال ورأت بعض الوفود أنَّ ا

اخلارجي، وأن له قيمة اســــتراتيجية واقتصــــادية بالنســــبة للدول، وأنه ينبغي اســــتخدامه بطريقة 
ـــيدة ومتوازنة وناجعة ومنصـــفة ضـــمانًا لعدم تشـــبُّعه. ورأت تلك الوفود أيضـــ ًا أنه ينبغي، رش

للدفاع عن مصاحل البلدان النامية وخباصة البلدان االستوائية، تنظيم املدار الثابت بالنسبة لألرض 
من دســــتور االحتاد  ٤٤مبقتضــــى إطار قانوين خاص أو وفقًا لنظام خاص به، متاشــــيًا مع املادة 

  الدويل لالتصاالت.
سبة   -١٨ لألرض جيب أن حيكمه إطار قانوين خاص ورأت بعض الوفود أنَّ املدار الثابت بالن

  بغرض الدفاع عن مصاحل البلدان النامية، وال سيما البلدان االستوائية.
ه أصبح من الصعب على اجلهات الفاعلة املستجدة يف جمال الفضاء أنَّ رأى أحد الوفودو  -١٩

ــــــبة لألرض فيما يتعلق مبواقع املدار الثابت ب مدارية وترددية فعليةأن حتصــــــل على حقوق  النس
ضًا أن  شبُّع يف هذا املدار. ورأى ذلك الوفد أي ستخدام بسبب ارتفاع مستوى الت املدار الثابت ا

أيضًا من خالل الوصول إليه ميكن إذ بالنسبة لألرض ليس السبيل الوحيد للوصول إىل الفضاء، 
ملدار يف ا لعملاالحتاد الدويل لالتصــــــاالت لمن دولية  يةوتردد يةحقوق مداراحلصــــــول على 

مركبات فضــــــائية تنفذ أنشــــــطة متعلقة بتطوير األرضــــــي املنخفض، أو أي مدار آخر، حيث 
يف املدار الثابت بالنســــبة لألرض. ولذلك، ينبغي األنشــــطة اليت تنفذ أقل بكثري من وتشــــغيلها 

دار املليشمل للجنة الفرعية أن توسع، يف اجتماعاهتا املقبلة، نطاق هذا البند من جدول األعمال 
  األرضي املنخفض وغريه من املدارات.

ضخمة  أنَّ رأت بعض الوفودو  -٢٠ سواتل ال شكيالت ال ُنهجًا جديدة  تربزميكن أن  املقبلةت
 الســواتلبعض البلدان لن تســتغين عن ، إال أن الوطنيةتصــاالت االإنشــاء شــبكات فيما يتعلق ب

. ويف هذا الصــــدد، اليت تعمل فيها ظروف اجلغرافية اخلاصــــةالالثابتة بالنســــبة لألرض بســــبب 
بأن املبادئ التوجيهية املتعلقة باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي مع التقدير الوفود الحظت تلك 

يد يف األمد البعيد تســــهم يف محاية منطقة املدار الثابت بالنســــبة لألرض، وإن كان يلزم بذل مز
  من اجلهود للحفاظ عليه.

القرارات املتعلقــة بــاملــدار الثــابــت بــالنســــــبــة لألرض، اليت اختــذت يف املؤمتر  أنَّ رئيو  -٢١
، الذي ُعِقد يف شـــــرم الشـــــيخ، مصـــــر، يف الفترة من ٢٠١٩لالتصـــــاالت الراديوية لعام   العاملي
مال املبدأ الرئيسي، ، ستسهم يف إع٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢تشرين األول/أكتوبر إىل  ٢٨

ـــبة لألرض  اتأال وهو الوصـــول املنصـــف إىل املوارد املدارية وموارد التردد يف املدار الثابت بالنس
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 تلكباســتخدام  كما أهنا ســتســمحجلميع أعضــاء االحتاد الدويل لالتصــاالت املهتمني باملوضــوع، 
  صاحلها.بكفاءة، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية وم ارداملو
ورأت بعض الوفود أنَّ ضـــمان اســـتدامة املدار الثابت بالنســـبة لألرض، وضـــمان إمكانية   -٢٢

الوصـــــول إليه جلميع الدول على حنو منصـــــف تبعًا الحتياجاهتا، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات 
  جدول أعمال اللجنة الفرعية.على البلدان النامية ومصاحلها، يستلزمان إبقاء هذه املسألة 

   
ت للدورة الثامنة واخلمسني للجنة مشروع جدول األعمال املؤقَّ  -خامس عشر

    الفرعية العلمية والتقنية
مة   -٢٣ عا ية ال قًا لقرار اجلمع ند ٧٤/٨٢وف ية يف الب جدول  ١٨، نظرت اللجنة الفرع من 

ل املؤقَّت للدورة الثامنة واخلمســــــني للجنة الفرعية املعنون "مشــــــروع جدول األعما ،األعمال
  العلمية والتقنية".

حدَّدت الفترة من   -٢٤ قد  نة  باط/فرباير  ١٢إىل  ١والحظت اللجنة الفرعية أنَّ األما ــــــ ش
  موعدًا النعقاد دورهتا الثامنة واخلمسني. ٢٠٢١
نود التالية يف جدول أعمال واتَّفقت اللجنة الفرعية على أن ُيقَترح على اللجنة إدراج الب  -٢٥

  اللجنة الفرعية يف دورهتا الثامنة واخلمسني:
  إقرار جدول األعمال.  -١  
  كلمة الرئيس.  -٢  
  تبادل عام لآلراء وعرض للتقارير املقدَّمة عن األنشطة الوطنية.  -٣  
  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية.  -٤  
  تنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة.تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض ال  -٥  
املســـائل املتَّصـــلة باســـتشـــعار األرض عن ُبعد بواســـطة الســـواتل، مبا يف ذلك   -٦  

  تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض.
  احلطام الفضائي.  -٧  
  دعم إدارة الكوارث القائمة على النظم الفضائية.  -٨  
  التطورات األخرية يف جمال النُُّظم العاملية لسواتل املالحة.  -٩  
  طقس الفضاء.  -١٠  
  األجسام القريبة من األرض.  -١١  
  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.  -١٢  
  دور اللجنة وأسلوب عملها يف املستقبل.  -١٣  
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  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.  -١٤  
حسبما هو مبيَّن يف خطة عمل الفريق العامل املتعدِّدة  ٢٠٢١العمل املقرَّر لعام (    

  ))٩، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/1138السنوات (
  الفضاء والصحة العاملية.  -١٥  
طة عمل الفريق العامل املتعدِّدة حسبما هو مبيَّن يف خ ٢٠٢١(العمل املقرَّر لعام     

  ، والتذييل األول))٥، املرفق الثالث، الفقرة A/AC.105/1202السنوات (
دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه   -١٦  

يف ميدان االتصـــاالت الفضـــائية، ودراســـة ســـائر املســـائل  وتطبيقاته، مبا يف ذلك
املتصلة بتطورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان 

  النامية ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت. 
  (موضوع/بند منفرد للنقاش)    
التاســــعة واخلمســــني للجنة الفرعية مشــــروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة   -١٧  

  العلمية والتقنية.
  التقرير املقدَّم إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.  -١٨  

 


