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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية
 الدورة التاسعة واألربعون

   ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٦-٧فيينا، 
   مشروع التقرير    
   الفصل الثاين     
   إضافة  

  تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورا الثالثة واألربعني                            -جيم   
الـتقدير بـتقرير اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية عن أعمال              أحاطـت اللجـنة عـلما مـع          -١

، الــذي تضــمن نــتائج املــداوالت حــول البــنود الــيت (A/AC.105/869)دورــا الثالــثة واألربعــني 
 .٦٠/٩٩أسندا إليها اجلمعية العامة يف قرارها 

-ادر، دوميترو وأعربـت اللجـنة عن تقديرها لرئيس اللجنة الفرعية العلمية والتقنية املغ            -٢
وأعربت اللجنة . ملـا أبـداه من قيادة قديرة وما قدمه من مسامهات         ) رومانـيا (دوريـن بـروناريو     

ملا أبداه من قيادة قديرة أثناء الدورة الثالثة        ) اهلند(سوريش  . ن. أيضـا عـن تقديـرها للسـيد ب        
 .واألربعني للجنة الفرعية

يونـيه، ألقـى رئـيس اللجـنة الفرعية         /ن حزيـرا  ٩ للجـنة، املعقـودة يف       ٥٥٤ويف اجللسـة     -٣
 .العلمية والتقنية كلمة حول عمل اللجنة الفرعية يف دورا الثالثة واألربعني

) اإلســالمية-مجهوريــة(وتكلّــم يف إطــار هــذا البــند ممــثلو إندونيســيا وأوكرانــيا وإيــران  -٤
يــة كوريــا وشــيلي وإيطالــيا والــربازيل وبوركيــنا فاســو وتايلــند واجلمهوريــة التشــيكية ومجهور 
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ــنـزويال    ــة (والصــني وفرنســا وف ــيفارية-مجهوري ــيجرييا    )  البول ــيزيا ون ــيا ومال ــندا وكولومب وك
ــيونان      ــيابان وال ــندا والواليــات املــتحدة األمريكــية وال واململكــة املــتحدة والنمســا واهلــند وهول

: انات تتعلق ذا البند   وأثـناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثلو الدول األعضاء التالية ببي          [...]. و
.[...] 

 : واستمعت اللجنة يف إطار هذا البند من جدول األعمال إىل العروض التالية -٥

، قدمه  "اسـتخدام تكنولوجـيا سـواتل االستشـعار عـن بعد يف تدبر الكوارث             " )أ( 
 ؛)باكستان(أرشاد ِسراج 

قدمــه رالــف ، "عــلى مقــربة شــديدة مــن عــامل مــثري : Mars Expressالســاتل " )ب( 
 ؛)أملانيا(ياومان 

ــرور     " )ج(  ــركة املـ ــن إدارة حـ ــائية عـ ــلمالحة الفضـ ــية لـ ــية الدولـ ــة األكادميـ دراسـ
 ).األكادميية الدولية للمالحة الفضائية(أوفه شروغل -، قدمه كاي"الفضائية

ــتلف           -٦ ــن خم ــية ع ــام اللجــنة الفرع ــيت قُدمــت أم ــروض اخلاصــة ال ــت اللجــنة بالع ورحب
  ـال ملـداوالت اللجـنة الفرعـية وتوفر                     املواضـيع، ونوهـت بـأن لـتلك العـروض حمـتوى تقنـيا مكم

معلومـات آنـية ومفـيدة عـن الـربامج والـتطورات املسـتجدة يف األوسـاط املعنية بالفضاء وأمثلة                    
 .إيضاحية لتكنولوجيا الفضاء

والحظـت اللجـنة مـع الـتقدير ما جيري من تعاون بني الوكاالت داخل منظومة األمم                  -٧
وأحاطـت اللجـنة عـلما جبهـود األمـم املـتحدة يف جمـال االسـتخدام املنسق للتطبيقات                 . ملـتحدة ا

الفضـائية حتقـيقا لغايـات وأهـداف مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمية املستدامة وإعالن األمم املتحدة                   
مــم والقمــة العاملــية جملــتمع املعلومــات واتفاقــية األ) ٥٥/٢قــرار اجلمعــية العامــة (بشــأن األلفــية 

 كما نوهت اللجنة بالتنسيق بني      )2(. وبروتوكول كيوتو  )1(املـتحدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املناخ        
وكـاالت األمـم املـتحدة يف تنفـيذ اخلطـة التنفـيذية العشـر سـنوية للمـنظومة العاملـية لنظم رصد                

 ).جيوس(األرض 
  

                                                                 
 .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (1) 
 (2) FCCC/CP/1997/7/Add.1  1، مرفق القرار/CP.3. 
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  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -١ 
   األمم املتحدة للتطبيقات الفضائيةأنشطة برنامج )أ( 

ــيقات الفضــائية إىل اللجــنة      -٨ ــند، قــدم خــبري التطب يف مســتهل املــداوالت حــول هــذا الب
وقال إن  . عرضـا موجـزا لالسـتراتيجية العامـة لتنفـيذ برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية              

 ومـع تركـيز عدة مواضيع منها   االسـتراتيجية سـتركّز عـلى اجملـاالت املواضـيعية ذات األولويـة،       
عــلى بــناء القــدرات والتنمــية املســتدامة لصــاحل الــبلدان النامــية، وســتتناول مســائل شــىت تــتعلق   

 .جبداول أعمال األمم املتحدة العاملية من أجل التنمية

وأحاطـت اللجنة علما باجملاالت املواضيعية ذات األولوية لدى الربنامج، حسبما أُشري             -٩
 ).٥، الفقرة A/AC.105/861(رير خبري التطبيقات الفضائية إليها يف تق

، حسبما وردت   ٢٠٠٥وأحاطـت اللجـنة عـلما بأنشـطة الربنامج املضطلع ا يف عام               -١٠
وتقرير خبري  ) ٤٣-٤٠، الفقـرات    A/AC.105/869(يف تقريـر اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية            

وأعربـــت اللجـــنة عـــن  ). واملـــرفق األول ٥٢، الفقـــرة A/AC.105/861(التطبـــيقات الفضـــائية 
تقديـرها ملكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي للطريقة اليت انتهجها يف تنفيذ أنشطة الربنامج ضمن                

كمــا أعربــت اللجــنة عــن تقديــرها لــلحكومات وللمــنظمات  . حــدود األمــوال القلــيلة املــتاحة
جــنة بارتــياح أنــه والحظــت الل. احلكومــية الدولــية وغــري احلكومــية الــيت رعــت تلــك األنشــطة 

، حسبما ورد يف تقرير     ٢٠٠٦جيـري إحـراز مـزيد مـن الـتقدم يف تنفـيذ أنشـطة الـربنامج لعـام                    
 ).٤٤، الفقرة A/AC.105/869(اللجنة الفرعية 

والحظــــت اللجــــنة بارتــــياح أن الــــربنامج يســــاعد الــــبلدان النامــــية والــــبلدان ذات   -١١
 الفضــائية الـيت جيــري االضـطالع ــا تنفــيذا   االقتصـادات االنتقالــية عـلى املشــاركة يف األنشـطة   

 .ملختلف توصيات اليونيسبيس الثالث وعلى االستفادة من تلك األنشطة

وأعربـت اللجـنة جمـددا عـن قلقهـا ألن املـوارد املالـية املتاحة للربنامج ال تزال حمدودة،             -١٢
أن املوارد احملدودة   ورأت اللجنة   . وناشـدت األوسـاط املاحنـة أن تدعم الربنامج بتقدمي تربعات          

املـتاحة لألمـم املـتحدة ينـبغي أن تركّـز على األنشطة ذات األولوية العليا؛ ونوهت بأن برنامج              
ــدى مكتــب شــؤون الفضــاء         ــة ل ــيقات الفضــائية هــو النشــاط ذو األولوي ــتحدة للتطب ــم امل األم

 .اخلارجي
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  األمم املتحدة املؤمترات ودورات التدريب وحلقات العمل اليت نظّمها برنامج ‘١‘ 
  للتطبيقات الفضائية

ــبال واإليســا      -١٣ ــية الســورية وني أعربــت اللجــنة عــن تقديــرها حلكومــيت اجلمهوريــة العرب
واملركـز الـدويل للتنمـية املـتكاملة للجبال، الشتراكها يف رعاية واستضافة أنشطة برنامج األمم              

ــثا       ــني كــانون ال ــا ب ــيت عقــدت م ــيقات الفضــائية ال ــتحدة للتطب ــار /ينامل ــناير وأي ــايو /ي   ٢٠٠٦م
)A/AC.105/869 ب(و) أ (٤٤، الفقرة.(( 

وأقـرت اللجـنة حلقـات العمـل ودورات التدريـب والـندوات واملؤمتـرات التالية املزمع             -١٤
، وأعربـت عـن تقديرها السبانيا وأوكرانيا وجنوب         ٢٠٠٦عقدهـا يف الفـترة املتبقـية مـن عـام            
هلند والواليات املتحدة، وكذلك لإليسا واألكادميية الدولية       أفريقـيا وزامبيا والصني والنمسا وا     

ــا     ــافتها ودعمهـ ــة تلـــك األنشـــطة واستضـ ــتراكها يف رعايـ ــائية واإليـــاف، الشـ  لـــلمالحة الفضـ
)A/AC.105/869 ي(-)ج (٤٤، الفقرة.(( 

وأقـرت اللجـنة بـرنامج حلقـات العمل ودورات التدريب والندوات واملؤمترات املزمع               -١٥
 : لصاحل البلدان النامية، على النحو التايل٢٠٠٧عام عقدها يف 

 حلقتا عمل حول استخدام تكنولوجيا الفضاء يف تدبر الكوارث؛ )أ( 

ــيق تكنولوجــيا الفضــاء يف جمــال      )ب(  ثــالث حلقــات عمــل أو نــدوات حــول تطب
تحدة رصـد البيـئة وإدارة املــوارد الطبيعـية تتـناول مســائل شـىت تـتعلق جبــداول أعمـال األمـم املــ        

 العاملية من أجل التنمية؛

دورة تدريـب واحـدة بشـأن اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف تقدمي اخلدمات          )ج( 
 الصحية عن بعد؛

 حلقة عمل واحدة مشتركة بني األمم املتحدة واإلياف؛ )د( 

 حلقة عمل واحدة حول قانون الفضاء؛ )ه( 

مســية وعلــوم الفضــاء حلقــة عمــل واحــدة حــول الســنة الدولــية للفــيزياء الش   )و( 
 األساسية؛

حلقـة عمـل واحـدة حـول تطبيقات السواتل الصغرية يف الدراسات الصحية،               )ز( 
يشــترك يف تنظــيمها االحتــاد الروســي ومكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، احــتفاال بالذكــرى     

، أول ســـاتل ١الســـنوية اخلمســـني لـــلحدث الـــتارخيي املتمـــثّل يف إطـــالق الســـاتل ســـبوتنيك  
  العامل؛اصطناعي يف
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دورات تدريبـية تنظَّم يف املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء،            )ح( 
 .املنتسبة إىل األمم املتحدة

وأحاطـت اللجـنة عـلما مـع الـتقدير بـأن دوال أعضـاء ومـنظمات خمـتلفة قدمـت، منذ                       -١٦
 .٢٠٠٦انعقاد دورا الثامنة واألربعني، موارد إضافية ألنشطة عام 

وأحاطــت اللجــنة عــلما مــع الــتقدير بــأن الــبلدان املضــيفة لــلمراكز اإلقليمــية لــتدريس   -١٧
 .علوم وتكنولوجيا الفضاء تقدم دعما ماليا وعينيا هاما إىل تلك املراكز

  
  الزماالت الطويلة األمد من أجل التدريب املتعمق    ‘٢‘ 

 خـالل معهد تورينو     أعربـت اللجـنة عـن تقديـرها حلكومـة إيطالـيا الـيت عرضـت، مـن                  -١٨
 Istituto Superiore Mario) ومعهــد مــاريو بويــال العــايل (Politecnico di Torino)للبوليتكنــيك 

Boella)                وبالـتعاون مـع معهـد غاليلـيو فرياريس الوطين للتقنيات الكهربائية، أربع زماالت ملدة 
ــية لســواتل املالحــة     ١٢ ــنظم العامل ــيا يف جمــال ال ــزاولة دراســات عل ــيقات ذات  شــهرا مل   والتطب

 .الصلة ا

ــوم          -١٩ ــتعمقة يف مجــيع جمــاالت عل ــة امل ــرص الدراس ــادة ف وأشــارت اللجــنة إىل أمهــية زي
وتكنولوجـيا الفضـاء وتطبـيقاا مـن خالل زماالت طويلة األمد، وحثت الدول األعضاء على                

 .توفري فرص من هذا القبيل يف مؤسساا ذات الصلة
  

   التقنيةاخلدمات االستشارية    ‘٣‘ 
أحاطـت اللجـنة عـلما مـع الـتقدير مبـا قُـدم يف إطـار بـرنامج األمـم املتحدة للتطبيقات                        -٢٠

الفضـائية مـن خدمـات استشـارية تقنية دعما ألنشطة ومشاريع تعزز التعاون اإلقليمي والعاملي         
ــائية         ــيقات الفضـ ــبري التطبـ ــر خـ ــيه يف تقريـ ــري إلـ ــبما أُشـ ــائية، حسـ ــيقات الفضـ ــال التطبـ  يف جمـ

)A/AC.105/861 ٤٠-٣٢، الفقرات.( 
  

  خدمة املعلومات الفضائية الدولية )ب( 
 Seminars of the United Nationsالحظت اللجنة بارتياح إصدار املنشورين املعنونني  -٢١

Programme on Space Applications
 )4(.Highlights in Space 2004 و )3(

                                                                 
 .E.05.I.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (3) 
 .E.05.I.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (4) 
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اصلت تعزيز خدمة املعلومات الفضائية الدولية      والحظـت اللجـنة بارتياح أن األمانة و        -٢٢
، الذي جرى حتسينه )www.unoosa.org(وموقـع مكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي على الويب         

والحظــت اللجــنة بارتــياح أيضــا أن األمانــة حتــتفظ مبوقــع عــلى الويــب يعــىن  . وتعزيــزه حديــثا
 ).www.uncosa.unvienna.org(بتنسيق أنشطة الفضاء اخلارجي داخل منظومة األمم املتحدة 

  
  التعاون اإلقليمي واألقاليمي )ج( 

/  كــانون األول٦ املــؤرخ ٥٠/٢٧اســتذكرت اللجــنة أن اجلمعــية العامــة، يف قــرارها   -٢٣
ــية لـــتدريس علـــوم    ١٩٩٥ديســـمرب  ــأ املراكـــز اإلقليمـ ــنة بـــأن تنشـ ــية اللجـ ، قـــد أقـــرت توصـ

م املـتحدة يف أبكـر وقـت ممكن، وأن من    وتكنولوجـيا الفضـاء عـلى أسـاس االنتسـاب إىل األمـ          
شـأن ذلـك االنتسـاب أن يوفـر للمراكز االعتراف الالزم وأن يعزز إمكانيات اجتذاب جهات           

 .ماحنة وإقامة عالقات أكادميية باملؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة بالفضاء

ــيقات الفضــائي       -٢٤ ــتحدة للتطب ــم امل ــرنامج األم ــياح أن ب ة يواصــل والحظــت اللجــنة بارت
ــيمي والعــاملي ــدف دعــم        ــدول األعضــاء عــلى الصــعيدين اإلقل ــتعاون مــع ال التركــيز عــلى ال

كمـا الحظـت اللجـنة أن مجـيع املراكز اإلقليمية قد أبرمت اتفاق انتساب مع مكتب                 . املراكـز 
 .شؤون الفضاء اخلارجي

 أن ، اتفقــت عـــلى ٦٠/٩٩والحظــت اللجــنة أيضــا أن اجلمعــية العامــة، يف قــرارها        -٢٥
 .تواصل املراكز اإلقليمية تقدمي تقارير سنوية عن أنشطتها إىل اللجنة

، املرفق  A/AC.105/861(والحظـت اللجـنة أيضـا أن تقريـر خـبري التطبـيقات الفضائية                -٢٦
يتضــمن عرضــا ألبــرز أنشــطة املراكــز اإلقليمــية الــيت حظيــت بدعــم الــربنامج يف عــام   ) الثالــث
 .٢٠٠٧ و٢٠٠٦ واألنشطة املزمعة لعامي ٢٠٠٥

، قـدم ممثلو املراكز اإلقليمية، الواقعة يف الربازيل         ٦٠/٩٩ووفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -٢٧
واملكسـيك واهلـند واملغـرب ونـيجرييا، عروضـا أمـام اللجـنة عـن مـنجزات املراكز اإلقليمية يف                    

كز املعين يف عقـد دورات دراسـات علـيا مدـا تسـعة أشـهر لصـاحل املنطقة اليت ينتمي إليها املر         
 .التخصصات املشمولة بتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء

ونوهـت اللجـنة بأن حكومة اهلند دأبت طوال العقد املاضي على تقدمي دعم قوي إىل           -٢٨
املركـز اإلقلـيمي لـتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ، مشل إتاحة املرافق          

ــه مــن خــال   ل املؤسســة اهلــندية ألحبــاث الفضــاء وإدارة شــؤون الفضــاء،    واخلــربات الالزمــة لـ
ــام     ــياح أن املركــز احــتفل يف ع .  بالذكــرى الســنوية العاشــرة إلنشــائه  ٢٠٠٥والحظــت بارت
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:  دورة دراسات عليا مدة كل منها تسعة أشهر٢٣ونوهـت اللجـنة بأن املركز نظم حىت اآلن         
ات اجلغرافية، ومخس دورات يف جماال       دورات يف جمـال االستشـعار عـن بعد ونظام املعلوم           ١٠

ــناخ       ــة الســاتلية وامل ــع دورات يف كــل مــن جمــاالت األرصــاد اجلوي االتصــاالت الســاتلية، وأرب
 دورة يف السنوات العشرة     ١٦ونظـم املركـز أيضـا       . وعلـوم الفضـاء والغـالف اجلـوي       . العـاملي 

 عقد كامال من األنشطة ونوهت اللجنة بأن املركز، إذ أمت   . املاضـية وحلقـة عمـل قصرية األمد       
 .التعليمية، يعتزم بلوغ وضعية مركز تميُّز دويل يف جماالت التدريب والتعليم والبحث

والحظـت اللجـنة أن مجمَّعـي املركـز اإلقلـيمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف                 -٢٩
ــد شــرعا يف ت      ــربازيل واملكســيك، ق ــنني يف ال ــية والكــاريـيب، الكائ ــريكا الالتين نظــيم دورات أم

وحيظــى املركــز بدعــم قــوي مــن حكومــيت . ٢٠٠٣دراســات علــيا مدــا تســعة أشــهر يف عــام 
وقــد اسـتفاد اجملمــع الـربازيلي مــن املـرافق الــيت أتاحهـا هلــا املعهـد الوطــين      . الـربازيل واملكسـيك  

إذ كما أُتيحت للمجمع املكسيكي مرافق عالية النوعية مماثلة،         . ألحبـاث الفضـاء يف ذلك البلد      
وقـد نظم اجملمع الربازيلي   . اإللكترونـية -حيظـى بدعـم املعهـد الوطـين للفـيزياء الفلكـية البصـرية             

بــالفعل أربــع دورات دراســات علــيا مدــا تســعة أشــهر يف جمــايل االستشــعار عــن بعــد ونظــام  
. كمـا نظـم املركز منذ إنشائه ست دورات وحلقات عمل قصرية األمد            . املعلومـات اجلغرافـية   

، قـام جملـس حمـافظي املركـز بتدعـيم بـنود االتفـاق اخلاص بإنشائه فيما يتعلق                   ٢٠٠٥ويف عـام    
 .بانضمام دول أخرى من أمريكا الالتينية والكاريبـي

 -والحظـت اللجـنة أن املركـز اإلقلـيمي األفـريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء                 -٣٠
ت دراســات علــيا مدــا تســعة  بتنظــيم دورا١٩٩٨باللغــة الفرنســية يقــوم مــنذ إنشــائه يف عــام 

وحيظـى املركـز، الكـائن يف الـرباط، بدعـم نشـط مـن حكومـة املغرب ومن مؤسسات                    . أشـهر 
وطنـية هامـة، مـثل املركـز امللكـي لالستشـعار الـبعدي الفضـائي واملدرسـة احملمدية للمهندسني                    

ة الوطنية ومعهـد احلسـن الـثاين للـزراعة والطـب البـيطري واملعهـد الوطـين لالتصـاالت واملديري             
والحظـت اللجـنة أن املركز قد نظم مثاين دورات دراسات عليا مدا تسعة أشهر يف           . للقـياس 

جمــاالت االستشــعار عــن بعــد ونظــام املعلومــات اجلغرافــية واالتصــاالت الســاتلية والقياســات     
ن وم.  حلقة عمل ومؤمترا قصرية األمد١٣ونظـم املركـز منذ إنشائه   . السـاتلية واملـناخ العـاملي     

 حلقـيت عمـل قصـرييت األمد، اشترك يف     ٢٠٠٥بـني تلـك األنشـطة، استضـاف املركـز يف عـام              
ــثقافة      ــية والعلــوم وال تنظــيمهما كــل مــن الواليــات املــتحدة واإليســا واملــنظمة اإلســالمية للترب

من " الندسات"ومكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي، حول توزيع بيانات الساتل       ) االيسيسـكو (
 .امة يف أفريقيا وحول املعلومات الفضائية والتنمية املستدامةأجل التنمية املستد
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-واسـتذكرت اللجـنة أن املركز اإلقليمي األفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء            -٣١
ويعمل املركز حتت رعاية الوكالة الوطنية      . ١٩٩٨باللغـة اإلنكلـيزية قـد أنشئ يف نيجرييا عام           

الفضـــاء، ويقـــع مقـــره يف جامعـــة أوبافـــيمي أوولـــووو النـــيجريية للبحـــث والـــتطوير يف جمـــال 
(Obafemi Awolowo University)ــيجرييا- يف آيـــل ــرافق  . إيفـــي يف نـ ــنة أن مـ والحظـــت اللجـ

وقـد نظّـم املركـز مثـاين دورات دراسـات علـيا مدا              . املركـز توفـرها أقسـام مـن تلـك اجلامعـة           
ــة  تســعة أشــهر يف جمــاالت االستشــعار عــن بعــد ونظــام املعلومــات ا    ــية واألرصــاد اجلوي جلغراف

كمــا نظــم . الســاتلية واملــناخ العــاملي واالتصــاالت الســاتلية وعلــوم الفضــاء والغــالف اجلــوي   
ويسـعى مديـر املركـز إىل احلصـول عـلى دعم سياسي من             . املركـز سـبعة أنشـطة قصـرية األمـد         

 .حكومات الدول األعضاء يف أفريقيا تدعيما لعمل املركز من أجل منفعة املنطقة

والحظــت اللجــنة أن حكومــة الصــني، بالــتعاون مــع أمانــة هيــئة آســيا واحملــيط اهلــادي  -٣٢
 ٢٠٠٦يوليه  /للـتعاون املـتعدد األطـراف يف مـيدان التكنولوجـيا والتطبـيقات الفضائية، يف متوز               

أول دورة دراسـات علـيا مدـا تسـعة أشـهر يف جمال تطبيقات تكنولوجيا الفضاء، استنادا إىل                   
وستتوىل تنظيم وعقد تلك الدورة جامعة      . راسـية األربعـة الـيت أعدا األمم املتحدة        املـناهج الد  

وسـوف تشترك حكومة الصني وأمانة اهليئة املذكورة معا  . بيجيـنغ لـلمالحة اجلويـة والفضـائية       
يف تقـدمي مـنح دراسـية كاملـة وجزئية لبعض املشاركني من بلدان نامية يف منطقة آسيا واحمليط            

 .اهلادئ

والحظـت اللجـنة بارتـياح أن حكومـة إكـوادور، حسبما ذُكر يف قرار اجلمعية العامة                 -٣٣
 ٢٥، سـوف تستضـيف مؤمتـر القـارة األمريكـية اخلـامس املعـين بالفضـاء يف كيتو من                     ٦٠/٩٩
ــوز٢٨إىل  ــيه / متـ ــي    ٢٠٠٦يولـ ــت، يومـ ــيلي نظمـ ــة شـ ــارس / آذار٢٩ و٢٨، وأن حكومـ  مـ

بدعــم مــن حكومــة كولومبــيا واليونســكو ومكتــب ، اجــتماعا حتضــرييا لذلــك املؤمتــر، ٢٠٠٦
 .شؤون الفضاء اخلارجي

والحظــت اللجــنة أن االجــتماع التحضــريي ملؤمتــر القــارة األمريكــية اخلــامس املعــين      -٣٤
بالفضـاء قـد أصدر إعالنا حيدد تطبيقات تكنولوجيا الفضاء يف أغراض األمن البشري والتنمية               

وتشمل تلك التطبيقات التعليم عن بعد والتطبيب       .  املؤمتر املسـتدامة الـيت سـيجري حتليلها أثناء       
 .عن بعد ومنع الكوارث الطبيعية وختفيفها واحلفاظ على البيئة ومحاية التراث الثقايف

والحظـت اللجـنة بارتـياح أن حكومـة نـيجرييا، حسـبما ذكـر يف قـرار اجلمعية العامة                    -٣٥
ــثاين  ٦٠/٩٩ ــد استضــافت يف تشــرين ال ــر   ٢٠٠٥نوفمــرب /، ق ــيت اجلزائ ــع حكوم ــتعاون م ، بال

ــريادة األفريقــية األول بشــأن علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء ألغــراض      وجــنوب أفريقــيا، مؤمتــر ال
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كما الحظت اللجنة أن املؤمتر سيعقد مرة كل سنتني، وأن حكومة جنوب          . التنمـية املسـتدامة   
جلزائر عرضت ، وأن حكومـة ا ٢٠٠٧أفريقـيا عرضـت استضـافة املؤمتـر الـذي سـيعقد يف عـام            

 .٢٠٠٩استضافة املؤمتر الذي سيعقد يف عام 

والحظـت اللجـنة بارتـياح أن االتفاقـية املـتعلقة بإنشـاء منظمة التعاون الفضائي آلسيا                  -٣٦
، وأن تسع   ٢٠٠٥أكـتوبر   / تشـرين األول   ٢٨واحملـيط اهلـادئ قـد فُـتح بـاب التوقـيع علـيها يف                

والحظــت اللجــنة أيضــا أن . ٢٠٠٦يونــيه / حزيــران١دول قــد وقّعــت عــلى االتفاقــية حبلــول 
االتفاقـية سـتدخل حـيز الـنفاذ مـىت صـادقت علـيها مخـس دول، وعـندئذ تنشـأ املنظمة ويكون                       

 .مقرها يف بيجينغ

والحظـت اللجــنة بارتــياح أن بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية قــد اســتهل   -٣٧
وتشمل تلك  . ات أمهـية وطنـية وإقليمـية      العمـل عـلى عـدة مشـاريع رائـدة يف الـبلدان النامـية ذ               

 :املشاريع

االشــتراك مــع املعهــد الكــوري ألحبــاث الفضــاء اجلــوي جبمهوريــة كوريــا يف    )أ( 
رسـم خـرائط ملـناطق الـزراعة املائية الساحلية املتضررة بالتسونامي يف             "رعايـة مشـروع عـنوانه       

قد اقترح ذلك املشروع مركز و". مشـال سـومطرة باسـتخدام التصـوير الساتلي العايل االستبانة         
 التصوير واالستشعار واملعاجلة عن بعد يف سنغافورة؛

االشــتراك مــع اهلــند والواليــات املــتحدة يف رعايــة مشــروع يــتعلق بتطبــيقات    )ب( 
 التطبيب عن بعد يف أفغانستان؛

، بالتعاون مع اإليسا واملركز     "اهلـيمااليا مـن الفضاء    "إطـالق مشـروع عـنوانه        )ج( 
 للتنمـية املـتكاملة للجـبال تنفـيذا لنميطة جديدة حول دراسات حالة تتناول تكنولوجيا                الـدويل 

 الفضاء لصاحل برنامج اإليسا اخلاص بالتعليم الفضائي؛

توزيــع بــيانات الندســات املمــنوحة مــن الواليــات املــتحدة عــلى املؤسســات     )د( 
 األفريقية ألغراض التعليم والتدريب وصوغ املشاريع؛

، يف )اآليتيو(تراك مـع كولومبـيا، وبدعـم مـن االحتاد الدويل لالتصاالت            االشـ  )ه( 
 استحداث األداة التحليلية لشغول املدار الثابت بالنسبة لألرض؛

املســاعدة عــلى إنشــاء فــرقة عمــل معنــية باســتخدام تكنولوجــيات الفضــاء يف    )و( 
 تقدمي اخلدمات الصحية لصاحل أمريكا الالتينية والكاريبـي؛
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املسـاعدة عـلى اسـتهالل وصـوغ أربعـة مشـاريع تـتعلق بالتدريـب على تقدمي                   )ز( 
اخلدمـات الصـحية عـن بعـد، وتطويـر منهجـية اإلنـذار املـبكّر بإنفلونـزا الطيور، وتقييم أنساق                     
شـبكات نظـم االتصـاالت، وإجـراء تقيـيم لالحتـياجات املـتعلقة بتنفـيذ الـربامج الوطنية لتقدمي                    

  البلدان اآلسيوية؛اخلدمات الصحية عن بعد يف

وضع "إطـالق مشـروعني لصـاحل بلـدان غـرب آسـيا ومشـال أفريقـيا عنوانامها                   )ح( 
تيسـري احلصـول عـلى البيانات       "و" اسـتراتيجية لإلنـذار املـبكر باسـتخدام تكنولوجـيات الفضـاء           

ذ وستقوم بتنفي ". إنشـاء خرائط أساسية لألنواع املركّز عليها من الكوارث الطبيعية         : وتقامسهـا 
املشـروعني أفـرقة وطنـية مـتطوعة انطالقـا مـن فكـرة خفض التكاليف وعدم نقل األموال فيما                    

 بني األطراف املشاركة يف املشروعني؛

مواصــلة الــتعاون مــع الــيابان، يف مــيدان علــوم الفضــاء األساســية، عــلى دعــم   )ط( 
ين للمســاعدة اإلمنائــية األنشــطة الفلكــية يف الــبلدان النامــية مــن خــالل الــربنامج الــتعاوين الــيابا  

الرمسـية؛ ومواصـلة اسـتحداث إمكانـيات، فـيما خيـص السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـية، لنشر                   
 أجهزة أرضية منخفضة التكلفة على نطاق العامل؛

ــتعاون عــلى حتقــيق االســتخدام      )ي(  ــية تطبــيق ميــثاق ال ــناء عــلى إمكان مواصــلة الب
ارث طبيعية أو تكنولوجية وإشراك مكتب شؤون       املنسـق لـلمرافق الفضائية يف حال وقوع كو        

 الفضاء اخلارجي يف هذا الشأن؛

حتديـد األنشـطة التدريبـية الـيت تشـرك اإلخصـائيني الفنيني والطلبة الشباب يف                 )ك( 
 .تطبيقات تكنولوجيا الفضاء، بالتعاون مع اجمللس االستشاري جليل الفضاء

ود االشتراك يف رعاية مشاريع أخرى تفيد       والحظـت اللجـنة أن الربنامج يرحب مبن ي         -٣٨
 .البلدان النامية

  
  النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ )د( 

اسـتذكرت اللجـنة أـا كانـت قـد اتفقـت يف دورـا الـرابعة واألربعـني عـلى أن تنظر                -٣٩
أنشطة سـنويا، ضـمن إطـار نظـرها يف برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية، يف تقرير عن                  
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ــاذ      ــدويل للبحــث واإلنق ــاتلي ال ــنظام الس ــباس(ال ــدول   )سارســات-كوس ــدم ال ــلى أن تق ، وع
 )5(.األعضاء إىل اللجنة تقريرا عن أنشطتها املتعلقة بذلك النظام

، وهــو مشــروع تعــاوين  "سارســات-كوســباس"والحظــت اللجــنة بارتــياح أن نظــام   -٤٠
رنســا وكــندا والواليــات املــتحدة،   ويضــم االحتــاد الروســي وف ١٩٧٠اســتهل يف أواخــر عــام  

. يسـتخدم تكنولوجـيا الفضـاء يف مسـاعدة الطـيارين والـبحارة املستغيثني يف خمتلف أحناء العامل       
ــدأ نظــام كوســباس ١٩٨٢ومــنذ عــام   ــة ورقمــية    -، ب ــيه نظريي سارســات يســتخدم أجهــزة تنب

جهــزة خمصصــة لإلغاثــة عــند الطــوارئ يف مجــيع أحنــاء العــامل، ووســع جــزأه الفضــائي ليشــمل أ
ألغـراض معينة، حتملها سواتل موجودات يف املدار الثابت بالنسبة لألرض ومدارات قريبة من              

 .األرض، توفر حاليا إشارات تنبيه

 دولة عضوا ٣٧سارسات يضم حاليا   -والحظـت اللجـنة بارتـياح أن نظـام كوسـباس           -٤١
لنسبة لألرض توفر تغطية    تقـدم سـتة سـواتل يف مـدار قطـيب ومخسـة سـواتل يف املـدار الثابت با                   

سارسات على إنقاذ -، ساعد نظام كوسباس٢٠٠٥ويف عام   . عاملـية ملـنارات البحث واإلنقاذ     
، ساعد النظام على ١٩٨٢ومنذ عام   .  حادثة خمتلفة  ٤٥٠ شـخص يف     ١ ٤٠٠حـياة مـا يـزيد       

 . شخص١٨ ٥٠٠إنقاذ حياة 

ــاء يف كوســـباس  -٤٢ ــنة أن الـــدول األعضـ ــ-والحظـــت اللجـ ــية سارســـات تتقصـ ى إمكانـ
اسـتخدام السـواتل يف مدارات أرضية متوسطة البعد لتحسني عمليات البحث واإلنقاذ الدولية              

 .املعانة بالسواتل
  

املسائل املتصلة باستشعار األرض عن بعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته لصاحل  -٢ 
  البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

ــة       الحظــت اللجــنة أن الل  -٤٣ ــية العام ــرار اجلمع ــية، عمــال بق ــية والتقن ــية العلم  جــنة الفرع
ــنظر يف املســائل املتصــلة باستشــعار األرض عــن بعــد بواســطة الســواتل   ٦٠/٩٩ . ، واصــلت ال

وأحاطـت اللجـنة عـلما مبـا أجـرته اللجـنة الفرعـية مـن مناقشـات حـول هـذا البـند مـن جدول                           
 ).٩١-٨٢، الفقرات A/AC.105/869(األعمال، حسبما ورد يف تقرير اللجنة الفرعية 

                                                                 
،  Corr.1) و(A/56/20والتصويب  ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم  (5) 

 .٢٢٠الفقرة 
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وشــددت اللجــنة عــلى أمهــية تكنولوجــيا االستشــعار عــن بعــد يف التنمــية املســتدامة،      -٤٤
وأكـدت يف هـذا الصـدد عـلى أمهـية توفـري إمكانـية احلصـول، دون متيـيز، على أحدث بيانات                       

 .االستشعار عن بعد واملعلومات املشتقة منها بتكلفة معقولة ويف الوقت املناسب

والحظــت اللجــنة أن للــتقدم التكــنولوجي والتطبــيقات التكنولوجــية يف جمــال ســواتل    -٤٥
 .رصد األرض أمهية لدى البلدان النامية بسبب إمكانية استخدامها يف تعزيز التنمية املستدامة

وأبـرزت اللجـنة أمهـية بـناء القـدرات يف جمـال اعـتماد تكنولوجـيا االستشـعار عن بعد              -٤٦
 .وصا من أجل تلبية احتياجات البلدان الناميةواستخدامها، خص

وأبــرزت اللجــنة أيضــا أمهــية الــتعاون الــدويل بــني الــدول األعضــاء يف جمــال اســتخدام   -٤٧
 .سواتل االستشعار عن بعد، وخصوصا من خالل تقاسم اخلربات والتكنولوجيات

اث الفضــاء وأبــدي رأي مفــاده أن املوضــوع احملــوري للــندوة املشــتركة بــني جلــنة أحبــ  -٤٨
الـتحديات  : اسـتخدام املـدار االسـتوائي يف التطبـيقات الفضـائية     "، وهـو  ٢٠٠٧واإليـاف لعـام   

 .، له أمهية فيما يتعلق باستخدام املدار االستوائي يف أغراض االستشعار عن بعد"والفرص
  

  احلطام الفضائي -٣ 
ــر       -٤٩ ــية، عمــال بق ــية والتقن ــية العلم ــة  الحظــت اللجــنة أن اللجــنة الفرع ــية العام  ار اجلمع
، واصـلت الـنظر يف بـند جـدول األعمـال املـتعلق باحلطـام الفضـائي وفقا خلطة العمل                     ٦٠/٩٩

وعدلت يف دورا ) ١٣٠، الفقرة   A/AC.105/761(الـيت اعـتمدت يف دورـا الثامـنة والـثالثني            
علما مبا أجرته وأحاطت اللجنة ). ٦، املـرفق الـثاين، الفقرة   A/AC.105/848(الثانـية واألربعـني    

 اللجـنة الفرعــية مـن مناقشــات بشـأن احلطــام الفضـائي، حســبما ورد يف تقريـر اللجــنة الفرعــية      
)A/AC.105/869 ١١٤-٩٢، الفقرات.( 

، ٦٠/٩٩والحظــت اللجــنة بارتــياح أن اللجــنة الفرعــية عمــال بقــرار اجلمعــية العامــة    -٥٠
ــام      ــريق الع ــد الف ــني عق ــثة واألربع ــا الثال ــاودت يف دور ــام الفضــائي برئاســة    ع ــين باحلط ل املع

ــيا(كالوديــو بورتيلــلي  ــنظر يف املســائل الناشــئة عــن خطــة عمــلها، وأن اللجــنة    ) إيطال لكــي ي
، الفقرة  A/AC.105/869(الفرعـية أقـرت توصـيات الفـريق العـامل بصـيغتها الواردة يف تقريرها                

 ). واملرفق الثاين١٠١

ية مع التقدير أن الفريق العامل املعين باحلطام    والحظـت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـ          -٥١
ــبادئ         ــبل ســنة مــن املوعــد احملــدد، يف صــوغ مشــروع امل ــدورة، وق الفضــائي جنــح يف تلــك ال
التوجيهــية لتخفــيف احلطــام الفضــائي، الصــادر عــن اللجــنة الفرعــية، وأنــه أمكــن التوصــل إىل   
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، الــذي يســتند إىل املــبادئ (A/AC.105/C.1/L.284)توافــق يف اآلراء بشــأن نــص تلــك الوثــيقة  
التوجيهــية لتخفــيف احلطــام الفضــائي الصــدارة عــن اللجــنة املشــتركة بــني الوكــاالت واملعنــية    

والحظت اللجنة الفرعية   . ويـتوافق مع احملتوى التقين لتلك املبادئ      ) الـيادك (باحلطـام الفضـائي     
طابع تقين، أما املبادئ    أيضـا أن مـبادئ الـيادك التوجيهـية قد أدرجت يف املراجع كوثيقة ذات                

التوجيهـية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن اللجنة الفرعية سوف تتضمن توصيات عامة             
 .ولن تكون أشد صرامة من الناحية التقنية من مبادئ اليادك التوجيهية

والحظــت اللجــنة أيضــا أن مشــروع املــبادئ التوجيهــية لتخفــيف احلطــام الفضــائي،      -٥٢
 اللجـنة الفرعـية، جيـري تعمـيمه عـلى الصـعيد الوطين ضمانا للموافقة على                 الـذي اتفقـت علـيه     

، وأن تلك املبادئ    ٢٠٠٧إقـرار اللجـنة الفرعية لتلك املبادئ يف دورا الرابعة واألربعني، عام             
التوجيهـية، إذا مـا اعـتمدت، سـتظل طوعـية وتـنفَّذ مـن خـالل آليات وطنية ولن تكون ملِزمة                      

 .ويلمبقتضى القانون الد

والحظـت اللجـنة أن بعـض الـدول قد نفّذت تدابري لتخفيف احلطام الفضائي بصورة                 -٥٣
طوعـية مـن خـالل آلـيات وطنـية وعـلى حنو يتوافق مع مبادئ اليادك التوجيهية، تروجيا لتدابري                    

 .ختفيف احلطام الفضائي

، ينبغي  وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن مشروع الوثيقة، بعد تعميمه على الصعيد الوطين               -٥٤
 .أن يعدَّل تبعا للتعليقات الواردة من الدول األعضاء

وأبـدي رأي مـؤداه أنـه إذا مـا اعـتمدت اللجـنة الفرعـية يف دورـا الـرابعة واألربعني،                   -٥٥
، مـبادئها التوجيهـية لتخفـيف احلطـام الفضائي فإن تقدمي تلك املبادئ إىل اجلمعية         ٢٠٠٧عـام   

سـيكون أنسـب مـن تقدميـه كإضـافة إىل تقرير اللجنة             العامـة يف شـكل مشـروع قـرار منفصـل            
ومــن شــأنه أن يــربز عــلى حنــو أنســب أمهــية قــبول املــبادئ وفعالــية اللجــنة يف معاجلــة املســائل    

 .الكربى اليت ميكن أن تؤثر على إمكانية الوصول إىل الفضاء اخلارجي يف املدى الطويل

 كـــانون ١٠ املــؤرخ  ٥٩/١١٦واســتذكرت اللجــنة أن اجلمعــية العامـــة، يف قــرارها      -٥٦
، وافقـت عـلى رأي اللجـنة الفرعية القائل بأن التعاون الدويل ضروري              ٢٠٠٤ديسـمرب   /األول

لصـوغ اسـتراتيجيات أنسـب وميسـورة الـتكلفة لتقليل ما قد يكون للحطام الفضائي من تأثري                  
قت يف دورا واسـتذكرت اللجـنة أيضـا أن اللجـنة الفرعية اتف      . عـلى البعـثات الفضـائية املقـبلة       

الثانـية واألربعـني عـلى أنـه ينـبغي للدول األعضاء، وخصوصا البلدان املرتادة للفضاء، أن تويل                  
مـزيدا مـن االهـتمام ملشـكلة اصـطدام احلطـام الفضـائي باألجسـام الفضـائية، مبـا فيها تلك اليت                 
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ك حتمــل عــلى متــنها مصــادر قــدرة نوويــة، ولســائر جوانــب مشــكلة احلطــام الفضــائي، وكذلــ
 ).٩٠، الفقرة A/AC.105/848(الحتمال معاودته دخول الغالف اجلوي 

ــتوقف عــلى إبقــاء      -٥٧ ورأى بعــض الوفــود أن اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف املســتقبل ي
احلطـام الفضـائي يف مسـتويات ميكـن تدبـرها، وأن احلطـام الفضـائي يف الفضـاء اخلـارجي ميثل                

، وبالتايل على استمرار إمكانية حصول اجملتمع       خطـرا رئيسـيا عـلى عمـل السـواتل دون عوائق           
وأعـرب بعـض الوفود عن رأي مفاده أن ملسألة احلطام           . الـدويل عـلى مـنافع الفضـاء اخلـارجي         

الفضــائي صــلة وثــيقة باملشــكلة املســتجدة املتمــثلة يف إدارة حــركة املــرور الفضــائية، وأن مــن    
لدراسة الكونية عن إدارة حركة املرور املستصـوب يف هـذا الصـدد أن يقدَّم إىل اللجنة عرض ل          
 .الفضائية، اليت أعدا األكادميية الدولية للمالحة الفضائية

ــبادئ التوجيهــية الطوعــية الــيت تقــوم اللجــنة        -٥٨ ــا مــؤداه أن امل ــود رأي وأبــدى بعــض الوف
 الفرعـية بصـوغها حاليا ستمثل، إذا ما اعتمدت، خطوة هامة إىل األمام لكنها لن تشمل مجيع                

وأُعـرب أيضـا عـن رأي مفاده أن       . احلـاالت املنـتجة لـلحطام ويلـزم بالـتايل إبقاؤهـا قـيد الـنظر               
أعــداد احلطــام الفضــائي يــرجح أن تواصــل الــتزايد، ممــا يــزيد مــن خماطــر االصــطدام مــع مــرور  

ــة احلطــام       . الوقــت ــبدء بإزال ــية الالزمــة لل ــتكوين القــدرة التقن ــذل اجلهــود ل ــبغي مواصــلة ب وين
ورأت تلك الوفود أيضا أن     . وجود من مداراته، بغية وقف التدهور يف بيئة الفضاء        الفضـائي امل  

تفشـي انتشـار احلطـام الفضـائي يهـدد مسـتقبل الـربامج الفضـائية واملـنافع املتأتـية مـن األنشــطة            
 .الفضائية املضطلع ا يف إطار تلك الربامج وكذلك سالمة أطقم البعثات الفضائية

  
  القدرة النووية يف الفضاء اخلارجياستخدام مصادر  -٤ 

ــة          -٥٩ ــية العام ــرار اجلمع ــية، عمــال بق ــية والتقن ــية العلم  الحظــت اللجــنة أن اللجــنة الفرع
، واصـــلت نظـــرها يف البـــند املـــتعلق باســـتخدام مصـــادر القـــدرة الـــنووية يف الفضـــاء  ٦٠/٩٩

ول استخدام مصادر   وأحاطـت اللجـنة عـلما باملناقشـة اليت أجرا اللجنة الفرعية ح            . اخلـارجي 
 ١٢٩-١١٥الفقرات  (القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي، الـواردة يف تقريـر اللجنة الفرعية                 

 ).A/AC.105/869من الوثيقة 

ــني،        -٦٠ ــثة واألربع ــا الثال ــية، يف دور ــياح أن اللجــنة الفرع والحظــت اللجــنة بعــني االرت
ــنووية يف الفضــاء اخلــارجي  عــاودت عقــد فــريقها العــامل املعــين باســتخدام مصــادر القــد    رة ال

والحظت اللجنة أيضا بعني االرتياح أن الفريق   ). اململكـة املتحدة  (هاربيسـون   . برئاسـة سـام أ    
العـامل أحـرز تقدمـا كـبريا وقـام بأعمـال ناجحـة وتفصـيلية يف وضـع وتطويـر خيارات التنفيذ                     
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قات الفضائية املعتزمة املمكـنة لوضـع إطـار تقـين دويل مـن األهداف والتوصيات لسالمة التطبي            
 .واليت ميكن التنبؤ ا حاليا ملصادر القدرة النووية

والحظـت اللجـنة بعـني االرتـياح اخلـتام الـناجح ألعمـال حلقة العمل التقنية املشتركة               -٦١
حـول األهـداف والـنطاق والسـمات العامـة إلطار تقين حمتمل ألمان مصادر القدرة النووية يف                  

 ٢٠ نظمـتها اللجـنة الفرعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية يف فيينا من   الفضـاء اخلـارجي، الـيت     
 .٦٠/٩٩ عمال بقرار اجلمعية العامة ٢٠٠٦فرباير / شباط٢٢إىل 

وأحاطــت اللجــنة عــلما، مــع الــتقدير، بــرد أمانــة الوكالــة الدولــية للطاقــة الذريــة عــلى  -٦٢
 حــــددت يف حلقــــة العمــــل اخلطــــاب الــــذي أرســــلته أمانــــة اللجــــنة بشــــأن املســــائل الــــيت   

)A/AC.105/L.264.( 

وأحاطــت اللجــنة عــلما مبالحظــات واســتنتاجات حلقــة العمــل، الــواردة يف املشــروع   -٦٣
 ).، املرفق الثالث، التذييلA/AC.105/869(األويل لتقرير حلقة العمل 

ــواردة يف الفقــرة      -٦٤ مــن ) أ(٤وأعــرب عــن رأي مفــاده أن مالحظــات حلقــة العمــل، ال
ــة العمــل   املشــروع ــتقرير حلق ــيل  A/AC.105/869( األويل ل ــث، التذي ــرفق الثال ــبغي أن )، امل ، ين

تشــجع اجملــتمع الــدويل عــلى وضــع إطــار تقــين الســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء    
 .اخلارجي وعلى تنفيذ ذلك اإلطار وتطبيقه بصرامة

مصادر قدرة نووية من   وأعـرب عـن رأي مفـاده أن مـا للبعـثات اليت حتمل على متنها                  -٦٥
 .أثر حمتمل يف حياة البشر وبيئتهم يستحق النظر فيه جبدية

ورأى بعـض الوفـود أن تـبكري اللجـنة بوضع واعتماد إطار شامل ومقبول دوليا ألمان        -٦٦
اسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي يتطلـب الـتزاما أكـرب من جانب اللجنة                      

 .الفرعية

ــودة يف  ٥٦١ة ويف اجللســ -٦٧ ــران١٤ للجــنة، املعق ــيابة   / حزي ــيه، قدمــت الرئيســة بالن يون
ــتابع للجــنة       ــنووية يف الفضــاء اخلــارجي، ال للفــريق العــامل املعــين باســتخدام مصــادر القــدرة ال

 .الفرعية، أليس كابونييت، إفادة عن نتائج اجتماعات ما بني الدورات للفريق العامل

عـامل أجـرى مناقشـة واسـعة النطاق للردود املتلقاة من        والحظـت اللجـنة أن الفـريق ال        -٦٨
أمانـة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنه اتفق على أن املشروع األويل لتقرير حلقة العمل، يف                
شــكله الــراهن، ميكــن أن يشــكل أساســا متيــنا للمشــروع الــنهائي لــتقرير حلقــة العمــل، الــذي  

ــتماعها ا     ــية يف اج ــلى اللجــنة الفرع ــام  ســيعرض ع ــادم يف ع ــه شــرع يف وضــع   ٢٠٠٧لق ، وأن
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مشــروع تقريــر اســتنادا إىل املخطــط اخلــتامي ألهــداف ونطــاق ومســات إطــار تقــين دويل مــن    
األهــداف والتوصــيات، مــع إيــالء االعتــبار للمشــروع الــنهائي لــتقرير حلقــة العمــل، وكذلــك   

 ميكن أن تيسر وضع     لنـتائج املشـاورات مـع الوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة بشـأن العوامل اليت                 
 .اإلطار بالتشارك

وأحاطـت اللجـنة عـلما بطلـب الفـريق العـامل أن ميثَّل يف الدورة القادمة للجنة معايري                    -٦٩
/  تشــرين الــثاين٢٢ إىل ٢٠األمــان، الــتابعة للوكالــة الدولــية للطاقــة الذريــة، الــيت ســتعقد مــن  

ن تقدم إىل أمانة الوكالة رسالة      ويف ذلـك الصـدد، طلبـت اللجنة من األمانة أ          . ٢٠٠٦نوفمـرب   
تـنقل إلـيها رغـبة الفـريق العـامل يف أن ميـثَّل يف دورة جلـنة معـايري األمـان وأن يبلغ تلك اللجنة                          
باألنشــطة اجلاريــة يف جمــال وضــع إطــار تقــين حمــتمل ألمــان مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء 

 .اخلارجي
  

  التطبيب عن بعد بواسطة النظم الفضائية -٥ 
، أمتت نظرها ٦٠/٩٩الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعية، عمال بقرار اجلمعية العامة         -٧٠

يف البـند املـتعلق بالتطبيـب عـن بعـد بواسـطة الـنظم الفضـائية ضـمن إطـار خطـة العمل الثالثية                         
وأحاطـت اللجـنة علما مبا أجرته   . السـنوات الـيت اعـتمدا اللجـنة الفرعـية يف دورـا األربعـني             

الفرعـية مـن مناقشات يف إطار هذا البند من جدول األعمال، حسبما وردت يف تقرير                اللجـنة   
 ).١٤١-١٣٠، الفقرات A/AC.105/869(اللجنة الفرعية 

والحظــت اللجــنة مــا أحــرزته اللجــنة الفرعــية مــن تقــدم يف تــناول بــنود خطــة العمــل   -٧١
يف البند املتعلق بالتطبيب عن     والحظت اللجنة أيضا أن نظر اللجنة الفرعية        . املـتعددة السنوات  

ــيقات تكنولوجــيا الفضــاء يف جمــال        ــنظم الفضــائية يذكــي الوعــي بشــأن التطب بعــد بواســطة ال
ويف هذا السياق، أحاطت اللجنة علما بعدد من األنشطة         . التطبيـب عـن بعد يف البلدان النامية       

 جمال التطبيب عن    املضـطلع ـا عـلى الصـعيدين اإلقلـيمي والوطـين مـن أجـل بـناء القدرات يف                   
ــد ــبادل        . بع ــبني فرصــة لت ــدول األعضــاء واملراق ــيأ لل ــند ه ــذا الب ــنظر يف ه ــا الحظــت أن ال كم

املعلومـات بشأن حالة خمتلف التطبيقات القائمة على النظم الفضائية يف جمال التطبيب عن بعد               
 .وبشأن املشاريع اليت متثل تنفيذا عمليا لتلك التطبيقات

  
  ة من األرضاألجسام القريب -٦ 

ــة          -٧٢ ــية العام ــرار اجلمع ــية، عمــال بق ــية والتقن ــية العلم  الحظــت اللجــنة أن اللجــنة الفرع
ــن األرض ضــمن إطــار خطــة العمــل        ٦٠/٩٩ ــبة م ــتعلق باألجســام القري ــند امل ، نظــرت يف الب
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      ا احلادية واألربعني وعدلتها يف دورا اللجـنة الفرعية يف دورا الثالثـية السـنوات الـيت اعـتمد
وأحاطـت اللجـنة عـلما مبـا أجرته اللجنة الفرعية من مناقشات يف إطار هذا               . الثانـية واألربعـني   

، الفقرات  A/AC.105/869(البـند من جدول األعمال، حسبما وردت يف تقرير اللجنة الفرعية            
١٥٢-١٤٢.( 

را والحظـت اللجـنة بارتـياح أنـه ستعرض على اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دو                -٧٣
الـرابعة واألربعـني مشـروع ورقـة عمـل إلعـداد تقريـر يـلخص األعمـال الـيت قـام ا حىت اآلن                        
فـريق العمـل املعـين باألجسـام القريـبة مـن األرض ويـبني ماهية النشاط اإلضايف الذي ميكن أن                     

 .يساعد فريق العمل على إجناز عمله
  

  دعم تدبر الكوارث بواسطة النظم الفضائية -٧ 
]قدم هذا النص حتت رمز لوثيقة منفصلة سي(A/AC.105/L.266/Add.4).[ 
  

دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه  -٨ 
وتطبيقاته يف ميدان االتصاالت الفضائية وغريه من امليادين، وكذلك املسائل األخرى 

 ة، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات املتصلة بتطورات االتصاالت الفضائي
  البلدان النامية ومصاحلها

، نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية يف بند             ٦٠/٩٩عمـال بقـرار اجلمعـية العامـة          -٧٤
بند /جـدول األعمـال املـتعلق بـاملدار الثابـت بالنسـبة لـألرض واالتصاالت الفضائية كموضوع                

 مبـا أجـرته اللجنة الفرعية من مناقشات يف إطار هذا            وأحاطـت اللجـنة عـلما     . مـنفرد للمناقشـة   
، الفقرات  A/AC.105/869(البـند من جدول األعمال، حسبما وردت يف تقرير اللجنة الفرعية            

١٩٦-١٨٩.( 

وأعـرب بعض الوفود جمددا عن رأي مفاده أن املدار الثابت بالنسبة لألرض هو مورد                -٧٥
تلك الوفود أن استغالل ذلك املدار ينبغي أن يرشَّد         ورأت  . طبـيعي نـادر يـتهدده خطر التشبع       

ويـتاح جلمـيع الـبلدان، ال سـيما الـبلدان النامـية، ممـا يعطـيها الفرصـة للوصـول إىل ذلـك املدار                         
كمــا ينــبغي أن تؤخــذ بعــني االعتــبار احتــياجات الــبلدان النامــية ومصــاحلها، . بشــروط منصــفة

 ).اآليتيو( اليت يتبعها االحتاد الدويل لالتصاالت واملوقع اجلغرايف لبعض البلدان، واإلجراءات

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن يظـل هـذا البـند مدرجا يف جداول أعمال اللجنة ملواصلة           -٧٦
 .النظر فيه
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  ٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية  -٩ 
ــة         -٧٧ ــية العام ــرار اجلمع ــية، عمــال بق ــية والتقن ــية العلم   الحظــت اللجــنة أن اللجــنة الفرع
، ٢٠٠٧، نظــرت يف بــند جــدول األعمــال املــتعلق بالســنة الدولــية للفــيزياء الشمســية ٦٠/٩٩

ــية       ــية الســنوات الــيت اعــتمدا اللجــنة الفرعــية يف دورــا الثان ضــمن إطــار خطــة العمــل الثالث
وأحاطـت اللجـنة عـلما مبـا أجـرته اللجنة الفرعية      ). ، املـرفق األول A/AC.105/848(واألربعـني   
ت يف إطـار هذا البند من جدول األعمال، حسبما وردت يف تقرير اللجنة الفرعية               مـن مناقشـا   

)A/AC.105/869 ١٨٨-١٧٧، الفقرات.( 

 ستكون نشاطا دوليا،    ٢٠٠٧والحظـت اللجـنة أن السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـية               -٧٨
ميني أو  إذ تعـتزم دول من كل مناطق العامل استضافة صفائف من األجهزة أو تقدمي باحثني عل               

كمــا الحظــت اللجــنة أن تلــك الســنة ستســاعد عــلى تركــيز    . توفــري بعــثات فضــائية مســاندة 
 -االنتـباه العـاملي عـلى أمهـية الـتعاون الـدويل يف األنشـطة البحثـية يف مـيدان الفـيزياء الشمسية              

 .األرضية

تضيف والحظـت اللجنة بارتياح أن ماليزيا، بالتعاون مع االحتاد الفلكي الدويل، ستس            -٧٩
، كجزء من االحتفاالت    ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٧ إىل   ٦املدرسـة الدولـية للفلكيني الشباب من        

 .بالسنة الدولية للفيزياء الشمسية

 املكونة THEMIS، وبعـثة  (ePOP)والحظـت اللجـنة أن مسـبار الـتدفق القطـيب املعـزَّز            -٨٠
عمل أثناء السنة  سـت (CGSM)مـن مخسـة سـواتل، واملشـروع الكـندي لرصـد الفضـاء األرضـي               

 .الدولية للفيزياء الشمسية وستولّد بيانات قيمة ميكن تقامسها مع األوساط العلمية العاملية

والحظـت اللجنة أيضا أنه ستجرى، احتفاال بالسنة الدولية للفيزياء الشمسية، أنشطة             -٨١
وتتضمن تلك  . اخمـتلفة يـتوىل تنسـيقها املعهـد الوطـين لـلمالحة الفضـائية والفضاء يف إندونيسي                

ــرامج ومشــاريع        ــة بــني األرض والشــمس وب ــيزياء الشمســية والعالق ــا حــول الف األنشــطة حبوث
 .وصولة عمومية تشتمل على عملية رصد للمغناطيسية األرضية

  
  مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية -١٠ 

ــة       الحظــت اللجــنة أن ا  -٨٢ ــية العام ــرار اجلمع ــية، عمــال بق ــية والتقن ــية العلم  للجــنة الفرع
ــرابعة      ٦٠/٩٩ ــتراحات لوضــع مشــروع جــدول أعمــال مؤقــت لدورــا ال ، قــد نظــرت يف اق

وقـد أقـرت اللجـنة الفرعـية توصـيات فـريقها العامل اجلامع بشأن مشروع جدول                 . واألربعـني 
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-١٩٧، الفقرات A/AC.105/869(فرعية األعمـال املؤقـت للـدورة الـرابعة واألربعـني للجـنة ال         
 ). واملرفق األول١٩٩

 بــأن تواصــل )6(واســتذكرت اللجــنة توصــيتها، املقدمــة يف دورــا الســابعة واألربعــني، -٨٣
ممارسـتها املتمـثلة يف التنظـيم التـناويب السـنوي للندوة املشتركة بني الكوسبار واإلياف والندوة                 

وأقرت اللجنة اتفاق اللجنة الفرعية على أن تعقد يف عام          . املعنـية بـتعزيز الشـراكة مـع الصناعة        
 الـندوة املشـتركة بـني الكوسـبار واإليـاف وأن تعلَّـق الـندوة املعنـية بتعزيز الشراكة مع                     ٢٠٠٧

 ).٢٤، املرفق األول، الفقرة A/AC.105/869(الصناعة 

ســتخدام املــدار ا"وأقــرت اللجــنة التوصــية الداعــية إىل أن يكــون موضــوع الــندوة هــو  -٨٤
وأقــرت اللجــنة أيضــا اتفــاق اللجــنة " الــتحديات والفــرص: االســتوائي يف التطبــيقات الفضــائية

ــرابعة واألربعــني للجــنة        ــدورة ال ــندوة خــالل األســبوع األول مــن ال الفرعــية عــلى أن تعقــد ال
 ).٢٥، املرفق األول، الفقرة A/AC.105/869(الفرعية 

ة الفرعـية العلمـية والتقنـية أثـناء دورا الثالثة واألربعني،     واسـتنادا إىل مـداوالت اللجـن     -٨٥
اتفقـت اللجـنة عـلى مشـروع جـدول األعمـال املؤقـت الـتايل للـدورة الـرابعة واألربعني للجنة                      

 :الفرعية

 .تبادل عام لآلراء وعرض للتقارير املقدمة عن األنشطة الوطنية -١ 

 .ةبرنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائي -٢  

تنفـــيذ توصـــيات مؤمتـــر األمـــم املـــتحدة الثالـــث املعـــين باستكشـــاف الفضـــاء  -٣ 
 ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

املســائل املــتعلقة باستشــعار األرض عــن بعــد بواســطة الســواتل، مبــا يف ذلــك     -٤ 
 .تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

 :نود اليت سينظر فيها يف إطار خطط العملالب -٥ 

 احلطام الفضائي؛ )أ(  

                                                                 
 ،   Corr.2) وCorr.1 و(A/59/20 والتصويبان  ٢٠الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم   املرجع نفسه،  (6) 

 .١٣٧الفقرة 
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 عــلى الــنحو املبــين يف خطــة العمــل املــتعددة      ٢٠٠٧العمــل لعــام  (   
السـنوات الـواردة يف تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال            

 ))٦، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/848(دورا الثانية واألربعني 

 استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛ )ب(  

 عــلى الــنحو املبــين يف خطــة العمــل املــتعددة      ٢٠٠٧العمــل لعــام  (   
السـنوات الـواردة يف تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال            

ــية واألربعـــني  ــيقة  ٨الفقـــرة (دورـــا الثانـ  مـــن املـــرفق الثالـــث بالوثـ
A/AC.105/848(( 

 األجسام القريبة من األرض؛ )ج(  

 عــلى الــنحو املبــين يف خطــة العمــل املــتعددة      ٢٠٠٧العمــل لعــام  (   
السـنوات الـواردة يف تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال            

ــية واألربعـــني  ــيقة  ٢٠الفقـــرة (دورـــا الثانـ  مـــن املـــرفق األول بالوثـ
A/AC.105/848(( 

 بواسطة النظم الفضائية؛دعم تدبر الكوارث  )د(  

 عــلى الــنحو املبــين يف خطــة العمــل املــتعددة      ٢٠٠٧العمــل لعــام  (   
السـنوات الـواردة يف تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال            

ــية واألربعـــني  ــيقة  ٢١الفقـــرة (دورـــا الثانـ  مـــن املـــرفق األول بالوثـ
A/AC.105/848(( 

 .٢٠٠٧شمسية السنة الدولية للفيزياء ال )ه(  

 عــلى الــنحو املبــين يف خطــة العمــل املــتعددة      ٢٠٠٧العمــل لعــام  (   
السـنوات الـواردة يف تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال            

ــية واألربعـــني  ــيقة  ٢٢الفقـــرة (دورـــا الثانـ  مـــن املـــرفق األول بالوثـ
A/AC.105/848(( 

ــند مــنفرد للمناقشــة /موضــوع -٦  ــيع: ب ــية  دراســة الطب ــية واخلــواص التقن ة الفيزيائ
لـلمدار الثابـت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه وتطبـيقاته يف مـيدان االتصاالت                
الفضــائية وغــريه مــن املــيادين، وكذلــك املســائل األخــرى املتصــلة بــتطورات    



 

21  
 

A/AC.105/L.266/Add.3  

ــبلدان النامــية      ــياجات ال ــبار خــاص الحت ــالء اعت االتصــاالت الفضــائية، مــع إي
 ومصاحلها؛

مـال املؤقـت للـدورة اخلامسـة واألربعـني للجـنة الفرعية            مشـروع جـدول األع     -٧ 
بنود /العلمـية والتقنـية، مبـا يف ذلـك حتديـد املواضـيع الـيت سـتبحث كمواضـيع                

 .منفردة للمناقشة أو ستبحث يف إطار خطط عمل متعددة السنوات

 .تقرير إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية -٨ 

التوصية الداعية إىل أن تعاود اللجنة الفرعية عقد الفريق العامل اجلامع          وأقـرت اللجـنة      -٨٦
، وأن تنشئ فريقا    القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي    والفـريق العـامل املعـين باسـتخدام مصادر          

عـامال معنـيا باألجسام القريبة من األرض لكي ينظر يف هذا البند ملدة سنة واحدة، وفقا خلطة                  
 ).٢٣ و٢٢، املرفق األول، الفقرتان A/AC.105/869(العمل املعتمدة 

 


