
A/AC.105/869  األمـم املتحـدة  

Distr.: General 
16 March 2006 
Arabic 
Original: English 

 اجلمعية العامة 

 

 
240306    V.06-52133 (A) 
*0652133* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

  واألربعون     التاسعة    الدورة   
   ٢٠٠٦ يونيه   / حزيران     ١٦-٧فيينا،     

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن دورا الثالثة واألربعني، تقرير  
   ٢٠٠٦مارس / آذار٣فرباير إىل / شباط٢٠املعقودة يف فيينا من 

  احملتويات  
    فقراتال الصفحة
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......................................................................التقارير الوطنية ٢١ ٦   -هاء
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......ون بني الوكاالتتنسيق األنشطة الفضائية ضمن منظومة األمم املتحدة والتعا ٢٨-٢٤ ٧ -زاي  
.........................................اعتماد تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ٢٩ ٩ -حاء  
....................................................برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية ٦٠-٣٠ ٩ -ثانيا  
....................................أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية ٤٤-٣٥ ١٠ -ألف  
....................................................دائرة املعلومات الفضائية الدولية ٤٦-٤٥ ١٣   -باء
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    فقراتال الصفحة
.........................................................التعاون اإلقليمي واألقاليمي ٦٠-٤٧ ١٤ -جيم  

٨١-٦١ ١٧ 
تنفـيذ توصـيات مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه

...................................................)اليونيسبيس الثالث(يف األغراض السلمية 
-ثالثا  

٩١-٨٢ ٢٠ 
طبيقاته لصاحلاملسـائل ذات الصـلة باستشعار األرض عن بعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك ت              

.........................................................البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض
-رابعا  

..............................................................................احلطام الفضائي ١١٤-٩٢ ٢٣ -خامسا  
١٢٩-١١٥ ٢٧ .........................................استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي -سادسا  
١٤١-١٣٠ ٢٩ ....................................................التطبيب عن بعد بواسطة النظم الفضائية -سابعا  
١٥٢-١٤٢ ٣١ .................................................................األجسام القريبة من األرض -مناثا  
١٧٦-١٥٣ ٣٣ .................................................دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية -تاسعا  
١٨٨-١٧٧ ٣٩ ......................................................٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية  -عاشرا  

١٩٦-١٨٩ ٤٢

دراســة الطبــيعة الفيزيائــية واخلــواص التقنــية لــلمدار الثابــت بالنســبة لــألرض واســتخدامه
مـن امليادين، وكذلك سائر املسائل املتصلةوتطبـيقاته يف مـيدان االتصـاالت القضـائية وغـريه            

بتطورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها

-حادي عشر

١٩٩-١٩٧ ٤٣ .....مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية -ثاين عشر  
 -املرفقات  
..................................................................................تقرير الفريق العامل اجلامع                  ٤٥ -األول  
.................................................................تقرير الفريق العامل املعين باحلطام الفضائي                             ٥٢ -الثاين  
............................تقرير الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي                                                     ٥٤ -الثالث  
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  مةمقد -أوال  
ام الفضــاء اخلــارجي يف عقــدت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية الــتابعة للجــنة اســتخد -١

/  شباط ٢٠األغـراض السـلمية دورـا الثالـثة واألربعـني يف مكتـب األمـم املـتحدة يف فيينا من                     
 ).اهلند(سوريش . ن.  برئاسة السيد ب٢٠٠٦مارس / آذار٣فرباير إىل 

 . جلسة٢٠وعقدت اللجنة الفرعية  -٢
  

  احلضور     -ألف  
االحتــاد الروســي، األرجنــتني، : ء يف اللجــنةحضــر الــدورة ممــثلو الــدول التالــية األعضــا -٣

، ) اإلسالمية -مجهوريـة   (اسـبانيا، إكـوادور، أملانـيا، اندونيسـيا، أوروغـواي، أوكرانـيا، إيـران               
ايطالـيا، باكسـتان، الـربازيل، الـربتغال، بلجـيكا، بلغاريـا، بوركينا فاسو، بولندا، بريو، تايلند،                 

 اجلمهوريـة التشـيكية، اجلمهوريـة العربية السورية،    يبـية،  اجلماهرييـة العربـية الل     تركـيا، اجلزائـر،   
مجهوريــة كوريــا، جــنوب أفريقــيا، رومانــيا، ســلوفاكيا، الســودان، الســويد، شــيلي، الصــني،    

، فييـت نـام، كازاخسـتان، كندا،    ) البولـيفارية –مجهوريـة  (العـراق، فرنسـا، الفلـبني، فـنـزويال      
كسيك، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة      ، املغرب، امل  ، مصر ماليزياكولومبيا،  كوبـا،   

ــات        ــندا، الوالي ــنغاريا، هول ــند، ه ــيجرييا، اهل ــندا الشــمالية، النمســا، ن ــربيطانيا العظمــى وايرل ل
 .املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان

ــتني  -٤ ــباط٢٢ و٢٠ املعقودتـــني يف ٦٤٣ و٦٣٨ويف اجللسـ ــيس  / شـ ــغ الرئـ ــرباير، أبلـ فـ
ة بـورود طلـبات مـن أذربـيجان وأنغوال وبوليفيا وبيالروس وتونس واجلمهورية              اللجـنة الفرعـي   

وعمــال باملمارســة . الدومينيكــية وزمــبابوي وسويســرا والــيمن حلضــور الــدورة بصــفة مراقــب  
املتـبعة يف املاضي دعيت تلك الدول إىل إرسال وفود حلضور الدورة احلالية من اللجنة الفرعية                

، دون املســاس بطلــبات الحقــة مــن هــذا القبــيل؛ عــلما بــأن هــذا   حســب االقتضــاء،وخماطبــتها
اإلجـراء ال يـنطوي عـلى أي قـرار مـن اللجـنة الفرعية بشأن وضع تلك الوفود وإمنا هو جماملة                      

 .من اللجنة الفرعية لتلك الوفود

معهـد األمم املتحدة    : ومـثَّل مراقـبون اهليـئات التالـية الـتابعة لألمـم املـتحدة يف الـدورة                 -٥
ومنظمة الصحة  ) اليونسكو(مـنظمة األمـم املتحدة للتربية والعلم والثقافة         وتدريـب والبحـث     لل

واملـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلويـة والوكالة الدولية للطاقة     واالحتـاد الـدويل لالتصـاالت     العاملـية   
 .الذرية
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 ووكالـــة الفضـــاء ،رابطـــة مستكشـــفي الفضـــاء: عـــنمراقـــبون الـــدورة  حضـــركمـــا  -٦
 واجلمعية  ، واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية    ، واملعهـد األورويب لسياسـات الفضـاء       ،ةاألوروبـي 

ــعار عـــن بعـــد   ــويري واالستشـ ــية للمســـح التصـ ــاء ،الدولـ ــية للفضـ ــة الدولـ  والـــس ، واجلامعـ
 . والرابطة الدولية ألسبوع الفضاء،االستشاري جليل الفضاء

ــيقة   -٧ ــرد يف الوث ــئات األمــم    قائمــة بأA/AC.105/C.1/INF.35وت ــدول وهي ــلي ال مســاء ممث
 .املتحدة واملنظمات الدولية األخرى اليت حضرت الدورة

  
  اعتماد جدول األعمال            -باء  

 ٢٠٠٦فــرباير / شــباط٢٠ املعقــودة يف ٦٣٨اعــتمدت اللجــنة الفرعــية يف جلســتها     -٨
 :جدول األعمال التايل

 . جدول األعمالعتمادا -١ 

 .انتخاب الرئيس -٢ 

 .لرئيساكلمة  -٣ 

 ٤- مة عن األنشطة الوطنيةتبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقد. 

 .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -٥ 

مؤمتـــر األمـــم املـــتحدة الثالـــث املعـــين باستكشـــاف الفضـــاء تنفـــيذ توصـــيات  -٦ 
 ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

ســائل املتصــلة باستشــعار األرض عــن بعــد بواســطة الســواتل، مبــا يف ذلــك    امل -٧ 
 .تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

 .احلطام الفضائي -٨ 

 .استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي -٩ 

 .التطبيب عن بعد بواسطة النظم الفضائية -١٠ 

 .رضاألجسام القريبة من األ -١١ 

 .دعم تدبر الكوارث بواسطة النظم الفضائية -١٢ 

 .٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية  -١٣ 
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ــلمدار الثابــت بالنســبة لــألرض      -١٤  ــية ل ــية واخلــواص التقن ــيعة الفيزيائ دراســة الطب
ــيادين،     ــيقاته يف مــيدان االتصــاالت الفضــائية وغــريه مــن امل واســتخدامه وتطب

ــتطو املســائل املتصــ  ســائروكذلــك ــالء   لة ب رات االتصــاالت الفضــائية، مــع اي
 .اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها

 للجــنة الفرعــية الــرابعة واألربعــنيمشــروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة   -١٥ 
 .العلمية والتقنية

 ١٦- جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةإىلم التقرير املقد . 
  

  انتخاب الرئيس       -جيم   
رئيســا ) اهلــند(ســوريش . ن.  الســيد ب٦٣٨وانتخبــت اللجــنة الفرعــية يف جلســتها   -٩

رئيســا لدورــا الــرابعة واألربعــني، عمــال  ) مالــيزيا(لدورــا الثالــثة واألربعــني ومــزالن عــثمان 
 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٨ املؤرخ ٦٠/٩٩بقرار اجلمعية العامة 

  
  امة  الكلمات الع    -دال  

سـوريش رئيسـا هلـا لفترة مدا سنة         . ن. رحبـت اللجـنة الفرعـية بانـتخاب السـيد ب           -١٠
 مـزالن عـثمان لفـترة السـنة التالـية هلـا ابـتداء من عام                 ة والسـيد  ٢٠٠٦واحـدة ابـتداء مـن عـام         

دورين بروناريو  -وأعربـت اللجـنة الفرعية عن تقديرها لرئيسها املنتهية مدته دوميترو          . ٢٠٠٧
 .لقيادته ومسامهاته من أجل إجنازات اللجنة الفرعية خالل واليته لفترة سنتني) رومانيا(

ــنما ســوف ميكّــن هــذا الترتيــب اللجــنة الفرعــية مــن       -١١ ــه بي وأعــرب عــن رأي مفــاده أن
االضـطالع بعمـلها حسـب الـربنامج احملـدد ال ينبغي أن يكون ذلك احلل سابقة النتخابات يف                   

 .املستقبل

الفرعـية تعازيهـا لباكسـتان والفلـبني وكذلـك لـبلدان أخـرى عـلى ما              وقدمـت اللجـنة      -١٢
وأشــري إىل أن هــناك زيــادة يف إحلــاح . أصــاا مــن خســائر يف األرواح نتــيجة لوقــوع كــوارث 

ــة مــن         ــيقات الفضــائية للوقاي احلاجــة إىل عمــل اللجــنة الفرعــية مــن أجــل توســيع نطــاق التطب
 .الكوارث والتعايف منها

عازي إليطاليا وسائر الدول األعضاء يف وكالة الفضاء األوروبية على          كمـا قدمـت الـت      -١٣
 .٢٠٠٣ حىت عام ١٩٩٧ا، الذي كان مديرا عاما للوكالة من عام وتوفاة انطونيو رود
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وهـنأت اللجـنة الفرعـية الصـني عـلى جنـاح إطالق رحلتها املأهولة الثانية، كما هنأت                   -١٤
 .لفضاء إىل التحليقالواليات املتحدة على جناح عودة مكوك ا

االحتاد الروسي،  : وألقـى ممـثلو الـدول األعضـاء التالـية كلمات أثناء تبادل اآلراء العام               -١٥
، ايطالــيا، باكســتان، ) اإلســالمية-مجهوريــة (األرجنــتني، إكــوادور، أملانــيا، اندونيســيا، إيــران 

السورية، مجهورية كوريا، الـربازيل، بولـندا، تايلـند، اجلمهوريـة التشـيكية، اجلمهوريـة العربـية          
، فييت نام، كندا،  ) البوليفارية -مجهورية  (جـنوب أفريقـيا، رومانـيا، الصـني، فرنسا، فنـزويال           

كوبـا، كولومبيا، ماليزيا، اململكة املتحدة، النمسا، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، الواليات املتحدة،            
وكالـة الفضاء األوروبية واالحتاد  كمـا ألقـى كـلمات عامـة املراقـبون عـن اليونسـكو و        . الـيابان 

 .الدويل للمالحة الفضائية واجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن بعد

مــنظورات : "واســتمعت اللجــنة الفرعــية إىل العــرض الــتقين الــتايل يف إطــار هــذا البــند   -١٦
اد ، قدمــه أحــد ممثــلي االحتـــ   "٢٠١٥-٢٠٠٦الــربنامج الروســي ألحبــاث الفضــاء األساســية      

 .الروسي

ــة لعمــل اللجــنة       ٦٣٨ويف اجللســة  -١٧ ــح العام ــيها املالم ــيس كــلمة أوضــح ف ــى الرئ ، ألق
، مبــا يف ذلــك لســابقةالفرعــية يف دورــا احلالــية واســتعرض فــيها األنشــطة الفضــائية يف الســنة ا 

 .أوجه التقدم اهلامة اليت حتققت نتيجة للتعاون الدويل

 شــؤون الفضــاء اخلــارجي الــتابع لألمانــة كــلمة  ألقــى مديــر مكتــب٦٣٨ويف اجللســة  -١٨
 .استعرض فيها برنامج عمل املكتب

أحاطــت اللجــنة الفرعــية عــلما مــع الــتقدير بالورقــة غــري الرمســية بشــأن االحــتفال            -١٩
ــأن تواصــل مناقشــة   ٢٠٠٧بالذكــرى الســنوية اخلمســني لعصــر الفضــاء يف عــام     ، وأوصــت ب

فـيها خـالل الـدورة التاسعة واألربعني للجنة يف إطار    اخلطـط التمهـيدية لالحـتفاالت والتوسـع         
 ".مسائل أخرى"بند 

أحاطـت اللجـنة الفرعـية عـلما بـأن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي قد أقرت           -٢٠
ملنصب رئيس جلنة استخدام الفضاء     ) كولومبيا(بالتزكـية ترشـيح السـفري سـريو أريفـالو ييبيس            

 .(A/AC.105/C.1/2006/CRP.15) ٢٠٠٩-٢٠٠٨ية للفترة اخلارجي يف األغراض السلم
  

  التقارير الوطنية        -هاء   
ــدول األعضــاء         -٢١ ــتها ال ــيت قدم ــتقارير ال ــتقدير بال ــع ال ــلما م ــية ع أحاطــت اللجــنة الفرع

A/AC.105/857) و Add.1 و A/AC.105/C.1/2006/CRP.3 و(Add.1         لكـي تـنظر فـيهما يف إطار



 

7  
 

A/AC.105/869  

دل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقدمة عن األنشطة       تبا" مـن جدول األعمال      ٤البـند   
وأوصـت اللجـنة الفرعـية بـأن تواصل األمانة دعوة الدول األعضاء إىل تقدمي تقارير                ". الوطنـية 

 .سنوية عن أنشطتها الفضائية
  

  الندوة   -واو  
 بعثات الرادارات " عقـدت نـدوة حول موضوع        ٦٠/٩٩عمـال بقـرار اجلمعـية العامـة          -٢٢

، ورأس الندوة لوثار بيكيل     ٢٠٠٦فرباير  /  شباط ٢٠يف  " ذات الفـتحة االصـطناعية وتطبيقاا     
 .من جيوسبيس

بـــيانات الـــرادار ذي الفـــتحة   : "وتضـــمنت العـــروض املقدمـــة إىل الـــندوة مـــا يـــلي      -٢٣
سـتيبلز مـن ماكدونالد ديتويلر للخدمات   . ، قدمـه ج  "االصـطناعية مـن أجـل التنمـية املسـتدامة         

/ نواتــج وخدمــات البــيانات مــن الســاتل األورويب لالستشــعار عــن بعــد " الفضــائية؛ واألرضــية
ــتقدم ذي الفــتحة االصــطناعية      ــئي بالــرادار امل ــاتل البي ــه أ" الس ــن يورميــاج؛   . قدم شــيلنتانو، م

ــد        "و ــعار عــن بع ــاتل األورويب لالستش ــاع مــن الس ــيانات مقــياس االرتف ــتخدام ب إطــار  يفاس
ــتاج   ــيز و ل. ، قدمــه س”REFERENCE3D“مشــروع إن ــبون، مــن ســبوت إميــيج؛   . كورت تري

تطبـيقات الـرادار ذي الفـتحة االصطناعية من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة              "و
اخلدمــات الســاتلية العملياتــية  "نــتريكس؛ وأبراســاد، مــن شــركة  . س. ي. ، قدمــه م"يف اهلــند

ينسني  .، قدمه أ  " من أوروبا الشمالية   دراسـة حالـة إفرادية    : لكشـف انسـكاب الـنفط والسـفن       
ــاتلية؛ و   ــزبريغ السـ ــات كونغـ ــن خدمـ ــتحة   "مـ ــرادار ذي الفـ ــيقات الـ ــات وتطبـ ــج وخدمـ نواتـ

منــتجات وخدمــات "هريمــان مــن شــركة إيــنفوتريا؛ و . ، قدمــه ج"TerraSAR-Xاالصــطناعية 
تخدام اس"لوبينـتو من وكالة الفضاء اإليطالية؛ و      . ، قدمـه أ   COSMO-SkyMedاملسـتعملني مـن     

ــتحة االصــطناعية     ــرادار ذي الف ــيانات ال ــبحرية  يفب ــيقات ال ــه ج،التطب ــن  .  قدم ــو، م ريكوبون
ــية بــني القطــاعني العــام واخلــاص  : TerraSAR-Xمهمــة "تليســبازيو؛ و . ، قدمــه ر"شــراكة أملان

نظــرة عامــة عــلى الســاتل املــتقدم "فرينيــنغهاوس مــن املركــز األملــاين لشــؤون الفضــاء اجلــوي؛ و
، قدمــه " والنــتائج املــتوقعة ALOS/PALSARالــرادار ذي الفــتحة االصــطناعية   /ضلرصــد األر

 .تادونو من الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي .ت
  

  تنسيق األنشطة الفضائية ضمن منظومة األمم املتحدة والتعاون بني الوكاالت                                   -زاي   
ني الوكاالت بشأن أنشطة    الحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح أن االجـتماع املشـترك بـ               -٢٤

/  كانون الثاين  ٢٠ إىل   ١٨الفضـاء اخلـارجي قد عقد دورته السادسة والعشرين يف باريس من             
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وكان معروضا على اللجنة الفرعية تقرير االجتماع املشترك بني الوكاالت عن           . ٢٠٠٦يـناير   
نسيق األنشطة وتقريـر األمني العام عن ت ) A/AC.105/859الوثـيقة   (دورتـه السادسـة والعشـرين       

ــتحدة     ــم امل ــنظومة األم ــترة   : ذات الصــلة بالفضــاء ضــمن م ــتوقعــة للف ــتائــج امل ــتوجهات والن ال
والحظـــت اللجـــنة الفرعـــية أن الـــدورة الســـابعة ). A/AC.105/858الوثـــيقة  (٢٠٠٧-٢٠٠٦

/  كانون الثاين١٩ إىل ١٧والعشـرين لالجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت سـيعقد يف فييـنا مـن              
 .٢٠٠٧يناير 

والحظــت اللجــنة الفرعــية أن االجــتماع املشــترك بــني الوكــاالت قــد نظــر يف دورتــه    -٢٥
األمم منظومة  مشـاركة هيئات    ": السادسـة والعشـرين يف بـندين جديديـن يف جـدول األعمـال             

 اتالدروس املستفادة من تطبيق   "، و "الفريق املختص برصد األرض   لـيات انشـاء     املـتحدة يف عم   
والحظت اللجنة الفرعية أيضا    . "الكـوارث مـن   دعـم جهـود اإلغاثـة       يف    الفضـاء  تتكنولوجـيا 

يف هـذا الصـدد أن االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت سـوف يدعـو هيئات األمم املتحدة اليت                      
تتـناول املسـائل االنسانية لتقدمي تقارير إىل دورته السابعة والعشرين عن الدروس املستفادة من               

ــيانات   ــيق البـ ــن تطبـ ــتمدة مـ ــا املسـ ــم  يف ءالفضـ ــة  دعـ ــود اإلغاثـ ــن جهـ ــوارث مـ ــيقة (الكـ الوثـ
A/AC.105/859 ٧٠، الفقرة.( 

والحظــت اللجــنة الفرعــية أن االجــتماع املشــترك بــني الوكــاالت قــد اســتكمل قائمــة  -٢٦
املــبادرات املتصــلة بالفضــاء للــدول األعضــاء يف جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض 

حدة الــيت اســتجابت لتوصــيات معيــنة واردة يف خطــة تنفــيذ مؤمتــر الســلمية وهيــئات األمــم املــت
والحظت اللجنة ). A/AC.105/C.1/2006/CRP.4انظر الوثيقة (القمـة العـاملي للتنمـية املستدامة      

الفرعــية أن القائمــة أداة قــيمة لتجنــب ازدواج اجلهــود وإلجيــاد أوجــه للــتآزر بــني املســتعملني    
ــدرات الفضــائية وم  ــيني للق ــة يف خطــة     النهائ ــيذ إجــراءات العمــل املطلوب ــيها املهــتمني لتنف قدم

كما الحظت اللجنة الفرعية أن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي قد أنشأ صفحة على              . التنفـيذ 
 .(www.uncosa.unvienna.org/wssd/index.html)الويب تيسر البحث يف القائمة 

 دورته  بعدكـاالت قـد عقد      والحظـت اللجـنة الفرعـية أن االجـتماع املشـترك بـني الو              -٢٧
، دورتــه الثالــثة املفــتوحة غــري الرمســية ٢٠٠٦يــناير / كــانون الــثاين٢٠السادســة والعشــرين، يف 

ــيها    ــبني فـ ــنة واملراقـ ــاء يف اللجـ ــدول األعضـ ــوع    . للـ ــية موضـ ــري الرمسـ ــدورة غـ ــش يف الـ ونوقـ
حة داخــل الفــرص املــتا: التكنولوجــيا الفضــائية مــن أجــل التنمــية املســتدامة وإدارة الكــوارث  "

كما الحظت اللجنة الفرعية دعوة االجتماع املشترك بني الوكاالت     ". مـنظومة األمـم املـتحدة     
 .إىل اقتراح مواضيع ممكنة لدورا املفتوحة غري الرمسية القادمة
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كيف : حلـول الفضـاء ملشـاكل العـامل    "والحظـت اللجـنة الفرعـية أن الكتيـب املعـنون        -٢٨
الــذي أصــدره " كنولوجــيا الفضــاء مــن أجــل التنمــية املســتدامةتســتخدم أســرة األمــم املــتحدة ت

كمـا الحظت   . االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت قـد تـرجم إىل اللغـتني االسـبانية والفرنسـية                  
اللجـنة الفرعـية أن االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت سـوف حيدث الكتيب كي يشمل أيضا              

 . جمال األمن الغذائي واحلد من الكوارثالتطبيقات الفضائية يف عمليات حفظ السالم ويف
  

  اعتماد تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية                   -حاء   
اعــتمدت اللجــنة الفرعــية، بعــد الــنظر يف خمــتلف البــنود املعروضــة علــيها، يف جلســتها   -٢٩

ــودة يف ٦٥٧ ــارس / آذار٣ املعق ــرها إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف     ٢٠٠٦م ، تقري
 .السلمية، متضمنا آرائها وتوصياا على النحو املبني يف الفقرات الواردة أدناهاألغراض 

  
  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية    -ثانيا  

، واصلت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية النظر يف        ٦٠/٩٩وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -٣٠
 ". للتطبيقات الفضائيةبرنامج األمم املتحدة" من جدول األعمال ٥البند 

، ألقــى اخلــبري املعــين بالتطبــيقات الفضــائية بــيانا أوجــز فــيه األنشــطة ٦٤٠ويف اجللســة  -٣١
 .املنفذة واملزمع تنفيذها يف إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية

 وألقـى ممـثلو الـربازيل والصـني وكـندا واملغـرب واملكسـيك واهلـند والواليـات املتحدة                   -٣٢
 .واليابان بيانات يف إطار هذا البند من جدول األعمال

املقراب "واسـتمعت اللجـنة الفرعـية إىل عـرض تقـين قدمـه ممـثل جنوب أفريقيا عنوانه          -٣٣
 .يف إطار هذا البند من جدول األعمال" الكبري للجنوب األفريقي

 عقد  ٦٤١ا   عـاودت اللجـنة الفرعية يف جلسته       ٦٠/٩٩ووفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -٣٤
 ٩وعقــد الفــريق العــامل اجلــامع ). باكســتان(الفــريق العــامل اجلــامع برئاســة حممــد نســيم شــاه 

/  آذار٣ املعقــودة يف ٦٥٦ويف جلســتها . مــارس/ آذار٣فــرباير إىل / شــباط٢١ مــن اتجلســ
ــرد يف املــرفق األول هلــذا      مــارس ــر الفــريق العــامل اجلــامع، وهــو ي  أقــرت اللجــنة الفرعــية تقري
 .رالتقري
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  أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية                     -ألف  
الوثيقة (تقريـر اخلـبري املعـين بالتطبـيقات الفضـائية      الفرعـية  كـان معروضـا عـلى اللجـنة          -٣٥

A/AC.105/861 .(           والحظـت اللجنة الفرعية أن برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام
 . على العمل الذي أجنزه اخلبري يف هذا الصدد قد نفذ على حنو مرض وأثنت٢٠٠٥

والحظـت اللجـنة الفرعية مع التقدير أن دول أعضاء ومنظمات خمتلفة قد وفّرت منذ                -٣٦
، A/AC.105/861الوثيقة ( ونوه ا يف تقرير اخلبري    ٢٠٠٥دورـا السـابقة مـوارد إضـافية لعـام           

 ).٥٢ و٥١الفقرتان 

لقهـا من أن املوارد املتاحة لتنفيذ برنامج األمم املتحدة          وأعربـت اللجـنة الفرعـية عـن ق         -٣٧
للتطبـيقات الفضـائية ال تـزال حمـدودة، وناشـدت الـدول األعضاء أن تدعم الربنامج من خالل                   

ورأت اللجـنة الفرعية أنه ينبغي أن تركز موارد األمم املتحدة احملدودة على األنشطة              . تـربعات 
نامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية هــو النشــاط   والحظــت أن بــر. ذات األولويــة العلــيا

 .الذي حيظى باألولوية العليا يف مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

والحظـت اللجنة الفرعية أن برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يساعد البلدان              -٣٨
ت الصـلة بالفضاء،    االسـتفادة مـن األنشـطة ذا      يف  النامـية والـبلدان ذات االقتصـادات االنتقالـية          

ــين باستكشــاف الفضــاء          ــث املع ــتحدة الثال ــم امل ــر األم ــترح يف توصــيات مؤمت ــو مق حســبما ه
، وخصوصــا التوصــيات  )اليونيســبيس الثالــث (اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية    

ــواردة يف القــرار املعــنون   ــنا بشــأن الفضــاء والتنمــية البشــرية   : ألفــية الفضــاء "ال  )١(،"إعــالن فيي
لـك التوصـيات املقدمـة يف خطـة العمـل الـواردة يف تقريـر جلنة استخدام الفضاء اخلارجي                    وكذ

 ).A/59/174الوثيقة (يف األغراض السلمية عن استعراض تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث 

 إىل املؤمتـرات والـدورات التدريبية وحلقات        ضـافة والحظـت اللجـنة الفرعـية أنـه، باإل         -٣٩
انظر  (٢٠٠٦لدراسـية والندوات اليت ختطط األمم املتحدة لتنظيمها يف عام        العمـل واحللقـات ا    

 :يلي  أنشطة أخرى سوف تركّز على ما٢٠٠٦، ستكون للربنامج يف عام ) أدناه٤٤الفقرة 

توفــري الدعــم لبــناء القــدرات يف الــبلدان النامــية عــن طــريق املراكــز اإلقليمــية     )أ( 
 نتسبة إىل األمم املتحدة؛لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، امل

تعزيـز بـرناجمها للـزماالت الطويلـة األمد ليتضمن تقدمي الدعم لتنفيذ املشاريع               )ب( 
 الرائدة؛

 النهوض مبشاركة الشباب يف األنشطة الفضائية؛ )ج( 
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ــربنامج يف جمــاالت       )د(  ــتابعة ألنشــطة ال ــرائدة أو اســتهالهلا كم دعــم املشــاريع ال
  األعضاء؛األولوية اليت م الدول

توفـري املشـورة التقنـية، عـند طلـبها، إىل الدول األعضاء واهليئات والوكاالت                )ه( 
 املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة وكذلك املنظمات الوطنية والدولية ذات الصلة؛

 .حتسني سبل الوصول إىل البيانات واملعلومات األخرى ذات الصلة بالفضاء )و( 
  

  ٢٠٠٥عام  -١ 
 االجتماعات واحللقات الدراسية والندوات والدورات التدريبية وحلقات العمل

فـيما يتعلق باألنشطة اليت اضطلع ا برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يف عام               -٤٠
ــارات       ٢٠٠٥ ــتراليا واإلم ــتني وأس ــات األرجن ــرها حلكوم ــية عــن تقدي ــت اللجــنة الفرع ، أعرب

ل واجلزائــر والســويد والصــني والنمســا ونــيجرييا والواليــات املــتحدة   العربــية املــتحدة والــربازي 
والــيابان، وكذلــك لوكالــة الفضــاء األوروبــية واألكادميــية الدولــية لــلمالحة الفضــائية واالحتــاد  
الـدويل لـلمالحة الفضـائية وجلـنة األمـم املـتحدة االقتصـادية واالجتماعـية لغـريب آسـيا ومنظمة                     

ــية وا   ــتحدة للترب ــم امل ــل       األم ــات العم ــتلف حلق ــة خم ــلى مشــاركتها يف رعاي ــثقافة، ع ــلم وال لع
 الـيت جـرت ضـمن إطـار الربنامج، واملشار إليها يف تقرير خبري          يةدورات التدريبـ  الـ والـندوات و  

 ). واملرفق األول٥٢، الفقرة A/AC.105/861الوثيقة (التطبيقات الفضائية 
  

  ب املتعمقالزماالت الدراسية الطويلة األمد من أجل التدري     
أعربــت اللجــنة الفرعــية عــن تقديــرها حلكومــة إيطالــيا الــيت قدمــت عــن طــريق معهــد    -٤١

البوليتكنـيك يف تورينو ومعهد ماريو بويال العايل، وبالتعاون مع معهد غاليليو فرياريس الوطين              
ــدة       ــنها مل ــاالت دراســية كــل م ــع زم ــية، أرب ــيا يف   ١٢للهندســة الكهرب  شــهرا للدراســات العل

 .وع النظم العاملية لسواتل املالحة والتطبيقات ذات الصلةموض

وأشـارت اللجـنة الفرعية إىل أمهية زيادة فرص الدراسة املتعمقة يف مجيع جماالت علوم      -٤٢
وتكنولوجــيا الفضــاء واملشــاريع املــتعلقة بتطبــيقاا مــن خــالل زمــاالت دراســية طويلــة األمــد،  

 .من هذا القبيل يف مؤسساا ذات الصلةوحثّت الدول األعضاء على إتاحة فرص 
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  اخلدمات االستشارية التقنية     
أحاطــت اللجــنة الفرعــية عــلما مــع الــتقدير باخلدمــات االستشــارية التقنــية املقدمــة يف    -٤٣

إطـار بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية دعمـا لألنشـطة واملشـاريع اليت تعزز التعاون                    
تطبـيقات الفضـائية، عـلى النحو الوارد يف تقرير خبري التطبيقات الفضائية،        اإلقلـيمي يف جمـال ال     

 ).٤٠-٣٢، الفقرات A/AC.105/861الوثيقة 
  

  ٢٠٠٦عام  -٢ 
  االجتماعات واحللقات الدراسية والندوات والدورات التدريبية وحلقات العمل

جــتماعات واحللقــات أوصــت اللجــنة الفرعــية باملوافقــة عــلى الــربنامج الــتايل بشــأن اال -٤٤
 وحلقات العمل، املزمع أن يشارك يف تنظيمها مكتب         يةدورات التدريب الالدراسـية والندوات و   

 :٢٠٠٦شؤون الفضاء اخلارجي مع احلكومات املضيفة وهيئات أخرى يف عام 

اجـتماع اخلـرباء املشـترك بني األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية واملركز              )أ( 
ة املـتكاملة للجـبال واملعـين مبشاريع االستشعار عن بعد بشأن منطقة جبال هندو           الـدويل للتنمـي   

 مارس؛/ آذار١٠ إىل ٦كوش واهليمااليا، الذي سيعقد يف كامتاندو من 

حلقــة العمـــل اإلقليمـــية املشـــتركة بـــني األمـــم املـــتحدة واجلمهوريـــة العربـــية   )ب( 
لوجـيا الفضـاء يف إدارة الكوارث يف   السـورية ووكالـة الفضـاء األوروبـية حـول اسـتخدام تكنو        

 أبريل؛/ نيسان٢٦ إىل ٢٢غرب آسيا ومشال أفريقيا، اليت ستعقد يف دمشق من 

حلقــة العمــل اإلقليمــية املشــتركة بــني األمــم املــتحدة وزامبــيا حــول اســتخدام  )ج( 
صحراء فريقـية الواقعـة جنويب ال  ألتكنولوجـيات الـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة لصـاحل الـبلدان ا        

 يونيه؛/ حزيران٣٠ إىل ٢٦، اليت ستعقد يف لوساكا من الكربى

الـندوة املشـتركة بـني األمـم املـتحدة والنمسا ووكالة الفضاء األوروبية بشأن                )د( 
دعــم خطــة تنفــيذ نــتائج مؤمتــر القمــة العــاملي : التطبــيقات الفضــائية ألغــراض التنمــية املســتدامة

 سبتمرب؛/غراتس، النمسا يف أيلولللتنمية املستدامة، اليت ستعقد يف 

حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املـتحدة واالحتـاد الدويل للمالحة الفضائية                  )ه( 
ــياه   حــول موضــوع   ــيعقد يف  اســتخدام التكنولوجــيات الفضــائية يف إدارة امل ــذي س بلنســة،  ال

 سبتمرب؛/ أيلول٣٠ و٢٩اسبانيا يف 
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مم املتحدة واألكادميية الدولية للمالحة     حلقـة العمـل املشتركة السابعة بني األ        )و( 
 ٣الفضـائية حـول السـواتل الصـغرية يف خدمة البلدان النامية، اليت ستعقد يف بلنسة، اسبانيا يف              

 أكتوبر؛/تشرين األول

الـدورة التدريبـية املشـتركة بـني األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية حول           )ز( 
 نوفمرب؛/الحة، اليت ستعقد يف الصني يف تشرين الثاينتطبيقات النظم العاملية لسواتل امل

حلقـة العمـل املشـتركة بني األمم املتحدة وأوكرانيا حول قانون الفضاء، اليت               )ح( 
 نوفمرب؛/ تشرين الثاين٩ إىل ٦ستعقد يف أوكرانيا من 

ــوم الفضــاء األساســية     )ط(  ــوم الشــمس  : حلقــة عمــل األمــم املــتحدة حــول عل عل
 كانون  ١نوفمرب إىل   / تشـرين الثاين   ٢٧ الـيت سـتعقد يف بـنغالور، اهلـند، مـن             واحلـيز الشمسـي،   

 ديسمرب؛/األول

الـدورة التدريبـية املشـتركة بـني األمـم املـتحدة وجـنوب أفريقيا حول البحث                  )ي( 
كانون -نوفمرب/واإلنقـاذ باالسـتعانة بالسـواتل، الـيت سـتعقد يف جـنوب أفريقيا يف تشرين الثاين               

 ديسمرب؛/األول

حلقــات عمــل ودورات تدريبــية ســوف تــنظم يف املراكــز اإلقليمــية لــتدريس    )ك( 
 .علوم وتكنولوجيا الفضاء املنتسبة إىل األمم املتحدة

  
  دائرة املعلومات الفضائية الدولية          -باء  

صــــدار الوثــــيقة الســــابعة عشــــرة إالحظـــــــــت اللجــــنـــــة الفرعــــية بارتــــياح أنــــه مت  -٤٥
لوثـائـــــــق احملـتويـــــــة علـــــى دراســـات خمتــــارة مـن أنشطـــة برنامـــج           ا مـن سلسـلة    واألخـرية 

 Seminars of the United Nations Programme onاألمـم املتحدة للتطبيقات الفضائية املعنونــة  

Space Applications .   والحظـــت اللجـــنة الفرعـــية بارتـــياح أيضـــا صـــدور املنشـــور املعـــنون
Highlights in Space 2005

 الـذي جمـع مـن تقريـر أعـده االحتـاد الـدويل لـلمالحة الفضـائية          )٢(
وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها ملن سامهوا يف        . بالـتعاون مـع املعهد الدويل لقانون الفضاء       

 .تلك األعمال

ــرة املعلومــات       -٤٦ ــز دائ ــة واصــلت تعزي ــياح أن األمان كمــا الحظــت اللجــنة الفرعــية بارت
ائية الدولــية وموقــع مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي عــلى الويــب الــذي جــرى حتســينه   الفضــ

كمــا الحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح أن األمانــة حتــتفظ مبوقــع  . (www.unoosa.org)مؤخــرا 
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عــــلى الويــــب يعــــىن بتنســــيق أنشــــطة الفضــــاء اخلــــارجي داخــــل مــــنظومة األمــــم املــــتحدة  
(www.uncosa.unvienna.org). 

  
  لتعاون اإلقليمي واألقاليمي            ا -جيم   

الحظـت اللجـنة الفرعـية مـع الـتقدير األعمـال املتواصـلة املضـطلع ـا يف إطار برنامج                 -٤٧
 كــانون ١١ املــؤرخ ٤٥/٧٢األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية وفقــا لقــرار اجلمعــية العامــة   

ــتد    ،١٩٩٠ديســمرب /األول ــيادة جهــد دويل إلنشــاء مراكــز إقليمــية ل ــوم  مــن أجــل ق ريس عل
.  الوطنـية أو اإلقليمـية املوجودة يف البلدان النامية         يةؤسسـات التعليمـ   املوتكنولوجـيا الفضـاء يف      

كمـا الحظـت اللجـنة الفرعـية أنّ كـل مركـز، مـىت مت إنشـاؤه، ميكـن أن يتوسع ويصبح جزءا                     
مــن شــبكة ميكــن أن تشــمل عناصــر برناجمــية معيــنة يف املؤسســات القائمــة ذات الصــلة بعلــوم    

 .وتكنولوجيا الفضاء يف كل منطقة

 كانون  ٦ املؤرخ   ٥٠/٢٧واسـتذكرت اللجـنة الفرعـية أن اجلمعـية العامـة، يف قرارها               -٤٨
، قـد أقرت توصية اللجنة بأن تنشأ املراكز على أساس االنتساب لألمم             ١٩٩٥ديسـمرب   /األول

 االعــتراف الــالزم املــتحدة يف أبكــر وقــت ممكــن وبــأن مــن شــأن االنتســاب أن يوفّــر لــلمراكز 
ويعـزز إمكانـيات اجـتذاب جهات ماحنة وإقامة عالقات أكادميية باملؤسسات الوطنية والدولية              

 .ذات الصلة بالفضاء

ــرارها       -٤٩ ــد وافقــت، يف ق ــة كانــت ق ــية العام  والحظــت اللجــنة الفرعــية أيضــا أن اجلمع
 .إىل اللجنة سنويا، على أن تواصل املراكز اإلقليمية تقدمي تقارير عن أنشطتها ٦٠/٩٩

 جهودا من أجل    ٢٠٠٥والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح أن الـربنامج بـذل يف عام                 -٥٠
نشر املعلومات يف   ) ب(دعـم إنشـاء مواقـع عـلى الويـب جلميع املراكز اإلقليمية؛              ) أ: (مـا يـلي   

دمي معلومات  تق) ج(مجـيع أحنـاء العامل عن األنشطة التعليمية اليت تضطلع ا املراكز اإلقليمية؛              
إعــداد ) د(عــن املراكــز اإلقليمــية مــن أجــل إدراجهــا يف األدلّــة الدولــية والنشــرات اإلخــبارية؛  

لوحــات إعالمــية عــن املراكــز اإلقليمــية مــن أجــل إدراجهــا يف معــرض الفضــاء الدائــم ملكتــب   
اختــاذ ترتيــبات مــن أجــل تقــدمي عــروض عــن إجنــازات ) ه(شــؤون الفضــاء اخلــارجي يف فييــنا؛ 

اكـز اإلقليمـية أثـناء دورات جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية وخالل                    املر
إنشـاء آلية حماسبة    ) و(األنشـطة املـنظمة يف إطـار بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية؛                  

 .موحدة بشأن املوارد املالية اليت يوفّرها الربنامج للمراكز اإلقليمية
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املــرفق الثالــث (رعــية أيضــا أن تقريــر خــبري التطبــيقات الفضــائية  والحظــت اللجــنة الف -٥١
يتضــمن عرضــا ألبــرز أنشــطة املراكــز اإلقليمــية الــيت حظيــت بدعــم  ) A/AC.105/861بالوثــيقة 

 .٢٠٠٧ و٢٠٠٦ واألنشطة املزمع القيام ا يف عامي ٢٠٠٥الربنامج يف عام 

لــوم وتكنولوجــيا الفضــاء يف والحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح أنّ مركــز تدريــس ع  -٥٢
 ٢٠٠٥قــد احــتفل يف عــام اهلــند، ، أمحــد أبــاد وديهــرا دونآســيا واحملــيط اهلــادئ، الكــائن يف  

والحظت اللجنة الفرعية  . بالذكـرى السـنوية العاشـرة إلنشـائه، وأنـه قـد حقـق إجنازات باهرة               
ت الدراسية  أيضـا أن املركـز يعمـل عـلى اسـتحداث إطـار لـدورات دراسـية، إضافة إىل الدورا                   

األربـع للمـناهج الدراسـية الـيت وضـعتها األمـم املتحدة، مركِّزا يف ذلك على تطبيق تكنولوجيا              
 .الفضاء يف جماالت إدارة الكوارث والتطبيب عن بعد وإدارة املوارد الطبيعية

والحظــت اللجــنة الفرعــية أنّ املركــز اإلقلــيمي األفــريقي لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا   -٥٣
دورة دراسية عليا يف    حالـيا   إيفـه بنـيجرييا، يجـري       -اللغـة اإلنكلـيزية، الكـائن يف آيـل        الفضـاء ب  

 .نظم املعلومات اجلغرافية/جمال االتصاالت الساتلية ونظم االستشعار عن بعد

والحظــت اللجــنة الفرعــية أنّ املركــز اإلقلــيمي األفــريقي لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا   -٥٤
ئن يف الـرباط، جيري اآلن دورة دراسية عليا يف جمال االستشعار            الفضـاء باللغـة الفرنسـية، الكـا       

 .عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية

والحظـت اللجـنة الفرعية أن فرع مركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف أمريكا                -٥٥
 دورة دراسية عليا ثالثة يف      ٢٠٠٥يف الـربازيل قـد أجـرى يف عـام           الكـائن   الالتينـية والكاريـبـي     

 دورة دراسية رابعة من سوف يعقدال االستشـعار عـن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية، وأنه       جمـ 
وإضافة إىل الدورات الدراسية العليا ملدة تسعة أشهر،        . ٢٠٠٦  عام مارس/آذارهـذا القبيل يف     

 هييقـدم املركـز أيضـا دورات دراسـية قصـرية حـول االستشعار عن بعد ورسم اخلرائط يف فرع                   
والحظت اللجنة الفرعية أن املركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا         . املكسـيك و بالـربازيل 

الفضـاء يف أمـريكا الالتينية والكاريبـي يرغب يف أن تزيد املشاركة من جانب بلدان أخرى يف                 
والحظت . مـنطقة أمـريكا الالتينـية والكاريـبـي ضـمن اإلطـار الـذي أقامـه اتفـاق إنشاء املركز                  

ــارة األمريكــية املعــين      اللجــنة الفرعــية  ــتة ملؤمتــر الق ــة املؤق  أيضــا أن املركــز ســيتعاون مــع األمان
 .بالفضاء

والحظــت اللجــنة الفرعــية أيضــا أن اإلدارة الوطنــية الصــينية لشــؤون الفضــاء ســوف     -٥٦
ــيدان          ــتعدد األطــراف يف م ــتعاون امل ــادئ لل ــئة آســيا واحملــيط اهل ــة هي ــع أمان ــتعاون م ــد، بال تعق

ــدة تســعة أشــهر حــول       التكنولوجــيا والت ــيا األوىل مل ــا الدراســية العل ــيقات الفضــائية، دور طب
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. تطبـيقات تكنولوجـيا الفضـاء اسـتنادا إىل املـناهج الدراسية األربعة اليت وضعتها األمم املتحدة                
ــة والفضــائية       ــلمالحة اجلوي ــيجني ل ــةُ ب ــرها جامع ــدورةَ الدراســيةَ وتدي ــنظم هــذه ال . وســوف ت

 وأمانة اهليئة اآلنفة الذكر يف توفري منح دراسية كاملة وجزئية           وسـوف تتشارك حكومة الصني    
 .لبعض املشاركني القادمني من بلدان نامية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

ويف سـياق أعمـال األمانـة املؤقـتة ملؤمتر القارة األمريكية الرابع املعين بالفضاء، عقدت                 -٥٧
نظم العاملــية لســواتل املالحــة، حضــرها خــرباء حكومــة كولومبــيا حلقــة عمــل إقليمــية حــول الــ

. إقليمــيون وشــارك يف رعايــتها مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي وحكومــة الواليــات املــتحدة 
وأعربـت اللجـنة الفرعـية عـن تقديـرها لتنظـيم حلقـة العمـل، وهـي متثّل دليال ملموسا للتعاون                      

 .اإلقليمي

 الحظــت مــع االرتــياح أن حكومــة ،٦٠/٩٩ولوحــظ أنّ اجلمعــية العامــة، يف قــرارها  -٥٨
/ إكـوادور سـوف تستضـيف مؤمتـر القـارة األمريكـية اخلـامس املعين بالفضاء، يف كيتو يف متوز                   

كمــا الحظــت اللجــنة الفرعــية أن إكــوادور قــد أنشــأت جلــنة وطنــية حتضــريية   . ٢٠٠٦يولــيه 
ــة شــيلي  ــلمؤمتر، وأن حكوم ــناء املعــرض     ل ــلمؤمتر أث ــدويل ســوف تعقــد اجــتماعا حتضــرييا ل ال

 .٢٠٠٦مارس / آذار٢٩ و٢٨للطريان والفضاء الذي سينظَّم يف سانتياغو يومي 

والحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح أن مؤمتــر الــريادة األفريقــية األول بشــأن علــوم          -٥٩
 تشــرين ٢٥ إىل ٢٣وتكنولوجــيا الفضــاء ألغــراض التنمــية املســتدامة قــد عقــد يف أبوجــا مــن   

ظـت اللجـنة الفرعـية أيضـا أن مؤمتر الريادة األفريقية سوف يعقَد     والح. ٢٠٠٥نوفمـرب   /الـثاين 
كـل سـنتني وأن حكومـة جـنوب أفريقيا قد عرضت استضافة املؤمتر الثاين املزمع عقده يف عام          

 .٢٠٠٩، وأن حكومة اجلزائر قد عرضت استضافة املؤمتر الثالث املزمع عقده يف عام ٢٠٠٧

ــية أن االجــ    -٦٠ ــيمي لوكــاالت    والحظــت اللجــنة الفرع ــتقى اإلقل ــثاين عشــر للمل تماع ال
أكتوبر /الفضـاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ، الـذي عقد يف كيتاكيوشو باليابان، يف تشرين األول                 

. ، قــد ركّــز عــلى احلــد مــن أثــر الكــوارث الطبيعــية باســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء         ٢٠٠٥
ــث عشــر هلــذا        ــتماع الثال ــية أيضــا أن االج ــنة الفرع ــو والحظــت اللج ــتقى س  يعقَــد يف فاملل

 .٢٠٠٦نوفمرب /ندونيسيا يف تشرين الثاينإ
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تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء  -ثالثا 
  )اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

ة والتقنية نظرها يف    ، واصلت اللجنة الفرعية العلمي    ٦٠/٩٩وفقـا لقـرار اجلمعية العامة        -٦١
ــند  ــتحدة الثالــث املعــين       ٦الب ــيذ توصــيات مؤمتــر األمــم امل ــتعلق بتنف  مــن جــدول األعمــال، امل

وعمال ). اليونيسبيس الثالث (باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واستخدامه يف األغراض السلمية           
ي أنشئ يف    مـن ذلـك القـرار، طلبت اللجنة الفرعية إىل الفريق العامل اجلامع، الذ              ١٣بالفقـرة   
 .فرباير، أن ينظر يف هذه املسألة/ شباط٢١ اليت عقدت يف ٦٤١جلستها 

مـــارس، توصـــيات / آذار٣، املعقـــودة يف ٦٥٦وأقـــرت اللجـــنة الفرعـــية يف جلســـتها  -٦٢
الفــريق العــامل اجلــامع بشــأن تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث، بصــيغتها الــواردة يف تقريــر  

 ). األولانظر املرفق(الفريق العامل 

وتكلّـم بشأن هذا البند ممثلو شيلي وكندا واملغرب ونيجرييا واهلند والواليات املتحدة              -٦٣
ــيابان ــية       . وال ــة الدول ــبون عــن املعهــد األورويب لسياســات الفضــاء واجلامع ــم أيضــا املراق وتكلّ

 .للفضاء والس االستشاري جليل الفضاء

ذ خطة العمل الواردة يف تقرير جلنة استخدام        وأكـدت اللجـنة الفرعية جمددا أمهية تنفي        -٦٤
الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية عـن تنفـيذ توصـيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين                    

 بــاء مــن -الــباب الســادس (باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية 
/  تشــرين األول٢٠ املــؤرخ ٥٩/٢ا والــيت أقــرا اجلمعــية العامــة يف قــراره) A/59/174الوثــيقة 
 .٢٠٠٤أكتوبر 

 مــن قــرار اجلمعــية ١٨والحظــت اللجــنة الفرعــية أن اللجــنة ينــبغي هلــا، وفقــا للفقــرة   -٦٥
، أن تواصـل النظر أثناء دوراا القادمة يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث إىل           ٥٩/٢العامـة   

 .ا االأن تعترب اللجنة أن نتائج ملموسة قد أُحرزت يف هذ

والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح الـتقدم الـذي مـا زالت حترزه الدول األعضاء، من               -٦٦
خــالل الــربامج واألنشــطة الوطنــية واإلقليمــية، وكذلــك مــن خــالل الــتعاون الثــنائي، يف ســبيل 

 .املضي يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث

ل األعضاء اضطلعت بعدد من األنشطة      والحظـت اللجـنة الفرعـية مع التقدير أنّ الدو          -٦٧
. واملـبادرات يف العـام السـابق مـن أجـل املسـامهة يف زيـادة تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالث                   

والحظـت اللجـنة الفرعـية مـع الـتقدير أيضـا املسامهات اليت قامت ا هيئات يف األمم املتحدة                    
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صـيات، مبـا فـيها التوصيات    وهيـئات أخـرى هلـا صـفة مراقـب لـدى اللجـنة يف تنفـيذ تلـك التو                
املــتعلقة بــزيادة فــرص التعلــيم والتدريــب وتشــجيع الشــباب عــلى املشــاركة يف األنشــطة ذات    

 .الصلة بالفضاء وضمان وعي الناس بأمهية األنشطة الفضائية

وأعـرب أحـد الوفـود عـن رأي مفـاده أن تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث سيساعد                  -٦٨
ورأى ذلــك الوفــد أن بإمكــان الــبلدان املــتقدمة أن . هــة حتديــات معيــنةالــبلدان النامــية يف مواج

حتشـد مواردهـا مـن أجـل متكـني الـبلدان النامـية من استهالل برامج بشأن التطبيقات الفضائية                    
 .اليت برهنت على جناحها يف بلدان نامية أخرى

 توصيات وأبـدي رأي مفـاده أنـه ميكـن دعـوة صـناعة القطـاع اخلـاص إىل دعـم تنفـيذ            -٦٩
اليونيسـبيس الثالـث باملسـامهة واملشـاركة يف املشـاريع الـيت ستوضـع يف املسـتقبل واليت تتضمن                    

 .أهدافا جيدة التحديد

وأبـدي رأي مفـاده أن مـن شـأن األنشـطة التكميلية، الثنائية منها واملتعددة األطراف،           -٧٠
الدولـية أن تسـاهم فعــال يف   الـيت تتشـارك فـيها الـدول وتعزيـز العالقــات بـني األطـر اإلقليمـية و        

 .تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث

واتفقـت اللجـنة الفرعية على أن إنشاء أفرقة عمل لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث               -٧١
ميـثّل جـا فـريدا مـن حيـث أنه يتيح مشاركة هيئات حكومية وغري حكومية يف أنشطة متابعة                    

 .ر احملوري الذي تقوم به الدول األعضاءاليونيسبيس الثالث، مع احلفاظ على الدو

والحظـت اللجـنة الفرعـية مـع التقدير أنّ الدول األعضاء ظلت تساهم يف عمل أفرقة                  -٧٢
العمـل اآلنفـة الذكـر، وذلك باملشاركة يف األفرقة اليت ما زالت تباشر عملها وبتنفيذ توصيات                 

 .األفرقة اليت فرغت من عملها

عــلى أن مواصــلة الســعي إىل بلــوغ غايــات أفــرقة العمــل       واتفقــت اللجــنة الفرعــية    -٧٣
وأهدافهـا يـربهن عـلى إرادة الـدول األعضـاء والتزامها بشأن حتقيق أقصى قدر من الفوائد من                   

 .استخدام تكنولوجيات الفضاء من أجل رفع مستوى رفاهة البشرية

 يف االعتبار وأبـدي رأي مفـاده أن مـتابعة توصيات اليونيسبيس الثالث ينبغي أن تأخذ            -٧٤
القـدرات واالحتـياجات احمللية واإلقليمية وأن العمل املنتج الذي تقوم به أفرقة العمل ينبغي أن            

 .يكون متبوعا بتحديد وتنفيذ خطط عمل تتضمن أهدافا ووسائل ومهام حمددة

والحظـت اللجـنة الفرعـية مـع الـتقدير الـتقدم احملـرز يف الدراسـة حـول إمكانية إنشاء                      -٧٥
دولـية تعـىن بالتنسـيق وتوفري الوسائل الكفيلة بتحقيق أقصى قدر ممكن واقعيا من الفعالية                هيـئة   
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 إىل ١٥٣وتتضــمن الفقــرات . لــلخدمات الفضــائية مــن أجــل اســتخدامها يف إدارة الكــوارث  
 . من هذا التقرير آراء الدول األعضاء وقرارات اللجنة الفرعية فيما يتعلق ذه الدراسة١٧٦

اللجـنة الفرعـية مـع الـتقدير أن اللجـنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل                والحظـت    -٧٦
املالحـة قـد أنشـئت عـلى أسـاس طوعـي لتكون هيئة غري رمسية هدفها ترويج التعاون، حسبما          
هـو مناسـب، يف املسـائل ذات االهتمام املشترك اليت هلا صلة باخلدمات الساتلية املدنية املتعلقة                  

قـع واملالحـة والتوقيـت واخلدمات املضافة القيمة، فضال عن التواؤم فيما بني هذه              بـتحديد املوا  
الــنظُم وقابلــية تشــغيلها املتــبادل، مــع زيــادة اســتعماهلا يف دعــم التنمــية املســتدامة، وخاصــة يف   

والحظت اللجنة الفرعية أن املشاركني املهتمني بإنشاء تلك اللجنة الدولية قد       . الـبلدان النامـية   
قـوا عـلى أن يعمـل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي مؤقـتا مبـثابة اجلهـة احملورية يف املسائل                        اتف

 .املتعلقة بتنظيم إنشاء فريق عامل خمصص واالجتماع األول لتلك اللجنة

وأبـدي رأي مفـاده أن اللجـنة الدولية ستكون آلية مهمة لترويج فوائد الشبكة العاملية                 -٧٧
 .لبلدان الناميةلسواتل املالحة، وخصوصا يف ا

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن اللجـنة كانـت قـد وافقت، يف دورا الثامنة واألربعني،              -٧٨
عـلى إقامـة صـلة أوثـق بني عملها فيما يتعلق بتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث والعمل الذي                  

أن تستعرض  تضـطلع بـه جلـنة التنمـية املسـتدامة، وأنـه ينـبغي للجـنة الفرعـية يف دورـا احلالـية                        
وثـيقة وجـيزة حـول مـا ميكـن أن تسـاهم به علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاما يف ااالت                    

 )٣(.٢٠٠٧-٢٠٠٦املواضيعية اليت ستتناوهلا اللجنة يف الفترة 

وكـان معروضـا عـلى اللجـنة الفرعـية ورقـة غـرفة مؤمتـرات تتضمن مسامهة اللجنة يف                     -٧٩
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ا يـتعلق باموعـة املواضيعية الرئيسية للفترة         عمـل جلـنة التنمـية املسـتدامة فـيم         

)A/AC.105/C.1/2006/CRP.9/Rev.1 .(    ــوارد يف ورقــة غــرفة وأقــرت اللجــنة الفرعــية الــنص ال
املؤمتـرات الـذي كـان الفـريق العـامل اجلـامع قـد استعرضـه ووضعه يف صيغته النهائية، وطلبت                   

لـك الـنص، وفقـا لالتفـاق الـذي توصلت إليه            إىل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي أن حيـيل ذ            
املسـتدامة يف دورا الرابعة عشرة املزمع       جلـنة التنمـية     اللجـنة يف دورـا الثامـنة واألربعـني، إىل           

 .٢٠٠٦مايو / أيار١٢ إىل ١عقدها يف الفترة من 

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن املكتب الرئيسي للنظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ             -٨٠
والحظت اللجنة الفرعية أيضا أنه جيري      . قـد نقـل إىل مونتريال بكندا      ) سارسـات -كوسـباس (

اسـتحداث أدوات تعزيـزية من شأا أن متكِّن من وضع محوالت للبحث واإلنقاذ على سواتل               
ــلمالحة         ــنظام األورويب ل ــاملي لســواتل املالحــة وال ــنظام الع ــع وال ــتحديد املواق ــاملي ل ــنظام الع ال
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ــدار األرضــي       (Galileo)الســاتلية  ــاذ يف امل ــا جــزءا مــن نظــام البحــث واإلنق ــيت ستشــكّل مع  ال
 .(MEOSAR)املتوسط 

وأحاطـت اللجـنة الفرعـية عـلما مع التقدير بتقارير الدول األعضاء عن ترويج وتنظيم             -٨١
 .أنشطة وصولة إىل عامة الناس احتفاال باألسبوع العاملي للفضاء

  
 باستشعار األرض عن بعد بواسطة السواتل، املسائل ذات الصلة  -رابعا 

  مبا يف ذلك تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض
 من  ٧، واصـلت اللجـنة الفرعـية نظـرها يف البـند             ٦٠/٩٩وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -٨٢

 .جدول األعمال، املتعلق باستشعار األرض عن بعد

 الوفود الربامج الوطنية والتعاونية يف جمال االستشعار        ويف أثـناء املناقشـات، استعرضت      -٨٣
وتكلّم . وذكـرت أمـثلة عـلى بـرامج وطنية وعلى التعاون الثنائي واإلقليمي والدويل             . عـن بعـد   

يف إطـار هـذا البـند مـن جـدول األعمـال ممثّلو أملانيا والربازيل ومجهورية كوريا وفرنسا وكندا              
وقـدم املراقب عن معهد األمم املتحدة للتدريب  .  والـيابان ونـيجرييا واهلـند والواليـات املـتحدة      

 .والبحث كلمة أيضا

تطبـيقات االستشـعار عـن بعد من أجل التنمية      "وقـدم ممـثل أملانـيا عرضـا تقنـيا عـنوانه              -٨٤
 ".األنشطة اجلارية: املستدامة واألخطار الطبيعية يف املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي

الفرعـية عـلى أمهـية بـيانات سـواتل رصـد األرض لدعـم األنشطة يف            وشـددت اللجـنة      -٨٥
مبــا يف ذلــك قــياس (اهليدرولوجــيا وعــلم احملــيطات : عــدد مــن جمــاالت التنمــية الرئيســية، مــثل 

ــبحر     ــة حــرارة ســطح ال ــات ودرج ــية، وصــيد األمســاك، وإدارة    )االرتفاع ــوارد املائ ، وإدارة امل
إدارة املـناطق السـاحلية والزراعة، واألمن الغذائي،        األراضـي الرطـبة، ورصـد البيـئة الـبحرية، و          

واحلــراجة وإزالــة الغابــات، واجلفــاف والتصــحر، وإدارة اســتخدام األراضــي وإدارة األراضــي   
وإدارة املـوارد الطبيعـية، واستكشـاف احتياطـيات الغـاز والـنفط، ودراسة النظم اإليكولوجية،               

 البيئة، واإلنذار املبكر من الكوارث، ورصد       ورصـد املالريـا وسـائر األمـراض املـنقولة، ورصد          
حـرائق الغابـات والـتحكم فـيها، واألرصـاد اجلويـة ورصـد املناخ والتنبؤ بظروف جوية خاصة          

، ورصد دوران   )مـثل األعاصـري املداريـة والفيضانات والعواصف الرملية الصفراء واملد األمحر           (
، ورصـد التغري املناخي العاملي وغازات       اهلـواء يف الغـالف اجلـوي ونوعـية اهلـواء والتنـبؤ بذلـك              

الدفيــئة، ورصــد الصــفائح اجللــيدية، ورســم اخلــرائط العــايل االســتبانة، والتخطــيط احلضــري،    
ــزيادة   . وإدارة الــنقل، وســالمة الطــريان، واإلغاثــة اإلنســانية   وشــددت اللجــنة الفرعــية عــلى ال
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 منت سواتل مثل الساتل املتقدم لرصد احلالـية واملقـبلة يف توافر أجهزة االستشعار الفضائية على       
 املعــروف أيضــا (ALOS)، والســاتل املــتقدم لرصــد األرض ADEOS-II (MIDORI-II)األرض 
، وسـاتل بعـثة األرصاد الساتلية للسحب واهلباء         Aquarius/SAC-D و Aqua، و "Daichi"باسـم   

 الربازيلي لدراسة   ، والساتل الصيين  (CALIPSO)اجلـوي بواسـطة الليدار واألشعة دون احلمراء         
، وســــاتل االتصــــاالت CBERS-4 وCBERS-3 وCBERS-2B وCBERS-2املــــوارد األرضــــية 

ــة     وســواتل نظــام رصــد  COSMO-Sky MED و (COMS)ورصــد احملــيطات واألرصــاد اجلوي
ــئي  (EOS)األرض  ــاتل البيـ ــاملي     (Envisat)، والسـ ــتغري العـ ــد الـ ــثة رصـ ــواتل بعـ ــة سـ ، وجمموعـ

(GCOM)  ــئي ــألرض   ، والســاتل البي ــامل الثابــت بالنســبة ل  وســاتل ،GOES-R، و (GOES)الع
 و(IRS)، والسـاتل اهلـندي لالستشـعار عـن بعد     (GOSAT)رصـد غـازات االحتـباس احلـراري        

IRS-1Cو IRS-1Dو IRS-P3 والســــــــاتل ،OCEAN-SAT-1و RESOURCESAT-1 وســــــــاتل 
ــبار التكنولوجــيا   ســاتل الكــوري  ، والJason 2 والســاتل CARTOSAT-1 والســاتل (TES)اخت
ــراض   ــتعدد األغـ ــن بعـــد     KOMPSAT-3 وKOMPSAT-2املـ ــي عـ ــاتل استشـــعار األراضـ ، وسـ

(Landsat-5)و ،Landsat-7   والســــاتل العملــــيايت األرصــــادي ،Metop  ومــــنظومة الســــواتل ،
-Nigeria وNigeria-Sat-1، والســاتل النــيجريي (NPOESS)التشــغيلية البيئــية يف املــدار القطــيب  

Sat-2تشــعار عــن بعــد و، وســاتل االسOCEANSAT-3 ومركــبة الفضــاء ،Odin وســاتل بعــثة ،
، والساتل (PARASOL)رصـد اسـتقطاب وتفـاوت االنعكاسـيات لغرض علوم الغالف اجلوي          

ــتحة االصــطناعية    ــراداري ذو الف  والســاتل SAOCOM وSAC-D، والســاتل (RADARSAT)ال
ة الـــتربة وملوحـــة احملـــيطات ، وســـواتل البعـــثة املعنـــية بـــرطوب SINASAT، وSciSat-1العـــلمي 
(SMOS)  ــاتل رصــد األرض ــثانوي   (SPOT)، وس ــاتل رادار الرصــد ال ــاتل SSR-1، وس ، والس

TerraSar-Terra وساتل بعثة قياس هطول األمطار املدارية ،(TRMM). 

وأشــارت اللجــنة الفرعــية إىل عــدد مــن املشــاريع الدولــية يف اســتخدام التكنولوجــيات  -٨٦
، وشراكة رصد األرض    ALTIKAدف دعـم التنمية املستدامة، مثل برنامج        السـاتلية الـيت تسـته     
 لوكالـــة (TIGER)، واملـــبادرة األرضـــية للـــبحوث البيئـــية العاملـــية (EOPA)للـــبلدان األمريكـــية 

، ومشــروع (Megha-Tropiques)تروبــيك -الفضــاء األوروبــية، وبــرنامج الســاتل الصــغري مــيغا 
Pleiades       يـئة بساتل صغري جديد      ، وبـرنامج رصـد النـبات والب(VENµS)    وبعثة قياس التهاطل ،

العــاملي، ونظــام مجــع املعلومــات والتنــبؤ مــن أجــل إدارة الكــوارث واألزمــات، الــذي يتضــمن   
 والشـراكة االستراتيجية بني الربازيل والصني املتعلقة بربنامج        ”Sentinel-Asia“املشـروع الـرائد     
والحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح قــيام  . األرضــيةالــربازيلي لدراســة املــوارد -الســاتل الصــيين
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السـلطات الفرنسـية بإنشـاء مركـز يف غـيانا الفرنسـية لرصـد الـتغري البيـئي يف منطقيت األمازون                      
 .والكاريبـي

ــيانات           -٨٧ ــيزية لب ــري التمي ــبل الوصــول غ ــري س ــية توف ــلى أمه ــية ع ــنة الفرع وشــددت اللج
ا بـتكلفة معقولة ويف احلني، وبناء قدرة األخذ         االستشـعار عـن بعـد واملعلومـات املسـتمدة مـنه           

بتكنولوجــيا االستشــعار عــن بعــد واســتخدامها وخصوصــا مــن أجــل تلبــية احتــياجات الــبلدان  
 .النامية

وشـجعت اللجـنة الفرعـية مـزيدا مـن الـتعاون الـدويل يف اسـتخدام سـواتل االستشعار                     -٨٨
ــية  عــن بعــد، وخصوصــا بتقاســم اخلــربات والتكنولوجــيات مــن خــالل     ــية ثنائ  مشــاريع تعاون

وأشـارت اللجـنة الفرعـية إىل الـدور اهلـام الـذي تؤديـه منظمات مثل اللجنة                  . وإقليمـية ودولـية   
ــية للمســح       ــلمالحة الفضــائية واجلمعــية الدول ــدويل ل ــية بســواتل رصــد األرض واالحتــاد ال املعن

ــية مــثل شــراكة اســتراتيجية الرصــد      العــاملي التصــويري واالستشــعار عــن بعــد، وكــيانات دول
املـتكاملة، يف الـنهوض بالـتعاون الـدويل يف استخدام تكنولوجيا االستشعار عن بعد، خصوصا                

 .لصاحل البلدان النامية

ــيذ خطــته       -٨٩ ــريق املخــتص برصــد األرض يواصــل تنف ــية أن الف والحظــت اللجــنة الفرع
ركة يف مؤمتر  اليت أقرا احلكومات املشا    (GEOSS)اخلاصـة مبـنظومة عاملـية لنظم رصد األرض          

فرباير / شباط ١٦القمـة الثالـث املعـين برصـد األرض، الـذي انعقـد يف بروكسـل، بلجـيكا، يف                    
والغـرض مـن اخلطـة هـو تقـدمي مسامهات ملموسة للمجتمع العاملي يف تسعة جماالت                 . ٢٠٠٥

كمـا الحظـت اللجـنة الفرعـية الـتقدم الكـبري الـذي أحـرزه الفريق          . اقتصـادية عامـة   -اجتماعـية 
 يف إقامــة عالقــات إلدارة الفـريق ويف وضــع خطــة  ٢٠٠٥ص برصــد األرض خــالل عـام  املخـت 

 .٢٠٠٦عمل الفريق لعام 

ــاملي لألغــراض       -٩٠ ــربنامج األورويب للرصــد الع ــياح أن ال ــية بارت والحظــت اللجــنة الفرع
البيئــية واألمنــية مل يشــجع الــتعاون الــدويل داخــل أوروبــا فحســب وإمنــا يعــزز الــتعاون الــدويل  

 .أيضا

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن املؤمتـر الـدويل الثالث بشأن اإلنذار املبكر، املزمع عقده                  -٩١
ــن    ــيا، مـ ــون، أملانـ ــارس / آذار٢٩ إىل ٢٧يف بـ ــيق    ٢٠٠٦مـ ــوع تطبـ ــناول موضـ ــوف يتـ ، سـ

 .االستشعار عن بعد بالسواتل من أجل الوقاية من الكوارث
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  احلطام الفضائي  -خامسا 
، واصـلت اللجـنة الفرعية العلمية والتقنية نظرها         ٦٠/٩٩العامـة   عمـال بقـرار اجلمعـية        -٩٢

، وفقـا خلطـة العمـل اليت اعتمدا اللجنة          "احلطـام الفضـائي   " مـن جـدول األعمـال،        ٨يف البـند    
 ).٦، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/848(الفرعية يف دورا الثانية واألربعني 

 الروســي وأوكرانــيا وإيطالــيا والصــني وفرنســا  وتكــلم بشــأن هــذا البــند ممــثلو االحتــاد  -٩٣
 .وكندا واململكة املتحدة واهلند والواليات املتحدة واليابان

واسـتمعت اللجـنة الفرعـية إىل العـروض العلمـية والتقنـية التالية حول موضوع احلطام                  -٩٤
 :الفضائي

 ، قدمــه املراقــب عــن وكالــة الفضــاء األوروبــية     "محــالت الــيادك الرصــدية  " )أ( 
 ؛)اإليسا(

، قدمــه ممــثل الواليــات "حبــوث الواليــات املــتحدة يف جمــال احلطــام الفضــائي " )ب( 
 املتحدة؛

 ، قدمه ممثل فرنسا؛"أنشطة ختفيف احلطام الفضائي األخرية يف فرنسا" )ج( 

، قدمه  "الـربنامج الفضـائي اجلديـد لالحتاد الروسي ومشكلة احلطام الفضائي          " )د( 
 .يممثل االحتاد الروس

 :وكان معروضا على اللجنة الفرعية الوثائق التالية -٩٥

مذكـــرة األمانـــة عـــن األحبـــاث الوطنـــية املـــتعلقة باحلطـــام الفضـــائي وبأمـــان    )أ( 
األجســام الفضــائية الــيت حتمــل عــلى متــنها مصــادر قــدرة نوويــة ومبشــاكل اصــطدامها باحلطــام 

 ؛(A/AC.105/862)ذا املوضوع الفضائي، تتضمن الردود الواردة من الدول األعضاء حول ه

ــائي     )ب(  ــام الفضـــ ــامل املعـــــين باحلطـــ ــريق العـــ ــلي لرئـــــيس الفـــ ــتقرير املرحـــ  الـــ
)A/AC.105/2006/CRP.19(؛ 

ــائي     )ج(  ــام الفضـــ ــامل املعـــــين باحلطـــ ــريق العـــ ــلي لرئـــــيس الفـــ ــتقرير املرحـــ  الـــ
)A/AC.105/C.1/L.284.( 

عضاء ووكاالت الفضاء جمددا    واتفقـت اللجـنة الفرعية على أنه ينبغي دعوة الدول األ           -٩٦
إىل تقـدمي تقاريـر عـن الـبحوث املـتعلقة باحلطـام الفضـائي وأمـان األجسـام الفضائية اليت حتمل                    

 .على متنها مصادر قدرة نووية واملشاكل املتصلة باصطدامها باحلطام الفضائي
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ليت ترتاد  واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أنـه ينـبغي للدول األعضاء، وال سيما البلدان ا                  -٩٧
الفضـاء، أن تـويل مـزيدا مـن االهـتمام ملشـكلة اصـطدام األجسـام الفضـائية، مبـا فيها تلك اليت                        
حتمــل عــلى متــنها مصــادر قــدرة نوويــة، باحلطــام الفضــائي، ولســائر جوانــب مشــكلة احلطــام   

والحظــت اللجــنة الفرعــية أن  . الفضــائي، وكذلــك ملشــكلة معاودتــه دخــول الغــالف اجلــوي  
، دعـت إىل مواصـلة الـبحوث الوطنـية حول هذه املسألة،             ٦٠/٩٩مـة، يف قـرارها      اجلمعـية العا  

ــام الفضــائي، وإىل جتمــيع وتعمــيم البــيانات         ــتحداث تكنولوجــيا حمســنة لرصــد احلط وإىل اس
املـتعلقة باحلطـام الفضـائي، كمـا اتفقت على أن هناك حاجة إىل تعاون دويل للتوسع يف وضع               

لــتكلفة لتقلــيل أثــر احلطــام الفضــائي عــلى البعــثات الفضــائية  اســتراتيجيات مالئمــة وميســورة ا
واتفقـت اللجـنة الفرعية على ضرورة مواصلة البحوث املتعلقة باحلطام الفضائي وعلى             . املقـبلة 

أنـه ينـبغي للـدول األعضـاء أن تتـيح جلمـيع األطـراف املهـتمة نتائج تلك البحوث، مبا يف ذلك                
 . أثبتت فاعليتها يف تقليل تكون احلطام الفضائياملعلومات املتعلقة باملمارسات اليت

ويف هـذا الصـدد أعربـت بعـض الوفود عن رأيها بأنه جيب بذل جهود جمددة يف إطار                    -٩٨
ــتقل اللجــنة       ــه جيــب أن تن اللجــنة الفرعــية ال بشــأن ختفــيف احلطــام الفضــائي فحســب، بــل ان

وذلك . حطام فضائي يف الفضاء   الفرعـية إىل حبـث السـبل املمكـنة إلزالـة مـا يوجد بالفعل من                 
مهـم بصـورة خاصـة بالنسـبة لالرتفاعـات الـيت تكـثر فـيها احلـركة يف املـدار املـنخفض بالنسبة                        

 .لألرض

والحظــت اللجــنة الفرعــية مــع الــتقدير أن بعــض الــدول اتبعــت عــدة ــوج واختــذت    -٩٩
تل إىل مدارات   تدابـري ملموسة، مشلت خمتلف جوانب ختفيف احلطام الفضائي، مثل نقل السوا           

أخـرى، والتخمـيل، وعملـيات مـا بعـد انـتهاء العمـر التشـغيلي، واسـتحداث براجميات ومناذج                    
خاصـة لتخفـيف احلطـام الفضـائي وفقـا للمـبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة                 

كما الحظت ). اليادك(عـن جلـنة التنسـيق املشـتركة بـني الوكـاالت واملعنـية باحلطـام الفضائي          
اللجـنة الفرعـية أنـه جيـري أيضـا االضـطالع بـبحوث حـول تكنولوجـيا رصـد احلطام الفضائي                   
وحـول منذجـة بيـئة احلطـام الفضـائي وحـول تكنولوجـيات حلمايـة الـنظم الفضـائية من احلطام                     

 .الفضائي وإىل احلد من تولّد حطام فضائي جديد

دت اللجــنة الفرعــية يف ، عــاو٦٠/٩٩ مــن قــرار اجلمعــية العامــة  ١٤وعمــال بالفقــرة  -١٠٠
فـرباير، إنشـاء الفـريق العـامل املعين باحلطام الفضائي،           / شـباط  ٢٧، املعقـودة يف     ٦٤٨جلسـتها   

، لكي يستعرض مشروع املبادئ التوجيهية لتخفيف       )إيطالـيا (حتـت رئاسـة كالوديـو بورتـيلّي         
عامل يف فترة ما    احلطـام الفضـائي، الصـادر عـن اللجنة الفرعية واملنبثق من اجتماعات الفريق ال              

 .بني الدورات واجتماعاته غري الرمسية
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مـارس، أقــرت اللجـنة الفرعـية تقريـر الفــريق     / آذار١، املعقـودة يف  ٦٥٤ويف جلسـتها   -١٠١
 ).انظر املرفق الثاين هلذا التقرير(العامل 

ين والحظـت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية مـع الـتقدير مـا أحرزه الفريق العامل املع              -١٠٢
باحلطـام الفضـائي مـن تقدم بشأن صوغ مشروع املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي،               
الصـادر عـن اللجـنة الفرعـية، وأنـه مت التوصـل إىل توافق يف اآلراء يف الفريق العامل بشأن نص                      

ــيقة     ــوارد يف الوث ــك املشــروع، ال ــيادك    A/AC.105/C.1/L.284ذل ــبادئ ال ــذي يســتند إىل م ، ال
والحظت اللجنة الفرعية أيضا أن مبادئ      . ة ويـتوافق مـع احملـتوى الـتقين لتلك املبادئ          التوجيهـي 

الـــيادك التوجيهـــية قـــد أدرجـــت يف املـــراجع كوثـــيقة ذات طـــابع تقـــين، يف حـــني أن املـــبادئ 
التوجيهـية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن اللجنة الفرعية سوف تتضمن توصيات عامة             

 . الناحية التقنية من مبادئ اليادك التوجيهيةولن تكون أشد صرامة من

واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أنه سيجري تعميم مشروع مبادئها التوجيهية لتخفيف                -١٠٣
احلطـام الفضـائي عـلى الصـعيد الوطـين ضمانا للموافقة على إقرار اللجنة الفرعية لتلك املبادئ                  

 .٢٠٠٧التوجيهية يف دورا الرابعة واألربعني يف عام 

والحظـت اللجـنة الفرعـية أنـه ميكـن هلا أن تتشاور مع اليادك دوريا بشأن التنقيحات                   -١٠٤
املقـبلة ملـبادئ الـيادك التوجيهـية، نظـرا لـتطور التكنولوجـيات وممارسـات ختفيف احلطام، وأنه                   
ميكـن تعديـل مشـروع املـبادئ التوجيهـية لتخفـيف احلطام الفضائي الصادر عن اللجنة الفرعية            

 .لتلك التنقيحاتوفقا 

ــام الفضــائي        -١٠٥ ــيف احلط ــبلة لتخف ــية املق ــبادئ التوجيه ــية أن امل والحظــت اللجــنة الفرع
الصـادر عـن اللجـنة الفرعـية، إذا ما أُقرت، ستنفّذ طوعيا ومن خالل آليات وطنية ولن تكون                   

 .ملزمة من الناحية القانونية مبقتضى القانون الدويل

 بعض الدول قامت، من خالل وكاالا الوطنية، بتنفيذ         والحظـت اللجـنة الفرعـية أن       -١٠٦
تدابــري لتخفــيف احلطــام الفضــائي تــتوافق مــع مــبادئ الــيادك التوجيهــية، أو اســتحدثت معــايري  

والحظت اللجنة الفرعية أيضا    . خاصـة ـا لتخفـيف احلطـام الفضـائي تسـتند إىل تلـك املبادئ               
هــية وكذلــك املدونــة األوروبــية لقواعــد أن هــناك دوال أخــرى تســتخدم مــبادئ الــيادك التوجي

السـلوك اخلاصـة بتخفـيف احلطام الفضائي، كمرجع يف اإلطار التنظيمي املنشأ بشأن األنشطة               
 .الفضائية الوطنية
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وأُعـرب عـن رأي مفـاده هـو أن جنـاح االتفـاق عـلى مبادئ توجيهية طوعية لتخفيف                     -١٠٧
قبولة يف الفضاء، ومن مث سيعزز االستقرار  احلطـام الفضـائي سـيزيد الفهـم املشـترك لألنشطة امل           

 .يف الفضاء ويقلّل احتماالت اخلالف والصراع

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن اسـتمرار متـتع الـدول بإمكانية الوصول إىل                 -١٠٨
الفضـاء اخلـارجي دون قــيود يتطلـب مــن مجـيع الـبلدان الــيت تـرتاد الفضــاء أن تسـري يف مقدمــة        

 .سات لتخفيف احلطام الفضائي يف أنشطتها الوطنية على أسرع حنو ممكنالركب فتنفذ ممار

وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أنـه ينـبغي للـدول املسـؤولة أساسـا عن نشوء الوضع احلايل،                      -١٠٩
والـدول الـيت لديها القدرة على اختاذ إجراءات لتخفيف احلطام الفضائي، أن تساهم يف جهود                

 .ة الدول األخرىختفيف احلطام بدرجة أكرب من مسامه

وكُـرر اإلعراب عن رأي مفاده أنه ينبغي احلفاظ على بيئة الفضاء اخلارجي، وتنشيط               -١١٠
نظـم اإلنـذار املـبكر لـتمكني مجـيع الـدول، وخصوصـا الـبلدان النامـية، من استكشاف الفضاء                   

 .اخلارجي ألغراض سلمية ومن القيام بأنشطة فضائية دون أي معوقات

مفاده أن مسألة احلطام الفضائي ينبغي أن تنظر فيها أيضا اللجنة الفرعية            وأبـدي رأي     -١١١
 .القانونية

وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أن ممارسـات ختفـيف احلطـام الفضـائي ليسـت حمدودة بفترة                     -١١٢
ــتمرار احلاجــة إىل اإلشــراف والســيطرة مبقتضــى          ــل تســتمر باس ــام فضــائي ب ترخــيص أي نظ

 .وال مرحليت تشغيل نظام فضائي والتخلص منهاملعاهدات، وهي حاجة ضرورية ط

وكُــرر اإلعــراب عــن رأي مفــاده أن االمتــثال جلمــيع تدابــري ختفــيف احلطــام الفضــائي   -١١٣
يـنطوي عـلى تكالـيف جلمـيع املشـغلني الـتجاريني، ومـن املـرغوب فـيه بالـتايل أن تبحث سبل                       

 .ووسائل لتقدمي الدعم التقين واالقتصادي

ة الفرعـية عـن تقديـرها لرئـيس الفـريق العامل وللرئيس باإلنابة دتليف               وأعربـت اللجـن    -١١٤
والحظت اللجنة  . ملـا أبديـاه مـن قـيادة قديـرة وتفـان يف أعمـال الفريق العامل                ) أملانـيا (آلفـيس   

الفرعـية أيضـا مـع التقدير التزام الدول األعضاء يف اللجنة يف سعيها إىل صوغ مشروع املبادئ               
 .طام الفضائيالتوجيهية لتخفيف احل
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  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي        -سادسا 
، واصلت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية نظرها يف        ٦٠/٩٩وفقـا لقـرار اجلمعية العامة        -١١٥
، مبقتضى "استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي" مـن جـدول األعمال،     ٩البـند   

 ، الــيت اعــتمدت يف دورــا األربعــني   ٢٠٠٧-٢٠٠٣ الســنوات للفــترة  خطــة العمــل املــتعددة 
)A/AC.105/804   املـرفق الثالث ، ( ا الثانية واألربعنيلت يف دوردوع)A/AC.105/848 املرفق ،

 ).الثالث

)  البوليفارية –مجهورية  (وتكـلم يف إطـار هـذا البند من جدول األعمال ممثلو فنـزويال               -١١٦
 .ة والواليات املتحدةواململكة املتحد

والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح أن حلقـة العمـل التقنـية املشـتركة حـول األهداف                     -١١٧
والــنطاق والســمات العامـــة إلطــار تقــين حمـــتمل ألمــان مصــادر القـــدرة الــنووية يف الفضـــاء        

رباير ف/ شباط٢٢ إىل ٢٠اخلـارجي، الـيت نظمتها اللجنة الفرعية والوكالة وعقدت يف فيينا من            
 .، قد اختتمت أعماهلا بنجاح٦٠/٩٩ عمال بقرار اجلمعية العامة ٢٠٠٦

كما . وأبـدى أعضـاء اللجنة الفرعية امتنام للوكالة الشتراكها يف رعاية حلقة العمل             -١١٨
أعــربوا عــن شــكرهم حلكومــة الواليــات املــتحدة لتحمــلها تكالــيف خدمــات الــترمجة الشــفوية 

 .اليت وفّرت حللقة العمل

واتفقـت اللجنة الفرعية على أنه ينبغي تشجيع اجلهود املستمرة الرامية إىل إنشاء إطار               -١١٩
تقــين دويل لألهــداف والتوصــيات املــتعلقة بأمــان تطبــيقات مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء 

 .اخلارجي املخطط هلا واملرتقبة حاليا

يف إعالن فيينا على تطوير     وأبـدي رأي مفـاده أن الـدول األعضـاء كانـت قـد اتفقـت                  -١٢٠
املعــرفة العلمــية بالفضــاء ومحايــة بيــئيت الفضــاءين القريــب واخلــارجي مــن خــالل أحبــاث بشــأن 
التصــاميم وتدابــري األمــان واإلجــراءات املرتــبطة باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء   

 اعتــبارهم ورأى ذلــك الوفــد أنــه ينــبغي جلمــيع مســتخدمي الفضــاء أن يــأخذوا يف  . اخلــارجي
العواقـب احملـتملة ملـا يقومـون به حاليا أو ما يعتزمون القيام به من أنشطة تتعلق مبصادر القدرة                    
الــنووية يف الفضــاء قــبل اختــاذ إجــراءات أخــرى يــتعذر تــدارك نــتائجها وميكــن أن تؤثــر عــلى    

 .استخدام الفضاء القريب أو اخلارجي مستقبال

ت مصـادر القـدرة الـنووية املسـتخدمة يف البعثات           وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أن تطبـيقا          -١٢١
الفضـائية متـثل عنصـرا رئيسـيا ميكـن أن يسـاعد مجـيع الدول على مواجهة حتديات استكشاف               
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الفضـاء وحتقـيق أهدافـه، مـع مـراعاة أن تكـون املناقشـات املـتعلقة مبصـادر القدرة النووية على                      
 .الصعيدين الوطين والدويل قائمة على أساس تقين متني

وأبـدي رأي مفـاده أنـه ينـبغي للبعـثات الـيت حتمـل عـلى متـنها مصادر قدرة نووية أن                        -١٢٢
تـأخذ جديـا بعـني االعتـبار مـا ميكـن أن يكـون لـتلك املصـادر مـن أثـر على حياة البشر وعلى                           

وأبـدى ذلـك الوفـد قلقـه إزاء عـدم وجود التزام حمدد بوضع جدول زمين لعمل يفضي                . البيـئة 
بوضـع لوائـح تنظيمـية ملـا جيـري حالـيا أو مـا خيطـط له مـن بعثات حتمل على           إىل قـيام اللجـنة   

 .متنها مصادر قدرة نووية

والحظـت اللجـنة الفرعـية جنـاح الواليـات املـتحدة مؤخـرا يف إطـالق أول بعثة علمية           -١٢٣
روبوطـية إىل بلوتـو، وقـد تسـىن بفضـل مصـدر قـدرة نوويـة يـزود املركـبة الفضـائية بالكهرباء                        

 .التدفئة ألجهزة القياسويوفر 

، ٦٤٤، عــاودت اللجــنة الفرعــية يف جلســتها  ٦٠/٩٩وعمــال بقــرار اجلمعــية العامــة   -١٢٤
فـرباير، عقـد فـريقها العـامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف              / شـباط  ٢٣املعقـودة يف    

 ٥العامل  وعقد الفريق   ). اململكـة املـتحدة   (هاربيسـون   . الفضـاء اخلـارجي حتـت رئاسـة سـام أ          
 .جلسات

والحظـت اللجنة الفرعية بارتياح ما أحرزه الفريق العامل أثناء فترة ما بني الدورات،               -١٢٥
وفقـا خلطـة العمـل املـتعددة السـنوات، مـن تقـدم ممـتاز بشـأن صوغ اخليارات التنفيذية احملتملة                   

لقدرة النووية  إلنشـاء إطـار تقـين دويل لألهـداف والتوصـيات املـتعلقة بأمان تطبيقات مصادر ا                
 .يف الفضاء اخلارجي املخطط هلا واملرتقبة حاليا

والحظــت اللجــنة الفرعــية أن الفــريق العــامل نــاقش، يف دورــا احلالــية، نــتائج حلقــة    -١٢٦
ــتقرير تلــك احللقــة     ــيا ل ــيل األول، هلــذا   (العمــل وأعــد مشــروعا أول انظــر املــرفق الثالــث، التذي

 ).التقرير

مارس، أقرت اللجنة الفرعية تقرير الفريق      / آذار ١، املعقـودة يف     ويف جلسـتها اخلامسـة     -١٢٧
 ).انظر املرفق الثالث هلذا التقرير(العامل 

ــني         -١٢٨ ــا ب ــترة م ــه يف ف ــأن يواصــل عمل ــامل ب ــريق الع ــية توصــية الف ــرت اللجــنة الفرع وأق
جنة الفرعية  الـدورات بشأن املواضيع املبينة يف خطة العمل املتعددة السنوات، حسبما أقرا الل            

ــا األربعــني   يف دور)A/AC.105/804 ــرفق الثالــث ــية واألربعــني   ) ، امل ــا الثان ــتها يف دور  وعدل
)A/AC.105/848    والحظـت اللجنة الفرعية أن الفريق العامل اتفق على عقد          ). ، املـرفق الثالـث
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ــن      ــنا م ــدورات يف فيي ــني ال ــا ب ــران١٤ إىل ١٢اجــتماعه مل ــيه / حزي ــد ٢٠٠٦يون ــناء ال ورة ، أث
 .التاسعة واألربعني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

 عـن تقديـرها لرئيس الفريق العامل ملا أبداه من مقدرة قيادية          الفرعـية  اللجـنة وأعربـت    -١٢٩
 .يف توجيه أعمال الفريق

  
  التطبيب عن بعد بواسطة النظم الفضائية       -سابعا 

، نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية يف البند            ٦٠/٩٩ة  وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـ        -١٣٠
، ضــمن إطــار خطــة "التطبيــب عــن بعــد بواســطة الــنظم الفضــائية" مــن جــدول األعمــال، ١٠

 ووفقا  )٤(.العمـل الثالثـية السـنوات الـيت اعـتمدا اللجنة الفرعية يف دورا السادسة واألربعني               
ــدول األعضــاء يف الل   ، إىل تقــدمي عــروض حــول  ٢٠٠٦جــنة، يف عــام  خلطــة العمــل دعيــت ال

مشـاريع حمتملة ثنائية أو متعددة األطراف من شأا أن تعزز تطوير تطبيقات التطبيب عن بعد                
 .بواسطة النظم الفضائية من خالل التعاون الدويل

ــيا وشــيلي والصــني وفرنســا وكــندا       -١٣١ وتكــلم بشــأن هــذا البــند ممــثلو األرجنــتني وإيطال
 .اهلند والواليات املتحدةونيجرييا و

 :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض العلمية والتقنية التالية حول هذا البند -١٣٢

احللقـة الدراســية الدولــية حــول تطبـيق الطــرائق الفضــائية يف دراســة مشــاكل   " )أ( 
 صـحة االنسـان والظواهـر اليت حيتمل أن تكون خطرة وكارثية باستخدام املنصات الشاملة من       

 ، قدمه ممثل االحتاد الروسي؛"السواتل البالغة الصغر

ــتطوير خدمــات التطبيــب عــن بعــد يف     " )ب(  نظــام االتصــاالت الســاتلية اخلــاص ل
 ، قدمه ممثل االحتاد الروسي؛"االحتاد الروسي

ــرعاية الصــحية املــتقدمة الــيت اســتحدثتها    " )ج(  الفوائــد األرضــية لتكنولوجــيات ال
 .قدمه ممثل الواليات املتحدة، "وتستخدمها الناسا

ــبكر حبــاالت        -١٣٣ ــذار امل ــية اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف اإلن والحظــت اللجــنة الفرع
ــتهاب     ــتا واالل ــا وداء الليشــمانيات وفــريوس هان اإلصــابة حبمــى الضــنك وداء شــاغاس واملالري

راء، وغريهــا مــن الســحائي وأمــراض الــرئة وإنفلونـــزا الطــيور واحلمــى النـزفــية واحلمـــى الصــف  
. األمـراض احليوانـية املنشـأ املـنقولة عـن طـريق اهلواء واملاء، ويف رصد مؤشرات تلك األمراض                
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والحظــت اللجــنة الفرعــية املشــاريع الثنائــية اجلاريــة مــن أجــل رصــد تفشــي تلــك األمــراض،     
 .وكذلك اخلطط اخلاصة مبشاريع مماثلة متعددة األطراف

 القدرات اليت طورت للتحليق يف الفضاء لفترات طويلة         والحظـت اللجـنة الفرعـية أن       -١٣٤
ــية      ــية يف املــناطق املصــابة بكــوارث ويف األمــاكن الريفــية والنائ ــتوفري اخلدمــات الطب تســتخدم ل

والحظـت اللجـنة الفرعـية أيضا أن املعارف املتعلقة بصحة اإلنسان يف             . وعـلى مـنت الطائـرات     
سات الطبية االعتيادية، وخصوصا يف احلاالت اليت       الفضـاء اخلـارجي تستخدم بنجاح يف املمار       

 .تتطلب الراحة يف السرير لفترات طويلة

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن التطبيـب عـن بعـد أخـذ يصبح عنصرا أصيال يف الرعاية                     -١٣٥
الصـحية، وأنـه يسـتخدم يف خدمات التصوير اإلشعاعي يف املناطق البعيدة، ويف مراقبة القلب،                

والحظــت . ىل املتخصصــني، والــرعاية التقوميــية، وتدريــس العلــوم الطبــية عــن بعــد   واإلحالــة إ
اللجـنة الفرعـية أيضـا أن التطبيـب عـن بعـد يقلّـل الوقـت الـالزم لسـفر اإلخصـائيني املمارسني                        

والحظت اللجنة  . وخيتصـر مـدد العالج يف املستشفيات، وأن املرضى يقبلونه عن طيب خاطر            
رات األخـرية يف مـيادين االتصاالت والتكنولوجيات االحيائية الطبية          الفرعـية كذلـك أن الـتطو      

واألجهـزة اإللكترونـية الصـغرية، وكذلـك اخنفـاض تكالـيف التكنولوجيا وتوافر اإلنترنت، قد                
 .وسعت إمكانيات توفري خدمات التطبيب عن بعد عاملياً

ة األطراف اليت تقدم عروضا وأحاطـت اللجـنة الفرعـية علما باملشاريع الثنائية واملتعدد          -١٣٦
إيضــاحية للتكنولوجــيات التشخيصــية والعالجــية الطبــية اجلديــدة وتقــيم تلــك التكنولوجــيات    

 .تعزيزا لتوفري أحدث وسائل الرعاية الصحية يف املناطق النائية والبيئات القاسية

ة أن يزيل   والحظـت اللجـنة الفرعـية أنه ميكن للتطبيب عن بعد بواسطة النظم الفضائي              -١٣٧
ــتوفريه ســبل          ــد، ب ــاء أي بل ــتاحة يف خمــتلف أحن ــية امل ــات الطب ــية اخلدم ــتفاوت يف نوع أوجــه ال
الوصـول إىل قـاعدة بـيانات حتـتوي عـلى معارف متخصصة، وقنوات اتصال لنقل البيانات يف                  

 ويف هذا الصدد، الحظت اللجنة الفرعية أيضا التوسع يف  . املـناطق ذات البنـية التحتـية املتخلفة       
اســتخدام التطبيــب عــن بعــد بواســطة الفضــاء وتشــغيل مشــاريع يف جمــال التطبيــب عــن بعــد      

 .بواسطة النظم الفضائية على الصعيد الوطين

والحظـت اللجـنة الفرعـية مـع الـتقدير أنشـطة بـناء القـدرات عـلى الصـعيد اإلقليمي،                      -١٣٨
ــترح        ــيمي لوضــع مق ــرق عمــل عــلى الصــعيدين الوطــين واإلقل ــك إنشــاء ف ات مشــاريع وكذل

والحظت اللجنة الفرعية أيضا أن مكتب      . تسـتخدم تكنولوجـيا الفضـاء يف اخلدمـات الصـحية          
ــام       ــد عقــدت يف ع ــدة وكــاالت فضــاء ق  حلقــيت عمــل  ٢٠٠٥شــؤون الفضــاء اخلــارجي وع
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إقليميـتني حـول اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء ألغـراض صـحة اإلنسـان، لصـاحل بلدان منطقيت                    
 .مريكا الالتينية والكاريبـيآسيا واحمليط اهلادئ وأ

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن جناح استخدام تكنولوجيات الفضاء يف الرعاية الصحية               -١٣٩
كمـا الحظـت اللجـنة الفرعـية بارتياح أنه جيري تذليل العقبات             . يـتوقف عـلى جناعـة تكلفـتها       

ذلــك عــدم تقــبُّل القائمــة أمــام تطــور التطبيــب عــن بعــد، مــثل العوائــق األدبــية والالئحــية، وك 
 .املؤسسة الطبية التقليدية الستخدام التطبيب عن بعد

ــا ســوف         -١٤٠ ــتزم إطالقه ــن الســواتل املع ــددا م ــياح أن ع ــية بارت والحظــت اللجــنة الفرع
 .يستخدم، ضمن مجلة أمور، لتوفري خدمات التطبيب عن بعد

 تعاونــية ثنائــية وحثّــت اللجــنة الفرعــية الــدول األعضــاء عــلى مواصــلة إقامــة مشــاريع   -١٤١
ومـتعددة األطـراف يف جمـال التطبيـب عـن بعـد بواسـطة الـنظم الفضائية يف البلدان النامية، من                      

كمـا حثّــت اللجـنة الفرعــية   . أجـل توفـري خدمــات رعايـة صـحية أفضــل لسـكان تلــك الـبلدان      
على الوكـاالت املتخصصـة الـتابعة ملـنظومة األمـم املـتحدة والعاملـة يف جمـاالت تتعلق بالصحة                     

ــتعاون مــع الــدول األعضــاء عــلى صــوغ وتنفــيذ مشــاريع يف مــيدان       ــيات ال استكشــاف إمكان
 .التطبيب عن بعد بواسطة النظم الفضائية

  
  األجسام القريبة من األرض    -ثامنا  

، نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية يف البند            ٦٠/٩٩وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -١٤٢
، ضــمن إطــار خطــة العمــل الثالثــية "األجســام القريــبة مـن األرض " مـن جــدول األعمــال،  ١١

ووفقا خلطة ). ، املرفق الثاينA/AC.105/848(السـنوات الـيت عدلت يف دورا الثانية واألربعني      
العمـل دعيـت املـنظمات الدولـية واهليـئات اإلقليمـية وسـائر اجلهـات الناشـطة يف ميدان حبوث                     

 .، إىل تقدمي تقارير عن أنشطتها٢٠٠٥ عام األجسام القريبة من األرض، يف

 تتضــمن (A/AC.105/863)وكــان معروضــا عــلى اللجــنة الفرعــية مذكــرة مــن األمانــة    -١٤٣
معلومـات عـن الـبحوث الـيت اضـطلعت ـا أملانـيا وإيطاليا والنرويج يف ميدان األجسام القريبة                    

ــن األرض ــرفة ا     . مــ ــة غــ ــا ورقــ ــية أيضــ ــنة الفرعــ ــلى اللجــ ــا عــ ــان معروضــ ــتماعات وكــ جــ
(A/AC.105/C.1/2006/CRP.5)   ا االحتاد الروسي تتضـمن معلومات عن البحوث اليت اضطلع 

 .واململكة املتحدة يف ميدان األجسام القريبة من األرض

وتكــلم . وتكلّــم بشــأن هــذا البــند ممــثلو إيطالــيا واململكــة املــتحدة والواليــات املــتحدة  -١٤٤
 .بطة مستكشفي الفضاءبشأن هذا البند أيضا املراقب عن را
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 :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض العلمية والتقنية التالية حول هذا البند -١٤٥

األنشـطة البحثـية املضـطلع ـا يف مجهورية كوريا بشأن األجسام القريبة من             " )أ( 
 ، قدمه ممثل مجهورية كوريا؛"٢٠٠٥التقرير املرحلي لعام : األرض

 ـــا يف اململكـــة املـــتحدة بشـــأن األجســـام القريـــبة مـــن  األنشـــطة املضـــطلع" )ب( 
 ، قدمه ممثل اململكة املتحدة؛"األرض

، قدمـه املراقــب  "حتــد دويل: احنـراف مسـارات األجســام القريـبة مـن األرض    " )ج( 
 عن رابطة مستكشفي الفضاء؛

، قدمــه املراقــب "احلاجــة إىل جلــنة دولــية تعــىن باألجســام القريــبة مــن األرض" )د( 
 .عن جامعة الفضاء الدولية

ــبات       -١٤٦ ــي الكويكـ ــن األرض هـ ــبة مـ ــام القريـ ــية أن األجسـ ــنة الفرعـ ــتذكرت اللجـ واسـ
 .واملذنبات اليت هلا مدار ميكن أن يتقاطع مع مدار كوكب األرض

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن االهـتمام بالكويكـبات يعـزى أساسـا إىل قيمتها العلمية                   -١٤٧
كون اجلزء الداخلي من املنظومة الشمسية، وإىل احتمال اصطدامها         كحطـام متـبق من عملية ت      

 .باألرض وما لذلك من عواقب مدمرة، وإىل توافر موارد خمتلفة عليها

والحظــت اللجــنة الفرعــية أن االكتشــاف املــبكر والتعقــب الدقــيق مهــا األداة األجنــع     -١٤٨
كمــا الحظــت اللجــنة الفرعــية أنــه . لــتدبر األخطــار الناشــئة عــن األجســام القريــبة مــن األرض

توجـــد يف شـــىت الـــبلدان عـــدة أفـــرقة ناشـــطة يف البحـــث عـــن األجســـام القريـــبة مـــن األرض  
 .ودراستها

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن هناك عدة مؤسسات تدرس إمكانيات ختفيف األخطار               -١٤٩
 تدابـــري كمــا الحظـــت اللجـــنة الفرعـــية أن أي . الــيت تشـــكلها األجســـام القريـــبة مـــن األرض 

 .لتخفيف تلك األخطار تتطلب جهودا دولية منسقة

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن بعـض الـدول األعضـاء قد نفّذت أو تعتزم تنفيذ بعثات                    -١٥٠
وكمــا الحظــت اللجــنة الفرعــية البعــثات . حتلّــق قــرب أجســام قريــبة مــن األرض وتستكشــفها

 .الدولية السابقة والوشيكة إىل أجسام قريبة من األرض

وأثنـت اللجـنة الفرعية على الواليات املتحدة ملا حققته من تقدم كبري يف الوصول إىل                 -١٥١
 يف املائــة مــن مجــيع األجســام القريــبة مــن األرض الــيت يــزيد قطــرها عــلى   ٩٠غايــتها لكشــف 
 جســما ٨١٦والحظــت اللجــنة الفرعــية أن الواليــات املــتحدة قــد اكتشــفت . كيلومــتر واحــد
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والحظت اللجنة الفرعية أيضا مع التقدير أن الواليات املتحدة         . ذا احلجم قريـبا مـن األرض ـ      
 . مترا١٤٠تقوم بدراسة نظم لكشف وتعقّب األجسام اليت يزيد قطرها على 

واتفقـت اللجـنة الفرعـية على ضرورة مواصلة وتوسيع اجلهود املبذولة على الصعيدين          -١٥٢
 .رض وتعقّبهاالوطين والدويل لكشف األجسام القريبة من األ

  
  دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية         -تاسعا 

، نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية يف البند            ٦٠/٩٩وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -١٥٣
، وذلك يف   "دعـم إدارة الكـوارث بواسطة النظم الفضائية       " مـن جـدول األعمـال، املعـنون          ١٢

املــرفق الــثاين (ام الــيت اعــتمدت يف دورــا احلاديــة واألربعــني إطــار خطــة العمــل الثالثــية األعــو
املرفق األول بالوثيقة (وبصـيغتها املعدلـة يف دورـا الثانـية واألربعني         ) A/AC.105/823بالوثـيقة   

A/AC.105/848.( 

وألقــى كــلمة يف إطــار هــذا البــند ممــثلو االحتــاد الروســي وأملانــيا وإندونيســيا وإيطالــيا     -١٥٤
)  البولـــيفارية–مجهوريـــة (ومجهوريـــة كوريــا ورومانـــيا والصــني وفرنســـا وفــنـزويال    وتايلــند  

وكولومبــيا ومالــيزيا واململكــة املــتحدة لــربيطانيا العظمــى وإيرلــندا الشــمالية والنمســا ونــيجرييا 
كمـا ألقى املراقب عن املنظمة العاملية لألرصاد        . واهلـند والواليـات املـتحدة األمريكـية والـيابان         

 . كلمةاجلوية

واسـتمعت اللجـنة الفرعـية إىل العـروض اإليضـاحية العلمـية والتقنـية التالـية بشأن هذا                   -١٥٥
 :البند

تطبــيق تكنولوجــيا الفضــاء مــن أجــل إنشــاء نظــام إندونيســيا لإلنــذار املــبكر   " )أ( 
 ، قدمه ممثل إندونيسيا؛"بالتسونامي

مــن أجــل دعــم إدارة أنشــطة الوكالــة اليابانــية الستكشــاف الفضــاء اجلــوي  " )ب( 
 ، قدمه ممثل اليابان؛"الكوارث

اسـتعمال نظـام األرصاد اجلوية الوطين من أجل التنبؤ بأوضاع الطوارئ اليت      " )ج( 
 ، قدمه ممثل االحتاد الروسي؛"هي من صنع اإلنسان

، قدمه  "التنـبؤ باحلـرائق الربية على نطاق عاملي بواسطة تكنولوجيات الفضاء          " )د( 
  اجلامعة الدولية للفضاء؛املراقب عن
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، قدمه املراقب   "احلـد مـن الكوارث وتعزيز التعليم ألغراض التنمية املستدامة         " )ه( 
 عن اليونسكو؛

ــتحدة يف جمــال إدارة      " )و(  ــتحدة الســاتلية يف عمــل األمــم امل ــة األمــم امل ــر خدم أث
 .تدريب والبحث، قدمه املراقب عن معهد األمم املتحدة لل"الكوارث واإلغاثة اإلنسانية

ووفقــا لالتفــاق الــذي توصــلت إلــيه جلــنة اســتخدام الفضــاء يف األغــراض الســلمية يف    -١٥٦
 كـان معروضـا على اللجنة الفرعية دراسة فريق اخلرباء املخصص            )٥(دورـا الثامـنة واألربعـني،     

در حـول إمكانـية إنشـاء هيـئة دولـية تعـىن بالتنسـيق وتوفـري الوسـائل الكفـيلة بتحقـيق أقصـى ق                      
 ممكـــن واقعـــيا مـــن الـــنجاعة لـــلخدمات الفضـــائية مـــن أجـــل اســـتخدامها يف إدارة الكـــوارث  

)A/AC.105/C.1/L.285(ا بغية استعراضها وإيصاء اللجنة ،. 

وقـدم ممـثل رومانيا، نيابة عن فريق اخلرباء املخصص، إىل اللجنة الفرعية حملة عامة عن                 -١٥٧
 ).A/AC.105/C.1/2006/CRP.12(الدراسة 

وأشـادت اللجـنة الفرعـية بفـريق اخلـرباء املخصـص للدراسـة املمـتازة الـيت أعدها لكي                     -١٥٨
 .تنظر فيها

والحظــت اللجــنة الفرعــية أن فــريق اخلــرباء املخصــص شــدد عــلى أن اهليــئة التنســيقية   -١٥٩
لألنشـطة الفضـائية الدولـية املقـترحة من أجل إدارة الكوارث ستكون حمطة جامعة تعىن بتوفري                 
الدعــم لألوســاط املعنــية بــإدارة الكــوارث وحمفــال لــتعزيز الــتحالفات، وأــا ســتكون مدفوعــة   
باحتـياجات املسـتعملني وأـا ستسـاهم يف سـد الفجـوة بـني األوسـاط املعنـية بإدارة الكوارث                     

 .وتلك املعنية بالفضاء

ــترحة وو        -١٦٠ ــئة التنســيقية املق ــدور اهلي ــرها ل ــن تقدي ــية ع ــت اللجــنة الفرع ــا، وأعرب ظائفه
واتفقـت يف الوقـت ذاتـه عـلى أن إنشاء تلك اهليئة ال ينبغي أن يفضي إىل ازدواجية يف اجلهود                     
املـبذولة، وأن ذلـك يقتضي التشاور الوثيق بني فريق اخلرباء املخصص وسائر املنظمات اليت هلا        

نة وأفــادت اللجــ. مــبادرات جاريــة يف جمــال اســتعمال تكنولوجــيا الفضــاء يف إدارة الكــوارث   
ــلمرافق         ــيق االســتخدام املنســق ل ــتعاون عــلى حتق ــثاق ال ــبادرات تشــمل مي الفرعــية أن تلــك امل

امليـــثاق الـــدويل بشـــأن الفضـــاء  (الفضـــائية يف حـــال وقـــوع كـــوارث طبيعـــية أو تكنولوجـــية  
اليت يسهر على تنفيذها    ) جيوس(، واملـنظومة العاملـية لـنظم رصد األرض          )والكـوارث الكـربى   
ومــي املخــتص برصــد األرض، وبــرنامج الرصــد العــاملي لألغــراض البيئــية   الفــريق الــدويل احلك

واألمنـية، وكذلـك بـرامج ومشـاريع مـثل خدمـات رسـم اخلـرائط العاملـية لألغـراض اإلنسانية                     
ــية اســتجابة ألعمــال اإلغاثــة يف    ) ريســبوند( وبــرنامج يونوســات الــذي يوفــر خدمــات عمليات
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الشـؤون اإلنسـانية وهيئات أخرى يف منظومة   حـاالت الطـوارئ الـيت يقـوم ـا مكتـب تنسـيق               
 .األمم املتحدة، وخصوصا أمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن فريق اخلرباء أفاد أيضا بأن اهليئة املقترحة ينبغي إنشاؤها         -١٦١
وينبغي أن يكون   يف شـكل بـرنامج لألمـم املتحدة حتت قيادة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي،               

أو ينـبغي أن تستضـيفها الـدول األعضاء اليت تعرض توفري مرافق    /مقـرها داخـل هـذا املكتـب و     
ودعا فريق اخلرباء الوفود إىل أن تفصح عن تعهداا احملتملة فيما يتعلق . ودعـم عملـيايت جزئي    

 .بإنشاء اهليئة التنسيقية املقترحة

صـادرة عن أعضاء يف اللجنة الفرعية بشأن توفري  ونوهـت اللجـنة الفرعـية بالعـروض ال      -١٦٢
 .خرباء واستضافة اهليئة التنسيقية املقترحة

واتفقـــت اللجـــنة الفرعـــية عـــلى اخلطـــوات التالـــية فـــيما يـــتعلق بعمـــل فـــريق اخلـــرباء   -١٦٣
 :املخصص

ينـبغي لفـريق اخلـرباء املخصـص أن يعمد، مبساعدة من مكتب شؤون الفضاء                )أ( 
 أعاله، دف   ١٦٠ارة املسؤولني عن تنفيذ املبادرات املذكورة يف الفقرة         اخلـارجي، إىل استش   

التوصـل إىل اتفـاق عـلى تقسـيم املهـام وعلى الكيفية اليت ميكن أن تساهم ا اهليئة املقترحة يف                 
حتقـيق أهـداف تلـك املـبادرات مـع القـيام يف الوقت ذاته بتعزيز استعمال تكنولوجيات الفضاء         

، خصوصـا يف الـبلدان النامـية؛ وينـبغي عرض نتائج ذلك التنسيق على جلنة                يف إدارة الكـوارث   
 اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية يف دورـــا التاســـعة واألربعـــني، يف عـــام   

 ، لكي تنظر فيها؛٢٠٠٦

ينـبغي ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي أن يتراسـل مـع كـل الـدول األعضاء                     )ب( 
  رمسيا بتعهداا احملتملة بتقدمي الدعم للهيئة املقترحة؛لكي يطلب منها أن تبلّغه

يدعـى عـندئذ كـل موفـري الدعـم إىل االجـتماع قـبل انعقـاد الـدورة التاسعة                     )ج( 
 واألربعني للجنة من أجل مواءمة تعهدام لكي تصبح اقتراحا جمديا من أجل إنشاء اهليئة؛

أثـناء انعقـاد الدورة التاسعة      ينـبغي أن يعقـد فـريق اخلـرباء املخصـص اجـتماعا               )د( 
واألربعـني للجـنة لكـي يضـع اللمسات األخرية على التقرير الذي سريفعه إىل اللجنة، وكذلك       
ــئة           ــنهائي للهي ــترح االســم ال ــدة، ولكــي يق ــتعهدات مؤك ــتنادا إىل ال ــترحة اس ــيذ مق ــة تنف خط

 املقترحة؛
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لعامة يف دورا  سـوف تقـدم اللجـنة، بعـد استعراضـها، توصيتها إىل اجلمعية ا              )ه( 
 .احلادية والستني

وأبـدى أحد الوفود رأيا مفاده أن بإمكان اهليئة املقترحة أن توفر دعما تقنيا، من قبيل                 -١٦٤
تقاسـم املعـارف والتهـيؤ قـبل وقوع الكارثة واإلنذار املبكر وتقدير احلالة أثناء الكارثة وبعدها           

 بإمكاـا أن توفـر دعمـا عمليا وتدريبيا لعمل           والـتعايف وإعـادة البـناء والتعلـيم والتدريـب، وأن          
ورأى ذلـك الوفـد أن بإمكان اهليئة املقترحة   . أمانـة االسـتراتيجية الدولـية لـلحد مـن الكـوارث       

أن تدعـم وتكمـل عمـل املـنظمات واملـبادرات الدولـية األخـرى الـيت تعـىن باحلد من الكوارث             
 .وإدارا

بشـأن توافـر األموال نظرا للموارد اليت ستكون         وأبـدي رأي مفـاده أن هـناك شـواغل            -١٦٥
وأبـدي أيضـا رأي مفاده أن من        . هـناك حاجـة إلـيها مـن أجـل إنشـاء وتشـغيل اهليـئة املقـترحة                 

الضــروري أن يعــاد الــنظر يف مســتويات املــوارد املقــترحة يف دراســة فــريق اخلــرباء املخصــص،    
ــية ا    ــية والوطن ــئة  وذلــك يف ضــوء احــتمال أن تغطــي األنشــطة الدول لراهــنة بعــض وظــائف اهلي

 .املقترحة أو أن تدعم تلك الوظائف

وأبـدى أحـد الوفود رأيا مفاده أن النهج العام املتبع إزاء إنشاء اهليئة املقترحة ال ينبغي                  -١٦٦
أن يتـناول املسائل املتعلقة مبا بعد وقوع الكارثة فحسب، بل ينبغي أن يكون أكثر توجها حنو                 

ورأى ذلك الوفد أن التوفيق     . يا الـيت تسـاعد التنبؤ بالكوارث واتقائها       تبـيُّن عناصـر التكنولوجـ     
يف دمـج البـيانات املسـتمدة من سواتل االستشعار عن بعد وسواتل األرصاد اجلوية مع تقنيات           

 .النمذجة والتجهيز األرضية كفيل بأن يفضي إىل اختاذ تدابري وقائية فعالة

يما يـتعلق بإنشـاء اهليـئة املقـترحة، أن يدرس      وأبـدي رأي مفـاده أن مـن الضـروري، فـ            -١٦٧
فــريق اخلــرباء املخصــص مبــزيد مــن الــتعمق بعــض املســائل احملــددة، مــنها املتطلــبات اإلجرائــية     

 .الوطنية

وكــان رأي اللجــنة الفرعــية أن هيــئات دولــية، كاللجــنة املعنــية بســواتل رصــد األرض  -١٦٨
نة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض       وفـريق التنسـيق املعـين بسـواتل األرصـاد اجلويـة وجلـ             

السـلمية، مهمـة ملـا هلـا مـن دور يف التشـجيع على تطوير سواتل األحباث، وتيسري االنتقال من                     
آلـيات البحـث إىل الـنظم التشـغيلية، واملسـاعدة عـلى ضـمان حصول كل البلدان على بيانات                    

مات سوف تساعد على ضمان دعم دقـيقة وآنـية، وأن اجلهـود التعاونـية الـيت تـبذهلا تلك املنظ            
 .النظم الفضائية واستخدامها بشكل فعال
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والحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح أن العمــل الــذي اضــطلع بــه امليــثاق الــدويل بشــأن  -١٦٩
الفضــاء والكــوارث الكــربى عــلى مــدى العــام املاضــي هــو مــثال نــاجح لقــيمة عملــيات رصــد  

الوكالــة اليابانــية الستكشــاف الفضــاء اجلــوي  والحظــت اللجــنة الفرعــية أن  . األرض املنســقة
وتشـكيلة سـواتل رصد األرض قد انضما إىل امليثاق، وأن إدارة الفضاء الوطنية الصينية قدمت           
ــيانات املســتمـدة مــن جمموعــة الســواتل        ــثاق بالب ــثاق وأــا ســتدعم املي ــبا لالنضــمام إىل املي طل

والحظــت . ل فيــنغ يــون لألرصــاد اجلويــة الــربازيلية لدراســة املــوارد األرضــية وســوات -الصــينية
 ٢٠، أي بزيادة نسبتها     ٢٠٠٥ مرة يف عام     ٢٥اللجـنة الفرعية كذلك أن امليثاق جرى تفعيله         

، مسامها بذلك يف جهود اإلغاثة يف حاالت الطوارئ يف كل من            ٢٠٠٤يف املائـة مقارنـة بعام       
 .البلدان النامية واملتقدمة على السواء

) جيوس(لفرعية أن اهلدف من املنظومة العاملية لنظم رصد األرض          والحظـت اللجـنة ا     -١٧٠
هـو حتقـيق عملـيات رصـد شـاملة ومنسـقة ومسـتدامة للمنظومة األرضية من أجل حتسني فهم                    

والحظـت اللجـنة الفرعية أيضا أن       . عملـيات األرض وزيـادة التنـبؤ بسـلوك املـنظومة األرضـية            
 مـن جـراء الكـوارث الطبيعية واليت هي من صنع    التقلـيل مـن اخلسـائر يف األرواح واملمـتلكات         

اإلنسـان هـو واحـد من املنافع التسع اليت تعود على اتمع واليت تناولتها خطة التنفيذ العشرية                  
والحظت اللجنة  ". جيوس"األعـوام اليت وضعها الفريق املختص برصد األرض بشأن املنظومة           

ــريق املخــتص برصــد األ     ــك أن أنشــطة الف ــية كذل ــام    الفرع ــالكوارث يف ع ــيما يتصــل ب رض ف
األولويات اليت عينها كل من الفريق العامل املعين بأنشطة     :  سـوف تركـز عـلى مـا يلي         ٢٠٠٦

التسـونامي، الـتابع للفـريق املخـتص برصـد األرض، واللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات؛                
وســيع نطــاق اســتخدام ووضــع ــج مــتعدد األخطــار إزاء اإلنــذار املــبكر وإدارة األزمــات؛ وت  

 .عمليات رصد األرض من أجل الوقاية من الكوارث والتخفيف من حدا

والحظـت اللجنة الفرعية بارتياح عدد احللول التكنولوجية الفضائية اجلديدة والفرص            -١٧١
. املخطـط هلـا أو الـيت تسـتخدمها الـدول األعضـاء حالـيا مـن أجل دعم أنشطة إدارة الكوارث         

تشــمل جمموعــة الســواتل اإليطالــية اهــزة بــرادارات ذات فــتحة اصــطناعية وهــي تشــمل فــيما 
ــية االســتبانة كومســو  ــنظام الســاتلي اإليطــايل (COSMO-SkyMed)ســكاميد -وعال -، وتنفــيذ ال

 اليت تستعمل   (Emergesat)، وأداة التنسـيق إميرجسات      (SIASGE)األرجنتـيين إلدارة الطـوارئ      
رض وســواتل املالحــة، وذلــك حتديــدا مــن أجــل تنســيق ســواتل االتصــاالت وســواتل رصــد األ

، الــذي سيحســن (GUSTAV)املسـاعدة الدولــية أثــناء األزمــات الكــربى؛ ومشــروع غوســتاف  
دقـة وموثوقـية املعلومـات ذات الصـلة بالكوارث والتخفيف من حدا؛ واخلطة املتعلقة بإنشاء                

ألب " نيجرييا؛ واملدرسة الصيفية مـرافق أرضـية وفضـائية مـن أجل اإلنذار املبكر بالكوارث يف         



 

 38 
 

 A/AC.105/869

يف عــام " رصــد األخطــار الطبيعــية مــن الفضــاء  "الــيت ســتركز عــلى املوضــوع الرئيســي   " بــاخ
، الـذي سـيدعم تقاسم املعلومات ذات        (Sentinel-Asia) آسـيا    –؛ ومشـروع سـينتينيل      ٢٠٠٦

تل املــتعدد الصــلة بــالكوارث يف مــنطقة آســيا واحملــيط اهلــادئ؛ وإطــالق مجهوريــة كوريــا الســا 
 ٢- واقـــــتراح إطـــــالق الســـــواتل كومبســـــات(KOMPSAT-1) ١-األغـــــراض كومباســـــات

؛ والساتل املتقدم لرصد    )COMS و KOMPSAT-3 و (KOMSPAT-2 وكومـس    ٣-وكومبسـات 
، والذي  Daichi ("ALOS" ("دايتشـي "األرض الـذي أطلقـته الـيابان يف اآلونـة األخـرية آلـوس               

 .مفيدة خلطة بشأن اإلنقاذ أو اإلنعاش بعد وقوع كارثةسيكون يف وسعه أن يحصل بيانات 

والحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح مســامهة التكنولوجــيات الفضــائية يف دعــم أنشــطة   -١٧٢
، مبـا يف ذلـك إقامة   ٢٠٠٤اإلنعـاش وإعـادة البـناء يف أعقـاب تسـونامي احملـيط اهلـندي يف عـام          

يا؛ وإنشاء مركز املعلومات بالصور الساتلية      نظـم إنـذار مـبكر بالتسـونامي يف إندونيسيا وماليز          
بشــأن اإلنعــاش مــن التســونامي يف تايلــند؛ ونظــام اإلنــذار املــبكر بالتســونامي املقــترح إنشــاؤه   

 .بشأن احمليط اهلندي

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن املؤمتـر اآلسـيوي بشـأن احلـد من الكوارث سوف يعقد                    -١٧٣
وأُفـــيد بـــأن الغــرض مـــن املؤمتـــر هـــو تبـــيُّن  . ٢٠٠٦مـــارس / آذار١٧ إىل ١٥يف ســيول مـــن  

 الـتحديات وتـرويج تنفـيذ تدابـري احلـد مـن خماطـر الكوارث يف سياق إطار عمل هيوغو للفترة               
 الذي متخض عنه    )٦(بـناء قـدرة األمم واتمعات على التعايف من الكوارث،         : ٢٠١٥-٢٠٠٥

ــيابان، مــن  املؤمتــر العــاملي املعــين بــاحلد مــن الكــوارث، الــذي عقــد يف      ٢٢ إىل ١٨كــويب، ال
 .٢٠٠٥يناير /كانون الثاين

ووفقـا خلطـة العمـل بشـأن هـذا البـند من جدول األعمال، تلقت اللجنة الفرعية أيضا                    -١٧٤
تقاريـر واسـتمعت إىل عـروض إيضـاحية مـن هيـئات متخصصـة داخـل مـنظومة األمـم املتحدة                   

الفضاء، وكذلك فيما يتعلق باهلياكل     حـول أنشـطتها يف جمال دعم إدارة الكوارث استنادا إىل            
وكانـت الـتقارير الكتابية اليت تلقاها مكتب شؤون الفضاء          . اإلقليمـية املعنـية بـإدارة الكـوارث       

ــية يف الوثــــــيقة         ــنة الفرعــــ ــلى اللجــــ ــاالت معروضــــــة عــــ ــك الوكــــ ــن تلــــ ــارجي مــــ اخلــــ
A/AC.105/C.1/2006/CRP.13. 

عمال أيضا، عقدت اللجنة الفرعية     ووفقـا خلطـة العمـل بشأن هذا البند من جدول األ            -١٧٥
فــرباير حلقــة عمــل بشــأن إدارة الكــوارث مبشــاركة مــتعهدي ســواتل  / شــباط٢٤ و٢٣يومــي 

فرباير ملتعهدي / شباط٢٣وقد كُرست فترة بعد الظهر من يوم      . االتصـاالت واألرصـاد اجلوية    
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ســت ملــتعهدي فــرباير فقــد كُر/ شــباط٢٤ســواتل االتصــاالت، أمــا فــترة بعــد الظهــر مــن يــوم  
 ).نيجرييا(أكينييدي . وأدار املناقشات يف حلقة العمل ج. سواتل األرصاد اجلوية

دور سواتل االتصاالت واألرصاد    : "وقُدمـت أثـناء حلقـة العمـل العروض اإليضاحية التالية           -١٧٦
ــوارث   ــم إدارة الكـ ــة يف دعـ ــاء   : اجلويـ ــاث الفضـ ــندية ألحبـ ــة اهلـ ــربة املؤسسـ ــتور  "جتـ ــه الدكـ  ، قدمـ

ــند؛   .د ــن اهل ــنقلة يف إدارة الكــوارث   " راضاكريشــنان م ــه "اســتخدام االتصــاالت الســاتلية املت  ، قدم
وظـائف الشـبكات السـاتلية يف نظـام االتصاالت          "؛  "إيـريديوم سـاتاليت   "أوبـريان مـن مؤسسـة       . ج
بوف أوسي. ، قدمه إ  "الروسي والتجربة املكتسبة من األنشطة املنفّذة يف حاالت الطوارئ        " إميريكوم"

 ، قدمــه "تطبـيقات تكنولوجـيا إمنارسـات يف إدارة الكـوارث    : التهـيؤ الفـوري  "مـن االحتـاد الروسـي؛    
نظــام يوميتســات لبــث البــيانات  : يوميتكاســت"ماركــيداهل الرســن مــن مؤسســة إمنارســات؛  . ب

ــية الســتغالل ســواتل األرصــاد اجلويــة    . ، قدمــه ج"البيئــية يوميتســات(بــريدج مــن املــنظمة األوروب
EUMETSAT( ا   "؛ــيقا ــة الصــينية وتطب ــن الصــني؛   "ســواتل األرصــاد اجلوي ــانغ م ــه ف ــنظام "، قدم ال

الفضـائي اخلاص برصد املؤشرات املنذرة بالزالزل وغريها من الكوارث الطبيعية واليت هي من صنع               
رواح محاية األ : األرصاد اجلوية الساتلية  "روشني من االحتاد الروسي؛     . ، قدمه ي  "اإلنسـان حاسوبيا  

ــية الســتغالل ســواتل   . ، قدمــه ج"واملمــتلكات يف مجــيع أرجــاء العــامل  ــريدج مــن املــنظمة األوروب ب
ــة   ــرقة مناقشــة حــول      ). يوميتســات(األرصــاد اجلوي ــا أف  وتلــت تلــك العــروض مناقشــات قامــت

 من  سـبل التغلـب عـلى العقـبات الـيت متـنع الـبلدان، وال سـيما النامـية منها،                   ) أ: (املوضـوعني التالـيني   
التدابري ) ب(اسـتخدام االتصـاالت السـاتلية واألرصـاد اجلوية الساتلية أثناء وقوع كوارث طبيعية؛ و              

الفعالــة الــيت يســتطيع مــتعهدو ســواتل االتصــاالت واألرصــاد اجلويــة اختاذهــا معــا مــن أجــل تعزيــز     
 .استخدام سواتل االتصاالت يف إدارة الكوارث الطبيعية

  
  ٢٠٠٧فيزياء الشمسية  السنة الدولية لل    -عاشرا  

، نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية يف البند            ٦٠/٩٩وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -١٧٧
، ضمن إطار خطة العمل "٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية    " مـن جـدول األعمـال،        ١٣

 ). املرفق األول،A/AC.105/848(الثالثية السنوات اليت اعتمدا يف دورا الثانية واألربعني 

 .وتكلم بشأن هذا البند ممثلو إندونيسيا والصني وفرنسا ونيجرييا والواليات املتحدة -١٧٨

 :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض العلمية والتقنية التالية حول هذا البند -١٧٩

 -نتائج البحوث املتعلقة بالشمس والبحوث الشمسية     : CORONAS-Fبعـثة   " )أ( 
  قدمه ممثل االحتاد الروسي؛،"األرضية
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، "األرضية-جتـارب االحتـاد الروسـي السـاتلية فـيما يـتعلق بالفـيزياء الشمسية              " )ب( 
 قدمه ممثل االحتاد الروسي؛

، قدمــه ممــثل "٢٠٠٧األعمــال التحضــريية للســنة الدولــية للفــيزياء الشمســية " )ج( 
 .اء الشمسيةالواليات املتحدة، نيابة عن أمانة السنة الدولية للفيزي

وكــان معروضــا عــلى اللجــنة الفرعــية ورقــة غــرفة اجــتماعات تتضــمن تقاريــر الــدول   -١٨٠
ــية للفــيزياء الشمســية       األعضــاء عــن أنشــطتها اجلــاري التخطــيط هلــا ضــمن إطــار الســنة الدول

(A/AC.105/C.1/2006/CRP.21). 

شر، بالتعاون والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح أن مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي ن             -١٨١
إضفاء  (”Putting the ‘I’ in the IHY“مـع أمانـة السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسية، كتيبا عنوانه      

، يتضمن حملة جمملة عن األعمال التحضريية )طـابع دويل عـلى السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسية         
 .للسنة على نطاق العامل

للفــيزياء الشمســية هــي بــرنامج دويل    والحظــت اللجــنة الفرعــية أن الســنة الدولــية      -١٨٢
للـتعاون العـلمي يهـدف إىل فهـم العوامـل اخلارجـية املؤثـرة على بيئات الكواكب، وهي بالغة                    

وذُكر أن األعمال التحضريية للسنة ستنطوي على نشر أجهزة قياس . األمهـية للـدول األعضـاء     
 من األرض ويف جديـدة، خصوصـا يف الـبلدان النامـية، وسـوف تتضمن عمليات رصد جديدة         

 .الفضاء، كما ستتضمن عنصرا تعليميا

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن السـنة الدولـية للفيزياء الشمسية سوف تستند إىل نتائج                  -١٨٣
، يف توســيع نطــاق دراســة    ١٩٥٧الســنة الدولــية لفــيزياء األرض، الــيت احــتفل ــا يف عــام       

.  بيـئة مـا بـني الكواكب والبيئة األرضية   العملـيات الكونـية يف املـنظومة الشمسـية الـيت تؤثـر يف            
وذُكـر أن دراسـة األحـداث الشـديدة النشـاط يف املـنظومة الشمسية سوف متهد السبيل ألمان                   
سـفر اإلنسـان يف الفضـاء إىل القمـر والكواكـب، وسـوف تسـاعد عـلى إهلـام اجليل القادم من                       

 .إخصائيي فيزياء الفضاء

 :ف اخلاصة للسنة الدولية للفيزياء الشمسية هيوالحظت اللجنة الفرعية أن األهدا -١٨٤

توفـــري قياســـات مرجعـــية الســـتجابة الغـــالف املغنطيســـي والغـــالف اإليـــوين   )أ( 
والغـالف اجلـوي األدىن وسـطح األرض مـن أجـل تبـين العملـيات العاملـية والعوامـل املؤثرة يف                      

 بيئة األرض ومناخها؛
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ية إىل غاية حدود املنظومة الشمسية      تعزيـز الدراسـة العاملـية للمـنظومة الشمس         )ب( 
 من أجل فهم املسببات اخلارجية والتارخيية لتغيُّر فيزياء األرض؛

ــية       )ج(  ــيزياء الشمســية احلال ــدويل يف دراســة ظواهــر الف ــلمي ال ــتعاون الع ــز ال تعزي
 واملقبلة؛

ــية للفــيزياء الشمســية إىل    )د(   تبلــيغ النــتائج العلمــية الفــريدة ألنشــطة الســنة الدول
 .األوساط العلمية املهتمة وإىل عامة الناس

ــوم الفضــاء         -١٨٥ ــتحدة بشــأن عل ــم امل ــبادرة األم ــياح أن م ــية بارت والحظــت اللجــنة الفرع
األساسـية تـتعاون مـع أمانـة السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـية عـلى دعـم نشـر صفائف أجهزة                        

هزة استقبال خاصة بالنظام  قـياس صـغرية، مـثل أجهزة قياس املغنطيسية وهوائيات راديوية وأج           
العـاملي لـتحديد املواقـع وأجهـزة تصوير شاملة لكل السماء، يف خمتلف أحناء العامل، وخصوصا                 

 .يف البلدان النامية، من أجل توفري قياسات عاملية لظواهر املنظومة الشمسية

والحظــت اللجــنة الفرعــية الــربامج والدراســات اجلــاري االضــطالع ــا ضــمن إطــار    -١٨٦
إعادة تنشيط البحوث املتعلقة مبغنطيسية األرض      : لسـنة الدولـية للفيزياء الشمسية، مبا يف ذلك        ا

والـنفاث الكهـربائي االسـتوائي يف نيجرييا؛ وإنشاء نظام رصد متكامل عمليايت أرضي وواسع               
الـنطاق يف الصـني؛ والتخطـيط ألنشـطة يف إندونيسـيا تسـتهدف حتسني وتطوير التنبؤات بآثار                  

ــاذة للســواتل ويف مغنطيســية       األنشــط ــر الســلوك الش ة الشمســية والطقــس الفضــائي يف مظاه
األرض ويف التغـــيُّر املـــناخي والغـــالف اإليـــوين ويف االتصـــاالت؛ ومـــا جـــرى يف فرنســـا مـــن  

، الـذي يستهدف توفري معلومات عن قطر     Picardاسـتحداث عـدة سـواتل بالغـة الصـغر، مـثل             
، الــذي يســتهدف دراســة االقــتران بــني الغــالف اجلــوي   Taranisالشــمس وتبايــناته احملــتملة، و

والغـالف اإليـوين والغـالف املغنطيسـي مـن خالل ظواهر التفريغ الكهربائي املكتشفة مؤخرا،                
 .، الذي يستهدف دراسة الظواهر الشمسية العالية الطاقةLYOT/SMESEو

ــية األ    -١٨٧ ــية العامــة األوروب ــية  والحظــت اللجــنة الفرعــية أيضــا أن اجلمع وىل للســنة الدول
 .٢٠٠٦يناير /للفيزياء الشمسية قد عقدت يف باريس يف كانون الثاين

ــاون، جــنوب أفريقــيا، يف       -١٨٨ ــه ســتعقد يف كيــب ت والحظــت اللجــنة الفرعــية كذلــك أن
، حلقـة عمـل إقليمـية حول املشاركة األفريقية يف السنة الدولية للفيزياء              ٢٠٠٦يونـيه   /حزيـران 

قطبـية الدولـية، وبـأن الصـني سـتتوىل تنسيق واستضافة حلقة دراسية دولية               الشمسـية والسـنة ال    
/ حـول أنشـطة السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـية يف آسيا واحمليط اهلادئ تعقد يف تشرين األول                  

 .٢٠٠٦أكتوبر 
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دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض  -حادي عشر
طبيقاته يف ميدان االتصاالت الفضائية وغريه من امليادين، واستخدامه وت

وكذلك سائر املسائل املتصلة بتطورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء 
  اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها

، نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية يف البند            ٦٠/٩٩وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -١٨٩
جــدول األعمــال، املــتعلق بــاملدار الثابــت بالنســبة لــألرض واالتصــاالت الفضــائية          مــن ١٤

 .بند مناقشة منفرد/كموضوع

ــنـزويال        -١٩٠ ــثّلو إكــوادور وإندونيســيا وف ــند مم ــذا الب ــة (وألقــى كــلمة حــول ه  –مجهوري
 .وكولومبيا واليونان) البوليفارية

ار الثابت بالنسبة لألرض مورد     وأعربـت بعـض الوفـود جمـددا عـن رأي مفـاده أن املـد                -١٩١
ورأت تلـك الوفـود ضـرورة ترشيد استغالل املدار          . طبـيعي حمـدود ومهـدد بـأن يصـبح مشـبعا           

الثابـت بالنسـبة لألرض وإتاحته جلميع البلدان، بصرف النظر عن قدراا التقنية الراهنة، حبيث         
نصفة، على أن تراعى تصـبح هلـا فرصـة الوصـول إىل املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض بشـروط م           

بوجـه خـاص احتـياجات الـبلدان النامـية واملوقـع اجلغـرايف لـبلدان معيـنة، مبشـاركة مـن االحتاد                       
ومــن مث رأت تلــك الوفــود أنــه ينــبغي إبقــاء البــند . الــدويل لالتصــاالت وتعاونــه يف هــذا اــال

واصلة مناقشته  املـتعلق بـاملدار الثابـت بالنسـبة لـألرض ضـمن جـدول أعمـال اللجـنة الفرعـية مل                    
 .بغية االستمرار يف حتليل خصائصه التقنية والعلمية

وأعـرب أحـد الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه ينـبغي أن تكفـل للبلدان النامية، وخصوصا                -١٩٢
تلـك الـيت توجـد يف مواقـع جغرافـية معيـنة بوسـائل تشـريعية، سـبل الوصـول إىل املـدار الثابت                       

صــص عــدد معــين مــن املواقــع يف املــدار الثابــت بالنســبة   بالنســبة لــألرض واســتخدامه، وأن خي
لــألرض للــبلدان النامــية لكــي تســتخدمها عــندما تصــبح لديهــا القــدرة التقنــية الالزمــة يف هــذا  

 .اال

ــتزويدها      -١٩٣ ــبلدان النامــية ب ــبلدان املــتقدمة أن تســاعد ال ــه ينــبغي لل وأبــدي رأي مفــاده أن
 متكّــنها مــن فــرص متســاوية مــع غريهــا للوصــول إىل املــدار بالســبل والقــدرة التكنولوجــية الــيت

الثابـت بالنسـبة لـألرض، آخـذة يف اعتـبارها الـدور احلـيوي الذي تؤديه سواتل االتصاالت يف                    
 .ذلك املدار من أجل تقليص الفجوة الرقمية
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وأُعـرب مـن جديـد عـن الـرأي الـذي مفـاده أن خطر التشبع املتأصل يف املدار الثابت                      -١٩٤
لنسـبة لـألرض يسـتوجب إسـناد األفضـلية إىل الـبلدان الواقعـة يف املـناطق املداريـة فـيما يتعلق                  با

 .بتخصيص املوارد الطيفية ضمن املدار الثابت بالنسبة لألرض

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن كولومبـيا قـد شـرعت يف إعـداد دراسـة متعمقة، مسيت                     -١٩٥
، تســتند إىل حتلــيل املــدار الثابــت  (GOAT) لــألرضأداة حتلــيل اســتغالل املــدار الثابــت بالنســبة 

وهذه . بالنسـبة لـألرض، مـن أجل إبانة حالة املدار الثابت بالنسبة لألرض يف املاضي واحلاضر               
الدراســة الــيت جيــري االضــطالع ــا مبشــاركة مــن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي واالحتــاد   

ام الفضـاء اخلارجي يف األغراض     الـدويل لالتصـاالت مـن املـتوقع أن تعـرض عـلى جلـنة اسـتخد                
 .٢٠٠٦السلمية يف دورا التاسعة واألربعني، يف عام 

وأبـدي رأي مفـاده أنـه ينـبغي للجـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية                   -١٩٦
أن تـويل مـزيدا مـن االهـتمام للمسـائل القانونية ذات الصلة بالوصول إىل املدار الثابت بالنسبة                   

خدامه، وأنـه ينـبغي لذلـك الغـرض أن تؤخـذ بعـني االعتـبار مسألة إقامة صالت              لـألرض واسـت   
ــدويل لالتصــاالت     ــاد ال ــق باالحت ــة ختصــيص      (أوث ــا مهم ــة قانون ــيدة املخول ــنظمة الوح ــو امل وه

، وذلـك قبل املضي يف مناقشة هذا املوضوع يف          )الـترددات الـراديوية وأي مـدارات مقـترنة ـا          
 .لجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةكلتا اللجنتني الفرعيتني ل

  
 مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة واألربعني  -ثاين عشر

  للجنة الفرعية العلمية والتقنية
، نظـــرت اللجـــنة الفرعـــية العلمـــية والتقنـــية يف ٦٠/٩٩وفقـــا لقـــرار اجلمعـــية العامـــة  -١٩٧

ت لدورـا الرابعة واألربعني، يعرض على جلنة        اقـتراحات بشـأن مشـروع جـدول أعمـال مؤقـ           
 من ذلك القرار، طلبت     ١٣وعمال بالفقرة   . اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية         

 ٢١، املعقــودة يف ٦٤١اللجــنة الفرعــية إىل الفــريق العــامل اجلــامع، الــذي أُنشــئ يف جلســتها    
 .لدورا الرابعة واألربعنيفرباير، أن ينظر يف مشروع جدول األعمال املؤقت /شباط

مـــارس، أقـــرت اللجـــنة الفرعـــية توصـــيات / آذار٣، املعقـــودة يف ٦٥٦ويف جلســـتها  -١٩٨
ــرابعة واألربعــني،       الفــريق العــامل اجلــامع بشــأن مشــروع جــدول األعمــال املؤقــت لدورــا ال

 ).انظر املرفق األول هلذا التقرير(بصيغته الواردة يف تقرير ذلك الفريق 
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فــرباير / شــباط٢٣ إىل ١٢حظــت اللجــنة الفرعــية أن األمانــة حــددت الفــترة مــن   وال -١٩٩
 . موعدا النعقاد الدورة الرابعة واألربعني للجنة الفرعية٢٠٠٧

  
  احلواشي    

تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،  )١( 
 .١، الفصل األول، القرار  )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه  / متوز٣٠‐١٩

 .E.06.I.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٢( 
، الفقرات    Corr.1) و(A/60/20 والتصويب ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، امللحق رقم   )٣( 

٥٢-٤٩. 
 .١٣٨، الفقرة (A/58/20) ٢٠الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم لسابق، نفس املرجع ا )٤( 
 .٥٨-٥٧، الفقرتان Corr.1) و(A/60/20والتصويب   ٢٠الدورة الستون، امللحق رقم نفس املرجع السابق،  )٥( 
 )٦( A/CONF.206/6 ٢، الفصل األول، القرار. 
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   املرفق األول  
   تقرير الفريق العامل اجلامع  

  مقدمة -أوال 
ديسمرب / كـانون األول   ٨ املـؤرخ    ٦٠/٩٩ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ١٣وفقـا للفقـرة      -١

، دعــت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية، يف دورــا الثالــثة واألربعــني، الفــريق العــامل  ٢٠٠٥
 ٣ فرباير إىل/ شباط٢١ جلسات يف الفترة من ٩وعقَد الفريق  . اجلـامع إىل االنعقـاد من جديد      

ــارس /آذار ــيذ      . ٢٠٠٦م ــيقات الفضــائية، وتنف ــتحدة للتطب ــم امل ــرنامج األم ــريق يف ب ونظــر الف
توصــيات مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف     

، ومشــروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة الــرابعة )اليونيســبيس الثالــث(األغــراض الســلمية 
و اعـتمد الفريق العامل اجلامع هذا       . ٢٠٠٧الفرعـية، املـزمع عقدهـا يف عـام          واألربعـني للجـنة     

 .مارس/ آذار٣التقرير يف جلسته التاسعة، املعقودة يف 

ــودة يف    ٦٤١ويف اجللســة  -٢ ــية، املعق ــية والتقن ــية العلم ــرباير، / شــباط٢١ للجــنة الفرع ف
وكان معروضا على الفريق    . رئيسا للفريق العامل اجلامع   ) باكستان(انتخـب حممـد نسـيم شاه        

 ).A/AC.105/C.1/2006/CRP.11(وثائق منها قائمة باملسائل اليت ينبغي لـه أن ينظر فيها 
  

  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية    -ثانيا  
معروضـا أيضا على الفريق     ) A/AC.105/861(كـان تقريـر خـبرية التطبـيقات الفضـائية            -٣

 .اخلبرية استكملت تقريرها ببيانولوحظ أن . العامل اجلامع

وأحــاط الفــريق العــامل اجلــامع عــلما حبلقــات العمــل واحللقــات الدراســية والــندوات     -٤
والـدورات التدريبـية والـزماالت الطويلـة األمد ألغراض التدريب املتعمق، وكذلك باخلدمات              

ر خبرية التطبيقات االستشـارية التقنـية، الـيت كانـت قـد اقترحـت عـلى اللجـنة الفرعـية يف تقريـ                  
 ).A/AC.105/861املرفق الثاين بالوثيقة (الفضائية 

  
تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء  -ثالثا 

  اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
 :كانت الورقات التالية معروضة على الفريق العامل اجلامع -٥
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ام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف أعمال جلنة         مسـامهة جلـنة اسـتخد      )أ( 
ــتعلق ب   ــيما ي ــة املواضــيعية  التنمــية املســتدامة ف ــترةاموع ــن  : ٢٠٠٧-٢٠٠٦ للف مســامهات م

 ؛)A/AC.105/C.1/2006/CRP.7(الدول األعضاء 

مسـامهة جلـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف أعمال جلنة               )ب( 
ورقة مناقشة مقدمة   : ٢٠٠٧-٢٠٠٦ للفترةاموعة املواضيعية   تدامة فيما يتعلق ب   التنمـية املسـ   

 إىل جلــنة التنمــية املســتدامة مــن اموعــة الرئيســية الــيت متــثل األوســاط العلمــية والتكنولوجــية     
)A/AC.105/C.1/2006/CRP.8(؛ 

إســهام جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض   مشــروع نــص بشــأن   )ج( 
-٢٠٠٦ للفــترةاموعــة املواضــيعية لمية يف أعمــال جلــنة التنمــية املســتدامة فــيما يــتعلق ب  الســ

٢٠٠٧ )A/AC.105/C.1/2006/CRP.9(؛ 

 تشــجيع الشــباب عــلى املشــاركة بقــدر أكــرب يف العلــوم واهلندســة الفضــائية          )د( 
)A/AC.105/C.1/2006/CRP.10(؛ 

جراءات اليت ركَّز عليها الفريق     ملخص لإل : تنفـيذ توصيات اليونيسبيس الثالث     )ه( 
 ؛)A/AC.105/C.1/2006/CRP.14/Rev.1(العامل اجلامع وحالة تنفيذها 

ــث   )و(  ــيذ توصــيات اليونيســبيس الثال ــين باألجســام    : تنف ــريق العمــل املع ــر ف تقري
 ).A/AC.105/C.1/2006/CRP.22(القريبة من األرض 

فضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض جلـــنة اســـتخدام الوالحـــظ الفـــريق العـــامل اجلـــامع أن  -٦
 عـلى إقامـة صـلة أوثـق بني عملها فيما يتعلق             السـلمية قـد اتفقـت يف دورـا الثامـنة واألربعـني            

وعلى أن  بتنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث والعمل الذي تضطلع به جلنة التنمية املستدامة،                
ن ما ميكن أن تساهم به تقـوم اللجـنة الفرعـية يف دورـا احلالـية باسـتعراض وثـيقة موجـزة بشأ         

علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء وتطبــيقاا يف مســائل اموعــات املواضــيعية الــيت تضــطلع ــا جلــنة 
 .، ووضع تلك الوثيقة يف صيغتها النهائية٢٠٠٧-٢٠٠٦التنمية املستدامة للفترة 

 عـن تقديـره للـدول األعضاء اليت قدمت مسامهات يف             العـامل اجلـامع    الفـريق وأعـرب    -٧
 .A/AC.105/C.1/2006/CRP.9شروع النص الوارد يف الوثيقة م

ــتعلق مب      -٨ ــيما ي ــنص ف ــامل مشــروع ال ــريق الع ــح الف ــتخدام الفضــاء    ونقَّ ســامهة جلــنة اس
، وأوصى اللجنة الفرعية بأن      التنمـية املسـتدامة    جلـنة اخلـارجي يف األغـراض السـلمية يف أعمـال           

 إىل جلـــنة التنمـــية A/AC.105/C.1/2006/CRP.9/Rev.1حتـــيل الـــنص املـــنقح الـــوارد يف الوثـــيقـة 
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ــرابعة عشــرة، املــزمع عقدهــا مــن     ــار١٢ إىل ١املســتدامة يف دورــا ال ، وفقــا ٢٠٠٦مــايو / أي
 يف دورا  اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية    جلـنة لالتفـاق الـذي توصـلت إلـيه         

 .الثامنة واألربعني

مــة صــلة أوثــق بــني اللجنــتني ســتؤدي إىل تعزيــز  أن إقا العــامل اجلــامعالفــريقوالحــظ  -٩
أوجـه الـتآزر بـني تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث وجدول األعمال اإلمنائي الشامل الذي                   
وضـعه مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمية املستدامة، الذي عقد يف جوهانسبورغ جبنوب أفريقيا، من                 

 .٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٤أغسطس إىل / آب٢٦

الفـريق العـامل اجلـامع مـع الـتقدير أن أفـرقة العمـل املعنـية بصوغ استراتيجية                   والحـظ    -١٠
) ١١التوصــية (وبالتنمــية املســتدامة ) ٩التوصــية (وبتــبادل املعــارف ) ١التوصــية (لرصــد البيــئة 

ــن األرض    ــبة م ــيذ توصــيات     ) ١٤التوصــية (وباألجســام القري ــلها بشــأن تنف ــد واصــلت عم ق
 تشــرين ٢٠، املــؤرخ ٥٩/٢ مــن قــرار اجلمعــية العامــة  ٦فقــرة اليونيســبيس الثالــث، عمــال بال 

 .٢٠٠٤أكتوبر /األول

والحـظ الفـريق العـامل اجلامع بارتياح أن فريق العمل املعين بصوغ استراتيجية لرصد                -١١
وفريق العمل املعين   ) ١١التوصـية   (وفـريق العمـل املعـين بالتنمـية املسـتدامة           ) ١التوصـية   (البيـئة   

) ١٤التوصية (وفـريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض       ) ٩التوصـية   (بتـبادل املعـارف     
وقد أحاطت اللجنة الفرعية علما    . قـد اجتمعـت أثـناء الـدورة الثالـثة واألربعـني للجـنة الفرعية              

بارتـياح بـتقرير فـريق العمـل املعـين باألجسـام القريـبة مـن األرض عـن الـتقدم الـذي أحرزه يف                         
 .عمله

التوصية (الفـريق العـامل اجلـامع بارتـياح أن فريق العمل املعين بالصحة العامة              والحـظ    -١٢
قـد عقـد اجـتماعا أثـناء الدورة الثالثة واألربعني وأنه قد مت التوصل إىل اتفاق بشأن أعمال                   ) ٦

والحـظ الفـريق العـامل اجلامع بارتياح أيضا أن منظمة الصحة العاملية قد              . فـريق العمـل املقـبلة     
 .ى املشاركة يف رئاسة فريق العمل، إن رأى فريق العمل أن ذلك مناسبوافقت عل

والحـظ الفـريق العـامل اجلـامع بارتـياح أنـه نتـيجة ألعمـال فـريق العمـل املعين بالنظم                       -١٣
 مــن تقريــر اللجــنة ٧٦، وحســبما هــو وارد يف الفقــرة )١٠التوصــية (العاملــية لســواتل املالحــة 

ثة واألربعـني، قـد أنشـئت اللجـنة الدولية املعنية بالنظم العاملية             الفرعـية عـن أعمـال دورـا الثالـ         
 .لسواتل املالحة، حسبما أوصى به فريق العمل
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والحـظ الفـريق العـامل اجلامع أن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة              -١٤
أبدت نيتها  سيواصـل، يف حـدود القـدرات واملـوارد املـتاحة، مسـاعدة ودعـم أفرقة العمل اليت                   

 .يف مواصلة أعماهلا

وطلـب الفـريق العـامل اجلـامع إىل األمانة أن تِعد وثيقة، لكي تقدم إىل اللجنة الفرعية                   -١٥
يف دورـا الـرابعة واألربعني، تتضمن ملخصا موجزا حلالة تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث،              

د من الدول األعضاء يف األمم املتحدة       وأن تسـتند يف إعـداد تلـك الوثيقة إىل املعلومات اليت تر            
وهيـئات مـنظومة األمـم املـتحدة واملـنظمات األخـرى الـيت هلـا صـفة مراقـب دائـم لدى اللجنة                        

 .وكذلك إىل ما جيمعه املكتب من معلومات أخرى

ورحــب الفــريق العـــامل اجلــامع بالـــتقارير الــيت قدمــتها الـــدول األعضــاء يف اللجـــنة        -١٦
صـفة مراقـب دائـم لديهـا عن أنشطتها فيما يتعلق بترويج العلوم واهلندسة             واملـنظمات الـيت هلـا       

على أن تواصل الدول األعضاء يف       العامل اجلامع    الفريقواتفـق   . الفضـائية يف أوسـاط الشـباب      
اللجـنة وهيـئات مـنظومة األمـم املـتحدة واملـنظمات األخـرى الـيت هلـا صـفة مراقـب دائم لدى                        

اجلــامع بــتقارير عــن أنشــطتها الرامــية إىل تعزيــز التعلــيم والفــرص اللجــنة تــزويد الفــريق العــامل 
 .املتاحة لتشجيع الشباب على املشاركة بقدر أكرب يف العلوم واهلندسة الفضائية

  
  واألربعني الرابعةمشروع جدول األعمال املؤقت للدورة  -رابعا 

  للجنة الفرعية العلمية والتقنية
م اللجــنة قــد، ت٦٠/٩٩ أنــه وفقــا لقــرار اجلمعــية العامــة الحــظ الفــريق العــامل اجلــامع -١٧

الفرعـية العلمـية والتقنـية إىل اللجـنة اقـتراحها بشـأن مشـروع جـدول األعمـال املؤقت للدورة                     
 .٢٠٠٧ واألربعني للجنة الفرعية، املزمع عقدها يف عام الرابعة

 الفرعية القانونية،    أن اللجـنة، عمـال بطلـب من اللجنة         والحـظ الفـريق العـامل اجلـامع        -١٨
قــد دعــت يف دورــا الثامــنة واألربعــني اللجــنةَ الفرعــية العلمــية والتقنــية إىل الــنظر يف إمكانــية   
إعـداد تقريـر عـن اخلصـائص التقنـية لألجسـام الفضـائية اجلويـة يف ضوء املستوى احلايل للتقدم                     

 .التكنولوجي والتطورات احملتملة يف املستقبل املنظور

لفـريق العـامل اجلـامع عـلى أن يطلـب إىل اللجـنة الفرعـية القانونية، من خالل                  واتفـق ا   -١٩
 أن توضح دعوا وأن تذكر      العـامل املعـين بـتعريف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حدوده،            فـريقها   

بالـتحديد طبـيعة وغـرض هذا التقرير، الذي قد يتضمن تعريفا لطابع األجسام الفضائية اجلوية                
 .خواص التقنية اليت ينبغي أن تؤخذ يف احلسبانينبغي أن يراعى ولل



 

49  
 

A/AC.105/869  

وأوصـى الفــريق العــامل اجلـامع بــأن تدعــى اللجــنة الفرعـية العلمــية والتقنــية جمــددا إىل     -٢٠
 .النظر يف إمكانية إعداد هذا التقرير بعد أن ترد املعلومات من اللجنة الفرعية القانونية

 الرابعةاألعمال املؤقت التايل للدورة    وأوصـى الفـريق العـامل اجلـامع مبشـروع جـدول              -٢١
 :٢٠٠٧، املزمع عقدها يف عام واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية

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

 .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -٢ 

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

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

 ٥- عمل خطط الإطارنظر فيها ضمن البنود اليت سي: 

 احلطام الفضائي؛ )أ( 

ــزمع لســنة   (   ــل امل ــد يف   ٢٠٠٧العم ــو جمس ــبما ه ــتعددة    حس ــل امل ــة العم خط
 مـن املـرفق الثاين بتقرير اللجنة الفرعية العلمية       ٦السـنوات الـواردة يف الفقـرة        

 ))A/AC.105/848(والتقنية 

 استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛  )ب( 

ــز (   ــل امل ــد يف   ٢٠٠٧مع لســنة العم ــو جمس ــبما ه ــتعددة    حس ــل امل ــة العم خط
 من املرفق الثالث بتقرير اللجنة الفرعية العلمية        ٨السـنوات الـواردة يف الفقرة       

 ))A/AC.105/848(والتقنية 

 ؛األجسام القريبة من األرض )ج( 

ــزمع لســنة   (   ــل امل ــد يف   ٢٠٠٧العم ــو جمس ــبما ه ــتعددة    حس ــل امل ــة العم خط
 مــن املــرفق األول بــتقرير اللجــنة الفرعــية     ٢٠ردة يف الفقــرة الســنوات الــوا 
 ))A/AC.105/848(العلمية والتقنية 

 ؛ الكوارث باالعتماد على النظم الفضائيةإدارةدعم  )د( 
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 من املرفق الثاين    ١٥ حسبما هو جمسد يف الفقرة       ٢٠٠٧العمـل املـزمع لسنة      (  
 ))A/AC.105/823(بتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 

 .٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية  )ه( 

ــزمع لســنة   (   ــل امل ــد يف   ٢٠٠٧العم ــو جمس ــبما ه ــتعددة    حس ــل امل ــة العم خط
 مــن املــرفق األول بــتقرير اللجــنة الفرعــية     ٢٢الســنوات الــواردة يف الفقــرة   

 ))A/AC.105/848(العلمية والتقنية 

ــند مــنفرد للمناقشــة /موضــوع -٦  ــ :ب ــية  دراســة الطب ــية واخلــواص التقن يعة الفيزيائ
لـلمدار الثابـت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه وتطبـيقاته يف مـيدان االتصاالت                
الفضـــائية وغـــريه مـــن املـــيادين، وكذلـــك دراســـة املســـائل األخـــرى املتصـــلة 

يـالء اعتـبار خاص الحتياجات البلدان       إبـتطورات االتصـاالت الفضـائية، مـع         
 .النامية ومصاحلها

 واألربعـني للجـنة الفرعية     اخلامسـة دول األعمـال املؤقـت للـدورة        مشـروع جـ    -٧ 
بــنود /كمواضــيع ســتتناولالعلمــية والتقنــية، مبــا يف ذلــك تبــين املواضــيع الــيت   

 .منفردة للمناقشة أو ضمن خطط عمل متعددة السنوات

 .التقرير املقدم إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية -٨ 

 الفـريق العـامل اجلـامع بـأن تدعـو اللجـنة الفرعية يف دورا الرابعة واألربعني                  وأوصـى  -٢٢
 إىل االنعقاد جمددا    القـدرة النووية يف الفضاء اخلارجي     الفـريق العـامل املعـين باسـتخدام مصـادر           

وبـأن تنشـئ فـريقا عـامال معنـيا باألجسـام القريبة من األرض لكي ينظر يف هذا البند مدة سنة                    
 .ال خبطة العمل املعتمدةواحدة، عم

 واألربعني  الرابعةدا أثناء الدورة     بـأن جيـتمع جمـد       أيضـا  أوصـى الفـريق العـامل اجلـامع       و -٢٣
 .للجنة الفرعية العلمية والتقنية

الـيت مبوجبها تنظم     مواصـلة املمارسـة      االتفـاق بشـأن    الفـريق العـامل اجلـامع        واسـتذكر  -٢٤
تعزيز لندوة  تنظيم  االحتاد الدويل للمالحة الفضائية و    نـدوة مشـتركة بـني جلـنة أحبـاث الفضاء و           

أن تنظَّم  واتفق الفريق العامل اجلامع على      .  على أساس تناويب سنة بسنة     الشـراكة مـع الصـناعة     
 وأن  ٢٠٠٧جلنة أحباث الفضاء واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية يف عام           املشتركة بني    الـندوةُ 
 . يف ذلك العامالصناعةاخلاصة بندوة تعلَّق ال
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جلـنة أحباث  وأوصـى الفـريق العـامل اجلـامع بـأن تتـناول الـندوة القادمـة املشـتركة بـني              -٢٥
 أثناء انعقاد الدورة   ٢٠٠٧الفضـاء واالحتـاد الـدويل لـلمالحة الفضـائية، املـزمع عقدهـا يف عام                 

ــوري     الرابعة واألرب ــوع احملـ ــية، املوضـ ــنة الفرعـ ــن للجـ ــتوائي  "يـ ــدار االسـ ــتخدام املـ  يف اسـ
 تلك  فـق الفـريق العـامل اجلـامع عـلى أن تنظَّم           وات. "الـتحديات والفـرص   : التطبـيقات الفضـائية   

واألربعني للجنة الفرعيةالرابعةل من الدورة الندوة أثناء األسبوع األو . 
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  املرفق الثاين   
  تقرير الفريق العامل املعين باحلطام الفضائي               

ديسمرب / كـانون األول   ٨ املـؤرخ    ٦٠/٩٩ة العامـة     مـن قـرار اجلمعـي      ١٤وفقـا للفقـرة      -١
، دعــت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية، يف دورــا الثالــثة واألربعــني، الفــريق العــامل  ٢٠٠٥

املعــين باحلطــام الفضــائي إىل االنعقــاد جمــددا لكــي يــنظر يف مشــروع املــبادئ التوجيهــية بشــأن   
 الـذي انبـثق مـن اجتماع الفريق العامل          ،(A/AC.105/2005/CRP.18)ختفـيف احلطـام الفضـائي       

وقـد عقـد الفريق العامل ثالث       . ٢٠٠٥يونـيه   /يف فـترة مـا بـني الدورتـني، املعقـود يف حزيـران             
 .٢٠٠٦مارس / آذار١فرباير ويف / شباط٢٨ و٢٧جلسات يف 

ــلي     -٢ ــو بورتيل ــيا(انتخــب الســيد كالودي ــام    ) إيطال ــين باحلط ــامل املع ــريق الع رئيســا للف
 .٢٠٠٦فرباير / شباط٢٧ للجنة الفرعية، املعقودة يف ٦٤٨ اجللسة الفضائي يف

يونيه /وقـد الحـظ الفـريق العـامل أن اجـتماعه فـيما بـني الدورتـني املعقـود يف حزيران                     -٣
، كـان قـد أدى إىل صـوغ مشـروع املبادئ التوجيهية بشأن احلطام الفضائي الوارد يف                  ٢٠٠٥
 .A/AC.105/2005/CRP.18الوثيقة 

أيضـا الفـريق العـامل أن مشـاورات غـري رمسـية كانت قد عقدت يف الفترة من             الحـظ    -٤
ــنظر يف       / شــباط٢٧ إىل ٢٣ ــية ال ــية، بغ ــثة واألربعــني للجــنة الفرع ــدورة الثال ــرباير، خــالل ال ف

مشـروع املـبادئ التوجيهـية بشـأن ختفـيف احلطـام الفضـائي ومواصلة تنقيحه، جنم عنها النص                   
 .A/AC.105/C.1/2006/CRP.19املنقّح الوارد يف الوثيقة 

فــرباير، وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع املــبادئ التوجيهــية بشــأن    / شــباط٢٨يف  -٥
ختفـيف احلطـام الفضـائي املـنقّـح، بصـيغته املعدلـة، واتفق على أنه ينبغي تقدمي مشروع املبادئ                   

قح ملشروع املبادئ   ويـرد الـنص املـن     . التوجيهـية بصـيغته املـنقحة إىل اللجـنة الفرعـية للـنظر فـيه              
 .A/AC.105/C.1/L.284التوجيهية بشأن ختفيف احلطام الفضائي يف الوثيقة 

ــيم         -٦ ــية بتعمـ ــنة الفرعـ ــي اللجـ ــبغي أن يوصـ ــه ينـ ــلى أنـ ــامل عـ ــريق العـ ــق الفـ ــا اتفـ كمـ
ــيغة ــائي         الصــ ــام الفضــ ــيف احلطــ ــأن ختفــ ــية بشــ ــبادئ التوجيهــ ــروع املــ ــن مشــ ــنقحة مــ املــ

(A/AC.105/C.1/L.284)    الوطـين بغـية تـأمني املوافقـة بشأن إقرار اللجنة الفرعية     ، عـلى الصـعيد
 .٢٠٠٧املبادئ التوجيهية يف دورا الرابعة واألربعني يف عام 

اتفـق الفـريق العامل أيضا على أنه جنح يف الوفاء مبقتضيات خطة العمل اليت كانت قد      -٧
) ٦، املرفق الثاين، الفقرة     A/AC.105/848(اعـتمدا اللجـنة الفرعية يف دورا الثانية واألربعني          
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وذلـك مـن خـالل تقـدمي مشـروع املـبادئ التوجيهـية بشأن ختفيف احلطام الفضائي إىل اللجنة                    
 .الفرعية

الحــظ الفــريق العــامل أن اللجــنة الفرعــية ميكــنها أن تدعــو إىل معــاودة عقــد الفــريق      -٨
ــة املــ      ــنامجة عــن إحال ــيقات ال ــنظر يف التعل ــامل يف أي وقــت ألجــل ال بادئ التوجيهــية عــلى  الع

 أعاله، وكذلك يف أي تطورات أخرى، وخصوصا ٦الصـعيد الوطـين، حسبما ورد يف الفقرة       
العالقـة بـني املشـروع املـنقح للمـبادئ التوجيهـية بشأن التخفيف من احلطام الفضائي ومصادر        

 .القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

ريـة بشـأن هذه املسألة وتضمنت   ويف ذلـك الصـدد لوحـظ أيضـا أن مثـة مناقشـات جا             -٩
عرضـا تقنـيا عن مصادر القدرة النووية واحلطام الفضائي، قدمه مؤخرا الفريق العامل يف حلقة                
العمــل التقنــية املشــتركة بــني األمــم املــتحدة والوكالــة الدولــية للطاقــة الذريــة حــول األهــداف    

ة النووية يف الفضاء اخلارجي،     والـنطاق والسمات العامة ملعيار تقين حمتمل ألمان مصادر القدر         
 .٢٠٠٦فرباير / شباط٢٢ إىل ٢٠اليت جرت يف فيينا يف الفترة من 

، اعـتمد الفريق العامل هذا      ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١وخـالل جلسـته الثالـثة املعقـودة يف           -١٠
 .التقرير
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  املرفق الثالث   
تقرير الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف   

   جي٤ضاء اخلاالف
، عــاودت اللجــنة الفرعــية   ٢٠٠٦فــرباير / شــباط٢٣، املعقــودة يف ٦٤٤يف اجللســة  -١

العلمـية والتقنية عقد فريقها العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي              
 ).اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية(هاربيسون . برئاسة سام أ

ــودة يف    -٢ ــريق العــامل األوىل، املعق ــيس  / شــباط٢٤ويف جلســة الف ــرباير، اســتذكر الرئ ف
املهـام املـنوطة بالفـريق العـامل، حسـبما وردت يف خطـة العمـل املـتعددة السنوات، اليت تشمل             

، لوضـع إطـار تقين دويل لألهداف والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات            ٢٠٠٧-٢٠٠٣الفـترة   
يف الفضــاء اخلــارجي، الــيت أقــرا اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية يف   مصــادر القــدرة الــنووية 

ــية واألربعـــني ) ، املـــرفق الثالـــثA/AC.105/804(دورـــا األربعـــني   وعدلـــتها يف الـــدورة الثانـ
)A/AC.105/848وأبلــغ الفــريق العــامل اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية مبــا   ). ، املــرفق الثالــث

 مــن تقــدم إمجــايل يف تنفــيذ أهــداف وتوصــيات خطــة العمــل للفــترة    أُحــرز حــىت ذلــك احلــني 
٢٠٠٧-٢٠٠٣ . 

حـول األهداف والنطاق    املشـتركة   حلقـة العمـل التقنـية       والحـظ الفـريق العـامل جنـاح          -٣
، اليت   تقـين حمـتمل ألمـان مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضاء اخلارجي               إلطـار والسـمات العامـة     

 ٢٢ إىل ٢٠يف فييــنا مــن ) الوكالــة (لــة الدولــية للطاقــة الذريــة والوكانظمــتها اللجــنة الفرعــية  
ديسمرب / كانون األول  ٨، املؤرخ   ٦٠/٩٩، عمـال بقـرار اجلمعـية العامـة          ٢٠٠٦فـرباير   /شـباط 
 .، وخطة عمل الفريق العامل املتعددة السنوات٢٠٠٥

 /A/AC.105/C.1/2006(ولوحـظ أن الورقـات والعـروض الـيت قدمت يف حلقة العمل      -٤

NPS/WP.1  إىلWP.10 وA/AC.105/C.1/2006/NPS/CRP.1  إىلCRP.14 (  مــــتاحة يف شــــكل
إلكــتروين عــلى موقــع الويــب اخلــاص مبكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي الــتابع لألمانــة العامــة    

(www.unoosa.org). 

وعقـب دراسـة مستفيضـة ملشـروع تقريـر حلقة العمل األويل، الوارد يف وثيقة عنواا                  -٥
حلقـة العمـل التقنــية املشـتركة حـول األهــداف والـنطاق والســمات      يـر أويل عــن  مشـروع تقر "

، وافــق الفــريق "تقــين حمــتمل ألمــان مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجيإلطــار العامـة  
 ).انظر تذييل هذا التقرير(العامل على املشروع األويل للتقرير 
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ه املــتعددة الســنوات، االجــتماع وأوصــى الفــريق العــامل بــأن يعقــد، وفقــا خلطــة عملــ  -٦
، أثناء الدورة التاسعة    ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٤ إىل   ١٢القـادم فـيما بني الدورات يف فيينا من          

 .واألربعني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

وطلـب الفـريق العـامل إىل األمانـة أن تـوزع مشـروع تقريـر حلقـة العمـل األويل على                   -٧
ة وعـلى الـدول األعضاء يف اللجنة الستعراضه والتعليق عليه، حىت يتسىن للفريق العامل               الوكالـ 

 .٢٠٠٦يونيه /أن ينظر فيه يف اجتماعه القادم فيما بني الدورات، يف حزيران

واتفــق الفــريق العــامل عــلى أن يكــون مشــروع تقريــر حلقــة العمــل األويل، وكذلــك    -٨
الدول األعضاء يف اللجنة، مبثابة أساس لتقرير حمدث عن         التعلـيقات الـيت تـرد من الوكالة ومن          

 .حلقة العمل، يقدم إىل األمانة، لكي توزعه على الدول األعضاء يف اللجنة

واتفــق الفــريق العــامل، وفقــا لالســتنتاجات الــواردة يف مشــروع تقريــر حلقــة العمــل      -٩
ة الــيت اســتبينت يف حلقــة األويل، عــلى أن تعــد أمانــة اللجــنة رســالة تتضــمن عــددا مــن األســئل 

وســيطلب يف الرســالة إىل . العمــل وأدرجــت يف مشــروع الــتقرير األويل وتقدمهــا إىل الوكالــة 
، حــىت تــتمكن أمانــة ٢٠٠٦أبــريل / نيســـان١٤الوكالــة أن تقــدم ردودا عــلى األســئلة حبلــول  

فــيما بــني اللجــنة مــن تــرمجة الــردود وتوزيعهــا قــبل ثالثــة أســابيع مــن اجــتماع الفــريق العــامل  
 .٢٠٠٦يونيه /الدورات املقرر عقده يف حزيران

وأوصــــى الفــــريق العــــامل، توخــــيا لالتســــاق، أن يــــرجع يف املســــتقبل إىل الوثــــيقة    -١٠
A/AC.105/L.253/Rev.2    دويل لألهـداف والتوصـيات املتعلقة بأمان     الـ تقين  الـ طـار   اإل"لـتعريف

 ".خطط هلا واملرتقبة حالياتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي امل

مارس / آذار ١واعـتمد الفـريق العـامل هـذا الـتقرير، يف جلسـته اخلامسـة، املعقـودة يف                    -١١
٢٠٠٦. 
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  التذييل    
مشروع تقرير أويل عن حلقة العمل التقنية املشتركة حول األهداف   

والنطاق والسمات العامة إلطار تقين حمتمل ألمان مصادر القدرة 
 ٢٢ إىل ٢٠ الفضاء اخلارجي، املعقودة يف فيينا من النووية يف

   ٢٠٠٦فرباير /شباط
  اخللفية  -أوال  

أفضـت مناقشـات رمسـية وغري رمسية على مدى السنوات املاضية داخل الفريق العامل                -١
املعــين باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي، الــتابع للجــنة الفرعــية العلمــية   

، إىل اســتنتاج )الوكالــة(ني الفــريق العــامل وممثــلي الوكالــة الدولــية للطاقــة الذريــة والتقنــية، وبــ
مـؤداه أن أي عمـل آخـر يـتعلق بـأي مـن اخلـيارات احملـتملة للتعاون مع الوكالة يف وضع إطار                      
ألمـان مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضاء اخلارجي ميكنه أن يستفيد كثريا من عقد حلقة عمل          

رت حلقة العمل املشتركة حول األهداف والنطاق والسمات العامة إلطار          وقـد يسـ   . مشـتركة 
تقـين حمـتمل ألمـان مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي، الـيت نظمـتها اللجـنة الفرعية                        

. فــرباير، تــبادل اآلراء بــني الفــريق العــامل والوكالــة/ شــباط٢٢ إىل ٢٠والوكالــة يف فييــنا مــن 
سـن فهـم اجلانـبني ألدوار وأسـاليب عمـل كـل مـن الوكالة واللجنة                 وأدى ذلـك التـبادل إىل حت      

الفرعـية، كمـا ساعد حبث املسائل الرئيسية اليت سوف تنشأ لدى التعاون من أجل وضع إطار                 
 .دويل ألمان مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

 :كان اهلدفان الرئيسيان حللقة العمل مها -٢

 املقـــترح ألهـــداف ونطـــاق ومســـات إطـــار تقـــين دويل تعزيـــز املخطـــط العـــام )أ( 
لألهـداف والتوصـيات املـتعلقة بأمـان مـا هو مزمع وما هو مرتقب حاليا من تطبيقات مصادر                   

 .القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

ــيذ احملــتملة إلرســاء إطــار تقــين دويل لألهــداف        )ب(  ــد خــيارات التنف ــز حتدي تعزي
 مـزمع ومـا هـو مرتقـب حالـيا مـن تطبيقات مصادر القدرة       والتوصـيات اخلاصـة بأمـان مـا هـو         

 .النووية يف الفضاء اخلارجي
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  املالحظات  -ثانيا  
وفّــرت حلقــة العمــل معلومــات مفــيدة ووثــيقة الصــلة خبطــة العمــل املــتعددة الســنوات  -٣

 احلالــية للجــنة الفرعــية ولفــريقها العــامل املعــين باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء    
ــل حمفــال لتقاســم    . اخلــارجي ــة العم ــاالت وطنــية    : وأتاحــت حلق ــني وك ــات ب اآلراء واملعلوم

ــيقات      ــة؛ وآخــر املعلومــات بشــأن التطب ــية والــدول األعضــاء املشــاركة والوكال وإقليمــية ودول
اجلاريـة ملصـادر القـدرة الـنووية يف الفضاء اخلارجي وما هو مزمع وما هو مرتقب حاليا منها؛                   

فـريدة الـيت حتكـم تصميم تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛              واالعتـبارات ال  
واملعلومـات املـتعلقة مبصادر القدرة النووية بالنسبة للحطام الفضائي؛ ونطاق ومسات وأهداف             
إطـار ألمـان مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي، وباألخص العناصر الضرورية الدنيا             

ور كل من تطبيقات النظائر املشعة واملفاعالت؛ واملالحظات واألسئلة         لذلـك اإلطـار مـن مـنظ       
ذات الصــلة باخلــيارين قــيد نظــر الفــريق العــامل لتنفــيذ إطــار ألمــان مصــادر القــدرة الــنووية يف 

 .الفضاء اخلارجي
  

  التطبيقات املزمعة واملرتقبة حاليا ملصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي                             ألف  
ملشـاركون يف حلقـة العمل املالحظات التالية بشأن التطبيقات املزمعة واملرتقبة            أبـدى ا   -٤

 :حاليا ملصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

حسـب املعـارف والقـدرات احلالـية تعـد مصادر القدرة النووية اخليار الوحيد        )أ( 
ودون اســتخدام . كــبرياملــتاح لــتزويد بعــض البعــثات الفضــائية بــالقدرة ولــتعزيز غريهــا بقــدر   
 مصادر القدرة النووية الستحال تنفيذ بعض البعثات اجلارية واملرتقبة؛

تســتخدم مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي مــنذ أكــثر مــن أربعــة    )ب( 
ومل تطلـق مفـاعالت انشـطارية لعـدة سـنوات وال توجـد خطط حمددة الستخدامها يف          . عقـود 

مـن املـتوقع أن تكـون هـناك حاجـة إىل مفـاعالت فضـائية للبعثات            غـري أنـه     . املسـتقبل القريـب   
كمـا ميكن توقّع بعثات     . العلمـية وبعـثات االستكشـاف، وعـلى وجـه الـتحديد للقمـر واملـريخ               

 ؛)مثل االتصاالت والقاطرات الفضائية بني املدارية(للمدار األرضي حتتاج إىل قدرة عالية 

ــة    )ج(  ــيا نظــم القــدرة العامل ــنظائر املشــعة تســتخدم حال ــنها وحــدات  (بال ومــن بي
 ويعتزم مواصلة استخدامها؛) التسخني بالنظائر املشعة

ختطّـط وكـاالت فضـائية وطنـية وإقليمية ودولية إلطالق بعثات إىل املريخ قد                )د( 
 ؛)مبا يف ذلك وحدات التسخني بالنظائر املشعة(تستخدم مصادر قدرة تعمل بالنظائر املشعة 
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مــن اإلطــالق (تطبــيقات مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي بيــئات  ) ه( 
 ختتلف جذريا عن بيئة التطبيقات األرضية؛) مرورا بالتشغيل وحىت انتهاء اخلدمة

ختـتلف املفـاعالت الفضـائية كـثريا عن املفاعالت األرضية من حيث التصميم          )و( 
توجد معايري خمتلفة جدا    ) دث احملتملة أي ظـروف التشغيل واحلوا    (والبيـئات املعيـنة     . والتشـغيل 

 للتصميم فيما يتعلق باألمان والتشغيل؛

تـؤدي متطلبات البعثات الفضائية إىل تصميمات فريدة خاصة بكل بعثة على             )ز( 
 .حدة ملصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي ونظم اإلطالق وعمليات البعثات

  
  صادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي                أهداف ونطاق ومسات إطار ألمان م                 -باء  

خمطّــط أويل ألهــداف ونطــاق "اســتندت حلقــة العمــل يف مداوالــا إىل وثــيقة معــنونة  -٥
ومسـات إطـار تقـين دويل لألهـداف والتوصـيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية                 

وتضـــمنت . (A/AC.105/L.253/Rev.2)" يف الفضـــاء اخلـــارجي املخطّـــط هلـــا واملرتقـــبة حالـــيا 
 :املالحظات ما يلي

أشـار املشـاركون يف حلقـة العمل إىل عدة أسباب تدعو إىل وجود إطار تقين      )أ( 
احلاجة إىل وجود   : وكان من بينها  . دويل لألمـان ملصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي             

النووية؛ وتوفري ضمانات   معـايري أمـان مشـتركة للبعـثات الفضائية اليت تستخدم مصادر القدرة              
بـأن مسـألة أمـان مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي تعـاجل عـلى حنـو مالئـم؛ وتوفري                          

 أساس مشترك لبعثات فضائية تعاونية دولية تستخدم مصادر القدرة النووية؛

ــية    )ب(  ــنة الفرعـ ــيقة اللجـ ــناول  (A/AC.105/L.253/Rev.2)لوحـــظ أن وثـ ــيت تتـ  الـ
ورد وصـــفا عامـــا لـــتوافق اآلراء بشـــأن نـــوع إطـــار األمـــان الـــذي يـــتوخاه املخطـــط حالـــيا تـــ

إال أنه عام جدا ويلزم أن يكون أكثر حتديدا لكي يشكّل أساسا            . املشـاركون يف حلقـة العمـل      
لعملـية تعاونـية بـني جلـنة شـؤون الفضـاء اخلـارجي والوكالـة الدولية للطاقة الذرية لوضع إطار                

 لألمان؛

فـاده أنه ميكن لذلك اإلطار أن يشكّل أساسا التفاقات يف           أُعـرب عـن رأي م      )ج( 
 املستقبل حيتمل أن تكون ملزمة؛

حــدد املشــاركون يف حلقــة العمــل عناصــر مشــتركة اعتــربت ضــرورية إلطــار  )د( 
ينــبغي أن يكــون اإلطــار مقــبوال دولــيا، وأن يوفّــر توجــيها رفــيع املســتوى، وأن : فعــال لألمــان

وينــبغي لـــه أن . در القــدرة باســتخدام الــنظائر املشــعة واملفــاعالتيعــاجل كــال مــن نظــامي مصــا
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يواصـل تشـجيع إنشـاء أو اسـتخدام عملـيات األمـان الوطنية اليت تكون معقولة وشفافة ويعتد                   
ــية وبراجمــية تســعى إىل ختفــيف       . ــا ــية أن تتضــمن عناصــر تقن ــيات الوطن ــتلك العمل ــبغي ل وين

 .قدرة النووية طوال مجيع مراحل البعثة ذات الصلةاملخاطر الناشئة عن استخدام مصادر ال
  

  خيارات تنفيذ إطار ألمان مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  -جيم 
تلقـى املشـاركون يف حلقـة العمـل استعراضـا عامـا خلـياري التنفـيذ اللذين ينظر فيهما                     -٦

، وهو  ١اخليار  : ضاء اخلارجي الفـريق العـامل لوضـع إطـار ألمـان مصادر القدرة النووية يف الف              
ــة لوضــع إطــار لألمــان؛ واخلــيار      ــية بــني اللجــنة الفرعــية والوكال ، وهــو عملــية ٣عملــية تعاون

مــتعددة األطــراف لوضــع إطــار لألمــان تضــم الوكــاالت الوطنــية واإلقليمــية والدولــية املهــتمة، 
مــن جانــب يعقــبها اســتعراض مــن جانــب اللجــنة، جيــري مــع مســتويات خمــتلفة مــن املشــاركة 

وإضـافة إىل ذلــك، قـدم مـلخص للمســائل الرئيسـية املـتعلقة بتنســيق عملـيات اللجــنة       . الوكالـة 
ــة لتنفــيذ اخلــيارين  ــيقات    . والوكال ــناء انعقــاد حلقــة العمــل طرحــت عــدة مالحظــات وتعل وأث

 :وأسئلة، 

 مالحظات وتعليقات عامة )أ( 

لفضـاء اخلارجي، وهي  توجـد أُطـر شـاملة ألمـان مصـادر القـدرة الـنووية يف ا               ‘١‘ 
وتعاونت بعض الدول األعضاء مؤخرا من      . مسـتخدمة يف اثنـتني مـن الـدول األعضاء         

ــنووية يف الفضــاء        ــيمي ألمــان مصــادر القــدرة ال أجــل وضــع خطــة خاصــة بإطــار إقل
 اخلارجي؛

تدخــل اجلوانــب األرضــية مــن أنشــطة مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء          ‘٢‘ 
 األمان القائمة اخلاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية؛اخلارجي ضمن نطاق معايري 

تعكـف الوكالـة على دمج ثالث وثائق بشأن أساسيات األمان اخلاصة ا يف               ‘٣‘ 
ويقصـد مـن أساسـيات األمـان هذه اخلاصة بالوكالة أن تشكّل أساسا              . وثـيقة واحـدة   

 تطلبات واألدلة؛جلميع الوثائق األخرى يف سلسلة معايري األمان، مبا يف ذلك امل

مل يكتـب مشـروع أساسـيات األمـان اخلـاص بالوكالة وامع حاليا مع أخذ                 ‘٤‘ 
وســوف يلــزم . تطبــيقات مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي بعــني االعتــبار 

دراسـة مـدى صلتها احملتملة بوضع إطار دويل ألمان مصادر القدرة النووية يف الفضاء               
 اخلارجي؛
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يـتعلق جبمـيع معـايري األمان احلالية اخلاصة بالوكالة، توجد لدى الوكالة           فـيما    ‘٥‘ 
واملوارد ) إمـا يف الوكالـة نفسـها أو بتعـيني خرباء استشاريني تقنيني            (اخلـربات الالزمـة     

ــيم          ــنظراء والتعل ــك استعراضــات ال ــا يف ذل ــايري، مب ــك املع ــيذ تل ــنهوض بتنف ــة لل الالزم
 والتدريب؛

ة يف الوقت الراهن خربات يف مصادر القدرة النووية يف          ال توجـد لدى الوكال     ‘٦‘ 
ويف حالـة مشـاركة الوكالـة يف وضـع إطـار ألمـان مصـادر القـدرة         . الفضـاء اخلـارجي  

الـنووية يف الفضـاء اخلارجي، سوف حتتاج الوكالة إىل أن تعين خرباء يف جمال الفضاء                
خلـارجي من األوساط    مـن ذوي اخلـربة يف مـيدان مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء ا                 

 املعنية بالفضاء، ومن بينها الفريق العامل؛

إذا شـاركت الوكالـة يف رعايـة وضـع إطـار ألمـان مصـادر القدرة النووية يف                    ‘٧‘ 
الفضـاء اخلـارجي سـوف يلـزم أن تـتفق الوكالـة واللجـنة بشـأن ترتيـبات احلفاظ على                     

 اخلربات والنهوض بتنفيذ اإلطار؛

 .رات التنفيذ ناقصةقد تكون قائمة خيا ‘٨‘ 

 :١تعليقات وأسئلة وثيقة الصلة باخليار  )ب( 

ــيار   ــامل    ١يقتضـــي اخلـ ــريق العـ ــيها الفـ ــر فـ ــنة الـــيت نظـ ــية املمكـ ــنهوج التعاونـ  مـــن الـ
(A/AC.105/L.254/Rev.2)            ما اخلاصة بوضع الوثائقـق اللجـنة الفرعية والوكالة عملياأن تنس 

وحــدد . ادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجيــدف املشــاركة يف رعايــة إطــار ألمــان مصــ
املشــاركون يف حلقــة العمــل مــن خــالل املناقشــات املــيزات احملــتملة هلــذا اخلــيار وعــدة مســائل  

وتــرد فــيما يــلي بعــض املالحظــات  . ســوف يلــزم معاجلــتها قــبل أن يتســىن تنفــيذ ذلــك اخلــيار  
 :والتعليقات العامة

ــا    ‘١‘  ــنووية يف الفضــاء   ســوف يســتفيد نشــر إطــار دويل ألم ــدرة ال ن مصــادر الق
اخلـارجي تشـارك يف رعايـته الوكالـة واللجـنة مـن املكانـة الدولية والكفاءات                 

وحيتمل أن حيظى إطار األمان ذلك باعتراف       . التقنـية الـيت تتسـم ا املنظمتان       
للبعثات الفضائية  ) تتضـمن معـايري   (عـام وأن يسـاعد وضـع أطـر أمـان وطنـية              

  القدرة النووية؛اليت تستخدم مصادر

يعـترف بـأن عملـية وضـع معـايري األمـان الـيت أنشـأا الوكالـة توفر آلية فعالة                      ‘٢‘ 
 لتحقيق معايري لألمان سليمة تقنيا وجتسد توافقا دوليا يف اآلراء؛
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:  مــزيدا مــن التوضــيح، مــن بيــنها١حتــتاج عــدة مســائل وثــيقة الصــلة باخلــيار  ‘٣‘ 
جـنة وعملـيات اختـاذ القـرارات اخلاصـة ما؛ اللغة            تنسـيق أسـلوب عمـل الوكالـة والل        

واللغـات املسـتخدمة إلجراء عملية تعاونية لوضع إطار؛ ومصادر التمويل لدعم وضع             
مــــثل خدمــــات الــــترمجة الشــــفوية والــــترمجة الــــتحريرية، والنشــــر، (إطــــار لألمــــان 

 ؛ وتنظيم وإدارة برنامج العمل لوضع إطار لألمان؛)واالجتماعات، وخالف ذلك

 :٣تعليقات وأسئلة وثيقة الصلة باخليار  )ج( 

ــنطوي اخلــيار    ــة مــع اللجــنة الفرعــية يف      ٣ي ــة ملشــاركة الوكال ــة ــوج بديل  عــلى ثالث
وحســب . اســتعراض إطــار لألمــان تضــعه جمموعــة مــتعددة األطــراف مــن الوكــاالت واخلــرباء  

 ملساعدة اللجنة الفرعية الـنهج األول، تطلـب اللجـنة إىل الوكالـة أن جتـري تقيـيما تقنيا لإلطار           
مع االستفادة، حسب االقتضاء،    (وحسـب الـنهج الـثاين تتعاون الوكالة         . يف نظـرها يف اإلطـار     

وحســب . مـع اللجـنة الفرعـية يف إجـراء تقيـيم تقـين لإلطـار       ) بعملـياا لالسـتعراض واالعـتماد   
ألطــراف بوضــع إطــار الــنهج الثالــث، يســاعد أوال ممــثّل تقــين للوكالــة قــيام اموعــة املــتعددة ا

ــنووية يف الفضــاء اخلــارجي، مث يدعــم اللجــنة الفرعــية يف اســتعراض       ألمــان مصــادر القــدرة ال
، ٣وطرحـت أثـناء املـداوالت يف حلقـة العمـل عـدة تعلـيقات وأسئلة خبصوص اخليار            . اإلطـار 

ة  بيــنما مل يكــن الــبعض اآلخــر ذا صــلة إال بــبدائل معيــن ٣كــان بعضــها يــتعلق عمومــا باخلــيار  
 :لذلك اخليار

 ال توجـد لدى الوكالة آلية إلقرار أو نشر  ٣فـيما يـتعلق جبمـيع بدائـل اخلـيار           ‘١‘ 
أو دعــم أي إطــار ألمــان مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي يوضــع خــارج  

غري أنه ميكن أن يشار إىل مشاركة       . نطـاق عملية الوكالة القائمة لوضع معايري األمان       
 يف فقـرة متهـيدية تصـاحب إمـا تقيـيم إطـار متعدد       ٣ن بدائـل اخلـيار    الوكالـة يف أي مـ     

 ٣ ألف أو    ٣أي اخليار   (األطـراف ألمـان مصـادر القـدرة النووية يف الفضاء اخلارجي             
 ؛) جيم٣أي اخليار (أو وضع ذلك اإلطار فعال واستعراضه ) باء

وذجا فعاال  ميكـن أن تكـون عملـية وضـع معـايري األمان اليت أنشأا الوكالة من                ‘٢‘ 
ــية واإلقليمــية       ــتعددة األطــراف مــن الوكــاالت واخلــربات الوطن تســتخدمه جمموعــة م
والدولـية لكيفية بلوغ إطار ألمان مصادر القدرة النووية سليم تقنيا بتوافق اآلراء، إال              

 أن هيكل الوكالة لن يكون متاحا لتلك العملية وكذلك آليات الوكالة؛

 ضمان تبين أي    ٣لوكالة يف أي من بدائل اخليار       ميكـن أن تسـاعد مشـاركة ا        ‘٣‘ 
تضـارب حمـتمل بـني إطـار ألمـان مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلارجي وضعته            
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ــنووي األرضــية القائمــة وجتنــب ذلــك        ــان ال ــايري األم ــتعددة األطــراف ومع جمموعــة م
 أو شرحه بصورة وافية؛/التضارب و

اللغة :  مزيدا من التوضيح، من بينها     ٣يار  حتـتاج عـدة أسـئلة وثيقة الصلة باخل         ‘٤‘ 
واللغـات املسـتخدمة إلجـراء عملـية مـتعددة األطـراف لوضـع إطار؛ ومصادر التمويل            

مثل خدمات الترمجة الشفوية والترمجة التحريرية، والنشر،       (لدعـم وضـع إطار لألمان       
ــتعلق٣وإضــافة إىل ذلــك، بالنســبة للخــيار  ). واالجــتماعات، وخــالف ذلــك  ــاء، ت   ب

أسـئلة أخـرى بتنسـيق أسـلوب عمل الوكالة واللجنة وعمليات اختاذ القرارات يف كل             
 .منهما، وتنظيم برنامج العمل وإدارته

 :أسئلة توجه إىل الوكالة الدولية للطاقة الذرية )د( 

هــل توجــد أي قــيود يف الــنظام األساســي للوكالــة أو قــرارات ســابقة اختذهــا   ‘١‘ 
متـنع الوكالة من التصرف بالتعاون مع اللجنة للمشاركة يف          جملـس احملـافظني ميكـن أن        

وضـع ودعـم إطـار ألمـان مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلارجي؟ وما مل توجد                     
قـيود مـن هـذا القبـيل مـا هـو اإلجـراء السـليم الـذي ينـبغي للجنة أن تتبعه لطلب قيام                         

 الوكالة بذلك النشاط؟

أعـاله، ما هو شكل     ‘ ١‘) د(الفقـرة الفرعـية     خـالف الـتعاون املشـار إلـيه يف           ‘٢‘ 
أو الدعــم باالســتعراض الــذي تكــون الوكالــة عــلى اســتعداد ألن توفــره /االستشــارة و

للجـــنة أو موعـــة مـــتعددة األطـــراف مـــن الوكـــاالت واخلـــربات الوطنـــية والدولـــية  
 واإلقليمية يف وضع إطار ألمان مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؟

إدراكــا أن الوكالــة مل تضــع معــايري ألمــان مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء  ‘٣‘ 
اخلـارجي وأن جوانـب معيـنة مـن إطـار دويل ألمـان مصادر القدرة النووية يف الفضاء                   

مـثل استخدام الوقود  (اخلـارجي قـد ختـتلف عـن املمارسـات األرضـية املقـبولة عمومـا                
هـل تكـون الوكالة على استعداد ألن تتخذ         ،  )الشـديد اإلثـراء يف املفـاعالت الفضـائية        

ــوارد الالزمــة، وأن تدخــل تعديــالت      القــرارات السياســاتية الالزمــة، وأن ختصــص امل
أو إجراءات ذات صلة للتعاون     /حمـتملة عـلى اختصاصات جلاا املعنية مبعايري األمان و         

رة الفرعية  على النحو املذكور يف الفق    (مـع اللجـنة أو مـع اموعـة املـتعددة األطـراف              
إلعـداد إطـار ألمان مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؟ ماذا            ) أعـاله ‘ ٢‘) د(

 تكون الفترات الزمنية الواقعية الالزمة لتلك اإلجراءات؟
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  االستنتاجات -ثالثا  
جنحـت حلقـة العمـل التقنية املشتركة حول األهداف والنطاق والسمات العامة إلطار          -٧

مـان مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضاء اخلارجي يف أن تتناول بالتفصيل النطاق              تقـين حمـتمل أل    
والسـمات واألهـداف وكذلك خيارات التنفيذ إلطار دويل حمتمل لألمان يف استخدام مصادر             

واسـتفادت حلقـة العمـل كـثريا من املشاركة الفعالة من            . القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي        
 .لجنة ومن العروض اليت قدموهاجانب ممثلي الوكالة وال

ــواع مــن البعــثات       -٨ ــنووية لعــدة أن أكّــدت حلقــة العمــل احلاجــة إىل مصــادر للقــدرة ال
الفضـائية والفـائدة احملـتملة العـائدة مـن إطـار دويل ألمـان اسـتخدام مصـادر القـدرة النووية يف                       

 .التطبيقات الفضائية، وشددت على ذلك

 البيــئة اخلاصـة ملصـادر القـدرة الـنووية يف الفضــاء     سـلّطت حلقـة العمـل األضـواء عـلى      -٩
اخلـارجي ومـا يـنجم عـن ذلـك من اختالف متطلبات األمان لتطبيقات مصادر القدرة النووية                  

 .يف الفضاء وعلى األرض

سـاعدت حلقـة العمل حتسني فهم آليات كل من الوكالة واللجنة لوضع األطر واختاذ                -١٠
 .ارات التنفيذ وعيوا وخاصيااالقرارات، وصورت ميزات خمتلف خي

لـدى تـناول نطـاق مـثل ذلـك اإلطـار ومساتـه وأهدافـه بالتفصـيل، إضـافة إىل خيارات                       -١١
تنفـيذه، حـدد املشـاركون يف حلقـة العمـل األسئلة املتعلقة بالوكالة اليت يهم تناوهلا قبل توصية         

وجه تلك األسئلة إىل الوكالة ويوصي بأن ت. ٢٠٠٧الفـريق العـامل خبـيار معين للتنفيذ يف عام         
 .٢٠٠٦يونيه / للتوضيح قبل اجتماع الفريق العامل بني الدورات يف حزيران

 


