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  مقدمة -أوال  
م الفضاء اخلارجي يف    عقـدت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية، الـتابعة للجـنة اسـتخدا                -١

/  شباط٢٨ إىل ١٧األغـراض السـلمية، دورهتـا األربعـني يف مكتـب األمم املتحدة يف فيينا من             
 ).كندا( برئاسة السيد كارل دوتش ٢٠٠٣فرباير 

 . جلسة١٩وعقدت اللجنة الفرعية  -٢
  

  احلضور    -ألف  
الروســي، األرجنــتني، االحتــاد : حضــر اجللســة ممــثلو الــدول التالــية األعضــاء يف اللجــنة -٣

-مجهوريــة(اســبانيا، أســتراليا، اكــوادور، أملانــيا، اندونيســيا، أوروغــواي، أوكرانــيا، ايــران        
ــندا، بــريو،     )االســالمية ــنا فاســو، بول ــا، بوركي ــربتغال، بلغاري ــيا، باكســتان، الــربازيل، ال ، ايطال

ريـة كوريـا، جنوب   تركـيا، اجلزائـر، اجلمهوريـة التشـيكية، اجلمهوريـة العربـية السـورية، مجهو         
أفريقــيا، رومانــيا، ســلوفاكيا، الســودان، الســويد، شــيلي، الصــني، العــراق، فرنســا، فــنـزويال،   
فييـت نـام، كـندا، كوبـا، كولومبـيا، كينـيا، لبـنان، ماليزيا، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة                   

ــندا الشــمالية، ال     ــربيطانيا العظمــى وايرل ــية الســعودية، اململكــة املــتحدة ل ــيجرييا،  العرب نمســا، ن
 .نيكاراغوا، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان

فـرباير، أبلـغ الرئـيس اللجـنة الفرعـية بتلقي           / شـباط  ١٧ املعقـودة يف     ٥٨٠ويف اجللسـة     -٤
وعمال . طلـبات حلضـور اجللسـة مـن حكومـات أذربيجان واسرائيل وأنغوال وتايلند وسويسرا          

مارسـة املتـبعة يف املاضـي، دعيـت تلك الدول الرسال وفودها حلضور الدورة احلالية للجنة                 بامل
الفرعــية وخماطبــتها حســب االقتضــاء، دون اجحــاف بطلــبات الحقــة مماثلــة، عــلما بــأن هــذا     
االجـراء ال يـنطوي عـلى أي قـرار مـن اللجـنة الفرعـية بشـأن وضـعية تلك الوفود وامنا هو من                         

 .ة من اللجنة الفرعية لتلك الوفودباب ابداء اجملامل

أمانــة االســتراتيجية : وُمثّلــت يف الــدورة كــيانات األمــم املــتحدة التالــية بصــفة مراقــبني -٥
ومكتب ) اليونسكو(الدولـية للحد من الكوارث ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة            

لعاملـية لألرصـاد اجلويـة والوكالة       مفوضـية األمـم املـتحدة السـامية لشـؤون الالجـئني واملـنظمة ا              
 .الدولية للطاقة الذرية

ــية      -٦ ــة الفضــاء األوروب ــبون مــن وكال ــدورة أيضــا مراق وجلــنة أحبــاث  ) إيســا(وحضــر ال
واللجــنة املعنــية بســواتل رصــد األرض والــرابطة األوروبــية للســنة الدولــية   ) كوســبار(الفضــاء 

ــدويل      ــلمالحة الفضــائية ال ــاد ل ــاف(للفضــاء واالحت ــية للمســح التصــويري    )إي ــية الدول  واجلمع
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واالستشــعار عــن بعــد وجامعــة الفضــاء الدولــية واجمللــس االستشــاري جلــيل الفضــاء والــرابطة    
 .الدولية ألسبوع الفضاء

ــيقة  -٧  قائمــة بأمســاء ممثــلي الــدول وهيــئات األمــم   A/AC.105/C.1/INF/32وتــرد يف الوث
 .لدورةاملتحدة واملنظمات الدولية األخرى اليت حضرت ا

  
   اعتماد جدول األعمال           -باء  

، ٢٠٠٣فــرباير / شــباط١٧، املعقــودة يف ٥٨٠اعــتمدت اللجــنة الفرعــية يف جلســتها   -٨
 :جدول األعمال التايل

 . جدول األعمالعتمادا -١  

 .الرئيسكلمة  -٢  

 .تبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقدمة عن األنشطة الوطنية -٣  

 .امج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائيةبرن -٤  

مؤمتـــر األمـــم املـــتحدة الثالـــث املعـــين باستكشـــاف الفضـــاء تنفـــيذ توصـــيات  -٥  
 ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

املســائل املتصــلة باستشــعار األرض عــن بعــد بواســطة الســواتل، مبــا يف ذلــك     -٦  
 . النامية ويف رصد بيئة األرضتطبيقاته لصاحل البلدان

 .استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي -٧  

وســائل وآلــيات تعزيــز الــتعاون بــني الوكــاالت وزيــادة اســتخدام التطبــيقات    -٨  
 .واخلدمات الفضائية داخل هيئات منظومة األمم املتحدة وفيما بينها

 . الكوارث الطبيعيةلتدّبرتنفيذ نظام فضائي عاملي متكامل  -٩  

 .احلطام الفضائي -١٠  

ــلمدار الثابــت بالنســبة لــألرض      -١١   ــية ل ــية واخلــواص التقن ــيعة الفيزيائ دراســة الطب
ــيادين،     ــيقاته يف مــيدان االتصــاالت الفضــائية وغــريه مــن امل واســتخدامه وتطب
وكذلــك عــن املســائل األخــرى املتصــلة بــتطورات االتصــاالت الفضــائية، مــع 

 .ار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلهاايالء اعتب



 

5  
 

A/AC.105/804

ــوم        -١٢   ــيقات العل ــيدان تطب ــية مــن أجــل تنمــية القــدرات يف م ــوارد املال حشــد امل
 .الفضائيةوالتكنولوجيا 

 .استخدام تكنولوجيا الفضاء ألغراض العلوم الطبية والصحة العامة -١٣  

 للجــنة الفرعــية بعــنياحلاديــة واألرمشــروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة   -١٤  
 .العلمية والتقنية

 .التقرير املقدم اىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية -١٥  
  

  الوثائق  -جيم   
 .ترد يف املرفق األول هبذا التقرير قائمة بالوثائق اليت عرضت على اللجنة الفرعية -٩
  

  الكلمات العامة     -دال  
 عن تعاطفها وتضامنها مع أسر وأصدقاء الطاقم الدويل ملكوك       أعربـت اللجـنة الفرعية     -١٠

الفضـاء كولومبـيا، وكذلك مع أوساط الفضاء الدولية، إزاء فاجعة فقدان املكوك مؤخرا أثناء               
وأبدت اللجنة الفرعية أملها    . ، واليت مست البشرية بأسرها    ٢٠٠٣فـرباير   / شـباط  ١عودتـه يف    

 . الفضائية الدوليةيف أن ال يؤثر ذلك سلبا على الربامج

وأعربـت اللجـنة الفرعـية عـن حـزهنا لوفاة دمييتر ميشيف، مدير ومؤسس خمترب دراسة                  -١١
 األرضـية يف األكادميية البلغارية للعلوم، الذي حدثت وفاته مؤخرا، والذي         –اآلثـار الشمسـية     

وسلمت . رياكـان رائـدا قـدم إسـهاما كبريا يف تطوير العديد من ميادين أحباث الفضاء يف بلغا                 
اللجـنة الفرعـية بـنهجه الكفـؤ والبـّناء بشـأن أعمـال اللجـنة، وال سـيما مهاراته الدبلوماسية يف                 

 .املواضيع احلساسة

 .ورحبت اللجنة الفرعية باجلزائر بوصفها عضوا جديدا يف اللجنة وجلاهنا الفرعية -١٢

لى خدماهتما الرائعة   وأعربـت اللجـنة الفرعـية عن شكرها لبيتر الال ومازالن عثمان ع             -١٣
وعّبرت أيضا عن ارتياحها لتعيني سريجيو كاماشو مديرا . يف مكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي      

 .للمكتب

االحتـــاد : وأدىل ممـــثلو الـــدول األعضـــاء التالـــية بكـــلمات أثـــناء التـــبادل العـــام لـــآلراء -١٤
ــران      ــيا، اندونيســيا، اي ــتني، اكــوادور، أملان ــة(الروســي، األرجن ــ-مجهوري ــيا، )الميةاالس ، ايطال

باكسـتان، الـربازيل، بـريو، اجلزائـر، اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا، رومانيا، السودان،              
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شـيلي، الصـني، فرنسـا، كـندا، كولومبـيا، ماليزيا، املغرب، املكسيك، النمسا، نيجرييا، اهلند،                
ل أمــريكا الالتينــية وألقــى ممــثل كوبــا كــلمة نــيابة عــن جمموعــة دو . هــنغاريا، الــيابان، الــيونان

وألقى . وأدىل مـندوب أذربـيجان بكـلمة عامـة، وكذلـك املراقـب ممثل اليونسكو              . والكاريـبـي 
كــلمات أيضــا املراقــبون مــن جلــنة أحبــاث الفضــاء والــرابطة األوروبــية للســنة الدولــية للفضــاء    

جلامعة واالحتـاد الفلكـي الـدويل واجلمعـية الدولـية للمسـح التصـويري واالستشـعار عـن بعد وا                   
 .الدولية للفضاء

 :واستمعت اللجنة الفرعية يف اطار التبادل العام لآلراء إىل عرضني تقنيني -١٥

 ، قدمها ممثل اليونان؛"حملة عن الساتل هيلالس سات" )أ( 

التنــبؤ بــالطقس الفضــائي باســتخدام "عــرض قدمــه ممــثل االحتــاد الروســي عــن  )ب( 
 ؛"قيبيانات الرياح الشمسية يف الوقت احلقي

 ".مقراب اجلنوب األفريقي الكبري"عرض قدمه ممثل جنوب أفريقيا عن  )ج( 

فـرباير، ألقـى الرئيس بيانا أوجز فيه أعمال         / شـباط  ١٧ املعقـودة يف     ٥٨٠ويف اجللسـة     -١٦
اللجـنة الفرعـية يف دورهتـا احلالـية واسـتعرض األنشـطة الفضـائية أثـناء العام املاضي، مبا فيها ما                      

 .هم نتيجة للتعاون الدويلحتقق من تقدم م

 أيضــا ألقــى مديــر مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي الــتابع لألمانــة   ٥٨٠ويف اجللســة  -١٧
 .كلمة استعرض فيها برنامج عمل املكتب

والحظــت اللجــنة الفرعــية مــع الــتقدير أن حكومــتـي مجهوريــة كوريــا وفرنســا وفّــرتا   -١٨
ي عــلى االضــطالع بأعمالــه املــتعلقة  خــرباء معــاونني ملســاعدة مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارج 

بتنفـيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف             
 ).اليونيسبيس الثالث(األغراض السلمية 

وقــدم ممــثل شــيلي للجــنة الفرعــية معلومــات عــن احملفــل البيوتكــنولوجي العــاملي الــذي  -١٩
 .٢٠٠٤مارس /ن يف شيلي يف آذارسيعقد يف مدينة كونسيبسيو

وأبلــغ ممــثل الــيونان اللجــنة الفرعــية بــأن الــيونان انضــمت مؤخــرا إىل اتفاقــية تســجيل   -٢٠
 ).، املرفق)٢٩-د (٣٢٣٥قرار اجلمعية العامة (األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي 
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  التقارير الوطنية       -هاء   
تقارير املقدمـة اليها من الدول األعضاء       أحاطـت اللجـنة الفرعـية عـلما مـع الـتقدير بالـ              -٢١

(A/AC.105/788)          تبادل عام لآلراء   " من جدول األعمال،     ٣، والـيت نظـرت فيها يف اطار البند
وأوصت اللجنة الفرعية بأن تواصل     ". وعـرض اسـتهاليل للـتقارير املقدمة عن األنشطة الوطنية         
 . أنشطتها الفضائيةاألمانة دعوة الدول األعضاء إىل تقدمي تقارير سنوية عن

  
  الندوات   -واو  

، ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١١ الصادر يف ٥٧/١١٦عمـال بقـرار اجلمعـية العامة         -٢٢
ندوة حول  ) إياف(واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية     ) كوسـبار (نظمـت جلـنة أحبـاث الفضـاء         

اجلزء األول من الندوة وعقد ". تطبـيقات املالحـة السـاتلية وفوائدهـا للـبلدان النامية         "موضـوع   
فرباير برئاسة / شباط١٧يف " تطبـيقات املالحـة السـاتلية يف جمـال الرصد البيئي والنقل     "املعـنون   

ــلمالحة الفضــائية   . ي ــدويل ل ــيغوين مــن االحتــاد ال ــندوة املعــنون    . ب ــثاين مــن ال وعقــد اجلــزء ال
ماريلي . اير برئاسة ل  فـرب / شـباط  ١٨يف  " تطبـيقات املالحـة السـاتلية األخـرى للـبلدان النامـية           "

 .من كوسبار

املالحة "إدواردز مـن إياف عن      . ومشلـت العـروض املقدمـة يف الـندوة عرضـا قدمـه ك              -٢٣
املالحة الساتلية  "بلومنهوفر من إياف عن     . ه؛ وآخـر قدمه     "السـاتلية مـن أجـل الطـريان املـدين         

كازينايف من إياف   .  م ؛ وعرضا قدمه  "يف رصـد حـركة املـرور اجلويـة وفوائدهـا للبلدان النامية            
؛ "حتديــد األمــاكن واملالحـة مــن أجــل رصــد البيــئة ومســوحها : الفضــاء ملــنفعة مســتعمليه"عـن  

نظم املالحة الساتلية واالستشعار عن بعد من أجل        "اهلـدين من كوسبار عن      . وعرضـا قدمـه د    
 املواقع  التعاون بني حتديد  "ماريـلي من كوسبار عن      . ؛ وعرضـا آخـر قدمـه ل       "االدارة الزراعـية  

استخدام أرغوس يف االقتفاء    "جـورج مـن إياف عن       . ي. ؛ وآخـر قدمـه ج     "الدقـيق والتصـوير   
ــبحرية يف احملــيط        ــلموارد ال الســاتلي وحبــوث احملــيطات الســاتلية مــن أجــل االدارة املســتدامة ل

ــي ــه ف  "األطلسـ ــر قدمـ ــا آخـ ــن   . ؛ وعرضـ ــبار عـ ــن كوسـ ــب مـ ــيزمولوجي  "ويـ ــد السـ الرصـ
 ”TTTC“سينتبيتري من شركة    . ؛ وآخر قدمه ل   " املالحة الساتلية  واجلـيولوجي باستخدام نظم   

تكنولوجـيات حتديـد املواقع من أجل ادارة املوجودات والبيئة ورسم           "احملـدودة، هـنغاريا، عـن       
ــية  ــنهرية واجليوفيزيائ ــة الروســية للطــريان   . ؛ وعرضــا قدمــه س"اخلــرائط ال ريفنفــيخ مــن الوكال

 ".حالته الراهنة وتطويره وتطبيقه: ”GLONASS“د املواقع النظام العاملي لتحدي"والفضاء عن 
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  اعتماد تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية               -زاي   
بعــد الــنظر يف خمــتلف البــنود املعروضــة، اعــتمدت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية يف   -٢٤

 الفضـــاء  تقريـــرها إىل جلـــنة اســـتخدام٢٠٠٣فـــرباير / شـــباط٢٨ املعقـــودة يف ٥٩٨جلســـتها 
ــنحو املــبني يف الفقــرات       اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، متضــمنا آراءهــا وتوصــياهتا عــلى ال

 .الواردة أدناه
  

   برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية    -ثانيا  
واصلت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية النظر يف بند بشأن برنامج األمم املتحدة                                       -٢٥

 .٥٧/١١٦فقا لقرار اجلمعية العامة           للتطبيقات الفضائية و          

فرباير، ألقى املوظف املسؤول عن قسم                 / شباط    ١٨ املعقودة يف     ٥٨٢ويف اجللسة       -٢٦
التطبيقات الفضائية كلمة أوجز فيها األنشطة املنفذة واملزمع تنفيذها يف اطار برنامج األمم                                          

 .املتحدة للتطبيقات الفضائية             

شيلي والصني واملكسيك ونيجرييا واهلند والواليات                         وأدىل ممثلو اكوادور وبلغاريا و              -٢٧
 .املتحدة واليابان بكلمات يف اطار هذا البند من جدول األعمال                            

  ١٩ املعقودة يف       ٥٨٤، عاودت اللجنة الفرعية، يف جلستها                        ٥٧/١١٦ووفقا للقرار       -٢٨
عقد الفريق       و ). باكستان     (فرباير، انعقاد الفريق العامل اجلامع برئاسة حممد نسيم شاه                             /شباط  

 .فرباير  / شباط    ٢٧ إىل    ١٩ جلسة من        ١١العامل اجلامع       

،   ٢٠٠٣فرباير    / شباط    ٢٧ املعقودة يف      ٥٩٦واعتمدت اللجنة الفرعية، يف جلستها                   -٢٩
 .تقرير الفريق العامل اجلامع الوارد يف املرفق الثاين هبذا التقرير                          

  
  أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية                  -ألف  

 (A/AC.105/790كـان معروضـا عـلى اللجـنة تقريـر اخلـبري املعـين بالتطبيقات الفضائية                  -٣٠
ــام       . Corr.1) و ــيقات الفضــائية لع ــتحدة للتطب ــم امل ــرنامج األم ــية أن ب والحظــت اللجــنة الفرع

 . قد نفذ بصورة مرضية، وأثنت على العمل الذي أجنزه اخلبري يف هذا الصدد٢٠٠٢

ة مــع الــتقدير أنــه مــنذ دورهتــا الســابقة قدمــت دول أعضــاء  والحظــت اللجــنة الفرعــي -٣١
 ٤١يف الفقرتـني   ( ورد ذكرهـا يف تقريــر اخلبـري       ٢٠٠٢ومـنظمـات شـىت مـوارد إضـافيـة لعــام           

وأشــارت اللجــنة الفرعــية بــتقدير أيضــا إىل أن  ). Corr.1 و A/AC.105/790 مــن الوثــيقة ٤٢و
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نفــيذ بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات حكومــة فرنســا وفــرت خدمــات خــبري معــاون لدعــم ت
 .٢٠٠٢الفضائية يف عام 

وذكـرت اللجــنة الفرعــية أهنـا مــا زالــت قلقـة ازاء اســتمرار ُشــح املـوارد املالــية املــتاحة      -٣٢
لتنفـيذ بـرنامج األمـم املتحدة للتطبيقات الفضائية، وناشدت الدول األعضاء أن تدعم الربنامج             

ة الفرعية أن موارد األمم املتحدة احملدودة ينبغي أن تركز على           ورأت اللجن . بـتقدمي تربعات به   
األنشـطة ذات األولويـة العلـيا، وأشـارت إىل أن بـرنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية هو                  

 .النشاط الذي حيظى باألولوية العليا بني أنشطة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

م املتحدة للتطبيقات الفضائية يساعد البلدان      والحظـت اللجنة الفرعية أن برنامج األم       -٣٣
النامـــية والـــبلدان ذات االقتصـــادات االنتقالـــية عـــلى املشـــاركة يف األنشـــطة املـــتعلقة بالفضـــاء 
واالســتفادة مــنها عــلى حنــو مــا أقــترح يف توصــيات اليونيســبيس الثالــث، ال ســيما التوصــيات    

 )١(."ضاء والتنمية البشرية اعالن فيينا بشأن الف:األلفية الفضائية"الواردة يف 

ونّوهـت اللجـنة الفرعـية بـأن بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية يهدف، من                   -٣٤
خـالل الـتعاون االقلــيمي والـدويل، إىل تــرويج اسـتخدام علـوم وتكنولوجــيا الفضـاء والبــيانات       

لبلدان النامية باذكاء املـتعلقة بالفضـاء مـن أجـل التنمـية االقتصـادية واالجتماعـية املسـتدامة يف ا         
وعـي مـتخذي القـرار بـأن ذلـك مـن شـأنه أن جيعـل الـتكلفة ناجعة وحيقق فوائد إضافية؛ واىل                 
إنشـاء قـدرات، أو تعزيـز القـدرات املوجـودة، يف الـبلدان النامية من أجل استخدام تكنولوجيا                 

. نافع املكتســبةالفضــاء؛ واىل تقويــة األنشــطة الرامــية إىل توصــيل املعلومــات لنشــر الوعــي باملــ   
والحظـت اللجـنة الفرعـية أيضا أن اخلبري املعين بالتطبيقات الفضائية سرياعي يف تنفيذ الربنامج                

 .املبادئ التوجيهية اليت وفرها الفريق العامل اجلامع واليت وردت يف املرفق الثاين هبذا التقرير

 التقدم يف توعية والحظـت اللجـنة الفرعـية أنـه عـلى الـرغم مـن احـراز قـدر معـني من                -٣٥
مــتخذي القــرارات رفــيعي املســتوى بفوائــد اســتخدام التطبــيقات الفضــائية للتنمــية االقتصــادية  
واالجتماعـية املسـتدامة وحلمايـة البيئة، ما زالت هناك حاجة إىل بذل جهد أكرب بكثري يف هذا                  

لقــاء وينــبغي أن يــنظر مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي يف امكانــية وضــع ترتيــبات إل. الصــدد
كـلمات رئيسية بشأن هذه املسألة يف مناسبات من قبيل بعض اجتماعات السلطات احلكومية              

 .الرفيعة املستوى

والحظـت اللجـنة الفرعـية أنـه، باالضـافة إىل املؤمتـرات والـدورات التدريبية وحلقات                  -٣٦
، ) أدناه ٤٢انظر الفقرة    (٢٠٠٣العمـل والـندوات، الـيت تعـتزم األمـم املتحدة تنظيمها يف عام               

 : تركز على ما يلي٢٠٠٣ستكون هناك أنشطة أخرى للربنامج يف عام 
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دعــم أنشــطة التعلــيم والتدريــب مــن أجــل بــناء القــدرات يف الــبلدان النامــية،    )أ( 
 سيما من خالل املراكز االقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء؛ ال

ــية مــن أجــل تعزيــز اســتخدام    )ب(   تكنولوجــيات الفضــاء يف تقــدمي املســاعدة التقن
بـرامج التنمـية، ال سـيما مبواصـلة دعـم أو اسـتهالل مشـاريع رائـدة كمـتابعة ألنشـطة الربنامج                       

 السابقة؛

تيسـري احلصـول عـلى البيانات وسائر املعلومات املتعلقة بالفضاء بغية تعميمها              )ج( 
 .الفضاءعلى اجلمهور، والقيام بأنشطة َوصولة لتشجيع مشاركة الشباب يف أنشطة 

  
  ٢٠٠٢عام  -١ 

 املؤمترات والدورات التدريبية وحلقات العمل اليت نظمتها األمم املتحدة 
 
فـيما يتعلق باألنشطة اليت اضطلع هبا برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يف عام               -٣٧

 :، أعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها٢٠٠٢

حلقـة العمـل املشـتركة بني األمم املتحدة         حلكومـة اهلـند ملشـاركتها يف رعايـة           )أ( 
واهلــند حــول عملــيات البحــث واالنقــاذ املســتعينة بالســواتل، والــيت استضــافتها املــنظمة اهلــندية 

 ؛٢٠٠٢مارس / آذار٢٢ إىل ١٨للبحوث الفضائية وعقدت يف بانغالور، اهلند، من 

 رعايــة حلكومــيت شــيلي والواليــات املــتحدة، وكذلــك لإليســا، للمشــاركة يف )ب( 
حلقـة العمـل االقليمـية الثالـثة املشـتركة بـني األمـم املـتحدة والواليات املتحدة األمريكية حول                    
اسـتخدام وتطبـيقات الشـبكات العاملـية لسواتل املالحة، اليت استضافها املعرض الدويل للفضاء               

 ؛٢٠٠٢أبريل / نيسان٥ إىل ١والطريان، وعقدت يف سانتياغو من 

ملشـاركتها يف رعايـة الـدورة التدريبـية الدولـية الثانـية عشرة              حلكومـة السـويد      )ج( 
املشــتركة بــني األمــم املــتحدة والســويد لتثقــيف املعــلمني يف جمــال االستشــعار عــن بعــد، الــيت     

 وعقدت يف ستكهومل وكريونا، ”Metria Satellus AB“استضـافتها جامعة ستكهومل ومؤسسة  
 ؛٢٠٠٢يونيه / حزيران٨ إىل ٢السويد، من 

ــية بســواتل رصــد األرض واإليســا        )د(  ــيا واللجــنة املعن للجــنة االقتصــادية ألفريق
ووزارة اخلارجـية الفرنسـية ومؤسسـة التصـوير الفضائي للمشاركة يف رعاية حلقة عمل األمم                
املـتحدة االقليمـية حـول اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء لـتدّبر الكـوارث، اليت استضافتها اللجنة               

 ؛٢٠٠٢يوليه / متوز٥ إىل ١ من وعقدت يف أديس أبابا
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حلكومـيت زامبـيا والواليـات املتحدة واإليسا للمشاركة يف رعاية حلقة العمل              )ه( 
االقليمــية الــرابعة املشــتركة بــني األمــم املــتحدة والواليــات املــتحدة األمريكــية حــول اســتخدام   

ــيت استضــافتها وزارة العلــ     ــية لســواتل املالحــة، ال ــيقات الشــبكات العامل وم والتكنولوجــيا وتطب
 ؛٢٠٠٢يوليه / متوز١٩ إىل ١٥والتدريب املهين يف زامبيا وعقدت يف لوساكا من 

 وشــركة أســتريوم   ”SunSpace“حلكومــة جــنوب أفريقــيا واإليســا وشــركة      )و( 
للمشـاركة يف رعايـة حلقـة العمـل املشتركة بني األمم املتحدة وجنوب أفريقيا ووكالة الفضاء                 

م تكنولوجــيا الفضــاء يف التنمــية املســتدامة، الــيت استضــافتها جامعــة   األوروبــية حــول اســتخدا 
 ؛٢٠٠٢أغسطس / آب٢٣ إىل ٢١ستيلينبوش وعقدت يف ستيلينبوش، جنوب أفريقيا، من 

ــتجديد      )ز(  ــنقل وال ــنة غــراتس، ووزارة ال ــة شــترييا، ومدي حلكومــة النمســا ووالي
ــة الــ    ــم   والتكنولوجــيا يف النمســا، واإليســا للمشــاركة يف رعاي ــني األم ــثة املشــتركة ب ندوة الثال

املـــتحدة والنمســـا ووكالـــة الفضـــاء األوروبـــية حـــول تعزيـــز مشـــاركة الشـــباب يف األنشـــطة  
الفضـائية، الـيت استضافها معهد البحوث الفضائية النمساوي وعقدت يف غراتس، النمسا، من              

 ؛٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٢ إىل ٩

 رعايـة حلقـة العمل احلادية عشرة        حلكومـة األرجنـتني واإليسـا للمشـاركة يف         )ح( 
املشــتركة بــني األمــم املــتحدة ووكالــة الفضــاء األوروبــية حــول علــوم الفضــاء األساســية، الــيت   

التابع للجنة الوطنية ألنشطة الفضاء يف األرجنتني       " تيوفـيلو تابـا نريا    "استضـافها مركـز الفضـاء       
 ؛٢٠٠٢ سبتمرب/ أيلول١٣ إىل ٩وعقدت يف كوردوبا، األرجنتني، من 

واإليســا واليونســكو والكوســبار واملعهــد األمــريكي لــلمالحة  " ناســا"الدارة  )ط( 
اجلويـة والفضـائية للمشاركة يف رعاية حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل               

بناء شراكات عمل مع مجيع     : لـلمالحة الفضـائية حـول اجيـاد حلـول فضـائية للمشاكل العاملية             
 املعنـية يف جمـال األمـن البشري والتنمية، اليت استضافها املعهد األمريكي وعقدت يف                األطـراف 

 ؛٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٢ إىل ١٠هيوسنت، تكساس، الواليات املتحدة، من 

حلكومـة الواليـات املـتحدة واللجنة الفرعية املعنية باستخدام السواتل الصغرية        )ي( 
بعة لألكادميية الدولية للمالحة الفضائية، للمشاركة يف رعاية حلقة         ملصـلحة البلدان النامية، التا    

العمـل الثالـثة املشـتركة بـني األمم املتحدة واألكادميية الدولية للمالحة الفضائية حول السواتل                
ما بعد نقل التكنولوجيا، اليت استضافتها حكومة الواليات        : الصـغرية يف خدمـة الـبلدان النامـية        

 ؛٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٢نت، تكساس، الواليات املتحدة، يف املتحدة يف هيوس
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حلكومــة الواليــات املــتحدة واإليســا للمشــاركة يف رعايــة االجــتماع الــدويل    )ك( 
املشـترك بـني األمـم املـتحدة والواليات املتحدة األمريكية للخرباء املعنيني باستخدام وتطبيقات               

ي استضـافه مكتـب األمـم املـتحدة لشـؤون الفضاء يف             الشـبكات العاملـية لسـواتل املالحـة، الـذ         
 ؛٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١٥ إىل ١١فيينا من 

ــية        )ل(  ــادئ واللجــنة املعن ــند واللجــنة االقتصــادية آلســيا واحملــيط اهل ــة تايل حلكوم
بســواتل رصــد األرض واإليســا ووزارة اخلارجــية الفرنســية للمشــاركة يف رعايــة حلقــة عمــل   

الثانـية حـول اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف تدّبـر الكـوارث، الـيت استضافتها                  األمـم املـتحدة     
 ؛٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١٥ إىل ١١حكومة تايلند يف بانكوك من 

حلكومــة هولــندا واملعهــد الــدويل لقــانون اجلــو والفضــاء يف جامعــة اليــدن          )م( 
ــة حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املــتحدة    ــناء  للمشــاركة يف رعاي  واملعهــد الــدويل حــول ب

 ١٨القـدرات يف جمـال قـانون الفضـاء، الـيت استضافتها وزارة اخلارجية اهلولندية يف الهاي من            
 .٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١إىل 
  

 الزماالت الطويلة األمد من أجل التدريب املتعمق 
 
دميها زمالتني لعام   أعربـت اللجـنة الفرعـية عـن تقديـرها لوكالـة الفضـاء األوروبـية لـتق                  -٣٨

 الجـراء حبـوث يف تكنولوجـيا االستشـعار عـن بعـد يف مـرافق املعهد األورويب لبحوث                    ٢٠٠٢
الفضـاء الـتابع لوكالـة الفضـاء األوروبـية يف فراسكايت، ايطاليا، وثالث زماالت الجراء حبوث                 

 لــبحوث يف االتصــاالت الســاتلية وتكنولوجــيا االستشــعار عــن بعــد يف مــرافق املركــز األورويب
ــندا   ــتابع لاليســا يف هول ــتان ٢٠٠٣ولوحــظ أنــه ســتتاح يف عــام  . وتكنولوجــيا الفضــاء ال  زمال

متعلقـتان بتكنولوجـيا االستشـعار عـن بعـد يف مؤسسـات اإليسـا، وسيعلن عن ثالث زماالت                    
 .حول االتصاالت الساتلية

يع جماالت  والحظـت اللجـنة الفرعـية أن مـن املهـم زيـادة فـرص التعلـيم املتعمق يف مج                    -٣٩
ــة األمــد،       ــيقاهتا مــن خــالل زمــاالت طويل ــتعلقة بتطب علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء واملشــاريع امل

 .وحثت الدول األعضاء على اتاحة تلك الفرص يف مؤسساهتا ذات الصلة
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 اخلدمات االستشارية التقنية 
 

ة يف اطــار أحاطــت اللجــنة الفرعــية عــلما باخلدمــات االستشــارية التقنــية التالــية املقدمــ  -٤٠
بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبيقات الفضائية من أجل دعم األنشطة واملشاريع اليت تعزز التعاون                

 )٢(:االقليمي والعاملي يف جمال التطبيقات الفضائية

تقــدمي املســاعدة جمللــس االتصــاالت الســاتلية آلســيا واحملــيط اهلــادئ لدعــم          )أ( 
  ميدان االتصاالت الساتلية يف آسيا واحمليط اهلادئ؛جهوده يف سبيل تعزيز التنمية والتعاون يف

الــتعاون مــع اإليســا والــيابان عــلى مــتابعة األنشــطة املــتعلقة بسلســلة حلقــات    )ب( 
 العمل حول علوم الفضاء األساسية؛

تقـدمي املسـاعدة التقنـية ملؤمتـر الفضـاء الـرابع للقـارة األمريكية، الذي عقد يف                   )ج( 
، والــذي أصــدر أثــناءه اعــالن قرطاجــنة وخطــة  ٢٠٠٢مــايو /أيــار ١٧ إىل ١٤كولومبــيا مــن 
 عمل املؤمتر؛

الـتعاون مـع اجللسـة العامـة احلاديـة والعشـرين جلمعـية اختصاصـي االستشعار              )د( 
عـن بعـد يف أمريكا الالتينية ونظم املعلومات الفضائية، والندوة العاشرة ألمريكا الالتينية حول        

ــد، الـــيت عقـــدت    ــن بعـ ــعار عـ ــن   االستشـ ــيا مـ ــبا يف بوليفـ ــا بامـ ــرين ١٥ إىل ١١يف كوشـ  تشـ
 ؛٢٠٠٢نوفمرب /الثاين

الـتعاون مـع الفـريق املعـين بـبحوث الفضـاء يف الـبلدان النامـية، الـذي عقد يف                  )ه( 
 العاملي للفضاء، الذي عقد     ٢٠٠٢اجلمعـية العاملـية الـرابعة والـثالثني للكوسبار أثناء مؤمتر عام             

 ؛٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٩ إىل ١٠املتحدة من يف هيوسنت، تكساس، الواليات 

الـتعاون مـع اإليسـا ومع ادارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمانة العامة              )و( 
عـلى توفـري املسـاعدة التقنـية والتدريبـية الالزمة لتنفيذ املشاريع املتعلقة باستخدام بيانات رصد                 

 ذه البيانات على ادارة املوارد؛األرض هبدف تعزيز قدرة املؤسسات املشاركة ه

الـتعاون مـع اللجـنة املعنـية بسـواتل رصـد األرض من خالل مشاركة املكتب                  )ز( 
ــي        ــيا، يف يوم ــيت عقــدت يف فراســكايت، ايطال ــة السادســة عشــرة ال  ٢١ و٢٠يف اجللســة العام

، حيــث أعطيــت اللجــنة معلومــات موجــزة عــن نــتائج حلقــات   ٢٠٠٢نوفمــرب /تشــرين الــثاين
حـول اسـتخدام تكنولوجـيا الفضاء يف تدّبر الكوارث، اليت شاركت اللجنة يف رعايتها               العمـل   

 .٢٠٠٢وتنظيمها يف عام 
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 الترويج لزيادة التعاون يف ميدان علوم وتكنولوجيا الفضاء 
 

نّوهـت اللجـنة الفرعـية بـأن برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية شارك يف رعاية                 -٤١
 بلـدان نامـية يف حلقـة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل              مشـاركة علمـيني مـن     

بــناء شــراكات عمــل مــع مجــيع : لــلمالحة الفضــائية حــول احللــول الفضــائية للمشــاكل العاملــية
األطـراف املعنـية يف جمـال األمـن البشـري والتنمـية ومشـاركة هـؤالء العلمـيني يف املؤمتر العاملي                      

 .٢٠٠٢أكتوبر / هيوسنت، الواليات املتحدة، يف تشرين األول، يف٢٠٠٢للفضاء لعام 
  

  ٢٠٠٣ عام  -٢ 
 املؤمترات والدورات التدريبية وحلقات العمل والندوات اليت تنظمها األمم املتحدة 

 
أوصــت اللجــنة الفرعــية باملوافقــة عــلى الــربنامج الــتايل للــدورات التدريبــية وحلقــات     -٤٢

ــندوات الــيت سيشــتر   ك يف تنظــيمها مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي واحلكومــات    العمــل وال
 :٢٠٠٣املضيفة وهيئات أخرى يف عام 

حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املــتحدة ووكالــة الفضــاء األوروبــية حــول   )أ( 
مــارس / آذار٢٧ إىل ٢٣تطبــيقات وتعلــيم االستشــعار عــن بعــد، الــيت ســتعقد يف دمشــق مــن   

 ؛٢٠٠٣

ة بـني األمـم املتحدة ورومانيا ووكالة الفضاء األوروبية          حلقـة العمـل املشـترك      )ب( 
 ٢٣ إىل   ١٩حـول اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء لـتدّبر الكـوارث، الـيت ستعقد يف رومانيا من                   

 ؛٢٠٠٣مايو /أيار

الـدورة التدريبـية الدولـية الثالـثة عشـرة املشـتركة بـني األمـم املتحدة والسويد                )ج( 
ــا،    حــول تثقــيف املعــلمني يف جمــال اال  ستشــعار عــن بعــد، الــيت ســتعقد يف ســتوكهومل وكريون

 ؛٢٠٠٣يونيه / حزيران١٣مايو إىل / أيار٥السويد، من 

حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املــتحدة وتايلــند حــول اســهام تكنولوجــيا    )د( 
مايو / أيار ١٦ إىل   ١٢االتصـاالت الفضـائية يف سـد الفجـوة الرقمية، اليت ستعقد يف تايلند من                

 ؛٢٠٠٣

ــة الفضــاء          )ه(  ــتحدة ووكال ــم امل ــني األم ــتركة ب ــية عشــرة املش ــل الثان ــة العم حلق
سبتمرب / أيلول ١٢ إىل   ٨األوروبـية حـول علـوم الفضـاء األساسـية، الـيت سـتعقد يف بيجني من                  

 ؛٢٠٠٣
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الـندوة املشـتركة بـني األمـم املـتحدة والنمسـا ووكالة الفضاء األوروبية حول          )و( 
/ ضـاء يف التنمـية املسـتدامة، الـيت ستعقد يف غراتس، النمسا، يف أيلول        اسـتخدام تكنولوجـيا الف    

 ؛٢٠٠٣سبتمرب 

حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املـتحدة واالحتـاد الدويل للمالحة الفضائية                  )ز( 
 ٢٥حـول اسـتخدام تكنولوجيا الفضاء لصاحل البلدان النامية، اليت ستعقد يف برمين، أملانيا، من                

 ؛٢٠٠٣بتمرب س/ أيلول٢٧إىل 

حلقـة العمـل الـرابعة املشـتركة بني األمم املتحدة واألكادميية الدولية للمالحة               )ح( 
اسـهام يف التنمـية املسـتدامة، الــيت    : الفضـائية حـول السـواتل الصـغرية يف خدمـة الـبلدان النامـية       

 ؛٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٣٠ستعقد يف برمين، أملانيا، يف 

حول عمليات البحث واالنقاذ املستعينة بالسواتل،      حلقـة عمل األمم املتحدة       )ط( 
 ؛٢٠٠٣أكتوبر /اليت ستعقد يف ميامي، فلوريدا، الواليات املتحدة، يف تشرين األول

حلقــة عمــل األمــم املــتحدة حــول قــانون الفضــاء، الــيت ســتعقد يف داجيــيون،     )ي( 
 ؛٢٠٠٣مجهورية كوريا، يف الربع األخري من عام 

يمـية املشـتركة بني األمم املتحدة واململكة العربية السعودية          حلقـة العمـل االقل     )ك( 
ووكالـة الفضـاء األوروبـية حـول اسـتخدام تكنولوجيا الفضاء لتدّبر الكوارث، اليت ستعقد يف                 

 ؛٢٠٠٣اململكة العربية السعودية يف الربع األخري من عام 

املتحدة األمريكية  حلقـة العمل الدولية املشتركة بني األمم املتحدة والواليات           )ل( 
 إىل ٨حـول اسـتخدام الشـبكات العاملـية لسـواتل املالحـة وتطبـيقاهتا، الـيت سـتعقد يف فيينا من                   

 ؛٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٢

حلقـات العمـل والـدورات التدريبـية الـيت سـيتم تنظـيمها يف املراكـز االقليمية                   )م( 
 .حدةلتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة لألمم املت

  
  ٢٠٠٤عام  -٣ 

 ٢٠٠٤أحاطـت اللجـنة الفرعـية عـلما بـأن األنشـطة التالـية قد اقترح تنظيمها يف عام                     -٤٣
 :باالشتراك بني مكتب شؤون الفضاء اخلارجي واحلكومات املضيفة وهيئات أخرى
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الـدورة التدريبـية الدولـية الـرابعة عشـرة املشـتركة بني األمم املتحدة والسويد                 )أ( 
ملعـلمني يف جمال االستشعار عن بعد، اليت ستعقد يف ستوكهومل وكريونا، السويد، يف         لتثقـيف ا  

 ؛٢٠٠٤يونيه /حزيران-مايو/أيار

ــيا         )ب(  ــتحدة والنمســا حــول اســتخدام تكنولوج ــم امل ــني األم ــندوة املشــتركة ب ال
ــول      ــيت ســتعقد يف غــراتس، النمســا، يف أيل ــيات التنمــية املســتدامة، ال ســبتمرب /الفضــاء يف عمل

 ؛٢٠٠٤

حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املـتحدة واالحتـاد الدويل للمالحة الفضائية                  )ج( 
 حول استخدام تكنولوجيا الفضاء ملصلحة البلدان النامية؛

حلقـة عمـل األمـم املـتحدة حـول رصـد األرض ملصـلحة الـبلدان النامية، اليت                    )د( 
 ستعقد يف أملانيا؛

 األمـم املـتحدة وجلـنة حبـوث الفضاء والغالف     احللقـة الدراسـية املشـتركة بـني      )ه( 
رصد البيئة الطبيعية ومحايتها، اليت ستعقد      : اجلـوي العلـوي حـول تطبـيقات تكنولوجيا الفضاء         

 ؛٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١٥ إىل ١١يف كراتشي من 

ــوم       )و(  ــتدريس عل عــدة حلقــات عمــل ســيجري تنظــيمها يف املراكــز االقليمــية ل
 .ء، املنتسبة لألمم املتحدةوتكنولوجيا الفضا

  
  خدمة املعلومات الفضائية الدولية          -باء  

الحظــــــــت اللجـــنـــــة الفرعـــية بارتـــياح أنـــه مت اصـــدار الوثـــيقة الـــرابعة عشـــرة مـــن    -٤٤
ـــــات خمـــتـارة مــــن أنشـــطة الـــربنامج املعـــنونــة    سلســـلة ــائـــــــق احملـــتويـــــــة علـــــــى دراسـ الوثـ

“Seminars of the United Nations Programme on Space Applications”
 كمـا الحظـت   )٣(

”Highlights in Space 2002“اللجــنة بارتــياح نشــر الوثــيقة  
 املســتمدة مــن تقريــر أعدتــه  )٤(

عن تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا،    " إيـاف "عـن حبـوث الفضـاء ومـن تقريـر أعـده             " الكوسـبار "
ــرها للكوســبار وااليــ    ــوه مــن     وأعربــت عــن تقدي ــا قدم ــانون الفضــاء مل ــدويل لق اف واملعهــد ال

 .مسامهات

والحظـت اللجـنة الفرعية بارتياح أن األمانة واصلت تعزيز خدمة املعلومات الفضائية              -٤٥
، (www.oosa.unvienna.org)" الويــب"الدولــية وموقــع مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي عــلى 
.  باألجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجيالــذي يتضــمن مجلــة أمــور مــنها قائمــة حمدثــة بانــتظام
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بشأن تنسيق  " الويب"والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح أيضـا أن األمانـة حتـتفظ مبوقـع عـلى                    
 .(www.uncosa.unvienna.org)أنشطة الفضاء اخلارجي داخل منظومة األمم املتحدة 

  
  التعاون االقليمي واألقاليمي            -جيم   

 الـتقدير اسـتمرار اجلهـود الـيت يضـطلع هبـا برنامج األمم               الحظـت اللجـنة الفرعـية مـع        -٤٦
/  كانون األول  ١١ الصادر يف    ٤٥/٧٢املـتحدة للتطبـيقات الفضائية وفقا لقرار اجلمعية العامة          

 يف قـيادة جهـد دويل النشاء مراكز اقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء            ١٩٩٠ديسـمرب   
 القائمة يف البلدان النامية على حنو ما جاء يف الوثيقة   يف مؤسسـات التعلـيم الوطنـية أو االقليمية        

)" املنتســبة لألمــم املــتحدة  (املراكــز االقليمــية لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء      "املعــنونة 
(A/AC.105/782) . والحظــت اللجــنة الفرعــية أيضــا أن كــل مركــز، مــىت مت انشــاءه، ميكــن أن

اصر برناجمية معينة يف املؤسسات القائمة      يتوسـع ويصـبح جـزءا مـن شـبكة ميكـن أن تشـمل عن               
 .ذات الصلة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء يف كل منطقة

 الصادر يف   ٥٠/٢٧وأشـارت اللجـنة الفرعـية إىل أن اجلمعية العامة قد أيدت بقرارها               -٤٧
 توصـية اللجنة بأن تنشأ املراكز على أساس االنتساب لألمم           ١٩٩٥ديسـمرب   / كـانون األول   ٦

 أبكــر وقــت ممكــن وبــأن مــن شــأن االنتســاب أن يوفــر لــلمراكز االعــتراف الــالزم   املــتحدة يف
ويعـزز امكانــيات اجــتذاب مــاحنني واقامــة عالقـات أكادميــية مــع املؤسســات الوطنــية والدولــية   

 .ذات الصلة بالفضاء

والحظـــت اللجـــنة الفرعـــية بارتـــياح أن املركـــز االقلـــيمي األفـــريقي لـــتدريس علـــوم   -٤٨
 دورة استمرت تسعة شهور عن      ٢٠٠٢ضاء باللغة الفرنسية قد أكمل يف عام        وتكنولوجـيا الف  

األرصــاد اجلويــة الســاتلية واملــناخ العــاملي، واســتهل بــرناجما تدريبــيا مدتــه تســعة شــهور بشــأن   
 .االتصاالت الساتلية

والحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح بــدء دورة تدريبــية مدهتــا تســعة شــهور بشــأن           -٤٩
، وذلــك يف املركــز األفــريقي لــتدريس  ٢٠٠٢ديســمرب /لية يف كــانون األولاالتصــاالت الســات

 .علوم وتكنولوجيا الفضاء باللغة االنكليزية يف إيلي إيفي يف نيجرييا

والحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح أن مركــز تدريــس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء يف    -٥٠
 دورة للخرجيني مدة كل منها      ١٥،  ١٩٩٥آسـيا واحملـيط اهلـادئ قـد عقد، منذ انشائه يف عام              

 دورات عــن االستشــعار عــن بعــد والــنظام املــتكامل لالستشــعار عــن بعــد، ٧ –تســعة شــهور 
 دورات عن األرصاد اجلوية الساتلية واملناخ العاملـــي،        ٣ودورتـني عـن االتصـاالت السـاتلية، و        
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 ٢٠٠٢/٢٠٠٣وســيقدم املركــز يف الفــترة  .  دورات عــن علــوم الفضــاء والغــالف اجلــوي ٣و
الدورة الثالثة املمتدة لتسعة شهور للخرجيني عن األرصاد اجلوية الساتلية          ) أ: (الـدورات التالـية   

ــاملي؛ و  ــناخ الع ــوم الفضــاء         )ب(وامل ــن عل ــلخرجيني ع ــتدة لتســعة شــهور ل ــثة املم ــدورة الثال ال
 الـدورة السـابعة املمـتدة لتسـعة شـهور لـلخرجيني عن االستشعار عن              ) ج(والغـالف اجلـوي؛ و    

. بعـد والنظام املتكامل لالستشعار عن بعد، يف املعهد اهلندي لالستشعار عن بعد يف ديرا دون               
ــيمي     ــلمركز االقل ــدا٣٩ متخصصــني مــن  ٤٠٥واســتفاد مــن األنشــطة التعليمــية ل وعقــد .  بل

االجــتماع الســابع جمللــس ادارة املركــز واالجــتماع الــرابع للجنــته االستشــارية يف ديــرا دون يف 
 . على التوايل٢٠٠٢أبريل /ان نيس٢٥ و٢٣

والحظـت اللجـنة الفرعـية، مـع االرتـياح، أن كازاخسـتان صـّدقت على اتفاق مركز                   -٥١
تدريـس علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ، مـا يعـين أن مجيع البلدان املوقّعة                       

ملضيف قريبا ومبوجـب أحكـام االتفاق، سيعلن البلد ا     . األصـلية العشـرة صـّدقت عـلى االتفـاق         
 .بدء سريان االتفاق

ــن        -٥٢ ــتدة لتســعة شــهور ع ــدورات األوىل املم ــياح أن ال ــية بارت والحظــت اللجــنة الفرع
 يف ٢٠٠٣مــارس /االستشــعار عــن بعــد والــنظام املــتكامل لالستشــعار عــن بعــد ســتبدأ يف آذار

كاريبـي يف حرم   املركـز االقلـيمي لـتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء ملنطقة أمريكا الالتينية وال            
وقد عقد االجتماع الثاين جمللس ادارة املركز االقليمي يف مدينة مكسيكو يف            . املركـز الربازيلي  

. ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٦ و ٥أبـريل، وعقـد اجتماعه الثالث يف براسيليا يف يومي           / نيسـان  ٢٩
 .وعقد املركز اتفاق بلدان مضيفة مع حكوميت الربازيل واملكسيك

ج الدعــم الــتقين حلكومــة األردن يف حتضــرياهتا النشــاء املركــز االقلــيمي   ويوفــر الــربنام -٥٣
 .لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا

 سيقدم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي      ٢٠٠٣والحظـت اللجـنة الفرعـية أنـه يف عام            -٥٤
تقنــية إىل وفـريق الدعــم الـدويل اخلــاص مبؤمتـر القــارة األمريكــية الـرابع املعــين بالفضـاء مشــورة      

كولومبـيا، األمانـة احلالـية ملؤمتـر القـارة األمريكـية الـرابع املعـين بالفضـاء، يف اضـطالعها بتنفيذ            
ويف ذلـك السـياق، عقـدت األمانة احلالية اجتماعا مع املكتب ومع خرباء              . خطـة عمـل املؤمتـر     

 . اقترحها املؤمتردوليني أثناء الدورة األربعني للجنة الفرعية ملناقشة اجراءات املتابعة اليت

 من إعالن كرتاخينا دي إندياس، الصادر     ١٧وإذ وضـعت اللجـنة يف اعتـبارها الفقرة           -٥٥
، ٢٠٠٢مايو /يف مؤمتـر القـارة األمريكـية الرابع املعين بالفضاء، الذي عقد يف كولومبيا يف أيار    

عنه من  ، الحظـت، مـع االرتـياح، ما أُعرب          ٥٧/١١٦ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ٢٤والفقـرة   
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اهـتمام باختـاذ خطـوات إلقامـة آلـية تعـاون وتنسـيق لألنشطة الفضائية يف املنطقة، وهي عملية                    
 .جتري األمانة احلالية ملؤمتر القارة األمريكية الرابع املعين بالفضاء مشاورات بشأهنا

  
تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء  -ثالثا 

   )اليونيسبيس الثالث(استخدامه يف األغراض السلمية اخلارجي و
، واصلت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية نظرها       ٥٧/١١٦وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -٥٦

، ٥٧/١١٦ من القرار    ١٩وعمال بالفقرة   . يف البـند املتعلق بتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث       
 للجنة الفرعية، ٥٨٤جلـامع الـذي أنشئ يف اجللسة     طلبـت اللجـنة الفرعـية إىل الفـريق العـامل ا           

 .فرباير، أن ينظر يف هذه املسألة/  شباط١٩املنعقدة يف 

ــية، يف جلســتها     -٥٧ ــّرت اللجــنة الفرع ــودة يف ٥٩٦وأق ــرباير / شــباط٢٧ املعق ، ٢٠٠٣ف
توصــيات الفــريق العــامل اجلــامع بشــأن تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث، كمــا وردت يف   

 ).انظر املرفق الثاين(لفريق العامل اجلامع تقرير ا

وايطاليا والربتغال ) االسالمية-مجهورية(وألقـى كـلمات يف إطار هذا البند ممثلو ايران       -٥٨
واجلمهوريـة التشـيكية والصـني وفرنسـا ومالـيزيا واململكـة املـتحدة واهلـند وهنغاريا والواليات                  

 .ض والرابطة الدولية ألسبوع الفضاءكما تكلم ممثال جلنة سواتل رصد األر. املتحدة

واسـتمعت اللجـنة الفرعية إىل عرض إيضاحي من املراقب عن االحتاد الدويل للمالحة             -٥٩
ــة الفضــاء يف جمــال     "الفضــائية بشــأن   ــلمالحة الفضــائية ومؤسســة محاي ــدويل ل عمــل االحتــاد ال

 ".األجسام القريبة من األرض

املراقب عن اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح أن         -٦٠
ــتكاملة، عرضــا إيضــاحيا عــن أنشــطة         ــاملي امل ــيابة عــن شــراكة اســتراتيجية الرصــد الع ــدم، ن ق

 ،املرفق الثاين،   A/AC.105/786(الشـراكة املذكـورة، وذلـك بناء على دعوة من اللجنة الفرعية             
 ).١٩ الفقرة

 جتسد )٥( مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامةوالحظـت اللجـنة الفرعية أن خطة تنفيذ        -٦١
كما الحظت اللجنة الفرعية    . الـتزام الدول بتقليل العوامل اليت متثل عقبة أمام التنمية املستدامة          

سيما  أن تكنولوجـيات الفضـاء ميكـن أن تقـدم مسـامهات هامـة يف حتقـيق تلك األهداف، وال                   
 اللجـنة كأولويـات والـيت أنشئت        الـيت حددهتـا   مـن خـالل تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث             

 .أفرقة عمل لتنفيذها
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والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح أنـه مت، مـن خالل العروض اإليضاحية اليت قدمتها                -٦٢
وكــاالت ومــنظمات وطنــية ودولــية معنــية بالفضــاء يف مؤمتــر القمــة العــاملي للتنمــية املســتدامة، 

وأفادت بأن ذلك اإلجناز يدعم   .  النهوض بالتنمية املستدامة   إبـراز فـائدة التطبيقات الفضائية يف      
توصــيات اليونيســبيس الثالــث، أي تلــك التوصــيات الــيت تســعى إىل زيــادة وعــي مــتخذي          
القـرارات وعامـة الناس بأمهية األنشطة الفضائية؛ وترويج التنمية املستدامة بتطبيق نتائج أحباث              

ذات الصـلة بالفضـاء من جانب كيانات منظومة   الفضـاء؛ وزيـادة اسـتخدام الـنظم واخلدمـات           
 .األمم املتحدة والقطاع اخلاص؛ وحتسني إدارة املوارد الطبيعية لألرض

والحظـت اللجـنة الفرعـية مـع الـتقدير اجلهـود الـيت بذهلا رؤساء وأعضاء أفرقة العمل                    -٦٣
م يف تنفيذ توصيات    يف حتقيق تقد   )٦( الـيت أنشـأهتا اللجـنة يف دورهتـا اخلامسـة واألربعني            ١١ الــ 

والحظت اللجنة  . اليونيسـبيس الثالـث الـيت تـندرج ضـمن مسؤولية كل فريق من تلك األفرقة               
واتفقت اللجنة الفرعية على  . الفرعـية بارتـياح الـتقدم الكـبري الـذي أحـرزته أفرقة عمل عديدة              

حلصول عليه  أن القـيام بـتحديد واضـح لإلجراءات أو املشاريع النموذجية هو ناتج هام ُيتوقع ا               
 .من خالل عمل أفرقة العمل

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن الـدول تعكـف عـلى تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث                  -٦٤
مــن خــالل بــرامج وطنــية وكذلــك مــن خــالل الــتعاون الثــنائي فضــال عــن الــتعاون والــتكامل    

أو العــاملي، ومــن الدولــيني اللذيــن تيســرمها اللجــنة وجلنــتاها الفرعيــتان عــلى الصــعيد اإلقلــيمي 
 .ذلك مثال عمل أفرقة العمل

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض ستستمر يف املسامهة                -٦٥
يف عمـل أفـرقة العمـل وأهنـا عمـدت بعـد انعقـاد مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة إىل وضع          

ــية   ــة اجملـــاالت اخلمـــس التالـ ــتابعة ملعاجلـ ــناء القـــدرات؛  ) أ: (بـــرنامج مـ التعلـــيم والتدريـــب وبـ
رســـم ) ه(تغـــّير املـــناخ؛ ) د(تدّبـــر الكـــوارث، والـــنـزاعات؛ ) ج(إدارة املـــوارد املائـــية؛  )ب(

 .اخلرائط العاملية ورصد استعمال األراضي ونظم املعلومات اجلغرافية

وع وكـان معروضـا عـلى اللجـنة الفرعـية الـتقرير السـنوي عـن االحـتفال الـدويل بأسب                     -٦٦
ــاء ــنة   الفضـــ ــاملي لســـ ــاء     ٢٠٠٢العـــ ــبوع الفضـــ ــية ألســـ ــرابطة الدولـــ ــه الـــ ــذي أعدتـــ ، الـــ

(A/AC.105/C.1/2003/CRP.3) .   وأعربــت اللجــنة الفرعــية عــن تقديــرها حلكومــيت اجلماهرييــة
العربـية الليبـية والنمسـا ملـا قدمـتاه مـن مسـامهات مالـية ولدول أعضاء أخرى ووكاالهتا املعنية                     

 حكومـية ملـا قدمـته مـن مسامهات عينية دعما ألنشطة مكتب شؤون               بالفضـاء وملـنظمات غـري     
والحظــت اللجــنة الفرعــية أن . الفضــاء اخلــارجي مــن أجــل االحــتفال بأســبوع الفضــاء العــاملي

ــية ألســبوع الفضــاء شــجعت املــنظمات احلكومــية وغــري احلكومــية عــلى جعــل       ــرابطة الدول ال
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اجمها الوصولة والتعليمية السنوية وعلى دعم أسـبوع الفضـاء العـاملي اإلطـار الـزمين احملـوري لرب          
 .تنسيق األحداث ذات الصلة بأسبوع الفضاء العاملي على الصعيدين العاملي واإلقليمي

ورّحبـت اللجـنة الفرعـية بقيام اللجنة يف دورهتا اخلامسة واألربعني بإنشاء فريق عامل                -٦٧
ير الذي سترفعه اللجنة إىل اجلمعية      لكـي يـتوىل إعـداد التقر      ) السـويد ( نـيكالس هـيدمان      برئاسـة 

 )٧(.العامـة يف دورهتا التاسعة واخلمسني بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث             
قـد سـامهت اللجـنة الفرعـية يف عمـل الفـريق العـامل الـتابع للجـنة بـتوفري مدخالت للتقرير من                        و

 .خالل عمل اللجنة الفرعية وفريقها العامل اجلامع
  

املسائل املتعلقة باستشعار األرض عن بعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك  -رابعا 
  تطبيقاته يف مصلحة البلدان النامية ورصد بيئة األرض

واصـلت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية نظرها يف البند املتعلق باستشعار األرض عن                  -٦٨
 .٥٧/١١٦بعد، وفقا لقرار اجلمعية العامة 

 أثـناء املناقشـة، استعرضـت الوفـود الـربامج الوطنـية والتعاونـية يف جمال االستشعار                  ويف -٦٩
وألقى ممثلو ايران   . وقدمت أمثلة للربامج الوطنية وللتعاون الثنائي واالقليمي والدويل       . عـن بعد  

والـربازيل وبريو واجلمهورية العربية السورية ومجهورية كوريا والصني         ) االسـالمية -مجهوريـة (
سـا وكـندا وكوبـا ومالـيزيا ونـيجرييا واهلـند والواليـات املتحدة واليابان كلماهتم يف اطار                    وفرن

 .هذا البند من جدول األعمال

 :وقُّدم عرضان تقنيان عن مسألة استشعار األرض عن بعد باستخدام السواتل -٧٠

 ، قدمه ممثل فرنسا؛"رصد األرض من أجل التنمية املستدامة" )أ( 

ــا" )ب(  ــيات اخلاصــة بالالجــئني  املعلوم ــية والعمل ــه ممــثل مفوضــية  "ت اجلغراف ، قدم
 .األمم املتحدة لالجئني

وشـّددت اللجـنة الفرعــية عـلى أمهــية توفـري امكانــية احلصـول دون متيــيز عـلى أحــدث        -٧١
ــة ويف الوقــت        ــيف معقول ــنها، بتكال ــد، واملعلومــات املستخلصــة م ــيانات االستشــعار عــن بع ب

لقـدرات مـن أجل اعتماد تكنولوجيا االستشعار عن بعد واستخدامها،           املناسـب، وأمهـية بـناء ا      
 .ال سيما لتلبية احتياجات البلدان النامية

وشـّددت اللجـنة الفرعـية عـلى ضـرورة تشـجيع التعاون الدويل على استخدام سواتل                  -٧٢
ــتعاون بــني الــدول األعضــاء       االستشــعار عــن بعــد وتعزيــزه تعزيــزا نشــطا، مشــرية إىل أمهــية ال
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ومـنظمات مـثل اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض واجلمعية الدولية للتصوير واالستشعار عن              
األمم املتحدة، واىل أمهية املبادرات الثنائية واملتعددة األطراف مثل          بعـد وإيـاف وشـىت كيانات      

 وشــراكة اســتراتيجية الرصــد العاملــية   Globe SAR-2 و ”MEGHA TROPIQUES“مشــروع 
 .(GMES) والرصد العاملي من أجل البيئة واألمن (IGOS-P)املتكاملة 

وشـددت اللجــنة الفرعــية عــلى مــا لــنظم االستشــعار عــن بعــد مــن أمهــية كــبرية لدعــم   -٧٣
ــاف،          ــيها رصــد اجلف ــا ف ــياه، مب ــثل ادارة امل ــية الرئيســية م ــن جمــاالت التنم ــدد م األنشــطة يف ع

ية ورصــد لــون احملــيطات ودرجــة  والدراســات اجليولوجــية، والرصــد البيــئي، والعهــدات األثــر 
حـرارهتا، ورصـد مسـاحات زراعـة احملاصـيل وتقدير الغالل، والزراعة الدقيقة، ورسم اخلرائط            
الواسـع الـنطاق، وتربـية األمسـاك، وادارة مـوارد األرض، ورصد املناخ العاملي، ورصد غازات                 

األلواح اجلليدية،  الدفيـئة، ورصـد احلـرائق الفحمـية، ورصـد وتدّبـر الـتلوث الساحلي، ورصد                 
 .والتحضُّر، وتدهور التربة، واخلرائط النباتية، ورصد الغطاء الثلجي

وأبـرزت اللجـنة الفرعية التقدم احملرز يف توافر أجهزة استشعار فضائية جديدة على منت                -٧٤
 ENVISAT وGRACE وHY-1A وFY-1D وAqua وSpot 5 وADEOS-2سـواتــل جديـــدة مـثل    

، NOAA-17  و  CBERS و ICESAT  و  KOMPSAT-2  و  SORCE و Kalpana-1  و   INSAT-2Eو
 .مما سيسهم بقسط اضايف يف دعم شىت جماالت التنمية

وأحاطــت اللجــنة الفرعــية عــلما بعــدد مــن املــبادرات يف جمــال الســواتل الصــغرية مــثل   -٧٥
 برج   وبـرنامج الساتل املاليزي الصغري املرتقب وشىت سواتل        SSR-1السـاتل الـربازيلي املرتقـب       

رصـد الكـوارث املخطـط له والـذي سـيتم بالتعاون بني تركيا وتايلند واجلزائر والصني وفييت       
 وســاتل ٢٠٠٢ أطلــق يف عــام  AlSat-1نــام واململكــة املــتحدة ونــيجرييا، عــلما بــأن ســاتل       

NigeriaSat-1 ٢٠٠٣ سيطلق يف عام. 

ض أصــبح مــن وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه نتــيجة لــزيادة قــدرات ســواتل رصــد األر  -٧٦
األهــم أن تقــوم وكــاالت الفضــاء بتنفــيذ أنشــطة رصــد مشــتركة عــلى نطــاق عــاملي بســواتل     
مـتعددة وبطـريقة منسـقة من خالل اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض، اليت تؤدي دورا مهما                 

 .بوصفها اطارا دوليا لتنسيق التعاون فيما بني خطط رصد األرض

ع االجنــازات اجلديــدة يف جمــال رصــد األرض الــيت   والحظــت اللجــنة الفرعــية أن مجــي  -٧٧
تسـهم يف التنمـية املستدامة، مبا فيها الزراعة والصحة وأمن البشر، ينبغي أن جتري لصاحل مجيع                 
الـدول، مـع ايـالء اعتـبار خـاص الحتياجات البلدان النامية، كما هو مقرر يف االعالن اخلاص                   

ارجي واســـتخدامه لفـــائدة مجـــيع الـــدول بالـــتعاون الـــدويل يف جمـــال استكشـــاف الفضـــاء اخلـــ



 

23  
 

A/AC.105/804

، ٥١/١٢٢قرار اجلمعية العامة    (ومصـلحتها مـع ايالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية           
 ).املرفق

  
  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي    -خامسا 

نية نظرها  ، واصلت اللجنة الفرعية العلمية والتق     ٥٧/١١٦وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -٧٨
يف البـند املـتعلق باسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي، وذلك يف اطار خطة                      

، املرفق الثالث، Corr.1 و   A/AC.105/697 (العمـل الـيت اعتمدهتا أثناء دورهتا اخلامسة والثالثني        
 ).التذييل

حوث الوطنــية الــب"وكــان معروضــا عــلى اللجــنة الفرعــية مذكــرة مــن األمانــة بعــنوان    -٧٩
املــتعلقة باحلطــام الفضــائي وبأمــان األجســام الفضــائية الــيت توجــد عــلى متــنها مصــادر للقــدرة   

، وكذلــك ورقــة عمــل   (A/AC.105/789)" الــنوويـة ومبشــاكل اصــطدامها باحلطــام الفضــائي    
" آفاق استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي       "مقدمـة مـن االحتـاد الروسي بشأن         

)A/AC.105/C.1/L.265 و Corr.1.( 

كمـا كـان معروضـا عـلى اللجـنة الفرعية تقرير الفريق العامل املعين باستخدام مصادر                  -٨٠
اســتعراض الوثــائق الدولــية والعملــيات الوطنــية  "القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي وعــنوانه  

ــنووية لألغــراض الســلمية يف ال      ــدرة ال " فضــاء اخلــارجي احملــتملة الصــلة باســتخدام مصــادر الق
(A/AC.105/781) .           ووفقـا خلطـة عملها، فقد نظرت اللجنة الفرعية فيما إذا كانت ستتخذ، أم

 .ال، أي خطوات اضافية بشأن املعلومات الواردة يف التقرير

وقــد حتــدث يف اطــار هــذا البــند ممــثلو كــل مــن االحتــاد الروســي واألرجنــتني وفرنســا    -٨١
 .تحدةواململكة املتحدة والواليات امل

، A/AC.105/786(مــال باتفــاق توصلت اليه اللجنة الفرعية يف درهتا التاسعة والثالثني           ع -٨٢
ل الــيت اضــطلع هبــا األعضــاء املهــتمون يف الفــريق العــامل املعــين ، واســتنادا إىل األعمــا)٧٧الفقــرة 

ثني باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي، بــني الدورتــني التاســعة والــثال         
واألربعـــني، فقـــد عرضـــت عـــلى اللجـــنة الفرعـــية ورقـــة عمـــل مقدمـــة مـــن االحتـــاد الروســـي 

خطـة عمل مقترحة لوضع  "واألرجنـتني وفرنسـا واململكـة املـتحدة والواليـات املـتحدة بعـنوان               
اطـار دويل تقـين األسـاس لألهـداف والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية                

 .(A/AC.105/C.1/L.261)" جييف الفضاء اخلار
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ــتعددة       -٨٣ ــتراح، اعــتمدت اللجــنة الفرعــية خطــة عمــل أخــرى م واســتنادا إىل ذلــك االق
-٢٠٠٣تغطي الفترة   " اسـتخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي       "السـنوات بشـأن     

 .، على النحو الوارد يف املرفق الثالث هبذا التقرير٢٠٠٦

املقترحة " ناسا"فرعية مببادرة جديدة وردت يف ميزانية الوكالة        وقـد أُعلمـت اللجـنة ال       -٨٤
ــناء عــلى املــبادرة اخلاصــة بالــنظم الــنووية الــيت وافــق علــيها مؤخــرا كونغــرس     ٢٠٠٤لعــام  ، ب

ومـن شـأن املـبادرة اجلديـدة، املسـماة مشروع بروميثيوس، أن تطّور أمناطا               . الواليـات املـتحدة   
أسـاس الـنظائر املشـّعة، ونظـم تولـيد القـدرة على أساس              مـتقدمة مـن نظـم تولـيد القـدرة عـلى             

أمـا األمنـاط املـتقدمة املخطـط هلا يف جمال النظم القائمة على النظائر املشّعة                . االنشـطار الـنووي   
فمـن شـأهنا أن متكّـن مـن العمـل يف مجـيع أحـوال الطقـس يف استكشـاف املنظومات الكوكبية                

ح االمكانـية السـتخدامها عـلى مـنت مركبة بعثة           يف أي مكـان ويف أي وقـت، ممـا ميكـن أن يتـي              
وأمـا املرحلة األولية  . ٢٠٠٩املخطـط إلطالقهـا يف عـام        ) مـارس مسـارت النـدر ِمشـن       (املـريخ   

مـن النشـاط املعـين بنظم توليد القدرة على أساس االنشطار النووي فسوف تركّز على تعريف           
ثات العلوم الكوكبية اليت تنفرد بأهنا      أهـداف أحبـاث التكنولوجيا القريبة األمد، وعلى حتديد بع         

 .بعثات ال ميكن تنفيذها إال بواسطة القدرة الكهربائية املولّدة باالنشطار النووي

 ٥٨١، دعـــت اللجـــنة الفرعـــية يف جلســـتها  ٥٧/١١٦وفقـــا لقـــرار اجلمعـــية العامـــة   -٨٥
 النووية يف الفضاء    فرباير، فريقها العامل املعين باستخدام مصادر القدرة      / شباط ١٧املعقـودة يف    

وقد عقد . ، إىل االجتماع من جديد    )اململكة املتحدة (اخلـارجي، الـذي يرأسه سام هاربيسون        
 . جلسات١٠الفريق العامل 

فـرباير، أقرت اللجنة الفرعية تقرير الفريق       / شـباط  ٢٨ املعقـودة يف     ٥٩٧ويف جلسـتها     -٨٦
 ).انظر املرفق الرابع هبذا التقرير(العامل 

تفقـت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية عـلى أنه ينبغي الطلب إىل الفريق العامل                  وقـد ا   -٨٧
بــأن يواصــل أعمالــه بــني الــدورة احلالــية والــدورة احلاديــة واألربعــني للجــنة الفرعــية، يف عــام     

وعلى النحو الذي   ) انظـر املـرفق الثالـث     (، عـلى الـنحو املـبني يف خطـة العمـل اجلديـدة               ٢٠٠٤
وميكن تيسري ذلك باجراء مناقشات غري      ). انظر املرفق الرابع  (فـريق العـامل     أوصـى بـه تقريـر ال      

، ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٠رمسـية فـيما بـني األعضـاء املهـتمني مـن الفـريق العـامل، يف فيينا يف              
وذلــك مباشــرة قــبل انعقــاد الــدورة السادســة واألربعــني للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف  

 .األغراض السلمية
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وسائل وآليات تعزيز التعاون بني الوكاالت وزيادة استخدام التطبيقات  -ساساد 
  واخلدمات الفضائية ضمن هيئات منظومة األمم املتحدة وفيما بينها

، واصلت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية نظرها       ٥٧/١١٦وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -٨٨
بــني الوكــاالت وزيــادة اســتخدام التطبــيقات يف البــند اخلــاص بوســائل وآلــيات تعزيــز الــتعاون 

وقد دعت خطة العمل    . واخلدمـات الفضـائية ضـمن هيـئات منظومة األمم املتحدة وفيما بينها            
، املـرفق الثاين،    A/AC.105/736(الـيت اعـُتمدت أثـناء الـدورة السـابعة والـثالثني للجـنة الفرعـية                 

ملموسة، وخطط عمل لتعزيز التعاون     اللجنة الفرعية إىل وضع اقتراحات حمددة و      ) ٤٠الفقـرة   
بــني الوكــاالت عــلى اســتخدام الفضــاء ضــمن مــنظومة األمــم املــتحدة، ولــزيادة اســتخدام           
التطبــيقات واخلدمــات الفضــائية ضــمن املــنظومة بوجــه عــام وفــيما بــني اهليــئات الــتابعة لألمــم   

 .املتحدة

 :وكان معروضا على اللجنة الفرعية الوثيقتان التاليتان -٨٩

تقريـر االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت بشـأن أنشطة الفضاء اخلارجي عن                 )أ( 
ــنا مــن      ــيت عقــدت يف فيي ــثة والعشــرين ال ــه الثال ــثاين ٢٤ إىل ٢٢دورت ــناير / كــانون ال  ٢٠٠٣ي

A/AC.105/791) و (Corr.1؛ 

تقريـر األمـني العـام عـن تنسـيق أنشـطة الفضاء اخلارجي ضمن منظومة األمم                  )ب( 
 .(A/AC.105/792) واألعوام الالحقة ٢٠٠٤ و٢٠٠٣ج العمل لعامي برنام: املتحدة

وقــد حتــدث يف اطــار هــذا البــند ممــثلو كــل مــن بلغاريــا واجلمهوريــة العربــية الســورية    -٩٠
 .كما حتدث ممثل املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية. واملكسيك والواليات املتحدة

قنــيني التالــيني يف اطــار هــذا البــند مــن  كمــا اســتمعت اللجــنة الفرعــية إىل العرضــني الت -٩١
 :جدول األعمال

اسـتخدام االستشـعار عـن بعد يف دعم اتفاقية محاية التراث الثقايف والطبيعي              " )أ( 
 ، قدمه ممثال وكالة الفضاء األوروبية واليونسكو؛"العاملي

 ، قدمه ممثل املنظمة العاملية    "تقريـر رئـيس االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت           " )ب( 
 .لألرصاد اجلوية

الحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح ان االجـتماع املشـترك بـني الوكاالت بشأن أنشطة                   -٩٢
يناير / كانون الثاين٢٤ إىل  ٢٢الفضـاء اخلـارجي قـد عقـد دورتـه الثالثة والعشرين يف فيينا من                

الت وأشــارت اللجــنة الفرعــية إىل أن الــدورة املقــبلة لالجــتماع املشــترك بــني الوكــا   . ٢٠٠٣
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، قبل انعقاد الدورة    ٢٠٠٤ستستضـيفه املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف جنيف يف أوائل عام            
 .احلادية واألربعني للجنة الفرعية

وقــد أقـــرت اللجـنة الفرعـية توصية االجتماع املشترك بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي                -٩٣
لو الــدول األعضــاء يف اللجــنة بأنــه ينــبغي عقــد دورة غــري رمســية مفــتوحة يدعــى حلضــورها ممــث
والحظت اللجنة الفرعية أنه . بالـتزامن مـع الـدورة السـنوية لالجـتماع املشـترك بني الوكاالت             

بالـنظر حملدوديـة الوقـت املـتاح خـالل الـدورة املفـتوحة، فـإن جـدول أعماهلـا ينبغي أن ينصب                       
شات فيما بني نقاط عـلى موضـوع أو مواضيع معينة يتم اختيارها مسبقا من خالل إجراء مناق       

 ).٢١ و٢٠، الفقرتان Corr.1 و A/AC.105/791(االتصال لالجتماع املشترك بني الوكاالت 

واسـتنادا إىل توصـية االجـتماع املشـترك بني الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي                -٩٤
)A/AC.105/791 و Corr.1    قدمي ، دعـت اللجنة الفرعية هيئات األمم املتحدة إىل ت  )٣٠، الفقـرة

كمـا شـّجعت اللجنة الفرعية هيئات األمم املتحدة        . تقاريـر سـنوية الـيها بشـأن مواضـيع معيـنة           
عـلى الـنظر يف تقـدمي تقاريـر عـن أعماهلا املتصلة ببنود معينة من جدول أعمال اللجنة وجلنتيها                    

 .الفرعيتني

ارجي، كـان معروضا أيضا على اللجنة الفرعية وثيقة أعدها مكتب شؤون الفضاء اخل             -٩٥
تتضـمن مشـروع قائمـة أولية باالجراءات املوصى هبا يف خطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي للتنمية                 

 (/A/AC.105املسـتدامة، ممـا له صلة مباشرة أو حمتملة بالعلوم والتكنولوجيا الفضائية وتطبيقاهتا   

(C.1/2003/CRP.12 .           ئل الشاملة  وقـد تضـمن مشـروع القائمة أيضا االجراءات اليت تعاجل املسا
واســـتنادا إىل توصـــية . الـــيت ميكـــن الســـتخدام العلـــوم والتكنولوجـــيا الفضـــائية املســـامهة فـــيها

ــني الوكــاالت     ــرتان Corr.1 وA/AC.105/791(االجــتماع املشــترك ب ، دعــت )٣٦ و٣٥، الفق
اللجـنة الفرعـية الـدول األعضـاء يف جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية إىل                 

 القائمــة عــن طــريق تقــدمي معلومــات عــن املــبادرات والــربامج ذات الصــلة بالفضــاء ممــا إكمــال
. سـتنفذه اسـتجابة الجـراءات معيـنة أوصـت هبـا خطـة التنفيذ الصادرة عن مؤمتر القمة العاملي                   

وميكـن أن تشـمل املعلومـات اليت تقدمها الدول األعضاء أيضا نقاط االرتباط باملواقع الشبكية                
ملـبادرات والربامج الواردة يف القائمة، وذلك من أجل توفري املزيد من املعلومات             ذات الصـلة با   

وقــد الحظــت اللجــنة الفرعــية أن القائمــة ميكــن أن تصــلح، بعــد إكماهلــا،  . لألطــراف املهــتمة
 .كدراسة استقصائية شاملة لتجاوب األوساط املعنية بالفضاء مع نتائج مؤمتر القمة العاملي

 الفرعية إىل أن البيانات الساتلية املتعلقة بالبحوث االمنائية ونواجتها قد           أشـارت اللجـنة    -٩٦
ومــع أن معظــم عملــيات . ســامهت مســامهة كــبرية يف بــرامج املــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلويــة 

اخلدمــات الوطنــية لألرصــاد اجلويــة واهليدرولوجــيا تعــتمد بقــدر كــبري عــلى البــيانات والــنواتج  
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الساتلية العاملة، فإن نظم البحوث االمنائية أصبحت اآلن جزءا ال يتجزأ           املسـتقاة مـن البعـثات       
 .وشددت اللجنة الفرعية على أمهية التعاون الدويل يف هذا امليدان. من بعض عملياهتا

  
  تنفيذ نظام فضائي عاملي متكامل لتدّبر الكوارث الطبيعية     -سابعا 

اللجنة الفرعية العلمية والتقنية نظرها     ، واصلت   ٥٧/١١٦وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -٩٧
. يف بـند جـدول األعمـال املـتعلق بتنفـيذ نظـام عـاملي فضـائي متكامل لتدّبر الكوارث الطبيعيـة                    

، املرفق الثاين،   (A/AC.105/736ووفقـا خلطـة العمـل الـيت اعـُتمدت يف دورهتـا الثامـنة والثالثني                 
لياتــية العاملــية املمكــنة لــتويل شــؤون تدّبــر  ، استعرضــت اللجــنة الفرعــية الــبىن العم )٤١الفقــرة 

الكـوارث الطبيعـية، باالستفادة إىل أقصى حد من النظم الفضائية املوجودة حاليا واملخطط هلا                
 .مستقبال

وأدىل ببــيانات يف إطــار هــذا البــند ممــثلو إكــوادور وأملانــيا وإندونيســيا وبــريو والصــني   -٩٨
وأدىل ببيان  . يا واهلـند والواليـات املـتحدة واليابان       وفرنسـا وكوبـا وكولومبـيا ومالـيزيا ونـيجري         

 ).ISDR(املراقب عن أمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث 

كمـا اسـتمعت اللجـنة الفرعـية يف إطـار هـذا البـند مـن جـدول األعمـال إىل العـروض             -٩٩
 :التقنية التالية

ــيانات رصــد  " (Earth observation data in seismic risk assessment" )أ(  ب
 ، قدمه ممثل اليونان؛)األرض يف تقييم املخاطر السيزمية

 Small satellite constellations for monitoring natural and man-made" )ب( 

catastrophes) "             قدمه ممثل   )جمموعـات السـواتل الصـغرية لرصـد الكـوارث الطبيعـية والبشـرية ،
 .االحتاد الروسي

نقاش، استعرضـت الوفـود اجلهـود الوطنـية والتعاونية يف تنفيذ النظم الفضائية         وأثـناء الـ    -١٠٠
وقُّدمـت أمـثلة عــلى بـرامج وطنـية وعـن الـتعاون الثـنائي واإلقلــيمي        . لـتدّبر الكـوارث الطبيعـية   
 .والدويل يف هذا الصدد

ــزيادة        -١٠١ ــة ل ــثل أدوات هام ــلى أن تكنولوجــيات الفضــاء مت ــية ع وشــددت اللجــنة الفرع
ت مجـيع الـبلدان يف التصـدي بفعالية يف حالة وقوع كوارث طبيعية، خصوصا يف البلدان      قـدرا 

النامـية الـيت هـي أقـل تأّهـبا ملواجهـة العواقـب االقتصادية املكلفة وحاالت التراجع اإلمنائي اليت            
 .تسببها الكوارث الطبيعية
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دول الستعمال املعلومات   وقـد نّوهت اللجنة الفرعية مع االرتياح اجلهود اليت تبذهلا ال           -١٠٢
العلمــية والبــيانات الســاتلية وتكنولوجــيات الفضــاء، وجيــري ذلــك غالــبا مقــترنا مــع اســتخدام  
تكنولوجـيات أخـرى مـثل نظـم املعلومـات اجلغرافـية، وكذلـك بنهجها العاملي املتكامل طوال                   

ار والضرر، دورة ادارة خمـتلف جوانب مواجهة الكوارث، من التأهب والتنبؤ إىل تقييم األخط           
 .واالستجابة وإصالح األوضاع والتخطيط وختفيف اآلثار

والحظـت اللجـنة الفرعية أن إجناز بنية حتتية عاملية لتدّبر الكوارث سيتطلب استخدام               -١٠٣
وموارد مالئمة، ميكن أن تربط البعثات الساتلية احلالية بنماذج         " هندسة النظم "هنـج قـائم على      

الطبيعـية، وبـنظم دعـم القـرارات، اليت من شأهنا أن تعزز القدرات              علمـية خمـتلفة مـن الظواهـر         
كذلـك الحظت اللجنة الفرعية أن هنج تعاوين    . عـلى اختـاذ القـرارات أثـناء الكـوارث الطبيعـية           

مـن هـذا القبـيل سيحسـن عملـية تنفـيذ الـبىن العملياتـية دعما لشبكة عاملية           " الـنظم "قـائم عـلى     
 .ممكنة لتدّبر الكوارث

 الصــادر عــن مؤمتــر القمــة  )٨(ا ســلّمت اللجــنة الفرعــية بأمهــية اإلعــالن السياســي  كمــ -١٠٤
العـاملي للتنمـية املستدامة وخطة تنفيذ نتائجه، اللذين مت التسليم فيهما بالصلة األساسية القائمة         

وتكمـن تلك الصلة يف الطبيعة الطويلة األمد اليت         . بـني احلـد مـن الكـوارث والتنمـية املسـتدامة           
 .ا احلد من الكوارث واستهدافه للمجتمعات األكثر تعرضا للمخاطريتسم هب

كذلـك نّوهـت اللجـنة الفرعـية مـع الـتقدير باإلسـهام الكـبري الـذي قدمـته فرقة العمل                       -١٠٥
تنفيذ نظام فضائي عاملي    "املعنـية بـتدّبر الكـوارث طـوال فـترة خطة عمل اللجنة الفرعية بشأن                

والحظت اللجنة الفرعية أن فرقة العمل ستواصل إسهامها        ". مـتكامل لتدّبر الكوارث الطبيعية    
يف أعمــال اللجـــنة الفرعـــية بشـــأن تدّبـــر الكـــوارث ويف اســـتعراض اجلمعـــية العامـــة اخلمســـي  

 .، على السواء٢٠٠٤لليونيسبيس الثالث يف عام 

عنية سـلّمت اللجـنة الفرعـية أيضـا بأمهـية املـبادرات الدولـية، مبـا فـيها أعمـال اللجنة امل                 -١٠٦
، وحتديــدا فــريقها إلدارة دعــم الكــوارث، الــذي أعــد ونشــر  )ســيوس(بســواتل رصــد األرض 

ووصف التقرير . تقريـره الـنهائي حـول اسـتخدام سـواتل رصـد األرض للدعـم أثـناء الكوارث              
الــنهائي الــبىن العاملــية املمكــنة للــتعاون الــدويل، وأوصــى بالتحســينات الالزمــة للــنظم الســاتلية   

والحظت اللجنة الفرعية، بصفة خاصة، أن الفريق العامل يواصل التعاون مع           . بلةاحلالـية واملقـ   
الشــركاء الدولــيني اآلخــرين، مــثل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي وجلــنة اســتخدام الفضــاء   
ــلحد مــن الكــوارث وشــراكة       ــية ل ــة االســتراتيجية الدول اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وأمان

 .(IGOS-P)إجيوس 
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للجــنة الفرعــية مــع االرتــياح أن تقدمــا قــد أحــرز حنــو إقامــة بنــية عملياتــية والحظــت ا -١٠٧
ــنظم       ــر الكــوارث الطبيعــية، باالســتفادة إىل أقصــى حــد مــن ال ــتويل شــؤون تدّب عاملــية ممكــنة ل
الفضــائية املوجــودة واملخطــط هلــا، وذلــك بصــفة جزئــية، مــن خــالل ميــثاق الــتعاون مــن أجــل 

ــلمرافق   الفضــائية يف حــال وقــوع كــوارث طبيعــية أو تكنولوجــية   حتقــيق االســتخدام املنّســق ل
الذي ميكن من خالله أن تستخدم سواتل       ") امليـثاق الـدويل بشأن الفضاء والكوارث الكبرية       ("

 ووكالة الفضاء الكندية والوكالة اهلندية      (CNES)اإليسـا واملركـز الوطـين للدراسـات الفضائية          
 لتقدمي صور رصد األرض إىل سلطات (NOAA)" نـوا " والوكالـة االمريكـية     (ISRO)" إيسـرو "

والحظــت اللجــنة الفرعــية أيضــا أنــه، مــنذ . احلمايـة املدنــية ألجــل التصــدي للكــوارث الكــبرية 
 مرة يف عدد ٢٧، قد جرى تفعيله ٢٠٠٠نوفمرب /دخـول امليـثاق حـيز الـنفاذ يف تشـرين الـثاين          

ــزالزل واإلنفجــارات     ــيها كــوارث، مــثل ال ــبلدان الــيت وقعــت ف ــزالقات  مــن ال ــربكانية واإلن  ال
ورّحبـت اللجـنة الفرعـية، يف هذا الصدد، جبهود أجهزة احلماية املدنية             . األرضـية والفيضـانات   

 .ومشاركتها يف أنشطة امليثاق

التابعة ) CONAE(أحاطـت اللجنة الفرعية علما بأن اللجنة الوطنية لألنشطة الفضائية            -١٠٨
التابعة لليابان، جتريان التحضريات    ) NASDA(لفضـائية   لألرجنـتني، والوكالـة الوطنـية للتنمـية ا        

والحظــت اللجــنة الفرعــية مــع االرتــياح أيضــا أن مكتــب شــؤون . النهائــية لالنضــمام للميــثاق
الفضـاء اخلـارجي هـو بصـدد أن يصـبح هيـئة مـتعاونة لـدى امليـثاق وسـوف يقـوم مبهمة اجلهة                         

 .مم املتحدةاحملورية واملستعمل املعتَمد للميثاق ضمن منظومة األ

وقـد أُعـرب عـن رأي مفـاده أن امليثاق الدويل موضوع فيما خيص الفضاء والكوارث                  -١٠٩
الكــبرية ينــبغي أن يشــكل جــزءا مــن مناقشــات فــرقة العمــل املعنــية بــتدّبر الكــوارث مــن أجــل   

 .استبانة السبل اليت ستسمح بإنشاء نظام عاملي متكامل

-كوســباس( الســاتلي الــدويل للبحــث واإلنقــاذ  والحظــت اللجــنة الفرعــية أن الــنظام  -١١٠
، الـذي يسـتخدم سواتل يف مدارات قريبة من األرض ومدارات ثابتة حول األرض    )سارسـات 

الكتشـاف وحتديـد مواقـع املسـتغيثني مـن الطـيارين والـبحارة، ومؤخـرا جدا، املستعملني على                   
نظـام إدارة عملــيايت عــاملي  الـرب، ميكــن أن ميـثل منوذجــا آخـر للطــريقة الـيت ميكــن أن يعمـل هبــا      

 دولــة يف هـذا الـنظام، وقـد مت إنقــاذ حـياة مـا يـزيد عــلى       ٣٠وتشـارك  . لدعـم تدّبـر الكـوارث   
 .١٩٨٢ على نطاق العامل منذ تشغيل النظام يف عام شخص ١٢ ٠٠٠

كمـا الحظـت اللجـنة الفرعـية أن نـيجرييا، مـن خـالل وكالـة إدارة الطـوارئ الوطنية                      -١١١
سارســات، ووافقــت عــلى إنشــاء حمطــة طرفــية  -انضــمت إىل نظــام كوســباسالــتابعة هلــا، قــد 

للمسـتفيدين احمللـيني ومركـز مراقـبة للعملـيات تـابعني للـنظام يف الـبلد، وُيتوقع أن يدخال حيز                     



 

 30 
 

 A/AC.105/804 

ــداءات     . ٢٠٠٣التشــغيل يف عــام   ــيانات ن ــيجرييا مــن تلقــي ب ومبجــرد تشــغيلهما، ســتتمكن ن
ملنطقة دون اإلقليمية لغريب أفريقيا، حبيث ميكن حتديد  االسـتغاثة والعمـل كمحور لتوزيعها يف ا       

مواقـع السـفن أو الطائرات أو أي أشخاص يف حالة استغاثة ومزودين بأجهزة االشارة الالزمة            
 .وإنقاذهم

 يف  (ISDR)وسـلّمت اللجـنة الفرعـية بإسهام االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث              -١١٢
كن أن تنتقل باحلد من الكوارث الطبيعية إىل مستوى أعلى          تطويـر بـرامج وتطبيقات فضائية مي      

مــن الكفــاءة يف مجــيع الــبلدان ومجــيع اجملــتمعات املعّرضــة خلطــر الكــوارث، وكذلــك تشــجيع   
االسـتراتيجية للـنهج االسـتباقي يف إسـتبانة أوجـه الضـعف واخلطـر وتدّبـرها بـدال عن التصدي                     

تعاون االستراتيجية مع الرؤساء املشاركني     وأحاطـت اللجـنة الفرعـية عـلما بـ         . آلثـار الكـوارث   
للفـرقة العاملـة املعنية بتدّبر الكوارث ودعمها ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف تنظيم سلسلة    

 .حلقات العمل اإلقليمية اجلارية بشأن التطبيقات الفضائية وتدّبر الكوارث

ف متوخاة يف خطة    عدة أهدا قد عاجل    عـددا مـن الدول    والحظـت اللجـنة الفرعـية أن         -١١٣
 و٢٠٠١لعامي " تنفـيذ نظـام فضـائي عـاملي مـتكامل لـتدّبر الكـوارث الطبيعية             "عمـلها بشـأن     

، مبـا يف ذلـك دراسـة السـواتل ونظـم توزيع البيانات املوجودة واليت ميكن أن تستخدم                   ٢٠٠٢
 .لتدّبر الكوارث

ء ســواتل ونّوهــت اللجــنة الفرعــية مــع االرتــياح جبهــود عــدة دول مــن أجــل إنشــا          -١١٤
 .وجمموعات من السواتل الصغرية على الصعيد اإلقليمي أو الدويل لرصد الكوارث

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن تطويـر بـىن فضـائية متكاملة لتدّبر الكوارث على الصعيد                    -١١٥
اإلقلــيمي أو الــدويل ســيتطلب جهــودا جــادة إلجيــاد معــايري أو بــروتوكوالت دولــية، ألن هــذه 

توكوالت ميكـن أن تـؤدي إىل خفـض كبري يف تكاليف التطوير بينما تكفل يف                املعـايري أو الـربو    
 .الوقت نفسه االستفادة إىل أقصى حد من النظم املوجودة

  
  احلطام الفضائي -ثامنا 

، واصلت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية نظرها       ٥٧/١١٦وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -١١٦
ي وفقا خلطة العمل اليت اعتمدهتا يف دورهتــا الثامنة والثالثيــن          يف البـند اخلـاص باحلطـام الفضـائ        

)A/AC.105/761 ١٣٠، الفقرة.( 

وألقـى كـلمات يف إطـار هـذا البـند ممـثلو االحتـاد الروسي وأملانيا وايطاليا واجلمهورية                    -١١٧
 .التشيكية والصني وفرنسا واملكسيك واهلند والواليات املتحدة واليابان



 

31  
 

A/AC.105/804

ــام       واســتمعت -١١٨ ــية حــول موضــوع احلط ــروض اإليضــاحية التال ــية إىل الع  اللجــنة الفرع
 :الفضائي

املـبادئ التوجيهية لتخفيف خماطر احلطام الفضائي اليت وضعتها جلنة التنسيق           " )أ( 
، قدماه ممثال اململكة املتحدة وجلنة التنسيق       "املشـتركة بـني الوكـاالت واملعنية باحلطام الفضائي        

 ؛)إيادك(االت واملعنية باحلطام الفضائي املشتركة بني الوك

 ، قدمه ممثل الواليات املتحدة؛"أحباث احلطام الفضائي يف الواليات املتحدة" )ب( 

 .، قدمه ممثل اإليسا"أحباث احلطام الفضائي يف وكالة الفضاء األوروبية" )ج( 

حتاد الروسي وتلقـت اللجـنة الفرعـية تقريـرا وطنـيا عـن حبـوث احلطـام الفضـائي يف اال               -١١٩
(A/AC.105/C.1/L.267). 

الــبحوث الوطنــية "وكــان معروضــا عــلى اللجــنة الفرعــية مذكــرة مــن األمانــة عــنواهنا    -١٢٠
املـتعلقة باحلطـام الفضـائي وبأمـان األجسام الفضائية اليت توجد على متنها مصادر قدرة نووية                  

 الــدول األعضــاء ، وهــي تتضــمن ردودا وردت مــن "ومبشــاكل اصــطدامها باحلطــام الفضــائي 
ــذه املســألة    ــدول األعضــاء ووكــاالت     . (A/AC.105/789)بشــأن ه ــية ال ودعــت اللجــنة الفرع

 .الفضاء اإلقليمية إىل االستمرار يف تقدمي تقارير عن هذه املسألة يف األعوام القادمة

والحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح أنــه، وفقــا خلطــة عمــلها بشــأن احلطــام الفضــائي،    -١٢١
، استنادا إىل   (A/AC.105/C.1/L.260)نة إيادك اقتراحاهتا بشأن ختفيف خماطر احلطام        قدمـت جلـ   

وشرعت اللجنة الفرعية، وفقا خلطة عملها يف استعراض        . توافـق اآلراء بـني أعضـاء جلنة إيادك        
 .اقتراحات جلنة إيادك وناقشت سبل إقرار استخدامها

ــترا   -١٢٢ حاهتا بشــأن ختفــيف خماطــر احلطــام  وشــكرت اللجــنة الفرعــية جلــنة إيــادك عــلى اق
 .ودّونت تقديرها العميق جلهود جلنة إيادك

وطلبـت اللجـنة الفرعـية إىل كـل الـدول األعضـاء يف اللجنة وشجعتها على أن تدرس                    -١٢٣
اقــتراحات جلــنة إيــادك وأن تقــدم تعلــيقاهتا املمكــنة إىل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي قــبل   

 .٢٠٠٤ني للجنة الفرعية يف عام انعقاد الدورة احلادية واألربع

والحظــت اللجــنة الفرعــية أهنــا، عــلى أســاس حجــم التعلــيقات الــواردة، قــد تــنظر يف    -١٢٤
تشـكيل فـريق عـامل رمسي يف دورهتا احلادية واألربعني لكي يتوىل استعراض التعليقات والنظر               

ــك مواصــلة املناقشــات حــول        ــا يف ذل ــذا املوضــوع، مب ــتقدم احملــرز بشــأن ه ــرار  يف ال  ســبل إق
 .استخدام املبادئ التوجيهية
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واتفقــت اللجــنة الفرعــية عــلى أنــه ينــبغي للــدول األعضــاء، وال ســيما الــبلدان املــرتادة  -١٢٥
للفضـاء، أن تـويل مـزيدا مـن االهـتمام ملشـكلة اصـطدام األجسـام الفضـائية، مبـا فيها تلك اليت                

لجوانــب األخــرى مــن احلطــام حتمــل عــلى متــنها مصــادر قــدرة نوويــة، باحلطــام الفضــائي، ول 
والحظت أن اجلمعية العامة، يف     . الفضـائي، وكذلـك لعـودة تلك األجسام إىل الغالف اجلوي          

ــرارها  ــر        ٥٧/١١٦ق ــذه املســألة وتطوي ــية بشــأن ه ــبحوث الوطن ــادت مبواصــلة ال ــد ن  كــان ق
ــيانات عــن احلطــام الفضــائي     . تكنولوجــيا حمّســنة لرصــد احلطــام الفضــائي وجتمــيع وتعمــيم الب

واتفقـت اللجنة الفرعية على ضرورة أن تتواصل األحباث الوطنية بشأن احلطام الفضائي وعلى              
ــتائج تلــك           ــتمة ن ــراف امله ــية لكــل األط ــنظمات الدول ــدول األعضــاء وامل ــيح ال ضــرورة أن تت
الـبحوث، مبـا يف ذلك املعلومات عن املمارسات اليت برهنت على جناعتها يف التقليل من نشوء       

 .ياحلطام الفضائ

ــدول         -١٢٦ ــيه ال ــذي تول ــتمام املناســب ال ــرغم مــن االه ــه، بال ــية أن والحظــت اللجــنة الفرع
األعضـاء ووكـاالت الفضـاء للمسـائل اآلنفـة الذكـر، فـإن هـنالك حاجـة إىل إجـراء مـزيد من                        
الــبحوث لــتحديد مــا إذا كانــت تدابــري التخفــيف املســتبانة فّعالــة مــن حيــث الــتكلفة ومــا إذا    

يل التكالــيف يف األمــد القصــري وزيــادة املــنفعة الــيت ســتعود عــلى البيــئة  كانــت قــادرة عــلى تقلــ
 .الفضائية يف األمد الطويل

والحظــت اللجــنة الفرعــية أن عرضــا إيضــاحيا مفّصــال حــول مشــروع أملانــيا الوطــين    -١٢٧
ية سُيقدم يف الدورة احلاد   " اخلدمة بشأن احلطام الفضائي من البداية إىل النهاية       "املوّحـد املعنون    

 .واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية

وأعربـت بضـعة وفـود عـن رأي مفـاده أن املـبادئ التوجيهـية الـيت وضعتها جلنة إيادك                      -١٢٨
ينــبغي أن تــنفذ عــلى وجــه الســرعة وطوعــا مــن خــالل آلــيات وطنــية وأنــه ال توجــد معوقــات  

 .قانونية دولية حتول دون ذلك

توازي مـع عمـل اللجـنة الفرعية الرامي إىل حتسني املبادئ           وأبـدي رأي مفـاده أنـه، بالـ         -١٢٩
التوجيهـية بشـأن ختفـيف خماطـر احلطـام، ينـبغي للجـنة الفرعـية أن حتلّـل سـبل التنفـيذ الطوعي                        

وأفيد بأن هذا التحليل ينبغي أن جيري أيضا على         . للمـبادئ التوجيهية اليت وضعتها جلنة إيادك      
 .الصعيد الوطين

ده أن تصـميم تدابـري ختفيف احلطام الفضائي ووضعها موضع التنفيذ           وأبـدي رأي مفـا     -١٣٠
ال يــنطويان بالضــرورة عــلى تكالــيف كــبرية إذا مــا ُدرســت تلــك الــتدابري وُنفــذت يف مــرحلة   

وأفيد بأن املؤشرات األوىل ُتلمح إىل قيمة تتراوح     . مـبكرة مـن عملـية تصـميم الـنظام الفضائي          
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واحلـاالت الوحـيدة اليت قد ترتفع فيها التكاليف إىل ما        . ثة يف املائـة مـن تكلفـة البعـ         ٣ و ١بـني   
 يف املائـة هـي عـندما يتوجـب اختاذ تدابري بشأن عمليات املناورة املتعلقة باالخراج     ١٠يقـارب   

 .من املدار أو االرجاع إىل املدار

وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن محايـة البيئة الفضائية هي مسؤولية مجاعية                    -١٣١
بلدان املــرتادة للفضــاء وأن ارتفــاع تكلفــة تدابــري ختفــيف آثــار احلطــام الفضــائي يســتوجب    للــ

 .تقاسم املوارد من خالل التعاون والتنسيق فيما بني تلك البلدان

وأبـدت بضـعة وفـود رأيـا مفـاده أن توفـري معلومـات رمسـية يف الوقـت املناسب وعلى                  -١٣٢
لفضـائية من شأنه أن يوفر أساسا وقائعيا أحسن      أسـاس منـتظم عـن احلالـة الوظيفـية لألجسـام ا            

وأبــدت تلــك الوفــود رأيــا مفــاده أن الــتقرير الــذي صــدر . للدراســات املعنــية باحلطــام املــداري
 واملعلومـات املقدمة يف الوقت احلقيقي       (A/AC.105/803)مؤخـرا عـن وكالـة الفضـاء االيطالـية           

 بشــأن حتــّول الســاتل بيبوســاكس (/www.asdc.asi.it/bepposax/reentry)عــن طــريق االنترنــت 
(BepppoSAX)         إىل حطـام فضـائي وبشـأن توقع عودته إىل الغالف اجلوي لألرض ميثل خطوة 

 .هامة يف هذا االجتاه

وأعربـت بعـض الوفـود عـن قلقها مما تشكله عودة الساتل بيبوساكس من خماطر على                  -١٣٣
ملستصــوب للغايــة توفــري معلومــات يف وأشــارت تلــك الــبلدان إىل أن مــن ا. الــبلدان االســتوائية

 .وقت مناسب عن عودة الساتل

وأبــدت بعــض الوفــود رأيــا مفــاده أن موضــوع احلطــام الفضــائي ينــبغي أن تــنظر فــيه     -١٣٤
اللجـنة الفرعـية القانونـية، إما بتناول مسائل قانونية حمددة وإما بالسعي إىل وضع مبادئ بشأن                 

للجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية بأهنــا ســتقدم اقــتراحا وأبلغــت تلــك الوفــود ا. احلطــام الفضــائي
 .رمسيا يف ذلك اخلصوص أثناء الدورة الثانية واألربعني للجنة الفرعية القانونية

ــناءة يف الوقــت         -١٣٥ ــن تكــون ب ــيل ل ــك القب ــاده أن خطــوة مــن ذل ــدي رأي مف ولكــن، أب
ميات احلطام الفضائي   وأعـرب ذلـك الوفـد عن رأي مفاده أن أسرع طريق لتقليل ك             . احلاضـر 

يتمـثل يف قـيام الـبلدان الـرائدة للفضـاء عـلى الفـور بتنفـيذ التدابري الواردة يف املبادئ التوجيهية                      
لتخفـيف خماطـر احلطـام الفضـائي الـيت وضـعتها جلـنة التنسـيق املشـتركة بني الوكاالت واملعنية                     

 .باحلطام الفضائي
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التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص  -تاسعا 
واستخدامه وتطبيقاته يف ميدان االتصاالت الفضائية وغريه من امليادين، 

وكذلك عن املسائل األخرى املتصلة بتطورات االتصاالت الفضائية، مع 
  ايالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها

، واصلت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية نظرها       ٥٧/١١٦وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -١٣٦
 .يف البند املتعلق باملدار الثابت بالنسبة لألرض واالتصاالت الفضائية

وقـد حتـدث يف اطـار هـذا البـند ممـثلو كـل من اكوادور وبريو وجنوب افريقيا وشيلي             -١٣٧
 .وكولومبيا واملكسيك واليونان

رض قدمـه ممـثل كولومبـيا يف اطار هذا البند عن    كمـا اسـتمعت اللجـنة الفرعـية إىل عـ       -١٣٨
االعتــبارات التقنــية للســواتل يف املســتقبل ذات املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض وذات نطاقــات "

 ".التردد الواسعة اليت تقدم خدماهتا للمناطق املدارية

الفرعية وقـد نّوهـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح بأنـه على إثر الدعوة اليت وجهتها اللجنة         -١٣٩
ــثالثني    ــعة وال ــا التاس ــرة A/AC.105/786(يف دورهت ــوم    )١٣١، الفق ــدويل للعل ــاد ال ــدم االحت ، ق

الفلكـية عرضا خاصا عن حالة األعمال اليت يقوم هبا بشأن تداخل الترددات مع اجملال الفلكي                
 .الراديوي واملناطق اخلالية من التداخالت الراديوية

رأي القـائل بـأن املـدار الثابـت بالنسـبة إىل األرض هو      وأعـادت بعـض الوفـود ابـداء الـ        -١٤٠
مـورد طبـيعي حمـدود ولــه عـدة خصـائص فـريدة، وأنـه معـّرض لالشباع، وأن من الضروري،                    
تـبعا لذلـك، ضـمان ترشـيد اسـتغالله واتاحـته جلمـيع الـبلدان، وال سـيما البلدان اليت ال متتلك                       

تلك الوفود عن رأي مفاده أن النفاذ إىل املدار وأعربت . حالـيا القـدرة التقنية والعلمية الالزمة   
الثابـت بالنسبة إىل األرض ينبغي أن يتاح جلميع البلدان بشروط عادلة، مع ايالء اعتبار خاص                
الحتـياجات البلدان النامية ومصاحلها، وكذلك املوقع اجلغرايف لبلدان معينة، مع مراعاة الدعم             

 .املقدم من االحتاد الدويل لالتصاالت

وشـددت اللجـنة الفرعـية عـلى أمهـية مؤمتــر القمـة العـاملي املرتقـب جملـتمع املعلومــات،           -١٤١
وأوصـت بـأن تشـارك جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية ومكتب شؤون                 

/ جنــيف، كــانون األول(الفضــاء اخلــارجي مشــاركة نشــطة يف مــرحليت مؤمتــر القمــة كلتــيهما 
 ).٢٠٠٥نوفمرب /ن الثاين، وتونس، تشري٢٠٠٣ديسمرب 
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وذهبـت بعـض الوفـود إىل االشـارة إىل الـتهديد اخلطـري الذي ميثله احلطام الفضائي يف                    -١٤٢
 .املدار الثابت بالنسبة لألرض

كمـا جـرى اإلعـراب عـن رأي مفـاده أنه بالنظر إىل أن خدمات من قبيل الصحة عن                   -١٤٣
ستلزم الوصول إىل االتصاالت الساتلية ذات      ُبعـد والتطبيـب عـن ُبعـد املقدمة للمناطق الريفية ت           

الـترددات الواسـعة، ونظـرا إىل وجـود خمصصـات مـن طـيف الـترددات الراديوية، واضمحالل                   
قـوة االشـارات الذي يعود إىل الضعف الذي يصيبها من جراء األمطار، فإن الوصول إىل هذه                 

ة عــن طــريق عــدد قلــيل مــن اخلدمــات يف املــناطق املداريــة ميكــن توفــريه بأكــثر األشــكال فعالــي 
وهلذه األسباب، جرى التشديد على أنه ينبغي       . املواقـع احملددة يف املدار الثابت بالنسبة لألرض       

 .اعطاء البلدان املدارية األولوية يف ختصيص املواقع املذكورة يف املدار الثابت بالنسبة لألرض

دام الفضاء اخلارجي يف كذلـك جـرى اإلعـراب عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنة استخ        -١٤٤
األغـراض السـلمية أن تـويل اهـتماما مـتزايدا للمسـائل القانونـية والعلمية والتقنية املتعلقة بسبل                   

 .الوصول املتكافئة إىل املدار الثابت بالنسبة لألرض
  

حشد املوارد املالية من أجل تنمية القدرات يف ميدان تطبيقات العلوم  -عاشرا 
  يةوالتكنولوجيا الفضائ

، نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية يف بند           ٥٧/١١٦وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -١٤٥
مـن جـدول األعمـال يـتعلق حبشـد املـوارد املالـية مـن أجـل تنمـية القـدرات يف ميدان تطبيقات                 

 .العلوم والتكنولوجيا الفضائية

ثلو إندونيسيا وباكستان وقـد أدىل ببـيانات يف إطـار هـذا البـند مـن جـدول األعمال مم               -١٤٦
 .والواليات املتحدة

ونّوهــت اللجــنة الفرعــية مــع الــتقدير بأمهــية اإلســهام الــذي قدمــته فــرقة العمــل املعنــية  -١٤٧
مبصـادر الـتمويل االبـتكارية، والحظـت أن فـرقة العمـل هـذه ستواصـل اإلسـهام مبدخالت يف                     

لليونيسـبيس الثالـث بشأن إجياد      عمـل اللجـنة الفرعـية ويف اسـتعراض اجلمعـية العامـة اخلمسـي                
 .مصادر متويل جديدة وابتكارية لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن حشد املوارد املالية لتطوير القدرات يف تطبيقات العلوم                 -١٤٨
والتكنولوجــيا الفضــائية ميكــن أن ُيحقــق بســبل خمــتلفة، مــنها إقامــة شــراكات بــني الوكــاالت    

قنـية والـبلدان واملنظمات املاحنة والقطاع اخلاص واملستعلمني يف البلدان النامية املنخرطني يف          الت
ومشلت بعض األمثلة ألنواع    . مشـاريع التنمـية املسـتدامة الـيت ميكـن أن تسهم يف بناء القدرات              
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هــذه الشــراكات الــنظام العــاملي لرصــد املــناخ؛ وتقــدمي حمطــات أرضــية والتدريــب إىل دول يف  
فريقـيا ومـنطقة احملـيط اهلـندي يف إطـار بــرنامج تـابع للمـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلويـة تشــّغله           أ

؛ والشراكة اخلاصة بأحراج )يومتسـات (املـنظمة األوروبـية السـتغالل سـواتل األرصـاد اجلويـة             
الــتابعة ) ناســا(حــوض هنــر الكونغــو، الــيت تدعمهــا االدارة الوطنــية لــلمالحة اجلويــة والفضــاء   

؛ ومشروع قمح الربيع    )USAID(يـات املـتحدة ووكالـة الواليات املتحدة للتنميـة الدولية           للوال
 .يف أفغانستان التابع لوكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية

الحظـت اللجـنة الفرعـية أيضـا أن املصـارف اإلمنائـية وغريها من املؤسسات التمويلية                  -١٤٩
الـبلدان النامـية ال تـدرك دائمـا اإلمكانـيات اهلائلـة اليت تنطوي               الـيت متـّول املشـاريع اإلمنائـية يف          

ومـن املهـم أن تنـّبه جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض                 . علـيها التطبـيقات الفضـائية     
 .السلمية املؤسسات املذكورة أعاله إىل تلك االمكانيات

ــي     -١٥٠ ــية للتطب ــبلدان النام قات الفضــائية يواجــه  والحظــت اللجــنة الفرعــية أن اســتخدام ال
وأكدت . عقـبات نتيجة لالفتقار للموظفني املؤهلني واملعدات وعدم توفر املوارد املالية الكافية           

اللجــنة الفرعــية أمهــية الــتعاون بــني الــبلدان النامــية والــبلدان املــتقدمة الــنمو، وخصوصــا لــتعزيز  
ية، والقـيام عن طريق     الفـرص مـن أجـل زيـادة سـبل الوصـول إىل العلـوم والتكنولوجـيا الفضـائ                  

 .ذلك ببناء القدرات وتعزيزها

كمـا أعـرب عـن رأي مفاده أنه ميكن أن تشمل التدابري احملددة ملواجهة تلك العقبات                  -١٥١
مسـامهات مـن الصـناعات العاملـة يف جمـال أعمال سواتل االتصاالت؛ وتوجيه دعوة                : مـا يـلي   

 الدولية لتقدمي مسامهات إىل الصندوق      مـن األمـم املـتحدة إىل الـدول األعضـاء وسـائر اهليـئات              
االسـتئماين لـربنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية؛ وإقامـة شـراكات بني القطاعني العام                   
واخلـاص يف اجملـاالت ذات الصـلة بالفضـاء؛ واسـتحداث شـروط يف التشـريعات الوطنـية تنص                    

ائية؛ وتقدمي دعم من املصارف عـلى حوافـز ضـريبية على اإلسهام يف أنشطة األمم املتحدة اإلمن            
وأعرب عن رأي مؤداه أنه ينبغي ملكتب شؤون        . اإلمنائـية الدولية وغريها من املؤسسات املالية      

الفضـاء اخلـارجي أن يعـّد وثـيقة لكـي ُتقـّدم إىل الصناعات، حتتوي على توصيات اليونيسبيس                   
 . إقامة شراكاتالثالث واالقتراحات العملية ذات الصلة لتنفيذ التوصيات من خالل

  
   استعمال تكنولوجيا الفضاء يف العلوم الطبية والصحة العمومية      -حادي عشر        

، نظرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف مسألة        ٥٧/١١٦وفقـا لقرار اجلمعية العامة       -١٥٢
بــند مــنفرد للمناقشــة بشــأن اســتعمال تكنولوجــيا الفضــاء يف العلــوم الطبــية والصــحة    /مــنفردة
 .ميةالعمو
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وألقـى كلمات يف إطار هذا البند ممثلو أملانيا وايطاليا ورومانيا والصني وفرنسا وكندا               -١٥٣
 .والنمسا واهلند والواليات املتحدة

واســتمعت اللجــنة الفرعــية إىل العــروض اإليضــاحية العلمــية والتقنــية التالــية حــول          -١٥٤
 :حة العموميةموضوع استعمال تكنولوجيا الفضاء يف العلوم الطبية والص

، قدمه ممثل   "مسـار جديـد حنـو اخلدمـات الصـحية عن بعد يف البلدان النامية              " )أ( 
 كندا؛

 ، قدمه ممثل فرنسا؛"تكنولوجيا الفضاء والصحة العمومية" )ب( 

 ، قدمه ممثل اهلند؛"استعمال التطبيب عن بعد يف اهلند" )ج( 

يزية يف الفضاء اليت هي مفيدة   نـتائج وطـرائق البحوث املتعلقة بالوظيفة الدهل       " )د( 
 ، قدمه ممثل سلوفاكيا؛"يف املمارسة العالجية السريرية

، قدمــه ممــثلو "حتســني الصــحة مــن خــالل التكنولوجــيات واملــوارد الفضــائية " )ه( 
 .جامعة الفضاء الدولية

وأُبلغـــت اللجـــنة الفرعـــية بعـــدة مـــبادرات تشـــمل اســـتعمال تكنولوجـــيا الفضـــاء يف    -١٥٥
لطبـية والصـحة العمومـية يف جمـاالت مـثل التطبيـب عن بعد واالستعانة بتكنولوجيا                 اخلدمـات ا  

الفضـاء يف الدراسـات الوبائـية والتحكم يف األمراض املعدية واجراء حبوث طبية وصيدالنية يف                
 .اجلاذبية الصغرية

 والحظـت اللجـنة الفرعية أن التطبيب عن بعد ميكن أن يكون ذا أمهية كبرية يف توفري       -١٥٦
 .اخلربة الطبية للمواقع النائية غري املوصولة بالشبكة األرضية

والحظــت اللجــنة الفرعــية أن نظمــا ســاتلية حديــثة للتطبيــب عــن بعــد قــد اســتحدثت  -١٥٧
لكـي تسـتعمل يف حـال حصـول كـوارث طبيعـية، وأنـه جيـري اسـتعماهلا من أجل النقل العايل              

كترونية والصور املقطعية احلاسوبية، مدعومة السـرعة لبـيانات تشخيصـية كاألشـعة السينية االل        
خبدمـات ائـتمار بالفـيديو عالية اجلودة، وذلك بغية تيسري املناقشة واختاذ القرارات على اخلرباء                

 .الطبيني

والحظــت اللجــنة الفرعــية أن تكنولوجــيات فضــائية كاالستشــعار عــن بعــد واملالحــة   -١٥٨
راض مـثل املالريـا ومحـى الّضـنك ومحى وادي           السـاتلية ميكـن أن تسـاعد عـلى تبـّين تفشـي أمـ              

 .ريفت وفريوس غريب النيل
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والحظـت اللجــنة الفرعــية أن الـبحوث يف جمــال اجلاذبــية الصـغرية ميكــن أن تــزيد مــن     -١٥٩
 .املعرفة الطبية والصيدالنية، وذلك باستعمال طرائق ال ميكن تكرارها على األرض

تكنولوجيات عديدة استحدثت فيما يتعلق     والحظـت اللجـنة الفرعـية أيضـا أن هـناك             -١٦٠
 .باستكشاف الفضاء هلا فوائد عرضية أرضية يف جمال العلوم الطبية والصحة العمومية

ولـتلك األسـباب، شـجعت اللجنة الفرعية على مواصلة التعاون الدويل على استعمال               -١٦١
دها بأن عدد األمثلة    تكنولوجـيا الفضـاء يف العلـوم الطبـية والصحة العمومية وأعربت عن اعتقا             

وحــاالت الــنجاح اجلديــرة بالذكــر فــيما يــتعلق باســتعمال تكنولوجــيا الفضــاء يف ذلــك اجملــال   
 .سيستمر يف االزدياد

  
مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية واألربعني للجنة  -ثاين عشر

  الفرعية العلمية والتقنية
ــة    -١٦٢ ــية العام ــرار اجلمع ــا لق ــية يف   ، نظــ٥٧/١١٦وفق ــية والتقن ــية العلم رت اللجــنة الفرع

اقــتراحات بشــأن مشــروع جــدول أعمــال مؤقــت لدورهتــا احلاديــة واألربعــني الــيت مــن املــزمع   
. ، لكـي حتـال إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية            ٢٠٠٤عقدهـا يف عـام      
ق العـامل اجلـامع الذي    مـن ذلـك القـرار، طلبـت اللجـنة الفرعـية إىل الفـري        ١٩وعمـال بالفقـرة     

فـرباير، أن يـنظر يف مشـروع جدول األعمال          / شـباط  ١٩، املعقـودة يف     ٥٨٤أنشـئ يف دورهتـا      
 .املؤقت للدورة احلادية واألربعني للجنة الفرعية

ــية، يف جلســتها     -١٦٣ ــّرت اللجــنة الفرع ــودة يف ٥٩٦وأق ــرباير / شــباط٢٧ املعق ، ٢٠٠٣ف
ــامل اجلــامع بشــأن مشــ     ــريق الع ــة     توصــيات الف ــدورة احلادي ــت لل ــال املؤق روع جــدول األعم

انظر املرفق الثاين هبذا    (واألربعـني للجـنة الفرعية، كما هو وارد يف تقرير الفريق العامل اجلامع              
 ).التقرير

  
 احلواشي

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

 .Corr.1) و (A/AC.105/790انظر تقرير خبري التطبيقات الفضائية  )٢(
 .A.03.I.9منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٣(
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 .A.03.I.10منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٤(
 ٤ -أغسطس  / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،    )٥( 

،   ) والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( والتصويب ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول
 .، املرفق٢الفصل األول، القرار 

 A/56/20( والتصويب ٢٠ــة واخلمســون، امللحق رقم  للجمعية العامــة، الدورة السادسالرمسيةالوثائق  )٦( 
 .٥٥ و٥٠، الفقرتان )Corr.1و

 .٣٧، الفقرة (A/57/20) ٢٠الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )٧( 
 .، املرفق١، الفصل األول، القرار  ...تقرير مؤمتر القمة العاملي )٨(
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 املرفق األول    
 للجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورهتا األربعني                    الوثائق املعروضة على ا      

 العنوان أو الوصف
بند جدول 
 الرمز األعمال

تقرير حلقة العمل االقليمية الثانية املشتركة 
بني األمم املتحدة والواليات املتحدة األمريكية 

بشأن استخدام وتطبيقات الشبكات العاملية 
 تشرين ٣٠-٢٦فيينا، (لسواتل املالحة 

 )٢٠٠١نوفمرب /لثاينا

٤ A/AC.105/776

استعراض الفريق العامل املعين باستخدام 
مصادر القدرة النووية ألغراض سلمية يف 

الفضاء اخلارجي للوثائق الدولية والعمليات 
الوطنية احملتملة الصلة باستخدام مصادر 

القدرة النووية ألغراض سلمية يف الفضاء 
 اخلارجي

٧ A/AC.105/781

 حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة تقرير
واهلند حول عمليات البحث واالنقاذ املعانة 

 ٢٢-١٨بنغالور، اهلند، (بالسواتل 
 )٢٠٠٢مارس /آذار

٤ A/AC.105/783

تقرير حلقة العمل احلادية عشرة املشتركة بني 
األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية حول 

با، األرجنتني، كوردو(علوم الفضاء األساسية 
 )٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٣-٩

٤ A/AC.105/784

تقرير حلقة العمل االقليمية الرابعة املشتركة 
بني األمم املتحدة والواليات املتحدة األمريكية 

حول استخدام وتطبيقات الشبكات العاملية 
يوليه / متوز١٩-١٥لوساكا، (لسواتل املالحة 

٢٠٠٢( 

٤ A/AC.105/785 و Corr.1

لتعاون الدويل على استخدام الفضاء اخلارجي ا
 أنشطة الدول األعضاء: يف األغراض السلمية

٣ A/AC.105/788

البحوث الوطنية املتعلقة باحلطام الفضائي، 
وبأمان األجسام الفضائية اليت توجد على 

متنها مصادر قدرة نووية، ومبشاكل 
 اصطدامها باحلطام الفضائي

A/AC.105/789 ١٠ و٧

Corr.1 و A/AC.105/790 ٤ ير خبري التطبيقات الفضائيةتقر
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 العنوان أو الوصف
بند جدول 
 الرمز األعمال

تقرير االجتماع املشترك بني الوكاالت املعين 
بأنشطة الفضاء اخلارجي عن أعمال دورته 

 كانون ٢٤-٢٢فيينا، (الثالثة والعشرين 
 )٢٠٠٣يناير/الثاين

٨ A/AC.105/791 و Corr.1

تقرير األمني العام عن تنسيق أنشطة الفضاء 
: ارجي ضمن منظومة األمم املتحــدةاخل

 ٢٠٠٤ و٢٠٠٣برنامــج العمــل لعامـي 
 واألعوام الالحقة

٨ A/AC.105/792

تقرير الندوة املشتركة بني األمم املتحدة 
والنمسا ووكالة الفضاء األوروبية حول تعزيز 

مشاركة الشباب يف األنشطة الفضائية 
سبتمرب / أيلول١٢-٩غراتس، النمسا، (

٢٠٠٢( 

٤ A/AC.105/793

تقرير حلقة عمل األمم املتحدة االقليمية حول 
استخدام تكنولوجيا الفضاء لتدّبر الكوارث 

 )٢٠٠٢يوليه / متوز٥-١أديس أبابا، (

٤ A/AC.105/794

تقرير حلقة العمل االقليمية الثالثة املشتركة 
بني األمم املتحدة والواليات املتحدة األمريكية 

بيقات الشبكات العاملية بشأن استخدام وتط
أبريل / نيسان٥-١سانتياغو، (لسواتل املالحة 

٢٠٠٢( 

٤ A/AC.105/795

قرير الدورة التدريبية الثانية عشرة املشتركة ت
بني األمم املتحدة والسويد لتثقيف املعلمني يف 

ستوكهومل وكريونا، (جمال االستشعار عن بعد 
)٢٠٠٢يونيه / حزيران- مايو/  أيار٢السويد، 

٤ A/AC.105/796

تقرير حلقة العمل الثالثة املشتركة بني األمم 
املتحدة واألكادميية الدولية للمالحة الفضائية 

حول السواتل الصغرية يف خدمة البلدان 
هيوستون، (ما بعد نقل التكنولوجيا : النامية

 ١٢تكساس، الواليات املتحدة األمريكية، 
 )٢٠٠٢أكتوبر /تشرين األول

٤ A/AC.105/799

A/AC.105/C.1/L.259 ١ جدول األعمال املؤقت وشروحه
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 العنوان أو الوصف
بند جدول 
 الرمز األعمال

املبادئ التوجيهية لتخفيف خماطر احلطام 
الفضائي اليت وضعتها جلنة التنسيق املشتركة 

 بني الوكاالت املعنية باحلطام الفضائي

١٠ A/AC.105/C.1/L.260

ورقة عمل مقدمة من االحتاد الروسي 
ململكة املتحدة لربيطانيا واألرجنتني وفرنسا وا

العظمى وايرلندا الشمالية والواليات املتحدة 
األمريكية بشأن خطة عمل مقترحة لوضع 

اطار تقين دويل لألهداف والتوصيات املتعلقة 
بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف 

 الفضاء اخلارجي

٧ A/AC.105/C.1/L.261

ر مذكرة من األمانة عن تنفيذ توصيات مؤمت
األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف 

الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض 
 )اليونيسبيس الثالث(السلمية 

٥ A/AC.105/C.1/L.262

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث 
املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي 

اليونيسبيس (واستخدامه يف األغراض السلمية 
لي من فريق العمل املعين تقرير مرح): الثالث

 بتدّبر الكوارث

٥ A/AC.105/C.1/L.263

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث 
املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي 

اليونيسبيس (واستخدامه يف األغراض السلمية 
التقرير النهائي لفريق العمل املعين ): الثالث

 بالتنمية املستدامة

٥ A/AC.105/C.1/L.264

ورقة عمل مقدمة من االحتاد الروسي بشأن 
آفاق استخدام مصادر القدرة النووية يف 

 الفضاء اخلارجي

٧ A/AC.105/C.1/L.265 و Corr.1

Add.1 و A/AC.105/C.1/L.266 ١٥ مشروع التقرير

Add.2و 

تقرير وطين عن حبوث احلطام الفضائي يف 
 ٢٠٠٢االحتاد الروسي يف عام 

١٠ A/AC.105/C.1/L.267

مشروع تقرير الفريق العامل املعين باستخدام 
 مصادر القدرة الوطنية يف الفضاء اخلارجي

٧ A/AC.105/C.1/NPS/2003/L.1
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 العنوان أو الوصف
بند جدول 
 الرمز األعمال

١٤ و٥ و٤ مشروع تقرير الفريق اجلامع A/AC.105/C.1/WGW/2003/L.1

 ورقات غرفة االجتماعات
Information for participants  A/AC.105/C.1/2003/CRP.1 
Provisional list of participants  A/AC.105/C.1/2003/CRP.2 
Report on World Space Week 2002 ٥ A/AC.105/C.1/2003/CRP.3 
Meetings planned during the fortieth session 
of the Scientific and Technical 
Subcommittee by action teams to implement 
recommendations of UNISPACE III 

٥ A/AC.105/C.1/2003/CRP.4 

Interim report of the Action Team on the 
Management of the Earth’s Natural 
Resources (Recommendation 2 of 
UNISPACE III) 

٥ A/AC.105/C.1/2003/CRP.5 

Progress report of the Action Team on 
Weather and Climate Forecasting 
(Recommendation 4 of UNISPACE III) 

٥ A/AC.105/C.1/2003/CRP.6 and 

Add.1 
Interim report of the Action Team on 
Innovative Sources of Funding 
(Recommendation 32 of UNISPACE III)

٥ A/AC.105/C.1/2003/CRP.7 

Contributions received from entities of the 
United Nations system and organizations 
with permanent observer status with the 
Committee on the Peaceful Uses of Outer 
Space towards preparations for the review 
by the General Assembly in 2004 of the 
progress made in the implementation of the 
recommendations of UNISPACE III 

٥ A/AC.105/C.1/2003/CRP.8 

Proceedings of the 18th COSPAR/IAF 
Symposium on Applications of Satellite 
Navigation and Their Benefits to Developing 
Countries (17 and 18 February 2003) 

 A/AC.105/C.1/2003/CRP.9 

List of issues to be considered in the 
Working Group of the Whole 

٥ A/AC.105/C.1/2003/CRP.10 

List of priority project proposals ٥ A/AC.105/C.1/2003/CRP.11 
List of recommendations of the World 
Summit on Sustainable Development 
relating to the use of space science and 
technology and their applications 

٨ A/AC.105/C.1/2003/CRP.12 

Progress report of the Action Team on 
Environmental Monitoring Strategy 
(Recommendation 1 of UNISPACE III) 

٥ A/AC.105/C.1/2003/CRP.13 
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 العنوان أو الوصف
بند جدول 
 الرمز األعمال

Draft provisional agenda for the forty-first 
session of the Scientific and Technical 
Subcommittee, in 2004 

١٤ A/AC.105/C.1/2003/CRP.14 

Draft report of the Working Group of the 
Whole 

١٥ و٥و ٤ A/AC.105/C.1/2003/CRP.15 

Progress report of the Action Team on 
Capacity-Building (Recommendation 17 of 
UNISPACE III) 

٥ A/AC.105/C.1/2003/CRP.16 

Amendments to the draft report of the 
Subcommittee (A/AC.105/C.1/L.266) 

١٤ A/AC.105/C.1/2003/CRP.17 

 ائق املعلومات اخللفيةوث
Seminars of the United Nations Programme 
on Space Applications 

 ST/SPACE/12 (United Nations 
publication, Sales No. E.03.I.9) 
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   ملرفق الثاين  ا
   تقرير الفريق العامل اجلامع   

ديسمرب /نون األول  كا ١١ املؤرخ   ٥٧/١١٦ من قرار اجلمعية العامة      ١٩وفقـا للفقرة     -١
، دعـت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، ابان دورهتا األربعني، الفريق العامل اجلامع إىل              ٢٠٠٢

فــرباير / شــباط٢٧ إىل ١٩ جلســة، مــن ١١وقــد عقــد الفــريق العــامل اجلــامع . االنعقــاد جمــددا
وصيات مؤمتر  ونظـر الفـريق يف بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية، وتنفيذ ت                . ٢٠٠٣

األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السلمية                    
، ومشــروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة احلاديــة واألربعــني للجــنة   )اليونيســبيس الثالــث(

 ٢٧ويف جلســـته احلاديـــة عشـــرة، املعقـــودة يف    . ٢٠٠٤الفرعـــية، املـــزمع عقدهـــا يف عـــام    
 .، اعتمد الفريق العامل اجلامع هذا التقرير٢٠٠٣ر فرباي/شباط

ــية، انُتخــب الســيد حممــد نســيم شــاه      ٥٨٤يف اجللســة  -٢  للجــنة الفرعــية العلمــية والتقن
ــتان( ــامع، يف   ) باكسـ ــامل اجلـ ــريق العـ ــا للفـ ــباط١٩رئيسـ ــرباير/ شـ ــيس يف  . فـ ــتعرض الرئـ اسـ

ــته ــامع    كلمـ ــامل اجلـ ــريق العـ ــندة إىل الفـ ــة املسـ ــية الواليـ ــام  االفتتاحـ ــه يف عـ . ٢٠٠٢يف دورتـ
ــا وكـــان ــيها     معروضـ ــنظر فـ ــبغي أن يـ ــائل الـــيت ينـ ــة باملسـ ــامع قائمـ ــامل اجلـ ــريق العـ عـــلى الفـ

(A/AC.105/C.1/2003/CRP.10). 
  

  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية               -ألف  
لفضائيــــة كـــان معروضـــا علـــى الفـريــق العامــل اجلامــع تقريــر خبيــر التطبيقــــات ا               -٣
)A/AC.105/790 و Corr.1(       ــن قســم التطبــيقات ، والحــظ أن املوظــف املســؤول بالوكالــة ع

 .الفضائية التابع ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي قد استكمل تقريره ببيان

ونــّوه الفــريق العــامل اجلــامع حبلقــات عمــل األمــم املــتحدة ودوراهتــا التدريبــية وزماالهتــا  -٤
جـل املعنـية بالتدريـب املتعمق، وكذلك خدماهتا االستشارية التقنية حسبما            الدراسـية الطويلـة األ    

، Corr.1و A/AC.105/790 (هـو مقـترح عـلى اللجـنة الفرعـية يف تقريـر خبري التطبيقات الفضائية       
أيضـا الفريق العامل اجلامع بقائمة املشاريع واألنشطة اليت أوصت هبا     ونـّوه ). ٣٨-٢٥الفقـرات   

 وأُدرجت يف   )أ(فضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا الثالثة واألربعني،        جلـنة استخدام ال   
رسـالة األمـني العـام الـيت يدعو فيها الدول األعضاء إىل اإلسهام طواعية يف الصندوق االستئماين                  

 ).A/AC.105/C.1/2003/CRP.11(لربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية 
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مل اجلــامع عــلى أنــه ينــبغي لــربنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات  وقــد اتفــق الفــريق العــا -٥
الفضـائية أن يقدم املساعدة، بالقدر املمكن، من خالل خدماته االستشارية التقنية، إىل البلدان              
النامـية يف تعزيـز مؤسساهتا الوطنية اليت تستخدم تكنولوجيا الفضائية أو اليت ميكن أن تفيد من                 

 .ل القيام بأعماهلا الرامية إىل تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعيةالتطبيقات الفضائية ألج
  

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي                                  -باء 
  واستخدامه يف األغراض السلمية              

 (A/AC.105/C.1/L.262)كـان معروضـا عـلى الفريق العامل اجلامع مذكرة من األمانة              -٦
 .خص التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالثتل
  

ــرقة العمــل الــيت أنشــأهتا جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف        -١  ــذي أحــرزته أف ــتقدم ال ال
  األغراض السلمية ابان دورهتا الرابعة واألربعني

 يف قدمـت األفـرقة العاملـة االحـدى عشر، اليت أنشأهتا جلنة استخدام الفضاء اخلارجي               -٧
 تقاريــرها إىل الفــريق العــامل اجلــامع عــن  )ب(األغــراض الســلمية يف دورهتــا الــرابعة واألربعــني، 

 .األعمال اليت قامت هبا حىت هذا التاريخ
  

 )ب(التقارير املكتوبة املقدمة

تقدمي التقرير 
الشفوي بالنيابة 
 عن فريق العمل

الرئيس 
 )أ(التوصية  )الرؤساء(

A/AC.105/C.1/2003/CRP.13  مجهورية ايران
االسالمية

مجهورية ايران 
االسالمية 

واجلمهورية العربية 
 السورية

صوغ استراتيجية عاملية شاملة 
 لرصد البيئة

١- 

A/AC.105/C.1/2003/CRP.5 اهلند حتسني إدارة املوارد الطبيعية  اهلند
 املوجودة يف األرض

٢- 

A/AC.105/C.1/2003/CRP.6 الربتغال  -٤ التنبؤ بالطقس واملناخحتسني  الربتغال
كندا   -٦ حتسني خدمات الصحة العامة كندا
A/AC.105/C.1/L.263 الصني وكندا  فرنسا

 وفرنسا
تنفيذ نظام عاملي متكامل إلدارة 
جهود ختفيف الكوارث الطبيعية 

 ودرئها واالغاثة منها

٧- 

الواليات املتحدة  
 األمريكية

ايطاليا والواليات 
 ةاملتحدة األمريكي

حتسني الوصول على النطاق 
العاملي إىل الشبكات الفضائية 

للمالحة وحتديد املواقع وحتسني 
 توافق تلك الشبكات

١٠-
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 )ب(التقارير املكتوبة املقدمة

تقدمي التقرير 
الشفوي بالنيابة 
 عن فريق العمل

الرئيس 
 )أ(التوصية  )الرؤساء(

A/AC.105/C.1/L.264 تعزيز التنمية املستدامة بتطبيق  نيجرييا نيجرييا
 نتائج أحباث الفضاء

١١-

شطة حتسني التنسيق الدويل لألن اململكة املتحدة اململكة املتحدة 
املتعلقة باألجسام القريبة من 

 األرض

١٤-

A/AC.105/C.1/2003/CRP.16 تعزيز بناء القدرات بتنمية  اليابان اليابان
املوارد البشرية وزيادة موارد 

 امليزانية

١٧-

الواليات املتحدة  
 األمريكية

الواليات املتحدة 
 األمريكية والنمسا

زيادة الوعي لدى متخذي 
ر عامة بأمهية القرارات واجلمهو
 األنشطة الفضائية

١٨-

A/AC.105/C.1/2003/CRP.7 حتديد مصادر متويل جديدة  فرنسا أملانيا
ومبتكرة لدعم تنفيذ توصيات 

 اليونيسبيس الثالث

٣٢-

 
ُرقمـت التوصـيات اسـتنادا إىل ترتيـب ورودهـا يف اعـالن فييـنا، الـذي يتضـمن الـنص الكـامل لكـل توصية                            )أ( 

متــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض   تقريــر مؤانظــر (
، الفصــل )A.00.I.3منشــورات األمــم املــتحدة، رقــم املبــيع ( ١٩٩٩يولــيه / متــوز٣٠-١٩الســلمية، فييــنا، 

 .١األول، القرار 
 .رحلةخطط عمل بعض األفرقة العامة مل تدع إىل تقدمي تقارير مكتوبة يف هذه امل )ب( 

  
وقـد أعـرب الفـريق العـامل اجلـامع عـن تقديـره جلميع رؤساء أفرقة العمل الذين حتلّوا                -٨

ــرقة       ــبطة بالتوصــيات، ويف التنســيق بــني أنشــطة األف ــيام باألعمــال املرت ــيادة يف الق بصــفات الق
 .العاملة

 ســوف يشــترك يف ٤والحــظ الفــريق العــامل اجلــامع أن فــريق العمــل املعــين بالتوصــية  -٩
 .رئاسته كل من الربتغال واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

 قــد قــدم ١١كمــا الحــظ الفــريق العــامل اجلــامع أن فــريق العمــل املخصــص للتوصــية   -١٠
ــنهائي   ــره ال ــه     (A/AC.105/C.1/L.264)تقري ــرحلة مــن عمل ــرب هــذه امل ــامل يعت ــريق الع ، وأن الف

 : التالية على التقرير النهائيوقد أدخل الفريق العامل اجلامع التصويبات. ناجزة

 :كما يلي) ب (٩يصبح نص الفقرة  )أ( 

 "االنبعاثات الصادرة عن نظم عوادم املركبات اآللية؛ )ب"(  
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 :كما يلي) ب (٢٦يصبح نص اجلملة الثانية الواردة يف الفقرة  )ب( 

 وتوفــري دعــم أكــرب للتعلــيم والتدريــب احمللــيني يف املراكــز اإلقليمــية لــتدريس "  
املكسيك واملغرب /علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء الـيت أنشـأهتا األمـم املـتحدة يف الـربازيل            

 "ونيجرييا واهلند؛
  

  ٩إنشاء فريق عامل بشأن التوصية  -٢ 
تـبعاً للعـرض املقـدم مـن مالـيزيا، اتفق الفريق العامل اجلامع على أنه ينبغي إنشاء فريق          -١١

حتسـني التشارك يف املعرفة من خالل تعزيز سبل          "٩ية  عمـل برئاسـة مالـيزيا بغـية تنفـيذ التوصـ           
والحظ الفريق العامل وجود    ". الوصـول على النطاق العاملي إىل خدمات االتصاالت الفضائية        

صـلة بـني العمـل املـراد أن يضـطلع بـه الفـريق العـامل األنشـطة التحضـريية ملؤمتـر القمـة العاملي                          
ــت    ــد مرحل ــذي ســوف ُتعق ــات، وال ــيف مــن  جملــتمع املعلوم  كــانون ١٢ إىل ١٠ه األوىل يف جن

 .٢٠٠٣ديسمرب /األول

كمـا اتفـق الفـريق العـامل اجلـامع عـلى أنه ينبغي أن ُتدعى مجيع الدول األعضاء لكي                     -١٢
 وأن تــزّود مكتــب شــؤون ٩تــبدي اهــتمامها يف االنضــمام إىل الفــريق العــامل املعــين بالتوصــية 

كذلك اتفق الفريق العامل اجلامع على      . صـة هبا  الفضـاء اخلـارجي بأمسـاء جهـات االتصـال اخلا          
أنـه ينـبغي للفـريق العـامل أن يقدم إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف                   
دورهتــا السادســة واألربعــني وثــيقة تتضــمن األهــداف وخطــة العمــل والــنواتج الرئيســية املــراد    

 .تقدميها

 مـن الـنواتج الـيت ميكـن أن يقدمها فريق العمل             ذكـر الفـريق العـامل اجلـامع أن واحـدا           -١٣
 ميكـن أن يكـون إعـداد مشـروع بـيان للجـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف                   ٩املعـين بالتوصـية     

األغـراض السلمية ميكن اإلدالء به يف مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات، بغية تسليط الضوء               
وميكن أن تقوم اللجنة    . االنقسـام الـرقمي   عـلى تكنولوجـيا الفضـاء يف مـد اجلسـور فـوق هـّوة                

باسـتعراض مشـروع البـيان، إذا مـا ُوضعت صيغته، لكي يكون مسامهة منها يف املرحلة الثانية                  
ــس، مــن      ــزمع عقدهــا يف تون ــاملي، امل ــثاين ١٨ إىل ١٦مــن مؤمتــر القمــة الع نوفمــرب / تشــرين ال

٢٠٠٥. 
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اء اخلارجي يف األغراض السلمية إىل مدخالت للتقرير الذي سترفعه جلنة استخدام الفض -٣ 
، لكي تستعرض تنفيذ ٢٠٠٤اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة واخلمسني، يف عام 

توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض 
  )اليونيسبيس الثالث(السلمية 

م الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية الحـظ الفـريق العـامل اجلـامع أن جلنة استخدا          -١٤
كانــت قــد أنشــأت يف دورهتــا اخلامســة واألربعــني فــريقا عــامال لكــي يــتوىل إعــداد تقريــر بغــية 
تقدميـه إىل اجلمعـية العامـة لكـي تقـوم اجلمعـية، يف دورهتـا التاسـعة واخلمسـني، الـيت ستعقد يف            

 كمــا الحــظ )ج(.يس الثالــث، باســتعراض وتقيــيم عملــية تنفــيذ توصــيات اليونيســب٢٠٠٤عــام 
الفـريق العـامل اجلامع أن تقرير الفريق العامل التابع للجنة يتضمن قائمة مبصادر املعلومات اليت    
ينـبغي أخذهـا يف احلسـبان لـدى إعداد التقرير وكذلك مشروع خطوط عريضة ارشادية أولية                 

قــت عــلى أن يعمــد  والحــظ الفــريق العــامل اجلــامع فضــال عــن ذلــك أن اللجــنة اتف)د(.للــتقرير
رئيسـا اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية وفريقها العامل اجلامع إىل مساعدة رئيس الفريق العامل                
الـتابع للجـنة عـلى ضـمان إعـداد كـامل مشـروع الـتقرير لكـي يـنظر فيه الفريق العامل يف عام                       

٢٠٠٤. 

ا يف التقرير الذي وفـيما يـتعلق بـتقارير وتوصـيات أفـرقة العمـل اليت سينظر يف إدماجه             -١٥
سـُيرفع إىل اجلمعـية العامـة، اتفـق الفريق العامل اجلامع على تعميم أمنوذج جدويل على رؤساء           

ويـرد يف التذيـيل األول هبـذه الوثـيقة األمنـوذج اجلـدويل الـذي اتفـق عليه الفريق                    . أفـرقة العمـل   
، وخصوصا تلك اليت    واتفـق الفـريق العـامل اجلـامع على أن تفرغ أفرقة العمل            . العـامل اجلـامع   

، مــن وضــع األمنــوذج األويل وأن ٢٠٠٣يونــيه /كــان مــن املقــرر أن تــنهي عمــلها يف حزيــران 
 .، لكي تنظر فيه اللجنة يف دورهتا السادسة واألربعني٢٠٠٣مايو /تقدمه يف مطلع أيار

وكـان معروضـا عـلى الفـريق العامل اجلامع قائمة ببنود جدول أعمال اللجنة وجلنتيها                 -١٦
، املرفق  A/AC.105/C.1/L.262(فرعيـتني، الـيت هلـا صـلة بتنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالث                ال

ــنود جــدول األعمــال املذكــورة يف      ). األول ــه، اضــافة إىل ب والحــظ الفــريق العــامل اجلــامع أن
املسائل املتعلقة باستشعار األرض عن ُبعد بواسطة السواتل، مبا يف          "القائمـة، فـإن البـند املعنون        

، الـذي تـنظر فـيه اللجنة الفرعية    " تطبـيقاته لصـاحل الـبلدان النامـية ويف رصـد بيـئة األرض           ذلـك 
 . من توصيات اليونيسبيس الثالث٤ إىل ١العلمية والتقنية، له صلة بالتوصيات 

واتفـق الفـريق العـامل اجلـامع عـلى أن تؤخذ نتائج املؤمترات العاملية التالية اليت تنظمها                -١٧
نظومة األمـم املـتحدة يف احلسبان لدى إعداد التقرير الذي سُيرفع إىل اجلمعية              كـيانات تابعـة ملـ     

مؤمتر قمة األمم ) أ: (العامـة لكـي تستعرض التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث        
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مؤمتــر ) ب(؛ و٢٠٠٠ســبتمرب / أيلــول٨ إىل ٦املــتحدة لأللفــية، الــذي عقــد يف نــيويورك مــن  
ــاملي للت  ــذي عقــد يف جوهانســربغ مــن    القمــة الع  ٤أغســطس إىل / آب٢٦نمــية املســتدامة، ال

الــذي ) املــرحلة األوىل(مؤمتــر القمــة العــاملي جملــتمع املعلومــات  ) ج(؛ و٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــول
واتفق الفريق العامل اجلامع    . ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ١٢ إىل   ١٠سـيعقد يف جنيف من      

ءات الـنامجة عـن تلـك املؤمترات العاملية مترابطة مع           عـلى أن تكـون التوصـيات أو بـنود االجـرا           
 .التوصيات احملددة الصادرة عن اليونيسبيس الثالث

واتفـق الفـريق العـامل اجلامع على دعوة الكيانات االقليمية التالية ذات الصلة بالفضاء                -١٨
 :إىل تقدمي مدخالت للتقرير الذي سُيرفع إىل اجلمعية العامة

  الستشعار البيئة عن بعدالرابطة االفريقية 

هيـئة آسـيا واحملـيط اهلادئ للتعاون املتعدد األطراف يف ميدان التكنولوجيا والتطبيقات              
 الفضائية

 امللتقى االقليمي للوكالة الفضائية آلسيا واحمليط اهلادئ 

 جملس آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت الساتلية 

 )يومتسات(د اجلوية املنظمة األوروبية الستغالل سواتل األرصا 

 اللجنة األوروبية لعلوم الفضاء 

املؤمتـر الدويل املعين بتدريس العلوم والتكنولوجيا، الذي من املزمع عقده يف أفريقيا يف        
 ٢٠٠٣سبتمرب /أيلول

 مؤمترات القارة األمريكية املعنية بالفضاء 

لـيت سـامهت هبا   وكـان معروضـا عـلى الفـريق العـامل اجلـامع جمموعـة مـن املدخـالت ا                  -١٩
كـيانات تابعـة ملنظومة األمم املتحدة ومنظمات هلا صفة مراقب دائم لدى اللجنة، يف األعمال              

 بشأن التقدم احملرز يف ٢٠٠٤التحضـريية لالسـتعراض الـذي سـتقوم بـه اجلمعـية العامة يف عام            
امل والحــظ الفــريق العــ . (A/AC.105/C.1/2003/CRP.8)تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث  

اجلـامع أن االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي كان قد اتفق يف                   
دورتـه الثالـثة والعشـرين عـلى تـزويد كـيانات األمـم املـتحدة مبـبادئ توجيهـية بشأن مدخالهتا             

األفضــل الـيت ميكـن أن تسـاعد الفريق العامــل التابــع للجنــة علــى إعــداد تقريره على الوجــه                 
)A/AC.105/791 و Corr.1 ٤٩، الفقرة.( 
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واتفـق الفـريق العامل اجلامع على تعميم املبادئ التوجيهية على كيانات األمم املتحدة               -٢٠
وترد يف التذييل الثاين هبذه . واملـنظمات الـيت هلـا صـفة مراقب لدى اللجنة والكيانات االقليمية           

واتفق الفريق العامل اجلامع . يها الفـريق العـامل اجلامع  الوثـيقة املـبادئ التوجيهـية الـيت اتفـق علـ         
عـلى ضـرورة أن تقـدم كـيانات األمـم املـتحدة واملـنظمات الـيت هلـا صـفة مراقـب لـدى اللجنة              

مــايـو /والكــيانات االقليمــية مــا ســتعّده مــن مدخــالت وفقــا للمــبادئ التوجيهــية يف مطلــع أيــار
 .٢٠٠٣السادسة واألربعني يف عام ، وذلك لكي تنظر فيها اللجنة يف دورهتا ٢٠٠٣

  
مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية واألربعني للجنة الفرعية  -جيم 

 ٢٠٠٤العلمية والتقنية، اليت من املزمع عقدها يف عام 
 

، ستقدم اللجنة   ٥٧/١١٦الحـظ الفـريق العـامل اجلـامع أنه وفقا لقرار اجلمعية العامة               -٢١
تقنـية إىل اللجـنة اقـتراحها بشـأن مشـروع جـدول األعمـال املؤقت للدورة                 الفرعـية العلمـية وال    

 .٢٠٠٤احلادية واألربعني للجنة الفرعية، اليت من املزمع عقدها يف عام 

والحــظ الفــريق العــامل اجلــامع أن البــندين التالــيني اللذيــن ســُينظر فــيهما ضــمن اطــار   -٢٢
 امكانـية ادراجهمـا يف جدول أعمال   خطـط العمـل كانـت اهلـند قـد اقترحـتهما لكـي ُيـنظر يف           

التطبيب عن ُبعد باالعتماد على النظم الفضائية؛    ) أ: (الـدورة احلاديـة واألربعـني للجنة الفرعية       
كما الحظ الفريق العامل  . تنفـيذ نظـام فضـائي عـاملي مـتكامل لتدّبر الكوارث الطبيعية            ) ب(و

ــيني امل  /اجلــامع أن املســألتني  ــنفردين التال ــندين امل ــتهما     الب ــد اقترح ــت ق عروضــني للمناقشــة كان
الواليـات املـتحدة األمريكـية لكـي ُينظر يف امكانية ادراجهما يف جدول أعمال الدورة احلادية                 

 .القدرة الشمسية الفضائية) ب(األرضية؛ و-الفيزياء الشمسية) أ: (واألربعني للجنة الفرعية

املؤقت التايل للدورة احلادية    وأوصـى الفـريق العـامل اجلـامع مبشـروع جدول األعمال              -٢٣
 :واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية

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

 .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -٢ 

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

املســائل املــتعلقة باستشــعار األرض عــن ُبعــد بواســطة الســواتل، مبــا يف ذلــك     -٤ 
 .تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد البيئة
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 :البنود اليت سينظر فيها ضمن اطار خطط العمل -٥ 

 احلطام الفضائي؛ )أ(  

تواصـل جلـنة التنسـيق املشتركة بني        : ثالـثة مـن خطـة العمـل       السـنة ال  (   
الوكـاالت واملعنـية باحلطـام الفضـائي تقـدمي اقـتراحاهتا بشـأن ختفيف               

، استنادا إىل التوافق يف     )حسب االقتضاء (احلطـام إىل اللجـنة الفرعية       
ــاء      ــدول األعضـ ــل الـ ــورة؛ وتواصـ ــنة املذكـ ــاء اللجـ ــني أعضـ اآلراء بـ

 )ه(.)ة بشأن ختفيف احلطاماستعراض اقتراحات اللجن

 استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛ )ب(  

ــه يف عــام   (     حســبما هــو جمّســد يف  ٢٠٠٤العمــل الــذي سيضــطلع ب
 .)خطة العمل املتعددة األعوام الواردة يف املرفق الثالث

 .التطبيب عن ُبعد باالعتماد على النظم الفضائية )ج(  

ل األعضاء بشأن حالة تطبيقات التطبيب عن ُبعد      عـروض مـن الـدو     (   
بوجـه عـام وتطبـيقات التطبيب عن ُبعد باالعتماد على الفضاء بوجه             
خـاص الـيت هـي مسـتعملة يف بلداهنـا؛ وعـروض مـن صناعات خمتلفة                 
مـن القطـاع اخلاص ومنظمات أحباث خمتلفة بشأن نظم التطبيب عن            

 .)النظم الفضائيةُبعد املتاحة جتاريا وقدرهتا على استعمال 

 :بنود منفردة للمناقشة/مسائل -٦ 

ــلمدار الثابــت بالنســبة      )أ(   ــية ل ــية واخلــواص التقن ــيعة الفيزيائ دراســة الطب
لـألرض واستخدامه وتطبيقاته، يف ميدان االتصاالت الفضائية وغريه         
ــتطورات      ــيادين، وكذلــك دراســة املســائل األخــرى املتصــلة ب مــن امل

ع ايــالء اعتــبار خــاص الحتــياجات الــبلدان  االتصــاالت الفضــائية، مــ
 النامية ومصاحلها؛

 تنفيذ نظام فضائي عاملي متكامل لتدّبر الكوارث الطبيعية؛ )ب(  

 . األرضية-الفيزياء الشمسية  )ج(  

ــية واألربعــني للجــنة الفرعــية      -٧   ــدورة الثان مشــروع جــدول األعمــال املؤقــت لل
بنود /ملواضـيع الـيت يعـتزم تناوهلا كمسائل       العلمـية والتقنـية، مبـا يف ذلـك تبـّين ا           

 .منفردة للمناقشة أو ضمن اطار خطط عمل متعددة السنوات
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 .التقرير املقدم إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية -٨  

واســتذكر الفــريق العــامل اجلــامع اتفاقــه يف دورتــه التاســعة والــثالثني عــلى أنــه، نظــرا    -٢٤
ملـتاح أثـناء الدورتـني األربعني واحلادية واألربعني للجنة الفرعية، املزمع عقدمها             لضـيق الوقـت ا    

، بسـبب قـيام اللجـنة الفرعـية باسـتعراض تقارير أفرقة العمل بشأن               ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣يف عـامي    
تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث، ينـبغي أن ُتعقـد الـندوة الـيت يشـترك يف تنظـيمها كل من                        

ــز     جلــنة أحبــاث الفضــاء   ــدوة الصــناعة، الرامــية إىل تعزي ــلمالحة الفضــائية ون ــدويل ل واالحتــاد ال
لذلـك، سـتعقد نـدوة الصـناعة يف عام      . الشـراكة مـع الصـناعة، عـلى أسـاس تعـاقيب سـنة بسـنة               

، وسـيعلق يف تلـك السـنة انعقـاد الـندوة الـيت يشـترك يف تنظـيمها كـل مـن جلـنة أحباث               ٢٠٠٤
 .فضائيةالفضاء واالحتاد الدويل للمالحة ال

وأوصـى الفـريق العامل اجلامع بأن تتناول ندوة الصناعة القادمة اليت من املزمع عقدها                -٢٥
ــام       ــية يف ع ــة واألربعــني للجــنة الفرع ــدورة احلادي ــناء ال ــيقات الســواتل   ٢٠٠٤أث ، مســألة تطب

ــنظَّم  . الصــغرية يف الــزراعة والصــحة واألمــن البشــري  واتفــق الفــريق العــامل اجلــامع عــلى أن ُت
 .لندوة أثناء األسبوع األول من الدورة احلادية واألربعني للجنة الفرعيةا

  
  مسائل أخرى      -دال  

أوصـى الفـريق العـامل اجلـامع بـأن جيـتمع جمـددا أثـناء الـدورة احلادية واألربعني للجنة               -٢٦
 .٢٠٠٤الفرعية العلمية والتقنية يف عام 

 
   احلواشي 

،  )Corr.1 وA/55/20( والتصويب ٢٠ة، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العام )أ( 
 .٨٧الفقرة 

،  )Corr.1 وA/56/20( والتصويب ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم  )ب( 
 .٥٥ و٥٠الفقرتان 

، (A/57/20) ٢٠رة السابعة واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدواملرجع نفسه،  )ج( 
 .١٢ الفقرة

 .املرجع نفسه، املرفق األول )د( 
 .١٣٠، الفقرة A/AC.105/761 )ه( 
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 التذييل األول
 

مدخالت للتقرير : أمنوذج جدويل بشأن العناصر املراد من أفرقة العمل تقدميها
اض السلمية إىل اجلمعية الذي سترفعه جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغر

العامة يف دورهتا التاسعة واخلمسني، لكي تستعرض تنفيذ توصيات مؤمتر األمم 
 املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض 

 )أ()اليونيسبيس الثالث(السلمية 
 

 :رقم فريق العمل ):الرؤساء(الرئيس 
   :األمانة  

 األعضاء -١
 
 

 البلدان 
 
 

 املنظمات 
 
 
 ) كلمة على األكثر٥٠(اهلدف العام وجمال تركيز فريق العمل : بيان وجيز عن املهمة -٢
 
 
 )اذكر ثالثة استنتاجات(االستنتاجات  -٣
 )أ(
 

 )ب(
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 )ج(
 

يت ينبغي له اختاذها  ُيذكر من ينبغي لـه اختاذ االجراءات وما هي االجراءات ال(توصـيات باختـاذ مـزيد مـن االجراءات      -٤
 )وكيف ومىت

 )أ(
 

 )ب(
 

 )ج(
 

 التنفيذ الذي بدأ فعال -٥
 
 
 )ذلك إىلالفجوات، الصعوبات، وما (ذكر معوقات التنفيذ  -٦
 
 
 املنافع املنتظر جنيها من التنفيذ -٧
 
 
 التقدم الذي أحرزه فريق العمل -٨
 
 

 .ت صفحتان من احلجم القياسياحلد األقصى للصفات املخصصة لتقدمي املدخال )أ( 
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  التذييل الثاين     
مبادئ توجيهية إلعداد التقرير الذي سُيرفع إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة   

 واخلمسني لكي تستعرض التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة 
سلمية الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض ال

   )اليونيسبيس الثالث(
 :الكيانات التالية مدعوة إىل توفري مدخالت ردا على األسئلة الواردة أدناه -١

 )أ(؛))جيـم) (ثالثا (١٢و) ج (١١الفقرتان (هيئــات منظومــة األمم املتحـدة  )أ( 

احلكومـية اليت هلا صفة مراقب لدى جلنة استخدام الفضاء       -املـنظمات الدولـية    )ب( 
 )أ(؛))دال) (ثالثا (١٢و) ج (١١الفقرتان (ارجي يف األغراض السلمية اخل

) ج (١١الفقرتان  (املـنظمات غري احلكومية اليت هلا صفة مراقب لدى اللجنة            )ج( 
 )أ(؛))دال) (ثالثا (١٢و

 )أ()).باء) (ثالثا (١٢و) و (١١الفقرتان (اآلليات االقليمية  )د( 
خصصـة لـتقدمي املدخـالت هـو صفحة ونصف من           احلـد األقصـى لعـدد الصـفحات امل         -٢

 .احلجم القياسي
 :فيما يتعلق بأنشطة منظمتكم نيابة عن املستعملني واجملتمع بشكل عام -٣
قـّدم وصـفا لـبعض املـبادرات أو الـربامج أو املشـاريع الرئيسية اليت تضطلع هبا         )أ(  

ثالث املعين باستكشاف الفضاء    منظمـتكم والـيت ُتكَمِّـل تنفـيذ توصـيات مؤمتـر األمم املتحدة ال              
مــن جانــب أفــرقة العمــل  ) اليونيســبيس الثالــث(اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية  

 ؛)٣٢ و١٨ و١٧ و١٤ و١١-٩ و٧ و٦ و٤ و٢ و١التوصيات (
اذكـر التوصيات األخرى الصادرة عن اليونيسبيس الثالث واجراءات تنفيذها           )ب(  

 درات أو الربامج أو املشاريع؛اليت حتظى بالدعم من خالل املبا
اذكــر الفجــوات واملشــاكل املصــادفة يف تنفــيذ تلــك املــبادرات أو الــربامج أو   )ج(  

 املشاريع، إن وجدت؛
اذكـر، عـند اإلمكـان، األنشـطة الرئيسـية األخـرى الـيت تضطلع هبا منظمتكم                  )د(  

 .واليت من شأهنا أن تزيد من منافع عمل أفرقة العمل
 

  احلواشي 
، املرفق األول،      (A/57/20) ٢٠انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم                  )أ(  

 .١٤-١٠الفقرات 
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   املرفق الثالث   
خطة عمل لوضع اطار تقين دويل لألهداف والتوصيات املتعلقة بأمان  

   تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
، ٢٠٠٣ اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورهتا األربعني، املعقودة يف عام            اعـتمدت  -١

 :٢٠٠٦-٢٠٠٣خطة العمل التالية، للفترة 
 

٢٠٠٣ 

 اعتماد اجلدول الزمين للعمل؛ )أ( 

دعـوة الوكـاالت الفضـائية الوطنـية واالقليمـية إىل تقـدمي معلومات إىل اللجنة                 )ب( 
 بشـــأن مضـــمون الـــربامج والتطبـــيقات ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤امي الفرعـــية العلمـــية والتقنـــية يف عـــ

الوطنـية ذات الصـلة مبصـادر القـدرة الـنووية الفضائية، املخطط هلا أو اليت ميكن التنبؤ هبا حاليا              
 ؛)مبا يف ذلك الربامج والتطبيقات الثنائية أو املتعددة األطراف(

معلومــات للجــنة  دعــوة الوكــاالت الفضــائية الوطنــية واالقليمــية إىل تقــدمي       )ج( 
 عـن التطبـيقات الفضائية اليت ساعدت مصادر القدرة          ٢٠٠٤الفرعـية العلمـية والتقنـية يف عـام          

 النووية الفضائية على اجرائها أو أّدت إىل تعزيزها بدرجة كبرية؛

ــار تقــين دويل لألهــداف         )د(  ــداف ومعــامل اط ــية بشــأن أه ــراء مناقشــات أول اج
ت مصـادر القـدرة الـنووية الفضـائية املخطـط هلا واليت ميكن         والتوصـيات املـتعلقة بأمـان تطبـيقا       

 التنبؤ هبا حاليا؛

 إىل حتديد   ٢٠٠٣يونيه  /دعـوة الوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة حبلـول حزيران             )ه( 
اليت ميكن ) مبـا يف ذلك أطرها الزمنية ومواردها ومتطلباهتا االدارية       (العملـيات واآللـيات املعيـنة       

لالشـتراك مـع اللجـنة الفرعـية يف وضـع معايري تقنية ألمان مصادر القدرة                للوكالـة اسـتخدامها     
 النووية الفضائية؛

الطلـب إىل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي والوكالـة الدولـية للطاقة الذرية                  )و( 
ــية ‘ ١‘ املشــاركة يف اعــداد خطــط تنظيمــية حمــتملة تتــيح   ٢٠٠٣ســبتمرب /حبلــول أيلــول امكان

إىل وضـع معـيار تقـين دويل ألمـان مصـادر القـدرة النووية الفضائية                املشـاركة يف جمهـود يـرمي        
 .امكانية قيام الوكالة باسداء املشورة إىل اللجنة العلمية والتقنية يف اعداد هذا املعيار‘ ٢‘ و
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٢٠٠٤ 

اسـتعراض املعلومـات الواردة من الوكاالت الفضائية الوطنية واالقليمية بشأن       )أ( 
ت الوطنية ذات الصلة مبصادر القدرة النووية الفضائية، املخطط هلا          مضـمون الـربامج والتطبـيقا     

 ؛)مبا يف ذلك الربامج والتطبيقات الثنائية واملتعددة األطراف(أو املتوقعة حاليا 

اسـتعراض املعلومـات الواردة من الوكاالت الفضائية الوطنية واالقليمية بشأن       )ب( 
ية الفضـائية عــلى اجـرائها أو أدت إىل تعزيــزها   التطبـيقات الـيت ســاعدت مصـادر القــدرة الـنوو    

 بدرجة كبرية؛

مبا يف  (اسـتعراض العملـيات واآللـيات اخلاصـة بالوكالـة الدولية للطاقة الذرية               )ج( 
اليت ميكن للوكالة استخدامها لالشتراك مع ) ذلـك أطـرها الزمنـية ومواردها ومتطلباهتا االدارية      

 وضع معايري تقنية ألمان مصادر القدرة النووية الفضائية؛اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف 

اعـداد مشـروع خمطـط موجـز بشـأن أهـداف ونطـاق ومعـامل اطار تقين دويل                 )د( 
لألهــداف والتوصــيات املــتعلقة بأمــان تطبــيقات مصــادر القــدرة الــنووية الفضــائية املخطــط هلــا  

 واليت ميكن التنبؤ هبا حاليا؛

ن خـيارات التنفـيذ املمكـنة لوضع اطار تقين دويل           اعـداد مشـروع جمموعـة مـ        )ه( 
لألهــداف والتوصــيات املــتعلقة بأمــان تطبــيقات مصــادر القــدرة الــنووية الفضــائية املخطــط هلــا  

 واليت ميكن التنبؤ هبا حاليا؛

القـيام، عـند االقتضـاء، باختاذ قرار أويل بشأن ما اذا كان سيوصى باملشاركة                )و( 
ة الذريــة يف رعايــة جمهــود ُيــبذل لوضــع معــيار تقــين ابــتداء مــن عــام  مــع الوكالــة الدولــية للطاقــ

 )أ (.٢٠٠٦
 

٢٠٠٥ 

اسـتعراض املعلومـات الواردة من الوكاالت الفضائية الوطنية واالقليمية بشأن       )أ( 
مضـمون الـربامج والتطبـيقات الوطنية ذات الصلة مبصادر القدرة النووية الفضائية، املخطط هلا               

 ؛)مبا يف ذلك الربامج والتطبيقات الثنائية واملتعددة األطراف(  هبا حاليا أو اليت ميكن التنبؤ

_________ 
من شأن هذا القرار األويل أن ميكّن من ادراج أي اعتمادات ضرورية يف برنامج الوكالة وميزانيتها لفترة   (أ )

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتني 
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اعــداد خمطــط موجــز هنــائي بشــأن أهــداف ونطــاق ومعــامل اطــار تقــين دويل      )ب( 
لألهـداف والتوصـيات الـيت تضـمن أمـان تطبيقات مصادر القدرة النووية الفضائية املخطط هلا                 

 أو اليت ميكن التنبؤ هبا حاليا؛

اعـــداد مشـــروع تقريـــر يســـتند إىل هـــذا املخطـــط املوجـــز الـــنهائي، يتضـــمن  )ج( 
 .خيارات التنفيذ املمكنة

 
٢٠٠٦ 

 .اعداد التقرير النهائي وتقدمي توصية خبيار التنفيذ اىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

 وسيسـعى الفـريق العـامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي،              -٢
بـالقدر املناسـب، لعقـد اجـتماعات فـيما بـني الدورات من أجل تيسري جناح اجناز خطة العمل                    

 .أو تسريعه
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   املرفق الرابع   
تقرير الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء   

   اخلارجي
عـــية ، عقـــدت اللجـــنة الفر٢٠٠٣فـــرباير / شـــباط١٧، املعقـــودة يف ٥٨١يف اجللســـة  -١

العلمــية والتقنــية اجــتماعا لفــريقها العــامل املعــين باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء 
 ).اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية(هاربيسون . اخلارجي برئاسة سام أ

، استذكر ٢٠٠٣فرباير / شـباط ١٨ويف اجللسـة األوىل الـيت عقدهـا الفـريق العـامل يف              -٢
ئـــيس املهـــام املعروضـــة عـــلى الفـــريق العـــامل، عـــلى الـــنحو الـــوارد يف خطـــة العمـــل الـــيت   الر

، Corr.1 و A/AC.105/697(اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية يف دورهتا اخلامسة والثالثني             أقـرهتا 
، ويف اتفـــاق اللجـــنة الفرعـــية العلمـــية والتقنـــية يف دورهتـــا األربعـــني )الثالـــث، التذيـــيل املـــرفق

A/AC.105/786) ٧٧، الفقرة.( 

وكـان معروضـا عـلى الفريق العامل ورقة عمل مقدمة من االحتاد الروسي واألرجنتني       -٣
خطــة عمــل مقــترحة لوضــع "وفرنســا واململكــة املــتحدة والواليــات املــتحدة األمريكــية بعــنوان 

ــنووية يف      ــيقات مصــادر القــدرة ال ــتعلقة بأمــان تطب  إطــار تقــين دويل لألهــداف والتوصــيات امل
وأوصــى الفــريق العــامل اللجــنة الفرعــية باملوافقــة . (A/AC.105/C.1/L.261)" الفضــاء اخلــارجي

 . الواردة يف الباب ثالثا من ورقة العمل املذكورة٢٠٠٦ - ٢٠٠٣على خطة العمل لفترة 

والحــظ الفــريق العــامل أن خطــة العمــل املقــترحة تدعــو الوكــاالت الفضــائية الوطنــية   -٤
ن تقـدم إىل اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية يف دورهتـا احلاديـة واألربعني، عام                   واإلقليمـية إىل أ   

، معلومـات عـن التطبـيقات الفضائية اليت ساعدت مصادر القدرة النووية على إجرائها               ٢٠٠٤
 .أو أدت إىل تعزيزها بدرجة كبرية

لسات اللجنة  وأوصـى الفـريق العـامل بأن تقدم العروض املتعلقة هبذا املوضوع أثناء ج              -٥
، خالل ٢٠٠٤فرباير / شباط٢٤فـرباير والـثالثاء    / شـباط  ٢٣الفرعـية بعـد ظهـر يومـي االثـنني           

ــثاين للــدورة احلاديــة واألربعــني للجــنة الفرعــية    والحــظ الفــريق العــامل أن تلــك  . األســبوع ال
العـروض سـتقدم مـن قـبل وكالـة الطـريان والفضـاء الروسـية واإلدارة الوطنـية لـلمالحة اجلوية                      
والفضـاء الـتابعة للواليـات املـتحدة األمريكـية ورمبـا وكالـة الفضـاء األوروبية ووكاالت فضاء                   

 .وطنية وإقليمية أخرى
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والحـظ الفـريق العامل أيضا أن باستطاعة الدول األعضاء ووكاالت الفضاء اإلقليمية              -٦
لسنوية اليت  أن تقـدم أيضـا معلومـات عـن املوضـوع املذكـور أعاله هبدف إدراجها يف الوثيقة ا                  

ــية املــتعلقة باحلطــام الفضــائي وســالمة األجســام الفضــائية الــيت حتمــل     "عــنواهنا  األحبــاث الوطن
 ".مصادر الطاقة النووية على متنها واملشاكل املتصلة باصطدامها باحلطام الفضائي

وحـدد الفـريق العـامل األهـداف األولـية التالـية إلطـار دويل تقين للغايات والتوصيات                   -٧
 :علقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي املزمعة واملرتقبة حاليااملت

ــيقات        )أ(  ــنووية يف التطب ــدرة ال ــان مصــادر الق ــري أســاس مشــترك لضــمان أم توف
 الفضائية؛

توفـري الـثقة للمجـتمع الـدويل بـأن الدول اليت تستخدم مصادر القدرة النووية               )ب( 
زمة باألهداف املناسبة لألمان النووي والوقاية من االشعاعات ومحاية         يف الفضـاء اخلـارجي ملـت      

 .البيئة

وحـدد الفـريق العـامل اخلصـائص املمـيزة التالـية إلطار دويل تقين للغايات والتوصيات                  -٨
 :املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي املزمعة واملرتقبة حاليا

ادات رفــيعة املســتوى الســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف      أن يوفــر ارشــ  )أ( 
 الفضاء اخلارجي؛

أن يكـون شامال مبا فيه الكفاية حبيث يتضمن مجيع التطبيقات املرتقبة ملصادر              )ب( 
 القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛

 أن يكون مستقال نسبيا عن التكنولوجيا املتطورة؛ )ج( 

يقات الثنائية واملتعددة األطراف ملصادر القدرة النووية       أن ييّسـر مواءمـة التطبـ       )د( 
 يف الفضاء اخلارجي؛

 أن يوفر آلية للتحديث؛ )ه( 

 أن يوفر هيكال أساسيا لوضع معايري وطنية؛ )و( 

أن يسـري عـلى الدورة العمرية االفتراضية ملصدر القدرة النووية بكاملها، مبا              )ز( 
 يف ذلك الفترة الالحقة للتشغيل؛

أن يكـون متسـقا مـع املتطلـبات األساسـية املوضوعة يف املعايري التقنية الوطنية                 )ح( 
 .والدولية ذات الصلة
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وأوصـى الفـريق العـامل بأن يواصل العمل فيما بني الدورات بشأن املواضيع اليت ورد                 -٩
وأوصى أيضا بأن يعقد اجتماعه     . ٢٠٠٦ - ٢٠٠٣وصـفها يف مشـروع خطـة العمـل للفـترة            

 يف فييــنا، قــبل الــدورة السادســة واألربعــني  ٢٠٠٣يونــيه / حزيــران١٠ي املقــبل يف غــري الــرمس
وعقد الفريق العامل مناقشات    . للجـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية مباشرة        

مـع الوكالـة الدولـية للطاقة الذرية بشأن املعلومات اليت ستوفر أقصى مساعدة للمناقشات اليت                
 .يونيه/ران حزي١٠ستدور يف 

، اعتمد الفريق العامل هذا     ٢٠٠٣فرباير  / شـباط  ٢٥ويف اجللسـة العاشـرة املعقـودة يف          -١٠
 .التقرير
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