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  مقدمة -أوال  
تقنـية، الـتابعة للجـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف           عقـدت اللجـنة الفرعـية العلمـية وال         -١

/  شباط ٢١األغـراض السـلمية، دورا الثانية واألربعني يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا من               
 ).رومانيا(دورين بروناريو - برئاسة السيد دوميترو٢٠٠٥مارس / آذار٤فرباير إىل 

 . جلسة٢٠وعقدت اللجنة الفرعية  -٢
  

  احلضور     -ألف  
االحتــاد الروســي، األرجنــتني، : حضــر الــدورة ممــثّلو الــدول التالــية األعضــاء يف اللجــنة -٣

-مجهوريـــة(اســـبانيا، أســـتراليا، إكـــوادو، أملانـــيا، اندونيســـيا، أوروغـــواي، أوكرانـــيا، ايـــران  
ــند، تركــيا،      )االســالمية ــريو، تايل ــندا، ب ــا، بول ــربتغال، بلغاري ــربازيل، ال ــيا، باكســتان، ال ، ايطال

ئـر، اجلماهرييـة العربـية الليبـية، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية              اجلزا
كوريـا، جـنوب أفريقـيا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، شيلي، الصني، العراق، فرنسا، الفلبني،              

زيا، مجهوريـة فـنـزويال البوليفارية، فييت نام، كازاخستان، كندا، كوبا، كولومبيا، كينيا، مالي             
ــى          ــربيطانيا العظم ــتحدة ل ــة امل ــية الســعودية، اململك ــة العرب ــرب، املكســيك، اململك مصــر، املغ
ــتحدة          ــات امل ــندا، الوالي ــنغاريا، هول ــند، ه ــيجرييا، اهل ــا، ن ــيا، النمس ــندا الشــمالية، منغول وايرل

 .األمريكية، اليابان، اليونان

/  آذار١اير وفـــرب/ شـــباط٢٢ و٢١ املعقـــودة يف ٦٣٠ و٦٢٠ و٦١٨ويف اجللســـات  -٤
مـارس، أخـرب الرئـيس اللجـنة الفرعـية بـورود طلـبات من أذربيجان واسرائيل وأنغوال وبوليفيا                   

وعمال . وتونـس وسـلوفينيا وسويسـرا وكـوت ديفـوار والـيمن حلضـور الـدورة بصـفة مراقـب                   
باملمارســة املتــبعة يف املاضــي، دعيــت تلــك الــدول إىل إرســال وفودهــا حلضــور الــدورة احلالــية  

لجــنة الفرعــية وخماطبــتها حســب اإلقتضــاء، دون إجحــاف بطلــبات الحقــة مــن هــذا القبــيل؛  ل
عـلما بـأن هـذا االجراء ال ينطوي على أي قرار من اللجنة الفرعية بشأن وضعية تلك الوفود،                    

 .وإمنا هو جماملة من اللجنة الفرعية لتلك الوفود

منظمة األمم املتحدة : املتحدةوحضـر الـدورة مراقـبون عـن اهليـئات التالـية مـن األمـم              -٥
، ومنظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،        )اليونسكو(للتربـية والعـلم والثقافة      

 .والوكالة الدولية للطاقة الذرية

رابطة مستكشفي الفضاء،   : وحضـر الدورة أيضا مراقبون عن املنظمات الدولية التالية         -٦
ــية بســواتل ر  ــة )كوســبار(، وجلــنة أحبــاث الفضــاء  )ســيوس(صــد األرض اللجــنة املعن ، ووكال
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، واالحتــاد الفلكــي )اإليــاف(، واالحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية )اإليســا(الفضــاء األوروبــية 
، واجلمعــية الدولــية )اإلمســو(، واملــنظمة الدولــية لالتصــاالت الســاتلية املتــنقلة )اإليــاو(الــدويل 

ــية  )اإلســربس( بعــد للمســح التصــويري واالستشــعار عــن   ، )اإليســو(، وجامعــة الفضــاء الدول
 .، والرابطة الدولية ألسبوع الفضاء)سجاك(والس االستشاري جليل الفضاء 

ــيقة   -٧ ــرد يف الوث ــئات األمــم    A/AC.105/C.1/INF.34وت ــدول وهي  قائمــة بأمســاء ممثّــلي ال
 .املتحدة واملنظمات الدولية األخرى اليت حضرت الدورة

  
   عتماد جدول األعمال           ا -باء  

، ٢٠٠٥فــرباير / شــباط٢١، املعقــودة يف ٦١٨اعــتمدت اللجــنة الفرعــية يف جلســتها   -٨
 :جدول األعمال التايل

 . جدول األعمالعتمادا -١  

 .الرئيسكلمة  -٢  

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

 .دة للتطبيقات الفضائيةبرنامج األمم املتح -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  
 .د بيئة األرضتطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رص

 .احلطام الفضائي -٧  

 .استخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي -٨  

 .التطبيب عن بعد باالعتماد على النظم الفضائية -٩  

 .األجسام القريبة من األرض -١٠  

 .دعم تدبر الكوارث باالعتماد على النظم الفضائية -١١  

ــية وا  -١٢   ــيعة الفيزيائ ــلمدار الثابــت بالنســبة لــألرض   دراســة الطب ــية ل خلــواص التقن
ــيادين،     ــيقاته يف مــيدان االتصــاالت الفضــائية وغــريه مــن امل واســتخدامه وتطب
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         رات االتصـاالت الفضـائية، مع ايالء       وكذلـك املسـائل األخـرى املتصـلة بـتطو
 .اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها

ا السـنة الدولـية للفيزياء األرضية والفيزياء         باعتـباره  ٢٠٠٧دعـم إعـالن سـنة        -١٣  
 .الشمسية

ــثة واألربعــنيمشــروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة    -١٤    للجــنة الفرعــية الثال
 .العلمية والتقنية

  ١٥- ىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةإم التقرير املقد. 
  

  الكلمات العامة      -جيم   
لفرعـية تعازيهـا إىل الدول اليت عانت وطأة كارثة تسونامي وعقابيلها            قدمـت اللجـنة ا     -٩

وأشارت إىل الدور احلاسم الذي ميكن أن يؤديه دعم تدبر الكوارث           . يف مـنطقة احمليط اهلادئ    
باالعــتماد عــلى الــنظم الفضــائية يف الوقايــة مــن عواقــب الكــوارث الطبيعــية ويف إدارــا أيضــا، 

الــذي تضــطلع بــه اللجــنة الفرعــية يف هــذا الصــدد وعــلى احلاجــة  وشــددت عــلى أمهــية العمــل 
 .العاجلة إليه

االحتاد الروسي، األرجنتني، إندونيسيا،    : وألقـى كـلمات ممـثّلو الـدول األعضـاء التالية           -١٠
، إيطالـــيا، باكســـتان، الـــربازيل، الـــربتغال، تايلـــند، اجلمهوريـــة )االســـالمية-مجهوريـــة(إيـــران 

العربـية الليبـية، اجلمهوريـة العربـية السـورية، مجهوريـة كوريـا، رومانيا،          التشـيكية، اجلماهرييـة     
شـيلي، الصـني، فرنسـا، كـندا، كوبـا، كولومبيا، ماليزيا، املغرب، املكسيك، اململكة املتحدة،                

وألقى املراقب عن بوليفيا كلمة     . النمسـا، نـيجرييا، اهلـند، هـنغاريا، الواليـات املـتحدة، اليابان            
لـدول األعضـاء يف األمـم املـتحدة األعضـاء أيضا يف جمموعة دول أمريكا الالتينية                 بالنـيابة عـن ا    
وأدىل ببــيانات عامــة يف الــدورة أيضــا  . وأدىل املراقــب عــن أذربــيجان ببــيان عــام . والكاريــبـي

املراقـبون عـن جلـنة أحبـاث الفضـاء واملؤمتـر الـدويل لـلمالحة الفضـائية واالحتـاد الفلكي الدويل                      
 .ولية للمسح التصويري واالستشعار عن بعد والس الدويل جليل الفضاءواجلمعية الد

فـرباير، ألقـى الرئـيس كلمة قدم فيها بيانا          / شـباط  ٢١، املعقـودة يف     ٦١٨ويف اجللسـة     -١١
موجـزا لعمـل اللجــنة الفرعـية يف دورــا احلالـية، واســتعرض فـيها األنشــطة الفضـائية يف الســنة       

 .التقدم اهلامة اليت حتقّقت بفضل التعاون الدويلالسابقة، مبا يف ذلك أوجه 

 أيضـا، ألقـى مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي باألمانة العامة كلمة               ٦١٨ويف اجللسـة     -١٢
 .استعرض فيها برنامج عمل املكتب
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والحظــت اللجــنة الفرعــية، مــع الــتقدير، أن حكومــة مجهوريــة كوريــا وفّــرت خــبريا    -١٣
 .الفضاء اخلارجي على االضطالع بعملهمشاركا لكي يساعد مكتب شؤون 

وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أن املـنظمات الـيت لديهـا صـفة مراقـب دائم يف اللجنة لديها                       -١٤
معـارف علمـية وتقنـية وقانونـية مجـة ذات صـلة بالفضاء، وأنه حرصا على جعل تلك املعارف        

اللجــنة وجلنتــيها تــثري أعمــال اللجــنة، مــن املهــم أن تشــارك تلــك املــنظمات يف كــل دورات   
 .الفرعيتني طوال مدة انعقادها

كمـا أُعـرب عـن رأي مفـاده أن دورات خمـتلف اهليـئات احلكومـية الدولية، اليت تعقد                     -١٥
وارتــأى أيضــا الوفــد . يف فييــنا، ينــبغي تنظــيمها بطــريقة يجتنــب فــيها عقدهــا يف وقــت واحــد 

اللجنة وجلنتاها الفرعيتان ينبغي أن     صـاحب هـذا الـرأي أن أعمـال األفـرقة العاملـة اليت تنشئها                
 .توفّر هلا خدمات الترمجة الشفوية الكاملة باللغات الرمسية املعتمدة يف األمم املتحدة

  
  التقارير الوطنية        -دال  

أحاطـت اللجـنة الفرعـية عـلما، مـع اإلعـراب عـن التقدير، بالتقارير اليت قدمتها                 -١٦
ــاء   ــدول األعضــ   Add.1 وA/AC.105/C.1/2005/CRP.5 وAdd.2و Add.1 وA/AC.105/832(الــ

تبادل " مـن جدول األعمال، املعنون       ٣ الفرعـية يف إطـار البـند          اللجـنة  ونظـرت فـيها    ،)Add.2و
وأوصت اللجنة الفرعية ". عـام لـآلراء وعـرض اسـتهاليل للـتقارير املقدمة عن األنشطة الوطنية      

 .ارير سنوية عن أنشطتها الفضائيةبأن تواصل األمانة دعوة الدول األعضاء إىل تقدمي تق
  

  الندوة   -هاء   
، ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول١٠، املــؤرخ ٥٩/١١٦عمــال بقــرار اجلمعــية العامــة  -١٧

إدمـاج البـيانات الساتلية العالية االستبانة وذات النطاق الطيفي     "عقـدت نـدوة حـول موضـوع         
ومشلت ". وتطبيقات جديدة حمتملة  الفـائق االتسـاع ألغـراض الـزراعة الدقـيقة والرصـد البيـئي               

ــية االســتبانة وذات      ــيانات الســاتلية العال ــندوة اجلانــب املــتعلق بإدمــاج الب اجللســة األوىل مــن ال
-فيدال. الـنطاق الطـيفي الفـائق االتسـاع ألغـراض الزراعة الدقيقة والرصد البيئي، وترأسها د               

ملتعلق بتطبيقات جديدة حمتملة    ، وأمـا اجللسة الثانية فشملت اجلانب ا       )مـن الكوسـبار   (مدجـار   
. بشـأن البـيانات السـاتلية العالـية االسـتبانة وذات الـنطاق الطـيفي الفائق االتساع، وترأسها إم                  

 ).من اإلياف(زميرمان . جيه
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ــندوة مــا يــلي   -١٨ ــية  : "وتضــمنت العــروض املقدمــة يف ال ــيانات الســاتلية العال اســتخدام الب
قدمه " فـائق االتساع ألغراض الزراعة الدقيقة والرصد البيئي       االسـتبانة وذات الـنطاق الطـيفي ال       

استخدام الصور املتعامدة العالية االستبانة جدا      "سايتو، من جامعة طوهوكو يف اليابان؛ و      . جـي 
لــيو، مـــن مركــز البحـــث   . قدمـــه أو" يف الــنظام األورويب لـــتحديد أجــزاء األراضـــي الزراعــية   

تكنولوجـــيا دمــج البـــيانات وتطبـــيقاا  "ية، يف إيطالــيا؛ و املشــترك، الـــتابع للمفوضــية األوروبـــ  
، (SENER)أثكاراغا آرانا، من جمموعة سينري اهلندسية     . قدمه أ " ألغـراض نظـم الرصـد الساتلي      

ــزراعة     "يف اســبانيا؛ و ــيانات الفائقــة الطيفــية ألغــراض ال ــية املســتمدة مــن الب ــيقات العمليات التطب
 هــودري، مــن الشــركة األوروبــية للدفــاع اجلــوي والفضــاء .قدمــه ب" الدقــيقة والرصــد البيــئي

(EADS)      صـور الساتل اهلندي لالستشعار عن بعد        " آسـتريوم، يف فرنسـا؛ و(IRS) –  مدخالت 
سواندارارامايا، من املؤسسة . ، قدمه ف"الختـاذ القـرارات ألغـراض التطبيقات الزراعية والبيئية        

. قدمــه م" ات الصـور العالــية االسـتبانة يف املغـرب   أمــثلة عـلى تطبـيق  "اهلـندية ألحبـاث الفضـاء؛ و   
تطبيقات جديدة لرصد النظم "مـرداس، مـن املركـز امللكـي لالستشـعار عـن بعـد، يف املغرب؛ و         

وود، من جامعة كرانفيلد يف سيلسو، . أ. قدمه جي" البيئـية الداعمـة للـتربة يف املناطق احلضرية    
: ض يف املعونــة اإلنســانية واحلــد مــن الكــوارثإســهام عملــيات رصــد األر"اململكــة املــتحدة؛ و

بالّي، . قدمه يب " (GMES)دروس مسـتفادة مـن بـرنامج الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنية             
 .وقد أعقبت العروض مناقشة أُجريت حوهلا. من وكالة الفضاء األوروبية

  
  ون بني الوكاالتتنسيق األنشطة الفضائية ضمن منظومة األمم املتحدة والتعا -واو 

الحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح أن االجـتماع املشـترك بني الوكاالت املعين بأنشطة                  -١٩
 يناير إىل  / كانون الثاين  ٣١الفضـاء اخلـارجي قـد عقـد دورتـه اخلامسـة والعشـرين يف فيينا، من                  

ــرباير / شــباط٢ ــر ذلــك االجــتماع عــن     . ٢٠٠٥ف وكــان معروضــا عــلى اللجــنة الفرعــية تقري
ــه م ــام عــن تنســيق األنشــطة ذات الصــلة بالفضــاء     (A/AC.105/842)داوالت ــر األمــني الع  وتقري

" ٢٠٠٦-٢٠٠٥الــــتوجهات والنــــتائج املرتقــــبة للفــــترة  : ضــــمن مــــنظومة األمــــم املــــتحدة 
(A/AC.105/841)      ــئة ــدة والناشـ ــبادرات اجلديـ ــيقات واملـ ــيا والتطبـ ــن التكنولوجـ ــتقرير عـ ، والـ

 اللجنة الفرعية والحظت. (A/AC.105/843) يف جمال الفضاء ألغـراض الـتعاون بـني الوكـاالت       
بـأن الـدورة السادسة والعشرين لالجتماع املشترك بني الوكاالت سوف تستضيفها اليونسكو             

 .٢٠٠٦يناير /يف باريس يف أواخر كانون الثاين

كمـا الحظـت اللجـنة الفرعـية، مـع اإلعـراب عـن الـتقدير، أن االجتماع املشترك بني                     -٢٠
ــدول      ال ــربامج ذات الصــلة بالفضــاء لــدى ال ــبادرات وال ــأهم امل وكــاالت قــد اســتكمل قائمــة ب

األعضــاء يف جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وهيــئات مــنظومة األمــم     
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املــتحدة، الــيت اســتجابت إىل توصــيات معيــنة واردة يف خطــة تنفــيذ نــتائج مؤمتــر القمــة العــاملي 
والحظـت اللجـنة الفرعـية أن القائمـة قد          . (A/AC.105/C.1/2005/CRP.4) )١(للتنمـية املسـتدامة   

أصـبحت أكـرب بكـثري ممـا كانـت علـيه يف السـنة السـابقة، وأـا تصـلح كـأداة مفيدة الجتناب                         
االزدواجـية يف اجلهود ولتكوين عالقات تآزر فيما بني مستعملي القدرات الفضائية ومقدميها             

 .ات العمل املطلوبة يف خطة التنفيذممن يهتمون بتنفيذ إجراء

ــتقدير، أن االجــتماع املشــترك بــني       -٢١ والحظــت اللجــنة الفرعــية، مــع اإلعــراب عــن ال
، ٢٠٠٥فرباير / شباط٢الوكـاالت عقـد بعـد انـتهاء دورتـه اخلامسـة والعشـرين مباشـرة، يـوم           

لفضاء اخلارجي يف ثـاين دورة مفـتوحة غـري رمسـية للدول األعضاء واملراقبني يف جلنة استخدام ا      
تكنولوجــيا الفضــاء مــن أجــل تدبــر "وناقشــت الــدورة املفــتوحة موضــوع . األغــراض الســلمية

 ".الفرص ضمن منظومة األمم املتحدة: الكوارث

والحظـــت اللجـــنة الفرعـــية بارتـــياح أن االجـــتماع املشـــترك بـــني الوكـــاالت نظـــر،    -٢٢
ات األمم املتحدة يف أعمال اللجنة اسـتجابة إىل طلـب اللجـنة، يف موضـوع تعزيز مشاركة هيئ        

كمــا أحاطــت عــلما اتفــاق االجــتماع عــلى أن اجللســات املفــتوحة غــري    . وجلنتــيها الفرعيــتني
الرمسـية، الـيت تعقد باالقتران مع الدورات السنوية لالجتماع املشترك بني الوكاالت، توفّر آلية      

وأقــرت اللجــنة . عضــاء يف اللجــنةبــناءة لــتعزيز احلــوار بــني هيــئات األمــم املــتحدة والــدول األ  
وأشارت أيضا  . الفرعـية توصـية االجـتماع مبواصـلة عقـد تلـك اجللسـات املفـتوحة غري الرمسية                 

ــز مشــاركتها يف أعمــال اللجــنة       ــنظر يف موضــوع تعزي ــئات األمــم املــتحدة ســوف ت إىل أن هي
ة مــن جــداول وجلنتــيها الفرعيــتني بــإعداد تقاريــر مكــتوبة عــن مســائل ذات صــلة ببــنود حمــدد  

ــيها ذلــك، وبــتقدمي معلومــات وتقاريــر عــن أنشــطتها ذات الصــلة      األعمــال، عــندما يطلــب إل
 .بأعمال اللجنة وجلنتيها الفرعيتني

والحظــت اللجــنة الفرعــية أن االجــتماع املشــترك بــني الوكــاالت نظــر يف موضــوع       -٢٣
.  بني الوكاالت  اخنفـاض مشـاركة بعـض هيـئات األمـم املـتحدة يف دورات االجـتماع املشترك                

واتفقـت عـلى اقـتراح االجـتماع بأنـه لعـلّ اللجـنة تـنظر يف إمكانـية تشـجيع تلك اهليئات على              
 .املشاركة يف أعمال االجتماع املشترك بني الوكاالت

ورحبــت اللجــنة الفرعــية بقــيام االجــتماع املشــترك بــني الوكــاالت بالــنظر يف مســألة     -٢٤
لة بالفضــاء، وخصوصــا جمموعــات البــيانات الســاتلية  وضــع قوائــم حصــرية بــاملوارد ذات الصــ 

ذلك أن وضع تلك القوائم احلصرية      . واألجهـزة ومـواد التعلـيم والتدريـب املستندة إىل الفضاء          
 .من شأنه أن يساعد هيئات األمم املتحدة على استخدام املوارد املوجودة مبزيد من الكفاءة
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   والتقنية     اعتماد تقرير اللجنة الفرعية العلمية              -زاي   
بعــد الــنظر يف خمــتلف البــنود املعروضــة، اعــتمدت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية يف   -٢٥

، تقريـــرها إىل جلـــنة اســـتخدام الفضـــاء ٢٠٠٥فـــرباير / شـــباط٤، املعقـــودة يف ٦٣٧جلســـتها 
ــين يف الفقــرات       ــنحو املب اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، متضــمنا آراءهــا وتوصــياا عــلى ال

 .دة أدناهالوار
  

   برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية    -ثانيا  
، واصلت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية النظر                        ٥٩/١١٦وفقا لقرار اجلمعية العامة              -٢٦

 ".برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية                      " من جدول األعمال             ٤يف البند     

تطبـيقات الفضائية كلمة أوجز فيها األنشطة       ، ألقـى اخلـبري املعـين بال       ٦٢٠ويف اجللسـة     -٢٧
 .املنفّذة واملزمع تنفيذها يف إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية

وألقـى ممـثّلو الـربازيل وكولومبـيا واهلـند والواليـات املـتحدة والـيابان كلمات يف إطار                 -٢٨
 .ضاوألقى املراقب عن سويسرا كلمة أي. هذا البند من جدول األعمال

واسـتمعت اللجـنة الفرعـية إىل عـروض تقنية قُدمت حتت عنوان هذا البند من جدول                   -٢٩
 :األعمال

ــبادرات املؤسســة اهلــندية ألحبــاث الفضــاء   " )أ(  ــيقات فضــائية  ) إيســرو(م يف تطب
 ، عرض قدمه ممثّل اهلند؛"مركز املوارد القروية وشبكات إيدوسات: جديدة

، عــرض قدمــه ممــثّل االحتــاد "ي يف االحتــاد الروسـي نظـام تعلــيم الفضــاء اجلــو " )ب( 
 الروسي؛

االتصــــاالت الســــاتلية يف دعــــم تطبــــيقات االستشــــعار عــــن بعــــد وتدبــــر  " )ج( 
 .، عرض قدمه ممثّل النمسا"الكوارث

 ٦٢٢، عــاودت اللجــنة الفرعــية، يف جلســتها ٥٩/١١٦ووفقــا لقــرار اجلمعــية العامــة  -٣٠
). باكستان(د الفريق العامل اجلامع برئاسة حممد نسيم شاه       فـرباير، عق  / شـباط  ٢٣املعقـودة يف    

. مارس/ آذار٤فرباير إىل / شباط٢٣ جلسـات يف الفـترة من   ١٠وعقـد الفـريق العـامل اجلـامع        
مــارس، أقــرت اللجــنة الفرعــية تقريــر الفــريق العــامل  / آذار٤، املعقــودة يف ٦٣٦ويف جلســتها 

 .لتقريراجلامع، الذي يرد يف املرفق األول ذا ا
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  أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية                     -ألف  
ــائية         -٣١ ــيقات الفضـ ــين بالتطبـ ــبري املعـ ــر اخلـ ــية تقريـ ــنة الفرعـ ــلى اللجـ ــا عـ ــان معروضـ كـ

A/AC.105/840) .(  والحظــت اللجــنة الفرعــية أن بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية
 . على العمل الذي أجنزه اخلبري يف هذا الصدد قد نفّذ على حنو مرٍض، وأثنت٢٠٠٤لعام 

والحظـت اللجـنة الفرعـية، مع اإلعراب عن التقدير، أن دوال أعضاء ومنظمـات شىت            -٣٢
  ورد ذكـرهـا يف تقريــر اخلبـري       ٢٠٠٤قـد قدمـت، مـنذ دورـا السـابقة، مـوارد إضـافيـة لعــام                 

)A/AC.105/840 ٥١ و٥٠، الفقرتني.( 

فرعـية أعربـت عـن قلقهـا ألن املـوارد املالية املتاحة لتنفيذ برنامج األمم                لكـن اللجـنة ال     -٣٣
املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية ال تــزال حمــدودة، وناشــدت الــدول األعضــاء أن تدعــم الــربنامج  

ورأت اللجـنة الفرعـية أن مـوارد األمـم املـتحدة احملـدودة ينبغي أن تركّز                 . بـتقدمي تـربعات إلـيه     
ونوهت بأن برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية هو      . ولويـة العليا  عـلى األنشـطة ذات األ     

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

والحظـت اللجنة الفرعية أن برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يساعد البلدان              -٣٤
نتقالــية عــلى املشــاركة يف األنشــطة ذات الصــلة بالفضــاء النامــية والــبلدان ذات االقتصــادات اال

واالسـتفادة مـنها، حسـبما هـو مقـترح يف توصـيات اليونيسبيس الثالث، وخصوصا التوصيات                
 وكذلك التوصيات )٢(،"إعـالن فييـنا بشأن الفضاء والتنمية البشرية      : ألفـية الفضـاء   "الـواردة يف    

نة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية       املقدمـة يف خطـة العمـل الـواردة يف تقرير جل           
 ).A/59/174(عن استعراض تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث 

وأشــارت اللجــنة الفرعــية إىل أن أنشــطة بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية     -٣٥
اء ـدف، مـن خـالل الـتعاون اإلقليمي والدويل، إىل تشجيع استخدام علوم وتكنولوجيا الفض               

والبـيانات ذات الصـلة بالفضـاء ألغـراض التنمـية االقتصـادية واالجتماعـية املستدامة يف البلدان                  
النامـية، باذكـاء وعـي مـتخذي القـرارات مبا يتأتى من ذلك من جناعة يف التكاليف ومن منافع                    
ــية عــلى اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء؛ وإىل      ــبلدان النام ــة ال ــناء أو تدعــيم طاق  إضــافية؛ وإىل ب

ونوهت أيضا اللجنة   . تدعـيم أنشـطة إيصـال املعلومـات لـزيادة الوعـي باملـنافع املتأتية من ذلك                
الفرعـية بأنـه لـدى تنفـيذ الـربنامج يعـىن خبري التطبيقات الفضائية مبراعاة املبادئ التوجيهية اليت              

 .قدمها الفريق العامل اجلامع، الواردة يف املرفق األول ذا التقرير
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ظـت اللجـنة الفرعـية أنـه، باالضـافة إىل املؤمتـرات والـدورات التدريبية وحلقات                 والح -٣٦
، ) أدناه ٤٢انظر الفقرة    (٢٠٠٥العمـل والـندوات الـيت ختطـط األمم املتحدة لتنظيمها يف عام              

 : أنشطة أخرى تركّز على ما يلي٢٠٠٥ستكون للربنامج يف عام 

ــم أنشــطة التعلــيم والتدريــب مــن أجــل بــناء        )أ(  قــدرات يف الــبلدان النامــية،   دع
، املنتسـبة إىل األمم   مـن خـالل املراكـز اإلقليمـية لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء               وخصوصـا 

 ؛املتحدة

تقـدمي املسـاعدة التقنية من أجل تعزيز استخدام تكنولوجيات الفضاء يف برامج              )ب( 
 نشطة الربنامج السابقة؛التنمية، وخصوصا مبواصلة دعم أو استهالل مشاريع رائدة كمتابعة أل

تيسـري احلصـول عـلى البيانات وسائر املعلومات املتعلقة بالفضاء بغية تعميمها              )ج( 
عــلى الــناس، والقــيام بأنشــطة بعــيدة مــدى الوصــول لتشــجيع مشــاركة الشــباب يف األنشــطة    

 .الفضائية
  

  ٢٠٠٤عام  -١ 
 ة وحلقات العملاالجتماعات واحللقات الدراسية والندوات والدورات التدريبي

فـيما يتعلق باألنشطة اليت اضطلع ا برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يف عام               -٣٧
، أعربــت اللجــنة الفرعــية عــن تقديــرها حلكومــات النمســا والــربازيل وكــندا والصــني    ٢٠٠٤

ســودان وأملانــيا ومجهوريــة إيــران االســالمية ونيــبال وباكســتان واململكــة العربــية الســعودية وال  
والسـويد وسويسـرا والواليـات املـتحدة، وكذلك لوكالة الفضاء األوروبية واألكادميية الدولية           

واالسـتراتيجية الدولـية للحد     ) اإليـاف (لـلمالحة الفضـائية واالحتـاد الـدويل لـلمالحة الفضـائية             
مـن الكـوارث ومؤسسـة الشـرق األوسـط للتصـدير الفضـائي واليونسـكو، عـلى مشاركتها يف            

ة خمـتلف حلقـات العمـل والـندوات ودورات التدريـب الـيت جـرت ضمن إطار الربنامج،                   رعايـ 
 واملـــرفق ٥١، الفقـــرة A/AC.105/840(واملشـــار إلـــيها يف تقريـــر خـــبري التطبـــيقات الفضـــائية  

 ).األول
  

  الزماالت الدراسية الطويلة األمد من أجل التدريب املتعمق     
، عن ٢٠٠٤ حلكومة إيطاليا ألا قدمت يف عام        أعربـت اللجـنة الفرعـية عـن تقديرها         -٣٨

طـريق معهـد البوليتكنـيك يف توريـنو ومعهـد مـاريو بويـال العـايل، وبالـتعاون مع معهد غاليليو                      
 شهرا ١٢فرياريـس الوطـين للهندسـة الكهروإلكترونـية، مخـس زمـاالت دراسـية كل منها ملدة             
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الحة والتطبيقات ذات الصلة يف معهد      للدراسـات العلـيا يف موضـوع الـنظم العاملـية لسـواتل امل             
 .البوليتكنيك يف تورينو، إيطاليا

وأشـارت اللجـنة الفرعية إىل أمهية زيادة فرص الدراسة املتعمقة يف مجيع جماالت علوم      -٣٩
وتكنولوجــيا الفضــاء واملشــاريع املــتعلقة بتطبــيقاا مــن خــالل زمــاالت دراســية طويلــة األمــد،  

 .ى إتاحة فرص من هذا القبيل يف مؤسساا ذات الصلةوحثّت الدول األعضاء عل
 

  اخلدمات االستشارية التقنية     
أحاطـت اللجـنة الفرعـية عـلما باخلدمـات االستشـارية التقنـية التالـية، املقدمـة يف إطار                     -٤٠

بـرنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية دعما لألنشطة واملشاريع اليت تعزز التعاون اإلقليمي             
 ):٤٦-٣٧، الفقرات A/AC.105/840انظر الوثيقة (العاملي يف جمال التطبيقات الفضائية و

 تقـــدمي املســـاعدة إىل جملـــس آســـيا واحملـــيط اهلـــادئ لالتصـــاالت الســـاتلية         )أ( 
)APSCC(                 ر والتعاون يف جمال االتصاالت الساتلية يف آسيايف جهـوده الرامـية إىل تعزيـز التطو 

 واحمليط اهلادئ؛

املشـاركة يف دراسـة استقصائية جارية عن موارد النطاق الترددي العريض يف              )ب( 
مـنطقة آسيا واحمليط اهلادئ، يشترك يف القيام ا كل من اللجنة اإلقتصادية واالجتماعية آلسيا               
واحملـيط اهلـادئ واالحتـاد الـدويل لالتصـاالت وجملـس االتصـاالت السـاتلية ملنطقة آسيا واحمليط                   

 اهلادئ؛

التخطـيط لتنظـيم أنشـطة يف جمـال تقـدمي اخلدمـات الصـحية عـن بعد بواسطة                    )ج( 
السـواتل، بـالدخول يف شـراكة مــع اجلمعـية الدولـية للتطبيـب عــن بعـد، وكذلـك الـتعاون مــع          
الواليــات املــتحدة واهلــند يف اســتبانة اــاالت املالئمــة لتنفــيذ مشــروع بشــأن تقــدمي اخلدمــات  

 الصحية عن بعد؛

، )يونــيدير(ة يف مؤمتــر معهــد األمــم املــتحدة لــبحوث نــزع الســالح   املشــارك )د( 
وإسـداء النصـح للـدول األعضـاء يف املعهـد املذكور بشأن الوضع احلايل لتكنولوجيات الفضاء                 

 اجلاري تطبيقها يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض املدنية والسلمية؛

ولّت األمانة املؤقّتة ملؤمتر القارة تقـدمي املسـاعدة إىل حكومـة كولومبـيا، الـيت ت          )ه( 
األمريكـية املعـين بالفضـاء، عـلى اسـتبانة وهـيكلة مشـاريع رائدة يف جماالت التطبيق الواردة يف                    
خطــة عمــل املؤمتــر؛ وكذلــك تقــدمي املســاعدة إىل احلكومــة يف تنظــيم حلقــة دراســية عــنواا      

، وكذلـك يف إعــداد  " الالتينــيةجتــربة أمـريكا : جـدول أعمــال األنشـطة الفضــائية يف كولومبـيا   "
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ورقـة بيضـاء بشـأن ضـرورة إنشـاء هيـئة وطنـية لتنسـيق األنشـطة الفضائية يف كولومبيا وبشأن           
 فوائد تعيني جهة تنسيق للقيام بدور النظري يف أنشطة التعاون الدويل؛

املشـاركة يف رعايـة خمـيم الفضـاء للقارة األمريكية، وهو حدث تنظّمه وكالة                )و( 
  الشيلية يف إطار مؤمتر القارة األمريكية الرابع بشأن الفضاء؛الفضاء

توفـــري مـــن يـــتولّى رئاســـة الفـــريق العـــامل املعـــين بالتعلـــيم والتدريـــب وبـــناء   )ز( 
 ؛)سيوس(القدرات، التابع للجنة املعنية بسواتل رصد األرض 

ــة الفضــ      )ح(  ــتابعة املشــترك بــني األمــم املــتحدة ووكال ــرنامج امل اء مواصــلة دعــم ب
 بشأن استخدام تكنولوجيا االستشعار عن بعد يف التنمية املستدامة؛) اإليسا(األوروبية 

الـتعاون يف العمـل مـع وكالـة الفضاء األوروبية على تنفيذ مشروع يف أفريقيا                 )ط( 
السـتحداث نظـام لـلمعلومات ميكّـن مـن حتديـد مناطق الفيضانات ورصدها وتقديرها، وعلى                 

 ياه السطحية يف حوض ر ناكاميب يف بوركينا فاسو؛وضع قائمة حصرية بامل

املشـاركة يف عمـل الفـريق احلكومـي الـدويل املخـتص برصـد األرض، بصفته                  )ي( 
عضـوا يف الفـريق الفـرعي املعـين ببـناء القـدرات، وذلـك بـتكوين عالقـة تـآزر بـني اجلهود اليت                         

لفضـاء اخلارجي يف األغراض     يقـوم ـا هـذا الفـريق واجلهـود الـيت تضـطلع ـا جلـنة اسـتخدام ا                    
 السلمية، وخصوصا من خالل أفرقة عملها املعنية بتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث؛

: الفضاء واملاء "مسـاعدة حكومـة شـيلي عـلى تنظـيم مؤمتـر اقلـيمي موضوعه                 )ك( 
 يف  ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢ و ١، عقد يف سنتياغو يومي      "حنـو التنمـية املستدامة واألمن البشري      

 .ار املعرض الدويل للطريان والفضاءإط
  

  ٢٠٠٥عام  -٢ 
  االجتماعات واحللقات الدراسية والندوات والدورات التدريبية وحلقات العمل

أعربـت اللجـنة الفرعية عن تقديرها حلكومة السويد وللمركز اإلقليمي لتدريس علوم              -٤١
املنتســـب إىل األمـــم املـــتحدة، وتكنولوجـــيا الفضـــاء يف مـــنطقة أمـــريكا الالتينـــية والكـــاريـيب، 

لالشــتراك مــع مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي يف تنظــيم حلقــة العمــل اإلقليمــية الثانــية الــيت    
، ٢٠٠٥فــرباير / شــباط٢٥ إىل ٢١عقــدت يف ســان خوســيه دوس كامــبوس، الــربازيل، مــن   

ــترة     ــأثري سلســلة الف ــيم ت ــيف    ٢٠٠٤-١٩٩٠حــول تقي ــية لتثق ــية الدول ــدورات التدريب ــن ال  م
 .علّّمني يف جمال االستشعار عن بعد املشتركة بني األمم املتحدة والسويدامل
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وأوصـت اللجـنة الفرعـية باملوافقـة عـلى الـربنامج الـتايل بشأن االجتماعات واحللقات                  -٤٢
الدراسـية والـندوات ودورات التدريـب وحلقـات العمل، املزمع أن يشارك يف تنظيمها مكتب           

 :٢٠٠٥ومات املضيفة وهيئات أخرى يف عام شؤون الفضاء اخلارجي مع احلك

 حول البحث واالنقاذ  املشـتركة بني األمم املتحدة وأستراليا       الـدورة التدريبـية      )أ( 
 مارس؛/ آذار١٨-١٤، املزمع عقدها يف كانبريا، السواتلب باالستعانة

احللقـــة الدراســـية املشـــتركة بـــني األمـــم املـــتحدة واجلزائـــر ووكالـــة الفضـــاء   )ب( 
ــية األورو ــر الكــوارث   حــول ب ــية   : اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف تدب ــنع الكــوارث الطبيع م

 مايو؛/ أيار٢٦-٢٢وإدارا، املزمع عقدها يف مدينة اجلزائر، 

الـندوة املشـتركة بـني األمـم املـتحدة والنمسا ووكالة الفضاء األوروبية بشأن                )ج( 
العـاملي   ة تنفـيذ نـتائج مؤمتـر القمـة    دعـم خطـ  : تطبـيقات الفضـائية ألغـراض التنمـية املسـتدامة     ال

 سبتمرب؛/، املزمع عقدها يف غراتس، النمسا، يف أيلولللتنمية املستدامة

ووكالــة الفضــاء /الــدورة التدريبــية املشــتركة بــني األمــم املــتحدة واألرجنــتني   )د(  
عقدها األوروبـية حـول تطبـيقات املعلومات والتكنولوجيا الفضائية يف املسائل الصحية، املزمع      

 سبتمرب؛/ أيلول٢٣-١٩يف كوردوبا، األرجنتني، 

حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمم املتحدة واليونان حول استخدام تكنولوجيا       )ه(  
رصـد وتقيـيم املخاطر السيزمية والربكانية، املزمع عقدها يف أثينا،           : الفضـاء يف تدبـر الكـوارث      

 سبتمرب؛/يف أيلول

 األمـم املـتحدة واالحتـاد الدويل للمالحة الفضائية          حلقـة العمـل املشـتركة بـني        )و(  
حـول تدريـس علـوم الفضـاء ألغراض التنمية املستدامة، املزمع عقدها يف كيتاكيوشو، اليابان،               

 أكتوبر؛/ تشرين األول١٥-١٤

حلقـــة العمـــل السادســـة املشـــتركة بـــني األمـــم املـــتحدة واألكادميـــية الدولـــية  )ز(  
دام السـواتل الصـغرية لصـاحل الـبلدان النامـية، املـزمع عقدها يف       لـلمالحة الفضـائية حـول اسـتخ      

 أكتوبر؛/ تشرين األول١٩فوكوكا، اليابان، يف 

اجـتماع فـريق اخلـرباء املشـترك بـني األمـم املـتحدة ووكالـة الفضاء األوروبية                   )ح(  
، لـية اجلب املـناطق  حـول االستشـعار عـن بعـد يف خدمـة التنمـية املسـتدامة يف       والنمسـا وسويسـرا   

 أكتوبر؛/املزمع عقده يف نيبال، يف تشرين األول
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حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املــتحدة ووكالــة الفضــاء األوروبــية حــول    )ط(  
الســنة الدولــية للفــيزياء الشمســية، املــزمع عقدهــا يف العــني، جامعــة   : علــوم الفضــاء األساســية

 ؛نوفمرب/ تشرين الثاين٢٣-٢٠اإلمارات العربية املتحدة، 

حلقـة العمل املشتركة بني األمم املتحدة ونيجرييا حول قانون الفضاء، املزمع             )ي(  
 نوفمرب؛/عقدها يف أبوجا، يف تشرين الثاين

حلقـة العمل املشتركة بني األمم املتحدة والصني حول اخلدمات الصحية عن             )ك(  
 ديسمرب؛/ كانون األول٩ إىل ٥بعد، املزمع عقدها يف الصني، من 

حلقــات عمــل ودورات تدريبــية مـــن املــزمع تنظــيمها يف املراكــز اإلقليمـــية        )ل(  
 .لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء املنتسبة إىل األمم املتحدة

  
  خدمة املعلومات الفضائية الدولية            -باء  

ــن         -٤٣ ــيقة السادســة عشــرة م ــه مت اصــدار الوث ــياح أن ــية بارت ــت اللجــنـــــة الفرع الحظـــــ
ــا سلســلة ـــى دراســـــات خمــتــــارة مـــن أنشــطـــة الــربنامـــج املعــنونــة    الوث ئـــــــق احملــتويـــــــة علـــ

“Seminars of the United Nations Programme on Space Applications”.)والحظــت )٣ 
”Highlights in Space 2002“اللجـنة بارتـياح أيضـا صـدور املنشور املعنون     

 الذي جمع من )٤(
.  أعــده االحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية بالــتعاون مــع املعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء    تقريــر

 .وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها ملن أسهموا يف تلك األعمال

ــرة املعلومــات       -٤٤ ــز دائ ــة واصــلت تعزي ــياح أن األمان كمــا الحظــت اللجــنة الفرعــية بارت
اخلـــــــارجي عـــــــلى الويـــــــب الفضــــــائية الدولـــــــية وموقـــــــع مكتـــــــب شــــــؤون الفضـــــــاء   

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

(www.uncosa.unvienna.org). 
  

  التعاون اإلقليمي واألقاليمي             -جيم   
ة مـع الـتقدير األعمـال املتواصـلة املضـطلع ـا يف إطار برنامج           الحظـت اللجـنة الفرعـي      -٤٥

 كــانون ١١ املــؤرخ ٤٥/٧٢األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية وفقــا لقــرار اجلمعــية العامــة   
ــوم        ١٩٩٠ديســمرب /األول ــتدريس عل ــية ل ــز إقليم ــد دويل النشــاء مراك ــيادة جه ــن أجــل ق  م

.  أو اإلقليمــية املوجــودة يف الــبلدان النامــية وتكنولوجــيا الفضــاء يف مؤسســات التعلــيم الوطنــية 
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كمـا الحظـت أنـه ميكـن لكل مركز، مىت مت انشاؤه، أن يتوسع ويصبح جزءا من شبكة ميكن                    
أن تشـمل عناصـر برناجمـية معيـنة يف املؤسسـات القائمة ذات الصلة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء                  

 .يف كل منطقة

 كانون  ٦ املؤرخ   ٥٠/٢٧العامـة، يف قرارها     واسـتذكرت اللجـنة الفرعـية أن اجلمعـية           -٤٦
، قـد أقرت توصية اللجنة بأن تنشأ املراكز على أساس االنتساب لألمم             ١٩٩٥ديسـمرب   /األول

املــتحدة يف أبكــر وقــت ممكــن وبــأن مــن شــأن االنتســاب أن يوفّــر لــلمراكز االعــتراف الــالزم   
ــيات اجــتذاب جهــات ماحنــة واقامــة عالقــات أكادميــ    ــية  ويعــزز امكان ية مــع املؤسســات الوطن

 .والدولية ذات الصلة بالفضاء

 جهودا من أجل    ٢٠٠٤والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح أن الـربنامج بـذل يف عام                 -٤٧
نشر املعلومات  ) ب(دعـم إنشـاء مواقـع عـلى شـبكة اإلنترنـت جلمـيع املراكـز اإلقليمـية؛ و                  ) أ(

ليمية يف مجيع أحناء العامل من خالل قواعد        عـن األنشـطة التعليمـية الـيت تضـطلع ـا املراكز اإلق             
تقدمي معلومات عن املراكز اإلقليمية من أجل ادراجها يف         ) ج(بـريد وبـريد الكـتروين قائمة؛ و       

إعـداد لوحات إعالمية عن املراكز اإلقليمية من أجل ادراجها يف معرض        ) د(األدلّـة الدولـية؛ و    
عمل الترتيبات لتقدمي  ) ه(تحدة يف فيينا؛ و   الفضـاء الدائـم الـتابع للمكتـب يف مكتـب األمـم املـ              

عــروض عــن إجنــازات املراكــز اإلقليمــية أثــناء دورات جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف          
األغـــراض الســـلمية وخـــالل األنشـــطة املـــنظمة يف إطـــار بـــرنامج األمـــم املـــتحدة للتطبـــيقات   

ة اليت يوفّرها الربنامج للمراكز     إنشـاء آلـية حماسـبية موحـدة بشـأن املـوارد املالي            ) و(الفضـائية؛ و  
 .اإلقليمية

، A/AC.105/840(والحظـت اللجـنة الفرعـية أيضا أن تقرير خبري التطبيقات الفضائية              -٤٨
يتضمن عرضا ألبرز أنشطة املراكز اإلقليمية اليت حظيت بدعم الربنامج يف عام            ) املـرفق الثالث  

 .٢٠٠٦و ٢٠٠٥ واألنشطة املخطّط للقيام ا يف عامي ٢٠٠٤

والحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح أن اهلــند، الــبلد املضــيف ملركــز تدريــس علــوم          -٤٩
وتكنولوجـيا الفضـاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ، تقـدم للمركز دعما كبريا لتغطية احتياجاته من                   

 .املوارد كي يتمكّن من تنفيذ أنشطته املخطّطة

وادور، كما ذكرت اجلمعية العامة والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح أن حكومـة إكـ         -٥٠
، قــد أعلنــت اعــتزامها تنظــيم مؤمتــر القــارة األمريكــية اخلــامس املعــين         ٥٩/١١٦يف قــرارها 

، وأن فريقا من اخلرباء الدوليني قد أُنشئ ٢٠٠٦يوليه /بالفضـاء، املـزمع عقده يف كيتو يف متوز    
ة شيلي سوف تنظّم   كما الحظت أن حكوم   . لكـي يسـاعد احلكومـة عـلى تنظـيم ذلـك املؤمتر            
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 املزمع عقده يف سانتياغو     اجـتماعا حتضرييا لذلك املؤمتر أثناء املعرض الدويل للطريان والفضاء،         
كذلـك أحاطـت اللجـنة الفرعية علما بعرض حكومة كولومبيا تقدمي            . ٢٠٠٦مـارس   /يف آذار 

 .دعمها هلذين االجتماعني

يجرييا تعتزم التعاون مع اجلزائر     والحظـت اللجـنة الفرعـية أيضـا بارتـياح أن حكومة ن             -٥١
 .٢٠٠٥وجنوب أفريقيا على تنظيم أول مؤمتر أفريقي بشأن الفضاء يف عام 

كذلـك الحظـت بارتـياح أن دول أمـريكا الالتينـية مسـتعدة، كمـا أعلـن مؤمتر القارة                     -٥٢
 اليت قد   األمريكـية الـرابع املعـين بالفضـاء، للـتعاون مـع نـيجرييا تعاونـا وثـيقا يف كافـة األنشـطة                      

تكــون مفــيدة يف تعزيــز الــتعاون األقالــيمي طــبقا لتوصــيات مؤمتــر األمــم املــتحدة الــثاين املعــين    
 ).٨٢يونيسبيس (باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

  
تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء  -ثالثا 

  )اليونيسبيس الثالث(األغراض السلمية اخلارجي واستخدامه يف 
، واصلت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية نظرها       ٥٩/١١٦وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -٥٣

 مــن جــدول األعمــال، املــتعلق بتنفــيذ توصــيات مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين ٥يف البــند 
وعمال ). اليونيسبيس الثالث (باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واستخدامه يف األغراض السلمية           

 مـن ذلـك القـرار، طلبت اللجنة الفرعية إىل الفريق العامل اجلامع، الذي أنشئ يف                 ١٦بالفقـرة   
 .فرباير، أن ينظر يف هذه املسألة/ شباط٢٣ للجنة الفرعية اليت عقدت يف ٦٢٢اجللسة 

ــرت اللجــنة الفرعــية، يف جلســتها     -٥٤  توصــيات مــارس،/ آذار٤، املعقــودة يف ٦٣٦وأق
الفــريق العــامل اجلــامع بشــأن تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث، بصــيغتها الــواردة يف تقريــر  

 ).انظر املرفق األول(الفريق العامل 

وشـيلي والصني وكندا  )  االسـالمية  -مجهوريـة   (وتكلّـم بشـأن هـذا البـند ممـثّلو إيـران              -٥٥
.  والواليــات املــتحدة األمريكــية والــيابانومالــيزيا واململكــة املــتحدة ونــيجرييا واهلــند وهــنغاريا

 .وتكلّم أيضا املراقبان عن اجلامعة الدولية للفضاء والرابطة الدولية ألسبوع الفضاء

واســتمعت اللجــنة الفرعــية، يف إطــار هــذا البــند مــن جــدول األعمــال، إىل العرضــني     -٥٦
 :التقنيني التاليني

، قدمه املراقب   "لـة الفضاء األوروبية   البعـثات الفضـائية العلمـية األخـرية لوكا        " )أ( 
 ؛عن وكالة الفضاء األوروبية
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، قدمـــه ممـــثّل اجلامعـــة الدولـــية "‘تيـــتان‘و‘ يوروبـــا‘البعثـــتان املأهولـــتان إىل " )ب( 
 .للفضاء

وكـان تقريـر جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية عن تنفيذ توصيات               -٥٧
عــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض   مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث امل 

 .معروضا على اللجنة الفرعية لكي تنظر فيه) A/59/174(السلمية 

ورحبــت اللجــنة الفرعــية مبــا أحــرزته اجلمعــية العامــة مــن جنــاح يف اســتعراض تنفــيذ       -٥٨
ــنج       ــن ســامهوا يف ذلــك ال ــث، ووجهــت الشــكر إىل كــل الذي . احتوصــيات اليونيســبيس الثال

، رئيس )السويد(وأعربـت اللجـنة الفرعـية بوجـه خـاص عـن تقديـرها للسيد نيكالس هيدمان              
لكــي تــنظر فــيه اجلمعــية  ) A/59/174(الفــريق العــامل الــذي أعــد الــتقرير عــن ذلــك املوضــوع   

 .العامة

الــباب (وشــددت اللجــنة الفرعــية عــلى أمهــية تنفــيذ خطــة العمــل الــواردة يف الــتقرير     -٥٩
 ٢٠ املؤرخ   ٥٩/٢والـيت أقـرا اجلمعـية العامة يف قرارها          ) A/59/174ن الوثـيقة    بـاء مـ   -سادسـا 

 .٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول

 تنص على أن    ٥٩/٢ من قرار اجلمعية العامة      ١٨والحظـت اللجـنة الفرعية أن الفقرة         -٦٠
يف تنفــيذ تواصــل اللجــنة، خــالل دوراــا املقــبلة وابــتداء مــن دورــا الثامــنة واألربعــني، الــنظر  

 .توصيات اليونيسبيس الثالث إىل أن ترى أنه مت حتقيق نتائج ملموسة

والحظــت اللجــنة الفرعــية أن الــدول األعضــاء تواصــل تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس      -٦١
الثالـث مــن خـالل الــربامج الوطنـية واإلقليمــية والــتعاون الثـنائي، وكذلــك مـن خــالل الــتعاون      

ــر   ــيني اللذيــن يس ــتكامل الدول ما جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية    وال
 .وجلنتاها الفرعيتان على الصعيدين اإلقليمي والدويل

واتفقـت اللجـنة الفرعية على أن إنشاء أفرقة عمل لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث               -٦٢
لتنفــيذ ميــثّل أداة مفــيدة ميكــن للهيــئات األخــرى يف مــنظومة األمــم املــتحدة أن تســتخدمها        

 .توصيات سائر املؤمترات الكربى املعقودة ضمن نطاق املنظومة

وأعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ينـبغي للجنة الفرعية أن تواصل استخدام جمموعة واسعة                 -٦٣
مـن اآللـيات للمسـاعدة عـلى تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث، مبـا فيها النظر يف ج أكثر                       

 .تكامال عند اإلقتضاء



 

19  
 

A/AC.105/848  

ــيذ توصــيات      واتفقــت  -٦٤ ــا كــبريا يف تنف اللجــنة الفرعــية عــلى أن اللجــنة أحــرزت تقدم
اليونيسـبيس الثالث بترتيب أولوية البنود الواردة يف إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية،              
الــذي اعــتمده اليونيســبيس الثالــث، ودراســة تلــك البــنود، وبــتقدميها توصــيات أخــرى بشــأن    

 .اخلطوات املقبلة

بـدي رأي مفــاده أن اللجــنة دخلـت مــرحلة جديــدة وأن املضـي يف تنفــيذ توصــيات    وأُ -٦٥
 .اليونيسبيس الثالث ينطوي على تنفيذ توصيات أفرقة العمل اليت أنشأا اللجنة

وأُبــدي رأي مفــاده أن تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث قــد أذكــى وعــي الــدول     -٦٦
فعـل مـا هـو أكـثر بكـثري قـبل أن يتسىن للبلدان               األعضـاء مبـنافع الفضـاء للبشـرية، ولكـن يلـزم             

ورأى الوفد الذي أبدى ذلك . النامـية أن حتصـل عـلى مـنفعة عملـية مـن تنفيذ تلك التوصيات              
الـرأي أن اختـاذ إجـراء بشـأن توصـيات أفـرقة العمـل الـيت أنشـأا اللجـنة ميكـن أن حيقق نتائج                          

 .ملموسة لصاحل البلدان النامية

فرعـية عـلى ضـرورة مواصـلة العمـل عـلى إنشـاء نظام عاملي إلدارة                 واتفقـت اللجـنة ال     -٦٧
ويف . تدابـري ختفـيف الكـوارث الطبيعـية واإلغاثـة مـنها واتقائهـا، حسبما أوصى به إعالن فيينا                  

ذلــك الصــدد، الحظــت اللجــنة الفرعــية مــع الــتقدير أن فــريق اخلــرباء املخصــص، الــذي يضــم  
نة ومـن املـنظمات الدولـية ذات الصـلة، قـد أنشئ             خـرباء مـن الـدول املهـتمة األعضـاء يف اللجـ            

، لكي جيري دراسة حول     ٥٩/٢ من قرار اجلمعية العامة      ٩بـالفعل، حسـبما أوصت به الفقرة        
إمكانــية إنشــاء كــيان دويل يــتولّى توفــري التنســيق ووســائل بلــوغ املســتوى األمــثل مــن فعالــية    

 .اخلدمات الفضائية املراد استعماهلا يف تدبر الكوارث

ــية لتنســيق األنشــطة الفضــائية      -٦٨ وأعــرب عــن رأي مفــاده أنــه ينــبغي إنشــاء مــنظمة دول
ورأى الوفــد الــذي أبــدى ذلــك . املــتعلقة بــتدبر الكــوارث حتــت مظلّــة مــنظومة األمــم املــتحدة

الــرأي أن نطــاق تلــك املــنظمة ينــبغي أن يشــمل التعمــيم الســريع لــلمعلومات عــن آخــر نــتائج   
 جمال استخدام البيانات املستمدة من السواتل، وكذلك املعلومات         أنشـطة البحـث والتطوير يف     

 .املتعلقة بالتنبؤ بالزالزل

وأبـدت وفـود رأيـا مفـاده أنـه ميكـن للجـنة الفرعـية، لـدى الـنظر يف إنشـاء هيئة دولية                  -٦٩
لتنســيق اخلدمــات الفضــائية املــراد اســتخدامها يف تدبــر الكــوارث، أن تــنظر يف توســيع نطــاق    

ورئي أن املكتب،   . ات مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ليشمل تلك الوظيفة التنسيقية        مسـؤولي 
بصـفته هيـئة مـن هيـئات األمـم املتحدة، مؤهل لالضطالع بتلك الوظيفة وأن هذا النهج الذي            

 .ستترتب عليه زيادة صغرية يف املوارد سيكون أجنع تكلفة من إنشاء هيئة جديدة
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على فريق اخلرباء املخصص، لدى إجرائه الدراسة املتعلقة       وأُعـرب عـن رأي مفاده أن         -٧٠
 : بإنشـاء مـنظمة دولـية لتنسـيق األنشـطة الفضـائية املـتعلقة بـتدبر الكـوارث، أن يـنظر فيما يلي                      

هــيكل تلــك ) ب(إمكــان إنشــاء صــالت بســائر اجلهــود التنظيمــية ونظــم تدبــر الكــوارث؛ ) أ(
يارات املـتاحة إلنشـائها ضـمن إطـار هيـئة قائمة أو             املـنظمة التنظـيمي احملـتمل، مبـا يف ذلـك اخلـ            

االحتـياجات مـن املـوارد، مبـا فـيها املـوارد املالـية، مـع التوصية خبيارات                 ) ج(ككـيان مسـتقل؛     
 .لضمان دميومة تلك املنظمة

 شـؤون الفضـاء اخلـارجي أن يواصل         واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أنـه ينـبغي ملكتـب              -٧١
 اســـتخدام تكنولوجـــيا الفضـــاء يف تدبـــر الكـــوارث وإىل الـــترويج جهـــوده الرامـــية إىل تنســـيق

 .الستخدام النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاا

وأُبـدي رأي مفـاده أنـه ميكـن للمكتـب أن يعـزز أثر حلقات العمل املتعلقة باستخدام                    -٧٢
ــة حللقــات العمــل حبيــث تشــمل        ــيقاا بتوســيع املواضــيع احملوري ــنظم وتطب ــزيدا مــن  تلــك ال م

التطبـيقات، وأن جيـتذب مشـاركة الصناعة بتنظيم معرض أو عروض إيضاحية بشأن تطبيقات               
 .معينة

وأبــدت اللجــنة الفرعــية تقديــرها ملــا قدمــته الــدول األعضــاء مــن تقاريــر عــن تــرويج      -٧٣
 .وتنظيم أنشطة لتوصيل املعلومات إىل عامة الناس احتفاال بأسبوع الفضاء الدويل

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

  ذلك تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض
 من  ٦، واصـلت اللجـنة الفرعـية نظـرها يف البـند             ٥٨/٨٩وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -٧٤

 .جدول األعمال، املتعلق باستشعار األرض عن بعد

ملناقشـات، استعرضت الوفود الربامج الوطنية والتعاونية يف جمال االستشعار          ويف أثـناء ا    -٧٥
وتكلّم . وذكـرت أمـثلة عـلى بـرامج وطنية وعلى التعاون الثنائي واإلقليمي والدويل             . عـن بعـد   

يف إطـار هـذا البـند مـن جـدول األعمـال ممـثّلو الـربازيل وتايلند وفرنسا وكندا ونيجرييا واهلند                      
 .كلمة أيضا" سيوس"وقدم املراقب عن . ة واليابانوالواليات املتحد

برنامج سواتل االستشعار عن بعد يف      "وقـدم ممـثّل مجهوريـة كوريا عرضا تقنيا عنوانه            -٧٦
 ".مجهورية كوريا
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وشـددت اللجـنة الفرعـية عـلى أمهية بيانات سواتل رصد األرض يف دعم األنشطة يف                  -٧٧
، مثل إدارة املوارد املائية، ورصد املناطق الساحلية، وصيد         عـدد مـن اـاالت االمنائـية الرئيسية        

الغطـــاء األرضـــي، /األمســـاك، والدراســـات اجليولوجـــية، ورســـم خـــرائط اســـتخدام األراضـــي 
والــزراعة، وإدارة املــوارد احلرجــية، وختطــيط املــدن، ورصــد تدهــور الــتربة وتقيــيمه، ودراســة   

حتــباس احلــراري، واتقــاء الكــوارث الطبيعــية  الــبحار، ورصــد تغــير املــناخ العــاملي وغــازات اال 
 .وختفيف آثارها والغوث منها

وســلّطت اللجــنة الفرعــية الضــوء عــلى االزديــاد املشــاهد حالــيا واملرتقــب مســتقبال يف  -٧٨
توافـر أجهـزة االستشـعار الفضائية على منت السواتل، ومنها مثال الساتل املتقدم لرصد األرض                

ل آورا، وسـاتل بعـثة األرصـاد السـاتلية للسحب واهلباء اجلوي             ، وسـاتل آكـوا، وسـات      )آلـوس (
الربازيلية لدراسة املوارد   -، والسواتل الصينية  )كاليبسو(بواسـطة اللـيدار واألشـعة دون احلمراء         

، وســـاتل كشـــف االنـــبعاثات الكهرمغنطيســـية يف مـــناطق CBERS-2B وCBERS-2األرضـــية 
ــتر(اهلــزات األرضــية     NigeriaSat-1 وBILSAT-1 وAISAT-1كــوارث ، وســواتل رصــد ال )دميي

، وشــبكة الســواتل اهلــندية  GOSAT، وســاتل رصــد غــازات االحتــباس احلــراري  UK DMCو
INSAT-1D     ــد اهلــــــندية ــعار عــــــن بعــــ ــواتل االستشــــ  IRS-P5، وIRS-P4، وIRS-1C، وســــ

، وسواتل الندسات   )٢-كومبسات(، والسـاتل الكـوري املـتعدد األغراض         ) ١-كارتوسـات (
، ومنظومة السواتل التشغيلية البيئية     ٧- والندسات ٥-شـعار األرض عـن بعـد، الندسـات        الست

، وســاتل بعــثة رصــد (SAOCOM) وســاتل الرصــد واالتصــاالت (NPOESS)يف املــدار القطــيب 
، وساتال التطبيقات   )باراسول(اسـتقطاب وتفـاوت االنعكاسـات لغـرض علوم الغالف اجلوي            

ــية  ــاتل SAC-D وSAC-Cالعلمـ ــطناعية  ، والسـ ــتحة االصـ ــراداري ذو الفـ ــات(الـ ، )٢-رادارسـ
، TRMM، وساتل بعثة قياس هطول األمطار املدارية        SCD-2 و SCD-1وسـواتل مجـع البـيانات       

 .واليت سوف تسهم على حنو إضايف يف دعم خمتلف جماالت التنمية املستدامة

ــت       -٧٩ ــيدان اسـ ــية يف مـ ــاريع الدولـ ــن املشـ ــددا مـ ــية أن عـ ــنة الفرعـ ــت اللجـ خدام والحظـ
التكنولوجـيات السـاتلية يهـدف إىل دعـم التنمـية املسـتدامة، ومـنها مثال مشروع مجع البيانات             
البيئــية الــذي نفّذتــه الــربازيل وموزامبــيق لغــرض إقامــة نظــام لرصــد املــياه والبيــئة يف موزامبــيق، 

كبة والـتعاون يف العمـل بـني اجلزائـر ونـيجرييا وجـنوب أفريقـيا بشأن مقترح لبناء وإطالق كو                   
ــية االســتبانة إلدارة املــوارد    ، والشــراكة االســتراتيجية بــني الصــني  )ARM(ســواتل أفريقــية عال

وكندا من  " اإليسـا "، والدعـم الـذي تقدمـه الوكالـة          )CBERS(والـربازيل فـيما يـتعلق بـربنامج         
إىل بلــدان يف أفريقــيا بشــأن اســتخدام التكنولوجــيات الفضــائية اخلاصــة " تايغــر"خــالل مــبادرة 

 .صد األرض ألغراض إدارة املوارد املائية يف القارةبر
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ــيانات      -٨٠ ــيز إىل ب ــية الوصــول دون متي وشــددت اللجــنة الفرعــية عــلى أمهــية توفــري إمكان
االستشـعار عـن بعد واملعلومات املستمدة منها بتكلفة معقولة وتوقيت مناسب، وكذلك أمهية     

ار عـن بعد واستخدامها، خصوصا عند      بـناء القـدرات يف جمـال اسـتيعاب تكنولوجـيا االستشـع            
 .تلبية احتياجات البلدان النامية

وشـجعت اللجـنة الفرعـية عـلى زيـادة الـتعاون الـدويل يف استخدام سواتل االستشعار                   -٨١
ــية        ــية ثنائ ــد، وخصوصــا بتقاســم اخلــربات والتكنولوجــيات مــن خــالل مشــاريع تعاون عــن بع

" إسربس"و" سيوس"الـذي تؤديـه مؤسسـات مثل        وأشـارت إىل الـدور اهلـام        . وإقليمـية ودولـية   
واإليــاف وكــيانات دولــية مــثل شــراكة اســتراتيجية الرصــد العــاملي املــتكاملة يف تعزيــز الــتعاون 

 .الدويل يف تطبيق تكنولوجيا االستشعار عن بعد، خصوصا لفائدة البلدان النامية

لث بشأن رصد األرض،    والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح أنه خالل مؤمتر القمة الثا             -٨٢
 بلدا الفريق ٥٠، أنشأ ممثّلو ما يربو على      ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٦الـذي عقـد يف بروكسل يف        

املخـتص برصـد األرض، وأقـروا خطـة تنفـيذ ملـنظومة عاملـية لـنظم رصد األرض، من شأا أن                 
 واملستقبلية يف تقـدم مـنافع طويلـة األمـد للعـامل قاطـبة وذلـك بالتنسيق بني االستثمارات احلالية            

نظـم رصـد األرض، وتقـدمي اخلدمـات لطائفة متباينة من املستعملني، وكذلك يف اية املطاف                 
 .تقدمي مجلة واسعة من املنافع البشرية واالقتصادية والبيئية

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن السـواتل الصـغرية تتيح فرصا لتطوير تطبيقات تنافسية يف                -٨٣
 مـن مث تطويـر بعثات للسواتل الصغرية، على أن توضع يف احلسبان              رصـد األرض، وأنـه ينـبغي      

 .البيانات املستمدة من السواتل املوجودة حاليا لرصد األرض

وأُعــرب أيضــا عــن رأي مــؤداه أنــه حرصــا عــلى نقــل تكنولوجــيا ومنهجــيات رصــد     -٨٤
ستعملني احملتملني  األرض إىل جمـتمع املستعملني بعامة، ميكن استخدام املدارس للبدء بتثقيف امل           

 .يف املستقبل
  

  احلطام الفضائي -خامسا 
، واصلت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية نظرها   ٥٩/١١٦عمـال بقـرار اجلمعـية العامة         -٨٥

، وفقا خلطة العمل اليت اعتمدا يف "احلطام الفضائي " مـن جدول األعمال، املعنون       ٧يف البـند    
 ).A/AC.105/761 من الوثيقة ١٣٠ر الفقرة انظ(دورا الثامنة والثالثني 

وتكلّــم بشــأن هــذا البــند ممــثّلو االحتــاد الروســي وإندونيســيا وإيطالــيا واجلمهوريــة           -٨٦
 .التشيكية وشيلي والصني وفرنسا وكندا واململكة املتحدة واهلند والواليات املتحدة واليابان
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نـية التالية حول موضوع احلطام      واسـتمعت اللجـنة الفرعـية إىل العـروض العلمـية والتق            -٨٧
 :الفضائي

، " من املدار الثابت بالنسبة لألرض إىل مدار آخر        INSAT-2DTنقـل السـاتل     " )أ( 
 قدمه ممثّل اهلند؛

 ، قدمه ممثّل اليابان؛"األنشطة املضطلع ا يف اليابان بشأن احلطام الفضائي" )ب( 

ــيدان ختفــيف احلطــ   " )ج(  ــثّل  "ام الفضــائيأنشــطة االحتــاد الروســي يف م ــه مم ، قدم
 االحتاد الروسي؛

معلومـات حمدثـة مـن الواليات املتحدة عن بيئة احلطام الفضائي والسياسات             " )د( 
 ، قدمه ممثّل الواليات املتحدة األمريكية؛"٢٠٠٤املتعلقة بذلك حىت عام 

 تقريــر عــن أنشــطة جلــنة التنســيق املشــتركة بــني الوكــاالت واملعنــية باحلطــام  " )ه( 
، قدمه  "الفضـائي فـيما يـتعلق باملـبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي والوثيقة الداعمة هلا              

 .املراقب عن جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي

 :وكانت الوثيقتان التاليتان معروضتني على اللجنة الفرعية -٨٨

لوطنــية املــتعلقة باحلطــام الفضــائي وبأمــان  مذكّــرة مــن األمانــة عــن األحبــاث ا  )أ( 
األجســام الفضــائية الــيت حتمــل عــلى متــنها مصــادر طاقــة نوويــة ومبشــاكل اصــطدامها باحلطــام  

  A/AC.105/838(الفضــائي، تتضــمن الــردود الــواردة مــن الــدول األعضــاء بشــأن هــذه املســألة  
 ؛)Add.1و

ــني الوكــاالت واملع     )ب(  ــام الفضــائي يف   نظــر جلــنة التنســيق املشــتركة ب ــية باحلط ن
التعلــيقات الــواردة مــن الــدول األعضــاء عــلى املقــترحات بشــأن التخفــيف مــن خماطــر احلطــام   
ــية       ــتائج االجــتماع التشــاوري بــني جلــنة التنســيق املشــتركة بــني الوكــاالت واملعن الفضــائي ون

 فانكوفر،  باحلطـام الفضـائي وجلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، املعقود يف             
 ).A/AC.105/C.1/L.279 (٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٤كندا، يف 

واتفقـت اللجـنة الفرعية على دعوة الدول األعضاء ووكاالت الفضاء جمددا إىل تقدمي               -٨٩
تقاريـر عـن الـبحوث املـتعلقة باحلطـام الفضائي وبأمان األجسام الفضائية اليت حتمل على متنها             

 .اكل اصطدامها باحلطام الفضائيمصادر طاقة نووية ومبش

واتفقــت اللجــنة الفرعــية عــلى أنــه ينــبغي للــدول األعضــاء، وال ســيما الــبلدان املــرتادة  -٩٠
للفضـاء، أن تكـرس مـزيدا مـن االهتمام ملشاكل اصطدام األجسام الفضائية، مبا فيها األجسام                 
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جوانب احلطام الفضائي،   الـيت حتمـل عـلى متنها مصادر طاقة نووية، باحلطام الفضائي ولسائر              
والحظت أن اجلمعية العامة كانت قد دعت يف قرارها         . وكذلـك رجوعـه إىل الغـالف اجلوي       

 إىل مواصـلة الـبحوث الوطنية بشأن هذه املسألة، وإىل استحداث تكنولوجيا حمسنة              ٥٩/١١٦
ا الحظت كم. لرصـد احلطـام الفضـائي، وإىل جتمـيع وتعميم البيانات املتعلقة باحلطام الفضائي     

أن اجلمعـية العامـة قـد اتفقـت أيضـا عـلى أن هـناك حاجـة إىل التعاون الدويل من أجل التوسع            
يف االسـتراتيجيات املناسـبة وامليسـورة التكلفة للتخفيف إىل أدىن حد من تأثري احلطام الفضائي        

وطنية واتفقـت اللجـنة الفرعية على ضرورة مواصلة حبوث          . يف البعـثات الفضـائية يف املسـتقبل       
بشـأن احلطـام الفضـائي وعلى أنه ينبغي للدول األعضاء أن تتيح جلميع األطراف املهتمة نتائج                 
تلـك الـبحوث، مبـا فـيها املعلومـات عـن املمارسات اليت ثبتت فاعليتها يف التقليل إىل أدىن حد                   

 .من تكون احلطام الفضائي

٩١-   ــر ــيادك التوجيهــية  وأشــارت اللجــنة الفرعــية إىل أن الواليــات املــتحدة أق ت مــبادئ ال
لتخفـيف احلطـام الفضائي، وأن وكاالا احمللية تتبع ممارسات لتخفيف احلطام تتوافق مع تلك               

كذلـك أشـارت إىل أن الـيابان استحدثت معيارا لتخفيف احلطام الفضائي يستند إىل               . املـبادئ 
 تلك املبادئ، وكذلك    مـبادئ الـيادك التوجيهـية، وأن إيطالـيا وفرنسـا واململكـة املـتحدة تتخذ               

مدونـة قواعـد السـلوك األوروبـية لتخفـيف احلطـام الفضائي، مرجعا يف اإلطار التنظيمي الذي               
 .أرسته بشأن األنشطة الفضائية الوطنية

 من مداره HELIOS 1Bوالحظـت اللجـنة الفرعـية أن فرنسـا بـدأت يف إنـزال سـاتلها         -٩٢
، وأن اهلـند قـد نقلت   ٢٠٠٥خـر يف عـام    إىل مـدار آ TELECOM 2Bوسـتبدأ يف نقـل سـاتلها    

 . إىل مدار آخر، مما يثبت التزامهما بتدابري ختفيف احلطام الفضائيINSAT-2DTطوعا ساتلها 

وأشـارت اللجـنة الفرعـية أيضا إىل أن كندا أخذت تأثري احلطام املداري بعني االعتبار                 -٩٣
ــائيتني   وأن اهلــــند صــــممت ، RADARSAT-2 وRADARSAT-1يف تصــــميم املركبــــتني الفضــ

 .مركبات اإلطالق التابعة هلا مضمنة إياها أدوات ختميل بشأن املراحل الصاروخية اخلتامية

، ٦٢٨، أنشــأت اللجــنة الفرعــية يف جلســتها ٥٩/١١٦وعمــال بقــرار اجلمعــية العامــة  -٩٤
ظر، لكــي يــن) إيطالــيا(فــرباير، فــريقا عــامال برئاســة كالوديــو بورتيــلي / شــباط٢٨املعقــودة يف 

حسـب االقتضـاء، يف اقتراحات جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي           
 .بشأن ختفيف احلطام الفضائي ويف ما قد يرد من تعليقات ذات صلة بذلك

مـارس، تقريـر الفــريق   / آذار٣، املعقـودة يف  ٦٣٥وأقـرت اللجـنة الفرعـية يف جلســتها     -٩٥
 ).ثاين هلذا التقريرانظر املرفق ال(العامل 
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وأعربـت اللجـنة الفرعـية عن تقديرها الستمرار جلنة التنسيق املشتركة يف بذل جهودها                -٩٦
ــام           ــترنة باحلط ــية املق ــب التقن ــتلف اجلوان ــم خم ــبيل فه ــتقدم يف س ــن ال ــزيد م ــية إىل إحــراز م الرام

ا التوجيهــية الفضــائي، آخــذة يف احلســبان مــا تــبديه الــدول األعضــاء مــن تعلــيقات عــلى مــبادئه   
 .لتخفيف احلطام الفضائي

وأعربــت وفــود عــن رأي مفــاده أن كــل الــبلدان الــرائدة للفضــاء ينــبغي أن تــنفّذ تدابــري   -٩٧
لتخفـيف احلطـام الفضـائي يف أسـرع وقـت ممكـن لكـي تظل سبل الوصول إىل الفضاء اخلارجي              

 .مفتوحة دون قيود أمام الدول

ة الفرعـية، عقـب إعـداد وثيقـتها املتعلقة بتخفيف           وأُبـدي رأي مفـاده أن بإمكـان اللجـن          -٩٨
احلطـام الفضـائي، أن تدعـو جلـنة التنسـيق املشـتركة إىل صـوغ كتيـب تقين مفصل يبين األساس                      

. الـتقين ملخـتلف املـبادئ التوجيهـية املقـترحة بشـأن ختفـيف احلطام ويقدم معلومات مفصلة عنها          
يم أنشطة التخميل والنقل إىل مدار آخر وغريها        وأفـيد بـأن ذلك الكتيب سيكون مفيدا يف تصم         

 .من أنشطة ختفيف احلطام

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ينـبغي احلفـاظ عـلى بيـئة الفضـاء اخلارجي من أجل متكني               -٩٩
الـبلدان النامية من استكشافه ألغراض سلمية دون أي قيود، وأنه ينبغي جلميع اجلهات املسؤولة               

 على اختاذ اجراءات لتخفيف احلطام الفضائي أن تقوم بدور الرائد           عـن الوضـع الـراهن والقـادرة       
 .يف ذلك اال

وأكّـد جمـددا عـلى ضـرورة احلفـاظ عـلى بيـئة الفضاء اخلارجي لتمكني مجيع الدول من                     -١٠٠
 .استكشافه ألغراض سلمية بدون أي قيود

بشـرية وعـلى املوارد     وأُبـدي رأي مفـاده أن احلطـام الفضـائي ميـثّل خطـرا عـلى احلـياة ال                   -١٠١
 .الطبيعية والبيئة واألنشطة االقتصادية للدول

وأُبــدي رأي مفــاده أنــه ينــبغي إشــعار الــدول األخــرى عــندما يكــون هــناك احــتمال أن   -١٠٢
وأفـيد بـأن ذلـك اإلشعار ينبغي أن يتضمن معلومات           . ميسـها حطـام مـن جـراء إطـالق صـاروخ           

وشجع الوفد  . ت إطالقـه املقررين والفعليني ومساره     بالغـة األمهـية كـيوم إطـالق الصـاروخ ووقـ           
الـذي أبـدى ذلـك الـرأي الدول األعضاء على أن تفحص بعناية عمليات اإلشعار يف بلداا بغية           

 .التأكد من مالءمتها

وأُبــدي رأي مفــاده أن ممارســات ختفــيف احلطــام الفضــائي ال تنحصــر يف الترخــيص         -١٠٣
ائمــة حبكــم مــا تــنص علــيه املعــاهدات مــن حاجــة إىل اإلشــراف  ملــنظومة فضــائية بــل إــا تظــل ق

 .واملراقبة الضروريني طوال مرحليت تشغيل املنظومة الفضائية والتصرف فيها
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ــبغي إنشــاء شــبكة مــن مهــزات الوصــل        -١٠٤ ــه ين ــذي مفــاده أن ــرأي ال ــد ال وأُبــدي مــن جدي
 رجوع احلطام إىل الغالف     املتخصصـة يف مجـيع البلدان اليت قد تكون لديها شواغل بشأن خماطر            

 .اجلوي وأن من املوصى به بشدة إنشاء قاعدة بيانات دولية هلمزات الوصل تلك

وأُبـدي مـن جديـد الـرأي الذي مفاده أن االمتثال جلميع تدابري ختفيف احلطام الفضائي                   -١٠٥
ســـيكبد كـــل املـــتعهدين الـــتجاريني تكالـــيف إضـــافية، وأنـــه ســـيكون مـــن املستصـــوب بالـــتايل  

 .ستكشاف سبل ووسائل لدعمهم تقنيا واقتصادياا

وأُبـدي رأي مفـاده أن اللجـنة الفرعـية، مبواصـلة الـنظر يف البند املتعلق باحلطام الفضائي            -١٠٦
مـن جـدول األعمـال، تسـتطيع أن تسـاعد على ضمان تنفيذ توصيات إعالن فيينا بشأن الفضاء                    

ــتعلق بتحســني محايــ      ــيما ي ــية البشــرية، وخصوصــا ف ــن األرض   والتنم ــب م ــئيت الفضــاء القري ة بي
والفضـاء اخلـارجي مـن خـالل إجـراء مـزيد مـن الـبحوث بشـأن تدابـري ختفـيف احلطام الفضائي                         

 .وتنفيذ تلك التدابري

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه مل يـولَ حـىت اآلن اهـتمام كاف للحطام الذي سينشأ عن                       -١٠٧
رتطام احلركي أو اإلنفجار الذي يعطب أو األسـلحة املضـادة للسـواتل يف املسـتقبل مـن جراء اإل          

ورأى الوفـد صـاحب هـذا الـرأي أنـه قـد يكـون مـن الضروري أن                   . يدمـر املوجـودات الفضـائية     
تقـوم جلـنة التنسـيق املشـتركة بـني الوكـاالت واملعنـية باحلطـام الفضـائي وجلـنة اسـتخدام الفضاء                       

لــلحطام، بالــتعاون مــع اهليــئات  اخلــارجي يف األغــراض الســلمية ببحــث كافــة احلــاالت املســببة   
 .املعنية

  
   استخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي -سادسا 

، واصلت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية النظر يف        ٥٩/١١٦وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -١٠٨
، "خلارجياسـتخدام مصـادر الطاقـة الـنووية يف الفضاء ا          " مـن جـدول األعمـال، املعـنون          ٨البـند   

ــتعددة الســنوات، الــيت تشــمل الفــترة      ، والــيت ٢٠٠٦ -٢٠٠٣وذلــك يف إطــار خطــة العمــل امل
 ).A/AC.105/804املرفق الثالث بالوثيقة (اعتمدا يف دورا األربعني 

 :وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة الفرعية -١٠٩

باحلطـام الفضـائي، وبأمان   مذكـرة مـن األمانـة عـن الـبحوث الوطنـية املـتعلقة          )أ( 
األجسـام الفضـائية الـيت توجـد عـلى متـنها مصـادر طاقـة نوويـة، ومبشاكل اصطدامها باحلطام                     

 ؛)Add.1 وA/AC.105/838(الفضائي 
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مذكــرة مــن األمانــة عــن خمطــط أويل مقــترح ألهــداف ونطــاق ومســات إطــار   )ب( 
 الطاقــة الــنووية يف الفضــاء تقــين دويل لألهــداف والتوصــيات املــتعلقة بأمــان تطبــيقات مصــادر 

 ؛)A/AC.105/L.253/Rev.1(اخلارجي املخطط هلا واملرتقبة حاليا 

مذكــرة مــن األمانــة عــن مشــروع أويل ملخططــات انســيابية خلــيارات التنفــيذ   )ج( 
احملـتملة إلنشـاء إطـار تقـين دويل لألهـداف والتوصـيات املـتعلقة بأمان تطبيقات مصادر الطاقة                   

 ؛)A/AC.105/L.254/Rev.1( اخلارجي املخطط هلا واملرتقبة حاليا النووية يف الفضاء

ورقـة عمـل مقدمـة مـن رئـيس الفـريق العـامل املعين باستخدام مصادر الطاقة                    )د( 
الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي، والــتابع للجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية تتضــمن تقريــرا مرحلــيا   

 ؛)A/AC.105/C.1/L.278(مؤقّتا 

قـة عمـل مقدمـة مـن االحتـاد الروسي تتضمن استعراضا الستخدام مصادر               ور )هـ( 
 .(A/AC.105/C.1/L.282)الطاقة النووية يف الربامج الفضائية والتعاون الدويل 

وألقـى كـلمة يف إطـار هـذا البـند ممـثّلو االحتـاد الروسـي واألرجنـتني وأملانيا ومجهورية                     -١١٠
 .تحدةكوريا واململكة املتحدة والواليات امل

وقـدم ممـثّل الواليـات املـتحدة أمـام اللجـنة الفرعية العرض التقين التايل حول موضوع                   -١١١
ــنووية يف الفضــاء اخلــارجي   ــة  :  "اســتخدام مصــادر الطاقــة ال ــر تكنولوجــيا مصــادر الطاق تطوي

 ".مسارات لتيسري استكشاف الفضاء يف املستقبل: النووية الفضائية

رأي مفـاده أن خـيارات التنفـيذ احملـتملة اليت يعكف الفريق          وأعـرب أحـد الوفـود عـن          -١١٢
العـامل عـلى إعدادهـا حاليا ميكن أن توفّر للدول األعضاء أساسا راسخا للتحليل من شأنه أن                  
يســاعد الــدول عــلى التوصــل إىل توافــق يف اآلراء بشــأن خــيار التنفــيذ الــذي ستوصــى اللجــنة   

 أن تطبيقات مصادر الطاقة النووية املستخدمة       ورأى ذلـك الوفـد    . ٢٠٠٦الفرعـية بـه يف سـنة        
يف بعـثات الفضـاء متـثّل عنصـرا أساسـيا ميكـن أن يسـاعد الـبلدان املرتادة للفضاء على مواجهة                      
الــتحديات وتلبــية األهــداف املــتعلقة باستكشــاف الفضــاء، مــع مــراعاة أن املناقشــات اخلاصــة    

 . ينبغي أن تقوم على أساس تقين راسخمبصادر الطاقة النووية على الصعيدين الوطين والدويل

وأعـرب أحــد الوفـود عــن رأي مفـاده أن الــدول األعضـاء قــد اتفقـت يف إعــالن فييــنا       -١١٣
عــلى تطويــر املعــارف العلمــية املــتعلقة بالفضــاء وعــلى محايــة بيــئيت الفضــاء القريــب والفضــاء     

ــرا         ــان واإلج ــري األم ــراء حبــوث بشــأن التصــاميم وتداب ــن خــالل إج ــبطة اخلــارجي م ءات املرت
ورأى ذلــك الوفــد أنــه ينــبغي جلمــيع . باســتخدام مصــادر الطاقــة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي 
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مسـتخدمي الفضـاء أن يدرسـوا العواقـب الـيت ميكـن أن تترتب على أنشطتهم الفضائية اجلارية          
ذّر أو املخطـط هلـا الـيت تسـتخدم فـيها مصادر الطاقة النووية قبل أن تتخذ إجراءات أخرى يتع                   

 .الرجوع فيها وميكن أن تؤثّر يف استخدام الفضاء القريب أو الفضاء اخلارجي مستقبال

وأعــرب أحــد الوفــود عــن رأي مفــاده أن اســتخدام مصــادر الطاقــة الــنووية ينــبغي أن   -١١٤
يقصــر متامــا عــلى بعــثات الفضــاء الســحيق وفقــا للمــبادئ املتصــلة باســتخدام مصــادر الطاقــة     

، اعــترافا بضــرورة حتقــيق تــوازن )٤٧/٦٨قــرار اجلمعــية العامــة (اخلــارجي الــنووية يف الفضــاء 
معقـول بني احلاجة إىل استخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي ومحاية بيئة الفضاء                

ورأى ذلـك الوفـد أن مـن الضـروري إرساء مبادئ توجيهية مناسبة ومعايري مالئمة         . اخلـارجي 
 .ان يف تطبيقات مصادر الطاقة النوويةبغية ضمان أقصى درجات األم

وأعـرب أحـد الوفـود عن رأي مفاده أن العمل اجلاري بشأن استخدام مصادر الطاقة                 -١١٥
وأشار ذلك  . الـنووية ال ينبغي أن يقصر على استخدام هذه املصادر يف الفضاء السحيق وحده             

ى متنها نظم مصادر الطاقة     الوفـد إىل أن املركـبات اليت يتم إطالقها من األرض حتمل أصال عل             
الـنووية، وأن عمـل الفـريق العـامل املعـين باسـتخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي                

ولذا، ال . ينـبغي أن يـؤدي إىل إرسـاء معـايري وقواعـد بشـأن اسـتخدام تلك املصادر يف الفضاء                
القريـبة يف األوضـاع اليت     ينـبغي التـنديد مسـبقا باسـتخدام مصـادر الطاقـة الـنووية يف املـدارات                  

 .ثبت أن استخدامها فيها مالئم

وأعـرب أحـد الوفـود عن رأي مفاده أنه ينبغي استخدام مصادر طاقة بديلة يف بعثات                  -١١٦
الفضـاء كلّمـا أمكـن ذلـك، وجعـل اسـتخدام مصـادر الطاقة النووية مقصورا على احلد األدىن                  

خاطــر اجللــية الــيت ميكــن أن تــنطوي علــيها  ورأى ذلــك الوفــد أن امل. مــن احلــاالت االســتثنائية
عملـيات اإلطـالق الفاشـلة أو عـودة مركـبة فضـائية حتمـل عـلى متـنها مصـادر طاقة نووية إىل                        
الغـالف اجلوي بشكل عارض، ينبغي ختفيضها إىل أدىن حد ممكن بصورة مطلقة، مالحظا أن               

 .األمان يرتدي أمهية أساسية

ه أن هـناك حاجـة إىل حتلـيل كل التقارير الواردة    وأعـرب أحـد الوفـود عـن رأي مفـاد          -١١٧
مـن وكـاالت الفضـاء الوطنـية واإلقليمـية مـن أجـل اختاذ قرار بشأن ما إذا كان أم مل يكن من            
الضـروري إدخـال تعديـالت عـلى املـبادئ املتصـلة باسـتخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء            

رتياحه للعمل الناجح الذي يضطلع وأعـرب ذلـك الوفـد عن ا   . اخلـارجي وصـوغ معـايري أمـان      
 .به كل من اللجنة الفرعية والفريق العامل
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ــرة   -١١٨ ــا للفق ــة   ١٨ووفق ــية العام ــرار اجلمع ــن ق ــية يف   ٥٩/١١٦ م ــررت اللجــنة الفرع ، ق
فــرباير، أن تدعــو فــريقها العــامل املعــين باســتخدام      / شــباط٢٤، املعقــودة يف ٦٢٤جلســتها 

اخلـــارجي إىل معـــاودة االنعقـــاد برئاســـة ألـــيس كابونـــييت مصـــادر الطاقـــة الـــنووية يف الفضـــاء 
 . جلسات٨وعقد الفريق العامل ). الواليات املتحدة(

ــني          -١١٩ ــا ب ــترة م ــناء الف ــامل أث ــريق الع ــا أحــرزه الف ــياح م ــية بارت والحظــت اللجــنة الفرع
 الدورتــني، وفقــا خلطــة العمــل املــتعددة الســنوات، مــن تقــدم ممــتاز يف صــوغ خــيارات تنفــيذية 
حمـتملة لوضـع إطـار تقـين دويل لألهـداف والتوصـيات املـتعلقة بأمـان تطبـيقات مصـادر الطاقة                

 .النووية يف الفضاء اخلارجي املخطط هلا واملرتقبة حاليا

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن الفـريق العـامل قـد ناقش، يف الدورة الراهنة، مزايا عقد                    -١٢٠
ية للطاقـة الذريـة بشـأن أهداف معيار أمان تقين      حلقـة عمـل تقنـية مشـتركة مـع الوكالـة الدولـ             

حمـتمل السـتخدام مصـادر الطاقـة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي ونطاقه ومساته العامة، على حنو              
، ومـا سـيترتب عـلى عقد حلقة    A/AC.105/C.1/L.278مـا جـاء يف االقـتراح الـوارد يف الوثـيقة          

رة املتبقّية من خطة العمل الراهنة املتعددة      عمـل مشـتركة مـن هـذا القبيل من نتائج تؤثّر يف الفت             
 .السنوات

والحظــت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية بارتــياح أن الفــريق العــامل قــد اتفــق عــلى   -١٢١
إمكانـية عقـد حلقـة العمـل املشـتركة أثـناء الـيومني األولـني مـن الدورة الثالثة واألربعني للجنة                      

ما اتفق على تعديل خطـــة عمله املتعددة السنوات يف     ، ك ٢٠٠٦الفرعـية، الـيت ستعقد يف عام        
وترد اتفاقات الفريق العامل  . إطـار هـذا البـند حبيـث تشمل تنظيم وعقد حلقة العمل املشتركة             

 )٥(.A/AC.105/C.1/L.281وتوصياته يف الوثيقة 

 والحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح أيضــا أن الفــريق العــامل نقّــح النصــني التالــيني           -١٢٢
 : واتفق عليهما

خمطــط أويل مقــترح ألهــداف ونطــاق ومســات إطــار تقــين دويل لألهــداف         )أ( 
والتوصـيات املـتعلقة بأمـان تطبـيقات مصـادر الطاقـة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي املخطـط هلا                      

ــيا   ــبة حالـ ــر    (A/AC.105/L.253/Rev.1)واملرتقـ ــنقّح، انظـ ــنص املـ ــلى الـ ــالع عـ ــيقة ؛ لالطـ الوثـ
A/AC.105/L.253/Rev.2؛ 

مشـروع أويل ملخططـات انسـيابية خلـيارات التنفـيذ احملتملة إلنشاء إطار تقين                )ب( 
دويل لألهـداف والتوصـيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي              
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ــيا   ؛ لالطــالع عــلى الــنص املــنقّح، انظــر  (A/AC.105/L.254/Rev.1)املخطــط هلــا واملرتقــبة حال
 .A/AC.105/L.254/Rev.2 الوثيقة

مـارس، تقريـر الفــريق   / آذار٣، املعقـودة يف  ٦٣٥وأقـرت اللجـنة الفرعـية يف جلســتها     -١٢٣
 ).انظر املرفق الثاين هلذا التقرير(العامل 

وأقـرت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية توصية الفريق العامل مبواصلة العمل فيما بني                  -١٢٤
وارد وصــفها يف خطــة العمــل املــتعددة الســنوات بصــيغتها املعدلــة الــدورات بشــأن املواضــيع الــ

والحظت أن الفريق العامل قد اتفق على عقد        ).  من املرفق الثالث هلذا التقرير     ٨انظـر الفقرة    (
، أثناء انعقاد الدورة    ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٧ إىل   ١٥اجـتماعه مـا بـني الدورات يف فيينا من           

 .تكشاف الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةالثامنة واألربعني للجنة اس

واتفقـت اللجـنة الفرعـية أيضـا عـلى أن يـناقش الفـريق العامل الوثيقتني املذكورتني يف                    -١٢٥
 مـن تقريـره وكذلك القائمة األولية للمواضيع احملتملة حللقة العمل التقنية املشتركة              ١٣الفقـرة   

 . من تقريره١٠ املذكورة يف الفقرة حول مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي،
  

  التطبيب عن بعد باالعتماد على النظم الفضائية      -سابعا 
، نظـرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف البند  ٥٩/١١٦وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة         -١٢٦

، يف إطار   "التطبيـب عـن بعـد باالعتماد على النظم الفضائية         " مـن جـدول األعمـال، املعـنون          ٩
وعمال خبطة العمل، دعيت . خطـة العمـل الثالثـية السـنوات الـيت اعـتمدا يف دورـا األربعـني          

-، إىل تقـدمي عـروض حـول اسـتحداث معدات طبية      ٢٠٠٥الـدول األعضـاء يف اللجـنة، عـام          
أحيائـية إلكترونـية وحـول تواؤمهـا مـع نظـم التطبيـب عـن بعد الفضائية، كما دعيت إىل عقد                      

 نظم التطبيب عن بعد الفضائية من حيث بارامتراا التقنية ومدى           حلقـات نقـاش حول حدود     
ووفقا خلطة العمل تلك، دعيت وكاالت متخصصة كمنظمة الصحة     . تقبـلها مـن املستخدمني    

 .العاملية إىل تقدمي عروض حول نظم التطبيب عن بعد الفضائية

ا ونــيجرييا واهلــند وقــد ألقــى كــلمة حــول هــذا البــند ممــثّلو الصــني وفرنســا وكولومبــي   -١٢٧
 .والواليات املتحدة

 :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض العلمية والتقنية التالية حول هذا البند -١٢٨

، قدمه  "املترجم الطيب املتعدد الوسائط   :عـرض خـاص حول التطبيب عن بعد       " )أ(  
 ممثّل الواليات املتحدة؛

 قدمه ممثّل الواليات املتحدة؛، "احلوسبة النقّالة دعما للطب عن بعد" )ب(  
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 ، قدمه ممثّل اهلند؛"املؤمتر الدويل للتطبيب عن بعد: ٢٠٠٥إنتيليميدينديا " )ج(  

جتــاوز حــدود التطبيــب عــن : تســخري القــدرات الطبــية الستكشــاف الفضــاء" )د(  
 ، قدمه ممثّل الواليات املتحدة؛"بعد

عاملـية الرامـية إىل حتسني اخلدمات   اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف اجلهـود ال       " )ه(  
 ، قدمه املراقب عن منظمة الصحة العاملية؛"الصحية والطبية

، "ـج إزاء تكويـن نظـرة عاملية بشأن التطبيب عن بعد والصحة اإللكترونية             " )و(  
 .قدمه املراقب عن اجلمعية الدولية للتطبيب عن بعد

 عـن بعد باالعتماد على النظم الفضائية    والحظـت اللجـنة الفرعـية أن تطويـر التطبيـب           -١٢٩
كما . التطبيب عن بعد ودعم البعثات الفضائية املأهولة الطويلة األمد        : يركِّـز عـلى جمالني اثنني     

الحظــت أن الــتقدم احملــرز يف كــال اــالني املذكوريــن ميكــن أن يســهم يف الوفــاء باحتــياجات   
لطبــية يف املواقــع النائــية، الثابــتة مــنها      الــبلدان النامــية، وخصوصــا يف االســتجابة للطــوارئ ا    

 .واملتنقلة

والحظــت اللجــنة الفرعــية اتســاع نطــاق تطبــيق التطبيــب عــن بعــد يف جمــال الــرعاية      -١٣٠
الصـحية، كمـا أشـارت إىل مـنافعه يف العلوم الوبائية وخدمات التصوير اإلشعاعي غري املوقعية                 

ة إىل أطباء متخصصني وتقدمي الرعاية ورصـد نشـاط القلـب والعيادات الطبية وخدمات اإلحال         
كما . الطبـية إىل احملـتجزين يف مؤسسـات إصـالحية والتعلـيم عـن بعد يف جمال الرعاية الصحية                  

أشـارت إىل اسـتحداث عـدد مـن املـبادرات يف جمـال التطبيـب عـن بعـد باالعـتماد عـلى النظم                         
 .الفضائية يف البلدان النامية

ــية أن مــ    -١٣١ ــنظم      والحظــت اللجــنة الفرع ــلى ال ــتماد ع ــد باالع ــن بع ــب ع ن شــأن التطبي
الفضـائية أن حيسـن بقـدر كـبري سـبل احلصـول عـلى رعايـة صـحية جـيدة وأن يـزيد مـن جناعة                      
تكلفـتها، كمـا أن مـن شـأنه أن يغـير أسـلوب تقدمي الرعاية الصحية وحيسن صحة املاليني من                   

ــناس يف كــامل أرجــاء العــامل   ــنظم   كمــا الحظــت أن التطبيــب عــن ب  . ال عــد باالعــتماد عــلى ال
الفضـائية من شأنه أن يقلِّص الفجوة القائمة حاليا بني نظم الرعاية الصحية يف كل من املناطق                 

 .احلضرية والريفية يف البلدان النامية

ــتطورات         -١٣٢ ــن ال ــد، بفضــل اســتفادته م ــب عــن بع ــية أن التطبي والحظــت اللجــنة الفرع
ف التكنولوجيا وظهور اإلنترنت، سيؤثّر تأثريا عميقا       املسـتجدة يف االتصـاالت واخنفاض تكالي      

يف توفـري الـرعاية الطبـية يف كـامل أحنـاء العامل، وأن التطبيب عن بعد، وقد برهن فعال على أن                      
 .بإمكانه تقليص تكاليف الرعاية الصحية
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وأشــارت اللجــنة الفرعــية إىل أمهــية تــبادل املعلومــات عــن املمارســات الطبــية وإىل          -١٣٣
األحيائية -نـية زيـادة فعالـية ذلـك التـبادل بواسـطة مـا يقـام مـن روابـط بني املعدات الطبية                      امكا

والحظــت أيضــا أنــه ميكــن اســتخدام ســواتل  . اإللكترونــية واحلواســيب واالتصــاالت الســاتلية
االتصـاالت اسـتخداما ناجعـا أثـناء الكـوارث الطبيعية إلبالغ السكان املتضررين باالحتياطات           

 .ذها للوقاية من األوبئةالالزم اختا

وأعربـت اللجـنة الفرعـية عـن تقديـرها ملـا قامت به الدول األعضاء فيها واهليئات اليت                    -١٣٤
تتمـتع بصـفة مراقـب لديهـا مـن عمـل مـن أجـل جلـب التطبيب عن بعد باالعتماد على النظم                        

ايا ودودة غينيا   الفضـائية إىل بلـدان يف أفريقيا، بغية حل مشاكل تتصل باملالريا والتهاب السح             
 .وغريها من األمراض

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن العقـبات الـيت تعـترض تطويـر التطبيـب عـن بعـد تشـمل             -١٣٥
احلواجــز القانونــية والرقابــية، وعــدم قــبول املؤسســات الطبــية التقلــيدية اســتخدام التطبيــب عــن 

ــرابط     ــرباجميات املســتخدمة يف وحــدات ت ــتواؤم بــني ال ــية  بعــد، وكذلــك عــدم ال ــيانات الطب  الب
 .والرباجميات املستخدمة يف إدارة شبكة احملطات الطرفية ذات الفتحات الصغرية جدا

والحظــت اللجــنة الفرعــية أن تكلفــة املعــدات وســهولة تشــغيلها أساســيان الســتخدام   -١٣٦
كما الحظت أن . تطبـيقات التطبيـب عـن بعد باالعتماد على النظم الفضائية يف البلدان النامية         

ــ ــواتل         م ــِني وســبل وصــول إىل س ــرابط بي ــيات وعناصــر ت ــدات وبراجم ن شــأن اســتحداث مع
االتصــاالت عــلى حنــو نــاجع مــن حيــث الــتكلفة أن يــزيد يف تكافــئ توزيــع خدمــات الــرعاية     

 .الصحية يف املناطق الريفية واحلضرية

يرتبط والحظـت اللجـنة الفرعـية أن جنـاح تنفـيذ املـبادرات يف جمـال التطبيب عن بعد                     -١٣٧
بـالوعي مبـنافع التطبيـب عـن بعـد وبالدعم االستباقي الذي تقدمه احلكومات وكذلك بتقليص             

 .حدة الفقر يف البلدان النامية

واتفقـت اللجـنة الفرعية على ضرورة النهوض بشراكات ثنائية ومتعددة األطراف من              -١٣٨
 .أجل جلب منافع تطبيقات التطبيب عن بعد إىل البلدان النامية

  
  األجسام القريبة من األرض -ثامنا 

، نظـرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف البند  ٥٩/١١٦وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة       -١٣٩
ــال،   ١٠ ــن جــدول األعم ــن األرض  " م ــبة م ــام القري ــية    "األجس ــل الثالث ــة العم ــار خط ، يف إط

ومبقتضى ). ، املرفق الثاين  A/AC.105/823(السـنوات اليت اعتمدا يف دورا احلادية واألربعني         
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 املنظمات الدولية واهليئات اإلقليمية وغريها من اجلهات        ٢٠٠٥خطـة العمـل، دعيـت يف عـام          
 .الناشطة يف ميدان أحباث األجسام القريبة من األرض إىل اإلبالغ عن أنشطتها

لى حتتوي ع ) A/AC.105/839(وكـان معروضا على اللجنة الفرعية مذكّرة من األمانة           -١٤٠
معلومـات عمـا أجـرته مـن حبـوث وكالـة الفضـاء األوروبـية ومؤسسـة محايـة الفضاء يف ميدان                      

 .األجسام القريبة من األرض

وتكلّـم بشـأن هـذا البـند ممـثّلو اجلمهوريـة التشيكية والصني وماليزيا واململكة املتحدة                  -١٤١
 .والواليات املتحدة

 :ىل العروض العلمية والتقنية التاليةواستمعت اللجنة الفرعية بشأن هذا البند إ -١٤٢

 ، قدمه ممثّل اململكة املتحدة؛"تعريف باألجسام القريبة من األرض" )أ( 

، قدمه  "أنشـطة وكالة الفضاء األوروبية يف جمال األجسام القريبة من األرض          " )ب( 
 املراقب عن وكالة الفضاء األوروبية؛

: طـام جســم قريـب مــن األرض ــا  كيفـية الــتعامل مـع احــتمال حقــيقي الرت  " )ج( 
 ، قدمه املراقب عن مؤسسة محاية الفضاء؛"MN4حالة الكويكب 

تقريـر عـن أعمـال مـنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن خطر      " )د( 
 ، قدمه املراقب عن تلك املنظمة؛"األجسام القريبة من األرض

ــتعاون و   " )ه(  ــنظمة ال ــا م ــيت أعد ــيدان االقتصــادي عــن   الدراســة ال ــية يف امل التنم
 ، قدمه ممثّل اململكة املتحدة؛"وجهة نظر اململكة املتحدة: األجسام القريبة من األرض

، قدمه "االقـتراحات املـتعلقة بإنشـاء نظـام سـيتاديل الـدويل للدفـاع الكوكيب            " )و( 
 ممثّل االحتاد الروسي؛

، قدمه املراقب عن    "كبات باألرض الكوي/اـتمع البشـري وارتطـام املذنـبات       " )ز( 
 الس الدويل للعلوم؛

، قدمـــه ممـــثّل "بـــرنامج األجســـام القريـــبة مـــن األرض يف مجهوريـــة كوريـــا " )ح( 
 .مجهورية كوريا

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن األجسـام القريـبة مـن األرض هـي كويكـبات ومذنبات                    -١٤٣
 .ذات مدارات تتقاطع مع مدار كوكب األرض
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الحظـت اللجـنة الفرعـية أنـه عـلى الـرغم مـن أن احـتمال اصـطدام أجسام قريبة من                    و -١٤٤
 .األرض ا منخفض جدا فإن تلك األجسام ميكن أن تشكّل خطرا على األرض

والحظـت اللجـنة الفرعية أنه وقعت يف املاضي اصطدامات ألجسام قريبة من األرض               -١٤٥
دما سقط النيزك تونغوسكا على أراضي      ـا، وأن أكـرب االصـطدامات األحـدث عهـدا وقع عن            

 .١٩٠٨روسيا يف عام 

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن أجنع أداتني لتدبر خماطر األجسام القريبة من األرض مها                 -١٤٦
ونوهت اللجنة الفرعية باألعمال اليت تنفّذها حاليا وختطّط هلا         . الكشـف املـبكّر والتتـبع الدقيق      

ات املراقـبة يف اللجـنة مـن خـالل البحوث األرضية والفضائية             مسـتقبال الـدول األعضـاء واجلهـ       
ونوهـت اللجنة الفرعية أيضا بأن      . الرامـية إىل اكتشـاف األجسـام القريـبة مـن األرض وتتـبعها             

عـددا مــن الــدول األعضـاء يقــوم حالــيا بإنشـاء مــرافق متخصصــة لرصـد األجســام القريــبة مــن     
 .األرض

عــض الــدول األعضــاء نفّــذت أو تعــتزم تنفــيذ بعــثات   والحظــت اللجــنة الفرعــية أن ب  -١٤٧
كمــا أشــارت إىل عــدد مــن . حتلــيق قريــب وبعــثات استكشــاف إىل أجســام قريــبة مــن األرض

 .البعثات الدولية املوفدة إىل أجسام قريبة من األرض

والحظــت اللجــنة الفرعــية أنــه إذا توافــر إنــذار قــبل وقــت كــاف، أمكــن اختــاذ تدابــري   -١٤٨
كما الحظت  . لـتجزئة األجسـام القريـبة املـتجهة إىل األرض وإما حلرف مسارها            مضـادة، إمـا     

 .أن تلك األنشطة ستتطلّب جهدا دوليا كبريا ومنسقا

واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أن تنقّح خطة العمل املندرجة يف إطار هذا البند لعامي                   -١٤٩
 .ول هلذا التقرير من املرفق األ٢٠، على النحو الوارد يف الفقرة ٢٠٠٧ و٢٠٠٦

ــدويل يف رصــد األجســام       -١٥٠ ــتعاون ال واتفقــت اللجــنة الفرعــية عــلى ضــرورة مواصــلة ال
 .القريبة من األرض وتوسيع نطاقه

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ينبغي إجراء دراسة تقنية تبين تاريخ األجسام القريبة من        -١٥١
 .األرض وإمكانية ختفيف خطرها

ــن رأي مفــ   -١٥٢ ــئات     وأُعــرب ع ــية واهلي ــنظمات الدول ــدول األعضــاء وامل ــر ال اده أن تقاري
 على املعلومات املتعلقة بالبعثات الفضائية وكذلك       ٢٠٠٦اإلقليمـية ينبغي هلا أن تركّز يف عام         

عـلى األنشـطة الوطنية أو األنشطة التعاونية األوسع نطاقا يف جمال البحث عن األجسام القريبة                
 .من األرض ومتابعتها
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أُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ميكـن للـدول األعضـاء أن تـدرج خطـر األجسام القريبة                     و -١٥٣
 .من األرض يف خططها اخلاصة بالتأهب للكوارث

  
  دعم تدبر الكوارث باالعتماد على النظم الفضائية         -تاسعا 

، نظـرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف البند  ٥٩/١١٦وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة       -١٥٤
، يف إطــار "دعــم تدبــر الكــوارث باالعــتماد عــلى الــنظم الفضــائية " مــن جــدول األعمــال، ١١

، A/AC.105/823(خطــة العمــل الثالثــية الســنوات الــيت اعــتمدا يف دورــا احلاديــة واألربعــني  
 ).املرفق الثاين

رنســا وتكلّــم بشــأن هــذا البــند ممــثّلو االحتــاد الروســي وأملانــيا وإندونيســيا والصــني وف   -١٥٥
 .وكندا واململكة املتحدة ونيجرييا واهلند والواليات املتحدة واليابان

 :واستمعت اللجنة بشأن هذا البند إىل العروض العلمية والتقنية التالية -١٥٦

 ، قدمه ممثّل اجلزائر؛"أنشطة تشكيلة سواتل رصد الكوارث" )أ( 

 دمه ممثّل كندا؛، ق"امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى" )ب( 

الدعــم األملــاين والــتجربة األملانــية فــيما يــتعلق  : رصــد الكــوارث مــن الفضــاء" )ج( 
 ، قدمه ممثّل أملانيا؛"بكارثة التسونامي

، قدمه  "٢٠٠٤حملـات عـن تصـدي اهلـند لكارثة التسونامي اآلسيوية يف عام              " )د( 
 ممثّل اهلند؛

قدمه ممثّل ، " الكوارث يف إندونيسيا   دور االستشـعار عـن بعـد يف دعـم تدبـر           " )ه( 
 إندونيسيا؛

يف االستعانة  ) اجلاكسا(أنشـطة الوكالـة اليابانـية الستكشاف الفضاء اجلوي          " )و( 
 ، قدمه ممثّل اليابان؛"بالنظم الفضائية يف دعم تدبر الكوارث

ــية مــن     " )ز(  اســتحداث طــرائق لرصــد الظواهــر احملــتملة اخلطــر والظواهــر الكارث
 ، قدمه ممثّل االحتاد الروسي؛"ء باستخدام منصة شاملة من السواتل الصغريةالفضا

ــر الكــوارث    " )ح(  ــتحدة يف جمــال تدب تشــكيلة ســواتل رصــد   : أنشــطة اململكــة امل
 ، قدمه ممثّل اململكة املتحدة؛"الكوارث
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اســتراتيجية املــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلويــة بشــأن احلــد مــن الكــوارث يف    " )ط( 
 .، قدمه املراقب عن تلك املنظمة" تعدد املخاطرحاالت

ويف ســياق املناقشــة، اســتعرض الوفــود اجلهــود الوطنــية والتعاونــية يف جمــال اســتخدام     -١٥٧
ــا     ــثلة  . التكنولوجــيات الفضــائية يف دعــم أنشــطة التأهــب للكــوارث والتصــدي هل وســيقت أم

، مبا فيها البعثات الوشيكة اليت ستزيد       للمـبادرات الوطنـية وللـتعاون الثـنائي واإلقليمي والدويل         
 .من توافر التكنولوجيات الفضائية

ــة التحضــريات إلجــراء        -١٥٨ ــية حبال ــغ مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي اللجــنة الفرع وأبل
والحظـت اللجـنة الفرعية بارتياح أنه، حىت بداية         .  أعـاله  ٦٧الدراسـة املشـار إلـيها يف الفقـرة          

ــية واألربعــني،   ــتان مــن وكــاالت األمــم    ٢٠كانــت حكومــات  دورــا الثان ــة عضــوا واثن  دول
املـتحدة املتخصصـة وثـالث مـنظمات غـري حكومـية تتمـتع بصـفة مراقب دائم لدى اللجنة قد                     

ــحت  ــص   ٣٨رشــريق اخلــرباء املخص ــية أيضــا أن    .  خــبريا لعضــوية ف والحظــت اللجــنة الفرع
ل األعضــاء واملـنظمات الدولــية  املشـاركة يف فـريق اخلــرباء املخصـص مفـتوحة أمــام مجـيع الـدو      

 .ذات الصلة

والحظت اللجنة الفرعية كذلك أن فريق اخلرباء املخصص قدم مشروع إطاره املرجعي             -١٥٩
وأقرت ). A/AC.105/C.1/2005/CRP.17(واملخطـط األويل خلطـة عملـه اخلاصـة بإعداد الدراسة             

 . بصيغتها املعدلةاللجنة مشروع اإلطار املرجعي واملخطط األويل خلطة العمل،

وأُبـدي رأي مفـاده أن قـيام خمـتلف وكـاالت الفضـاء بتـبادل املعلومات واخلربات عن             -١٦٠
التنـبؤ بالـزالزل باســتخدام معلومـات وبـيانات مســتمدة مـن السـواتل ينــبغي أن يكـون عنصــرا        

 .واملقترحة" هيئة التنسيق الفضائي الدولية لشؤون تدبر الكوارث"هاما يف نطاق عمل 

وأعـرب أحـد الوفـود على رأي مفاده أن حبوث التنبؤ بالزالزل اليت تستند إىل بيانات                  -١٦١
ومعلومـات مسـتمدة مـن السـواتل جيـب أن تـأخذ يف االعتـبار ما يتصل بالكوارث من بيانات                     

ورأى ذلـك الوفـد أنـه ينـبغي حتديد مناطق قليلة تتوافر دالئل     . تارخيـية وآثاريـة وسـيزمية قدميـة     
 تــدل عــلى تكــرر الــزالزل فــيها ووضــع اســتراتيجية لرصــد ومراقــبة الــزالزل يف تلــك   واضــحة

 .املناطق باستخدام سواتل مجيع وكاالت الفضاء

والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتياح أن املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث قد عقد                 -١٦٢
 ومتخــض املؤمتــر عــن إعــالن .٢٠٠٥يــناير / كــانون الــثاين٢٢ إىل ١٨يف كــويب، الــيابان، مــن 

، اللذيـن شـددا على أمهية عمليات رصد         ٢٠١٥-٢٠٠٥هـيوغو وإطـار عمـل هـيوغو للفـترة           
 .وشهد املؤمتر أيضا إطالق الربنامج الدويل لإلنذار املبكّر. األرض يف تدبر الكوارث
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م والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح مـا أحـرزه ميـثاق الـتعاون عـلى حتقـيق االسـتخدا            -١٦٣
امليثاق الدويل بشأن   (املنسـق لـلمرافق الفضـائية يف حـال وقـوع كـوارث طبيعية أو تكنولوجية                 

، انضمت إىل امليثاق الوكالة     ٢٠٠٥فرباير  /ويف شباط . من تقدم ) الفضـاء والكـوارث الكـربى     
، وبذلــك ارتفــع عــدد وكــاالت الفضــاء الــيت )اجلاكســا(اليابانــية الستكشــاف الفضــاء اجلــوي 

داـا الفضـائية مـتاحة هليـئات محايـة املدنيني اليت تتصدى لكارثة كربى إىل سبع                 جعلـت موجو  
تشكيلة سواتل  "والحظـت اللجـنة الفرعـية أيضـا أنـه جيـري إعـداد اقـتراح لـتمكني                   . وكـاالت 

 .من االنضمام لعضوية امليثاق" رصد األرض

وارث ملتزمون  والحظـت اللجـنة الفرعية بارتياح أن أعضاء تشكيلة سواتل رصد الك            -١٦٤
بــتقدمي مخســة يف املائــة مــن مجــيع البــيانات اموعــة مــن خــالل التشــكيلة، عــلى ســبيل اهلــبة،    

 .ألغراض تدبر الكوارث على الصعيد العاملي

ــثاق، إىل جانــب اســتخدامه يف التصــدي للكــوارث،      -١٦٥ وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن املي
اينبغي أن يستعان به أيضا يف درء الكوارث والتنب ؤ. 

والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح أن حلقـة العمـل الدولـية لـلخلوص إىل نـتائج على                      -١٦٦
الصـعيد الوطـين واإلقلـيمي والعـاملي مـن سلسـلة حلقـات عمـل األمـم املـتحدة اإلقليمـية حول                       
تدبـر الكـوارث، الـيت نظّمها مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ضمن إطار برنامج األمم املتحدة                

ــيقا ــرين األول   للتطبـ ــيا، يف تشـ ــيخ، أملانـ ــدت يف ميونـ ــد عقـ ــائية، قـ ــتوبر /ت الفضـ . ٢٠٠٤أكـ
، واستضافها املركز األملاين )اإليسا(واشـتركت يف رعايـة حلقة العمل وكالة الفضاء األوروبية       

لشــؤون الفضــاء اجلــوي، ونظّمــت بالــتعاون مــع اليونســكو واالســتراتيجية العاملــية لــلحد مــن    
ــية خمــتلفة، شــكّلت   ٥١ مشــاركا مــن  ١٧٠ وحضــر احللقــة . الكــوارث ــدا ومــنظمات دول  بل

، وهـي اسـتراتيجية عاملـية لتحسـني احلـد مـن املخاطر وتدبر               "رؤيـة ميونـيخ   "توصـياا اخلتامـية     
 .الكوارث باستخدام التكنولوجيا الفضائية

والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح مـا أسـهمت بـه التكنولوجيات الفضائية يف جهود                   -١٦٧
وقــد اسـتعني بامليــثاق الـدويل بشــأن   . اثـة مــن كارثـة التســونامي األخـرية يف احملــيط اهلـندي    اإلغ

الفضــاء والكــوارث الكــربى ثــالث مــرات يف الفــترة الــيت أعقبــت التســونامي مباشــرة، كــان      
وعقب تلك  . إحداهـا مـن جانـب مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي بصفته هيئة معاونة للميثاق              

اإلغاثة والتصدي للكوارث بيانات ومنتجات معلوماتية مستمدة    الكارثـة، اسـتخدمت هيـئات       
وإضافة . مـن عـدة سـواتل لرصـد األرض واألحـوال اجلويـة، مـنها صور ساتلية عالية االستبانة                  
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إىل ذلـك، هـيأت الصـور السـاتلية فرصـة فـريدة لرصـد انتشـار املوجـة املديـة ذاـا أثـناء الفترة                          
 .طي الشديدالزمنية املواكبة لطورها احملي

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن جهـود اإلغاثـة املضـطلع ـا ردا عـلى كارثة التسونامي                     -١٦٨
ــالغ      يف احملــيط اهلــندي أظهــرت أن االتصــاالت الســاتلية يف حــاالت الطــوارئ كــان هلــا دور ب

والحظــت . األمهــية يف إنقــاذ األرواح وتقلــيل املعانــاة البشــرية بإنشــاء خدمــات طبــية عــن بعــد 
نة الفرعــية أيضــا شــبكات احملطــات الــرادارية ذات الفــتحة الصــغرية جــدا متكّنــت مــن         اللجــ

 ساعة يف بعض احلاالت،     ٢٤اسـترجاع قـدرات ائـتمار حـيوية ذات صلة باإلغاثة، يف غضون              
واخلدمـات اهلاتفـية السـاتلية احملمولـة دعما لوجستيا لتوزيع           " إمنارسـات "بيـنما وفّـرت حمطـات       
 .ألغذية وماء الشرباملواد الطبية وكذلك ا

ورحبـت اللجـنة الفرعـية بـاجلهود الدولـية إلنشاء نظام فعال لإلنذار املبكّر بفيضانات                 -١٦٩
التسـونامي ملـنطقة احمليط اهلندي، وكذلك ملناطق أخرى من العامل، ضمن إطار التنسيق العاملي               

كما الحظت اللجنة   . سكوالـذي توفّـره اللجـنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات، التابعة لليون           
بشــأن آثــار الزلــزال والتســونامي اهلــائلني " رابطــة أمــم جــنوب شــرقي آســيا"أن اجــتماع قــادة 
يناير /، الـذي عقـد يف أوائـل كـانون الـثاين           ٢٠٠٤ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٦اللذيـن وقعـا يف      

 اخلــاص اإلعــالن"، أعلــنوا الــتزامهم بإنشــاء نظــام إقلــيمي لإلنــذار املــبكّر، مــن خــالل   ٢٠٠٥
بـــالعمل عـــلى تدعـــيم اإلغاثـــة واالستصـــالح والـــتعمري والوقايـــة يف أعقـــاب كارثـــة الزلـــزال    

 ".٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٦والتسونامي اليت وقعت يف 

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن خطــة التنفـيذ العشـرية الســنوات إلنشـاء مـنظومة عاملــية         -١٧٠
 األرواح واملمـتلكات بفعـل الكــوارث   ذكـرت احلـد مـن فقـدان    ) جـيوس (لـنظم رصـد األرض   

الطبيعـية والكـوارث الناشـئة عـن أفعـال البشـر كواحدة من املنافع اتمعية التسع اليت ستسهم                   
، ودعــت إىل تعزيــز االســتخدام الفعــال للبــيانات الســاتلية باســتحداث  "جــيوس"فــيها مــنظومة 

 األضــرار والتصــدي لألخطــار نظــم للرصــد والتنــبؤ وتقيــيم املخاطــر واإلنــذار املــبكّر وختفــيف  
ــدويل     ــيمي وال ــقة تنســيقا أفضــل عــلى الصــعيد احملــلي والوطــين واإلقل والحظــت اللجــنة  . منس

 ١٦الفرعــية أيضــا أن مؤمتــر القمــة الثالــث املعــين برصــد األرض، الــذي عقــد يف بروكســيل يف 
امي وحاالت  ، اعتمد بيانا ختاميا بشأن دعم نظم اإلنذار اخلاصة بالتسون         ٢٠٠٥فرباير  /شـباط 

ودعـا البيان اخلتامي أيضا الفريق املعين برصد        ". جـيوس "تعـدد األخطـار ضـمن إطـار مـنظومة           
ــن           ــدرات احلــد م ــم توســيع ق ــم، إىل دع ــلى أســاس دائ ــة ع ــر القم ــذي أنشــأه مؤمت األرض، ال

 .الكوارث يف حاالت تعدد األخطار على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل
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" GeoHazards Theme"رعية إىل األعمال اليت اضطلع ا مشروع        وأشـارت اللجنة الف    -١٧١
وذُكر أن ذلك املشروع يركّز على      ). إيغوس(ضـمن إطـار اسـتراتيجية الرصد العاملي املتكاملة          

الرصـد والتنـبؤ قبل وقوع الكارثة يف جماالت الزالزل واإلنزالقات األرضية والرباكني، وجيري              
 .لتطبيقات اجليولوجية لالستشعار عن بعد، التابع لليونسكوتنفيذه باالشتراك مع برنامج ا

والحظــت اللجــنة الفرعــية أن الرئــيس احلــايل للجــنة املعنــية بســواتل رصــد األرض          -١٧٢
حــدد العمــل عــلى حتســني التنســيق بــني القــدرات الفضــائية اخلاصــة بــتدبر الكــوارث ) ســيوس(

 .٢٠٠٥كهدف حموري لتلك اللجنة يف عام 

، الـذي جيـري إنشاؤه ضمن نطاق    "ريسـبوند " اللجـنة الفرعـية أن مشـروع         والحظـت  -١٧٣
، يستهدف تيسري الوصول إىل اخلرائط والصور       "الرصـد العاملي من أجل البيئة واألمن      "مـبادرة   

تعاجل مجيع أجزاء   " ريسبوند"واخلدمـات املـتوقّعة مـن مشروع        . السـاتلية واملعلومـات اجلغرافـية     
شـمل األزمـات البطيـئة الوقـوع، مـثل ااعـات، واألحـوال الكارثية               دورة األزمـة اإلنسـانية وت     

 .املفاجئة، مثل الزالزل
  

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

ة بتطورات االتصاالت الفضائية، مع وكذلك املسائل األخرى املتصل
  إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها

، نظـرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف البند  ٥٩/١١٦وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة       -١٧٤
 مــن جــدول األعمــال، املــتعلق بــاملدار الثابــت بالنســبة لــألرض واالتصــاالت الفضــائية          ١٢

 .ند مناقشة منفردب/كموضوع

 .وتكلّم بشأن هذا البند ممثّلو إكوادور وإندونيسيا وشيلي وكولومبيا -١٧٥

ــية      -١٧٦ وأعــرب املراقــب عــن بوليفــيا، مــتحدثا باســم أعضــاء جمموعــة دول أمــريكا الالتين
ومــنطقة الــبحر الكــاريـيب، عــن اهــتمام بلــدان اموعــة باالســتخدام الرشــيد والكفــؤ والعــادل   

ثابـت بالنسـبة لـألرض وعـن ضـرورة إجيـاد سـبل وأدوات السـتخدام آلية فعالة متكّن           لـلمدار ال  
 .هذه املبادئ من حتقيق نتائج ملموسة

وأعربـت هـذه الوفـود جمـددا عـن رأي مفـاده أن املـدار الثابـت بالنسـبة لألرض مورد                       -١٧٧
 املــدار ورأت تلــك الوفــود ضــرورة ترشــيد اســتغالل. طبـيعي حمــدود مهــدد بــأن يصــبح مشــبعا 



 

 40 
 

 A/AC.105/848

الثابـت بالنسـبة لـألرض وتيسـريه جلمـيع الـبلدان، وخاصة البلدان النامية، حبيث تتاح هلا فرص          
ودعت تلك الوفود أيضا إىل مراعاة      . اسـتخدام املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض بشروط منصفة           

تــبعها احتــياجات الــبلدان النامــية ومصــاحلها واملوقــع اجلغــرايف لــبلدان معيــنة واإلجــراءات الــيت ي
ولذا، رأت تلك الوفود أنه ينبغي إبقاء البند املتعلق باملدار الثابت           . االحتـاد الـدويل لالتصـاالت     

بالنســبة لــألرض ضــمن جــدول أعمــال اللجــنة الفرعــية ملواصــلة مناقشــته ــدف االســتمرار يف  
 .حتليل خصائصه التقنية والعلمية

ــيا، باســم أما     -١٧٨ ــثّل كولومب ــدم مم ــارة األمريكــية املعــين    ويف هــذا الصــدد، ق ــر الق ــة مؤمت ن
ــا بعـــنوان   ــبة لـــألرض  "بالفضـــاء، عرضـ ، يوضـــح "أداة حتلـــيل اســـتخدام املـــدار الثابـــت بالنسـ

االسـتخدام غـري املـتجانس ملـوارد الطـيف املداري مما يؤدي إىل ازدياد خطر التشبع فيما خيص                   
داة حتليل استخدام املدار    واقـترح هـذا الوفـد إجـراء دراسـة متعمقة باستخدام أ            . بعـض املـناطق   

، واعتــبر املشــاركة  ٢٠٠٦الثابــت بالنســبة لــألرض تصــدر نــتائجها األوىل يف مســتهلّ عــام       
. النشـطة ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي واالحتـاد الـدويل لالتصـاالت يف هـذه العملية مهمة                    

 .وأعربت بعض الوفود عن رغبتها يف املشاركة يف هذه املبادرة

لوفـود عـن رأي مفـاده أن هـناك حاجـة إىل استخدام الفضاء اخلارجي                وأعـرب أحـد ا     -١٧٩
عـلى أسـاس تعـاون دويل فعـال وناكـر للـذات، يـأخذ يف احلسـبان االحتياجات املميزة للبلدان                

وناشد ذلك . النامـية، وخاصـة االحتـياجات الـنابعة مـن املوقـع اجلغـرايف لـبعض الـبلدان النامـية              
اعد البلدان النامية، عن طريق توفري املوارد والقدرة التكنولوجية         الوفـد الـبلدان املـتقدمة أن تسـ        

الـيت متكّـنها مـن اسـتخدام املـدار الثابـت بالنسـبة لألرض على قدم املساواة، آخذة يف اعتبارها                     
 .الدور احليوي الذي تقوم به سواتل االتصاالت يف هذا املدار، لتقليص الفجوة الرقمية

أي الـذي مفـاده أن خطر التشبع املتأصل يف املدار الثابت            وأُعـرب مـن جديـد عـن الـر          -١٨٠
بالنسـبة لـألرض سـيتوجب احملافظـة عـلى ترشـيد طبـيعة اسـتغالله وإسـناد األفضـلية إىل البلدان            
الواقعـة يف املـناطق املداريـة فـيما يـتعلق بتخصـيص الطـيف ضـمن املدار الثابت بالنسبة لألرض                     

 السلبية لألمطار الغزيرة يف هذه املناطق على نوعية         بوصـف ذلـك أفضل طريقة لتخفيف اآلثار       
 .الوصالت الساتلية وال سيما نطاق التردد السنتمتري
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 سنة دولية للفيزياء األرضية والفيزياء ٢٠٠٧  دعم إعالن سنة -حادي عشر
  الشمسية

 البند ، نظـرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف ٥٩/١١٦وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة       -١٨١
 بوصـفها السـنة الدولية للفيزياء       ٢٠٠٧دعـم إعـالن سـنة       " مـن جـدول األعمـال، املعـنون          ١٣

 .بندا منفردا للنقاش/، بصفته مسألة منفردة"األرضية والفيزياء الشمسية

 .وتكلّم ممثّال االحتاد الروسي والواليات املتحدة يف إطار هذا البند -١٨٢

لعرضـني العلمـيني والتقنـيني التالـيني يف إطار هذا البند            واسـتمعت اللجـنة الفرعـية إىل ا        -١٨٣
 :من جدول األعمال

 ، قدمه ممثّل االحتاد الروسي؛"‘سبرييت-كوروناس‘بعض نتائج جتربة " )أ( 

ــتحدة    " )ب(  ــية للفــيزياء الشمســية ودور الواليــات امل ، "خطــط بشــأن الســنة الدول
 .قدمه ممثّل الواليات املتحدة

 سنة دولية للفيزياء الشمسية يستتبع ٢٠٠٧ة الفرعـية أن إعـالن سنة      والحظـت اللجـن    -١٨٤
تنفـيذ بـرنامج دويل مـن الـتعاون العـلمي الـرامي إىل فهـم الدوافـع اخلارجية للبيئات الكوكبية،                     
وهــو سيشــمل نشــر أدوات جديــدة وإجــراء عملــيات رصــد جديــدة مــن األرض ويف الفضــاء   

 .وعنصرا تعليميا

 ستصـادف أيضـا الذكـرى اخلمسني للسنة      ٢٠٠٧رعـية أن سـنة      والحظـت اللجـنة الف     -١٨٥
 مـن أجـل دراسة الظواهر العاملية لألرض         ١٩٥٧الدولـية للفـيزياء األرضـية، الـيت نظّمـت سـنة             

 بلــدا، كــانوا ٦٦ عــامل مــن ٦٠ ٠٠٠وبيــئة الفضــاء القريــب مــن األرض وشــارك فــيها زهــاء  
ة التمكّن من إجراء عمليات رصد عاملية يعملـون يف آالف احملطـات يف خمـتلف أحنـاء العـامل بغي             

 .متزامنة من األرض والفضاء

ــتائج      -١٨٦ ــية للفــيزياء الشمســية ستســتند إىل الن والحظــت اللجــنة الفرعــية أن الســنة الدول
 من أجل دراسة العمليات     ١٩٥٧احملـرزة أثـناء السنة الدولية للفيزياء األرضية اليت نظّمت سنة            

وأشارت إىل أن تلك    . ية اليت تؤثّر يف البيئتني الكواكبية واألرضية      الشـاملة يف املـنظومة الشمسـ      
الدراسـة سـتمهد الطـريق لسـفر اإلنسـان بشـكل آمـن إىل القمـر والكواكـب وستكون مصدر                     

 .إهلام للجيل التايل من علماء فيزياء الفضاء

ســـية والحظــت اللجــنة الفرعــية أن األهــداف احملـــددة للســنة الدولــية للفــيزياء الشم        -١٨٧
 :ستكون كما يلي
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توفـــري قياســـات معـــيارية الســـتجابة الغـــالف املغناطيســـي والغـــالف األيـــوين  )أ( 
والغـالف اجلـوي املـنخفض وسـطح األرض للظواهـر الشمسية ، بغية تبين العمليات والدوافع                 

 العاملية اليت تؤثّر يف البيئة واملناخ األرضيني؛

ية إىل غاية حدود املنظومة الشمسية،      دعـم الدراسـة العاملـية للمـنظومة الشمس         )ب( 
 من أجل فهم الدوافع اخلارجية والتارخيية للتغري الفيزيائي األرضي؛

 تعزيز التعاون العلمي الدويل على دراسة الظواهر الفيزيائية الشمسية؛ )ج( 

إبــالغ األعضــاء املهــتمني يف األوســاط العلمــية وعامــة الــناس بالنــتائج العلمــية  )د( 
 .كتسبة يف السنة الدولية للفيزياء الشمسيةالفريدة امل

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـية سـتكون مكمـال هاما                     -١٨٨
للـربنامج الـدويل بشـأن العـيش مع جنم، وذلك بلفت مزيد من االنتباه إىل ذلك الربنامج وطنيا            

 .وإقليميا ودوليا

ــيا   -١٨٩ ــية بارت ــوم الفضــاء     والحظــت اللجــنة الفرع ــتحدة بشــأن عل ــم امل ــبادرة األم ح أن م
وأفـادت بأن هناك  . األساسـية تـؤدي دورا رئيسـيا يف تدويـل السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـية           

دافعــا رئيســيا للســنة الدولــية للفــيزياء الشمســية هــو نشــر مصــفوفات مــن األدوات الصــغرية،    
زة اســتقبال إشــارات الــنظام العــاملي كــأدوات القــياس املغناطيســي واهلوائــيات الــراديوية وأجهــ 

لـتحديد املواقـع وأجهـزة الكـامريا لكـل السـماء يف مجـيع أحنـاء العـامل، مـن أجل توفري قياسات              
 .عاملية للظواهر الفيزيائية الشمسية

ودعــت اللجــنة الفرعــية الــدول األعضــاء إىل تقــدمي دعــم حكومــي مــن أجــل متكــني       -١٩٠
حتليل وتفسري البيانات املستمدة من البعثات الفضائية واملتعلقة        العـلماء احملليني من املشاركة يف       

 .بالظواهر األرضية والشمسية

والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح الـتقدم احملـرز يف األعمال التحضريية للسنة الدولية                  -١٩١
للفـيزياء الشمسـية، ومـن ذلـك اخلدمـات اإلعالمـية الوصـولة على كامل نطاق العامل من أجل                  

ــية، وهــي معلومــات تكفّلــت ــا مــبادرة األمــم     تعمــ يم املعلومــات األساســية عــن الســنة الدول
املـتحدة بشـأن علـوم الفضاء األساسية بالتعاون مع منظّمي السنة الدولية للفيزياء الشمسية من               
خــالل موقــع شــبكي وصــفحات مكرســة هلــذا املوضــوع عــلى موقــع مكتــب شــؤون الفضــاء    

وأفيد بأن املواقع الشبكية توفّر معلومات أساسية . طويـة إعالمية  اخلـارجي ورسـالة إخـبارية وم      
 .عن السنة الدولية للفيزياء الشمسية وأا مفيدة بوجه خاص لعلماء البلدان النامية
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والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح أيضـا أن حلقـة العمـل املشتركة بني األمم املتحدة                    -١٩٢
السنة الدولية للفيزياء الشمسية، اليت : فضاء األساسيةووكالـة الفضـاء األوروبـية حـول علوم ال      

نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٣ إىل   ٢٠مـن املـزمع عقدهـا يف العـني، باإلمـارات العربية املتحدة، من               
، سـتكون حلقـة العمـل األوىل الـيت سـتنظّم يف إطـار بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبيقات                      ٢٠٠٥

 .اء الشمسيةالفضائية وتتناول السنة الدولية للفيزي
  

 جدول األعمال املؤقّت للدورة الثالثة واألربعني للجنة الفرعية -ثاين عشر
  العلمية والتقنية

ــة    -١٩٣ ــية العام ــرار اجلمع ــا لق ــية يف    ٥٩/١١٦وفق ــية والتقن ــية العلم ، نظــرت اللجــنة الفرع
ملزمع مقـترحات بشـأن مشـروع جـدول األعمـال املؤقـت لدورـا الثالـثة واألربعني الذي من ا               

 من ذلك   ١٦وعمال بالفقرة   . تقدميـه إىل جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية          
 الــيت ٦٢٢القــرار، طلبــت اللجــنة الفرعــية إىل الفــريق العــامل اجلــامع الــذي أنشــئ يف جلســتها 

فــرباير، أن يــنظر يف مشــروع جــدول األعمــال املؤقــت لدورــا الثالــثة   / شــباط٢٣عقــدت يف 
 .واألربعني

مـــارس، توصـــيات / آذار٣، املعقـــودة يف ٦٣٦وأقـــرت اللجـــنة الفرعـــية يف جلســـتها  -١٩٤
ــثة واألربعــني،        ــامل اجلــامع بشــأن مشــروع جــدول األعمــال املؤقــت لدورــا الثال ــريق الع الف

 ).انظر املرفق األول هلذا التقرير(بصيغتها الواردة يف تقرير الفريق العامل اجلامع 

لفرعـية أن األمانـة حــددت موعـد انعقـاد الـدورة الثالـثة واألربعــني       والحظـت اللجـنة ا   -١٩٥
 .٢٠٠٦مارس / آذار٣فرباير إىل / شباط٢٠للجنة الفرعية لكي يكون من 

  
 احلواشي

 
/  أيلول ٤ –أغسطس  / آب ٢٦تقريـر مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمـية املسـتدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،                  )١(

، ٢ ، الفصل األول، القرار   ) والتصويب A.03.II.A.1مـم املـتحدة، رقـم املبـيع         منشـورات األ   (٢٠٠٢سـبتمرب   
 .املرفق

تقريـر مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،                    )٢(
 .١ ل األول، القرار، الفص)A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩ يوليه/ متوز٣٠‐١٩

 .A.05.I.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٣(
 .A.05.I.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٤(
 .أعيد اصدارها ألسباب فنية  )٥(
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  املرفق األول  
   تقرير الفريق العامل اجلامع  

  مقدمة    -ألف  
ديسمرب / كانون األول  ١٠املؤرخ   ٥٩/١١٦ من قرار اجلمعية العامة      ١٦وفقـا للفقرة     -١

، عــاودت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية، يف دورــا الثانــية واألربعــني، عقــد الفــريق  ٢٠٠٤
مارس / آذار٤فرباير إىل / شباط٢٣ جلسـات يف الفـترة من   ١٠وعقَـد الفـريق     . العـامل اجلـامع   

ــيقات الفضــائية   . ٢٠٠٥ ــرنامج األمــم املــتحدة للتطب ، ويف تنفــيذ توصــيات  ونظــر الفــريق يف ب
مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض     

، ويف مشـروع جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة واألربعني          )اليونيسـبيس الثالـث   (السـلمية   
مارس، /ار آذ ٤ويف جلسته العاشرة، املعقودة يف      . ٢٠٠٦للجـنة الفرعـية، الـيت سـتعقد يف عام           

 .اعتمد الفريق العامل اجلامع هذا التقرير

فرباير، انتخب حممد نسيم    / شـباط  ٢٣ للجـنة الفرعـية، املعقـودة يف         ٦٢٢ويف اجللسـة     -٢
ويف مالحظاته االستهاللية، استعرض الرئيس والية الفريق       . شـاه رئيسـا للفـريق العـامل اجلـامع         

الفـريق قائمــة باملســائل الــيت ينــبغي لـــه  وعرضــت عــلى . ٢٠٠٥العـامل اجلــامع يف دورتــه لعــام  
 ).A/AC.105/C.1/2005/CRP.8/Rev.1(النظر فيها 

  
  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية                 -باء  

، )A/AC.105/840(عـرض على الفريق العامل اجلامع تقرير خبرية التطبيقات الفضائية            -٣
 .والحظ الفريق أن اخلبرية استكملت تقريرها ببيان

ــزماالت      -٤ وأحــاط الفــريق العــامل اجلــامع عــلما حبلقــات العمــل ودورات التدريــب وال
الطويلــة األمــد ألغــراض التدريــب املــتعمق، وكذلــك باخلدمــات االستشــارية التقنــية، الــيت          

، املــرفق A/AC.105/840(اقترحــت عــلى اللجــنة الفرعــية يف تقريــر خــبرية التطبــيقات الفضــائية  
 ).الثاين

  
يذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي                              تنف  -جيم   

  واستخدامه يف األغراض السلمية             
 :عرضت على الفريق العامل اجلامع الوثائق التالية -٥
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تقريـــر جلـــنة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية عـــن تنفـــيذ  )أ( 
 باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف  توصــيات مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين  

 ؛)A/59/174) (اليونيسبيس الثالث(األغراض السلمية 

 ؛)A/AC.105/C.1/2005/CRP.9(حالة تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث  )ب( 

 اخلطــــــــــوات املقــــــــــبلة : تنفــــــــــيذ توصــــــــــيات اليونيســــــــــبيس الثالــــــــــث )ج( 
)A/AC.105/C.1/2005/CRP.10/Rev.1(؛ 

ــتراح بو )د(  ــيزياء       اق ــية للف ــية الســنوات بشــأن الســنة الدول ضــع خطــة عمــل ثالث
 ؛)A/AC.105/C.1/2005/CRP.13(الشمسية 

 إىل ١٤معلومـات عـن اجـتماع اهليـئة العامـة الرفـيع املسـتوى الـذي سيعقد من                     )ه( 
 ؛)A/AC.105/C.1/2005/CRP.14(، أثناء الدورة الستني للجمعية العامة ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦

اجـراءات حيتمل أن م عددا كبريا من        : يذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث      تنفـ  )و( 
 ؛)A/AC.105/C.1/2005/CRP.15(الدول األعضاء 

اقـتراح بـتعديل خطـة العمـل اخلاصـة ببـند جـدول األعمـال املـتعلق باألجسام                    )ز( 
 ؛)A/AC.105/C.1/2005/CRP.18(القريبة من األرض 

ــتعددة الســنوات   )ح(  ــدة م ــتعلق   خطــة عمــل جدي ــند جــدول األعمــال امل  بشــأن ب
 ؛)A/AC.105/C.1/2005/CRP.19(باحلطام الفضائي 

مشــروع جــدول األعمــال املؤقــت للجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية يف دورــا   )ط( 
 ).A/AC.105/C.1/2005/CRP.20(الثالثة واألربعني 

ة بوضع استراتيجية   وأحـاط الفـريق العـامل اجلـامع مـع الـتقدير بـأن أفـرقة العمـل املعني                   -٦
) ٩التوصية  (وبتبادل املعارف   ) ٤التوصية  (وبالتنبؤ بالطقس واملناخ    ) ١التوصية  (لرصـد البيئة    

ستواصــل ) ١٤التوصــية (وباألجســام القريــبة مــن األرض  ) ١١التوصــية (وبالتنمــية املســتدامة 
 عــية العامــة  مــن قــرار اجلم٦عمــلها عــلى تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث، عمــال بالفقــرة  

 .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٠، املؤرخ ٥٩/٢

والحـظ الفـريق العـامل اجلامع بارتياح أن أفرقة العمل املعنية بوضع استراتيجية لرصد                -٧
التوصية (وباألجسام القريبة من األرض     ) ١١التوصية  (وبالتنمـية املستدامة    ) ١التوصـية   (البيـئة   
األربعـني للجنة الفرعية وأبلغت عما أحرزته من تقدم يف      اجتمعـت أثـناء الـدورة الثانـية و        ) ١٤

 .عملها
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والحـظ الفـريق العامل اجلامع بارتياح أنه على الرغم من أن فريق العمل املعين بالنظم                 -٨
لــن يواصــل عملــه يف شــكل فــريق عمــل فــإن أعضــاءه  ) ١٠التوصــية (العاملــية لســواتل املالحــة 

دام تطبـيقات النظم العاملية لسواتل املالحة دعما   سيواصـلون عمـلهم عـلى تعظـيم مـنافع اسـتخ           
وأحـاط الفـريق العـامل عـلما بأن العمل على إنشاء جلنة دولية معنية بالنظم             . للتنمـية املسـتدامة   

 .، قد بدأ بالفعل٥٩/٢ من قرار اجلمعية العامة ١١العاملية لسواتل املالحة، وفقا للفقرة 

 مناقشات جارية بشأن احتمال مواصلة عمل       والحـظ الفـريق العـامل اجلـامع أن هناك          -٩
وأحاط الفريق العامل علما مع التقدير بعرض ). ٦التوصية (فـريق العمـل املعين بالصحة العامة        

 .منظمة الصحة العاملية تولّي رئاسة ذلك الفريق

وأحــاط الفــريق العــامل اجلــامع عــلما بــأن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي سيســاعد   -١٠
 عـلى تنسـيق املـرحلة االبتدائـية مـن خطـط عمـلها احملدثـة فيما بني أعضائها                    أفـرقة العمـل تلـك     

ــرقة أو زيادــا    ــيني، مــع الســعي إىل تثبيــت عضــوية األف وسيســاعد املكتــب أيضــا تلــك   . احلال
كما أحاط  . األفـرقة، عـند الطلـب وضـمن حـدود مـوارده، عـلى صـوغ خطـط عمـلها احملدثة                    

اور مع أعضاء فريق العمل املعين بالصحة العامة بشأن         الفـريق العـامل عـلما بـأن املكتـب سيتش          
 .احتمال تولّي منظمة الصحة العاملية رئاسة ذلك الفريق

واتفـق الفـريق العـامل اجلـامع على أن يركّز مناقشته على تنفيذ االجراءات الثالثة اليت                  -١١
ــيها خطــة العمــل الــيت أقــرا اجلمعــية العامــة يف قــرارها      ــادة فوائــد :، وهــي٥٩/٢تدعــو إل  زي

القــدرات الفضــائية املوجــودة عــلى تدبــر الكــوارث إىل أقصــى حــد، وزيــادة فوائــد اســتخدام    
، A/59/174(وتطبـيقات الـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة إىل أقصـى حـد دعمـا للتنمية املستدامة              

، A/59/174(؛ وتعزيـز بـناء القـدرات يف األنشـطة ذات الصـلة بالفضاء           )٢٦٩-٢٥٢الفقـرات   
 ).٣١٠-٢٩٩قرات الف

واتفــق الفــريق العــامل اجلــامع كذلــك عــلى جتمــيع اإلجــراءات املقــترحة يف الفقــرات     -١٢
تنظيم اجتماع للدول األعضاء ووكاالت الفضاء      " مـن خطـة العمـل حتت عنوان          ٣٠٩-٣٠١

 ٣٠٩-٣٠١املهـتمة لـتحديد األطـراف الراغبة يف االضطالع باإلجراءات الواردة يف الفقرات              
 .، بغية إحراز تقدم يف تنفيذ تلك اإلجراءات املقترحة"ملمن خطة الع

ونظــر الفــريق العــامل يف مــا ميكــن أن تقدمــه جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف           -١٣
األغـراض السـلمية مـن مسامهة يف اجتماع اهليئة العامة الرفيع املستوى للدورة الستني للجمعية       

 إلجراء استعراض شامل للتقدم احملرز يف الوفاء    ٢٠٠٥سبتمرب  /العامـة، الـذي سـيعقد يف أيلول       
واتفق ). ٥٥/٢قرار اجلمعية العامة    (بااللـتزامات الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية          
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الفـريق العـامل اجلـامع على أنه ينبغي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي أن يسعى للحصول على                 
 العامة الرفيع املستوى وعن إمكانية إسهام جلنة مـزيد مـن املعلومـات عـن تنظـيم اجـتماع اهليئة       

اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف ذلك العمل، وأن يبلّغ الدول األعضاء قبل               
واستنادا إىل املعلومات املقدمة من     . الـدورة الثامـنة واألربعـني للجـنة عمـا خيلص إليه من نتائج             

ة اإلسهام يف اجتماع اهليئة العامة الرفيع املستوى، ويف         املكتـب، ينـبغي للجـنة أن تنظر يف كيفي         
 .اآللية اليت ستقدم ا تلك املسامهة

والحــظ الفــريق العــامل اجلــامع أن عــددا مــن املــبادرات قــد اختــذ مــن أجــل تشــجيع       -١٤
الشـباب عـلى زيـادة مشـاركتهم يف جمـال العلـوم واهلندسـة الفضـائية، واتفق على دعوة الدول                    

صوصـا املراقبني الدائمني يف اللجنة، إىل تزويد الفريق العامل اجلامع أثناء الدورة             األعضـاء، وخ  
الثالـثة واألربعـني للجـنة الفرعـية بـتقارير عن أنشطتها املتعلقة بترويج العلوم واهلندسة الفضائية                 

 .يف أوساط الشباب
  

 رعية مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة واألربعني للجنة الف -دال 
  العلمية والتقنية

أحــاط الفــريق العــامل اجلــامع عــلما بــأن اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية، وفقــا لقــرار  -١٥
، سـتقدم إىل اللجـنة اقـتراحها بشأن جدول األعمال املؤقت للدورة             ٥٩/١١٦اجلمعـية العامـة     

 .٢٠٠٦الثالثة واألربعني للجنة الفرعية، اليت ستعقد يف عام 

لفــريق العــامل اجلــامع يف خطــة العمــل املــتعددة الســنوات اجلديــدة التالــية فــيما  ونظــر ا -١٦
 :يتعلق بالبنود املزمع إدراجها يف جدول أعمال الدورة الثالثة واألربعني للجنة الفرعية

ــية    )أ(  ــيزياء الشمســـــ ــية للفـــــ ــنة الدولـــــ ــتان  ٢٠٠٧الســـــ ــته باكســـــ  ، اقترحـــــ
ــتحد    ــة املـــ ــا واململكـــ ــيكية وفرنســـ ــة التشـــ ــية   واجلمهوريـــ ــتحدة األمريكـــ ــات املـــ  ة والواليـــ

)A/AC.105/C.1/2005/CRP.13(؛ 

احلطـام الفضـائي، حسـبما اتفـق علـيه الفـريق العـامل املعـين باحلطـام الفضائي                    )ب( 
 ؛) من املرفق الثاين هلذا التقرير٦الفقرة (

ونظــر الفــريق العــامل اجلــامع أيضــا يف تعديــالت مقــترحة عــلى خطــة العمــل املــتعددة    -١٧
 :وات فيما يتعلق بالبندين التاليني من جدول أعمال اللجنة الفرعيةالسن
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ــيه      )أ(  ــنووية يف الفضــاء اخلــارجي، حســبما اتفــق عل ــة ال اســتخدام مصــادر الطاق
 من املرفق ٨الفقرة (الفـريق العـامل املعين باستخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي           

 ؛)الثالث هلذا التقرير

 ).A/AC.105/C.1/2005/CRP.18(القريبة من األرض األجسام  )ب( 

واتفـق الفـريق العـامل اجلـامع عـلى أنـه ينـبغي للجـنة الفرعـية أن تـنظر يف البـند املتعلق                          -١٨
باحلطـام الفضـائي وفقـا خلطـة العمـل الـيت اتفـق علـيها الفـريق العـامل املعـين باحلطام الفضائي،                        

 .ذا التقرير من املرفق الثاين هل٦حسبما وردت يف الفقرة 

واتفـق الفـريق العـامل اجلـامع عـلى أنـه ينبغي للجنة الفرعية أن تواصل نظرها يف البند                      -١٩
املـتعلق باسـتخدام مصـادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي وفقا خلطة العمل اليت اتفق عليها                 

بما وردت يف   الفـريق العـامل املعـين باسـتخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي، حس              
 . من املرفق الثالث هلذا التقرير٨الفقرة 

واتفـق الفـريق العـامل اجلـامع عـلى تعديـل خطـة العمـل اخلاصـة ببـند جدول األعمال                       -٢٠
 : على النحو التايل٢٠٠٧ و٢٠٠٦املتعلق باألجسام القريبة من األرض لعامي 

 
عن مبادراا املتعلقة   الـتقارير الـواردة مـن الـدول األعضاء واملنظمات الدولية             ٢٠٠٦ 

ــتابعة،      ــيها البعــثات وأعمــال البحــث وامل ــبة مــن األرض مبــا ف باألجســام القري
 .وكذلك اخلطط املتعلقة باألنشطة املقبلة

سـوف يـنظر فـريق العمـل يف اخلطوات املقبلة، وخصوصا امكانية احلاجة إىل                 
وينبغي . نشـاط آخـر يضطلع به وطنيا أو إقليميا أو من خالل التعاون الدويل             

الـنظر يف ذلـك الـتعاون جنـبا إىل جنب مع آفاق املناسقة وسبل توسيع نطاق                 
 .التعاون

 .٢٠٠٧النظر يف احلاجة إىل فريق عامل يف عام   

ــنظر يف        ــثة حســب االقتضــاء، وال ــرنامج العمــل اخلــاص بالســنة الثال حتديــث ب
 .احلاجة إىل عمل يف فترة ما بني الدورات

 
األعضـــاء واملـــنظمات الدولـــية تقـــدمي تقاريـــر عـــن جمموعـــة مواصـــلة الـــدول  ٢٠٠٧ 

 .األنشطة املتعلقة باألجسام القريبة من األرض
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ينــبغي لفــريق العمــل أن يواصــل عملــه ويقــدم اقــتراحات حســب االقتضــاء،      
 .استنادا إىل عمله يف السنة الثانية

رض، الــنظر يف جمموعــة األعمــال األخــرى املــتعلقة باألجســام القريــبة مــن األ    
 .واآلليات املناسبة لذلك

واتفـق الفـريق العـامل اجلـامع عـلى تعديـل خطـة العمـل اخلاصـة ببـند جدول األعمال                       -٢١
 : على النحو التايل٢٠٠٦املتعلق بدعم تدبر الكوارث باالعتماد على النظم الفضائية لعام 

  
 .هااستعراض توصيات فريق العمل املعين بتدبر الكوارث، بغية تنفيذ ٢٠٠٦ 

ــر الكــوارث مبشــاركة     /تنظــيم حلقــة عمــل    ــوم واحــد حــول تدب ــدوة ملــدة ي ن
 .األرصاد اجلوية/مشغلي سواتل االتصاالت

تـبادل املعلومـات مـع الوكـاالت املتخصصـة داخل منظومة األمم املتحدة عن                 
أنشــطتها ذات الصــلة مبوضــوع دعــم تدبــر الكــوارث باالعــتماد عــلى الــنظم   

 . االقليمية املعنية بتدبر الكوارثالفضائية، وكذلك البىن

واتفـق الفـريق العـامل اجلـامع عـلى أن تـنظر اللجـنة الفرعـية، اعتـبارا من دورا الثالثة              -٢٢
، ٢٠٠٧، يف بـند حـول السـنة الدولية للفيزياء الشمسية            ٢٠٠٦واألربعـني، الـيت سـتعقد سـنة         

 :وفقا خلطة العمل املتعددة السنوات التالية
  

يـر عـن األنشـطة التخطيطـية تعدهـا أمانـة السنة الدولية للفيزياء الشمسية                تقار ٢٠٠٦ 
وســوف تقــدم أمانــة  .  والــدول األعضــاء املهــتمة واملــنظمات العلمــية ٢٠٠٧

السـنة الدولية عرضا عن نتائج حلقة العمل األوىل املشتركة بني السنة الدولية             
 .فضاء األساسيةللفيزياء الشمسية ومبادرة األمم املتحدة بشأن علوم ال

 
تقاريــر عــن األنشــطة الوطنــية واإلقليمــية ذات الصــلة بالســنة الدولــية للفــيزياء  ٢٠٠٧ 

 ، تعدهـا الـدول األعضـاء املهـتمة واملـنظمات العلمية وأمانة              ٢٠٠٧الشمسـية 
وسوف تشمل هذه التحديثات معلومات عن التقدم احملرز يف         . السـنة الدولية  

يمية وحبثية وعن حتديد مصفوفات األدوات سـبيل تنظـيم محالت وصولة وتعل     
 .وخطط نشرها
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تقاريـر مـن الـدول األعضـاء املهـتمة واملـنظمات العلمـية وأمانـة السنة الدولية                   ٢٠٠٨ 
للفــيزياء الشمســية عــن الــتقدم احملــرز يف احلمــالت العلمــية ويف إنشــاء قواعــد  

صفوفات وسوف تتاح خطط بشأن النشر املتواصل مل      . بـيانات للسـنة الدولـية     
 .األدوات وبشأن األنشطة املقبلة

وأوصـى الفـريق العـامل اجلـامع مبشـروع جـدول األعمـال املؤقت التايل للدورة الثالثة                   -٢٣
 :٢٠٠٦واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف سنة 

 .تبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقدمة عن األنشطة الوطنية -١ 
 . األمم املتحدة للتطبيقات الفضائيةبرنامج -٢ 
تنفـــيذ توصـــيات مؤمتـــر األمـــم املـــتحدة الثالـــث املعـــين باستكشـــاف الفضـــاء  -٣ 

 ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 
املســائل املــتعلقة باستشــعار األرض عــن بعــد بواســطة الســواتل، مبــا يف ذلــك     -٤ 

 .نامية ويف رصد بيئة األرضتطبيقاته لصاحل البلدان ال
 :البنود اليت ينظر فيها ضمن إطار خطط العمل -٥ 
 احلطام الفضائي؛ )أ(  
 حســبما هــو جمســد يف خطــة العمــل   ٢٠٠٦العمــل املــزمع يف ســنة  (   

 ) من املرفق الثاين هلذا التقرير٦املتعددة السنوات الواردة يف الفقرة 
  الفضاء اخلارجي؛استخدام مصادر الطاقة النووية يف )ب(  
 حســبما هــو جمســد يف خطــة العمــل   ٢٠٠٦العمــل املــزمع يف ســنة  (   

 ) من املرفق الثالث هلذا التقرير٨املتعددة السنوات الواردة يف الفقرة 
 التطبيب عن بعد باالعتماد على النظم الفضائية؛ )ج(  
 حســبما هــو جمســد يف خطــة العمــل   ٢٠٠٦العمــل املــزمع يف ســنة  (   

 مـن تقريـر جلنة استخدام       ١٣٨تعددة السـنوات الـواردة يف الفقـرة         املـ 
الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية عـن أعمـال دورا السادسة               

 ))A/58/20(واألربعني 
 األجسام القريبة من األرض؛ )د(  
 حســبما هــو جمســد يف خطــة العمــل   ٢٠٠٦العمــل املــزمع يف ســنة  (   

 ) أعاله٢٠الفقرة املتعددة السنوات الواردة يف 
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 دعم تدبر الكوارث املستند إىل النظم الفضائية؛ )ه(  
 ٢١ حســبما هــو جمســد يف الفقــرة    ٢٠٠٦العمــل املــزمع يف ســنة   (   

 )أعاله
 .٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية  )و(  
 حســبما هــو جمســد يف خطــة العمــل   ٢٠٠٦العمــل املــزمع يف ســنة  (   

 ) أعاله٢٢دة يف الفقرة املتعددة السنوات الوار
ــند مــنفرد للمناقشــة /موضــوع -٦  ــية   : ب ــية واخلــواص التقن ــيعة الفيزيائ دراســة الطب

لـلمدار الثابـت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه وتطبيقاته، يف ميدان االتصاالت              
الفضـــائية وغـــريه مـــن املـــيادين، وكذلـــك دراســـة املســـائل األخـــرى املتصـــلة 

إيـالء اعتـبار خاص الحتياجات البلدان       بـتطورات االتصـاالت الفضـائية، مـع         
 .النامية ومصاحلها

مشــروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة الــرابعة واألربعــني للجــنة الفرعــية     -٧  
بنود /العلمـية والتقنـية، مبا يف ذلك حتديد املواضيع اليت يعتزم تناوهلا كمواضيع            

 .مناقشة منفردة أو ضمن إطار خطط عمل متعددة السنوات
 .لتقرير املقدم إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةا -٨  

واتفـق الفـريق العامل اجلامع على مواصلة املمارسة املتمثّلة يف التنظيم التناويب السنوي               -٢٤
ــندوة املشــتركة بــني جلــنة أحبــاث الفضــاء     ــلمالحة الفضــائية   ) الكوســبار(لل ــدويل ل واالحتــاد ال

واتفـق الفـريق العـامل اجلامع على أن      . عنـية بـتعزيز الشـراكة مـع الصـناعة         والـندوة امل  ) اإليـاف (
تعقـد الـندوة املعنـية بتعزيز الشراكة مع الصناعة وتعلّق الندوة املشتركة بني الكوسبار واإلياف           

 .٢٠٠٦يف سنة 

وأوصـى الفـريق العـامل اجلـامع بـأن تتـناول الـندوة القادمـة املعنـية بـتعزيز الشراكة مع                    -٢٥
،مسألة ٢٠٠٦لصـناعة، املـزمع عقدهـا أثـناء الـدورة الثالـثة واألربعـني للجـنة الفرعية، يف سنة                    ا

واتفق الفريق العامل اجلامع أيضا على      . بعـثات الـرادارات ذات الفـتحة االصـطناعية وتطبيقاا         
ن أن تعقـد تلـك الـندوة ظهـرية أول يـوم مـن انعقـاد الـدورة الثالـثة واألربعني للجنة الفرعية وأ                       

 .يكرس للندوة كل الوقت املتاح للجنة الفرعية يف تلك الظهرية
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  مسائل أخرى       -هاء   
أوصـى الفـريق العــامل اجلـامع بــأن يـنعقد جمـددا أثــناء الـدورة الثالــثة واألربعـني للجــنة         -٢٦

 .٢٠٠٦الفرعية العلمية والتقنية، يف سنة 
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  املرفق الثاين   
  ام الفضائيتقريرالفريق العامل املعين باحلط  

ديسمرب / كانون األول  ١٠ املؤرخ   ٥٩/١١٦ من قرار اجلمعية العامة      ١٧وفقـا للفقرة     -١
، دعـت اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية يف دورا الثانية واألربعني الفريق العامل املعين                ٢٠٠٤

التنسيق باحلطـام الفضائي إىل معاودة االنعقاد لكي ينظر، حسب االقتضاء، يف مقترحات جلنة              
املشـتركة بـني الوكـاالت واملعنـية باحلطـام الفضـائي بشأن ختفيف احلطام الفضائي وما يرد من        

/  آذار٢فرباير و/ شباط٢٨وعقد الفريق العامل ثالث جلسات، يف       . تعلـيقات يف هـذا الصـدد      
 .٢٠٠٥مارس / آذار٣مارس و

ــودة يف   ٦٢٨ويف اجللســة  -٢ ــية، املعق ــنة الفرع ــباط٢٨ للج ــرباير / ش ، انتخــب ٢٠٠٥ف
 .رئيسا للفريق العامل املعين باحلطام الفضائي) إيطاليا(كالوديو بورتيللي 

 :وكانت الوثائق التالية معروضة على الفريق العامل لكي ينظر فيها -٣

ــتعلقة باحلطــام الفضــائي وبأمــان       )أ(  ــية امل ــة عــن األحبــاث الوطن مذكــرة مــن األمان
ا مصــادر طاقــة نوويــة ومبشــاكل اصــطدامها باحلطــام   األجســام الفضــائية الــيت حتمــل عــلى متــنه  

 ؛Add.1) و(A/AC.105/838الفضائي 

ــام الفضــائي يف        )ب(   ــية باحلط ــني الوكــاالت واملعن نظــر جلــنة التنســيق املشــتركة ب
التعلـيقات الـواردة من الدول األعضاء يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية               

فـيف مـن احلطـام الفضـائي ونـتائج االجـتماع التشـاوري بني جلنة           عـلى املقـترحات بشـأن التخ      
التنسـيق املشـتركة بـني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي وجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف      

ــنــدا، يف     ــر، كـ ــود يف فانكوفـــ ــلميــة املعقـ ــراض السـ ــريــن األول٤األغـ ــتوبــر / تشـ  ٢٠٠٤أكـ
(A/AC.105/C.1/ L.279). 

ــري رمســية لوضــع       والحــظ  -٤ ــدت مشــاورات غ ــدول األعضــاء عق ــامل أن ال ــريق الع الف
مقـترحات لتخفـيف احلطـام الفضـائي تعدهـا اللجـنة الفرعـية وعـن خطـة عمل جديدة متعددة                     

 .السنوات ينظر فيها يف إطار البند اخلاص باحلطام الفضائي

تند إىل واتفــق الفــريق العــامل عــلى أن يضــع وثــيقة عــن ختفــيف احلطــام الفضــائي تســ    -٥
 :االعتبارات التالية
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 ، التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي    لمبادئأـا ستسـتخدم املضمون التقين ل       )أ(  
 جلــــنة التنســــيق املشــــتركة بــــني الوكــــاالت واملعنــــية باحلطــــام الفضــــائي         الــــيت وضــــعتها 

)A/AC.105/C.1/L.260 (كأساس؛ 

ملبادئ التوجيهية لتخفيف   ا أـا لـن تكـون مـن الناحـية التقنية أكثر تشددا من              )ب(  
 جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي؛  اليت وضعتها،احلطام الفضائي

 أا لن تكون ملزمة مبوجب القانون الدويل؛ )ج( 

أن تنفـيذ ختفـيف احلطـام الفضـائي سـيظل طوعـيا، وينـبغي أن يـتم من خالل                     )د(  
 اآلليات الوطنية؛

 ا ستسلّم بأن االستثناءات قد يكون هلا ما يربرها؛أ )ه(  

أـا سـتكون وثـيقة حية ميكن حتديثها بانتظام وفقا لتطور املمارسات الوطنية               )و(  
 والدولية بشأن ختفيف احلطام الفضائي والتطورات البحثية والتكنولوجية ذات الصلة؛

ل مركبات الفضاء   أـا سـتكون منطـبقة عـلى التخطـيط للبعـثات وعـلى تشغي               )ز(  
 واملراحل املدارية املصممة حديثا وعلى املوجود منها إن أمكن ذلك؛

 أا ستويل االعتبار ملعاهدات األمم املتحدة ومبادئها بشأن الفضاء اخلارجي؛ )ح(  

يعــتزم أن تكــون وثــيقة ختفــيف احلطــام الفضــائي وثــيقة موجــزة حتــتوي عــلى   )ط(  
ملبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي     اسـتوى وتشـري إىل      مـبادئ توجيهـية نوعـية رفـيعة امل        

 وستكون للوثيقة   .جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي        الـيت وضـعتها   
 .مرفقات على النحو الذي يقرره الفريق العامل أثناء سريان خطة عمله

ة الـنظر يف البـند اخلاص باحلطام        واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن تواصـل اللجـنة الفرعـي               -٦
 :الفضائي وفقا خلطة العمل املتعددة السنوات اجلديدة التالية

يـبدأ الفـريق العـامل املعـين باحلطـام الفضـائي أعماله ملا بني الدورات من أجل          ٢٠٠٥ 
وستشتمل أعمال ما بني . ٢٠٠٦اإلعـداد لـبدء خطـة العمـل اجلديدة يف عام            

ــنظر يف اال  ــواردة مــن الــدول األعضــاء يف   الــدورات عــلى ال جلــنة قــتراحات ال
 بشــأن الوثــيقة الــيت ســتعد  اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية 

وميكــن أن تــنظر الــدول األعضــاء أيضــا يف . لتتــناول ختفــيف احلطــام الفضــائي
 .مسائل احلطام الفضائي املتعلقة باستخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء

 مشـروع وثـيقة ختفـيف احلطـام الفضـائي، املنبثق من أنشطة ما بني         اسـتعراض  ٢٠٠٦ 
الـدورات للفـريق العـامل املعـين باحلطـام الفضـائي، وحتديـث املشروع حبسب         
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والـنظر يف العملـية الـيت ميكن أن جتدد ا الوثيقة من حني إىل آخر                . االقتضـاء 
القتضاء، ومواصـلة احلـوار مـع الدول األعضاء، حبسب ا         . بعـد االتفـاق علـيها     

 .بشأن استخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي

ــراجمها          ــتظم عــن ب ــالغ املن ــية اإلب ــنظمات الدول ــدول األعضــاء وامل مواصــلة ال
وعــالوة عــلى ذلــك، يطلــب مــن الــدول  . البحثــية اخلاصــة باحلطــام الفضــائي 

األعضــاء واملــنظمات الدولــية أن تواصــل أيضــا، عــلى أســاس طوعــي، إبــالغ   
 .لجنة الفرعية عن ممارساا يف جمال ختفيف احلطام الفضائيال

إعـادة تشـكيل الفـريق العـامل املعـين باحلطـام الفضـائي لكـي يـنظر يف املسائل                   
املنبـثقة مـن خطة العمل، وعلى وجه اخلصوص مشروع وثيقة ختفيف احلطام             

أيضا يف وينبغي أن ينظر الفريق العامل . الفضـائي الـيت ستعدها اللجنة الفرعية   
ــبلّغ، حبســب االقتضــاء، عــن     خطــة العمــل اخلاصــة بالســنوات الالحقــة وأن ي

ومواصـلة أعمـال مـا بني الدورات، حبسب         . التغـيريات الـيت قـد تعتـرب مالئمـة         
االقتضـــاء، مـــن أجـــل تعجـــيل االتفـــاق عـــلى وثـــيقة بشـــأن ختفـــيف احلطـــام  

 .الفضائي

 تقدمي حلطام الفضائي، من أجل مهـام الفـريق العامل املعين با      إجنـاز السـعي إىل     ٢٠٠٧ 
جلنة الوثـيقة إىل اللجـنة الفرعـية يف دورا الرابعة واألربعني، دف أن تعتمد               

 وثـــيقة ختفـــيف احلطـــام اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية 
 .الفضائي يف دورا اخلمسني

ــتظم عــن         ــالغ املن ــية اإلب ــنظمات الدول ــدول األعضــاء وامل ــراجممواصــلة ال  هاب
وعــالوة عــلى ذلــك، يطلــب مــن الــدول  . البحثــية اخلاصــة باحلطــام الفضــائي 

األعضــاء واملــنظمات الدولــية أن تواصــل أيضــا، عــلى أســاس طوعــي، إبــالغ   
 .اللجنة الفرعية عن ممارساا يف جمال ختفيف احلطام الفضائي

إعـادة تشـكيل الفـريق العامل املعين باحلطام الفضائي، حبسب االقتضاء، لكي               
 .ينظر يف عناصر إضافية خلطة العمل

واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن الفـريق العامل املعين باحلطام الفضائي ينبغي، لكي يبدأ             -٧
يونيه / حزيران١٦ إىل ١٣أعمالـه ملـا بـني الـدورات، أن يعقـد اجـتماعا ملـا بـني الـدورات مـن                

اخلـــارجي يف األغـــراض لجـــنة اســـتخدام الفضـــاء ، أثـــناء الـــدورة الثامـــنة واألربعـــني ل ٢٠٠٥
 .السلمية

 .٢٠٠٥مارس / آذار٣واعتمد الفريق العامل هذا التقرير يف جلسته الثالثة املعقودة يف  -٨
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  املرفق الثالث   
 تقرير الفريق العامل املعين باستخدام مصادر الطاقة النووية   

  يف الفضاء اخلارجي
 عــاودت اللجــنة الفرعــية   ،٢٠٠٥فــرباير / شــباط٢٤، املعقــودة يف ٦٢٤يف اجللســة  -١

العلمـية والتقنـية عقد فريقها العامل املعين باستخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي               
 ).الواليات املتحدة األمريكية(برئاسة آليس كابونييت 

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

، لوضـع إطـار تقين دويل لألهداف والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات            ٢٠٠٦-٢٠٠٣الفـترة   
مصـدر الطاقـة النووية يف الفضاء اخلارجي، اليت أقرا اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورا          

وأبلغ الفريق العامل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية       ). ، املرفق الثالث  A/AC.105/804(األربعـني   
مبـا أُحـرز حـىت ذلـك احلـني مـن تقـدم إمجـايل يف تنفـيذ أهـداف وتوصـيات خطـة العمل للفترة                  

٢٠٠٦-٢٠٠٣. 

ــنون       -٣ ــتقين املع ــريق العــامل نســخ مــن العــرض ال ــر  "وعرضــت عــلى الف مســارات تطوي
، الذي  "ة الـنووية الفضـائية تيسـريا الستكشـاف الفضـاء يف املسـتقبل             تكنولوجـيا مصـادر الطاقـ     

بالواليــات املــتحدة إىل اللجــنة ) الناســا(قدمــه ممــثل اإلدارة الوطنــية لــلمالحة اجلويــة والفضــاء  
وتـناول العـرض حمـتوى مـا هـو مـزمع أو مرتقـب حالـيا مـن الربامج                    . الفرعـية العلمـية والتقنـية     

ــية   ــيقات الوطن ــتعددة األطــراف  الثنا(والتطب ــنها وامل ــية م ــنووية   ) ئ ــة ال ذات الصــلة مبصــدر الطاق
 .الفضائية

الـتقرير املرحـلي املؤقت     "ونظـر الفـريق العـامل يف ورقـة عمـل قدمهـا رئيسـه، عـنواا                   -٤
ــتابع للجــنة        ــنووية يف الفضــاء اخلــارجي، ال ــة ال للفــريق العــامل املعــين باســتخدام مصــادر الطاق

ــية  ــية العلمــية والتقن ــتابعة للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية    الفرع " ، ال
(A/AC.105/C.1/L.278)      ويـرد الـنص املـنقّح لورقـة العمل، حسبما اتفق           . ، ونقّـح تلـك الورقـة

ــيقة    ــامل، يف الوث ــريق الع ــيه الف ــامل إىل أن هــذه   . A/AC.105/C.1/L.281عل ــريق الع وأشــار الف
 .الوثيقة أُعيد إصدارها ألسباب فنية

ونظـر الفـريق العـامل أيضـا يف املخطـط األويل املقـترح ألهـداف ونطـاق ومسات إطار               -٥
تقــين دويل لألهــداف والتوصــيات املــتعلقة بأمــان تطبــيقات مصــادر الطاقــة الــنووية يف الفضــاء   
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ويرد . ، ونقّـح ذلك املخطط  (A/AC.105/L.253/Rev.1)اخلـارجي املخطـط هلـا واملرتقـبة حالـيا           
 .A/AC.105/L.253/Rev.2حسبما اتفق عليه الفريق العامل، يف الوثيقة النص املنقّح، 

، A/AC.105/C.1/L.278واسـتنادا إىل ما اتفق عليه الفريق العامل من تنقيحات للوثيقة          -٦
نظــر الفــريق العــامل كذلــك يف املشــروع األويل ملخططــات انســيابية خلــيارات التنفــيذ احملــتملة   

اف والتوصـيات املـتعلقة بأمـان تطبيقات مصادر الطاقة النووية           إلنشـاء إطـار تقـين دويل لألهـد        
ــيقة        ــواردة يف الوثـــ ــيغته الـــ ــيا، بصـــ ــبة حالـــ ــا واملرتقـــ ــط هلـــ ــارجي املخطـــ ــاء اخلـــ يف الفضـــ

A/AC.105/L.254/Rev.1     ويرد النص املنقّح، حسبما اتفق عليه الفريق       . ، ونقّـح ذلـك املشروع
 .A/AC.105/L.254/Rev.2العامل، يف الوثيقة 

واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن يعقد باالشتراك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حلقة          -٧
عمـل تقنـية أثـناء الـيومني األولـني مـن الـدورة الثالـثة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية،                     

وتـرد خطـة تنظيم حلقة العمل واإلطار املرجعي األويل          . ٢٠٠٦فـرباير   /الـيت سـتعقد يف شـباط      
 .A/AC.105/C.1/L.281ا يف الوثيقة هل

وأوصـى الفـريق العامل بأن تعدل خطة عمله املتعددة السنوات على النحو التايل لكي         -٨
 :تسمح بتنظيم وعقد حلقة العمل املشتركة

 
  :٢٠٠٥عام   

اسـتعراض املعلومـات الواردة من وكاالت الفضاء الوطنية واالقليمية           )أ(  
الثنائية (مرتقـب حالـيا مـن الـربامج والتطبـيقات الوطنـية             عـن حمـتوى مـا هـو مـزمع أو            

 ذات الصلة مبصادر الطاقة النووية الفضائية؛) منها واملتعددة األطراف

إعــداد خمطــط عــام ــائي ألهــداف ونطــاق ومســات إطــار تقــين دويل   )ب(  
لألهـداف والتوصـيات املـتعلقة بضمان أمان ما هو مزمع ومرتقب حاليا من تطبيقات               

 ر الطاقة النووية الفضائية؛مصاد

تنظـيم وختطـيط حلقـة عمل تقنية مشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة              )ج(  
 ؛٢٠٠٦فرباير /الذرية تعقد أثناء  الدورة الثالثة واألربعني للجنة الفرعية يف شباط

عقـد اجـتماع مـا بـني الـدورات أثـناء الدورة الثامنة واألربعني للجنة                 )د(  
، من أجل ٢٠٠٥يونيه / اخلـارجي يف األغراض السلمية، يف حزيران       اسـتخدام الفضـاء   

وضـع الصيغة النهائية للخطط اخلاصة حبلقة العمل التقنية املشتركة مع الوكالة الدولية             
 .للطاقة الذرية
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  :٢٠٠٦عام   
عقــد حلقــة عمــل تقنــية مشــتركة مــع الوكالــة الدولــية للطاقــة الذريــة  )أ(  

 الــدورة الثالــثة واألربعــني للجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية،  أثــناء الــيومني األولــني مــن 
 وإعداد مشروع تقرير حلقة العمل؛

عقــد اجــتماع غــري رمســي للفــريق العــامل املعــين باســتخدام مصــادر      )ب(  
القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي أثـناء الـدورة التاسـعة واألربعـني للجـنة استخدام                    

، مــن أجــل إعــداد ٢٠٠٦يونــيه /لســلمية، يف حزيــرانالفضــاء اخلــارجي يف األغــراض ا
تقريـر حمـدث حللقـة العمل التقنية املشتركة يعرض على اللجنة الفرعية العلمية والتقنية               

 والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛

عقــد اجــتماع غــري رمســي للفــريق العــامل املعــين باســتخدام مصــادر      )ج(  
اء الــدورة التاســعة واألربعــني للجــنة اســتخدام  الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي أثــنالطاقــة

، مــن أجــل إعــداد ٢٠٠٦يونــيه /الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، يف حزيــران
مشـروع تقريـر يسـتند إىل املخطـط العـام الـنهائي ألهـداف ونطـاق ومسات إطار تقين                    

عمل دويل لألهـداف والتوصـيات، ويـأخذ يف االعتـبار املشروع احملدث لتقرير حلقة ال              
 .التقنية املشتركة

 
  :٢٠٠٧عام   

إعـداد الـتقرير الـنهائي وتقدمي توصية خبيار للتنفيذ إىل اللجنة الفرعية              )أ(  
 العلمية والتقنية؛

إذا قبلـت اللجـنة الفرعـية خبـيار التنفـيذ املوصـى بـه، تعـد خطـة عمل             )ب(  
 جديدة لتنفيذ ذلك اخليار؛

ه يـنطوي عـلى نشـاط مشترك آخر         إذا كـان خـيار التنفـيذ املوصـى بـ           )ج(  
مــع الوكالــة الدولــية للطاقــة الذريــة، يشــرع يف إجــراء مناقشــات مــبكّرة مــع الوكالــة    

 .لتنفيذ ذلك النشاط

ونوهـت اللجـنة الفرعـية بـأن الواليـات املـتحدة عرضـت تقـدمي أموال لتغطية تكاليف                    -٩
ية الالزمة لعقد حلقة العمل خدمـات الـترمجة الشـفوية وموظفـي املؤمتـرات واملعدات االلكترون        

 .التقنية املشتركة
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. وأعـدت بضـعة وفـود يف الفـريق العامل قائمة أولية بأهداف حلقة العمل ومواضيعها                -١٠
وقد . ومل تسـتعرض القائمـة مـن جانـب مجـيع أعضـاء الفـريق العـامل أو مل حتظ بعد مبوافقتهم                     

حضري لالجتماع الذي سيعقد ما     أُدرجـت يف هـذا الـتقرير ألعضـاء الـدول األعضـاء فرصـة للت               
 . والذي سيجري فيه إعداد قائمة ائية مبواضيع احللقة٢٠٠٥يونيه /بني الدورات يف حزيران

  
 األهداف -أوال 

 
تعزيــز املخطــط العــام املقــترح ألهــداف ونطــاق ومســات إطــار تقــين     -ألف  

ــا هــو      ــتعلقة بأمــان مــا هــو مــزمع وم دويل لألهــداف والتوصــيات امل
الـــيا مـــن تطبـــيقات مصـــادر القـــدرة الـــنووية يف الفضـــاء  مرتقـــب ح
 اخلارجي

 
تعزيـــز حتديـــد خـــيارات التنفـــيذ احملـــتملة إلرســـاء إطـــار تقـــين دويل    -باء  

لألهـداف والتوصـيات اخلاصـة بأمـان مـا هـو مـزمع ومـا هو مرتقب                  
 حاليا من تطبيقات مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي

 
  تقدميهاالورقات احملتمل -ثانيا 

 
 ورقات املعلومات اخللفية -ألف  

 
عــرض ملــا هــو مــزمع ومــا هــو مرتقــب حالــيا مــن تطبــيقات    -١   

ــنووية يف الفضــاء اخلــارجي ونطــاق تلــك      ــة ال مصــادر الطاق
 التطبيقات

االعتـــبارات املتمـــيزة يف تصـــميم تطبـــيقات مصـــادر الطاقـــة   -٢   
 النووية يف الفضاء اخلارجي

شأن تطور تصاميم مصادر الطاقة النووية مـنظورات وطنـية ب     -٣   
 فيما يتعلق باعتبارات األمان

أنشـطة الوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة يف جمـال وضع معايري              -٤   
 دولية لألمان
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  ألف-الورقات املتصلة باهلدف أوال  -باء  
 

اسـتعراض الوثـائق الدولـية والعمليات الوطنية اليت حيتمل أن            -١   
 باالســـتخدامات الســـلمية ملصـــادر الطاقـــة تكـــون هلـــا صـــلة

 النووية يف الفضاء اخلارجي

 العناصر األساسية الدنيا إلطار خاص باألمان -٢   

اعتــبارات األمــان اخلاصــة بالتصــميم لــتفادي احلــوادث عــند   -٣   
 االطالق وأثناء البعثة

 
  باء-الورقات املتصلة باهلدف أوال  -جيم  

 
ــة يف -١    ــية   املســائل احملوري ــة الدول  املناســقة بــني عملــيات الوكال

للطاقـة الذريـة وعملـيات اللجـنة الفرعية العلمية والتقنية من            
أجـل إرسـاء إطـار تقـين دويل لألهـداف والتوصيات املتعلقة             
بأمــان مــا هــو مــزمع ومــا هــو مرتقــب حالــيا مــن تطبــيقات    

 مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي

 ٣ و ١فيذ فيما خيص مشروعي اخليارين      اعتـبارات خطـة التن     -٢   
 )A/AC.105/L.254/Rev.2مرفق الوثيقة (

واتفــق الفــريق العــامل عــلى أنــه ينــبغي لألمانــة أن تدعــو الــدول األعضــاء واملــنظمات    -١١
الدولـية إىل اسـتعراض القائمـة األولـية للمواضـيع احملتملة الواردة أعاله وتقدمي اقتراحات بشأن       

ديــالت حمــتملة إىل األمانــة قــبل اجــتماع الفــريق العــامل لفــترة مــا بــني     مواضــيع إضــافية أو تع
 .٢٠٠٥يونيه /الدورات، الذي سيعقد يف حزيران

 أعاله، ٨وأوصـى الفـريق العـامل، بناء على خطة عمله املوصى ا، الواردة يف الفقرة        -١٢
، ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٧ إىل   ١٥بـأن يعقـد االجـتماع القـادم ملـا بـني الدورات يف فيينا من                 

 .أثناء الدورة الثامنة واألربعني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

واتفـق الفـريق العامل على أن يناقش أيضا يف اجتماعه ما بني الدورات، الذي سيعقد                 -١٣
ة أثـناء الـدورة الثامـنة واألربعـني للجـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، بغي                     

وضـع الصـيغة النهائـية لـلخطط اخلاصـة حبلقـة عمـل تقنـية مشـتركة مـع الوكالة الدولية للطاقة                       
 :الذرية، الوثائق التالية
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مشـروع أويل ملخططـات انسـيابية خلـيارات التنفـيذ احملتملة إلنشاء إطار تقين                )أ( 
فضاء اخلارجي   النووية يف ال   الطاقةدويل لألهـداف والتوصـيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر          

(A/AC.105/L.254/Rev.2)؛ 

الـتقرير املرحـلي املؤقـت للفريق العامل املعين باستخدام مصادر الطاقة النووية              )ب( 
التخطيط واإلطار املرجعي حللقة : يف الفضـاء اخلـارجي، الـتابع للجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية          

 النووية يف الفضاء    الطاقةصادر  عمـل تقنـية حول وضع إطار حمتمل ألمان استخدام تطبيقات م           
 ؛(A/AC.105/C.1/L.281)اخلارجي 

القائمـة األولـية للمواضـيع احملـتملة حللقة العمل التقنية املشتركة حول مصادر               )ج( 
 . أعاله١٠ النووية يف الفضاء اخلارجي، بصيغتها الواردة يف الفقرة الطاقة

 .عتمد الفريق العامل هذا التقرير، ا٢٠٠٥مارس / آذار٣، املعقودة يف ٥ويف جلسته  -١٤
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