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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة األربعون

 ٢٠٠٣فرباير / شباط٢٨-١٧فيينا، 
   

   مشروع التقرير   
 اضافة

  
  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي                   -خامسا    

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية نظرها      ، واصلت ٥٧/١١٦وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -١
يف البـند املـتعلق باسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي، وذلك يف اطار خطة                      

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

الــبحوث الوطنــية "مذكــرة مــن األمانــة بعــنوان  وكــان معروضــا عــلى اللجــنة الفرعــية   -٢
املــتعلقة باحلطــام الفضــائي وبأمــان األجســام الفضــائية الــيت توجــد عــلى متــنها مصــادر للقــدرة   

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

)A/AC.105/C.1/L.265 و Corr.1.( 

كمـا كـان معروضـا عـلى اللجـنة الفرعية تقرير الفريق العامل املعين باستخدام مصادر                  -٣
اســتعراض الوثــائق الدولــية والعملــيات الوطنــية  "القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي وعــنوانه  
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ــدرة الــ    " نووية لألغــراض الســلمية يف الفضــاء اخلــارجي  احملــتملة الصــلة باســتخدام مصــادر الق
(A/AC.105/781) .           ووفقـا خلطـة عملها، فقد نظرت اللجنة الفرعية فيما إذا كانت ستتخذ، أم

 .ال، أي خطوات اضافية بشأن املعلومات الواردة يف التقرير

وقــد حتــدث يف اطــار هــذا البــند ممــثلو كــل مــن االحتــاد الروســي واألرجنــتني وفرنســا    -٤
 .ملكة املتحدة والواليات املتحدةوامل

، A/AC.105/786(    عمـال باتفـاق توصـلت اليه اللجنة الفرعية يف درهتا التاسعة والثالثني        -٥
، واسـتنادا إىل األعمـال الـيت اضـطلع هبـا األعضاء املهتمون يف الفريق العامل املعين            )٧٧الفقـرة   

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

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

 .(A/AC.105/C.1/L.261)" يف الفضاء اخلارجي

ــتعددة       -٦ ــتراح، اعــتمدت اللجــنة الفرعــية خطــة عمــل أخــرى م واســتنادا إىل ذلــك االق
-٢٠٠٣تغطي الفترة   " اسـتخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي       "السـنوات بشـأن     

 .هبذا التقرير[...] ، على النحو الوارد يف املرفق ٢٠٠٦

املقترحة " ناسا"وقـد أُعلمـت اللجـنة الفرعية مببادرة جديدة وردت يف ميزانية الوكالة               -٧
ــناء عــلى املــبادرة اخلاصــة بالــنظم الــنووية الــيت وافــق علــيها مؤخــرا كونغــرس     ٢٠٠٤لعــام  ، ب

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

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

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

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

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

 ٥٨١، دعـــت اللجـــنة الفرعـــية يف جلســـتها  ٥٧/١١٦وفقـــا لقـــرار اجلمعـــية العامـــة   -٨
ين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء       فرباير، فريقها العامل املع   / شباط ١٧املعقـودة يف    



 

3  
 

A/AC.105/C.1/L.266/Add.1

وقد عقد . ، إىل االجتماع من جديد    )اململكة املتحدة (اخلـارجي، الـذي يرأسه سام هاربيسون        
 .جلسات] ١٠[الفريق العامل 

ــتها  -٩ ــودة يف [...] ويف جلس ــباط[...] املعق ــر     /ش ــية تقري ــرت اللجــنة الفرع ــرباير، أق ف
 ).هبذا التقرير...] [انظر املرفق (الفريق العامل 

وقـد اتفقـت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية عـلى أنه ينبغي الطلب إىل الفريق العامل                     -١٠
بــأن يواصــل أعمالــه بــني الــدورة احلالــية والــدورة احلاديــة واألربعــني للجــنة الفرعــية، يف عــام     

 الـنحو الذي    وعـلى [...]) انظـر املـرفق     (، عـلى الـنحو املـبني يف خطـة العمـل اجلديـدة               ٢٠٠٤
وميكن تيسري ذلك باجراء مناقشات غري [...]). انظر املرفق   (أوصـى بـه تقريـر الفـريق العـامل           

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

 .األغراض السلمية
  

وسائل وآليات تعزيز التعاون بني الوكاالت وزيادة استخدام التطبيقات                             -سادسا    
  واخلدمات الفضائية ضمن هيئات منظومة األمم املتحدة وفيما بينها                            

، واصلت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية نظرها       ٥٧/١١٦وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -١١
وســائل وآلــيات تعزيــز الــتعاون بــني الوكــاالت وزيــادة اســتخدام التطبــيقات  يف البــند اخلــاص ب

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

ية إىل وضــع اقــتراحات حمــددة وملموســة، وعــند االقتضــاء، وضــع   اللجــنة الفرعــ) ٤٠الفقــرة 
ــم         ــنظومة األم ــتعاون بــني الوكــاالت عــلى اســتخدام الفضــاء ضــمن م ــتعزيز ال خطــط عمــل ل
املـتحدة، ولـزيادة استخدام التطبيقات واخلدمات الفضائية ضمن املنظومة بوجه عام وفيما بني              

 .اهليئات التابعة لألمم املتحدة

 :ا على اللجنة الفرعية الوثيقتان التاليتانوكان معروض -١٢

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

(A/AC.105/791)؛ 

ارجي ضمن منظومة األمم    تقريـر األمـني العـام عـن تنسـيق أنشـطة الفضاء اخل              )ب( 
 .(A/AC.105/792) واألعوام الالحقة ٢٠٠٤ و٢٠٠٣برنامج العمل لعامي : املتحدة
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وقــد حتــدث يف اطــار هــذا البــند ممــثلو كــل مــن بلغاريــا واجلمهوريــة العربــية الســورية    -١٣
 .كما حتدث ممثل املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية. واملكسيك والواليات املتحدة

ســتمعت اللجــنة الفرعــية إىل العرضــني التقنــيني التالــيني يف اطــار هــذا البــند مــن  كمــا ا -١٤
 :جدول األعمال

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

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

الحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح ان االجـتماع املشـترك بـني الوكاالت بشأن أنشطة                   -١٥
يناير / كانون الثاين٢٤ إىل  ٢٢الفضـاء اخلـارجي قـد عقـد دورتـه الثالثة والعشرين يف فيينا من                

ة املقــبلة لالجــتماع املشــترك بــني الوكــاالت   وأشــارت اللجــنة الفرعــية إىل أن الــدور . ٢٠٠٣
، قبل انعقاد الدورة    ٢٠٠٤ستستضـيفه املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف جنيف يف أوائل عام            

 .احلادية واألربعني للجنة الفرعية

وقــد أقـــرت اللجـنة الفرعـية توصية االجتماع املشترك بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي                -١٦
)A/AC.105/791 بأنه ينبغي عقد دورة غري رمسية مفتوحة يدعى حلضورها ممثلو          ) ٢٠فقـرة   ، ال

. الــدول األعضــاء يف اللجــنة بالــتزامن مــع الــدورة الســنوية لالجــتماع املشــترك بــني الوكــاالت 
والحظـت اللجنة الفرعية أنه بالنظر حملدودية الوقت املتاح خالل الدورة املفتوحة، فإن جدول              

لى موضوع أو مواضيع معينة يتم اختيارها مسبقا من خالل إجراء           أعماهلـا ينـبغي أن ينصب ع      
، الفقرة  A/AC.105/791(مناقشـات فـيما بني نقاط االتصال لالجتماع املشترك بني الوكاالت            

٢١.( 

واسـتنادا إىل توصـية االجـتماع املشـترك بني الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي                -١٧
)A/AC.105/791    للجـنة الفرعـية هيـئات األمـم املتحدة إىل تقدمي تقارير            ، دعـت ا   )٣٠، الفقـرة

كمـا شـّجعت اللجـنة الفرعـية هيـئات األمـم املتحدة على              . سـنوية الـيها بشـأن مواضـيع معيـنة         
الــنظر يف تقــدمي تقاريــر عــن أعماهلــا املتصــلة ببــنود معيــنة مــن جــدول أعمــال اللجــنة وجلنتــيها   

 .الفرعيتني

الفرعية وثيقة أعدها مكتب شؤون الفضاء اخلارجي،       كـان معروضا أيضا على اللجنة        -١٨
تتضـمن مشـروع قائمـة أولية باالجراءات املوصى هبا يف خطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي للتنمية                 

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



 

5  
 

A/AC.105/C.1/L.266/Add.1

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

، دعـــت اللجـــنة )٣٦ و٣٥، الفقـــرتان A/AC.105/791(االجـــتماع املشـــترك بـــني الوكـــاالت 
جي يف األغـراض السلمية إىل إكمال  الفرعـية الـدول األعضـاء يف جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـار         

القائمـة عـن طـريق تقـدمي معلومـات عـن املـبادرات والـربامج ذات الصـلة بالفضـاء ممـا ستنفذه                        
وميكن أن  . اسـتجابة الجـراءات معينة أوصت هبا خطة التنفيذ الصادرة عن مؤمتر القمة العاملي             

ط بــاملواقع الشــبكية ذات تشــمل املعلومــات الــيت تقدمهــا الــدول األعضــاء أيضــا نقــاط االرتــبا  
الصــلة باملــبادرات والــربامج الــواردة يف القائمــة، وذلــك مــن أجــل توفــري املــزيد مــن املعلومــات  

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

أشـارت اللجـنة الفرعية إىل أن البيانات الساتلية املتعلقة بالبحوث االمنائية ونواجتها قد               -١٩
ومــع أن معظــم عملــيات . ســامهت مســامهة كــبرية يف بــرامج املــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلويــة 

ت والــنواتج اخلدمــات الوطنــية لألرصــاد اجلويــة واهليدرولوجــيا تعــتمد بقــدر كــبري عــلى البــيانا 
املسـتقاة مـن البعـثات الساتلية العاملة، فإن نظم البحوث االمنائية أصبحت اآلن جزءا ال يتجزأ                 

 .من بعض عملياهتا
  
  تنفيذ نظام فضائي عاملي متكامل لتدّبر الكوارث الطبيعية     -سابعا 

ل    يف بند جدو     ها  ، واصلت اللجنة الفرعية نظر           ٥٧/١١٦وفقا لقرار اجلمعية العامة          -٢٠
، وفقا خلطة العمل          تعلق بتنفيذ نظام عاملي فضائي متكامل لتدّبر الكوارث الطبيعيـة                            امل األعمال    

ووفقا    . )٤١، املرفق الثاين، الفقرة          (A/AC.105/736اليت اعُتمدت يف دورهتا الثامنة والثالثني                   
ؤون تدّبر        البىن العملياتية العاملية املمكنة لتويل ش                خلطة العمل، استعرضت اللجنة الفرعية                  

الكوارث الطبيعية، باالستفادة إىل أقصى حد من النظم الفضائية املوجودة حاليا واملخطط هلا                                                       
 .مستقبال   

وأدىل ببيانات يف إطار هذا البند ممثلو إكوادور وأملانيا وإندونيسيا وبريو والصني                                             -٢١
وأدىل     . حدة واليابان      وفرنسا وكندا وكوبا وكولومبيا وماليزيا ونيجرييا واهلند والواليات املت                                 

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

كما استمعت اللجنة الفرعية يف إطار هذا البند من جدول األعمال إىل العروض                                            -٢٢
 :التقنية التالية    
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ــيانات رصــد  " (Earth observation data in seismic risk assessment" )أ(  ب
 ، قدمه ممثل اليونان؛) تقييم املخاطر السيزميةاألرض يف

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

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

 الوطنية والتعاونية يف تنفيذ النظم الفضائية                        أثناء النقاش، استعرضت الوفود اجلهود                    -٢٣
وقُّدمت أمثلة على برامج وطنية وعن التعاون الثنائي واإلقليمي                                . لتدبر الكوارث الطبيعية        
 .والدويل يف هذا الصدد        

وسلّمت اللجنة الفرعية بأن تكنولوجيات الفضاء متثل أدوات هامة لزيادة قدرات                                             -٢٤
ة يف حالة وقوع كوارث وطنية، خصوصا يف البلدان النامية                            مجيع البلدان يف التصدي بفعالي            

اليت هي أقل تأّهبا ملواجهة العواقب االقتصادية املكلفة وحاالت التراجع اإلمنائي اليت تسببها                                                 
 .الكوارث الطبيعية       

وقد نوهت اللجنة الفرعية مع االرتياح اجلهود اليت تبذهلا الدول الستعمال                               -٢٥
بيانات الساتلية وتكنولوجيات الفضاء، وجيري ذلك غالبا مقترنا مع                                    املعلومات العلمية وال     

استخدام تكنولوجيات أخرى مثل نظم املعلومات اجلغرافية، وكذلك بنهجها العاملي املتكامل                                                     
طوال دورة ادارة خمتلف جوانب مواجهة الكوارث، من التأهب والتنبؤ إىل تقييم األخطار                                           

 .اع والتخطيط وختفيف اآلثار                 والضرر، واالستجابة وإصالح األوض                  

والحظت اللجنة الفرعية أن إجناز بنية حتتية عاملية لتدبر الكوارث سيتطلب استخدام                                        -٢٦
، ميكن أن يربط البعثات الساتلية احلالية بنماذج علمية خمتلفة                                "هندسة النظم      "هنج قائم على         

ز القدرات على اختاذ            من الظواهر الطبيعية، وبنظم دعم القرارات، اليت من شأهنا أن تعز                                 
كذلك الحظت اللجنة الفرعية أن هنج تعاوين قائم على                              . القرارات أثناء الكوارث الطبيعية            

من هذا القبيل سيحسن عملية تنفيذ البىن العملياتية دعما لشبكة عاملية ممكنة لتدبر                                           " النظم  "
 .الكوارث  

 عن مؤمتر القمة العاملي          كما سلّمت اللجنة الفرعية بأمهية اإلعالن السياسي الصادر                            -٢٧
للتنمية املستدامة وخطة تنفيذ نتائجه، اللذين مت التسليم فيهما بالصلة األساسية القائمة بني                                                         

وتكمن تلك الصلة يف الطبيعة الطويلة األمد اليت يتسم                            . احلد من الكوارث والتنمية املستدامة             
 .خاطر   هبا احلد من الكوارث واستهدافه للمجتمعات األكثر تعرضا للم                           



 

7  
 

A/AC.105/C.1/L.266/Add.1

كذلك نّوهت اللجنة الفرعية مع التقدير باإلسهام الكبري الذي قدمته فرقة العمل                                       -٢٨
تنفيذ نظام فضائي عاملي                "املعنية بتدبر الكوارث طوال فترة خطة عمل اللجنة الفرعية بشأن                           

والحظت اللجنة الفرعية أن فرقة العمل ستواصل إسهامها                               ". متكامل لتدّبر الكوارث الطبيعية             
أعمال اللجنة الفرعية بشأن تدبر الكوارث ويف استعراض اجلمعية العامة اخلمسي                                        يف  

 .، على السواء      ٢٠٠٤لليونيسبيس الثالث يف عام                

سلّمت اللجنة الفرعية أيضا بأمهية املبادرات الدولية، مبا فيها أعمال اللجنة املعنية                                          -٢٩
وارث، الذي أعد ونشر             ، وحتديدا فريقها إلدارة دعم الك                )سيوس   (بسواتل رصد األرض            

ووصف التقرير        . تقريره النهائي حول استخدام سواتل رصد األرض للدعم أثناء الكوارث                            
النهائي البىن العاملية املمكنة للتعاون الدويل، وأوصى بالتحسينات الالزمة للنظم الساتلية                                     

صل التعاون مع        والحظت اللجنة الفرعية، بصفة خاصة، أن الفريق العامل يوا                           . احلالية واملقبلة    
الشركاء الدوليني اآلخرين، مثل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وجلنة استخدام الفضاء                                              
اخلارجي يف األغراض السلمية وأمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث وشراكة                                              

 .(IGOS-P)إجيوس     

لياتية     والحظت اللجنة الفرعية مع االرتياح أن تقدما قد أحرز حنو إقامة بنية عم                                         -٣٠
عاملية ممكنة لتويل شؤون تدّبر الكوارث الطبيعية، باالستفادة إىل أقصى حد من النظم                                                  
الفضائية املوجودة واملخطط هلا، وذلك بصفة جزئية، من خالل ميثاق التعاون من أجل                                                     
حتقيق االستخدام املنّسق للمرافق الفضائية يف حال وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية                                                

الذي ميكن من خالله أن تستخدم سواتل                           ") ويل بشأن الفضاء والكوارث الكبرية                 امليثاق الد     ("
 ووكالة الفضاء الكندية والوكالة اهلندية                (CNES)اإليسا واملركز الوطين للدراسات الفضائية                     

 لتقدمي صور رصد األرض إىل سلطات                       (NOAA)" نوا " والوكالة االمريكية         (ISRO)" إيسرو   "
والحظت اللجنة الفرعية أيضا أنه، منذ                          . لتصدي للكوارث الكبرية           احلماية املدنية ألجل ا          

 مرة يف عدد         ٢٧، قد جرى تفعيله           ٢٠٠٠نوفمرب     /دخول امليثاق حيز النفاذ يف تشرين الثاين                      
من البلدان اليت وقعت فيها كوارث، مثل الزالزل واإلنفجارات الربكانية واإلنزالقات                                            

رعية، يف هذا الصدد، جبهود أجهزة احلماية املدنية                          ورّحبت اللجنة الف        . األرضية والفيضانات         
 .ومشاركتها يف أنشطة امليثاق                 

) CONAE(أحاطت اللجنة الفرعية علما بأن اللجنة الوطنية لألنشطة الفضائية                                       -٣١
التابعة لليابان، جتريان              ) NASDA(التابعة لألرجنتني، والوكالة الوطنية للتنمية الفضائية                         

والحظت اللجنة الفرعية مع االرتياح أيضا أن مكتب                                    . نضمام للميثاق        التحضريات النهائية لال          
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شؤون الفضاء اخلارجي هو بصدد أن يصبح هيئة متعاونة لدى امليثاق وسوف يقوم مبهمة                                                     
 .اجلهة احملورية واملستعمل املعتَمد للميثاق ضمن منظومة األمم املتحدة                           

وع فيما خيص الفضاء والكوارث               وقد أُعرب عن رأي مفاده أن امليثاق الدويل موض                     -٣٢
الكبرية ينبغي أن يشكل جزءا من مناقشات فرقة العمل املعنية بتدبر الكوارث من أجل                                                   

 .استبانة السبل اليت ستسمح بإنشاء نظام عاملي متكامل                                 

-كوسباس    (والحظت اللجنة الفرعية أن النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ                                   -٣٣
ل يف مدارات قريبة من األرض ومدارات ثابتة حول األرض                           ، الذي يستخدم سوات         )سارسات     

الكتشاف وحتديد مواقع املستغيثني من الطيارين والبحارة، ومؤخرا جدا، املستعملني على                                              
الرب، ميكن أن ميثل منوذجا آخر للطريقة اليت ميكن أن يعمل هبا نظام إدارة عمليايت عاملي                                                        

ا النظام، وقد مت إنقاذ حياة ما يزيد على                           دولة يف هذ       ٣٠وتشارك      . لدعم تدبر الكوارث         
 .١٩٨٢ على نطاق العامل منذ تشغيل النظام يف عام                        شخص    ١٢ ٠٠٠

كما الحظت اللجنة الفرعية أن نيجرييا، من خالل وكالة إدارة الطوارئ الوطنية                                      -٣٤
سارسات، ووافقت على إنشاء حمطة طرفية                           -التابعة هلا، قد انضمت إىل نظام كوسباس                       

ين احملليني ومركز مراقبة للعمليات تابعني للنظام يف البلد، وُيتوقع أن يدخال حيز                                            للمستفيد   
ومبجرد تشغيلهما، ستتمكن نيجرييا من تلقي بيانات نداءات                                      . ٢٠٠٣التشغيل يف عام          

االستغاثة والعمل كمحور لتوزيعها يف املنطقة دون اإلقليمية لغريب أفريقيا، حبيث ميكن حتديد                                          
 الطائرات أو أي أشخاص يف حالة استغاثة ومزودين بأجهزة االشارة الالزمة                                     مواقع السفن أو    

 .وإنقاذهم    

 يف   (ISDR)وسلّمت اللجنة الفرعية بإسهام االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث                              -٣٥
تطوير برامج وتطبيقات فضائية ميكن أن تنتقل باحلد من الكوارث إىل مستوى أعلى من                                             

دان واجملتمعات املعرضة خلطر الكوارث، وكذلك تشجيع االستراتيجية                                   الكفاءة يف مجيع البل       
. للنهج االستباقي يف إستبانة أوجه الضعف واخلطر وتدبرها بدال عن التصدي آلثار الكوارث                                              

وأحاطت اللجنة الفرعية علما بتعاون االستراتيجية مع الرؤساء املشاركني للفرقة العاملة                                                 
 ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف تنظيم سلسلة حلقات                               املعنية بتدبر الكوارث ودعمها             

 .العمل اإلقليمية اجلارية بشأن التطبيقات الفضائية وتدبر الكوارث                            

عدة أهداف متوخاة يف خطة               قد عاجل       عددا من الدول     والحظت اللجنة الفرعية أن               -٣٦
 و  ٢٠٠١مي    لعا" تنفيذ نظام فضائي عاملي متكامل لتدّبر الكوارث الطبيعية                              "عملها بشأن         
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، مبا يف ذلك دراسة السواتل ونظم توزيع البيانات املوجودة واليت ميكن أن تستخدم                                         ٢٠٠٢
 .لتدبر الكوارث     

ونّوهت اللجنة الفرعية مع االرتياح جبهود عدة دول من أجل إنشاء سواتل                                      -٣٧
 .وجمموعات من السواتل الصغرية على الصعيد اإلقليمي أو الدويل لرصد الكوارث                                  

رب عن رأي مفاده أن تطوير بىن فضائية متكاملة لتدبر الكوارث على الصعيد                                         وأُع  -٣٨
اإلقليمي أو الدويل سيتطلب جهودا جادة إلجياد معايري أو بروتوكوالت دولية، ألن هذه                                             
املعايري أو الربوتوكوالت ميكن أن تؤدي إىل خفض كبري يف تكاليف التطوير بينما تكفل يف                                                       

 . أقصى حد من النظم املوجودة                الوقت نفسه االستفادة إىل             
  

دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض                               -تاسعا   
واستخدامه وتطبيقاته يف ميدان االتصاالت الفضائية وغريه من امليادين،                        
وكذلك عن املسائل األخرى املتصلة بتطورات االتصاالت الفضائية، مع ايالء                          

  حتياجات البلدان النامية ومصاحلها              اعتبار خاص ال        
، واصلت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية نظرها       ٥٧/١١٦وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -٣٩

 .يف البند املتعلق باملدار الثابت بالنسبة لألرض واالتصاالت الفضائية

يلي وقـد حتـدث يف اطـار هـذا البـند ممـثلو كـل من اكوادور وبريو وجنوب افريقيا وش            -٤٠
 .وكولومبيا واملكسيك واليونان

كمـا اسـتمعت اللجـنة الفرعـية إىل عـرض قدمـه ممـثل كولومبـيا يف اطار هذا البند عن           -٤١
االعتــبارات التقنــية للســواتل يف املســتقبل ذات املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض وذات نطاقــات "

 ".التردد الواسعة اليت تقدم خدماهتا للمناطق املدارية

ّوهـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح بأنـه على إثر الدعوة اليت وجهتها اللجنة الفرعية      وقـد ن   -٤٢
ــثالثني    ــعة وال ــا التاس ــرة A/AC.105/786(يف دورهت ــوم    )١٣١، الفق ــدويل للعل ــاد ال ــدم االحت ، ق

الفلكـية عرضا خاصا عن حالة األعمال اليت يقوم هبا بشأن تداخل الترددات مع اجملال الفلكي                
 .اطق اخلالية من التداخالت الراديويةالراديوي واملن

كـررت بعـض الوفـود الرأي القائل بأن املدار الثابت بالنسبة لألرض هو مورد طبيعي                 -٤٣
حمـدود له عـدة خصـائص يـنفرد هبـا تـنطوي عـلى خماطـر اإلشـباع، وأنـه مـن الضـروري، تـبعا               

ا التقنية احلالية، لذلـك، تـأمني متـتع كافـة الشـعوب بفوائـد اسـتغالله، بصـرف النظر عن قدراهت                 
وأعربــت تلــك الوفــود عــن  . مــع مــراعاة احتــياجات الــبلدان النامــية ومصــاحلها بصــفة خاصــة  
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اعـتقادها بأنـه ينـبغي مـنح مجـيع الشـعوب سبل الوصول إىل املدار الثابت بالنسبة لألرض على            
أســاس مــن اإلنصــاف والترشــيد، مــع مــراعاة احتــياجات الــبلدان النامــية ومصــاحلها والوضــع    

 .اجلغرايف اخلاص لبعض البلدان على وجه اخلصوص

كمـا أعربـت عدة وفود عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف                 -٤٤
األغــراض الســلمية واللجــنة الفرعــية ومكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي أن تشــارك بفعالــية يف  

من املمكن أن يتم إعداد بيان عن       وعـلى سـبيل املثال،      . مؤمتـر القمـة العـاملي جملـتمع املعلومـات         
الكيفـية الـيت ميكـن هبـا للتكنولوجـيا الفضـائية أن تسـاعد عـلى سـّد الفجوة الرقمية، لتقدميه يف                    

 .٢٠٠٥املرحلة الثانية من مؤمتر القمة العاملي، املقرر عقدها يف تونس يف عام 

حلطام الفضائي يف   وذهبـت بعـض الوفـود إىل االشـارة إىل الـتهديد اخلطـري الذي ميثله ا                 -٤٥
 .املدار الثابت بالنسبة لألرض

كمـا جـرى اإلعـراب عـن رأي مفـاده أنه بالنظر إىل أن خدمات من قبيل الصحة عن                   -٤٦
ُبعـد والتطبيـب عـن ُبعـد املقدمة للمناطق الريفية تستلزم الوصول إىل االتصاالت الساتلية ذات                 

ترددات الراديوية، واضمحالل   الـترددات الواسـعة، ونظـرا إىل وجـود خمصصـات مـن طـيف الـ                
قـوة االشـارات الذي يعود إىل الضعف الذي يصيبها من جراء األمطار، فإن الوصول إىل هذه                 
اخلدمــات يف املــناطق املداريــة ميكــن توفــريه بأكــثر األشــكال فعالــية عــن طــريق عــدد قلــيل مــن  

أعرب ذلك الوفد عن    وهلذه األسباب، فقد    . املواقـع احملـددة يف املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض            
اعـتقاده بأنـه ينـبغي اعطـاء البلدان املدارية األولوية يف املواقع املذكورة يف املدار الثابت بالنسبة                  

 .لألرض

كذلـك جـرى اإلعـراب عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف         -٤٧
العلمية والتقنية املتعلقة بسبل    األغـراض السـلمية أن تـويل اهـتماما مـتزايدا للمسـائل القانونـية و               

 .الوصول املتكافئة إىل املدار الثابت بالنسبة لألرض
  

حشد املوارد املالية من أجل تنمية القدرات يف ميدان تطبيقات العلوم                              -عاشرا   
  والتكنولوجيا الفضائية        

 بند    ، نظرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف                 ٥٧/١١٦وفقا لقرار اجلمعية العامة           -٤٨
من جدول األعمال يتعلق حبشد املوارد املالية من أجل تنمية القدرات يف ميدان تطبيقات                                                   

 .العلوم والتكنولوجيا الفضائية            
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وقد أدىل ببيانات يف إطار هذا البند من جدول األعمال ممثلو إندونيسيا وباكستان                                              -٤٩
 .والواليات املتحدة      

ية اإلسهام الذي قدمته فرقة العمل املعنية                   ونّوهت اللجنة الفرعية مع التقدير بأمه                   -٥٠
مبصادر التمويل االبتكارية، والحظت أن فرقة العمل هذه ستواصل اإلسهام مبدخالت يف                                                    
عمل اللجنة الفرعية ويف استعراض اجلمعية العامة اخلمسي لليونيسبيس الثالث بشأن إجياد                                                       

 .ثالث   مصادر متويل جديدة وابتكارية لتنفيذ توصيات اليونيسبيس ال                             

والحظت اللجنة الفرعية أن حشد املوارد املالية لتطوير القدرات يف تطبيقات العلوم                                         -٥١
والتكنولوجيا الفضائية ميكن أن ُيحقق بسبل خمتلفة، منها إقامة شراكات بني الوكاالت                                               

يع   التقنية واملنظمات املاحنة والقطاع اخلاص واملستعلمني يف البلدان النامية املنخرطني يف مشار                                             
ومشلت بعض األمثلة ألنواع هذه                  . التنمية املستدامة اليت ميكن أن تسهم يف بناء القدرات                        

الشراكات النظام العاملي لرصد املناخ؛ وتقدمي حمطات أرضية والتدريب إىل دول يف أفريقيا                                                    
  ومنطقة احمليط اهلندي يف إطار برنامج تابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية تشّغله املنظمة                                               

؛ والشراكة اخلاصة بأحراج حوض                 )يومتسات     (األوروبية الستغالل سواتل األرصاد اجلوية                   
" يوسايد    "ووكالة الواليات املتحدة للتنميـة الدولية                    " ناسا   "هنر الكونغو، اليت تدعمها الوكالة                 

)USAID(                          يوسايد    "؛ ومشروع قمح الربيع يف أفغانستان التابع للوكالة." 

ية أيضا أن املصارف اإلمنائية وغريها من املؤسسات التمويلية                                      الحظت اللجنة الفرع           -٥٢
اليت متّول املشاريع اإلمنائية يف البلدان النامية ال تدرك دائما اإلمكانيات اهلائلة اليت تنطوي                                                         

 .عليها التطبيقات الفضائية               

  أعربت بعض الوفود عن رأي مفاده أن استخدام البلدان النامية للتطبيقات الفضائية                                           -٥٣
. يواجه عقبات نتيجة لالفتقار للموظفني املؤهلني واملعدات وعدم توفر املوارد املالية الكافية                                           

وأكدت هذه الوفود أمهية التعاون بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة النمو، وخصوصا                                             
لتعزيز الفرص من أجل زيادة سبل الوصول إىل العلوم والتكنولوجيا الفضائية، والقيام عن                                                    

 .ريق ذلك ببناء القدرات وتعزيزها                 ط 

كما أعرب عن رأي مفاده أنه ميكن أن تشمل التدابري احملددة ملواجهة تلك العقبات                                            -٥٤
مسامهات من الصناعات العاملة يف جمال أعمال سواتل االتصاالت؛ وتوجيه دعوة                                           : ما يلي  

سامهات إىل الصندوق              من األمم املتحدة إىل الدول األعضاء وسائر اهليئات الدولية لتقدمي م                                 
االستئماين لربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية؛ وإقامة شراكات بني القطاعني العام                                                  
واخلاص يف اجملاالت ذات الصلة بالفضاء؛ واستحداث شروط يف التشريعات الوطنية تنص                                                         
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من املصارف         على حوافز ضريبية على اإلسهام يف أنشطة األمم املتحدة اإلمنائية؛ وتقدمي دعم                                     
وأعرب ذلك الوفد عن رأي مؤداه أنه ينبغي                          . اإلمنائية الدولية وغريها من املؤسسات املالية                      

ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي أن يعّد وثيقة لكي ُتقّدم إىل الصناعات، حتتوي على توصيات                                          
اليونيسبيس الثالث واالقتراحات العملية ذات الصلة لتنفيذ التوصيات من خالل إقامة                                       

 .شراكات    
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