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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 احلادية واألربعون الدورة
     ٢٠٠٤فرباير / شباط٢٧-١٦فيينا، 

مشروع تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا احلادية   
    ٢٠٠٤فرباير /اط شب٢٧ إىل ١٦واألربعني، املعقودة يف فيينا من 

   إضافة 
   احلطام الفضائي -خامسا 

، واصلت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية نظرها يف        ٥٨/٨٩وفقـا لقـرار اجلمعية العامة        -١
، املـتعلق باحلطـام الفضـائي، وفقـا خلطة العمل اليت اعُتمدت يف دورهتا الثامنة والثالثني      ٨البـند   

)A/AC.105/761 ١٣٠، الفقرة.( 

وتكـلم بشـأن هـذا البـند ممـثلو االحتاد الروسي وأملانيا واندونيسيا وايطاليا واجلمهورية               -٢
 .التشيكية ومجهورية كوريا وفرنسا واململكة املتحدة واهلند والواليات املتحدة واليابان

واسـتمعت اللجـنة الفرعـية إىل العـروض العلمـية والتقنـية التالية بشأن موضوع احلطام                  -٣
 :الفضائي

ــتدابري ختفــيف احلطــام الفضــائي يف فرنســا   " )أ(  ــثلة ل ــزال الســاتل  : أم ــيات إن عمل
SPOT-1قّدمه ممثل فرنسا؛" من املدار ، 



 

 2 
 

 A/AC.105/C.1/L.276/Add.1 

خدمـة شـاملة حلل مشكلة   : دراسـة لـلمركز األملـاين لشـؤون الفضـاء اجلـوي           " )ب( 
 ، قّدمه ممثل أملانيا؛"احلطام الفضائي

 ، قّدمه ممثل اهلند؛"مدار آخر إىل INSAT-2C و INSAT-2Bنقل الساتلني " )ج( 

، قّدمــه ممــثل "أنشــطة االحتــاد الروســي فــيما يــتعلق مبشــكلة احلطــام الفضــائي " )د( 
 االحتاد الروسي؛

معلومـــات حمّدثـــة عـــن بيـــئة احلطـــام الفضـــائي وسياســـة الواليـــات املـــتحدة  " )ه( 
 ، قّدمه ممثل الواليات املتحدة؛"األمريكية هبذا الشأن

 ، قّدمه ممثل وكالة الفضاء األوروبية؛"ئياحلطام الفضا" )و( 

تقريـر عـن احلالـة الراهـنة لدراسـة األكادميـية الدولية للمالحة الفضائية حول               " )ز( 
 ، قّدمه املراقب عن األكادميية الدولية للمالحة الفضائية؛"ختفيف احلطام الفضائي

، قّدمــه "ائيتقريــر عــن أنشــطة الــيادك املــتعلقة بــتدابري ختفــيف احلطــام الفضــ  " )ح( 
 ).اليادك(املراقب عن جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي 

وكـان معروضـا عـلى اللجـنة الفرعـية مذكـرة مـن األمانة عن البحوث الوطنية املتعلقة          -٤
باحلطـام الفضـائي وأمان األجسام الفضائية اليت حتمل على متنها مصادر قدرة نووية واملشاكل         
املتصـلة باصـطدامها باحلطـام الفضـائي، تضـمنت الردود املتلقاة من الدول األعضاء بشأن هذه         

ودعـت اللجـنة الفرعـية الدول األعضاء ووكاالت الفضاء االقليمية       . (A/AC.105/817)املسـألة   
 .إىل مواصلة تقدمي تقارير عن هذا املوضوع يف السنوات القادمة

قدير أن جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية والحظـت اللجـنة الفرعـية مع الت     -٥
قــد واصــلت جهودهــا لتحقــيق مــزيد مــن الــتقدم يف الفهــم الــتقين  ) الــيادك(باحلطــام الفضــائي 

 .ملختلف اجلوانب املتعلقة باحلطام الفضائي

واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أنـه ينـبغي للدول األعضاء، وال سيما البلدان اليت ترتاد                    -٦
فضـاء، أن تـويل مـزيدا مـن االهتمام ملشكلة اصطدام احلطام الفضائي باألجسام الفضائية، مبا            ال

فــيها األجســام الــيت حتمــل عــلى متــنها مصــادر قــدرة نوويــة، ولســائر جوانــب مشــكلة احلطــام  
والحظت اللجنة الفرعية أن اجلمعية العامة،      . الفضـائي، وكذلـك رجوعـه إىل الغـالف اجلـوي          

، دعــت إىل مواصــلة الــبحوث الوطنــية يف هــذا املوضــوع، وإىل اســتحداث ٥٨/٨٩يف قــرارها 
تكنولوجــيا حمسَّــنة لرصــد احلطــام الفضــائي، وإىل تصــنيف البــيانات املــتعلقة باحلطــام الفضــائي  

واتفقــت اللجــنة الفرعــية عــلى ضــرورة مواصــلة الــبحوث الوطنــية املــتعلقة باحلطــام . وتعمــيمها
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ــدول    ــبغي لل ــه ين ــتائج تلــك    الفضــائي، وعــلى أن ــيح جلمــيع األطــراف املهــتمة ن األعضــاء أن تت
الــبحوث، مبــا فــيها املعلومــات املــتعلقة باملمارســات الــيت أثبتــت فاعليــتها يف التقلــيل مــن تولّــد   

 .احلطام الفضائي

وأحاطـت اللجـنة الفرعـية علما بأن الوكاالت احمللية بالواليات املتحدة تتبع ممارسات               -٧
كمــا . ق مــع مــبادئ الــيادك التوجيهــية لتخفــيف احلطــام الفضــائي بشــأن ختفــيف احلطــام تــتواف

 يطبق بالفعل مبادئ Terra SARأُبلغـت اللجـنة الفرعـية بـأن املشـروع السـاتلي الوطـين األملاين        
ــام الفضــائي وضــمان          ــيف احلط ــية لتخف ــلمعايري األوروب ــية ل ــية والصــيغة األول ــيادك التوجيه ال

 .مأمونيته

، INSAT-2C  وSPOTعلما بأن فرنسا واهلند قد نقلتا ساتليهما  وأحاطـت اللجـنة الفرعية       -٨
 .على التوايل، كتدبري طوعي، مما يدل على التزامهما بتدابري ختفيف احلطام

 ٦١١، أنشــأت اللجــنة الفرعــية، يف جلســتها   ٥٨/٨٩وعمــال بقــرار اجلمعــية العامــة    -٩
 الدول األعضاء يف جلنة استخدام      فرباير، فريقا عامال للنظر يف تعليقات     / شباط ٢٤املعقـودة يف    

الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية عـلى االقـتراحات املتعلقة بتخفيف احلطام اليت قدمتها                  
 .اليادك إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا األربعني

ــر   /شــباط[...] ، املعقــودة يف [...]ويف جلســتها  -١٠ ــرباير، أقــرت اللجــنة الفرعــية تقري ف
 ).هلذا التقرير[...] نظر املرفق ا(الفريق العامل 

وأعـرب عـن رأي مـؤداه أن أسـرع سـبيل للحد من تزايد احلطام املداري هو أن تنفذ                     -١١
الـبلدان املـرتادة للفضـاء الـتدابري املنصـوص علـيها يف مـبادئ الـيادك التوجيهية لتخفيف احلطام                    

 .الفضائي

ورأت . ادئ الــيادك التوجيهــيةوأبــدى بعــض الوفــود تأيــيده القــرار اللجــنة الفرعــية مــب -١٢
وفـود أخـرى أنـه، بـدال مـن اقـرار تلك املبادئ، جيدر بدء العمل على وثيقة جديدة تستند إىل                      
تلـك املـبادئ ولكـن تصـاغ يف اطـار اللجـنة الفرعية وتقرها جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف                

اه أن اعتماد وثيقة وأُعـرب يف هـذا الصـدد عـن رأي مؤد         . األغـراض السـلمية واجلمعـية العامـة       
 .من هذا القبيل ستكون له آثار بعيدة املدى يف تطور األنشطة الفضائية يف العامل

وأبـدي رأي آخـر مفـاده أنـه ميكـن تعديـل مـبادئ الـيادك التوجيهـية، باجراء تغيريات                      -١٣
مناسـبة ولكـن طفـيفة يف صـياغتها، كـيما يتسـىن للجـنة الفرعـية أن توصـي اللجـنة باقرار تلك                    

 .بادئ من جانب اجلمعية العامةامل
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ــايري وال       -١٤ ــية مل توضــع يف صــيغة مع ــيادك التوجيه ــبادئ ال ــث إىل أن م وذهــب رأي ثال
ينـبغي اعتـبارها كذلـك، بل ميكن النظر اليها على أهنا جمموعة تدابري من شأهنا أن تساعد على           

 .ابقاء الفضاء متاحا لالستخدام من جانب األجيال املقبلة

نـه ينـبغي تنفـيذ تدابـري ختفـيف احلطـام الفضـائي يف مـرحلة أبكر أثناء عملية                    ولوحـظ أ   -١٥
 .تصميم النظم الفضائية

وأعـرب عـن رأي مـؤداه أن موضـوع احلطـام الفضـائي له أمهـية بالغة يف احلفاظ على          -١٦
بيـئة الفضـاء اخلـارجي، كـيما يتسـىن جلمـيع الـبلدان النامـية أن تستكشف الفضاء اخلارجي يف                     

 .ل دون معوقاتاملستقب

ــه املســتلزمات التكنولوجــية         -١٧ ــية لدي ــبلدان النام ــن ال ــيال فحســب م ــددا قل وذُكــر أن ع
واالمتــثال الــتام ملــبادئ الــيادك التوجيهــية لــيس ميســورا يف الواقــع  . لتخفــيف احلطــام الفضــائي

وأعــرب ذلــك الوفــد عــن أملــه يف توفــري الوســائل التكنولوجــية   . ملعظــم الــبلدان األقــل تطــورا 
ملـوارد املالـية الالزمـة لتخفـيف احلطـام الفضـائي، مـن أجـل متكـني البلدان النامية من تصعيد                      وا

 .جهودها الرامية إىل احلد من احلطام الفضائي ضمن نطاق قدراهتا الفضائية

وأبــدي رأي مفــاده أنــه ميكــن توقــع تنفــيذ تدابــري التخفــيف لــدى تصــميم املركــبات      -١٨
هـذه الـتدابري أن تسـهم إىل حـد بعـيد يف تقلـيل خماطـر احلطام                  الفضـائية املقـبلة، وأن مـن شـأن          

 .الفضائي

وذُكـر أنـه ينـبغي أن تـدرج يف مبادئ اليادك التوجيهية توصية بأن توفر الدولة املطِلقة              -١٩
 .معلومات عن احلالة التشغيلية ألجسامها الفضائية

لدان اليت ميكن   وأعـرب عـن رأي مـؤداه أن ُتنشـأ مهـزات وصل متخصصة يف مجيع الب                 -٢٠
أن تطاهلـا خماطر رجوع احلطام إىل الغالف اجلوي، وأنه قد يكون من املفيد جدا انشاء قاعدة                 

 .بيانات دولية هلمزات الوصل املعنية

وذهـب رأي آخـر إىل أن االمتـثال جلمـيع تدابـري ختفيف احلطام الفضائي ينطوي على                   -٢١
، ولذلك فمن املستصوب استكشاف سبل      تكالـيف اضـافية يتكـبدها مجـيع املشغلني التجاريني         

 .ووسائل لتوفري دعم تقين واقتصادي
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   استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي    -سادسا 
، واصلت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية نظرها  ٥٨/٨٩مبقتضـى قـرار اجلمعـية العامـة          -٢٢

القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي      مـن جـدول األعمـال املـتعلق باسـتخدام مصادر             ٩يف البـند    
 ).، املرفق الثالثA/AC.105/804(وفقا خلطة العمل اليت اعتمدهتا يف دورهتا األربعني 

 :وكان معروضا على اللجنة الفرعية الوثائق التالية -٢٣

مذكــرة مــن األمانــة عــن األحبــاث الوطنــية املــتعلقة باحلطــام الفضــائي وبأمــان    )أ( 
لـيت حتمـل عـلى متـنها مصـادر قدرة نووية ومبشاكل اصطدامهــا باحلطـــام               األجسـام الفضـائية ا    

 ؛)A/AC.105/817(الفضائــي 

مذكـرة مـن األمانـة عـن خطـط تنظيمـية حمـتملة المكانـية املشـاركة يف رعاية                     )ب( 
ــية قــيام      ــنووية يف الفضــاء والمكان جمهــود لوضــع معــيار دويل لألمــان الــتقين ملصــادر القــدرة ال

دولـية للطاقـة الذريـة باسـداء املشـورة للجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية يف إعـداد هذا                      الوكالـة ال  
 ؛)A/AC.105/C.1/L.268(املعيار 

ورقــة عمـــل مقدمــة مـــن األرجنــتني وباكســـتان وفرنســا واململكـــة املـــتحدة      )ج( 
 دويل لـربيطانيا العظمـى وايرلـندا الشمالية بشأن خيارات التنفيذ احملتملة بشأن وضع إطار تقين        

لألهــداف والتوصــيات املــتعلقة بأمــان تطبــيقات مصــادر القــدرة الــنووية املخطــط هلــا واملرتقــبة  
 ).Corr.1 و A/AC.105/C.1/L.271(حاليا 

وأدىل ممــثلو أملانــيا ومجهوريــة كوريــا واململكــة املــتحدة واهلــند والواليــات املــتحدة          -٢٤
 .األمريكية ببيانات يف إطار البند

للجنة الفرعية بشأن موضوع استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء          وقدمـت إىل ا    -٢٥
 :اخلارجي العروض التقنية التالية

ــنووية الفضــائية يف      " )أ(  ــدرة ال ــتطور واســتخدام مصــادر الق اخلطــوط الرئيســية ل
 ، قّدمه ممثل االحتاد الروسي؛"روسيا

، قّدمه  "وية الفضـائية  التطبـيقات الـيت تتـيحها أو تعـززها مصـادر القـدرة الـنو              " )ب( 
 ممثل الواليات املتحدة؛

 قّدمه ممثل الواليات املتحدة؛" مستقبل االستكشاف ونظم القدرة النووية" )ج( 
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مفاهــيمها واســتخدامات وكالــة الفضــاء  : مصــادر القــدرة الــنووية الفضــائية " )د( 
 .وروبية، قّدمه املراقب عن وكالة الفضاء األ"األوروبية هلا يف االستكشاف العلمي

ــنووية يف        -٢٦ ــدرة ال ــبادئ املتصــلة باســتخدام مصــادر الق ــؤداه أن امل وأعــرب عــن رأي م
قــد وفــرت اطــارا دولــيا متيــنا ) ٤٧/٦٨قــرار اجلمعــية العامــة  (١٩٩٢الفضــاء اخلــارجي لعــام 

ورأى ذلك . السـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي عـلى مدى العقد املاضي        
ر املقبول دوليا للحماية من االشعاع، بصيغته املرساة يف تلك املبادئ، ينبغي أن         الوفـد أن املعـيا    

يظـل عـلى حالـه وأنـه يلـزم الـتماس مزيد من املعلومات بغرض فهم السبب الداعي إىل اقتراح                     
 .تنقيح للمبادئ املوجودة

ورأى بعــض الوفــود أن حلقــة العمــل الــيت يــنظمها مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي     -٢٧
ــيار      باال ــترح يف اخلـ ــبما اقـ ــة، حسـ ــة الذريـ ــية للطاقـ ــة الدولـ ــع الوكالـ ــتراك مـ ــيقة ٢شـ  يف الوثـ

A/AC.105/C.1/L.271/Rev.1          ينـبغي أن ُتعقد ملناقشة نطاق معيار حمتمل لألمان التقين ملصادر ،
 .القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي واخلصائص العامة لذلك املعيار

ــة    -٢٨ ــية العام ــرار اجلمع ــا لق  ٦٠٦، عــاودت اللجــنة الفرعــية، يف جلســتها   ٥٨/٨٩ووفق
فـرباير، عقـد فـريقها العـامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف              / شـباط  ١٩املعقـودة يف    

[...] وقد عقد الفريق العامل     ). اململكة املتحدة (هاربيسون  . الفضـاء اخلارجي، برئاسة سام أ     
 .جلسة

ن الفـريق العامل، وفقا خلطة العمل، أحرز خالل        والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح أ         -٢٩
فـترة مـا بـني الـدورات تقدمـا يف صـوغ خـيارات تنفـيذ حمـتملة الرسـاء إطار دويل ذي أساس                         
تقـين لألهـداف والتوصــيات املـتعلقة بأمـان تطبــيقات مصـادر القـدرة الــنووية الفضـائية املــزمعة        

 .واملرتآة حاليا

 نـاقش خـيارات ممكـنة القامـة تعـاون حمتمل بيــن             والحظـت اللجـنة أن الفـريق العـامل         -٣٠
اللجــــنــــة والوكالـــــــة الدولــــيــــة للطاقــــــة الذريــــــة وفقــــــا ملــــا هـــــــو وارد فــــــي الوثــــيقــــة   

A/AC.105/C.1/L.271/Rev.1. 

ــر   /شــباط[...] ، املعقــودة يف [...]ويف جلســتها  -٣١ ــرباير، أقــرت اللجــنة الفرعــية تقري ف
 ).هلذا التقرير[...] انظر املرفق (الفريق العامل 

وأقـرت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية توصـية الفـريق العـامل بأن يواصل عمله فيما                     -٣٢
 ٢٠٠٦-٢٠٠٣بـيـن الـدورات بشـأن املواضـيع املبينة يف خطة العمل املتعددة السنوات للفترة                

)A/AC.105/804    ضاء الفريق العامل املهتمني،    ولتيسري هذه املناقشات بني أع    ). ، املـرفق الثالـث
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ورمبا  (٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٨ و   ٧ينـبغي أن تعقـد مشـاورات الفـريق العـامل يف فييـنا يومـي                 
، أثـناء الدورة السابعة واألربعني للجنة استخدام  )٢٠٠٤يونـيه   / حزيـران  ١١ إىل   ٩متـدد حـىت     

 .الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
  

  تند إىل النظم الفضائية   التطبيب عن بعد املس  -سابعا 
، نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية يف البند            ٥٨/٨٩وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -٣٣

املـتعلق بالتطبيـب عـن بعد املستند إىل النظم الفضائية ضمن إطار خطة العمل الثالثية السنوات       
عى الدول األعضاء يف    وطبقا خلطة العمل، تد   . ٢٠٠٣الـيت اعـتمدت يف دورهتا األربعني، عام         

، إىل تقــدمي عــروض بشــأن حالــة تطبــيقات التطبيــب عــن بعــد ٢٠٠٤اللجــنة، ابــتداء مــن عــام 
عمومـا، والتطبيـب عن بعد املستند إىل الفضاء خصوصا، يف بلداهنا، وبشأن نظم التطبيب عن                

 .بعد املتاحة جتاريا ومدى قدرهتا على استخدام النظم الفضائية

 البـند ممـثلو رومانـيا وفرنسـا وكـندا وكولومبيا واملكسيك والنمسا      وتكلّـم بشـأن هـذا     -٣٤
 .ونيجرييا واهلند والواليات املتحدة األمريكية واليابان

 :واستمعت اللجنة الفرعية بشأن هذا البند إىل العروض العلمية والتقنية التالية -٣٥

 ، قّدمه ممثل فرنسا؛"التطبيب عن بعد والسواتل" )أ( 

، " سـواتل االتصـاالت الصـغرية ألغراض التطبيب عن بعد يف روسيا    تشـكيلة " )ب( 
 قّدمه ممثل االحتاد الروسي؛

والتجاري يف عامل   ) املخصـص ألهداف معينة   (التطبيـب عـن بعـد التكتـيكي         " )ج( 
 ، قّدمه ممثل الواليات املتحدة؛"منظور وكالة ناسا: تفاعلي

، قّدمه  " التطبيـب عـن بعـد      –ال  نظـم املعلومـات الطبـية اخلاصـة مبـيادين القـت           " )د( 
 ممثل الواليات املتحدة؛

اســتخدام الــذراع الروبوطــية املشــّغلة عــن بعــد بواســطة الشــبكات الســاتلية   " )ه( 
يف حــاالت الطــوارئ يف املــناطق ) بواســطة راســم الصــدى(ألغــراض التشــخيص اإليكوغــرايف 

 ؛)اإليسا(، قّدمه ممثل وكالة الفضاء األوروبية "املنعزلة

حملـة جمملـة عـن األنشـطة اجلاريـة يف جمال التطبيب عن بعد يف وكالة الفضاء                  " )و( 
 .، قّدمه ممثل اإليسا"األوروبية
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ــرعاية         -٣٦ ــد يف جمــال ال ــيقات األوســع للتطبيــب عــن بع ــية التطب والحظــت اللجــنة الفرع
ر الصـحية ومـا هلـا مـن منافع يف دراسات االنتشار الوبائي واجلراحة عن بعد وخدمات التصوي                 

ــة إىل       ــية وخدمــات اإلحال ــية ورصــد نشــاط القلــب واالستشــارات الطب اإلشــعاعي غــري املوقع
االخصـائيني وتقـدمي الـرعاية الطبـية إىل احملـتجزين يف املؤسسات االصالحية والتعليم الطيب عن                 

 .بعد وكذلك التعليم العالجي

االت مثل اجلراحة   ونّوهـت اللجـنة الفرعـية بعـدد مـن املبادرات لتعزيز اخلدمات يف جم               -٣٧
ومحى وادي ريفت   ) الدنج(الروبوطـية عـن بعـد ورصـد ومكافحـة دودة غينـيا ومحـى الضنك                 

ــم          ــد والدع ــراض، والتشــخيص الطــيب عــن بع ــن األم ــا م ــتهاب الســحايا وغريه ــريا وال والكول
 .النفساين للبعثات الفضائية املأهولة الطويلة األمد

 بعـد املسـتند إىل الفضـاء من منافع هامة يف            ونّوهـت اللجـنة الفرعـية مبـا للتطبيـب عـن            -٣٨
توفـري اخلـربة الفنـية الطبية للمواقع النائية، املتنقلة منها والثابتة، غري املربوطة بشبكة االتصاالت              

 .األرضية، وخصوصا للتجاوب مع الطوارئ عقب أي كارثة

منها والحظـت اللجـنة أنـه قـد اسـتهلت بـالفعل عـدة مشـاريع عـلى الصـعيد الوطـين،                        -٣٩
مشـروع جـرى فـيه وصـل الـرباجميات الطبية وأدوات التشخيص الطيب املصممة خصيصا لتلبية              

 جتاريــة يف عــدة مواقــع، جللــب مــنافع التطبيــب عــن بعــد   VSATاحتــياجات الــزبائن مبحطــات 
 .املستند إىل الفضاء إىل قطاعات شعبية واسعة

 يف التطبيب عن بعد املستند      والحظـت اللجـنة الفرعية أن تكاليف املعّدات املستخدمة         -٤٠
إىل الـنظم الفضـائية متـثّل شـاغال للـبلدان النامية، كما الحظت أن االجتاه التناقصي ألمثان تلك                   
املعـّدات ميكـن أن ُيسـهم يف جلب منافع ذلك النوع من التطبيب إىل مزيد من البلدان النامية،                   

 .طبيةمما يعّزز إىل حد بعيد خدمات الرعاية الصحية واخلدمات ال

واتفقـت اللجـنة الفرعـية على أنه ينبغي مواصلة تشجيع توسيع التعاون التقين يف جمال                 -٤١
ــبلدان،          ــنافعه إىل مجــيع ال ــنظم الفضــائية، ضــمانا لوصــول م ــد املســتند إىل ال ــب عــن بع التطبي

 .وخصوصا البلدان النامية، يف شىت جماالت اخلدمات الصحية والطبية
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فيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض دراسة الطبيعة ال -ثامنا 
واستخدامه وتطبيقاته يف ميدان االتصاالت الفضائية وغريه من امليادين، 

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

، نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية يف البند            ٥٨/٨٩العامـة   وفقـا لقـرار اجلمعـية        -٤٢
ــاملدار الثابــت بالنســبة لــألرض وباالتصــاالت الفضــائية،      ١١ ــتعلق ب  مــن جــدول األعمــال، امل

 .بند مناقشة منفرد/كموضوع

 .وتكلّم بشأن هذا البند ممثلو إكوادور وإندونيسيا وكولومبيا -٤٣

داه أنـه نظـرا حملدوديـة سـعة املـدار الثابـت بالنسبة         وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مـؤ           -٤٤
ورأت تلـك الوفود أنه ينبغي ترشيد استخدامه  . لـألرض فـثمة خطـر يتمـثل يف احـتمال تشـبعه         

وجعـل ذلـك االسـتخدام ميسـورا جلمـيع الـبلدان، وال سيما تلك اليت ال متتلك حاليا القدرات                
. دار الثابت بالنسبة لألرض بشروط منصفة    التقنـية والعلمـية الالزمـة للـتمكّن مـن اسـتخدام املـ             

كمــا ينــبغي مــراعاة احتــياجات الــبلدان النامــية ومصــاحلها واملوقــع اجلغــرايف لــبلدان معيــنة           
ورأت تلك الوفود أنه ينبغي يف ). اآليتيو(واالجـراءات الـيت يتـبعها االحتـاد الـدويل لالتصاالت         

أفضـلية لـدى ختصيص األطياف ضمن نطاق        الواقـع إعطـاء الـبلدان الواقعـة يف املـناطق املداريـة              
ومـن مث، فقـد رأت تلـك الوفـود أنـه ينـبغي إبقـاء البـند املتعلق                 . املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض       

 .باملدار الثابت بالنسبة لألرض مدرجا يف جدول أعمال اللجنة الفرعية

 من الفضاء   وأُبـدي رأي مفـاده أن املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض ميـثّل جزءا ال يتجزأ                   -٤٥
اخلـارجي، ومـن مث فـال ميكـن تـناولـــه إال يف سـياق معـاهدة املـبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف                       
مـيدان استكشـاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى              

 .ولوائح اآليتيو التنظيمية)) ٢١-د (٢٢٢٢مرفق قرار اجلمعية العامة (

لجـنة الفرعـية بارتـياح أن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي قد نظم أثناء                  والحظـت ال   -٤٦
 ١٢ إىل   ١٠املـرحلة األوىل من مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات، الذي ُعقد يف جنيف من               

 اجـتماعا لفـريق من اخلرباء بشأن إسهام تكنولوجيا االتصاالت     ٢٠٠٣ديسـمرب   /كـانون األول  
ــّوة ال   ــتمع        الفضــائية يف تضــييق اهل ــذي ميكــن جمل ــالدور ال ــي ب ــادة الوع ــلى زي ــاعد ع ــية، س رقم

 .املعلومات أن يؤديه يف حتقيق أهداف ذلك املؤمتر
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  تنفيذ نظام فضائي عاملي متكامل لتدّبر الكوارث الطبيعية     -تاسعا 
، نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية يف تنفيذ           ٥٨/٨٩وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -٤٧

 .بند مناقشة منفرد/ي فضائي متكامل لتدّبر الكوارث الطبيعية، كموضوعنظام عامل

وتكـلم يف اطـار هـذا البند ممثلو أملانيا والصني وفرنسا وكوبا واملغرب ونيجرييا واهلند                 -٤٨
 .والواليات املتحدة واليابان

لفرعية وقـّدم املراقـب عـن أمانـة االسـتراتيجية الدولية للحد من الكوارث أمام اللجنة ا        -٤٩
 ".صوب املؤمتر العاملي للحد من الكوارث"عرضا عنوانه 

ويف أثــناء املناقشــة، استعرضــت الوفــود اجلهــود الوطنــية والتعاونــية يف جمــال اســتخدام    -٥٠
وسيقت . التكنولوجـيات املسـتندة إىل الفضـاء يف دعـم أنشـطة التأهـب للكـوارث ومواجهـتها                 

 .ي واالقليمي والدويلأمثلة للمبادرات الوطنية وللتعاون الثنائ

والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح مـا أحـرزه ميـثاق الـتعاون عـلى حتقـيق االسـتخدام             -٥١
الفضاء "امليثاق الدويل   (املنسـق للمرافق الفضائية يف حال وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية            

وطنــية  املفوضــية ال٢٠٠٣وقــد انضــمت إىل امليــثاق يف عــام . مــن تقــدم") والكــوارث الكــربى
األرجنتينـية لشـؤون األنشـطة الفضـائية والوكالـة اليابانـية الستكشاف الفضاء اجلوي، وبذلك                
ارتفـع عـدد وكـاالت الفضـاء الـيت جعلـت موجوداهتـا الفضائية متاحة لسلطات احلماية املدنية                   

 .لدى التصدي لكارثة كربى إىل سبع وكاالت

 ٢٠٠٣ اخلارجي قد أبرم يف عام       ونّوهـت اللجـنة الفرعـية بـأن مكتـب شؤون الفضاء            -٥٢
اتفاقــا ليصــبح هيــئة معاونــة للميــثاق، ممــا يتــيح ألي كــيان تــابع لألمــم املــتحدة أن يطلــب مــن   

واعتبارا . امليـثاق صـورا سـاتلية لتيسـري جهود اإلغاثة فور حدوث كارثة طبيعية أو تكنولوجية               
الساعة ميكن لكيانات ، أنشـأ املكتـب خطا مباشرا متاحا على مدار       ٢٠٠٣يولـيه   / متـوز  ١مـن   

األمـم املـتحدة مـن خاللـه اسـتخدام قـنوات امليـثاق لـتلقي صـور سـاتلية دعمـا جلهود التصدي                   
عــند التصــدي لفيضــانات يف : ومــنذ ذلــك الــتاريخ، اســُتخدم امليــثاق مخــس مــرات . للطــوارئ

ــزال      ــبني، ولزل ــزالقات أرضــية يف الفل ــة الدومينيكــية، والن ــبال، ولفيضــانات يف اجلمهوري يف ني
 .اندونيسيا، وأخريا للزلزال الذي ضرب املغرب أثناء دورة اللجنة الفرعية

ــتدّبر الكــوارث مــن       -٥٣ ــرها ملــا قّدمــه فــريق العمــل املعــين ب وأبــدت اللجــنة الفرعــية تقدي
مسـامهات هامـة صـوب حتديـد خطـوات ملموسـة تسـهم يف تنفيذ نظام فضائي عاملي متكامل                    

 عـلى اجـراء مزيد من الدراسة حول تنفيذ التوصية املتعلقة            لـتدّبر الكـوارث الطبيعـية، واتفقـت       
 .بانشاء منظمة دولية للتنسيق الفضائي يف جمال تدّبر الكوارث ضمن اطار األمم املتحدة
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ونّوهـت اللجـنة الفرعـية باحلاجـة إىل اعتـبار نظـم االتصاالت الفضائية، بدرجة أكرب،                  -٥٤
افق االتصـاالت األرضـية كـثريا مـا تــتعطل     ذلـك أن مـر  . حلـوال يف مـرحلة التصـدي للكـوارث    

أمـا احملطـات السـاتلية القابلة للنقل فيمكن محلها جوا بسهولة نسبية             . أثـناء الكـوارث الطبيعـية     
ورأت اللجــنة . وتركيــبها يف فــترة وجــيزة، فتتــيح أداة ال غــىن عــنها لالتصــال بالعــامل اخلــارجي

كوارث أن حتوز على حمطات اتصال      الفرعـية أنـه ينـبغي لكـل مؤسسـة مشاركة يف التصدي لل             
 .متنقلة يسرية النشر، تكون متوافقة مع خمتلف نظم سواتل االتصاالت

وأبـدي رأي مـؤداه أنـه ينـبغي ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي أن ينسـق جهوده مع                       -٥٥
مشـغلي سـواتل االتصاالت من أجل حجز جزء من املرسل اجمليب ومن نطاق الترددات لدعم                

 .لكوارثأنشطة تدّبر ا

ونّوهـت اللجـنة الفرعـية بـأن عـدد البلدان املشاركة يف النظام الساتلي الدويل للبحث                  -٥٦
 بلــدا، وأن هــذا الــنظام ميكــن أن يكــون ٣٥قــد ارتفــع إىل )  سارســات–كوســباس (واالنقــاذ 

. منوذجــا للكيفــية الــيت ميكــن أن يعمــل هبــا نظــام عملــيايت عــاملي للدعــم يف حــاالت الكــوارث  
لجـنة الفرعـية أيضـا بـأن نـيجرييا، من خالل وكالتها الوطنية املعنية بتدّبر الطوارئ،            ونّوهـت ال  

 سارسات وحمطة   – انشـاء مركز ملراقبة العمليات يف اطار كوسباس          ٢٠٠٣قـد أمتـت يف عـام        
طرفـية للمسـتعملني احمللـيني مـن شـأهنما أن يسهما يف دعم عمليات البحث واالنقاذ يف افريقيا       

 .الغربية

الحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح مــا أحــرزته عــدة دول أعضــاء مــن تقــدم يف اجيــاد   و -٥٧
حلـول اقليمـية وعاملـية تسـتند إىل انشاء تشكيالت من السواتل الصغرية ال تستخدم يف أنشطة                  

وتشمل هذه التشكيالت تشكيلة سواتل     . تدّبـر الكـوارث فحسـب بـل ويف محايـة البيـئة أيضـا              
 ثالثــة ســواتل ٢٠٠٣ اجلزائــري يف عــام Alsat فــيها إىل ســاتل الــيت انضــمت(تدّبــر الكــوارث 

وتشكيلة )  الربيطاينUK-DMC  التركي وBILSAT-1  النـيجريي و  NigeriaSat-1اضـافية، هـي     
لرصـد البيـئة والكـوارث اليت تقوم الصني حاليا بانشائها           ) ”1+2“التشـكيلة   (السـواتل الصـغرية     

ــام    ــا يف ع ــتظر اجنازه ــيعها إىل تشــكيلة  ، وتوجــد خطــط  ٢٠٠٦وين ــام  ”4+4“لتوس ــول ع  حبل
 .، واليت ستستفيد منها يف املقام األول منطقة آسيا واحمليط اهلادئ٢٠٠٨

من ) سيوس(ونّوهـت اللجـنة الفرعـية مبـا تقـوم به اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض                  -٥٨
متر القمة   مـن برنامج سيوس اخلاص مبتابعة نتائج مؤ        ٣أعمـال، خصوصـا فـيما يـتعلق بالنمـيطة           

العـاملي للتنمـية املسـتدامة، الـيت سـتعاجل تدّبـر الكوارث ومشاكل النـزاعات، واليت سُتستهل يف                  
ــيانات رصـــد األرض    ٢٠٠٤عـــام   وســـتركز عـــلى العمـــل عـــلى زيـــادة الوعـــي بتطبـــيقات بـ
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ــتدّبر        ــرافق واتصــاالت ذات صــلة ب ــية وستســاعد عــلى انشــاء م ــبلدان النام واســتخدامها يف ال
 .كل النـزاعاتالكوارث ومشا

ونّوهـت اللجـنة بـأن الغـرض املبـتغى مـن مؤمتر القمة املعين برصد األرض، الذي عقد                    -٥٩
ــوز٣١يف واشــنطن العاصــمة يف   ــيه / مت ــين برصــد    ٢٠٠٣يول ــريق املخصــص املع ، وأنشــطة الف

األرض الـذي أنشـئ نتـيجة لذلـك املؤمتـر، هـو اضـافة ُبعد جديد للجهود العاملية يف جمال تدّبر                      
ــيا، أن تســاعد، عــند     . ارثالكــو ومــن شــأن خطــة عمــل ذلــك الفــريق، اجلــاري صــوغها حال

تنفــيذها، عــلى توفــري قــدرات ومــوارد جديــدة للــبلدان، وخصوصــا الــبلدان النامــية، مــن أجــل  
 .معاجلة املسائل اجملتمعية اخلطرية معاجلة أفضل

لبحــث وأعــرب عــن رأي مفــاده أن هــناك حاجــة إىل تنســيق دويل ملخــتلف أنشــطة ا    -٦٠
 .والتطوير يف جمال التنبؤ بالزالزل باستخدام نظم ومعلومات مستندة إىل الفضاء

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن املفوضـية الوطنـية األرجنتينـية لشؤون األنشطة الفضائية                 -٦١
ــتخدام          ــتماعا للخــرباء حــول اس ــد نظمــت اج ــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي واإليســا ق ومكت

 تشرين ٢٦ إىل ٢٤الفيضانات، عقد يف كوردوفا، األرجنتني من تكنولوجـيا الفضـاء يف تدّبـر      
ــثاين ــاريو       . ٢٠٠٣نوفمــرب /ال ــذي استضــافه معهــد م ــك االجــتماع، ال ــن ذل وكــان الغــرض م

 .غوليتش، اعداد جممالت ملقترحات مشاريع رائدة

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن املركـز األملـاين لشـؤون الفضـاء اجلـوي ومكتب شؤون                    -٦٢
ارجي يقومـان حالـيا، بدعـم من وكالة الفضاء األوروبية، بتنظيم حلقة عمل األمم     الفضـاء اخلـ   

وسـتهّيئ هذه احللقة    . املـتحدة الدولـية حـول اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف تدّبـر الكـوارث                
، فرصـة القـتراح أفكـار واسـتراتيجيات لتنفيذ          ٢٠٠٤أكـتوبر   /املـزمع عقدهـا يف تشـرين األول       

 حلـول تتـيحها تكنولوجـيا الفضـاء لدعم أنشطة تدّبر الكوارث، ضمن              نظـام عـاملي يسـتند إىل      
 .اطار من التعاون الدويل

ونّوهـت اللجـنة الفرعـية بالفرصة اليت يتيحها املؤمتر العاملي للحد من الكوارث، الذي              -٦٣
 يف كــويب، الــيابان وســريكز عــلى اجــراء  ٢٠٠٥يــناير / كــانون الــثاين٢٢ إىل ١٨ســيعقد مــن 
 أحـرز عـلى مـدى العقـد املاضـي من تقدم، استنادا إىل استراتيجية يوكوهاما من             اسـتعراض ملـا   

مــبادئ توجيهــية للوقايـة مــن الكــوارث الطبيعـية والتأهــب هلــا وختفــيف   : أجـل عــامل أكــثر أمـنا  
آثارهــا، الــيت تتضــمن املــبادئ واالســتراتيجية وخطــة العمــل، وعــلى حتديــد جمموعــة معيــنة مــن  

ــتداب  كمــا نّوهــت . ٢٠١٥-٢٠٠٥ري السياســاتية لتنفــيذها يف الفــترة  األهــداف واألنشــطة وال
اللجـنة الفرعية بأن تكنولوجيا الفضاء ميكن أن تؤدي دورا حموريا يف احلد من الكوراث، وأنه                



 

13  
 

A/AC.105/C.1/L.276/Add.1

ميكـن للجـنة الفرعـية العلمية والتقنية وجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية أن                
مــتابعة نــتائجه، ممــا يكفــل كــون تكنولوجــيات الفضــاء جــزءا ال تســهما يف املؤمتــر العــاملي ويف 

 .يتجرأ من احللول املطروحة يف خطة التنفيذ اليت يضعها املؤمتر
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