
A/AC.105/C.1/L.286/Add.1  األمـم املتحـدة  

Distr.: Limited 
28 February 2006 
Arabic 
Original: English 

 اجلمعية العامة 

 

 
280206    V.06-51503 (A) 
*0651503* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة الثالثة واألربعون 

     ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣ –فرباير  / شباط ٢٠فيينا،  
   مشروع التقرير  

 إضافة
 

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء  -ثالثا 
  )اليونيسبيس الثالث( واستخدامه يف األغراض السلمية اخلارجي

، واصلت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية نظرها يف        ٦٠/٩٩وفقـا لقـرار اجلمعية العامة        -١
ــند  ــتحدة الثالــث املعــين       ٦الب ــيذ توصــيات مؤمتــر األمــم امل ــتعلق بتنف  مــن جــدول األعمــال، امل

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

رس، توصيات  ما/آذار[...] ، املعقودة يف    [...]وأقـّرت اللجـنة الفرعـية، يف جلسـتها           -٢
الفــريق العــامل اجلــامع بشــأن تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث، بصــيغتها الــواردة يف تقريــر  

 [...]).انظر املرفق (الفريق العامل 

وتكلّـم بشأن هذا البند ممثلو شيلي وكندا واملغرب ونيجرييا واهلند والواليات املتحدة              -٣
راقــبون عــن املعهــد األورويب لسياســات الفضــاء  وتكلّــم أيضــا امل[...]. األمريكــية والــيابان و 

 .واجلامعة الدولية للفضاء والس االستشاري جليل الفضاء
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وأكـدت اللجـنة الفرعية جمددا أمهية تنفيذ خطة العمل الواردة يف تقرير جلنة استخدام                -٤
املعين الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية عـن تنفـيذ توصـيات مؤمتـر األمـم املتحدة الثالثة                      

 بـاء مــن  –الـباب الســادس  (باستكشـاف الفضــاء اخلـارجي واســتخدامه يف األغـراض الســلمية    
/  تشــرين األول٢٠ املــؤرخ ٥٩/٢والــيت أقــرا اجلمعــية العامــة يف قــرارها ) A/59/174الوثــيقة 
 .٢٠٠٤أكتوبر 

  مــن قــرار١٨والحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح أن اللجــنة ينــبغي هلــا، وفقــا للفقــرة   -٥
، أن تواصـل النظر، أثناء دوراا القادمة، يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس            ٥٩/٢اجلمعـية العامـة     

 .الثالث إىل أن تعترب اللجنة أن نتائج ملموسة أُحرزت يف هذا اال

والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح الـتقّدم الـذي مـا زالت حترزه الدول األعضاء، من               -٦
طنــية واإلقليمــية، وكذلــك مــن خــالل الــتعاون الثــنائي، يف ســبيل خــالل الــربامج واألنشــطة الو

 .املضي يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث

والحظـت اللجـنة الفرعـية مع التقدير أنّ الدول األعضاء اضطلعت بعدد من األنشطة                -٧
. واملـبادرات يف العـام املاضـي مـن أجـل املسـامهة يف زيـادة تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالث                  

والحظـت اللجـنة الفرعـية مـع الـتقدير أيضـا املسامهات اليت قامت ا هيئات يف األمم املتحدة                    
ــيها            ــا ف ــك التوصــيات، مب ــيذ تل ــال تنف ــدى اللجــنة يف جم ــب ل ــا صــفة مراق ــئات أخــرى هل وهي
التوصـيات املـتعلقة بزيادة فرص التعليم والتدريب وتشجيع الشباب على املشاركة يف األنشطة              

 .الفضاء وضمان وعي الناس بأمهية األنشطة الفضائيةذات الصلة ب

وأعـرب أحـد الوفـود عـن رأي مفـاده أن تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث سيساعد                  -٨
ورأى ذلــك الوفــد أن بإمكــان الــبلدان املــتقدمة . الــبلدان النامــية عــلى مواجهــة حتديــات معيــنة 

ل برامج بشأن التطبيقات الفضائية     حشـد مواردهـا مـن أجـل متكـني الـبلدان النامـية من استهال               
 .كانت قد برهنت على جناحها يف بلدان نامية أخرى

وأبـدي رأي مفـاده أنـه ميكـن دعـوة صـناعة القطـاع اخلـاص إىل دعـم تنفـيذ توصيات             -٩
اليونيسـبيس الثالـث باملسـامهة واملشـاركة يف املشـاريع الـيت ستوضـع يف املسـتقبل واليت تتضمن                    

 . جيداأهدافا حمددة حتديدا

وأبـدي رأي مفـاده أن مـن شـأن األنشـطة التكميلية، الثنائية منها واملتعددة األطراف،           -١٠
الـيت تتشـارك فـيها الدول وتعزيز العالقات بني األطر اإلقليمية والدولية أن ميثال إسهاما مؤكدا     

 .يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث
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قة عمل لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث      واتفقـت اللجـنة الفرعية على أن إنشاء أفر         -١١
ميـثّل جـا فـريدا مـن حيـث أنه يتيح مشاركة هيئات حكومية وغري حكومية يف أنشطة متابعة                    

 .اليونيسبيس الثالث، مع احلفاظ على الدور احملوري الذي تقوم به الدول األعضاء

اهم يف عمل أفرقة    والحظـت اللجـنة الفرعـية مـع التقدير أنّ الدول األعضاء ظلت تس              -١٢
العمـل اآلنفـة الذكـر، وذلك باملشاركة يف األفرقة اليت ما زالت تباشر عملها وبتنفيذ توصيات                 

 .األفرقة اليت فرغت من عملها

واتفقــت اللجــنة الفرعــية عــلى أن مواصــلة الســعي إىل بلــوغ غايــات أفــرقة العمــل           -١٣
ن حتقيق أقصى قدر من املنافع املتأتية   وأهدافهـا يـربهن على إرادة الدول األعضاء والتزامها بشأ         

 .من استخدام تكنولوجيات الفضاء من أجل حتسني رخاء البشرية

وأبـدي رأي مفـاده أن مـتابعة توصيات اليونيسبيس الثالث ينبغي أن تأخذ يف االعتبار             -١٤
 ينبغي القـدرات واالحتـياجات احمللـية واإلقليمـية وأن العمـل املتمـّيز الـذي تقوم به أفرقة العمل                 

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

والحظـت اللجـنة الفرعـية مـع الـتقدير الـتقّدم احملـرز يف الدراسـة حـول إمكانية إنشاء                      -١٥
هيـئة دولـية تعـىن بالتنسيق وتوفري الوسائل الكفيلة بتحقيق أقصى قدر ممكن واقعيا من النجاعة                 

...] إىل [... وتتضمن الفقرات  . فضـائية من أجل استخدامها يف إدارة الكوارث       لـلخدمات ال  
 .من هذا التقرير آراء الدول األعضاء وقرارات اللجنة الفرعية فيما يتعلق ذه الدراسة

والحظـت اللجـنة الفرعـية مـع الـتقدير أن اللجـنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل                   -١٦
عـلى أسـاس طوعـي لتكون هيئة غري رمسية هدفها ترويج التعاون، حسبما    املالحـة قـد أنشـئت       

هـو مناسـب، يف املسـائل ذات االهتمام املشترك اليت هلا صلة باخلدمات الساتلية املدنية املتعلقة                  
بـتحديد املواقـع واملالحـة والتوقيـت واخلدمات املضافة القيمة، فضال عن التواؤم فيما بني هذه                

شــغيلها املتــبادل، مــع زيــادة اســتعماهلا يف دعــم التنمــية املســتدامة، وخاصــة يف   الــنظُم وقابلــية ت
والحظت اللجنة الفرعية أن املشاركني املهتمني بإنشاء تلك اللجنة الدولية قد       . الـبلدان النامـية   

اتفقـوا عـلى أن يعمـل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي مؤقـتا مبـثابة اجلهـة احملورية يف املسائل                        
 .ظيم إنشاء فريق عامل خمصص واالجتماع األول لتلك اللجنةاملتعلقة بتن

وأبـدي رأي مفـاده أن اللجـنة الدولية ستكون آلية مهمة لترويج منافع الشبكة العاملية                 -١٧
 .لسواتل املالحة، وخاصة يف البلدان النامية
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، والحظـت اللجـنة الفرعـية أن اللجـنة كانـت قـد وافقت، يف دورا الثامنة واألربعني             -١٨
عـلى إقامـة صـلة أوثـق بني عملها فيما يتعلق بتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث والعمل الذي                  
تضـطلع بـه جلـنة التنمـية املسـتدامة، وأنـه ينـبغي للجـنة الفرعـية يف دورـا احلالـية أن تستعرض                         
وثـيقة وجـيزة حـول مـا ميكـن أن تسـهم بـه علـوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاما يف ااالت                      

 )1(.٢٠٠٧-٢٠٠٦ملواضيعية اليت ستتناوهلا اللجنة يف الفترة ا

وكـان معروضـا عـلى اللجـنة الفرعـية ورقـة غـرفة مؤمتـرات تتضمن مسامهة اللجنة يف                     -١٩
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦عمـل جلـنة التنمـية املسـتدامة فـيما يـتعلق باموعـة املواضيعية الرئيسية للفترة                  

)A/AC.105/C.1/2006/CRP.9/Rev.1 .(ــوارد يف ورقــة غــرفة   وأقــّر ت اللجــنة الفرعــية الــنص ال
املؤمتـرات الـذي كـان الفـريق العـامل اجلـامع قـد استعرضـه ووضعه يف صيغته النهائية، وطلبت                   
إىل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي أن حيـيل ذلـك الـنص، وفقـا لالتفـاق الـذي توصلت إليه                        

ستدامة يف دورا الرابعة عشرة اليت من       املجلنة التنمية   اللجـنة يف دورـا الثامـنة واألربعـني، إىل           
 .٢٠٠٦مايو / أيار١٢ إىل ١املزمع عقدها يف الفترة من 

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن املكتب الرئيسي للنظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ             -٢٠
والحظــت اللجــنة الفرعــية أيضــا أنــه . قــد حــول إىل مونــتريال، بكــندا) سارســات-كوســباس(

حداث أدوات تعزيزية من شأا أن متكِّن من وضع محوالت بشأن البحث واإلنقاذ             جيـري اسـت   
عـلى سـواتل الـنظام العـاملي لـتحديد املواقـع والـنظام العـاملي لسـواتل املالحـة والنظام األورويب                      
ــدار األرضــي        ــا جــزءا مــن نظــام البحــث واإلنقــاذ يف امل ــلمالحة الســاتلية، الــيت ستشــكّل مع ل

 .املتوسط

طـت اللجـنة الفرعـية عـلما مع التقدير بتقارير الدول األعضاء عن ترويج وتنظيم            وأحا -٢١
 .أنشطة وصولة إىل عامة الناس احتفاال باألسبوع العاملي للفضاء

  
  دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية         -تاسعا 

 يف البند   ، نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية         ٦٠/٩٩وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -٢٢
، وذلك يف   "دعـم إدارة الكـوارث بواسطة النظم الفضائية       " مـن جـدول األعمـال، املعـنون          ١٢

املــرفق الــثاين (إطــار خطــة العمــل الثالثــية األعــوام الــيت اعــتمدت يف دورــا احلاديــة واألربعــني 
ملــرفق ا(وتلــك اخلطــة بصــيغتها املعدلــة يف دورــا الثانــية واألربعــني  ) A/AC.105/823بالوثــيقة 

 ).A/AC.105/848األول بالوثيقة 
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وألقــى كــلمة يف إطــار هــذا البــند ممــثلو االحتــاد الروســي وأملانــيا وإندونيســيا وإيطالــيا     -٢٣
)  البولـــيفارية–مجهوريـــة (وتايلــند ومجهوريـــة كوريــا ورومانـــيا والصــني وفرنســـا وفــنـزويال     

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

 .اجلوية كلمة

واسـتمعت اللجـنة الفرعـية إىل العـروض اإليضـاحية العلمـية والتقنـية التالـية بشأن هذا                   -٢٤
 :البند

جـل إنشـاء نظـام اإلنـذار املـبكر بالتسونامي           تطبـيق تكنولوجـيا الفضـاء مـن أ        " )أ( 
 ، قّدمه ممثل إندونيسيا؛"لصاحل إندونيسيا

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

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

، قّدمه  "التنـبؤ باحلـرائق الربية على نطاق عاملي بواسطة تكنولوجيات الفضاء          " )د( 
 املراقب عن اجلامعة الدولية للفضاء؛

، قّدمه املراقب   "احلـد مـن الكوارث وتعزيز التعليم ألغراض التنمية املستدامة         " )هـ( 
 عن اليونسكو؛

ــتحدة يف جمــال إدارة      أ" )و(  ــتحدة الســاتلية يف عمــل األمــم امل ــة األمــم امل ــر خدم ث
 .، قّدمه املراقب عن معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث"الكوارث واإلغاثة اإلنسانية

ووفقــا لالتفــاق الــذي توصــلت إلــيه جلــنة اســتخدام الفضــاء يف األغــراض الســلمية يف    -٢٥
معروضـا على اللجنة الفرعية دراسة فريق اخلرباء املخصص          كـان    )2(دورـا الثامـنة واألربعـني،     

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

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

وقـّدم ممـثل رومانيا، نيابة عن فريق اخلرباء املخصص، إىل اللجنة الفرعية حملة عامة عن                 -٢٦
 ).A/AC.105/C.1/2006/CRP.12(الدراسة 



 

 6 
 

 A/AC.105/C.1/L.286/Add.1

وأشـادت اللجـنة الفرعـية بفـريق اخلـرباء املخصـص للدراسـة املمـتازة الـيت أعدها لكي                     -٢٧
 .تنظر فيها

اخلــرباء املخصــص شــّدد عــلى أن اهليــئة التنســيقية  والحظــت اللجــنة الفرعــية أن فــريق  -٢٨
لألنشـطة الفضـائية الدولـية املقـترحة من أجل إدارة الكوارث ستكون حمطة جامعة تعىن بتوفري                 
الدعــم لألوســاط املعنــية بــإدارة الكــوارث وحمفــال لــتعزيز الــتحالفات، وأــا ســتكون مدفوعــة   

 بـني األوسـاط املعنـية بإدارة الكوارث         باحتـياجات املسـتعملني وأـا ستسـاهم يف سـد الفجـوة            
 .وتلك املعنية بالفضاء

ــا،         -٢٩ ــترحة ووظائفه ــئة التنســيقية املق ــدور اهلي ــرها ل ــن تقدي ــية ع ــت اللجــنة الفرع وأعرب
واتفقـت يف الوقـت ذاتـه عـلى أن إنشاء تلك اهليئة ال ينبغي أن يفضي إىل ازدواجية يف اجلهود                     

ثيق بني فريق اخلرباء املخصص وسائر املنظمات اليت هلا املـبذولة، وأن ذلـك يقتضي التشاور الو       
وأفــادت اللجــنة . مــبادرات جاريــة يف جمــال اســتعمال تكنولوجــيا الفضــاء يف إدارة الكــوارث   

ــلمرافق         ــيق االســتخدام املنســق ل ــتعاون عــلى حتق ــثاق ال ــبادرات تشــمل مي الفرعــية أن تلــك امل
امليـــثاق الـــدويل بشـــأن الفضـــاء   (الفضـــائية يف حـــال وقـــوع كـــوارث طبيعـــية أو تكنولوجـــية 

اليت يسهر على تنفيذها    ) جيوس(، واملـنظومة العاملـية لـنظم رصد األرض          )والكـوارث الكـربى   
الفــريق الــدويل احلكومــي املخــتص برصــد األرض، وبــرنامج الرصــد العــاملي لألغــراض البيئــية    

ض اإلنسانية  واألمنـية، وكذلـك بـرامج ومشـاريع مـثل خدمـات رسـم اخلـرائط العاملـية لألغـرا                   
الـيت توفـر خدمـات عملياتــية    ) يونوسـات (وخدمـة مـنظمة األمـم املـتحدة السـاتلية      ) ريسـبوند (

اسـتجابة ألعمـال اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ الـيت يقـوم ـا مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية           
وهيـئات أخـرى يف مـنظومة األمـم املـتحدة، وخصوصـا أمانـة االسـتراتيجية الدولـية لـلحد مــن           

 .وارثالك

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن فريق اخلرباء أفاد أيضا بأن اهليئة املقترحة ينبغي إنشاؤها         -٣٠
يف شـكل بـرنامج لألمـم املتحدة حتت قيادة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، وينبغي أن يكون                 

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

 .بإنشاء اهليئة التنسيقية املقترحة

ونّوهـت اللجـنة الفرعـية بالعـروض الصـادرة عن أعضاء يف اللجنة الفرعية بشأن توفري        -٣١
 .خرباء واستضافة اهليئة التنسيقية املقترحة
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نة الفرعـــية عـــلى اخلطـــوات التالـــية فـــيما يـــتعلق بعمـــل فـــريق اخلـــرباء  واتفقـــت اللجـــ -٣٢
 :املخصص

ينـبغي لفـريق اخلـرباء املخصـص أن يعمد، مبساعدة من مكتب شؤون الفضاء                )أ( 
ــرة       ــبادرات املذكــورة يف الفق ــيذ امل أعــاله، [...] اخلــارجي، إىل استشــارة املســؤولني عــن تنف

م وعــلى الكيفــية الــيت ميكــن أن تســاهم ــا اهليــئة  ــدف التوصــل إىل اتفــاق عــلى تقســيم املهــا 
ــيام يف الوقـــت ذاتـــه بـــتعزيز اســـتعمال     ــبادرات مـــع القـ املقـــترحة يف حتقـــيق أهـــداف تلـــك املـ
تكنولوجـيات الفضـاء يف إدارة الكـوارث، وخصوصـا يف الـبلدان النامـية؛ وينـبغي عرض نتائج              

 السـلمية يف دورـا التاسعة       ذلـك التنسـيق عـلى جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض                
 ، لكي تنظر فيها؛٢٠٠٦واألربعني، يف عام 

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

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

ينـبغي أن يعقـد فـريق اخلـرباء املخصـص اجـتماعا أثـناء انعقـاد الدورة التاسعة                    )د( 
ك واألربعـني للجـنة لكـي يضـع اللمسات األخرية على التقرير الذي سريفعه إىل اللجنة، وكذل      

خطـة تنفـيذ مقـترحة اسـتنادا إىل التعهدات اليت أصبحت مؤكدة، ولكي يقترح االسم النهائي                 
 للهيئة املقترحة؛

سـوف تقـّدم اللجـنة، بعـد استعراضـها، توصيتها إىل اجلمعية العامة يف دورا                )هـ( 
 .احلادية والستني

فر دعما تقنيا، من قبيل     وأبـدى أحد الوفود رأيا مفاده أن بإمكان اهليئة املقترحة أن تو            -٣٣
تقاسـم املعـارف والتهـّيؤ قـبل وقوع الكارثة واإلنذار املبكر وتقدير احلالة أثناء الكارثة وبعدها           
والـتعايف وإعـادة البـناء والتعلـيم والتدريـب، وأن بإمكاـا أن توفـر دعمـا عمليا وتدريبيا لعمل                     

لوفـد أن بإمكان اهليئة املقترحة  ورأى ذلـك ا . أمانـة االسـتراتيجية الدولـية لـلحد مـن الكـوارث       
أن تدعــم وتكمــل عمــل املــنظمات واملــبادرات الدولــية األخــرى الــيت تعــىن بــاحلد مــن املخاطــر 

 .وإدارا

وأبـدي رأي مفـاده أن هـناك شـواغل بشـأن توافـر األموال نظرا للموارد اليت ستكون                    -٣٤
بـدي أيضـا رأي مفاده أن من        وأ. هـناك حاجـة إلـيها مـن أجـل إنشـاء وتشـغيل اهليـئة املقـترحة                 
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الضــروري أن يعــاد الــنظر يف مســتويات املــوارد املقــترحة يف دراســة فــريق اخلــرباء املخصــص،    
ــئة       ــية الراهــنة بعــض وظــائف اهلي ــية والوطن وذلــك يف ضــوء احــتمال أن تغطــي األنشــطة الدول

 .املقترحة أو أن تدعم تلك الوظائف

العام املتبع إزاء إنشاء اهليئة املقترحة ال ينبغي        وأبـدى أحـد الوفود رأيا مفاده أن النهج           -٣٥
أن يتـناول املسـائل املـتعلقة مبا بعد وقوع الكارثة فحسب، بل ينبغي أن يوجه كذلك وبشكل                  

ورأى ذلك  . أكـثر حنـو تبـين عناصـر التكنولوجـيا الـيت ستساعد على التنبؤ بالكوارث واتقائها                
مدة من سواتل االستشعار عن بعد وسواتل األرصاد        الوفـد أن التوفـيق يف دمـج البـيانات املسـت           

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

وأبـدي رأي مفـاده أن مـن الضـروري، فـيما يـتعلق بإنشـاء اهليـئة املقـترحة، أن يدرس                  -٣٦
ل احملــددة، مــنها املتطلــبات اإلجرائــية  فــريق اخلــرباء املخصــص مبــزيد مــن الــتعمق بعــض املســائ  

 .الوطنية

وكــان رأي اللجــنة الفرعــية أن هيــئات دولــية، كاللجــنة املعنــية بســواتل رصــد األرض  -٣٧
وفـريق التنسـيق املعـين بسـواتل األرصـاد اجلويـة وجلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف                  ) سـيوس (

تطويـر سـواتل األحبـاث، وتيسري       األغـراض السـلمية، مهمـة ملـا هلـا مـن دور يف التشـجيع عـلى                   
االنـتقال مـن معـدات البحـث إىل الـنظم التشغيلية، واملساعدة على ضمان حصول كل البلدان           
عـلى بيانات دقيقة وآنية، وأن اجلهود التعاونية اليت تبذهلا تلك املنظمات ستساعد على ضمان               

 .دعم النظم الفضائية واستخدامها بشكل فعال

رعــية بارتــياح أن العمــل الــذي اضــطلع بــه امليــثاق الــدويل بشــأن والحظــت اللجــنة الف -٣٨
الفضــاء والكــوارث الكــربى عــلى مــدى العــام املاضــي هــو مــثال نــاجح لقــيمة عملــيات رصــد  

والحظــت اللجــنة الفرعــية أن الوكالــة اليابانــية الستكشــاف الفضــاء اجلــوي   . األرض املنســقة
وأن إدارة الفضاء الوطنية الصينية قدمت وتشـكيلة سـواتل رصد األرض قد انضما إىل امليثاق،           

ــيانات املســتمـّدة مــن جمموعــة الســواتل        ــثاق بالب ــثاق وأــا ســتدعم املي ــبا لالنضــمام إىل املي طل
والحظــت . الــربازيلية لدراســة املــوارد األرضــية وســواتل فيــنغ يــون لألرصــاد اجلويــة  -الصــينية

 ٢٠، أي بزيادة نسبتها     ٢٠٠٥عام   مرة يف    ٢٥اللجـنة الفرعية كذلك أن امليثاق جرى تفعيله         
، مسامها بذلك يف جهود اإلغاثة يف حاالت الطوارئ يف كل من            ٢٠٠٤يف املائـة مقارنـة بعام       

 .البلدان النامية واملتقدمة على السواء

) جيوس(والحظـت اللجـنة الفرعية أن اهلدف من املنظومة العاملية لنظم رصد األرض               -٣٩
نسـقة ومسـتدامة للمنظومة األرضية من أجل حتسني فهم          هـو حتقـيق عملـيات رصـد شـاملة وم          
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والحظـت اللجـنة الفرعية أيضا أن       . عملـيات األرض وزيـادة التنـبؤ بسـلوك املـنظومة األرضـية            
التقلـيل مـن اخلسـائر يف األرواح واملمـتلكات مـن جـراء الكـوارث الطبيعية واليت هي من صنع             

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

ــام         ــالكوارث يف ع ــيما يتصــل ب ــريق املخــتص برصــد األرض ف ــك أن أنشــطة الف ــية كذل الفرع
فــريق العــامل املعــين األولويــات الــيت اســتباا كــل مــن ال :  ســوف تركــز عــلى مــا يــلي ٢٠٠٦

بأنشــطة التســونامي، الــتابع للفــريق املخــتص برصــد األرض، واللجــنة الدولــية احلكومــية لعلــوم 
احملـيطات؛ ووضـع ـج مـتعدد األخطـار إزاء اإلنـذار املـبكر وإدارة الكـوارث؛ وتوسـيع نطاق                     

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

والحظـت اللجنة الفرعية بارتياح عدد احللول التكنولوجية الفضائية اجلديدة والفرص            -٤٠
وهي . املخطـط هلـا أو الـيت تغتنمها الدول األعضاء حاليا من أجل دعم أنشطة إدارة الكوارث                

تشـمل فـيما تشـمل جمموعـة السـواتل اهـزة بـرادارات ذات فـتحة اصطناعية وعالية االستبانة                    
-كومسوس(واتل الصـغرية املخصصة لرصد حوض البحر األبيض املتوسط     ضـمن تشـكيلة السـ     

ــكاميد ــايل  )سـ ــاتلي اإليطـ ــنظام السـ ــيذ الـ ــيق  -، وتنفـ ــوارئ؛ وأداة التنسـ ــيين إلدارة الطـ األرجنتـ
الـيت تسـتعمل سـواتل االتصاالت وسواتل رصد األرض وسواتل املالحة، وذلك     " إميرجسـات "

، الذي "غوستاف"ناء األزمات الكربى؛ ومشروع حتديـدا مـن أجـل تنسيق املساعدة الدولية أث    
ــالكوارث والتخفــيف مــن حدــا؛ واخلطــة      ــية املعلومــات ذات الصــلة ب ــة وموثوق سيحســن دق
املـتعلقة بإنشـاء مـرافق أرضية وفضائية من أجل اإلنذار املبكر بالكوارث يف نيجرييا؛ واملدرسة                

" رصد األخطار الطبيعية من الفضاء    "اليت ستركز على املوضوع الرئيسي      " ألـب بـاخ   "الصـيفية   
، الـذي سـيدعم تقاسـم املعلومات ذات الصلة          " آسـيا  –سـينتينيل   "؛ ومشـروع    ٢٠٠٦يف عـام    

بـالكوارث يف مـنطقة آسـيا واحملـيط اهلادئ؛ واقتراح مجهورية كوريا إطالق الساتلني املتعددي        
أطلقته اليابان  ؛ والسـاتل املـتقدم لرصد األرض الذي         )٢- و ١–كومباسـات  (٢ و ١األغـراض   

يف اآلونـة األخـرية، والـذي سـيكون يف وسـعه أن يحصـل بيانات مفيدة خلطة بشأن اإلنقاذ أو          
 .اإلنعاش بعد وقوع كارثة

والحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح مســامهة التكنولوجــيات الفضــائية يف دعــم أنشــطة   -٤١
، مبـا يف ذلـك إقامة   ٢٠٠٤ام اإلنعـاش وإعـادة البـناء يف أعقـاب تسـونامي احملـيط اهلـندي يف عـ         

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

 .بشأن احمليط اهلندي
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سـيوي بشـأن احلـد من الكوارث سوف يعقد          والحظـت اللجـنة الفرعـية أن املؤمتـر اآل          -٤٢
وأُفـــيد بـــأن الغــرض مـــن املؤمتـــر هـــو تبـــين  . ٢٠٠٦مـــارس / آذار١٧ إىل ١٥يف ســيول مـــن  

 الـتحديات وتـرويج تنفـيذ تدابـري احلـد مـن خماطـر الكوارث يف سياق إطار عمل هيوغو للفترة               
 الذي متخض عنه )3(بـناء قـدرة األمم واتمعات على التعايف من الكوارث،         : ٢٠١٥-٢٠٠٥

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

ووفقـا خلطـة العمـل بشـأن هـذا البـند من جدول األعمال، تلقت اللجنة الفرعية أيضا                    -٤٣
ظومة األمـم املتحدة  تقاريـر واسـتمعت إىل عـروض إيضـاحية مـن هيـئات متخصصـة داخـل مـن                 

حـول أنشـطتها يف جمال دعم إدارة الكوارث استنادا إىل الفضاء، وكذلك فيما يتعلق باهلياكل                
وقــد كانــت الــتقارير الكتابــية الــيت تلقاهــا مكتــب شــؤون   . اإلقليمــية املعنــية بــإدارة الكــوارث 

ــيقة         ــية يف الوثــ ــنة الفرعــ ــلى اللجــ ــة عــ ــاالت معروضــ ــك الوكــ ــن تلــ ــارجي مــ ــاء اخلــ الفضــ
A/AC.105/C.1/2006/CRP.13. 

ووفقـا خلطـة العمـل بشأن هذا البند من جدول األعمال أيضا، عقدت اللجنة الفرعية                 -٤٤
فــرباير حلقــة عمــل بشــأن إدارة الكــوارث مبشــاركة مــتعهدي ســواتل  / شــباط٢٤ و٢٣يومــي 

دي فرباير ملتعه/ شباط٢٣وقد كُرست فترة بعد الظهر من يوم      . االتصـاالت واألرصـاد اجلوية    
فــرباير فقــد كُرســت ملــتعهدي / شــباط٢٤ســواتل االتصــاالت، أّمــا فــترة بعــد الظهــر مــن يــوم  

 ).نيجرييا(أكينييدي . وقد أدار املناقشات يف حلقة العمل ج. سواتل األرصاد اجلوية

دور سواتل االتصاالت واألرصاد : "وقُّدمـت أثـناء حلقـة العمـل العـروض اإليضاحية التالية       -٤٥
ــة يف د ــوارث اجلويـ ــم إدارة الكـ ــاء    : عـ ــاث الفضـ ــندية ألحبـ ــة اهلـ ــربة املؤسسـ ــتور  "جتـ ــه الدكـ  ، قّدمـ

ــند؛   . د ــن اهل ــنقلة يف إدارة الكــوارث   "راضاكريشــنان م ــه "اســتخدام االتصــاالت الســاتلية املت  ، قّدم
؛ وظــائف الشــبكات الســاتلية يف نظــام االتصــاالت  "إيــريديوم ســاتاليت"أوبــريان مــن مؤسســة . ج
أوسيبوف . ، قّدمه إ  "ي والتجربة املكتسبة من األنشطة املنفّذة يف حاالت الطوارئ        الروس" إميريكـوم "

 ، قّدمــه "تطبــيقات تكنولوجــيا إمنارســات يف إدارة الكــوارث: التهــّيؤ الفــوري"مــن االحتــاد الروســي؛ 
نظــام يوميتســات لبــث البــيانات  : يوميتكاســت"ماركــيداهل الرســن مــن مؤسســة إمنارســات؛  . ب

؛ )يوميتســات(بــريدج مــن املــنظمة األوروبــية الســتغالل ســواتل األرصــاد اجلويــة . ه ج، قّدمــ"البيئــية
النظام الفضائي اخلاص برصد  "، قّدمه فانغ من الصني؛      "سـواتل األرصـاد اجلويـة الصـينية وتطبـيقاا         "

، "املؤشـرات املـنذرة بالـزالزل وغريهـا مـن الكـوارث الطبيعـية والـيت هي من صنع اإلنسان حاسوبيا                    
محايــة األرواح واملمــتلكات يف : األرصــاد اجلويــة الســاتلية"روشــني مــن االحتــاد الروســي؛ . ه يقّدمــ

بــريدج مــن املــنظمة األوروبــية الســتغالل ســواتل األرصــاد اجلويــة   . ، قّدمــه ج"مجــيع أرجــاء العــامل
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) أ: (وتلـت تلـك العـروض مناقشات قامت ا أفرقة مناقشة حول املوضوعني التاليني        ). يوميتسـات (
ســبل التغلــب عــلى العقــبات الــيت متــنع الــبلدان، وال ســيما النامــية مــنها، مــن اســتخدام االتصــاالت    

التدابري الفعالة اليت يستطيع    ) ب(السـاتلية واألرصـاد اجلويـة السـاتلية أثـناء وقـوع كـوارث طبيعية؛ و               
 االتصاالت مـتعهدو سواتل االتصاالت واألرصاد اجلوية اختاذها معا من أجل تعزيز استخدام سواتل        

 .يف إدارة الكوارث الطبيعية
  

دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض  -حادي عشر
واستخدامه وتطبيقاته يف ميدان االتصاالت الفضائية وغريه من امليادين، 
وكذلك سائر املسائل املتصلة بتطورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء 

  ر خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلهااعتبا
، نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية يف البند            ٦٠/٩٩وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -٤٦
 مــن جــدول األعمــال، املــتعلق بــاملدار الثابــت بالنســبة لــألرض واالتصــاالت الفضــائية          ١٤

 .بند مناقشة منفرد/كموضوع

ــند     -٤٧ ــذا الب ــنـزويال   وألقــى كــلمة حــول ه ــثّلو إكــوادور وإندونيســيا وف ــة (مم  –مجهوري
 .وكولومبيا واليونان) البوليفارية

وأعربـت بعـض الوفـود جمـّددا عـن رأي مفـاده أن املـدار الثابت بالنسبة لألرض مورد                     -٤٨
ورأت تلـك الوفـود ضـرورة ترشيد استغالل املدار          . طبـيعي حمـدود ومهـّدد بـأن يصـبح مشـّبعا           

ض وإتاحته جلميع البلدان، بصرف النظر عن قدراا التقنية الراهنة، حبيث     الثابـت بالنسـبة لألر    
تصـبح هلـا فرصـة الوصـول إىل املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض بشـروط منصفة، على أن تراعى            
بوجـه خـاص احتـياجات الـبلدان النامـية واملوقـع اجلغـرايف لـبلدان معّيـنة، مـع الـتماس مشاركة                    

ومـن مثّ، رأت تلك الوفود أنه ينبغي إبقاء    . وتعاونـه يف هـذا اـال      االحتـاد الـدويل لالتصـاالت       
ــاملدار الثابــت بالنســبة لــألرض ضــمن جــدول أعمــال اللجــنة الفرعــية ملواصــلة       البــند املــتعلق ب

 .مناقشته بغية االستمرار يف حتليل خصائصه التقنية والعلمية

بلدان النامية، وخاصة تلك وأعـرب أحـد الوفـود عن رأي مفاده أنه ينبغي أن تكفل لل      -٤٩
املوجــودة يف مواقــع جغرافــية معيــنة، ســبل الوصــول قانونــيا إىل املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض  
واســتخدامه، وأن خيصــص عــدد معــين مــن املواقــع يف املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض للــبلدان    

 . هذا االالنامية لكي تستخدمها عندما تصبح لديها القدرة التقنية الالزمة يف
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ــتزويدها      -٥٠ ــبلدان النامــية ب ــبلدان املــتقدمة أن تســاعد ال ــه ينــبغي لل وأبــدي رأي مفــاده أن
بالســبل والقــدرة التكنولوجــية الــيت متكّــنها مــن فــرص متســاوية مــع غريهــا للوصــول إىل املــدار  

يف الثابـت بالنسـبة لـألرض، آخـذة يف اعتـبارها الـدور احلـيوي الذي تؤديه سواتل االتصاالت                    
 .ذلك املدار من أجل تقليص الفجوة الرقمية

وأُعـرب مـن جديـد عـن الـرأي الـذي مفـاده أن خطر التشّبع املتأّصل يف املدار الثابت                      -٥١
بالنسـبة لـألرض يسـتوجب إسـناد األفضـلية إىل الـبلدان الواقعـة يف املـناطق املداريـة فـيما يتعلق                  

 .بة لألرضبتخصيص املوارد الطيفية ضمن املدار الثابت بالنس

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن كولومبـيا قـد شـرعت يف إعـداد دراسة متعمقة، عنواا              -٥٢
أداة حتلـيل اسـتغالل املـدار الثابـت بالنسـبة لألرض، تستند فيها إىل حتليل املدار الثابت بالنسبة                    

لدراسة وهذه ا. لـألرض، مـن أجل إبانة حالة املدار الثابت بالنسبة لألرض يف املاضي واحلاضر     
ــدويل       الــيت جيــري االضــطالع ــا مبشــاركة مــن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي واالحتــاد ال
لالتصـاالت مـن املـتوقع أن تعـرض عـلى جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية                    

 .٢٠٠٦يف دورا التاسعة واألربعني، يف عام 

اخلارجي يف األغراض السلمية    وأبـدي رأي مفـاده أنـه ينـبغي للجـنة اسـتخدام الفضاء                -٥٣
أن تـويل مـزيدا مـن االهـتمام للمسـائل القانونية ذات الصلة بالوصول إىل املدار الثابت بالنسبة                   
لـألرض واسـتخدامه، وأنـه ينـبغي لذلـك الغـرض أن تؤخـذ بعـني االعتـبار مسألة إقامة صالت                 

ة قانونـا مهّمة ختصيص     الـذي هـو املـنظمة الوحـيدة املخّولـ         (أوثـق باالحتـاد الـدويل لالتصـاالت         
، وذلـك قبل املضي يف مناقشة هذا املوضوع يف          )الـترددات الـراديوية وأي مـدارات مقـترنة ـا          

 .كلتا اللجنتني الفرعيتني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
   
 احلواشي

، الفقرات    )Corr.1 وA/60/20( والتصويب  ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، امللحق رقم    (1) 
٥٢-٤٩. 

 .٥٨ و٥٧املرجع نفسه، الفقرتان  (2) 
 (3) A/CONF.206/6٢قرار ، الفصل األول، ال. 
 


