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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 الدورة السادسة واألربعون
   ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٠-١١فيينا، 

  مشروع التقرير   
  اضافة

  الفصل الثاين      
  التوصيات والقرارات         

  تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا األربعني                         -جيم   
 عـلما، مـع الـتقدير، بـتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال               أحاطـت اللجـنة    -١

 الـذي يتناول نتائج مداوالهتا بشأن البنود اليت أسندهتا اليها           (A/AC.105/804)دورهتـا األربعـني     
 .٥٧/١١٦اجلمعية العامة يف قرارها 

 كــلمة عــرض  للجــنة، ألقــى رئــيس اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية٥٠٧ويف اجللســة  -٢
 .فيها عمل اللجنة الفرعية يف دورهتا األربعني

  
  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -١ 

  أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية )أ( 
يف بـدء املـداوالت حـول هـذا البـند، قـدم ممثل ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي، للجنة          -٣

ــبذة عــن االســتراتيجية العامــ  ــيقات الفضــائية  ن ــرنامج األمــم املــتحدة للتطب وقــال ان . ة لتنفــيذ ب
ــية          ــبلدان النام ــة بالنســبة لل ــن اجملــاالت ذات األولوي ــيل م ــدد قل ــلى ع االســتراتيجية ســتركز ع
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والحظــت اللجــنة أن اهلدفــني . وســتحدد أهدافــا ميكــن بلوغهــا يف األمديــن القصــري واملتوســط 
اذكاء ) ب(بناء القدرات و    ) أ: (يسـية سيكونان  الرئيسـيني ضـمن كـل جمـال مـن اجملـاالت الرئ            

الوعـي لـدى مـتخذي القـرارات من أجل تعزيز التأييد احمللي لالستخدام العملي لتكنولوجيات         
 .الفضاء

تدّبـر الكوارث؛   ) أ(والحظـت اللجـنة أن اجملـاالت ذات األولويـة لـدى الـربنامج هـي                  -٤
ــيم االلكــتروين وال  ) ب( ــية؛  االتصــاالت الســاتلية والتعل ــية االلكترون ــيقات الطب رصــد ) ج(تطب

التعليم ) ه(ادارة املوارد الطبيعية؛    ) د(البيـئة ومحايـتها مبـا يف ذلك الوقاية من األمراض املعدية؛             
وأفيد بأن اجملاالت   . وبـناء القـدرات، مبـا يف ذلـك جمـاالت البحـث يف علـوم الفضـاء األساسـية                   

رات يف التكنولوجـيات املخّولـة، ومـن ذلك         األخـرى الـيت سـريوجها الـربنامج تشـمل امنـاء قـد             
مـثال اسـتعمال الـنظم السـاتلية العاملـية لـلمالحة وحتديـد املواقـع، والفوائد العرضية لتكنولوجيا                   
الفضـاء، وتشـجيع مشـاركة الشـباب يف أنشـطة الفضـاء، وتطبـيقات السواتل الصغرية املتناهية                  

ــربنامجالصــغر، وتشــجيع مشــاركة قطــاع الصــناعة اخلــاص يف أنشــطة     والحظــت اللجــنة  .  ال
كذلـك أن أنشـطة الـربنامج سـتدعم، حيثما أمكن ذلك، فرق العمل اليت تنشئها اللجنة لتنفيذ                  

 .توصيات اليونيسبيس الثالث

 على النحو املبّين ٢٠٠٢وأحاطـت اللجـنة عـلما بأنشـطة الـربنامج اليت نفذت يف عام          -٥
ــية     ــية والتقن ــية العلم ــر اللجــنة الفرع ــرات A/AC.105/804(يف تقري ــت ). ٤١-٣٧، الفق وأعرب

اللجــنة عــن تقديــرها ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي للطــريقة الــيت نفــذ هبــا أنشــطة الــربنامج  
كمــا أعربــت عــن تقديــرها لــلحكومات واملــنظمات . مســتخدما األمــوال احملــدودة املــتوفرة له   

والحظـت اللجنة   .  احلكومـية واملـنظمات غـري احلكومـية الـيت رعـت تلـك األنشـطة                –الدولـية   
، على النحو املبّين يف ٢٠٠٣بارتـياح احـراز مـزيد مـن الـتقدم يف تنفـيذ أنشـطة الـربنامج لعـام                 

 ).٤٢، الفقرة A/AC.105/804(تقرير اللجنة الفرعية 

وأعربــت اللجــنة جمــددا عــن قلقهــا لــبقاء املــوارد املالــية املــتاحة لــربنامج األمــم املــتحدة  -٦
. ، وناشــدت أوســاط املــاحنني أن تدعــم الــربنامج بــتقدمي تــربعات للتطبــيقات الفضــائية حمــدودة

ورأت اللجـنة أن املــوارد احملــدودة املـتوفرة لــدى األمــم املــتحدة ينـبغي تركــيزها عــلى األنشــطة    
ذات األولويـة العلــيا؛ ولوحــظ أن بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية ميــثل النشــاط ذا  

 .اخلارجياألولوية لدى مكتب شؤون الفضاء 
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  مؤمترات األمم املتحدة ودوراهتا التدريبية وحلقات عملها   ‘١‘ 
، ٢٠٠٣فـيما يـتعلق باألنشـطة الـيت نظمـتها األمـم املـتحدة يف النصف األول من عام                      -٧

 :أعربت اللجنة عن تقديرها لألنشطة التالية

ة الفضاء حلقـة العمـل االقليمـية املشـتركة بـني األمـم املـتحدة ورومانيا ووكال               )أ( 
األوروبـية حـول استخدام تكنولوجيا الفضاء لتدّبر الكوارث، اليت عقدت يف بويانا براسوف،              

 ؛٢٠٠٣مايو / أيار٢٣ إىل ١٩رومانيا، من 

الـدورة التدريبـية الدولـية الثالـثة عشـرة املشـتركة بـني األمـم املتحدة والسويد                )ب( 
قدت يف ستوكهومل وكريونا، السويد،     لتثقـيف املعـلمني يف جمـال االستشـعار عـن بعـد، الـيت ع               

 .٢٠٠٣يونيه / حزيران١٣مايو إىل / أيار٥من 

وأقــرت اللجــنة حلقــات العمــل والــدورات التدريبــية والــندوات واملؤمتــرات التالــية          -٨
، استنادا إىل برنامج األنشطة الوارد يف       ٢٠٠٣املخطـط لتنظـيمها أثـناء اجلـزء املتـبقي مـن عـام               

 ):، املرفق الثاينCorr.1 وA/AC.105/790(الفضائية تقرير خبري التطبيقات 

حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املــتحدة ووكالــة الفضــاء األوروبــية حــول   )أ( 
 ٣يونيه إىل / حزيران٢٩تطبـيقات وتعلـيم االستشـعار عـن بعـد، املـزمع عقدهـا يف دمشـق من            

 ؛٢٠٠٣يوليه /متوز

ة وتايلــند حــول اســهام تكنولوجــيا حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املــتحد  )ب( 
 ٥ إىل ١االتصــــاالت الفضــــائية يف ســــد الفجــــوة الرقمــــية، املــــزمع عقدهــــا يف تايلــــند مــــن 

 ؛٢٠٠٣سبتمرب /أيلول

الـندوة املشـتركة بـني األمـم املـتحدة والنمسـا ووكالة الفضاء األوروبية حول          )ج( 
املي للتنمية املستدامة، املزمع    اسـتخدام التطبـيقات الفضـائية لدعـم خطـة تنفـيذ مؤمتـر القمـة الع                

 ؛٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١١ إىل ٨عقدها يف غراتس، النمسا، من 

حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املـتحدة واالحتـاد الدويل للمالحة الفضائية                  )د( 
حـول التعليم وبناء القدرات يف جمال تكنولوجيا الفضاء لصاحل البلدان النامية مع التشديد على               

سبتمرب / أيلول ٢٧ إىل   ٢٥ت االستشـعار عـن بعـد، املزمع عقدها يف برميني، أملانيا، من              تطبـيقا 
 ؛٢٠٠٣
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حلقـة العمـل الـرابعة املشـتركة بني األمم املتحدة واألكادميية الدولية للمالحة               )ه( 
اسهام يف التنمية املستدامة، املزمع     : الفضـائية حـول السـواتل الصـغرية يف خدمـة الـبلدان النامية             

 ؛٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٣٠ها يف برميني، أملانيا، يف عقد

ــانون       )و(  ــا حــول ق ــة كوري حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املــتحدة ومجهوري
االجراءات املتخذة على   : معـاهدات األمـم املـتحدة بشـأن الفضـاء اخلـارجي           "الفضـاء، عـنواهنا     
/  تشــرين الــثاين٦ إىل ٣، املــزمع عقدهــا يف داجيــون، مجهوريــة كوريــا، مــن   "الصــعيد الوطــين

 ؛٢٠٠٣نوفمرب 

الــدورة التدريبــية املشــتركة بــني األمــم املــتحدة والواليــات املــتحدة األمريكــية  )ز( 
حـول البحـث واالنقـاذ بواسطة السواتل، املزمع عقدها يف ميامي، فلوريدا، الواليات املتحدة،       

 ؛٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١٤ إىل ١٠من 

ليمـية املشـتركة بني األمم املتحدة واململكة العربية السعودية          حلقـة العمـل االق     )ح( 
حـول اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء مـن أجل تدّبر الكوارث، املزمع عقدها يف اململكة العربية                   

 ؛٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٧ إىل ١٣السعودية من 

ة األمريكية  حلقـة العمل الدولية املشتركة بني األمم املتحدة والواليات املتحد          )ط( 
 ١٢ إىل ٨حـول اسـتخدام وتطبـيقات النظم العاملية لسواتل املالحة، املزمع عقدها يف فيينا من            

 ؛٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول

اجــتماع فــريق اخلــرباء املعــين بتســخري تكنولوجــيا االتصــاالت الســاتلية لســد    )ي( 
 ؛٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٢ إىل ١٠الفجوة الرقمية، املزمع عقده يف جنيف من 

ــية الــيت جيــري تنظــيمها يف املراكــز      )ك(  ــية التال ــدورات التدريب حلقــات العمــل وال
 :االقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة

 :يف اهلند ‘١‘ 

دورة الدراســات العلــيا الثالــثة ملــدة تســعة أشــهر يف األرصــاد اجلويــة الســاتلية   -أ 
 املي؛واملناخ الع

 دورة الدراسات العليا الرابعة ملدة تسعة أشهر يف االتصاالت الساتلية؛ -ب 

دورة الدراسـات العلـيا السابعة ملدة تسعة أشهر يف االستشعار عن بعد ونظم               -ج 
 املعلومات اجلغرافية؛
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: الـدورة الدراسـية القصـرية يف االستشـعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية              -د 
  والتطبيقات يف جمال املوارد الطبيعية وادارة البيئة؛التكنولوجيا

ــثة ملــدة تســعة أشــهر يف علــوم الفضــاء والغــالف     -ه  دورة الدراســات العلــيا الثال
 اجلوي؛

ــيم      -و  ــية لتقي ــية القصــرية يف اســتعمال املعلومــات اجلغراف ــية الدول ــدورة التدريب ال
 التنوع االحيائي؛

 :يف املغرب ‘٢‘ 

ية األوىل ملــدة تســعة أشــهر يف األرصــاد اجلويــة الســاتلية، وقــد الــدورة التدريبــ -أ 
 ؛٢٠٠٢أُكملت يف عام 

الـدورة التدريبـية الثانـية ملـدة تسـعة أشهر يف االتصاالت الساتلية، وقد بدأت                 -ب 
 ؛٢٠٠٢نوفمرب /يف تشرين الثاين

حلقــة العمــل الدولــية حــول اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف التطبــيقات عــن   -ج 
 ؛٢٠٠٣يونيه /ملزمع عقدها يف حزيرانبعد، ا

الـدورة التدريبـية ملـدة تسـعة أشـهر يف االتصاالت الساتلية ونظم              : يف نـيجرييا   ‘٣‘ 
 ؛٢٠٠٢ديسمرب /املعلومات اجلغرافية، وقد بدأت يف كانون األول

دورة الدراســات العلــيا األوىل يف االستشــعار عــن بعــد ونظــم      : يف الــربازيل ‘٤‘ 
 .٢٠٠٣ديسمرب /أبريل إىل كانون األول/ية، من نيساناملعلومات اجلغراف

ــندوات       -٩ ــية والـ ــدورات التدريبـ ــل والـ ــات العمـ ــتايل حللقـ ــربنامج الـ ــنة الـ ــرت اللجـ وأقـ
 : لصاحل البلدان النامية٢٠٠٤واملؤمترات املعتزم تنظيمها يف عام 

سويد الـدورة التدريبـية الدولـية الـرابعة عشـرة املشـتركة بني األمم املتحدة وال                )أ( 
بشـأن تثقـيف املعـلمني يف جمــال االستشـعار عـن بعـد، املــزمع عقدهـا يف سـتوكهومل وكريونــا،         

 ؛٢٠٠٤يونيه / حزيران–مايو /السويد، يف أيار

ــة الفضــاء          )ب(  ــتحدة ووكال ــم امل ــني األم ــتركة ب ــية عشــرة املش ــل الثان ــة العم حلق
مايو / أيار ٢٨ إىل   ٢٤ن  األوروبـية حـول علـوم الفضـاء األساسـية، املـزمع عقدهـا يف الصـني م                 

 ؛٢٠٠٤
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الـندوة املشـتركة بـني األمـم املـتحدة والنمسـا ووكالة الفضاء األوروبية حول          )ج( 
ــراتس،        ــا يف غ ــزمع عقده ــية املســتدامة، امل االســتخدام التشــغيلي لتكنولوجــيا الفضــاء يف التنم

 ؛٢٠٠٤سبتمرب /النمسا، يف أيلول

ة واالحتـاد الدويل للمالحة الفضائية      حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املـتحد            )د( 
 حول استخدام تكنولوجيا الفضاء لصاحل البلدان النامية، املزمع عقدها يف كندا؛

حلقـة العمـل الدولـية لألمـم املـتحدة حـول استخدام تكنولوجيا الفضاء لتدّبر              )ه( 
 الكوارث، املزمع عقدها يف أملانيا؛

 املـتحدة وجلـنة حبـوث الفضاء والغالف    احللقـة الدراسـية املشـتركة بـني األمـم       )و( 
رصــد البيــئة الطبيعــية ومحايــتها، املــزمع   : اجلــوي العلــوي حــول تطبــيقات تكنولوجــيا الفضــاء  

 ؛٢٠٠٤سبتمرب / أيلول–أغسطس /عقدها يف اسالم آباد، باكستان، يف آب

 حلقة عمل األمم املتحدة حول قانون الفضاء؛ )ز( 

ــتحدة حــول    )ح(  ــيات البحــث   حلقــة عمــل األمــم امل االســتعانة بالســواتل يف عمل
 واالنقاذ؛

حلقـة عمـل األمم املتحدة حول اسهامات تكنولوجيا االتصاالت الساتلية يف             )ط( 
 سد الفجوة الرقمية؛

حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمــم املـتحدة ومجهوريـة ايـران االسـالمية حــول          )ي( 
الح الوضـع بعـد الكـوارث والتنمية        اسـتعمال تكنولوجـيا الفضـاء ألغـراض األمـن البيـئي واصـ             

 ؛٢٠٠٤مايو /املستدامة، املزمع عقدها يف أيار

حلقـة العمـل املشـتركة بني األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية وسويسرا              )ك( 
والنمسـا حـول االستشعار عن بعد يف خدمة التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية، املزمع عقدها                

 ؛٢٠٠٤يف كامتاندو يف عام 

عــّدة حلقــات عمــل مــن املــزمع تنظــيمها يف املراكــز االقليمــية لــتدريس علــوم   )ل( 
 .وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة

 دوالر مــن وكالــة ١٣٠ ٠٠٠ونّوهــت اللجــنة مــع الــتقدير باملســامهات املالــية الــبالغة  -١٠
؛ ٢٠٠٢تطبــيقات الفضــائية يف عــام  إىل بــرنامج األمــم املــتحدة لل ) اإليســا(الفضــاء األوروبــية 

 ٢٠٠١ دوالر مـن حكومـة الواليـات املـتحدة ألجـل أنشـطة الـربنامج مـن عام                    ٥٠٠ ٠٠٠ و
 دوالر مــن االدارة الوطنــية لدراســة احملــيطات والغــالف اجلــوي ٦٠ ٠٠٠ ؛ و٢٠٠٣إىل عــام 
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كومة  يورو من ح  ٥٥ ٠٠٠ الـتابعة للواليـات املـتحدة نـيابة عـن جلنة سواتل رصد األرض، و              
كما نّوهت اللجنة مع التقدير بأن حكومة . الكوارث تدّبرفرنسـا دعمـا حللقـات العمل حول         

 يــورو وبــأن حكومــة النمســا ســامهت مبــبلغ  ٦ ٨٠٠اجلماهرييــة العربــية الليبــية ســامهت مبــبلغ  
ونّوهت اللجنة مع   . ٢٠٠٢ يـورو لألنشـطة املـتعلقة بأسـبوع الفضـاء العـاملي يف عـام                 ٢ ٨٨٠

 دوال أعضـاء ومـنظمات خمـتلفة قدمـت، مـنذ انعقـاد دورهتـا السابقة، موارد اضافية                الـتقدير أن  
، الفقرتان  Corr.1 و A/AC.105/790( وأن هناك اقرارا بذلك يف تقرير اخلبري         ٢٠٠٢بشـأن عام    

 ).٤٢ و٤١

الحظـت اللجـنة مـع الـتقدير توفـري الـبلدان واهليئات املضيفة خرباء لكي يقوموا بدور                   -١١
. ٢٠٠٣احملاضــرين يف أنشــطة بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية يف عــام    املعــلمني و

والحظـت أيضـا مـع الـتقدير أن حكومة فرنسا وفّرت خبريا مساعدا لكي يدعم تنفيذ برنامج                  
ونّوهت أيضا مع التقدير باملساعدة املالية      . ٢٠٠٢األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية يف عام           

سـاعدة الـيت وفّـرهتا للـربنامج حكومـة النمسـا وحكومـة سترييا ومدينة                وغريهـا مـن ضـروب امل      
غـراتس، النمسا، وقسم اجلغرافيا الفيزيائية جبامعة ستوكهومل، ومؤسسة ميتريا، واهليئة الوطنية             

 .السويدية ملسح األراضي، والوكالة السويدية للتعاون االمنائي الدويل

ن املضــيفة لــلمراكز االقليمــية لــتدريس علــوم  ونّوهــت اللجــنة مــع الــتقدير بــأن الــبلدا   -١٢
كما نّوهت اللجنة مع التقدير . وتكنولوجـيا الفضـاء توفّـر لـلمراكز دعما ماليا وغري مايل هاما         

بـاجلهود املتواصـلة الـيت يقـوم هبا برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية، وفقا لقرار اجلمعية         
، يف قيادة اجلهود الدولية الرامية إىل       ١٩٩٠سمرب  دي/ كانون األول  ١١ املؤرخ   ٤٥/٧٢العامـة   

انشـــاء مراكـــز اقليمـــية لـــتدريس علـــوم وتكنولوجـــيا الفضـــاء يف مؤسســـات التعلـــيم الوطنـــية  
املراكز االقليمية "واالقليمـية املوجـودة يف الـبلدان النامـية، وفقـا ملـا هـو وارد يف الوثيقة املعنونة           

والحظت . (A/AC.105/782))" بة إىل األمم املتحدة  املنتس(لـتدريس علـوم وتكنولوجيا الفضاء       
اللجـنة أيضـا أن كـل مركـز، بعـد انشائه، ميكن توسيعه ليصبح جزءا من شبكة تستطيع تغطية       
عناصـر برناجمـية حمـددة يف املؤسسـات القائمـة ذات الصـلة بعلـوم وتكنولوجـيا الفضـاء يف كل                      

 .منطقة
  

  دريب املتعمقالزماالت الدراسية الطويلة األمد للت ‘٢‘ 
ــية      -١٣ ــة الفضــاء األوروب ــرها لوكال ــتني  ) اإليســا(أعربــت اللجــنة عــن تقدي لعرضــها زمال

 لغرض البحث يف جمال تكنولوجيا االستشعار عن بعد يف مرافق املعهد            ٢٠٠٢دراسـيتني لعـام     
األورويب ألحبـاث الفضـاء الـتابع لإليسـا يف فراسكايت، ايطاليا، وثالث زماالت دراسية لغرض                
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لبحــث يف جمــال االتصــاالت الســاتلية وتكنولوجــيا االستشــعار عــن بعــد يف مــرافق املركــز          ا
ــندا    ــتابع لإليســا يف هول ــام   . األورويب ألحبــاث وتكنولوجــيا الفضــاء ال ــتعلق بع ــيما ي ولوحــظ ف

 أن فرصـتني بشـأن زمالـتني دراسيتني يف جمال تكنولوجيا االستشعار عن بعد ستتاحان                ٢٠٠٣
ورويب ألحباث الفضاء التابع لإليسا، وأن ثالث زماالت دراسية ستتاح يف         يف مـرافق املعهـد األ     

 .الوقت املناسب يف املركز األورويب ألحباث وتكنولوجيا الفضاء

وأشـارت اللجـنة إىل أمهـية زيـادة فـرص التعلـيم املـتعمق يف كافـة جماالت علم الفضاء                      -١٤
جــل وحثــت الــدول األعضــاء عــلى وتكنولوجــياته وتطبــيقاته عــن طــريق الــزماالت الطويلــة األ

 .اتاحة هذه الفرص يف معاهدها املختصة
  

  اخلدمات االستشارية التقنية   ‘٣‘ 
ــية دعمــا للمشــاريع الــيت       -١٥ ــدم خدمــات استشــاريــة تقن ــربنامج ق الحظــت اللجــنة أن ال

الفضائيـة تشـمــل تطبـيقــات فضـائيــة اقليمـية، حسـبمــا هــو مبّين يف تقريـر خبيــر التطبيقــات                 
)A/AC.105/790 منها ما يلي)٣٥-٢٦، الفقرات ،: 

ــرائدة للمــتابعة يف افريقــيا وآســيا     )أ(  الــتعاون مــع اإليســا عــلى تنفــيذ املشــاريع ال
واحملـيط اهلـادئ وأمـريكا الالتينـية والكاريـبـي وغـريب آسـيا فـيما يتعلق بسلسلة حلقات العمل                    

يسـا وادارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعية        حـول علـوم الفضـاء األساسـية، والـتعاون مـع اإل            
ــية الالزمــتني لــربنامج املــتابعة       ــية واخلــربة الفن ــة العامــة عــلى توفــري املســاعدة التقن ــتابعة لألمان ال
املشـترك بـني األمـم املـتحدة واإليسـا بشـأن استخدام تكنولوجيا االستشعار عن بعد يف التنمية                  

 املستدامة؛

و وتسـيري أعمـال جملـس االتصـاالت السـاتلية ملنطقة            توفـري املسـاعدة لدعـم منـ        )ب( 
آسـيا واحملـيط اهلـادئ، وتوفـري املسـاعدة التقنية يف األعمال التحضريية للمؤمتر واملعرض اللذين                  

  وتقدمي املساعدة يف جمال توسيع عضوية اجمللس؛٢٠٠٣سينظمهما اجمللس يف عام 

وارث، التابع للجنة سواتل رصد     توفـري املساعدة لفريق الدعم املعين بتدّبر الك        )ج( 
 األرض؛

ــة الســادس عشــر للجــنة ســواتل رصــد        )د(  ــئة العام ــدم إىل اجــتماع اهلي عــرض ق
، بشأن  ٢٠٠٢نوفمرب  / تشـرين الثاين   ٢١ و ٢٠األرض، املعقـود يف فراسـكايت، ايطالـيا، يومـي           

لفرعــية الـتقدم الـذي أحـرزته جلـنة اسـتخدام الفضــاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية وجلنـتها ا         
العلمـية والتقنـية يف تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس، وخاصـة مـن خـالل أفـرقة العمل اليت أنشأهتا           



 

9  
 

A/AC.105/L.248/Add.1

وأطلــع ممــثل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلـارجي جلــنة ســواتل رصــد األرض عــلى نــتائج  . اللجـنة 
حلقــات العمــل حــول اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف تدّبــر الكــوارث الــيت ُنظمــت يف اطــار   

وقــد شــاركت جلــنة . ٢٠٠٢ مــنطقيت افريقــيا وآســيا واحملــيط اهلــادئ يف عــام  الــربنامج لصــاحل
 سواتل رصد األرض يف رعاية حلقات العمل املذكورة؛

تقــدمي الدعــم إىل كولومبــيا يف أدائهــا دور األمانــة املؤقــتة لتنفــيذ خطــة عمــل    )ه( 
 مؤمتر الفضاء الرابع للقارة األمريكية؛

اهليــئة العامــة احلــادي والعشــرين جلمعــية أمــريكا املشــاركة يف رعايــة اجــتماع  )و( 
الالتينـية لالستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية والندوة العاشرة ألمريكا الالتينية حول             

نوفمرب / تشرين الثاين١٥ إىل  ١١االستشـعار عـن بعـد، املعقوديـن يف كوتشابامبا، بوليفيا، من             
٢٠٠٢. 

  
  وم وتكنولوجيا الفضاء تشجيع التعاون يف جمال عل   ‘٤‘ 

ــم        -١٦ ــرنامج األم الحظــت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية أن ب
املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية شـارك يف رعايـة الفـريق املعـين بأحباث الفضاء يف البلدان النامية،                    

أثناء انعقاد املؤمتر   الـذي عقـد يف الدورة الرابعة والثالثني للجمعية العلمية للجنة أحباث الفضاء              
ــتحدة، مــن      ــات امل ــاملي للفضــاء يف هيوســنت، تكســاس، الوالي /  تشــرين األول١٩ إىل ١٠الع

 .٢٠٠٢أكتوبر 

 ٢٠٠٣والحظــت اللجــنة أيضــا أن الــربنامج، بالــتعاون مــع اإليســا، ســيدعم يف عــام     -١٧
االفريقــية مشــروعا رائــدا يف افريقــيا بشــأن انشــاء نظــام معلومــات لــتحديد مــناطق الفيضــانات  

ورصـدها وتقيـيمها اضـافة إىل انشـاء قائمـة مفصـلة باملـياه السـطحية يف حوض هنر ناكاميب يف                    
 .بوركينا فاسو

والحظــت اللجــنة أيضــا أن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي ســاهم يف مؤمتــر القمــة    -١٨
ائدين األول للسياسـة الفضـائية، الـذي عقـد خـالل املؤمتـر العاملي للفضاء، والذي مجع مشل الر                  

يف جمـال الفضـاء يف العـامل ملناقشـة مسـائل استكشـاف الفضـاء والـتجارة الفضـائية والتطبيقات                     
 .وواصل مؤمتر القمة تعاون املكتب مع املعهد األمريكي للمالحة اجلوية والفضائية. الفضائية
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  خدمة املعلومات الفضائية الدولية )ب( 
ابعة عشرة من سلسلة الوثائق اليت تتضمن       الحظـت اللجـنة بارتـياح صـدور الوثيقة الر          -١٩

 Seminars of the United Nations Programmeورقـات خمـتارة مـن أنشـطة الربنامج، واملعنونة     

on Space Applications)     ــيقات ــتحدة للتطبـ ــم املـ ــرنامج األمـ ــمن بـ ــية ضـ ــات الدراسـ احللقـ
 )١().الفضائية

يز خدمة املعلومات الفضائية الدولية     والحظـت اللجـنة بارتياح أن األمانة واصلت تعز         -٢٠
 الــذي حيــتوي (www.oosa.unvienna.org)واملوقــع الشــبكي ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي  

عـلى مواضـيع، مـنها فهـرس ُيحـدَّث بانتظام لألجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي، ومعلومات               
ــناظمة لألنشــطة يف الفضــاء اخلــارجي       ــتحدة ال ــم امل ــاهدات األم ــة مع ــين  عــن حال ــومي زم ، وتق

ــيها         ــائق اللجــنة وجلنت ــيقات الفضــائية ووث ــتحدة للتطب ــم امل ــرنامج األم الجــتماعات وأنشــطة ب
والحظـت اللجـنة بارتـياح كذلك أن لدى         . الفرعيـتني باللغـات الرمسـية السـت لألمـم املـتحدة           

ــتحدة          ــم امل ــنظومة األم ــع شــبكي عــن تنســيق أنشــطة الفضــاء اخلــارجي ضــمن م ــة موق األمان
(www.uncosa.unvienna.org). 

  
  التعاون االقليمي واألقاليمي )ج( 

شـددت اللجـنة على أمهية التعاون االقليمي والدويل يف جعل منافع تكنولوجيا الفضاء      -٢١
مـتاحة جلمـيع الـبلدان، مـن خالل أنشطة تعاونية مثل تقاسم احلموالت وتعميم املعلومات عن             

ئية واتاحــة ســبل الوصــول إىل قــدرات االطــالق الفوائــد العرضــية وضــمان توافــق الــنظم الفضــا
 .بتكاليف معقولة

وأحاطـت اللجـنة عـلما بارتـياح بـنجاح مؤمتـر القـارة األمريكـية الـرابع املعين بالفضاء                     -٢٢
ــيا، مــن    ــنا دي إنديــاس، كولومب وقــد . ٢٠٠٢مــايو / أيــار١٧ إىل ١٤الــذي ُعقــد يف كرتاخي

بني البلدان يف املنطقة يف خمتلف جماالت علوم        نـاقش املؤمتـر موضـوع آلـيات الـتعاون والتنسيق            
وتكنولوجـيا الفضـاء، بالنسـبة إىل تطبـيقاهتا يف جمـاالت مـثل تدّبـر الكـوارث والتعلـيم عـن بعد                

. والتطبيـب عـن بعـد والصحة العامة ومحاية البيئة، ويف ميادين مثل قانون الفضاء واالتصاالت                
ؤون الفضــاء اخلــارجي وفــريق الدعــم ، قــدم مكتــب شــ٢٠٠٣والحظــت اللجــنة أنــه، يف عــام 

الـدويل اخلـاص مبؤمتـر القـارة األمريكـية الـرابع املعـين بالفضـاء مشـورة تقنية إىل كولومبيا، اليت                      
تولـت األمانـة املؤقـتة ملؤمتـر القـارة األمريكـية الـرابع املعين بالفضاء، يف اضطالعها بتنفيذ خطة                    

_______________ 
 .A.03.I.9منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (1) 
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ربمة بــني مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي ورحبــت اللجــنة مبذكــرة الــتفاهم املــ .عمــل املؤمتــر
واألمانـة املؤقـتة لـلمؤمتر، والـيت أبدى الطرفان مبوجبها عزمهما على التعاون على تعزيز وتنفيذ             
أنشـطة مشـتركة، وخاصــة بواسـطة بـرنامج األمــم املـتحدة للتطبـيقات الفضــائية، وعـلى تعزيــز        

برغبة الدول يف منطقة أمريكا وأحاطـت اللجـنة عـلما أيضـا        . املشـاريع عـلى الصـعيد اإلقلـيمي       
 .مؤمتر القارة األمريكية املعين بالفضاءإضفاء الطابع املؤسسي على الالتينية والكاريبـي يف 

/  كانون األول٦ املـؤرخ  ٥٠/٢٧واسـتذكرت اللجـنة أن اجلمعـية العامـة، يف قـرارها           -٢٣
نتساب اىل األمم ، قـد أقـرت توصـية اللجـنة بـأن ُتنشـأ املراكـز عـلى أساس اال             ١٩٩٥ديسـمرب   

املــتحدة يف أبكــر وقــت ممكــن، وبــأن مــن شــأن ذلــك االنتســاب أن يوفــر لــلمراكز االعــتراف   
ــية      ــيات اجــتذاب مــاحنني واقامــة عالقــات أكادميــية باملؤسســات الوطن الــالزم وأن يعــزز امكان

ويف هـذا الصـدد، الحظـت اللجـنة بارتياح أن املركز االقليمي      .والدولـية ذات الصـلة بالفضـاء   
لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء يف أمـريكا الالتينـية والكاريـبـي قد وقّع مذكرة تفاهم مع                    

 .مكتب شؤون الفضاء اخلارجي أصبح املركز مبوجبها ينتسب إىل األمم املتحدة

وأحاطـت اللجـنة عـلما بارتـياح أن مركـز تدريـس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا                   -٢٤
 دورة للخرجيني مدة كل منها تسعة ١٦، ١٩٩٥ انشائه يف عام    واحملـيط اهلـادئ قـد عقد، منذ       

سـبع دورات عـن االستشعار عن بعد ونظام املعلومات اجلغرافية، وثالث دورات عن              : شـهور 
 دورات ٣ دورات عـن األرصـاد اجلويـة السـاتلية واملـناخ العاملـــي، و        ٣االتصـاالت السـاتلية، و    

:  الدورات التالية ٢٠٠٢/٢٠٠٣ركـز يف الفترة     وقـدم امل  . عـن علـوم الفضـاء والغـالف اجلـوي         
دورة اخلــرجيني الثالــثة املمــتدة تســعة شــهور عــن األرصــاد اجلويــة الســاتلية واملــناخ العــاملي؛ ) أ(
 دورة اخلــرجيني الثالــثة املمــتدة تســعة شــهور عــن علــوم الفضــاء والغــالف اجلــوي؛           )ب(و
ستشـعار عن بعد ونظام املعلومات      دورة اخلـرجيني السـابعة املمـتدة تسـعة شـهور عـن اال              )ج(و

.  بلدا٢٨ متخصصا من    ٤٨٠واسـتفاد مـن األنشـطة التعليمـية لـلمركز مـا جمموعه              . اجلغرافـية 
 بانغالور وعقـد االجـتماع الـثامن جمللس ادارة املركز واالجتماع اخلامس للجنته االستشارية يف    

ــار٢٨ و٢٦يف باهلــند،  ــتوايل ٢٠٠٣مــايو / أي تاذ كــارل هارمســن  وقــد أصــبح األســ .  عــلى ال
ــندا( ــلمركز يف نيســان  ) هول ــد ل ــر اجلدي ــريل /املدي ــلمركز،   ٢٠٠٢أب ــلمدير املؤســس ل ــا ل  خلف
والحظــت اللجــنة بارتــياح أن   . ديكشــاتولو، الــذي انتهــت فــترة واليــته يف منصــبه     . ل .ب

كازاخســتان صــّدقت عــلى اتفــاق مركــز تدريــس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء يف آســيا واحملــيط 
ومبوجــب . يعــين أن مجــيع الــبلدان املوقّعــة األصــلية العشــرة صــّدقت عــلى االتفــاق اهلــادئ، ممــا 

 .أحكام االتفاق، سيعلن البلد املضيف قريبا بدء سريان االتفاق
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كمـا نّوهـت اللجـنة مع التقدير بأن حكومة الصني قد أنشأت أمانة متعددة األطراف                 -٢٥
شـأن انشـاء تلـك األمانة أن يؤدي دورا      ومـن   . للـتعاون الفضـائي ملـنطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ           

 .اجيابيا يف تعزيز التعاون التكنولوجي الفضائي يف املنطقة

والحظــت اللجــنة بارتــياح بــدء دورة تدريبــية مدهتــا تســعة أشــهر بشــأن االتصــاالت     -٢٦
، وذلـك يف املركـز االقلـيمي األفريقي لتدريس علوم           ٢٠٠٢نوفمـرب   /السـاتلية يف تشـرين الـثاين      

كما أحاطت اللجنة علما بأن املركز يعتزم الشروع يف         . يا الفضـاء باللغة االنكليزية    وتكنولوجـ 
بشــأن االستشــعار عــن بعــد، وعلــوم الفضــاء األساســية، واألرصــاد  بــرامج تــدوم تســعة أشــهر 
 .٢٠٠٣سبتمرب /أيلولاجلوية الساتلية اعتبارا من 

دريس علــوم وتكنولوجــيا والحظــت اللجــنة بارتــياح أن املركــز االقلــيمي األفــريقي لــت -٢٧
، دورة استمرت تسعة شهور عن األرصاد       ٢٠٠٢الفضـاء باللغـة الفرنسـية قـد أكمل، يف عام            

اجلويـة السـاتلية واملـناخ العـاملي، واسـتهل بـرناجما تدريبـيا مدتـه تسعة شهور بشأن االتصاالت                    
 .الساتلية

ة شـــهور عـــن وأحاطـــت اللجـــنة عـــلما بارتـــياح بـــأن الـــدورات األوىل املمـــتدة تســـع -٢٨
 يف املركز االقليمي    ٢٠٠٣االستشـعار عـن بعـد ونظـام املعلومـات اجلعرافـية قـد بدأت يف عام                  

لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء يف أمــريكا الالتينــية والكاريــبـي يف احلــرمني اجلامعــيني         
مي يف وقـد عقـد االجـتماع الـثاين جمللس ادارة املركز االقلي    . الـربازيلي واملكسـيكي الـتابعني له     

 ٦ و ٥، وعقد اجتماعه الثالث يف برازيليا يومي        ٢٠٠٢أبريل  / نيسـان  ٢٩مديـنة مكسـيكو يف      
 . ٢٠٠٢أغسطس / آب

والحظــت اللجــنة بارتــياح أن احلــرم اجلــامعي املكســيكي الــتابع لــلمركز االقلــيمي         -٢٩
دورته لـتدريس علـوم وتكنولوجيا الفضاء يف أمريكا الالتينية والكاريبـي كان يعد للشروع يف               

وكان من  . ٢٠٠٣ يف أواخر عام     نظام املعلومات اجلغرافية  األوىل بشـأن االستشـعار عن بعد و       
لفيزياء الفلكية  يف املعهد الوطين ل٢٠٠٣يوليه / متـوز ١٨ إىل ١٦املقـرر أن يعقـد اجـتماع مـن      

ــتحدة       ــناهج األمــم امل ــبال، املكســيك، الســتعراض م ــتال، بوي ــية يف تونانتزي البصــرية واإللكترون
وتكيــيفها حبيـث تلــيب احتــياجات   نظـام املعلومــات اجلغرافـية  الستشــعار عـن بعــد و النموذجـية ل 

 . وتوقعات املنطقة

والحظــت اللجــنة بارتــياح أن الــربنامج يقــدم الدعــم الــتقين إىل حكومــة األردن يف        -٣٠
 .حتضرياهتا النشاء املركز االقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغريب آسيا
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  النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ )د( 
اسـتذكرت اللجـنة بأهنـا كانـت قـد اتفقـت يف دورهتـا الـرابعة واألربعني على أن تنظر                  -٣١

، )سارسات–كوسباس(سـنويا يف تقريـر عـن أنشـطة الـنظام السـاتلي الـدويل للبحـث واالنقاذ                   
ة، وعلى أن تقدم الدول     وذلـك كجـزء مـن نظرها يف برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائي            

 )٢(.سارسات–األعضاء تقارير عن أنشطتها بشأن كوسباس

 .سارسات- كوسباسعرضا عن حالة نظام) الواليات املتحدة(فنسنت . وقدم ك -٣٢

سارسات الذي هو مشروع تعاوين     –وأحاطـت اللجـنة عـلما بارتـياح بنظام كوسباس          -٣٣
اد الروسي وفرنسا وكندا والواليات املتحدة      اسـتهل يف أواخـر السـبعينات باالشـتراك بني االحت          

ويسـتخدم تكنولوجـيا الفضاء ملساعدة الطّيارين والبّحارة الذين يواجهون خطرا يف مجيع أحناء           
سارسات اخلصائص التقنية ملنارات الطوارئ –، حدد نظام كوسباس١٩٨٢ومـنذ عام    . العـامل 

وقد وسع نظام   .  أحنـاء العامل   للمسـاعدة عـلى ضـمان اسـتخدام معـيار مشـترك واحـد يف مجـيع                
أجهزة يف املدارات الثابتة بالنسبة لألرض      الفضائية حبيث تشمل    سارسـات شـرحيته     –كوسـباس 

 .تقوم حاليا باعطاء انذارات فورية
 

  دولة عضواً،٣٤سارسات يضم حاليا -والحظـت اللجـنة بارتـياح أن نظام كوسباس      -٣٤
ت تلـك الـدول عـلى إنشـاء وتنفيذ شبكة     وقـد سـاعد  . أعضـاءه هـم مـن كـل قـارة تقريـبا          وأن  

سارسات -وسـاعد نظـام كوسباس    . أرضـية متيـنة ونظـام لـتوزيع البـيانات املـتعلقة بـاإلنذارات             
-ونّوهت اللجنة بأن كوسباس. ١٩٨٢ شخص منذ عام ١٥ ٠٠٠عـلى إنقـاذ مـا يـزيد على         

 .سارسات هو مشروع تعاوين بالغ األمهية من املنظورين السياسي والعلمي
  

املسائل املتعلقة باستشعار األرض عن بعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك  -٢ 
  تطبيقاته ملصلحة البلدان النامية ورصد بيئة األرض

الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـيــة العلمــية والتقنـيــة وفقـــا لقـــرار اجلمعـيــة العامــــة          -٣٥
. ر األرض عن بعد بواسطة السواتل      قـد واصـلت الـنظر يف املسـائل املتعلقة باستشعا           ٥٧/١١٦

ــند مــن         ــية يف اطــار ذلــك الب ــيت دارت يف اللجــنة الفرع ــلما باملناقشــات ال وأحاطــت اللجــنة ع
، الفقــرات  A/AC.105/804(جـــدول األعمـــال، عـلى الـنحــو املبـّين يف تقريـر اللجـنة الفرعـية                  

٧٧-٦٨.( 
_______________ 

،  Corr.1) و(A/56/20 والتصويب ٢٠ للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية (2) 
 .٢٢٠الفقرة 
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ويف هذا  . بعد للتنمية املستدامة  وشـّددت اللجـنة على أمهية تكنولوجيا االستشعار عن           -٣٦
الصــدد، شــّددت أيضــا عــلى أمهــية توفــري إمكانــية الوصــول دون متيــيز إىل أحــدث بــيانات          

 .االستشعار عن بعد واملعلومات املستخلصة منها، وذلك بتكلفة معقولة ويف الوقت املناسب

عار عن بعد   كمـا شـّددت اللجـنة عـلى أمهية بناء القدرات العتماد تكنولوجيا االستش              -٣٧
 .واستخدامها، وخصوصا لتلبية احتياجات البلدان النامية

  
  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي -٣ 

الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية العلمـيــة والتقنـيــة، وفقـــا لقـــرار اجلمعـيــة العامة                     -٣٨
ر القـــدرة الـــنووية يف الفضـــاء اســـتخدام مصـــاد، واصـــلت الـــنظر يف البـــند املـــتعلق ب٥٧/١١٦

 .اخلارجي

والحظـت اللجـنة بارتـياح أن اللجـنة الفرعـية ، وفقا خلطة عمل السنوات األربع اليت                   -٣٩
ــثالثني   ــيل Corr.1 وA/AC.105/697(اعــتمدهتا يف دورهتــا اخلامســة وال ، )، املــرفق الثالــث، التذي

شأن املعلومات الواردة يف    نظـرت فـيما إذا كانـت سـتتخذ، أم ال تتخذ، أي خطوات إضافية ب               
اســــتعراض للوثــــائق الدولــــية والعملــــيات الوطنــــية ذات الصــــلة احملــــتملة   "الــــتقرير املعــــنون 

وكان  .(A/AC.105/781)" باالسـتخدامات السـلمية ملصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  
د وضع الصيغة قاسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي              بالفـريق العـامل املعـين       

 . ٢٠٠٢دورة اللجنة الفرعية التاسعة والثالثني يف عام النهائية هلذا التقرير أثناء 

والحظـت اللجـنة بارتـياح أن اللجـنة الفرعـية كانـت قـد أعادت عقد اجتماع فريقها            -٤٠
والحظت اللجنة بارتياح   . اسـتخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي       بالعـامل املعـين     

 الفـريق العـامل قـد أحـرز تقدمـا أيضـا أثـناء املناقشات غري الرمسية املعقودة بني الدورات يف                      أن
 .٢٠٠٣يونيه / حزيران١٠فيينا يف 

والحظـت اللجـنة بارتياح أيضا أن اللجنة الفرعية اعتمدت خطة عمل أخرى متعددة               -٤١
-٢٠٠٣ي الفترة   السـنوات بشـأن اسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلارجي تغط                

لوضــع اطــار تقــين دويل لألهــداف والتوصــيات املــتعلقة بأمــان   وتــرد اخلطــة اجلديــدة . ٢٠٠٦
يف تقريــر اللجــنة الفرعــية عــن أعمــال تطبــيقات مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي، 

 ).A/AC.105/804املرفق الثالث من الوثيقة (دورهتا األربعني 

نـه حـىت وان مل يكـن مـن الضـروري يف الوقت الراهن فتح      وقـد اتفقـت اللجـنة عـلى أ         -٤٢
مناقشـة هبـدف اعـادة الـنظر يف املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء                  
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مصادر القدرة   ، فـان مـن املهـم للدول املستفيدة من         )٤٧/٦٨قـرار اجلمعـية العامـة       (اخلـارجي   
 .شار إليها بصورة تامةالنووية أن تقوم بأنشطتها وفقا للمبادئ امل

واتفقـت اللجـنة أيضـا عـلى ضـرورة اسـتمرار اللجـنة الفرعـية والفريق العامل يف تلقي                     -٤٣
أكـرب قـدر ممكـن مـن املعلومات عن األمور اليت هلا مساس باستخدام مصادر القدرة النووية يف               

 .الفضاء اخلارجي، وأي مسامهة متعلقة بتحسني نطاق املبادئ وتطبيقها

بـدي رأي مفـاده بأنـه ال ينبغي استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي               وأ -٤٤
 . عن استخدامهاء أو يف حاالت مماثلة ال ميكن فيها االستغناملهام الفضاء السحيقإال 
  

وسائل وآليات تعزيز التعاون بني الوكاالت وزيادة استخدام التطبيقات واخلدمات  -٤ 
  نظومة األمم املتحدة وفيما بينهاالفضائية داخل هيئات م

، واصـلت اللجنة الفرعية     ٥٧/١١٦الحظـت اللجـنة أنـه، وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة                -٤٥
العلمـية والتقنـية نظـرها يف البـند اخلـاص بوسـائل وآلـيات تعزيـز التعاون بني الوكاالت وزيادة                    

. املــتحدة وفــيما بيــنهااســتخدام التطبــيقات واخلدمــات الفضــائية داخــل هيــئات مــنظومة األمــم 
وفقا خلطــة عمل السنوات الثالث اليت اعتمدهتا يف دورهتا         والحظـت اللجنة أن اللجنة الفرعية       

قد وضعت اقتراحات وخطط    ) ٤٠، املـرفق الـثاين، الفقرة       A/AC.105/736(السـابعة والـثالثني     
ارجي داخل  عمـل حمـددة وملموسـة لـتعزيز الـتعاون بـني الوكـاالت عـلى اسـتخدام الفضاء اخل                   

مـنظومة األمـم املـتحدة، ولزيادة استخدام التطبيقات واخلدمات الفضائية داخل املنظومة بوجه              
وأحاطت اللجنة علما مبناقشة اللجنة الفرعية      . عـام وفيما بني هيئات معّينة تابعة لألمم املتحدة        

لوثـــيقة  مـــن ا٩٦ إىل ٨٨الفقـــرات مـــن (هلـــذا البـــند كمـــا وردت يف تقريـــر اللجـــنة الفرعـــية 
A/AC.105/804 .( 

والحظـــت اللجـــنة بارتـــياح أن اللجـــنة الفرعـــية العلمـــية والتقنـــية كانـــت قـــد أقـــرت  -٤٦
االقـتراحات الرامـية إىل تعزيـز الـتعاون بـني الوكـاالت عـلى اسـتخدام الفضـاء اخلارجي داخل                     

لوكاالت مـنظومة األمـم املـتحدة، اسـتنادا إىل التوصـيات املنبـثقة عـن االجـتماع املشـترك بني ا                    
عقد جلسة مفتوحة وغري : وتتضمن تلك االقتراحات ما يلي. بشـأن أنشـطة الفضـاء اخلـارجي     

رمسـية ملـدة نصـف يـوم تدعـى الـدول األعضاء يف اللجنة إىل املشاركة فيها هبدف تعزيز تبادل                     
املعلومـات بـني الـدول األعضـاء يف اللجـنة وأعضـاء االجـتماع املشترك بني الوكاالت؛ ودعوة           

 األمـم املـتحدة إىل تقـدمي تقاريـر سـنوية إىل اللجـنة الفرعية بشأن مواضيع معينة؛ دعوة                    هيـئات 
الــدول األعضــاء يف اللجــنة إىل وضــع قائمــة باملــبادرات والــربامج ذات الصــلة بالفضــاء والــيت     
ســتنفذها اســتجابة الجــراء حمــدد أوصــت بــه خطــة التنفــيذ الصــادرة عــن مؤمتــر القمــة العــاملي   
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وأقــرت اللجــنة تلــك االقــتراحات الــيت ُبّينــت يف تقريــر اللجــنة الفرعــية         . امةللتنمــية املســتد 
 ).A/AC.105/804 من الوثيقة ٩٥ إىل ٩٣الفقرات من (

الحظـت اللجـنة بارتـياح أيضـا أن االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت بشـأن أنشطة                    و -٤٧
/  كانون الثاين ٢٤إىل   ٢٢الفضـاء اخلـارجي كـان قد عقد دورته الثالثة والعشرين يف فيينا من               

، وأن تقريــــر االجـتمـــاع املشـتـــرك بـــني الوكــاالت عن أعمــال دورتــه تلـك          ٢٠٠٣يـنايـــر   
)A/AC.105/791 و Corr.1 (        وتقريـر األمـني العـام عـن تنســيق أنشـطة الفضـاء اخلـارجي داخــل

 /A/AC.105(حقة  واألعوام الال٢٠٠٤ و٢٠٠٣برنامج العمل لعامي : مـنظومة األمم املتحدة 

 .، كانا معروضني على اللجنة)792

ــرابعة والعشــرين لالجــتماع املشــترك بــني الوكــاالت      -٤٨ ــدورة ال والحظــت اللجــنة أن ال
، قبل انعقاد الدورة ٢٠٠٤ستستضـيفه املـنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف جنيف يف أوائل عام    

 .احلادية واألربعني للجنة الفرعية

عـلى أن يسـتمر االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت يف تقدمي التقارير                نة  ت اللجـ  قـ واتف -٤٩
 . عن أعمال دورته السنويةالعلمية والتقنية  اللجنة الفرعية ليها وإىلإ

  
  تنفيذ نظام فضائي عاملي متكامل لتدّبر الكوارث الطبيعية -٥ 

للجنة الفرعية  ، واصـلت ا   ٥٧/١١٦الحظـت اللجـنة أنـه، وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة                -٥٠
نظــام فضــائي عــاملي مــتكامل لــتدّبر الكــوارث  العلمــية والتقنــية نظــرها يف البــند اخلــاص بتنفــيذ

ــية ــية،  والحظــت اللجــنة أن  . الطبيع ــيت     اللجــنة الفرع ــثالث ال ــة عمــل الســنوات ال ــا خلطــ وفق
) A/AC.105/736 من املرفق الثاين من الوثيقة      ٤١الفقرة  (السابعة والثالثني   اعـتمدهتا يف دورهتا     

استعرضـت الـبىن العملياتية العاملية املمكنة لتويل شؤون تدّبر الكوارث الطبيعية، باالستفادة إىل     
وأحاطت اللجنة  . أقصـى حـد مـن الـنظم الفضـائية املوجودة حاليا والنظم املخطط هلا مستقبال               
 ٩٧الفقرات من  (عـلما مبناقشـة اللجـنة الفرعـية هلذا البند كما وردت يف تقرير اللجنة الفرعية      

 ).A/AC.105/804 من الوثيقة ١١٥إىل 

وأكـدت اللجـنة على أمهية الوصول العملي إىل قواعد البيانات الساتلية العاملية للوقاية               -٥١
مـن الكـوارث الطبيعـية، وخصوصـا يف الـبلدان النامـية، واحلاجـة لتحديد الثغرات املوجودة يف                   

الـثغرات، لكـي يتسـىن توفري معلومات موثوقة         تغطـية سـواتل االستشـعار عـن بعـد وسـد تلـك               
 .لكافة املناطق املتأثرة بالكوارث



 

17  
 

A/AC.105/L.248/Add.1

والحظـت اللجنة أن ميثاق التعاون على حتقيق االستخدام املنسق للمرافق الفضائية يف              -٥٢
، كانــت ٢٠٠٢ مــرة يف عــام ١٥حــال وقــوع كــوارث طبيعــية أو تكنولوجــية قــد اســتخدم    

 .٢٠٠٣مايو / أيار٢١ ضربت اجلزائر يف آخرها تتعلق باهلزات األرضية اليت

وطلبــت اللجــنة إىل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي أن يعقــد حلقــة عمــل للصــناعة    -٥٣
، يدعــى للمشــاركة فــيها ٢٠٠٤مدهتــا يــوم واحــد خــالل دورهتــا الســابعة واألربعــني يف عــام   

ءهــم مــتعهدو تشــغيل كافــة ســواتل االتصــاالت الرئيســية، لكــي يعرضــوا قــدرات نظمهــم وآرا 
 .بشأن الكيفية اليت ميكن هبا استخدام االتصاالت الساتلية أثناء الكوارث الطبيعية

  
  احلطام الفضائي -٦ 

، واصلت اللجنة الفرعية    ٥٧/١١٦أشـارت اللجـنة إىل أنه، وفقا لقرار اجلمعية العامة            -٥٤
 اليت اعُتمدت أثناء    العلمـية والتقنـية الـنظر يف البـند املـتعلق باحلطـام الفضـائي وفقـا خلطة العمل                  

وأحاطـت اللجــنة عــلما  ). A/AC.105/761 مــن الوثــيقة ١٣٠الفقـرة  (دورهتـا الثامــنة والــثالثني  
مبناقشــة اللجــنة الفرعــية بشــأن احلطــام الفضــائي، عــلى الــنحو املــبني يف تقريــر اللجــنة الفرعــية    

 ).A/AC.105/804 من الوثيقة ١٣٥-١١٦الفقرات (

احلطام "بورتيلـلي مـن ايطاليا بعنوان       .  قدمـه السـيد سـي      واسـتمعت اللجـنة إىل عـرض       -٥٥
 ".(Beppo SAX)جتربة الساتل العلمي بيبو ساكس : الفضائي

واتفقـت اللجـنة مع اللجنة الفرعية والعلمية والتقنية على أمهية دراسة موضوع احلطام           -٥٦
ة احملتملة التكلفة   الفضـائي، وعـلى احلاجـة إىل قـيام تعـاون دويل لتوسـيع االستراتيجيات املناسب               

مــن أجــل التقلــيل إىل أدىن حــد مــن الــتأثري احملــتمل لــلحطام الفضــائي عــلى البعــثات الفضــائية    
وعـلى أنـه ينـبغي للـدول األعضـاء أن توّجـه املـزيد مـن االنتـباه إىل مشـكلة اصطدام               . مسـتقبال 

ــنها مصــادر للقــدرة الــنووية،       باحلطــام األجســام الفضــائية، مبــا فــيها تلــك الــيت حتمــل عــلى مت
 مــن الوثــيقة ١٢٥الفقــرة (الفضــائي، وإىل اجلوانــب األخــرى مــن موضــوع احلطــام الفضــائي   

A/AC.105/804( ٥٧/١١٦، وذلك وفقا لقرار اجلمعية العامة. 

ونّوهـت اللجـنة بارتـياح بأنه، وفقا خلطة عمل اللجنة الفرعية بشأن احلطام الفضائي،                -٥٧
مقترحاهتا بشأن  ) إيادك(االت املعنية باحلطام الفضائي     قدمـت جلـنة التنسـيق املشتركة بني الوك        

، استنادا إىل توافق يف اآلراء فيما بني أعضاء       )A/AC.105/L.260الوثيقة  (التخفـيف مـن احلطام      
ووفقـا خلطـة عملها، فقد بدأت اللجنة الفرعية   . ، إىل الـدورة األربعـني للجـنة الفرعـية       )إيـادك (

 .وناقشت وسائل اقرار االستفادة منها) إيادك(أيضا باستعراضها ملقترحات 
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وطلبـت اللجـنة إىل سـائر دوهلـا األعضـاء دراسـة املقترحات املذكورة وموافاة مكتب                   -٥٨
شـؤون الفضـاء اخلـارجي بتعليقاهتا عليها قبل انعقاد الدورة احلادية واألربعني للجنة الفرعية يف     

 .٢٠٠٤عام 

الفرعـية أن تنشئ فريقا عامال أثناء دورهتا  كمـا اتفقـت اللجـنة عـلى أنـه ينـبغي للجـنة                -٥٩
) إيــادك(احلاديــة واألربعــني لدراســة التعلــيقات الــواردة مــن الــدول األعضــاء بشــأن مقــترحات 

ــك مواصــلة املناقشــات بشــأن وســائل         ــا يف ذل ــذا املوضــوع، مب ــتقدم احملــرز يف ه ــنظر يف ال وال
بشــأن التخفــيف مــن احلطــام ) إيــادك(االســتفادة مــن املــبادئ التوجيهــية الصــادرة عــن اللجــنة  

 ).، املرفقA/AC.105/C.1/L.260(الفضائي 

وأبـدي رأي بـأن ختفـيف احلطـام الفضـائي يعقّـده أيضـا عـدم وجـود معلومـات رمسية                 -٦٠
وقال الوفد  . مـتاحة تبـّين السـواتل الـيت ما زالت فّعالة والسواتل اليت بلغت هناية عمرها الفّعال                

 تطلـق السواتل هي وحدها اليت تستطيع أن حتدد رمسيا أن    صـاحب هـذا الـرأي ان الـدول الـيت          
وينــبغي تشــجيع هــذه الــدول عــلى اعــالن تغــيري وضــعية األجســام . جســما معيــنا مل يعــد فّعــاال

قرار اجلمعية  (الـتابعة هلـا مبوجـب أحكـام اتفاقـية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي                 
 ).، املرفق)٢٩-د (٣٢٣٥العامة 

 بعـض الوفـود أن التغـيريات يف الوضـعية الوظيفية لألجسام الفضائية كانت               والحظـت  -٦١
 والساتل العلمي Mivتعلـن فـيما مضـى، فـيما يـتعلق، مـثال، بالـتهاوي الـذي تعرضت له حمطة          

 .، وأنه ينبغي للدول املطلقة األخرى أن تتبع هذا النهج"بيبو ساكس"

إىل األرض قد برهنت " بيبو ساكس"وجـرى التعـبري عـن رأي مفاده أن عودة الساتل           -٦٢
عــلى احلاجــة إىل زيــادة توعــية اجملــتمع الــدويل بأخطــار احلطــام الفضــائي، وأن اللجــنة وجلنــتها  

 .الفرعية العلمية والتقنية ميكنهما أن يقدما، من خالل أعماهلما، مسامهة مهمة يف هذا اجملال

 دولـية للجهات احملورية  وطـرح رأي آخـر بـأن هـناك حاجـة إىل انشـاء قـاعدة بـيانات               -٦٣
الوطنــية املســؤولة عــن تــبادل املعلومــات مــع أصــحاب الســواتل الــيت توشــك عــلى العــودة إىل    
غـالف األرض اجلـوي وذلـك مـن أجـل فهـم املخاطـر احلقيقـية اليت تنطوي عليها وبغية التهيؤ               

بــيانات  وينــبغي حتديــث عهــد قــاعدة ال   . الختــاذ كافــة الــتدابري املضــادة املمكــنة يف أقالــيمها     
باسـتمرار، كمـا ينـبغي اتاحـتها على املوقع اخلاص مبكتب شؤون الفضاء اخلارجي على شبكة               

 .االنترنت
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دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه  -٧ 
خرى وتطبيقاته يف ميدان االتصاالت الفضائية وغريه من امليادين، وكذلك املسائل األ

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

الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية قـد واصـلت الـنظر يف البـند اخلاص باملدار الثابت                      -٦٤
بــند مفــرد للمناقشــة، وذلــك وفقــا لقــرار  /بالنســبة لــألرض واالتصــاالت الفضــائية كموضــوع 

وأحاطـت اللجـنة عـلما باملناقشـة الـيت أجرهتا اللجنة الفرعية بشأن              . ٥٧/١١٦عـية العامـة     اجلم
، الفقــرات A/AC.105/804(ذلـــك البــند مــن جــدول األعمــال عــلى الــنحو املبــّين يف تقريــرها    

١٤٤-١٣٦.( 
  

حشد املوارد املالية من أجل تنمية القدرات يف ميدان تطبيقات العلوم والتكنولوجيا  -٨ 
  ضائيةالف
الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية قـد نظـرت يف بـند بشـأن حشـد املوارد املالية من                        -٦٥

بند مفرد  /أجـل تنمـية القـدرات يف مـيدان تطبـيقات العلـوم والتكنولوجـيا الفضـائية كموضوع                 
وأحاطت اللجنة علما باملناقشة اليت     . ٥٧/١١٦للمناقشـة، وذلـك وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة             

للجـنة الفرعـية يف اطـار هذا البند من جـدول األعمــال على النحــو املبّين يف تقريــرها                 أجـرهتا ا  
)A/AC.105/804 ١٥١-١٤٥، الفقرات.( 
  

  استخدام التكنولوجيا الفضائية ألغراض العلوم الطبية والصحة العمومية -٩ 
ار اجلمعية العامة   الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية نظرت، وفقا لقر              -٦٦
، يف بــند يــتعلق باســتخدام التكنولوجــيا الفضــائية ألغــراض العلــوم الطبــية والصــحة   ٥٧/١١٦

وأحاطـت اللجــنة عـلما مبناقشــة اللجـنة الفرعــية يف    . بــند مفـرد للمناقشــة /العمومـية كموضـوع  
ات ، الفقرA/AC.105/804(اطـار ذلـك البـند مـن جدول األعمال على النحو املبني يف تقريرها         

١٦١-١٥٢.( 

كوديلكــا مــن النمســا عرضــا ايضــاحيا حــّيا عــن التطبيــب عــن بعــد   . وقــدم الســيد أو -٦٧
ومقــره غــراتس،  ((Joanneum)وشــكرت اللجــنة مركــز جوانــنومي للــبحوث  . بواســطة الســاتل

 .ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي على جهودمها يف تنظيم العرض االيضاحي الناجح) النمسا
  



 

 20 
 

 A/AC.105/L.248/Add.1 

  األعمال املؤقت للدورة احلادية واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنيةمشروع جدول  -١٠ 
، نظــرت اللجــنة الفرعــية  ٥٧/١١٦الحظــت اللجــنة أنــه وفقــا لقــرار اجلمعــية العامــة    -٦٨

. العلمـية والتقنـية يف مقـترحات بشأن مشروع جدول أعمال مؤقت لدورهتا احلادية واألربعني             
ت توصــيات فــريقها العــامل اجلــامع املــتعلقة مبشــروع جــدول  وكانــت اللجــنة الفرعــية قــد أقــّر

 واملرفق  ١٦٣ و ١٦٢، الفقرتان   A/AC.105/804(األعمـال املؤقـت لدورهتـا احلاديـة واألربعـني           
 ).الثاين

، املــرفق A/AC.105/804(والحظـت اللجـنة أنــه أثـناء الـدورة األربعــني للجـنة الفرعـية        -٦٩
 العــامل اجلــامع أهنــا أثــناء دورهتــا التاســعة والــثالثني قــد   ، اســتذكر الفــريق)٢٤الــثاين، الفقــرة 

اتفقـت عـلى أنه من جراء ضيق الوقت املتاح أثناء الدورتني األربعني واحلادية واألربعني للجنة             
، بالنظر إىل قيام اللجنة الفرعية باستعراض       ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣الفرعـية، املـزمع عقدمهـا يف عامي         
وصــيات اليونيســبيس الثالــث، ينــبغي أن ُتعقــد الــندوة الــيت  تقاريــر أفــرقة العمــل بشــأن تنفــيذ ت 

واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية    ) كوسبار(يشـترك يف تنظـيمها كـل مـن جلـنة أحباث الفضاء              
. وندوة الصناعة، الرامية إىل تعزيز الشراكة مع الصناعة، على أساس تعاقيب سنة بسنة            ) إيـاف (

ــدوة الصــناعة يف عــام    ــندوة الــيت   ٢٠٠٤لذلــك، ســتعقد ن ، وســيعلق يف تلــك الســنة انعقــاد ال
 .يشترك يف تنظيمها كل من جلنة أحباث الفضاء واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية

وقـد أقـرت اللجنة التوصية بأن تعقد ندوة تعزيز الشراكة مع الصناعة خالل األسبوع           -٧٠
، وأن تعــاجل تطبــيقات  ٢٠٠٤األول مــن الــدورة احلاديــة واألربعــني للجــنة الفرعــية يف عــام       

، املرفق الثاين، الفقرة    A/AC.105/804(السـواتل الصـغرية يف الـزراعة والصـحة واألمن البشري            
٢٥.( 

كمـا أقـرت اللجنة التوصية بأن تنظر اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف بند من جدول          -٧١
لتالـية اليت تبدأ يف عام      األعمـال يـتعلق بالـنظم الفضـائية للتطبيـب عـن بعـد وفقـا خلطـة العمـل ا                    

٣(:٢٠٠٤( 
  

٢٠٠٤ 
 

عـروض مـن الـدول األعضـاء بشـأن حالـة تطبـيقات التطبيـب عـن بعـد بوجـه عام، وتطبيقات                        
 .التطبيب عن بعد باالعتماد على الفضاء بوجه خاص، اليت هي مستعملة يف بلداهنا

_______________ 
 .٢٣، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/804انظر الوثيقة  (3) 
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 التطبيب  عـروض مـن صـناعات خمـتلفة مـن القطاع اخلاص ومنظمات أحباث خمتلفة بشأن نظم                
 .عن بعد املتاحة جتاريا وقدرهتا على استعمال النظم الفضائية

  
٢٠٠٥ 

 
عـروض عـن تطويـر معـدات طبـية حيوية الكترونية ومواءمتها مع النظم الفضائية للتطبيب عن                  

 .بعد

عـروض تقدمهـا مـنظمات متخصصـة كمـنظمة الصـحة العاملـية بشأن النظم الفضائية للتطبيب                  
 .عن بعد

حمدوديــات الــنظم الفضــائية للتطبيــب عــن بعــد مــن حيــث املعــامل القياســـية          مناقشــة بشــأن   
 .التقنية ومقبوليتها من جانب املستعملني) البارامترات(

مناقشـة بشـأن الطـرق والوسائل الكفيلة بتعزيز القدرات يف البلدان النامية على استعمال النظم        
صول إىل اجلزء اخلاص بالفضاء الفضـائية للتطبيـب عـن بعـد، مبـا يف ذلـك مسـائل مثل سبل الو           

 .والتدريب
  

٢٠٠٦ 
 

عـروض بشأن املشاريع الثنائية واملتعددة األطراف املمكنة اهلادفة إىل تعزيز التطبيقات الفضائية             
 .للتطبيب عن بعد من خالل التعاون الدويل

وقـد أعـرب بعـض الوفـود عن رأي بأن العروض البيانية اخلاصة املقدمة للجنة الفرعية                  -٧٢
العلمـية والتقنـية حول طائفة واسعة من املواضيع، مبا فيها العروض اليت قدمها ممثلو هيئات غري       
ــتقين وتوفــر معلومــات عــن        حكومــية، هــي عــروض مهمــة ألهنــا تعــزز مضــمون املــداوالت ال

 .التطورات اجلديدة يف األنشطة الفضائية يف حينها

لتايل للدورة احلادية واألربعني    وقـد أوصـت اللجـنة مبشـروع جدول األعمال املؤقت ا            -٧٣
 :للجنة الفرعية العلمية والتقنية

 .تبادل آراء عام وتقدمي للتقارير املقدمة بشأن األنشطة الوطنية -١  

 .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -٢  
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تنفـــيذ توصـــيات مؤمتـــر األمـــم املـــتحدة الثالـــث املعـــين باستكشـــاف الفضـــاء  -٣  
 ).اليونيسبيس الثالث(دامه يف األغراض السلمية اخلارجي واستخ

املســائل املــتعلقة باستشــعار األرض عــن بعــد بواســطة الســواتل، مبــا يف ذلــك     -٤  
 .تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

 :البنود اليت سُينظر فيها يف اطار خطط العمل -٥  

 احلطام الفضائي؛ )أ(  

تقـــدم جلـــنة التنســـيق املشـــتركة بـــني  : طـــة العمـــلالعـــام الثالـــث خل(   
إىل اللجــنة الفرعــية  ) إيــادك(الوكــاالت واملعنــية باحلطــام الفضــائي    

) حسب االقتضاء (العلمـية والتقنـية مقـترحاهتا بشـأن ختفـيف احلطـام             
اسـتنادا إىل توافـق يف اآلراء بـني أعضـاء جلـنة التنسـيق؛ وتقوم الدول                 

التنســــيق بشــــأن ختفــــيف  األعضــــاء باســــتعراض مقــــترحات جلــــنة  
  )٤(احلطام؛

 استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛ )ب(  

 عـلى الـنحو املبـّين يف اخلطـة املـتعددة الســنوات      ٢٠٠٤العمـل لعـام   (   
 .)، املرفق الثالثA/AC.105/804الواردة يف الوثيقة 

 .النظم الفضائية للتطبيب عن بعد )ج(  

ول األعضاء عن حالة تطبيقات التطبيب عن       عـروض مـن ممثـلي الـد       (   
بعــد بوجــه عــام والتطبــيقات الفضــائية للتطبيــب عــن بعــد عــلى وجــه 
ــن صــناعات       ــا؛ وعــروض م ــيت هــي مســتعملة يف بلداهن اخلصــوص ال
ــنظمات أحبــاث خمــتلفة بشــأن نظــم        ــن القطــاع اخلــاص وم خمــتلفة م
التطبيـــب عـــن بعـــد املـــتاحة جتاريـــا وقدرهتـــا عـــلى اســـتعمال الـــنظم 

 .)فضائيةال

 :البنود املفردة للمناقشة/املواضيع -٦ 

ــلمدار الثابــت بالنســبة      )أ(   ــية ل ــية واخلــواص التقن ــيعة الفيزيائ دراســة الطب
لـألرض واسـتخدامه وتطبـيقاته يف ميدان االتصاالت الفضائية وغريه            

_______________ 
 (4) A/AC.105/761 ١٣٠، الفقرة. 
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مـن املـيادين، وكذلـك املسائل األخرى املتصلة بتطورات االتصاالت     
ــالء ا  ــع ايـ ــائية، مـ ــية   الفضـ ــبلدان النامـ ــياجات الـ ــاص الحتـ ــبار خـ عتـ

 ومصاحلها؛

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

 . األرضية–الفيزياء الشمسية  )ج(  

ــية واألربعــني للجــنة الفرعــية      -٧  مشــروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة الثان
بنود /يت سـُتبحث كمواضـيع  العلمـية والتقنـية، مبـا يف ذلـك حتديـد املواضـيع الـ              

 .مفردة للمناقشة أو ستبحث يف اطار خطط عمل متعددة السنوات

 .تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية -٨ 
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