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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
     يف األغراض السلمية
 الدورة اخلامسة واألربعون           

    ٢٠٠٢يونيه  / حزيران    ١٤-٥فيينا،  
مشروع تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا   

 ٨فرباير إىل / شباط٢٥التاسعة والثالثني، املعقودة يف فيينا من 
   ٢٠٠٢مارس /آذار

 وياتاحملت
 الفصل  الفقرات الصفحة

........................................................................مقدمة ٢٢-١ ٣  -األول
..............................................................احلضور -ألف ٧-٣ ٣  
.................................................اقرار جدول األعمال -باء  ٨ ٣  
...............................................................الوثائق -جيم ٩ ٤  
......................................................الكلمات العامة  -دال ١٤-١٠ ٤  
.......................................................التقارير الوطنية -هاء  ١٦-١٥ ٥  
..............................................................الندوات -واو ٢١-١٧ ٥  
...........................والتقنيةاعتماد تقرير اللجنة الفرعية العلمية  -زاي ٢٢ ٦  

.....................................برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  ٤٨-٢٣ ٦  -الثاين
.....................أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -ألف ٤٠-٢٨ ٧  
....................................خدمة املعلومات الفضائية الدولية  -باء  ٤٢-٤١ ١٢  
.........................................التعاون االقليمي واألقاليمي -جيم ٤٨-٤٣ ١٣  
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 الفصل  الفقرات الصفحة

٥٥-٤٩ ١٣ 
مم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء    تنفيذ توصيات مؤمتر األ

..............)اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية   
 -الثالث 

٦٤-٥٦ ١٤ 
املسائل املتعلقة باستشعار األرض عن بعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك      

..........................تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض   
 -الرابع

..........................خدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي      است ٧٧-٦٥ ١٥  -اخلامس

٩٠-٧٨ ١٧ 
وسائل وآليات تعزيز التعاون بني الوكاالت وزيادة استخدام التطبيقات  

..........واخلدمات الفضائية داخل هيئات منظومة األمم املتحدة وفيما بينها
 -السادس

.....................طبيعيةتنفيذ نظام فضائي عاملي متكامل لتدبر الكوارث ال     ١١١-٩١ ١٩  -السابع

١٠٤-٩٥ ٢٠ 
م توزيع البيانات املوجودة واملقترحة اليت ميكن    النظم الساتلية ونظ -ألف

................................استخدامها روتينيا يف تدبر الكوارث
 

.............الثغرات املوجودة يف النظم الساتلية ونظم توزيع البيانات -باء  ١١١-١٠٥ ٢٢  

...............................................................احلطام الفضائي   ١٢٦-١١٢ ٢٣  -الثامن

١٣٤-١٢٧ ٢٦ 

راسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض    د
واستخدامه وتطبيقاته يف ميدان االتصاالت الفضائية وغريه من امليادين،   
وكذلك املسائل األخرى املتعلقة بالتطورات يف االتصاالت الفضائية، مع   

......................ايالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها    

 -تاسعال

١٤٢-١٣٥ ٢٧ 
التعاون الدويل على احلد من األنشطة الدعائية الفضائية االقتحامية اليت ميكن  

...............................................أن تتداخل مع األرصاد الفلكية 
 -العاشر

١٤٧-١٤٣ ٢٨ 
حشد املوارد املالية من أجل تنمية القدرات يف ميدان تطبيقات العلوم 

........................................................والتكنولوجيا الفضائية
 -احلادي عشر

١٥٢-١٤٨ ٢٨ 
روع جدول األعمال املؤقت للدورة األربعني للجنة الفرعية العلمية  مش

.......................................................................والتقنية
 -الثاين عشر 

 املرفقات
................ دورهتا التاسعة والثالثني  يف الفرعية العلمية والتقنية اللجنة املعروضة على الوثائق ٣٠  -األول
...................................................................... العامل اجلامعالفريق تقرير ٣٥  -الثاين
........... باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي                    عين امل   الفريق العامل       تقرير  ٥٠  -الثالث 
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 مقدمة -أوال
 

عقـدت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، التابعة للجنة         -١
ــتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، دورهتــا       اس

ــنا مــن      ــتحدة بفيي ــثالثني يف مكتــب األمــم امل  ٢٥التاســعة وال
 برئاسة السيد كارل    ٢٠٠٢مارس  /ذار آ ٨فرباير اىل   / شـباط 

 ).كندا(دوتش 

 . جلسة١٩وعقدت اللجنة الفرعية  -٢
  

 احلضور -  ألف
 

: حضـر الدورة ممثلو الدول التالية األعضاء يف اللجنة         -٣
ــوادور،      ــتراليا، اك ــبانيا، أس ــتني، اس ــاد الروســي، األرجن االحت

، أملانـــيا، اندونيســـيا، ايـــران، ايطالـــيا، باكســـتان، الـــربازيل     
ــريو،      ــندا، ب ــنا فاســو، بول ــا، بوركي ــربتغال، بلجــيكا، بلغاري ال
ــية الســورية،     ــة العرب ــة التشــيكية، اجلمهوري تركــيا، اجلمهوري
ــلوفاكيا،      ــيا، سـ ــيا، رومانـ ــنوب افريقـ ــا، جـ ــة كوريـ مجهوريـ
السـويد، شـيلي، الصـني، العـراق، فرنسـا، الفلـبني، فنـزويال،             

ا، مصر، املغرب،   كندا، كوبا، كولومبيا، كينيا، لبنان، ماليزي     
املكســـيك، اململكــــة العربـــية الســــعودية، اململكـــة املــــتحدة    
لـربيطانيا العظمـى وايرلـندا الشـمالية، النمسا، نيجرييا، اهلند،           
ــيابان،    ــية، الـ ــتحدة األمريكـ ــات املـ ــندا، الواليـ ــنغاريا، هولـ هـ

 .اليونان

فـــرباير / شـــباط٢٥ املعقـــودة يف ٥٦١ويف اجللســـة  -٤
جـنة الفرعـية بـتلقي طلـبات حلضور         ، أبلـغ الرئـيس الل     ٢٠٠٢

ــية    اجللســة مــن حكومــات تايلــند واجلزائــر واجلماهرييــة العرب
ــندا  ــرا وفنلـ ــية وسويسـ ــبع يف  . الليبـ ــريا عـــلى العـــرف املتـ وجـ

املاضـي، دعيـت تلـك الدول اىل ارسال وفود حلضور الدورة            
احلالـية للجـنة الفرعـية، واىل التكـلم أمامها حسب االقتضاء،            

طلــبات أخــرى مــن هــذا القبــيل؛ عــلى أن دون املســاس بــأي 
ــنطوي عــلى أي قــرار مــن اللجــنة الفرعــية     هــذا االجــراء ال ي

بشــأن وضــعية تلــك الوفــود بــل هــو جمــرد جماملــة مــن اللجــنة  
 .الفرعية هلا

وحضــر الــدورة مراقــبون عــن الوكــاالت املتخصصــة  -٥
مــنظمة : ومؤسســات مــنظومة األمــم املــتحدة األخــرى التالــية

والوكالــة ) اليونســكو(للتربــية والعــلم والــثقافة األمــم املــتحدة 
 .الدولية للطاقة الذرية

وحضـر الدورة أيضا مراقبون عن املفوضية األوروبية       -٦
ــية    ــة الفضــاء األوروب وجلــنة أحبــاث الفضــاء   ) اإليســا(ووكال

والـــرابطة األوروبـــية للســـنة الدولـــية للفضـــاء     ) الكوســـبار(
واالحتاد الفلكي  ) يافاإل(واالحتـاد الـدويل للمالحة الفضائية       

الـدويل واجلمعـية الدولـية للمسح التصويري واالستشعار عن          
ــاء     ــية للفضـ ــية الوطنـ ــية واجلمعـ ــاء الدولـ ــة الفضـ ُبعـــد وجامعـ

 .واجمللس االستشاري جليل الفضاء

ــيقة   -٧ ــرد يف الوثـــ ــة A/AC.105/C.1/INF/31وتـــ  قائمـــ
ــية       ــنظمات الدول ــتحدة وامل ــم امل ــئات األم ــدول وهي ــلي ال مبمث

 .خرى اليت حضرت الدورةاأل
 
 

 اقرار جدول األعمال -باء 
 

، املعقودة  ٥٦١اعـتمدت اللجـنة الفرعية يف جلستها         -٨
 :، جدول األعمال التايل٢٠٠٢فرباير / شباط٢٥يف 

 . جدول األعمالعتمادا -١

 .الرئيسكلمة  -٢

تـبادل عـام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير         -٣
 .املقدمة عن األنشطة الوطنية

 .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -٤

مؤمتـر األمم املتحدة الثالث     تنفـيذ توصـيات      -٥
ــاء اخلـــــارجي   املعـــــين باستكشـــــاف الفضـــ
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ــلمية   ــراض الســــــ ــتخدامه يف األغــــــ واســــــ
 ).اليونيسبيس الثالث(

املســائل املتصــلة باستشــعار األرض عــن بعــد  -٦
ــيقاته    ــا يف ذلـــك تطبـ ــواتل، مبـ بواســـطة السـ

ــبلد ــاحل الــ ــئة  لصــ ــد بيــ ــية ويف رصــ ان النامــ
 .األرض

اسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضاء          -٧
 .اخلارجي

وسائل وآليات تعزيز التعاون بني الوكاالت       -٨
ــات     ــيقات واخلدمـ ــتخدام التطبـ ــادة اسـ وزيـ
الفضـــائية داخـــل هيـــئات مـــنظومة األمـــم     

 .املتحدة وفيما بينها

ــتكامل      -٩ ــاملي م ــام فضــائي ع ــيذ نظ ــتدبرتنف  ل
 .ارث الطبيعيةالكو

 .احلطام الفضائي -١٠

ــية    -١١ ــية واخلــواص التقن ــيعة الفيزيائ دراســة الطب
لـلمدار الثابـت بالنسـبة لألرض واستخدامه        
وتطبــيقاته يف مــيدان االتصــاالت الفضــائية    
وغــــريه مــــن املــــيادين، وكذلــــك املســــائل  
األخــــرى املتصــــلة بــــتطورات االتصــــاالت 
ــاص     ــبار خـــ ــالء اعتـــ ــع ايـــ ــائية، مـــ الفضـــ

 .اجات البلدان النامية ومصاحلهاالحتي

الـــتعاون الـــدويل عـــلى احلـــد مـــن األنشـــطة  -١٢
الدعائـية الفضـائية االقتحامية، اليت ميكن أن        

 .تتداخل مع األرصاد الفلكية

حشـد املوارد املالية من أجل تنمية القدرات         -١٣
ــيا   يف مـــيدان تطبـــيقات العلـــوم والتكنولوجـ

 .الفضائية

ــال ا   -١٤ ــدورة  مشــروع جــدول األعم ملؤقــت لل
 . للجنة الفرعية العلمية والتقنيةألربعنيا

الـــتقرير املقـــدم اىل جلـــنة اســـتخدام الفضـــاء  -١٥
 .اخلارجي يف األغراض السلمية

  
 الوثائق -جيم 

 
تـرد يف املـرفق األول هلـذا الـتقرير قائمـة بالوثائق اليت               -٩

 .عرضت على اللجنة الفرعية
 
 

 الكلمات العامة -دال 
 

أثـناء التـبادل العام لآلراء ممثلو الدول األعضاء         تكـلم    -١٠
االحتــــاد الروســــي، األرجنــــتني، أســــتراليا، أملانــــيا،  : التالــــية

، ايطاليا، باكستان،   )االسـالمية -مجهوريـة (اندونيسـيا، ايـران     
الــربازيل، الــربتغال، بــريو، تركــيا، مجهوريــة كوريــا، جــنوب  

اق، فرنسا،  افريقـيا، رومانـيا، سـلوفاكيا، شيلي، الصني، العر        
كـندا، كوبـا، كولومبـيا، ماليزيا، املغرب، املكسيك، اململكة          
العربـية السـعودية، اململكـة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا          

كما ألقى مندوبا . الشـمالية، نـيجرييا، اهلـند، هنغاريا، اليابان    
وتكلم أيضا  . اجلزائـر واجلماهرييـة العربـية الليبـية كـلمة عامة          

ال نـــيابة عـــن جمموعـــة دول أمـــريكا الالتينـــية     ممـــثل فـــنـزوي 
كمـا تكـلم املراقـبون عـن اليونسـكو والكوسبار           . والكاريـبـي 

والـرابطة األوروبـية للسـنة الدولـية للفضـاء واإليـاف واالحتاد             
ــويري     ــح التصــ ــية للمســ ــية الدولــ ــدويل واجلمعــ ــي الــ الفلكــ
ــندوبا      ــية للفضــاء، وم ــية الوطن واالستشــعار عــن ُبعــد واجلمع

 .واجلماهريية العربية الليبيةاجلزائر 
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أحباث "وقدم ممثل سلوفاكيا عرضا تقنيا حتت عنوان         -١١
كمـا قـدم املعهـد األمـريكي للمالحة         ". الفضـاء يف سـلوفاكيا    

اجلويـة والفضـائية واإليـاف ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي          
الــتابع لألمانــة معلومــات عــن املؤمتــر العــاملي للفضــاء، املــزمع   

 ١٩ اىل ١٠يف الواليـــات املـــتحدة، مـــن عقـــده يف هيوســـنت 
 .٢٠٠٢أكتوبر /تشرين األول

فـــرباير / شـــباط٢٥ املعقـــودة يف ٥٦١ويف اجللســـة  -١٢
، ألقـى الرئـيس بـيانا أوجـز فـيه أعمال اللجنة الفرعية              ٢٠٠٢

يف دورهتـــا احلالـــية واســـتعرض األنشـــطة الفضـــائية يف الســـنة 
 للتعاون  املاضـية، مبـا يف ذلـك مـا حتقـق مـن تقـدم هـام نتـيجة                  

 .الدويل

 أيضا، ألقت مديرة مكتب شؤون      ٥٦١ويف اجللسـة     -١٣
الفضـاء اخلـارجي الـتابع لألمانـة بـيانا استعرضـت فـيه برنامج             

 .عمل املكتب

والحظــت اللجــنة الفرعــية مــع الــتقدير أن حكومــيت   -١٤
مجهوريـــة كوريـــا وفرنســـا وفّـــرتا خـــرباء معـــاونني ملســـاعدة  

االضــطالع بعملــه   مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي عــلى     
املــتعلق بتنفــيذ توصــيات مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين    
ــراض     ــتخدامه يف األغـ ــارجي واسـ ــاء اخلـ ــاف الفضـ باستكشـ

 ).اليونيسبيس الثالث(السلمية 
 
 

 التقارير الوطنية -  هاء
 

أحاطـت اللجـنة الفرعـيـة عـلما مـع الـتقدير بالتقارير              -١٥
ــدول األعضــاء      ــيها مــن ال ــة ال  والــيت (A/AC.105/778)املقدم

ــند      ــار الب ــية يف اط ــيها اللجــنة الفرع ــن جــدول  ٣نظــرت ف  م
تـــبادل عـــام لـــآلراء وعـــرض اســـتهاليل  "األعمـــال، املعـــنون 

ــية     ــن األنشــطة الوطن ــة ع ــتقارير املقدم ــنة  ". لل وأوصــت اللج

الفرعـية األمانـة بـأن تواصـل دعـوة الـدول األعضاء اىل تقدمي               
 .تقارير سنوية عن أنشطتها الفضائية

والحظـــت اللجـــنة الفرعـــية مـــع االرتـــياح االهـــتمام  -١٦
الـذي أبدتـه الـدول واملـنظمات ببـند جـدول األعمال املعنون              

تــبادل عــام لــآلراء وعــرض اســتهاليل للــتقارير املقدمــة عــن   "
فيبــّين ذلــك، اىل جانــب جــدول أعمــال  ". األنشــطة الوطنــية

عية اللجـنة الفرعـية احملكـم، شـدة اهـتمامها بعمـل اللجنة الفر             
واقــترح، كمــبدأ عــام، أن يكــون احلــد األقصــى ملــدة . بأســره

البـيانات الـيت تلقـى مسـتقبال يف اطـار هـذا البـند أثناء التبادل                 
العـام لـآلراء حنو مخس اىل عشر دقائق، إال أنه ينبغي تشجيع             
الـدول عـلى أن تواصـل توفـري تفاصـيل عـن بـراجمها الفضائية                

نشـطة الفضــائية، املشــار  الوطنـية يف تقاريــرها الكتابـية عــن األ  
 . أعاله١٥اليها يف الفقرة 

 
 

 الندوات -واو 
 

 ١٠ املـــؤرخ ٥٦/٥١عمـــال بقـــرار اجلمعـــية العامـــة  -١٧
، نظمــت جلـنة أحبـاث الفضــاء   ٢٠٠١ديسـمرب  /كـانون األول 

ــبار( ــلمالحة الفضــائية    ) الكوس ــدويل ل ــاد ال ــاف(واالحت ) اإلي
دارة االستشـعار عـن ُبعـد ألغراض اال       "نـدوة حـول موضـوع       

وعقد اجلزء  ". الفنـية للمـياه يف الـبلدان القاحلـة وشبه القاحلة          
ــنون   ــندوة، املعـ ــن الـ ــا   "األول مـ ــد دعمـ ــن ُبعـ ــعار عـ االستشـ

ــياه  ــرارات ختصـــيص املـ ــباط٢٥، يف "لقـ ــرباير / شـ ، ٢٠٠٢فـ
فيلبوسرسـث، ممثال   . أورتـنر، ممـثال اإليـاف، وس      . برئاسـة ج  
تكنولوجيات "نون  أما اجلزء الثاين من الندوة، املع     . الكوسـبار 

ــياه  ــدة لتحســيـن ادارة امل ـــد يف "جدي ــرباير / شــباط٢٦، فعق ف
. آشــــباخـر، مـــــن الكوســــبـار، وب  . ، برئاســـــة ي٢٠٠٢

 .كوكويل، من اإلياف

نظـرة  : "ومشلـت العـروض املقدمـة يف الـندوة مـا يـلي       -١٨
، قدمه  "عامة الدارة املياه ودور االستشعار عن ُبعد يف امليدان        
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نظرة جمملة الدارة املياه يف املناطق      "سبار؛ و كـري من الكو   . ي
مقارنـــة بـــني الطـــرائق التقلـــيدية    : القاحلـــة وشـــبه القاحلـــة  

، "واألسـاليب الـيت تسـتخدم تكنولوجـيا االستشـعار عـن ُبعد            
االستشعار عن ُبعد ألجل    "اهلـداين مـن الكوسبار؛ و     . قدمـه د  

 .، قدمه ف  "جوانـب عملـية وتطويرية    : ادارة املـياه يف ايطالـيا     
االستشعار عن ُبعد ألجل ادارة املياه      "نريكـيو مـن اإليـاف؛ و      

تطبيق االستشعار  "نـري من اإلياف؛ و    . م. ، قدمـه ج   "يف اهلـند  
عـن ُبعد يف ادارة موارد املياه املستدمية يف مناطق قاحلة وشبه            

نوفــــــو مــــــن اإليــــــاف؛ . ، قدمــــــه أ"قاحلــــــة يف الــــــربازيل
.  قدمـــه ب،"تكنولوجـــيات جديـــدة لتحســـني ادارة املـــياه"و

االستشــعار عــن ُبعــد ألجــل ادارة  "هاوســر مــن الكوســبار؛ و
ــياه يف باكســتان  ــه ج"امل ــاف؛ و . ، قدم ــن اإلي ــياس "عــلي م ق

غروبــر مــن الكوســبار؛ . ، قدمــه أ"الــتهطل بواســطة الســواتل
، قدمه يل   "االستشـعار عـن ُبعد ألجل ادارة املياه يف الصني         "و

 .جريين من اإلياف

 ٤، عقدت يف    ٥٦/٥١ة العامة   وعمـال بقـرار اجلمعي     -١٩
توسيع التطبيقات  " نـدوة حـول موضوع       ٢٠٠٢مـارس   /آذار

: العملـــية لالستشـــعار عـــن ُبعـــد ذي االســـتبانة العالـــية جـــدا 
ــية   ــيقات املدن ــتحديات يف التطب ، مــن أجــل  "االحــتماالت وال
وأدار الــندوة . تعزيــز الشــراكة بــني اللجــنة الفرعــية والصــناعة

 .ت الفضاء اجلوي األمريكيةماهوين من رابطة صناعا. ب

ــلي   -٢٠ ــا يــ ــندوة مــ ــة يف الــ : ومشلــــت العــــروض املقدمــ
، "Cosmo-SKYMedتطبـيقات االستشـعار عن ُبعد بواسطة        "

روسي . كـانديـال مـن وكالـة الفضـاء االيطاليـة ول       . قدمـه ل  
تطبــيقات االستشــعار عــن ُبعــد حالــيا ويف  "و" e-GEOS"مــن 

مــاهوين مــن رابطــة  . ، قدمــه ب"مــنظور أمــريكي: املســتقبل
بـــيانات االســـتبانة "صـــناعات الفضـــاء اجلـــوي األمريكـــية؛ و

ــية  ــية الروس ــيقات   : العال ــات والتطب ــنة واالجتاه ــة الراه ، "احلال
بــــــناء "؛ و"Sovinformsputnik"موفلــــــياف مــــــن . قدمــــــه أ

االســـتخدام العمـــلي : الشـــراكات مـــع املســـتعملني النهائـــيني
: ألنشـــطة االمنائـــيةللبـــيانات العالـــية االســـتبانة جـــدا ألجـــل ا

؛ Antrixبراساد من   . س. ي. ، قدمه م  "املـنظورات اآلسـيوية   
، قدمه  "التصـوير العـايل االستبانة من أجل التنمية املستدامة        "و
ــتابع جمللــس     . أ ــيقات الســاتلية ال فورتســكيو مــن مركــز التطب

ــيانات "الــبحوث العلمــية والصــناعية يف جــنوب افريقــيا؛ و   الب
 جــــدا ونظــــم املعلومــــات اجلغرافــــية ذات االســــتبانة العالــــية

، "كـأدوات فعالـة لضـبط اسـتخدامات األراضـي املخطـط هلا            
استراتيجيـة : ٥سبوت  "؛ و "Geosystems"لوبيز من   . هقدمه  

بتشاك . ، قدمـه ي   "جديــدة للتنمـية االجتماعـية واالقتصـادية       
 ".Spot Image"من 

وتلـت العـروض املقدمـة يف الندوة حلقة نقاش حول            -٢١
ــتماالت   "موضــــوع ــناعة أن حتــــوِّل احــ كــــيف ميكــــن للصــ

االستشـعار عـن بُعـد ذي االسـتبانة العالـية جـدا اىل تطبيقات               
 ".عملية لفائدة اجلميع

 
 

 اعتماد تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية -زاي 
 

بعــــد الــــنظر يف خمــــتلف البــــنود املعروضــــة علــــيها،   -٢٢
 ٥٧٩ جلستها   اعـتمدت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية، يف          

ــودة يف  ــارس / آذار٨املعقـــ ــنة  ٢٠٠٢مـــ ــرها اىل جلـــ ، تقريـــ
اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، متضــمنا   
 .آراءها وتوصياهتا على النحو املبني يف الفقرات الواردة أدناه

 
 

 برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية    -ثانيا 
 

، نظـرت اللجنة    ٥٦/٥١وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -٢٣
الفرعـية العلمـية والتقنـية يف بـند مـتعلق بربنامج األمم املتحدة              

 .للتطبيقات الفضائية
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ــباط٢٧، املعقـــودة يف ٥٦٥ويف اجللســـة  -٢٤ فـــرباير / شـ
، ألقـى اخلـبري املعـين بالتطبيقات الفضائية كلمة أوجز           ٢٠٠٢

فـيها األنشـطة املـنفذة واملعـتزم تنفـيذها يف اطار برنامج األمم              
 .ملتحدة للتطبيقات الفضائيةا

وتكـلم يف اطـار هـذا البـند من جدول األعمال ممثلو              -٢٥
الربازيل وشيلي والعراق وفرنسا وكولومبيا واملغرب والنمسا       
ــيابان، كمــا تكــلم      ــتحدة األمريكــية وال ــات امل واهلــند والوالي

 .املراقب عن اجمللس االستشاري جليل الفضاء

، عاودت اللجنة   ٥٦/٥١ة  وفقـا لقـرار اجلمعـية العام       -٢٦
فـــرباير / شـــباط٢٧، املعقـــودة يف ٥٦٥الفرعـــية يف جلســـتها 

، انعقــاد الفــريق العــامل اجلــامع، برئاســة حممــد نســيم  ٢٠٠٢
 جلسة يف   ١١وعقـد الفريق العامل اجلامع      ). باكسـتان (شـاه   

 .٢٠٠٢مارس /  آذار٨فرباير اىل / شباط٢٧الفترة من 

مـــــارس  / آذار٨ املعقـــــودة يف  ٥٧٩ويف جلســـــتها  -٢٧
ــامل    ٢٠٠٢ ــريق العـ ــر الفـ ــية تقريـ ــنة الفرعـ ــتمدت اللجـ ، اعـ
 .الذي يرد يف املرفق الثاين هلذا التقرير، اجلامع

 
 

أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات  -  ألف
 الفضائية

 

كـان معروضـا عـلى اللجنة الفرعية تقرير خبري األمم           -٢٨
 ونّوهـــت .(A/AC.105/773)املـــتحدة للتطبـــيقات الفضـــائية   

اللجـنة الفرعـية بأن برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية          
 قــد ُنفّــذ عــلى حنــو مــرٍض، وأثنــت عــلى العمــل  ٢٠٠١لعــام 

 .الذي أجنزه اخلبري يف ذلك الصدد

والحظـت اللجـنة الفرعـية مع التقدير أنه منذ دورهتا            -٢٩
السـابقة قّدمـت دول أعضـاء ومنظمات شّتى تربعات اضافية        

، A/AC.105/773(، ورد ذكـرها يف تقرير اخلبري        ٢٠٠١لعـام   
والحظــت اللجــنة الفرعــية مــع الــتقدير ). ٣٨ و٣٧الفقــرتان 

أيضـا أن حكومـة النمسـا وفّـرت خدمات خبري معاون دعما             
 .لتنفيذ برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية

وواصـلت اللجـنة الفرعـية إبداء قلقها بشأن استمرار           -٣٠
ــوار ــة املـ ــتحدة   قلـ ــم املـ ــرنامج األمـ ــيذ بـ ــتاحة لتنفـ ــية املـ د املالـ

ــم      ــدول األعضــاء أن تدع ــيقات الفضــائية، وناشــدت ال للتطب
ورأت اللجـنة الفرعـية أنه ينبغي   . الـربنامج بـتقدمي تـربعات له    

ــلى األنشــطة ذات       ــتحدة احملــدودة ع ــم امل ــوارد األم ــيز م ترك
ــتحدة     ــم املــ ــرنامج األمــ ــت أن بــ ــيا؛ والحظــ ــة العلــ األولويــ

ــ ــني أنشــطة      للتطب ــة ب ــو النشــاط ذو األولوي يقات الفضــائية ه
 .مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

ونّوهــت اللجــنة الفرعــية بــأن بــرنامج األمــم املــتحدة   -٣١
للتطبــيقات الفضــائية يســاعد الــبلدان النامــية والــبلدان ذات      
االقتصــادات االنتقالــية عــلى املشــاركة يف األنشــطة املــتعلقة      

ــنها،   ــتفادة مـ ــاء واالسـ ــيات   بالفضـ ــُترح يف توصـ ــبما اقـ  حسـ
اليونيسـبيس الثالـث، وخصوصـا التوصيات الواردة يف اعالن          

 )١(.فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية

ونّوهــت اللجــنة الفرعــية بــأن بــرنامج األمــم املــتحدة   -٣٢
للتطبـيقات الفضـائية يهـدف، مـن خـالل التعاون الدويل، اىل             

انات املـــتعلقة تـــرويج اســـتخدام تكنولوجـــيات الفضـــاء والبـــي
بالفضـاء مـن أجـل التنمـية االقتصادية واالجتماعية يف البلدان            
النامــية بإذكــاء وعــي مــتخذي القــرارات مبــا ميكــن أن حيققــه   
ذلـك مـن جناعـة يف التكالـيف ومن منافع اضافية؛ واىل إنشاء              
أو تدعــــيم قــــدرات يف الــــبلدان النامــــية تتــــيح اســــتخدام      

شطة توصيل املعلومات   تكنولوجـيات الفضـاء؛ واىل تدعـيم أن       
ونّوهـت اللجنة الفرعية أيضا     . لنشـر الوعـي باملـنافع املكتسـبة       

بـأن خـبري التطبـيقات الفضائية سوف يأخذ يف اعتباره، لدى            
تنفـيذ الـربنامج، املبادئ التوجيهية الصادرة عن الفريق العامل          

 .اجلامع والواردة يف املرفق الثاين هلذا التقرير
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فرعـية أنـه باالضافة اىل ما تعتزم        والحظـت اللجـنة ال     -٣٣
 من مؤمترات ودورات    ٢٠٠٢األمـم املـتحدة تنظـيمه يف عام         

، ستكون للربنامج   ) أدناه ٣٩انظـر الفقرة    (تدريبـية ونـدوات     
 : أنشطة أخرى تركّز على ما يلي٢٠٠٢يف عام 

دعـم أنشـطة التعليم والتدريب من أجل بناء          )أ( 
ــية، خصوصــا     ــبلدان النام ــدرات يف ال ــن خــالل املراكــز   الق م

 االقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء؛

تقـــدمي املســـاعدة التقنـــية تعزيـــزا الســـتخدام  )ب( 
تكنولوجـيات الفضـاء يف بـرامج التنمـية، وخصوصـا مبواصلة            
دعـم أو اسـتهالل املشـاريع الـرائدة كمتابعة ألنشطة الربنامج            

 السابقة؛

ــائر    )ج(  ــيانات وســ ــلى البــ ــول عــ ــري احلصــ تيســ
علومـات املـتعلقة بالفضـاء بغـية تعمـيمها عـلى عامـة الناس،               امل

والقيام بأنشطة َوُصولة تشجيعا ملشاركة الشباب يف األنشطة        
 .الفضائية

 
 

 ٢٠٠١عام  -١  
املؤمتــرات والــدورات التدريبــية وحلقــات العمــل الــيت 

 نظمتها األمم املتحدة
 

 فـيما يـتعلق باألنشـطة الـيت اضـطلع هبـا برنامج األمم              -٣٤
، أعربت اللجنة   ٢٠٠١املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية يف عـام          

 :الفرعية عن تقديرها

حلكومـــــة اجلمهوريـــــة العربـــــية الســـــورية،  )أ( 
وكذلـــك لإليســـا والكوســـبار، ملشـــاركتها يف رعايـــة حلقـــة  
العمــل الــرابعة املشــتركة بــني األمــم املــتحدة ووكالــة الفضــاء  

حتليل البيانات  األوروبـية وجلـنة أحبـاث الفضـاء حول تقنيات           
ومعاجلـة الصـور، الـيت استضافتها اهليئة العامة لالستشعار عن           

ُبعـد يف اجلمهوريـة العربـية السـورية، والـيت عقدت يف دمشق              
 ؛٢٠٠١مارس / آذار٢٩ اىل ٢٥من 

ــة الســويدية    )ب(  حلكومــة الســويد، ممــثلة بالوكال
بية للتعاون االمنائي الدويل، ملشاركتها يف رعاية الدورة التدري        

الدولـية احلاديـة عشـرة املشـتركة بـني األمـم املتحدة والسويد              
لتثقـيف املعلّمني يف جمال االستشعار عن ُبعد، اليت استضافتها          

ــئة Metria Satellus ABجامعـــة ســـتكهومل ومؤسســـة    وهيـ
ــتكهومل      ــدت يف سـ ــيت عقـ ــويدية، والـ ــية السـ ــاحة الوطنـ املسـ

 ؛٢٠٠١يونيه / حزيران٩ اىل ٢وكريونا، السويد، من 

ــا،    )ج(  ــيوس وكذلــــك اإليســ ــة موريشــ حلكومــ
ــة    ــائية، ووكالـ ــات الفضـ ــز الوطـــين الفرنســـي للدراسـ واملركـ
الفضــاء األملانــية، واالدارة الوطنــية لــلمالحة اجلويــة والفضــاء  

الـتابعة للواليـات املتحدة األمريكية، واملرصد الفلكي        ) ناسـا (
 يف  الوطـين الـياباين، ومجعـية الدراسـات الكوكبية، ملشاركتها         

ــتحدة       ــم امل ــني األم ــة العمــل العاشــرة املشــتركة ب ــة حلق رعاي
ــوم الفضــاء األساســية     ــية حــول عل ــة الفضــاء األوروب : ووكال

استكشــاف الكــون؛ املســوح الســماوية واستكشــاف الفضــاء 
والتكنولوجيات الفضائية، اليت استضافتها جامعة موريشيوس      

 ٢٩ اىل ٢٥والــيت عقــدت يف ريدويــت، موريشــيوس، مــن     
 ؛٢٠٠١يونيه /انحزير

حكومـة مالـيزيا وكذلـك حكومـة الواليات          )د( 
ــل      ــة العمـ ــة حلقـ ــاركتهما يف رعايـ ــية، ملشـ ــتحدة األمريكـ املـ
ــتحدة      ــات املـ ــتحدة والواليـ ــم املـ ــني األمـ ــتركة األوىل بـ املشـ
األمريكية عن استخدام النظم العاملية للمالحة الساتلية، واليت        

ــتابعة  استضــافتها ادارة املســاحة ورســم اخلــرائط امل    ــيزية، ال ال
لـوزارة األراضـي والتنمـية التعاونـية املاليزية، واليت عقدت يف            

٢٠٠١أغسطس  / آب ٢٤ اىل   ٢٠كـواال ملبور، ماليزيـا، من      
 ؛
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ــية    )ه(  ــاء األوروبـــ ــة الفضـــ ــا(لوكالـــ ، )اإليســـ
ــتحدة بشــأن       ــم امل ــة اجــتماع خــرباء األم للمشــاركة يف رعاي

الوضع :  الفضاء املراكـز االقليمـية لـتدريس علوم وتكنولوجيا       
ــد     ــافه املعهـ ــذي استضـ ــتقبل، الـ ــتطورات يف املسـ ــراهن والـ الـ
األورويب لـــبحوث الفضـــاء الـــتابع لإليســـا، والـــذي عقـــد يف 

 ؛٢٠٠١سبتمرب / أيلول٧ اىل ٣فراسكايت، ايطاليا، من 

ــا،   )و(  ــا، وكذلــــــك اإليســــ ــة النمســــ حلكومــــ
ملشـــاركتهما يف رعايـــة الـــندوة املشـــتركة الثانـــية بـــني األمـــم 

حدة والنمســـا ووكالـــة الفضـــاء األوروبـــية بشـــأن تعزيـــز املـــت
مشـاركة الشباب يف األنشطة الفضائية، اليت استضافها مركز         
أحبـــاث غـــراتس الـــتابع ألكادميـــية العلـــوم النمســـاوية، والـــيت 

سبتمرب / أيلـول  ٢٠ اىل   ١٧عقـدت يف غـراتس، النمسـا، مـن          
 ؛٢٠٠١

ــا     )ز(  ــاف واإليس ــك اإلي ــا وكذل ــة فرنس حلكوم
الوطـين الفرنسـي للدراسات الفضائية، ملشاركتها يف        واملركـز   

ــتحدة واالحتــاد       ــم امل ــني األم ــة العمــل املشــتركة ب ــة حلق رعاي
الـــدويل لـــلمالحة الفضـــائية حـــول االســـتفادة عملـــيا مـــن       

الفــرص والــتحديات يف مــيدان التنمــية  : التطبــيقات الفضــائية
املسـتدامة، الـيت استضـافتها مدرسـة املـناجم يف آلـيب، فرنسا،              

سبتمرب / أيلول ٢٩ اىل   ٢٧والـيت عقدت يف آليب، فرنسا، من        
 ؛٢٠٠١

حلكومـــة فرنســـا وكذلـــك اللجـــنة الفرعـــية   )ح( 
الـتابعة لألكادميية الدولية للمالحة الفضائية واملعنية باستخدام        
ــية، ملشــاركتهما يف      ــبلدان النام الســواتل الصــغرية ملصــلحة ال

ة واألكادميية  رعايـة حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املـتحد             
الدولـية لـلمالحة الفضـائية حـول السـواتل الصغرية يف خدمة             

ــية  ــبلدان النام ــوز،    : ال ــيت عقــدت يف تول ــريقي، ال ــنظور االف امل
 ؛٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٢فرنسا، يف 

حلكومـة الواليـات املتحدة وكذلك حكومة        )ط( 
النمســـا واملفوضـــية األوروبـــية ووكالـــة الفضـــاء النمســـاوية،  

ركتها يف رعايــة حلقــة العمــل االقليمــية الثانــية املشــتركة ملشــا
ــية حـــول     ــتحدة األمريكـ ــتحدة والواليـــات املـ ــم املـ بـــني األمـ
اســتخدام الــنظم العاملــية لســواتل املالحــة، الــيت استضــافتها       
النمسـا ووكالـة الفضـاء النمساوية، واليت عقدت يف فيينا من            

 ؛٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ اىل ٢٦
 

 ت الطويلة األمد من أجل التدريب املتعمقالزماال 
 

أعربـت اللجـنة الفرعـية عـن تقديـرها لوكالة الفضاء             -٣٥
لتقدميها زمالتني ملدة ستة أشهر يف الفترة       ) اإليسـا (األوروبـية   
 إلجـــراء حبـــوث يف تكنولوجـــيا االستشـــعار ٢٠٠٢-٢٠٠١

ــتابع     ــبحوث الفضــاء ال عــن ُبعــد يف مــرافق املعهــد األورويب ل
الكائنة يف فرسكايت، ايطاليا، وكذلك ثالث زماالت       لإليسـا   

مدهتـــا ســـنة واحـــدة يف مـــيدان نظـــم االتصـــال، واهلوائـــيات  
ــياس االستشــعار     ــزة ق الفضــائية، والكهرمغنطيســية، ويف أجه
عـن ُبعد، خالل الفترة نفسها يف املركز األورويب لتكنولوجيا          

 .نداوأحباث الفضاء التابع لإليسا والكائن يف نوردفايك، هول

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن مـن املهـم زيادة فرص              -٣٦
الدراسـة املـتعّمقة يف مجـيع جمـاالت علوم وتكنولوجيا الفضاء            
واملشـاريع املتعلقة بتطبيقاهتا من خالل زماالت طويلة األمد،         
وحثّت الدول األعضاء على اتاحة تلك الفرص يف مؤسساهتا         

 .ذات الصلة
 

 يةاخلدمات االستشارية التقن 
 

أحاطـت اللجـنة الفرعية علما باخلدمات االستشارية         -٣٧
التقنـــية التالـــية، املقدمـــة يف اطـــار بـــرنامج األمـــم املـــتحدة       
ــّزز       ــيت تع ــاريع ال ــا لألنشــطة واملش ــيقات الفضــائية دعم للتطب

 )٢(:التعاون االقليمي والعاملي يف ميدان التطبيقات الفضائية
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ــيابان بشــأن    )أ(  ــتعاون مــع اإليســا وال أنشــطة ال
ــوم      ــتعلقة بعل ــتابعة ذات الصــلة بسلســلة حلقــات العمــل امل امل

 الفضاء األساسية؛

ــس     )ب(  ــنمو جملـــ ــا لـــ ــاعدة دعمـــ ــدمي املســـ تقـــ
 االتصاالت الساتلية آلسيا واحمليط اهلادئ وتشغيله؛

التعاون مع املعهد األمريكي للمالحة اجلوية       )ج( 
والفضـائية عـلى عقـد حلقـة العمـل السادسـة حـول موضوع               

، "مواجهة حتديات األلفية اجلديدة   : لـتعاون الفضائي الدويل   ا"
مارس / آذار ١٥ اىل   ١١الـيت سـتعقد يف اشبيلية، اسبانيا، من         

 ، مبا يف ذلك رعاية املشاركني من البلدان النامية؛٢٠٠١

الـتعاون مـع فريق دعم تدّبر الكوارث التابع          )د( 
ــواغ      ــتبانة ش ــلى اس ــواتل رصــد األرض ع ــية بس ــنة املعن ل للج

مؤسسات البلدان النامية اليت هلا مهام تتعلق بتدّبر الكوارث،         
بغـية ادراج تلـك الشـواغل يف أعمـال فـريق الدعم، والتعاون              
مــع الفــريق العــامل املعــين بشــؤون التعلــيم والتدريــب، الــتابع   
للجــنة املعنــية بســواتل رصــد األرض، عــلى اســتبانة واقــتراح   

لتدعيم قدرة البلدان   تدابـري ميكـن أن يـتخذها أعضـاء اللجـنة            
 النامية على استخدام بيانات رصد األرض؛

ــؤون     )ه(  ــع ادارة الشـ ــا ومـ ــع اإليسـ ــتعاون مـ الـ
االقتصـادية واالجتماعـية باألمانـة العامـة عـلى توفري املساعدة            
التقنـية والتدريبـية الالزمـة لتنفـيذ املشـاريع املـتعلقة باستخدام             

يدية والغطـــاء بـــيانات رصـــد األرض يف مراقـــبة األهنـــار اجللـــ 
الثــلجي يف أمــريكا الالتينــية، ويف ادارة الســواحل يف آســيا،     
بغـية تدعـيم قدرة املؤسسات املشاركة على استخدام بيانات          

 .رصد األرض يف ادارة املوارد
 
 

الـترويج لـزيادة الـتعاون يف مـيدان علـوم وتكنولوجيا             
 الفضاء

 

ــتحدة    -٣٨ ــرنامج األمــم امل ــأن ب  نوهــت اللجــنة الفرعــية ب
للتطبــيقات الفضــائية شــارك يف رعايــة مشــاركة علمــيني مــن  
ــتحدة       ــم امل ــني األم ــة العمــل املشــتركة ب ــية يف حلق ــدان نام بل
واالحتـاد الـدويل للمالحة الفضائية حول االستفادة عمليا من          

الفــرص والــتحديات يف مــيدان التنمــية  : التطبــيقات الفضــائية
ســبتمرب /لاملســتدامة، الــيت عقــدت يف آيل، فرنســا، يف أيلــو    

، ومشاركة أولئك العلميني يف مؤمتر املالحة الفضائية        ٢٠٠١
الـدويل الـثاين واخلمسـني، الـذي عقـد يف تولوز، فرنسا، مـن              

 .٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٥ اىل ١
  
 ٢٠٠٢عام  -٢  

 

املؤمتـــرات والـــدورات التدريبـــية وحلقـــات العمـــل      
 والندوات اليت تنظمها األمم املتحدة

 

للجـنة الفرعـية باملوافقـة على الربنامج التايل         أوصـت ا   -٣٩
للـدورات التدريبية وحلقات العمل والندوات اليت ستنظم يف         

 باالشـتراك بـني مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي          ٢٠٠٢عـام   
 :واحلكومات املضيفة وهيئات أخرى

حلقــة عمــل األمــم املــتحدة حــول االســتعانة  )أ( 
ـــ   ــاذ، ال ــيات البحـــث واالنقـ ــواتل يف عملـ ــتعقد يف بالسـ يت سـ

 ؛٢٠٠٢مارس / آذار٢٢ اىل ١٨بنغالور، اهلند، من 

حلقــة العمــل االقليمــية الثالــثة املشــتركة بــني  )ب( 
األمـم املـتحدة والواليـات املـتحدة األمريكـية حـول استخدام             
الـــنظم العاملـــية لســـواتل املالحـــة، الـــيت ســـتعقد يف ســـنتياغو، 

 ؛٢٠٠٢أبريل / نيسان٥ اىل ١شيلي، من 
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رة التدريبـية الثانـية عشرة املشتركة بني        الـدو  )ج( 
األمـم املـتحدة والسـويد لتثقـيف املعـلمني يف جمال االستشعار       

 ٢عـن ُبعـد، الـيت ستعقد يف ستكهومل وكريونا، السويد، من             
 ؛٢٠٠٢يونيه / حزيران٨اىل 

حلقـة العمـل االقليمـية الـرابعة املشـتركة بني        )د( 
ريكـية حـول استخدام     األمـم املـتحدة والواليـات املـتحدة األم        

الــنظم العاملــية لســواتل املالحــة، الــيت ســتعقد يف لوســاكا مــن  
 ؛٢٠٠٢يوليه / متوز٢٩ اىل ١٥

ــتحدة     )ه(  حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم امل
وجــنوب افريقــيا ووكالــة الفضــاء األوروبــية حــول اســتخدام  
تكنولوجـيا الفضاء يف التنمية املستدامة، اليت تشارك آستريوم          

(Astrium)         يف رعايـتها، واليت ستعقد فـي ستللينبوش، جنوب 
 ؛٢٠٠٢أغسطس /افريقيا، يف آب

ــة عشــرة املشــتركة بــني    )و(  حلقــة العمــل احلادي
األمـم املـتحدة ووكالـة الفضـاء األوروبـية حول علوم الفضاء             

 ١٣ اىل   ٩األساسـية، الـيت سـتعقد يف قرطبة، األرجنتني، من           
 ؛٢٠٠٢سبتمرب /أيلول

ــثة املشــتركة بــني األمــم املــتحدة   الــندوة )ز(   الثال
ووكالـة الفضـاء األوروبـية بشـأن تعزيـز مشـاركة الشباب يف         

 ٩األنشــطة الفضــائية، الــيت ســتعقد يف غــراتس، النمســا، مــن 
 ؛٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٢اىل 

ــتحدة     )ح(  حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم امل
ــاء األور    ــة الفضـ ــيا ووكالـ ــادية الفريقـ ــنة االقتصـ ــية واللجـ وبـ

واللجــــنة املعنــــية بســــواتل رصــــد األرض حــــول اســــتخدام  
تكنولوجــيا الفضــاء يف تدّبــر الكــوارث، لصــاحل افريقــيا، الــيت  

 ؛٢٠٠٢يوليه / متوز٥ اىل ١ستعقد يف أديس أبابا من 

ــتحدة     )ط(  حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم امل
ــلمالحة الفضــائية حــول احللــول الفضــائية     واالحتــاد الــدويل ل

اقامـة شـراكات عاملـة مع مجيع أصحاب         :  العاملـية  للمشـاكل 
املصلحة يف أمن البشرية وتطورها، اليت ستعقد يف هيوستون،         

/  تشرين األول  ١٢ اىل   ١٠تكسـاس، الواليـات املتحدة، من       
 ؛٢٠٠٢أكتوبر 

حلقـــة العمـــل الثالـــثة املشـــتركة بـــني األمـــم  )ي( 
لسواتل املـتحدة واألكادميـية الدولـية للمالحة الفضائية حول ا         

مـا بعد نقل التكنولوجيا،     : الصـغرية يف خدمـة الـبلدان النامـية        
 ١٢الـيت ستعقد يف هيوسنت، تكساس، الواليات املتحدة، يف          

 ؛٢٠٠٢أكتوبر /تشرين األول

ــتحدة     )ك(  حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم امل
ــادئ      ــيط اهلـ ــيا واحملـ ــية آلسـ ــادية واالجتماعـ ــنة االقتصـ واللجـ

وبـــية واللجـــنة املعنـــية بســـواتل رصـــد ووكالـــة الفضـــاء األور
ــر    ــاء يف تدّبـــ ــيا الفضـــ ــتخدام تكنولوجـــ ــول اســـ األرض حـــ
الكـــوارث، لصـــاحل آســـيا واحملـــيط اهلـــادئ، الـــيت ســـتعقد يف  

 ؛٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١٥ اىل ١١بانكوك من 

اجــتماع اخلــرباء الــدويل املشــترك بــني األمــم  )ل( 
ن استخدام النظم   املـتحدة والواليـات املـتحدة األمريكـية بشـأ         

 اىل ١١العاملــية لســواتل املالحــة، الــذي ســيعقد يف فييــنا مــن  
 ؛٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١٥

حلقـــات عمـــل ودورات تدريبـــية ســـيجري  )م( 
تنظـــيمها يف املراكـــز االقليمـــية لـــتدريس علـــوم وتكنولوجـــيا 

 .الفضاء، املنتسبة اىل األمم املتحدة
 
 

 ٢٠٠٣عام  -٣  
 

ة الفرعية علما بأن األنشطة التالية قد       أحاطـت اللجـن    -٤٠
باالشتراك بني مكتب شؤون     ٢٠٠٣اقـترح تنظـيمها يف عام       

 :الفضاء اخلارجي واحلكومات املضيفة وهيئات أخرى
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الـدورة التدريبـية الثالـثة عشرة املشتركة بني          )أ( 
األمـم املـتحدة والسـويد لتثقـيف املعـلمني يف جمال االستشعار       

ــا، الســويد، يف  عــن ُبعــد، الــيت ســتعق   د يف ســتكهومل وكريون
 ؛٢٠٠٣يونيه / حزيران–مايو / أيار

الـندوة املشـتركة بـني األمم املتحدة والنمسا          )ب( 
ــية   ــيا الفضـــاء يف التنمـ بشـــأن االســـتخدام العمـــلي لتكنولوجـ

سبتمرب /املسـتدامة، الـيت سـتعقد يف غراتس، النمسا، يف أيلول          
 ؛٢٠٠٣

ــتحدة  حلقــة العمــل املشــتركة بــني األ   )ج(  مــم امل
واالحتـاد الدويل للمالحة الفضائية حول استخدام تكنولوجيا        
الفضـاء لصـاحل الـبلدان النامـية، الـيت ستعقد يف برميني، أملانيا،              

 ؛٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول–سبتمرب /يف أيلول

حلقــة العمــل الثانــية عشــرة املشــتركة بــني       )د( 
لوم الفضاء  األمـم املـتحدة ووكالـة الفضـاء األوروبـية حول ع           

 األساسية، لصاحل البلدان النامية يف آسيا واحمليط اهلادئ؛

حلقــة عمــل األمــم املــتحدة حــول تطبــيقات   )ه( 
االستشعار عن ُبعد، لصاحل البلدان النامية يف غريب آسيا، اليت          

 ؛٢٠٠٣مارس /ستعقد يف دمشق يف آذار

حلقــة عمــل األمــم املــتحدة االقليمــية حــول   )و( 
جـيا الفضـاء لـتدّبر الكـوارث، لصـاحل بلدان           اسـتخدام تكنولو  

 آسيا الغربية، اليت ستعقد يف لبنان؛

حلقــة عمــل األمــم املــتحدة االقليمــية حــول   )ز( 
اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء لـتدّبر الكـوارث، لصـاحل بلدان             

 أوروبا الشرقية والوسطى؛

عــدة حلقــات عمــل ســيجري تنظــيمها يف      )ح( 
وم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة    املراكـز االقليمـية لتدريس عل     

 .اىل األمم املتحدة
 
 

 خدمة املعلومات الفضائية الدولية -  باء
 

الحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنه مت اصدار الوثيقة         -٤١
الثالـثة عشـرة من سلسلة الوثائق احملتوية على دراسات خمتارة           

ــنونة    ــربنامج، املع ــن أنشــطة ال  Seminars of the Unitedم

Nations Programme on Space Applications.)ــا )٣  كمـ
 Highlights inالحظـت اللجـنة بارتـياح نشـر الوثيقة املعنونة     

Space 2000،)الـيت اسـتمدت مـن الـتقرير الذي أعدته جلنة     )٤ 
عن البحوث الفضائية ومن تقرير     ) الكوسبار(أحبـاث الفضـاء     

ــائية     ــلمالحة الفضـ ــدويل لـ ــاد الـ ــده االحتـ ــاف(أعـ ــن) اإليـ  عـ
تكنولوجــــيا الفضــــاء وتطبــــيقاهتا، وأعربــــت عــــن تقديــــرها 
ــانون الفضــاء عــلى     ــدويل لق ــلمعهد ال ــاف ول للكوســبار واإلي

كمـا الحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح نشر دليل            . اسـهاماهتا 
ــوم وتكنولوجــيا     ــبحوث يف عل ــيم والتدريــب وال لفــرص التعل

 واملتاح أيضا على موقـع مكتب شؤون       )٥(الفضاء وتطبيقاهتا، 
لفضـــــــــــــــــاء اخلـــــــــــــــــارجي عـــــــــــــــــلى الويـــــــــــــــــب ا

(http://www.oosa.unvienna.org) . وأخــريا، الحظــت اللجــنة
الفرعـية أنـه لـن يسـتمر نشـر النسـخة املطـبوعة من دليل نظم                 
املعلومـات عن علوم وتكنولوجيا الفضاء ودليل اخلرباء، ذلك         
ألن معلومــات مشــاهبة هلــا وأكــثر حداثــة مــنها تنشــرها عــلى  

ت الفضـاء واملـنظمات ذات الصلة       نطـاق واسـع سـائر وكـاال       
 .بالفضاء، وبسبب القيود املالية

والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أن األمانة واصلت        -٤٢
تعزيــز خدمــة املعلومــات الفضــائية الدولــية وموقــع مكتــب       
شــؤون الفضــاء اخلــارجي عــلى الويــب الــذي يتضــمن، بــني    
 أشــياء أخــرى، فهرســا حمدثــا بانــتظام لألجســام املطلقــة يف      

والحظت اللجنة الفرعية أيضا بارتيـاح أن      . الفضـاء اخلارجي  
ــتعلـق بتنســيـق أنشــطـة        ــب ي ــلى الوي ــع ع ــة حتــتفظ مبوق األمان
الفضـــــاء اخلـــــارجي داخـــــل مـــــنظومـة األمـــــم املـــــتحـدة      

(http://www.uncosa.unvienna.org). 
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 التعاون االقليمي واألقاليمي -  جيم
 

تمرار اجلهود اليت   الحظت اللجنة الفرعية بارتياح اس     -٤٣
يضـطلع هبـا بـرنامج األمـم املتحدة للتطبيقات الفضائية، وفقا            

/  كـــانون األول١١ املـــؤرخ ٤٥/٧٢لقـــرار اجلمعـــية العامـــة 
، يف قـيادة جهـد دويل النشـاء مراكز اقليمية           ١٩٩٠ديسـمرب   

لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء يف مؤسســات التعلــيم      
الـبلدان النامـية، حســبما ورد   الوطنـية أو االقليمـية القائمـة يف    

ــيقة املعــــنونة   املراكــــز االقليمــــية لــــتدريس علــــوم    "يف الوثــ
)" املنتســـــبة اىل لألمـــــم املـــــتحدة  (وتكنولوجـــــيا الفضـــــاء  

(A/AC.105/749) .   والحظــت اللجــنة الفرعــية أيضــا أن كــل
مركــز، مــىت مت انشــاؤه، ميكــن أن يتوســع ويصــبح جــزءا مــن  

 معيـنة يف املؤسسات     شـبكة ميكـن أن تشـمل عناصـر برناجمـية          
 .القائمة ذات الصلة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء يف كل منطقة

واســتذكرت اللجــنة الفرعــية أن اجلمعــية العامــة، يف    -٤٤
ــرارها  ــؤرخ ٥٠/٢٧ق ، ١٩٩٥ديســمرب / كــانون األول٦ امل

قــد أقــرت توصــية اللجــنة بــأن ُتنشــأ املراكــز عــلى أســاس         
ت ممكن، وبأن من    االنتسـاب اىل األمـم املـتحدة يف أبكـر وقـ           

شـأن ذلـك االنتسـاب أن يوفر للمراكز االعتراف الالزم وأن         
يعـزز امكانـيات اجـتذاب ماحنني واقامة عالقات أكادميية مع           

 .املؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة بالفضاء

ــياح أن   -٤٥ ــية بارتــ ــنة الفرعــ ــز "والحظــــت اللجــ املركــ
ــوم وتكنولوجــيـا    ــتدريس عل ــريقـي ل ــيمي االف  –الفضــاء االقل

 حلقـة عمل حول     ٢٠٠١قـد عقـد يف عـام        " باللغـة الفرنسـية   
االستشـعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية، أعقبتها دورة         

والحظــت اللجــنة . مدهتــا تســعة أشــهر يف املوضــوعني ذاهتمــا
أيضـا أن دورة مدهتـا تسـعة أشهر يف األرصاد اجلوية الساتلية             

 .٢٠٠٢بدأت يف عام 

ــنة -٤٦ ــياح أن والحظــــت اللجــ ــية بارتــ ــز " الفرعــ املركــ
 –االقلــيمي االفــريقي لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء      

 حلقة عمل حول    ٢٠٠١قـد عقد يف عام      " باللغـة االنكلـيزية   
االستشـعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية، أعقبتها دورة         

 .مدهتا تسعة أشهر يف املوضوعني ذاهتما

أن مركز تدريس   والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتياح         -٤٧
علـوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ قد عقد يف           
ــته االستشــارية يف     ــرا دون، اهلــند، االجــتماع الثالــث للجن دي

، واالجـتماع السادس جمللس ادارته يف  ٢٠٠١مـايو  / أيـار  ١٥
والحظــت اللجــنة الفرعــية أيضــا أنــه . ٢٠٠١مــايو / أيــار١٧

ــام     ــبدأ يف ع ــرر أن ت ــن املق ــيا   ٢٠٠٢م دورة الدراســات العل
ــاملي، ودورة      ــناخ الع ــة الســاتلية وامل ــثة يف األرصــاد اجلوي الثال
الدراســات العلــيا الثالــثة يف علــوم الفضــاء والغــالف اجلــوي،  
ودورة الدراسـات العليا السابعة يف االستشعار عن بعد ونظم    

 .املعلومات اجلغرافية

ليمي وشـددت اللجـنة الفرعية على أمهية التعاون االق         -٤٨
ــيع      ــتاحة جلم ــنافع تكنولوجــيا الفضــاء م ــل م ــدويل يف جع وال
الــبلدان، مــن خــالل أنشــطة تعاونــية مــثل تقاســم احلمــوالت   
الـنافعة وتعميم املعلومات عن الفوائد العرضية وضمان توافق         

 .النظم الفضائية
 
 

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة       -ثالثا
الثالث املعين باستكشاف الفضاء  

 واستخدامه يف األغراض       اخلارجي
 )اليونيسبيس الثالث  (السلمية  

 

، نظـرت اللجنة    ٥٦/٥١وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -٤٩
الفرعـــية العلمـــية والتقنـــية يف تنفـــيذ توصـــيات مؤمتـــر األمـــم  
ــارجي     ــاء اخلــ ــاف الفضــ ــين باستكشــ ــث املعــ ــتحدة الثالــ املــ

ــلمية   ). اليونيســـبيس الثالـــث(واســـتخدامه يف األغـــراض السـ
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ــرة وعمـــال ب ــرار ١٩الفقـ ــن القـ ــنة ٥٦/٥١ مـ ، طلبـــت اللجـ
الفرعــية إىل الفــريق العــامل اجلــامع، الــذي أنشــئ يف اجللســة    

، أن يــنظر ٢٠٠٢فـرباير  / شـباط ٢٧ للجـنة الفرعـية يف   ٥٦٥
 .يف هذه املسألة

مـــــارس  / آذار٨ املعقـــــودة يف  ٥٧٩ويف جلســـــتها  -٥٠
، أقرت اللجنة الفرعية توصيات الفريق العامل اجلامع        ٢٠٠٢

بشــأن تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث، كمــا وردت يف  
 ).انظر املرفق الثاين(تقرير الفريق العامل اجلامع 

ــيا      -٥١ ــا وكولومبـ ــيا وفرنسـ ــيا وايطالـ ــثلو أملانـ ــى ممـ وألقـ
واململكـة املـتحدة واهلند وهنغاريا والواليات املتحدة واليابان         

قب عن  والـيونان كـلمات يف اطـار هذا البند، كما تكلم املرا           
 .اإليسا

وأبلـغ املراقـب عـن الـرابطة الدولية ألسبوع الفضاء،            -٥٢
وهـي مـنظمة غـري حكومـية، اللجنة الفرعية باألنشطة املتعلقة            

 . يف شىت أحناء العامل٢٠٠١باألسبوع العاملي للفضاء 

أحاطــت اللجــنة الفرعــية عــلما بدعــوة مديــر مكتــب  -٥٣
ليت مل تعيِّن بعد    شـؤون الفضـاء اخلـارجي املوجهة إىل الدول ا         

منسـقني وطنيني لألسبوع العاملي للفضاء، أن تبادر إىل القيام          
وأحاطـت اللجنة الفرعية علما أيضا بالدعوة املوجهة        . بذلـك 

مـن املكتب إىل الدول بأن تستضيف مناسبات األمم املتحدة          
 .اخلاصة باألسبوع العاملي للفضاء يف السنوات القادمة

عــية إىل عــرض قدمــه املراقــبون اســتمعت اللجــنة الفر -٥٤
ــري        ــنظمة غ ــو م ــس االستشــاري جلــيل الفضــاء، وه ــن اجملل ع

ــنوان    ــية، حتــت ع أنشــطة اجمللــس االستشــاري جلــيل   "حكوم
 ".الفضاء دعما لربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية

وقــد أعــرب عــن رأي مفــاده أنــه مــن املهــم أن يّتــبع    -٥٥
 بتوصـــيات اليونيســـبيس املشـــاركون يف أفـــرقة العمـــل املعنـــية

وشّجع هذا الوفد أفرقة العمل     . الثالـث هنجـا شـفافا ومنفتحا      

عـلى اجـراء دراسـة وافـية ومـتعمقة الحتـياجات مجيع الدول              
ــية، وعــلى أن تشــرك مجــيع      ــبلدان النام ــيها ال ــا ف األعضــاء، مب
اهليـئات ذات الصلة يف عملها، مبا يف ذلك الدول واملنظمات           

 .ئات غري احلكوميةالدولية احلكومية واهلي
 
 

املسائل املتعلقة باستشعار األرض عن ُبعد    -رابعا
بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته   
لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة     

 األرض 
 

ــتعلق     -٥٦ ــند املـ ــرها يف البـ ــية نظـ ــنة الفرعـ ــلت اللجـ واصـ
/٥٦باستشـعار األرض عـن ُبعـد، وفقا لقرار اجلمعيـة العامـة        

٥١. 

ويف أثناء املناقشة، استعرضت الوفود الربامج الوطنية        -٥٧
والتعاونــية يف مــيدان االستشــعار عــن ُبعــد، وقدمــت أمــثلة       
ــيمي      ــنائي واالقل ــتعاون عــلى الصــعيد الث ــية ولل ــربامج الوطن لل

وألقـــى ممـــثلو الـــربازيل وبـــريو ورومانـــيا والصـــني  . والـــدويل
الــيابان وفرنســا وكــندا واهلــند وهــنغاريا والواليــات املــتحدة و

 .كلمات يف اطار هذا البند من جدول األعمال

وقدمــت بشــأن موضــوع استشــعار األرض عــن ُبعــد  -٥٨
 :بواسطة السواتل العروض التقنية التالية

 French/Indian programme Megha” )أ( 

Tropique“)  ــرنامج  املشــترك بــني فرنســا  Megha Tropiqueب
 ، قدمه ممثال فرنسا واهلند؛)واهلند

ــروع  (”French project PACTES“ )ب(  مشــ
PACTESقدمه ممثل فرنسا؛) الفرنسي ، 

 Monitoring World Heritage sites by“ )ج( 

remote sensing”)   رصـــد مواقـــع الـــتراث العـــاملي بواســـطة
 ، قدمه ممثل هنغاريا؛)االستشعار عن ُبعد
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 Applications of remote sensing data in“ )د( 

the Islamic Republic of Iran”)   تطبـيقات بيانات االستشعار
، قدمه ممثل مجهورية    )عـن ُبعـد يف مجهوريـة ايـران االسـالمية          

 ايران االسالمية؛

 Success of Tropical Rainfall“ )ه( 

Measurement and its impact on understanding of the 

global water cycle”)    جنـاح قـياس سقوط األمطار االستوائية
 ، قدمه ممثل اليابان؛)ره على فهم دورة املاء العامليةوأث

 Global partnerships for a Global“ )و( 

Precipitation Measurement”)  الشــراكات العاملــية مــن أجــل
 ، قدمه ممثل الواليات املتحدة؛)قياس التهطل عامليا

-ESA’s Envisat mission: status and appli“ )ز( 

cations”)  ــثة ــتابعة لإليســا " نفيســاتإ"بع ــراهن  : ال الوضــع ال
 .، قدمه املراقب عن اإليسا)والتطبيقات

وشــددت اللجــنة الفرعــية عــلى أمهــية توفــري امكانــية   -٥٩
احلصول، دون متييز، على أحدث بيانات االستشعار عن بعد         
واملعلومـــات املستخلصـــة مـــنها بـــتكلفة معقولـــة ويف الوقـــت 

 جمــال األخــذ بتكنولوجــيا املناســب، وأمهــية بــناء القــدرات يف
االستشـعار عـن بعـد واسـتخدامها، خصوصـا مـن أجـل تلبية               

 .احتياجات البلدان النامية

ورأت اللجــنة الفرعــية أنــه ينــبغي تشــجيع الــتعاون       -٦٠
. الـــدويل يف مـــيدان اســـتخدام ســـواتل االستشـــعار عـــن بعـــد

ــية نظــم االستشــعار عــن بعــد      ونوهــت بأمهــية توافــق وتكامل
قبلية، وكذلـك بضرورة االستمرارية يف احتياز       احلالـية واملسـت   

ونوهت اللجنة الفرعية أيضا بأمهية تقاسم اخلربات       . البـيانات 
والتكنولوجــــيات، والــــتعاون مــــن خــــالل املراكــــز الدولــــية 
واالقليمـية لالستشـعار عـن بعـد، والعمل على القيام مبشاريع            

وأحاطت اللجنة  . تعاونـية، خصوصـا بالنسـبة للـبلدان النامـية         

الفرعـية عـلما بـاألدوار اهلامة اليت لعبتها منظمات مثل اللجنة            
، وآلــــيات مــــثل )ســــيوس(املعنــــية بســــواتل رصــــد األرض 

يف الـــتعاون ) ايغـــوس(اســـتراتيجية الرصـــد العـــاملي املـــتكاملة 
 .الدويل يف األمور املتعلقة باالستشعار عن بعد

وشـددت اللجـنة الفرعـية على أمهية نظم االستشعار           -٦١
د يف االرتقاء بالتنمية املستدامة، مبا يف ذلك رصد بيئة          عـن بع  

األرض وادارة املــوارد الطبيعــية ورصــد الكــوارث واتقاؤهــا     
 .ورصد املناخ

ــاملي       -٦٢ ــة الع ــر القم ــية أن مؤمت ــنة الفرع والحظــت اللج
للتنمـية املستدامة، الذي يعتزم عقده يف جوهانسربغ، جنوب         

، ٢٠٠٢سبتمرب  /ل أيلو ٤أغسطس اىل   / آب ٢٦افريقـيا، من    
يتـيح فرصـة للـترويج الستخدام التطبيقات الفضائية من أجل           

 .التنمية املستدامة

وأعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ينبغي انشاء اطار دويل              -٦٣
للرصـد العـاملي بواسـطة سـواتل متعددة ومبشاركة العديد من            
الـبلدان، وأنـه ينـبغي حتسـني نظـم الرصد يف املوقع من خالل               

، وأنــه يلــزم الوصــول اىل اطــار فعــال للرصــد  الــتعاون الــدويل
 .العاملي بواسطة تنسيق عمليات الرصد الساتلية واملوقعية

ــر صــور     -٦٤ وأعــرب عــن رأي مفــاده أن احلــد مــن تواف
االستشـعار عن ُبعد ذات االستبانة العالية جدا، هو أمر مقلق           
ملســتعملي الصــور الســريعي الــتزايد، وهــذا مــا جتلّــى أثــناء        

 .ألخرية يف أفغانستاناألحداث ا
 
 

ــنووية يف   -خامسا ــادر القـــدرة الـ اســـتخدام مصـ
 الفضاء اخلارجي

 

، واصلت اللجنة  ٥٦/٥١وفقـا لقـرار اجلمعـية العامة         -٦٥
الفرعــية العلمــية والتقنــية الــنظر يف البــند املــتعلق باســتخدام       
مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي، مبقتضــى خطــة 
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ــتمدهتا   ــل الـــــيت اعـــ ــثالثني  العمـــ ــة والـــ ــا اخلامســـ يف دورهتـــ
A/AC.105/697) و Corr.1املرفق الثالث، التذييل ،.( 

ــن       -٦٦ ــية مذكــرة م ــلى اللجــنة الفرع وكــان معروضــا ع
األحبــاث الوطنــية املــتعلقة باحلطــام الفضــائي   "األمانــة معــنونة 

وسـالمة األجسـام الفضـائية الـيت حتمل مصادر الطاقة النووية            
صــلة باصــطدامها باحلطــام الفضــائي عــلى متــنها واملشــاكل املت

A/AC.105/770) و (Add.1 .   ــنة ــلى اللجـ ــا عـ ــان معروضـ وكـ
الفرعية أيضا التقرير عن خطة العمل املتعددة السنوات بشأن         
ــنووية يف الفضــاء     ــدرة ال االســتخدامات الســلميـة ملصــادر الق

 .Add.1) و Corr.1 و(A/AC.105/C.1/L.256اخلارجي 

الروســي واألرجنــتني وفرنســا   وألقــى ممــثلو االحتــاد    -٦٧
وكـندا واململكـة املـتحدة والواليات املتحدة كلمات يف اطار           

 .هذا البند من جدول األعمال

ذكَّـرت اللجـنة الفرعية بأن اجلمعية العامة كانت قد           -٦٨
ــانون األول١٤، املـــؤرخ ٤٧/٦٨اعـــتمدت يف قـــرارها  /  كـ

ة ، املــبادئ املتصــلة باســتخدام مصــادر الطاقــ ١٩٩٢ديســمرب 
والحظــت اللجــنة الفرعــية أن  . الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي 

جلـــنة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية      
اسـتذكرت يف دورهتـا الـرابعة واألربعني اتفاقها على أن تظل            
املـبادئ يف شـكلها الـراهن إىل حـني تعديـلها، وعـلى أن ُينعم             

ــبل اد    ــه ق ــنظر يف أغــراض التنقــيح املقــترح وأهداف خــال أي ال
وكانـت اللجنة قد اتفقت على أنه يف حني أن تنقيح           . تعديـل 

املـــبادئ لـــيس ضـــروريا يف املـــرحلة الراهـــنة، فمـــن املهـــم أن 
تضـطلع الدول اليت تستخدم مصادر القدرة النووية بأنشطتها         

 .يف توافق تام مع املبادئ

واتفقت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية على أنه ليس         -٦٩
واتفقت أيضا  .  لتنقـيح املبادئ يف الوقت احلايل      هـناك مسـّوغ   

ــة هــذا املوضــوع إىل      ــه لــن يكــون مــن املناســب احال عــلى أن

اللجـنة الفرعـية القانونية ما مل يتم التوصل إىل توافق ثابت يف             
 .اآلراء من الناحيتني العلمية والتقنية بشأن تنقيح املبادئ

ن مبادرة  وأُبلغـت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية عـ            -٧٠
جديـدة خاصـة بالـنظم الـنووية تـرد يف ميزانية الناسا املقترحة              

وذُكــر أن هــذا الــربنامج الطويــل األجــل الــذي . ٢٠٠٣لعــام 
تطوير جيل جديد من نظم      )أ: (ينقسم إىل جزأين يقصد منه    

نظرييــة مشــعة لــتزويد املركــبات الفضــائية وأجهــزهتا العلمــية   
ــرباء ب ــل االكهـ ــلة  ألجـ ــثات املرسـ ــطح الكواكـــب   إىللبعـ أسـ

تطويـــر مفـــاعل انشـــطاري يعمـــل  )ب(والفضـــاء الســـحيق؛ 
باليورانـيوم وتكنولوجـيات متقدمة للدفع الكهربائي من أجل         

يف املســتقبل حتســني قــدرات استكشــاف املــنظومة الشمســية   
 .حتسينا كبريا

ونّوهـت اللجـنة الفرعـية باألعمال اليت أجنزها فريقها           -٧١
ــنووية يف الفضــاء  العــامل املعــين باســتخدام مصــ  ادر القــدرة ال

اخلـارجي وفقا خلطة العمل املعتمدة، مبا يف ذلك أثناء فترة ما            
ــنة       ــية الثامـ ــنة الفرعـ ــاد دورة اللجـ ــنذ انعقـ ــدورات مـ ــني الـ بـ

، ومـا أسـهمت بـه الـدول األعضاء          ٢٠٠١والـثالثني يف عـام      
 .منفردة يف مشروع التقرير

لع هبا  وأعـرب عـن رأي مؤداه أن األعمال اليت تضط          -٧٢
اللجـنة الفرعية من خالل فريقها العامل سوف تشكل أساسا          
هامــا الجــراء حتلـــيل لــلحاجة احملـــتملة إىل تنقــيح أو تعديـــل     
املـبادئ املتصـلة باسـتخدام مصـادر الطاقـة الـنووية يف الفضاء              
اخلــارجي، وخصوصــا بالــنظر إىل تطــور تطبــيقات اســتخدام   

 احملتملة يف هذا     وأوجه التقدم  ١٩٩٢الطاقـة الـنووية منذ عام       
 .امليدان يف املستقبل

وأبــدي رأي مفــاده أنــه نظــرا ملــا الســتخدام مصــادر   -٧٣
القـدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، من طابع فريد فليس من           
املناسـب اطالقـا أن تسـند جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف             
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ــتان مســؤولية اجــراء أي     ــتاها الفرعي األغــراض الســلمية وجلن
 .تعديل حمتمل للمبادئ إىل منظمة أو هيئة أخرىتنقيح أو 

وأعـرب عـن رأي مـؤداه أن الوقت قد يكون مناسبا             -٧٤
لـبدء مـراجعة املـبادئ، وأنـه ميكـن لاليسا تقدم مسامهة هامة              

ــذا الصــدد  ــك النشــاط    . يف ه ــيعي أن يضــطلع بذل ــن الطب وم
 .بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

، أعادت اللجنة   ٥٦/٥١عية العامة   ووفقـا لقـرار اجلم     -٧٥
فـــرباير / شـــباط٢٥ املعقـــودة يف ٥٦١الفرعـــية، يف جلســـتها 

، عقـد فـريقها العـامل املعين باستخدام مصادر القدرة           ٢٠٠٢
ــام أ    ــة سـ ــارجي برئاسـ ــاء اخلـ ــنووية يف الفضـ ــون . الـ هاربيسـ

 . جلسة١١وعقد الفريق العامل ). اململكة املتحدة(

مـــــارس / آذار٧ودة يف  املعقـــــ٥٧٧مث يف جلســـــتها  -٧٦
املرفق (، أقـرت اللجـنة الفرعـية تقريـر الفـريق العـامل              ٢٠٠٢
كمـا الحظـت اللجنة الفرعية بارتياح انتهاء الفريق         ). الثالـث 

ــنوان     ــره، املعـ ــة العمـــل مـــن وضـــع تقريـ ــا خلطـ ــامل، وفقـ العـ
اسـتعراض الوثـائق الدولـية والعملـيات الوطنية احملتملة الصلة          "

 النووية ألغراض سلمية يف الفضاء      باسـتخدام مصـادر القـدرة     
 .*(A/AC.105/C.1/L.256/Rev.1)" اخلارجي

وقـد اتفقـت اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية على أنه             -٧٧
ــبغي أن ُيطلــب إىل الفــريق العــامل أن يواصــل عملــه بــني        ين
ــام    ــا األربعـــني يف عـ ــية ودورهتـ ــنة الفرعـ ــية للجـ الـــدورة احلالـ

ــداوالت الل  ٢٠٠٣ ــية تيســري م ــذا   ، بغ ــية حــول ه جــنة الفرع
وعــلى وجــه اخلصــوص، ينــبغي أن يطلــب إىل الفــريق   . البــند

العـامل أن يضع جمموعة من اخليارات احملتملة لكي تنظر فيها           
ــبارها      اللجــنة الفرعــية بشــأن أي خطــوات اضــافية ميكــن اعت
مناسـبة فـيما يتعلق مبصادر القدرة النووية يف الفضاء، مبا فيها            

 وميكن .  متعددة السنـواتخيار صوغ خطة عمل أخرى
 ــــــــ
 .A/AC.105/781 سيصدر الحقا يف الوثيقة *

اســتهالل وضــع هــذه اخلــيارات مــن خــالل مشــاورات غــري    
رمســية بــني املهــتمني مــن أعضــاء الفــريق العــامل أثــناء الــدورة  
اخلامســـة واألربعـــني للجـــنة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف  

وميكـن وقتئذ  . ٢٠٠٢يونـيه  /األغـراض السـلمية، يف حزيـران     
وضع اخليارات رمسيا وعرضها على اللجنة الفرعية يف دورهتا         

 .األربعني، لكي تنظر فيها الدول األعضاء
 
 

وسائل وآليات تعزيز التعاون بني    -سادسا
الوكاالت وزيادة استخدام التطبيقات     
واخلدمات الفضائية داخل هيئات     

 منظومة األمم املتحدة وفيما بينها    
 

، واصلت اللجنة  ٥٦/٥١ا لقـرار اجلمعـية العامة       وفقـ  -٧٨
الفرعــية العلمــية والتقنــية الــنظر يف بــند مــن جــدول األعمــال   
يـتعلق بوسـائل وآلـيات تعزيـز الـتعاون بني الوكاالت وزيادة             
ــئات    ــائية داخـــل هيـ ــات الفضـ ــيقات واخلدمـ ــتخدام التطبـ اسـ

ووفقــا خلطــة العمــل   . مــنظومة األمــم املــتحدة وفــيما بيــنها    
، املرفق A/AC.105/736(ة يف دورهتا السابعة والثالثني     املعـتمد 

ــثاين، الفقــرة  ، اســتبانت اللجــنة الفرعــية العوائــق الــيت   )٤٠ال
تعـترض زيادة استخدام التطبيقات واخلدمات الفضائية داخل        
ــنة       ــيات معي ــائل وآل ــتحدة ونظــرت يف وس ــم امل ــنظومة األم م

 .إلزالة تلك العوائق

ــنة    -٧٩ ــلى اللجـ ــا عـ ــان معروضـ ــتان  وكـ ــية الوثيقـ  الفرعـ
 :التاليتان

تقريـــر االجـــتماع املشـــترك بـــني الوكـــاالت  )أ( 
ــية       ــه الثان ــال دورت بشــأن أنشــطة الفضــاء اخلــارجي عــن أعم

ــن     ــا م ــدت يف روم ــيت ُعق ــانون ٢٥ إىل ٢٣والعشــرين، ال  ك
 ؛)A/AC.105/779 (٢٠٠٢يناير /الثاين
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تقريـر األمني العام عن تنسيق أنشطة الفضاء         )ب( 
برنامج العمل لعامي : داخـل مـنظومة األمم املتحدة     اخلـارجي   
 ).A/AC.105/780( والسنوات الالحقة ٢٠٠٣ و٢٠٠٢

واسـتذكرت اللجـنة الفرعـية أنه وزعت على أعضاء           -٨٠
، ٢٠٠١اللجــنة الفرعــية يف دورهتــا الثامــنة والــثالثني، عــام      

مذكـرة مقدمـة مـن األمانـة تتضمن حتليال للردود الواردة من             
مة األمـــم املـــتحدة وقائمـــة باألســـئلة الـــيت  مؤسســـات مـــنظو
). Add.1 وCorr.1وA/AC.105/C.1/L.241(عممــــتها األمانــــة 

ــا      ــور، عــلى عــرض مل ــة أم ــات، ضــمن مجل واشــتملت املعلوم
ــتبانته تلـــك املؤسســـات مـــن عقـــبات ميكـــن أن تعـــترض    اسـ
التنســـيق بـــني الوكـــاالت ولســـبل ووســـائل تدعـــيم اجلهـــود  

توســيع اســتخدام العلــوم املشــتركة بــني الوكــاالت مــن أجــل  
 .والتكنولوجيا الفضائية

وتكـلم يف إطـار هـذا البـند من جدول األعمال ممثلو              -٨١
 .االحتاد الروسي وفرنسا واملكسيك وهنغاريا

ــتماع   -٨٢ ــياح أن االجـ ــية بارتـ ــنة الفرعـ والحظـــت اللجـ
املشــترك بــني الوكــاالت بشــأن أنشــطة الفضــاء اخلــارجي قــد  

 كانون  ٢٥ إىل   ٢٣ن يف روما من     عقد دورته الثانية والعشري   
والحظـت اللجـنة الفرعـية أيضا أنه من         . ٢٠٠٢يـناير   /الـثاين 

املقـرر عقـد الـدورة التالـية لالجـتماع املشترك بني الوكاالت             
، قــبل انعقــاد الــدورة األربعــني ٢٠٠٣يف فييــنا يف أوائــل عــام 

 .للجنة الفرعية

مــنة واســتذكرت اللجــنة الفرعــية أهنــا، يف دورهتــا الثا  -٨٣
والـثالثني، دعـت االجتماع املشترك بني الوكاالت إىل النظر          
ــاء يف    ــيا الفضـ يف العوائـــق الـــيت تعـــترض اســـتخدام تكنولوجـ
مـنظومة األمـم املـتحدة، وإىل الـنظر يف الكيفـية الـيت ميكن هبا                
للجـــنة الفرعـــية أن تدعـــم أعمـــال االجـــتماع املشـــترك بـــني  

م املتحدة  الوكـاالت ومـا تضـطلع بـه مؤسسـات منظومة األم           

٨١، الفقرة A/AC.105/761(مـن أنشـطة ذات صلة بالفضـاء       
.( 

ــلمـا      -٨٤ ــية ع ــك الصــدد، أحاطــت اللجــنة الفرع ويف ذل
(بالتوصـية الصـادرة عـن االجـتمـاع املشـترك بني الوكـاالت             

A/AC.105/779    بأنـه رمبـا كان من املفيد توثيق        ) ١٤، الفقـرة
سب بني الوكاالت   التنسـيق وتقاسم املعلومات يف الوقت املنا      

ــتعلقة     ــية باملســائل امل ــية املمــثلة يف خمــتلف احملــافل املعن احلكوم
ورأى االجتماع املشترك بني الوكاالت     . باألنشـطة الفضـائية   

أن وفـــدا حكومـــيا إىل أحـــد حمـــافل املـــنظومة قـــد ال يكـــون  
بالضـرورة عـلى علم تام، يف الوقت املناسب، بتوجهات وفد           

وميكــن حتقــيق التنســيق .  مغايــرآخــر مــن الــبلد ذاتــه يف حمفــل
األوثـق مـن خالل اآلليات احلكومية املوجودة، مما يفضي إىل           
ــم        ــنظومة األم ــله مؤسســات م ــا تبذ ــة مل ــيقية مماثل ــود تنس جه

 .املتحدة على الصعيد املشترك بني الوكاالت

والحظــت اللجــنة الفرعــية أن رئــيس جلــنة اســتخدام   -٨٥
بـناء على طلب من     الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية،          

 ١٩ اسـترعى انتباه األمني العام، يف رسالة مؤرخة          )٦(اللجـنة، 
ــيه /متــوز ــوم   ٢٠٠١يول ــنظر يف مســامهات عل ، إىل ضــرورة ال

وتكنولوجـيا الفضاء يف حتقيق أهداف مؤمترات األمم املتحدة         
 .الكربى

والحظــت اللجــنة الفرعــية أيضــا أن اجلمعــية العامــة،  -٨٦
، دعـــت مجـــيع هيـــئات ٥٦/٥١ا  مـــن قـــراره٣٩يف الفقـــرة 

ومـنظمات وبـرامج مـنظومة األمـم املـتحدة، وخصوصـا تلك             
الــيت تشــارك يف االجــتماع املشــترك بــني الوكــاالت بشــأن       
أنشـطة الفضـاء اخلارجي، أن حتدد ما ميكن تنفيذه باستخدام           
علـوم وتكنولوجـيا الفضاء من توصيات صادرة عن مؤمترات          

لجنة الفرعية كذلك أن    والحظـت ال  . األمـم املـتحدة الكـربى     
االجــتماع املشــترك بــني الوكــاالت، اســتجابة لــتلك الدعــوة، 
اتفـق عـلى أن يقـوم مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي بتحليل           



 

19  
 

A/AC.105/786

ــتائج مؤمتــر القمــة العــاملي للتنمــية املســتدامة، مبســاعدة مــن     ن
مؤسسـات منظومة األمم املتحدة، من أجل حتديد التوصيات         

ــيت ميكـــن تنفـــيذها عـــلى حنـــو أ     فضـــل باســـتخدام علـــوم   الـ
وقـــد اختـــذ االجـــتماع املشـــترك بـــني  . وتكنولوجـــيا الفضـــاء

الوكاالت ذلك القرار مفترضا أن معظم املسائل اليت تناولتها         
مؤمتــــرات األمــــم املــــتحدة املعقــــودة يف الســــنوات األخــــرية 
سـيجري النظر فيها أثناء مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة          

)A/AC.105/779٤٥ ، الفقرة.( 

وأحاطـــت اللجـــنة الفرعـــية عـــلما مبـــا تبذـــله اإليســـا  -٨٧
واليونسكو من جهود الستخدام االستشعار عن بعد يف دعم         

ــاملي     ــيعي الع ــثقايف والطب ــتراث ال ــة ال ــية محاي  ودعــت )٧(.اتفاق
اللجـــنة الفرعـــية ممثـــلي اإليســـا واليونســـكو وســـائر اهليـــئات  

 تقدم إىل   املشـاركة يف تلك املبادرة، وكذلك احلكومات، أن       
اللجـنة الفرعـية يف دورهتـا األربعـني عروضـا لـتجارهبا يف هذا               

وميكـن اسـتكمال تلـك العـروض بتقارير وجيزة من           . الصـدد 
هيـئات األمـم املتحدة األخرى عن استخدامها لتكنولوجيات         

واسـتنادا إىل تلـك العروض، ميكن بدء        . االستشـعار عـن بعـد     
ت األخــرى الــيت مناقشــة داخــل اللجــنة الفرعــية حــول اجملــاال 
ــيها    كمــا ميكــن أن  . ميكــن اســتخدام االستشــعار عــن بعــد ف

تكـــون العـــروض مفـــيدة كمـــواد تـــدرج يف مـــنهاج بـــرنامج 
تدريبـي أو منهاج للتعلّم عن بعد يتعلق بتطبيقات االستشعار         

 .عن بعد

" يونوسات"وأحاطـت اللجـنة الفرعية علما مبشروع         -٨٨
(UNOSAT)      م املتحدة للتدريب   ، الـذي يتعاون فيه معهد األم

والبحـث ومكتـب األمـم املـتحدة خلدمـات املشـاريع واملركز             
الوطــين الفرنســي للدراســات الفضــائية وعــدد مــن شــركات    
القطــاع اخلــاص مــن أجــل توفــري إمكانــية الوصــول احلاســويب  
املباشـر والسريع إىل املعلومات اجلغرافية املوثوقة الستخدامها        

 .يف الربامج اإلنسانية

ي رأي مفـاده أن الـتعاون مع املنظمات الدولية          وأبـد  -٨٩
حمفـوف بالصـعاب يف الـبلدان اليت ال توجد فيها وكالة فضاء           
ــية أو مكتــب ميكــن أن يعمــل كــنقطة تنســيق لألنشــطة      وطن

ــية ــية    . التعاون ــنظمات الدول ــدم امل ــزم أن تق ــذا الســبب، يل وهل
ووكـــاالت الـــبلدان املـــتقدمة مـــزيدا مـــن الدعـــم إىل املراكـــز 

ــوم وتكنولوجــيا الفضــاء، املنتســبة إىل     اإلقلي ــتدريس عل ــية ل م
 .األمم املتحدة

وأعــرب عــن رأي مــؤداه أن مــن املستصــوب صــوغ   -٩٠
اتفاقـية شاملة عاملية بشأن القانون الدويل للفضاء، وأنه ينبغي          
العمــل باقــتراح ميكــن أن يفضــي إىل وضــع اتفاقــية مــن هــذا    

 وكولومبــيا القبــيل، كــان قــد قدمــه االحتـــاد الروســي والصــني
A/AC.105/C.2/L.226)( .          كمـا أبـدى ذلـك الوفـد رأيا مفاده

أنـه قـد يكـون مستصـوبا إنشـاء مـنظمة دولية معنية بالفضاء،              
ميكــن أن تصــبح يف هنايــة املطــاف وكالــة متخصصــة تابعــة       
ملـنظومة األمـم املتحدة تعمل كمركز معين بالتعاون الفضائي           

تخدام الفضاء ملنفعة   الـدويل وبـتطوير تكنولوجيا الفضاء وباس      
وتفاديـــا لتحمـــيل األمـــم املـــتحدة تكالـــيف . الـــبلدان النامـــية

إضـافية، اقـترح أن تعمـل جلـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف              
األغراض السلمية كلجنة حتضريية ملؤمتر دويل من أجل إنشاء         
مـنظمة دولـية لشـؤون الفضـاء والـتفاوض عـلى اتفاقية شاملة              

 .ويل للفضاءعاملية بشأن القانون الد
  

تنفيذ نظام فضائي عاملي متكامل لتدّبر     -سابعا
 الكوارث الطبيعية

 

، واصلت اللجنة  ٥٦/٥١وفقـا لقـرار اجلمعـية العامة         -٩١
الفرعـية الـنظر يف بـند مـن جـدول األعمال يتعلق بتنفيذ نظام         
عـــــاملي فضـــــائي مـــــتكامل لـــــتدّبر الكـــــوارث الطبيعـــــيـة     

A/AC.105/736) ــثاين، ال ــرفق ال ــرة ، امل ــة  . )٤١فق ــا خلط ووفق
العمــل، استعرضــت اللجــنة الفرعــية الــنظم الســاتلية ونظــم       
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توزيـع البــيانات املوجــودة واملقـترحة والــيت ميكــن اســتخدامها   
روتينــيا يف تدّبــر الكــوارث، وحــددت الــثغرات املوجــودة يف   

 .تلك النظم

وتكـلم يف إطـار هـذا البـند من جدول األعمال ممثلو              -٩٢
إيران اإلسالمية والربازيل وبريو والصني     إكـوادور ومجهوريـة     

وفرنســـا وكـــندا وكولومبـــيا واملكســـيك واهلـــند والواليـــات  
 .املتحدة واليابان

ــند مــن     -٩٣ واســتمعت اللجــنة الفرعــية يف إطــار هــذا الب
 :جدول األعمال إىل العروض التقنية التالية

 The International Charter: Space and“ )أ( 

Major Disasters”)  الفضـــاء والكـــوارث  : امليـــثاق الـــدويل
 ، قدمه ممثل فرنسا؛)الكربى

 Space-based evaluation of fires with the“ )ب( 

BIRD microsatellite mission”)  تقيــيم احلــرائق مــن الفضــاء
 ، قدمه ممثل أملانيا؛)’BIRD‘باالستعانة ببعثة الساتل الصغرى 

 Small satellites for monitoring and“ )ج( 

prediction of natural disasters”)   اسـتخدام السواتل الصغرية
، قدمـه ممـثل االحتاد      )يف رصـد الكـوارث الطبيعـية والتنـبؤ هبـا          

 الروسي؛

 Disaster management aspects in India“ )د( 

with the INSAT system”)     اجلوانـب املـتعلقة بـتدّبر الكوارث
، قدمــه ))INSAT(اهلــنـدي يف اهلــند باســتخدام نظــام الســاتـل 

 ممثل اهلند؛

 Reaching the unreached through“ )ه( 

WorldSpace”)  وورلـدســــــــبيس’االســـــــتعانــة بــــــــنظم  ‘)
WorldSpace ( ــه ــن بلوغــ ــا ال ميكـ ـــوغ مـ ــه س)يف بلـ . ، قدمــ

 .WorldSpaceرانغاراجان من شركة 

والحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح أن املراقــب عــن    -٩٤
 قــد قــدم، بــناء عــلى  )٨(ملعنــية بســواتل رصــد األرض اللجــنة ا

دعـــوة مـــن جلـــنة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض 
" فريق الدعم املعين بتدّبر الكـوارث    "السـلمية، عرضـا عـنوانه       

)Disaster Management Support Group.( 
 
 

النظم الساتلية ونظم توزيع البيانات  -  ألف
ن استخدامها املوجودة واملقترحة اليت ميك

 روتينيا يف تدّبر الكوارث
 

الحظــت اللجــنة الفرعــية أن كــثريا مــن جهــود تدّبــر   -٩٥
ــنجاح    ــتخدم بـــ ــامل تســـ ــاء العـــ ــتلف أحنـــ ــوارث يف خمـــ الكـــ
تكنولوجيات فضائية مثل االستشعار الساتلي، والنظم العاملية       
لسواتل املالحة، واالتصاالت الساتلية، وكثريا ما جيري ذلك        

 .ظم املعلومات اجلغرافيةباالقتران مع ن

ــلى    -٩٦ ــة عـــ ــلحلول القائمـــ ــنة أن لـــ والحظـــــت اللجـــ
 :تكنولوجيا الفضاء مزيتان نسبيتان مها

مبـــا أنـــه يـــتعذر عـــادة الوصـــول إىل مـــناطق   )أ( 
ــيح ســواتل رصــد األرض فرصــة     الكــوارث بعــد وقوعهــا، تت

 لتوفري صور وفرية للمناطق املتأثرة؛

كــثرة تتســم ســواتل رصــد األرض، نظــرا ل    )ب( 
 .أنواعها، بأن هلا تواترا عاليا وتنوعا يف نطاق الشمول

والحظـت اللجـنة الفرعـية تـزايد عدد النظم الساتلية            -٩٧
ونظــم توزيــع البــيانات املــتاحة لدعــم أنشــطة تدّبــر الكــوارث 
عــلى الــنطاق العــاملي، وهــي تشــمل، عــلى ســبيل املــثال ال       

 :احلصر، ما يلي

دويل للبحــث اســتخدام الــنظام الســاتلي الــ    )أ( 
، التابع للواليات املتحدة،    ) سارسـات  -كوسـباس   (واإلنقـاذ   

الــذي يســتخدم ســواتل يف مــدار أرضــي مــنخفض ويف املــدار 
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الثابـــت بالنســـبة لـــألرض مـــن أجـــل البحـــث عـــن الطـــيارين 
، والـــبحَّارة واملســـتعملني األرضـــيني يف حـــاالت االســـتغاثة    

  شخصا ١٧٨ على إنقاذ حياة     ٢٠٠١والـذي سـاعد يف عام       
 يف الواليات املتحدة؛

 RADARSAT-1الســــواتل الــــرادارية، مــــثل  )ب( 
، وكذلــك )ERS-2(والســاتل األورويب لالستشــعار عــن بعــد 

ــة الفضــاء       ــه وكال ــذي تضــطلع ب ــرنامج رصــد الكــوارث ال ب
 بتصوير  RADARSAT-1الكـندية، والـذي يكفـل قيام الساتل         

 ؛املناطق املصابة بالكوارث واملناطق املعّرضة للكوارث

توافـر بـيانات سـاتل استشـعار األراضي عن           )ج( 
ــد  ــبة  ) Landsat-7(بعـ ــتمدة مـــن مركـ ــتجات املسـ  Terraواملنـ

ــائية  ــة (الفضـ ــثات الالحقـ ــيانات   ) والبعـ ــام بـ ــالل نظـ ــن خـ مـ
 واملعلومات اخلاص بنظام رصد األرض؛

اســـتخدام القـــدرات االتصـــاالتية لسلســـلة     )د( 
 اســـتخدام ، مبـــا يف ذلـــك)INSAT(الســـاتل الوطـــين اهلـــندي 

اجمليبة املخصصة للبحث واإلنقاذ، وسلسلة     -األجهـزة املرسـلة   
يف رصد حوادث ) IRS(السـاتل اهلـندي لالستشـعار عن بعد        

كارثـية مـثل األعاصـري املداريـة ويف تعمـيم معلومـات اإلنذار              
 املبكر ويف التنسيق اآلين لعمليات اإلغاثة؛

" (متيوسـات"سـواتل األرصاد اجلوية، مثل       )ه( 
METEOSAT(؛ 

نظــــم البــــيانات اآلنــــية اخلاصــــة باملطــــياف  )و( 
، اليت جيري   )MODIS(اإلشعاعي للتصوير املتوسط االستبانـة     

تطويـــرها يف كـــل أحنـــاء العـــامل والـــيت ســـتتيح التقاســـم اآلين 
 ؛MODISلبيانـات 

املنـتجات املتحصل عليها من السواتل البيئية        )ز( 
ــبـي   ـــدار القطــ ــة ذات املــ ــية ) POES(العاملــ ــواتل البيئــ والســ

الــتابعة ) GOES(العملياتــية يف املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض 

، (NOAA)لـإلدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي    
الـيت ميكـن أن تسـتخدم، ضـمن مجلـة أمور، يف كشف وتتبع               
 الرماد الربكاين ويف رصد اهلطول الغزير واألعاصري املدارية؛

األمطــــار املداريـــــة  بعــــثة قــــياس هطـــــول    )ح( 
(TRMM)        ،اليت أطلقتها اليابان بالتعاون مع الواليات املتحدة 

 واليت توفر بيانات قّيمة لدعم التنبؤ هبطول األمطار الغزيرة؛

ــوارد األرض    )ط(  ــد مــ ــاتل رصــ ، CBERS-1ســ
الـتابع للـربازيل والصـني، والذي يوفر قدرة على رصد بيئات            

رى، مـن أجل كشف     معقـدة، مـثل اهلضـاب العالـية والصـحا         
 حدوث االنزالقات األرضية والفيضانات؛

ــة    )ي(  ــواتل املالحـ ــية لسـ ــنظم العاملـ ــتخدام الـ اسـ
ــربكانية      ــراداري يف رصــد االنفجــارات ال ــتداخل ال ــياس ال وق

 والزالزل واالنزالقات األرضية؛

املؤسسـات الوطنـية الـيت تنّسـق أنشـطة تدّبر            )ك( 
 .زا لتلك األنشطةالكوارث يف بلداهنا أو تقدم دعما ممرك

والحظـت اللجنة الفرعية بارتياح مجلة أمور منها أن          -٩٨
الـــنظم الفضـــائية التالـــية ستصـــبح مـــتاحة وســـتوفر أدوات      

 :عملياتية إضافية لتدّبر الكوارث

ــد     )أ(  ــتقدم لرصـ ــاتل املـ ــن السـ ــثاين مـ ــيل الـ اجلـ
، ٢٠٠٢، الذي ستطلقه اليابان يف عام       )ADEOS-II(األرض  

حيقــق عملــيات رصــد مركّــزة ومــتكاملة     والــذي يــتوقع أن  
ــبؤ       ــز التن ــا يســهم يف تعزي ــاء عــلى نطــاق عــاملي، مم ــدورة امل ل
باألمطــار الغزيــرة وســائر ظــروف الطقــس القاســية، وكذلــك 

الـــذي ســـتطلقه ) ALOS(الســـاتل املـــتقدم لرصـــد األراضـــي 
 ؛٢٠٠٤اليابان يف عام 

، )Envisat" (إنفيسات"سـاتل اإليسـا البيئي       )ب( 
ــق  ــذي أطل ــثالثني للجــنة    ال ــدورة التاســعة وال ــناء ال ــنجاح أث  ب

 .الفرعية العلمية والتقنية
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ــا بـــإطالق الســـواتل   -٩٩ ورّحبـــت اللجـــنة الفرعـــية أيضـ
ــيها ســاتل      ــا ف ــتدّبر الكــوارث مب ــية ل ــريد"التجريب ) BIRD" (ب

ــدة لرصــد حــرائق     األملــاين، الــذي جيــّرب تكنولوجــيات جدي
ــا شـــاهبها مـــن كـــوارث، وســـاتل   " مـــباسكو"األحـــراج ومـ

الروسـي الـذي خيتـرب إمكانـية استخدام تكنولوجيا الفضاء يف            
 .التنبؤ بالزالزل

وسـلّمت اللجـنة الفرعية بأمهية املبادرات الدولية، مبا          -١٠٠
، )سيوس(فـيها مـبادرات اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض          

الكوارث، واالستراتيجية  سـيما فـريقها املعـين بدعم تدّبر          وال
ونّوهــت اللجــنة الفرعــية عــلى .  مــن الكــوارثالدولــية لــلحد

وجـه اخلصـوص بـأن الفـريق املعـين بدعـم تدّبـر الكوارث قد                 
أكــد جمــددا الــتزامه باملشــاركة يف فــرقة العمــل املشــتركة بــني  
الوكـاالت واملعنـية بـاحلد مـن الكـوارث، ويف حلقات العمل             
واملشــــاريع الــــرائدة الــــيت يــــرعاها بــــرنامج األمــــم املــــتحدة 

ت الفضــائية فــيما يــتعلق بتكنولوجــيا الفضــاء وتدّبــر  للتطبــيقا
 .الكوارث

امليثـاق الدويل  "والحظـت اللجنة الفرعية بارتياح أن        -١٠١
: يضم حاليا مخسة أعضاء هم    "  الفضاء والكوارث الكربى   –

ــة الفضــاء الكــندية واإليســا واملركــز الوطــين الفرنســي       وكال
للــبحوث  واملؤسســة اهلــندية  ) CNES(للدراســات الفضــائية  

ــية لدراســــة احملــــيطات   ــية األمريكــ ــائية واإلدارة الوطنــ الفضــ
ــنذ  ). NOAA(والغـــالف اجلـــوي  ــثاق، مـ ــتعني بامليـ ــد اسـ وقـ

نوفمرب /  تشرين الثاين  ١االعـالن رمسـيا عـن بدء العمل به يف           
ــار    ١٣، ٢٠٠٠ ــالغ القــيمة يف ختفــيف آث ــر دعمــا ب  مــرة فوفّ

ح النفطية  كـوارث مثل االنزالقات األرضية والزالزل والطفو      
 .والفيضانات واالنفجارات الربكانية

والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتياح أن مكتب شؤون           -١٠٢
ــة يف إطــار     ــئة معاون ــنظر يف أن يصــبح هي الفضــاء اخلــارجي ي

امليـثاق، حبيـث يعمل كنقطة تنسيق للميثاق يف منظومة األمم           
 .املتحدة

زيز والحظـت اللجنة الفرعية أن من األمهية مبكان تع         -١٠٣
الفهــم العــلمي للكــوارث الطبيعــية مــن خــالل أنشــطة رصــد   
ــية، واســتخدام ذلــك الفهــم اســتخداما      وحبــث مشــتركة دول
فّعـــاال يف التنـــبؤ بـــالكوارث الطبيعـــية واتقائهـــا، وكذلـــك يف 

ومتثل البيانات الساتلية، باعتبارها جزءا من      . ختفـيف ضـررها   
ــر    ــلمعلومات مــن أجــل تدّب  تلــك اجلهــود، مصــدرا أساســيا ل

 .الكوارث الطبيعية

والحظـت اللجـنة الفرعية أن تيسري إمكانية الوصول          -١٠٤
ــية هـــو أمـــر    ــاتلية العاملـ ــيانات السـ املنـــتظم إىل جمموعـــات البـ
أساسـي لالرتقـاء العـلمي والتكـنولوجي مـن أجل إنشاء نظم             

 .فضائية متكاملة لتدّبر الكوارث
 
 

الثغرات املوجودة يف النظم الساتلية ونظم  -  باء
 وزيع البياناتت

 

الحظـت اللجـنة الفرعية أن من املهم، بغية استخدام           -١٠٥
املعلومــات الفضــائية اســتخداما فّعــاال يف تدّبــر الكــوارث، أن 
جيـري حتديـد ومعاجلـة الـثغرات املوجودة يف النظم احلالية من             
حيـث نقـص املعلومـات املوثوقـة فـيما يـتعلق باملـناطق املصابة               

 .بالكوارث

اللجنة الفرعية أن الفريق املعين بدعم تدّبر       والحظت   -١٠٦
الكــوارث، الــتابع للجــنة املعنــية بســواتل رصــد األرض قــد       
أجـرى دراسـة للـثغرات املوجودة يف التشكيلة احلالية لسواتل           

 .رصد األرض

ــنظم     -١٠٧ ــية يف ال ــثغرات التال وحــددت اللجــنة الفرعــية ال
التصااليت قصور الدعم ا   )أ: (السـاتلية ونظـم توزيـع البـيانات       

عــدم وجــود تنســيق بــني الوكــاالت ) ب(للعملــيات املتبقــية؛ 
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احلاجــة إىل إنشــاء شــبكة مــن مراكــز الدعــم ) ج(احلكومــية؛ 
 .العمليايت لتدّبر الكوارث يف بعض البلدان

وأعـرب عـن رأي مـؤداه أنـه ال توجـد بيانات كافية               -١٠٨
 .عن املناخ يف املاضي، وهي ضرورية للتنبؤ هبطول األمطار

وســلّمت اللجــنة الفرعــية بــأن تدّبــر الكــوارث تدّبــرا  -١٠٩
سـليما ال يـتوقف عـلى توافـر املعلومـات وتعمـيمها فحسب،              
بــل يــتوقف أيضــا عــلى اســتخدام تلــك املعلومــات اســتخداما  
فّعــاال، وهــذا يــتوقف بــدوره عــلى القــدرة املــتاحة مــن حيــث 

 .املوارد البشرية والبنية التحتية املؤسسية

اللجــنة الفرعــية عــلما باملــبادرات التالــية     وأحاطــت  -١١٠
لـــتكوين خـــربات فنـــية يف مـــيدان اســـتخدام التكنولوجـــيات  

 :الفضائية يف تدّبر الكوارث

ــول    )أ(  ــيا حــ ــية ألفريقــ ــل اإلقليمــ ــة العمــ حلقــ
اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف تدّبر الكوارث، اليت تنظمها           

ريقيا، واليت  األمم املتحدة باالشتراك مع اللجنة االقتصادية ألف      
 ؛٢٠٠٢يوليه / متوز٥ إىل ١ستعقد يف أديس أبابا من 

حلقـة العمـل اإلقليمـية آلسيا واحمليط اهلادئ          )ب( 
حــول اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف تدّبــر الكــوارث، الــيت 
تـــنظمها األمـــم املـــتحدة باالشـــتراك مـــع اللجـــنة االقتصـــادية  

د يف بانكوك   واالجتماعـية آلسـيا واحملـيط اهلادئ، واليت ستعق        
 ؛٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١٥ إىل ١١من 

تنفـــيذ مشـــاريع رائـــدة يف أمـــريكا الالتينـــية   )ج( 
والكاريـبـي كنشـاط مـتابعة حللقـة العمـل املشتركة بني األمم             
املــتحدة وشــيلي ووكالــة الفضــاء األوروبــية حــول اســتخدام   
تكنولوجـــيا الفضـــاء يف تدّبـــر الكـــوارث، والـــيت عقـــدت يف  

ــيلي، مـــن الســـريين ــثاين١٧ إىل ١٣ا، شـ نوفمـــرب / تشـــرين الـ
٢٠٠٠. 

وأعــــرب عــــن رأي مفــــاده أن الســــنوات األخــــرية   -١١١
شـهدت زيادة يف تواتر حدوث كوارث طبيعية، كالعواصف         

 .العنيفة والفيضانات، بسبب تغري املناخ
 
 

 احلطام الفضائي -ثامنا
 

، نظـرت اللجنة    ٥٦/٥١وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -١١٢
ــام     الفر ــن احلطـ ــال عـ ــدول األعمـ ــنود جـ ــن بـ ــند مـ ــية يف بـ عـ

الفضـائي، وفقـا خلطـة العمـل الـيت اعـتمدهتا يف دورهتـا الثامنة                
ووفقــــا خلطــــة ). ١٣٠، الفقــــرة (A/AC.105/761والــــثالثني 

العمـل أيضـا، ركَّـزت اللجـنة الفرعـية مناقشـاهتا عـلى أخطار           
 .ارتطام احلطام الفضائي والتدريع

ــلى ا   -١١٣ ــن    وكــان معروضــا ع ــية مذكــرة م للجــنة الفرع
األحبــاث الوطنــية املــتعلقة باحلطــام الفضــائي   "األمانــة معــنونة 

وأمــان األجســام الفضــائية الــيت حتمــل مصــادر الطاقــة الــنووية 
، "عـلى متـنها واملشاكل املتصلة باصطدامها باحلطام الفضائي        

ُجمعـت فـيها الـردود الـواردة من الدول األعضاء واملنظمات            
ــذ  ــول هــ ــية حــ ــألة الدولــ . Add.1) و (A/AC.105/770ه املســ

ودعـت اللجـنة الفرعـية الـدول األعضاء إىل أن تواصل تقدمي              
 .تقارير عن هذه املسألة يف السنوات القادمة

وتكــلم يف اطــار هــذا البــند ممــثلو االحتــاد الروســي        -١١٤
ــا واهلــــند   ــيا واجلمهوريــــة التشــــيكية والصــــني وفرنســ وأملانــ

 .والواليات املتحدة واليابان

ــية      -١١٥ ــروض العلمـ ــية إىل العـ ــنة الفرعـ ــتمعت اللجـ واسـ
 :والتقنية التالية حول موضوع احلطام الفضائي

 ”Space debris hazards and shielding“ )أ( 
 ، قدمه ممثل فرنسا؛)أخطار احلطام الفضائي والتدريع(
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 Space debris end-to-end service: status“ )ب( 

report”)   ــة بشــأن احلطــام  الفضــائي مــن الــبداية حــىت    اخلدم
 ، قدمه ممثل أملانيا؛)تقرير عن الوضع الراهن: النهاية

 Overview of space debris research and“ )ج( 

practice in Japan with an emphasis on impact hazards 

and shielding”)   نظــرة جمملــة عــلى حبــوث احلطــام الفضــائي
، مـع التركـيز على أخطار       واملمارسـات املتصـلة بـه يف الـيابان        

 ، قدمه ممثل اليابان؛)االرتطام والتدريع

 The implementation of cost-effective“ )د( 

debris protection in unmanned spacecraft”)    تنفـيذ تدابـري
وقايــة املركــبات الفضــائية غــري املأهولــة مــن احلطــام الفضــائي 

 ململكة املتحدة؛، قدمه ممثل ا)بطريقة حتقق فعالية التكلفة

 United States of America national“ )ه( 

research on space debris and impact hazards”)   الـبحوث
الوطنـية الـيت جتـريها الواليات املتحدة األمريكية حول احلطام           

 ، قدمه ممثل الواليات املتحدة؛)الفضائي وأخطار االرتطام

 Space debris research at the European“ )و( 

Space Agency”)       حبـوث احلطـام الفضـائي يف وكالـة الفضـاء
 .، قدمه املراقب عن اإليسا)األوروبية

نّوهـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح أنـه، بدعوة من جلنة              -١١٦
 قدم ممثل   )٩(اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية،      

ئي جلـنة التنسـيق املشـتركة بني الوكاالت بشأن احلطام الفضا          
عرضـا تقنـيا بشـأن أنشـطتها وآرائهـا وخصوصا ما            ) الـيادك (

 .يتعلق مببادئها التوجيهية للتخفيف من احلطام

ــياح أن وكــاالت      -١١٧ ــية بارت ــا نّوهــت اللجــنة الفرع كم
الفضــاء الوطنــية تعمــل تدرجيــيا عــلى اعــتماد عملــية للــتحكّم  
بإخـراج األجسـام الفضائية االصطناعية الكبرية من املدار من          

ــنخفض     أ ــدار امل ــوع تصــادمات يف امل ــيل احــتمال وق جــل تقل

ــانوي،       ــؤدي إىل تكــّون حطــام ث ــد ي ــا ق ــألرض، مم بالنســبة ل
وكذلــك للتقلــيل إىل احلــد األدىن مــن األضــرار احملــتملة عــلى  

ــيجة لســقوط األجســام الفضــائية    ــلى  . األرض نت فنّوهــت، ع
وجــه اخلصــوص، باخــراج احملطــة املداريــة مــري الــتابعة لالحتــاد 

 .٢٠٠١مارس /وسي من املدار بنجاح وأمان يف آذارالر

وقــد اتفقــت اللجــنة الفرعــية عــلى أنــه ينــبغي للــدول   -١١٨
األعضـــاء أن تـــويل املـــزيد مـــن االنتـــباه إىل مشـــكلة تصـــادم   
األجسام الفضائية، مبا فيها تلك اليت حتمل على متنها مصادر          
قــدرة نوويــة، مــع احلطــام الفضــائي، وإىل اجلوانــب األخــرى   

والحظـت أن اجلمعية العامة دعت، يف       . تعلقة هبـذا احلطـام    املـ 
، إىل مواصـلة الـبحوث الوطنـية املـتعلقة هبذه           ٥٦/٥١قـرارها   

ــنة لرصــد احلطــام       ــيا حمّس ــتحداث تكنولوج ــألة، واىل اس املس
كمــا اتفقــت . الفضــائي وجلمــع وتعمــيم البــيانات املــتعلقة بــه

ــبحوث ال      ــبغي مواصــلة ال ــه ين ــلى أن ــية ع ــية اللجــنة الفرع وطن
ــاء    ــبغي للـــدول األعضـ ــه ينـ ــائي، وأنـ ــام الفضـ ــة باحلطـ اخلاصـ
واملـنظمات الدولية أن تضع يف متناول مجيع األطراف املهتمة          
نــــتائج هــــذه الــــبحوث، مبــــا يف ذلــــك املعلومــــات املــــتعلقة 
ــيل تكــون      ــتها يف تقل ــت فعالي ــيت أثبت ــتمدة ال باملمارســات املع

 .احلطام الفضائي إىل أدىن حد

جنة الفرعية أنه، على الرغم من االنتباه       والحظـت الل   -١١٩
الوايف الذي توليه الدول األعضاء ووكاالت الفضاء للمسائل        
الـوارد ذكـرها آنفـا، فـإن احلاجـة سـتتطلب إجـراء املـزيد من                 
الـبحوث من أجل تقرير ما اذا كانت تدابري التخفيف احملددة           
فعالـة مـن حيـث الـتكلفة وبامكاهنا خفض التكاليف القصرية            

جــل إىل احلــد األدىن مــع مضــاعفة الفوائــد البعــيدة األجــل   األ
 .بالنسبة للبيئة الفضائية يف الوقت نفسه

وقـد أعربـت بعـض الوفـود عن رأي مفاده أنه ينبغي              -١٢٠
ــام     ــألة احلطـ ــتعلقة مبسـ ــة اجلوانـــب املـ ــدرس كافـ ــنة أن تـ للجـ

ولذلـك فإنه ينبغي هلا، إىل جانب مناقشة اجلوانب         . الفضـائي 



 

25  
 

A/AC.105/786

ــية، أن ــية   التقن  تبحــث أيضــا يف اجلوانــب االقتصــادية والقانون
ــألة  ــذه املسـ ــية هلـ ــنة  . واألخالقـ ــان اللجـ وأوضـــحت أن بامكـ

الفرعــية القانونــية املباشــرة باجــراء هــذا االســتعراض دون أي  
عواقـب سـلبية عـلى عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية فيما     

 .ضائييتعلق باجلوانب العلمية والتقنية من مسألة احلطام الف

كمــا جــرى التعــبري عــن رأي مفــاده أن نقــل مســألة    -١٢١
احلطـام الفضـائي إىل اللجـنة الفرعية القانونية من أجل معاجلة     
مســـائل قانونـــية معيـــنة أو املباشـــرة يف وضـــع مـــبادئ بشـــأن 

وقد . احلطـام الفضائي، أمر غري مستصوب يف الوقت احلاضر        
") رير ريكس تق("وفـر الـتقرير الـتقين بشـأن احلطـام الفضائي            

 فهمــا بشــأن بيــئة احلطــام واجلهــود  A/AC.105/720)الوثــيقة (
املـبذولة لـنمذجة البيـئة وتقيـيم املخاطـر والتدابري اليت يتخذها             
ــتعهدي التشــغيل مــن أجــل التخفــيف مــن احلطــام       خمــتلف م

ورأى ذلـك الوفد، أن الفهم املشترك للممارسات        . الفضـائي 
ي سيكون اخلطوة التالية    املـتعلقة بالتخفيف من احلطام الفضائ     

وأعـرب عن   . املناسـبة لتحسـني األسـس العلمـية هلـذه املسـألة           
ــة    ــترحات اخلاصــ ــية للمقــ ــنة الفرعــ ــتقاده أن دعــــم اللجــ اعــ
بالتخفيف من احلطام الفضائي اليت أعدهتا اليادك والرغبة اليت         
أبدهتــا يف االقــتداء هبــذه املمارســات وقــرار اجلمعــية العامــة        

ع، رمبا يؤدي ذلك كله إىل حتقيق اهلدف        املـتعلق هبذا املوضو   
املنشــود يف االســراع يف اعــتماد تدابــري طوعــية للتخفــيف مــن 
احلطــام الفضــائي عــلى الصــعيد الــدويل يف اطــار خطــة عمــل   

 .٢٠٠١اللجنة الفرعية املعتمدة يف عام 

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ينبغي الوصول إىل فهم              -١٢٢
ة ملسـألة احلطـام الفضائي،      تفصـيلي للجوانـب العلمـية والتقنـي       

ــبل وضــع أي     وكذلــك العواقــب االقتصــادية هلــذا احلطــام، ق
ورأى ذلـك الوفد أن اجلوانب      . لوائـح تنظيمـية دولـية الزامـية       

العلمـية والتقنـية لـلحطام الفضـائي ميكـن حبـثها داخـل اللجنة               
غري أنه  . الفرعـية باالسـتفادة مـن خـربة اليادك هبذا اخلصوص          

وىل بنفسـها معاجلـة املسائل األكثر تعقدا،        ينـبغي للجـنة أن تـت      
مـثل تلـوث الفضاء اخلارجي نتيجة الحتمال اختبار األسلحة          

 .يف الفضاء

ــؤداه أن املمارســة املوصــى     -١٢٣ ــا أُعــرب عــن رأي م كم
ــباعها والقائمــة عــلى الــتخلص مــن الســواتل عــلى مســافة     بات
مأمونــة مــن املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض قــبل اهنــاء عمــرها 

لتشــغيلي، قــد أتبعــت مــن جانــب بعــض مــتعهدي التشــغيل،  ا
ولكـنها مل ُتطـّبق عـلى صـعيد عاملي؛ ومل يتم يف الواقع سوى               

 مركــبة حتلــق يف مــدار ثابــت ١٢إخــراج مركبــتني مــن أصــل 
بالنســبة لــألرض وصــلت إىل هنايــة عمــرها اجملــدي يف عــام       

ورأى ذلك الوفد أن    . ، من املدار وفقا لتوصية اليادك     ٢٠٠١
دي التشـغيل الذيـن اتـبعوا ممارسـة اخـراج املركبات من             مـتعه 

ــع       ــة م ــؤات مقارن ــا كــانوا يف وضــع اقتصــادي غــري م مداره
أولـئك الذيـن يـتركون املركـبات الفضـائية اخلـامدة يف احلزام              

والظاهـــر أن . املـــداري، مهدديـــن بذلـــك املركـــبات العاملـــة 
التوصـية الطوعـية مل تكن كافية وأنه ينبغي البدء يف خطوات            
لوضـع لوائـح الزامـية مـن أجـل اهنـاء تضرر متعهدي التشغيل               

 .الذين يقومون بانتظام باخراج سواتلهم من املدار

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن جــزءا هامــا مــن الكــتلة   -١٢٤
االمجالـية لـلحطام الفضـائي يـتركز يف عدد قليل من األجسام             

. ةالفضـائية الكـبرية اليت أهنيت أنشطتها ولكنها ال تزال سليم          
وهي تؤدي إىل زيادة احتماالت االصطدام يف املدار، غري أن          
املعلومـات الرمسية املتعلقة بانتهاء عمرها الوظيفي ال ُتقدم اال          

وأعـرب ذلك الوفد عن اعتقاده      . مـن جانـب قلـة مـن الـدول         
بـأن الفهرس احلاسويب لألجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي،         

ــة مؤخــرا مــن شــأنه    أن يوفــر معلومــات الــذي وضــعته األمان
حمّدثـة وميسورة املنال عن حالة عمل لألجسام املسجلة لدى          
األمـني العـام، باالسـتناد إىل اشـعار رمسي من اجلهة املالكة أو             

وهـذا التوفري املوقوت واملنتظم للمعلومات      . املشـغِّلة للسـواتل   
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الرمسـية عـن حالة عمل األجسام الفضائية من شأنه أن يؤدي            
ية يف جدوى هذا الفهرس ويوفر أساسا واقعيا        إىل زيادة اضاف  

 .أفضل للدراسات املتعلقة باحلطام الفضائي

املســؤولية "أُعــرب أيضــا عــن رأي مفــاده أن مــبدأ      -١٢٥
، املقصود به أنه يتعني على أولئك       "املشـتركة ولكن التفاضلية   

املســؤولني إىل حــد كــبري عــن إحــداث الوضــع البيــئي احلــايل   
القدرة على اختاذ االجراءات التخفيفية     وأولـئك الذيـن لديهم      

الالزمـة، أن يـؤدوا أدوارا بـارزة يف معاجلـة الوضع، ينبغي أن              
 .يطبق على مسألة احلطام الفضائي البيئية

الفقرة (ووفقـا خلطـة العمل اخلاصة باحلطام الفضائي          -١٢٦
، دعـت اللجنة اليادك إىل      A/AC.105/761) مـن الوثـيقة      ١٣٠

علقة بتخفــيف احلطــام، باالســتناد إىل   عــرض مقــترحاهتا املــت  
توافق يف اآلراء فيما بني أعضاء اليادك، على الدورة األربعني          

وستسـتعرض اللجـنة الفرعية     . ٢٠٠٣للجـنة الفرعـية يف عـام        
يف تلـــك الـــدورة اقـــتراحات الـــيادك وتـــناقش وســـائل اقـــرار 

 .االستفادة منها
  

دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص    -تاسعا
ية للمدار الثابت بالنسبة لألرض   التقن

واستخدامه وتطبيقاته يف ميدان     
االتصاالت الفضائية وغريه من امليادين،     
وكذلك املسائل األخرى املتعلقة   
بالتطورات يف االتصاالت الفضائية، مع       
إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان    

 النامية ومصاحلها   
 

اصلت اللجنة ، و ٥٦/٥١وفقـا لقـرار اجلمعـية العامة         -١٢٧
الفرعـية العلمـية والتقنـية نظـرها يف البند املتعلق باملدار الثابت        

 .بالنسبة لألرض وباالتصاالت الفضائية

وأدىل ممــثلو االحتــاد الروســي واكــوادور واندونيســيا    -١٢٨
 .وبريو وكولومبيا واملكسيك ببيانات تتعلق هبذا البند

اد الفلكي  والحظـت اللجـنة الفرعية بارتياح أن االحت        -١٢٩
الــدويل، اســتجابة لدعــوة وجهــتها اللجــنة الفرعــية يف دورهتــا 

، قدم عرضا   )١٤١، الفقرة   A/AC.105/761(الثامنة والثالثني   
خاصـــا عـــن حالـــة أعمالـــه املـــتعلقة بـــتداخل الـــترددات مـــع  

 .الترددات الراديوية الفلكية

والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتياح أن االحتاد الدويل           -١٣٠
واالحتاد الفلكي الدويل ومنظمة التعاون     ) اآليتيو(ت  لالتصاال

ــيقا بشــأن      ــا وث ــتعاون تعاون ــيدان االقتصــادي ت والتنمــية يف امل
ــع     ــاالت مـ ــتخدمة يف االتصـ ــترددات املسـ ــل الـ ــألة تداخـ مسـ

ــية   ــراديوية الفلك ــترددات ال ــية   . ال ــح احلال والحظــت أن اللوائ
 غري  تزال لتخصـيص الـترددات لألحبـاث الفلكـية الـراديوية ال          

كافـــية لضـــمان إبقـــاء مـــناطق الطـــيف املخصصـــة لألحبـــاث  
ــن تدخـــالت بعـــض     ــية مـ ــراديوية خالـ ــية الـ ــات الفلكـ اخلدمـ

كما الحظت أنه يلزم اتباع معايري      . االتصـاالتية غـري املتوافقة    
ــراديوية       ــتعاثات ال ــتقبال االب ــية لضــمان اس ــيا بشــأن النوع عل

 .الطبيعية من الكون دون تشّوش

 الفرعية على توجيه دعوة إىل اآليتيو       واتفقـت اللجـنة    -١٣١
واالحتـاد الفلكـي الـدويل ومـنظمة الـتعاون والتنمية يف امليدان             
االقتصادي لكي تقدم أثناء دورهتا األربعني عروضا عن حالة         
أعماهلـــا املـــتعلقة بـــتداخل الـــترددات مـــع الـــترددات الفلكـــية 

 .الراديوية

راء الذي  واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أن توافـق اآل            -١٣٢
توصــلت إلــيه جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض  

ــة  )١٠(الســلمية ــألرض،   " بشــأن مقول ــدار الثابــت بالنســبة ل امل
ــاء      ــن الفضـ ــزء مـ ــو جـ ــيزة، هـ ــه املتمـ ــم خبصائصـ ــذي يتسـ الـ

سـوف يسـّهل املناقشـة املقـبلة احملتملة بشأن املدار           " اخلـارجي 
ــألرض، الــيت ميكــن عــندئذ أن ت    ــز عــلى  الثابــت بالنســبة ل ركّ
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تطـور املعـارف العلمـية والتدابري الرامية إىل زيادة منافع املدار            
الثابــت بالنســبة لــألرض جلمــيع الــبلدان، وخصوصــا الــبلدان   

 .النامية

وأعــرب بعــض الوفــود جمــددا عــن الــرأي القــائل بــأن  -١٣٣
له عدد   املـدار الثابت بالنسبة لألرض هو مورد طبيعي حمدود        

هو معّرض خلطر التشّبع، ومن مث      مـن السـمات اخلاصـة به، و       
ينـبغي تقـدمي تأكيدات بأن منافع استغالله ستعم مجيع األمم،           

ورأت تلك الوفود   . بصـرف الـنظر عـن قدراهتـا التقنية احلالية         
أنـه يلزم تيسري الوصول إىل املدار الثابت بالنسبة لألرض أمام           
مجـيع الـدول عـلى قـدم املساواة وعلى أساس رشيد، مع قيام              

ــا     جلــنة ــتعزيز تعاوهنم ــيو ب ــتخدام الفضــاء اخلــارجي واآليت  اس
ــياجات      ــبار خــاص الحت ــالء اعت ــة، ومــع إي ــبلوغ تلــك الغاي ل

 .البلدان النامية ومصاحلها

وأبــدي رأي مفــاده أن تشــّبع املــدار الثابــت بالنســبة    -١٣٤
ــه ميكــن أن خيفــض       ــراديوية املقــترنة ب ــألرض والــترددات ال ل

تــيو الــراديوية، املســتندة إىل  بدرجــة كــبرية بتطبــيق لوائــح اآلي 
القـرارات الصـادرة مؤخـرا عـن املؤمتـرات العاملية لالتصاالت            

وهــذا مــن شــأنـه أن يقلـــل مــن عــدد مــا يســمى بـــ . الــراديوية
ــيـة " ــواتـل الورقـ ــتخدام    "السـ ــادة اسـ ــلى زيـ ــجع عـ ، وأن يشـ

الـترددات الراديوية العالية وعمليات البث األسرع واملدارات        
 .ابتة بالنسبة لألرضالساتلية غري الث

  
التعاون الدويل على احلد من األنشطة     -عاشرا 

الدعائية الفضائية االقتحامية اليت ميكن    
 أن تتداخل مع األرصاد الفلكية 

 

، نظـرت اللجنة    ٥٦/٥١وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -١٣٥
ــية يف موضــوع   ــنفرد  /الفرعــية العلمــية والقانون ــند مناقشــة م ب

عـــلى احلـــد مـــن األنشـــطة الدعائـــية بشـــأن الـــتعاون الـــدويل 

الفضـــائية االقتحامـــية الـــيت ميكـــن أن تـــتداخل مـــع األرصـــاد  
 .الفلكية

وكــان معروضــا عــلى اللجــنة الفرعــية دراســة خلفــية  -١٣٦
أعدهــا االحتــاد الفلكــي الــدويل وصــادقت علــيها جلــنة أحبــاث 

األنشـــطة الدعائـــية الفضـــائية "عـــنواهنا ) الكوســـبار(الفضـــاء 
ــيةاالقتحامـــية والـــ ــيقة " (بحوث الفلكـ . A/AC.105/777)الوثـ

وقــدم املراقــب عــن االحتــاد تلــك الدراســة اخللفــية مــن خــالل 
 .عرض تقين

وتكـلم يف اطـار هـذا البـند مـن جدول األعمال ممثل               -١٣٧
كمـا اسـتمعت اللجـنة الفرعـية إىل عرض     . الواليـات املـتحدة   

تقريـر عــن  : املقـراب الكــبري للجـنوب االفـريقي   "تقـين عـنوانه   
 .، قدمه ممثل جنوب افريقيا"حالته

والحظـت اللجنة الفرعية أن احلفاظ على توازن بني           -١٣٨
اجملموعـة الواسـعة مـن اسـتخدامات الفضـاء اخلـارجي، مبا يف              
ذلك احلاجة إىل احلفاظ على ظروف الرصد الفلكي يف حالة          
ــان موضــع        ــان، ك ــدر االمك ــية ق ــن الظــروف الطبيع ــبة م قري

ة لســـنوات عديـــدة، وقـــد عـــربت انشـــغال األوســـاط العلمـــي
كوسبار واالحتاد الفلكي الدويل عن هذا االنشغال يف العديد         

. مـن املناسـبات كمـا أعرب عنه يف تقرير اليونيسبيس الثالث           
ونّوهـت اللجـنة الفرعـية بعـني الـتقدير أن كونغرس الواليات             

ــنقل، مــن   ٢٠٠٠املــتحدة أقــر يف عــام   ــر ال  تشــريعا ميــنع وزي
ان االحتاديـة، مـن اصـدار أو حتويل رخصة          خـالل ادارة الطـري    

اطـالق جتاري حلمولة حتتوي على أي مواد معدة لالستخدام          
 .يف أغراض الدعاية الفضائية االقتحامية

ونوهـــت اللجـــنة الفرعـــية بـــأن الدعايـــة الفضـــائية       -١٣٩
االقتحامـية معـّرفة يف قـانون الواليـات املـتحدة بأهنـا دعاية يف               

ميــيزها االنســان مــن عــلى ســطح  الفضــاء اخلــارجي ميكــن أن 
. األرض دون االســتعانة مبقــراب أو جهــاز تكــنولوجي آخــر  

كمـا نوهـت بـأن الضـوابط التنظيمـية ال ينبغي أن تطبق على               
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املمارسـات الدعائية الفضائية التجارية الشائعة أصال، كوضع        
شـعارات عـلى مركـبات االطـالق التجارية أو محوالهتا، ألنه            

ــتعذر عــلى املراقــب مــن  ــالعني  ي ــرموز ب ــة تلــك ال  األرض رؤي
 .اجملردة مىت وضعت املركبات أو املعدات يف املدار

واتفقــت اللجــنة الفرعــية عــلى أن مســتقبل األحبــاث    -١٤٠
الفلكـية يـتوقف بوضـوح عـلى مدى امكانية احلد من تدهور             

ــئة الفضــائية ــة الفضــائية االقتحامــية متــثل شــاغال   . البي والدعاي
 .خطريا بالنسبة للمستقبل

ــتمد     -١٤١ ــدول أن تعـ ــبغي للـ ــه ينـ ــاده أنـ ــدي رأي مفـ وأبـ
تشـريعات للحد من الدعاية الفضائية االقتحامية، لكي يتسىن         
ضـبط هـذا النشـاط مـن جانـب مجيع األمم اليت ترتاد الفضاء               

 .وتطبيق مبادئ موحدة على تلك املشاريع

ــؤداه أن هــناك تســاؤال      -١٤٢ ــدي أيضــا رأي م ــه أب غــري أن
 .مثل تلك التوصيةبشأن مدى أولوية 

 
 

حشد املوارد املالية من أجل تنمية    -حادي عشر  
القدرات يف ميدان تطبيقات    

 العلوم والتكنولوجيا الفضائية  
 

، نظـرت اللجنة    ٥٦/٥١وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -١٤٣
بند مناقشة منفرد يتعلق    /الفرعـية العلمـية والتقنـية يف موضوع       

ة القـــدرات يف مـــيدان حبشـــد املـــوارد املالـــية مـــن أجـــل تنمـــي
 .تطبيقات العلوم والتكنولوجيا الفضائية

وكــان معروضــا عــلى اللجــنة تقريــر حلقــة العمــل        -١٤٤
املشــتركة بــني األمــم املــتحدة واالحتــاد الفلكــي الــدويل حــول 

ــيا  ــرة عملـ ــائية ميسـ ــيقات الفضـ ــية : جعـــل التطبـ فـــرص التنمـ
 .A/AC.105/775)الوثيقة (املستدامة وحتدياهتا 

ــ -١٤٥ ــنوانه    واس ــية إىل عــرض تقــين ع تمعت اللجــنة الفرع
 .، قدمه ممثل كندا"حشد املوارد املالية"

وأدىل ممــثل املغــرب ببــيان يف اطــار هــذا البــند مــن        -١٤٦
 .جدول األعمال

وأعــرب عــن رأي مفــاده أن الــربامج اخلاصــة بتنمــية   -١٤٧
القـدرات يف ميدان تطبيقات العلوم والتكنولوجيا الفضائية ال         

ط مبســائل الــتمويل، حــىت وان كــان الــتمويل يشــكّل تعــىن فقــ
وأعرب ذلك الوفد عن  . عنصـرا حامسـا يف تنفيذ هذه الربامج       

رأي مفـاده أن التقنـيات الفضـائية هي أدوات ينبغي دجمها يف       
ــية التنمــية   ومــن املمكــن حتقــيق هــذا  . هنــج عــاملي حــيال عمل

ا الدمـج ضـمن اطـار التنسيق بني املاحنني واملؤسسات اليت رمب           
تكــون مهــتمة بالتطبــيقات الفضــائية، وخصوصــا مــنظمات      
األمــم املــتحدة املشــاركة يف الــربامج االمنائــية، وذلــك بتنظــيم  
حلقـات دراسـية وايفـاد بعـثات مـن اخلرباء وبدعوة وكاالت             

 .التنمية إىل املشاركة يف عمل اللجنة
 
 

مشروع جدول األعمال املؤقت        -ثاين عشر 
رعية  للدورة األربعني للجنة الف  

 العلمية والتقنية  
 

، نظـرت اللجنة    ٥٦/٥١وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -١٤٨
الفرعـية العلمـية والتقنية يف اقتراحات ملشروع جدول أعمال          

ــني، يف عــام     ــت لدورهتــا األربع ــدم إىل جلــنة  ٢٠٠٣مؤق ، يق
ــراض الســلمية    وعمــال . اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ

ت اللجــنة الفرعــية إىل   مــن ذلــك القــرار، طلبــ   ١٩بالفقــرة 
ــتها     ــئ يف جلسـ ــذي أنشـ ــامع، الـ ــامل اجلـ ــريق العـ ، ٥٦٥الفـ

، أن يــنظر يف مشــروع ٢٠٠٢فــرباير / شــباط٢٧املعقــودة يف 
 .جدول األعمال املؤقت للدورة األربعني للجنة الفرعية

مـــــارس / آذار٨، املعقـــــودة يف ٥٧٩ويف جلســـــتها  -١٤٩
عامل اجلامع  ، أقرت اللجنة الفرعية توصيات الفريق ال      ٢٠٠٢

بشــأن مشــروع جــدول األعمــال املؤقــت لدورهتــا األربعــني،   
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انظر املرفق  (بصـيغته الـواردة يف تقريـر الفـريق العـامل اجلـامع              
 ).الثاين هلذا التقرير

ــبغي       -١٥٠ ــه ين ــؤداه أن ــن رأي م ــود ع ــرب بعــض الوف وأع
للجــنة الفرعــية، ضــمانا الســتغالل املــوارد والوقــت عــلى حنــو 

نظر يف اعادة تنظيم عملها يف السنوات       نـاجع ومناسـب، أن ت     
وميكـن للجـنة الفرعية أن تنظر، ضمن مجلة أمور، يف           . املقـبلة 

تقصـري مـدة دوراهتـا، واحلـد مـن عدد اجللسات اليت ُتترك هلا               
بـنود مـنفردة من جدول األعمال مفتوحة، وجدولة العروض          
التقنــية مســبقا بصــورة أبكــر ويف أوقــات أنســب، واحلــد مــن  

ي يقضى يف الندوات، واحلد من الوقت املخصص        الوقت الذ 
للكلمات العامة، وكذلك احلد من املدة املخصصة للكلمات        

 .املنفردة

وأعربـت وفـود أخـرى عـن رأي مفاده أنه قد يكون              -١٥١
مــن املناســب اعــادة تنظــيم عمــل اللجــنة الفرعــية الســتغالل    
الوقـت عـلى الـنحو األمـثل، غـري أنـه ينـبغي للجنة الفرعية أن           

ورأت تلــك . تــتوخى احلــذر قــبل تقصــري مــدة دوراهتــا املقــبلة
الوفـود أن تقصـري مـدة الـدورات املقبلة قد يؤدي إىل تقليص              
ــيا      ــتا كاف ــيح وق ــلمداوالت، وال يت ــتقين ل ــلمي وال احملــتوى الع
للـنظر يف بـنود جـداول األعمال، مبا يف ذلك النظر يف النتائج              

ــية ب   ــرقة العمــل املعن تنفــيذ توصــيات  املستخلصــة مــن مهــام أف
اليونيسـبيس الثالـث، ويؤدي إىل ختفيضات ال ميكن تداركها          

 .يف موارد امليزانية

واتفقـت اللجنة الفرعية على أن يتوىل رئيسها صوغ          -١٥٢
وميكــن للجــنة اســتخدام . بدائــل ممكــنة لــزيادة حتســني عمــلها

الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية أن تـــنظر يف تلـــك 
ناء دورهتـا اخلامسة واألربعني، اليت ستعقد       الـبدائل املمكـنة أثـ     

، وينـبغي تعمـيمها قبل      ٢٠٠٢يونـيه   / حزيـران  ١٤ إىل   ٥مـن   
 .انعقاد تلك الدورة
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A.00.I.3(  ١، الفصل األول، القرار. 
، الفقرات  A/AC.105/773(انظر تقرير خبري التطبيقات الفضائية   )٢(

٣٠-٢١.( 
 .E.02.I.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٣(
 .E.02.I.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٤(
 .E.02.I.9 املبيع منشورات األمم املتحدة، رقم )٥(
الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون،    )٦(

 .١١٣، الفقرة  )Corr.1 وA/56/20( والتصويب  ٢٠امللحق رقم 
١٥٥١١، الرقم ١٠٣٧، اجمللـد سلسلة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٧(

. 
 الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون،   )٨(

، الفقرة  ) وتصويبها A/56/20الوثيقة  ( والتصويب  ٢٠امللحق رقم 
١٣٣. 

 .١٢١املرجع ذاته، الفقرة   )٩(
 .١٢٦املرجع ذاته، الفقرة   )١٠(
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 املرفق األول
 

 الوثائق املعروضة على اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 
 يف دورهتا التاسعة والثالثني

  

 العنوان أو الوصف

بند 
جدول 
 الرمز لاألعما

تقرير حلقة العمل املشتركة بني األمم 
املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية وجلنة 
أحباث الفضاء حول تقنيات حتليل  

 البيانات ومعاجلة الصور

٤  A/AC.105/765  وCorr.1

تقرير عن حلقة العمل العاشرة املشتركة  
بني األمم املتحدة ووكالة الفضاء    

:  األساسية األوروبية حول علوم الفضاء 
 املسوح السماوية –استكشاف الكون 

واستكشاف الفضاء والتكنولوجيات    
 الفضائية

4  A/AC.105/766  وCorr.1

تقرير عن دورة األمم املتحدة التدريبية 
الدولية احلادية عشرة لتثقيف املعلمني يف   

 جمال االستشعار عن بعد 

4  A/AC.105/767 وCorr.1

حوث الوطنية مذكرة من األمانة عن الب
املتعلقة باحلطام الفضائي، وبأمان األجسام      
الفضائية اليت توجد على متنها مصادر   
قدرة نووية، ومبشاكل اصطدامها باحلطام  

 الفضائي 

Add.1و A/AC.105/770  ١٠ و ٧

تقرير عن حلقة العمل املشتركة بني األمم 
املتحدة والواليات املتحدة األمريكية 

ت العاملية لسواتل  بشأن استخدام الشبكا 
 املالحة

٤  A/AC.105/771

تقرير عن حلقة العمل الثانية املشتركة بني 
األمم املتحدة واألكادميية الدولية للمالحة 
الفضائية عن السواتل الصغرية يف خدمة 

 املنظور األفريقي: البلدان النامية

٤  A/AC.105/772

A/AC.105/773  ٤ تقرير خبري التطبيقات الفضائية
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 العنوان أو الوصف

بند 
جدول 
 الرمز لاألعما

تقرير عن الندوة املشتركة بني األمم 
املتحدة والنمسا ووكالة الفضاء األوروبية   
حول تعزيز مشاركة الشباب يف األنشطة  

تنفيذ توصيات اليونيسبيس : الفضائية
 الثالث 

٤  A/AC.105/774

تقرير عن حلقة العمل املشتركة بني األمم 
املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية  

االستفادة عمليا من التطبيقات   حول 
 الفرص والتحديات يف ميدان    -الفضائية  

 التنمية املستدامة

٤  A/AC.105/775

ورقة معلومات خلفية من اعداد االحتاد  
الفلكي الدويل عن األنشطة الدعائية   

 الفضائية االقتحامية والبحوث الفلكية

١٢  A/AC.105/777

يل مذكرة من األمانة عن التعاون الدو
على استخدام الفضاء اخلارجي يف      

 أنشطة الدول األعضاء  : األغراض السلمية

٣  A/AC.105/778

تقرير االجتماع املشترك بني الوكاالت 
بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي عن أعمال      

 دورته الثانية والعشرين

٨  A/AC.105/779

تقرير األمني العام عن تنسيق أنشطة   
مة األمم الفضاء اخلارجي داخل منظو  

 ٢٠٠٢برنامج العمـل لعامـي    : املتحدة
  واألعوام الالحقة٢٠٠٣ و

٨  A/AC.105/780

Corr.1 و A/AC.105/C.1/L.253  ١ جدول األعمال املؤقت والشروح 

مذكرة من األمانة عن تنفيذ توصيات   
مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين  
باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه       

اليونيسبيس ( السلمية يف األغراض
 تقارير أفرقة العمل ): الثالث

٥ A/AC.105/C.1/L.254
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 العنوان أو الوصف

بند 
جدول 
 الرمز لاألعما

مذكرة من األمانة عن تنفيذ توصيات   
مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين  
باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه       

 )اليونيسبيس الثالث(يف ألغراض السلمية 

٥  A/AC.105/C.1/L.255 و Corr.1

ق الدولية والعمليات استعراض الوثائ
الوطنية احملتملة الصلة باستخدام مصادر    
القدرة النووية ألغراض سلمية يف الفضاء    

 اخلارجي  

٧ A/AC.105/C.1/L.256/Rev.1

اقتراح مقدم من رئيس جلنة استخدام  
الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية عن    

 املؤمترات االقليمية املعنية بالفضاء 

  A/AC.105/C.1/L.257 و Corr.1

 Add.1 و A/AC.105/C.1/L.258 ١٥ مشروع التقرير
Add.2و 

مشروع تقرير الفريق العامل املعين   
باستخدام مصادر القدرة النووية يف      

 الفضاء اخلارجي   

٧ A/AC.105/C.1/NPS/2002/L.1

 ٥ و ٤ مشروع تقرير الفريق العامل اجلامع
 ١٤و 

A/AC.105/C.1/WGW/2002/L.1

  غرفة االجتماعاتورقات 
Information for participants  A/AC.105/C.1/2002/CRP.1 
Provisional list of participants  A/AC.105/C.1/2002/CRP.2 
Meetings planned during the thirty-
ninth session of the Scientific and 
Technical Subcommittee by action 
teams to implement recommendations 
of UNISPACE III 

5 A/AC.105/C.1/2002/CRP.3 

List of contacts of action teams to 
implement recommendations of 
UNISPACE III 

5 A/AC.105/C.1/2002/CRP.4 

World Summit on the Information 
Society: information from the 
International Telecommunication 
Union 

8 A/AC.105/C.1/2002/CRP.5 
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 العنوان أو الوصف

بند 
جدول 
 الرمز لاألعما

Note by the Secretariat on non-
governmental organizations applying 
for observer status with the 
Committee on the Peaceful Uses of 
Outer Space 

 A/AC.105/C.1/2002/CRP.6 

Information received from the action 
team to implement recommendation 
32 (Identify new and innovative 
sources of financing to support the 
implementation of the 
recommendations of UNISPACE III) 

5 A/AC.105/C.1/2002/CRP.7 

Draft progress report received from 
the action team to implement 
recommendation 7 (Implement an 
integrated, global system to manage 
natural disaster mitigation, relief and 
prevention efforts) 

5 A/AC.105/C.1/2002/CRP.8 

Report received from the action team 
to implement recommendation 6 
(Improve public health services) 

5 A/AC.105/C.1/2002/CRP.9 

Report received from the action team 
to implement recommendation 4 
(Enhance weather and climate 
forecasting) 

5 A/AC.105/C.1/2002/CRP.10 

Report on World Space Week 2001 5 A/AC.105/C.1/2002/CRP.11 and 
Corr.1 

List of issues to be considered by the 
Working Group of the Whole 

4, 5 and 
14 

A/AC.105/C.1/2002/CRP.12 

Information received from the action 
team to implement recommendation 
14 (Improve the international 
coordination of activities related to 
near-Earth objects) 

5 A/AC.105/C.1/2002/CRP.13/Rev.1 

Information received from the action 
team to implement recommendation 1 
(Develop a comprehensive, 
worldwide environmental monitoring 
strategy) 

5 A/AC.105/C.1/2002/CRP.14 
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 العنوان أو الوصف

بند 
جدول 
 الرمز لاألعما

Report received from the action team 
to implement recommendation 18 
(Increase awareness among decision 
makers and the general public of the 
importance of space activities) 

5 A/AC.105/C.1/2002/CRP.15 

Proceedings of the Committee on 
Space Research/International 
Astronautical Federation symposium 
on the theme “Remote sensing for 
substantive water management in arid 
and semi-arid areas” 

 A/AC.105/C.1/2002/CRP.16 

Report received from the action team 
to implement recommendation 11 
(Promote sustainable development by 
applying the results of space research) 

5 A/AC.105/C.1/2002/CRP.17 

Themes of the Committee on Space 
Research/ International Astronautical 
Federation symposiums organized 
during the sessions of the Scientific 
and Technical Subcommittee 

14 A/AC.105/C.1/2002/CRP.18 

Report received from the action team 
to implement recommendation 2 
(Improve the management of Earth’s 
natural resources) 

5 A/AC.105/C.1/2002/CRP.19 

Draft report of the Working Group of 
the Whole 

4, 5 and 
14 

A/AC.105/C.1/2002/CRP.20 

Possible statement to be delivered 
before the World Summit on 
Sustainable Development 

4 A/AC.105/C.1/2002/CRP.21 

List of contacts of action teams to 
implement recommendations of 
UNISPACE III 

5 A/AC.105/C.1/2002/CRP.22 

 وثائق املعلومات اخللفية  
Seminars of the United Nations 
Programme on Space Applications 

 ST/SPACE/7 

Highlights in Space 2001  ST/SPACE/8 
Education, Training, Research and 
Fellowship Opportunities in Space 
Science and Technology and Its 
Applications: a Directory 

 ST/SPACE/10 
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 املرفق الثاين
 

 تقرير الفريق العامل اجلامع 

 ٥٦/٥١ مــن قــرار اجلمعــية العامــة  ١٩وفقــا للفقــرة  -١
، عــاودت اللجــنة ٢٠٠١ديســمرب / كــانون األول١٠املــؤرخ 

الفرعـية العلمـية والتقنـية، أثناء دورهتا التاسعة والثالثني، عقد         
 ١١فـريق العـامل اجلامع      وقـد عقـد ال    . الفـريق العـامل اجلـامع     

. ٢٠٠٢مــارس / آذار٨فــرباير إىل / شــباط٢٧جلســة، مــن  
ونظـر الفـريق يف بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبيقات الفضائية،             
ــتحدة الثالــــث املعــــين     ــم املــ ــر األمــ ــيات مؤمتــ ــيذ توصــ وتنفــ
ــراض     ــتخدامه يف األغـ ــارجي واسـ ــاء اخلـ ــاف الفضـ باستكشـ

ل األعمــال ، ومشــروع جــدو)اليونيســبيس الثالــث(الســلمية 
ويف . ٢٠٠٣املؤقــت للــدورة األربعــني للجــنة الفرعــية، عــام   

، ٢٠٠٢مــارس / آذار٨جلســته احلاديــة عشــرة، املعقــودة يف  
 .اعتمد الفريق العامل اجلامع هذا التقرير

 للجـــنة الفرعـــية العلمـــية والتقنـــية ٥٦٥ويف اجللســـة  -٢
، انُتخـب السـيد حممد      ٢٠٠٢فـربايـر   / شـباط  ٢٧املعقـودة يف    

. رئيســـا للفـــريق العـــامل اجلـــامع   ) باكســـتان(م شـــاه نســـي
واســتعرض الرئــيس يف كلمــته االفتتاحــية الواليــة املســندة إىل  

وكان معروضا . ٢٠٠٢الفـريق العـامل اجلامع يف دورته لعام     
عـلى الفـريق العامل اجلامع قائمة باملسائل اليت ينبغي أن ينظر            

 .(A/AC.105/C.1/2002/CRP.12)فيها 
 
 

 مج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائيةبرنا -ألف
 

كـان معروضـا على الفريق العامل اجلامع تقرير خبري           -٣
، والحــظ الفــريق أن  (A/AC.105/773)التطبــيقات الفضــائية  

 .اخلبري قد استكمل تقريره ببيان

ونـّوه الفـريق العـامل اجلـامع مبؤمتـرات األمـم املتحدة              -٤
ــلها وز   ــات عمـ ــية وحلقـ ــا التدريبـ ــية  ودوراهتـ ــا الدراسـ ماالهتـ

الطويلـة األمـد مـن أجـل التدريـب املتعمق، وكذلك خدماهتا             
االستشـارية التقنـية، مثـلما اقـترحه عـلى اللجـنة الفرعية خبري              

٣٥، الفقـــرات A/AC.105/C.1/L. 258(التطبــيقات الفضــائية 
-٤٠.( 

والحــظ الفــريق العــامل اجلــامع أنــه ســتنظم يف إطــار   -٥
طبيقات الفضائية حلقتا عمل حول     بـرنامج األمـم املـتحدة للت      

اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف تدّبـر الكـوارث، بغـية زيادة              
وعـي مقـرري السياسـات بفائدة تكنولوجيا الفضاء يف تعزيز           

إحدامهـــــا تعقـــــد يف أديـــــس أبابـــــا يف : التنمـــــية املســـــتدامة
؛ واألخرى تعقد يف بانكوك يف تشرين       ٢٠٠٢يونيه  /حزيـران 

كما يعتزم الربنامج تنظيم حلقة عمل      . ٢٠٠٢نوفمـرب   /الـثاين 
ــية       ــاملي للتنم ــة الع ــر القم ــيل مؤمت ــد قب ــيا تعق يف جــنوب أفريق

 ٤أغســــطس إىل / آب٢٦املســــتدامة املعــــتزم عقــــده مــــن    
والحـظ الفـريق العـامل اجلـامع أيضا         . ٢٠٠٢سـبتمرب   /أيلـول 

أن الـربنامج يقـدم املشورة التقنية إىل حكومة كولومبيا بشأن           
اء الرابع للقارة األمريكية، املزمع عقده يف       تنظـيم مؤمتـر الفضـ     

، ٢٠٠٢مــايو / أيــار١٧ إىل ١٤كارتاخيــنا يف كولومبــيا مــن 
 .والذي سيقدم مسامهات إقليمية يف مؤمتر القمة العاملي

وســلّم الفــريق العــامل اجلــامع بالفرصــة املــتاحة أثــناء   -٦
مؤمتــر القمــة العــاملي لــزيادة وعــي مقــرري السياســات بفــائدة 

ــية املســـتدامة تكنول ــاء يف تعزيـــز التنمـ ــيا الفضـ ويف هـــذا . وجـ
الصـدد، أوصـى الفريق العامل اجلامع بأن تديل جلنة استخدام        
ــة       ــر القم ــناء مؤمت ــلمية أث ــراض الس الفضــاء اخلــارجي يف األغ
العــاملي ببــيان تســلّط فــيه الضــوء عــلى الكيفــية الــيت ميكــن هبــا 

ــز التنمــية     ــيقات الفضــائية أن ُتســهم يف تعزي . املســتدامةللتطب
واتفق الفريق العامل اجلامع على خمطط أويل للبيان، وكذلك         
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انظر التذييل  (عـلى اجلانـب الشـكلي واالجرائي لتقدمي البيان          
 ).األول

 
 

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث   -باء
املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه 

 يف األغراض السلمية 
 

 العمل اليت أنشأهتا جلنة استخدام           تقارير أفرقة      -١ 
الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية أثناء                

 دورهتا الرابعة واألربعني         
 

ذكـر الفـريق العـامل اجلامع أن جلنة استخدام الفضاء         -٧
ــان      ــيها إب اخلــارجي يف األغــراض الســلمية كــان معروضــا عل
 دورهتــــا الــــرابعة واألربعــــني نــــتائج الدراســــة االستقصــــائيـة 

)A/AC.105/L.234و A/AC.105//2001/CRP.4و Add.1 ( الــيت
أجريـت فـيما بـني الـدول األعضاء الستبانة مستوى االهتمام            

ــواردة يف      ــن التوصــيات ال ــات بشــأن كــل توصــية م واألولوي
ــنون   ــرار املع ــية الفضــاء "الق ــنا بشــأن الفضــاء    : ألف ــالن فيي إع
نــه  وذكــر الفــريق العــامل اجلــامع أيضــا أ)أ(".والتنمــية البشــرية

اسـتنادا إىل نـتائج الدراسـة االستقصـائية، أنشأت اللجنة أحد            
عشـر فـريق عمـل ألجـل تنفـيذ التوصـيات الـيت أسندت اليها                
الـدول األعضـاء أولويـة عليا، والتوصيات اليت مت تلقي عرض            

ــيادة األنشــطة اخلاصــة هبــا   ــتويل ق  كذلــك ذكــر الفــريق  )ب(.ب
قني املؤقتني لتلك   العـامل اجلامع أن اللجنة قد طلبت إىل املنسّ        

األفــرقة العاملــة تقــدمي تقريــر عــن العمــل املضــطلع بــه وإحالــة 
خطـط العمـل إىل اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية ابان دورهتا             

 )ج(.التاسعة والثالثني ألجل اصدار موافقتها عليها

وقـد استمع الفريق العامل اجلامع إىل عروض قدمتها          -٨
طلع هبـا وكذلـك عـن خطط        أفـرقة العمـل عـن األعمـال املضـ         

 :قدمت أفرقة العمل املعلومات التالية. العمل
 

 املعلومات املقدمة
تقدمي التقرير بالنيابة 
 *التوصية املنسقون املؤقتون عن فريق العمل

A/AC.105/C.1/2002/CPR.14  مجهورية ايران
االسالمية

مجهورية ايران االسالمية 
والفلبني واجلمهورية 

 ةالعربية السوري

صوغ استراتيجية عاملية شاملة لرصد البيئة ١ 

A/AC.105/C.1/2002/CRP.19 اهلند حتسني ادارة املوارد الطبيعية لألرض اهلند ٢ 
A/AC.105/C.1/2002/CRP.10 الربتغال حتسني التنبؤ بالطقس واملناخ الربتغال ٤ 
A/AC.105/C.1/2002/CRP.9 كندا  ٦ حتسني خدمات الصحة كندا
A/AC.105/C.1/L.254, Annex I and 

A/AC.105/C.1/2002/CRP.8 

تنفيذ نظام عاملي متكامل الدارة شهود  الصني وكندا وفرنسا الصني
ختفيف الكوارث الطبيعية ودرئها واالغاثة 

 منها

٧ 

A/AC.105/C.1/L.254 ،Annex II ايطاليا والواليات املتحدة  ايطاليا
 األمريكية

لشبكات حتسني الوصول العاملي إىل ا
الفضائية للمالحة وحتديد املواقع وحتسني 

 توافق تلك الشبكات

١٠ 

A/AC.105/C.1/2002/CRP.17 الدول األفريقية بقيادة  جنوب افريقيا
 نيجرييا

تعزيز التنمية املستدامة بتطبيق نتائج أحباث 
 الفضاء

١١ 

A/AC.105/C.1/2002/CRP.13 

 

لتنسيق الدويل لألنشطة املتعلقة حتسني ا اململكة املتحدة اململكة املتحدة
 باألجسام القريبة من األرض

١٤ 
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 املعلومات املقدمة
تقدمي التقرير بالنيابة 
 *التوصية املنسقون املؤقتون عن فريق العمل

A/AC.105/C.1/L.254, annex III تعزيز بناء القدرات بتنمية املوارد البشرية  اليابان اليابان
 وزيادة موارد امليزانية

١٧ 

A/AC.105/C.1/2002/CRP.15 

 

الواليات املتحدة 
 األمريكية

الواليات املتحدة 
مبساعدة ناشطة األمريكية 
 من النمسا

اذكاء وعي متخذي القرارات واجلمهور 
 عامة بأمهية األنشطة الفضائية

١٨ 

A/AC.105/C.1/2002/CRP.7 

 

حتديد مصادر متويل جديدة ومبتكرة لدعم  فرنسا فرنسا
 تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث

٣٢ 

 
تقرير مؤمتر (والنص الكامل لكل توصية وارد يف اعالن فيينا، . يناُرقّمت التوصيات استنادا إىل ترتيب ورودها يف اعالن في * 

منشورات األمم ( ١٩٩٩يوليه / متوز٣٠-١٩األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا، 
   ).١، الفصل األول، القرار )A.00.I.3املتحدة، رقم املبيع 

فـــريق العـــامل اجلـــامع عـــلما مـــع االرتـــياح وأخـــذ ال -٩
بـالعمل الـذي قامـت بـه أفـرقة العمـل، ونـّوه بأن بعض أفرقة                 
العمـل قـد أحـرزت تقدما مثريا لالعجاب يف فترة قصرية من             

كمـا أعـرب الفـريق العـامل اجلامع عن تقديره جلميع            . الـزمن 
ــيام     ــيادة يف القـ ــام القـ ــوا مهـ ــن مارسـ ــتني الذيـ ــقني املؤقـ املنّسـ

 .ل املرتبطة بالتوصيات ويف تنسيق أنشطة األفرقةباألعما

وقـد اتفـق الفـريق العـامل اجلـامع على أن الدول اليت               -١٠
قامـت مبهـام املنّسـقني املؤقتني ينبغي هلا أن تتوىل رئاسة أفرقة             
العمـل اخلاصـة هبـا، وذلـك ألجل املضي قدما يف االنتقال من          

خلاصة بالتوصية ترتيـب القـيادة املؤقـت، باستثناء فرقة العمل ا     
، والـيت سـوف يشـترك يف رئاسـتها كل من مجهورية ايران              ١

 .االسالمية واجلمهورية العربية السورية

ــت       -١١ ــه حســبما طلب ــامل اجلــامع بأن ــريق الع وذكــر الف
 قـام مكتب شؤون    )د(اللجـنة إبـان دورهتـا الـرابعـة واألربعـني،         

الفضـاء اخلـارجي بتجميع قائمة من جهات االتصال يف تلك           
الــدول الــيت تقــوم مبهــام املنّســقني املؤقــتني وتشــارك يف أفــرقة  

املكتــب عــلى  عــلى وقــد أُتيحــت القائمــة عــلى موقــع. العمــل
-http://www.oosa.unvienna.org/unisp(الشـــــــبكة العاملـــــــية 

3/followup/teams_contact_list.html( وجيـــــــري حتديـــــــث ،
 ٢٢ة كمـــا أُتيحـــت القائمـــة احملدَّثـــة لغايـــ . عهدهـــا بانـــتظام

 يف ورقــــــة غــــــرفة االجــــــتماعات ٢٠٠٢فــــــرباير /شــــــباط
(A/AC.105/C.1/2002/CRP.4). 

والحـظ الفـريق العـامل اجلـامع أن بعـض الـدول اليت               -١٢
كانـت قـد عرضـت أن تصبح عضوة يف أفرقة العمل مل تقدم              

وبغـــية ضـــمان تـــبادل . بعـــُد جهـــات االتصـــال اخلاصـــة هبـــا 
عمل، ولتيسري عمل   املعلومـات فـيما بـني مجيع أعضاء أفرقة ال         

الـدول الـيت تـتوىل قـيادة األفـرقة، شجع الفريق العامل اجلامع              
تلــك الــدول الــيت مل تقــدم بعــُد جهــات االتصــال اخلاصــة هبــا  
لألفــرقة املعنــية أن تــبادر إىل القــيام بذلــك يف أقــرب وقــت       

 .ممكن

كمـا سـلّم الفريق العامل اجلامع بأن ضمان الشفافية           -١٣
لع هبا أفرقة العمل يتسم بأمهية أساسية       يف األعمـال الـيت تضط     

ــدول األعضــاء  ــامل    . لل ــريق الع ــذا الصــدد، أوصــى الف ويف ه
اجلـــامع بأنـــه ينـــبغي ألي دولـــة عضـــو تـــوّد احلصـــول عـــلى   
معلومــات مــن أي فــريق عمــل مل يوفــر بعــد املعلومــات أن       

 .تتصل بالدول املسؤولة عن رئاسة ذلك الفريق



 

 38 
 

 A/AC.105/786 

ع على أنه لكي يتسىن     وقـد اتفـق الفـريق العامل اجلام        -١٤
للجــنة وجلنــتها الفرعــية العلمــية والتقنــية القــيام باســتعراض       
أعمـال األفـرقة العاملـة واملوافقـة عـلى املقـترحات املنبـثقة من               
تلـك األعمــال، مـن املهــم أن تعمــد مجـيع األفــرقة العاملــة إىل    
االســتمرار يف أداء املســؤوليات املــنوطة هبــا عــن تقــدم تقاريــر  

ــالغ ــ. اإلب ــدمي    وبغ ــرقة العمــل يف تق ــدمي املســاعدة إىل أف ية تق
ــر اإلبــالغ عــن أعماهلــا إىل اللجــنة يف دورهتــا اخلامســة     تقاري

، اتفـق الفـريق العـامل اجلـامع على          ٢٠٠٢واألربعـني يف عـام      
إعـداد أمنـوذج تقريـر لكـي يتسـىن ألفرقة العمل أن تستخدمه              

يق ويـرد األمنـوذج الـذي اتفـق علـيه الفر          . يف إعـداد تقاريـرها    
 .العامل اجلامع يف التذييل الثاين

 
 

إنشاء أفرقة عاملة أخرى وإشراك مؤسسات                   -٢ 
منظومة األمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية                  
احلكومية وغري احلكومية اليت تتمتع رمسيا بصفة                

 مراقب دائم لدى اللجنة         
 

اسـتذكر الفـريق العـامل اجلـامع أن اللجـنة كانت قد              -١٥
 الــرابعة واألربعــني عــلى أن تدعــو مجــيع     اتفقــت يف دورهتــا 

الــدول األعضــاء إىل حتديــد التوصــيات الــيت مل تــتخذ بشــأهنا   
ــنظر يف أن    إجــراءات حمــددة مــن خــالل أفــرقة عمــل، وإىل ال
تعـرض تـويل قـيادة أفـرقة عمـل لتنفـيذ التوصـيات عـلى وجه                 
األولويـة ألسـباب تـتعلق باحلاجـة العاجلـة أو األمهية أو توافر              

 كما استذكر   )ه(.لالزمـة لالضـطالع بالنشـاط املعـّين       املـوارد ا  
الفــريق العــامل اجلــامع اتفــاق اللجــنة عــلى أنــه ينــبغي للجــنة    
الفرعـية العلمية والتقنية، يف دورهتا التاسعة والثالثني أن حتدد          
أي توصـيات يلـزم اختـاذ إجراءات عاجلة بشأهنا، كما ينبغي            

قة الـــيت ســـتتوىل هلـــا أن تـــتفق عـــلى املنّســـقني املؤقـــتني لألفـــر
 )و(.مسؤولية تنفيذ تلك التوصيات

ونـــّوه الفـــريق العـــامل اجلـــامع بـــأن مكتـــب شـــؤون   -١٦
ــرابعة     ــته اللجــنة يف دورهتــا ال الفضــاء اخلــارجي، حســبما طلب
واألربعـني، أجـرى استقصـاء استبيانيا بني مؤسسات منظومة          

 احلكومية وغري احلكومية    -األمـم املتحدة واملنظمات الدولية      
 تتمتع بصفة مراقب لدى اللجنة، بغية استبانة التوصيات         الـيت 

وكان . الـيت تـوّد أن تكـون عضوة يف أفرقة العمل اخلاصة هبا            
(معروضـا عـلى الفريق العامل اجلامع نتائج ذلك االستقصـاء     

A/AC.105/C.1/L.255 و Corr.1.( 

ــأن االجــتماع املشــترك بــني        -١٧ ــّوه الفــريق العــامل ب ون
نشطة الفضاء اخلارجي، أثناء دورته الثانية      الوكـاالت بشـأن أ    

/  كـانون الثاين   ٢٥ إىل   ٢٣والعشـرين املعقـودة يف رومـا مـن          
ــناير  ــيذ   ٢٠٠٢يـ ــرقة عمـــل لتنفـ ــنة أفـ ــاء اللجـ ، رّحـــب بإنشـ

ــّوه الفــريق العــامل اجلــامع  . توصــيات اليونيســبيس الثالــث  ون
أيضـا بالتوصـية املقدمـة من االجتماع املشترك بني الوكاالت           

ظر اللجـنة الفرعية العلمية والتقنية أثناء دورهتا التاسعة         بـأن تـن   
والــثالثني يف إمكانــية تكويــن جمموعــة تضــم الــدول األعضــاء  
ــتوىل     ــية لت ــئات املعن ومؤسســات مــنظومة األمــم املــتحدة واهلي
ــاؤها ألجـــل بعـــض    ــراد إنشـ ــرقة العمـــل املـ أدوار منّســـقي أفـ

 ).٣٨ و٣٦، الفقرتان A/AC.105/779(التوصيات 

ــلى أن بعــــض     -١٨ ــامع عــ ــامل اجلــ ــريق العــ ــق الفــ واتفــ
ــرقة عمــل ميكــن أن     التوصــيات ميكــن تنفــيذها مــن خــالل أف

وميكن . تشـترك يف تـويل قـيادهتا جمموعـة مـن الدول األعضاء            
ــتعاون مــع جهــات      ــرقة العمــل تلــك، بال أن تقــوم بالتنفــيذ أف
مهـتمة أخـرى مـن الدول األعضاء أو مؤسسات من منظومة            

 حكومية وغري حكومية    -نظمات دولـية    األمـم املـتحدة أو مـ      
 .لديها صفة مراقب لدى اللجنة

ونـــّوه الفـــريق العـــامل اجلـــامع أن املـــنظمة العاملـــية       -١٩
لألرصــاد اجلويــة عرضــت أن تــتوىل قــيادة فــريق العمــل املعــين 

ــتكاملة للرصــد     (٣بالتوصــية  ــيذ االســتراتيجية امل صــوغ وتنف
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 مـنظومة األمم    ، إذا مـا أنشـئ، مـن مـنظور         ))إيغـوس (العـاملي   
وبالـنظر إىل األنشطة اليت جيري االضطالع هبا فعال          . املـتحدة 

واليت هلا صلة مباشرة    " إيغوس"مـن جانـب هيـئة الشـراكة يف          
، اتفق الفريق العامل اجلامع على أنه ال حاجة إىل          ٣بالتوصية  

واتفــق الفــريق العــامل اجلــامع أيضــا عــلى . إنشــاء فــريق عمــل
لتقدمي عرض عن أنشطتها    " إيغـوس "دعـوة هيـئة الشـراكة يف        

 .أثناء الدورة األربعني للجنة الفرعية

كمــا نــّوه الفــريق العــامل اجلــامع أن اجلمعــية الدولــية  -٢٠
للمســح التصــويري واالستشــعار عــن ُبعــد عرضــت أن تــتوىل 

ــيادة فــريقي العمــل املعنــيني بالتوصــية      توفــري الفــرص   (٢١ق
ــيا التعليمـــية للشـــبكات لـــتعلّم املـــزيد مـــن علـــ  وم وتكنولوجـ

إنشــاء آلــية تشــاورية يف إطــار جلــنة   (٢٢والتوصــية ) الفضــاء
اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية لتيســـري  

، )مشـاركة الشباب يف األنشطة التعاونية ذات الصلة بالفضاء        
ونــّوه الفــريق العــامل اجلــامع أيضــا بــأن اجمللــس . إذا مــا أنشــئا

 يتوىل قيادة فريقي العمل     االستشـاري جلـيل الفضاء عرض أن      
ــية   ــيني بالتوصـ ــية ٢٢املعنـ ــز   (٢٣ والتوصـ ــتحداث جوائـ اسـ

، إذا مــا )تقديــرية للمســامهات املتمــيزة يف األنشــطة الفضــائية 
كما نّوه الفريق العامل اجلامع بأن اجمللس االستشاري        . أنشـئا 

جلــيل الفضــاء قــدم اقــتراحات تــتعلق بــالعمل الــذي ميكــن أن  
 .٢٣ و٢٢ل املعنيني بالتوصيتني يقوم به فريقا العم

واتفـق الفريق العامل اجلامع على أنه قبل إنشاء فريق           -٢١
، ينـبغي أن يكـون هـناك عرض من        ٢١عمـل بشـأن التوصـية       

واتفق الفريق العامل اجلامع    . دولـة عضـو لـتويل قـيادة الفـريق         
أيضـا على أن اجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار         

ن تعـّد اقـتراحا حيتوي على أهداف ونواتج         عـن بعـد ميكـنها أ      
ُيـراد إجنازهـا وخطـة عمـل لفـريق عمـل ميكـن إنشـاؤه ألجل                 
تلـك التوصية، وميكن تقدمي ذلك االقتراح، عن طريق الدولة          

العضو املهتمة، اليت ستتوىل رئاسة فريق العمل، إىل اللجنة يف          
 .دورهتا اخلامسة واألربعني لدراسته واملوافقة عليه

ّوه الفـريق العـامل اجلـامع بـأن النمسـا عرضت أن             ونـ  -٢٢
واتفــق الفــريق . ٢٢تــتوىل قــيادة فــريق عمــل يعــىن بالتوصــية   

العــامل اجلــامع عــلى إنشــاء فــريق عمــل يعــىن بــتلك التوصــية   
ــتراح حيــتوي عــلى أهــداف      برئاســة النمســا، وعــلى تقــدمي اق
ونواتـــج ُيـــراد إجنازهـــا وخطـــة عمـــل إىل اللجـــنة يف دورهتـــا  

 .األربعني لدراسته واملوافقة عليهاخلامسة و

وطلــب الفــريق العــامل اجلــامع إىل مكتــب شــؤون       -٢٣
الفضــاء اخلــارجي أن يدعــو الــدول األعضــاء إىل تبــيني مــا إذا 
كانـت تـوّد تـويل قـيادة أفـرقة عمـل، أو املشاركة فيها إذا ما                 

 . وأي توصيات متبقية أخرى٢٣أُنشئت، بشأن التوصية 

عن رأي مفاده أن قيادة أفرقة      وأعـرب بعـض الوفود       -٢٤
 .العمل ينبغي أن تناط بالدول األعضاء فقط

 
 

 إشراك هيئات غري حكومية يف أفرقة العمل               -٣ 
 

نـّوه الفريق العامل اجلامع إىل اتفاق اللجنة يف دورهتا           -٢٥
الــرابعة واألربعــني عــلى أنــه ينــبغي لفــريق العمــل املعــين بكــل  

تبانة اهليـــئات غـــري توصـــية مـــن التوصـــيات أن ينشـــط يف اســـ
 )ز(.احلكومية اليت ميكن أن ُتدعى إىل املشاركة يف الفريق

ــرقة العمــل أن      -٢٦ ــامل اجلــامع إىل أف ــريق الع ــب الف وطل
ــر عــن     تقــدم إىل اللجــنة يف دورهتــا اخلامســة واألربعــني تقاري
الـتدابري الـيت اختذهتـا إلشـراك اهليئات غري احلكومية يف أنشطة             

 .مشاركة اهليئات غري احلكوميةأفرقة العمل وعن حالة 

أوصــى الفــريق العــامل اجلــامع بعقــد جلســة إحاطــة     -٢٧
بشأن األنشطة اليت تقوم هبا أفرقة العمل، يشارك فيها رؤساء          
ــالدورة اخلامســة واألربعــني      ــترنة ب ــرقة العمــل، وتكــون مق أف

ودعــا الفــريق . للجــنة، لصــاحل اهليــئات غــري احلكومــية املهــتمة
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ول املسـؤولة عـن رئاسـة أفـرقة العمل ألن           العـامل اجلـامع الـد     
تـــزّود مكتـــب شـــؤون الفضـــاء اخلـــارجي، حبلـــول منتصـــف  

، بقائمــة تضــم اهليــئات غــري احلكومــية  ٢٠٠٢أبــريل /نيســان
الـيت ينـبغي دعوهتـا إىل جلسـة اإلحاطة ونقاط االتصال بتلك             

واتفــق الفــريق العــامل اجلــامع أيضــا عــلى أنــه ميكــن  . اهليــئات
ل أن يعقــدوا جلســة إحاطــة مماثلــة تقــترن لرؤســاء أفــرقه العمــ

باملؤمتـر العـاملي للفضاء، املزمع عقده يف هيوستون، تكساس،          
/  تشرين األول  ١٩ إىل   ١٠الواليـات املـتحدة األمريكية، من       

 .٢٠٠٢أكتوبر 
 
 

التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس                -٤ 
 الثالث 

 

ري تنفيذ  الحـظ الفـريق العامل اجلامع أنه يف حني جي          -٢٨
بعــض توصــيات اليونيســبيس الثالــث مــن خــالل إنشــاء أفــرقة 
عمـل، فـإن بعضـها اآلخر جيري تنفيذه من خالل قيام اللجنة         

ويف هذا  . وهيـئاهتا الفرعـية بالـنظر يف بـنود جـداول األعمـال            
الصـدد، اسـتذكر الفـريق العـامل اجلـامع أن اللجنة يف دورهتا              

ــية واألربعــني، عــام   ــد نقّحــت هــيكل  ، كانــت ١٩٩٩الثان ق
جـدول أعمـال كـل مـن جلنتيها الفرعيتني، لكي متكّنهما من             
اســتحداث بــنود جديــدة يف جــداول أعماهلمــا، إمــا يف إطــار  
خطـط عمـل مـتعددة السـنوات تتضـمن أهدافـا واضـحة يراد               

ــية حمــددة وإمــا كمســائل    ــنود /حتقــيقها يف غضــون فــترة زمن ب
دأ، خــالل مـنفردة للمناقشــة لكــي ُيــنظر فـيها، مــن حيــث املــب  

 )ح(.دورة واحدة

ــأن الــتقرير الســنوي       -٢٩ ــامل اجلــامع ب ــّوه الفــريق الع ون
لألمـني العـام عن تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث ُيقدم إىل         

وأوصــى الفــريق العــامل اجلــامع . اجلمعــية العامــة يف كــل ســنة
بــأن يعــّد مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي تقريــرا حمّدثــا عــن 

لتقدميه إىل اللجنة الفرعية العلمية     املوضـوع يف شـكل جدويل       
 .والتقنية يف دوراهتا السنوية

 
 

مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة  -جيم
األربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، عام 

٢٠٠٣ 
 

الحـــظ الفـــريق العـــامل اجلـــامع أن اللجـــنة الفرعـــية   -٣٠
وف ، س ٥٦/٥١العلمـية والتقنـية، وفقـا لقرار اجلمعية العامة          

ــراض      ــارجي يف األغـ ــاء اخلـ ــتخدام الفضـ ــنة اسـ ــدم إىل جلـ تقـ
ــتراحها بشــأن مشــروع جــدول األعمــال املؤقــت     الســلمية اق
ــام     ــا فـــي عـ للــدورة األربعــني للجــنة الفرعــية، املــزمـع عقدهـ

٢٠٠٣. 

ونّوه الفريق العامل اجلامع بأنه خالل الدورة التاسعة         -٣١
ــية، اقترحــــت الواليــــات   ــنة الفرعــ ــثالثني للجــ ــتحدة والــ  املــ

البـنود املـنفردة التالـية، للـنظر يف إمكانـية إدراجها يف           /املسـائل 
ــدورة األربعــني للجــنة الفرعــية    ــيد ) أ: (جــدول أعمــال ال تول

ــة الشمســية يف الفضــاء؛     ــن الطاق ــرباء م اســتخدام ) ب(الكه
) ج(تكنولوجـيا الفضـاء يف العلوم الطبية والصحة العموميـة؛          

 .لنانويةتطبيقات السواتل امليكروية وا

وأوصـــى الفـــريق العـــامل اجلـــامع مبشـــروع جـــدول    -٣٢
األعمـال املؤقـت التايل للدورة األربعني للجنة الفرعية العلمية          

 :والتقنية

تـبادل عـام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير         -١ 
 .املقدمة عن األنشطة الوطنية

 .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -٢ 

مؤمتـر األمـم املتحدة الثالث      تنفـيذ توصـيات      -٣ 
ــارجي    ــاء اخلـــ ــاف الفضـــ ــين باستكشـــ املعـــ
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ــلمية    ــراض الســــــ ــتخدامه يف األغــــــ واســــــ
 ).اليونيسبيس الثالث(

املســائل املتصــلة باستشــعار األرض عــن بعــد  -٤ 
ــيقاته    ــا يف ذلـــك تطبـ ــواتل، مبـ ــطة السـ بواسـ
ــئة     ــد بيــ ــية ويف رصــ ــبلدان النامــ ــاحل الــ لصــ

 .األرض

من اطـار خطط    البـنود الـيت سـينظر فـيها ضـ          -٥ 
 :عمل

اسـتخدام مصـادر القدرة النووية يف        )أ(  
 الفضاء اخلارجي؛

: الســنة الــرابعة مــن خطــة العمــل    (   
تقـرر اللجنة الفرعية العلمية والتقنية      
مـا إذا كانـت ستتخذ تدابري اضافية        
بشــأن املعلومــات الــواردة يف تقريــر  
الفـــريق العـــامل املعـــين باســـتخدام    

ــنووية يف   الفضــاء مصــادر القــدرة ال
 )ط(.)اخلارجي أم ال

وســائل وآلــيات تعزيــز الــتعاون بــني  )ب(  
ــتخدام    ــادة اســــ ــاالت وزيــــ الوكــــ
ــائية   ــات الفضــ ــيقات واخلدمــ التطبــ
داخل هيئات منظومة األمم املتحدة     

 وفيما بينها؛

: الســـنة الثالـــثة مـــن خطـــة العمـــل (   
تصـاغ اقـتراحات حمددة وملموسة،      
وعـند االقتضاء خطط عمل، لتعزيز      

عاون بـــــني الوكـــــاالت عـــــلى الـــــت
اســـتخدام الفضـــاء داخـــل مـــنظومة 
ــتخدام   ــزيادة اسـ ــتحدة ولـ األمـــم املـ

ــائية   ــات الفضــ ــيقات واخلدمــ التطبــ
داخل املنظومة بوجه عام وفيما بني      
ــم    ــة لألمــــ ــنة تابعــــ ــئات معيــــ هيــــ

 )ي(.)املتحدة

تنفــيذ نظــام فضــائي عــاملي مــتكامل  )ج(  
 لتدّبر الكوارث الطبيعية؛

تقوم : من خطة العمل  السنة الثالثة   (   
اللجـــنة الفرعـــية العلمـــية والتقنـــية    
بدراســــة الــــبىن العملياتــــية العاملــــية 
املمكنة لتويل شؤون تدّبر الكوارث     
الطبيعــية، الــنظم الفضــائية املوجــودة 

 )ك(.)واملخطط هلا

 احلطام الفضائي؛ )د(  

: الســـنة الثانـــية مـــن خطـــة العمـــل (   
ــني     ــدم جلــنة التنســيق املشــتركة ب تق

كـاالت واملعنية باحلطام الفضائي     الو
ــيادك( ــية  ) الــــ ــنة الفرعــــ إىل اللجــــ

ــام    ــيف احلطـ ــأن ختفـ ــتراحاهتا بشـ اقـ
على أساس توافق اآلراء بني أعضاء      
الـيادك؛ وتسـتعرض الدول األعضاء      
ــأن ختفـــيض   ــيادك بشـ ــتراحات الـ اقـ
ــرار     ــائل اقــ ــناقش وســ ــام وتــ احلطــ

 )ل(.)استخدامها

 :بنود منفردة للمناقشة/مسائل -٦ 

دراســة الطبــيعة الفيزيائــية واخلــواص  )أ(  
ــبة    ــت بالنســ ــلمدار الثابــ ــية لــ التقنــ
لـــألرض واســـتخدامه وتطبـــيقاته يف 
مــيدان االتصــاالت الفضــائية وغــريه 
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ــيادين، وكذلــــك املســــائل   مــــن املــ
ــتطورات   ــلة بـــــ ــرى املتصـــــ األخـــــ
ــالء    ــع ايـ ــائية، مـ ــاالت الفضـ االتصـ
ــبلدان   ــياجات ال ــبار خــاص الحت اعت

 النامية ومصاحلها؛

شـد املـوارد املالية لتنمية القدرات       ح )ب(  
ــوم   ــيقات علــــــ ــيدان تطبــــــ يف مــــــ

 وتكنولوجيا الفضاء؛

اســــتخدام تكنولوجــــيا الفضــــاء يف  )ج(  
 .العلوم الطبية والصحة العمومية

ــدورة     -٧  ــال املؤقــت لل مشــروع جــدول األعم
احلاديـــة واألربعـــني للجـــنة الفرعـــية العلمـــية 
 والتقنــية، مبــا يف ذلــك حتديــد املواضــيع الــيت  

بنود منفردة للمناقشة   /يعتزم تناوهلا كمسائل  
ــتعددة      ــل مــ ــط عمــ ــار خطــ ــمن اطــ أو ضــ

 .السنوات

الـــتقرير املقـــدم إىل جلـــنة اســـتخدام الفضـــاء  -٨ 
 .اخلارجي يف األغراض السلمية

واتفــق الفــريق العــامل اجلــامع عــلى أنــه، نظــرا لضــيق  -٣٣
يــة الوقــت املــتاح أثــناء دوريت اللجــنة الفرعــية األربعــني واحلاد

، ونظــرا ٢٠٠٤ و٢٠٠٣واألربعــني اللــتني ســتعقدان عــامي  
السـتعراض اللجـنة الفرعـية تقاريـر أفـرقة العمـل املعنية بتنفيذ              
توصـيات اليونيسـبيس الثالـث، ينـبغي التناوب سنويا، اعتبارا           

، يف تنظيم ندوة جلنة أحباث الفضاء واالحتاد        ٢٠٠٣مـن سنة    
، ٢٠٠٣ ففي سنة    .الـدويل للمالحة الفضائية وندوة الصناعة     

ســـوف تـــنظم نـــدوة جلـــنة أحبـــاث الفضـــاء واالحتـــاد الـــدويل 
. لـلمالحة الفضائية،ويعلّق يف تلك السنة تنظيم ندوة الصناعة        

، سـوف تـنظم نـدوة الصـناعة ويعلّـق تنظيم       ٢٠٠٤ويف سـنة    

. نـدوة جلـنة أحبـاث الفضاء واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية          
مارسة املعتادة املتمثلة يف    وبعـد ذلـك، سوف يعاد النظر يف امل        

ــدورات الســنوية للجــنة       ــاد ال ــناء انعق ــندوتني أث ــتا ال ــد كل عق
واتفــق الفــريق العــامل اجلــامع عــلى أن تقــوم اللجــنة . الفرعــية

ــيت ســتعقد يف ســنة     ، ٢٠٠٣الفرعــية، يف دورهتــا األربعــني ال
بدعوة ممثلي الصناعة إىل تقدمي عروض بشأن املواضيع القليلة         

ــناوهل  ــيت تتـ ــلى    الـ ــهم عـ ــزين يف عروضـ ــل، مركّـ ــرقة العمـ ا أفـ
املسـامهات الـيت ميكـن أن تقوم هبا الصناعة يف عمل كل فرقة              

 .عمل على حدة

وأوصــى الفــريق العــامل اجلــامع بدعــوة جلــنة أحبــاث    -٣٤
الفضاء واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية إىل القيام، بالتنسيق        

مشــاركة مــع الــدول األعضــاء، بتنظــيم نــدوة جتــتذب أوســع  
ممكـنة بشـأن تطبيقات املالحة الفضائية ومنافعها على البلدان          

واتفــق الفــريق العــامل اجلــامع عــلى أنــه ينــبغي تنظــيم . النامــية
الـــندوة أثـــناء األســـبوع األول مـــن الـــدورة األربعـــني للجـــنة 

 .الفرعية
 
 

 مسائل أخرى -دال
 

أوصـى الفـريق العـامل اجلامع بأن يدعى إىل االنعقاد            -٣٥
جديـــد أثـــناء الـــدورة األربعـــني للجـــنة الفرعـــية العلمـــية مـــن 

 .٢٠٠٣والتقنية، اليت ستعقد يف عام 
 
 

 احلواشي   
 

تقريـر مؤمتـر األمـم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء            )أ(
 ٣٠-١٩اخلـارجي واسـتخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،         

ــيه /متــوز منشــورات األمــم املــتحدة، رقــم املبــيع    (١٩٩٩يول
(A.00.I.3 ١، الفصل األول، القرار. 

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون،        )ب(
، الفقرتان  Corr.1) و   (A/56/20 والتصويب   ٢٠املـلحق رقـم     

 .٥٥ و٥٠
 .٦٢املرجع نفسه، الفقرة  )ج(
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 .٥٧املرجع نفسه، الفقرة  )د(
 .٦٠املرجع نفسه، الفقرة  )ه(
 .٦٢الفقرة املرجع نفسه،  )و(
 .٦٠املرجع نفسه، الفقرة  )ز(
 ٢٠الـدورة الـرابعـة واخلمسـون، امللحق رقم        املـرجع نفسـه،      )ح(

 .، املرفق األولCorr.1) و(A/54/20والتصويـب 
 .، املرفق الثالث، التذييلCorr.1 و A/AC.105/697 )ط(
 .٤٠، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/736 )ي(
 .٤١رفق الثاين، الفقرة ، املA/AC.105/736 )ك(
 .١٣٠، الفقرة A/AC.105/761 )ل(
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   األولالتذييل
   املستدامةبيان ميكن تقدميه إىل مؤمتر القمة العاملي للتنمية   

   نقاط بارزة بشأن منافع الفضاء ميكن تناوهلا يف البيان -أوال 
 حملة عامة

 
 تظـل فيه مقومات احلياة متوفرة       تسـاعد األنشـطة الفضـائية عـلى حتقـيق عـامل مسـتدام              -١

 .بشكل عام، وميثل فيه حتسني نوعية العيش مصدر اهلام ملواصلة الكفاح من أجل االستدامة

وتعزز علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا اجلهود اليت تبذهلا البشرية من أجل ترويج             -٢
 .التنمية املستدامة بطرائق شىت

لـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلارجي واستخدامه يف           ويف مؤمتـر األمـم املـتحدة الثا        -٣
، تبّينت الدول املشاركة    ١٩٩٩، الـذي عقد يف عام       )اليونيسـبيس الثالـث   (األغـراض السـلمية     

 .طرائق خمتلفة ميكن بواسطتها للتطبيقات الفضائية أن تنهض بالوضع البشري

" ن الفضاء والتنمية البشرية   اعالن فيينا بشأ  : األلفية الفضائية "ويتضـمن القـرار املعنون       -٤
، ٥٤/٦٨الــذي اعــتمد باالمجــاع يف اليونيســبيس الثالــث مث أقــرته اجلمعــية العامــة يف قــرارها    

اسـتراتيجية عاملـية واضـحة املعـامل لـتحويل امكانـات التطبـيقات الفضـائية إىل حقـيقة من أجل                   
 .اجياد الظروف املؤاتية لتحقيق تنمية مستدامة

م الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف الوقت احلاضر على          وتعكـف جلنة استخدا    -٥
اختــاذ تدابــري لتنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث مــن خــالل أفــرقة عمــل تــتألف مــن الــدول   
األعضـاء وهيـئات مـنظومة األمـم املـتحدة وكذلك من املنظمات الدولية احلكومية واملنظمات                

 الــالزم الحــراز نــتائج ملموســة يف األعــوام غــري احلكومــية الــيت ترغــب يف االضــطالع بــالعمل 
 .القليلة القادمة

وميكــن لعلــوم وتكنولوجــيا الفضــاء أن تســهم اســهاما هامــا يف حتقــيق أهــداف مؤمتــر    -٦
القمة العاملي للتنمية املستدامة، ومواجهة حتديات حتسني حياة الشعوب، واحلفاظ على املوارد            

كان يســتتبع تــزايدا يف الطلــب عــلى الغــذاء واملــاء الطبيعــية يف عــامل يشــهد تــزايدا يف عــدد الســ
 .واملأوى ومرافق االصحاح والطاقة واخلدمات الصحية واألمن االقتصادي
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 النهوض مبعرفة األرض وبيئتها
 
ميكـن للسـواتل أن توفـر الرصـد العاملي الشامل واملتواصل والطويل األمد الالزم لفهم                 -٧

من مـع استخدام تكنولوجيا النمذجة، من أجل معاجلة         نظـام األرض فهمـا أكـثر مشـوال، بالـتزا          
ــثل  ــأثري الشــمس   )أ: (مســائل م ــئة األرض؛ و  يفت ــاملي؛ و    )ب(بي ــناخ الع ــري امل ــأثري  )ج(تغ ت

 .طبقة األوزون يف البيئة والصحة البشرية علىاألنشطة البشرية امللّوثة والتغريات الطارئة 
  

 محاية البيئة وادارة املوارد الطبيعية
 
إن تكّهـن األحـوال اجلويـة والتنـبؤ باملـناخ وتدّبـر الكوارث وادارة موارد األرض متثل                   -٨

 .كلها جماالت يساهم فيها االستشعار عن بعد مسامهة ناجحة يف حتسني الوضع البشري

وتوفـر السـواتل بشـكل مـتزايد معلومات هامة لالنذار املبكر بالكوارث وتدّبر أثرها،                -٩
ت مفـيدة يف ادارة الـزراعة واحلـراجة واملعادن واملوارد املائية والثروات             كمـا اهنـا توفـر معلومـا       

 .من األمساك
  

 تيسري االتصاالت وتقليص الفجوة يف املعلومات
 
ــد، وان        -١٠ ــية يف أي بل ــن عناصــر التنم ــلمعلومات عنصــر أساســي م ــية ل ــية التحت ان البن

ا بسرعة وفعالية إىل مناطق شاسعة      تكنولوجـيا الفضاء أداة فعالة جدا جلمع املعلومات وابالغه        
 .ونائية

وتشــمل اخلدمــات الســاتلية املقــترحة حديــثا أو احملّســنة اهلواتــف الــنقالة والبــيانات         -١١
ــاملي إىل         ــتعددة والوصــول الع ــائط امل ــرقمي والوس ــيديو والصــوت ال ــتمار بالف والتصــوير واالئ

 .االنترنت

د والتطبيب عن بعد وتوفري اخلدمات      وتشـمل التطبـيقات الواسعة املدى التعلم عن بع         -١٢
 .الصحية والطبية األساسية وفرص التعليم، وخصوصا يف املناطق الريفية والنائية

وميكـن أن توفـر االتصـاالت الساتلية أداة اتصاالت أساسية يف عمليات التخفيف من                 -١٣
 الدول على   آثـار الكـوارث واالغاثـة يف حـال وقوعهـا، وان ملن اهلام أن يصّدق عدد أكرب من                  

 بشـأن توفـري مـوارد االتصـاالت السـلكية والالسـلكية ألغراض              ١٩٩٨اتفاقـية تامـبريي لسـنة       
 .التخفيف من أثر الكوارث ولعمليات االغاثة، أو ينضم اليها
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 استخدام القدرات على حتديد املواقع واألماكن لتعزيز األمن والتنمية البشريني
 

ملالحة تشكل على حنو متزايد جزءا من البنية التحتية         أصـبحت الـنظم العاملية لسواتل ا       -١٤
 .لدعم أنشطتنا اليومية، طاملا أمكن اعتبارها أداة نافعة

وجيـري اسـتخدام االشـارات امللـتقطة مـن الـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة لـتعزيز أمان                      -١٥
 .وراحة النقل برا وحبرا وجوا

الحة، بفضل دقتها البالغة وتغطيتها العاملية      كمـا ان تطبـيقات الـنظم العاملية لسواتل امل          -١٦
وقدرهتـا التشـغيلية يف كـل األحـوال اجلوية وفائدهتا يف السرعات الفائقة، تدعم وحتّسن طائفة                 
واســعة مــن األنشــطة، مــثل االتصــاالت الســلكية والالســلكية، وشــبكات القــدرة الكهربائــية،  

ــنع اجلــرمية وانفــ     ــزراعة، وم ــانون، وكذلــك االســتجابة يف  ورســم اخلــرائط واملســح، وال اذ الق
 .حاالت الطوارئ واحلد من أثر الكوارث

  
 الفوائد العرضية واملنافع التجارية املستمدة من األنشطة الفضائية

 
لقـد حّسـنت املنـتجات واخلدمـات املسـتمدة مـن تكنولوجـيا الفضاء نوعية العيش يف                   -١٧

 .كامل أرجاء العامل من نواحي ال حتصى

أنشـطة البحـث والـتطوير يف جمـال الفضـاء وتدمـج االبتكارات يف العديد من                 وتـرّوج    -١٨
جمـاالت التكنولوجـيا الرفيعة، ومنها الرباجميات واملعدات احلاسوبية، وااللكترونيات واألجهزة           

 .املتقدمة، واالتصاالت والعلوم الصحية

نولوجــيا ومــن بــني القطاعــات الكــربى األخــرى املســتفيدة مــن االســتثمارات يف تك     -١٩
الفضــاء والفوائــد العرضــية لــتلك التكنولوجــيا، مثــة قطاعــات الــنقل، والرصــد البيــئي، وســالمة 

 .الناس واحلواسيب وتكنولوجيا املعلومات، مبا يف ذلك جوانب خمتلفة من التنمية املستدامة
  

 زيادة املعرفة وبناء القدرات
 

ستخدام الفضاء اخلارجي يف    تـبذل الـدول األعضـاء جهـودا متضـافرة عن طريق جلنة ا              -٢٠
األغـراض السـلمية وهيئتـيها الفرعيـتني، وكذلـك عـن طـريق مكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي                    
الـتابع لألمانـة العامـة، لتنمـية املـوارد البشـرية بـتزويدها باملعـرفة واملهارات املالئمة مبا يف ذلك                     

ــبلدان النامــية    ، عــلى اســتخدام علــوم  تدريــب املســؤولني عــن ادارة املشــاريع، وال ســيما يف ال
 .وتكنولوجيا الفضاء واالنتفاع منها
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ومــن العناصــر األساســية يف اجلهــود الرامــية إىل بــناء هــذه القــدرات يف الــبلدان النامــية  -٢١
القـيام، حتت اشراف برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية، بانشاء مراكز اقليمية لتدريس             

ات التعلــيم والبحــث يف جمــال علــوم وتكنولوجــيا  علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء وشــبكة مؤسســ 
 .الفضاء يف شرق وسط أوروبا وجنوب شرقها

  
  توصيات حمتملة بشأن مؤمتر القمة العاملي -ثانيا 

ان الوفـود املشـاركة يف اللجـنة التحضـريية ملؤمتـر القمة ويف مؤمتر القمة العاملي للتنمية          -٢٢
 :املستدامة مدعوة إىل أن

 تكتســيه األنشــطة الفضــائية مــن أمهــية كــربى يف توفــري اخلدمــات    تســلّم مبــا )أ( 
 التشغيلية واملعلومات دعما للتنمية املستدامة؛

ــية       )ب(  ــائية وفعالـ ــطة الفضـ ــدرات األنشـ ــرز يف قـ ــتقدم احملـ ــبارها الـ ــع يف اعتـ تضـ
ازيل، جانريو، الرب  دي اسـتجابتها مـنذ انعقـاد مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية يف ريو             

 ؛١٩٩٢يف عام 

ــيها،      )ج(  ــدول األعضــاء ف ــنظمات ذات الصــلة بالفضــاء، مــن خــالل ال تناشــد امل
واملـنظمات الدولـية احلكومـية واملـنظمات غري احلكومية وسائر الكيانات ذات الصلة والقطاع      

 اخلاص، االضطالع بأنشطة فضائية كفيلة بدعم التنمية املستدامة؛

م الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية جهة مركزية        تسـلّم بأن جلنة استخدا     )د( 
لتنسـيق الـتعاون الـدويل يف جمـال األنشـطة الفضـائية وحتقـيق هـذا الـتعاون، وبـأن اللجـنة حمفل                        
مناسـب السـتهالل اجـراءات تسـتخدم فيها تكنولوجيات الفضاء لتنفيذ توصيات مؤمتر القمة               

 ت؛العاملي للتنمية املستدامة وملتابعة تلك التوصيا

تدعـو إىل الـتحاور والتنسـيق الوثـيقني بـني مـتخذي القـرارات املعنـيني مبتابعة                   )ه( 
نــتائج مؤمتــر القمــة العــاملي للتنمــية املســتدامة وجلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض   
السلمية من أجل ضمان مسامهة األنشطة الفضائية مسامهة فعالة يف حتقيق أهداف مؤمتر القمة              

 العاملي؛

تدعــو جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية إىل دراســة         )و( 
توصــيات مؤمتــر القمــة العــاملي للتنمــية املســتدامة وتبــّين الســبل الــيت ميكــن لألنشــطة الفضــائية    

 .انتهاجها لدعم تلك التوصيات
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  اجلدول الزمين واالجراء املقترح اتباعهما بشأن تقدمي البيان -ثالثا 
 : يكون اجلدول الزمين واالجراء املعتزمان بشأن تقدمي البيان على النحو التايلسوف -٢٣

سـوف توافق اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف دورهتا التاسعة والثالثني اليت             )أ( 
، عــلى اخلطــوط العريضــة للبــيان املعــتزم تقدميــه إىل اللجــنة التحضــريية ٢٠٠٢ســتعقد يف ســنة 
 ؛ملؤمتر القمة الرابع

سوف تدعى الدول األعضاء يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض            )ب( 
، لكي يتسىن وضع البيان يف      ٢٠٠٢مارس  /السـلمية إىل توفري مسامهات اضافية قبل هناية آذار        

 ؛٢٠٠٢أبريل /صيغته النهائية يف هناية نيسان

 اللجنة التحضريية   يف] رئـيس اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية         [البـيان سـيلقيه      )ج( 
ووزيـر احـدى الـدول األعضـاء املشـاركة يف اجـتماع اللجنة التحضريية،               [ملؤمتـر القمـة الـرابع       

ــا  ــتماعا وزاريـ ــيكون اجـ ــا مـــن  ] الـــذي سـ ــا يف جاكارتـ ــزمع عقدهـ ــار٢٧املـ ــايو إىل / أيـ  ٧مـ
 ؛٢٠٠٢يونيه /حزيران

األغراض سوف تدعى الدول األعضاء يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف            )د( 
ــيان املقــدم يف اللجــنة        ــيقات أخــرى عــلى الب الســلمية إىل تقــدمي مــا قــد يكــون لديهــا مــن تعل
التحضـريية ملؤمتر القمة الرابع من أجل حتسني النص الذي سيلقيه رئيس جلنة استخدام الفضاء               

 ة؛اخلارجي يف األغراض السلمية، نيابة عن اللجنة، يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدام

سـوف تضـع جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية الصــيغة          )ه( 
 ؛٢٠٠٢النهائية لنص البيان يف دورهتا اخلامسة واألربعني اليت ستعقد يف عام 

سـوف ُيلقـى البـيان يف مؤمتـر القمة العاملي للتنمية املستدامة، الذي سيعقد يف                 )و( 
 .٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٤غسطس إىل أ/ آب٢٦جوهانسبورغ، جنوب افريقيا، من 
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     التذييل الثاين
    أمنوذج جدويل بشأن تقرير يعده فريق عمل  

 ــــفريق العمل املعين بالتوصية رقم 
 اليت تتوىل قيادة فريق العمل) الدول(الدولة  

 
 :الدول

 
 

 األعضاء

 :املنظمات
 
 

 
 
 

 األهداف 
 
 

 اهليكل التنظيمي 
 
 

 سية املراد إجنازهاالنواتج الرئي 
 
 

 )وحتديثاهتا(خطة العمل  
 
 

األنشطة املضطلع هبا منذ انعقاد الدورة  
التاسعة والثالثني للجنة الفرعية العلمية 

 ٢٠٠٢والتقنية يف عام 
 
 

التدابري املتخذة لتشجيع اهليئات غري  
 احلكومية على املشاركة
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  املرفق الثالث
 عين باستخدام مصادر القدرة النووية تقرير الفريق العامل امل  

   يف الفضاء اخلارجي
/  شــباط٢٥ املعقــودة يف ٥٦١أعــادت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية، يف جلســتها   -١

، عقـــد فـــريقها العـــامل املعـــين باســتخدام مصـــادر القـــدرة الـــنووية يف الفضـــاء  ٢٠٠٢فــرباير  
 ).دة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشماليةاململكة املتح(هاربيسون . اخلارجي، برئاسة سام أ

، ذكَّر الرئيس   ٢٠٠٢فرباير  / شباط ٢٥ويف اجللسة األوىل للفريق العامل، املعقودة يف         -٢
باملهـام املعروضـة على الفريق العامل وخبطة العمل اليت اعتمدهتا اللجنة الفرعية العلمية والتقنية               

 ).، املرفق الثالث، التذييلCorr.1وA/AC.105/697  (يف جلستها اخلامسة والثالثني 

الــبحوث الوطنــية "وكــان معروضــا عــلى الفــريق العــامل مذكــرة مــن األمانــة معــنونة    -٣
املــتعلقة باحلطــام الفضــائي، وبأمــان األجســام الفضــائية الــيت توجــد عــلى متــنها مصــادر قــدرة   

 ).Add.1 وA/AC.105/770" (نووية، ومبشاكل اصطدامها باحلطام الفضائي

وكـان معروضا على الفريق العامل أيضا مشروع لتقريره املطلوب إعداده وتقدميه إىل              -٤
 ).Add.1 وCorr.1 وA/AC.105/C.1/L.256(اللجنة الفرعية العلمية والتقنية وفقا خلطة العمل 

 أعاله، وإىل التعليقات اليت أبدهتـا      ٤واسـتنادا إىل مشـروع الـتقرير املذكـور يف الفقرة             -٥
ناء مداوالت الفريق العامل، أعد الفريق العامل واعتمد الصيغـة النهائيـة لتقريـره إلـى     الوفـود أثـ   

استعراض الوثائق الدولية والعمليات الوطنيـة احملتملـة      "اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية، املعنون        
ــارجـي     ـــاء اخلــــ ــلمية يف الفضــــ ــراض ســــ ــنووية ألغــــ ــدرة الــــ ــتخدام القــــ ــلة باســــ " (الصــــ

A/AC.105/C.1/L.256/Rev.1.(* 

، اعـتمد الفريق العامل     ٢٠٠٢مـارس   / آذار ٧ويف جلسـته احلاديـة عشـرة املعقـودة يف            -٦
 .هذا التقرير

  
——————— 
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