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   مقدمة -أوال  
عقـدت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية، الـتابعة للجـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف                    -١

 ٢٧ إىل ١٦األغـراض السـلمية، دورهتـا احلادية واألربعني يف مكتب األمم املتحدة بفيينا من              
 ).رومانيا(بروناريو دورين - برئاسة السيد دوميترو٢٠٠٤فرباير /شباط

 . جلسة١٩وعقدت اللجنة الفرعية  -٢
  

  احلضور    -ألف  
االحتــاد الروســي، األرجنــتني، : حضــر الــدورة ممــثلو الــدول التالــية األعضــاء يف اللجــنة -٣

-مجهوريـــة(اســـبانيا، أســـتراليا، إكـــوادو، أملانـــيا، اندونيســـيا، أوروغـــواي، أوكرانـــيا، ايـــران  
تان، الــربازيل، الــربتغال، بلغاريــا، بولــندا، بــريو، تركــيا، اجلزائــر،   ، ايطالــيا، باكســ)االســالمية

اجلمهوريـة التشـيكية، اجلمهوريـة العربـية السـورية، مجهوريـة كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا،             
سـلوفاكيا، السـويد، شـيلي، الصـني، العـراق، فرنسا، فنـزويال، فييت نام، كازاخستان، كندا،         

اليزيا، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكة        كوبـا، كولومبـيا، كينـيا، م      
املــتحدة لــربيطانيا العظمــى وايرلــندا الشــمالية، النمســا، نــيجرييا، اهلــند، هــنغاريا، هولــندا،          

 .الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، واليونان

لجــنة الفرعــية بأنــه  فــرباير، أبلــغ الرئــيس ال / شــباط١٦ املعقــودة يف ٥٩٩ويف اجللســة  -٤
وردت طلـبات مـن حكومـات اسـرائيل وأنغـوال وتايلـند واجلماهرييـة العربـية الليبـية وسويسرا                    

وعمال باملمارسة املتبعة يف املاضي، دعيت تلك الدول الرسال         . حلضـور الـدورة بصفة مراقب     
ــتها حســب االقتضــاء، دون إجحــاف     ــية للجــنة الفرعــية وخماطب  وفودهــا حلضــور الــدورة احلال
بطلـبات أخـرى مـن هـذا القبـيل، عـلما بـأن هـذا االجـراء ال يـنطوي عـلى أي قرار من اللجنة                 

 .الفرعية بشأن وضعية تلك الوفود وامنا هو جماملة هلا من اللجنة الفرعية

أمانة االستراتيجية الدولية   : وحضـر الـدورة مراقـبون عـن كيانات األمم املتحدة التالية            -٥
، واالحتــاد )اليونســكو(األمــم املــتحدة للتربــية والعــلم والــثقافة  لــلحد مــن الكــوارث، ومــنظمة 

ــدويل لالتصــاالت   ــيو(ال ــة     )اآليت ــية للطاق ــة الدول ــة، والوكال ــية لألرصــاد اجلوي ــنظمة العامل ، وامل
 .الذرية

، )ســيوس(وحضــر الــدورة أيضــا مراقــبون عــن اللجــنة املعنــية بســواتل رصــد األرض     -٦
الـرابطة األوروبـية للسنة الدولية للفضاء، ووكالة الفضاء         ، و )الكوسـبار (وجلـنة أحبـاث الفضـاء       

، واألكادميـية الدولـية للمالحة الفضائية، واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية           )اإليسـا (األوروبـية   
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، واملنظمة الدولية   )اإليال(، ورابطة القانون الدويل     )اإلياو(، واالحتـاد الفلكي الدويل      )اإليـاف (
، واجلمعـية الدولـية للمسح التصويري واالستشعار عن         )اإلمسـو (املتـنقلة   لالتصـاالت السـاتلية     

ــية  )اإلســربس(بعــد  ــة الفضــاء الدول ــيدان   )اإليســو(، وجامع ــتعاون والتنمــية يف امل ــنظمة ال ، وم
 .االقتصادي، واجمللس االستشاري جليل الفضاء

ــيقة  -٧ ئات األمــم  قائمــة بأمســاء ممثــلي الــدول وهيــ  A/AC.105/C.1/INF/33وتــرد يف الوث
 .املتحدة واملنظمات الدولية األخرى اليت حضرت الدورة

  
  اعتماد جدول األعمال           -باء  

، ٢٠٠٤فــرباير / شــباط١٦، املعقــودة يف ٥٩٩اعــتمدت اللجــنة الفرعــية يف جلســتها   -٨
 :جدول األعمال التايل

 . جدول األعمالعتمادا -١  

 .انتخاب الرئيس -٢  

 .الرئيسكلمة  -٣  

 .دل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقدمة عن األنشطة الوطنيةتبا -٤  

 .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -٥  

مؤمتـــر األمـــم املـــتحدة الثالـــث املعـــين باستكشـــاف الفضـــاء تنفـــيذ توصـــيات  -٦  
 ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

ة باستشــعار األرض عــن بعــد بواســطة الســواتل، مبــا يف ذلــك   املســائل املتصــل -٧  
 .تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

 .احلطام الفضائي -٨  

 .استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي -٩  

 .التطبيب عن بعد استنادا إىل نظم فضائية -١٠  

ــية واخلــ  -١١   ــيعة الفيزيائ ــلمدار الثابــت بالنســبة لــألرض   دراســة الطب ــية ل واص التقن
ــيادين،     ــيقاته يف مــيدان االتصــاالت الفضــائية وغــريه مــن امل واســتخدامه وتطب
وكذلـك املسـائل األخـرى املتصـلة بـتطورات االتصـاالت الفضـائية، مع ايالء                

 .اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها
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 . الكوارث الطبيعيةلتدبرتنفيذ نظام فضائي عاملي متكامل  -١٢  

 . األرضية–الفيزياء الشمسية  -١٣  

ــية واألربعــنيمشــروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة    -١٤    للجــنة الفرعــية الثان
 .العلمية والتقنية

 .التقرير املقدم اىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية -١٥  
  

  الوثائق  -جيم   
 .ول هبذا التقرير قائمة بالوثائق اليت عرضت على اللجنة الفرعيةترد يف املرفق األ -٩
  

  انتخاب الرئيس      -دال  
دوريـن بروناريو   -فـرباير، انُتخـب دوميـترو     / شـباط  ١٦، املعقـودة يف     ٥٩٩يف اجللسـة     -١٠

 .رئيسا للجنة الفرعية ملدة سنتني) رومانيا(
  

  الكلمات العامة     -هاء   
رئيســا ) رومانــيا(دوريــن بــروناريو –تخاب الســيد دمييــترورّحبــت اللجــنة الفرعــية بانــ -١١

، رئيسها السابق، ملا حققه من اجنازات )كندا(جديـدا هلـا، وأعربت عن امتناهنا لكارل دوتش         
متمـيزة أثـناء مـدة واليـته، خصوصـا يف إنشـاء آلـية لتنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث         

 )١().اليونيسبيس الثالث(دامه يف األغراض السلميةاملعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخ

وُنّوه . وقّدمـت اللجـنة الفرعـية هتانـيها إىل الصـني لنجاح أوىل بعثاهتا الفضائية املأهولة            -١٢
 .يف هذا الصدد بأن الصني هي ثالث بلد، وأول بلد نام، حيقق هذه القدرة

عـــلى جنـــاح بعثتـــيهما ) يســـاواإل(وهـــّنأت اللجـــنة الفرعـــية أيضـــا الواليـــات املـــتحدة  -١٣
 .األخريتني إىل كوكب املريخ

ونّوهــت اللجــنة الفرعــية بــأن إجنــازات الصــني والواليــات املــتحدة واإليســا املذكــورة    -١٤
 .أعاله ستسهم يف تعزيز االستخدامات السلمية للفضاء اخلارجي

ــية       -١٥ ــدول األعضــاء التال ــثلو ال ــآلراء مم ــام ل ــبادل الع ــناء الت ــم أث حتــاد الروســي،  اال: وتكلّ
ــران    ــيا، اي ــيا، اندونيســيا، أوكران ــتني، أملان ــة(األرجن ــيا، باكســتان،  )االســالمية-مجهوري ، ايطال

الـربازيل، تركـيا، اجلمهوريـة التشـيكية، اجلمهوريـة العربـية السورية، مجهورية كوريا، جنوب                



 

 6 
 

 A/AC.105/823 

يك، اململكة  أفريقـيا، رومانـيا، شـيلي، الصـني، فرنسـا، كندا، كوبا، كولومبيا، املغرب، املكس              
وألقـى ممـثل كولومبيا     . املـتحدة، النمسـا، نـيجرييا، اهلـند، هـنغاريا، الواليـات املـتحدة، الـيابان               

كـلمة بالنيابة عن البلدان األعضاء يف األمم املتحدة واألعضاء يف جمموعة دول أمريكا الالتينية               
ليونسكو واملنظمة العاملية كما أدىل املراقبان عن ا    . وأدىل مـندوب تايلند ببيان عام     . والكاريـبـي 

وتكلّــم يف الـدورة أيضــا املراقــبون عـن الكوســبار واليوريســي   . لألرصـاد اجلويــة ببـيانني عــامني  
 .واإلياف واإلياو واإلسربس واإليسو

 :واستمعت اللجنة الفرعية، يف إطار التبادل العام لآلراء، إىل العروض التقنية التالية -١٦

 ، قّدمه ممثل اجلزائر؛"زائريالربنامج الفضائي اجل" )أ( 

، قّدمه ممثل (FIDAE 2004)" ٢٠٠٤املعـرض الـدويل للطـريان والفضـاء لعام     " )ب( 
 شيلي؛

، "عــرض أويل عــن الوكالــة اليابانــية الستكشــاف الفضــاء اجلــوي ونشــاطها  " )ج( 
 قّدمه ممثل اليابان؛

ــدة " )د(  ــرؤية األمريكــية الستكشــاف الفضــاء  : روح استكشــافية جدي قّدمــه ، "ال
 ممثل الواليات املتحدة؛

 .، قّدمه ممثل اإليسا"استكشاف املريخ" )ه( 

فرباير، ألقى الرئيس كلمة قدم فيها عرضا       / شباط ١٦، املعقـودة يف     ٥٩٩ويف اجللسـة     -١٧
موجــزا لعمــل اللجــنة الفرعــية يف دورهتــا احلالــية واســتعرض فــيها األنشــطة الفضــائية يف الســنة   

 .ه التقدم اهلامة اليت حتققت بفضل التعاون الدويلاملاضية، مبا يف ذلك أوج

 أيضـا، ألقـى مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي باألمانة العامة كلمة               ٥٩٩ويف اجللسـة     -١٨
 .استعرض فيها برنامج عمل املكتب

ونّوهـت اللجـنة الفرعـية، مـع التقدير، بأن حكومة ايطاليا وفّرت خبريا مشاركا لكي                 -١٩
 .ء اخلارجي على االضطالع بعملهيساعد مكتب شؤون الفضا

  
  التقارير الوطنية       -واو  

أحاطـت اللجـنة الفرعية علما، مع التقدير، بالتقارير اليت قدمتها الدول األعضاء              -٢٠
)A/AC.105/816   و A/AC.105/C.1/2004/CRP.4   و Add.1 (       ونظـرت فـيها اللجـنة الفرعية

راء وعـرض استهاليل للتقارير املقدمة      تـبادل عـام لـآل     " مـن جـدول األعمـال،        ٤يف إطـار البـند      



 

7  
 

A/AC.105/823

وأوصـت اللجـنة الفرعية بأن تواصل األمانة دعوة الدول األعضاء إىل            ". عـن األنشـطة الوطنـية     
 .تقدمي تقارير سنوية عن أنشطتها الفضائية

  
  الندوة   -زاي   

، ٢٠٠٣ديســـمرب / كـــانون األول٩، املـــؤرخ ٥٨/٨٩عمـــال بقـــرار اجلمعـــية العامـــة  -٢١
حجم أصغر، استخدام   " نـدوة حـول موضـوع        ٢٠٠٤فـرباير   / شـباط  ١٧ و ١٦عقـدت يومـي     

، مــن أجــل تدعــيم "تطبــيقات الســواتل الصــغرية يف الــزراعة والصــحة واألمــن البشــري: أوســع
 .وأدار الندوة السيد بروناريو. الشراكة بني اللجنة الفرعية وأوساط الصناعة

: ج تطويــر الســواتل املــيكروية بــرام: "وتضــمنت العــروض املقدمــة يف الــندوة مــا يــلي   -٢٢
 Sun Space andموسـترت مـن شـركة    . ، قّدمـه س "املـنافع املتأتـية مـن جتـربة جـنوب أفريقـيا      

Information Systems (Pty) Ltd. حتويــل : الــتطورات يف تكنولوجــيا الســواتل الصــغرية   "؛
؛ .Astronautic Techonolgy Sdn. Bhd، قّدمه سابريين أرشاد من شركة "الـتحديات إىل فـرص  

تقيــيم الــتغريات يف اســتخدام األراضــي : تطبــيقات الســواتل الصــغرية يف شــيلي، دراســة حالــة "
الســـاتل  (CBERS و) ســـاتل التطبـــيقات العلمـــية (SAC-C و FASAT-Bباســـتعمال الســـواتل 

 Centro deباتيــيو مــن مركــز .  الــربازيلي الستكشــاف املــوارد األرضــية، قّدمــه ك –الصــيين 

Estudios en Percepión Remota y SIG)   مركـز دراسات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات
ــية ــاتل "؛ )اجلغرافـ ــيكروي    PROBAالسـ ــاتل مـ ــن سـ ــة عـ ــة حالـ ــوع لدراسـ ــه " كموضـ ، قّدمـ

الـتجربة االيطالـية يف بعـثات    "؛ Verhaert Design and Developmentبـرنريتس مـن شـركة     .د
تطبــيقات "؛ Carlo Gavazzi Space SpAموريــيا مــن شــركة  . ، قّدمــه ج"الســواتل الصــغرية

وأعقبت . Sovinformsputnikموفليان من شركة    . ، قّدمـه أ   "السـواتل الصـغرية يف رصـد البيـئة        
الســبيل األفضــل لقــيام الصــناعة بتوســيع نطــاق اســتعمال   : "العــروض مناقشــة حــول موضــوع 

ملــيادين املتصــلة الســواتل الصــغرية يف جمــاالت الــزراعة والصــحة واألمــن البشــري وغريهــا مــن ا 
 ".بالتنمية املستدامة، ملنفعة البلدان النامية

  
  تنسيق األنشطة الفضائية داخل منظومة األمم املتحدة والتعاون بني الوكاالت -حاء 

الحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح أن االجـتماع املشـترك بني الوكاالت املعين بأنشطة                  -٢٣
 والعشـرين يف مقر املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف        الفضـاء اخلـارجي قـد عقـد دورتـه الـرابعة           

، وأن تقرير ذلك االجتماع عن مداوالته       ٢٠٠٤يناير  / كـانون الثاين   ٢٣ إىل   ٢١جنـيف، مـن     
(A/AC.105/818)  وتقريــر األمــني العــام عــن تنســيق األنشــطة املــتعلقة بالفضــاء ضــمن مــنظومة 
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ــتحدة ــم املــ ـــ : األمــ ــبة للفـ ــتائج املرتقــ ــتوجهات والنــ  (A/AC.105/822) ٢٠٠٥-٢٠٠٤ترة الــ
ونّوهت اللجنة الفرعية بأن الدورة القادمة لالجتماع املشترك        . معروضـان عـلى اللجنة الفرعية     

 .٢٠٠٥يناير /بني الوكاالت سيعقد يف فيينا يف أواخر كانون الثاين

وأحاطـت اللجـنة الفرعـية عـلما، مـع الـتقدير، بأن االجتماع املشترك بني الوكاالت،                  -٢٤
ــوم      ــد ي ــرابعة والعشــرين، َعق ــه ال ــتهاء دورت ــر ان ــثاين ٢٣إث ــناير / كــانون ال  أول دورة ٢٠٠٤ي

مفــتوحة غــري رمســية دعــي إلــيها ممــثلو الــدول األعضــاء يف جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف  
التعليم والتدريب يف اجملاالت املتصلة     "وناقشـت الـدورة املفتوحة موضوع       . األغـراض السـلمية   

ونّوهت اللجنة الفرعية بأن الدول     ". تحديات والفـرص يف مـنظومة األمـم املـتحدة         الـ : بالفضـاء 
األعضـاء يف اللجـنة قـد دعيـت إىل اقـتراح مواضـيع للمناقشـة يف الـدورة املفـتوحة املقـبلة، اليت                        

، كــيما ختــتار هيــئات مــنظومة األمــم املــتحدة الــيت هــي أعضــاء يف         ٢٠٠٥ســتعقد يف عــام  
 .ن بينهااالجتماع موضوعا حموريا م

ونّوهـت اللجـنة الفرعـية بـأن االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت قـد أعـد قائمـة بأهم                     -٢٥
أنشــطة هيــئات مــنظومة األمــم املــتحدة وبــراجمها املتصــلة بالفضــاء الــيت تســتجيب للتوصــيات     

. (A/AC.105/C.1/2004/CRP.3) )٢(الـواردة يف خطـة تنفـيذ نـتائج مؤمتـر القمـة العاملي للتنمية املستدامة               
وبضـم تلـك القائمـة إىل قائمـة مماثلـة تتضـمن األنشـطة املـتعلقة بالفضاء اليت تضطلع هبا الدول                      
األعضــاء يف اللجــنة، ستصــبح حمــتويات القائمــتني أداة مفــيدة ملقــرري السياســات واملســتعملني 
 النهائـيني ومـوردي القـدرات الفضـائية الذين سينفذون اإلجراءات اليت تقتضيها تلك اخلطة أو               

 .يعتزمون تنفيذها

والحظــت اللجــنة الفرعــية أن بعــض هيــئات مــنظومة األمــم املــتحدة قــد شــاركت يف    -٢٦
أنشـطة مشـاريع خاصـة مبـبادرة املفوضـية األوروبـية واإليسـا املـتعلقة بالرصد العاملي لألغراض                   

ونّوهــت اللجــنة . ، ولكــن مل يكــن هلــا دور عــلى الصــعيد السياســايت (GMES)البيئــية واألمنــية 
باتفـاق االجـتماع املشـترك بني الوكاالت على أنه سيكون من املفيد التشاور مع هيئات األمم          

 .GMESاملتحدة اليت لديها اختصاص يف اجملاالت ذات الصلة مببادرات مثل 

وأحاطــت اللجــنة الفرعــية عــلما بــأن املؤمتــر العــاملي لــلحد مــن الكــوارث ســيعقد يف      -٢٧
كمــا أحاطــت عــلما بــأن أمانــة . ٢٠٠٥يــناير /انون الــثاين كــ٢٢ إىل ١٨كــويب، الــيابان، مــن 

االسـتراتيجية العاملية للحد من الكوارث أوصت بأن تعهد إىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي               
مهمـة التنسـيق لكـي يوّصـل املؤمتـر رسـالة سياساتية بشأن جدوى التطبيقات الفضائية يف احلد           

 .من الكوارث
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ق االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت على أمهية القيام،            ونّوهـت اللجـنة الفرعـية باتفـا        -٢٨
مبشـاركة الـدول األعضـاء يف اللجـنة، بوضـع قوائم حصرية مبا توفره هيئات األمم املتحدة من                    
معـّدات ومـواد تعليمـية وتدريبـية وجمموعـات بـيانات سـاتلية وغريهـا مـن املـوارد الالزمة لبناء                      

قين املقــبلة أن ترتكــز عــلى القــدرات املنشــأة،     القــدرات، لكــي يتســىن ملشــاريع الــتعاون الــت     
 .وخصوصا ملنفعة البلدان النامية

  
  اعتماد تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية               -طاء   

بعــد الــنظر يف خمــتلف البــنود املعروضــة، اعــتمدت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية يف   -٢٩
ــودة يف ٦١٧جلســتها  ــرباير / شــباط٢٧، املعق ــرها إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء   ، تق٢٠٠٤ف ري

ــنحو املــبني يف الفقــرات       اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، متضــمنا آراءهــا وتوصــياهتا عــلى ال
 .الواردة أدناه

  
   برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية    -ثانيا  

امج    برن  " من جدول األعمال،             ٥واصلت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية النظر يف البند                        -٣٠
 .٥٨/٨٩، وفقا لقرار اجلمعية العامة             "األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية              

فـــرباير، ألقـــى اخلـــبري املعـــين بالتطبـــيقات  / شـــباط١٨ املعقـــودة يف ٦٠٣ويف اجللســـة  -٣١
الفضــائية كــلمة أوجــز فــيها األنشــطة املــنفذة واملــزمع تنفــيذها يف إطــار بــرنامج األمــم املــتحدة  

 .للتطبيقات الفضائية

وألقـى ممـثلو أملانـيا واندونيسـيا وكـندا واهلـند والواليـات املـتحدة والـيابان كلمات يف                     -٣٢
 .إطار هذا البند من جدول األعمال

برنامج توعية "واسـتمعت اللجـنة الفرعـية إىل عـرض قّدمـه ممـثل االحتـاد الروسـي عـن                    -٣٣
 ".الشباب بشؤون الفضاء يف روسيا

ــة    -٣٤ ــية العام ــرار اجلمع ــا لق  ٦٠٣، عــاودت اللجــنة الفرعــية، يف جلســتها   ٥٨/٨٩ووفق
). باكستان(فـرباير، عقد الفريق العامل اجلامع برئاسة حممد نسيم شاه         / شـباط  ١٨املعقـودة يف    

ويف جلستها  . فرباير/ شباط ٢٧ إىل   ١٨ جلسة يف الفترة من      ١١وعقـد الفـريق العـامل اجلـامع         
عية تقرير الفريق العامل اجلامع، الذي فـرباير، أقرت اللجنة الفر  / شـباط  ٢٧، املعقـودة يف     ٦١٧

 .يرد يف املرفق الثاين هلذا التقرير
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  أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية                  -ألف  
ــائية        -٣٥ ــيقات الفضـ ــبري التطبـ ــر خـ ــنة تقريـ ــلى اللجـ ــا عـ ــان معروضـ  (A/AC.105/815كـ
ــتحدة لل    . Corr.1) و ــم امل ــرنامج األم ــية أن ب ــام   والحظــت اللجــنة الفرع ــيقات الفضــائية لع تطب

 . قد ُنفّذ بصورة مرضية، وأثنت على العمل الذي أجنزه اخلبري يف هذا الصدد٢٠٠٣

والحظـت اللجـنة الفرعية مع التقدير أن دوال أعضاء ومنظمـات شىت قد قدمت، منذ            -٣٦
، A/AC.105/815( ورد ذكرهـا يف تقريــر اخلبـري       ٢٠٠٣دورهتـا السـابقة، مـوارد إضـافيـة لعـام          

 ).٥٤ و٥٣الفقرتني 

وأعربـت اللجـنة الفرعـية عـن اسـتمرار قلقهـا ألن املـوارد املالـية املـتاحة لتنفيذ برنامج                      -٣٧
ــدول األعضــاء أن تدعــم         ــزال حمــدودة، وناشــدت ال ــيقات الفضــائية ال ت ــتحدة للتطب ــم امل األم

 احملدودة ينبغي أن    ورأت اللجنة الفرعية أن موارد األمم املتحدة      . الـربنامج بـتقدمي تـربعات إليه      
ــيا   ــة العل ــيقات    . تركــز عــلى األنشــطة ذات األولوي ــتحدة للتطب ــرنامج األمــم امل ــأن ب ونّوهــت ب

 .الفضائية هو النشاط الذي حيظى باألولوية العليا بني أنشطة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

 البلدان ونّوهـت اللجـنة الفرعـية بـأن برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يساعد        -٣٨
النامـــية والـــبلدان ذات االقتصـــادات االنتقالـــية عـــلى املشـــاركة يف األنشـــطة املـــتعلقة بالفضـــاء 
واالسـتفادة مـنها، حسـبما اقـترح يف توصيات اليونيسبيس الثالث، ال سيما التوصيات الواردة                 

 )٣(.يف إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية

شطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية هتدف،       ونّوهـت اللجـنة الفرعـية بأن أن        -٣٩
مـــن خـــالل الـــتعاون االقلـــيمي والـــدويل، إىل تشـــجيع اســـتخدام علـــوم وتكنولوجـــيا الفضـــاء 
ــبلدان         ــتدامة يف ال ــية املس ــية االقتصــادية واالجتماع ــراض التنم ــتعلقة بالفضــاء ألغ ــيانات امل والب

من ذلك من جناعة يف التكاليف ومن منافع        النامـية، باذكـاء وعـي مـتخذي القـرارات مبا يتأتى             
ــبلدان النامــية عــلى اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء؛ وإىل       ــناء أو تدعــيم قــدرة ال إضــافية؛ وإىل ب

 .تدعيم أنشطة توصيل املعلومات لزيادة الوعي باملنافع املتأتية من ذلك

يبية وحلقات  والحظـت اللجـنة الفرعـية أنـه، باالضـافة إىل املؤمتـرات والـدورات التدر                -٤٠
، ) أدناه ٤٦انظر الفقرة    (٢٠٠٤العمـل والـندوات الـيت تعـتزم األمـم املـتحدة تنظـيمها يف عام                 

 : أنشطة أخرى تركز على ما يلي٢٠٠٤ستكون للربنامج يف عام 

ــية،       )أ(  ــبلدان النام ــدرات يف ال ــناء ق ــيم والتدريــب مــن أجــل ب دعــم أنشــطة التعل
 دريس علوم وتكنولوجيا الفضاء؛ من خالل املراكز االقليمية لتوخصوصا
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ــية مــن أجــل تعزيــز اســتخدام تكنولوجــيات الفضــاء يف     )ب(  تقــدمي املســاعدة التقن
بـرامج التنمـية، وخصوصـا مبواصـلة دعـم أو استهالل مشاريع رائدة كمتابعة ألنشطة الربنامج                 

 السابقة؛

ية تعميمها  تيسـري احلصـول عـلى البيانات وسائر املعلومات املتعلقة بالفضاء بغ            )ج( 
 .على الناس، والقيام بأنشطة وصولة لتشجيع مشاركة الشباب يف األنشطة الفضائية

  
  ٢٠٠٣عام  -١ 

  املؤمترات والدورات التدريبية وحلقات العمل اليت نظمتها األمم املتحدة
فـيما يتعلق باألنشطة اليت اضطلع هبا برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يف عام               -٤١

 :، أعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها٢٠٠٣

ــية     )أ(  ــية الدول ــة الــدورة التدريب حلكومــة الســويد واإليســا، الشــتراكهما يف رعاي
الثالـثة عشـرة املشـتركة بـني األمـم املـتحدة والسـويد حول تثقيف املعلمني يف جمال االستشعار                    

 يف ســتوكهومل Metria Satellus ABعــن بعــد، الــيت استضــافتها جامعــة ســتوكهومل وشــركة    
 يونيه؛/ حزيران١٣مايو إىل / أيار٥وكريونا، السويد، من 

ــيا واإليســا واملركــز الوطــين الفرنســي للدراســات الفضــائية،       )ب(  ــة رومان حلكوم
الشـتراكها يف رعايـة حلقـة عمل األمم املتحدة االقليمية حول استخدام تكنولوجيا الفضاء يف                 

استضــافتها وكالـة الفضـاء الرومانـية يف بويانـا براســوف،     تدّبـر الكـوارث لصـاحل أوروبـا، الـيت      
 مايو؛/ أيار٢٣ إىل ١٩رومانيا، من 

حلكومـــة اجلمهوريـــة العربـــية الســـورية واإليســـا واملركـــز الوطـــين الفرنســـي    )ج( 
للدراسـات الفضـائية، الشـتراكها يف رعايـة حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املتحدة ووكالة                    

 تطبــيقات وتعلــيم االستشــعار عــن بعــد، الــيت استضــافتها اهليــئة العامــة الفضــاء األوروبــية حــول
 مارس؛/ آذار٢٧ إىل ٢٣لالستشعار عن بعد باجلمهورية العربية السورية يف دمشق، من 

حلكومـة تايلـند، الشتراكها يف رعاية حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة              )د( 
لفضائية يف تضييق اهلوة الرقمية، اليت استضافتها وتايلـند حـول إسـهام تكنولوجـيا االتصـاالت ا       

 ١٢ والوكالـة التايلـندية لتنمـية تكنولوجـيا الفضـاء، يف بانكوك، من               Geo-Informaticsشـركة   
 مايو؛/ أيار١٦إىل 

حلكومـة النمسـا ومقاطعـة شـتايرمارك ومديـنة غـراتس واإليسا الشتراكها يف                )ه( 
دة والنمســا ووكالـة الفضــاء األوروبـية حــول تســخري   رعايـة الــندوة املشـتركة بــني األمـم املــتح   
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دعــم خطــة تنفــيذ نــتائج مؤمتــر القمــة العــاملي : التطبــيقات الفضــائية ألغــراض التنمــية املســتدامة
، يف Joanneum Researchللتنمـية املسـتدامة، الـيت استضافها معهد البحوث الفضائية ومؤسسة    

 سبتمرب؛/ أيلول١١ إىل ٨غراتس، النمسا، من 

ــة       )و(  ــة حلق ــاف واليونســكو، الشــتراكها يف رعاي ــيا واإليســا واإلي ــة أملان حلكوم
العمـل املشـتركة بـني األمـم املـتحدة واالحتـاد الـدويل لـلمالحة الفضـائية حـول تسـخري التعليم                       
وبـناء القـدرات يف جمـال تكنولوجـيا الفضاء لصاحل البلدان النامية، مع التركيز على االستشعار                 

 سبتمرب؛/ أيلول٢٧ إىل ٢٥ضافتها جامعة برمين، يف برمين، أملانيا، من عن بعد، اليت است

ــية باســتخدام الســواتل الصــغرية لصــاحل      )ز(  ــيا واللجــنة الفرعــية املعن حلكومــة أملان
الــدول النامــية األعضــاء يف األكادميــية الدولــية لــلمالحة الفضــائية، الشــتراكها يف رعايــة حلقــة  

مم املتحدة واألكادميية الدولية للمالحة الفضائية حول السواتل   العمـل الـرابعة املشـتركة بني األ       
إسـهام يف التنمـية املسـتدامة، الـيت استضافها االحتاد الدويل            : الصـغرية يف خدمـة الـبلدان النامـية        

 سبتمرب؛/ أيلول٣٠للمالحة الفضائية، يف برمين، أملانيا، يف 

ألمم املتحدة حول قانون    حلكومـة كوريـا، الشـتراكها يف رعايـة حلقة عمل ا            )ح( 
 ٣الفضـاء، استضافها املعهد الكوري لبحوث الفضاء اجلوي يف دجييون، مجهورية كوريا، من              

 نوفمرب؛/ تشرين الثاين٦إىل 

حلكومـة الواليـات املـتحدة ووكالـة الفضـاء النمسـاوية الشتراكهما يف رعاية                )ط( 
يات املتحدة األمريكية حول استخدام     حلقـة العمـل الدولـية املشـتركة بني األمم املتحدة والوال           

 ديسمرب؛/ كانون األول١٢ إىل ٨النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا، يف فيينا، من 

للـبلدان املضيفة للمراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة       )ي( 
 .٢٠٠٣عام إىل األمم املتحدة، لتنظيمها حلقات عمل ودورات تدريبية أثناء 

  
  الزماالت الطويلة األمد من أجل التدريب املتعمق   

ــرها لإليســا ألهنــا قّدمــت يف عــام       -٤٢ ــتني ٢٠٠٣أعربــت اللجــنة الفرعــية عــن تقدي  زمال
ــبحوث الفضــاء يف        ــد األورويب ل ــد يف املعه إلجــراء حبــوث يف تكنولوجــيا االستشــعار عــن بع

 .فراسكايت، ايطاليا

ة بأمهـية زيـادة فـرص الدراسـة املـتعمقة يف مجـيع جماالت علوم                ونّوهـت اللجـنة الفرعـي      -٤٣
وتكنولوجــيا الفضــاء واملشــاريع املــتعلقة بتطبــيقاهتا مــن خــالل زمــاالت طويلــة األمــد، وحثّــت  

 .الدول األعضاء على إتاحة فرص من هذا القبيل يف مؤسساهتا ذات الصلة
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  اخلدمات االستشارية التقنية    
ة عـلما باخلدمـات االستشـارية التقنـية التالـية، املقّدمـة يف إطار               أحاطـت اللجـنة الفرعـي      -٤٤

بـرنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية دعما لألنشطة واملشاريع اليت تعزز التعاون االقليمي             
 ):٤٩-٤٠، الفقرات A/AC.105/815انظر الوثيقة (والعاملي يف جمال التطبيقات الفضائية 

لـــس آســـيا واحملـــيط اهلـــادي لالتصـــاالت الســـاتلية يف تقـــدمي املســـاعدة إىل جم )أ( 
ــيا واحملــيط         ــتعاون يف جمــال االتصــاالت الســاتلية يف آس ــتطور وال ــز ال ــية إىل تعزي ــوده الرام جه

 اهلادي؛

 مبديـنة غراتس، النمسا، على إجراء  Joanneum Researchالـتعاون مـع شـركة     )ب( 
الســواتل أثــناء الــدورة السادســة عــرض ايضــاحي تفاعــلي حــي للتطبيــب عــن بعــد باالســتعانة ب

 ؛٢٠٠٣واألربعني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف عام 

إســداء املشــورة التقنــية إىل اللجــنة التحضــريية ملــنظمة معــاهدة احلظــر الشــامل  )ج( 
ــدى إعدادهــا مشــاريع توصــيات للمشــاركني يف حلقــة العمــل املشــتركة       ــنووية ل ــتجارب ال لل

 تشرين  ٢٣ إىل   ٢٠ية اخلامسـة لتقييم مرفق االتصاالت العاملي، اليت عقدت يف فيينا من             السـنو 
 ؛٢٠٠٣أكتوبر /األول

الـتعاون مـع األمانـة املؤقـتة ملؤمتـر القـارة األمريكـية الـرابع لشـؤون الفضاء يف                     )د( 
 ذلك التخطـيط لعـدد مـن األنشـطة الرامـية إىل تنفـيذ خطـة العمـل الصـادرة عـن املؤمتـر، مبا يف                     

 لصاحل  ٢٠٠٤عقـد حلقـة عمل حول استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة يف كولومبيا عام               
 منطقة أمريكا الالتينية والكاريبـي؛

تقـدمي املسـاعدة التقنـية إىل معهـد اهلندسـة، التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا                )ه( 
نية بالفضاء تتوىل تنسيق األنشطة     يف فـنـزويال، يف دراسـة بضـعة مناذج مؤسسية إلنشاء هيئة مع            

 الفضائية يف فنـزويال؛

مسـاعدة الـرابطة الشـيلية لشـؤون الفضـاء عـلى تنظـيم معسكر الفضاء للقارة                  )و( 
 ؛٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١٨ إىل ٤األمريكية، من 

توفـري خدمـات رئـيس الفـريق العـامل املعـين بالتعليم والتدريب يف جمال رصد                  )ز( 
 ؛)سيوس(بع للجنة املعنية بسواتل رصد األرض األرض التا

دعــم بــرنامج املــتابعة املشــترك بــني األمــم املــتحدة واإليســا املــتعلق باســتخدام   )ح( 
ويـتعاون الـربنامج أيضا مع اإليسا على        . تكنولوجـيا االستشـعار عـن بعـد يف التنمـية املسـتدامة            
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يد مـناطق الفيضانات ورصدها     تنفـيذ مشـروع يف أفريقـيا يـتعلق بإنشـاء نظـام معلومـات لـتحد                
وتقيـيمها، جنـبا إىل جنـب مـع إنشـاء سـجل جامع للمياه السطحية يف حوض هنر ناكامبـي يف        

 بوركينا فاسو؛

املشـاركة يف أعمـال الفـريق املخصـص املعـين بعمليات رصد األرض، كعضو                )ط( 
 .يف فريقه الفرعي املعين ببناء القدرات

  
  ٢٠٠٤ عام  -٢ 

ورات التدريب وحلقات العمل والندوات اليت ستعقد يف إطار برنامج األمم        املؤمترات ود  
  املتحدة للتطبيقات الفضائية 

أعربـت اللجـنة الفرعـية عـن تقديـرها حلكومة الواليات املتحدة الشتراكها مع مكتب           -٤٥
شــؤون الفضــاء اخلــارجي يف تنظــيم الــدورة التدريبــية املشــتركة بــني األمــم املــتحدة والواليــات  
املـتحدة األمريكـية بشـأن عملـيات البحـث واالنقـاذ املعانـة بالسـواتل، الـيت عقـدت يف ميامي،              

 .فرباير/ شباط٦ إىل ٢الواليات املتحدة، من 

وأوصــت اللجــنة الفرعــية باملوافقــة عــلى الــربنامج الــتايل لــدورات التدريــب وحلقــات   -٤٦
 تنظـيمها مـع احلكومات      العمـل والـندوات الـيت سيشـترك مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي يف                

 :٢٠٠٤املضيفة وهيئات أخرى يف عام 

ــتخدام       )أ(  ــول اسـ ــودان حـ ــتحدة والسـ ــم املـ ــني األمـ ــتركة بـ ــل املشـ ــة العمـ حلقـ
تكنولوجــيا الفضــاء يف إدارة املــوارد الطبيعــية ورصــد البيــئة وتدّبــر الكــوارث، الــيت ســتعقد يف   

 أبريل؛/ نيسان٨ إىل ٤اخلرطوم من 

ركة بـني األمــم املـتحدة ومجهوريـة ايـران االسـالمية حــول      حلقـة العمـل املشـت    )ب( 
اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف أغــراض األمــن البيــئي واستصــالح املــناطق املــنكوبة والتنمــية    

 مايو؛/ أيار١٢ إىل ٨املستدامة، اليت ستعقد يف طهران من 

ــة الفضــاء         )ج(  ــتحدة ووكال ــم امل ــني األم ــتركة ب ــية عشــرة املش ــل الثان ــة العم  حلق
 مايو؛/ أيار٢٨ إىل ٢٤األوروبية حول علوم الفضاء األساسية، اليت ستعقد يف بيجني من 

دورة التدريـب الدولــية الــرابعة عشــرة املشــتركة بــني األمــم املــتحدة والســويد   )د( 
لتثقـيف املعـلمني يف جمـال االستشـعار عـن بعـد، الـيت سـتعقد يف ستوكهومل وكريونا، السويد،                     

 يونيه؛/ حزيران١١ إىل ٣من 
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احللقـة الدراسـية االقليمـية املشـتركة بني األمم املتحدة واللجنة املعنية ببحوث         )ه( 
االحتياجات التعليمية واخلربات   : الغـالف اجلـوي العلـوي حـول رصـد البيـئة الطبيعية ومحايتها             

يف املكتسـبة من دورات التدريب الدولية املشتركة بني األمم املتحدة والسويد لتثقيف املعلمني              
 سبتمرب؛/جمال االستشعار عن بعد، اليت ستعقد يف اسالم أباد، يف أيلول

حلقـة العمـل االقليمـية املشـتركة بني األمم املتحدة واململكة العربية السعودية               )و( 
حـول اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف تدّبـر الكوارث يف غريب آسيا، اليت ستعقد يف الرياض،                   

 أكتوبر؛/يف تشرين األول

الـندوة املشـتركة بـني األمـم املـتحدة والنمسـا ووكالة الفضاء األوروبية حول          )ز( 
 ١٣حلـول فضـائية ملسائل إدارة املياه، اليت ستعقد يف غراتس، النمسا، من              : تـأمني املـاء للعـامل     

 سبتمرب؛/ أيلول١٦إىل 

 حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املـتحدة واالحتـاد الدويل للمالحة الفضائية                 )ح( 
حـول اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء لصـاحل الـبلدان النامـية، اليت ستعقد يف فانكوفر، كندا، يف                    

 أكتوبر؛/تشرين األول

حلقـة العمل اخلامسة املشتركة بني األمم املتحدة واألكادميية الدولية للمالحة            )ط( 
وفر، كندا، يف   الفضـائية حـول السـواتل الصـغرية يف خدمـة البلدان النامية، اليت ستعقد يف فانك                

 أكتوبر؛/تشرين األول

حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املـتحدة ووكالة الفضاء األوروبية والنمسا                 )ي( 
وسويسـرا حـول تسـخري االستشعار عن بعد يف خدمة التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية، اليت                 

 أكتوبر؛/ تشرين األول٢٢ إىل ١٨ستعقد يف كامتاندو، من 

 عمـل األمـم املتحدة الدولية حول استخدام تكنولوجيا الفضاء يف تدّبر             حلقـة  )ك( 
 أكتوبر؛/الكوارث، اليت ستعقد يف أوبربفافنهوفن، أملانيا، يف تشرين األول

ــو دي      )ل(  حلقــة عمــل األمــم املــتحدة حــول قــانون الفضــاء، الــيت ســتعقد يف ري
 نوفمرب؛/جانريو، الربازيل، يف تشرين الثاين

األمـم املـتحدة الـدويل بشـأن اسـتخدام النظم العاملية لسواتل املالحة              اجـتماع    )م( 
 ديسمرب؛/ كانون األول–نوفمرب /وتطبيقاهتا، الذي سيعقد يف فيينا، يف تشرين الثاين

حلقـات العمـل ودورات التدريـب الـيت سـتنظم يف املراكـز االقليمـية لتدريس                  )ن( 
 .املتحدةعلوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم 

 



 

 16 
 

 A/AC.105/823 

  خدمة املعلومات الفضائية الدولية          -باء  
الحظــت اللجــنـة الفرعــية بارتــياح أنــه مت اصــدار الوثــيقة اخلامســة عشــرة مــن سلســلة   -٤٧

 Seminars of the United“الوثـائـق احملـتوية على دراسات خمتارة من أنشطة الربنامج، وعنواهنا   

Nations Programme on Space Applications”.)كمــا الحظــت اللجــنة بارتــياح صــدور )٤ 
”Highlights in Space 2002“املنشور املعنون 

 الذي استمد من تقرير أعده اإلياف بالتعاون )٥(
وأعربـت اللجـنة الفرعـية عن تقديرها ملن أسهموا يف تلك            . مـع املعهـد الـدويل لقـانون الفضـاء         

 .األعمال

 واصلت تعزيز خدمة املعلومات الفضائية      والحظـت اللجـنة الفرعية بارتياح أن األمانة        -٤٨
، الذي  (www.oosa.unvienna.org)الدولية وموقع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي على الويب         

كما . يتضـمن، ضـمن مجلـة أمـور، فهرسـا حمدَّثـا بانتظام لألجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي                 
لويــب ُيعــىن بتنســيق أنشــطة الحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح أن األمانــة حتــتفظ مبوقــع عــلى ا 

 .(www.uncosa.unvienna.org)الفضاء اخلارجي داخل منظومة األمم املتحدة 
  

  التعاون االقليمي واألقاليمي            -جيم   
الحظـت اللجـنة الفرعـية مـع الـتقدير اسـتمرار اجلهـود املـبذولة يف إطـار برنامج األمم                      -٤٩

/  كــانون األول١١ املــؤرخ ٤٥/٧٢العامــة املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية وفقــا لقــرار اجلمعــية 
 يف قـيادة جهـد دويل النشاء مراكز اقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء            ١٩٩٠ديسـمرب   

ــودة يف الــبلدان النامــية       والحظــت اللجــنة  . يف مؤسســات التعلــيم الوطنــية أو االقليمــية املوج
يصبح جزءا من شبكة ميكن     الفرعـية أيضـا أنـه ميكـن لكـل مركـز، مىت مت انشاؤه، أن يتوسع و                 

أن تشـمل عناصـر برناجمـية معيـنة يف املؤسسـات القائمة ذات الصلة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء                  
 .يف كل منطقة

 كانون  ٦ املؤرخ   ٥٠/٢٧واسـتذكرت اللجـنة الفرعـية أن اجلمعـية العامـة، يف قرارها               -٥٠
لى أساس االنتساب لألمم    ، قـد أقرت توصية اللجنة بأن ُتنشأ املراكز ع         ١٩٩٥ديسـمرب   /األول

املـتحدة يف أبكـر وقـت ممكـن وبأن من شأن االنتساب أن يوفر للمراكز االعتراف الالزم وأن                   
يعـزز امكانـية اجـتذاب جهـات ماحنـة واقامة عالقات أكادميية مع املؤسسات الوطنية والدولية                 

 .ذات الصلة بالفضاء

ــم     -٥١ ــرنامج األم ــياح أن ب ــية بارت ــيقات الفضــائية   والحظــت اللجــنة الفرع ــتحدة للتطب  امل
يواصـل اهـتمامه بالـتعاون مـع الـدول األعضـاء عـلى الصـعيدين االقلـيمي والـدويل هبدف دعم                    
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كمـا الحظـت اللجـنة الفرعـية أن مجـيع املراكـز قـد أقامت عالقة انتساب مع مكتب                    . املراكـز 
 .شؤون الفضاء اخلارجي

، A/AC.105/815(طبيقات الفضائية   والحظـت اللجـنة الفرعـية أيضا أن تقرير خبري الت           -٥٢
يتضمن عرضا ألبرز أنشطة املراكز االقليمية اليت حظيت بدعم الربنامج يف عام            ) املـرفق الثالث  

 .٢٠٠٥ و٢٠٠٤ واألنشطة املزمعة لعامي ٢٠٠٣

وأشـارت اللجنة الفرعية بارتياح إىل مبادرة وكالة الفضاء الشيلية املقدمة بالتعاون مع              -٥٣
حنو حتقيق  : فضـاء اخلـارجي والرامية إىل عقد مؤمتر دويل حول الفضاء واملياه           مكتـب شـؤون ال    

، ضمن اطار   ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢ و   ١التنمـية املسـتدامة واألمن البشري يف سانتياغو يومي          
 .املعرض الدويل للطريان والفضاء

  
 تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء -ثالثا 

   )اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 
، واصلت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية نظرها يف        ٥٨/٨٩وفقـا لقـرار اجلمعية العامة        -٥٤

 ١٩وعمال بالفقرة   .  مـن جدول األعمال، املتعلق بتنفيذ توصيات اليونيسبيــس الثالث         ٦البـند   
ة الفرعـية إىل الفـريق العـامل اجلـامع الـذي أنشأته يف جلستها               مـن ذلـك القـــرار، طلبـت اللجـن         

 .فرباير، أن ينظر يف هذه املسألة/ شباط١٨، املعقودة يف ٦٠٣

فــرباير، أقــّرت اللجــنة الفرعــية توصــيات   / شــباط٢٧، املعقــودة يف ٦١٧ويف اجللســة  -٥٥
الــواردة يف تقريــر الفــريق العــامل اجلــامع بشــأن تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث، بصــيغتها 

 ).انظر املرفق الثاين(الفريق العامل 

ــة (وتكــلم يف اطــار هــذا البــند ممــثلو ايــران    -٥٦ ــيا والــربتغال )  االســالمية–مجهوري وايطال
ــندا         ــربيطانيا العظمــى وايرل ــتحدة ل ــيزيا واملكســيك واململكــة امل ــندا ومال والصــني وفرنســا وك

 .الشمالية والنمسا واهلند واليابان واليونان

مبادرة تايغر  "واسـتمعت اللجـنة الفرعـية إىل عـرض إيضـاحي قدَّمـه ممثل اإليسا حول                  -٥٧
(TIGER) :إدارة املوارد املائية يف أفريقيا." 

 :وكان معروضا على اللجنة الفرعية للنظر يف هذا البند الوثائق التالية -٥٨

أنشطة : لميةالـتعاون الـدويل يف اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض الس               )أ( 
 ؛Add.1) و A/AC.105/C.1/2004/CRP.4 و Add.1 و (A/AC.105/816الدول األعضاء 
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أنشطة : الـتعاون الـدويل يف اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية               )ب( 
ــية الـــيت أســـهمت يف تنفـــيذ توصـــيات اليونســـبيس الثالـــث      (A/AC.105/819املـــنظمات الدولـ

 ؛A/AC.105/C.1/2004/CRP.5)و 

مشــروع تقريــر جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية عــن     )ج( 
ــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث   ــرابع   : تنف ــرفقات األول إىل ال ــرابع وامل الفصــول األول إىل ال

A/AC.105/C.1/L.272)و Add.1 إىل Add.4و (A/AC.105/C.1/2004/CRP.17؛ 

 بالصـــحة العمومـــية وتوصـــياته   مـــلخص اســـتنتاجات فـــريق العمـــل املعـــين     )د( 
 ؛(A/AC.105/C.1/2004/CRP.6)واالجراءات اليت اختذها 

التعليقات الواردة  : مشـروع الـتقرير عـن تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث              )ه( 
مــن الــدول األعضــاء يف جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية ومــن هيــئات   

 ؛Add.1) و(A/AC.105/C.1/2004/CRP.9األمم املتحدة 

الـترابط بـني توصـيات اليونيسـبيس الثالـث واإلجـراءات اليت دعي إىل اختاذها                 )و( 
ــتائج مؤمتــر القمــة العــاملي للتنمــية املســتدامة        يف اعــالن األمــم املــتحدة لأللفــية وخطــة تنفــيذ ن

) املــــرحلة األوىل(العمــــل الصــــادرة عــــن مؤمتــــر القمــــة العــــاملي جملــــتمع املعلومــــات  وخطــــة
(A/AC.105/C.1/2004/CRP.10)؛ 

ــا     )ز(  ــبغي إيالؤهـ ــة الـــيت ينـ ــة األولويـ ــائية حـــول درجـ ــة االستقصـ ــتائج الدراسـ نـ
 ؛(A/AC.105/C.1/2004/ CRP.11)لتوصيات اليونيسبيس الثالث اليت مل ُتتناول بعد 

مـلخص اسـتنتاجات فـريق العمـل املعـين بـزيادة الوعي وتوصياته واالجراءات              )ح( 
 .(A/AC.105/C.1/2004/CRP.15)اليت اختذها 

والحظـت اللجـنة الفرعية مع التقدير ما بذله رؤساء وأعضاء أفرقة العمل اإلثين عشر                -٥٩
الـيت أنشـأهتا جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا الرابعة واألربعني                  

ــود الحــ        ــن جه ــني، م ــا األربع ــية يف دورهت ــية والتقن ــية العلم ــيذ  واللجــنة الفرع ــّدم يف تنف راز تق
 .توصيات اليونيسبيس الثالث اليت هم مسؤولون عنها

 :والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أن أفرقة العمل التالية قدَّمت تقاريرها اخلتامية -٦٠
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 التقارير اخلتامية املقدَّمة
التقدمي شفويا إىل 
 اللجنة الفرعية

) رؤساء(رئيس 
  )أ(التوصية الفريق

A/AC.105/C.1/L.275  مجهورية ايران
 االسالمية

االحتاد الروسي 
ومجهورية ايران 

االسالمية 
واجلمهورية العربية 

 السورية

صوغ استراتيجية عاملية شاملة 
 لرصد البيئة

١- 

A/AC.105/C.1/2004/CRP.12 حتسني إدارة املوارد الطبيعية  اهلند اهلند
 لألرض

٢- 

A/AC.105/C.1/L.269 ٤ حتسني التنّبؤ بالطقس واملناخ غالالربت الربتغال- 
A/AC.105/C.1/L.273 الصني وفرنسا  كندا

 وكندا
تنفيذ نظام عاملي متكامل 

إلدارة جهود ختفيف الكوارث 
 الطبيعية ودرئها واإلغاثة منها

٧- 

A/AC.105/C.1/L.274 إيطاليا والواليات  إيطاليا
 املتحدة األمريكية

حتسني الوصول عامليا إىل 
ات الفضائية للمالحة الشبك

وحتديد املواقع وحتسني توافق 
 تلك الشبكات

١٠-

A/AC.105/C.1/L.264  تعزيز التنمية املستدامة بتطبيق  نيجرييا
 )ب(نتائج أحباث الفضاء

١١-

A/AC.105/C.1/2004/CRP.13 تعزيز بناء القدرات بتنمية  اليابان اليابان
املوارد البشرية وزيادة موارد 

 امليزانية

١٧-

A/AC.105/C.1/2004/CRP.14 النمسا والواليات  النمسا
 املتحدة األمريكية

إذكاء وعي متخذي القرارات 
واجلمهور عامة بأمهية األنشطة 

 الفضائية

١٨-

A/AC.105/L.246  حتديد مصادر متويل جديدة  فرنسا
ومبتكرة لدعم تنفيذ توصيات 

 )ب(اليونيسبيس الثالث

٣٢-

 
إعالن فيينا بشأن   : األلفـية الفضائية  "مَّة حسـب ترتيـب ظهورهـا يف القـرار املعـنون             التوصـيات مـرق    )أ(

تقريــر مؤمتــر األمــم انظــر (، الــذي يتضــّمن الــنص الكــامل لكــل توصــية  :الفضــاء والتنمــية البشــرية
-١٩املـتحدة الثالـث املعـين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،         

  ).١، الفصل األول، القرار)A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩ليه يو/ متوز٣٠
قـدَّم فـريق العمـل املعـين بالتنمـية املسـتدامة وفـريق العمـل املعـين مبصادر التمويل املبتكرة تقريريهما                       )ب( 

استخدام الفضاء اخلتامـيني إىل الـدورة األربعـني للجـنة الفرعـية والـدورة السادسـة واألربعني للجنة         
 .اخلارجي يف األغراض السلمية
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) ٩التوصية (والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح أن فـريق العمـل املعـين بتـبادل املعارف              -٦١
أبلـغا اللجنــة الفرعيــة بالتقّدم    ) ١٤التوصيـة  (وفـريق العمـل املعين باألجسام القريبــة من األرض          

 بـه حـىت ذلـك احلـني، وأن التقرير املؤقت لفريق العمل      الـذي أحـرزاه وبـالعمل الـــذي اضـطلعــا         
 ).A/AC.105/C.1/2004/CRP.30(املعين باألجسام القريبة من األرض متاح للجنة الفرعية 

والحظــت اللجــنة الفرعــية مــع الــتقدير املســامهات الــيت قدمــتها يف عمــل أفــرقة العمــل  -٦٢
 حكومــية وغــري حكومــية - دولــية كــيانات تابعــة ملــنظومة األمــم املــتحدة، وكذلــك مــنظمات 

 .تتمتع مبركز املراقب الدائم لدى اللجنة

واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أن تقييم حالة تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث ينبغي                 -٦٣
ــيات         ــيذ توصـ ــا يف تنفـ ــي قُدمـ ــبل املضـ ــد، وأن سـ ــيا يف آن واحـ ــوعيا وعملـ ــون موضـ أن يكـ

عـايري واضـحة وواقعـية، وكذلك على مدى القدرة    اليونيسـبيس الثالـث ينـبغي أن تقـوم عـلى م       
 .على تنفيذ تلك التوصيات

واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى ضرورة متابعة عمل أفرقة العمل بتحديد وتنفيذ خطط                 -٦٤
 .عمل ذات أهداف ووسائل ومهام حمّددة

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن الـدول األعضـاء مستمرة يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس        -٦٥
لثالـث مـن خـالل بـرامج وطنـية وإقليمـية وتعـاون ثـنائي، وكذلـك مـن خـالل مـا تيسره جلنة                          ا

اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية وجلنـتاها الفرعيـتان من تعاون وتكامل على                   
 .الصعيدين اإلقليمي والدويل

يم أنشطة  والحظـت اللجنة الفرعية مع التقدير تقارير الدول األعضاء عن ترويج وتنظ            -٦٦
 .َوصولة لعامة الناس احتفاال بأسبوع الفضاء العاملي

واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى ضـرورة أن تعـزِّز الـدول األعضـاء جهودهـا لتعزيز بناء                      -٦٧
القــدرات، بوســائل مــنها الــتعاون والتنســيق مــع اللجــنة ومــع مــنظمات أخــرى مــثل اليونســكو 

 .وسيوس واإلياف

ــية    -٦٨ ــنافع اقتصــادية     والحظــت اللجــنة الفرع ــتوفري م أن اســتعمال تكنولوجــيا الفضــاء ل
واجتماعـية، وكذلـك للوفـاء باالحتـياجات امللموسـة لـدى الـبلدان النامية، ينبغي أن ينتقل من                  

 .املرحلة التجريبية إىل املرحلة العملياتية

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن الفـريق العـامل الـذي أنشـأته اللجـنة لكـي يـتولّى إعداد                       -٦٩
قريـر يقـدَّم إىل اجلمعية يف دورهتا التاسعة واخلمسني من أجل استعراض التقّدم احملرز يف تنفيذ                 ت
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، مشاورات غري   ٥٨/٨٩توصـيات اليونيسـبيس الثالـث، قـد عقـد، وفقـا لقـرار اجلمعـية العامة                  
، وأنه  )السويد(رمسـية أثـناء الـدورة احلاديـة واألربعـني للجـنة الفرعـية برئاسة نيكالس هيدمان                  

 .٢٠٠٤فرباير / شباط٢٦ و١٩ُعقدت مثاين جلسات من املشاورات غري الرمسية ما بني 

وأثــناء املشــاورات غــري الرمســية، أُجــري اســتعراض ملشــروع الــنص اخلــاص بالفصــول    -٧٠
أما فيما يتعلق بالفصلني    . األول إىل الـرابع واملرفقات األول إىل الرابع بغية إبداء تعليقات عامة           

ــتقرير، فقــد اُتفــق عــلى أن مشــروع قائمــة العناصــر املــراد    اخلــامس والســادس  مــن مشــروع ال
، A/AC.105/C.1/2004/CRP.31إدرجاهـــا يف ذيـــنك الفصـــلني، حســـبما هـــو وارد يف الوثـــيقة 

 .سيوفِّر مبادئ توجيهية لصوغ مشروع نص

، والحظـت اللجـنة الفرعـية أن اجلولة القادمة من مشاورات الفريق العامل غري الرمسية         -٧١
. ، ســوف ُتعقــد أثــناء الــدورة الثالــثة واألربعــني للجــنة الفرعــية القانونــية  ٥٨/٨٩وفقــا للقــرار 

، وأن  ٢٠٠٤مارس  / آذار ٣١واتفقـت اللجـنة الفرعـية على أن تبدأ املشاورات غري الرمسية يف              
ونوهـت اللجنة الفرعية بأن أي تعليقات      . تسـتعرض نـص مشـروع الـتقرير بكاملـه فقـرة فقـرة             

مـن الـدول األعضـاء يف جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية حىت     أخـرى تـرد     
 سـتؤخذ بعـني االعتـبار يف مشروع التقرير الذي سيتاح للجولة القادمة              ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٨

 .من املشاورات غري الرمسية
  

املسائل املتصلة باستشعار األرض عن بعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك  -رابعا 
   قاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرضتطبي
 مــن جــدول األعمــال، املــتعلق باستشــعار  ٧واصــلت اللجــنة الفرعــية نظــرها يف البــند   -٧٢

 .٥٨/٨٩األرض عن بعد، وفقا لقرار اجلمعية العامة 

ويف أثـناء املناقشـات، استعرضت الوفود الربامج الوطنية والتعاونية يف جمال االستشعار              -٧٣
وتكلم . وذكـرت أمـثلة عـلى بـرامج وطنية وعلى التعاون الثنائي واإلقليمي والدويل             . عـن بعـد   

يف إطـار هـذا البـند مـن جدول األعمال ممثلو مجهورية كوريا والصني وفرنسا وكندا ونيجرييا                  
 .واهلند والواليات املتحدة واليابان

ــّدم بشــأن مســألة استشــعار األرض عــن بعــد بواســطة الســوات    -٧٤ ــيان وقُ ل العرضــان التقن
 :التاليان

، قّدمــه ممــثل "وجهــات نظــر مــن اهلــند : رصــد األرض ألغــراض إدارة املــياه " )أ(  
 اهلند؛
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كـأداة لتطبـيق طـرائق االستشـعار عـن بعــد      ‘ Baumanets‘السـاتل املـيكروي   " )ب(  
 .، قّدمه ممثل االحتاد الروسي"يف الربامج التعليمية

 أمهية بيانات سواتل رصد األرض يف دعم األنشطة يف          وشـّددت اللجـنة الفرعـية عـلى        -٧٥
عـدد مـن اجملـاالت االمنائـية الرئيسية، مثل إدارة املوارد املائية، ورصد املناطق الساحلية، وصيد                 

الغطـــاء األرضـــي، /األمســـاك، والدراســـات اجليولوجـــية، ورســـم خـــرائط اســـتخدام األراضـــي 
دن، ورصــد تدهــور الــتربة وتقيــيمه، ودراســة  والــزراعة، وإدارة املــوارد احلرجــية، وختطــيط املــ 

الــبحار، ورصــد تغــّير املــناخ العــاملي وغــازات االحتــباس احلــراري، واتقــاء الكــوارث الطبيعــية   
 .وختفيف آثارها والغوث منها

وأبـرزت اللجـنة الفرعـية ازديـاد توافـر أجهـزة االستشـعار الفضـائية املركّـبة عـلى منت                      -٧٦
 CHIPS و INSAT 3E و STSAT-1 و INSAT-3A و Resourcesat-1ســـواتل جديـــدة مـــثل    

 .SciSat و CBERS-2  وGALEX و

ــيانات      -٧٧ ــيز إىل ب ــية الوصــول دون متي وشــّددت اللجــنة الفرعــية عــلى أمهــية توفــري إمكان
االستشـعار عـن بعد واملعلومات املستمدة منها بتكلفة معقولة وتوقيت مناسب، وكذلك أمهية     

عاب تكنولوجـيا االستشـعار عـن بعد واستخدامها، خصوصا عند          بـناء القـدرات يف جمـال اسـتي        
 .تلبية احتياجات البلدان النامية

وشـّجعت اللجـنة الفرعـية عـلى زيـادة الـتعاون الـدويل يف استخدام سواتل االستشعار                   -٧٨
ــية        ــية ثنائ ــد، وخصوصــا بتقاســم اخلــربات والتكنولوجــيات مــن خــالل مشــاريع تعاون عــن بع

" سيوس"ّوهـت اللجـنة الفرعـية بـالدور اهلـام الـذي تؤديـه مؤسسات مثل                 ون. وإقليمـية ودولـية   
واإليـاف وكـيانات دولـية مثل شراكة استراتيجية الرصد العاملي املتكاملة يف تعزيز              " إسـربس "و

 .التعاون الدويل يف تطبيق تكنولوجيا االستشعار عن بعد، خصوصا لفائدة البلدان النامية

نــه أثــناء مؤمتــر القمــة املعــين برصــد األرض الــذي عقــد يف والحظــت اللجــنة الفرعــية أ -٧٩
 بلــدا إعــالن تأيــيد، يــدل ٣٠، اعــتمد أكــثر مــن ٢٠٠٣يولــيه / متــوز٣١واشــنطن العاصــمة يف 

عــلى الــتزام سياســي بالــتحرك صــوب وضــع خطــة متكّــن مــتخذي القــرارات مــن رصــد حالــة   
لتنبؤ بتطورات املنظومة   األرض بصـورة مسـتمرة، وزيـادة فهمهـم لدينامـيات األرض، وتعزيز ا             

ــية   ــية الدول ــتعاهدية البيئ ــتزامات ال ــه، يف  . األرضــية ومواصــلة الوفــاء باالل والحظــت بارتــياح أن
أعقـاب مؤمتـر القمـة املذكـور، أنشـئ فـريق خمصـص دويل معـين برصد األرض وقد بدأ الفريق          

 بلدا ٤٠ ويشارك يف هذه املبادرة أكثر من     . عملـه عـلى وضـع خطـة تنفيذ مدهتا عشر سنوات           
كمـا الحظـت اللجـنة الفرعـية أن اجللسـة التأسيسية للفريق قد أنشأت         .  مؤسسـة دولـية    ٢٥ و
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مخسـة أفـرقة فرعـية للـنظر يف مسـائل الـتعاون الـدويل، والتصـاميم، وبناء القدرات، واستخدام                    
ولوحـظ أيضا أن مشروع     . البـيانات، وتلبـية احتـياجات املسـتعملني وتوصـيل اخلدمـات إلـيهم             

تنفـيذ سـوف يستعرض يف الدورة القادمة ملؤمتر القمة املعين برصد األرض املزمع عقده               خطـة ال  
 .٢٠٠٤أبريل /يف اليابان يف نيسان

بـرنامج سـيوس ملتابعة نتائج      "وأحاطـت اللجـنة الفرعـية عـلما مبـبادرة سـيوس املعـنونة                -٨٠
ددة اإلثنيت عشرة إىل ، الـذي يركّـز عـلى اإلشـارات احمل     "مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمـية املسـتدامة         

وقد . رصـد األرض والتكنولوجـيا السـاتلية الـواردة يف خطـة التنفـيذ الصـادرة عـن ذلك املؤمتر                   
إدارة املــوارد ) ب(بــناء القــدرات؛ ) أ: (ّمجعــت هــذه اإلشــارات يف مخــس جمــاالت هامــة، هــي

رسـم اخلــرائط  ) ه(تغـري املـناخ؛   ) د(تدّبـر الكـوارث وأحـوال مـا بعــد الـنـزاعات؛      ) ج(املائـية؛  
كمـا الحظت أن سيوس  . العاملـية، والـتغري يف اسـتخدام األراضـي، ونظـم املعلومـات اجلغرافـية            

اعـتمدت خـالل جلسـتها العامـة السـابعة عشـرة مـبادئ توفـري البـيانات السـاتلية دعمـا للتعليم                       
ء والتدريــب يف جمــال رصــد األرض، الــيت ســتجعل البــيانات أيســر مــناال ألغــراض التعلــيم وبــنا 

 .القدرات يف البلدان النامية

وأبـدت اللجنة الفرعية ارتياحها للجهود الرامية إىل إنشاء نظم للرصد الساتلي خاصة              -٨١
ــيات اإلنعــاش   ــبة الكــوارث ودعــم عمل ــية مــثل    . مبراق كمــا شــددت عــلى أمهــية مــبادرات دول

 .تشكيلة سواتل مراقبة الكوارث

ــن   -٨٢ جاح اجلزائــر ونــيجرييا يف إطــالق ســاتلني  وأبــدت اللجــنة الفرعــية ارتــياحها أيضــا ل
 Algeria Sat-1وسوف تستخدم البيانات املتلقاة من الساتلني . ميـثالن جـزءا من تلك التشكيلة  

 . يف تطبيقات خمتلفة يف جمال االستشعار عن بعدNigeria Sat-1 و

ــي     -٨٣ ــتطورات احلاصــلة يف إنشــاء أطــر تنظيمــية وطن ة وأحاطــت اللجــنة الفرعــية عــلما بال
ألنشـطة االستشـعار عـن بعد التجارية، وكذلك يف إنشاء بىن حتتية وطنية لتطوير وتشغيل نظم      
رصــد األرض عــلى حنــو فعــال ويف اســتخدام بــيانات االستشــعار عــن بعــد لفــائدة املؤسســات   

 .احلكومية وغري احلكومية ومؤسسات القطاع اخلاص
  
   احلطام الفضائي -خامسا 

، واصلت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية نظرها يف        ٥٨/٨٩لعامة  وفقـا لقـرار اجلمعية ا      -٨٤
، وفقـا خلطـة العمل اليت اعُتمدت يف دورهتا        "احلطـام الفضـائي   " مـن جـدول األعمـال،        ٨البـند   

 ).١٣٠، الفقرة A/AC.105/761(الثامنة والثالثني 
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يطاليا واجلمهورية وتكـلم بشـأن هـذا البـند ممـثلو االحتاد الروسي وأملانيا واندونيسيا وا              -٨٥
 .التشيكية ومجهورية كوريا وفرنسا واململكة املتحدة واهلند والواليات املتحدة واليابان

واسـتمعت اللجـنة الفرعـية إىل العـروض العلمـية والتقنـية التالية بشأن موضوع احلطام                  -٨٦
 :الفضائي

ــتدابري ختفــيف احلطــام الفضــائي يف فرنســا   " )أ(  ــثال ل ــزال ال : م ــيات إن ســاتل عمل
SPOT-1قّدمه ممثل فرنسا؛" من املدار ، 

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

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

، قّدمــه ممــثل "ق مبشــكلة احلطــام الفضــائيأنشــطة االحتــاد الروســي فــيما يــتعل" )د( 
 االحتاد الروسي؛

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

 ، قّدمه ممثل اإليسا؛"احلطام الفضائي" )و( 

ــة الراهــنة للدراســة الــيت   " )ز(  ــر عــن احلال ــلمالحة   تقري ــية ل  تقــوم األكادميــية الدول
 ، قّدمه ممثل األكادميية؛"الفضائية بشأن ختفيف احلطام الفضائي

، قّدمه ممثل   "تقريـر عـن أنشطة اليادك املتعلقة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي          " )ح( 
 ).اليادك(جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي 

ضـا عـلى اللجـنة الفرعـية مذكـرة مـن األمانة عن البحوث الوطنية املتعلقة       وكـان معرو   -٨٧
باحلطـام الفضـائي وأمان األجسام الفضائية اليت حتمل على متنها مصادر قدرة نووية واملشاكل         
املتصـلة باصـطدامها باحلطـام الفضـائي، تضـمنت الردود املتلقاة من الدول األعضاء بشأن هذه         

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

والحظـت اللجنة الفرعية مع التقدير أن اليادك قد واصلت جهودها لتحقيق مزيد من             -٨٨
 .التقدم يف الفهم التقين ملختلف اجلوانب املتعلقة باحلطام الفضائي
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ت اللجـنة الفرعـية عـلى أنـه ينـبغي للدول األعضاء، وال سيما البلدان اليت ترتاد                  واتفقـ  -٨٩
الفضـاء، أن تـويل مـزيدا مـن االهتمام ملشكلة اصطدام احلطام الفضائي باألجسام الفضائية، مبا            
فــيها األجســام الــيت حتمــل عــلى متــنها مصــادر قــدرة نوويــة، ولســائر جوانــب مشــكلة احلطــام  

والحظت اللجنة الفرعية أن اجلمعية العامة،      . ه إىل الغـالف اجلـوي     الفضـائي، وكذلـك رجوعـ     
، دعــت إىل مواصــلة الــبحوث الوطنــية يف هــذا املوضــوع، وإىل اســتحداث ٥٨/٨٩يف قــرارها 

ــتعلقة باحلطــام الفضــائي       ــيانات امل ــنة لرصــد احلطــام الفضــائي، وإىل جتمــيع الب تكنولوجــيا حمسَّ
 ضــرورة مواصــلة الــبحوث الوطنــية املــتعلقة باحلطــام واتفقــت اللجــنة الفرعــية عــلى. وتعمــيمها

ــتائج تلــك        ــيح جلمــيع األطــراف املهــتمة ن ــدول األعضــاء أن تت ــبغي لل ــه ين الفضــائي، وعــلى أن
الــبحوث، مبــا فــيها املعلومــات املــتعلقة باملمارســات الــيت أثبتــت فاعليــتها يف التقلــيل مــن تولّــد   

 .احلطام الفضائي

ا بأن الوكاالت احمللية بالواليات املتحدة تتبع ممارسات        وأحاطـت اللجـنة الفرعـية علم       -٩٠
كمــا . بشــأن ختفــيف احلطــام تــتوافق مــع مــبادئ الــيادك التوجيهــية لتخفــيف احلطــام الفضــائي  

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

 .مأمونيته

، بأن اهلند نقلت طوعا     SPOT-1وأحاطـت اللجـنة الفرعـية علما بأن فرنسا أنزلت ساتلها             -٩١
 . إىل مدار آخر، مما يدل على التزامهما بتدابري ختفيف احلطامINSAT-2C و INSAT-Bساتليها 

 ٦١١ أنشــأت اللجــنة الفرعــية، يف جلســتها   ،٥٨/٨٩وعمــال بقــرار اجلمعــية العامــة    -٩٢
فرباير، فريقا عامال للنظر يف تعليقات الدول األعضاء يف جلنة استخدام           / شباط ٢٤املعقـودة يف    

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

فرباير، أقرت اللجنة الفرعية تقرير الفريق      / شباط ٢٧، املعقـودة يف     ٦١٧ويف جلسـتها     -٩٣
 ).انظر املرفق الثالث هلذا التقرير(العامل 

وسـيكون عـنوان الوثـيقة الـيت سـينظر فيها الفريق العامل أثناء الدورة الثانية واألربعني                  -٩٤
أما اآلراء  ". شأن ختفيف احلطام الفضائي   اقتراحات اليادك املنقحة ب   : "للجـنة الفرعـية كمـا يلي      

ــاه فهـــي آراء الوفـــود الـــيت لُخصـــت  ١٠٤ و ١٠٢ و ١٠٠ - ٩٥الـــواردة يف الفقـــرات   أدنـ
 .كلماهتا يف تلك الفقرات
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وأعـرب بعـض الوفـود عن رأي مفاده أن أسرع سبيل للحد من تزايد احلطام املداري                  -٩٥
ــتدابري ا    ــرتادة للفضــاء ال ــبلدان امل ــنفذ ال ــيادك التوجيهــية   هــو أن ت ــبادئ ال ــيها يف م ملنصــوص عل

 .لتخفيف احلطام الفضائي

املبادئ التوجيهية لتخفيف   "وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن الوثيقة املعنونة                -٩٦
املشــتركة بــني الوكــاالت املعنــية باحلطــام  جلــنة التنســيق خماطــر احلطــام الفضــائي الــيت وضــعتها

ــيها عــلى أهنــا جمــّرد اقــتراحات مقدمــة إىل    ) A/AC.105/C.1/L.260" (الفضــائي ينــبغي الــنظر إل
اللجــنة الفرعــية عمــال خبطــة العمــل املــتعددة الســنوات بشــأن البــند املــتعلق باحلطــام الفضــائي،   

 .وينبغي أن ختضع لدراسة اضافية من جانب الدول األعضاء يف اللجنة

 بشأن ختفيف احلطام    وأعـرب بعـض الوفـود عن رأي مفاده أن إقرار اقتراحات اليادك             -٩٧
الفضـائي هـو أمر سابق ألوانه، ألن هذه االقتراحات ال تتوافق بالضرورة مع ممارسات ختفيف                
احلطـام الفضـائي اليت يتبعها بعض الدول األعضاء، ويلزم إعادة النظر فيها وحتديثها على ضوء                

 .التعليقات الواردة من الدول األعضاء

ورأت . ار اللجــنة الفرعــية مــبادئ الــيادك التوجيهــيةوأبــدى بعــض الوفــود تأيــيده القــر -٩٨
وفـود أخـرى أنـه، بـدال مـن اقـرار تلك املبادئ، جيدر بدء العمل على وثيقة جديدة تستند إىل                      
تلـك املـبادئ ولكـن تصـاغ يف اطـار اللجـنة الفرعية وتقرها جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف                

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

وأبـدي رأي مفـاده أنـه ميكـن تعديـل مبادئ اليادك التوجيهية، باجراء تغيريات مناسبة          -٩٩
نة باقرار تلك املبادئ من     ولكـن طفيفة يف صياغتها، كيما يتسىن للجنة الفرعية أن توصي اللج           

 .جانب اجلمعية العامة

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن مــبادئ الــيادك التوجيهــية مل توضــع يف صــيغة معــايري وال   -١٠٠
ينـبغي اعتـبارها كذلـك، بل ميكن النظر اليها على أهنا جمموعة تدابري من شأهنا أن تساعد على           

 .ملقبلةابقاء الفضاء متاحا لالستخدام من جانب األجيال ا

وأُعـرب عن رأي مفاده أنه ينبغي تنفيذ تدابري ختفيف احلطام الفضائي يف مرحلة أبكر                -١٠١
 .أثناء عملية تصميم النظم الفضائية

وأعـرب عـن رأي مفـاده أن موضـوع احلطـام الفضـائي له أمهـية بالغة يف احلفاظ على          -١٠٢
أن تستكشف الفضاء اخلارجي يف     بيـئة الفضـاء اخلـارجي، كـيما يتسـىن جلمـيع الـبلدان النامـية                 

 .املستقبل دون معوقات
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وأعـرب عـن رأي مفـاده أن عـددا قلـيال فحسـب مـن الـبلدان النامية لديه املستلزمات                -١٠٣
ــيس        ــيادك التوجيهــية ل ــبادئ ال ــتام مل ــثال ال التكنولوجــية لتخفــيف احلطــام الفضــائي، وأن االمت

رب ذلك الوفد عن أمله يف توفري الوسائل وأع. ميسـورا يف الواقـع ملعظـم الـبلدان األقـل تطـورا         
التكنولوجـية واملـوارد املالـية الالزمـة لتخفـيف احلطـام الفضائي، من أجل متكني البلدان النامية                  

 .من تصعيد جهودها الرامية إىل تقليل احلطام الفضائي ضمن نطاق قدراهتا الفضائية

يف لــدى تصــميم املركــبات  وأبــدي رأي مفــاده أنــه ميكــن توقــع تنفــيذ تدابــري التخفــ    -١٠٤
الفضـائية املقـبلة، وأن مـن شـأن هـذه الـتدابري أن تسـهم إىل حـد بعـيد يف تقلـيل خماطـر احلطام                           

 .الفضائي

وأعـرب عـن رأي مفـاده أن تدرج يف مبادئ اليادك التوجيهية توصية بأن توفر الدولة                  -١٠٥
 .املطِلقة معلومات عن احلالة التشغيلية ألجسامها الفضائية

وأعـرب عن رأي مفاده أن تنشأ شبكة من مهزات الوصل املتخصصة يف مجيع البلدان                -١٠٦
الـيت قـد تكـون لديهـا شـواغل بشـأن خماطـر رجوع احلطام إىل الغالف اجلوي، وأنه قد يكون                     

 .من املفيد جدا انشاء قاعدة بيانات دولية هلمزات الوصل املعنية

ابــري ختفــيف احلطــام الفضــائي يــنطوي وأعــرب عــن رأي مفــاده أن االمتــثال جلمــيع تد -١٠٧
عـلى تكالـيف اضـافية يتكـبدها مجـيع املشغلني التجاريني، ومن مث فمن املستصوب استكشاف            

 .سبل ووسائل لدعمهم تقنيا واقتصاديا
  
   استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي    -سادسا 

الفرعية العلمية والتقنية نظرها يف     ، واصلت اللجنة    ٥٨/٨٩وفقـا لقـرار اجلمعية العامة        -١٠٨
، ضمن  "اسـتخدام مصـادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي        " مـن جـدول األعمـال،        ٩البـند   

 ).، املرفق الثالثA/AC.105/804(اطار خطة العمل اليت اعتمدهتا يف دورهتا األربعني 

 :وكان معروضا على اللجنة الفرعية الوثائق التالية -١٠٩

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

 ؛)A/AC.105/817(الفضائــي 

مذكـرة مـن األمانـة عـن خطـط تنظيمـية حمـتملة إلمكانـية املشـاركة يف رعاية                     )ب( 
ــية قــيام    جمهــود لوضــع معــ  ــنووية يف الفضــاء وإلمكان يار دويل لألمــان الــتقين ملصــادر القــدرة ال
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الوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة بإسـداء املشـورة للجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية يف إعـداد هذا                        
 ؛)A/AC.105/C.1/L.268(املعيار 

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

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

ــيا ومجهور    -١١٠ ــند ممــثلو أملان ــتحدة واهلــند   وتكــلم يف اطــار هــذا الب ــا واململكــة امل ــة كوري ي
 .والواليات املتحدة

وقدمـت إىل اللجنة الفرعية بشأن موضوع استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء              -١١١
 :اخلارجي العروض التقنية التالية

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

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

 ، قّدمه ممثل الواليات املتحدة؛"مستقبل االستكشاف ونظم القدرة النووية" )ج( 

مفاهــيمها واســتخدامات وكالــة الفضــاء  : مصــادر القــدرة الــنووية الفضــائية " )د( 
 .، قّدمه ممثل اإليسا"األوروبية هلا يف االستكشاف العلمي

ــنووية يف        -١١٢ ــدرة ال ــبادئ املتصــلة باســتخدام مصــادر الق ــاده أن امل وأعــرب عــن رأي مف
قــد وفــرت إطــارا دولــيا متيــنا ) ٤٧/٦٨قــرار اجلمعــية العامــة  (١٩٩٢الفضــاء اخلــارجي لعــام 

ورأى ذلك . ي عـلى مدى العقد املاضي السـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارج       
الوفـد أنـه ينـبغي االبقـاء عـلى اإلشارة الواردة يف تلك املبادئ إىل املعيار املقبول دوليا للحماية                    
مـن اإلشـعاع، وأنـه يلـزم الـتماس مـزيد مـن املعلومـات لفهـم السبب الداعي إىل اقتراح تنقيح                        

 .للمبادئ احلالية

عمــل الــيت يقــترح أن يــنظمها مكتــب شــؤون الفضــاء  ورأى بعــض الوفــود أن حلقــة ال -١١٣
 من الوثيقة   ٢اخلـارجي باالشـتراك مـع الوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة، حسـبما ورد يف اخليار                    

A/AC.105/C.1/L.271/Rev.1          ينـبغي أن ُتعقد ملناقشة نطاق معيار حمتمل لألمان التقين ملصادر ،
 .العامة لذلك املعيارالقدرة النووية يف الفضاء اخلارجي واخلصائص 
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ــة    -١١٤ ــية العام ــرار اجلمع ــا لق  ٦٠٦، عــاودت اللجــنة الفرعــية، يف جلســتها   ٥٨/٨٩ووفق
فـرباير، عقـد فـريقها العـامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف              / شـباط  ١٩املعقـودة يف    

 ١١مل وعقــد الفــريق العــا). اململكــة املــتحدة(هاربيســون . الفضــاء اخلــارجي، برئاســة ســام أ 
 .جلسة

والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح أن الفـريق العـامل، وفقـا خلطـة العمل، أحرز أثناء                     -١١٥
فـترة مـا بـني الـدورات تقدمـا يف صـوغ خـيارات تنفـيذ حمـتملة الرسـاء إطار دويل ذي أساس                         
تقـين لألهـداف والتوصــيات املـتعلقة بأمـان تطبــيقات مصـادر القـدرة الــنووية الفضـائية املــزمعة        

 .املرتآة حالياو

والحظـت اللجـنة أن الفـريق العـامل نـاقش خـيارات ممكـنة القامـة تعـاون حمتمل بيــن                      -١١٦
 ).A/AC.105/C.1/L.271/Rev.1انظر الوثيقة (اللجنــــة والوكالـــة الدوليــــة للطاقــة الذريــة 

 تقرير الفريق   فرباير، أقرت اللجنة الفرعية   / شباط ٢٦، املعقـودة يف     ٦١٦ويف جلسـتها     -١١٧
 ).انظر املرفق الرابع هلذا التقرير(العامل 

وأقـرت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية توصـية الفـريق العـامل بأن يواصل عمله فيما                     -١١٨
 ٢٠٠٦-٢٠٠٣بـيـن الـدورات بشـأن املواضـيع املبينة يف خطة العمل املتعددة السنوات للفترة                

)A/AC.105/804    سري هذه املناقشات بني أعضاء الفريق العامل املهتمني،        ولتي). ، املـرفق الثالـث
ورمبا متدد حىت    (٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٨ و   ٧ينـبغي أن تعقد مشاورات الفريق يف فيينا يومي          

، أثــناء الــدورة الســابعة واألربعــني للجــنة اســتخدام الفضــاء )٢٠٠٤يونــيه / حزيــران١١ إىل ٩
 .اخلارجي يف األغراض السلمية

  
   تطبيب عن بعد املستند إىل النظم الفضائية    ال -سابعا 

، نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية يف البند            ٥٨/٨٩وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -١١٩
، ضمن إطار خطة    "التطبيـب عـن بعـد املسـتند إىل النظم الفضائية          " مـن جـدول األعمـال،        ١٠

وطبقا خلطة العمل، . ٢٠٠٣، عام العمـل الثالثـية السـنوات الـيت اعـتمدت يف دورهتـا األربعني             
ــتداء مــن عــام     ــة  ٢٠٠٤تدعــى الــدول األعضــاء يف اللجــنة، اب ، إىل تقــدمي عــروض بشــأن حال

تطبـيقات التطبيـب عـن بعـد عمومـا، والتطبيـب عن بعد املستند إىل النظم الفضائية خصوصا،                   
تخدام النظم  يف بلداهنـا، وبشـأن نظـم التطبيـب عـن بعـد املـتاحة جتاريـا ومـدى قدرهتـا على اس                      

 .الفضائية
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وتكلّـم بشـأن هـذا البـند ممـثلو رومانـيا وفرنسـا وكـندا وكولومبيا واملكسيك والنمسا           -١٢٠
 .ونيجرييا واهلند والواليات املتحدة واليابان

 :واستمعت اللجنة الفرعية بشأن هذا البند إىل العروض العلمية والتقنية التالية -١٢١

 ، قّدمه ممثل فرنسا؛"السواتلالرعاية الصحية عن بعد و" )أ( 

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

منظور وكالة  : التطبيـب عـن بعـد ألغـراض تكتيكية وجتاريه يف عامل تفاعلي            " )ج( 
 ، قّدمه ممثل الواليات املتحدة؛"ناسا

، قّدمه  " التطبيـب عـن بعـد      –بـية اخلاصـة مبـيادين القـتال         نظـم املعلومـات الط    " )د( 
 ممثل الواليات املتحدة؛

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

 ، قّدمه ممثل اإليسا؛"املنعزلة

حملـة جمملـة عـن األنشـطة اجلاريـة يف جمال التطبيب عن بعد يف وكالة الفضاء                  " )و( 
 .، قّدمه ممثل اإليسا"األوروبية

ونّوهـت اللجنة الفرعية بالتطبيقات األوسع للتطبيب عن بعد يف جمال الرعاية الصحية               -١٢٢
ــائي، واجلــراحة عــن بعــد، وخدمــات التصــ      وير ومــا هلــا مــن مــنافع يف دراســات االنتشــار الوب

اإلشـعاعي غـري املوقعـية، ومراقـبة نشـاط القلـب، واالستشـارات الطبية، وخدمات اإلحالة إىل                  
االخصــائيني، وتقــدمي الــرعاية الطبــية إىل احملــتجزين يف املؤسســات االصــالحية، والتعلــيم الطــيب 

 .عن بعد، وكذلك التعليم العالجي

خلدمات يف جماالت مثل اجلراحة     ونّوهـت اللجـنة الفرعـية بعـدد مـن املبادرات لتعزيز ا             -١٢٣
ومحى وادي ريفت   ) الدنج(الروبوطـية عـن بعـد، ورصـد ومكافحـة دودة غينيا ومحى الضنك               

ــتهاب الســحايا وغريهــا مــن األمــراض، والتشــخيص الطــيب عــن بعــد، والدعــم        ــريا وال والكول
 .النفساين للبعثات الفضائية املأهولة الطويلة األمد

 مبـا للتطبيـب عـن بعـد املسـتند إىل الفضـاء من منافع هامة يف                  ونّوهـت اللجـنة الفرعـية      -١٢٤
توفـري اخلـربة الفنـية الطبـية لـلمواقع النائـية، املتنقلة منها والثابتة، غري املربوطة بشبكة اتصاالت                    

 .أرضية، وخصوصا ملواجهة الطوارئ عقب أي كارثة
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ــالفعل عــدة مشــاريع عــلى الصــعيد ال      -١٢٥ ــه اســتهلت ب ــنها  والحظــت اللجــنة أن وطــين، م
مشـروع جـرى فـيه وصـل الـرباجميات الطبية وأدوات التشخيص الطيب املصممة خصيصا لتلبية              

 يف عــدة مواقـع، جللــب  (VSAT)احتـياجات الـزبائن مبحطــات جتاريـة ذات فــتحة صـغرية جـدا      
 .منافع التطبيب عن بعد املستند إىل الفضاء إىل قطاعات شعبية واسعة

أن تكاليف املعّدات املستخدمة يف التطبيب عن بعد املستند         والحظـت اللجـنة الفرعية       -١٢٦
إىل الـنظم الفضـائية متـثّل شـاغال للـبلدان النامية، كما الحظت أن االجتاه التناقصي ألمثان تلك                   
املعـّدات ميكـن أن ُيسـهم يف جلب منافع ذلك النوع من التطبيب إىل مزيد من البلدان النامية،                   

 .صحية واخلدمات الطبية إىل حد بعيدمما يعّزز خدمات الرعاية ال

واتفقـت اللجـنة الفرعـية على أنه ينبغي مواصلة تشجيع توسيع التعاون التقين يف جمال                 -١٢٧
ــبلدان،          ــنافعه إىل مجــيع ال ــنظم الفضــائية، ضــمانا لوصــول م ــد املســتند إىل ال ــب عــن بع التطبي

 .ةوخصوصا البلدان النامية، يف شىت جماالت اخلدمات الصحية والطبي
  

دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض  -ثامنا 
واستخدامه وتطبيقاته يف ميدان االتصاالت الفضائية وغريه من امليادين، 

وكذلك املسائل األخرى املتصلة بتطورات االتصاالت الفضائية، مع 
   حلهاايالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصا

، نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية يف البند            ٥٨/٨٩وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -١٢٨
ــاملدار الثابــت بالنســبة لــألرض وباالتصــاالت الفضــائية،      ١١ ــتعلق ب  مــن جــدول األعمــال، امل

 .بند مناقشة منفرد/كموضوع

 .وتكلّم بشأن هذا البند ممثلو إكوادور وإندونيسيا وكولومبيا -١٢٩

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه نظـرا حملدوديـة سـعة املـدار الثابـت بالنسبة                    -١٣٠
ورأت تلـك الوفود أنه ينبغي ترشيد استخدامه  . لـألرض فـثمة خطـر يتمـثل يف احـتمال تشـبعه         

وجعـل ذلـك االسـتخدام ميسـورا جلمـيع الـبلدان، وال سيما تلك اليت ال متتلك حاليا القدرات                
. ية الالزمـة للـتمكّن مـن استخدام املدار الثابت بالنسبة لألرض، بشروط منصفة     التقنـية والعلمـ   

كمــا ينــبغي مــراعاة احتــياجات الــبلدان النامــية ومصــاحلها واملوقــع اجلغــرايف لــبلدان معيــنة           
ومن مث، فقد رأت تلك الوفود    ). اآليتيو(واإلجـراءات الـيت يتـبعها االحتـاد الـدويل لالتصـاالت             

لبـند املـتعلق بـاملدار الثابـت بالنسـبة لـألرض مدرجـا يف جدول أعمال اللجنة                  أنـه ينـبغي إبقـاء ا      
 .الفرعية
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وأعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ينـبغي يف الواقـع إعطاء البلدان الواقعة يف املناطق املدارية                 -١٣١
 .أفضلية لدى ختصيص األطياف ضمن املدار الثابت بالنسبة لألرض

الثابت بالنسبة لألرض ميثّل جزءا أصيال من الفضاء        وأعـرب عـن رأي مفاده أن املدار          -١٣٢
اخلـارجي، ومـن مث فـال ميكـن تـناولـــه إال يف سـياق معـاهدة املـبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف                       
مـيدان استكشـاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى              

 .وائح اآليتيو التنظيميةول)) ٢١-د (٢٢٢٢مرفق قرار اجلمعية العامة (

ــناء       -١٣٣ ــم أث ــياح أن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي نظّ والحظــت اللجــنة الفرعــية بارت
 ١٢ إىل   ١٠املـرحلة األوىل من مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات، الذي ُعقد يف جنيف من               

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

 .املعلومات أن يؤديه يف حتقيق أهداف املؤمتر
  

   تنفيذ نظام فضائي عاملي متكامل لتدّبر الكوارث الطبيعية     -تاسعا 
العلمـية والتقنية يف البند     ، نظـرت اللجـنة الفرعـية        ٥٨/٨٩وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -١٣٤
ــتدّبر الكــوارث الطبيعــية   " مــن جــدول األعمــال،  ١٢ ، "تنفــيذ نظــام عــاملي فضــائي مــتكامل ل

 .بند مناقشة منفرد/كموضوع

وتكـلم يف اطـار هـذا البند ممثلو أملانيا والصني وفرنسا وكوبا واملغرب ونيجرييا واهلند                 -١٣٥
 .والواليات املتحدة واليابان

ثل أمانـة االسـتراتيجية الدولـية لـلحد من الكوارث أمام اللجنة الفرعية عرضا               وقـّدم ممـ    -١٣٦
 ".صوب املؤمتر العاملي للحد من الكوارث"عنوانه 

ويف أثــناء املناقشــة، استعرضــت الوفــود اجلهــود الوطنــية والتعاونــية يف جمــال اســتخدام    -١٣٧
وسيقت . ارث ومواجهـتها  التكنولوجـيات املسـتندة إىل الفضـاء يف دعـم أنشـطة التأهـب للكـو               

 .أمثلة للمبادرات الوطنية وللتعاون الثنائي واالقليمي والدويل

والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح مـا أحـرزه ميـثاق الـتعاون عـلى حتقـيق االسـتخدام             -١٣٨
الفضاء "امليثاق الدويل   (املنسـق للمرافق الفضائية يف حال وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية            

 املفوضــية الوطنــية ٢٠٠٣وقــد انضــمت إىل امليــثاق يف عــام . مــن تقــدم") كــربىوالكــوارث ال
ــية الستكشــاف الفضــاء       ــة اليابان ــّررت الوكال ــية لشــؤون األنشــطة الفضــائية، كمــا ق األرجنتين
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 إلــيه، وبذلــك ارتفــع عــدد وكــاالت الفضــاء الــيت جعلــت        لالنضــماماجلــوي تقــدمي طلــب   
ة املدنــية لــدى التصــدي لكارثــة كــربى إىل ســبع  موجوداهتــا الفضــائية مــتاحة لســلطات احلمايــ 

 .وكاالت

 ٢٠٠٣ونّوهـت اللجـنة الفرعـية بـأن مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي قد أبرم يف عام                   -١٣٩
اتفاقــا ليصــبح هيــئة معاونــة للميــثاق، ممــا يتــيح ألي كــيان تــابع لألمــم املــتحدة أن يطلــب مــن   

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

األمـم املـتحدة مـن خاللـه اسـتخدام قـنوات امليـثاق لـتلقي صـور سـاتلية دعمـا جلهـود مواجهة                     
صــدي لفيضــانات يف عــند الت: ومــنذ ذلــك الــتاريخ، اســُتخدم امليــثاق مخــس مــرات . الطــوارئ

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

ــتدّبر الكــوارث مــن       -١٤٠ ــرها ملــا قّدمــه فــريق العمــل املعــين ب وأبــدت اللجــنة الفرعــية تقدي
هامـة صـوب حتديـد خطـوات ملموسـة تسـهم يف تنفيذ نظام فضائي عاملي متكامل                  مسـامهات   

لـتدّبر الكـوارث الطبيعـية، واتفقـت عـلى اجـراء مزيد من الدراسة حول تنفيذ التوصية املتعلقة                   
 .بانشاء منظمة دولية للتنسيق الفضائي يف جمال تدّبر الكوارث ضمن اطار األمم املتحدة

ية إىل ضرورة األخذ بنظم االتصاالت الفضائية، بدرجة أكرب،       وأشـارت اللجـنة الفرعـ      -١٤١
ذلـك أن مـرافق االتصـاالت األرضـية كثريا ما تتعطل            . كحلـول يف مـرحلة مواجهـة الكـوارث        

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

الفرعـية أن كـل مؤسسـة وطنـية أو دولـية معنـية مبواجهـة الكوارث ينبغي أن ُيتيّسر هلا امكانية             
الوصـول احلـر إىل حمطـات اتصـال وطنـية ودولـية متنقلة يسرية النشر تكون متوافقة مع خمتلف                    

كما رأت اللجنة الفرعية أنه     . ت من هذا القبيل   نظـم سـواتل االتصـاالت وامكانية حيازة حمطا        
ينـبغي جلمـيع الدول األعضاء اختاذ التدابري املناسبة لتيسري هذا الوصول ألغراض إنسانية ولرفع               

 .احلواجز القائمة أمامه

وأبـدي رأي مفـاده أنـه ينـبغي ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي أن ينسـق جهوده مع                       -١٤٢
يص جزء من قدرات األجهزة املرسلة اجمليبة ونطاقات التردد         مشـغلي سواتل االتصاالت لتخص    

 .لدعم أنشطة تدّبر الكوارث
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ونّوهـت اللجـنة الفرعـية بـأن عـدد البلدان املشاركة يف النظام الساتلي الدويل للبحث                  -١٤٣
 بلــدا، وأن هــذا الــنظام ميكــن أن يكــون ٣٥قــد ارتفــع إىل )  سارســات–كوســباس (واالنقــاذ 

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

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

 .الغربية

والحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح مــا أحــرزته عــدة دول أعضــاء مــن تقــدم يف اجيــاد    -١٤٤
حلـول اقليمـية وعاملـية تسـتند إىل انشـاء تشـكيالت سـواتل صغرية ال تستخدم يف أنشطة تدّبر                   

وتشـمل هذه التشكيالت تشكيلة سواتل تدّبر       . يـئة أيضـا   الكـوارث فحسـب بـل ويف محايـة الب         
 ثالثـــة ســـواتل ٢٠٠٣ اجلزائـــري يف عـــام Alsat-1الـــيت انضـــمت فـــيها إىل ســـاتل (الكـــوارث 

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

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

من ) سيوس(ونّوهـت اللجـنة الفرعـية مبـا تقـوم به اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض                  -١٤٥
 مـن برنامج سيوس اخلاص مبتابعة نتائج مؤمتر القمة          ٣عمـال، خصوصـا فـيما يـتعلق بالنمـيطة           أ

العــاملي للتنمــية املســتدامة، الــيت ســتعاجل تدّبــر الكــوارث واألثــر البيــئي واإلنســاين املترّتــب عــلى 
 وسـتركز عـلى العمل على زيادة الوعي بتطبيقات          ٢٠٠٤الـنـزاعات، والـيت سُتسـتهل يف عـام          

 رصـد األرض واسـتخدامها يف الـبلدان النامـية وستسـاعد على انشاء مرافق واتصاالت                 بـيانات 
 .ذات صلة بتدّبر الكوارث واألثر البيئي واإلنساين املترّتب على النـزاعات

ونّوهـت اللجـنة بـأن الغـرض املبـتغى مـن مؤمتر القمة املعين برصد األرض، الذي عقد                    -١٤٦
ــوز٣١يف واشــنطن العاصــمة يف   ــيه يو/ مت ــين برصــد    ٢٠٠٣ل ــريق املخصــص املع ، وأنشــطة الف

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

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

وأعــرب عــن رأي مفــاده أن هــناك حاجــة إىل تنســيق دويل ملخــتلف أنشــطة البحــث      -١٤٧
 .والتطوير يف جمال التنبؤ بالزالزل باستخدام نظم ومعلومات مستندة إىل الفضاء
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ية األرجنتينـية لشؤون األنشطة الفضائية      والحظـت اللجـنة الفرعـية أن املفوضـية الوطنـ           -١٤٨
ــتخدام          ــتماعا للخــرباء حــول اس ــد نظمــت اج ــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي واإليســا ق ومكت

 إىل  ٢٤تكنولوجـيا الفضـاء يف تدّبـر الفيضـانات واحلـرائق، عقـد يف كوردوفا، األرجنتني، من                  
ضافه معهد  وكـان الغـرض مـن ذلك االجتماع، الذي است         . ٢٠٠٣نوفمـرب   / تشـرين الـثاين    ٢٦

 .ماريو غوليتش، اعداد جممالت ملقترحات مشاريع رائدة

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن املركـز األملـاين لشـؤون الفضـاء اجلـوي ومكتب شؤون                    -١٤٩
الفضـاء اخلـارجي يقومـان حالـيا، بدعـم مـن اإليسـا، بتنظـيم حلقة عمل األمم املتحدة الدولية                     

وسـتهّيئ هذه احللقة املزمع عقدها يف   .  الكـوارث  حـول اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف تدّبـر          
، فرصـة القـتراح أفكـار واستراتيجيات لتنفيذ نظام عاملي يستند            ٢٠٠٤أكـتوبر   /تشـرين األول  

إىل حلـول تتـيحها تكنولوجـيا الفضـاء لدعـم أنشـطة تدّبـر الكـوارث، ضـمن اطار من التعاون                      
 .الدويل

حها املؤمتر العاملي للحد من الكوارث، الذي     ونّوهـت اللجـنة الفرعـية بالفرصة اليت يتي         -١٥٠
 يف كـويب، الـيابان، وسـريكز عـلى اجراء           ٢٠٠٥يـناير   / كـانون الـثاين    ٢٢ إىل   ١٨سـيعقد مـن     

اسـتعراض ملـا أحـرز عـلى مـدى العقـد املاضـي من تقدم، استنادا إىل استراتيجية يوكوهاما من                
لطبيعـية والتأهــب هلــا وختفــيف  مــبادئ توجيهــية للوقايـة مــن الكــوارث ا : أجـل عــامل أكــثر أمـنا  

آثارهــا، الــيت تتضــمن املــبادئ واالســتراتيجية وخطــة العمــل، وعــلى حتديــد جمموعــة معيــنة مــن  
ــتدابري السياســاتية لتنفــيذها يف الفــترة    كمــا نّوهــت . ٢٠١٥-٢٠٠٥األهــداف واألنشــطة وال

 الكوراث، وأنه   اللجـنة الفرعية بأن تكنولوجيا الفضاء ميكن أن تؤدي دورا حموريا يف احلد من             
ميكـن للجـنة الفرعـية العلمية والتقنية وجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية أن                
تســهما يف املؤمتــر العــاملي ويف مــتابعة نــتائجه، ممــا يكفــل كــون تكنولوجــيات الفضــاء جــزءا ال  

 .يتجرأ من احللول املطروحة يف خطة التنفيذ اليت يضعها املؤمتر
  
   األرضية -لفيزياء الشمسية ا -عاشرا 

، نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية يف البند            ٥٨/٨٩وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -١٥١
 .بند مناقشة منفرد/، كموضوع"األرضية-الفيزياء الشمسية" من جدول األعمال، ١٣

يات املتحدة وتكـلم يف إطـار هذا البند ممثّلو الصني وفرنسا وكندا وكوبا واهلند والوال         -١٥٢
 .واليابان
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واسـتمعت اللجـنة الفرعـية إىل العـروض العلمـية والتقنية التالية حول موضوع الفيزياء                 -١٥٣
 :األرضية-الشمسية

 ، قدَّمه ممثِّل النمسا؛"األرض-بيئة بالزما الشمس" )أ( 

، "األرضــية-مســامهة يف دراســة الفــيزياء الشمســية  : CORONAS-Fالســاتل " )ب( 
 ل اإلحتاد الروسي؛قدَّمه ممثِّ

االقتصادية لتنفيذ برامج بشأن الفيزياء     -األمهـية العلمـية والنجاعة االجتماعية     " )ج( 
 ، قدَّمه ممثِّل اإلحتاد الروسي؛"األرضية-الشمسية

، "(International Living with a Star (ILWS)) الربنامج الدويل للعيش مع جنم" )د( 
 قدَّمه ممثِّل الواليات املتحدة؛

 International Living with)نظـرة أوروبية إىل الربنامج الدويل للعيش مع جنم  " )ه( 

a Star)" ،قدَّمه ممثل اإليسا؛ 

، قدَّمه  "تقريـر فـرقة العمـل املعنـية بعـلم الفلـك الـراديوي والطـيف الـراديوي                 " )و( 
 .ممثل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

ــيزياء الشمســية  واتفقــت اللجــنة ا  -١٥٤ األرضــية هامــة يف استكشــاف  -لفرعــية عــلى أن الف
اكلــيل الشــمس وفهــم كيفــية اشــتغال الشــمس؛ وفهــم اآلثــار الــيت ميكــن أن تــلحق بــالغالف     
املغنطيســي لــألرض وبيــئة األرض ومــناخها بســبب التغــّيرات الشمســية؛ واستكشــاف البيــئات  

. تفاعلــه مــع الفضــاء مــا بــني الــنجوم  الكوكبــية املؤيَّــنة؛ وبلــوغ حــدود غــالف اهللــيوم وفهــم   
واتفقـت اللجـنة الفرعـية أيضا على أنه، نظرا العتماد اجملتمع أكثر فأكثر على النظم الفضائية،                 
فقـد بـات مـن األساسـي فهـم الكيفـية اليت ميكن هبا ألحوال الطقس الفضائي اليت تتسبَّب فيها        

ضــائية، وحتلــيق االنســان يف الفضــاء، التغــّيرات الشمســية، أن تؤثِّــر عــلى أشــياء مــثل الــنظم الف 
ــترّدد، واإلشــارات املســتخدمة يف      ــية ال ــراديوية العال ــية، واالتصــاالت ال ونقــل القــدرة الكهربائ
الـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة والـرادار البعـيد املـدى، وكذلـك عـلى رفاه املسافرين على منت                      

 .طائرات حتلّق على ارتفاعات شاهقة

الفرعـية أن العواصـف املغنطيسـية الشـديدة، الـناجتة عن االنقذافات             والحظـت اللجـنة      -١٥٥
الكتلـية مـن االكلـيل الشمسـي، تسـّببت يف تعطّـل العديـد مـن سواتل االتصاالت املوجودة يف                     

. املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض، وانقطـاع اإلرسـال الـراديوي وانقطاع الكهرباء على األرض                 
التنّبؤ بدقة بأحوال الطقس الفضائي من شأهنا أن تساعد واتفقـت اللجـنة عـلى أن القدرة على        
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عــلى جتنيــب اخلدمــات والــنظم الفضــائية والــنظم األرضــية لتولــيد القــدرة الكهربائــية آثــار           
 .العواصف املغنطيسية الشديدة أو أن تساعد أيضا على التقليل من حّدة تلك االثار

ــية أيضــا أن وكــاالت الفضــاء      -١٥٦ ــية   والحظــت اللجــنة الفرع ــثات علم ــّدة بع ــدت ع أوف
 Double وبعثة Clusterومن بني هذه البعثات بعثة . لدراسـة الـتفاعالت بني الشمس واألرض  

Star          ومسـبار الـتدفّق القطـيب املعـّزز (ePOP)     واملرصد الشمسي واهليليوسفريي (SOHO)  وبعثة 
Yohkoh. 

بحث والتطوير يف جمال    واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أن الـتعاون الـدويل يف أنشطة ال                -١٥٧
األرضية هام لكل البلدان، وال سيما البلدان النامية، نظرا الرتفاع تكاليف           -الفـيزياء الشمسـية   

 .تلك األنشطة

ــبادرة املســّماة     -١٥٨ ــية أن امل ــع جنــم   "والحظــت اللجــنة الفرع ــيش م ــدويل للع ــربنامج ال " ال
(International Living with a Star)    األرضـية  -جمـال الفـيزياء الشمسـية    هـي بـرنامج تعـاوين يف

اضـطُلع بـه مـن أجـل حفـز األحباث الفضائية وتعزيزها وتنسيقها بغية فهم العمليات اليت حتكم         
ويتألّف هذا الربنامج من أسطول     . األرض املـترابطة بصـفتها كـيانا مـتكامال        -مـنظومة الشـمس   

صول على بيانات عن دويل يـتكّون مـن أكـثر مـن اثـنيت عشـرة بعـثة فضـائية دولـية مهمـتها احل           
سـلوك تلـك املـنظومة مـن خـالل رصـد الشـمس وتغـّيراهتا وقياس الظروف السائدة يف الفضاء                 

والحظـت اللجـنة الفرعـية أيضـا أن هـناك بعثات فضائية جديدة قيد             . املوجـود بـني الكواكـب     
وتشــمل هــذه . يف العقــد القــادم" الــربنامج الــدويل للعــيش مــع جنــم "اإلعــداد لكــي تســاهم يف 

 Solar-B والســاتل Picard وبعــثة الســاتل املــيكروي CORONAS-PHOTONلبعــثات مشــروع ا
 . وغريهاSolar Probeواملسبار الشمسي 

  
مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية واألربعني للجنة  -حادي عشر 

   الفرعية العلمية والتقنية
 الفرعـــية العلمـــية والتقنـــية يف ، نظـــرت اللجـــنة٥٨/٨٩وفقـــا لقـــرار اجلمعـــية العامـــة  -١٥٩

ــية واألربعــني يقــدم إىل جلــنة        ــتراحات بشــأن مشــروع جــدول أعمــال مؤقــت لدورهتــا الثان اق
 من ذلك القرار، طلبت     ١٩وعمال بالفقرة   . اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية         

فرباير، / شباط ١٨ املعقودة يف    ٦٠٣اللجـنة إىل الفـريق العامل اجلامع، الذي أُنشئ يف جلستها            
 .أن ينظر يف مشروع جدول األعمال املؤقت لدورهتا الثانية واألربعني
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فــرباير، أقــّرت اللجــنة الفرعــية توصــيات   / شــباط٢٧، املعقــودة يف ٦١٧ويف اجللســة  -١٦٠
الفـريق العامل اجلامع بشأن مشروع جدول األعمال املؤقت لدورهتا الثانية واألربعني، بصيغته             

 ).انظر املرفق الثاين هبذا التقرير(ير الفريق العامل اجلامع الواردة يف تقر
فرباير إىل  / شباط ٢١والحظـت اللجـنة الفرعـية أن األمانـة حـّددت الفـترة املمتدة من                 -١٦١
 . موعدا النعقاد الدورة الثانية واألربعني للجنة الفرعية٢٠٠٥مارس / آذار٤
  
  احلواشي

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

/  أيلول٤ –أغسطس / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،     )٢( 
، ٢ ، الفصل األول، القرار ) والتصويبA.03.II.A.1ورات األمم املتحدة، رقم املبيع منش (٢٠٠٢سبتمرب 
 .املرفق

الفصل تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،   )٣( 
 .١ األول، القرار

 .A.04.I.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٤( 
 .A.04.I.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٥( 
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  املرفق األول  
 الوثائق املعروضة على اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورهتا  

   واألربعني احلادية

 العنوان أو الوصف
بند جدول 
 الرمز األعمال

تقرير عن دورة األمم املتحدة التدريبية الدولية الثالثة 
ف املعلمني يف جمال االستشعار عن بعد عشرة لتثقي

 ١٣ –مايو / أيار٥ستوكهومل وكريونا، السويد، (
 )٢٠٠٣يونيه /حزيران

٥ A/AC.105/807 

تقرير حلقة عمل األمم املتحدة اإلقليمية حول استخدام 
 –بويانا (تكنولوجيا الفضاء الدارة الكوارث يف أوروبا 

 )٢٠٠٣مايو / أيار٢٣ – ١٩براسوف، رومانيا، 

٥ A/AC.105/808 

تقرير عن حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة ووكالة 
الفضاء األوروبية حول تطبيقات االستشعار عن بعد 

يوليه / متوز٣ –يونيه / حزيران٢٩دمشق، (وتدريسه 
٢٠٠٣( 

٥ A/AC.105/809 

تقرير حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وتايلند 
جيا االتصاالت الفضائية يف سد إسهام تكنولو حول
 )٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٥ - ١بانكوك،  (الرقمية الفجوة

٥ A/AC.105/810 

تقرير عن حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة 
واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية حول التعليم وبناء 
القدرات يف جمال تكنولوجيا الفضاء لصاحل البلدان 

برمين، (يد على االستشعار عن بعد النامية، مع التشد
 )٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٧-٢٥أملانيا، 

٥ A/AC.105/812 

تقرير عن حلقة العمل الرابعة املشتركة بني األمم املتحدة 
واألكادميية الدولية للمالحة الفضائية حول السواتل 

إسهام يف التنمية : الصغرية يف خدمة البلدان النامية
 )٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٣٠ملانيا، برمين، أ(املستدامة 

٥ A/AC.105/813 

 A/AC.105/815 ٥ تقرير خبري التطبيقات الفضائية
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 العنوان أو الوصف
بند جدول 
 الرمز األعمال

مذكرة من األمانة بشأن التعاون الدويل يف استخدام 
أنشطة الدول : الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

 األعضاء

٤ A/AC.105/816 

ة باحلطام مذكرة من األمانة بشأن األحباث الوطنية املتعلق
الفضائي وبأمان األجسام الفضائية اليت حتمل على متنها 
 مصادر قدرة نووية ومبشاكل اصطدامها باحلطام الفضائي

 A/AC.105/817 ٩ و ٨

تقرير االجتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة 
الفضاء اخلارجي عن أعمال دورته الرابعة والعشرين 

 )٢٠٠٤ناير ي/ كانون الثاين٢٣-٢١جنيف، (

٤ A/AC.105/818 

 التعاون الدويل يف استخدام بشأنمذكرة من األمانة 
أنشطة املنظمات : الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

 الدولية اليت أسهمت يف تنفيذ توصيات اليونسبيس الثالث

٦ A/AC.105/819 

مذكرة من األمانة بشأن مقترحات جلنة التنسيق املشتركة 
ت املعنية باحلطام الفضائي بشأن التخفيف من بني الوكاال

تعليقات واردة من دول أعضاء : خماطر احلطام الفضائي
 يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

٨ A/AC.105/820 
Add.1   و

ذات الصلة نشطة األتنسيق تقرير األمني العام عن 
 النتائجاالجتاهات و : منظومة األمم املتحدةضمنالفضاء ب

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ة للفترةرتقبامل

٤ A/AC.105/822 

مذكرة من األمانة بشأن خطط تنظيمية حمتملة إلمكانية 
التقين  جمهود لوضع معيار دويل لألمان املشاركة يف رعاية

قيام الوكالة  ملصادر القدرة النووية يف الفضاء وإلمكانية
عية للجنة الفر الدولية للطاقة الذرية بإسداء املشورة
 العلمية والتقنية يف إعداد هذا املعيار

٩ A/AC.105/C.1/L.268 

التقرير اخلتامي لفريق العمل املعين بتنبؤات الطقس واملناخ 
 عن تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث

٦ A/AC.105/C.1/L.269 

 A/AC.105/C.1/L.270 ١ جدول األعمال املؤقت املشروح
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 العنوان أو الوصف
بند جدول 
 الرمز األعمال

باكستان وفرنسا ورقة عمل مقدمة من األرجنتني و
: واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

خيارات التنفيذ احملتملة بشأن وضع إطار تقين دويل 
لألهداف والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر 

 القدرة النووية املخطط هلا واملرتقبة حاليا

٩ A/AC.105/C.1/L.271  
Corr.1 و 

لفريق العامل املعين باستخدام ورقة عمل مقدمة من ا
خيارات : يف الفضاء اخلارجي القدرة النووية مصادر

التنفيذ احملتملة بشأن وضع إطار تقين دويل لألهداف 
والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية 

 املخطط هلا واملرتقبة حاليا

٩ A/AC.105/C.1/L.271/Rev.1 

ام الفضاء اخلارجي يف مشروع تقرير جلنة استخد
 األغراض السلمية عن تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث

٦ A/AC.105/C.1/L.272  
Add.1-4 و 

التقرير اخلتامي لفريق العمل املعين بتدّبر الكوارث عن 
 تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث 

٦ A/AC.105/C.1/L.273 

لعاملية التقرير النهائي لفريق العمل املعين بالشبكات ا
 عن تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالثلسواتل املالحة 

٦ A/AC.105/C.1/L.274 

التقرير النهائي من فريق العمل املعين بصوغ استراتيجية 
عاملية شاملة لرصد البيئة عن تنفيذ توصيات اليونيسبيس 

 الثالث

٦ A/AC.105/C.1/L.275 

  A/AC.105/C.1/L.276 ١٥ مشروع تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية   
Add.1 and 2 و 

مشروع تقرير الفريق العامل املعين باستخدام مصادر 
 القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

٨ A/AC.105/C.1/NPS/2004/L.1 

 A/AC.105/C.1/SD/2004/L.1 ٩ مشروع تقرير الفريق العامل املعين باحلطام الفضائي

 ٦ و ٥ معمشروع تقرير الفريق العامل اجلا
 ١٤ و

A/AC.105/C.1/WGW/2004/ 
L.1 

 A/AC.105/C.1/2004/CRP.1  معلومات للمشاركني

 A/AC.105/C.1/2004/CRP.2  قائمة مؤقتة بأمساء املشاركني
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 العنوان أو الوصف
بند جدول 
 الرمز األعمال

List of space-related initiatives and programmes 
carried out by member States of the Committee on 
the Peaceful Uses of Outer Space and within the 
United Nations system that respond to specific 
recommendations contained in the Johannesburg 
Plan of Implementation 

 A/AC.105/C.1/2004/CRP.3 

Note by the Secretariat on international 
cooperation in the peaceful uses of outer space: 
activities of Member States

٤ A/AC.105/C.1/2004/CRP.4 
Add.1 و 

Note by the Secretariat on international cooperation 
in the peaceful uses of outer space: activities 
of international organizations that have 
contributed to implementing the 
recommendations of UNISPACE III

٦ A/AC.105/C.1/2004/CRP.5 

Summary of the findings, recommendations and 
actions taken by the Action Team on Public Health

٦ A/AC.105/C.1/2004/CRP.6 

Meetings planned during the forty-first session of 
the Scientific and Technical Subcommittee by 
Action Teams to implement recommendations of 
UNISPACE III

٦ A/AC.105/C.1/2004/CRP.7 

Note by the Secretariat: list of documents related to 
agenda item 6

٦ A/AC.105/C.1/2004/CRP.8/ 
Rev.1 

Draft report on the implementation of the 
recommendations of UNISPACE III: comments 
received from member States of the Committee on 
the Peaceful Uses of Outer Space and entities of 
the United Nations system

٦ A/AC.105/C.1/2004/CRP.9 
Add.1 و  

Correlation between the recommendations of 
UNISPACE III and actions called for in the United 
Nations Millennium Declaration, the Plan of 
Implementation of the World Summit on 
Sustainable Development and the Plan of Action 
of the World Summit on the Information Society

٦ A/AC.105/C.1/2004/CRP.10 

Note by the Secretariat on the results of the survey 
on the level of priority to be given to the 
recommendations of UNISPACE III that are still to 
be addressed

٦ A/AC.105/C.1/2004/CRP.11 

Final report of the Action Team on the 
Management of Natural Resources

٦ A/AC.105/C.1/2004/CRP.12/
Rev.1 
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 العنوان أو الوصف
بند جدول 
 الرمز األعمال

Final report of the Action Team on Capacity-
Building

٦ A/AC.105/C.1/2004/CRP.13 

Final report of the Action Team on Increasing 
Awareness

٦ A/AC.105/C.1/2004/CRP.14 

Summary of the findings, recommendations and 
actions taken by the Action Team on Increasing 
Awareness

٦ A/AC.105/C.1/2004/CRP.15 

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

١٤ و٦ و٥ A/AC.105/C.1/2004/CRP.16 

Draft report of the Committee on the Peaceful 
Uses of Outer Space on the implementation of the 
recommendations of UNISPACE III: chapter IV, 
“Synergies between the implementation of the 
recommendations of UNISPACE III and the 
results of global conferences held within the 
United Nations system and other global initiatives”

٦ A/AC.105/C.1/2004/CRP.17 

Proceedings of the fourth industry symposium  A/AC.105/C.1/2004/CRP.18 

Final report of the Action Team on Global 
Navigation Satellite Systems: corrigendum

٦ A/AC.105/C.1/2004/CRP.19 

Proposal for a three-year work plan on space-
system-based disaster management support

١٤ A/AC.105/C.1/2004/CRP.20/
Rev.1 

Proposal for a new single issue/item for discussion 
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   املرفق الثاين  
   تقرير الفريق العامل اجلامع     

   مقدمة -أوال  
ديسمرب / كـانون األول   ٩ املـؤرخ    ٥٨/٨٩ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ١٩وفقـا للفقـرة      -١

ق ، عـاودت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية، يف دورهتـا احلاديـة واألربعـني، عقد الفري                   ٢٠٠٣
/ شباط٢٧ إىل   ١٨ جلسـة يف الفترة من       ١١وقـد عقـد الفـريق العـامل اجلـامع           . العـامل اجلـامع   

ونظــر الفــريق العــامل يف بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية، وتنفــيذ   . ٢٠٠٤فــرباير 
توصــيات مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف     

، ومشــروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة الثانــية  )اليونيســبيس الثالــث(ية األغــراض الســلم
و اعـتمد الفريق العامل اجلامع هذا       . ٢٠٠٥واألربعـني للجـنة الفرعـية، املـزمع عقدهـا يف عـام              

 .٢٠٠٤فرباير / شباط٢٧التقرير يف جلسته احلادية عشرة، املعقودة يف 

ــية وا  ٦٠٣ويف اجللســة  -٢ ــية العلم ــودة يف   للجــنة الفرع ــية، املعق ــرباير، / شــباط١٨لتقن ف
واستعرض الرئيس يف   . رئيسا للفريق العامل اجلامع   ) باكستان(انُتخـب السـيد حممد نسيم شاه        

ــه لعــام     ــة املســندة إىل الفــريق العــامل اجلــامع يف دورت وكــان . ٢٠٠٤كلمــته االفتتاحــية الوالي
ــيت ينــــ        ــائل الــ ــة باملســ ــامع قائمــ ــامل اجلــ ــريق العــ ــلى الفــ ــا عــ ــيها  معروضــ ــنظر فــ بغي أن يــ

(A/AC.105/C.1/2004/CRP.16). 
  

   برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية    -ثانيا  
كـــان معروضـــا علــى الفريــق العامــل اجلامــع تقريــر خبيــرة التطبيقــــات الفضائيــــة             -٣
)A/AC.105/815(والحظ أن اخلبرية قد استكملت تقريرها ببيان ،. 

ه الفـريق العـامل اجلـامع حبلقـات عمـل األمـم املتحدة ودوراهتا التدريبية وزماالهتا                 ونـوّ  -٤
الطويلـة األمـد مـن أجـل التدريـب املـتعّمق، وكذلـك خدماهتـا االستشـارية التقنـية حسـبما هو                 

ــيقات الفضــائية      ــر خــبرية التطب ــرفق A/AC.105/815(مقــترح عــلى اللجــنة الفرعــية يف تقري ، امل
 ).الثاين

ظ الفـريق العـامل أن عدد الزماالت الطويلة األمد من أجل التدريب املتعمق قد               والحـ  -٥
تـناقص يف األعـوام املاضـية، وناشـد الـدول األعضـاء أن تـنظر يف منح زماالت من ذلك القبيل         
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والحــظ الفــريق العــامل مــع الــتقدير أن وكالــة الفضــاء األوروبــية   . ألفــراد مــن الــبلدان النامــية 
 .ص الزماالتاستمرت يف اتاحة فر

  
تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء  -ثالثا 

   اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
 :كان معروضا على الفريق العامل اجلامع الوثائق التالية -٦

مشــروع تقريــر جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية عــن     )أ( 
خالصـة تنفـيذ توصيات اليونيسبيس الثالث، واالجنازات        : يات اليونيسـبيس الثالـث    تنفـيذ توصـ   

الـيت حققـتها اللجـنة وهيئـتاها الفرعيتان من خالل النظر يف بنود جدول األعمال اليت أدرجت                  
ــية       ــائق املرجعـ ــة الوثـ ــنقح، وقائمـ ــال املـ ــدول األعمـ ــيكل جـ ــريق هـ ــن طـ  /A/AC.105/C.1(عـ

L.272/Add.3إىل الثالث، املرفقات األول .( 

مشــروع تقريــر جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية عــن     )ب( 
مـلخص اسـتنتاجات وتوصـيات أفرقة العمل اليت أنشأهتا          : تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث       

 /A/AC.105/C.1  و(A/AC.105/C.1/L.272/Add.4اللجــنة والــتدابري الــيت اختذهتــا تلــك األفــرقة  
2004/CRP.6 و (A/AC.105/C.1/2004/CRP.15. 

وأثـناء اسـتعراض الـتقدم الـذي أحرزته أفرقة العمل، تلقى رئيس الفريق العامل اجلامع                -٧
مســاعدة مــن رئــيس الفــريق العــامل الــذي أنشــأته اللجــنة لكــي يــتوىل اعــداد تقريــر يقــّدم إىل    

، مـــن ٢٠٠٤اجلمعـــية العامـــة لكـــي تـــتمكن اجلمعـــية، يف دورهتـــا التاســـعة واخلمســـني، عـــام  
 .استعراض وتقييم تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث

والحـظ الفـريق العـامل مـع الـتقدير أن أفـرقة العمـل املعنـية باسـتراتيجية الرصد البيئي                      -٨
ــادارة املــوارد الطبيعــية  ) ١التوصــية ( ــالطقس واملــناخ  ) ٢التوصــية (وب ــبؤ ب ) ٤التوصــية (وبالتن

ــتدّبر الكــوارث   ــية لســواتل املالحــة  وبالشــ) ٧التوصــية (وب ــناء ) ١٠التوصــية (بكات العامل وبب
قد قّدمت تقاريرها اخلتامية إىل اللجنة      ) ١٨التوصية  (وبزيادة الوعي   ) ١٧التوصـية   (القـدرات   

 ). من تقرير اللجنة الفرعية٦٠انظر الفقرة (الفرعية 

) ١١صــية التو(والحــظ الفــريق العــامل أن فــريقي العمــل املعنــيني بالتنمــية املســتدامة     -٩
كانا قد قّدما تقريريهما اخلتاميني إىل اللجنة الفرعية        ) ٣٢التوصية  (ومبصـادر الـتمويل املبـتكرة       

ــا        ــا األربعــني وإىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية يف دورهت يف دورهت
 .٢٠٠٣السادسة واألربعني، على التوايل، يف عام 
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ــية (ي العمـــل املعنـــيني بتـــبادل املعـــارف  والحـــظ الفـــريق العـــامل أن فـــريق  -١٠ ) ٩التوصـ
أبلغا عن التقدم الذي أحرزاه والعمل الذي قاما        ) ١٤التوصية  (وباألجسـام القريبة من األرض      

 .به حىت ذلك احلني

وأعـرب الفـريق العـامل اجلـامع عـن تقديـره لكـل رؤساء أفرقة العمل، ملا مارسوه من                     -١١
 .ق بالتوصيات وملا قاموا به من تنسيق ألنشطة أفرقة العملقيادة يف االضطالع بالعمل املتعل

  
 مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية واألربعني للجنة -رابعا 

   الفرعية العلمية والتقنية
الحـظ الفـريق العـامل اجلـامع أن اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية، وفقا لقرار اجلمعية                     -١٢

 اللجـنة اقـتراحها بشـأن مشـروع جـدول األعمـال املؤقت للدورة        ، سـتقدم إىل   ٥٨/٨٩العامـة   
 .٢٠٠٥الثانية واألربعني للجنة الفرعية، املزمع عقدها يف عام 

والحـظ الفـريق العـامل اجلـامع أنـه اقـُترح أن ُتـدرج يف جـدول أعمـال الـدورة الثانية                        -١٣
 :واألربعني للجنة الفرعية خطتا العمل اجلديدتان التاليتان

األجسـام القريـبة مـن األرض، وهـو اقـتراح مـن فـريق العمـل املعين باألجسام                    )أ( 
 ؛(A/AC.105/C.1/2004/CRP.24)القريبة من األرض 

دعــم تدّبــر الكــوارث املســتند إىل الــنظم الفضــائية، وهــو اقــتراح مــن اندونيســيا    )ب( 
 /A/AC.105/C.1/2004/CRP.20)والصــني وفرنســا وكــندا وكولومبــيا واملغــرب ونــيجرييا واهلــند   

Rev.1). 

والحــظ الفــريق العــامل اجلــامع أيضــا أنــه اقــُترح أن ُيــدرج يف جــدول أعمــال الــدورة   -١٤
 ٢٠٠٧مساندة اعالن سنة    : بند املناقشة املنفرد التايل   /الثانـية واألربعني للجنة الفرعية موضوع     

هــو اقــتراح مــن  ســنة دولــية للفــيزياء الشمســية، و )/اجليوفــيزياء(ســنة دولــية للفــيزياء األرضــية  
 .(A/AC.105/C.1/2004/CRP.21)الواليات املتحدة األمريكية 

، ٢٠٠٥واتفـق الفـريق العـامل على أن ينظر، اعتبارا من دورته الثانية واألربعني، عام             -١٥
يف بــند يــتعلق بدعــم تدّبــر الكــوارث املســتند إىل الــنظم الفضــائية، وفقــا خلطــة العمــل املــتعددة  

 :السنوات التالية
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 ٢٠٠٥نة س 
 *.استعراض توصيات فريق العمل املعين بتدّبر الكوارث، بغية تنفيذها 

اســـتعراض حالـــة القـــدرات عـــلى التنـــبؤ بالـــزالزل باســـتعمال البـــيانات واملعلومـــات    
 .الساتلية، وذلك من خالل عروض ايضاحية يقدمها خرباء

ــر الكــوارث، يقدمهــا     ــتعاون عــلى عــروض ايضــاحية بشــأن دعــم تدّب  حتقــيق ميــثاق ال
 طبيعــية أو تكنولوجــية االسـتخدام املنســق لــلمرافق الفضــائية يف حــال وقــوع كــوارث 

 ").الفضاء والكوارث الكربى"امليثاق الدويل (

عـروض ايضاحية، تقدمها بلدان خمتلفة، بشأن اطالق جمموعات من السواتل الصغرية             
 .وتقدمي خدمات يف املدار من تلك السواتل لدعم تدّبر الكوارث

 
 ٢٠٠٦نة س

 .*استعراض توصيات فريق العمل املعين بتدّبر الكوارث، بغية تنفيذها 

نـدوة ملـدة يـوم واحـد حـول االتصـاالت اخلاصة بتدّبر الكوارث،               /تنظـيم حلقـة عمـل      
 .يشارك فيها مشّغلو سواتل االتصاالت

ــتحدة           ــم امل ــاالت األم ــائر وك ــدويل لالتصــاالت وس ــاد ال ــع االحت ــات م ــبادل املعلوم ت
خصصـة عـن أنشـطتها ذات الصـلة مبوضـوع دعم تدّبر الكوارث املستند إىل النظم                 املت

 .الفضائية، وكذلك البىن االقليمية املعنية بتدّبر الكوارث
 

 ٢٠٠٧سنة 
عـرض ايضـاحي تقّدمـه مـنظمة التنسـيق الفضـائي الـدويل يف جمـال تدّبر الكوارث، يف                   

 .ارث على الصعيد الدويلحال إنشاء هذه املنظمة، حول تنسيق دعم تدّبر الكو

ــدويل     ــثاق ال ــبادرات " الفضــاء والكــوارث الكــربى "عــروض ايضــاحية يقّدمهــا املي وم
 .أخرى

ــدول األعضــاء ووكــاالت الفضــاء بشــأن هــذا        ــة األمــد ملخــتلف ال املــنظورات الطويل
 .املوضوع

ونــّوه الفــريق العــامل أن إدراج اســتعراض توصــيات فــرقة العمــل يف مشــروع جــدول    -١٦
مـال املؤقـت للجـنة الفرعـية، ضـمن اطـار خطـة العمل املتعلقة بدعم الكوارث املستند إىل                    األع

__________ 
 .عية العامةاذا وافقت على تلك التوصيات جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية واجلم * 
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الـنظم الفضـائية، يقـوم عـلى افـتراض أن جلـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية                    
 .واجلمعية العامة ستوافقان على توصيات فريق العمل املعين بتدّبر الكوارث

يتعذر، بســبب املعوقــات املالــية، دعــم أي مــبادرات تكــّبد  وأبــدي رأي مفــاده أنــه ســ  -١٧
 .الدول األعضاء املشاركة تكاليف أو مسامهات مالية الزامية أخرى

، ٢٠٠٥واتفـق الفـريق العـامل على أن ينظر، اعتبارا من دورته الثانية واألربعني، عام             -١٨
 :دة السنوات التاليةيف بند يتعلق باألجسام القريبة من األرض وفقا خلطة العمل املتعد

 
 ٢٠٠٥سنة 

ــيدان          ــئات أخــرى ناشــطة يف م ــية وهي ــئات اقليم ــية وهي ــنظمات دول ــا م ــر تعّده تقاري
الـبحوث املـتعلقة باألجسـام القريـبة مـن األرض، مبـا يف ذلـك جمايل الكشف واملتابعة،                 

عن (وبوجـه خـاص تقاريـر وعـروض ايضـاحية مـن اجمللـس الـدويل لالحتـادات العلمية               
تعدد التخصصـات فـيما يتعلق باألجسام القريبة من األرض، والذي يشارك            نشـاطه املـ   

، )واحتادات علمية أخرى  ) كوسبار(فـيه االحتـاد الفلكـي الـدويل وجلـنة أحباث الفضاء             
وكذلـك مـن مـنظمة الـتعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، بشأن العمل املضطلع به                

ات أخـرى هلا دور هام يف ميدان        وميكـن أيضـا أن ُيطلـب مـن مـنظم          . ٢٠٠٤يف عـام    
 .األجسام القريبة من األرض أن تقدم عروضا ايضاحية

 .حتديث برنامج العمل لألعوام الالحقة حسب االقتضاء 
 

 ٢٠٠٦سنة 
تقاريــر مــن الــدول األعضــاء واملــنظمات الدولــية عــن أنشــطتها ذات الصــلة باألجســام  

بحث واملتابعة، وكذلك خططها    القريـبة مـن األرض، مبـا يف ذلـك أنشـطة البعثات وال             
 .بشأن األنشطة املقبلة

انشـاء فـريق عـامل لكـي يـنظر يف مسـار العمـل املقـبل، وخصوصـا احلاجة احملتملة إىل                   
وينبغي النظر  . القـيام مبـزيد مـن األنشـطة وطنيا أو اقليميا أو من خالل التعاون الدويل               

 .آزريف ذلك التعاون مقترنا بآفاق املواءمة وسبل توسيع الت

حتديـث بـرنامج عمـل السنة الثالثة حسب االقتضاء، والنظر يف مدى احلاجة إىل القيام        
 .بعمل يف فترة ما بني الدورات
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 ٢٠٠٧سنة 
اســتمرار الــدول األعضــاء واملــنظمات الدولــية يف االبــالغ عــن خمــتلف أنشــطتها ذات    

 .الصلة باألجسام القريبة من األرض

ل عمله ويقدم اقتراحات، حسب االقتضاء، استنادا إىل        ينـبغي للفـريق العامل أن يواص       
 .عمله يف السنة الثانية

الــنظر يف نطــاق العمــل املقــبل بشــأن األجســام القريــبة مــن األرض واآللــيات املناســبة     
 .لالضطالع بذلك العمل

 الــواردة يف خطــة العمــل بشــأن ٢٠٠٥واتفــق الفــريق العــامل عــلى تنقــيح خطــة ســنة  -١٩
، ٢٠٠١ الـيت وافقـت علـيها اللجـنة الفرعـية يف دورهتـا الثامنة والثالثني، عام                  احلطـام الفضـائي   

بغـية متكـني الفـريق العـامل املعـين باحلطـام الفضـائي، الـذي أنشـأته اللجـنة الفرعية أثناء دورهتا                       
ــتعلقة بتخفــيف احلطــام       ــتراحات امل ــنظر، حســب االقتضــاء، يف االق ــة واألربعــني، مــن ال احلادي

 .يرد من تعليقات أخرى بشأهناالفضائي وما قد 

وأوصـى الفـريق العـامل اجلـامع مبشـروع جـدول األعمـال املؤقت التايل للدورة الثانية                   -٢٠
 :٢٠٠٥واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف عام 

 .تبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقدمة عن األنشطة الوطنية -١ 
 .حدة للتطبيقات الفضائيةبرنامج األمم املت -٢ 
تنفـــيذ توصـــيات مؤمتـــر األمـــم املـــتحدة الثالـــث املعـــين باستكشـــاف الفضـــاء  -٣ 

 ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 
املســائل املــتعلقة باستشــعار األرض عــن ُبعــد بواســطة الســواتل، مبــا يف ذلــك     -٤ 

 .صد بيئة األرضتطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف ر
 :البنود اليت ينظر فيها ضمن اطار خطط العمل -٥ 
 احلطام الفضائي؛ )أ(  
تــبدأ الــدول األعضــاء يف االبــالغ طواعــية كــل ســنة عــن األنشــطة    (   

ــتعلقة بتخفــيف احلطــام       ــتراحات امل ــيذ االق ــا لتنف ــية املضــطلع هب الوطن
 )أ()الفضائي

ضـائي، حسب االقتضاء، يف     يـنظر الفـريق العـامل املعـين باحلطـام الف          (   
االقـتراحات املـتعلقة بتخفـيف احلطـام الفضائي وما قد يرد عليها من       

 )تعليقات أخرى
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 استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛ )ب(  
ــه يف عــام   (     حســبما هــو جمّســد يف  ٢٠٠٥العمــل الــذي سيضــطلع ب

الـــث بالوثـــيقة خطـــة العمـــل املـــتعددة األعـــوام الـــواردة يف املـــرفق الث
A/AC.105/804( 

 التطبيب عن ُبعد باالعتماد على النظم الفضائية؛ )ج(  
 هـو حســبما تـنص علــيه خطـة العمــل    ٢٠٠٥العمـل املـزمع يف عــام   (   

 )A/58/20 من الوثيقة ١٣٨املتعددة السنوات، الواردة يف الفقرة 
 األجسام القريبة من األرض؛ )د(  
، هـو حسـبما تـنص عليه خطة العمل          ٢٠٠٥العمـل املـزمع يف عـام        (   

 ) أعاله١٨املتعددة السنوات، الواردة يف الفقرة 
 دعم تدّبر الكوارث املستند إىل النظم الفضائية؛ )ه(  
، هـو حسـبما تـنص عليه خطة العمل          ٢٠٠٥العمـل املـزمع يف عـام        (   

 ) أعاله١٥املتعددة السنوات، الواردة يف الفقرة 
 :املنفردةبنود املناقشة /مواضع -٦ 
ــلمدار الثابــت بالنســبة      )أ(   ــية ل ــية واخلــواص التقن ــيعة الفيزيائ دراســة الطب

لـألرض واستخدامه وتطبيقاته، يف ميدان االتصاالت الفضائية وغريه         
ــتطورات      ــيادين، وكذلــك دراســة املســائل األخــرى املتصــلة ب مــن امل
االتصــاالت الفضــائية، مــع ايــالء اعتــبار خــاص الحتــياجات الــبلدان   

 نامية ومصاحلها؛ال
 ســــنة دولـــــية للفــــيزياء األرضـــــية   ٢٠٠٧مســــاندة اعــــالن ســـــنة    )ب(  

 سنة دولية للفيزياء الشمسية؛)/ اجليوفيزياء(
ــثة واألربعــني للجــنة الفرعــية      -٧   ــدورة الثال مشــروع جــدول األعمــال املؤقــت لل

نود ب/العلمـية والتقنـية، مبا يف ذلك حتديد املواضيع اليت يعتزم تناوهلا كمواضيع            
 .مناقشة منفردة أو ضمن اطار خطط عمل متعددة السنوات

 .التقرير املقدم إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية -٨  
واتفـق الفـريق العامل اجلامع على مواصلة املمارسة املتمثلة يف التنظيم التناويب السنوي               -٢١

ــندوة املشــتركة بــني جلــنة أحبــاث الفضــاء     ــلمالحة الفضــائية   ) ســبارالكو(لل ــدويل ل واالحتــاد ال



 

 52 
 

 A/AC.105/823 

واتفــق الفــريق العــامل عــلى أن ُتعقــد . والــندوة املعنــية بــتعزيز الشــراكة مــع الصــناعة) اإليــاف(
 .، وأن ُتعلّق ندوة الصناعة٢٠٠٥الندوة املشتركة بني الكوسبار واإلياف يف عام 

 بني الكوسبار واإلياف،    وأوصـى الفـريق العـامل اجلـامع بـأن تتـناول الـندوة املشـتركة                -٢٢
 أثــناء الــدورة الثانــية واألربعــني للجــنة الفرعــية، مســألة ادمــاج   ٢٠٠٥املــزمع عقدهــا يف عــام  

البـيانات السـاتلية العالية االستبانة وذات النطاق الطيفي الفائق االتساع خلدمة أغراض الزراعة              
على أن ُتنظَّم الندوة أثناء    واتفـق الفـريق العامل      . والرصـد البيـئي ويف تطبـيقات جديـدة حمـتملة          

 .األسبوع األول من الدورة الثانية واألربعني للجنة الفرعية
  

   مسائل أخرى  -خامسا 
أوصـى الفـريق العـامل اجلـامع بـأن يـنعقد جمـددا أثـناء الـدورة الثانـية واألربعـني للجــنة             -٢٣

 .٢٠٠٥الفرعية العلمية والتقنية، يف عام 
  

  احلواشي 
 .١٣٠، الفقرة A/AC.105/761يقة انظر الوث )١( 
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  املرفق الثالث
   تقرير الفريق العامل املعين باحلطام الفضائي  

/  شــباط٢٤ املعقــودة يف ٦١١أنشــأت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية، يف جلســتها   -١
، فـريقا عـامال لكـي يـنظر يف تعلـيقات الدول األعضاء يف جلنة استخدام الفضاء                  ٢٠٠٤فـرباير   
ارجي يف األغــراض الســلمية عــلى املقــترحات بشــأن ختفــيف آثــار احلطــام الفضــائي، الــيت    اخلــ

قد قدَّمتها إىل   ) اليادك(كانـت جلـنة التنسـيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي             
 .اللجنة الفرعية يف دورهتا األربعني

) إيطاليا(وديو بورتيلي  وقـد عقد الفريق العامل جلسة واحدة حتت رئاسة الرئيس كال           -٢
 ).اجلمهورية التشيكية(ومخس جلسات حتت رئاسة الرئيس باإلنابة بيتر الال 

 :وكان معروضا على الفريق العامل للنظر يف هذا املوضوع الوثائق التالية -٣

مذكــرة مــن األمانــة بشــأن مقــترحات جلــنة التنســيق املشــتركة بــني الوكــاالت    )أ( 
تعليقات واردة من دول    :  بشـأن التخفـيف مـن خماطـر احلطـام الفضائي           املعنـية باحلطـام الفضـائي     

 ؛Add.1) و (A/AC.105/820أعضاء يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية 

املـبادئ التوجيهـية لتخفيف خماطر احلطام الفضائي اليت وضعتهـا جلنة التنسيق             )ب(  
 ؛(A/AC.105/C.1/L.260)الفضائي املشتركة بني الوكاالت املعنية باحلطام 

املـبادئ التوجيهـية لتخفيف خماطر احلطام الفضائي اليت وضعتهـا جلنة التنسيق             )ج(  
ــائي   ــام الفضــ ــية باحلطــ ــاالت املعنــ ــتركة بــــني الوكــ ــي  : املشــ ــاد الروســ ــيقات مــــن االحتــ تعلــ

(A/AC.105/C.1/2004/CRP.22)؛ 

ضائي اليت وضعتهـا جلنة التنسيق     املـبادئ التوجيهـية لتخفيف خماطر احلطام الف        )د(  
ــائي    ــام الفضـ ــية باحلطـ ــاالت املعنـ ــتركة بـــني الوكـ ــيكية   : املشـ ــة التشـ ــن اجلمهوريـ ــيقات مـ تعلـ

(A/AC.105/C.1/2004/CRP.23)؛ 

جمموعـة التعلـيقات الواردة من الدول األعضاء على املبادئ التوجيهية لتخفيف             )ه(  
ــية باحلطــام   خماطــر احلطــام الفضــائي الــيت وضــعتها جلــنة التنســ    يق املشــتركة بــني الوكــاالت املعن

 .Add.1) و(A/AC.105/C.1/L.260 A/AC.105/C.1/2004/CRP.29الفضائي، والواردة يف الوثيقة 

ونظـر الفـريق العـامل يف اقـتراحات اليادك بشأن ختفيف احلطام الفضائي، وكذلك يف                 -٤
ــيقة   ــا ورد يف الوث ــيقات ل A/AC.105/C.1/2004/CRP.29م ــدول األعضــاء عــلى تلــك    مــن تعل ل

 .االقتراحات
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وأوصـى الفـريق العامل الدول األعضاء املهتمة واملراقبني لدى اللجنة الفرعية وكذلك              -٥
األعضــاء يف الــيادك باملشــاركة يف حتديــث اقــتراحات الــيادك بشــأن ختفــيف احلطــام الفضــائي،   

 .لكي ينظر فيها الفريق العامل خالل الدورة القادمة للجنة الفرعية

 :واتفق الفريق العامل على املضي يف العمل على النحو التايل -٦

الطلـب إىل الـيادك أن تنقح اقتراحاهتا على ضوء التعليقات الواردة من الدول               )أ(  
 األعضاء يف اللجنة الفرعية، وأن تقّدم مشروع اقتراح جديدا؛

 من خالل األمانة؛إجراء دورة استعراضية فيما بني الدول األعضاء واملراقبني  )ب(  

تـزويد اللجـنة الفرعية مبشروع جديد القتراحات اليادك بشأن ختفيف احلطام             )ج(  
 .الفضائي

واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن ينظر يف تلك االقتراحات أثناء الدورة الثانية واألربعني                  -٧
 .للجنة الفرعية

فرباير / شباط٢٧عقودة يف   واعـتمد الفـريق العـامل هـذا التقرير يف جلسته السادسة، امل             -٨
٢٠٠٤ 
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  املرفق الرابع   
 تقرير الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية  

   يف الفضاء اخلارجي
/  شباط ١٩، املعقودة يف    ٦٠٦عـاودت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية، يف جلسـتها               -١

لقدرة النووية يف الفضاء اخلارجي     ، عقد فريقها العامل املعين باستخدام مصادر ا       ٢٠٠٤فـرباير   
 ).اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية(هاربيسون . برئاسة سام أ

فــرباير، اســـتذكر الرئـــيس املهـــام  / شـــباط١٩ويف اجللســة األوىل للفـــريق العـــامل، يف   -٢
ات لوضع إطار   املسـندة إىل الفـريق العـامل، عـلى الـنحو الـوارد يف خطـة العمـل املتعددة السنو                   

تقــين دويل لألهــداف والتوصــيات املــتعلقة بأمــان تطبــيقات مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء 
، A/AC.105/804(اخلـارجي، والـيت أقـرهتا اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية يف دورهتـا األربعني                   

 ).املرفق الثالث

ت للفريق العامل   ، أتيحـ  ٢٠٠٤مـن خطـة العمـل لسـنة         ) ب(و  ) أ(ومبقتضـى البـندين      -٣
نسـخ مـن العـروض التقنـية الـيت كـان قـد قّدمهـا ممـثلو اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء           

ووكالة ) روسـافياكومسوس (بالواليـات املـتحدة األمريكـية ووكالـة الفضـاء والطـريان الروسـية               
ات الوطنية املزمعة الفضـاء األوروبـية أمام اللجنة الفرعية العلمية والتقنية بشأن مضمون التطبيق   

ــنووية الفضــائية     ــيا ذات الصــلة مبصــادر القــدرة ال ــية   (أو املرتقــبة حال ــيقات الثنائ ــيها التطب مبــا ف
وبشـأن التطبيقات اليت أتاحتها مصادر القدرة النووية الفضائية أو عّززهتا           ) واملـتعددة األطـراف   

 .بقدر كبري

روضـا عـلى الفـريق العامل       ، كـان مع   ٢٠٠٣مـن خطـة العمـل لسـنة         ) و(ووفقـا للبـند      -٤
ورقـة عمـل اشـترك يف إعدادها مكتب شؤون الفضاء اخلارجي والوكالة الدولية للطاقة الذرية                

خطـط تنظيمـية حمـتملة إلمكانية املشاركة يف رعاية جمهود لوضع معيار دويل لألمان        "وعـنواهنا   
لية للطاقة الذرية بإسداء الـتقين ملصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء وإلمكانـية قـيام الوكالة الدو         

والحظ . (A/AC.105/C.1/L.268)" املشورة للجنة الفرعية العلمية والتقنية يف إعداد هذا املعيار        
ــند       ــا للب ــت، وفق ــل قّدم ــة العم ــامل أن ورق ــريق الع ــل لســنة    ) ج(الف ــة العم ــن خط ، ٢٠٠٤م

كـن للوكالة أن    استعراضـا للعملـيات واآللـيات التحضـريية الـيت ختـص الوكالـة حتديـدا والـيت مي                  
تســتعملها مــن أجــل االشــتراك مــع اللجــنة الفرعــية يف وضــع إطــار مــن األهــداف والتوصــيات   

 .بشأن األمان التقين ملصادر القدرة النووية يف الفضاء
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وأثـناء املـداوالت، قـدَّم املراقـب عـن الوكالـة الدولـية للطاقـة الذرية إىل الفريق العامل                     -٥
 .آليات التعاون بني الوكاالت فيما يتعلق بتطوير معايري األمانحملة عامة عن اإلجراءات وعن 

، كـان معروضـا عـلى الفـريق العامل          ٢٠٠٤مـن خطـة العمـل لسـنة         ) د(ووفقـا للبـند      -٦
 Proposed outline of objectives, scope and“ورقـة عمـل مقدَّمـة مـن الواليات املتحدة، عنواهنا     

attributes for an international technically based framework of goals and recommendations for 

the safety of planned and currently foreseeable space nuclear power source applications” 
(A/AC.105/C.1/2004/CRP.26).)أ( 

، كــان معروضــا عــلى الفــريق ٢٠٠٤مــن خطــة العمــل لســنة ) ه(وفــيما يــتعلق بالبــند  -٧
 ورقــة عمــل مقدَّمــة مــن األرجنــتني وباكســتان وفرنســا واململكــة املــتحدة، عــنواهنا          العــامل

خــيارات التنفــيذ احملــتملة بشــأن وضــع إطــار تقــين دويل لألهــداف والتوصــيات املــتعلقة بأمــان "
ــيا      ــبة حالـ ــا واملرتقـ ــط هلـ ــنووية املخطـ ــدرة الـ ــادر القـ ــيقات مصـ  (A/AC.105/C.1/L.271" تطبـ

ا على الفريق العامل عدد من التعليقات اإلضافية املقترحة بشأن          كمـا كان معروض   . Corr.1) و
ــة العمــل تلــك  ــامل حــول تلــك      . ورق ــريق الع ــيت دارت ضــمن الف ــد أســفرت املناقشــات ال وق

 .(A/AC.105/C.1/L.271/Rev.1)التعليقات عن نص متفق عليه 

ــامل عــلى أن ينصــح اللجــنة الفرعــية      -٨ ــريق الع  العلمــية اســتنادا إىل مناقشــاته، اتفــق الف
والتقنـية يف دورهتـا احلادية واألربعني بأن تبلّغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية باخليارات املمكنة،    

، بشـأن اسـتمرار مشاركة      (A/AC.105/C.1/L.271/Rev.1)حسـبما هـي واردة يف ورقـة العمـل           
ت ودور الوكالـة، مـع التسـليم بضـرورة القـيام بعمـل إضـايف للمضـي يف تطويـر وتقيـيم اخليارا           

 .الوكالة اخلاص يف هذا اجملال

ونـاقش الفـريق العـامل مسألة اخليارات املمكنة إلقامة تعاون حمتمل بني جلنة استخدام                -٩
الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية والوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة، حسبما هو وارد يف                     

 عقـد حلقـة عمل أو اجتماع        وذُكـر أن إمكانـية    . (A/AC.105/C.1/L.271/Rev.1)ورقـة العمـل     
ميكن ) يشـترك يف تنظيمه مكتب شؤون الفضاء اخلارجي والوكالة الدولية للطاقة الذرية   (تقـين   

غـري أن الفـريق العـامل اتفـق عـلى أن كل اخليارات تتطلب               . أن تدعـم أيـا مـن تلـك اخلـيارات          
 .مزيدا من التطوير والتقييم

-٢٠٠٣عددة السنوات، اليت تغطي الفترة      والحـظ الفـريق العـامل أن خطة العمل املت          -١٠
، تســتدعي اجــراء اســتعراض داخــل اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية يف دورهتــا الثانــية   ٢٠٠٦

، لــلمعلومات الــواردة مــن وكــاالت الفضــاء الوطنــية واالقليمــية عــن   ٢٠٠٥واألربعــني، عــام 
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ذات الصـلة مبصادر    ) طـراف الثنائـية مـنها واملـتعددة األ      (مضـمون الـربامج والتطبـيقات الوطنـية         
 .القدرة النووية يف الفضاء، املخطط هلا أو املرتقبة حاليا

والحـظ الفـريق العامل أن الدول األعضاء ووكاالت الفضاء اإلقليمية ميكنها أيضا أن               -١١
تقـدِّم معلومـات عـن املوضـوع اآلنـف الذكـر، بغـية إدراجهـا يف الـتقرير السـنوي عن األحباث                       

قة باحلطام الفضائي وبأمان األجسام الفضائية اليت حتمل على متنها مصادر قدرة            الوطنـية املـتعل   
 .نووية ومبشاكل اصطدامها باحلطام الفضائي

وأوصـى الفـريق العـامل مبواصـلة العمـل فـيما بـني الـدورات حول املواضيع الواردة يف                   -١٢
اجتماعه غري  كمـا أوصـى بـأن يعقد        . ٢٠٠٦-٢٠٠٣خطـة العمـل املـتعددة السـنوات للفـترة           

ــرمسي القــادم يومــي    ــيه / حزيــران٨ و ٧ال  ١١ إىل ٩مــع احــتمال متديــده حــىت     (٢٠٠٤يون
يف فييـنا أثـناء انعقـاد الدورة السابعة واألربعني للجنة استخدام الفضاء           ) ٢٠٠٤يونـيه   /حزيـران 

 .اخلارجي يف األغراض السلمية

طلب الفريق العامل إىل    ومـن أجـل التحضـري لالجـتماع غـري الـرمسي على حنو مالئم،                 -١٣
األمانـة أن تتـيح لكـل أعضـاء الفـريق العـامل، يف أقرب وقت ممكن عمليا، نسخا من الورقتني                     

A/AC.105/C.1/2004/CRP.26 و A/AC.105/C.1/2004/CRP.28   ــم  بكــل اللغــات الرمســية لألم
لوكالة  فمـن شـأن ذلـك أن ميكّـن كـالًّ مـن أعضـاء الفـريق العـامل واملراقـب عن ا                       )ب(.املـتحدة 

الدولـية للطاقـة الذريـة مـن االسـتعداد إلجـراء مناقشات أكثر تعّمقا حول اخليارات املمكنة يف             
 .٢٠٠٤يونيه /االجتماع املقترح عقده يف حزيران

ــودة يف    -١٤ ــة عشــرة، املعق ــرباير / شــباط٢٦ويف جلســته احلادي ــريق  ٢٠٠٤ف ــتمد الف ، اع
 .العامل هذا التقرير

  
  احلواشي 

 .A/AC.105/L.253 بكل اللغات الرمسية لألمم املتحدة حتت الرمز سوف تصدر )أ( 
 .، على التوايلA/AC.105L.254 و A/AC.105/L.253ستصدران حتت الرمزين  )ب( 
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