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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة السابعة واألربعون

        ٢٠١٠فرباير /شباط ١٩-٨فيينا، 
      مشروع التقرير    

    مقدمة  -أوال  
والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف عقدت اللجنة الفرعية العلمية   - ١

 ١٩إىل  ٨فيينا من يف ة واألربعني يف مكتب األمم املتحدة بعراض السلمية دورا السااألغ
 .)أملانيا(أولريخ هوت برئاسة  ٢٠١٠فرباير /شباط

  .جلسة [...]وعقدت اللجنة الفرعية   -٢
    

    احلضور  -ألف  
االحتـــاد الروســـي، : التاليـــة األعضـــاء يف اللجنـــة ٥٧الـــدورة ممثّلـــو الـــدول الــــ حضـــر  -٣
-مجهوريـــة(إيـــران  أوكرانيــا،  إكــوادور، أملانيـــا، إندونيســـيا،  أســـتراليا، رجنــتني، إســـبانيا، األ

، إيطاليا، باكسـتان، الربازيـل، الربتغـال، بلجيكـا، بلغاريـا، بوركينـا فاسـو، بولنـدا،         )اإلسالمية
الليبيـة،   ، بريو، تايلند، تركيا، اجلزائر، اجلماهريية العربيـة )املتعددة القوميات-مجهورية( بوليفيا

اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية السـورية، مجهوريـة كوريـا، جنـوب أفريقيـا، رومانيـا،       
-مجهوريـة (الصـني، فرنسـا، الفلـبني، فنــزويال      العـراق،  سلوفاكيا، السـويد، سويسـرا، شـيلي،   

املغـرب،  ماليزيـا،   لبنـان،  كندا، كوبا، كولومبيـا، كينيـا،   كازاخستان، نام، ، فييت)البوليفارية
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املكســيك، اململكــة العربيــة الســعودية، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وإيرلنــدا الشــمالية،   
  .الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونانهولندا، النمسا، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، 

 فربايـر، أن تـدعو أذربيجــان  /شـباط  ٨، املعقـودة يف  ٧١٨ تهاجلسـ يف اللجنـة  قـررت  و  -٤
ــها،        ــى طلب ــاء عل ــا، بن ــة وكرواتي ــة الدومينيكي ــونس واجلمهوري ــة املتحــدة وت ــارات العربي واإلم
حلضور الدورة بصفة مراقب وملخاطبـة اللجنـة الفرعيـة، حسـب االقتضـاء، علـى أال يكـون يف        
ذلك مساس بطلبات أخرى من هذا القبيل وأال ينطوي ذلك على أي قرار من جانـب اللجنـة   

وأحاطـت اللجنـة الفرعيـة علمـا بطلـب تـونس االنضـمام إىل        . لك الـدول الفرعية بشأن صفة ت
  ).A/AC.105/C.1/2010/CRP.4(عضوية اللجنة 

عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية واالحتاد الـدويل لالتصـاالت    مراقبونوحضر الدورة   -٥
  .واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية )اآليتيو(
ظمات احلكومية الدولية التالية الـيت تتمتـع بصـفة مراقـب     وحضر الدورة مراقبون عن املن  -٦

املنظمة األوروبية لألحباث الفلكية يف نصـف الكـرة األرضـية اجلنـويب ووكالـة      : دائم لدى اللجنة
ــة   ــاء األوروبيـ ــا(الفضـ ــاالت    ) اإليسـ ــواتل االتصـ ــة لسـ ــة األوروبيـ ) EUTELSAT-IGO(واملنظمـ

ال أفريقيــا ومنظمــة التعــاون الفضــائي آلســيا  واملركــز اإلقليمــي لالستشــعار عــن بعــد لــدول مشــ  
كمـا حضـرها مراقبـون عـن املنظمـات      . ومثّل يف الـدورة أيضـا االحتـاد األورويب   . واحمليط اهلادئ

رابطــة مستكشــفي الفضــاء : تمتــع بصــفة مراقــب دائــم لــدى اللجنــة تغــري احلكوميــة التاليــة الــيت 
ــة   واملعهــد األورويب للسياســات الفضــائية والرابطــة األو  ــة للفضــاء واألكادميي روبيــة للســنة الدولي

ــة         ــنظم التطبيقي ــل ال ــدويل لتحلي ــدويل واملعهــد ال ــة للمالحــة الفضــائية واالحتــاد الفلكــي ال الدولي
واجلمعيــة الدوليــة للمســح التصــويري واالستشــعار عــن بعــد واجلامعــة الدوليــة للفضــاء وجــائزة   

العـامل اآلمـن والـس االستشـاري جليـل      األمري سلطان بـن عبـد العزيـز العامليـة للميـاه ومؤسسـة       
  .الفضاء ومجعية الدراسات الكوكبية والرابطة العاملية ألسبوع الفضاء

مــن  قائمــة بأمســاء مــن حضــر الــدورة […]/A/AC.105/C.1/2010/INFوتــرد يف الوثيقــة   -٧
  .ممثلي الدول وهيئات األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية

    
    األعمالإقرار جدول   - باء  

فربايـــر، جـــدول /شـــباط ٨، املعقـــودة يف ٧١٨اللجنـــة الفرعيـــة، يف جلســـتها أقـــرت   -٨
  :األعمال التايل

  .إقرار جدول األعمال  -١  
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  .انتخاب الرئيس  -٢  
  .كلمة الرئيس  -٣  
  .تبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقدمة عن األنشطة الوطنية  -٤  
  .تطبيقات الفضائيةبرنامج األمم املتحدة لل  -٥  
تنفيـــذ توصـــيات مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الثالـــث املعـــين باستكشـــاف الفضـــاء   -٦  

  ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 
املســائل املتصــلة باستشــعار األرض عــن بعــد بواســطة الســواتل، مبــا يف ذلــك     -٧  

  .األرض تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة
  .احلطام الفضائي  -٨  
  .دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية  -٩  
  .التطورات األخرية يف النظم العاملية لسواتل املالحة  -١٠  
  .استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  -١١  
  .األجسام القريبة من األرض  -١٢  
  .ة الدولية بشأن طقس الفضاءراملباد  -١٣  
  .استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي على املدى الطويل  -١٤  
ــة للمــدار الثابــت بالنســبة لــألرض       -١٥   ــة واخلــواص التقني دراســة الطبيعــة الفيزيائي

ــادين،     ــه يف ميــدان االتصــاالت الفضــائية وغــريه مــن املي واســتخدامه وتطبيقات
عتبـار  ودراسة سائر املسائل املتصلة بتطورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء ا

ــدور االحتــاد     خــاص الح ــة ومصــاحلها، دون مســاس ب ــدان النامي تياجــات البل
  .الدويل لالتصاالت

واألربعــني للجنــة الفرعيــة   الثامنــةمشــروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة    -١٦  
  .العلمية والتقنية

  .التقرير املقدم إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  -١٧  
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    نتخاب الرئيسا  -جيم  
رئيسـا هلـا للفتـرة    ) أملانيـا ( ، أولـريخ هـوت  ٧١٨انتخبت اللجنة الفرعيـة، يف جلسـتها     -٩

  .٦٤/٨٦، عمال بقرار اجلمعية العامة ٢٠١١-٢٠١٠
    

    الكلمات العامة  - دال  
. ٢٠١٠رحبت اللجنة الفرعية بانتخاب أولريخ هوت رئيسا هلـا ملـدة سـنتني، ابتـداء مـن عـام         - ١٠

ملـا أبـداه   ) اجلزائـر (لجنة الفرعية عن تقـديرها للـرئيس املنتهيـة واليتـه، أبـوبكر صـديق كيجـار        وأعربت ال
  .جنازات اللجنة الفرعية أثناء توليه منصبهإمن روح قيادية وما قدمه من إسهام يف تعزيز 

ــة        -١١ ــدول األعضــاء التالي ــو ال ــآلراء ممثل ــام ل ــادل الع ــاء التب ــم أثن االحتــاد الروســي،  : وتكلّ
ــتني، إســبانيا،  األر ــران   أســتراليا، إكــوادور جن ــا، إندونيســيا، إي ــة(، أملاني ، )اإلســالمية-مجهوري

 زائـــر،اجل تركيـــا، بولنـــدا، تايلنـــد، بوركينـــا فاســـو، إيطاليـــا، باكســـتان، الربازيـــل، الربتغـــال،
اجلمهورية العربية السـورية، مجهوريـة كوريـا، جنـوب أفريقيـا، رومانيـا،        ،اجلمهورية التشيكية

ماليزيـا، املكسـيك، اململكـة     كينيـا،  كولومبيـا،  ا، شيلي، الصني، فرنسا، كنـدا، كوبـا،  سويسر
 .د، الواليات املتحدة، اليابـان، اليونـان  النمسا، نيجرييا، اهلن اململكة املتحدة، العربية السعودية،
. اريبــي جمموعة دول أمريكا الالتينيـة والك  مجهورية فنـزويال البوليفارية باسموتكلّم أيضا ممثل 

منظمـة التعـاون الفضـائي    كلمات عامـة ممثّلـو    ألقىكما . كلمة عامة تونسوألقى املراقب عن 
ــا       ــدول مشــال أفريقي املعهــد و آلســيا واحملــيط اهلــادئ واملركــز اإلقليمــي لالستشــعار عــن بعــد ل

 واألكادمييـة الدوليـة للمالحـة الفضـائية واالحتـاد الفلكـي الـدويل        ئيةلسياسات الفضالاألورويب 
والـس االستشـاري جليـل الفضـاء      واجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستشـعار عـن بعـد   

  .ومؤسسة العامل اآلمن
) آبســكو(ورحبــت اللجنــة الفرعيــة مبنظمــة التعــاون الفضــائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ      -١٢

  .كأحدث مراقب دائم لدى اللجنة
ــا   ٧١٨ويف اجللســة   -١٣ ــة أوضــح فيه ــرئيس كلم ــى ال ــة    ، ألق ــة لعمــل اللجن ــح العام املالم

الفرعية يف دورا احلالية، واستعرض فيها األنشطة الفضائية املضـطلع ـا علـى الصـعيد العـاملي      
  .يف السنة السابقة، مبا يف ذلك أوجه التقدم اهلامة اليت حتقّقت نتيجة للتعاون الدويل

األمانة العامـة كلمـة   مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ب ةمدير ت، ألق٧٢١ويف اجللسة   -١٤
ــرة       تاستعرضــ ــامج عمــل املكتــب وقــدمت معلومــات عــن اإلطــار االســتراتيجي لفت فيهــا برن
  .٢٠١١-٢٠١٠السنتني 
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 أصــاا مــن آالم بفعــل اآلثــار املــدمرةاييت ملــا هلــعــن تعازيهــا وأعربــت اللجنــة الفرعيــة   -١٥
ن أزمـة إنسـانية هائلـة،    مـ وملـا ترتـب علـى ذلـك     ينـاير  /كانون الثـاين  ١٢لزلزال الذي وقع يف ل

بأنــه ميكــن تقليــل فقــدان األرواح واملمتلكــات إىل حــد بعيــد إذا مــا    ونوهــت اللجنــة الفرعيــة  
أتيحت معلومات أفضل لتحسني تقيـيم املخـاطر واإلنـذار املبكـر ورصـد الكـوارث، وشـددت        

بتـوفري  على ما ميكـن للـنظم الفضـائية أن تؤديـه مـن دور بـالغ األمهيـة يف دعـم إدارة الكـوارث          
  .معلومات صحيحة وموقوتة ودعم يف جمال االتصاالت

وأبدي رأي مفاده أن تعيـد اللجنـة الفرعيـة النظـر يف اجلـدول الـزمين الجتماعاـا ويف          -١٦
وأُعـرب أيضـا عـن رأي    . أحجام وثائقها، بغية حتديد ااالت اليت ميكـن حتقيـق وفـورات فيهـا    

وضـعية املنظمـات غـري احلكوميـة الـيت هلـا صـفة مراقـب         مفاده أن تعيد اللجنة الفرعية النظر يف 
  .دائم لدى اللجنة

  :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -١٧
ملخص للملتقى اإلقليمي السادس عشر لوكـاالت الفضـاء يف آسـيا واحملـيط     "  )أ(  
  ، قدمه ممثل اليابان؛")APRSAF-16(اهلادئ 

بـــاميال الدوليـــة تفـــتح النافـــذة يف عـــامل فيزيـــاء الطاقـــة الشـــديدة -ربـــة رميجت"  )ب(  
  ، قدمه ممثل االحتاد الروسي؛"االرتفاع واملادة العامتة

اجلوانــب "و" ة والتارخييــة لألحبــاث الفضــائيةيــنظــرة علــى اجلوانــب االجتماع"  )ج(  
  ، قدمهما ممثل تركيا؛"التقنية لإلنشاءات والقواعد الفضائية

  ، قدمه ممثل فرنسا؛"ملخص لألنشطة: ملركز الوطين للدراسات الفضائيةا"  )د(  
مــؤمتر القيــادات األفريقيــة الثالــث بشــأن تســخري علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء      )ه(  

  ، قدمه ممثل اجلزائر؛"ألغراض التنمية املستدامة
ه ، قدمـ "قـدوة للبلـدان الناميـة   : األنشطة الفضـائية لإلمـارات العربيـة املتحـدة    "  )و(  

  ممثل اإلمارات العربية املتحدة؛
، قدمـه ممثـل   "دراسـة أوليـة  : البيانـات  لتوفري خـدمات نظام آبسكو املعلومايت "  )ز(  
  آبسكو؛
  .، قدمه ممثل تونس"أنشطة تونس الفضائية"  )ح(  
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    التقارير الوطنية  - دال  
مـن تقـارير   أحاطت اللجنة الفرعية علما مـع التقـدير مبـا قدمتـه الـدول األعضـاء إليهـا          -١٨

A/AC.105/953 وA/AC.105/C.1/2010/CRP.7 (  مـــن  ٤البنـــد لكـــي تنظـــر فيهـــا ضـــمن إطـــار
". تبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقدمة عـن األنشـطة الوطنيـة   "جدول األعمال، 

وأوصت اللجنة الفرعية بأن تواصل األمانة دعوة الدول األعضاء إىل تقدمي تقـارير سـنوية عـن    
  .ها الفضائيةأنشطت

    
    الندوة  - هاء  

فربايـر نـدوة خاصـة بالصـناعة تناولـت      /شباط ٨نظم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف   - ١٩
ــا الفضــاء يــرعا"موضــوع  ــة  "ة تطــوير تكنولوجي ــة الفرعيــة العلميــة والتقني . ، أدارهــا رئــيس اللجن

، "كنولوجيـا الفضـاء  ة تيـ مقارنـة دوليـة ألسـاليب رعا   " :ة يف الندوة ما يليومشلت العروض املقدم
ــتطـــوير تكنولوج"؛ وEuroconsultقدمتـــه راشـــيل فـــيالن مـــن مؤسســـة   ــاءيـ التحـــديات : ا الفضـ

ــاد مـــن شـــركة   "والفـــرص ؛ Astronautic Technology Sdn Bhd، قدمـــه أمحـــد صـــابرين أرشـ
، قدمـه أديغـون آده أبيـودون مـن     "خطوات حامسة األمهية يف تطور علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء   "و

االجتـاه السـائد يف سـواتل املـدار األرضـي الصـغرية       "لوطنية للبحث والتطوير الفضـائي؛ و الوكالة ا
رعايــة تطــوير "؛ وSatrec Initiative، قدمــه الســيد هيــون ســوك تشــانغ مــن مؤسســة   "وتطبيقاــا

  .تكنولوجيا الفضاء، قدمته السيدة مازالن عثمان، مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي
    

    ر اللجنة الفرعية العلمية والتقنيةاعتماد تقري  -واو  
، [...]يف البنود املعروضة عليها، اعتمـدت يف جلسـتها    أن نظرت اللجنة الفرعيةبعد   -٢٠

فربايــر، تقريرهــا إىل جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض    /شــباط[...] املعقــودة يف 
  .ة أدناهالسلمية، متضمنا آراءها وتوصياا املبينة يف الفقرات الوارد

    
    برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -ثانيا  

ــرة    -٢١ ــا للفق ــة العامــة    ٨وفق ــرار اجلمعي ــة   ٦٤/٨٦مــن ق ــة العلمي ــة الفرعي ، نظــرت اللجن
  ".برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية"من جدول األعمال،  ٥والتقنية يف البند 

الفضــائية كلمــة قــدم فيهــا عرضــا مــوجزا   ، ألقــى خــبري التطبيقــات  ٧٢٦ويف اجللســة   -٢٢
  .لألنشطة املنفذة واملزمع تنفيذها يف إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية
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من جدول األعمال ممثلو سويسـرا والصـني وكولومبيـا واهلنـد      ٥وتكلم يف إطار البند   -٢٣
  .اننوالواليات املتحدة واليابان واليو

اكومار فشـي . ك. وعاودت اللجنة الفرعية عقد الفريق العامل اجلامع برئاسة السيد س  -٢٤
[...] وعقـد الفريـق العامـل اجلـامع     . ٦٤/٨٦مـن قـرار اجلمعيـة العامـة      ٩وفقا للفقـرة  ) اهلند(

ــن   ــر /شــباط[...] إىل [...] جلســة، م ــودة يف [...]ويف جلســتها . ٢٠١٠فرباي [...] ، املعق
رت اللجنة الفرعية تقرير الفريق العامل اجلامع، الذي يرد يف املرفق األول هلـذا  فرباير، أق/شباط
  .التقرير
إســداء العــون لعلــوم الفضــاء "واســتمعت اللجنــة الفرعيــة إىل عــرض إيضــاحي عنوانــه    -٢٥

، قدمــه ممثــل "الربنــامج اليابــاين لتقـدمي املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيـة   -األساسـية يف الــدول الناميـة   
  .باناليا
    

    أنشطة برنامج األمم املتحدة لألنشطة الفضائية  -ألف  
كان معروضا على اللجنة الفرعية تقرير خبري التطبيقات الفضائية، الذي يقـدم عرضـا     -٢٦

، الفقـرات  A/AC.105/969(موجزا لوالية برنامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضـائية وتوجهـه      
ذت علـى حنـو مـرض،    فِّـ قد ن ٢٠٠٩نشطة الربنامج لعام ونوهت اللجنة الفرعية بأن أ). ٨-٢

  .وأثنت على العمل الذي أجنزه املكتب يف إطار الربنامج
والحظت اللجنـة الفرعيـة مـع التقـدير أن دوال أعضـاء ومنظمـات خمتلفـة قـد وفـرت،            -٢٧

 ه بــه يف تقريــر اخلــبري ، حســبما نــو٢٠١٠منــذ دورــا الســابقة، مــوارد إضــافية ألنشــطة عــام   
)A/AC.105/969 ٥٦و ٥٥، الفقرتان.(  

ها من أن املوارد املالية املتاحة لتنفيـذ الربنـامج ال تـزال    قوأعربت اللجنة الفرعية عن قل  -٢٨
. وناشدت اللجنة الفرعيـة الـدول األعضـاء أن تواصـل دعـم الربنـامج بتقـدمي تربعـات        . حمدودة

مـوارد حمـدودة علـى األنشـطة ذات     ورأت اللجنة أنه ينبغي تركيز ما لـدى األمـم املتحـدة مـن     
  .األولوية العليا

، )أدنـاه  ٣٣انظـر الفقـرة   ( ٢٠١٠عـام  للربنـامج  اأنشـطة  بـأن  اللجنة الفرعيـة   ونوهت  -٢٩
االقتصادية لألنشـطة الفضـائية، وتسـخري     -املنافع االجتماعية  ستركز، ضمن مجلة أمور، على

ــة املســتدام    ــا الســواتل الصــغرية ألغــراض التنمي ــة   تكنولوجي ــنظم العاملي ة، وطقــس الفضــاء، وال
  .وقانون الفضاء واملناطق اجلبلية، لسواتل املالحة،
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    ٢٠٠٩عام   - ١  
    االجتماعات واحللقات الدراسية والندوات ودورات التدريب وحلقات العمل    

فيما يتعلق باألنشطة اليت اضطلع ا برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يف عـام    -٣٠
، أعربــت اللجنــة الفرعيــة عــن تقــديرها للجهــات التاليــة ملشــاركتها يف رعايــة خمتلــف     ٢٠٠٩

حلقات العمل والندوات ودورات التدريب اليت عقدت ضمن إطار الربنـامج واملشـار إليهـا يف    
  ):واملرفق األول ٥٢، الفقرة A/AC.105/969(تقرير خبري التطبيقات الفضائية 

وبوتـان وبـريو ومجهوريـة    ) اإلسـالمية -مجهورية(حكومات أذربيجان وإيران   )أ(  
  كوريا وسويسرا والنمسا واهلند والواليات املتحدة؛ 

ــة الفضــاء  ) آبســكو(منظمــة التعــاون الفضــائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ     )ب(   ووكال
واألكادمييـة الدوليـة للمالحـة الفضـائية واالحتـاد الـدويل للمالحـة الفضـائية         ) اإليسـا (األوروبية 

ــاف( ــة      ) اإلي ــة للمالحــة اجلوي ــة الستكشــاف الفضــاء اجلــوي واإلدارة الوطني ــة الياباني والوكال
  .واإلدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي بالواليات املتحدة) ناسا(والفضاء 

    
    الزماالت الطويلة األمد من أجل التدريب املتعمق    

ا الـيت واصـلت، مـن خـالل معهـد      أعربت اللجنة الفرعية عن تقـديرها حلكومـة إيطاليـ     -٣١
البوليتكنيك يف تورينو ومعهد ماريو بويال العايل وبالتعاون مع معهد غـاليليو فرياريـس الـوطين    

شـهرا، إلجـراء دراسـات عليـا يف      ١٢للهندسة الكهربائية، تقدمي أربع زماالت مدة كـل منـها   
  .جمال النظم العاملية لسواتل املالحة والتطبيقات املتصلة ا

    
    اخلدمات االستشارية التقنية    

الحظت اللجنة الفرعية مع التقدير ما قُدم يف إطـار برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات        -٣٢
الفضائية من خدمات استشارية تقنية دعما لألنشطة واملشاريع اليت تعـزز التعـاون اإلقليمـي يف    

خـــبري التطبيقـــات الفضـــائية جمـــال التطبيقـــات الفضـــائية، علـــى النحـــو املشـــار إليـــه يف تقريـــر  
)A/AC.105/969 ٥١-٤٦، الفقرات.(  
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    ٢٠١٠عام   - ٢  
    االجتماعات واحللقات الدراسية والندوات ودورات التدريب وحلقات العمل    

أوصـــت اللجنـــة الفرعيـــة بـــإقرار الربنـــامج التـــايل لالجتماعـــات واحللقـــات الدراســـية   -٣٣
  :٢٠١٠م والندوات ودورات التدريب وحلقات العمل لعا

ــات        )أ(   ــدوفا والوالي ــة مول ــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املتحــدة ومجهوري حلق
املتحدة األمريكية حول تطبيقات النظم العامليـة لسـواتل املالحـة، الـيت سـتعقد يف تشيسـيناو يف       

  مايو؛/أيار
حلقة العمل املشـتركة بـني األمـم املتحـدة وتركيـا ووكالـة الفضـاء األوروبيـة           )ب(  
اقتصـادية، الـيت   -الفضـاء وللحصـول علـى منـافع اجتماعيـة     خري تطبيقـات تكنولوجيـا   حول تس

  سبتمرب؛/ستعقد يف أنتاليا، تركيا، يف أيلول
الندوة املشتركة بني األمم املتحـدة والنمسـا ووكالـة الفضـاء األوروبيـة حـول         )ج(  

ــراتس       ــيت ســتعقد يف غ ــة املســتدامة، ال ، النمســا، يف اســتخدام الســواتل الصــغرية لصــاحل التنمي
  سبتمرب؛/أيلول

حلقة العمل املشتركة بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد الـدويل للمالحـة الفضـائية          )د(  
  سبتمرب؛/حول تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة، اليت ستعقد يف براغ يف أيلول

ة حلقة العمل احلاديـة عشـرة املشـتركة بـني األمـم املتحـدة واألكادمييـة الدوليـ          )ه(  
للمالحة الفضائية حول وضع السواتل الصغرية يف خدمة البلدان النامية، الـيت سـتعقد يف بـراغ    

  سبتمرب؛/يف أيلول
حلقة العمل املشتركة بني األمـم املتحـدة وبوليفيـا ووكالـة الفضـاء األوروبيـة         )و(  

آلنديـة، الـيت   حول إسهام تكنولوجيا الفضـاء يف التنميـة املسـتدامة للمنـاطق اجلبليـة يف البلـدان ا      
  ؛٢٠١٠ستعقد يف الباس يف الربع الثالث من عام 

حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املتحــدة واإلدارة الوطنيــة للمالحــة اجلويــة    )ز(  
والفضــاء والوكالــة اليابانيــة الستكشــاف الفضــاء اجلــوي حــول املبــادرة الدوليــة بشــأن طقــس   

  نوفمرب؛/الثاينالفضاء، اليت ستعقد يف اُألقصر، مصر، يف تشرين 
] ووكالـة الفضـاء األوروبيـة   [حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وتايلند   )ح(  

  .نوفمرب/حول قانون الفضاء، اليت ستعقد يف بانكوك يف تشرين الثاين
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    خدمة املعلومات الفضائية الدولية  - باء  
، "Highlights in Space, 2009"الحظت اللجنـة الفرعيـة بارتيـاح صـدور النشـرة املعنونـة         - ٣٤
اسـتنادا إىل تقريـر أُعـد بالتعـاون مـع االحتـاد       ) CD-ROM(صـوص  نتجت يف شكل قـرص مر اليت أُ

وأعربت اللجنة الفرعية عن تقـديرها ملـا   . الدويل للمالحة الفضائية واملعهد الدويل لقانون الفضاء
  .قام به املسامهون من أعمال

ــة مــع التقــد      - ٣٥ ــز خدمــة املعلومــات     والحظــت اللجنــة الفرعي ــة واصــلت تعزي ير أن األمان
  .(http://www.unoosa.org)الفضائية الدولية واملوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي 

    
    التعاون اإلقليمي واألقاليمي  - جيم  

ــا الــيت تســتغرق      -٣٦   الحظــت اللجنــة الفرعيــة أن اجلــدول الــزمين لــدورات الدراســات العلي
ا املراكـز اإلقليميـة لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء، املنتسـبة إىل األمـم         تسعة أشـهر وتنظمهـ  

، A/AC.105/969( قد أُدرج يف تقرير خـبري التطبيقـات الفضـائية    ٢٠١١- ٢٠٠٨للفترة املتحدة، 
  ).املرفق الثالث

لق والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أنه أتيح للجنة الفرعية يف دورا احلالية منشور يتع  - ٣٧
  .بتقييم أداء املركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ ومبستقبله

علــى أن  ٦٤/٨٦واســتذكرت اللجنــة الفرعيــة أن اجلمعيــة العامــة شــددت يف قرارهــا    -٣٨
ــدعيم االســتخدامات       ــدان األنشــطة الفضــائية ضــروري لت ــاليمي يف مي التعــاون اإلقليمــي واألق

للفضـاء اخلـارجي وملسـاعدة الـدول علـى تنميـة قـدراا الفضـائية ولإلسـهام يف حتقيـق           السلمية 
وأنه يشجع احلوار األقاليمي بني الـدول األعضـاء    )١(غايات إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية،

  .حول شؤون الفضاء
أن ونوهت اللجنة الفرعيـة يف ذلـك الصـدد بـأن مـؤمتر القيـادات األفريقيـة الثالـث بشـ           -٣٩

 ٧تسخري علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية املستدامة قد عقد يف اجلزائر العاصمة مـن  
فت وقـد ضـي   .بـدعم مـايل مـن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي        ٢٠٠٩سـبتمرب  /أيلـول  ٩إىل 

ويف ذلــك املــؤمتر، أبرمــت اجلزائــر  . املــؤمتر حكومــة اجلزائــر ونظمتــه وكالــة الفضــاء اجلزائريــة  
ــوب أفري ــة       وجن ــا بشــأن تشــكيلة الســواتل األفريقي ــا اتفاق ــا ونيجريي ــا وكيني ــوارد إلدارةقي  .امل

دعم التنبـؤ بـالكوارث   وأُصدرت توصيات يف عدة جماالت للتعاون بني البلدان األفريقية، منها 
ــا الفضــاء، ورصــد األرض مــن أجــل مراقبــة تغــري املنــاخ العــاملي،       وإدارــا بواســطة تكنولوجي

───────────────── 
 .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة  )١(  
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. ة، وبناء القـدرات يف جمـايل السياسـات الفضـائية وقـانون الفضـاء      يوارد املائوالتصحر وإدارة امل
  .٢٠١١وسوف تضيف حكومة كينيا مؤمتر القيادات األفريقية الرابع يف عام 

ونوهت اللجنة الفرعية أيضا بأن الدورة السادسة عشـرة للملتقـى اإلقليمـي لوكـاالت       -٤٠
ــد عقــد يف    ــانكوك مــن  الفضــاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ ق ــاين  ٢٩إىل  ٢٦ ب ــاير /كــانون الث ين

مسـامهاا يف أمـان اإلنسـان    : التطبيقـات الفضـائية  "وكان املوضـوع احملـوري للـدورة    . ٢٠١٠
ويف ذلـك امللتقـى، نظـر املشـاركون، ضـمن مجلـة أمـور، يف األنشـطة املندرجـة ضـمن           ". وأمنه

لــك امللتقــى اإلقليمــي اخلــاص  ، ويف برنــامج ذ"ســنتينل آســيا"مرحلــة اخلطــوة الثانيــة ملشــروع  
ــامج اســتخدام       ــا الســواتل لصــاحل منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ، ويف برن باســتخدام تكنولوجي
التطبيقات الفضائية لصاحل البيئـة، ويف الـنظم العامليـة لسـواتل املالحـة، وتـدريس علـوم الفضـاء         

للملتقـى اإلقليمـي   وسوف تضيف حكومـة أسـتراليا الـدورة السـابعة عشـرة      . والتوعية بشؤونه
  .٢٠١٠نوفمرب /يف تشرين الثاين

ونوهـت اللجنـة الفرعيـة كـذلك بـأن منظمــة التعـاون الفضـائي آلسـيا واحملـيط اهلــادئ            -٤١
عــدة أنشــطة، منــها دورة تدريبيــة يف جمــال تكنولوجيــا   ٢٠٠٩قــد نظّمــت يف عــام ) آبســكو(

ألوىل حــول تكنولوجيــا االستشــعار عــن بعــد وتطبيقاتــه، عقــدت يف الصــني، ونــدوة آبســكو ا 
أنشــطة يف  ٢٠١٠وتشــمل خطــة عمــل آبســكو لعــام  . الفضــاء وتطبيقاــا، عقــدت يف تايلنــد 

جماالت تقاسم البيانـات الفضـائية وأحبـاث الغـالف اجلـوي واسـتحداث شـبكة أرضـية للرصـد          
 ٢٠١٠سـبتمرب  /وسوف تعقد يف باكستان يف أيلـول . يف آسيا واحمليط اهلادئ البصريالساتلي 

ــا الفضــاء وتطبيقاــا ســيكون موضــوعها احملــوري هــو      نــدو ــة آلبســكو حــول تكنولوجي ة ثاني
  .الزراعة واألمن الغذائي

ونوهت اللجنة الفرعية كذلك بالتحضريات اجلارية لعقد مؤمتر القارة األمريكيـة السـادس     - ٤٢
لـذي سيسـبقه   ، وا٢٠١٠نوفمرب /املعين بالفضاء، الذي ستضيفه حكومة املكسيك يف تشرين الثاين

 ١٦، وقــد اجتمــع يف كيتــو، يــومي ٢٠١٠يونيــه /اجتمــاع حتضــريي ســيعقد يف شــيلي يف حزيــران
ــانون األول ١٧و ــة     ٢٠٠٩ديســمرب /ك ــا واملكســيك، وكــذلك األمان ــوادور وكولومبي ــو إك ، ممثل

خلـرباء  املؤقتة ملؤمتر القارة األمريكية اخلامس املعين بالفضاء، اليت أنشأا حكومة إكـوادور، وفريـق ا  
وأفضـى االجتمـاع إىل وضـع خطـة عمـل      . الدويل بدعم مايل من مكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي  

مفصلة للتحضريات املتبقيـة متهيـدا لعقـد ذلـك املـؤمتر السـادس، تشـمل أنشـطة يف جمـاالت الرعايـة           
الصــحية عــن بعــد، والتنميــة املســتدامة للمنــاطق اجلبليــة، وإدارة الكــوارث، والسياســات الفضــائية   

  .وقانون الفضاء، واجلوانب املؤسسية للتعاون والتنسيق على الصعيد اإلقليمي


