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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية  

  والتقنيةاللجنة الفرعية العلمية 
  واألربعوندورة السابعة لا

        ٢٠١٠فرباير /شباط ١٩-٨فيينا، 
      مشروع التقرير    
      إضافة    

دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض   -أوال  
تطبيقاته يف ميدان االتصاالت الفضائية وغريه من امليادين، واستخدامه و

ودراسة سائر املسائل املتصلة بتطورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء 
      اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها

 ١٥، نظرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة يف البنـد   ٦٤/٨٦بقرار اجلمعية العامة  عمالً  -١
دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلـواص التقنيـة للمـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض       "ن جدول األعمال، م

واستخدامه وتطبيقاته يف ميدان االتصاالت الفضائية وغـريه مـن امليـادين، ودراسـة سـائر املسـائل       
ــة       ــار خــاص الحتياجــات البلــدان النامي املتصــلة بتطــورات االتصــاالت الفضــائية، مــع إيــالء اعتب

  .بند منفرد للمناقشة/، كموضوع"مصاحلهاو
اململكــة وكولومبيــا و) البوليفاريــة-مجهوريــة(وتكلــم بشــأن هــذا البنــد ممثلــو فنـــزويال    -٢

كما تكلـم املراقـب عـن االحتـاد الـدويل      . وتكلم أيضا املراقب عن أذربيجان. العربية السعودية
  .التصاالتل
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٣-  يف التقريــر الســنوي ملكتــب االتصــاالت  بــت اللجنــة الفرعيــة باملعلومــات الــواردةورح
عن اسـتخدام املـدار السـاتلي الثابـت      ٢٠٠٩الراديوية، التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت، لعام 

وكــذلك يف ســائر  (www.itu.int/itu-R/space/snl/report)بالنســبة لــألرض وغــريه مــن املــدارات  
ودعـت اللجنـة   . A/AC.105/C.1/2010/CRP.9الوثائق املشار إليهـا يف ورقـة غرفـة االجتماعـات     

  .إليهامواصلة تقدمي تقارير  إىلاالحتاد الدويل لالتصاالت 
ــة      -٤ ــا الالتينيـ ــة دول أمريكـ ـــزويال البوليفاريـــة باســـم جمموعـ ــة فنـ وتكلـــم ممثـــل مجهوريـ

ــألرض        ــدار الثابــت بالنســبة ل ــأعرب عــن اهتمــام أعضــاء اموعــة باســتخدام امل ـــيب ف والكاري
وناجعا ومنصفا، وعن ضرورة إجيـاد الوسـائل واألدوات املناسـبة لتنفيـذ آليـة       استخداما رشيدا

الة تفضي إىل نتائج ملموسةفع.  
ده يتهـد ورأى بعض الوفود أن املدار الثابت بالنسبة لألرض هـو مـورد طبيعـي حمـدود       -٥

دراا خطر التشبع، وأن استغالله ينبغي أن يرشد ويتـاح جلميـع الـدول، بصـرف النظـر عـن قـ       
ئ هلا فرصة االنتفاع بذلك املدار بشروط منصفة، مع إيالء اعتبار خـاص  التقنية احلالية، مما يهي

  .الحتياجات البلدان النامية
هـو مـورد طبيعـي    أن املدار الثابت بالنسبة لألرض عن رأي مفاده بعض الوفود وأعرب   - ٦

، من مث، ضمن إمكانية االنتفـاع بـه   ، وأنه ينبغيده خطر التشبعويتهد فريدةذو خصائص حمدود 
إيــالء اعتبــار خــاص الحتياجــات البلــدان الناميــة وللموقــع  علـى حنــو منصــف جلميــع الــدول، مــع 

نةاجلغرايف لبلدان معي.  
وأعرب أحد الوفـود عـن رأي مفـاده أن املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض يتـيح إمكانيـة            -٧

ى املعلومــات، وخصوصــا ملســاعدة البلــدان  فريــدة لالنتفــاع مبرافــق االتصــاالت واحلصــول علــ 
ورأى . ملسـاعدة الطبيـة  االنامية على تنفيذ الربامج االجتماعية واملشاريع التعليمية وعلـى تقـدمي   

ذلــك الوفــد أن مــن املهــم أن يســتخدم املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض مبــا يتوافــق مــع القــانون   
ن اإلطـار القـانوين املرسـى يف معاهـدات     الدويل ومع قرارات االحتاد الـدويل لالتصـاالت وضـم   

  .األمم املتحدة ذات الصلة
ورأى بعض الوفود أن هـذا البنـد ينبغـي أن يظـل مـدرجا علـى جـدول أعمـال اللجنـة            -٨

  .الفرعية، ضمانا الستخدام املدار الثابت بالنسبة لألرض مبا يتوافق مع القانون الدويل
وثــق بــني اللجنـة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة  ورأى بعـض الوفــود أنــه ينبغــي إقامـة صــلة أ    -٩

واللجنة الفرعية القانونية، بغية التـرويج للمعـايري الدوليـة ذات الصـلة باملسـائل الـيت تنظـر فيهـا         



 

V.10-51166 3 
 

 A/AC/105/C.1/L.304/Add.3 

اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف إطار هذا البند، وكذلك باملسـائل املتصـلة باحلطـام الفضـائي     
  .لفضاء اخلارجيوباستخدام مصادر القدرة النووية يف ا

    
مشروع جدول األعمال املؤقت لدورة اللجنة الفرعية العلمية والتقنية   -ثانيا  

      الثامنة واألربعني
مشــروع "مــن جــدول األعمــال،  ١٦نظــرت اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة يف البنــد    - ١٠

، وفقـا لقـرار   "ربعـني جدول األعمـال املؤقـت لـدورة اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة الثامنـة واأل        
مـن   ٩وتوىل الفريـق العامـل اجلـامع، الـذي عـوود عقـده عمـال بـالفقرة         . ٦٤/٨٦اجلمعية العامة 

  .ذلك القرار، النظر يف مشروع جدول األعمال املؤقت لدورة اللجنة الفرعية الثامنة واألربعني
١١-  فربايـر، توصـيات   /شـباط [...] ، املعقـودة يف  [...]ت اللجنة الفرعية يف جلسـتها  وأقر

الفريـق العامـل اجلــامع بشـأن مشــروع جـدول األعمـال املؤقــت لـدورة اللجنــة الفرعيـة الثامنــة        
  .واألربعني، الواردة يف املرفق األول هلذا التقرير

١٢-     دت موعـد انعقـاد الـدورة الثامنـة واألربعـني      والحظت اللجنة الفرعيـة أن األمانـة حـد
  .٢٠١١فرباير /شباط ١٨إىل  ٧ية بالفترة من عللجنة الفر

    
املسائل املتصلة باستشعار األرض عن بعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك   -ثالثا  

      تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض
مـن   ٧، واصـلت اللجنـة الفرعيـة نظرهـا يف البنـد      ٦٤/٨٦عمالً بقرار اجلمعيـة العامـة     -١٣

ة باستشـعار األرض عـن بعـد بواسـطة السـواتل، مبـا يف ذلـك        املسائل املتصـل "جدول األعمال، 
  ".تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

ــم   -١٤ ــدا       وتكل ــا والصــني وكن ــا وإيطالي ــو االحتــاد الروســي وأملاني ــد ممثل يف إطــار هــذا البن
  .وماليزيا واهلند والواليات املتحدة واليابان

  : العروض العلمية والتقنية التاليةواستمعت اللجنة الفرعية إىل  -١٥
مــه ، قد"والتعــاون الــدويل  HJ-1A/1Bو CBERSتطبيقــات بيانــات الســاتلني  "  )أ(  

  ممثل الصني؛
  مه ممثل أملانيا؛، قد"غري املناخعملية تسياق والبيئة يف األحراج أنشطة رصد "  )ب(  
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  ، قدمه ممثل اهلند؛"OCEANSAT-2بعثة الساتل "  )ج(  
مـه  ، قد"ء الطابع الرمسي على الربنامج الفضائي الـوطين جلنـوب أفريقيـا   إضفا"  )د(  

  ممثل جنوب أفريقيا؛
، "جتربـة الواليـات املتحـدة   : التعاون الـدويل يف جمـال السـواتل البيئيـة العاملـة     "  )ه(  

مه ممثل الواليات املتحدة؛قد  
العربيـــة  حتســـني إدارة امليـــاه يف اململكـــةيف االستشـــعار عـــن بعـــد ســـتخدام ا"  )و(  
  .جائزة األمري سلطان بن عبد العزيز العاملية للمياهعن مه املراقب ، قد"السعودية

ــال         -١٦ ــة يف جمـ ــة والتعاونيـ ــربامج الوطنيـ ــود الـ ــت الوفـ ــات، استعرضـ ــياق املناقشـ ويف سـ
يـة إىل  مت أمثلة عن الربامج الوطنية والثنائية واإلقليمية والدوليـة الرام دوقُ. االستشعار عن بعد

الزراعـة  : سيما يف اـاالت التاليـة   االقتصادية والتنمية املستدامة، وال-تعزيز التنمية االجتماعية
خشــخاش وزراعــات كشــف احملاصــيل غــري املشــروعة ور املنــاخ؛ رصــد تغيــووصــيد األمســاك؛ 

ــة عـــن النشـــاط البشـــري   اإلنـــذار املبكّـــواألفيـــون؛  ــة والكـــوارث النامجـ ــالكوارث الطبيعيـ ر بـ
اإليكولوجيـة  املنظومـات  إدارة واهليدرولوجيا؛ واإلغاثة اإلنسانية؛ واجليولوجيا؛ و ومواجهتها؛

ــة؛   ــوارد الطبيعي ــوع   ووامل ــوارد التن ــائي رســم خــرائط م ــاطق الســاحلية اواألحي واســتخدام  ،ملن
 ،واجلفــاف ،رالتصــحو ،رصــد نوعيــة اهلــواءوواألراضــي الرطبــة؛  ،ألراضــي البــوراو ،األراضـي 

التنميـة  و؛ ودراسـة احمليطـات  والطقـس؛   ،والغـالف األيـوين  األحـراج،  وال وز ،واألمن الغـذائي 
  .جهود البحث واإلنقاذوالريفية وختطيط املدن؛ 

والحظت اللجنة الفرعية بارتيـاح تزايـد عـدد البلـدان الناميـة الـيت تعمـل بنشـاط علـى            -١٧
 انـات الفضـائية  واسـتخدام البي  ،اخلاصة من سواتل االستشـعار عـن بعـد   منظوماا ونشر إنشاء 

  .االقتصادي-االجتماعي يف دفع عجلة التطور
ــات الفضــائية ونظــم         -١٨ ــد بــني نظــم البيان ــارب املتزاي ــة أن التق ــة الفرعي والحظــت اللجن

املعلومات اجلغرافية وتكنولوجيات الشبكة العاملية لسواتل املالحـة بـات يوفّــّر معلومـات قيمـة      
  . القراراتومتخذي السياسات ملقرري 

مت اللجنة الفرعيـة بأمهيـة الـدور الـذي تضـطلع بـه منظمـات مثـل اللجنـة املعنيـة           وسلّ  -١٩
بسواتل رصد األرض والفريق املختص برصد األرض، ومبادرات إقليميـة ودوليـة مثـل منظمـة     
التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلـادئ، وامللتقـى اإلقليمـي لوكـاالت الفضـاء يف آسـيا واحملـيط        

امج الرصد العاملي لألغـراض البيئيـة واألمنيـة وشـراكة اسـتراتيجية الرصـد العـاملي        اهلادئ، وبرن
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املتكاملـــة، يف تعزيـــز التعـــاون الـــدويل يف جمـــال اســـتخدام تكنولوجيـــا االستشـــعار عـــن بعـــد،  
  .البلدان النامية خصوصا ملنفعة

تنفيـذ  يف  ممـن تقـد   أحرزه الفريق املختص برصـد األرض ما والحظت اللجنة الفرعية   -٢٠
ــنظم رصــد األرض    ــة ل ــة العاملي ــد اعتمــد    ،املنظوم ــق ق ــاء  والحظــت أيضــاً أن الفري ــدورة أثن ال

نـوفمرب  /تشرين الثاين ١٨و  ١٧قدت يف واشنطن العاصمة يومي اليت عهليئته العامة، السادسة 
املنظومـــة العامليـــة لـــنظم رصـــد األرض حبلـــول عـــام  لتنفيـــذ ، األهـــداف االســـتراتيجية ٢٠٠٩
  .البياناتتنفيذية لتقاسم توجيهات اعتمد  ، كما٢٠١٥

توافر البيانات الفضائية بتكلفـة قليلـة أو دون تكلفـة،    ازدياد والحظت اللجنة الفرعية   -٢١
سـاتل اليابـاين   الالربازيلـي لدراسـة مـوارد األرض و   -رها الساتل الصيينالبيانات اليت يوفّها مبا في

ــاس احلــراري   ل ــابع  ســاتل الندســات املســتمدة مــن  صــور الوأرشــيف رصــد غــازات االحتب الت
  .لواليات املتحدةل

    
      استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي على املدى الطويل  -رابعا  

، نظـرت اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف البنـد       ٦٤/٨٦بقرار اجلمعية العامة  عمالً  -٢٢
، يف إطـار  "يـل اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي علـى املـدى الطو      "من جـدول األعمـال،    ١٤

  )١(.خطة العمل الواردة يف تقرير اللجنة عن أعمال دورا الثانية واخلمسني
- مجهوريــة(وتكلــم يف إطــار هــذا البنــد ممثلــو االحتــاد الروســي وأملانيــا وإيطاليــا وبوليفيــا   -٢٣

) البوليفاريـة - مجهوريـة (ومجهورية كوريا ورومانيا والصني وفرنسا وفنــزويال  ) املتعددة القوميات
  .وكندا وكولومبيا واململكة العربية السعودية ونيجرييا واهلند والواليات املتحدة واليابان

معلومــات حمدثـة عــن تقاســم  "واسـتمعت اللجنــة الفرعيـة إىل عــرض إيضــاحي عنوانـه      -٢٤
  .، قدمه ممثل الواليات املتحدة"املعلومات عن أحوال الفضاء

  :وكان معروضا على اللجنة الفرعية ما يلي  -٢٥
ورقــة عمــل مقدمــة مــن فرنســا عــن اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي علــى     )أ(  

  ؛(A/AC.105/C.1/L.303)املدى الطويل 

───────────────── 
  .١٦١، الفقرة (A/64/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم   )١(  
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ورقــة غرفــة اجتماعــات عــن اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي علــى املــدى      )ب(  
  .(A/AC.105/C.1/2010/CRP.3)تأمالت أولية : الطويل
ــة         -٢٦ ــا الثاني ــة يف دور ــه اللجن ــذي توصــلت إلي ــاق ال ــة االتف ــة الفرعي واســتذكرت اللجن

بأنـه ينبغـي   ٦٤/٨٦مـن قرارهـا    ١٠و ٨ته اجلمعية العامة يف الفقـرتني  واخلمسني، والذي أقر ،
ــه       ــة بنــدا جديــدا عنوان ــداء مــن دورــا احلالي للجنــة الفرعيــة أن تــدرج يف جــدول أعماهلــا، ابت

ــل   اســتدامة أنشــطة " ــى املــدى الطوي ــددة    " الفضــاء اخلــارجي عل ضــمن إطــار خطــة عمــل متع
  .السنوات، مع مراعاة شواغل مجيع البلدان، وخصوصا شواغل البلدان النامية

واستذكرت اللجنة الفرعية أمهية ضمان مأمونية واستدامة استخدام الفضـاء اخلـارجي     -٢٧
إنشــاء فريــق عامــل لكــي بنــد تقضــي بقــة ــذا العلاملســتقبل، ونوهــت بــأن خطــة العمــل املت  يف

يساعد على إعداد تقرير عن اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي علـى املـدى الطويـل، ويـدرس         
تسـتند  توجيهـات  التدابري اليت ميكن أن تعزز استدامة تلك األنشطة على املدى الطويـل، ويعـد   

  .إىل املمارسات الفضلى
قائمـة علـى املمارسـات الفضـلى ينبغـي      ات توجيهواتفقت اللجنة الفرعية على أن أي   -٢٨

ز علـى تـدابري عمليـة وحصـيفة علـى املـديني القصـري واملتوسـط ميكـن          أن تنفَّذ طوعيا وأن تركّـ 
  .تنفيذها على حنو موقوت

مــن هـذا القبيــل فينبغـي اختــاذ   توجيهـات  وسـلّمت اللجنـة الفرعيــة بأنـه إذا مــا أعـدت       -٢٩
وحتــديثها مســتقبال علــى ضــوء اخلــربات  توجيهــات التــدابري وافيــة لكــي يتســىن مراجعــة تلــك   

املكتسبة من تنفيذها واملتطلبات اجلديدة اليت قد تتمخض عنـها التطـورات املقبلـة يف اسـتخدام     
  .الفضاء اخلارجي

، أنشــأت اللجنــة الفرعيــة ٢٠١٠فربايــر /شــباط ١٨، املعقــودة يف [...]ويف جلســتها   -٣٠
واتفقـت اللجنـة   . لفضـاء اخلـارجي علـى املـدى الطويـل     الفريق العامل املعين باسـتدامة أنشـطة ا  

  .هوية رئيس الفريق العاملتعيني الفرعية على أنه ينبغي عقد مشاورات بني الوفود من أجل 
وطلبـت اللجنــة الفرعيــة أن يعطــى الفريــق العامــل، بالتشــاور مــع رئــيس اللجنــة، وقتــا    -٣١

ــة، يف    ــة واخلمســني للجن ــدورة الثالث ــاء ال ــران لكــي جيتمــع أثن ــه /حزي ــده  ٢٠١٠يوني ، مــع تزوي
خبــدمات ترمجــة شــفوية بلغــات األمــم املتحــدة الســت، بغيــة املضــي يف صــوغ إطــاره املرجعــي  

  .وطريقة عمله
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واتفقت اللجنة الفرعية على أنه ينبغي للفريق العامل أن يدرس مسألة استدامة أنشـطة    -٣٢
السـلمي  فـق مـع مبـدأ االسـتخدام     الفضاء اخلارجي على املـدى الطويـل بكـل جوانبـها، مبـا يتوا     

للفضــاء اخلــارجي، وأن يســتفيد مــن التقــدم الــذي أحرزتــه اهليئــات املوجــودة، مبــا فيهــا، علــى   
ســبيل املثــل ال احلصــر، األفرقــة العاملــة األخــرى التابعــة للجنــة الفرعيــة ومــؤمتر نــزع الســالح    

املعنيـة باحلطـام الفضـائي    واالحتاد الدويل لالتصاالت وجلنة التنسيق املشـتركة بـني الوكـاالت و   
واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واخلدمة الدولية لرصـد بيئـة   

واتفقــت اللجنــة الفرعيــة علــى أنــه ينبغــي للفريــق العامــل أن يتفــادى االزدواجيــة مــع  . الفضــاء
اسـتدامة   يد ااالت اليت مالعمل املضطلع به يف تلك اهليئات، وأن يقوم بدال من ذلك بتحد

واتفقـت اللجنـة   . [على املدى الطويل ولكـن ال تتناوهلـا تلـك اهليئـات    أنشطة الفضاء اخلارجي 
ق العامـل أن ينظـر يف تنظـيم تبـادل للمعلومـات مـع أوسـاط        يـ الفرعية أيضا على أنه ينبغـي للفر 

  .]الصناعة الفضائية التجارية من أجل فهم آراء تلك األوساط
والحظت اللجنة الفرعية أن الدول أخذت تسـهم بالفعـل يف اسـتدامة أنشـطة الفضـاء        -٣٣

   ا اخلارجي على املدى الطويل بتنفيذها املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضـائي، الـيت أعـد
  .اللجنة، وإطار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

علـــى ضـــرورة أن مراعـــاة إســـهام الـــنظم الفضـــائية يف التنميـــة  وشـــدد بعـــض الوفـــود  -٣٤
املستدامة وتفادي أي تـدابري مـن شـأا احلـد مـن إمكانيـة االنتفـاع بالفضـاء أمـام الـدول ذات           

  .القدرات الفضائية الوليدة
ــة إىل ضــمان اســتدامة أنشــطة الفضــاء       -٣٥ ــر يف اجلهــود الرامي وأبــدي رأي مفــاده أن ينظَ

  .دى الطويل ضمن سياق التنمية املستدامة األوسع نطاقااخلارجي على امل
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه إذا مـا أمكـن التوصـل إىل اتفـاق علـى وضـع         -٣٦

توجيهات بشأن العمليات الفضائية املأمونة، فينبغي لتلك التوجيهـات أن تأخـذ بعـني االعتبـار     
ــوائح التنظيم   ــادئ واإلجــراءات والل ــة والتوجيهــات   السياســات واملب ــة واملمارســات النموذجي ي

املوجودة حاليـا؛ وأن حتـافظ علـى درجـة مأمونيـة عمليـات التحليـق الفضـائي أو تحسـن تلـك           
  .الدرجة؛ وأن حتمي بيئة الفضاء دون حتميل تكاليف غري مقبولة أو غري معقولة

ت ينبغـي  وشدد بعض الوفود على أن ما قد يوصى بـه مـن تـدابري أو جمموعـة توجيهـا       -٣٧
  .أن يكون متسقا مع القانون الدويل، وأن تنظيم األنشطة الفضائية يظل من مسؤولية الدول

وأعرب عن رأي مفاده أنـه ينبغـي للجنـة الفرعيـة أال تسـعى إىل وضـع قواعـد قانونيـة           -٣٨
جديــدة، بــل أن تشــجع مزيــداً مــن االنضــمام إىل معاهــدة املبــادئ املنظمــة ألنشــطة الــدول يف   
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ستكشـــاف واســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي، مبـــا يف ذلـــك القمـــر واألجـــرام الســـماوية ميـــدان ا
ــادة املالحــني الفضــائيني ورد        )٢(األخــرى، ــاذ املالحــني الفضــائيني وإع ــاق اخلــاص بإنق واالتف

واتفاقيـة املسـؤولية الدوليـة عـن األضـرار الـيت حتـدثها         )٣(األجسام املطلقة يف الفضاء اخلـارجي، 
  )٥(.واتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي )٤(األجسام الفضائية،

وأبدي رأي مفاده أنه ال ينبغي للجنة الفرعية أن تسعى، أثناء نظرها يف هذا البنـد مـن     -٣٩
  .جدول األعمال، إىل استحداث نظام عاملي إلدارة حركة املرور الفضائية

نـد مـن جـدول األعمـال، أن     وأبدي رأي مفـاده أن مـن الضـروري، يف سـياق هـذا الب       -٤٠
يعترف بالشاغل املتعلق بالضمانات األمنية، بغية توفري تطمينات باستمرارية االنتفـاع بالفضـاء   

  .اخلارجي يف األغراض السلمية
وأبدي رأي مفاده أن نطاق املناقشة املتعلقـة باسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي علـى         -٤١

ار احتياجــات البلــدان الناميــة، خصوصــا فيمــا يتعلــق  بــتاملــدى الطويــل ينبغــي أن يأخــذ يف االع
  .الصغريةبالسواتل 

وأبــدي رأي مفــاده أنــه ال ينبغــي للــدول القــادرة علــى تطــوير قــدراا الفضــائية دون      -٤٢
ضوابط، مما أفضى إىل ما يواجه حاليا من حتديات، أن تستخدم هذا البند كذريعـة لكـي تقيـد    

ــة يف ممارســة    ــدول الراغب ــة ال ــها     حري ــا نفســها ملنفعت ــا املشــروع يف اســتخدام التكنولوجي حقه
  .الوطنية، أو لكي تفرض ضوابط على تلك الدول

أن من الضـروري حتديـد غـرض ونطـاق العمـل املـراد القيـام بـه يف         وأبدي رأي مفاده   -٤٣
إطار هذا البند، والنتائج املتوقعة لـذلك العمـل، حتديـدا واضـحا، مبـا يف ذلـك عالقتـه مبشـروع         

إدارة حركـة املـرور   "دونة األوروبية لقواعد السلوك يف أنشطة الفضاء اخلـارجي، ومبفهـومي   امل
، وباملبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضـائي  "تدابري ضمان الشفافية وبناء الثقة"و" الفضائية

  .اليت أعدا اللجنة
 األورويب االحتـاد  سـة رئا مـع  وثيقـا  تفـاعال  تتـيح  تنسـيق  آليـة  تنشـأ  أن مفاده رأي وأبدي  -٤٤
  .اخلارجي الفضاء أنشطة يف السلوك لقواعد األوروبية املدونة مشروع تطور بشأن

───────────────── 
  .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢(  
  .٩٥٧٤، الرقم ٦٧٢املرجع نفسه، الد   )٣(  
  .١٣٨١٠قم ، الر٩٦١املرجع نفسه، الد   )٤(  
  .١٥٠٢٠، الرقم ١٠٢٣املرجع نفسه، الد   )٥(  
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ــات          -٤٥ ــات واملنظم ــع اهليئ ــاون م ــة مناســبة للتع ــة آلي ــاده أن حتــدد اللجن ــدي رأي مف وأب
  .األخرى

وأبدي رأي مفاده أن تكون أي آلية للتعاون مع اهليئـات واملنظمـات األخـرى متسـقة       -٤٦
  .ع املمارسات اليت درجت اللجنة على اتباعهام

وأبــدي رأي مفــاده أن احلكومــات تتحمــل املســؤولية الدوليــة عــن األنشــطة الوطنيــة،    -٤٧
  .وأن هذه املسؤولية ليست قابلة لإلحالة

ونوهت اللجنـة الفرعيـة بأنـه أمكـن بنجـاح تفـادي اصـطدام حمتمـل يف أوائـل كـانون             -٤٨
ــ ٢٠١٠ينــاير /الثــاين ام قيــادة العمليــات الفضــائية املشــتركة بالواليــات املتحــدة بتزويــد   إثــر قي

  .حكومة نيجرييا مبعلومات عن املسار االصطدامي املتوقع جلسم مفهرس كحطام فضائي
زلوا سـواتلهم مـن املـدار قبـل أن     ـوأبدي رأي مفاده أنه ينبغـي ملشـغلي السـواتل أن ينـ      -٤٩

صطدام بأجسام أخرى ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن      يفقدوا السيطرة عليها، من أجل تفادي اال
  .تفشي احلطام الفضائي

ز بدي رأي مفاده أن النتائج واإلجراءات والدروس املستفادة اليت خلص إليهـا مركـ  أو  -٥٠
البيانـات الــذي أنشــأته رابطــة البيانــات الفضــائية، املؤلفــة مــن مشــغلي ســواتل القطــاع اخلــاص  

تبار عنـد النظـر يف اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي علـى        املهتمني، ينبغي أن تؤخذ بعني االع
وقد أنشئ مركز البيانـات ليكـون مبثابـة مسـتودع تفـاعلي للمعلومـات املتعلقـة        . املدى الطويل

  ــا وتــردــا، مــن أجــل تعزيــز أمــان العمليــات   مبــدارات الســواتل التجاريــة ومناورادات أجهز
  .ضاء املشاركني فيهالفضائية بتشجيع التنسيق والتواصل بني األع

  


