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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 الدورة اخلمسون    
 ٢٠٠٧يونيه  / حزيران  ١٥-٦فيينا،  
 * من جدول األعمال املؤقت     ١٣البند  

   مسائل أخرى   
دور جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية   

   وأنشطتها يف املستقبل
   **ورقة عمل مقدمة من الرئيس             

  مقدمة   -أوال  
نظـرت جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية، خالل دورا التاسعة                  -١

ــران١٦ إىل ٧واألربعــني، املعقــودة مــن   ــيه / حزي ، يف مســألة دورهــا وأنشــطتها يف  ٢٠٠٦يون
املسـتقبل واتفقـت عـلى إمكانـية قـيام رئيسـها بإجـراء مشـاورات مفـتوحة غـري رمسية فيما بني                     

أجـل أن يقـدم إلـيها قائمة بالعناصر اليت ميكن أن تؤخذ بعني االعتبار يف دورا                 الدورتـني مـن     

__________ 
 *  A/AC.105/L.267. 
 مل تقدم هذه الوثيقة يف غضون الفترة املقررة بقاعدة األسابيع العشرة بسبب إجراء مشاورات غري رمسية   ** 

خالل الدورة السادسة واألربعني للجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض 
 .، وعقب تلك الدورة٢٠٠٧أبريل / نيسان٥مارس إىل / آذار٢٦السلمية، املعقودة من 
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 مــن ٤٧ وقــد الحظــت اجلمعــية العامــة مــع االرتــياح اتفــاق اللجــنة هــذا يف الفقــرة   )1(.املقــبلة
 .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٦١/١١١قرارها 

الرمسية اليت أجراها الرئيس  وقـد نتجـت هـذه الورقـة عـن سلسـلة مـن املشـاورات غري                   -٢
وقد جرت املشاورات . ٢٠٠٧أبريل / إىل منتصف نيسان   ٢٠٠٦يوليه  /خـالل الفـترة من متوز     

املفـتوحة غـري الرمسـية بشـأن دور اللجـنة وأنشـطتها يف املسـتقبل يف ثـالث مـراحل رئيسية يرد                      
ىل تعديــل وقــد اســتندت املشــاورات إىل افــتراض مــؤداه أنــه لــيس مثــة حاجــة إ  . وصــفها أدنــاه

 . اختصاصات اللجنة

ــترة مــن متــوز ١وقــد جــرت املــرحلة   -٣ ــثاين / يف الف ــيه إىل تشــرين ال  ٢٠٠٦نوفمــرب /يول
وتضـمنت تـبادال لألفكـار والـتفاعل مـع العناصـر الفاعلـة يف اللجنة وكذلك مع املنظمات غري              

 .احلكومية النشطة يف شؤون الفضاء

فــرباير / إىل منتصــف شــباط٢٠٠٦رب ديســم/ مــن كــانون األول٢واســتمرت املــرحلة  -٤
وبـــدأت بوضـــع صـــيغة أوىل ملذكـــرة غـــري رمســـية بشـــأن دور اللجـــنة وأنشـــطتها يف  . ٢٠٠٧

 إلكترونيا إىل أعضاء   ٢٠٠٧يناير  / للمذكرة يف كانون الثاين    ١وقـد وزعـت الصيغة      . املسـتقبل 
لسابقني واحلاليني الفريق املؤلف من أعضاء مكاتب اللجنة وجلنتيها الفرعيتني ا   " (١٥فـريق الــ   "

ــلمالحة     )والقــادمني ــدويل ل ــلمالحة الفضــائية واالحتــاد ال ــية ل ، وعــلى رؤســاء األكادميــية الدول
وإضــافة إىل ذلــك، قُدمــت  . الفضــائية وجلــنة أحبــاث الفضــاء واملعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء    

ماع خمصص خالل اجت) اإليسا(املذكـرة إىل وفـود الدول األعضاء يف وكالة الفضاء األوروبية      
واختتمــت .  مبــبادرة مــن الوفــد الفرنســي ٢٠٠٧يــناير / كــانون الــثاين١١عقــد يف بــاريس يف 

 بـتوزيع املذكـرة عـلى الوفـود املشـاركة يف الـدورة الـرابعة واألربعـني للجـنة الفرعية            ٢املـرحلة   
وقـــد ورد العديـــد مـــن الـــردود والتعلــــيقات     . ٢٠٠٧فـــرباير  /العلمـــية والتقنـــية، يف شـــباط   

ــتر ــتعلق بالصــيغة   واالق ــيما ي ــا أفضــى إىل وضــع الصــيغة     ١احات ف ــلمذكرة، مم  ، املؤرخــة ٢ ل
 .فرباير، واليت سعت إىل إدماج أكرب قدر ممكن من تلك املسامهات املفيدة جدا/ شباط٢٠

 مـن املذكـرة عـلى مجـيع املسامهني الذين تلقوا     ٢ توزيـع الصـيغة     ٣وتضـمنت املـرحلة      -٥
 الــدورة السادســة واألربعــني للجــنة الفرعــية القانونــية، يف   وكذلــك توزيعهــا خــالل١الصــيغة 

 .٢٠٠٧مارس /أواخر آذار

__________ 
 .٢٩٧، الفقرة (A/61/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم       (1) 
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وتدمـج يف ورقـة العمـل هـذه التعلـيقات واالقتراحات اإلضافية اليت وردت منذ مطلع                  -٦
ويـود الرئيس أن يعرب عن عميق تقديره للعديد من وفود اللجنة اليت        . ٢٠٠٧أبـريل   / نيسـان 

خـالل وضـع هـذه الوثـيقة، وخيـص بالذكـر وفـود إيطالـيا وبلجيكا            أسـهمت بتعلـيقات مفـيدة       
ــات       ــيجرييا واهلــند وهــنغاريا والوالي ــيا والنمســا ون ــر وشــيلي وفرنســا وكــندا وكولومب واجلزائ

ويـود أيضـا أن يوجـه شكره اخلالص إىل روجر موريس بونيه، رئيس جلنة       . املـتحدة األمريكـية   
. االحتاد الدويل للمالحة الفضائية، وجون م  تسـيمرمان، رئيس    . أحبـاث الفضـاء، وجـيمس ف      

لوكسـدون، مديـر معهـد سياسـات الفضـاء الـتابع جلامعـة جـورج واشـنطن، وروي غيبسون،                    
 .املدير العام السابق لإليسا، على ما قدموه من مسامهات طيبة وعميقة

  
  أنشطة اللجنة يف املستقبل         -ثانيا  

ث الرئيسي املتمثل يف انعقاد مؤمتر األمم خـالل السـنوات السـبع املاضية، وعقب احلد       -٧
ــلمية      ــراض السـ ــتخدامه يف األغـ ــارجي واسـ ــاء اخلـ ــتحدة الثالـــث املعـــين باستكشـــاف الفضـ املـ

، تناولـت اللجـنة طائفة واسعة من املسائل وحقّقت نتائج           ١٩٩٩، عـام    )اليونيسـبيس الثالـث   (
جيع التعاون الدويل يف    ملموسـة يف عـدد مـن اـاالت املتصـلة دفهـا األساسـي، أال وهـو تشـ                   

اســتخدامات الفضــاء اخلــارجي ألغــراض ســلمية، مــع مــراعاة احتــياجات الــبلدان النامــية عــلى  
وعلى سبيل املثال، قدمت أفرقة العمل اليت أنشئت عقب اليونيسبيس الثالث           . وجـه اخلصوص  

لية املعنية حتلـيال مـتعمقا لـبعض جوانـب التطبـيقات الفضـائية، ممـا أفضـى إىل إنشاء اللجنة الدو             
بالـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة وبـرنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة             

، الـذي جيـري تنفيذه حاليا ضمن إطار         )سـبايدر (الكـوارث واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ          
زال كمــا أُجنــزت أعمــال هامــة، وال تــ. مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي الــتابع لألمانــة العامــة

 .مستمرة اليوم، يف جمايل األجسام القريبة من األرض وتطبيقات الصحة عن بعد

وحـدث أيضـا تقـدم كـبري يف مـيدان ختفيف احلطام الفضائي من خالل الفريق العامل                    -٨
املعـين باحلطـام الفضـائي، الـذي أنشأته اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، باالرتكاز على سنوات                

يف إطـار جلـنة التنسـيق املشـتركة بـني الوكاالت املعنية باحلطام الفضائي، مما                مـن العمـل الـتقين       
أدى إىل وضــع املــبادئ التوجيهــية لتخفــيف احلطــام الفضــائي، الــيت اعــتمدا اللجــنة الفرعــية     
العلمـية والتقنـية يف دورـا الـرابعة واألربعـني وقُدمـت إىل جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف                     

وسوف تؤدي اجلهود املشتركة اجلارية . ية للموافقة عليها يف دورا اخلمسنياألغـراض السـلم   
للفــريق العــامل املعــين باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي، الــذي أنشــأته    

، إىل وضع ٢٠١٠اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حبلول عام             
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 معـايري األمـان السـتخدام مصادر القدرة النووية املقبلة يف الفضاء اخلارجي،      جمموعـة قويـة مـن     
 .مما يبين وجود إمكانية ممتازة للعمل بالتعاون مع منظمات دولية أخرى

ــنظام القــانوين       -٩ وعــلى حنــو مــواز، واصــلت اللجــنة عمــلها يف تنفــيذ بعــض جوانــب ال
ــية العامــة     ــرار اجلمع ديســمرب / كــانون األول١٠ املــؤرخ ٥٩/١١٥للفضــاء اخلــارجي، مــثل ق

، وأعمال الفريق العامل املعين مبمارسات الدول       "الدولة املطِلقة "، بشـأن تطبـيق مفهوم       ٢٠٠٤
وقد . واملـنظمات الدولـية يف تسـجيل األجسـام الفضائية، الذي أنشأته اللجنة الفرعية القانونية              

، على جمموعة من    ٢٠٠٧ربعني، عام   اتفقـت اللجـنة الفرعـية القانونية يف دورا السادسة واأل          
ــية يف تســجيل      عناصــر اســتنتاجات الفــريق العــامل املعــين مبمارســات الــدول واملــنظمات الدول
األجسـام الفضـائية، مـع احـتمال أن تصبح مشروع قرار يصدر عن اجلمعية العامة، وستتناوهلا          

ىل ذلك، اتفق كل من وإضافة إ. اللجـنة بالـنقاش يف دورـا اخلمسـني ويؤمـل أن توافـق علـيها              
ــيهما املعقودتــني يف عــام      ــية، يف دورت ــية واللجــنة الفرعــية القانون اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقن

 .، على إدراج بنود جديدة وواعدة يف جدويل أعماهلما٢٠٠٧

ومـن مث ميكـن للوفود أن تفخر باإلجنازات اليت حقّقتها اللجنة مؤخرا وتتطلّع إىل دور          -١٠
 . يف املستقبلنشط ومشوق

وعـند استشـراف املسـتقبل بـرؤية بعـيدة املـدى، سـتتذكّر الوفـود الكلمة الرئيسية اليت                 -١١
ألقاهــا كــارل دوتــش، الرئــيس الســابق للجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية، خــالل الــدورة الثامــنة 

 الذي فقـد تـناول يف عرضه العام الدور التارخيي      . ٢٠٠٥يونـيه   /واألربعـني للجـنة، يف حزيـران      
وصـاغ توصـيات لدورها يف املستقبل يف ضوء املشهد املتغري   . أدتـه اللجـنة واسـتعرض إجنازاـا     

ألنشــطة الفضــاء عــلى نطــاق العــامل، وتــزايد عــدد الــدول الــيت تشــارك يف األنشــطة الفضــائية     
ومشـغلي التكنولوجـيات الفضـائية مـن القطـاع الـتجاري، وتـأثري خمتلف مبادرات استكشاف                 

 .تطلعات اجليل األصغر سناالفضاء، و

 إىل  ٢٠٠٦يونيه  /وممـا ال شـك فـيه أن رئيس اللجنة لفترة السنتني املمتدة من حزيران               -١٢
، يوافــق عــلى الــرأي الــذي مــؤداه أن اللجــنة حتــتاج إىل مواصــلة القــيام   ٢٠٠٨يونــيه /حزيــران

ون الدويل ملصلحة بـدور رئيسـي يف تشكيل املعايري الدولية لألنشطة الفضائية ويف تشجيع التعا      
ــيات         ــيقات الفضــائية والعمل ــبحوث الفضــائية والتطب ــن جمــاالت ال ــد م ــبلدان يف العدي مجــيع ال

 .الفضائية واستكشاف الفضاء

وقــد حقّقــت اللجــنة إجنــازات كــبرية يف تــناول الــرؤية املضــمنة يف نــتائج اليونيســبيس    -١٣
يف تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس وبينــت اللجــنة، مــن خــالل عمــلها املــتعدد الســنوات  . الثالــث
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الثالـث، أمهية الدور الذي ميكن أن تؤديه علوم وتكنولوجيا الفضاء يف مواجهة التحديات اليت               
ولعلـه مـن املفـيد، يف هذا الصدد، أن تواصل اللجنة جهودها ومتضي            . تواجـه البشـرية بأسـرها     

االستخدامات املقبلة للفضاء   ـا قُدمـا بإلقـاء نظـرة أعمق على املسائل األبعد مدى اليت تواجه                
اخلـارجي يف األغـراض السلمية وتستبني السبل اليت ميكن ا للجنة أن تسهم على حنو أمثل يف          
اسـتدامة األنشـطة الفضـائية وتعـزز تقدم التطبيقات الفضائية ملصلحة البشرية، وكذلك أنشطة              

 .لبحث العلميةالفضاء اخلارجي اجلديدة مثل استكشاف املنظومة الشمسية وجهود ا

وقائمـة العناصـر الـواردة أدنـاه، واملقدمـة إىل اللجـنة لكـي تنظر فيها، هي نتاج لعملية               -١٤
ورمبا يقتضي األمر . املشـاورات املفـتوحة غـري الرمسـية املبيـنة أعـاله، وهـي ليست حصرية البتة           

 .يةاستكماهلا وتعديلها بناء على ردود فعل الوفود وما تقدمه من اقتراحات إضاف
  

 إسهام املنظومات الفضائية يف حتسني فهم كوكب األرض ومراقبته -ألف 
  على حنو شامل

ظلـت تكنولوجـيا الفضـاء تسـهم خـالل السـنوات األربعـني املاضـية يف رصـد الغالف            -١٥
ومن . اجلـوي واحملـيطات وكُـتل اليابسة، وعلى حنو غري مباشر يف رصد باطن كوكب األرض               

ــثلة املعــروفة مت  ــد وغريهــا مــن التكنولوجــيات        األم ــية تكنولوجــيا االستشــعار عــن بع امــا فعال
املالحة ونقل البيانات بواسطة السواتل،     /الفضـائية، مبا يف ذلك البيانات املتعلقة بتحديد املواقع        

ومعظـم أعضاء اللجنة هم إما مشغلون ملنظومات مراقبة ساتلية         . والـبعد العـاملي هلـذه األنشـطة       
سـيون لبـيانات مـن تلـك املـنظومات، أو ينـتمون يف الغالب األعم إىل كلتا             أو مسـتخدمون رئي   

 .الفئتني

ويوجـد بـالفعل العديد من آليات التعاون الدويل القائمة الرامية إىل تعظيم قيمة مراقبة             -١٦
األرض ورصــدها مــن الفضــاء، مــثل بــرنامج الفضــاء الــتابع للمــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلويــة   

ويف عام . ة بسـواتل رصـد األرض وشـراكة اسـتراتيجية الرصـد العـاملي املـتكاملة        واللجـنة املعنـي   
، أدى تكويـن الفـريق الـدويل املخـتص برصـد األرض مـن أجـل وضـع املنظومة العاملية                     ٢٠٠٣

إىل توسـيع نطـاق الـتعاون الـدويل ليشـمل شـبكات الرصـد غري                ) سـيوس (لـنظم رصـد األرض      
 .لتنوع األحيائي والطاقة والصحةالفضائية وإدراج ختصصات جديدة مثل ا

ويف ظــل إدراك أن االحــترار العــاملي هــو أمــر حــادث ال حمالــة وأن األنشــطة البشــرية     -١٧
يحـتمل أن تكـون هـي املسـؤولة عـنه واحلاجـة إىل وضـع اسـتراتيجية مجاعـية لتخفـيفه، فينبغي                   

نظومات الفضائية للجـنة أن تـنظر يف كيفـية إمكانـية إسـهامها يف تشـجيع وتيسـري اسـتخدام املـ              
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، اتفقــت اللجــنة ٢٠٠٧ويف عــام . لفهــم الــتغريات الــيت تؤثــر عــلى كوكــب األرض ورصــدها 
الفرعـية العلمـية والتقنـية، يف دورـا الـرابعة واألربعـني، على أن تدرج يف إطار جدول أعماهلا            

انة املنـتظم بـندا بشـأن استشـعار األرض عـن بعـد بواسـطة السـواتل وعروضا سنوية تقدمها أم                    
وميكن للجنة أن تدعو رمسيا مدير      . الفـريق املخـتص برصد األرض بشأن حالة منظومة جيوس         

أمانـة الفـريق املخـتص برصـد األرض لكـي يقـدم تقريـرا إىل اللجـنة الفرعية العلمية والتقنية يف                     
كـل دورة مـن دوراا السنوية وأن تنظر، بناء على تلك التقارير، يف ما ميكن للجنة أن تتخذه        
مـن إجـراءات لتيسـري وتعزيـز إسـهام املـنظومات الفضـائية يف مواجهـة التحديات الرئيسية اليت                    

ومـن شـأن تلـك العـروض املنتظمة أن تكون فرصة للدول األعضاء يف اللجنة           . تواجـه البشـرية   
لــتلقّي معلومــات حديــثة العهــد عــن حالــة تنفــيذ خطــة عمــل جــيوس العشــرية الســنوات ومــن  

 .اركتها فيهااملمكن أن تيسري مش

دعوة مدير أمانة الفريق املختص برصد األرض لتقدمي تقارير سنوية إىل           : قـرار مقـترح    -١٨
وبناء على تلك التقارير، ميكن للجنة أن حتدد التدابري اليت قد           . اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية      

 .و مستدامتيسر أو تعزز استخدام املنظومات الفضائية يف تدبر كوكب األرض على حن
  

  تنسيق النظم العاملية لسواتل املالحة                -باء  
نتـيجة ألعمـال فـريق العمـل املعـين بالـنظم العاملـية لسـواتل املالحة، الذي أُنشئ عقب             -١٩

وعقــدت . اليونيسـبيس الثالـث، أُنشـئت اللجـنة الدولـية املعنــية بالـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة         
ومـن املقـرر أن يعقــد   . ٢٠٠٦نوفمـرب  /نا يف تشـرين الـثاين  هـذه اللجـنة اجـتماعها األول يف فييـ    

ومن اجلدير باملالحظة أن . ٢٠٠٧سبتمرب /االجـتماع الـثاين للجـنة يف بنغالور، اهلند، يف أيلول          
ــايري بشــأن         ــية املشــاركة يف وضــع مع ــنظمات غــري احلكوم اللجــنة تشــمل عــددا كــبريا مــن امل

وهذا إجناز كبري جدا لعملية     . تطبـيقات اجلديـدة   اسـتخدام إشـارات املالحـة السـاتلية وتعزيـز ال          
 .متابعة اليونيسبيس الثالث، وميكن ألعضاء اللجنة أن يفخروا به

، أقـرت اللجـنة الفرعية العلمية والتقنية، يف دورا الرابعة واألربعني،       ٢٠٠٧ويف عـام     -٢٠
ابــتداء مــن دورــا توصــية الفــريق العــامل اجلــامع بــأن تــدرج بــندا منــتظما يف جــدول أعماهلــا، 

 اخلامســـــة واألربعـــــني، بشـــــأن الـــــتطورات احلديـــــثة يف الـــــنظم العاملـــــية لســـــواتل املالحـــــة
)A/AC.105/890    بغـية الـنظر يف املسائل املتصلة باللجنة         )١٩، واملـرفق، الفقـرة      ١٧٠، الفقـرة ،

ــن      ــتطورات يف مــيدان تلــك ال ــنظم العاملــية لســواتل املالحــة، وأحــدث ال ــية بال ــية املعن ظم، الدول
وميكـن للجـنة أن تدعـو رمسـيا رئـيس اللجـنة الدولـية املعنية بالنظم العاملية        . وتطبـيقاا اجلديـدة   

لسـواتل املالحـة إىل أن يقـدم سـنويا إىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية تقريرا عن التقدم احملرز                 
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ئيس اللجنة الدولية وإضـافة إىل ذلك، ميكن للجنة أن تدعو رمسيا ر  . يف أنشـطة اللجـنة الدولـية      
إىل تقـدمي تقريـر إىل اللجـنة الفرعـية القانونية بشأن اجلوانب القانونية إليصال خدمات املالحة             

وميكن للوفود أيضا أن تغتنم تلك  . السـاتلية العاملـية الـيت جيـري تـناوهلا يف إطـار اللجـنة الدولية               
وبـناء على تلك    . حـة يف بلداـا    الفرصـة لـتقدمي تقاريـر عـن أنشـطة الـنظم العاملـية لسـواتل املال                

ــية أن تضــعا، حســب      ــية واللجــنة الفرعــية القانون ــتقارير ميكــن للجــنة الفرعــية العلمــية والتقن ال
االقتضــاء، توصــيات تقــدم إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بشــأن    

لسواتل املالحة لصاحل أوساط    اإلجـراءات اإلضافية اليت من شأا أن تعظّم منافع النظم العاملية            
 .املستعملني على نطاق العامل

دعـوة رئيس اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة أو            :قـراران مقـترحان    -٢١
مــن يــنوب عــنه لــتقدمي تقريــر إىل اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية، يف دورــا الســنوية، بشــأن  

رئــيس اللجــنة الدولــية أو مــن يــنوب عــنه إىل تقــدمي تقريــر إىل ودعــوة . أنشــطة اللجــنة الدولــية
أو /اللجـنة الفرعـية القانونـية بشـأن املسائل القانونية املتصلة بزيادة استخدام خدمات املالحة و       

 .خدمات مزامنة التوقيت اليت يقدمها مشغلو النظم العاملية لسواتل املالحة
  

  مية املستدامة     إسهام تكنولوجيا السواتل يف التن                 -جيم   
توفّـر تكنولوجـيا السـواتل املـزيد واملـزيد مـن اخلدمـات لألوسـاط العاملـية، يف جمــاالت           -٢٢

االتصــاالت إىل احملطــات الطرفــية الثابــتة واحملمولــة، وبــث الــربامج املســموعة واملرئــية، وبــرامج  
قاذ، واملالحة الصـحة عـن بعد والتعليم عن بعد، ومجع البيانات البيئية، وعمليات البحث واإلن       

ــالطقس، ورصــد حــاالت احملــيطات، واملســح الطوبوغــرايف ومســح      وحتديــد املواقــع، والتنــبؤ ب
 .استخدام األرض، والزراعة، واحلراجة، وإدارة موارد املياه، وما إىل ذلك

وقــد أصــبح إســهام الــنظم الســاتلية العملياتــية يف االقتصــاد العــاملي والتنمــية املســتدامة    -٢٣
 قــد قــررت اللجــنة، يف خطــة عمــلها بشــأن تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث و. كـبريا جــدا 

)A/59/174ــاء-، القســم الســادس ، أن تســهم بنشــاط يف أعمــال جلــنة التنمــية املســتدامة، يف   )ب
إطـار بـرنامج العمـل املـتعدد السـنوات اخلـاص بلجنة التنمية املستدامة لتنفيذ نتائج مؤمتر القمة                 

وتوفّر إسهامات اللجنة يف    . ٢٠٠٢دامة، املعقـود يف جوهانسربغ يف عام        العـاملي للتنمـية املسـت     
أعمـال جلـنة التنمـية املسـتدامة، بتـناول دور الفضـاء يف التنمية املستدامة، مؤشرات ممتازة على                   

وجلعـل هذه االستراتيجية أكثر     . صـلة علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء وتطبـيقاا باملسـائل اإلمنائـية             
 أن تدعـو إىل إنشـاء قـاعدة بـيانات حتـدث باسـتمرار للتطبيقات الناجحة               كفـاءة، ميكـن للجـنة     

 .لتبني اإلسهامات العديدة لتكنولوجيا الفضاء
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ويقــترح أن تدعــو اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية أو اللجــنة نفســها خــرباء معــروفني   -٢٤
من تقدم يف جمال دولـيا حلضـور دوراـا وتقـدمي استعراضـات رفـيعة املسـتوى ملـا أُحـرز حديثا           

وســتعزز قــيمة تلــك العــروض املنــتظمة إذا مــا قدمهــا خــرباء مــن الــبلدان . التطبــيقات الفضــائية
ولدى العديد من . النامـية وممـثلون لألنشـطة والـربامج اإلقليمـية اليت تستخدم تطبيقات فضائية             

مواضيع لعروض الـبلدان النامـية برامج لتطبيقات فضائية نشطة وناجحة، وهي كثريا ما تكون     
تقـدم يف إطـار دورات اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية أو اللجنة نفسها، ولكن نادرا ما يكون                   

ومن شأن تقدمي استعراضات رفيعة املستوى من هذا القبيل يف إطار           . هـناك اسـتعراض عـام هلا      
ــاعدة بــ        ــزز ق ــية أن يع ــتظم عــلى جــدول أعمــال اللجــنة الفرعــية والعلمــية والتقن ــند من يانات ب

 .التطبيقات الفضائية الناجحة ويستكملها، وهو أمر حتتاج إليه اللجنة

دعـوة املـنظمات الدولـية الـيت لديهـا اهـتمام بالتطبـيقات الفضـائية، مثل               : قـرار مقـترح    -٢٥
االحتـاد الـدويل لالتصـاالت واملـنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ومنظمة الصحة العاملية، والروابط      

كومية، مثل اجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن بعد أو املنتدى           الدولـية غري احل   
الـدويل لعلـوم األرض واالستشعار عن بعد أو االحتاد الدويل للمالحة الفضائية، لكي تقدم إىل            
ــثة العهــد يف جمــال        ــتطورات احلدي ــيعة املســتوى لل ــتني استعراضــات رف ــيها الفرعي اللجــنة وجلنت

. ويوصـى بإعطـاء األولويـة ملتكـلمني مـن البلدان النامية، بقدر املستطاع             . ائيةالتطبـيقات الفضـ   
كمـا يوصـى بـإيالء اهـتمام خـاص لتطبـيقات علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء العملـية، مبـا يف ذلك                    

 .على الصعيد اإلقليمي
  

  استدامة األنشطة الفضائية على حنو طويل األجل                       -دال  
ــذي ا   -٢٦ ــين العمــل اجلــيد ال ــية خــالل    لقــد ب ــه اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقن ضــطلعت ب

السـنوات القلـيلة املاضـية بشـأن ختفـيف احلطام الفضائي أن وجود بيئة آمنة لألنشطة الفضائية                  
وحالة احلطام الفضائي ليست شاغال . مل يعـد أمـرا بديهـيا إذا مـا نظـر إليه برؤية طويلة األجل         

تزايد مـن اجلهـات النشطة يف الفضاء، مبا يف   للجمـيع فحسـب، بـل إن العـدد الـذي ال يـنفك يـ         
لــتفادي حــاالت " قواعــد الطـريق "ذلـك الكــيانات الـتجارية، حيــتم االتفــاق عـلى نــوع مـا مــن     

الـتداخل واالصـطدام وغريهـا مـن احلـوادث املؤسـفة الـيت قـد تعوق استخدام الفضاء اخلارجي                
وتوجد حاجة ليس إىل    . ئيةأمـام اجلمـيع، وخصوصـا القـادمون اجلدد يف جمال العمليات الفضا            

تعديــل نظــام املعــاهدات احلــايل، بــل بــدال مــن ذلــك إىل وضــع توصــيات للــتعامل مــع احلقــائق  
 .اجلديدة يف جمال التطبيقات الفضائية
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وسـتكون بـادرة ممتازة لدور اللجنة الذي ال ينفك يزداد نشاطا أن تتناول اللجنة هذه           -٢٧
ويتمــثل . تلــك ويف أي إطــار" قواعــد الطــريق"ة وضــع املســألة وتــبدأ يف مناقشــة كيفــية إمكانــي

أحـد الـنهوج احملـتملة يف إنشـاء فـريق عامل يف إطار اللجنة الفرعية العلمية والتقنية وأن يطلب                  
إىل الفـريق العـامل أن يعـد، بالتشـاور مـع املنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة، مثل االحتاد                   

وميكن أن تدعى الدول    . ة ويقترح طريقا للمضي قُدما    الـدويل لالتصـاالت، تقيـيما تقنـيا للحال        
األعضـاء واملـنظمات الدولـية واجلهـات املشـغلة الـتجارية الـيت لديهـا أساطيل كبرية من سواتل          
ــياا         ــل عمل ــن سياســات وممارســات جلع ــه م ــا اضــطلعت ب ــر عم ــدمي تقاري االتصــاالت إىل تق

 .الفضائية أكثر انتظاما وأمنا

يق العـامل أن يـنظر يف املعـاهدات واملـبادئ لريى ما هو ذا صلة من      وميكـن أيضـا للفـر      -٢٨
عــلى ســبيل املــثال التســجيل واإلخطــار يف حالــة عــودة جســم (أحكامهــا بالعملــيات الفضــائية 

فضـائي حيمـل على متنه مصادر قوة نووية على حنو غري خمطط له، واملساعدة يف حالة حدوث    
ر اللجنة عندئذ الكيفية اليت تود أن متضي ا، مبا          وسـتقر ). وضـع طـارئ لـلمالحني الفضـائيني       

وتعد الدراسة الكونية . يف ذلـك مـا يلـزم أن تقدمـه اللجـنة الفرعـية القانونـية من إسهام قانوين                  
عـن إدارة حركة املرور الفضائية اليت قدمتها األكادميية الدولية للمالحة الفضائية إىل اللجنة يف              

 .، نقطة انطالق ممتازة٢٠٠٦يونيه / يف حزيراندورا التاسعة واألربعني،

ــترحة  -٢٩ ــرارات مق ــوم  "إدراج مســألة : ق ــيل مفه ــيات الفضــاء  ‘ قواعــد الطــريق ‘حتل لعمل
لـتكون بـندا جديـدا يف جـدول أعمـال اللجـنة الفرعية العلمية والتقنية؛ وتوصية اللجنة        " املقـبلة 

وج احملتملة لتناول تلك املسألة؛ ودعوة الفرعـية العلمـية والتقنـية بإنشاء فريق عامل ليدرس النه    
ــدويل إىل املشــاركة بنشــاط يف الفــريق       االحتــاد الــدويل لالتصــاالت ومــنظمة الطــريان املــدين ال
العـامل؛ وتنظـيم أوجـه الـتفاعل مـع جهـات التشـغيل الفضـائية الـتجارية مـن أجـل مجع آرائها                       

 بشــأن خمــتلف الســبل ٢٠٠٩م واالســتفادة مــن خــرباا؛ وتقــدمي تقريــر إىل اللجــنة حبلــول عــا  
 .تلك، بناء على توافق اآلراء، والتوصية باخلطوات املقبلة" قواعد الطريق"واإلمكانات لوضع 

  
  التعاون الدويل على استكشاف الفضاء                  -هاء   

يسـتدعي االهــتمام اجلديــد الـذي يــبديه العديــد مــن الـبلدان بــربامج الفضــاء الطموحــة     -٣٠
ومن . جيع التعاون الدويل يف أنشطة استكشاف الفضاء تلكوضـع طائفـة مـن التوصـيات لتشـ      

شـأن التوصـيات أن دف إىل تيسري مشاركة الدول املهتمة، حىت ولو مبستوى متواضع جدا،                
وذلـك عـلى سـبيل املـثال بإتاحـة فـرص لطالـا وأخصـائييها الشـباب لكـي يشاركوا يف أفرقة                      

 .االستكشاف
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درة دون إجـبار أي بلدان على املضي مبا يتجاوز         وميكـن للجـنة، مـن خـالل اختـاذ مـبا            -٣١
سياسـاا املعـتادة، أن تـؤدي دورا هامـا يف مسـاعدة الـبلدان غـري املـنخرطة على حنو مباشر يف                   

وميكن للجنة . أنشـطة استكشـاف الفضاء لكي تصبح جزءا من مشروع كبري باستثمار حمدود          
جلمهور وتشجيع برامج التعليم    أيضـا أن تعمـل عـلى إيضـاح قـيمة استكشـاف الفضـاء لعامـة ا                 

ويف هذا الصدد، ميكن للجنة أن تعمل بالتعاون       . الوطنـية والدولـية املتصلة باستكشاف الفضاء      
مـع مـنظمة األمـم املـتحدة للتربـية والعـلم والـثقافة والـس االستشـاري جلـيل الفضاء واالحتاد                   

 املؤسسـات الـيت تتمتع بصفة   الـدويل لـلمالحة الفضـائية واجلامعـة الدولـية للفضـاء وغريهـا مـن           
 .مراقب دائم لدى اللجنة وسائر الكيانات غري احلكومية

دعوة االحتاد الدويل للمالحة الفضائية إىل النظر يف مسألة مشاركة     : قـراران مقـترحان    -٣٢
ــدويل        ــدمي االحتــاد ال ــتماس تق ــبادرات ومشــاريع استكشــاف الفضــاء؛ وال ــية يف م ــبلدان النام ال

 والتوصــية بآلــيات خمــتلفة لتشــجيع تلــك ٢٠٠٨ تقريــرا إىل اللجــنة يف عــام لــلمالحة الفضــائية
 .املشاركة

  
 صون مناطق حمددة على سطح القمر وأجسام أخرى /محاية -واو 

  يف املنظومة الشمسية
يف ظـل تطـور استكشـاف الفضـاء وخصوصا االهتمام املتجدد بالقمر باعتباره مرحلة               -٣٣

إىل ج جديد لفكرة محاية مناطق حمددة على تلك األجسام     أوىل لالستكشـاف، هـناك حاجة       
مــثل أبولــو ومواقــع (يف املــنظومة الشمســية، إمــا بســبب أمهيــتها التارخيــية أو الثقافــية أو البيئــية  

أو بسـبب وجود أسباب  ) هـبوط أجهـزة املسـح وطـواف القمـر لونـا كـود عـلى سـطح القمـر                   
وميكن أن يطبق هذا املفهوم أيضا على      . ة علمية جـيدة للرغـبة يف محايـة مناطق معينة ذات أمهي          

ويطلق عليها أحيانا اسم نقاط (أجـزاء معيـنة مـن الفضـاء اخلـارجي نفسـه مـثل نقـاط الغرانج                 
 .يف املنظومة األرضية القمرية أو املنظومة الشمسية األرضية) الترجح

 بـدون إدراجهــا  وأحـد السـبل العملــية الـيت ميكـن أن تــنظر ـا اللجـنة يف هــذه الفكـرة        -٣٤
بـالفعل كبـند رمسـي يف جـدول األعمال يف هذه املرحلة هو أن تطلب إىل بعض املنظمات اليت          
لديهـا صـفة مراقـب دائـم لـدى اللجـنة، مثل جلنة أحباث الفضاء أو األكادميية الدولية للمالحة                    

 .الفضائية، إعداد دراسة مستقلة ووضع توصيات مناسبة

حبــاث الفضــاء واألكادميــية الدولــية لــلمالحة الفضــائية إىل  دعــوة جلــنة أ: قــرار مقــترح -٣٥
صــون مــناطق حمــددة عــلى ســطح القمــر وأجســام أخــرى يف املــنظومة   /الــنظر يف مســألة محايــة
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 يتضمن توصيات مناسبة بشأن اجلوانب      ٢٠١٠الشمسـية وتقـدمي تقرير إىل اللجنة حبلول عام          
صــون ميكــن أن تعــتمد بــتوافق  /ســة محايــةالقانونــية، وكذلــك اجلوانــب العلمــية والتقنــية، لسيا 

 .اآلراء على الصعيد الدويل
  

  "نقل املسافرين يف الفضاء          "املسائل املتصلة بتطوير           -زاي   
إن تطـور النقل التجاري لزبائن يدفعون أجرة النقل يف الفضاء اخلارجي، إما يف رحلة              -٣٦

أو يف رحالت أطول    " SpaceShipOne"قصـرية جـدا عـلى منت مركبة دون مدارية مثل املركبة             
. أجـال عـلى مـنت حمطـات فضائية مدارية، جيلب عنصرا جديدا الهتمام اجلمهور العام بالفضاء        

كمـا إن الـتقدم املسـتقبلي يف تكنولوجـيات الـنقل يف الفضـاء رمبـا يتـيح يوما ما نقل املسافرين                   
 مسـار بالسيت يف     متـر عـرب   " طائـرات فضـائية   "جتاريـا يف رحـالت طويلـة عـرب القـارات بواسـطة              

 .جزء من رحلتها

وهـنا، كمـا هـو احلـال يف البـنود املذكـورة أعـاله، ميكـن أن يكون إجراء حتليل عميق               -٣٧
لـلحالة الراهـنة ذا أمهـية لفـرادى الدول اليت تنظر يف وضع السياسات واألطر التنظيمية اخلاصة                

ــا  .      ــة ــاء نظــرة طويل ــن خــالل إلق ــا م ــؤدي دورا هام ــك   وميكــن للجــنة أن ت  األجــل عــلى تل
الـتطورات والـنظر فـيما إذا كانـت مثـة حاجـة إىل وضـع معـايري قانونـية وتقنـية جديدة وكيفية                

 .وضعها

دعــوة املعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء واألكادميــية الدولــية لــلمالحة         : قــرار مقــترح  -٣٨
يف اجلوانب  إىل النظر   ) بدعـم مـن االحتـاد الـدويل لـلمالحة الفضـائية، عـند االقتضاء              (الفضـائية   

غــري التقنــية لــنظم الــنقل الفضــائي الــتجاري يف املســتقبل، واقــتراح رؤيــة طويلــة األجــل لــتلك   
 .٢٠١٠التطورات وتقدمي تقرير بشأا إىل اللجنة حبلول عام 

  
  األجسام القريبة من األرض             -حاء   

كّله لقـد خصصـت مؤخـرا العديـد من الدراسات لألجسام القريبة من األرض وما تش        -٣٩
وبيـنما ينـبغي لألوساط العلمية الدولية أن تدرس   . مـن ديـد حمـتمل لـألرض وبالـتايل للبشـرية       

تلـك األجسـام وتقيم احتمال حدوث اصطدام مدمر بكوكب األرض، ينبغي تمع األمم أن                
ــؤدي إىل إجــراءات         ــرارات مجاعــية ت ــزم إنشــاؤها لكــي يتســىن اختــاذ ق ــيت يل ــية ال ــنظر يف اآلل ي

 .زاء هذا التهديدملموسة إ
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وقــد قــدم فــريق العمــل املعــين باألجســام القريــبة مــن األرض، الــذي أنشــئ عقــب           -٤٠
، وخطـــة عمـــل ثالثـــية (A/AC.105/C.1/L.290)اليونيســـبيس الثالـــث، مؤخـــرا تقريـــرا مرحلـــيا 

كما نظمت  . السـنوات اعـتمدا اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية يف دورـا الـرابعة واألربعني                 
وميكن للجنة أن تستفيد . بطـة مستكشـفي الفضـاء حلقـات عمل حمددة بشأن هذا املوضوع         را

 .بال شك من التقارير بشأن استنتاجاا وتوصياا

تشـجيع فـريق العمـل املعـين باألجسـام القريـبة من األرض على مواصلة                : قـرار مقـترح    -٤١
 الفرعية العلمية والتقنية يف تقريرها عملـه وفقـا خلطـة العمـل الثالثية السنوات اليت أقرا اللجنة          

وأن يعد تقريره   ) ، واملرفق الثالث  ١٢٥، الفقرة   A/AC.105/890(عـن دورـا الرابعة واألربعني       
بغــية توجــيه توصــيات واضــحة إىل اللجــنة بشــأن املســار الــذي ينــبغي اتــباعه الختــاذ مــزيد مــن  

 .اإلجراءات على الصعيد الدويل
  

  االستنتاجات   -ثالثا 
إن اإلجـراءات املذكـورة أعـاله واملقـترح عـلى اللجـنة أن تـنظر فـيها وتتخذ إجراءات             -٤٢

بشــأا خــالل الســنوات القلــيلة املقــبلة هــي بــال شــك غــري كاملــة وينــبغي أن تحــدث وتــثرى   
 .باستمرار حسب ما يقتضيه تطور التكنولوجيا وظهور تطبيقات فضائية جديدة

ظة لالحتياجات املتغرية للبلدان املرتادة للفضاء واجلهات       واملهـم هو أن تظل اللجنة يق       -٤٣
الفاعلـة العديـدة فـيها، يف القطاعني العام واخلاص، وكذلك للتطلعات املتزايدة من ِقبل البلدان             

 .اليت ليس لديها برامج فضاء نشطة ولكنها حتتاج إىل املنافع املتأتية من األنشطة الفضائية
 
 

 


